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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  כי תשא )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'  אהרן יוסף קליינברגער שיחי'

בארא פארק

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס החודש

יעמוד על הברכה ידידנו היקר

אשר השתתפף בהוצאות הגליון

 הרה"ח ר' שמעון יהודה שטיינברגער  שיחי' 

לע"נ אביו הרה"ח ר' אהרן בהר"ח ר' אליהו זצ''ל 
נלב''ע כ' אדר תשע"ז
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ליקוטים פרשת כי - תשא
השבת בסוד פשטות המציאות שיש בה הכל

"ושמרו בני ישראל את השבת וכו' ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם כי ששת 
ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" )שמות לא טז-יז(.

"אות היא לעולם" - האות הוא רק לצורך העולם שבחוץ

הידועים  דבריו  את  נקדים  )והמסתעף(,  קדש  שבת  שנקרא  הים  מן  אחת  בטיפה  נתבונן  בטרם 
- פירושו  של האוה"ח הקדוש, דברים שראוי לשנותם שוב ושוב: "ואמרו 'אות היא לעולם' 

כיון שכל זה יהיה סוד לישראל, ולא יגלו הדבר. אם כן הבא לישאל על מצוות היום מה היום 

)סנהדרין סד:( מה אות נעשה בו לעשות בו כל השינויים, מה תהא תשובתנו אליו, לזה  מיומים 

אמר 'אות היא לעולם', פירוש שיהיה נגלה לבאי עולם כי ששת ימים וגו' וביום השביעי שבת 

וגו', טעם זה יהיה נגלה לזולתנו. ועם בני ישראל טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים".

והנה במתיקות לשונו הורנו הקדוש הפלגת מעלת השבת שהינה כה פנימית, עד כי אומרים 
שאף הטעם השגור של "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וגו'" אינו אלא ביחס 

חתום  עמם  כמוס  טעמם  ישראל  בני  עם  אך  להם.  לומר  שאפשר  מסוים  נגלה  אות  לאומות, 

ננסה  כעת  אך  סוף,  לדבר  שאין  ופשיטא  שונים,  באנפין  בזה  דברנו  וכבר  החיים.  באוצרות 

והגם  ויום טוב.  ע"י התבוננות בחילוק המהותי שבין שבת  יסודית שתפתח  לבאר הסתכלות 

שעקרי הדברים נתבארו באריכות בספר יחוד השבת, נזכיר אותם בכלליות ובקיצור לצורך דבר 

המתחדש בהם, מהגם שיש בהם כדלהלן הסתכלות נכונה על היחודיות של פורים, והשלכה 

לדרכי העבודה.

קביעא וקימא

שבעוד  כשאמרו  חז"ל  הניחו  טוב  ליום  שבת  בין  המהותי  לחילוק  הפינה  אבן  את  הנה 
ששבת הינה "קביעא וקיימא", את המועדים בית דין מקדשים )עיין פסחים קיז:, חולין קא:(, אמירה 

שמשמעותה שבניגוד לימים טובים שהם מצד הנבראים, שבת קדש היא מצד השי"ת בעצמו.

ובאמת מלבד ענין הקידוש שהזכירה הגמרא, ניכר שורש החילוק הנ"ל )בין שבת ליו"ט( בפשטות. 
דתראה שכל הימים טובים כולם התהוו מתוך מה שאירע עם בני ישראל - עם הנבראים. בפסח 

הוציאנו השי"ת ממצרים בנסים גדולים, ובשבועות נתן לנו את התורה, ובסוכות הקיף אותנו 

ליל שבת

שבת זכור
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בענני כבוד, ענינים נפלאים הסובבים על מה שאירע איתנו ומה שעשה לנו וההארה שנחקקה 

בעקבות כן. מה שאין כן בשבת קדש שכל יסודה משום מה שנוגע לבורא ית' בעצמו, שברא 

העולם בששה ימים ושבת ונח )כביכול( ביום השביעי, דאז נתקיימה מחשבתו בהתגלות הבריאה 

משם(.  )קחהו  וסופרים  סופרם  מפי  ושבע"פ,  שבכתב  בתורה  הידוע  ככל  וכו',  בה  שוכן  שהוא 

דמדובר בהתגלות שאין להתהוותה קשר לדבר מסוים שקדם ואירע עם הנבראים, וכל כולה 

אם כן מכריזה אמת אלוקית בטהרתה )מצדו ית'( - "הוא אמר ויהי".

השראת שכינה בגילוי הטבעי הפשוט

ומתוך פשטות זו יש לעמוד על נקודה שאם כי יסודית היא ופשוטה, לא תמיד מבחינים בה. 

בנס  שיש  לומר  אלא  הטבע,  משינוי  יותר  להתפעל  רק  לא  היא  העולם  אצל  הרגילות  דהנה 

יותר  מתפעלת  הנפש  מעיד  שהחוש  דכפי  יותר.  גדול  גילוי  הקיימת  המציאות  את  שמהפך 

)עיין תורה ז קמא(, וממילא יש בזה לכאורה גילוי אלוקות גדול  משינוי פתאומי שמעורר תמיהה 

יותר.

ברם האמת אינה כך. דאם כי יש בודאי בחינה של גילוי שכינה שמופיע מתוך אותות ומופתים, 

שהיו  ולחידושים  לנסים  קשורה  מהם  הבוקעת  שההארה  ישראל  בחגי  כנ"ל  שמוצאים  וכמו 

בהם )ועיין תורה ד תנינא(, השראת השכינה הנפלאה ביותר גנוזה בגילוי ה"טבעי" של ההויה כפי 

כפי  הבריאה  של  נאמן  ביטוי  שכולה  השבת  סוד  כנ"ל  והיינו  מצדו,  אותה  העמיד  שהשי"ת 

שהועמדה בעת ש"שבת וינפש" )שמות לא, יז(.

בקשת השינויים של הצעיר

מסוימת יש לשייך את התפיסה של ההתפעלות היתרה משינויים למוחין של ילד.  ובבחינה 

מי  יש  כן  מהכלים",  אותו  ש"יוציא  דבר  תמיד  יבקש  בדעתו  מיושב  שאינו  שהצעיר  דכמו 

שיבקש את מה שנראה לו כגילוי כבוד ה' בחדש, בשונה, במתחלף. וכנ"ל, הקושי הוא שיש 

אכן תפקיד מסוים לגילויי האותות והמופתים בסדר הזמנים של היהודי שנדרש להזכר בהם 

במועד ולהחיות אותם. וממילא מי שמתעקש להשאר בתפיסה זו, לא יתקשה למצא סימוכין 

)גלוסקאות שיצאו  בחז"ל לכך שעתידים להיות שינויים גדולים בבריאה כפי שאנו מכירים אותה 

ומיני דברים שכיום הינם פליאה שאין כדוגמתה(, באופן שמצייר לעצמו שלעתיד לבא יהיה הכל בבחינת 

"מרפסן איגרא" - יהיו כל הימים כחגים. יום ראשון בחינת פסח ושני בבחינת שבועות ושלישי 

בבחינת סוכות וכדו'.
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להתפעל דיקא מהקבוע

סוד  פשטות  של  מההבנה  כנ"ל  שנגזר  הפנימי  המבט  את  שמפנים  זה  הוא  המיושב  ואמנם 
השבת, מההכרה שאין לך נשגב מעצם הבריאה כמו שהיא, אותה מציאות "טבעית" שהוצגה 

בהתקדש היום השביעי כשהכל הועמד על צביונו בהשראה אלוקית מדויקת שרצה בה הבורא 

ית'.

ההנהגה  רוממות  את  לבאר  השם(  )גבורת  שהאריך  המהר"ל  דברי  את  זה  בענין  ללמוד  וראוי 
הקבועה דיקא, ואת דברי הקאזניצער מגיד זי"ע שהוסיף על דבריו )עי' בספרו גאולת ישראל(, ולחבר 

)שנתפס בד"כ  ישרה לא רק למושג המטעה של "טבע"  את הכל למה שצריך להעניק התיחסות 

רק לריעותא(, אלא לסוד השבת שמבטא את ה"טבע" בטהרתו, את ההבחנה שהשראת השכינה 

בספרים  מה שכדאיתא  במנוחה,  אותה  חתם  במציאות שהשי"ת  דיקא  נמצאת  נפלאה  היותר 

מעיד על פנימיות הרצון שמתגלה דיקא כך, דיקא בזו המציאות שנתקדשה.

אדם הראשון לא ראה בשבת הראשונה שינויים וחידושים בצורת הבריאה

יש להוסיף הבחנה שתטיב לחדד את החילוק הנ"ל בין יום טוב לשבת )והמורם ממנו(. הנה כידוע 
פלא  אותו  שאירע  בעת  שהיתה  ראשונה  הארה  אותה  ומתעוררת  חוזרת  טובים  הימים  בכל 

בבריאה שעמד בשורש המועד. דכשם שבפעם הראשונה היה גילוי אלוקות שהופיע בבריאה 

כחידוש כזה וכזה, כן יתחדש כל שנה בהגיע אותו הזמן.

והנה כאשר נרצה לפענח את מהות השבת ע"י חזרה לאחור אל השבת הראשונה )שתקרא שורש 
ההארה(, נגלה שהגילוי האלוקי העצום היה גנוז ונסתר בתוך מציאות של "טבע". והיינו דכאשר 

נפגש אדם הראשון עם השבת הראשונה לא ראה לנגד עיניו אותות ומופתים ושינויים, אלא 

את קיום מחשבתו ית' שרצה במציאות ה'טבע'. דהגם שהיה שם את שורש הקדושה ועליית 

נראו  לא  שכבר  בעת  מעשה',  'לאחר  הגיע  הניכר  הגילוי  מצד  סוף  סוף  אך  וכו',  העולמות 

חידושים ושינויים מופלגים.

עולם פנימי של מחשבה

גדר  כדאיתא  דזהו  לג(,  לה,  )שמות  מחשבת"  ל"מלאכת  משתייכת  השבת  היות  יתיישב  ובזה 
המלאכה שנאסרה בה. דבאמת כנ"ל כפי שרואים ממהות השבת שבאה לידי ביטוי אף בשבת 

הראשונה )שלא התגלתה ע"י שינויים מופלגים(, בהיות השבת בסוד נתקיימה מחשבתו ית' )דהוא אמר ויהי(, 

צורת הגילוי שלה היא בתבנית של טבע, בציור של הבריאה כפי שהיא, כפי שהעמיד אותה 

הבורא ית' בעת שסיים עם חידושי הבריאה והניח עומק חפצו ביום המקודש ביותר.
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ונמצא אם כן שכל ההפלגות הנוראות בדבר קדושת השבת והשראת השכינה ועליית העולמות 

וכו', אי אפשר להתחבר אליהם אלא במחשבת האדם, בדעתו ולבו של יהודי שתופס שהגילוי 

ְמַחשב, שם מרגיש ומשער  גנוז בתוך המציאות הקבועה דיקא. שם מייחד, שם  היותר נפלא 

בליביה את שורש הקדושה שהינו קביעא וקיימא )דיקא(.

יש טבע ויש טבע

והמתבונן בכל זה יראה שאם כי מדובר ביסוד פשוט שכבר האריכו בו כנ"ל בעלי המחשבה, 

היות ומפליגים בו במעלת ה'טבע' השורשי שנגלה בעת שנתקיימה מחשבתו ית' בשבת, אין 

הדבר מתיישב בנקל, דהרי רגילים להשתמש במושג טבע במשמעות שהיא לריעותא, כתיאור 

של מציאות הצמצום וההעלמה שמסתירה את גילוי האלוקות הבהיר. ולכך ננסה להדגיש יותר 

את הנקודה, דראוי לכפול את הדברים בשביל תוספת בהירות.

שמסתכל  מי  של  ביטוי  והעלמה,  צמצום  שמשמעותו  טבע  דיש  טבע.  ויש  טבע  דיש  דיובן 

על מציאות שנעדר בה מגילוי אלוקותו ית', וכלפי זה אכן אומרים שהארת החגים שיש בהם 

אותות ומופתים ושנויים עדיפה ממצב הקפאון שבו, דגורמת היא לבקע את הטבעיות הגשמית 

שלא רואים בה את האמת האלוקית.

על  אחר  מבט  יש  אחר,  'טבע'  יש  הפנימי  המחשבה  עולם  של  המפתח  את  יש  כאשר  ברם 

בבחינת  אלקים,  הוא  בגימטריא  הטבע  כידוע  דהנה  השינויים.  נעדרת  היציבה  המציאות  כל 

הצמצום. וממילא כאשר יהודי זוכה לסוד השבת )ביום השבת בעצמו או בהתנוצצות בחינת שבת בכל השבוע(, 

מבין הוא שבבחינת "שאמר לעולמו די" )עיין ב"ר פרשה ה פסקה ח(, הצמצום של הבריאה להיותה 

עומדת כמציאות מתמדת, אינו מפקיע איזה אור נפלא שהיה עדיף לגלותו )ובעוונותינו נחסר(, אלא 

אדרבא, מבטא את עומק רצונו ית' שאחרי כל החידושים וההמשכות והתוספות רצה שיראה 

עולמו בדיוק כך )ועיין תורה יא קמא במה שפירש בענין שם שד-י של שבת, ואכמ"ל(. 

וממילא בידיעה שכאן גנוז גילוי האלוקות הנפלא ביותר )כפשוטו(, חודר הוא לעולם המחשבה 

של  חידושים   - אמת  דהכל  כאן.  דיקא  למצא  שיש  לגילויים  סוף  אין  שאכן  ומגלה  הפנימי 

צירופי השם ויחודים והמשכות ועליית העולמות וגווני קדושה מתחלפים וכו', אך היינו בתוך 

בחינת 'קביעא וקיימא' דיקא, בתוך התבנית שחקוקה כך לעוצם מעלתה, דיש בה את שורש 

הרצון העליון )שיהיה בדיוק כך(.
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זמן הגלות כנגד התכלית

והנה מכל הנ"ל עולה שהצורך בניסים ובשינויים כדי למצא בהם את גילוי שכינתו ית' יש בו 
במידת מה מן החסרון. דתחת שיתחבר האדם לסוד המציאות הפנימית )שהוא סוד השבת( שיש בו 

הכל, נזקק הוא לשינויים וראיות, דבר המלמד על העדר הבהירות בדבר תפארת 'הטבע' )שם 

אלקים( שמתגלה דוקא כך - "בראשית ברא אלקים".

כל  את  לייחס  אפשר  איך  דלכאורה  בצדק.  שמתעוררת  השאלה  את  ליישב  שצריך  אלא 
ההתפעלות משינויי אותות ומופתים למוחין דקטנות, והרי רבינו ז"ל )כפי שהזכרנו קצת לעיל( לימד 

נוראות  ית' עמנו אותות  ויום טוב עשה השם  יום טוב  שלרגלים יש תפקיד מכריע: "כי בכל 

ולכך צריך להדגיש  ד תנינא, עיין שם(.  )לשונו בתורה  וכו'"  נתגלה הרצון  זה  שהם הפך הטבע שע"י 

שיש בודאי חילוק בין זמן הגלות שעדיין לא נמחה בו עמלק )שמעלים את האמת האלוקית( מן העולם, 

השראת  של  הגילוי  בבחינת  אלקים,  בשם  המתגלית  במציאות  דיקא  שענינה  התכלית  לבין 

האלוקות כפי שהעמידה הבורא ית' בשורש הרצון, כשחתם את צביון הבריאה וסדר ההנהגה 

הקבוע.

כבר היום יש אצל הצדיקים מהארת התכלית

והנפק"מ בכך איננה רק בבחינת הלכתא למשיחא, לדעת שיבא יום ונסגל הסתכלות אחרת, 
יש  יום שכולו שבת,  זוכים לה כיום בסוד  התפעלות אחרת. דהרי כידוע בהיות השבת שאנן 

בהארתה )הנשפעת לפנימיות ששת הימים( מהצביון של התכלית, דבר המאפשר כבר היום לאחוז )במידת 

הצדיקים  בענין  שיש  יסודיות  היותר  מהמעלות  מזאת,  יתרה  בה.  שמונח  מה  בכל  לפחות(  מה 

האמתיים, היא שכבר היום יש אצלם מההארה והתכלית העתידה. ונפק"מ לדבקים בהם, דעד 

כמה שידם משגת יש להם לחתור לחיות גם בימינו עם האמת והתכלית היותר שלמה, לפחות 

לפעמים.

מנוחה שלימה שאתה רוצה בה

כך  נאמר  היום  בחיי  המוכרים  ולמצבים  פשוטים  לדברים  הנ"ל  כל  את  כשנתרגם  וממילא 
)כדוגמאות בעלמא ואידך זיל גמור(. דהנה רואים התנהלות שאצל צעירים מצויה ביתר שאת, דיבקשו 

חידוש,  עוד  אחר  ולתור  שם  ולחפש  פה  לחפש  למקום,  וממקום  למצב  ממצב  לשנות  תמיד 

ועוד גוון, ועוד דבר שטרם נראה כמותו לעורר בו ענין. ואם אצל קטנים יתלבש הדבר בענינים 

ילדותיים שכל אחד מבין שיש בהם מהעדר ישוב הדעת, אצל הבוגרים ואצל העובדים תתבטא 

התנועה הזו בהתפעלות מחידושים בתוך הקדושה, לשנות מגוון קדושה למשנהו, ולחפש אחר 

'אותות' ואורות שיש "למצא" בהם את השי"ת )ואין צורך להאריך(.
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ברם ע"פ הנ"ל מבינים שהאחוז בסוד השבת ימצא מנוחה דיקא בטבעיות של החיים הפשוטים 
שלו כיהודי. דעם אותו בית ואותה אשה ואותם חברים ואותם מצבים )שעל פניו אין רואים בהם שינוי 

בה".  רוצה  "מנוחה שלימה שאתה  התנוצצות של  החיים האמתיים שיש בהם  את  יחיה  ניכר( 

להכיר שבתוך ה"טבעיות" הזו יש השראת שכינה שאין כדוגמתה, לא באיכות וכל שכן שלא 

יהיה בערך אחר לגמרי, לא רק להאמין שהשבת גבוהה מהכל, אלא למצא אכן את  )וכל שכן שהחיבור לשבת עצמה  במהות 

אותה מנוחה שיש בה התחדשות פנימית הגדולה לאין ערוך מכל החידושים של יום טוב שמתגלים בחוץ ואפשר לדבר מהם(.

רצה הקב"ה לברא את העולם במידת הדין

ובטרם נמשיך נדרוש את המאמר הידוע של רז"ל בפנים חדשות )והפשט הוא פשט(. דאמרו שרצה 
הקב"ה לברא את העולם במידת הדין ראה שאין העולם יכול להתקיים ושיתף מידת הרחמים 

)עיין בראשית רבה פרשה יב פסקה טז(. דהנה מידת הדין שייכת כידוע לשם אלקים, מה שאין כן מידת 

הרחמים, דשייכת בבחינתה לשם הויה )שיש בו חידוש של הויה חדשה(. 

היינו  )גמטריא הטבע(,  דרצה הקב"ה לברא את העולם בבחינת שם אלקים  כך:  נפרש  זה  וע"פ 
דרצה לגלות את התכלית של סוד השבת שמתגלה בפנימיות הצביון של הטבע דיקא, במציאות 

שראה  אלא  כך.  שיהיה  רצונו  עומק  כפי  אלוקותו  את  בה  והשרה  כביכול  בה  שנח  הקבועה 

שאין העולם יכול להתקיים מבלי שיתוף מידת הרחמים - דראה שלגודל הטשטוש על מציאות 

הטבע אי אפשר לגלות את התכלית הזו של העולם "היציב" שיש בו את הכל, מבלי לשתף 

את מידת הרחמים - מבלי לספק חידושים בהויה שמתגלים כאותות ומופתים ושינויי גוונים 

שמכחם קל יותר להכיר באלוקות, דאפילו בגוי יפעל הדבר גילוי של "וידעו מצרים" )שמות ז, ה(.

התייחסות למעלת העתיד ע"י שם אלקים

ובזה יתיישב מה שיש לדקדק בו בכתוב "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו" )ישעיה 
ז"ל בדרך אחת פשוטה הוסיף "אבל רבותינו שאמרו  ג(. דעיין שם שלאחר שפירש רש"י  סד, 

)שבת סג:( 'כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה 

אתה  עיניך  זולתי  לו  למחכה  הקב"ה  יעשה  את אשר  ראתה  לא  נביא  שום  עין  וגו'', משמעו 

אלקים".

ולכאורה יש לתמוה במה שהחידוש הגדול ביותר שאפשר לדבר בו, אותו גילוי שאין נברא 
הצמצום  על  שמורה  השם  אלקים",  אתה  ל"עיניך  מתייחס  כיום,  ממנו  שמץ  אפילו  שישער 

והטבע. אך בהנ"ל הוא נפלא מאד. דמובן דדוקא משום שישנה עדיין העלמה בבריאה, צריך 

"לשתף מידת הרחמים" - נזקקים תדיר לייחס את כל השראת הטוב האלוקי לבחינות של הויה 

יחזור  סופו בתחילתו  נעוץ  הויה. אך בבחינת  ניכרים שמורה בעליל על שם  ושינויים  חדשה 
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לעתיד לבא הכל לענג המנוחה של "רצה הקב"ה לברא את העולם במידת הדין", מה שדיקא 

שנתגלתה  ה"טבעית"  הבריאה  על  בהוראה  אלקים,  בשם  יתבטא  הפנימית  מעלתו  משום 

במנוחת יום השבת, בעת שהועמדה המציאות השלימה המדויקת שבה חפץ השי"ת )הכל כנ"ל(.

"שיר חדש" בפנימיות

ונדגיש שאין הכוונה בהנ"ל שצריכים להיות כזקן שאין בו התחדשות, דהרי כמה טרח רבינו 
ז"ל להודיע שאסור להיות זקן ושצריכים להתחדש בכל נשימה ונשימה )עיין עלים לתרופה מכתב רנה(. 

אלא הנקודה כנ"ל היא שההמשכה האלוקית המתמדת, ההתחדשות האמיתית, אין למוצאה 

הטיה  הם  הקליטה  שכלי  במקום  עולמו,  את  ית'  המלך  בו  שחתם  'הטבע'  בתוך  דיקא  אלא 

נכונה של המחשבה, הדעת והלב. וזהו אם כן "אלקים שיר חדש אשירה לך וגו'" )תהלים קמד, ט(, 

דייחס דוד את דרגת ההתחדשות הנפלאה של "שיר חדש" )ולא רק "שירה חדשה"( ל"אלקים" דיקא 

)והיינו כנ"ל(. וכעין זה יש ללמוד מהפסוק "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי" )שם 

נא, יב(. דבבאו לבקש "חדש בקרבי", התחדשות שעיקרה בפנימיות )בקרבי"(, נקט בפנייתו לגבוה 

"ברא לי אלקים" )'אלקים' דיקא(, להורות כנ"ל על ההטיה הנכונה, למצא את ההתחדשות בתוך 

מציאות 'הטבע' השורשית, והיינו 'רוח נכון' דיקא.

סוד ימי הפורים שלא יתבטלו

ומתוך הדברים האלו מתיישבת ההארה היחודית של פורים שפרשתנו נקראת תמיד בסמוך לו. 
דהנה איתא בירושלמי ובמדרש )משלי( שכל המועדים יהיו בטלים לימות המשיח חוץ מפורים, 

ומצינו בספה"ק ששייכו את היחודיות של פורים לכך שבשונה משאר המועדים שביסודם היה 

מהתנהלות  מדבר  הפורים(  ימי  הארת  קמה  )שמתוכו  המגילה  סיפור  כל  הטבע,  בשינוי  מופת  או  אות 

שכל כולה טבע )ופירשוהו לפי דרכם(.

ובהנ"ל יובן דבבחינת שבת שדוקא משום מעלתה אין למצא בשורשה שום שינויים חיצוניים 
של שיבור המציאות הקיימת ע"י אות ומופת, הונחה בבריאה הארת ימי פורים שבאופן מכוון 

אינה נשענת אלא על מעשים שיש להם פשר "טבעי". דהאמירה שימי הפורים לא יהיו בטלים 

ה"שיר  סוד  כנ"ל  והיינו  וגו'",  זולתך  אלקיך  ראתה  לא  "עין  לבחינת  מרמזת  המשיח  לימות 

את  לברא  השורשי  הרצון  בחינת  )הטבע(,  אלקים  שם  של  מעטפת  מתוך  דיקא  המתנגן  חדש" 

העולם במידת הדין וכנ"ל.

ודו"ק והבן שזהו שלא נמצא שם השם בכל המגילה, דאין לך סימן מובהק יותר לכך שבאופן 
ולגלות בעצמו  'בית היין'  מכוון הונח הדבר על מציאות 'הטבע', לאפשר ליהודי להכנס אל 
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כך  דיקא  ית' שרצה שיהיה  רצונו  הוא  'הטבע'  כל  לה(, שבאמת  ד,  )דברים  הוא האלקים"  ש"ה' 

]דממילא הפועל היוצא הוא תשועה שאינה נשענת על שיבור וביטול המציאות הפשוטה[.

לגלות שאין כאן טבע

כמובן  דהנה  פורים.  הארת  בשורש  במגילה,  האמור  היסוד  מתגלה  מקופיא  אפילו  ובאמת 
יותר, גורם הוא ממילא לרושם  וניכר  בפשטות, ככל שמתגלה בבריאה גילוי אלוקות משונה 

וכל הגוים והקלי' נבהלים  כזה שאי אפשר להתעלם ממנו, דכל מי ששייך לקדושה מתחזק, 

נדבר  )ובעמלק  האומות  אצל  ובהלה משתקת  לפחד  )שגרמו  סוף  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  וסימנך  ונחלשים, 

בסמוך((.

ותראה אם כן איך במהלך של נס פורים היה ענין אחר לגמרי. דהרי הגם שתלו כבר את המן 
)בסוף פרק ז(, וביתו ניתן ביד אסתר והטבעת ביד מרדכי )בפרק ח(, עדיין היתה אסתר צריכה להתחנן 

להעביר את הגזירה ולמנוע קיום האגרות. ולכאורה הרי התגלה כבר אות ומופת של התגברות 

כל מזימותיו להתבטל ממילא. אלא שרואים  כן  צריכים אם  והיו  ישראל בעת הריגת הרשע, 

התרוממות  בעת  אף  כי  עד  "טבעיים",  בענינים  מושרשת  כך  כל  פורים  של  דההארה  כנ"ל. 

הרי  מצינו  וכבר  וכו',  כך  ואח"כ  כך  דאירע  והגיון.  טבע  ע"פ  לפירוש  ניתן  הכל  הקדושה, 

למלכים אדירים שיתקנאו במישהו )כמו אחשורוש בהמן( ויהרגוהו, מעשים שבכל יום. 

ובאמת כנ"ל דיקא כאן יעשה עומק הבירור במחשבה. דבמקום הזה שקלי' עמלק תולה את 
הכל במקרה ובטבע נעדר אלוקות, יהודי מגלה "שיר חדש" שצפון בצורה זו שיש בה כנ"ל 

ממעלת צביון השבת. להכיר את השראת השכינה בתוך המציאות הקיימת, בתוך הצורה שחקק 

השי"ת כמהלך 'הטבע' הקבוע.

מחיית עמלק ע"י כח השבת

כדי  שנצרך  הוא  דיקא  השבת  כח  מדוע  זכור",  "שבת  של  הסוד  את  קצת  להבין  נבא  ומזה 
בין  שהשוה  ז(  פרק  תצא  )כי  בתנחומא  גם  וכדמשמע  שורשי[,  היותר  ]באופן  עמלק  את  למחות 

ה"זכור" של שבת ל'זכור' של מחיית עמלק. דהנה אם כלפי אותות ונסים מופלאים מוצאים 

)וכמו שרואים בשירת הים(, אצל עמלק אין הדבר עושה רושם  התפעלות מסוימת אף אצל האומות 

כלל, וכמו שמצינו שהזדווג לישראל תיכף לאחר הנס הגדול של קריעת ים סוף. 

זה מורה שבניגוד לאומות אחרות )קלי' פחות שורשיות(, ההכנעה של "ראשית גוים עמלק"  ודבר 
הבירור  ע"י  דיקא  אלא  רשע(,  אותו  על  רושם  עושים  לא  הכי  )שבלאו  גדולים  שינויים  ע"י  מתבצעת  לא 

של 'הטבע', אותה מציאות שבה יהודי בוחר להכנס אל הפנימיות ולגלות את הסוד של "ימי 
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השבת  סוד  נתון,  ורגע  רגע  בכל  הגנוזה  השכינה  השראת  את  לעולם",  יתבטלו  לא  הפורים 

שמתגלה דוקא בפשטות, דוקא במעשים רגילים )שלכאורה היה אפשר לתרץ אותם בטבע והגיון(.

השבת,  לסוד  שייכות  פורים  של  ל"טבעיות"  יש  מה  שבמידת  שמלבד  כן  אם  שפיר  ואתי 
מקדימים להזכיר את מחיית עמלק בעצם השבת, להקיש ולדעת שכזה כן זה. כמו שיום השבת 

הינו בודאי שורש הקדושות כולם ומקום ההשראה האלוקית )למרות שלא בו רואים ניסים גדולים ושינויים 

וכו'(, כך גם "ימי הפורים לא יתבטלו". דהעדר השינוי החיצוני שבהם הוא למעליותא, לקחת 

את המציאות הפשוטה לכאורה ולחיות בהכרה שאין כאן טבע מעלים כלל, שבתוך הרגילות 

הזאת יש בחירה ויש רצון ה' ואלוקות בערך של "שיר חדש", והיינו סוד מחיית עמלק, ביטול 

הקלי' של "בן בנו של קרהו" )עיין אסתר רבה פרשה ח פסקה ה(.

מכאן שעשו ע"פ דיבור של שכינה

וזהו שהְמִחָיה )החלקית( הראשונה של עמלק נעשתה ע"י "בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק 
וגו'" )שמות יז ט(, מלחמה שנעשתה אמנם ע"י "כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" )שם פס' יא(, אך 

התנהלה בפועל באופן של "ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב", צורה של מלחמה 

"טבעית" שבה לוקחים חרב ויוצאים להלחם ולהרוג.

אלא  השאיר  ולא  גבוריו  ראשי  "חתך  ז"ל:  רש"י  פירש  יהושע"  "ויחלש  המלים  על  דהנה 
חלשים שבהם ולא הרגם כולם, מכאן אנו למדים שעשו ע"פ הדבור של שכינה". וצ"ב מאי 

בעי ב"מכאן אנו למדים וכו'", דלכאורה יש בזה ענין צדדי שאינו קשור לגוף הדבר. אך בהנ"ל 

יובן שההפקעה השורשית של עמלק נעשתה אז )ונעשית לדורות( דוקא ע"י מהלך שלא רק שנראה 

ותוצאותיו  התנהלותו  את  לתלות  שאפשר  אלא  חרב(,  בהם  שאוחזים  המלחמות  )כדרך  ורגיל  כטבעי 

בסיבות טבעיות, בפרט שלא הרגו שם את כולם, דממילא בנקל יכול היה המתעקש להוכיח 

מזה שלא היה שם התגברות של הקדושה ]והא ראיה שהיו עמלקים שפלטו מן החרב[. 

דבאמת דיקא במציאות המטושטשת הזו שקלי' עמלק נאחזת בה לאמור הנה לך טבע נעדר 
בגמטריא  שעולה  'הטבע'  עומק  את  שמבררים  ע"י  עמלק  מחיית  נעשית  בה  דיקא  השגחה, 

אלקים, לדעת לבקוע אל פנימיות המציאות ולהכיר בהשראת האלוקות ובהשגחה המדוקדקת 

)בערך של התכלית ממש(. וזהו אם כן שמגלים ש"מכאן אנו למדים שעשו ע"פ הדבור של שכינה", 

דמדובר בעומק בגוף הענין שבו מוחים את עמלק ע"י שמזהים שאין כאן טבע סיבתי כלל, 

כאן  שנמצא  שכינה'  של  'דיבור  על  עדות  אלא  אינם  לכאורה,  ה"ראיות"  אפילו  אדרבא, 

בפנימיות הנהגת המציאות.
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השילוב של קריעת ים סוף ומלחמת עמלק

ובזה יומתק גם ענין הגר השורשי שכתוב בו "וישמע יתרו וגו'", דפירש רש"י ז"ל "מה שמועה 
שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" )זבחים קטז.(. דהנה יש לדקדק בדבריו הקדושים. דהרי 

מצינו בגמרא ובמדרש, שחד אמר קריעת ים סוף וחד אמר מתן תורה וחד אמר מלחמת עמלק, 

ונמצא אם כן שרש"י ז"ל צירף לכאורה שני דברים כאחד, וצ"ב אם כן מה הבין ברוחב דעתו, 

מהו השילוב של קריעת ים סוף ומלחמת עמלק )וכבר דברו בזה המפרשים ועיין חת"ס על התורה(.

הנה הארכנו בפרשת יתרו לברר שהתקרבות הגרים היא סוגיא שורשית הנוגעת לבחירה  אך 
היסודית ביותר - הבחירה להיות יהודי, ולכך צריך שהנטיה אל הטוב תהיה בסוד "דרך אמונה 

בחרתי" )תהלים קיט, ל(, באופן שללא שום כפיה ודחיקה מכיר הניצוץ את האמת ושב להסתפח 

בגוף האילן, עיין שם כי אי אפשר לכפול הדברים.

אחרי שנתבאר כנ"ל שהבירור לעצם השראת אלוקות ]באופן היותר שורשי[ נמצא  וממילא 
)הנהגה לכאורה  במלחמת עמלק שנעשתה דוקא בצורה של "ויחלש יהושע את עמלק לפי חרב" 

יובן שזהו שביאת  וגו'"(,  ידיו אמונה  )"ויהי  )"בחר לנו אנשים"( ואמונה  ודיקא באופן של בחירה  טבעית( 

סוף מבטאת את  ים  קריעת  כנ"ל  ומלחמת עמלק. דהרי  סוף  ים  קריעת  ע"י  דיקא  יתרו היתה 

גילויי השכינה באופן של שינויים גדולים ונסים שאי אפשר כמעט להתכחש להם. 

וממילא הגם שעמלק עושה ליצנות גם מזה, אין בהתפעלות מגילוי זה כדי להעיד על מי שיש 
יכולת להתחבר להשראת השכינה שבעצם המציאות הפשוטה   - ישראל  לו שייכות לקדושת 

- ה"טבעית". וזהו אם כן שאחרי ההתפעלות שהיתה ליתרו מקריעת ים סוף, לא נחתם הדבר 

בנפשו אלא ע"י מלחמת עמלק, ע"י מה שהשכיל להבחין בו בתוך מלחמה טבעית שניתן היה 

לתלות אותה ואת נצחונה בסיבות חיצוניות. דכיון שהתלוותה אל ההתבוננות שלו בחידושים 

הגדולים גם התפעלות פנימית ]בבחינה של "מכאן וכו' שעשו ע"פ הדבור של שכינה"[, היתה 

הגנוזה בעצם  וחי את ההשגחה  מי ש"זוכר את השבת"  יהודי,  שמיעתו בבחינת שמיעה של 

המציאות, לכך בא והתגייר.

התחדשות שאין בה מופתים גלויים

והנה לאחר שדיבר רבינו ז"ל מפור ופרה ופורים ופסח )תורה עד בתרא( סיים התורה ואמר: "כי 
בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, ועל כן כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים ועכשיו..." )ולא 

סיים(. והגם שבגוף התורה לא סיים להדיא, כבר קבלנו שכוונתו שהיום כל ההתחלות מפורים, 

)עיין כוכבי אור חכמה ובינה מז(. והיות ודבריו נאמרו כשורשים כלליים ]שיש  בבחינת מחיית עמלק 

בהם הכל[, נרשה לעצמנו לפרש דברים אלו גם כלפי סוגייתנו.



-יג-    /השבתב ודפשטותהמ יאותשישבהה ל

כפי שהזכרנו לעיל רבינו ז"ל הוא חידוש בענין הצורך להתחדש, דמי כמוהו התבטא  דהנה 
בחדות ואמר שאסור להיות זקן, אפילו לא חסיד זקן.  ומאידך מצינו נקודה נוספת בכל הענין 

שלו, דבאופן מכוון נמנע בכלליות מגילויי אותות ומופתים )שראויים לכאורה לצדיק בסדר גודל שכזה(, 

דהיה כידוע 'אסור' במופתים. ומלבד הרובד הזה של שינוי המציאות הגשמית שמיעט בו, אף 

בהשפעה הרוחנית על זולתו ]שודאי וודאי פעל בה לדורו ולדורות[, נהג באופן של "עשיית 

את  לו  שלוקח  באופן  האדם  מציאות  את  מלהפך  דנזהר  כידוע  והיינו  בחירה",  לבעל  טובה 

בחירתו.

ישראל לא צריכים 'אות'

שהנושא  שהגם  הנ"ל  בכל  יבין  דבר  אל  דהמשכיל  מהנ"ל.  המורם  את  נעמיד  קצת  ולהבין 
והשורש הוא שבת קדש, ושנטינו אל הארת ימי הפורים, מדובר באמת במהלך של חיים. איך 

לגלות את השבת שבכל יום ויום, להתחבר כנ"ל אל ה"דבור של שכינה" שנמצא בפשטות של 

 - החיים, בכל 'הטבע' שמלא באמת באלוקות, באופן היותר פנימי של "נתקיימא מחשבתו" 

"שבת וינפש".

הצורך   - היא"  ש"אות  כנ"ל  דביאר  בהם,  שפתחנו  הקדוש  האוה"ח  דברי  את  בזאת  ונזכיר 
באותות וסימנים על השבת, הוא רק לאומות העולם, מה שאין כן ישראל שכמוס הוא עמהם 

וכו'. דבהנ"ל אפשר להעמיס בדבריו גם את היסוד הנ"ל, והיינו דבעומק אין הצורך באותות 

שמתפעלים  לאומות  מתייחס  ה"אות"  ולכך  דשבת,  בדרגה  כשהם  בתפארתם,  לישראל  ראוי 

מדברים שכאלו, מה שאין כן ישראל שיש להם את עצם המציאות שיש בה את הכל.

ועל גבי זה נוסיף את ההבהרה הנ"ל, לדעת שכל זה נכון בעומק לא רק לגבי שבת אלא בכללות 
ההסתכלות הנכונה על המציאות, החיבור שיש ליהודי עם ה"דבור של שכינה" שנמצא במהלך 

'הטבע' שנמצא בו יום יום )הכל כנ"ל(.

הצדיק מנהיג את תלמידיו בסוד השבת

והנה איתא בזהר הקדוש )ח"ג קמד:( שרבי יהודה ייחס לרשב"י את תואר השבת, דכפי שהפליגו 
הוא  וכך  בפנימיות  חי  הוא  כך  השבת,  סוד  בעצמו  הוא  עולם  יסוד  הצדיק  בכך,  הספה"ק 

ז"ל, אפילו לפי ערכנו, הדברים  )והיא סוגיא רחבה ועמוקה(. וכשנחזור ונשליך זאת על רבינו  מאיר 

מתיישבים להפליא. דיובן שמלבד הביאורים הידועים בענינים הנ"ל )של אי עשיית מופתים והמנעות 

מלהפך את מציאות הבחירה של יהודי(, יש בכל הנהגתו הנ"ל מסוד השבת שמתעטר בו צדיק יסוד עולם. 

דאף כי מפליג כל כך בהתחדשות תמידית, אין זה אלא בבחינת התנועה הפנימית שיש ליהודי 

נזהר הוא מלבנות את  והיינו דבאופן מכוון  יהיו בעיניך כחדשים".  יום  - "בכל  בתוך הקיים 



-יד-

ההתקשרות של היהודי לאלוקות באופן של "אות היא לעולם", בערך של התפעלות מקריעת 

ים סוף גרידא שאין בה מן התכלית. דאם יתרו ידע לזהות את הסוד הפנימי שמונח במציאות 

רגילה של "מלחמת עמלק", כל שכן שיהודי מזרע אברהם יצחק ויעקב יכול וצריך למצא את 

השראת השכינה במקומו ובמצבו, בסוד השבת וכנ"ל.

ופורים, באופן שאת כל  ז"ל את המקושרים אליו בבחינה של שבת  כנ"ל מנהל רבינו  ולכך 
ומופת,  יתרגל למצא ללא כל אות  וכו'  וקבלת התורה מחדש  וחילופי השם  עליית העולמות 

לא בגשמי ולא ברוחני. דבאמת דיקא ע"י בחינת "אני ידעתי" )עיין שיחות הר"ן א(, כשאין לאדם 

'זכרון'  לאלוקות  שלו  החיבור  מהוה  לעולם,  להראות  חיצוניים  וסממנים  וביאורים  הוכחות 

לקדושת השבת ששזורה בחיי כל יהודי, וממילא זכרון וכנ"ל ְמִחָיה של קלי' עמלק ]שמעלים 

את היחוד[. וזהו הרי כל חפצו של הצדיק ש"דורש טוב לעמו" )אסתר י, ג(.


