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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  ויקהל פקודי )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 היקרי

הרה"ח ר'  יואל יאקאבאוויטש   שיחי' 

קרית יואל

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לע״נ הרבי ר׳ אלימלך מליזנסק זיע"א

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר'  יחזקאל וועבער   שיחי' 

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון
לרגל הכנסת בנו משה בבריתו של אברהם אע"ה

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקרים

הרה"ח ר'  יואל יארוביטש שיחי' 

הרה"ח ר'  אברהם יעקב בירנהאק שיחי'

הרה"ח ר'  יואל רוטער שיחי'

על אשר נשאו לבם בתשואות חן לנדבת הגליון

לע"נ אביו וחמיו הרה"צ ר' אברהם זצ"ל

רב ור"מ דק"ק ויטעפסק 

נלב"ע א ניסן

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

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
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ליקוטים פרשת ויקהל
המעלה השורשית של ישראל לאור סוד השבת

ה'  צוה  אשר  הדברים  אלה  אלהם  ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 
שבת  קדש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  ששת  אתם.  לעשת 
שבתון לה' וגו'" )שמות לה, א-ב(. וברש"י ז"ל: "ויקהל משה" - למחרת יום הכפורים 

כשירד מן ההר.

שבת לפני ושבת אחרי

הנפילה  של  החטא  שנמחל  אחרי  הכפורים,  יום  למחרת  שנשמע  הראשון  שהדבור  רואים 
נאמרת  היות הפרשה  וכן לבאר  זאת,  ולהבין  בענין השבת.  הוא  )שאירעה בפרשה הקודמת(,  הקשה 

בהקהל, נקדים להצביע על פלא שמורה בעליל שיש דברים בגו, דיש בודאי קשר מהותי בין 

)שהיתה  החטא ומחילתו לסוד השבת. דתראה שלא רק שנסמכה השבת לחתימת ענין הנפילה 

פרשת  את  מצינו  )בסמוך(  לנפילה  קודם  אלא שאף  וירד מההר(,  פעל משה מחילה  כאשר  הכפורים  ביום  כנ"ל 

השבת שצוה השי"ת את משה באומרו "ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו 

כי אות היא ביני וביניכם לדרתיכם וגו'" )שם לא, יג-יז(.

שתי הסתכלויות על השבת

וליישב הדברים נציג תחילה את כלליות הענין במה שיתן לנו בית יד לאחוז בו הסוגיא, ושוב 
נפנה להרחיב ולהעמיק ולמצא את עקרי הדברים בחז"ל ובספה"ק. דהנה האוה"ח הקדוש חקק 

בלשון הזהב שלו יסוד נפלא שדברנו בו )בגוון אחד( גם בפרשה הקודמת, והוא שכאשר מדברים 

והיא  לגוי,  אפילו  להסבירו  שאפשר  אנושי  שכל  מצד  האחת  הסתכלויות.  שתי  יש  שבת  על 

שמונחת בכתוב "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש" 

)שם לז(. והשניה היא ההסתכלות הצפונה במלים "ביני ובין בני ישראל וגו'", והיא ההכרה בסוד 

השבת השמור רק לישראל - "טעמם כמוס עמם חתום באוצרות החיים" )לשונו הטהור(.

קשר שקדם לבריאה

אחת.  בהבחנה  כעת  נגע  בעניננו  המכוון  כלפי  סגיאין,  בגוונים  מאיר  הטהור  שיסודו  והגם 
השביתה  משום  הוא  השבת  שטעם  מספרים  שלגוים  שבעוד  מתבאר  המלים  בפשטות  דהנה 
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בני  ובין  "ביני  קשר  יותר.  פנימית  לנקודה  מחובר  יהודי  הבריאה,  ימי  ששת  לאחר  שבאה 

ישראל" שהינו "חתום באוצרות החיים".

ואמנם כאשר נדקדק בדבר נראה שיש כאן חילוק מהותי בין הבנה המתייחסת למה שהתגלה 
אחר הבריאה, להבנה פנימית שיסודה בשורש הקדום של "עלה במחשבה תחילה". דהטעם 

עשיות  של  ימים  ששה  ולאחר  הבריאה  לאחר  שבאה  שבת  על  מדבר  לגוים  אומרים  שאותו 

כאלו ואחרות, דממילא כמה שלא תרומם אותו, מדובר בענין שמתפעל מהבריאה. מה שאין כן 

בטעם הכמוס ה"חתום באוצרות חיים". דמלבד שמתייחס הוא להיות השבת "קביעא וקיימא" 

)פסחים קיז:( מצדו ית', ומרוממת ונשאת מעל כל החגים והמאורעות שהתרחשו לאחר שיצאה 

הבריאה מכל אל הפועל, מדבר הוא על יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בבחינת "ביני ובין 

בני ישראל", והיינו סוד האהבה שיש להשי"ת לישראל, אהבה שבבחינת "ישראל קדמו לכל" 

)תנדב"א( קודמת בזמן באיכות ובמהות ל"ששת ימים וגו'", לכל הבריאה והמתרחש בה.

אהבה שבדעת

דיבר  שלא  והגם  הזו,  האהבה  סוג  את  לבטא  שהפליא  ה(  אות  קמא  לג  )תורה  ז"ל  לרבינו  ומצינו 
)וכפי שיתבאר להלן(: "כי יש שני מיני  שם מענין השבת להדיא, יש לקשר את הדברים לסוגייתנו 

אהבות, אחת שהיא אהבה שבימים, כמו שמובא לעיל "יומם יצוה ה' חסדו" יומא דאזל עם 

יתברך עם ישראל,  יש שם אהבתו של השם  ומדה,  יום, הינו שבכל מדה  יומין. שבכל  כלהו 

קדם  ישראל לאביהם שבשמים  בין  הינו האהבה שהיה  בכח,  ויש אהבה שהוא  וזה שבפעל. 

הבריאה, שהיו ישראל עדין בדעתו ובמחו.

והתקשרות  האהבה.  זאת  להשיג  יכול  אדם  שכל  בנו,  את  אוהב  שהאב  אהבה  יש  למשל, 
והאהבה שיש בין הבן ובין האב כשעדין הבן במח האב קדם ההולדה, זה ההתקשרות והאהבה 

אין אנו יכולין להשיג עכשו. כי אין משיגין עכשו כי אם בזמן ובמדות, ואהבה שבדעתו ובמחו 

היא למעלה מהזמן והמדות, ואינו מלבש בשום לבוש. ולעתיד לבוא שיתגלה אוריתא דעתיקא 

סתימאה, ואז יתקים מאמר חכמינו, זכרונם לברכה )תענית ל"א(: עתידים צדיקים להראות באצבע, 

כמו שכתוב: "זה ה' קוינו לו". 

מכסים".  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "וימלא  לבושיו,  את  הוא  ברוך  הקדוש  יפשט  אז  כי 
ויתגלה האהבה שהיא בדעת, שהיא פנימיות התורה, הינו אלקותו השוכן בתוך התורה והמדות. 

כי עכשו הלבוש הזה הוא מכסה על אלקותו, הינו על פנימיות התורה. וכשיתגלה הפנימיות, 

הינו אלקותו, אזי יתרבה השלום. כמו שכתוב: "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה 

הארץ דעה", שיתגלה האהבה שבדעת".
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שבת שלום

שלום'  'שבת  של  הסוד  בבחינת  היא  סתימאה  דעתיקא  תורה  של  שההתגלות  יובן  דבהנ"ל 
ב"התקשרות  שמושרשת  אהבה  של  יותר  מדויקת  צורה  לך  דאין  יומין.  עתיק  בה  שמתגלה 

באוצרות  הכמוס  טעמה  באמיתת  שהיא  כפי  השבת  כמו  האב"  ובין  הבן  בין  שיש  והאהבה 

חיים, כשמתברר הסוד של "ביני ובין בני ישראל". דלא רק שמתגלה שיום השבת נעתק מכל 

רעיון בהיותו מצדו ית' וככל הידוע בספרים, אלא שנפתח צהר בפלא של היות נשמות ישראל 

גנוזים באהבה בזה המקום, דבר שאלמלי האוהב ית' שמו היה מעיד עליו מי היה יכול לאומרו 

)והגם שנקט רבינו ז"ל שרק לעתיד לבא תתגלה תוה דעתיקא סתימאה והבחינה הנ"ל, אין זה אלא בכלליות ובשלימות, אך כידוע 

בענינים אלו בחינה של הדבר שייכת בשבת שהיא מעין עולם הבא, וכן אצל הצדיקים והמקושרים אליהם, וכמו שמצינו שהתורה 

של רבינו ז"ל בעצמה היא התגלות תורה דעתיק(.

קירוב וריחוק

והנה אם כי הורונו הצדיקים שאין להזניח את יראת העונש שנצרכת למען ההעמדה של "סור 
מרע ועשה טוב", דבר ברור הוא שעקר יסוד היהדות הוא יחוד קב"ה ושכינתיה, קירוב נשמות 

ישראל אליו ית' בדיבוק של חלק )אלוָק( השב לשורשו. דאפילו ברבדים היותר פשוטים )שמדברים 

וירחקוך"  "יקרבוך  ירחקוך",  ומעשיך  יקרבוך  "מעשיך  היא  הדבר  הגדרת  גרידא(,  במעשים  בהם 

)עדיות ה, ז( דיקא.

חופתה"  בתוך  מזנה  כלה  "עלובה  חז"ל  התבטאו  שאירעה  קשה  היותר  הנפילה  שעל  וזהו 
)שבת פח:(. דלא באו לדון מצד גדרי שכר ועונש הכפופים לחומרה ההלכתית של מעשה שכזה, 

אלא הדגישו את מהות הדבר מצד גדרי "חתן" ו"כלתו" הנאהבת. דאם העיקר הוא להתקרב 

ולהתיחד, ולהמנע מפירוד וריחוק, המשל המדויק לנושא המדובר הוא ענין "רעים האהובים", 

בחינה של חתן וארוסתו שבָמקום ביסוס אהבתם התגלה לכאורה גורם כה מרחיק.

אי אפשר להפריד ולנתק ולעמעם

ונמצא לפי זה שעיקר מחילת העוון נזקקת כדי להחזיר את הקרבה והיחוד, הפירוד שהתגלה 
וחתום  ש"כמוס  העליון  בשורש  שהיא  כפי  עצמה  שהשבת  מובן  שכך,  וכיון  הנפילה.  בעת 

כל  דהרי  שנמצא.  ביותר  השורשי  ברובד  מחילה  כשורש  לעמוד  כמוה  אין  חיים",  באוצרות 

הנפילות, יהיו אשר יהיו, אין להם מקום אלא לאחר יציאת הבריאה לפועל בששה ימים וכו'. 

הזמן  ממשלת  תחת  הישראלי  האדם  ונפל  קלי',  והתהוו  ונשברו  לכלים  אורות  נכנסו  דשם 

שנראה שקדם לו. דאף השבת הנ"ל נראית שם כבאה לאחר ששה ימים.
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ישראל( שלא רק שהשבת  )לנשמות  ולהודיע  כיון שמאירים את השבת על אמיתתה, להוודע  אך 
מושרשת במחשבה הקדומה של הבורא ית', אלא שאף ישראל קדמו לכל, להיות דבוקים בו 

ית' )בסוד האהבה שבדעת( בשורש העליון הזה, שוב אין לך דבר שיפריך את זו ההתקשרות הנפלאה.

והיינו דאם היתה רק אהבה שבמדות, תפיסה של התקשרות שהתחדשה לאחר שנתקנו המים 
וכו', אזי היה הדבר תלוי ועומד, כפי ההבנה הפשוטה של "מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך". 

כיון  ברם  להפסק.  היא  יכולה  כך  )"יקרבוך"(,  האדם  מכח מעשה  דכשם שהתחדשה התקשרות 

שמבררים שעוד לפני הבריאה היתה זו האהבה שרירה וקיימת בהתקשרות נצח מצדו ית'. כיון 

שמכירים שלא רק ש"מאן דנפח מדיליה נפח", אלא שקרא הוא את החלק אלוָק בשם ישראל 

והכלילם בו כאחד. שוב אין לדון על פירוד ניתוק ועמעום האהבה, מיהו שיהין להשליך רשימו 

של פגם בשורש האחדות ואהבת העצם שקדמה לכל )וממילא ודאי קיימת לעד(.

הקדים רפואה למכה

עוד בטרם נרחיב יותר, יתיישב שלא בכדי הנפילה הגדולה של "עלובה כלה וכו'"  וממילא 
"הוקפה" מלפניה ומאחריה ביסוד השבת. דבבחינת הקדים רפואה למכה, ההקדמה של "אך 

את שבתתי תשמרו" הניחה את שורש המחילה העמוק ביותר שהמתיק לבסוף את הכל והמשיך 

מחילה, לאפשר )כדלהלן( למשה רבינו לעורר את הנקודה הזו ולגלות שאליבא דאמת אי אפשר 

לקלקל את דביקות העצם, ולעמעם אהבת ארוס וארוסתו.

הכיפורים.  יום  למחרת  שניתן  השבת  בציווי  היתה  הדבר  חתימת  מעשה,  שלאחר  גם  וזהו 
דאין לך כנ"ל סימן מובהק יותר למחילה השורשית, מאשר מה שגנוז בענין השבת, המחשבה 

מופקעים  ישראל  כמה  וממילא  שבדעת,  אהבה  ומהי  ישראל,  סוד  מהו  נודע  שבה  הקדומה 

רוחניות  ויודע  לקחים,  הם  מאין  ישראל  קדושת  שיודע  מי  ]"כי  ופחיתות.  חטא  מכל  בעצם 

ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך להם כלל לא, 

לפי גדל קדושתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם וכו'" )ליקו"מ תורה ז תנינא([.

"וראה כי עמך הגוי הזה"

וכעת נפנה להבחין בכל הנ"ל, להוכח שאכן האחיזה בשורש העליון הדק של ישראל שנכללו 
והגם שכפי שיתבאר  והמחילה.  היא שעמדה בשורש ההמתקה  נברא,  יציר  כל  ית' בטרם  בו 

להלן נמצא יסוד הדבר כבר בדברי חז"ל )וראוי אם כן להקדים דבריהם(, נפתח בדברי האוה"ח הקדוש 

שהפליא כדרכו בקדש לתת אותיות מדויקות שיש בהם לבטא את המכוון הנרצה.
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ונפלאות,  גדולות  בקשות  לבקש  רבינו  משה  שהתחיל  מצינו  הקשה,  הנפילה  לאחר  דהנה 
כביכול,  העליון  הכבוד  וראיית  בלחוד,  לישראל  שכינה  והשראת  דרכך",  את  נא  "הודיעני 

ענינים שכפי שנתבאר במקום אחר מעידים על כך שלא מתקנים את החטא ע"י ש"יוצאים בשן 

ועין", כמי שבקושי מרגיש זכות קיום, אלא פונים להכיר מהי עומקה של חיבת הקדש, וכמה 

יהודי קשור לשורשו העליון למרות הכל, דממילא הביטוי לכך הוא שנפתח הפה לבקש דוקא 

אז, מבלי שיהיה בזה אפילו רשימו של עזות פנים.

ובתוך הבקשות האלו אמר "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך וכו' וראה 
כאן   - הזה'  הגוי  עמך  כי  "'וראה  כך:  הקדוש  האוה"ח  ופירש  יג(,  לג,  )שם  הזה"  הגוי  עמך  כי 

הבורא מכל הטענות  לפני  והיא טענה הנשמעת  אליו,  והודע  אדם,  מעיני  בנעלם  דיבר משה 

שאמר, והוא כי נשמות ישראל הם חלק ה' כמו שפירשנו בשירת האזינו )דברים לב, ט( והוא גם 

כן מה שרמז ה' באומרו )לעיל כ, ב( 'אנכי ה' אלקיך' וכמו שפירשתי שם, והוא מה שטען באומרו 

'וראה', פירוש ראה בפרט זה כי עמך הגוי הזה, פירוש סמוכים ודבוקים עמך, ואיך תמאס חלק 

עליון, והבן".

]וזהו מה שפירש במקומו בכתוב "אנכי ה' אלקיך" )שציין אותו כאן כשייך לענין(: "עוד ירצה 'אנכי 
ה'  'חלק  ה', כאומרו  כי אתה מאור הקדוש חלק  ה' אלקיך', פירוש קודם ביאתך עולם הזה, 

שהיא  הקדושה  לבחינת  אלא  זה  דבר  יתייחס  לא  כי  'אלקיך',  תיבת  תגידנה  זו  בחינה  עמו', 

מארץ  הוצאתיך  כן  על  אשר  פירוש,  וגו',  'אשר  ואומרו  וכו',  חן  ליודעי  כידוע  ית'  מאורו 

מצרים, ובזה הגיד טעם אשר הרעיש ה' תבל ויושביה שמים וצבאיה בשביל ישראל להוציאם, 

כי מהנמנע שיציל חלקי הקדושה ולקרבם אליו"[.

הטענה הנשמעת ביותר שייכת לסוד השבת

הרי לנו בדברי הקדוש להדיא כהנ"ל, ד"הטענה הנשמעת לפני הבורא מכל הטענות שאמר", 
האמירה שהמתיקה את הכל והוציאה את משפטם של ישראל לאור, היא האמת בדבר שורשם 

בקדושה שאילולי היה נאמר אי אפשר היה לאומרו. דמשה רבינו כביכול אמר להשי"ת "ראה 

בינך  קדום  אהבה  בסיפור  כאן  גילית שמדובר  אתה  וכו'",  "אלקיך  אמרת  אתה  והרי   - וכו'" 

לבין ה"חלק ה'" שכביכול אי אפשר שיפרד ממך לעולם. וממילא כשם שמן הנמנע היה שלא 

תציל את חלק הקדושה שאי אפשר שיפרד וכו', כן עתה, "איך תמאס חלק עליון".

דהגילוי  הנפילה.  ולאחר  קודם  כנ"ל  נסמכה  מכוון  שבאופן  השבת  סוד  בעצמו  זהו  ובאמת 
ש"'אלקיך' פירושו קודם ביאתך לעולם וכו'" הוא בבחינת "ביני ובין בני ישראל", והיינו כנ"ל 

השורש הפנימי של השבת שאינו גלוי אלא לישראל - "כמוס עמם חתום באוצרות חיים". דכאן 
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ימים, אלא על שבת שהינה מחשבת  כנ"ל לא מדברים על שבת שבאה כמנוחה אחרי ששה 

הבורא ית' שחשב טוב על ישראל, כביכול על חלקו שלו.

המיעוט של "אך"

אך  להכחישו,  אפשר  שאי  באופן  ז"ל  בדבריהם  מפורש  הזה  הנפלא  שהענין  נראה  ובסמוך 
דכבר  העוון.  מחילת  לשורש  הגדולה(  )לנפילה  שהוקדמה  השבת  בין  הקשר  את  נחזק  לכן  קודם 

ביארנו שהשבת במהותה מורה על האהבה שבדעת, ועל כך שישראל אחוזים בשורש שקדם 

לכל רשימו של חטא - "ואין עוון שייך להם כלל כלל לא" )דלכך כנ"ל תיכף אחרי יום הכיפורים דברו שוב 

בענין השבת  למשה  המסוימים שנאמרו  בדיבורים  הפרשה,  בגוף  להתבונן  יש  ואמנם  משבת(. 

)שקדמה לנפילה(, ולהבחין עד כמה היסוד הנפלא הזה מיושב בעומק הפשט.

"ויאמר ה' אל משה לאמר ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא 
ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם". הנה ע"פ הכלל המסור בידינו שאכין ורקין 

הם מיעוטים, נחלקו קמאי לגבי המלה "אך" שפתחה את ציווי השבת, מה בא הדבר למעט. 

דרש"י ז"ל כתב שמתיחס המיעוט לענין המשכן שקדם לכך, ללמד שאין מלאכת המשכן דוחה 

את השבת. והרמב"ן מיאן בכך וכתב "אבל המיעוט הזה למלה או לפיקוח נפש וכיוצא בהן 

שהן דוחין את השבת, וכך אמרו במסכת יומא 'ומנין שספק נפשות דוחה שבת, רבי אבהו אמר 

רבי יוחנן 'אך את שבתתי תשמורו וגו'' וכו'".

ג' הסתכלויות על השבת

והנה מבלי להכנס לטענות של הרמב"ן על פירושו של רש"י ז"ל, מתיישבים דברי רש"י ז"ל 
בפשטות מצד היותם מבארים שיש כאן המשך המתייחס למה שקדם לו, מה שאין כן אם נאמר 

ש"אך" הוא ענין חדש הממעט בשבת עצמה, דקשה לכאורה איך אפשר לפתוח סוגיא חדשה 

)ובאמת שהרמב"ן סיים לבאר שם גם איך יתפרש על הכתוב על דרך הפשט, אלא שכפי שנראה יש ליישב  באמירת "אך" 

הדבר היטב אף בפנימיות הדברים, מצד עומק מהות השבת(.

)של "אך" - למעט פיקוח נפש ומילה( פנים חדשות. ולהבין  ע"פ כל הנ"ל מקבל הלימוד הפותח  ברם 
דהנה  נצרכת.  הדגשה  בתוספת  כה  עד  האמור  את  המסכמות  מלים  מספר  נקדים  כראוי 

כשמדברים משבת יש כנ"ל כמה הסתכלויות בעומק לפנים מעומק, אשר ניתן בכלליות להציג 

אותם )לעניננו( כג' דרגות, ג' תפיסות במהות יום השבת. הראשונה, והיא ההסתכלות החיצונית 

ואת  ה' את השמים  ימים עשה  )כדברי האוה"ח הקדוש הנ"ל(, הא ש"ששת  שאומרים כלפי האומות 

הארץ וביום השביעי שבת וינפש", דמציגים את הגוון הגלוי שנראית בו השבת כדבר שמושרש 

אחרי שכבר היתה בריאה, כאשר שבת הבורא ית' לאחר ששה ימים שבהם ברא את הכל.
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"ביני ובין בני ישראל" - קודם שנברא העולם

דברי  ומכל  וקיימא",  "קביעא  היא  ששבת  הגמרא  מדברי  הנובעת  ההסתכלות  היא  השניה, 
פח:(  יתרו  )זוה"ק  הוא"  בריך  דקדשא  כ"שמא  שהיא  ששבת  שמלמדים  והספה"ק  הקדוש  הזהר 

ולעילא מכל מה שיסודו בהתרחשויות שהיו לאחר הבריאה, דאפילו ביחס  מושרשת לעילא 

ית',  והיינו טעמא דלא רק שהשבת הינה מצדו  לחגים הקדושים שגבה קדושתה לאין ערוך. 

אלא שהינה בבחינת המחשבה התכליתית של הבורא ית' עוד קודם שנאצלו עולמות ומידות, 

קודם שהיה נברא שיתפוס דבר )עיין תורה יח קמא בענין המחשבה הראשונית ואכמ"ל(.

בכך  שמכיר  מי  גם  שהרי  חידוש.  על  חידוש  בה  שיש  פלאית  הסתכלות  היא  והשלישית, 
משתייכת  בהיותה  הכל  על  עולה  ששבת  לבאר  שיודע  מי  גם  וקיימא,  קביעא  היא  ששבת 

למחשבת הבורא ית' שקדמה לכל, יכול לייחס את הכל למעלה שכל ענינה מצד 'אחד יחיד 

ומיוחד', יחידו של עולם שמרומם בודאי על הכל.

כשאומרים ש"ביני ובין בני ישראל" נוגע לסוד הכמוס של השבת החתום באוצרות  ואפילו 
השבת  סוד  את  בלבם  לשער  יכולים  מעלתם  לעוצם  שישראל  לפרש  היה  אפשר  היהודים, 

שצפון בינם לבין קונם, באופן שסוף סוף ממשיכים להתייחס לשבת כדבר שעיקר חידושו הוא 

מצד הקדמון הנצחי לבדו.

ולכך באים הצדיקים ומבררים הדבר לאשורו, ללמד שבבחינת אהבה שבדעת, בבחינת "אנכי 
ה' אלקיך" - קודם ביאתך לעולם הזה" )לשון האוה"ח הקדוש הנ"ל(, עומק סוד השבת שנצטוה משה 

והיינו  הבריאה.  קודם  שהיה  המצב  על  קאי  ישראל"  בני  ובין  ש"ביני  הוא  לישראל  להנחיל 

דאין עקרו של דבר להדגיש רק ש"אדון עולם מלך בטרם כל יציר נברא", אלא להכיר שבאותו 

רום גובה של המחשבה שקדמה לבריאה, בחינה כזו שבאמת בקושי אפשר לתת בה אותיות 

ַאִין שקדם(, היו ישראל "חלק ה' עמו", דבוקים בו ית' באהבת נצח שאינה  )ולהבין שאיננו משיגים כלום ּבַ

מתפעלת מכלום, באחדות כזו שמצד עצם מהותה )מקום שורש המחשבה שאין למעלה ממנו( אין לייחס 

לה חלילה פירוד, אף לא אפשרות של ריחוק דק מן הדק.

מעלת ישראל הנגזרת מתוך ההלכה שפיקוח נפש דוחה שבת

ומעתה בין תבין את אשר לפניך, היות ציווי השבת פותח ב"אך את שבתתי תשמרו" - למעט 
נפש  לכך שפיקוח  דוחה שבת. דהנה הגם שמצינו בגמרא מקורות שונים  נפש שאינו  פיקוח 

הרבה",  שבתות  שתשמור  כדי  אחת  שבת  "חלל  שמשמעותו  אחד  מקור  ויש  שבת,  דוחה 

בפסיקת ההלכה נשענים אנו על דברי הפוסקים שקבצם וליבנם מרן החפץ חיים זי"ע בביאור 

ההלכה )סימן שכח סעיף ד(. והמורם משם )לעניננו( הוא שאפילו מי שרצצו את מוחו וידוע שלבסוף 
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יהיה ממנו "רווח" של מצות ושבתות  יחיה, ואפילו אסופי מן השוק שבגדרי התורה לא  לא 

דוחה שבת.  נפש  נאמר שפקוח  בו  דאף  עליו את השבת,  פטור(, מחללים  )דמצד ההלכה  שישמור 

ודבר זה הינו לא רק סימן מובהק, אלא ביטוי נאמן של מהות ישראל שהינם כביכול "חלק ה'" 

ממש, מושרשים באחדות )קדומה( עם קונם עד כי עצם חייהם, לא משנה מה יעשו ומה יעבור 

עליהם, אין למעלה מהם, דנצבים הם באותה נקודה עליונה של "ביני ובין בני ישראל".

והכרה זו נוגעת לדרגה השלישית הנ"ל, לתפיסה האמיתית בעומק מהות השבת. דאם מעלת 
השבת היתה רק מצדו ית', דהוא רם ונשא וקודם בודאי לכל וכו' , לא היה ראוי לשורש הויה 

ש"ביני  משום  רק  לכל',  קדמו  ש'ישראל  משום  ורק  נברא.  בפני  ישראל,  מפני  להדחות  כזה 

ובין בני ישראל" דשבת מתייחס לעצם החיים של יהודי שהינו "חלק ה'" ודבוק בשורשו היכן 

שדבוק, לכך יש לחיים של כל יהודי באשר הוא קדימה לגדרי שבת דהאי עלמא, וכפי שאכן 

אומרת ההלכה וכנ"ל.

אי אפשר ליהודי שידחה

וזהו "אך את שבתתי תשמורו וכו'". דבאמת אין כאן רק דין מדיני השבת, לשלול את קיומה 
כביכול  השי"ת  דכאן  אלא  בשלילה(.  שכזה,  באופן  לפתוח  ראוי  היה  לא  כנ"ל  כך  )דמשום  מסוימים  באופנים 

אומר כך: לפני שאני מתחיל לדבר אתך על שבת, לפני שאני פותח בפניך את שורש הקדושה 

- החיים של  שעלה במחשבתי עד קודם שהאצלתי עולם, דע לך שדיקא משום מהות הדבר 

יהודי קודמים לכל. דכיון ש'עוד בטרם כל יציר נברא' הייתי מאוחד עם ה"חלק" שלי )"חלק ה' 

עמו"(, כיון שנשמת ישראל היא ה"אשת חיל" שבבחינת "ביני ובין בני ישראל" היה לי אתה 

אהבה )שבדעת( כבר אז, אי אפשר ליהודי שידחה מפני גדרי ההלכה המתלבשים בהאי עלמא. 

דהרי בעצם החיות שלו משתייך הוא יותר מכל דבר אחר לאותה אהבה ודביקות, לאותו סוד 

כמוס "ביני ובין בני ישראל".

אות גדולה ביני וביניכם

יתחבר המיעוט הנ"ל )שפיקוח נפש אינו דוחה שבת( לפשט הכתוב ויתיישב כמין חומר. דהנה  ובזה 
והגם  וביניכם לדרתיכם".  ביני  כסיבה ל"אך את שבתתי תשמרו", אמר הכתוב "כי אות היא 

לפרשו  בגו,  דברים  יש  ל"אך"(,  )ולא  לשמור  צריך  שכן  למה  הזה  הטעם  מתייחס  שבפשטות 

להפליא דיקא כלפי הנקודה הזו, הלימוד שפיקוח נפש דוחה שבת. דהנה על המלים "כי אות 

היא ביני וביניכם" פירש רש"י ז"ל "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את 

יום מנוחתי למנוחה". 
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וע"פ הידוע שכל בחירה אמיתית יונקת משורש גבורה שלמעלה מטעם ודעת ועולמות )היות 
וחלה הבחירה על אחד מבין אחרים שעל פניו הינם שוים, ואכמ"ל(, מובן שהבחירה האמורה כאן נוגעת לפלא 

הנ"ל של העמדת "חלק ה' עמו" בשורש קדושת השבת "ביני ובין בני ישראל", והיינו החידוש 

של "בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". דמה שכ"מנוחתי" לא היה ראוי לכאורה לשייכו 

שאי  ה'"  כ"חלק  אותם  להציב  "למנוחה",  לישראל  הונחל  שיהיה,  ככל  קדוש  נברא,  לשום 

אפשר להפרידו משורשו הרם ביחוד שקדם כבר במחשבה.

שמונח  שמה  מובן  שבת,  דוחה  נפש  שפיקוח  לכך  והיסוד  הטעם  בעצמו  כנ"ל  וזהו  והיות 
מהסוד  באמת  נגזר  וכנ"ל,  מגיעים  הדברים  היכן  עד  שמגלה  ההלכתי  הלימוד  כל   - ב"אך" 

הכמוס "ביני ובין בני ישראל", והיינו אם כן דנתן כאן טעם ואמר "כי אות היא ביני וביניכם 

וגו'", דה"אות הגדולה" היא "ביני וביניכם" דיקא.

אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה

והנה הספה"ק נדרשו לפרש את מה שכתוב 'את שבתתי תשמרו' בלשון רבים, דיש שביארו 
בפשטות שמדובר על כל השבתות של השנה, ויש שאמרו שמרמז לשמור וזכור, עיין ברמב"ן 

ושאר מפרשים. ומאחר ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, אפשר לפרש בהנ"ל ש"שבתתי" מרמז 

לשתי שבתות הנ"ל: השבת שהוזכרה קודם לחטא, והשבת שהוזכרה )ב"ויקהל"( לאחר המחילה 

ששני  אומרים  מידות  שבי"ג  שכשם  לומר  ניתן  בדיוק,  דומה  הנדון  שאין  דהגם  החטא.  של 

השמות מבטאים "אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם וישוב" )ר"ה יז:(, 

והשבת שחזרה שוב לאחר החטא, מבטאים את  הנ"ל. דהשבת שלפני החטא  בענין  הוא  כך 

עומק המחילה הנובעת ממהות השבת שמלמדת כנ"ל שאי אפשר באמת להתרחק. דמי שיודע 

)קצת( מהו יהודי, ועד היכן מגיע ענינו הנפלא כ"חלק ה'" וכנ"ל. וממילא  יודע גם  מהי שבת 

והדבקות.  האהבה  שפסקה  זה  משום  נאמר  לא  ונפל,  וכשל  נסתבך  חלילה  אם  שגם  מכיר 

שאי  חלק  אותו  הוא  עמו"  ה'  וה"חלק  בעולם,  להתגלות  ששבה  שבת  אותה  היא  דהשבת 

אשפר להפרידו, ואין לך אם כן יהודי ששייך באמת לחטא ועוון. והיא היא המתקה שבשורש 

המחילה וכנ"ל.

התחזקות נכונה בסוד השתי שבתות שהגאולה תלויה בהם

וזהו )כפי הדרש הנ"ל( שאמר רבי יוחנן משום רשב"י זי"ע: "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות 
כהלכתן מיד נגאלים שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכו', וכתיב בתריה 

'והביאותים אל הר קדשי וגו' וכו'". דהנה כפי שרואים בדברי רבינו ז"ל ותלמידו הנאמן, כל 

העבודת ה' נעוצה בהתחזקות הנכונה. דכולם חפצים ליראה את שמך, וע"פ רוב מתחיל כל 
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אחד את דרכו בתום ונקיות וחיבור ואהבה, ככל אשר מורה לו ה"חלק ה'" המפעפע בקרבו 

מוצא  היה  וקם",  צדיק  יפול  "שבע  בבחינת  כך  ממשיך  יהודי  היה  ואם  השורש.  אל  לכסוף 

בעליותיו  בין  יט(,  סט,  )תהלים  גאלה"  נפשי  אל  ה"קרבה  את  לאלוקות,  החיבור שלו  את  לבסוף 

)כפשוטו או  ובין בירידותיו. אלא שכל אחד לפי ענינו, לאחר שעוברים עליו שוב ושוב נפילות 

בערכין(, מתחיל להכנע לקולות האומרים לו "נפלת והתרחקת ונפרדת ועומעמה האהבה וכו'". 

את  הוא  מאבד  קצת(,  מצליח  )ולפעמים  ושלוש  ופעמיים  פעם  זה  כנגד  להתחזק  שמנסה  דהגם 
הראויה  אחיזתו  את  ממילא  ומרפה  להפרידו,  אפשר  שאי  ה'"  "חלק  היותו  בדבר  הבהירות 

באהבת הנצח שהיא היא גאולתו )ושורש מחילתו(.

ושוב  שוב  להתעקש   - ואיכות  כמות  מצד  רק  איננה  התמידית  שההתחזקות  כן  אם  ומובן 
צדיקים  מכח  דכשמגיע  במהות.  הוא  הירידה  לאחר  ההתחזקות  סוד  אלא  הלאה.  להמשיך 

ועד היכן מגיעה מעלתו של כל  ליהודי,  שמלמדים תדיר על האהבה האינסופית של השי"ת 

יהודי שחתום בחותם ישראל שהינם "חלק ה'", ההתחזקות האמיתית מלמדת על אותם שתי 

הלאה  להמשיך  דהתנועה  והיינו  במחילה.  ממנו  היציאה  ולאחר  החטא  קודם  הנ"ל:  שבתות 

הוא  ואני  האדם  שיחטא  קודם  הוא  "אני  של  בענין  עמוקה  הכרה  מתוך  נגזרת  הכל  למרות 

לאחר שיחטא וישוב", בידיעה שהאהבה של השי"ת אל "חלק וכו' עמו" לא נפסקה מעולם, 

ושאין ליהודי שייכות באמת לחטא ועוון וכו'. ובאמת מדובר בשורש כה מהותי של התחזקות 

דאמרינן  כן  אם  והיינו  בזה,  דיקא  אלא  תלויה  אינה  ובפרט  בכלל  הגאולה  כי  עד  )ומחילה(, 

שאלמלי משמרין ישראל שתי שבתות מיד נגאלין, ואכמ"ל.

הסימן הגדול של המילה

את  ב"אך  דיקא  היא  השבת  לענין  הפתיחה  מדוע  ודעת  טעם  בטוב  ביארנו  אמנם  אם  והנה 
ולהבינו,  המהלך  את  להשלים  אנו  צריכים  שבת,  דוחה  נפש  שפיקוח  בלימוד  וגו'",  שבתתי 

השבת(.  את  )שדוחה  מילה  גם  ממעט  "אך"  המלה  נפש  פיקוח  שמלבד  הרמב"ן  נקט  כנ"ל  דהרי 

אך באמת די בכל הנ"ל להיות הדברים מיושבים להפליא. דהנה אם כי המציאות של עשיית 

בני  ובין  "ביני  של  השורשית  הנקודה  את  מבטאת  ישראל  נפש  הצלת  לצורך  בשבת  מלאכה 

כנ"ל,  שהארכנו  כפי  ברם  רחוק.  תימצי  בהיכי  מדובר  המעשי  באופן  מקום  מכל  ישראל", 

הלימוד הפנימי של שבת אינו ענין המשתייך רק ליום השביעי, באופן שתאמר שאם יזכה יהודי 

יוכל פעם בשבוע להתחבר לעליית העולמות וכו'. אלא כיון שמדובר בסוד של "ביני ובין בני 

ישראל", בתפיסה אחרת בכל המהות של יהודי שנקשר בקשר איתן כ"חלק ה'", חייב להיות 

לדבר תרגום במציאות התמידית הפשוטה של יהודי, יהיה אשר יהיה, ויהיה איפה שיהיה.
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וממילא זהו גופא סוד המילה שישנה בבשרו של כל אשר בשם ישראל יכונה )ושדוחה אפילו את 
להגיע  צורך  לך  אין  ואומר:  כביכול  היהודי מכריז  השבת(. דהחותם הקדוש שחקוק בעצמיות 

כשם שעצם  אלא  אתה.  מי  לדעת  כדי  את השבת  עליך  תגלה שמחללים  נפשות שבו  לחשש 

מציאות השבת היא "סימן גדול" על כל מהות היהודי והתקשרותו הפלאית שהחלה בטרם כל 

וכו', כן הוא אף לגבי המילה. 

דכל אימת שיהודי מסתכל על עצמו ורואה שהוא מהול, צריך הוא להשכיל ב"סימן הגדול" 
שאומר את הכל. דלא משנה איפה הוא וכמה נפל, הברית הקדושה מכריזה את הדעת הקדושה 

שמתחברים בה לאהבה שבדעת, לאותה התקשרות של ישראל בקונם, דלעוצם מעלתם העלה 

אותם אתו בשורש המחשבה ודיבק אותם בו באהבה - באחדות שאין להכחישה כלל.

חביבין ישראל

וכו'  בראשיהן  תפילין  במצוות,  ישראל שסיבבן הקב"ה  חביבין  "ת"ר  בגמרא:  שאיתא  וזהו 
צדקך'.  על משפטי  ביום הללתיך  'שבע  דוד  ועליהם אמר  לפתחיהן  ומזוזה  בבגדיהן  וציצית 

בלא  ערום  שאעמוד  לי  אוי  אמר  ערום  עומד  עצמו  וראה  המרחץ  לבית  דוד  שנכנס  ובשעה 

שנאמר  שירה  עליה  אמר  שיצא  לאחר  דעתו,  נתיישבה  שבבשרו  במילה  שנזכר  וכיון  מצוה. 

'למנצח על השמינית מזמור לדוד', על מילה שניתנה בשמיני".

רואים בעליל שהמצוות של "שבע ביום הללתיך" אינם פעולות הנעשות ברגע מסוים  דהנה 
וחולפות ועוברות, אלא מצוות שכל ענינם גילויי אלוקות הנקשרים למציאות האדם. דיהודי 

ביתו.  בפתח  מזוזה  הזמן  כל  לו  ויש  וציצית,  תפילין  עם  היום  כל  מתהלך  בזמנם(  נהוג  שהיה  )כפי 

ישראל"  "חביבין  והיינו  מציאותו,  עצם  לגבי  היהודי במה שמתגלה  כן בשמחת  אם  ומדובר 

דיקא, בהוראה על מעלה עצמית וחיבתם לפני המקום.

גילוי של  בסוג של  כנ"ל  דיקא, אלא מדובר  ביום"  כאן "שבע  יש  בכדי  לומר שלא  ואפשר 
על  גדול"  "אות  אלא  חשובה,  מצוה"  "עוד  אינה  כנ"ל  היא  שאף  קדש  שבת  השביעי,  היום 

זה מובן מה שנצטער דוד כשמצא את עצמו  וע"פ  חביבות ישראל, ומציאותם והתקשרותם. 

זמן מסוים, כל  וכו'. דהרי סוף סוף לכל אלו ה'סימנים' יש  לי  ערום במרחץ עד כי אמר אוי 

מצוה והגדר שלה, ואין בהם אם כן בירור על סוד השבת אצל היהודי, גילוי שניתן להשליכו 

על עצם המציאות של 'חביבין ישראל'.

נתיישבה דעתו". דאכן כנ"ל, כפי שלומדים מ"אך את  ש"כיון שנזכר במילה שבבשרו  וזהו 
שבתתי תשמרו", אין לך כמו המילה להוות תרגום "מעשי" של סוד ה"ביני ובין בני ישראל" 
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שמתפשט על כל המציאות של היהודי. ובאמת כנ"ל, כוחו של גילוי זה כה עצום וכביר )בהיותו 

נוגע בשורש השורשים של התקשרות יהודי לאלקיו(, עד כי אין פועלו שמור רק לזמני מוחין וגדלות שבהם 

היהודי מהרהר בדעתו עניני השגות של גווני התקשרות וכו'. אלא כשם שמצינו בשורש הנ"ל 

הפנימית  שהמעלה  וללמד  להאיר  השבת  הופיעה  לאחריה,  אף  אלא  הנפילה,  לפני  רק  שלא 

וההתקשרות באהבה קיימת תמיד )דזהו כנ"ל שורש המחילה שניכר למחרת יום הכיפורים(, כן הוא אף בסוד 

המילה. 

ערום  מוצא את עצמו  דוד שגם כשיהודי  לימד  כא(,  ס,  )ישעיה  צדיקים"  כלם  "ועמך  דבבחינת 
מכל מעלה, גם כשמסתבך ונופל עד כי צועק "אוי לי וכו'", יכול הוא )על דעת הצדיקים( להאחז 

ה'"( שלא  )כ"חלק  שלו  ההתקשרות  בשורש  מציאותו,  עצם  לאמיתה של  באמת  דיבור  כדי  תוך 

)ופשיטא שאצל דוד המלך לא היה ה"אוי לי" ביטוי לנפילה כפשוטו, אך פשוט גם שכלל בבירור שלו את כל  יפגם לעולם 

ה"אוי לי" שיהיו אצל נשמות ישראל עד ביאת משיח, דעל כולם חלה ההמתקה של "כיון שנזכר במילה"(.

להזכר במילה

ויש להבחין כל זה בלשון הגמרא שנקטה "כיון שנזכר במילה", דלכאורה הרי ידע בודאי כל 
רגע שהוא מהול, ומה שייך אם כן לומר שהיה שלב של צער )"אוי לי וכו'"( עד כי נזכר פתאום. 

ובהנ"ל הוא נפלא מאד. דאין הכי נמי, ככל  יהודי היתה לו בודאי את הידיעה ה"יבשה" שהוא 

מהול. אך הדבר הנשכח שצריך היה להזכר בו הוא "מאין באת". דדיקא משום שמדובר באמת 

לאמיתה של עומק המציאות, צריכים רחמי שמים לבקוע בתמימות את מסך הגילויים ולהכיר 

מהו יהודי, מאין בא - כיצד היה ועודנו אחוז בשורשו בדיבוק נפלא של אהבה ואחדות שקדמו 

לעולם )וממילא כנ"ל אין להם פירכא(.

העגל  בחטא  נפילה  אותה   - בה  עסוקים  שאנו  הסוגיא  כלפי  מאד  מדוקדקים  ]והדברים 
ומילה(.  נפש  פיקוח  מפני  השבת  שנדחית  במה  כנ"ל  )ובפרט  והמילה  השבת  סוד  ע"י  היסוד  מן  שהומתקה 

דמובן דהצער של דוד שמצא עצמו מופשט מלבושי ה"שבע ביום" עד כי היה ערום ממש, הוא 

בבחינת )שם לג, ה( "ועתה הורד עדיך מעליך וגו'" )שנאמר אחרי הנפילה(, דכדאיתא הוצרכו ישראל 

להסיר ולהפשיט את הקישוטים )"עדי"( של כתרי נעשה ונשמע )שקבלו ישראל ב"יום חתונתו"(. 

כשם ששם היתה ההמתקה בסוד השבת והמילה שנזכרים בו בשורשם של ישראל  וממילא 
אחז  במילה  שנזכר  ע"י  דדיקא  דוד,  אצל  הדבר  היה  כך  חטא,  לעוון  שייכות  שום  בו  שאין 

ב"שבע ביום הללתיך" באופן הנצחי הקבוע של השבת, סוד "ביני ובין בני ישראל" שמתגלה 

ענין  נרמז  בסיני  הנפילה  לאחר  שאף  נכיר  )ולהלן  היהודי  בבשר  ההתקשרות  ברית  של  התמידית  בחקיקה 

המילה שע"י נזכרים בכל הטוב(.
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צדיק על שם הברית

יקבלו דברי הזהר הקדוש )תיקו"ז פה:( פנים חדשות )של פשטות מתיישבת(, דכדאיתא נקראו  ומכאן 
ישראל כולם צדיקים על שם הברית, דכל מי שהינו מהול יש לו ערך מסוים של שמירת הברית 

להקרא בו צדיק. דהנה בפשטות מפרשים את הדברים לבחינה מסוימת. דאף אם ידובר ביהודי 

כדי  המילה  של  האחת  במצוה  בה  שדי  אומרים  הראוי,  המעשים  מכשרון  הינו  ורחוק  שנפל 

לשייך לו ערך מסוים של צדיק, הגם שבאמת מה לו ולצדקּות כפשוטו.

היהודי  זה  אצל  כפשוטו  צדקּות  של  הרובד  מתגלה  שבו  נפלא  עומק  כאן  יש  בהנ"ל  ברם 
החתום בבשרו. דהרי כנ"ל "מי שיודע קדושת ישראל מאין הם לקוחים וכו' הוא יודע שישראל 

רחוקים לגמר מעוון ואין עוון שייך להם כלל כלל לא" )תורה ז תנינא(. והיינו כנ"ל דמי שמתבונן 

קצת בפנימיות של "ביני ובין בני ישראל", מי שמפנים את ה"דע מאין באת" שגנוז בענין "כיון 

הינו צדיק כפשוטו,  יהודי בשורשו  יהיה, כל  יודע שלא משנה מה  וגו'", הוא  שנזכר במילה 

קדוש וטהור ודבוק באלקיו, עד כי העינים הצופיות באמת מכירות ש"אין עוון שייך לו כלל" 

גופא  דזהו  בפרט,  האדם  ובנפש  בכלל,  הזו  הבהירות  את  לטשטש  הבריאה  שלאחר  בהשתלשלות  הנאחזת  היא  שטות  רוח  )ורק 

שגורם לו לשכוח מיהו וליפול בשטות(. 

שפיר אם כן שאכן כל יהודי שחתום במילה ראוי לתאר צדיק, מה שמבטא את מהותו  ואתי 
והפשוט  הגלוי  ברובד  אף  תתגלה  במילתו"  ש"יזכר  כמה  שעד  מציאות  בשורשו,  האמיתית 

בעולם המעשה )בהיותו מכיר שהוא בן מלך שאינו שייך לעוון כלל, וממילא מתהלך לפניו ית' כ"חלק ה'"(.

אהבה שאינה זזה אפילו שעה אחת

הדברים האלו, דביארנו שוב ושוב באנפין שונים עד כמה אי אפשר בשום פנים ואופן  אחר 
הניצב  ושזהו  הקדומה,  האהבה  עמעום  לא  אף  ית',  ממנו  פירוד  ה'"(  )כ"חלק  לישראל  שיהיה 

שהפליאו  ז"ל  בדבריהם  הדבר  ונבחין  נשוב  זאת  כל  אחר  העג'.  חטא  של  המחילה  בשורש 

לצייר הדבר באותיות שרק חז"ל הקדושים יכלו לומר.

וזה לשון התנחומא )כי תשא פרק כז(: "'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים' וכו' 'ושב אל המחנה', 
ברצון.  אני  בכעס  וכשאתה  ברצון  הוי  אתה  עליהם  בכעס  אני  כשאהיה  לך  אמרתי  לא  א"ל 

ועכשיו אני ואתה עליהם בכעס, לא יהו שני פנים עליהם בכעס, לכך נאמר 'ודבר ה' אל משה 

המחנה'.  אל  'ושוב  אלא  'ושב'  קורא  תהי  אל  המחנה',  אל  'ושב  אצלן  חזר  פנים'.  אל  פנים 

ואם לאו, 'ומשרתו יהושע בן נון', הרי יהושע בן נון משרת תחתיך. אמר לפניו רבש"ע, ראה 

שאפילו בכעסך אתה מפייסני עליהם שנאמר 'ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי העל את 

העם הזה', ראה שאין אתה יכול להזיז אהבתך מהם", ע"כ.
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)שמות פרשה מה פסקה ב( מצינו דברים דומים, וסיים שם בזה הלשון: "...א"ל לך  רבה  ובמדרש 
והתרצה להם, שוב אל המחנה. א"ר אחא אותה שעה מצא משה ידו לדבר לפני הקב"ה, אמר 

לו ראה שאין אתה יכול להזיז אהבתך מהן אפילו שעה אחת, שנאמר 'ויאמר משה אל ה' ראה 

אתה אומר אלי'", ע"כ.

)שם לג,  ]על הכתוב "וראה כי עמך הגוי הזה"  כבר הבאנו לעיל דברי האוה"ח הקדוש  דהנה 
- פירוש  )משה( היא "'ראה'  יג([ שאמר ש"הטענה הנשמעת לפני הבורא מכל הטענות שאמר" 

ראה בפרט זה כי עמך הגוי הזה, פירוש סמוכים ודבוקים עמך, ואיך תמאס חלק עליון" )לשונו 

הקדוש(, ונתבאר דהיינו סוד השבת ש"הקיף" את הנפילה מלפניה ומאחריה, ללמד ש"ביני ובין 

בני ישראל" - האהבה הקדומה של השי"ת ל"חלקו", היא הנצבת בשורש ההמתקה והמחילה - 

"הטענה הנשמעת מכל".

הנ"ל  )לפסוק  הקודם  דבפסוק  שאת,  ביתר  ז"ל  בדבריהם  הזו  הנקודה  את  כנ"ל  רואים  ועכשיו 
שפירשו האוה"ח הקדוש( פירשו ש"ראה אתה אומר אלי העל וגו'" משמעותו )שאמר משה רבינו להשי"ת( 

"ראה שאין אתה יכול להזיז אהבתך מהן אפילו שעה אחת", והיינו כנ"ל ההכרה שבאמת אי 

אפשר להפריד את ה"אשת חיל" מ"בעלה" - אי אפשר לעמעם ולו לרגע את התקשרות האהבה 

שניצבת בשורש ההויה, בטרם כל יציר נברא )דלכך משה רבינו אמר "ראה" - הגם שהיה מה שהיה, אין האהבה 

זזה כלל(.

טענה מעולה שלא נעשה בה שימוש

לא בכדי העתקנו קצת באריכות את לשון המדרש, אלא יש כאן ענפי תורה ועבודה  ואמנם 
המתפשטים מאלו היסודות, והם דברים שכדי להבינם כראוי צריך להקדים לדקדק בהתיישבות 

מכל  הבורא  לפני  הנשמעת  מה"טענה  דמלתא,  מסיפא  נתחיל  הפרשה.  בגוף  הנ"ל  כל  של 

הטענות", סוד האהבה וההתקשרות ששום דבר לא מפריך אותו. דלכאורה יש להקשות, דאם 

השבת  בסוד  גנוזה  שבהיותה  טענה  המציאות,  בשורש  שנוגעת  המעולה  הטענה  זוהי  באמת 

מדוע  אלקיך"(,  ה'  "אנכי  כבר  ששמעו  במה  הדבר  מונח  האוה"ח  שלדברי  כנ"ל  )ובפרט  רבינו  למשה  היתה  ידועה 

לא נאמרה אלא כאן, לאחר שאת שיכוך החימה הראשון ]של "וינחם ה' על הרעה אשר דבר 

לעשות לעמו" )שם לב, יד([ פעל משה ע"י טענות של "למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם 

וגו'" )שם לב, יב(, ולאחר מכן שאר פיוסים כמבואר בפרשה.

האם ההמתקה היא ע"י קירוב או ע"י ריחוק

עוד יש לדקדק במה ששבר משה רבינו את הלוחות, מנין למד מדבריו ית' לעשות כן. דהגם 
שאיתא על זה קל וחומר בגמרא, ושאמר לו על כך השי"ת יישר כח )עיין שבת פז.(, מצינו בספה"ק 
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שטרחו למצא מקור להנהגתו ממה שהבין בודאי מדבר ה' אתו קודם לכן )עיין בני יששכר מאמרי חדש 

תמוז אב ד מגלה עמוקות בפרשה ועוד(. וביותר יש להקשות מה שעל פניו יש לו פירכא לכל רוח הדברים 

הנ"ל. 

דהנה מבואר במדרשים שהטעם ששבר משה רבינו את הלוחות הוא כדי להצילם מהחומרא 
של אשת איש שזינתה שהיתה מונחת באותו מעשה שגרם להם להיות כ"כלה שזנתה בתוך 

האשה  את  לעשות  שנועד  הכתובה  שטר  לקריעת  הלוחות  שבירת  את  דהמשילו  חופתה". 

כפנויה, עיין שם )שמות רבה פרשה מג פסקה א, תנחומא עקב פרק יא(. ולכאורה יש לתמוה הרבה. דהרי לפי 

מה שנתבאר בכל הנ"ל, עיקר ההמתקה בתוך הנפילה, עיקר ההמשכה של המחילה השורשית, 

היא ע"י שמגלים שאי אפשר להפריד בין ה"אשת חיל" ל"בעלה", והיינו דיקא ע"י העמקה של 

ואילו  ההתקשרות עד לכדי הכרה שמדובר בהתקשרות אהבה שורשית שאין למעלה ממנה. 

בדברי חז"ל הנ"ל משמע להיפך, דהמשמעות הפשוטה היא שההצלה של ישראל מהחרון אף 

פנויה  אין כאן אלא  גילוי שגם ככה  ע"י  היתה באמצעות הפחתה של חומרת הדבר שנעשה 

)שלא מיוחדת לבעלה(.

ובאמת ענין זה של שבירת הכתובה כדי להציל הכלה צריך עיון מצד עצמו, דאם אמנם את 
העומדים בחוץ ניתן לדחות בטענה שכזו, כל מי שיודע הדבר לאשורו יודע שהקידושין שרירין 

וקיימים. וכי משום שנקרעה הכתובה )והלכו להם העדים( תהיה האשה נידונית כפנויה. ועל כגון זה 

יאמר שאם אמנם דחית את האחרים בקש, מה תאמר לנו, מה בעצם היה כאן )ועיין רש"י ז"ל שמות 

לד, א ד"ה 'פסל לך', ומה שפלפלו בזה בספרים, ואנו נענה חלקנו(.

פנימיות וחיצוניות

אך יובן כל זה בהקדים היסוד שכל דבר יש בו חיצוניות ופנימיות, בפרט הנהגת השי"ת את 
עמו בחירו, והנהגת הצדיקים שמתדמים לקונם בהיותם מגלים טפח ומכסים וכו'. והנגזר מכך 

הוא שבבחינת "מלך במשפט יעמיד ארץ" )משלי כט ד(, השי"ת מנהיג את העולם באופן שתמיד 

ישנו רובד חיצון שצריך "להסתדר" אתו. יש את הגילויים שנראים אף לעיני הגוים והמקטרגים 

וכו', ששם לדברים יש פשר מסוים שמצריך הנהגה מסוימת, וטענות מסוימות התואמות את 

החיצוניות שצריך להמתיק. ובו בזמן יש את האמת לאמיתה, יש את המציאות הפנימית שיש 

בה פנים אחרות לגמרי, וממילא הנהגות והמתקות אחרות. ובמידת מה דיקא משום שהמציאות 

הפנימית היא המציאות האמיתית כפי שהשי"ת יודע אותה, לכך על פי מה שחקק הוא, ע"פ 

גדרי "מלך במשפט יעמיד ארץ", לא ניתן תמיד להתייחס אליה כראוי, לפחות לא באתגליא.
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השימוש בטענות ששייכות לרובד החיצון הגלוי

וממילא כלפי הנ"ל מבינים שאם כי מעקרא היה גלוי לפני משה רבינו שאי אפשר לישראל 
שיפרדו אף לרגע מהאהבה והחיבור, ובפרט לאחר ששמע את הסוד הנ"ל של "אך את שבתתי 

תשמרו וגו'" שמגלה את מעלת הדביקות השורשית של ישראל באופן היותר נפלא )וכנ"ל(. מכל 

ניתנה לו רשות להתייחס רק אל המציאות הפנימית בלבד, מוכרח  מקום ידע שכל זמן שלא 

יהיו  במשפט"  "מלך  בגדרי  שגם  כזה  באופן  וההמתקה  והמחילה  הכפרה  אל  לגשת  הוא 

הדברים נשמעים, בטענות כאלו שיש בהם מן השפה שאפשר לדחות בה את קטרוג מידת הדין 

או טענות הגוים. 

ולכך הגם ששבירת הלוחות לא סתרה את ההכרה הפנימית שישראל היו ועודם ה"אשת חיל" 
התלבשו  הגלויה  ההנהגה  מצד  מקום  מכל  בסמוך,  שנבאר  וכפי  תחילה,  במחשבה  שעלתה 

"למה  של  בטענות  דהשתמש  חיצוניות.  שיקראו  וסברות  ברבדים  משה  של  ומעשיו  דבוריו 

יאמרו הגוים" )ועוד(, ושבר את הלוחות במה שנראה כביטול הקידושין, להסיר בזה את הקטרוג 

של המסטינים שאינם משיגים את הענין הפנימי שנפעל בו בעת.

שבירת הלוחות נלמדה מכך שפקוח נפש דוחה שבת

ונעשה  וצפון,  פנימי  והאחד  נשזרו בו בעת שני מהלכים, האחד חיצוני,  כיצד  קצת  ונתבונן 
זאת כשנפתח בישוב השאלה הנ"ל, מנין למד משה מדברי השי"ת שעליו לשבור את הלוחות. 

ותורף  הלוחות,  שבירת  סוד  של  נפלא  בביאור  האריך  כח(  ה  )ריבית  זי"ע  מוהרנ"ת  דהנה  ויובן 

נגזר  עצמה  התורה  מחמת  שבו  מצב  יש  שאם  השיג  רבינו  שמשה  הוא  לעניננו  הנוגע  הדבר 

שתהיה לישראל כליה חס ושלום, אזי הדין הוא שהתורה כביכול נדחית מפני ישראל שהשי"ת 

חפץ בקיומם וכו', והיינו סוד שבירת הלוחות כדי לקיים ישראל ולהחיותם, עיין שם ותחיה.

והנה נתבאר לעיל שלא רק שהוקדמה השבת לנפילה בחטא העג' כדי לרמז מראש על המעלה 
השורשית של ישראל ביחוד )שאי אפשר שתפגם(, אלא שדובר על "אך את שבתתי תשמרו" דיקא, 

על הדין של פקוח נפש דוחה שבת שמבטא עד היכן מגיע סודם של ישראל, עד כמה אי אפשר 

בשום פנים ואופן לצייר בהם פירוד והפסקת האהבה )דעצם החיים שלהם יקרים לפניו ית' מהכל(.

והבן מעתה שמזה גופא שפט משה בנפשו שעליו לשבור את הלוחות. דלאור דברי מוהרנ"ת 
הנ"ל נמצא ששני הדברים משתייכים לערך אחד. דכשם שהשבת שנדחית מפני חיים של יהודי 

מגלה שלעולם ועד יהיה הוא ה"אשת חיל" שיקרה לפניו ית' יותר מכל, כך הלוחות שנשברו 

ונדחו כביכול מפני ישראל נועדו לבטא ולחקוק את אותה נקודה. אי אפשר לישראל שיפסק 

קיומם. אי אפשר ל"חלק ה'" שיפרד. אי אפשר ל"אשת חיל" שיופסק פתיל אהבתה. ומעתה 
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אך  נמי,  הכי  אין  המענה  יהיה  כפנויה,  כדי שתהיה  אלא  הלוחות  נשברו  לא  והרי  תאמר  אם 

היינו מצד גדרי "מלך במשפט יעמיד ארץ", מצד ההנהגה החיצונית והפיות שצריך לסתום, 

אך בפנימיות הוא להיפך, להיפך ממש.

"והיו לבשר אחד"

לו  למצא  יש  בבעלה,  חיל'  'אשת  של  ההתקשרות  לבחינת  שייך  הנ"ל  ההלך  וכל  ומאחר 
אם  אף  דהרי  וכו'.  שנחשדה  מנוק'  שמדברת  סוטה  בפרשת  עצמה,  התורה  בגדרי  סימוכים 

התברר שלא אירע דבר, עצם המציאות שבה הנוק' לא נשמעה לאזהרת הבעל ]לא להתייחד[ יש 

בה מן הכיעור וממילא לכאורה אף מקום לטענות ולריחוק.  ואעפ"כ התורה הקדושה אומרת 

"ואם לא נטמאה האשה ונקתה ונזרעה זרע" )במדבר ה, כח(, דזוכה להפקד בזרע של קיימא. וכבר 

דברו המפרשים מהפלא הזה, איך זה שזוכה ל"נזרעה זרע", והרי סוף סוף לא התנהגה כראוי, 

ולפחות בבחינה מסוימת נטתה מעל בעלה במה שיש בו לעמעם את ההתקשרות.

יעזב  כן  "על  הכתוב  על  דהרי  בצדו.  תשובתו  גדול,  יותר  עוד  הוא  שהפלא  הגם  באמת  אך 
)ד"ה לבשר אחד( "הולד  ז"ל  )בראשית ב, כד(, פירש רש"י  והיו לבשר אחד"  וכו' ודבק באשתו  איש 

של  האחדות  את  מבטא  המשותף  שהזרע  דלימד  אחד",  בשרם  נעשה  ושם  שניהם  ע"י  נוצר 

"ודבק באשתו", "בשר אחד" כפשוטו. וממילא לגבי "ונקתה ונזרעה זרע" הפלא גדל. דלא רק 

שאחרי כל הטענות והמענות וההתרחקות לכאורה מהבעל, זוכה האשה בנקיונה לטוב שלא 

היה לה קודם לכן, אלא שהזכיה היא "ונקתה זרע", בחינת "והיו לבשר אחד", התגלות יתירה 

של היותה מאוחדת עם בעלה. 

אך בהנ"ל יובן דהיות והאיש והאשה בשורשם הינם נשמה אחת, דבאמת אי אפשר להפרידם, 
לטענות  סיבה  בו  יש  עינים  מראה  שלפי  מה  אחרי  כהתרחקות,  שנראה  מה  כל  אחרי  לכך 

שנכנסו  משום  דיקא  מה  דבמידת  כן.  הדבר  שאין  מתגלה  האחדות,  והתרופפות  ומחלוקת 

לתוך בירור שכזה, והוזקק כביכול השותף השלישי לברר האמת בדבר אחדותם, נחתם הדבר 

ב"ונקתה ונזרעה זרע", בהוראה שהנה יש כאן "בשר אחד" - אחדות ואהבה.

סוד השקאת ישראל כסוטה

נבין שזהו שתוך  למהלך המקביל של הנפילה כביכול של "הארוסה" בפרשתנו,  וכשנחזור 
כדי שהיו ישראל "נחשדים על הסתירה", כתוב "וישק את בני ישראל" )שם לב, כ(, דכתב רש"י 

להבחין  אלא  ענינו  כדבר שאין  את ההשקאה  תופס  דהפשטן  כסוטות".  לבדקם  "נתכוין  ז"ל 

בין מי שראוי להנצל ומי צריך להענש. אך המשכיל אל דבר מבין שיש בזה מסוד הנ"ל, והיינו 

להביא לכך שיתקיים בכנסת ישראל "ונקתה ונזרעה זרע", וכפי שאכן היה לבסוף, דהתאמת 
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אפילו  מהן  אהבתך  להזיז  יכול  אתה  שאין  "ראה  לומר  משה  יכל  כי  עד  חיל'  ה'אשת  ענין 

שעה אחת". דלא רק שלא נעשה פירוד כלשהו, אלא שהתגלה "בשר אחד" - שורש האהבה 

והאחדות שאין להכחישו כלל, אפילו לא לשעה אחת.

נאמנות לא להתכחש להנהגה החיצונית

ה"חרישית",  הפנימיות  את  ויש  המדוברת,  החיצונית  ההנהגה  את  שיש  דנתבאר  זה,  ובכל 
אפשר לגשת ליישב את השאלה הראשונה הנ"ל, דלכאורה אם "הטענה הנשמעת ביותר לפני 

משה  בה  השתמש  לא  מדוע  להכחישה,  אפשר  שאי  קדומה  נצח  אהבת  אותה  היא  הבורא" 

מתחילה, מדוע לא פתח פיו תיכף כשנפלו לומר: רבש"ע איך תאמר לכלותם, "ראה כי עמך 

הגוי הזה", ראה שאין אתה יכול להזיז אהבתך מהן", ו"איך תמאס החלק".

דבהנ"ל יובן דאם כי הבין משה את הרמיזה העמוקה של "אך את שבתתי תשמרו", עד כדי 
כך שהשכיל כנ"ל בענין ישראל בשורשם ושבר הלוחות )וכנ"ל(, מכל מקום כעבד נאמן שמכבד 

את רצונו ית' ]שהעמיד הנהגה של "מלך במשפט יעמיד ארץ"[, לא מלאו לבו להתכחש להדיא 

להנהגה החיצונית. 

והיינו כנ"ל, דאף כי את הלוחות שבר מתוך ההכרה הפנימית שישראל קדמו לכל, לא עשה 
כנגד  פירוש  גם  לו  דיש  ולכאן,  לכאן  לפרשו  שאפשר  במעשה  היה  שמדובר  משום  אלא  כן 

הרובד הגלוי, דאפשר להבין בו שבה להעמיד את ישראל כפנויה. ברם לפתוח את פיו ולבטא 

בשפתים את הסוד שיכול היה להמתיק את הכל, לא רצה, דהיתה לו כנ"ל נאמנות.

השי"ת מגלה למשה שמותר לו לדבר מהאמת לאמיתה

אך כמו שמבואר במדרשים הנ"ל, השתנה הדבר בעת שאמר השי"ת למשה לשוב אל המחנה: 
הנ"ל(.  בתנחומא  המבואר  הענין  את  בזה  שהביא  ז"ל  רש"י  )לשון  יקרבם"  מי  כן  אם  בכעס  ואתה  בכעס  "אני 

דתיכף לאחר מכן פתח משה ואמר "ראה אתה אמר אלי העל וגו'", דפירושו כנ"ל "ראה שאין 

אתה יכול להזיז אהבתך מהן", והיינו כנ"ל ענין הטענה המקובלת מכל - האמת שכיון שנאמרה 

אין להכחישה.

כה  את מה שעד  בלבו,  צפון  את מה שהיה  לומר  לכך שפתח משה  גרם  מה  הדבר,  ולהבין 
כמבואר  דהנה  שם.  שאירע  מה  של  בפשטות  הפרשה,  בגוף  נתבונן  מלומר,  מנוע  כנ"ל  היה 

בפסוקים, אותה העת היתה עדיין בהנהגה של חרון אף וריחוק, דמדובר היה קודם שעלה משה 

רבינו לפייס בשלישית, וממילא מה שהיה גלוי היו דבורי השי"ת שלא רצה לעלות בקרבם, 
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ושצריכים להוריד את עדים, דלא בכדי משה רבינו שראה ההקפדה של השי"ת התנהל אף הוא 

ע"פ ההנהגה הגלויה ולקח את אוהלו והתרחק מהעם.

אלא שכאן גילה השי"ת חידוש נפלא, חידוש שכפי שיתבאר עתיד לפתוח לדורות שער כמוס 
וכפי שלכאורה  למבקשי פניו. דבעת שנזהר משה מלהכחיש את ההנהגה החיצונית הגלויה, 

ראוי התנהל אף הוא ע"פ גדרי "מלך במשפט יעמיד ארץ", אמר לו השי"ת לשוב אל המחנה - 

"אם אני בכעס ואתה בכעס מי יקרבם". 

והיינו דאם עד אז ידע משה שאי אפשר לדבר כל מה שהלב משער ויודע, וכל שכן שאי אפשר 
ולצאת"  "להכנס  יכול  שאינו  אדם  לסתם  דהיינו  השי"ת  אותו  לימד  זה,  ע"פ  להתנהל  תמיד 

לו לדבר באופן הנכון את האמת לאמיתה  בשלום. אך הצדיק בבחינת משה, לא רק שמותר 

בדבר מעלת ישראל ואהבתם והתקשרותם שלא תוכחש, אלא שחייב הוא לעשות כן. והדברים 

כל כך חשובים בעיניו ית', עד כי כמבואר במדרש הנ"ל אמר למשה "ומשרתו יהושע בן נון 

נער לא ימיש מתוך האהל" - שאם הוא לא יקרב את ישראל באהבה, יהושע תחתיו לעשות כן.

תמתיק ותמחול אף באתגליא

וזהו אם כן שמיד כששמע משה כן פתח ואמר "ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה וגו'", 
הזו  דהאמירה  אחת".  שעה  אפילו  מהן  אהבתך  להזיז  יכול  אתה  שאין  "ראה  כנ"ל  דפירושו 

בהקדמת "ראה" מבטאת את הנ"ל. דהבין משה את אשר לפניו ולכך אמר. רבש"ע, לא הייתי 

מעיז לומר לפניך מה שאני הולך לומר, לא הייתי מפר את הנאמנות לגלות הסוד הפנימי שעד 

היום נזהרתי מלדבר ממנו בפי. 

אבל "ראה" - אתה בעצמך אמרת לי כעת שלא רק שאינני צריך להשתוות להנהגה החיצונית 
נוהג כן בעולמך, אלא שצריך אני לדבר האמת לאמיתה, לגלות  וריחוק בעת שאתה  דין  של 

בעדינות את הסוד הכמוס של שורשם של ישראל ומה הם בעיניך. ובכן "ראה שאין אתה יכול 

ותמתיק  לומר  לי  הזו שהרשית  את האמת  קח מעתה  אפילו שעה אחת",  להזיז אהבתך מהן 

ותמחול ותקרב אף באתגליא.

אין הכחשה בין הראשונים לאחרונים

מצינו  כי  שאם  מסוים  בענין  ומתיישבות  חדשות  פנים  לקבל  השעה  יפה  לכך,  וזכינו  והיות 
דוגמתו אצל יחידי הדורות, התעצם ביותר בהארת החסדות, ובפרט מעת שהזריח רבינו ז"ל 

תורתו ולימודיו ע"י התלמיד שלא מש מתוך האהל, ע"י מוהרנ"ת שהמשיך את הכל כפשטות 

שגילו  לימודים  מיני  כל  כאילו  לפעמים  נראה  פניו  על  דהנה  בה.  לאחוז  שאפשר  חיים  של 
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מכחישים  ופעמים  שקדמו,  הדורות  גדולי  של  דעות  עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  הצדיקים 

והגם שמדובר בענין רחב שאפשר  לכאורה את מה שנראה כפשטות בכל מיני מקראי קדש. 

להאריך בו, נפרש את דברינו ע"י דוגמאות של עניני מעלת ישראל וחיזוקים לכל יהודי באשר 

הוא וכו', דשם ניכר הדבר ביותר.

דהנה מצינו בראשונים שאמרו שהחוטא הוא "שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה" 
נפסק הקשר  יעשה תשובה  דיבורים המורים על כך שעד שלא  ו(,  ז הלכה  )רמב"ם הלכות תשובה פרק 

ושב  המתחדש  דבר  האהבה  תהיה  תשובה,  יעשה  אם  שאף  משמע  וממילא  האהבה,  ובטלה 

לשרור מכאן ולהבא )ותשובה מאהבה הופכת הזדונות לזכויות ואכמ"ל(.

ובמה שנראה על פניו כהכחשה של הדבר, הגיעו לפתע הבעש"ט הקדוש ותלמידיו והתחילו 
לדבר על האהבה של השי"ת ליהודי הרחוק ביותר, ועל כך שבעומק איננו רחוק לעולם, וכהנה 

שקשה  באופן  מתנתק  בהם  שהנופל  שונים  ענינים  בספה"ק  שמצינו  או  נפש.  משיבי  וכהנה 

גמור, בא  - בחיבור  ומלמד שאפשר להתחיל מיד מחדש  ז"ל  רבינו  ובא  עד למאד להחזירו, 

מוהרנ"ת ומפרש את כל הגילויים של מעלת ישראל על כל יהודי ובכל זמן, שוב ושוב כפשטות 

של חיים.

בהנ"ל יתיישב שאין כאן שום הכחשה, ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. והיינו  אך 
דבאמת יודעים כולם שבעומק ישנה אהבה שאינה תלויה בדבר, כל שכן שידעו זאת הראשונים 

שלבם לב מלכים, דהרי בנשמת ישראל עסקינן, כביכול ב"חלק" שלו ית'. אלא שאעפ"כ נהגו 

צורה שבה  ארץ",  יעמוד  במשפט  "מלך  של  תמידית  להנהגה  ית'  רצונו  את  לקיים  בנאמנות 

לא כל מה שצפון בעמקי הלב מותר להרהר בו וכל שכן לאומרו, וממילא בטאו בפיהם את 

ובעת  ומרחיק,  כועס  החטא  שבעת  בעצמו,  השי"ת  הנהגת  לכאורה  שהיא  מה  של  הבחינה 

הקלקול שולח את נביאיו להוכיח ולייסר.

תמיד  להתהלך  עולם,  יסוד  לצדיק  בהתקשרות  החיים  את  נס  על  הרימה  שהחסידות  אלא 
יש  כי  כנ"ל, אם  וממילא הכל אחרת. דהרי  ודרא".  דרא  ביניקה מ"אתפשטותיה דמשה בכל 

אכן ענין של הקפדה מלחשוף ולדבר ולהנהיג ע"פ האמת הפנימית שמדברת מאמיתת ישראל 

בשורשן, ומאהבתם ודביקותם שלא תופר ויהי מה, וכמו שראינו אף אצל משה בתחילה. מכל 

מקום מצינו כנ"ל שנאמר לו לבסוף "שוב אל המחנה". דכצדיק הדור שיש לו את הכח של 

כפי שהיא.  באזנם את האמת  וללחוש  ישראל  לפני  לבא תמיד  נצטוה  ומכסה",  "מגלה טפח 

כמה שגבה מעלתם, עד כמה אי אפשר שתופר אהבתם, וכהנה וכהנה דיבורים שמכחם אפשר 

להמתיק את הכל. לבא לפניו ית' ולומר "ראה שאין אתה יכול להזיז אהבתך מהם אפילו שעה 

אחת".
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)ובכך לתרץ  חוזר מהגאולה  לאור  אותם  לייחס  ולימודים שרגילים  דיבורים  אותם  שכל  ונמצא 
המחנה.  אל  לשוב  למשה  שנאמר  במה  באמת  מושרשים  קמאי(,  מפי  נשמעו  לא  שלכאורה  הדיבורים  את 

דע"פ המפתח שניתן שם, כל אימת שימצאו יחידים או רבים שיש להם שייכות עם משה רבינו 

)ואתפשטותיה בכל דרא ודרא(, יורשו להכנס אל "בית היין", להטות אזן אל דיבורים וחיזוקים שלא 

רק שמותר להם לשמוע, אלא שכביכול השי"ת מצפה על כך שיהיה מי שיקבלם, לחיות כל 

הזמן עם הכרה של "בני בכרי ישראל" )אהבה שבדעת(, של "אשת חיל".

מדוע לא ירצה משה לקרב

והיות ועסקנו במדרש הנ"ל והוצאנו ממנו לקח טוב, נדקדק במה שקצת יש לתמוה בו. דכנ"ל, 
שנאמר  למה  כהמשך  האהל",  מתוך  ימיש  לא  נער  נון  בן  יהושע  "ומשרתו  את  חז"ל  פירשו 

יהושע  יימצא  יפות,  בפנים  ישראל  את  יקרב  לא  שאם  לומר  דבא  המחנה,  אל  לשוב  למשה 

לעשות כן תחתיו. ולכאורה אינו מובן מדוע היה צורך לאיים על משה שאם לא יסכים יהיה 

רק  כל מגמתו  ומעולם  יסכים המנהיג הרחמן שמאז  לא  וכי למה  זה שמקרב תחתיו,  יהושע 

להטיב ולרחם ולקרב את ישראל. עוד יש לשאול מהו שסיים הפסוק "לא ימיש מתוך האהל", 

דאם בא לומר שיהושע מוכן תחת משה אם יהיה צורך )ולא יסכים לקרב(, די היה לומר "ויהושע בן 

נון נער" ותו לא.

שבת ומילה - הצדיק ותלמידו

ישראל  מעלת  לסוד  הנוגעים  ומילה  שבת  של  הלימודים  בשני  לעיל  הארכנו  דהנה  יובן  אך 
מקום  מכל  ישראל",  בני  ובין  "ביני  של  בסוד  באמת  מונח  שהכל  שהגם  ונתבאר  בשורשם. 

היותה  ומשום  מושגת,  ובלתי  "מופשטת"  מה  במידת  להיות  שיכולה  השבת  רוממות  משום 

נראית על הגוון כאינה שייכת אלא ליום השביעי, לכך יש ודיקא המילה החתומה בבשר תוכל 

וכנ"ל  דעתו"  נתיישבה  במילה  שנזכר  "כיון  בבחינת  הקדום,  ההתקשרות  שורש  את  לעורר 

)דהמילה היא מושגת יותר ומצויה כל הזמן כפשוטו(.

וכעת נייחס שתי בחינות אלו לבחינות הצדיק והתלמיד. דכידוע בדברי רבינו ז"ל )תורה קמ קמא(, 
דיקא משום מעלת הצדיק שהכל באמת ממנו, יש ואי אפשר להשיגו אלא ע"י התלמיד שיש 

)זוה"ק ח"ב רעו:, תיקו"ז  בו יותר תפיסה. דמאחר ואיתא בזהר הקדוש שהצדיק הוא בבחינת שבת 

פה.(, יש להבין שכלפי הלימוד הפנימי הנ"ל הצדיק עצמו הוא בבחינת שבת, והתלמיד הנאמן 

שלו הוא בבחינת המילה, החקיקה המאפשרת באופן פשוט ל"הזכר במילה", לעלות לשורש 

העליון של "מאין באת", סוד ישראל בשורשם וכנ"ל.



-כד-

"לא ימיש מתוך האהל"

לשוב  יסרב  משה  שאם  הכוונה  אין  שבעומק  דיובן  במדרש.  ז"ל  דבריהם  יתיישבו  ומעתה 
אל המחנה יהושע יחליף אותו ויהיה תחתיו. אלא שבאותם מקומות שרוממות הצדיק )כשבת( 

לא תאפשר לקרב באופן השוה לכל נפש, יבא יהושע כתלמיד נאמן המבטא את סוד המילה, 

מהו  להזכר  ואחד  אחד  לכל  לאפשר  טפחים,  מעשרה  למטה  רבו  של  הלימוד  את  להמשיך 

יהודי, מאין בא, וכמה אי אפשר לו להפרד מהשי"ת.

בנקודה  בהנ"ל  שמדובר  רק  דלא  האהל".  מתוך  ימיש  "לא  הכתוב  שהוסיף  כן  אם  וזהו 
לרגע  מש  שלא  תלמיד  כאותו  וקבועה,  מתמשכת  שהינה  המילה  סוד  את  המבטאת  מהותית 

מלינוק ולחיות לאור תורת הצדיק. אלא שהראשי תיבות של "לא ימיש מתוך האהל" הם מילה 

)דברים ל, יב(, דהספה"ק עסקו  ]ומתיישב הדבר עם הראשי תיבות של "מי יעלה לנו השמימה" 

בצירוף מילה שיוצא מהם. דבהנ"ל מובן שבבחינת "כיון שנזכר במילה", יש לתלמיד הצדיק 

כח "לעלות השמימה" - להתחבר אל המעלה של ישראל כפי שהיא בעליונים, ולשוב אתה אל 

המחנה, אל נשמות ישראל שכה חפצים לחיות בחיבת הקדש - באהבה וביחוד[.


