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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

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

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יעקב יוסף איגל   שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לשמחת החלאקה לנכדו הילד אברהם שיחי'

ולעילוי נשמת ר' חיים צבי בן ר' משה אריה 
שלא השאיר אחריו צאצאים כג טבת 

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח

 ר'  ישראל אפרים פישל ראטבארד  שיחי'

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לע"נ אביו אשר יהודה בן חיים יונה ז"ל

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקרים
אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 

פרנס החודשפרנס החודש

 הרה"ח ר' יעקב אליעזר פארגעס  שיחי'
לע"נ אביו ר׳ ישי בן ר׳ שמחה מאיר

הרה"ח ר' משה אליעזר זולדן   שיחי'
לע"נ אמו מרת לאה בת ר׳ יחיאל שלמה הלוי

הרה"ח ר' ברוך זעלצער שיחי'
לרגל אירוסי בנו הבה"ח גבריאל צבי 
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ליקוטים פרשת שמות
"כי עין בעין יראו"

יסוד הראיה חוזר שוב ושוב

דמצרים,  הברזל  מכור  ולגאלם  עמו  את  לפקוד  השי"ת  התגלות  בשורש  מתבוננים  כאשר 
מבחינים אפילו מקופיא שענין הראיה מוזכר שוב ושוב, הן מצד העליונים והן מצד התחתונים: 

אכל.  איננו  והסנה  באש  בער  הסנה  והנה  וירא  הסנה  מתוך  אש  בלבת  אליו  ה'  מלאך  "וירא 

ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה. וירא ה' כי סר לראות 

נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה  ויאמר אל תקרב הלם של  וגו',  ויקרא אליו האלקים 

עומד עליו אדמת קדש הוא. ויאמר אנכי אלקי אביך וכו' ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל 

האלקים. ויאמר ה' ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים וגו'" )שמות ג, ב-ז(.

כולהו במחשבה אתברירו

ולהבין קצת פשר יסוד העיניים שהונח בשורש הגאולה, שומה עלינו לחזור ולשנן הקדמות 
פשוטות וידועות, כאשר עקר המכוון כדלהלן הוא לנסות להוריד את הדברים לכדי מקור יניקה 

שראוי ללכת מכחו על דעת הצדיקים, להתחיל לַסֶגל מבט פנימי שפריו רב.

נציג תחילה מבט כללי פשוט. הנה כידוע כל הירידה למצרים היתה בסוד הניצוצין קדישין, 
לברר ולהתברר בכור הברזל, דלא רק בספרי הסוד, אלא אף בגמרא מצינו שאמרו ש"עשאוה 

)למצרים( כמצודה שאין בה דגן" או כ"מצולה שאין בה דגים" )ברכות ט:(.

)בעניני הבירור( הוא ש"כולהו במחשבה )חכמה( אתברירו")ע"ח שי"ט(,  כן היות וכללא דמלתא  ואם 
והיות שה"חכמה" משתייכת לעיניים )ע"פ חלוקת האר"י ז"ל לחכמה - עיניים, בינה - אזניים, ו"ק - חוטם, מלכות - 

פה(, יוצא ממילא שכל סוגית הבירור במצרים היתה בסימן העיניים, לברר "בחכמה" את הכל 

לקראת גאולה, והיינו דאכן נמצא כן בשורש, גילוי של כח העיניים שחוזר )כנ"ל( שוב ושוב.

עינא פקיחא

ואמנם עדיין צ"ב במה שהודגש סוד העינים בפתח הגאולה, דאם לא באנו לכך אלא משום 
כן  אם  נתיחד  ובמה  בבירורים,  ודאי  עוסקים  הרי אף בתקף ההסתרה  הידוע,  הבירורים  יסוד 
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הדבר לאותו זמן פקידה. אך נבין הדבר בעומק לפנים מעומק, תחילה באופן הידוע יותר, ושוב 

במה שנחפוץ להאיר יותר. 

דהנה הגם שברובד הנגלה של הנהגת ה' ית' בבריאה מצינו שיש מצבים של הארת פנים ויש 
ויש מקומות  יב(,  יא,  )דברים  וגו'"  בה  ה' אלקיך  "עיני  יש מקומות של  פנים,  מצבים של הסתר 

שהעין של מעלה מסולקת כביכול מלהסתכל על ישראל, מכל מקום אמיתת "הנהגת העיניים" 

זה אמרו במדרש  , דעל  ועוד(  זהר הקדוש ח"ג קכט:  )עיין  עינא פקיחא דאריך  של השי"ת היא בסוד 

)שה"ש ח יט( שהצבי אף בשנתו משאיר עין אחת פקוחה, דעומק הדבר הוא השגחה תמידית של 

שהניח  שמו  מקדשי  עם  על  להשגיח(  )וממילא  מלהביט  זז  אינו  דלעולם  ישראל,  כנסת  על  דודנו 

בארץ.

וכלפי זה, מובן בפשטות שכח העין להסתכל אינו משתייך רק ליכולת הבירור של "בחכמה 
אתברירו( ]בבחינת של עבודה קשה בתוך הגלות[. אלא דעצם השגחתו ית' להציץ מן החרכים, 

ולהסתכל על ישראל עוד ועוד בעינא פקיחא )עד לכדי גאולה באתגליא(, הוא הניצב בשורש סוגיית 

העין שביטויה באופן זה הוא בהארת גאולה, ואכמ"ל.

להסתכל זה בזה בעין צופיה

ורואה ומשגיח תמיד, אלא מצד  ית' שמציץ  יותר, לא רק מצדו  נקודה פנימית  יש כאן  ברם 
)קב"ה( והתחתונים )שכינתיה( זה אל זה בחובת הקדש ובעין חכמה  מה שנגזר מנטיית העליונים 

להתיחד. דהרי בראשית התהוות הגאולה מבחינים לא רק בלשונות ראיה מצדו ית' )"ראה ראיתי"(, 

אלא אף ביסוד ההסתכלות מצד איש הישראלי, דמשה רבנו פנה לראות את המראה האלוקי, 

וכמו שמפורש בלשונות הנ"ל בכתוב.

וממילא נתחיל להבין שכאשר השי"ת רצה להזריח שורש גאולה ל"יונתי תמתי" )שה"ש ה, ב(, 
לכנסת ישראל שנאמר בה "עיניך יונים" )שם א, טו(, הוצרך הדבר להיות בבחינת אור ישר ואור 

נב, ח(,  )ישעיה  וגו'"  יראו  עין בעין  "כי  חוזר, בסוד היחוד דלעתיד לבא שנצפן בלשון הכתוב: 

דהביאור הפנימי הוא קשר העין שיווצר בין המשפיע ית' לכלתו, להסתכל זה בזה בעין צופיה.

השפה החרישית של קשר עין בין דכו"ן

להשגיח  נתיניו  בפני  שהתגלה  מלך  או  לאדון  במשל  נשתמש  זו  בבחינה  האוזן  את  ולשבר 
 - ַלם  מֹוׁשְ בפני  עיניהם  משפילים  כולם  והביטול  היראה  שמחמת  עצמתי  כה  באופן  ולפקח, 

יַעם. דתראה שאם כי כלפי כולם כך אכן ראוי, להיות הוא מסתכל עליהם מבלי שיהינו  ּפִ ַמׁשְ
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הם להישיר מבט לעיניו )עיין אגרת הרמב"ן בהנהגת השפלות של השפלת העינים(, לגבי רעייתו המסורה אין 

הדבר כן. 

דמלבד גוון הביטול של "עושה רצון בעלה", עקר הדבר בפנימיות הוא יחוד דכו"ן שיש לו 
ביטוי בעיניים, דאם כאשר יסתכל בה תסתכל עליו בעיניה, יהיה בזה לא רק גילוי של "קשר 

)אפילו אם ינסה  עין" השמור לבעל ורעייתו, אלא 'כלי' נפלא לקבל לתוכו מה שלא יבחין בו זר 

להסתכל בעצמו(, והיינו קריצות ורמיזות והטיות עין דקות שצופנות שפה חרישית בין שנים שהם 

אחד, שפת "עין בעין".

)בכלליות ובפרטיות(. דבאמת השי"ת  יובן לענין שפת "עין בעין" שיש בין יהודי לקונו  והנמשל 
עינו פקוחה תמיד להביט ולהשגיח על בניו חביביו, בעתות של הסתרה וכל שכן בעתות מבט 

מבט(  בהשפלת  )שמתבטאים  והשפלות  שהביטול  דהגם  דקה.  הבחנה  יש  שכאן  אלא  לנוכח.  מגולה 

הם משורשי הקדושה וכל השראה אלוקית בתחתונים, יש בחינה שבה על דעת הצדיקים צריך 

להגביה את העין מעל מסך ההעלמה של האי עלמא ולבקש כביכול קשר עין אתו ית'. 

דבאופן הנכון אין בזה כלל העדר ענוה )שמצריכה לכאורה השפלת עין בבחינת דע את מקומך וכו'(, אדרבא, 
מהוה הדבר חיבור לסוד הפקידה של "עין בעין יראו", דסוד הדבר הוא הגבהת מבט להתיחד 

)'רעיתו'(, שפה  עם המשפיע ית', וללמוד ממנו רמיזות שאינן נמסרות אלא מ'עין' )'איש'( ל'עין' 

של דיבור חרישי הלוך ושוב בין שני אוהבים שקריצת עינם לא תורגש בעין זר.

לפענח ע"י העינים את סוד הניצוצין קדישין

בין  הצפונה  האהבה  בהם  להווכח  הקדש  חיבת  לשונות  להפלגת  ראוי  זה  יקר  שענין  והגם 
ית',  עבודתו  לדרכי  שנוגע  מסוים  לביטוי  הדבר  את  נצמצם  בזה,  זה  שמביטים  לקונו  יהודי 

הקדוש  הניצוץ  היא  דהיא  בעולם,  ודבר  דבר  בכל  גנוזה  השי"ת  של  החכמה"  ש"עין  ונבין 

שנותן פשר אחר לכל דבר, משמעות אלוקית פנימית. וממילא הגבהת העינים לבקש קשר "עין 

בעין" מתבטאת גם בזה הענין, והיינו לחפש את השכל שבכל דבר )עיין תורה א קמא(, את ה'רמזים' 

שהצפין ה'חתן' ית', אותם ניצוצין שהארת הגאולה של בירור נכון שלהם תלויה ועומדת על 

הגבהת מבט קלה, נטיה כמעט בלתי מורגשת של "עין בעין" - מה שמעניק מבט אחר לגמרי 

על הכל.

הבעש"ט הקדוש ותלמידיו פתחו מבט של גאולה

לקחת  שלמדו  ותלמידיו  הקדוש  הבעש"ט  של  המהלך  בכל  בזה  נפתחת  פשטות  כמה  והבן 
ובירור  המידות  העלאת  פנימי,  מבט  של  מרומם  באופן  אותה  ולחיות  הנפולה  המציאות  את 
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בה  שהיתה  בריאה  לקחת  יתירה,  בהפלגה  ז"ל  רבינו  וכן  )וכדומה(.  ודבר  דבר  בכל  הניצוצין 

שבירת הכלים ולהעיז לדבר בכזו בהירות על שורשי הדברים בכל המציאות של דצח"מ, בכל 

המצבים, לכל הנפשות, מבט חד של גאולה, לאפשר לכל יהודי להגביה עיניו לאמת הפנימית, 

לבקש את ה"שכל שבכל דבר".

מובן שהכח לדבר כך, היכולת לחיות עם בהירות שכזו בתוך מה שלכאורה צועק  דבהנ"ל 
בעלה  עם  אחד  עין  שבקשר  אשה  דכאותה  והיינו  יראו".  בעין  "עין  של  מהסוד  נובע  להפך, 

)ולהתיחד(. יהודים מקבלים מצדיקים  מקבלת מסר פנימי שנבדלת בו מסביבתה להבחין האמת 

את המפתחות של "קרבה אל נפשי גאלה" )תהלים סט, יט(. 

עלמין,  כל  )ממלא  הכל  על  שחופפת  האלוקית  ההשראה  את  כמסתירה  שנראית  מציאות  דבתוך 
מופנית  )שתמיד  ה'  בעין  להביט  העין  את  ומגביהים  הכוללות  לנשמות  מאמינים  עלמין(,  כל  סובב 

ציון",  ה'  )סיפא דקרא( "בשוב  יראו", דממילא מתנוצץ  בעין  עין  "כי  בסוד  להישיר מבט  אלינו(, 

להשיב שכינתו לציון בהגלות פשר המציאות באור של גאולה, הלא המה כל התובנות שפתחו 

הצדיקים, אותו מבט מברר שמסור ל'אשה' הנאמנת בלבד, ה'אשה' שמגביהה בענות חן עיניה 

לקלוט את אשר ירמז לה 'בעלה' בעיניו.

רק לפקוח עינים

]ויתיישב כנ"ל ע"פ מנהג ישראל בעת שנעלם דבר מה ומחפשים אחריו, דאומרים אמר רבי 
בנימין כל ישראל בחזקת סומין עד שהקב"ה פוקח את עיניהם, אמירה שמורה שמה שנראה 

אבוד באמת נמצא לנוכח ומזומן להמצא, דאינו נחסר אלא פתיחת עיניים )וכן מצינו לגבי הגר שבקשה 

שבהם  פעמים  יש  כי  שאם  היא  זו  בידיעה  דהנפק"מ  וגו'"(.  מים  באר  ותרא  עיניה  את  אלקים  "ויפקח  מים 

אין להביט ]כדלהלן[, מכל מקום במקום שהוכשר לכך )מכח הצדיקים שמעניקים לאדם את "עיני ה'"( יש 

מידות  אז אפשר לקחת  דאו  בעין",  "עין  בסוד  ולהביט אל האלוקות  הפנימי  לאחוז במפתח 

נפולות שלכאורה נשברו ולהגביהן בעין חכמה דתיקון, ולמצא אבדות ומטמוניות שלא נחסרו 

אלא פקיחת העין של הבר דעת השפל שיגביה עיניו להציץ, כאותה אשה שמיחלת לקשר עין 

שבו מגלה לה בעלה את הכל, גם דברים שהעומד בחוץ לא יכול לשער כלל[.

המטבע הקטנה שחוצצת

ולתמוך דברינו בשורש יניקתנו נביא מדברי רבנו ז"ל, להבחין ההסתכלות החדשה שהעניקו 
)קלג קמא( שהאריך בכך שבאמת אור  הבעש"ט הקדוש ותלמידיו לבאי שעריהם. דעיין בתורה 

התורה ואור הצדיקים עצום וגדול מאד, הרבה יותר מהעולם הזה שאינו נחשב כלום לעומתם. 

ומה שאעפ"כ קשה להבחין בהם, ונראה שהעולם הזה הוא הניצב לנגד העין בכל דבר, "הוא 
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כמשל המובא, כמו מטבע קטנה אם תחזיק אותה נגד עיניך ימנע מלראות הר הגדול, אע"פ 

שההר גדול אלפים פעמים כמו המטבע הקטנה, אך מחמת שהמטבע עומדת נגד עיניו, על כן 

חוצצת בפני ראיית העינים, עד שאינו רואה הדבר הגדול ממנו כמה פעמים. כן כשמגיע ובא 

אל העולם הזה נשאר שקוע שם בהבלי עולם, ונדמה לו שאין טוב מזה, והעולם הזה הקטן 

פעמים  אלפים  כמה  גדול  שהוא  התורה  של  ומופלג  גדול  אור  מלראות  אותו  מונע  והמועט 

כנגדו וכו' והוא ממש משל השמש שהארץ נפסקת מלראות אור גדול של השמש וכו'" )לשונו 

שם(.

מלראות  מפסיק  הזה  העולם  היינו  שהארץ  רק  תמיד,  מאירים  הצדיקים  כן  ואמר:  והמשיך 
אור הגדול שלהם, ואף שאורם גדול מאד וכו' כמשל המטבע הנ"ל. וכל זה מחמת שהעולם 

עומד בפני עיניו וחוצץ בפניו, עד שאינו יכול לראות אור התורה והצדיקים הגדול ממנו אלפים 

יסתכל  ולא  עיניו מן העולם  עיניו, דהיינו שיטה  יסלק המפסיק הקטן מנגד  פעמים. אבל אם 

על העולם, רק ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ, אזי יזכה 

לראות אור הגדול והמופלג של התורה והצדיקים. 

כי באמת אורם גדול אלפים ורבבות פעמים מכל העולם הזה וכו' רק שהעולם הזה עומד לפני 
עיניו, ואינו מניח אותו כלל להטות עיניו להסתכל למעלה על אור התורה והצדיקים, כמשל 

המטבע הקטנה הנ"ל ממש, העומדת בפני העינים ומפסקת מלראות הר הגדול וכו' וכנ"ל. 

בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו, ותכף יראה ההר הגדול ממנו. כמו כן ממש לענין  אבל 
אור  לראות  יזכה  ואז  עיניו,  מנגד  העולם  להעביר  יכול  בעלמא,  שבהעברה  והתורה,  העולם 

וכן  מאד.  והבן  מאד,  גדול  באור  כלם  העולמות  בכל  שמאירין  והצדיקים  התורה  של  הגדול 

ונוראים,  נפלאים  וסודות  מאורות  מלא  העולם  כי  ואבוי,  אוי  שאמר  הבעש"ט  בשם  שמעתי 

והיד הקטנה עומדת בפני העינים, ומעכבת מלראות אורות גדולים" )לא יכלנו להתאפק מלהביא אריכות 

מהלשון שבה נכתבה תורה זו, ולשון חכמים מרפא(.

העברה בעלמא

כדי  רק  בדבריו,  קל  בדקדוק  נקדים  הקדושה,  מתורתו  טוב  לקח  לענינו  לקחת  שנפנה  לפני 
לעורר על כך שבכלליות גדולה עסקינן, וראוי אם כן להבין דרך לכל המדרגות, מעבר למה 

שיכול להשתמע בפשטות. דהנה אפשר היה לפשטן לעבור במהירות על דבריו ז"ל, ולתפוס 

את הלשונות שמתארים את מי שההר הגדול חוצץ בפניו ולכן "כשמגיע ובא אל העולם הזה 

נשאר שקוע בהבלי העולם הזה ונדמה לו שאין טוב מזה", ולפרש שמדובר בעקר לגבי שקיעה 
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והגשמיות  העולם  הבל  ביטול  של  הידועות  הסוגיות  והיינו  ובגשמיות,  הזה  העולם  בהבלי 

בהדבקות בערכי הקדש. 

והדרכה שנזקקת אף לצדיקים  כנ"ל בכלליות שצריכה להמצא כאן עצה  מלבד שידעינן  אך 
)שאינם שקועים בהבלי העולם הזה ובודאי לא נדמה להם שאין טוב מזה(, הדברים מוכיחים מצד עצמם  גדולים 

יותר. דהרי אם במלחמה כנגד החומר וההבל עסקינן, בביטול הדם  שיש כאן נקודה פנימית 

העכור שמפעפע בחלל הלב השמאלי ומושך לעולם הזה, כבר שמענו וידענו שמדובר בבירור 

ארוך וקשה, ושצריך לאדם להתייעץ עם מי שיעזרהו )עיין תורה עב קמא(, וכן כאלו תורות וחיזוקים 

שמתייחסים למאבק מתמשך, פוק חזי צעקות מוהרנ"ת זי"ע על נפשו.

ואילו כאן רבינו ז"ל מכריז ואומר ש"בקל יוכל לסלק המטבע מנגד עיניו" ולראות את ה"הר 
הגדול" - שהכל מלא אלוקות )אור התורה והצדיקים(, וזאת ע"י "העברה בעלמא" שבה מעביר את 

העולם מנגד עיניו, ע"י ש"ירים ראשו ויגביה עיניו ויסתכל למעלה מן העולם המפסיק וחוצץ". 

כמי שזועק  וכו',  ואבוי  אוי  כי הבעש"ט הקדוש אמר  עד  כך פשוטים  כל  כביכול  והדברים 
ואומר לא חבל להחמיץ אור גדול שנמצא ממש בהישג יד, איך אפשר לאבד מה שכל כך קל 

להשיגו ]וזה בעצמו לכאורה טעון ביאור, דמחד גיסא נקט רבינו ז"ל "והבן מאד" )לשון שכדאיתא 

והקלות,  הדגיש את הפשטות  גיסא  ומאידך  נפלאה(,  על עמקות  ומורה  אינה שכיחה  מוהר"ן  ללקוטי  בהקדמה 

דאין צריך אלא להתנתק מההצמדות ל"הר" ולהגביה עינים להר הגדול של התורה והצדיקים[.

להגביה את העין מעל המטבע בסוד "עין בעין"

אך יובן )מלבד כל העמקות והכלליות שצפן ודאי בדבריו( שהדברים מכוונים לבחינה הנ"ל של "עין בעין" 
שבה יהודי נקרא להגביהה את עיניו ולהישיר מבט אל "עיני דודו" המביטות לעברו מתוך כל 

האלוקות הממלאה באמת את הכל, אור התורה ואור הצדיקים, רמזים וניצוצין קדישין. ולכך 

מתיישב שבאמת לנוכח כל כך הרבה כיסויים והעלמות, ועוד יותר קשה ודק - לנוכח כל כך 

הרבה תפיסות שבערכין לפחות יקראו חיצוניות, אכן קשה הוא המאבק, דימים ושנים נצרכים 

לפעמים כדי לזכך את הגשם ולזכות לקורטוב של נקיות, לאור יקרות, כל שכן לבהירות של 

התגלות האור והתנוצצות גאולה. 

להר  הקטנה',  ל'מטבע  נצמדות  העיניים  תהיה  שלא  סיבה  שמאיזה  זמן  כל  נכון  זה  כל  אך 
"מושגי האי עלמא" שמסתיר את היות כבודו ית' מאיר וחופף על הכל )אור תורה ואור צדיקים(. ברם 

כיון שזוכה יהודי לאמונת צדיקים שמלמדים את הסוד של "עין בעין", יכול הוא להתגבר על 
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לעבר  מושפל  במבט  להסתכל  להמשיך  ההתעקשות  אלא  הגשמיות  עצם  שאינו  הקושי  עקר 

ה'מטבע', לעבר ההר שסמיכותו גורמת להטעיה הנ"ל. 

דאין  ענינה,  למבין  קלה  הינה  ואמונה  תמימות  על  הנשענת  העמוקה  שהעצה  כן  אם  וזהו 
צריך אלא להתנתק מהמקום הקודם, מהמבט שמופנה מבלי משים אל האי עלמא, ו"בהעברה 

בעלמא" להגביה עינים אל העינא פקיחא שמתגלה תמיד בהתלבשות אור התורה והצדיקים, 

ניצוצין  אותם  לכל  הכלי  גם  זהו  ]וכנ"ל  כפשוטו.  כבודו",  הארץ  כל  "מלא  לאמיתה  דבאמת 

קדישין שהפענוח שלהם הוא ע"י "קריצת עין", ע"י הסתכלות עין בעין שבה מעביר המשפיע 

ית' את בית גנזיו ל'אהובתו' המבקשת פניו, לדעת פשר רצונו שהוא פשר המציאות, בכל זמן 

ומצב[.

)לדעת שאכן אלו הם פני הדברים(,  מלבד הא דעצה קלה זו טעונה מידה גדושה של תמימות  ואמנם 
הדבר  עדינות  ולמרות  בעין",  "עין  קשר  לכדי  עד  העיניים  הגבהת  בסוגיית  נוסף  קושי  ישנו 

תורה  חדרי  אל  לכנוס  כדי  הוא  ונחוץ  היות  ביאור(,  מילות  בכמה  לצמצם  אפשר  שאי  )למה  והתרחבותו 

בסוגיין, ניתן בזה כמה אותיות.

הקושי של החכם להגביה עיניו

דהנה כנ"ל סוד הבירורים שבו נגשים לפענח נכון את המציאות נסמך על סוד העיניים, דלהם 
יש את הכח של "בחכמה אתברירו". וכאשר נרצה להתבונן בכלליות בבחינת החכמה נבחין 

יותר,  ודאי הרבה  )יש  יסודיות, שני ביטויים בדרכי העבודה והלך המחשבה  שיש בה שתי תכונות 

באור השכל  דאיירי  היא,  כן  "חכמה" כשמה  אחד  דמצד  לסוגיין(.  ובמה ששייך  בכלליות  נאחוז  כעת  אך 

של  הנכון  הפנימי  בשורש  האחיזה  הדעת,  והתגלות  השגה  בפשטות  שמבטא  מה  האלוקי, 

ההויה. 

והמשיכה  הביטול  מענין  בה  דיש  יב(,  כח,  )איוב  וגו'"  תמצא  מאין  "והחכמה  נאמר  מאידך  אך 
לאחור של מי שמכיר שאינו יודע כלום ואינו יכול להתקרב לדבר נעתק נשא ונעלם, "לא ידע 

אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים" )שם יג(.

בסוד  הבירורים  מפתן  על  שדורך  למי  שנכון  מסוים  בירור  כאן  שיש  נבין  להאריך  ומבלי 
העיניים, במח חכמה. דבאמת דיקא משום שהחכם יודע שהחכמה מאין תמצא, דיקא משום 

שיש בו ממידת הרתיעה לאחור בביטול של מה חמית מה פשפשת וכו', לכך כאשר נבא לומר 

לו להגביה עינים ולהעיז להסתכל עין בעין, אפשר ותתגלה בו ענוה ושפלות שמחמתם יאמר 

הנגזרות  טענות  אלו  כעין  כל  או  דא,  סביל  מוחא  כל  לאו  וכו',  אגש  כי  אנכי  מי  ראוי,  אינני 
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מהחכמה בעצמה, שהמכנה המשותף ביניהם היא ש'לשם שמים' אינו מוכן להישיר מבט, אינו 

מוכן למה שנתפס אצלו כנסיון לאחוז ולהבין את מה שלא יאות לקטן שכמוהו.

הבן בחכמה וחכם בבינה

יצירה פרק א(, אשר עם כל עמקותו  )ספר  'הבן בחכמה וחכם בבינה'  נזקקים לסוד של  כאן  ברם 
נפרשו כלפי סוגייתנו כך. דאכן ראויה היא הענוה והשפלות, ושייכת במהותה לסוד החכמה. 

אלא שישנה נטיה של הנוק' לעבר המשפיע שאיננה סותרת את צורת הכלי הבטל שמצד מח 

חכמה נרתע לאחוריו. והיינו טעמא שנטיה זו נשענת על היות הנוק' יודעת שזהו חפץ בעלה 

מה  ולתפוס  להבין  נסיון  לכדי  הדבר  את  תצמצם  לא  אם  הגדול,  אורו  משום  דדיקא  באמת, 

שרוצה לומר לה, לא יתממש חפץ הבעל לגלות חכמתו, לרמז לרעייתו בקריצת עין )ע"פ המשל 

הנ"ל(.

כך חפצים בתבונה

זה תראה בתורה א קמא, דכתב ש"השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו", זוהי  ]וכעין 
המציאות האמיתית )אור התורה ואור הצדיקים(, "אך מחמת שאור השכל גדול מאד אי אפשר לזכות 

אליו כי אם ע"י בחינת נון שהוא בחינת מלכות וכו' וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור 

מעצמה כי אם מה שמקבלת מהשמש וכו'". 

דהגם שאפשר היה לסבור שביטול זה של בחינת לבנה שאין לה מעצמה כלום מתבטא במצב 
שם  מצינו  כרצונו(,  בו  לעשות  למשפיע  שמאפשר  ריק  כלי  )כאותו  כלום  לעבר  נע  ואינו  זז  אינו  המקבל  בו 

אם  )כי  בתבונה  כסיל  יחפץ  "לא  בבחינת  שהוא  עשו  היא  דקדושה  לשכל  ההפכית  שהבחינה 

בהתגלות לבו(", דשמעינן מינה שבאופן הנכון כן חפצים בתבונה, כן חפצים לדעת ולהבין השכל 

העליון הגנוז בכל דבר, אלא שהכל הוא מתוך שפלות ונאמנות, כאותה רעיה המגביה בענות 

חן את עיניה כדי להבחין רצון בעלה )וכמו שרואים בפסוק הנ"ל שהביא שעקר מה שצריך להשמר מפניו הוא האופן 

של "כי אם בהתגלות לבו" דעשו, אופן שהנטיה להשכיל נשענת על ישות, על תובנות של "התגלות לבו" - לב עצמו([.

להתבונן עין בעין באורו של ה"טוב עין"

נמצא, בכל המהלך של "בחכמה אתברירו" צריך להעמיד תחילה את האמת כפי שהיא, לדעת 
ש"מלא כל הארץ כבודו", ושיפה כחה של 'העברה בעלמא' של התנתקות מההר כדי להבחין 

בפועל,  אל עבודת הבירור  לגשת  אז אפשר  ואו  וכנ"ל(,  והצדיקים  )אור התורה  דקדושה  הגדול  בהר 

דפעמים שצריך אמנם לקיים "במופלא ממך אל תחקור" )חגיגה יג.(, אך ביותר צריך "להתגבר" 
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)שהיא פרי סוד החכמה(, להגביה את העין ולבקש התנוצצות גאולה, שכל וכבוד אלוקי  על הענוה 

שאינו מתגלה אלא "עין בעין", כשיש כלי נאמן שמבקש להשביע רצון האור וללקטו אל תוכו.

והאופן הנכון של הבטה למעלה )מבלי שיסתור הדבר את הביטול שבחכמה( שייך כנ"ל ל'הבן בחכמה', 
לנטות אל השראת האלוקות של העין  )חכמה( את התנועה העדינה של הבינה,  לעיניים  לצרף 

בו  שתתבונן  חכמה"  ל"עין  אמת"  "זרע  להריק  )ורוצה  עין"  "טוב  שהוא  צדיק  יסוד  השפעת  אל  העליונה, 

ותקלוט(.

"שאו מרום עיניכם"

]דאפשר היה  יאמר קדוש"  ואשוה  "ואל מי תדמיוני  )ישעיה מ, כה(  שלאחר שאמר הנביא  וזהו 
ולהבין  לתפוס  לבקש  ראוי  לא  דמיון  לו  ואין  )נבדל(  קדוש  שהשי"ת  שהיות  כאמירה  לפרשו 

)שם כו(. דמלבד ש"מי" הוא  וגו'"  דבר[, המשיך ואמר "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה 

סוד הבינה שנקראת כן משום "דקיימא לשאלה" )שבניגוד לחכמה הסתומה אפשר לשאול בה, עיין זהר הקדוש 

ח"א א:(, מבינים בהנ"ל שהאופן הראוי לתנועה זו של בינה )בינה דחכמה(, האופן שאין בו משום 

הכחשת החכמה )והרוממות הנעתקת של "יאמר קדוש"(, הוא דיקא ע"י "שאו מרום עיניכם", והיינו הסוד 

של "עין בעין יראו" שמגביהם בו את העין, לנטות בנאמנות אל המציאות האלוקית שממלאת 

את הכל )מבלי שההר או המטבע יחצצו בפני העין מלראות ההר הגדול של אור התורה והצדיקים(.

סוד היות לאה נוטה על פניו מצורת הביטול

ובהיותנו עוסקים בכך יפתח שזהו סוד לאה שהגם שלכאורה נטתה מצורת הביטול באומרה 
אשה  "כל  חז"ל  שאמרו  וכמו  ליששכר,  כך  משום  דיקא  זכתה  הלילה",  תבא  "אלי  ליעקב 

שתובעת בעלה לדבר מצוה הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן וכו' ואילו 

יודעי  יששכר  "ומבני  וכתיב  וכו',  וגו'  תבא  אלי  ותאמר  לקראתו  לאה  'ותצא  כתיב  לאה  גבי 

בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל וגו' וכו'" )עירובין ק: נדרים כ:(.

ארצויי",  "מרציא  של  באופן  לאה  שנהגה  וביארה  כ:(  )נדרים  הגמרא  לכך  נדרשה  כבר  דהנה 
דלא היה בזה סרך של חציפות ותנועה לא נכונה של הנוק' אלא להפך )עיין שם בר"ן(. ולעניננו, 

בהיותנו מבחינים שמה שנפעל ממעשיה הוא אור התורה של יששכר, נבין שלאה כפי בחינתה 

)שהינה כידוע בסוד מלכות דבינה( נטתה אל המשפיע בדקות הנכונה של קיום "שאו מרום עיניכם וראו 

מי", והיינו כנ"ל סוד הגבהת העינים מעל ה"הר המסתיר", לראות ממילא את "ההר הגדול" 

)לשון רבינו ז"ל בתורה קלג הנ"ל( של התורה והצדיקים )נשמת יששכר(.
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לדעת להשתמש נכון בכח ה"מה"

ומעתה ידרש כמין חומר הכתוב המתאר סוד כחו הנפלא של יששכר, אותו כח שלא זכה לו 
כנ"ל אלא בזכות היציאה של אמו )במה שנתבאר כנ"ל כהחלטה נכונה של הצדקת לנטות קצת, להגביה עיניה בבחינת 

"עין בעין"(: "ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל וגו'" )דה"י א, יב(.

דהרי נתבאר כנ"ל שחלק מהבירור בענין זה הוא להשתמש נכון בעינים, בסוד החכמה. דהגם 
)בבחינת "ונחנו מה"(, מכל מקום פעמים שצריכים לקיים 'הבן בחכמה'  שהחכמה מעוררת ביטול 

מהענוה  שיוצאים  יקרא  כנ"ל  דלזה  לדעת,  בו  שמבקשים  הבינה  כח  את  לחכמה  ולהסמיך 

והביטול )המוטעים( ומגביהים את העינים, נאחזים בהתקשרות "עין בעין".

וממילא זהו שלא רק שאמר הכתוב שליששכר יש את הסוד של "לדעת מה יעשה ישראל", 
ה"מה"  בכח  בו  להשתמש  צריך  הישראלי  שאיש  הנכון  האופן  לגבי  הנכונה  ההסתכלות  את 

שלו )חכמה, ביטול, "נחנו מה"(, אלא שהקדים לבאר שמשתייך הדבר ל"יודעי בינה לעתים", דיודע 

יששכר את העתים המסוימים שראוי לעורר בהם כח הבינה, מה שהתרגום שלו בעבודה הוא 

הגבהת העין להסתכל, תנועת הנוק' לעבר קשר עין וכנ"ל.

ענוים הגיע זמן גאולתכם

ועומד  נגלה בא  )פרשה לו(: "שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח  שאיתא בפסיקתא רבתי  וזהו 
על הגג של בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם, ואם אין 

'קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח'  אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם שנאמר 

וכו'", דלכאורה מהו שנקט 'ענוים' דוקא, ומדוע שלא יאמינו, ואם כבר לא יאמינו מה תיקן 

באומרו "ראו באורי וכו'".

אך בהנ"ל יובן, דאמרינן שבאמת ההסתכלות של השי"ת בעינא פקיחא קיימת תמיד, כל שכן 
שמתעצמת היא בעת הראויה לפקידה, ואין צריך אלא את ההסתכלות בחזרה של בחינת הנוק', 

את הגבהת העין לכדי קשר "עין בעין", כשבבחינת "שאו מרום עיניכם" נפתח ממילא להכיר 

ש"מלא כל הארץ כבודו", ולפענח ממילא את כל הניצוצין והרמזים שנמצאים בכל. 

אלא שעם כי תלוי הדבר ב"העברה בעלמא", בפעולה 'קלה' של הגבהת המבט להסתכל עין 
)עינים(, כאשר בשימוש הלא  בעין, הדבר שיכול למנוע המבוקש הוא דיקא מצד סוד החכמה 

נכון )בהעדר הצירוף של הבינה( יכול הגוון של "נחנו מה" להתבטא בבושה להרים את העין ולהישיר 

מבט, בענוה שגורמת להשפלת העין )ששוב אינה יכולה להבחין ש"מלא כל הארץ כבודו"(.
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גאולתם  אין מתעכבת  ישראל, דבעת הרצויה  כן שמשיח שידע שורש המניעה של  אם  וזהו 

אלא דיקא משום הענוה שלהם )בבחינת החכמה שמולידה כנ"ל ביטול(, יקרא אותם בעת הפקידה ויאמר 

"ענוים הגיע זמן גאולתכם" )"ענוים" דיקא(, ושוב ימשיך ויאמר "אם אינכם מאמינים ראו באורי 

הוא  ומבין  שיודע  כביכול  אומר  נמצא  באופן שכזה  דיקא  בעצמו שיפנה  דבזה  וכו'".  שזרח 

יפה הדבר. אך אם מבחינים הם בעצמם שקשה  לענוה, לביטול דחכמה, אכן  ה'  שזכו ברוך 

להם להאמין בגאולה ]למרות שהוא הודיע להם שהיא כבר נמצאת[, ידעו שזו העת לצרף את 

הבחינה של "הבן בחכמה", של "שאו מרום עיניכם וראו מי", והיינו להגביה את העין מעל 

ה'הר' שחוסם את עיניהם ולהסתכל ולהווכח שכבר זרח אור הגאולה - "ראו באורי שזרח".

פתיחת הענין בסוד "הר האלקים"

את  )כנ"ל(  בחובו  הנ"ל שצופן  הבירור  בכל  ונבחין  בפרשתן,  בו  למה שפתחנו  נשוב  ומעתה 

המבוכה של מבקשי האמת דורשי פניו, האם להשפיל מבט בענוה ולהרתע לאחור או להגביה 

העינים  בירור  בסוד  או שמא  הביטול שבחכמה,  בגוון  לאחוז  הוא  עת  האם  ולהסתכל,  מבט 

)באופן של "עין בעין"(, לקיים כעת "ראו באורי שזרח" )"ראו" דיקא(.

ויבא אל הר האלקים  וכו'  יתרו  הענין האמור נפתח בכתוב "ומשה היה רעה את צאן  דהנה 

חרבה" )שם ג, א(, וכתב רש"י ז"ל )ד"ה אל הר האלקים( "על שם העתיד" )והיינו דבמה שקשה לכאורה שהרי עוד 

לא נתנה תורה ומה מקום לדבר על מושג "הר האלקים" בעולם נטול גילוי תורה, כתב רש"י ז"ל שהוא על שם העתיד(.

של  ומתן  המשא  המשך  לכל  הקדמה  להיות  שראויה  פנימית  נקודה  בזה  תובן  ובהנ"ל 

הסתכלות מזה לזה. דהרי נתבאר לעיל שראשיתו של דבר, בטרם מדברים אל לבו של יהודי 

שהוא ענו ושפל מטבעו, צריך להודיע אותו שבאמת כנגד אור התורה העצום שממלא את הכל 

אין העולם הזה תופס מקום כלל, אלא כהגדרת רבינו ז"ל ה'הר' )שהינו קטן( שנסמך לעין אינו 

מניח אותה לראות את ההר הגדול באמת )אור התורה והצדיקים(.

וממילא מתיישב שהפתיחה לכל הבירור הנ"ל הוא הודעת התורה שמשה רבינו הגיע אל "הר 

האלקים". דאם לאחר מתן תורה לא תמיד מכירים ב'הר הגדול' )באמת( של התורה והאלוקות 

"הר  של  מציאות  אל  בא  שמשה  הקדושה  התורה  שאמירת  הרי  החוצץ(,  המטבע  או  ההר  )מחמת 

האלקים" )על שם אור התורה( מרמזת לכך שאור הגאולה של "מלא כל הארץ כבודו" כבר הונח, 

דאור התורה העצום חפף על הכל באופן שלא נצרכה אלא "העברה בעלמא" של העין מנגד 

המטבע והגבהתה להסתכל )"עין בעין"(.
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כדי לזכות ל"ואראה" צריכים לקיים תחילה "אֻסרה נא"

שלאחר שנתראה מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה כתוב "ויאמר משה אסרה נא ואראה  וזהו 
את המראה הגדול הזה וגו'" )שם ג(. דמלבד שמובן בהנ"ל שההדגשה היא שפנה משה לראות 

אור  של  הגדול  המראה  וגילוי  העין  בפני  החוצצת  המטבע  הסרת  על  )בהוראה  דיקא  הגדול"  ה"מראה  ואת  דיקא, 

נא  אֻסרה  המלים  ]על  ז"ל  רש"י  שפירש  במה  הנ"ל  הסוד  מעמקות  למצא  יש  והצדיקים(,  התורה 

ואראה[: "אסורה מכאן להתקרב לשם", דלכאורה מאי בעי בזה )דלשם מה ציינה התורה שסר מכאן כדי 

להתקרב ולראות שם, ולא נאמר בפשיטות שהתקרב וראה מה שראה(.

דיובן שכאן מרומזת העבודה הקלה הנ"ל המאפשרת להסתכל ולהבחין במה שצריך להבחין, 
ה"העברה בעלמא" שבה צריך להתנתק תחילה מהמקום הקודם שבו נצמדים למטבע הקטנה 

)החוסמת את האור הגדול(, מה שמאפשר ממילא לראות ש"מלא כל הארץ כבודו", השראת אלוקות 

חוצצת(  המטבע  שבו  הקודם  מהמקום  ולהתנתק  )לסור  מכאן"  ד"אֻסרה  כן  אם  והיינו  בעין",  "עין  הנתפסת 

מהוה אכן תנאי מוקדם "להתקרב לשם", לראות האור האלוקי "עין בעין".

העינים  לשא  "ויש  ברמ"א(:  ב  קכה  )או"ח  קדושה  בהלכות  המובא  נפלא  לענין  בכך שער  ונפתח 
המשנה  וכתב  הארץ".  מן  אותו  ונושאין  גופן  מנענעים  וכן  קדשה,  שאומרים  בשעה  למרום 

ברורה )ד"ה ויש לישא(: "כי כתבו בשם ספר היכלות, וזה לשונו: "ברוכים אתם לה' שמים ויורדי 

קדוש  'קדוש  ואומרים  שמקדישים  בשעה  עושה  שאני  מה  לבני  ותגידו  תאמרו  אם  מרכבה 

קדוש', ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם ונושאים עצמם למעלה, כי 

אני  שעה  באותה  בעיניהם,  ועיני  בעיני  נשואות  שעיניהם  שעה  כאותה  בעולם  הנאה  לי  אין 

אוחז בכסא כבודו בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאלתם".

יהודי מקיים את הסוד של "עין בעין" פעמיים ביום

דעוד בטרם נדקדק יותר בפרטי הדין, נציג את שמתיישב להפליא עם כל יסוד הדברים הנ"ל. 
התנוצצות  שבבחינת  ומצפה  תמיד,  היהודי  על  מסתכל  שהשי"ת  לעיל  אמנם  ביארנו  דהנה 

גאולה היהודי יגביה עיניו להסתכל בו "עין בעין", אך היה מקום למתעקש לומר שהדברים 

קצת  לקיים  היום  כבר  שאפשר  רק  שלא  ולומר  להפליג  הכח  דמנין  למשיחא,  הלכתא  בגדר 

גאולה  הדבר  ושמעורר  כך,  על  מצפה  שהקב"ה  אלא  בעין",  "עין  יחוד  של  הנשגב  מהיעוד 

בתוך המציאות הקיימת. 

ולכך באו דברים נשגבים אלו, באה ההלכה המפורשת הזו, והאירו עינינו לדעת שאכן כן. לא 
בעיניהם"(,  ועיני  בעיני  נשואות  )"עיניהם  בעין"  "עין  זו של  בחינה  בפועל  מקיימים  ביום  רק שפעמיים 

יאמר  מי  בכך,  אני חפץ  כמה  לבני  ויגיד  יספר  מי  ואומר  מגדרו  יוצא  כביכול  אלא שהשי"ת 
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להם האמת ש"אין לי הנאה בעולם כאותה שעה", מי יגלה אוזנם לדעת שמעבר ל"הנאה" של 

מעלה מקרב הדבר את הגאולה - "אני אוחז בכסא כבודי וכו' וממהר גאולתם".

מתנתקים מהקרקע ואומרים קדוש

ית'  היותו  דמצד  קדוש",  יאמר  ואשוה  תדמיוני  מי  "ואל  שכתוב  שהגם  לעיל  נתבאר  והנה 

קדוש אי אפשר לנסות אפילו לפנות ולהשיג, ממשיך הכתוב ואומר "שאו מרום עיניכם וראו 

מי", דבבחינת "עין בעין" אפשר להתנתק מהמטבע החוצצת ולהסתכל כביכול לעבר פניו ית', 

להבחין ממילא בהשגחתו החופפת על הכל - "מלא כל הארץ כבודו".

והבן מעתה שהסוד הנ"ל של "אותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם" מתגלה כל 

יום דיקא בעת שאומרים קדש קדש קדש וכו' ה' צבאו-ת מלא כל הארץ כבודו", להורות על 

החידוש הנ"ל של לקיחת ערך הקדושה שלכאורה נבדל הינו ונעלם )"אל מי תדמיוני וכו' יאמר קדוש"(, 

וקירובו עד לכדי ראיה ברורה ש"מלא כל הארץ כבודו", דהיינו כנ"ל הנפעל ע"י שמגביהם 

את העינים להסתכל בעיניו ית'.

אמירת  )בעת  פעמים  ג'  כביכול מהקרקע  ומתנתקים  שנישאים  ע"י  הדבר  גם שנעשה  ומתיישב 

קדש קדש קדש(, דיש להבינו בהנ"ל בבחינת "אסרה נא ואראה", לסור ולהתנתק מהמעמד הקודם 

)שהמטבע חוצצת בו( וממילא לראות )עין בעין(.

לשים כל דבר על מקומו הנכון

ובכל הנ"ל נפתחים שערי רמז במעשה בן מלך ובן השפחה שהתחלפו, להבין קצת הא דהיה 

לבן המלך כלי שכשמניחים אותו על בהמה או עוף מתחיל לנגן )טעמים בחכמה(, והא דהחליפו 

ביכולת של להיות מבין דבר מתוך דבר )דלכאורה ויתר על חכמה בשביל בינה(, דאפשר שרמוז כאן סוד 

דבר מהו  כל  )בגו(  ולהבחין  לראות  עיניו  דנפתחו  הא  ניחא  'הבן בחכמה', דממילא  הנ"ל של 

מקומו הראוי, דהכל מתיישב עם מי שבבחינת "עין בעין" מעלה את המידות ומפענח הניצוצין 

קדישין ורואה מה שאחרים לא רואים, "קרבה אל נפשי גאלה" )קצרנו מאד אך אכמ"ל(.

************ 
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ההויה החדשה של משה רבינו

שימוש בשם המפורש ללא הקדמת הלימוד

בפרשתן: "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי  כתוב 
'ויצא אל אחיו' כי הגידו לו  מכה איש עברי מאחיו" )שמות ב, יא(. וביאר הרמב"ן ז"ל: "וטעם 

ולא  ועמלם  בסבלותם  נסתכל  והנה  אחיו,  שהם  בעבור  לראותם  חפץ  והיה  יהודי,  הוא  אשר 

יכול לסבול ולכן הרג המצרי המכה הנלחץ".

וצ"ב בכל מהלך הדברים שע"פ דברי הרמב"ן קשה לכאורה להולמם. דהרי ]כפי שלמדו חז"ל 
מהמלים "הלהרגני אתה אומר"[ לא הרגו משה למצרי אלא ע"י השם המפורש, מה שמחייב 

נקיות וקדושה וכו' ומעיד על הפלגת משה רבינו בידיעת סוד השמות ושימושם. וכיצד אם כן 

יתיישבו הדברים עם הא דרק אז נודע לו שהוא יהודי. דאיך אפשר שללא רב שילמדו, ויותר 

מכך ללא זמן הגון להשתלם בכך, יסמיך לידיעת יהדותו שימוש בשם המפורש, מה שמעיד 

לכאורה על שלימות קומה בדרגה נפלאה )ואם כי אין קל יותר מלומר מדרשים חלוקים הם, לא נמנע הטוב המונח 

באמת בענינים אלו, דאין סמיכתנו על הקושיא גרידא(.

מדוע לא יוכל בן המלך לעשות כרצונו

העברים  בין  להפריד  משה  פנה  דכאשר  הנ"ל(,  הרמב"ן  דעת  לפי  דוקא  )לאו  הענין  בגוף  נדקדק  עוד 
יש  דלכאורה  יד(,  ב,  )שם  וגו'"  עלינו  ושפט  שר  לאיש  שמך  "מי  לו  ואמר  הרשע  נענה  הנצים, 

גם  ]וממילא  בידו איש  בן המלך לעשות כרצונו מבלי שימחה  יוכל  וכי למה לא  בו,  לתמוה 

וכי אין הנהגה  קשה קצת מדוע הוזקק משה רבינו לברוח תכף כששמע פרעה ממה שעשה, 

שכזו פשוטה אצל בן המלך שמושל בעוז )ונהי שאפשר לומר שהתגלה שהוא דואג לעברים יותר מלמצרים, דהרג 

מצרי מפני שהכה יהודי, וממילא יש לחשוש מפני נאמנותו, אך יש דברים בגו כדלהלן([.

ביד מי נמסר כל הטוב

וכעין זה יש להקשות במה שאחרי שנים על גבי שנים של רעיית צאן במדבר התגלה השי"ת 
אל משה רבינו וגילו לו הסודות והשמות וצווהו על הגאולה, דהרי לפי דעת הרמב"ן, סמוך 

הטוב  שכל  אפשר  וכיצד  למדבר,  לברוח  משה  הוזקק  יהודי  שהוא  לו  שנתגלה  לכך  ונראה 

ימסר ביד מי שמצד סדר המאורעות אמור להיות לכאורה עם הארץ, דמי למדו  הנשגב הזה 

חכמה, מי מסר בידו אפילו קצת משלשלת תורת האבות שהיתה בישראל.
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הכליות היועצות של אברהם

אלא שיש ענין יסודי אחד במהותו של משה רבינו שנותן פשר בכל הנ"ל, וכדרכנו נציג תחילה 

הדבר בכלליות ושוב נפנה להרחיב ולבאר ולהבחין מקור הדברים בחז"ל. דהנה הפליגו חז"ל 

היה  לא  ורב  למדו  לא  אב  "אר"ש  ואמרו:  אבינו  אברהם  תורת  בשורש  א(  פסקה  סא  פרשה  )ב"ר 

נובעות  והיו  רבנים  שתי  כמין  כליות  שתי  הקב"ה  לו  זימן  אלא  התורה,  את  למד  ומהיכן  לו 

ומלמדות אותו תורה וחכמה, הה"ד 'אברך את ה' אשר יעצני וגו' וכו'" )עיין שם"(.

פשוטה  בנקודה  תחילה  נאחוז  כרבנים,  שהינם  כליות  של  המשמעות  לעומק  להכנס  ומבלי 

שצריך להבחין בה. דהנה אף מבלי להבין מהות הדבר, היה מקום לפשטן לומר שהא דקיבל 

אברהם אבינו את התורה דוקא באופן שכזה, הוא משום שלא היה בנמצא מי שילמדו, דלכך 

בלית ברירה נעשה נס וזכה לנביעה עצמית )איך שלא נסביר את זה(.

וכו'(, היו הרי ישיבות  )כגון מלאך  ית' דרכים לאלפו חכמה  מלבד שפשוט שלא חסרו לפניו  אך 

שם ועבר בעולם, ולא היתה אם כן לכאורה מניעה להפגיש את אברהם עם מי שילמדו, לפחות 

את יסודות הדברים )והרי יעקב למד שם ארבע עשרה שנה(. אלא שמובן מכך שענין 'כליותיו יועצות לו' 

שהתגלה באברהם לא היה אמצעי בעלמא להעביר את יסוד התורה למי שאין לו דרך אחרת, 

אלא ענין מכוון השייך למהות שאותה בקש השי"ת לחקוק בבנין האומה. 

והיינו דאברהם אבינו כ"נדיב לב" היה צריך לגלות הויה חדשה לגמרי בעולם, מהות חדשה 

וממילא  עבודה.  דרכי  של  חדשה  מהות  והשכלה,  תורה  של  חדשה  מהות  ה'מדבר',  מין  של 

למקור  הדבר  ששימש  דמלבד  יועצות",  "כליותיו  של  חדשה  נביעה  בו  היתה  מכוון  באופן 

יותר, לדעת  יניקה נפלא של תורת אמת ודרך הקדש, היווה הדבר סימן למשהו עמוק הרבה 

ש"זה היום עשה ה'", הויה חדשה שלא היתה לפני זה.

אצל משה רבינו נאמר "אני ה'" - שם הויה

ואם כנים הדברים באברהם אבינו שעם היותו ראשון לאומה נאמר בו "וארא אל אברהם וכו' 

בא-ל שד-י ושמי ה' לא נודעתי להם" )שם ו, ג(, נתחיל להבין שאצל משה רבינו שאמר לו השי"ת 

"אני ה'" )שם ב(, דהתגלה לו בהתחדשות של שם הויה, היתה גם הבחינה הנ"ל, דבעצם מהותו 

היה בסוד 'כליותיו יועצות', הויה חדשה שאינה נשענת כלל על הקודם, על מקור מסירה שהוא 

רק ענף והמשך ממנו.
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שלימות בעת הלידה

גילויים  מכמה  מזדקרת  שהינה  להבחין  להתחיל  אפשר  הזו,  הנקודה  את  שעוררנו  ואחרי 

שהתורה וחז"ל פתחו בפנינו )וננקוט רק מספר דוגמאות(. דהנה על הכתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" 

)שם ב, ב( איתא בגמרא )סוטה יב.( "תניא רבי מאיר אומר טוב שמו, ר' יהודה אומר טוביה שמו, 

נולד כשהוא מהול, וחכמים אומרים בשעה  רבי נחמיה אומר הגון לנביאות, אחרים אומרים 

שנולד משה נתמלא הבית כולו אור וכו'". 

כאן, מבלי להכנס לפרטי סוד המעלה שדיבר בה כל תנא, ניכר שהפלא האמור במשה  דאף 

הוא ערך של שלימות עצמית שלא קדם לה מה שהיה צריך להיות תנאי מוקדם, דהיה הגון 

לנביאות מבלי שלמדוהו והכשירוהו, והיה מהול מבלי שמלוהו, והתמלא כל הבית אורה ע"י 

תינוק שעדיין לא צבר זכויות "מאירות" לבא מכחם.

יועצות לו", דממילא אף בטרם  טעמא בהנ"ל דמשה במהותו היה בבחינת "כליותיו  והיינו 

ידע לדבר ולצייר בדעתו השגות, היו ניכרים בו סימנים של הויה חדשה )"אני ה'"( ששלימותה 

אינה נגזרת מענף קודם )ולכך תינוק בן יומו יכול היה להאיר את הבית באור הויה שהתנוצץ(.

"והנה נער בכה"

במה  וכן  בתיבה,  בהיותו  עמו  שכינה  פרעה  בת  בתיה  דראתה  הא  לענין  אף  יובן  זה  וכעין 

שכתוב "והנה נער בכה" )שם ב, ו( שדרשוהו בגמרא )שם יב:( ש"קולו כנער", דהכל מורה בעליל 

על הויה ונביעה עצמית כביכול )"כליותיו יועצות"(, דממילא לא רק שאין הדבר תלוי כנ"ל במורה 

דרך שימסור את שורשי המדרגות, אלא שאין צורך בזמן מסוים כדי להספיק ל"התקדם" בו 

לעבר המדרגה.

ועיין שם שבעוד שרבי נחמיה דרש כנ"ל )ש"נער" מלמד שקולו של משה היה כנער(, רבי נחמיה דרש בזה 

"מלמד שעשתה לו אמו חופת נעורים בתיבה אמרה שמא לא אזכה לחופתו", דהדבר אומר 

דרשני )וכי משום שלא תראה חופתו תעשה לו כעת חופה, איה הבת זוג(. ובהנ"ל נרמזה כאן ביתר שאת המעלה 

הנ"ל. דהרי כל קבלת עצה היא בבחינת זווג, דמקבל אדם את טיפי הזרע של זה שמשיאו עצה 

)כדאיתא בתורה ז קמא(. וממילא אם אומרים שהיתה במשה רבינו בחינה של כליותיו יועצות, דהיה 

הן מקור ההויה והנביעה והן המקבל הדבר לגלותו, פירושו בלשון חכמה שהיה אצלו כביכול 

זווג מיניה וביה, והיה ראוי אם כן ל'חופה', והיינו סוד חופת הנעורים שעשתה לו אמו.
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משה רבינו מצא בעצמו סוד הדבר ושימושו

לו  שנודע  ביום  יוצא  רבינו  משה  היות  בדבר  הנ"ל  התמיהה  וליישב  לשוב  כבר  בידינו  ויש 
שהינו יהודי ומשתמש בשם המפורש. דמובן בהנ"ל שכמי שנולד כשהוא מהול, כמי שהתנוצץ 

המתחדש  הויה  שם  של  הארה  במהותו  שפעפעה  כמי   - בינקותו  שכינה  בו  ושרתה  יחוד  בו 

בהתגלות  שימושו  ואף  הדבר  סוד  בעצמו  למצא  משה  היה  ראוי  אכן  הזמן,  כל  וביה  מיניה 

חדשה, לא מחמת רבו שלימדו, ולא מחמת מה שלמד בעצמו אתמול.

הרשעים הכירו בו שיצא להתערב בענינם כמנהיג ומשפיע בישראל

ובזה ניישב גם הקושיא השניה הנ"ל, מדוע טענו דתן ואבירם כלפי בן המלך השליט "מי שמך 
לאיש שר ושפט עלינו", וכי מי ישתרר וישפוט אם לא הוא. דבהנ"ל יובן דאם היה משה יוצא 

ומתערב בענינם כבן מלך מצרים, כמי שסמכותו נגזרת מתוך השייכות שלו למלכות פרעה, לא 

היו פוצים פה, דכך אכן ראוי ונאה. 

אלא שאותם רשעים הרגישו בהילוכו של משה רבינו שפנה להתערב בענינם כמנהיג ומשפיע 
לא  יהודים,  הכיר  לא  יתכן שזה שעד אתמול  איך  לזעוק  )בחוצפתם(  נזדעקו  דממילא  בישראל, 

הכיר אפילו את יהדותו, יבא לדבר אליהם מתוך תובנות של ישראל קדושים ודרכי הנהגתם 

הראויה, ולא עוד אלא באופן של מנהיג ומשפיע.

ולפי זה נמצא שבשכל אנושי יש לכאורה צדק מסוים בפליאתם )דהרי פתחנו את המאמר ושאלנו איך 
יתכן שאתמול נתגלה לו שהוא יהודי והיום מתעסק עם שמות קדש, וכעין זה אפשר לשאול איך יתכן שיהיו לאדם שכזה תובנות של 

הדרך הראויה בישראל(.

כל  שאחרי  בעצמם  מרגישים  היו  התורה(,  שהעידה  )כפי  'רשעים'  נצים  אותם  היו  לא  שאם  אלא 
הקושיות והפליאות, נצב לעומתם מנהיג ישראל ששופע הויה שראוי להבחין בה ובאמיתותה, 

ככזה  ופנה  ישראל  שהוא  שידע  כעת  שכן  כל  בינקותו,  עמו  ששכינה  הבחינה  בתיה  אפילו  )שהרי  שלה  ברשימו  לפחות 

להאיר דרך(.

"מרגל" של הקדושה בתוך בית פרעה

שכנ"ל  הגם  שעשה,  מה  כשנודע  תכף  לברוח  רבינו  משה  דהוצרך  הא  זה  בכל  ומתיישב 
משה  הוריד  שבו  במעשה  האריכו  הקדושים  חז"ל  דהנה  כך.  לנהוג  המלך  בן  יכול  לכאורה 

)ד.(. ובר מן דין, אחרי שנוכחנו כנ"ל שכל מציאותו  בינקותו את כתרו של פרעה מעל ראשו 

של משה היתה גילוי חדש ונפלא שקשה היה שלא להבחין בפלא המהותי שבו, אפשר להניח 
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מן הסתם שבמשך כל השנים שהיה משה בבית פרעה הרגיש הרשע שיש כאן כח מסוים, שיש 

כאן ערך של שלימות )שלא יכל להגדירה(, כל שכן שאירע מה שאירע בהסרת כתרו.

מובן שכאשר יצא משה והרג את המצרי והתחיל לשפוט את ישראל, היווה הדבר  וממילא 
תמיד,  שהודחקו  התחושות  כל  את  המוקדמים,  הסימנים  כל  את  בו  לפרש  בפטיש"  "מכה 

'מרגל' של הקדושה בתוך בית המלך, פלא מהלך  נודע לפרעה שמאז ומתמיד היה  דפתאום 

שאחז בשלימות שינק אותה בכח עליון מיניה וביה, "כליותיו יועצות".

הפסקה למעליותא

לאחר שהבאנו את שיטת הרמב"ן בפרשה כדי לחייב את היסוד הנ"ל, אפשר להדגיש  והנה 
)לאור כל הנ"ל( ולומר שהיסוד הוא יסוד מצד עצמו. והיינו דגם אם נאמר שמשה רבינו ידע כבר 

מיהדות קודם לכן, וגם אם נאמר שכבר שמע וקיבל מהמסורת שעברה בישראל מתורת האבות, 

מכל מקום האמת היא ש"שמי ה'" לא התגלה אלא אצלו, דמשה היה מה שהיה לא משום מה 

שקיבל מהקודמים, אלא מכח מהותו שנבעה מ"עצת ה'" של דעת עליון, מעיין התחדשות של 

הויה חדשה.

משה  שנולד  שבשעה  שהביאה  )שם(  הגמרא  לדברי  נציין  בחז"ל  הענין  שורש  קצת  ולמצא 
נבואתך"  "נתקיימה  באומרו  ראשה  על  ונשקה  מרים  של  אביה  עמד  באור  הבית  והתמלא 

ראשה  על  וטפחה  אביה  עמד  ליאור  שהטילוהו  ובשעה  ישראל(,  את  שיושיע  בן  אמה  שתלד  )שהתנבאה 

באומרו "בתי היכן נביאותיך".

ויש לשאול, דלכאורה כיון שבסופו של דבר אכן נתקיימה נבואתה, לשם מה סיפרו לנו חז"ל 
אך  להתממש.  שהתחילה  הקודמת  בנבואה  שהתחיל  המהלך  כביכול  פסק  שבו  שלב  שהיה 

בהנ"ל יובן שלא גילו כן חז"ל אלא משום שיש בכך יותר מקורטוב של אמת ולמעליותא. 

והיינו דכל ההתגלות של משה רבינו, בהיותה כנ"ל בסוד "אני ה'", לא היתה במהותה המשך 
לומר שפסק  צודק  זה  וממילא כלפי  ונשגבים,  גדולים  של הקודם, אף לא המשך של דברים 

לגריעותא, התברר לבסוף פשר אותה  )והגם שבשעת מעשה עמרם חשב שפסק הדבר  הויה חדשה  והתחילה  הקודם 

הפסקה שלא היתה אלא למעליותא, ללמד על הדרגה החדשה שאיננה המשך של הקודם(.

בין החומות

בחז"ל  מצינו  רבינו  משה  של  אמו  אצל  זו  לבחינה  שהופיעו  מוקדמים  שכסימנים  ותראה 
שמשה רבינו נולד לאחר שחזר עמרם ועשה ליקוחין חדשים ביוכבד, ולאחר שחזרה לנערותה 
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בהתחדשות )בהיותה בת מאה שלושים(. וכן יש לרמוז בענינה במה שאמרו בגמרא )שם יב:( "זו יוכבד 

ש"בין  בהנ"ל  יובן  הפשוט  הביאור  דמלבד  שם(.  )עיין  החומות"  בין  ולידתה  בדרך  שהורתה 

החומות" מכוון לבחינה שהיא לא כאן ולא כאן, והיינו סוד משה רבינו שמחד גיסא היה המשך 

של הדרך, דהיה מזרע האבות והמשיך ההבטחה וכו', אך מאידך גיסא היה גילוי דעת עליונה 

נפלאה, תורת ה' שורשה בהויה חדשה, ממקור של "זווג דמיניה וביה" - "כליות יועצות".

מי יתן טהור מטמא לא אחד

יתן טהור  )במדבר רבה פרשה יט פסקא א( פנים חדשות, דעל הכתוב "מי  יקבלו דברי המדרש  ובזה 
מטמא לא אחד וגו'" )איוב יד, ד(, דרשו חז"ל "כגון אברהם מתרח, חזקיה מאחז, יאשיה מאמון 

עולם  של  ליחידו  ל"אחד",  מתרח(  כאברהם  טהור  יציאת  )של  הזה  ההפכים  פלא  את  דשייכו  וכו'", 

המפליא פלאות.

ובהנ"ל יובן דלא בכדי הדוגמא הראשונה )שמביאים תמיד( היא תרח מאברהם. דלאחר שנוכחנו 
שאברהם הוא הבית אב של בחינת "כליותיו יועצות", צורה של הויה חדשה שאינה נשענת על 

הקודם ]גם לא במקומות שנראה שיש על מה להשען ויש מאיפה לקבל[, מבינים שמי שזוכה 

לבחינה של הויה חדשה, כזו שאי אפשר להבחין כלל מהיכן יצאה, מגדיר ממילא )בערכין(, את 

הקודם כ"מטמא", דאיירי באותו סוג פליאה ששואלים בה "מי יתן וכו'".

בזאת דברי המהר"ל )נצח ישראל פל"ב( שביאר שמשה רבינו נזקק בזווגו דוקא לצפורה  ]ונזכיר 
שהיא גיורת, דהכל הוא משום "הויה חדשה" )עיין שם(, והיינו בהנ"ל כפי ענינו ממש[.

להתחבר להויה חדשה בכל עבודה

והנה אחר כל הדברים האלה, היה מקום לשייך את הדברים למשה רבינו בלבד, באופן שיאמר 
האומר שגם אם הרווחנו ביאור נכון, וגם אם התפעלנו יותר מהפלא של אדון הנביאים, נשארנו 

אנחנו כמו שאנחנו, דאין בדברים מה שנוגע אלינו, לעבודתו של כל יהודי ויהודי

ולכך נוסיף נקודה נוספת היוצאת מהנ"ל שתקרב את הדברים לכל יהודי ולכל עבודה. דהנה 
הנפילה  אחרי  לעולם  תשובה  להמשיך  רבינו  למשה  שהיה  הכח  בענין  אחר  במקום  הארכנו 

הקשה בחטא העגל, דנתבאר ששייך הדבר למה שכביכול לא היה באותה עת בעולם, דעלה 

למרום לקבל תורה. ובאופן ההבנה הפשוט אפשר לקחת את הידיעה הזו ולפרש שיש חטאים 

לתשובה  שנצרכים  מאד  גדולים  חטאים  ויש  הרגילים,  התשובה  בגדרי  להם  שדי  רגילים 

מיוחדת, כגון אז שמשה רבינו המשיך תשובה מנקודה "נקיה" שלא היתה בהויה הקודמת של 

החטא.
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אך בהנ"ל נבין שאין הדבר כן. דבאמת אחרי שנתחדש הדבר, אחרי שמשה רבינו )שהוא הדעת 
של ישראל ומתנוצץ בכל אחד ואחד( גילה את הכח להתחיל כביכול מכלום, להתחבר ל"ה' אשר יעצני" 

בהויה חדשה בערך של יש מאין, שוב חופף הגוון הזה על כל תשובה שעושה יהודי, על כל 

עבודה שנגש אליה ממקור של התחדשות 'על דעת משה'.

והיינו דאחרי שנוכחנו כנ"ל לדעת איזה סוד נפלא של התהוות חדשה צפון בדעת דמשה ]מה 
שאינו נשען על הרגע הקודם[, מתיישב שכשם שבעת הנפילה הגדולה נתקן הדבר ע"י שמשה 

נקיה, באופן שמברר  יהודי לשייך עצמו לרגע חדש, להויה  יכול  לא היה במקום החטא, כך 

בחלק  לא  הפחות  לכל  הקודם,  ברגע  כלל  היה  לא  טוב"(  )"כי  החדשה  מציאותו  שכפי  כביכול 

הדעת הקדוש שמעורר כעת לעבוד בו את קונו בעצה חדשה, עצת כליותיו היועצות טוב.


