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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  ראה  תשע''ז

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

הגבאי הראשי להפצת הקובצים מדי שבת בשבתו 

הרה"ח ר'  ראובן פורגאס   שיחי' 

מאנסי

 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'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת

פיקוח נפש דוחה שבת

)ובו יבואר סוד 'קדושת ישראל' לעומת 'קדושת השבת'(

כי   - שבת  לשמור  לך  שאין  מציאות  שיש  שבתותי  את  "אך 

אות היא ביני ובינכם לדעת כי אני הוי'ה מקדשכם - נתחכם ה' 

להודיע שקדושת ישראל גדולה מקדושת שבת, שזה נדחה מפני 

זה, ודבר פשוט הוא שהקטן הוא הנדחה בפני הגדול"  )אור החיים 

הק' שמות לא, ג(

"למעט שבת ממלאכת המשכן"

פרשת השבת - המקום בו מוזכר לראשונה סודה הפנימי, פותחת בפסוק )שמות לא, יג(: "ואתה 
דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי תשמורו כי אות הוא ביני וביניכם לדרותיכם לדעת כי 

אני ה' מקדישם". ופי' רש"י: "אע"פ שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל בעיניך 

לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה, שבת 

אל תדחה מפניה. כל אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן".

את  שדוחים  מילה  וברית  נפש  בפיקוח  עוסק  שהפסוק  פשט,  פי  על  לבאר  כתב  והרמב"ן 
השבת. והכוונה במיעוט "אך את שבתותי" ללמד שמצוות אלו ממעטין את השבת.

מה  וכמו   - המצוה  חומר  את  להראות  הראוי  מן  היה  הפרשה  בתחילת  הלא  לתמוה,  ויש 
שבתחילת 'פרשת ויקהל' מוזכר חומר איסור הבערה, היתכן שכבר שם תבוא הדרשה הממעטת 

לכאורה בחומר איסור חילול שבת, ללמדנו שיש דברים חשובים יותר שהשבת נדחית מפניהם. 

הרגיש בשאלה זו ה'חתם סופר' וכתב לבאר שאמנם 'חילול שבת' מצביע על 'קדושת  וכבר 
השבת', אך האופנים בהם התירה התורה לחלל את השבת מצביעים על 'קדושת ישראל'. ולכן 

קדושה  שיש  ללמד  המקום  כאן  השבת,  של  הפנימי  בסודה  העוסקת  הפרשה  בתחילת  דוקא 

לכל  תחילה  השורש,  נקודש  עם  ונחלה  חלק  שלה  ישראל',  'נשמת  סוד  היא  יותר.  עליונה 

הגילויים ב'עולם שנה נפש'. 
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מקדישכם,  ה'  אני  כי  לדעת  וביניכם  ביני  אמת  אות  הוא  בעצמו  "וזה  סופר:  החתם  וסיים 
שישראל הם ממש כביכול עם התורה ועם הקב"ה חד - עם אחד בארץ".1

'קדושת ישראל' למעלה מהתורה

כלומר, שאמנם השבת היא "שמא דקודשא בריך הוא" )זוה"ק ח"ב פח ע"ב(, אבל אינה אלא גילוי 
אל אור השי"ת – כשמות הקודש ואותיות התורה שהם בערך 'גילוי' ותו לא, אבל עם ישראל 

שהם באחדות גמור עם השי"ת הם למעלה מכל גילוי )"ליקוטי תורה", שיר השירים דף טז טור ד(. ולפיכך 

באה התורה להשריש בלבבם את מעלת נשמתם דוקא בפרשה העוסקת בקדושה היותר עליונה 
הקיימת בבריאה, כי 'קדושת ישראל' למעלה מן התורה.2

וראיה לדבר: מדין חרש ושוטה שפטורים מכל המצוות ויש להם דין ישראל לכל דבר )כנפסק 
בשו"ע או"ח שכט, ד בביאור הלכה ד"ה אלא(. וכן ממה שהותר לחלל שבת עבור חיי שעה )כנפסק בשו"ע שם(, 

ומשום ש'קדושת ישראל' עולה על הכל )באה"ל שם(. וכן תינוק מושלך בעיר שישראלים וגויים 

דרים בה - שהולכים בו אחר רוב גוים וכשלעצמו אינו מחויב לקיים שום מצוה וגם אינו עתיד 

לשמור את השבת, מכל מקום לענין פיקוח נפש חוששים למיעוט ומחללים עליו את השבת 

'קדושת השבת' אין  ואפילו  'ישראל' עליו. כי אמנם תורה ומצוות  )כתובות טו ע"ב(, מאחר ושם 

כאן, אבל 'קדושת ישראל' יש כאן.3

"אחת היא יונתי תמתי"

דבריו  להביא  המקום  וכאן  מגעת.  היכן  עד  ישראל  נשמת  קדושת  זה  מכל  למדים  נמצאנו 
כי עמך  "וראה  העג':  רבינו אחר חטא  בביאור תפילתו של משה  הק'  הנוראים של האוה"ח 

הגוי הזה" )שמות לג, יג(, שכאן דיבר משה מהנעלם מעיני אדם, והוא "כי נשמות ישראל הם חלק 

ה' כמו שפירשנו בשירת האזינו בפסוק )דברים לב, ט( כי חלק ה' עמו". וכתב עוד, שזו ה"טענה 

ראה  פירוש  וראה  באומרו  שטען  "מה  דהיינו  שאמר",  הטענות  מכל  הבורא  לפני  הנשמעת 

בפרט זה כי עמך הגוי הזה, פירוש סמוכים ודבוקים עמך, ואיך תמאס חלק עליון".

1 וז"ל: אך את שבתותי למעט פיקוח נפש שדוחה שבת, אם כן נפש אחת מישראל עדיף מן הכל, והטעם כי ישראל דבקים בה' 

ממש ועתידים שיקראו בשמו ית' ושיאמרו לפניהם קדוש ]ב"ב עה ע"ב[, ע"כ אינהי עדיפא מן הכל. וזה הרמז שמע ישראל ה', 

כי שמ"ע ר"ת ש'בת מ'קדש ע'ולם ולמעלה מהם ישראל ואין עליהם כ"א ה' ית', והיינו שמע ישראל ה'. ולזה אמר אחר שאמר 

לעיל ראה קראתי בשם בצלאל ואמלא אותו רוח אלקי' בחכמה בתבונה ובדעת להורות שצריך לזה חכמה תבונה ודעת כמו 

בשמים וארץ ויותר מהם, אמר עתה ואתה תדבר אל ב"י להורות להם עוצם חשיבותם, והוא אך שבתותי תשמורו דרמז דשבת 

חשוב עוד יותר ממשכן, והם חשובים משבת. וזה בעצמו הוא אות אמת ביני וביניכם לדעת כי אני ה' מקדשכם שישראל הם 

ממש כביכול עם התורה ועם הקב"ה חד עם אחד בארץ. 

2 וכבר הארכנו בשרשי הדברים בספר יחוד השבת ח"א בשער "רזא דשבת" במאמר "השבת שמא דקוב"ה".

3ועי' בשו"ת שבט הלוי ח"א סימן קכא.
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אפשר  אי  אבל  גדולה,  חטאה  הזה  העם  חטא  שאמנם  ישראל,  נשמת  סוד  כאן  נתגלה  הנה 
ליהודי להתנתק מהשי"ת בשום פנים ואופן. כי "עמך הגוי הזה", שישראל דבוקים בהשי"ת 

נשארים  סוף  סוף  הרי  שנפלו,  להיכן  ונפלו  וירדו  חטאם  עקב  גזירות  עליהם  כשנגזר  וגם 

מאוחדים עמו ית', ו"בכל צרתם לו צר", שכל הצער שמגיע לישראל, מגיע כביכול לו ית'. כי 

קוב"ה וישראל חד הוא.

עימי  "בסיני שנתממו  יונתי תמתי";  היא  "אחת  ט(  ו,  )שה"ש  עה"פ  ה(  ב,  )שמות  המדרש  וכדברי 
אם  ינאי מה התאומים הללו  רבי  ונשמע. אמר  נעשה  ה'  דבר  כל אשר  כד(  )שמות  ואמרו  בסיני 

חשש אחד בראשו חבירו מרגיש, כן אמר הקב"ה כביכול )תהלים צא( עימו אנכי בצרה".

"וראה כי עמך הגוי הזה"

משל למה הדבר דומה, לשני אחים שפרצה ביניהם מריבה והחלו לחשוב מחשבות איך ינצח 
האחד את חבירו כדרך החולקים והניצים. שמע זאת חכם אחד ואמר להם: "חבל, הרי סוף כל 

סוף הנכם אחים ובהכרח לחיות ביחד כשתצטרכו להיות אצל אביכם, מה לכם מבלים זמן יקר 

במריבות".

וכיוצא בזה טען משה רבינו: "וראה כי עמך הגוי הזה", הרי ישראל הם מאוחדים עמו ית', 
ומה שרק תעשה להם, הלא סוף סוף הם בניך, וכביכול תהיה מוכרח לעזור להם. אם כן ההכרח 

מחייב לסובלם. עזור להם כבר מעכשיו ופטור אותם מהעונש על העוון.

ודברים אלו המכוסים מבני אדם נתגלו על ידי משה רבינו; "כי מי שיודע קדושת ישראל מאין 
 - הם לקוחים ויודע רוחניות ודקות של ישראל, הוא יודע שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון 

ועל  עוונות.  להוציאם מהמשאוי הכבד של  קדוש  עם  ישראל  על  לרחם  עיקר הרחמנות  וזהו 

כן משה רבנו ע"ה בכל עת שנפלו ישראל באיזה עוון היה מוסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, 

כגון במרגלים וכיוצא. כי ידע שלפי קדושת ישראל ודקותם הם רחוקים מעוון ואי אפשר להם 

לישא כלל המשא הכבד של עוון" )ל"ב ז, ב(. 

)שמות-רבה ב, ד(, היה לו רחמנות באמת על  יהיה המנהיג לעתיד  'רעיא מהימנא'  משה רבנו  כי 
ישראל ומסר נפשו בשביל ישראל והשליך נפשו מנגד ולא היה חושש על עצמו כלל )שם(. כן 

הוא לשעה ולדורות; ש"הצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל", כי "כל העונשים הם 

נוגעים להצדיק בעצמו. כמו שמצינו אצל השי"ת ש"בכל צרתם לו צר" )ישעיה סג(, כי הם חלק 

אלו"ק ממעל, ועל כן כשיש להם צרה ח"ו לו צר כביכול; כמו כן אצל הצדיק גם כן, "כי גם 

ענוש לצדיק לא טוב" )משלי יז(, כי העונש שמעניש את אחד הוא נוגע להצדיק בעצמו" )שם סו(.
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'קדושת ישראל' בגיהנם

בעל  אביו  בשם  תר"ע(   - )תשא  משמואל'  'שם  בספר  המובא  הגדול  לחידוש  מגיעים  והדברים 
ה"אבני נזר", שמי שיש לו רצונות להשי"ת, אי אפשר שיהיה בגיהנם. ואם יהיה שם, ערב הוא 

נוראים אלו אמרם ה'שם משמואל' בשבת קודש הסמוכה לאחר  )ודברים  שהתשוקה הזו תוציא אותו משם כחץ. 

פטירת אביו(.

שלפי המבואר יובן, שמאחר ועם ישראל קשורים להשי"ת תמיד באופן שאינו בר ניתוק, עצם 
מה שנכנסים לגיהנם הרי זה מעיד עליהם כאלף עדים שהם קשורים אליו ית' - שלפיכך בהכרח 

להם להיות נכנסים לשם, בכדי לעבור זיכוכים וצירופים עד בואם אל תיקונם הנצחי.

ובאמת שלפי זה, כל המושג עונש מקבל משמעות אחרת לגמרי, שאכן למי שאוחז בהסתכלות 
לנתקו  ואין שום דבר בעולם שיכול  ית' מאד,  ישראל' שקשורים אליו  'קדושת  זו על  גבוהה 

ממנו, אין שייך אצלו 'עונש'. רק שבכדי לזכות לאמונה קדושה ועליונה כזו, יש לעבור דרך 

מעברים ונסיונות קשים )שהם בערך 'עונש גיהנם'(.

"נורא בי עמרם"

ולפיכך, בעת הנסיונות, כאשר יהודי נמצא במקום שהיצר הרע מפתהו לעבור על דעת קונו, 
להורגו;  אדם  מנסה  כאילו  "הצלה"  וזועק  ישראל'  מ'קדושת  להפרידו  שמנסים  כמו  מרגיש 

וכמאמרם )במדבר רבה כא ד-ה( שהמחטיא בר ישראל חמור מההורגו - וכמעשה שהיה ביהודי ירא 

שמים שגבר עליו יצרו וצעק: "אוי, אוי, פיקוח נפש, פיקוח נפש". והסובבים הבינו בפשטות 

שיהודי זה השיג שהיצר הרע מבקש להורגו ולכן צועק "הצילו", כמו שרגילים לצעוק בעת 

סכנת חיים.

)קידושין פא ע"ב( שכאשר בא לידי  לו רבותינו במעשה שהיה ב'עמרם חסידא'  כבר קדמו  ואכן 
מיצרו  כדי שיחדל  הדליקה  לכבות  ולבא  בני השכונה להאסף  את  רש"י שהזעיק  )ופי'  בי עמרם".  "נורא  זעק:  נסיון, 

ויתבייש בהן(. ואח"כ מבואר שם שיצא ממנו האש של היצר הרע, ואמר לו רבי עמרם ליצר: "חזי 

דאת נורא ואנא בשרא, ואנא עדיפנא מינך".

ויש להבין עוד, שהזעקה "נורא בי עמרם" לא היתה רק בקשת עזרה והצלה, אלא צעקת הלב 
- כמסירת מודעה על כך שההתקשרות עם השי"ת אמיצה וחזקה הרבה יותר מהרצון הנראה 

דוחה את כל התורה  נפש  נפש", כלומר: כמו שפיקוח  "פיקוח  וצעק  בחיצוניות אל התאוה. 

עליו  כשגבר  הפיתוי,  ברגע  כעת  כן  כמו  העבירות,  מכל  גדולה  ישראל  נשמת  קדושת  משום 
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היצר נזכר באמונה זו וצעק אל יצרו: "לא יעזרו כל פתוייך לנתק אותי ממנו ית', כי אנו ישראל 
קשורים ודבוקים בו ית' תמיד".4

נתבאר בספרי חסידות שלזה כיון עמרם חסידא בדבריו: "חזי דאת נורא ואנא בשרא,  וכבר 
ואנא עדיפנא מינך". 'בשרא' ר"ת "ששים רבוא בכרס אחד". כלומר, שהעצה שלא יפול ברשת 

למשה  הקב"ה  שאמר  וכמו  ישראל,  נשמות  בשורשי  האחיזה  ידי  על  היא  מלאך  הרע  היצר 

רבינו: "אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה" )שבת פח ע"ב(, כי נשמת ישראל האחוזה בכסא 
הכבוד היא למעלה מהמלאכים.5

הדברים, שמשמעות שורשי הנשמות הוא סוד "אחוזה ודבוקה בך", ששום דבר לא  פירוש 
מהקטרוג:  שנובע  הדעת'  ה'חלישות  הוא  המלאכים  כח  עיקר  כי  מהשי"ת.  היהודי  את  ינתק 

"מה אנוש כי תזכרנו", והעצה לאחוז ב'כסא הכבוד' היא מפני שעיקר גילוי כבוד שמים נפעל 

עדפנא  "אנא  עמרם:  רבי  אמר  כך  ועל  "בשרא".  ולהם  בחירה  בעלי  שהם  ישראל  בנשמות 

מינך", שלזה היתה כוונתו גם בצעקה "נורא בי עמרם", כלומר: "היתכן לנתק קשר נשמתי כה 

גבוה?!"

נשמת ישראל או קיום התורה

ועל פי זה יובן הסיבה לכך ש"פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה". כי נשמת ישראל חביבה 
עבירה  או  מצוה  שום  ואין  ית',  עימו  מאוחדת  היא  שכן   – הקדושות  כל  על  ועולה  הכל  מן 

שיכולה לדחות 'קדושת ישראל' זולת הג' עבירות שנאמר בהם "יהרג ואל יעבור", ולכן דוחה 

את כל התורה. 

וכמו שמשה רבינו ביקש רחמים בעד ישראל ועלתה בידו כח הטענה בדבר 'קדושת ישראל' 
שהם מאוחדים עימו ית' בקשר בל ינתק, כמו כן בכל עת אשר מתעוררת השאלה מה עדיף: 

'נשמת ישראל' או 'קיום התורה', נשמת ישראל עדיפא. הלא נראה שאם לאחר שעברו עבירה 

רח"ל, פעל הלימוד הזכות הזה יותר מכל טענות משה רבינו, כמו כן ומכל שכן שלפני העבירה, 
בוודאי שנשמת ישראל המאוחדת עימו ית' קודמת לקיום התורה.6

נשוי פשע כסוי חטאה-אשריו  )תהילים לב(: "לדוד משכיל אשרי  ו( עה"פ  )בר"ר כב,  ויש לכוון את המדובר עם המדרש   4

לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה ממנו". כלומר, שמאמין בקדושת ישראל המפעמת בקרבו שהיא גבוהה לאין ערוך 

מנטיותיו לעבירות.

5ל"ב )א, ב(: וזהו שאמר רב עמרם חסידא אל המלאך 'אנא בשרא ואנת אש, ואנא עדיפנא מנך'. בשרא ר"ת: ששים רבוא בכרס 

אחד, דהיינו בחינת שרשי הנשמות, שעי"ז יש לו כח, שיהיה לו ממשלה על המלאכים, בחינת: 'אנא עדיפנא מנך'.

6 ומ"ש שבג' עבירות צריכים למסור נפש )סנהדרין עד ע"א( והרי 'ישראל למעלה מן התורה' והיה מן הראוי שיהיה הדין כמו 
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פיקוח נפש ומילה דוחים את השבת

והנה 'קדושת השבת' היא הביטוי המדוייק ביותר למציאותם הרוחנית של כלל ישראל, שכן 

דאתאחדא  שבת,  איהי  דשבת  "רזא  ע"א(:  קלה  )ח"ב  הזוה"ק  כלשון  האחדות,  סוד  היא  השבת 

ישראל  בנשמות  נפעל  זה  ומובא בהמשך שם שיחוד  רזא דאחד".  עלה  ברזא דאחד, למשרי 

בני  ובין  "ביני  דוקא בפרשה העוסקת בסודה הפנימי של השבת:  ולכן  המאוחדים בהשי"ת. 

זו ש"פיקוח  ישראל", הקדים הכתוב לשון מיעוט: "אך את שבתותי תשמורו", ללמד הלכה 

נפש דוחה שבת", כי רק כעת נודעו לקדושת נשמתם.

דיבר  ה'  'רוח  אשר  הוא  כי  השבת',  'קדושת  על  להודיע  שנבחר  הוא  רבינו  משה  ודוקא 

דקותם  'גודל  והשיג  שידע  ידי  על  המדבר',  ב'דור  ישראל  נשמות  כלל  רב,  עם  להחיות  בו' 

ורוחניותם' וביקש עליהם רחמים בעצם מה שלימד עליהם זכות בטענה של קדושת נשמתם, 

ויחד עם פרשת השבת נצטווה להחדיר בהם את סוד 'קדושת ישראל' שהיא למעלה מן הכל.

כן מילה בזמנה דוחה את השבת, כי גם שם נתגלה הקשר הנצחי בין הקב"ה וישראל.  וכמו 

שנאמר )בראשית יז, יא(: "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם", כמטבע לשון 

הנאמר בשבת. וגם המילה נקראת 'אות', ללמד על חותם הקדושה; בסוד "וצאצאיו חתם באות 

ברית קודש", שכן המילה היא סוד היחוד השלם הקיים לנצח, גם כשיהודי נופל למקום הפגם. 

יחוד הנעשה בסוד השבת,  ולכן מילה בזמנה דוחה שבת, כי בעצם קיום המילה נפעל אותו 

הוא הקשר הנצחי "ביני ובין בני ישראל". 

בשאר דיני התורה 'יעבור ואל יהרג'  - וכמו שאמרו "פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה". יש לומר, שכל דין זה של "יהרג 

ואל יעבור" הוא הוראה של רבותינו באופן קיום מצוות "ונקדשתי בתוך בני ישראל" – שכן לא נתבאר במפורש מתי נאמר 

"ונקדשתי" ומתי "וחי בהם", הרי שהכתוב מסרו לחכמים והם אמרו שבג' עבירות אלו או בשאר עבירות באופן שהגוי מכוון 

להעביר על דת ובפני עשרה מישראל, חייבים למסור נפש )כמבואר ברמב"ם בהל' יסה"ת פ"ה(. והם אמרו שכל מעבר לאלו 

האופנים אין נוהג דין זה - ולדעת הרמב"ם )שם( והרמב"ן )במלחמות סנהדרין יח( אף יש איסור למסור נפש. 

הוא  דמים, שיש שם את הסברא שכל משמעותה  ונפתח בשפיכות  ישראל.  נשמת  בקדושת  באור המדובר  ליישב,  יש  ועוד 

קדושת ישראל, והוא מה שאחז"ל )יומא פב ע"ב(: "מאי חזית דדמא דידך טפי", שגם זה מסוד נשמת ישראל )ע"ש בפי' רש"י(, 

וכמו כן בגילוי עריות שגם נחשב כרציחה. ובעבודה זרה יש לומר, שמאחר ושורש נשמת ישראל הוא האמונה, כשכופר ח"ו 

באמונה הרי זה סותר למעלת נשמת ישראל. ואף שהמחלל שבת שווה לעובד ע"ז וככופר בכל התורה, היינו משום ציווי השי"ת 

על השבת, ומחמת שהתורה החשיבה את השבת כל כך. משא"כ בעבודה זרה שהוא כפירה במציאות וכמו שאינו מאמין ח"ו, 

לכן רק שם נאמר "יהרג ואל יעבור".
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המורם מן האמור

לחלל  וחובה  היתר  ישראל', שאותו  'קדושת  מגעת  היכן  עד  ללמוד  לנו  יש  הדברים  ומכלל 
את השבת מפני 'פיקוח נפש' שקיים אצל הגדול שבישראל ישנו אף ביחס אל היהודי הגרוע 

ביותר, כ'תינוקות שנשבו' שמחללין עליהם את השבת אף שהם עצמם אינן שומרים שבת.7

תורה  שומרים  שאינם  יהודים  עם  יחד  ועיירות  בכרכים  שחיים  בימינו,  מאוד  נחוץ  והדבר 
וסנגוריא  רחמים  עליהם  לעורר  שיש  להכעיס,  כמומר  דינם  שלכאורה  אותם  אף   – ומצוות 

ולקרבם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת )חזון איש יו"ד סי' ב אות טז(. כי 

עדיין יש להם חלק באלוקי ישראל, וקדושת נשמת ישראל מפעמת בקרבם.8 

וכמו שהשבת עצמה היא סוד כמוס הנעלם מדעת אנוש )כדכתב האוה"ח שמות לא(, כמו כן נשמה 
ובא  נדח",  ממנו  ידח  "לבלתי  השי"ת  לעבודת  כולם  שישובו  דבר  וסוף  סוד,  היא  יהודי  של 

לציון גואל אמן. 

7משנה ברורה )סימן שכט ס"ק ט(: ישראל בעל עבירות לתיאבון כל זמן שאין כופר בתורה נראה דמחללין עליו שבת כדי 

להצילו אבל אם הוא להכעיס אסור להצילו אף בחול, וכל שכן דאסור לחלל עליו שבת בפיקוח הגל או בשאר רפואה. ע"כ. 

ואכמ"ל בפרטי הדינים וכבר האריכו בזה אחרוני זמנינו )עי' פסקי תשובות שם( וכל דברינו אינם אלא לעורר מה שרואים את 

גודל יקרת נשמת ישראל, שאפי' באלו שלא שייך אצלם הסברא של "מוטב שישמור שבתות הרבה" יש צד לומר שמחללין 

עליהם את השבת.

8 ועי' ל"ק )סימן רעד( וז"ל: דע שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקור עצמן מהשם ית' ומתורתו לגמרי, כי 

הנקודה הקדושה של קדושת ישראל שיש עדוין בתוכם, אף על פי שהם רשעים גמורים, היא מבלבלת אותם, ומביאה בהם 

הרהורי תשובה ויראה מאימת הדין הגדול, ומחמת זה אין להם תענוג מהעבירות והתאוות שלהם, על כן הם מתאוים ויגעים כדי 

שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם, חס ושלום, באופן שלא יהיה להם עוד צד ספק לנטות אל האמת, אבל צריכים לזה יגיעה גדולה 

מאד מאד כמה וכמה שנים רחמנא לצלן, רחמנא לשזבן, כי היהדות שבהם אינה מנחת אותם ומבלבלת אותם תמיד. ע"כ. וראה 

עוד בש"ה )אות י( בביאור מאמר רבותינו ז"ל "הרשעים מלאים חרטות". 
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מרפא לשון
סוד המחלוקת שבין הצדיקים

'בארזים נפלה השלהבת'

ידוע ומפורסם בהיכלי התורה ובקהילות הקודש די בכל אתר ואתר, כמה וכמה חילוקי דעות 
בין גדולי ישראל, שלפעמים נשמעים שם משפטים שיש בהם 'לשון הרע' מזה על זה, והאש 

מתלקחת סביבות המחנה ואוכלת רעים וטובים.

והנה מלבד מה שעל ידי מחלוקות אלו "האמת נעשית עדרים עדרים" )סנהדרין צז ע"א(, גם הם 
נפלה  'בארזים  גם  הנה  באומרם:  וטובים.  רבים  אצל  חכמים'  ב'אמונת  לרפיון  גדולה  סיבה 

השלהבת', ואנחנו 'אזובי הקיר' מה נאמר ומה נדבר?!

"יחידי הדורות"

'יחידי הדורות', הם אותם הצדיקים שירדה  ועוד, הלא כמה קולמוסין נשתברו על דבר  זאת 
נשמתם לעולם בכדי להאיר את חשכת הגלות ב'אורו של משיח', שעיקר עסקם בתיקון נשמות 

ישראל לדורות. ודוקא עליהם פרצה אש המחלוקת בדיבורי גנאי קשים, מפיהם ומפי כתבם 

של צדיקים אחרים שחיו עמהם באותו הדור. 

בהיר  אור  ראו  לא  המחלוקת  בסלע  חלק  שנטלו  צדיקים  שאותם  היתכן  שואל:  הבן  וכאן 
בשחקים, בהשגות הנוראות של אותם 'יחידי הדורות'. הן כל דבריהם כגחלי אש לקרב לבם 

של ישראל לאביהם שבשמים, וכבר נושעו על ידם רבבות אלפי ישראל. 

לעצמם  היתר  מורים  זו  קושיא  שמחמת  הדעת,  קטני  בלב  האמונה  חסרה  כמה  נראה  הלא 
התורה  כבוד  על  זועק במרה  יהודי  ולב  לרחק.  מי  ואת  לקרב  מי  את  מדותיהם,  להרהר אחר 

שנתחלל, ועל שלהבת האמונה הפשוטה ההולכת ודועכת לשמע הדברים.

מחלוקת קורח על משה רבינו

עוד יש לתמוה, היתכן בכלל מחלוקת על צדיקים. הלא על סתם אדם אמרו )אבות פ"ג מ"י(: "כל 
שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו", קל וחומר על צדיקים גמורים. אך זאת 

וכל  קורח  מהימנא",  רעיא  "משה  הדור,  צדיק  על  שחלקו  מעולם,  דברים  היו  שכבר  ידענו, 
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ניסים  כמה  והלא  רבינו,  משה  על  לחלוק  העזו  כיצד  נשגבה  פליאה  כשלעצמו  שזהו  עדתו. 

נעשו על ידו במצרים ועל הים ובהורדת המן ובמעמד הר סיני. )וגם בזה סודות גדולים כידוע ליודעי ח"ן(.

אכן מחלוקת זו היא המפתח למחלוקת ש"על הצדיקים", כי התפשטות נשמת משה רבינו היא 
בכל דור ודור )זח"ג רעג ע"א(, ובכל מחלוקת שעל הצדיק יש התנוצצות ממחלוקת קורח. אך על 

כל פנים, כל זה אינו שייך כלל למחלוקת ש"בין הצדיקים" עצמם, ששם זהו ענין אחר לגמרי, 

וכפי שיתבאר במאמר זה.

נקודת האמונה

ככל  הנה  לדברים.  כהקדמה  גדול  ייסוד  נביא  הצדיקים,  שבין  המחלוקות  סוד  נבאר  וטרם 
יותר, כמו כן יש עליו ואודותיו שאלות וקושיות – וכאן בדיוק מקום  שהערך עליון ומרומם 

האמונה הקדושה. שעם ישראל מאמינים בני מאמינים באמונה פשוטה, שכך היא הנהגתו של 

הקב"ה בבריאה, כי כל עצם מציאות העולם כמו שהוא מאז בריאת העולם היא הסתרה לגילוי 

כבודו יתברך ]ונרמז בתיבת 'עולם' אותיות 'העלם'[.

ו"אדרבה, כך ראוי להיות דיקא, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי 
גדולתו ורוממותו. כי מעצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בודאי אי 

אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קשיות, כי כך 

כנ"ל.  זה קשה הקושיות  ידי  ונישא מדעתנו, שעל  יתברך, שיהיה מרומם  להבורא  ויפה  נאה 

ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו, אם כן היה ח"ו דעתו כדעתנו" )ליקו"מ ח"ב נב(.

דרכי התגלות כבוד השי"ת בעולם

והנה נודע שעיקר העבודה של עם ישראל, לגלות כבוד השי"ת בעולם )אבות סוף פ"ו(. וכבוד זה 
מתחלק לשני אופנים. האחד, בבחירה בטוב. דהיינו בדברים שיש בהם שכל ודעת, שאז יכול 

לבחור בטוב ולמאוס ברע, על ידי מה שמבין בשכלו, או על ידי כפיית היצר וכדומה. ובכך 

מתעלה ומתקדש שם שמים בהנהגתו, שהיא "תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" )אבות פ"ב 

מ"א(.

ידי  על  שמים  כבוד  לגלות  העבודה  ושם  בחירה,  בהם  שייך  שאין  בדברים  השני,  והאופן 
אמונה פשוטה שבאה לביטוי בתפילה, שזועק ומתפלל להשי"ת שיצילו מאותם מים הזדונים. 

מתאזר  ושם  לתבוע,  או  להאשים  מי  את  לו  שאין  באופן  לאדם  שנעשו  הפסדים  ולדוגמה, 

באמונה שיש כאן יד מכוונת, וכל הנעשה הוא ב'השגחה פרטית'. ויחד עם זאת, נושא תפילה 

שיוכל לעמוד בקושי ושהמקום ימלא חסרונו.
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ומובן, שהאופן השני כולל בתוכו את כל המקומות הקשים שאדם נפגש בהם בחייו, כאותם 
משכן  בדיוק  ששם  ובפרט,  בכלל   - בעולם  השי"ת  הנהגת  על  בלבו  שיש  וקושיות  תהיות 

האמונה שיש דברים הנעלמים משכל אנוש, "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת מעינינו" )תהילים 

קיח, כג(. 

לא לנסות ליישב 'כבשי דרחמנא'

וכמפורסם בעשרות שנים האחרונות, בדבר המאורעות בתקופת מלחמת העולם השניה )בשנות 
תרצ"ט-תש"ה(, לא תקום פעמיים צרה. שיש שדרכם בעבודת ה' לתת הסברים, ונתנו טעמים "על 

מה עשה ה' ככה לארץ הזאת" על פי שכל התורה שיש דין ויש דיין, על ההדרדרות הנוראה 

בחומת הדת שנעשתה שם כנודע.

אך הרבה מרבותינו אמרו, שאל לנו להכניס ראשנו בהנהגת השי"ת, בעיקר בדברים הנוגעים 
לכלל נפשות ישראל. ומוטב שלא לשאול בכלל שאלות אלא לומר מתחילה שנשגב מבינתנו 

כל הנעשה שם, מאשר לשאול ולנסות ליישב בתירוצים דחוקים, כי לעולם הקושיות חזקות 

יותר. ]וידועים דברי הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ה ה"ה(, ביישוב סוד 'הידיעה 

בספק  דעתם  ולהניח  לבם  לעורר  ולא  בתמימות התמימים,  הדבר  להניח  ש'מוטב  והבחירה', 

שמא שעה אחת יבוא בדעתם הרהור על זה'[.

"חלל הפנוי"

משמעות  דלעיל[  האופנים  ב'  ]של  זו  לחלוקה  יש  והחסידות,  התורה  פנימיות  ובאותיות 
נוספת. כי הנה יש קושיות על השי"ת שעליהם נאמר )אבות ב, יד(: "ודע מה שתשיב לאפיקורוס", 

כי באמת יש עליהם תשובה באופן המתיישב בשכל אנושי. 

מחמת  הוא  הנבראים  בלב  קיומם  ושורש  תשובה,  להם  למצוא  שייך  שאין  קושיות  יש  אך 
כל עצם מציאות הבריאה מבוססת  כידוע. שהרי  ה"חלל הפנוי" שנעשה מאז בריאת העולם 

יצירת חלל הפנוי מהאור בכדי לאפשר  על קיום הפכים; צמצום אור השי"ת לצדדים דהיינו 

את  המקיימת  אלוקית  חיות  גם  בהכרח  יש  האור  צמצום  עם  יחד  ובמקביל  גשמית,  מציאות 

מקום החלל. שקיום אלו ההפכים הוא רק בדרך אמונה, ומקום זה הוא שורש לכל הקושיות 
בעולם שאין עליהם תשובה, שאין 'עבודה' מלבד 'אמונה' )וכמבואר כל זה בליקו"מ קמא סד, א-ב(.9

כי  לאפיקורוס'.  שתשיב  מה  'ודע  נאמר  ועליו  חיצוניות  מחכמות  שבא  אפיקורסית  יש  אפיקורסית.  מיני  שני  דע  וז"ל:   9

שבירת  מבחינות  ממותרות,  באים  שהם  חיצוניות,  מחכמות  בא  האפיקורסית  זאת  כי  תשובה,  עליה  יש  הזאת  האפיקורסית 

כלים. כי מחמת רבוי האור נשתברו הכלים, ומשם נתהוו הקליפות כידוע. וחכמות חיצוניות באים משם, הינו משבירת כלים, 

ממותרות פסלת הקדושה. כמו אצל האדם, יש כמה מיני מותרות ופסלת, כגון ציפורנים ושער וזעה, ושאר פסלת ומותרות, כן 

כל חכמה חיצונה בא ממותרות ופסלת ידועה של הקדושה, וכן כשוף בא ממותרות ופסלת ידוע. ועל כן מי שנופל לאפיקורסית 

הזאת, אף שבודאי צריך לברח ולהמלט משם. אך אעפ"כ מי שנופל לשם, אפשר לו למצא הצלה לצאת משם. כי יוכל למצא 

שם את השם ית', אם יבקשהו וידרשהו שם. וכו'.
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מחלוקת בין צדיקים ותלמידי חכמים

תמיהה  שגם  הצדיקים',  שבין  ה'מחלוקת  סוד  הוא  ממש  הזה  שכדבר  לעניננו,  נשוב  וכעת 
נשגבה זו; כיצד גדולי עולם מתבצרים כל אחד בצד המחלוקת ואינם חיים בשלום ורעות, זהו 

בכלל הקושיות ששורשם מה"חלל הפנוי".

ונבאר, כי בתלמידי חכמים יש גם כעין הנעשה בעת בריאת העולם - קיום האור יחד עם החלל 
הפנוי. שכן אמרו בזוה"ק )ח"א בהקדמה דף ה( על הפסוק )ישעיה נא(: "ולאמר לציון עמי אתה" - "אל 

ומבואר, שתלמידי  כן".  וארעא במילולי אף אתם  עבדי שמיא  אנא  עמי, מה  עמי אלא  תקרי 

חכמים, בעסק התורה שלהם, הם עוסקים ב'בריאת העולם'.

"חלל  דהיינו   - לצדדין  האור  ידי צמצום  על  רק  היא  הבריאה  שאצל השי"ת מציאות  וכשם 
פנוי", כי אחרת היה הכל אחדות בלא שום מציאות גשמית. כמו כן אצל ה'תלמידי חכמים', 

אבל יש עוד מין אפיקורסית, והם החכמות שאינם חכמות. אלא מחמת שהם עמקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים 

כחכמות. כמו למשל כשאחד אומר סברא שקר בגמפ"ת, ומחמת שאין למדן לישב הקושיא שבא על ידי סברא זו, על ידי זה 

נדמה שאמר סברא וחכמה גדולה, אף שבאמת אינו סברא כלל. כן יש כמה מבוכות וקשיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום 

חכמה, והקשיות בטלים מעקרא. אך מחמת שאין בהשכל אנושי לישבם, על ידי זה נדמים לחכמות וקושיות. ובאמת אי אפשר 

לישב אלו הקשיות, כי אלו הקשיות של אפיקורסית הזאת, באים מחלל הפנוי, אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלקות 

כביכול. 

ועל כן אלו הקושיות הבאים משם, מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, היינו למצא שם את השם 

יתברך. כי אלו היה מוצא שם גם כן את השם ית', אם כן לא היה פנוי, והיה הכל אין סוף כנ"ל. ועל כן על האפיקורסית הזאת, 

נאמר )משלי ב(: "כל באיה לא ישובון". כי אין שום תשובה על האפיקורסית הזאת, מאחר שבא מחלל הפנוי, שמשם צמצם 

אלקותו כביכול.

רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החכמות, ואפילו על האפיקורסית הזאת הבא מחלל הפנוי. כי הם מאמינים בהשם ית' 

בלי שום חקירה וחכמה, רק באמונה שלמה. כי השם יתברך 'ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין'. נמצא שהוא כביכול בתוך כל 

העולמות, וסביב כל העולמות. וצריך להיות הפרש כביכול, בין המילוי והסיבוב. שאם לאו, אם כן הכל אחד. 

אך על ידי בחינת החלל הפנוי, שמשם צמצם אלקותו כביכול, ובתוכו ברא את כל הבריאה. נמצא שהחלל הפנוי מקיף את כל 

העולם, והשם ית' שהוא סובב כל עלמין, מסבב גם על החלל הפנוי. ועל כן שייך לומר ממלא כל עלמין, היינו כל הבריאה, 

שנברא בתוך החלל הפנוי. וגם סובב כל עלמין, הינו שמסבב גם על החלל הפנוי. ובאמצע מפסיק החלל הפנוי, שכביכול צמצם 

משם אלקותו.

 והנה על ידי אמונה, שמאמינים שהשם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ומאחר שהוא סובב כל עלמין, אם כן שגם 

החלל הפנוי בעצמו נתהוה מחכמתו ית'. ובודאי באמת לאמתו יש שם אלקותו ית', רק שאי אפשר להשיג זאת, ולמצא שם 

השם ית' כנ"ל. על כן הם עוברים על כל החכמות והקשויות והאפיקורסית הבא משם מחלל הפנוי, כי יודעים שבודאי אי אפשר 

למצא להם תשובה. 

כי אם היה מוצא עליהם תשובה, הינו שהיה מוצא בהם את השם יתברך, אם כן לא היה חלל הפנוי, ולא היה אפשר להתהוות 

הבריאה. אבל באמת לאמתו, בודאי יש עליהם תשובה, ובודאי יש שם אלקותו ית'. אבל על ידי חקירות נשקעים שם, כי אי 

אפשר למצוא שם את השם ית', מאחר שהוא בחינת חלל הפנוי. רק צריכין להאמין שהשם ית' סובב גם עליו, ובודאי באמת 

גם שם יש אלקותו ית'.
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- שכל אחד מושך  ידי פירוד ומחלוקת  בהכרח שיהיה מחלוקת ביניהם ועליהם, שכן רק על 

לצד שלו, שייך לקיים מציאות של בריאה חדשה ולגלות את כבוד השי"ת בעולם. 

כל הדברים שכל אחד  "כי  בראשית.  ימי  כ'דבר השם' בששת  דיבור,  ידי  על  הדבר  ונתגלה 
מהם מדבר, הכל הם רק בשביל בריאת העולם שנעשה על ידם בתוך החלל הפנוי שביניהם". 

)כמבואר כל זה בליקו"מ שם אות ד(.10

מחלוקת – מחויב המציאות

כי כן, נמצאנו למדים שהמחלוקת שבין הצדיקים היא מבין הדברים הנשגבים הנוגעים  הנה 
בעצם מציאות הבריאה, שכל עסקינו בהם אינו בדרך הבנה והשגה בכלל, רק על ידי אמונה 

פשוטה שבאופנים אלו עלה הרצון מלפני השי"ת להנהיג את העולם. 

הדברים, אין מקום כלל לבלבול הדעת מחמת ששומעים דברי מחלוקת בין החכמים  ולאור 
והצדיקים, כי אמנם המחלוקת אצל המון העם שנואה לפני המקום מאוד, אבל אצל הצדיקים 

יש בה הנהגה אחרת השייכת לסוד החלל הפנוי, והיא מחוייבת המציאות. וזה בעצמו הוכחה 

על יקר תפארת גדולתם ותפארתם של רבותינו צדיקי הדורות.

היא  המחלוקת  עצמם  הצדיקים  אל  ביחס  ואמנם  מאוד,  ודקים  עדינים  שהדברים  ]וכמובן 
לזוז  בוודאי שאין  - מכל הצדדים הנלווים אליהם,  מ'כבשי דרחמנא', אבל ביחס אל העולם 

כלל מההסתכלות הפשוטה של גנות המחלוקת. ויש להזהיר גדולים על הקטנים מכל סרך של 

לשון הרע ומחלוקת בתכלית הריחוק, כי לא ניתן רשות לתלמידים לחזור על הדברים ללבות 

את אש המחלוקת, כידוע מעשיות מגדולי הדורות בזה.

10 וז"ל: ודע, כי מחלוקת היא בחינות בריאת העולם. כי עיקר בריאת העולם, על ידי חלל הפנוי כנ"ל, כי בלא זה היה הכל אין 

סוף, ולא היה מקום לבריאת העולם כנ"ל. ועל כן צמצם האור לצדדין, ונעשה חלל הפנוי, ובתוכו ברא את כל הבריאה, וכו'. 

וכן הוא בחינת המחלוקות, כי אילו היו כל התלמידי חכמים אחד, לא היה מקום לבריאת העולם. 

רק על ידי המחלוקת שביניהם, והם נחלקים זה מזה, וכל אחד מושך עצמו לצד אחר, על ידי זה נעשה ביניהם בחינות חלל 

הפנוי, שהוא בחינות צמצום האור לצדדין, שבו הוא בריאת העולם על ידי הדיבור כנ"ל. כי כל הדברים שכל אחד מהם מדבר, 

הכל הם רק בשביל בריאת העולם שנעשה על ידם בתוך החלל הפנוי שביניהם. כי התלמידי חכמים בוראים את הכל על ידי 

דבריהם. כמו שכתוב )ישעיה נא(: "ולאמר לציון עמי אתה" 'אל תקרי עמי אלא עמי, מה אנא עבדי שמיא וארעא במלולי אף 

אתם כן' )כמ"ש בזוהר בהקדמה דף ה(. וכו'.

 וזה פרוש המשנה )אבות פרק א(: כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולא המדרש הוא העקר, אלא 

בין החכמים, הוא בחינת חלל הפנוי, שנתהוה  וכו'.  בין החכמים  גדלתי  ימי  'כל  וכל המרבה דברים מביא חטא'.  המעשה, 

ונעשה בין החכמים, על ידי הפרוד והמחלקת שיש ביניהם כנ"ל. וזה 'בין החכמים' דיקא, הינו שיש פירוד ומחלקת ביניהם. 

כי אם היו כלם אחד, אין שיך לומר בין החכמים. ועל ידי המחלוקת נעשה בחינות חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נעשה 

בריאת העולם, הינו הימים והמדות. וזה כל ימי גדלתי, שהייתי מגדל ימי ומדותי, שהוא בחינת בריאת העולם. בין החכמים, 

בין החכמים דייקא, בתוך החלל הפנוי כנ"ל, כי שם נעשה כל הבריאה כנ"ל.
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ובאמת, הצדיק עצמו בשומעו את כל הנעשה מחמת המחלוקת, עיקר עבודתו בקודש להביא 

פנוי  אתר  "לית  בעצמו;  הפנוי  החלל  בתוך  שגם  לגלות  דהיינו  השורש.  אל  הכל  ולהחזיר 

מיניה", וכבוד השי"ת מלא את כל הארץ. )כמבואר בליקו"ה הלכות מזוזה ה"ד11([.

מחלוקת קורח וכל עדתו

והבן בזה סוד המחלוקת של קורח וכל עדתו, שנקראת "מחלוקת שלא לשם שמים" )אבות פ"ה 

מי"ז(, כי קורח "הוכיח סופו על תחילתו", שהמחלוקת שעשה כנגד משה רבינו, כבר מתחילה 

לא היתה שייכת כלל לסוד המחלוקת שבין תלמידי חכמים. והראיה, שבסופו של דבר נבלעו 

חיים בתוך האדמה, ללמד שקורח וכל עדתו אמנם יצרו במחלוקתם "חלל פנוי", אך נשארו 

בתוכו. כי לא עסקו כלל בלהשיב את האור למקום החלל כשאר המחלוקות שבין הצדיקים, 

וכמו שנתבאר. 

אמונה ותפילה

ל'עולם  שייכת  אינה  וצדיקים  חכמים  התלמידי  שבין  זו  שמחלוקת  שנתבאר  לאחר  ועתה, 

הבחירה' ומקורה ב"חלל הפנוי", יש להבין שעיקר העבודה הנוגעת לנפשות ישראל בנושאים 

היא  זו  שמחלוקת  להאמין  שנזכה  בעצמו.  זה  דבר  על  רחמים  ובקשת  בתפילה  לעסוק  אלו, 

מסודות הבריאה, ואין לנו עסק בנסתרות. ושאותם דברי לשון הרע הנשמעים לא יכניסו בלבנו 

חולשה ורפיון ב'אמונת חכמים'. 

11 וז"ל: כי המחלוקת הוא בחינת ד' רוחות העולם שכל אחד נמשך לצדו זה לימין וזה לשמאל, זה למזרח וכו'. ובאמת שרש 

המחלקת הוא כלו אחדות, כי שרש כל המחלקת בקדשה הוא מחלקת התנאים והאמוראים שזה אוסר וזה מתיר וכו', כמו שכתב 

אדמו"ר ז"ל במק"א. ושרש מחלקת התנאים והצדיקים נמשך מבחינת תחילת הצמצום של חלל הפנוי שאי אפשר להשיגו, 

כמבואר כל זה היטב בהתורה בא אל פרעה )בסימן סד(, עין שם היטב. מבאר שם שהמחלקת שבין הצדיקים הוא בחינת חלל 

הפנוי, כי אור נשמתם הקדושה של הצדיקים הוא בחינת אור האין סוף ברוך הוא. 

וכל מה שהצדיקים מדברים הם בוראים עולמות, כי הם שותפים להקב"ה במעשה בראשית, כמ"ש מה אנא עבדי שמיא וארעא 

וכו'. ואם היו כל הצדיקים אחד היה האור אין סוף ולא היה מקום לבריאת העולם, על כן בהכרח שימשך כל אחד ואחד לצידו, 

שזהו בחינת מחלוקת שיש ביניהם חילוקי דעות וכל אחד נמשך לצדו, שזהו בחינת המשכת האור אין סוף לצדדין, ועל ידי זה 

נעשה בחינת חלל הפנוי ואז יש מקום להבריאה, דהיינו בריאת העולמות שבוראין הצדיקים בכל דור כנ"ל. 

וזה המחלוקת הקדוש שבין הצדיקים הוא באמת שלום ושלוה  עין שם היטב.  וכו',  בין החכמים  גדלתי  ימי  וזה בחינת כל 

בחינת אלו ואלו ד'ברי א'לקים ח'יים אותיות אח"ד, כמו שכתב אדמו"ר ז"ל במקום אחר, כי באמת כלו אחד רק שאי אפשר 

להשיג זאת בשכל אנושי בשום אופן, כי בחינת חלל הפנוי אי אפשר להשיג כמו שמבאר שם, עין שם. אבל כשמשתלשל מזה 

המחלקת למטה נופל לפעמים ונעשה מחלקת גמור חס ושלום, והצדיק שמטה כלפי חסד ודן את הכל לכף זכות ועושה שלום 

בין המחלוקת ובונה מהם ש"י עולמות כנ"ל.



-טז-

כי כבר לימדונו הצדיקים עצמם שעיקר ההתגברות על אותם קושיות הוא רק על ידי תפילות 
ותחנונים בתמימות ופשיטות, וכמבואר בליקו"ה )הל' שומרים ה"ג אות ז-ח( לענין הקושיא מה שייך 

תפילה כנגד היצר הרע, והרי שם הוא מקום הבחירה.12

קושיא שיש להניחה ב'צריך עיון'

ונסיים בדברי ה'שפת אמת' )פרשת וארא תרס"ג( ש'אמונה' אינה רק כלפי הקב"ה ותלמידי חכמים 
וצדיקים, אלא גם כלפי כל יהודי באשר הוא. כי כשם שיש הנהגה נעלמת של השי"ת שהיא 

נעלמים  דברים  יש  כן  כמו  פשוטה.  אמונה  צריך  ושם  בבריאה,  שיש  ההסתרות  לכל  המקור 

ב'קדושת  להאמין  היא  והעבודה  אנושי,  בשכל  להבינם  אפשר  שאי  עצמם  ישראל  בנפשות 
ישראל'.13

דברי  ליישב  כמו שיש מצוה  יהודי קשה  ליישב  נודע מצדיקים שאמרו שיש לטרוח  ואמנם 
שהשאור  אלא  לטוב  שייך  הוא  שורשו  מצד  יהודי  כל  שבאמת  לומר  היינו  מוקשים,  ראשון 

12 וז"ל: וזה בחינת התבודדות ושיחה זו תפילה שצריך כל אדם לשפך שיחו לפני ה' בכל יום ויום לבקש על נפשו מה' יתברך 

שיזכהו לקרבו לעבודתו יתברך באמת. וזהו יסוד הכל שכל עבודתו ויהדותו תלוי בזה, כמבאר אצלנו כמה פעמים. ויותר ממה 

שכתוב שם שמענו מפיו הקדוש בעל פה כמה וכמה פעמים כמה שיחות נוראות בענין זה שאי אפשר לבאר הכל בכתב. ואמר 

שכל הצדיקים והכשרים לא זכו לבוא למה שבאו כי אם על ידי זה על ידי שיחה בינו לבין קונו בלשון אשכנז שמדברים בו, 

כמבאר בספרים הנדפסים. ולכאורה קשה הלא אמרו רז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ואם כן איך שייך על זה תפלה 

מאחר שה' יתברך מסר הבחירה לנו. ואף על פי כן באמת מצאנו שכל הצדיקים עסקו בזה לבקש מה' יתברך שיצילם מהיצר 

הרע ויקרבם לעבודתו כמו ששמענו בפה מלא מהצדיקים אמתיים שהיו סמוך לזמננו. 

וגם בדברי רז"ל בגמרא ושאר ספרים מצאנו כמה תפלות שהתפללו בכל יום שינצלו מהיצר הרע, כמבואר תפילתם במסכת 

יום  בכל  אנו מתפללים שלש פעמים  כי  זאת  רואין  אנו  הגדולה  כנסת  יום מאנשי  בכל  לנו  וגם מהתפלות הסדורים  ברכות. 

יתברך שלש  לה'  נמצא שאנו מתפללים  לפניך'.  והחזירנו בתשובה שלמה  לעבודתך  וקרבנו מלכנו  לתורתך  אבינו  'השיבנו 

פעמים בכל יום לזכות לתשובה ולעבד אותו ית'. אף על פי שזה תלוי בבחירת האדם. וכיוצא בזה הרבה תפלות הקבועים מכבר 

שכולם מיוסדים על בקשה זו לזכות לעבודתו ית'. 

וכן כל ספר תהלים מיסד על תפלות ותחנות אלו לזכות להתקרב אליו יתברך, כמבאר שם. ובאמת אי אפשר להבין זאת כי הוא 

גם כן מהקשיות שאי אפשר לתרצם בשום אופן כי אם באמונה לבד. וגם בעת שהודיע לי רבנו ז"ל ענין ההתבודדות והשיחה 

בינו לבין קונו, דברתי עמו מעט מזה, הלא האדם הוא בעל בחירה ולא השיב לי בפרוש רק כלאחר יד, כאומר אף על פי כן 

כלומר אף על פי שקשה זאת ואי אפשר לברר לך הענין ולתרץ לך אף על פי כן צריכין לנהג כך. 

ואנכי לא יכלתי לשאול יותר כי ידעתי כי קושיא זו יכולין להקשות על כל התפלות שסדרו לנו חז"ל מכבר על תשובה והתקרבות 

לה' ית' כגון ברכת השיבנו וכו' כנ"ל. על כן צריכין לסמך רק על אמונה להאמין בחז"ל שכולם הלכו בדרך זה והוליכו אותנו 

בדרך זה להרבות בתפילה ותחנונים לה' ית', לזכות לעבודת ה' ית', כי זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו.

13 וז"ל: איתא בגמ' שהקב"ה השיב לו בני ישראל מאמינים בני מאמינים ואתה אין סופך להאמין דככתוב יען לא האמנתם כו'. 

פי' בני ישראל יש בכחם מושרש האמונה בכח האבות. ואפי' שבגלות אין יכולין להוציא מכח אל הפועל זו האמונה. אבל הם 

בני מאמינים. ובאמת כמו שצריכין להאמין בהקב"ה אף שאין יכולין להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה. כמו כן צריכין להאמין 

בבנ"י אפי' שנראין כעורין ושחורין כמ"ש שחורה אני ונאוה. ולכן התרעם עליו הקב"ה שהיה לו להאמין בבני יישראל. וגם 

במאמר יען לא האמנתם כו' להקדישני לעיני בני ישראל. היה גם כן רק חסרון אמונה בבנ"י שסבור שלא יוכלו לקבל זו ההנהגה 

שנצטוה ודברתם אל הסלע. לפי שהמרו את רוחו. אבל הי' צריך להאמין שהחטא רק במקרה בבני ישראל.
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כזו, בנקל להגיע למקומו  וכאשר ההסתכלות עליו היא  שבעיסה מעכב מלראות הטוב שבו. 

ולדונו ל'כף זכות'.

אדם  ב'בין  קשות  לסוגיות  בחייו  נקלע  אדם  שכן  לעצמו.  גם  סוד  הוא  שיהודי  האמת,  אך 
עוול  לא  על  רע'  'שם  עליו  וכגון שהוציאו   – אופן  ליישבם בשום  ניתן  באופן שלא  לחבירו' 

בכפו, ומלווה גם ב'משיב רעה תחת טובה', שהצער והכאב קשה מנשוא. שלפי המבואר, גם 

תמיהה זו - כיצד בא אותו פוגע למדה קשה כזו, היא מסוג הקושיות ששורשם ב"חלל הפנוי". 

וכאן המקום להניח את הויכוחים והמחלוקת ולא להתעסק במה שלא בידינו. ומאידך להתחזק 

אפילו  ישראל  בבני  להאמין  "צריכין  כי  בלבד,  התפילה  בעבודת  להתאזר  לנו,  שניתן  במה 
שנראין כעורין ושחורין" )כלשון ה'שפת אמת'(.14

יזכנו לתיקון חטא הלשון, ולהאמין באמונה תמימה בכל הצדיקים העוסקים בגילוי  השי"ת 
השראת שכינתו יתברך בתחתונים, גם בדרך של העלם והסתר, עד יקויים בנו: "ויעשו כולם 

אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", אמן.

14 וראה השלמה לכל האמור כאן, בשער "תשובה על לשון הרע", מאמר ט' "סוד הגלגולים".
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והלכת בדרכיו
"האמונה בכח התשובה ותפילה"

מציאות הקשר של אהבה והתפארות השי"ת בכל יחיד מישראל באשר הוא שם, 
שדרכו יכול לחיות בחשבון הנפש בינו לקונו, יחד עם אמונה שהשי"ת רוצה בו, 

והסתכלות בעין טובה על כל יהודי באשר הוא

הנה נודע דאיכא ב' מיני הסתרות – יש הסתרה, בבחי' "אסתיר", ויש הסתרה בתוך הסתרה, 

בחי' "ואנכי הסתר אסתיר" – וכדברי רביה"ק )ליקו"מ קמא נו(: "כי יש שני הסתרות. וכשהשי"ת 

אחת,  בהסתרה  נסתר  כשהוא  אעפי"כ  אך  למצאו.  מאד  קשה  כן  גם  אחת,  בהסתרה  נסתר 

אפשר ליגע ולחתור עד שימצא אותו ית', מאחר שיודע שהשי"ת נסתר ממנו. אבל כשהשי"ת 

נסתר בהסתרה בתוך הסתרה, דהינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל 

שהשי"ת נסתר ממנו, אזי אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשי"ת. וזה 

בחינת )דברים לא( 'ואנכי הסתר אסתיר', דהינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשי"ת נסתר. 

ואזי בוודאי אינו יכול למצוא אותו ית', מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו ית', כי אינו 

יודע כלל שהשי"ת נסתר ממנו, כי ההסתרה בעצמה נסתרת כנ"ל"15, עכ"ל.

 

וכאשר נכנסים לעסוק בענינים דקים ועדינים כאלה, נבקש "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי 

לפניך" - שהרי כל כוונתנו להתקרב אליך, ומבקשים רק ללמד זכות על כל יחיד מישראל.

דהנה יש ב' הסתכלויות על 'הסתרה בתוך הסתרה', בחי' "ואנכי הסתר אסתיר". ההסתכלות 

ואילו   - "הסתרה"  יקרא  לזאת  כדבעי,  נוהג  שאינו  יודע  יהודי  שאשר  כנ"ל,  היא  הפשוטה 

במקום  )כגון  ונכון  טוב  וזמן  במקום  שמצוי  ליהודי  דומה  כאשר  היא  הסתרה"  בתוך  "הסתרה 

שנשבה'  כ'תינוק  הוא  שהרי  מרגיש  ואינו  וכדו'(  לרגליהם  נר  שמים  היראת  שאין  אנשים  בסביבת  או  העבודה, 

ומצוי במקום וזמן שאינו טוב כלל.

15 ושם )ליקו"מ קמא נו(: "אבל באמת אפי' בכל ההסתרות, ואפלו בההסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם מלובש השי"ת. 

כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השי"ת, כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. וע"כ בוודאי בכל הדברים ובכל 

המעשים ובכל המחשבות, מלובש שם השי"ת כביכול. ואפלו אם ח"ו עושין דבר עברה, שהוא שלא כרצון השי"ת, עם כל 

זה בודאי יש שם חיות השי"ת, אך שהוא בהעלם ובצמצום גדול. והתורה היא החיות של כל דבר. נמצא שבכל הדברים ובכל 

המחשבות, אפי' מחשבה דבור ומעשה של עברה ח"ו, יש שם ג"כ התלבשות התורה, אך שהוא בהעלם ובצמצום גדול, בבחי' 

הסתרות".
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תורת החסידות מאירה את פנימיות הענין - שכנודע יש ג' קלי' הטמאות, המורכבות מן  אך 
הרע הגמור והמוחלט – אך בקליפת 'נוגה' מעורבים הטוב והרע, עד שאין נהיר מה טוב ומה 

רע. 

וכאשר יהודי נופל רח"ל בג' הקלי' הרעות והטמאות, יודע שמונח במקום הרע הגמור. וברור 
לו  שצריך לברוח מקלי' אלו כמפני אש - ואכן עמל מידי יום ביומו בעבודה תמידית, להישמר 

לבל יפול בהם. וגם אם ח"ו עדיין מתרחש אצלו ח"ו וח"ו נפילה לציפורני ג' הקלי' הרעות 

הללו, עדיין נהיר לו שאינו הולך בדרך הישר והטוב וזקוק לשוב בתשובה על כל פרט ופרט 

ממה שעבר – הן ב'עשה' ו'לא תעשה', וק"ו בכריתות ומיתות בי"ד. ולזאת יקרא "הסתרה".

אך לפעמים חמורה מכל היא קלי' הנוגה, שבהיותה מעורבת טוב ורע, מתעתעת בנופל אליה 
- שכביכול מצוי בקרבת ה' ואור רוחני, שכן "נוגה" היינו "אור" )כדאמרו חז"ל ריש פסחים ב.(. וכדאי' 

ו'אור'  נוגה, שהם דומים ביותר לדת הישראלית.  יון היא-היא קלי'  )לח.( שקלי'  ב'זוהר חדש' 

נהפך ל'עור' – "משחא דחיוויא".

"הסתרה בתוך הסתרה", בחי' "ואנכי אסתר אסתיר פני". שנעלם מעיניו מקומו האמיתי  וזו 
שרחוק  מהשי"ת. כי מפני עיוות קלי' זו, סבור כי הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, 

ואינו חש שבינו לקדושה חוצצת מחיצה גבוהה של זכוכית צלולה, והרי הוא 'תינוק שנשבה' 

ממש. )וידועים בזה דברי הרה"ק מקאמרנא זצ"ל16(.

קלי' נוגה מונעת את היהודי מלפצות פיו בתפילה

ונכנס להבין מעט מה היא קלי' נוגה זו, המעלימה ומכסה את אור השי"ת מהיהודי. שכמצוי 
הרבה, יש ואדם יודע את כל מצבו הרוחני, ואכן עשה ופעל כ"כ הרבה שינויים בחייו, ומסר 

שיזכהו  לבקש מהשי"ת  ותחנונים,  לתפילות  מאוד  ומבין שזקוק  ית',  כבוד שמו  למען  לבבו 

16  נתיב מצותיך )נתיב אמונה שביל השלישי(" "כי בחינות בינה דוחה את הרע בסוד התכלת שמכלה הרע, אבל אין בה כח 

אלא לכלות הרע שבג' קליפות תאות גשמיות, אבל תיקון המדות שזה עיקר עבודה ולהנצל מטעות קליפות נוגה, אין כח בבינה 

רק על ידי היותה יחד עם החכמה, אבל בלא מוח חכמה של תורה לשמה באמת, אף שיסגף עצמו ויפורש עצמו יכול לבוא לידי 

טעות נוגה, וכשנופל לשם אזי סובר בדעתו שהוא צדיק ואין כמותו בעולם, והקליפה יזמין לו כמה טעותים ושטותים שיסבור 

שהוא צדיק ועושה מופתים ופעולות בשקר שלו ומצליח, והוא קליפה קשה נגע צרעת. ואמר לי מורי ורבי הקדוש בימי חורפי, 

כשהיה אור נשמתו דולקת בתורה באש להבת שלהבת בדביקות נפלא, ואמר לי בזה הלשון, אייזק בני חביבי, הידעת בעת היותי 

בן ארבעים שנה, הייתי מתיירא ובוכה לפני המקום ב"ה, שאפשר אני מקליפות טעות נוגה ונתכרכמו פני מאד, ולא נותרה בי 

נשמה, ואמר לי, בני חביבי, למה נזדעזעת כל כך, העוד היום בכל רגע אני מתיירא שלא אהיה מקליפות טעות נוגה, כי היא 

קליפה קשה ויש הרבה שנשארו שם, והם בעיניהם גדולי ישראל ומושכין כמה נפשות לדרכים משונים ורעים וכו'". ]עי' 'נוצר 

חסד' )אבות פ"ג מ"ד( "קלי' נוגה אשר הרבה צריך שמירה כל ימיו אפילו צדיק גמור צריך חיפוש אחר חיפוש להינצל מדקות 

קליפה זאת"[.



-ב-

לבוא אל הטוב – אך אכתי אינו מסוגל לבוא 'למעשה' אל התפילה, לעמוד ולבקש מרבון כל 

עלמין שיעזרהו ויסייעהו. 

והוי כאדם המבין עד כמה מידותיו רעות ומגונות, ועובד ומתייגע לזככם ולעדנם, ביודעו את 

מה שהפליגו חז"ל בעוצם מעלת ה'מידות טובות' ובפחיתותן הנוראה של ה'מידות רעות' – 

אך אינו בא לפצות את פיו בתפילה להשי"ת, "הורינו ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה 

לו כהר  נדמה  זה  וראויות.  זכני  לעדן את מידותי שיהיו טובות  )תהלים פו(, רבש"ע  את שמך" 

גבוה שאי אפשר לכובשו.

את  אחד  לכל  יש  מדוע  לשון,  ומתק  דעת  בטוב  ובהרחבה,  באריכות  להסביר  יכול  ואמנם 

חלקו בעבודת השי"ת ושצריך לדון את כל יהודי לכף זכות, כי איננו מבינים מאומה בתהומות 

נפש בישראל, וגם מאמרם ז"ל )אבות פ"ב, ד( ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ועוד כהנה 

בפיו בפשטות מהשי"ת  לבקש  יכול  אינו  אך  אדם.  דעתו של  על  דברים המתיישבים  וכהנה, 

את תפילת הרה"ק רבי אלימלך זי"ע )תפילה קודם התפילה( "ותצילנו מקנאת איש מרעהו ולא יעלה 

קנאת אדם על לבנו ולא קנאתנו על אחרים, אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו 

ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד 

על חברו חלילה".

יהודי בכל מהותו, שאין לו מציאות וישות בפני עצמו, ואין לו שכל ותבונה – ועכ"ז  ומבין 

אינו פוצה פה לבקש מהשי"ת. זו היא קלי' נוגה, עירוב טוב ורע. שמצד אחד יודע בשכלו את 

כל הדברים ומבין את כל ההבנות, אך אינו יכול להורידם אל כלי המעשה. כי רח"ל עודו שבוי 

בידי קלי' זו ואינו מצוי בקדושה. וכבר הארכנו הרבה בתעתועי קלי' נוראה זו )עי' 'אשיחה בחוקיך', 

שמיני תשע"ב, שיחה ג'. שלח תשע"ב שיחה ג', ועוד(.

עומק "הסתרה בתוך הסתרה"

והדברים יותר עמוקים, ונביא בזה משל ליהודי המרגיש שהשי"ת מנהיג אותו באופן מסוים, 

וכגון שאין מוחו מבין דברי תורה ותפילה ויש לו יסורים מכך. והנה יש לו ב' אופני הסתכלות 

איך להביט על פני הדברים. שמחד גיסא, יוכל לדון עצמו לכף חובה ולומר שהוא אינו ראוי, 

מאוד  אולם  דרכיו.  להיטיב  לו  ולרמז  עוונותיו  לכפרת  הוא  הכל  השי"ת  לו  מה שעושה  וכל 

יהיה קשה לו להאמין בפשטות, שהשי"ת מסבב הכל למענו ובשבילו, בהיותו בן יקר וחביב 

להשי"ת, ו"כל פעל ה' למענהו" )משלי טז(, לטובה ולברכה. 
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ואמנם  להשי"ת.  קרבתו  ממנו  נעלמה  כי  הסתרה",  בתוך  ב"הסתרה  שמצוי  יקרא  לזה  וגם 
מיטיב מעשיו, ותולה את מה שאין מוחו מבין דברי תורה שזה מחמת חטאיו, ואף מצדיק את 

הדין ואומר שאכן הכל לטובתו, לייסרו בעוה"ז למען לא יקבל גיהינום בעלמא דאתי. ובשכלו 

מתיישבים כל הביאורים וההסברים 'אריח על גבי לבינה' בסדר מושלם. אבל זו היא "הסתרה 

בתוך הסתרה", כי שוכח ממציאות הקשר בינו לקונו - וממילא יותר בנקל לו לחייב את עצמו 

ית',  הבורא  עם  ולהעמיק את הקשר  בלא להמשיך  הענין,  את  לסיים  ובזה  בפעולות השונות 

כפי המתבקש שיהיה בקשר שבין שני אוהבים. והדברים דקים עד למאוד, ומבקשים מהשי"ת 

שיהיו אמרנו לרצון ויתקבלו על הלב באופן הנכון ולא יטעו בהם.

שהרי אין מדברים על יהודי המצוי אי-שם בארצות נידחות, 'תינוק שנשבה' שאינו יודע כלל 
יום  מידי  אשר  נכונה,  מידה  בכל  ושלם  שמים  ירא  ביהודי  מדובר  אלא   - השי"ת   ממציאות 

ומחשב  ודקדוקיהם,  לפרטיהם  מעשיו  כל  את  ומפרט  דעלמא  למרא  וחשבון  דין  נותן  ביומו 

חשבונו של עולם על מה הביא לו השי"ת את הקושי הזה. 

זו, הרי שבהיותו מפרט את הקורות עמו, היה חי את הדברים  לא היה מצוי בהסתרה  ואילו 
מצד הקשר והאהבה שבין השי"ת לישראל, ויחד עם זאת אף היה עמל לתקן את מעשיו כראוי, 

את  מיטיב  הבן  כאשר  אף  אולם  ה:(  )ברכות  דינא"  בלא  דינא  דעביד  קוב"ה  חשיד  "לא  שהרי 

מעשיו כלפי אביו, ומשפר דרכיו אחר שלא נהג כשורה, מ"מ עודנו חי את עיקר מציאות הקשר 

)וק"ו בקשרי יחוד יתר גבוהים, בחי' פסוקי שיר השירים(. והרי בכך היה מתחזק טפי להיטיב דרכיו  ביניהם 

)ח"ב ה:( "אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קוב"ה לישראל,  זוה"ק  למקום, וכדברי 

הוו שאגין ככפיריא למרדף אבתריה".

אינו עוסק כלל בענין מציאות הקשר העליון  ומצוי ב'הסתרה תוך הסתרה', ע"כ  כיון  אולם 
שבינו לקונו, קשר של אהבה והתפארות השי"ת בכל יחיד מישראל באשר הוא שם )כדאי' בליקו"מ 

ע"פ  הדברים  בפירוש  רק  וחי   – עיי"ש(  מישראל  הפשוט  של  פאה  בנענוע  אפילו  ית'  התפארותו  גודל  על  יז,  קמא 

'מידה כנגד מידה' ותולה האשמה בו ופונה אכן להיטיב את דרכיו. 

וע"כ אינו מעלה על דעתו כלל שמצוי במקום הסתרה, שהרי עוסק בטוב, ומה מקום 'הסתרה' 
לכאן. ובפרט שגם מתחזק להאמין שהכל לטובה – וכדאי' בכל הספרים שראוי וכדאי לעבור 

כל יסורים שבעוה"ז כדי לנחול טובה וברכה לעלמא דאתי )כנודע בדברי הרמב"ן בשער הגמול, ובהקדמה 

איוב  יסורים של  בעוה"ב, שאפי'  סבל  רבות של  שנים  ומטהרת  מזככת  בעוה"ז,  וצער  יסורים  כל שעה של  היכן  עד  איוב,  לספר 

ומבקש  הכל מהשי"ת,  לבקש  מבין שצריך  ואף  בגיהנם(.  הנפש שעה אחת  ליסורי  כלל  ערך  להן  אין  ע' שנה 

מלפניו ית' על כל עניני ופרטי חייו – והשי"ת 'שומע תפילת כל פה' עונה לתפילותיו ברחמים. 

וכך דומה לו כי כל עולמו הרוחני מיושב מאוד.



-בב-

שהנשמה   - כאלה  חיים  על  גדולות  זעקות  בוקעים  האלוקית,  הנפש  צפונות  מפנימיות  אך 
מצעקת שמצויה בשבי קלי' נוגה, שדומה כי הכל כשורה וכסדר, ובאמת נתונה בצר ומצוק, 

בהסתר כזה שאפי' אין יודעים כי הסתר הוא, שזו "הסתרה בתוך הסתרה". 

להתנתק  כיצד  הדרך  את  מוצאים  אין  כי  עד  הצדדים,  מכל  הנפש  את  המסבבת  קלי'  וזוהי 
ולצאת לחופשי. וכ"כ נתעוות המוח עד שכאשר באים אליו לדבר כדברים האלה, גורמת לו 

הקלי' שלא ישכיל להבין שהשליכו לו חבל הצלה – ותיכף עונה שיתכן ודיבורים אלו אינם 

עפ"י תורה, כי איך אפשר לומר שמלבד חשבון הנפש יש לזכור מקרבת השי"ת. ומה מקום 

לפתיחת הלב לאהבת השי"ת לישראל, במצב זה שהוא מצוי בו.

ואינו מרגיש שנעלמים הימנו דברים ברורים המתיישבים על כל נפש זכה - ואינו חש שבכל 
רם  כאדון  השי"ת  לו  ונדמה  מהשי"ת.  נפרדת  כמציאות  נוהג  הליכותיו  וסדרי  חייו  הנהגות 

המופרש מעבדיו, הרואה ושומע ויודע הכל - אך שוכח מן העיקר, שהשי"ת קרוב אליו וקשור 

עמו בקשר של קיימא נצחי שאינו בר ניתוק. כי כנסת ישראל, היא 'כלה קרואה בנעימה', בחי' 

"אשת חיל עטרת בעלה" )משלי יב ד(.

וע"כ בהיותו עומד לפני השי"ת לתת דין וחשבון על כל פרט ופרט ממעשיו, חי רק במציאות 
של 'אית דין ואית דיין' – ומסיח דעת לגמרי מ"רחימותא דרחים קוב"ה לישראל". ומה מרה 

לו שחי  ודומה  ביסודי היהדות,  לו  כזאת, שאינו מרגיש כלל שחסר  "הסתרה בתוך הסתרה" 

בתכלית השלימות בעבודת השי"ת. 

הקושי לחיות בקרבת ה'

והנה הגם שבאמת הסתרה זו קשה עד מאוד, מ"מ אי אפשר לדון כלל יהודי בן דורנו - שחייו 
גדושים בטרדות מטרדות שונות ומשונות, הן בעניני רוחניות כהקשיים בתורה בתפילה, והן 

בעניני  ובפרט  הגוף  ובבריאות  הבנים  בחינוך  מה שעובר  עליו  מזוני, שעובר  חיי  בני  בעניני 

הפרנסה, שבכדי להביא מעט מזון לביתו צריך להתייגע רבות. 

היינו לחיות בחשבון הנפש, בדין   – ב' קצוות  ליהודי לאחוז  חיים כאלה, כמה קשה  ובתוך 
ומשפט שעושה בינו לקונו, ויחד עם זאת להיאחז באמונה איתנה שהשי"ת בוחר ורוצה בו. 

ימיו  כל  ועד, שהרי  לעולם  חוב  נעשה בעל  כל טובה שעושה עמו השי"ת,  יודע שעל  ומחד 

לא יוכל להחזיר ולשלם להשי"ת, וכדברי דוד המלך )תהלים קטז( "מה אשיב לה'" - אך כמה יש 

להיזהר ולהישמר שלא ליפול מחמת כן להסתכלות של ריחוק, שזו "הסתרה בתוך הסתרה" 

כנ"ל. 
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ב"מלכויות",  באמת  לחיות  בהקושי  הארכנו  שכבר  כמו  הדין,  בימי  ביותר  מצוי  זה  וקושי 
טבע  כי  להמליכך'.  רוצה  הנני  לי,  טובה  'מלכותך  להשי"ת  ולומר  ברצון",  "מלכותו  בבחי' 

האדם להביא את כל מאמרי חז"ל העוסקים בפחד הנורא שיש ביום הדין, שספרי חיים ומתים 

פתוחים לפניו, ולמצוא בנקל ריבי רבבות פגמיו וחטאיו ובזה לתרץ את כל העובר עליו. אבל 

לב יודע מרת נפשו, ומה יענה בעת שהשי"ת בוחן לבבו – שהרי האם באמת יש שמחה בלבו 

להמליך את השי"ת, האם אכן מאמין בעומק לבו שהעובר עליו בא רק מחמת הקשר הפנימי 

שיש בינו להשי"ת. 

אם רח"ל נגזר עליו מנת חלקו בחיים לרוב קושי ויסורים ח"ו – שיותר נוטה לראות  ובפרט 
הכל בהסתכלות של "מידה כנגד מידה", כי "אית דין ואית דיין", ולא לתת פתח בכלל בלבו 

אל הדברים המאירים את מציאות היותו  בן חביב להשי"ת.

השי"ת  המלכת  על  הדיבורים  כל  יעוף'  'כחלום  נמוגים  הטלית,  תחת  בתפילה,  ובעומדו 
ברצון – ומונח כולו בהרגשה שעוונותיו ריחקוהו ומחמתם באים לו כל יסורי חייו, וע"כ אין 

לו הצלחה. כי אחרי הכל מרגיש כילד הלומד אצל מלמד הנוהג עם כל התלמידים ביד רכה 

ורחמנית, ואילו עמו מתנהג ביד קשה, ובראותו  זאת יום אחר יום, כיצד יאמין שהמלמד רוצה 

רק את טובתו ופועל מחמת אהבה אליו.

זה מלשון אור. שבתוך שהותו בתוך  נוגה. כנ"ל שנוגה  היא ההסתרה העצומה של קלי'  וזו 
מעוז הקלי', חש כאילו חי באור הטוב – אך במעמקי פנימיות הלב מרגיש שאינו מוצא את 

האור האמיתי. ואמנם זכה ל'אמת', אך כלל וכלל לא בא אל ה'אמת לאמיתה' )עי' ליקו"ה יו"ד 

הל' רבית ה17(. 

17 שם )יו"ד רבית הל' ה כז-ט( "וזהו כלל כל העבודה של ראש השנה ויום הכפורים וכל ירח האיתנים, שאיתן במצות, כי הכל 

לברר נקדת האמת בכל מקום שהוא על ידי צדיק האמת שזכה לנקדת האמת לאמיתו בשלמות, כי בראש השנה ויום הכפורים 

מבררין האמת על ידי רבוי העבודות שישראל עובדין אז, כי עוסקין אז ברבוי תורה ותפלה וצעקות ותחנונים להשי"ת וצדקה 

וכו', שזה עיקר האמת שזוכין על ידי קולות של שופר ושל רבוי תפלות וצעקות להשי"ת בבחי' הקול קול יעקב, בחי' תתן אמת 

ליעקב וכנ"ל... כי משה ראה גודל החורבן שחטאו ישראל כל כך ועברו על כל התורה ועבדו עבודה זרה עד שהיה משורת 

הדין האמת ע"פ התורה להרחיק ולהאביד את ישראל ח"ו, כמו שאמר השי"ת, הרף ממנו ואשמידם וכו'. ע"כ השכיל משה 

והשליך את הלוחות לארץ, זה בחי' 'ותשלך אמת ארצה' הנ"ל, כמו שהשי"ת השליך את האמת לארץ על שקטרג על בריאת 

האדם וכנ"ל, כמו"כ עשה משה ודבק בו יתברך והשליך את הלוחות, שהם בחי' אמת, בחי' תורת אמת, השליכם לארץ, להורות 

שאע"פ שהם תורת אמת, אע"פ מאחר שעל ידם עולה על דעתו שאפס תקוה ואי אפשר להתפלל עוד על ישראל, ע"כ השליכם 

ארצה והרחיקם מעל פניו וחזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו כלל, עד שהבין שאעפ"כ השי"ת רוצה 

שיתפלל עליהם, ועל ידי זה הרבה להתפלל עליהם, שפעל בתפלתו שנתרצה השי"ת ומחל להם וצוה לו לפסל לוחות שניות. 

וזהו בעצמו בחינה הנ"ל, בחי' ותשלך אמת ארצה, ועל ידי זה בעצמו אמת מארץ תצמח וכנ"ל. וכמו כן עשה משה, כי אם לא 

היה משליך הלוחות והיה הקטרוג גדול ח"ו, עד שהיו ישראל נאבדין ח"ו, ואז היה האמת מתעלם לגמרי, כי אין מי שיגלה 

האמת בעולם כי אם ישראל. ע"כ השליך הלוחות, שהם בחי' אמת, בבחי' ותשלך אמת ארצה, והתחזק בתפלתו כי האמין 

שאי אפשר להשיג אמתת דעתו כי מאד עמקו מחשבותיו, וזכה שעלתה בידו ונתרצה לו השי"ת ומחל לו וצוה לו לפסל לוחות 

שניות, שזהו בחי' תעלה אמת מן הארץ, בחי' אמת מארץ תצמח וכנ"ל. וע"כ אחר לעיני כל ישראל, מתחילין מיד בראשית 

ברא אלקים, שהוא סופי תיבות 'א'מ'ת, כמובא. להורות שזה עיקר האמת כשיודעין שאין יודעין כלל ואין מתרחקין בשום אפן, 



-בד-

וקשה לדבר כל זאת, אך לקראת חודש אלול שרוצים ומחוייבים לשוב בתשובה שלימה – אין 
מנוס מלפתוח מערכי לב ולגלות את שיתי הלב.

בדרך אפשר דבזה תתיישב קושיית הראשונים הנ"ל, על מה באה הסתרה נוראה כזאת  וי"ל 
ליהודי שכבר נכנע בנפשו וחפץ לשוב בתשובה להשי"ת - בקוראו )דברים לא( "הלא על כי אין 

אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה" – כי עתה יובן שהשי"ת דורש מן היהודי לצאת מהסתכלות 

נוגה, 'הסתרה בתוך הסתרה', שחי רק במציאות של "כי אין אלוהי בקרבי" – אלא  זו דקלי' 

שיחד עם זאת, ידבר שפה אחרת. כי הן אמת לחשב בנפשו היכן עומד ולשפר כל פרט ופרט, 

אך מתוך קרבת אלקים, שהשי"ת עושה הכל דייקא מרוב אהבתו אותך. 

כח האמונה דייקא מכח התשובה

וכח האמונה הזו באה מכח התשובה. שהרי כל בר דעת ומבין מעט, יודע כל המעברים שלו 
אשר נפל וירד לשם רח"ל, ועד כמה רחוק שיהיה אדם מאמין שהוא קרוב אצל השי"ת. כפי 

שכאשר רואים בחור שרח"ל נפל, או אדם שטרם זכה בכלל להיות שומר תורה ומצוות – שאם 

ויאמין  לבו  אל  יחלחלו  ואוהבו, קשה שהדברים  בו  רוצה  עדיין  להאמין שהשי"ת  לו  יאמרו 

בהם באמת. 

ואם אעפ"כ רואים את הרחוקים המתקרבים והנה מאמינים באהבת השי"ת אליהם, ושאעפ"כ 
רוצה ובוחר בהם – אין זה בגדר הטבע כלל, אלא בוודאי הוי רק מכח התשובה שהיא למעלה 

מן הבריאה, והיא הנותנת את הכח לטעום מן האור הגנוז.

ליהודי שרוצה להאמין בקרבתו להשי"ת, שע"י תשובה שלימה להשי"ת, מיראה  העצה  וזו 
ומאהבה ולכל פרטיה ודקדוקיה - בזה יתעלה ויקבל כוחות נשגבים למעלה מהטבע, להאמין 

שאכן יש בינו להשי"ת קשר אמתי ונצחי שלא ינתק לעולם. 

רק מתחילין בכל פעם, שזהו בחי' 'לעיני כל ישראל' 'בראשית ברא אלקים', שמשה בעוצם כחו המשיך דרך זה על ידי שבירת 

לוחות שהודה לו השי"ת ואמר לו, ישר כחך ששברת. שעל ידי זה יוכל כל אחד מישראל להתחזק את עצמו להתחיל בכל פעם, 

שזהו בחי' התחלת התורה בראשית ברא אלקים, סופי תיבות 'א'מ'ת. כי רק זהו עיקר אמתת האמת שלא יתרחק על ידי האמת, 

רק יבין וידע שאין יודעין כלל וצריכין להתחיל בכל פעם מחדש, כי אמתת רחמיו שגבו מאד וכל ימי חיי האדם יוכל להתחיל 

להתקרב להשם יתברך, כמו שכתוב, "תשב אנוש עד דכא" עד דכדוכא של נפש. כי חסדי ה' לא תמנו ולא כלו רחמיו לעולם:

וזהו, כל הדן דין אמת לאמיתו כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. ודקדקו הפוסקים תיבת לאמיתו, כמובא בבית 

יוסף בהתחלת טור חושן משפט, הינו כנ"ל, שהעיקר הוא לדון אמת לאמיתו דיקא לבלי לטעות את עצמו על ידי האמת להטות 

הדין ח"ו, רק יהיה אמת ברור וזך, בחי' אמת לאמיתו והוא כעין שפרשו המפרשים שם לאפוקי דין מרמה, עין שם, הינו כנ"ל 

ואז נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי עיקר מעשה בראשית היה ע"י האמת לאמיתו דיקא, כי האמת הפשוט 

קטרג על בריאת האדם, שהוא עיקר כל מעשה בראשית, וע"כ עיקר מעשה בראשית שהוא בריאת האדם היה רק ע"י האמת 

לאמיתו דיקא, שהוא אמתתו בעצמו יתברך שאי אפשר להשיג, שידע שאעפ"כ צריכין לברא את האדם, כי יהיו צדיקים גדולים 

כאלו שיבררו האמת לאמיתו, וע"כ זה הדן דין אמת לאמיתו דיקא, הוא בבחינה זאת, וע"כ הוא נעשה שותף להקב"ה במעשה 

בראשית".



-בה-    /"האמונהבבחהתשובהותפילה"

קוה"ק, המקום המוסתר בתוך הסתרה

הם  אשר   – הצדיקים  בכח  לעולם  ובא  מאיר  הקודשים',  'קודש  אור  שהוא  הזה,  הקשר  אור 
אל  הקדושה,  אל  וליכנס  הסתר',  בתוך  'הסתר  פנים,  מהסתר  לצאת  ישראל  נשמות  מיטיבים 

הארת קודש הקודשים, המקום המוסתר ומוצנע ביותר בכל הבריאה כולה, דעליו נאמר )ויקרא 

טז( "וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו", ומבואר בחז"ל )ירושלמי יומא 

ז:, הובא בתוספות מנחות קט:( שאפי' מלאכים ושרפים לא היו שם, "אפי' אותן שכתב בהן )יחזקאל א( 

'ודמות פניהם פני אדם' לא יהיו באהל מועד בשעה שהוא נכנס". 

הנשגב  היחוד  מקום  את  יש   - הסתרה'  בתוך  'הסתרה  שכנגד  זה".  לעומת  "זה  בסוד  וזה 
דקוה"ק, המקום המוסתר כ"כ, הסתרה תוך הסתרה דקדושה. וכאשר חי יהודי באור היחוד, זה 

התיקון ל"ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" )דברים לא, יח(. 

מביא  ומשם  בבריאה,  נסתר  הכי  מקום  קוה"ק,  אל  שנכנס  לישראל,  הכה"ג  מאיר  זה  ואת 
בהאהבה  יאמינו  אלא  מהשי"ת,  ריחוק  בהרגשות  יחיו  לבל  האור,  הסתכלות  את  ליהודים 

והקרבה שיש להשי"ת עמנו.

ובכח כך יעשו חשבון הנפש באימה וביראה, ברתת ובזיע, לתת דין וחשבון מפעלם ולהביא 
)ליקו"מ קמא טו( "כי כשאין  את כל המעשים והמחשבות במשפט לפני השי"ת, וכדברי רביה"ק 

אדם דן ושופט את עצמו, אזי דנין ושופטין אותו למעלה, כי 'אם אין דין למטה יש דין למעלה' 

)דברים רבה ה(". אך יחד עם זאת, לא ישכחו מעוצם אהבת השי"ת.  וקיום ב' הפכים אלו יחדיו, 

הם בסוד 'הידיעה והבחירה' שיכולים להיות יחדיו.

כח אחדות ישראל 

ולכל זה אפשר לזכות בכח אחדות ישראל, שרק כאשר יש ליהודי מידות טובות, יכול לעשות 
הכפורים  יום  אין  לחברו,  אדם  שבין  "עברות  מ"ט(  פ"ח  )יומא  חז"ל  כדאמרו   – שלימה  תשובה 

ומי  מטהרין,  אתם  מי  לפני  ישראל,  אשריכם  עקיבא,  רבי  אמר  חברו.  את  שירצה  עד  מכפר, 

מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנאמר )יחזקאל לו( 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם'. ואומר 

את  מטהר  הוא  ברוך  הקדוש  אף  הטמאים,  את  מטהר  מקוה  מה  ה'',  ישראל  'מקוה  יז(  )ירמיה 

ישראל".

זו. שהכהן הגדול  יכולים להשיג השגה  'כאיש אחד בלב אחד',  ישראל,  רק בכח אחדות  כי 
היה שלוחם של כלל ישראל, ודייקא ביום הכיפורים, שהכל שבים בתשובה ומבקשים מחילה 

ונפתח הלב מאחד לרעהו ואין שנאת חינם - בזה נותן השי"ת את הכח להכה"ג להשפיע אור 

זה, שיוכל כל יהודי אפילו בעומדו תוך העלמות ו'הסתרות בתוך הסתרות' בחייו, להשיג את 

הקשר והקרבה הפנימית שבינו להשי"ת.  



-בו-

שער הכוונות

)העמידה דרוש ו(

אב הרחמן

אב הרחמן בת"ת דז"א אשר ממנו נעשה כתר שבה כנודע שד' ספירות שהם תנה"י 
י"ב  דנוק'. עכ"ל. הנה מבואר דברכת שמע קולנו הוא הגבוה מכל  י"ס  נעשים  דז"א מהם 

הברכות אמצעיות, כי הוא בכתר דנוק'.

בגאולה  כי  לדרגא,  מדרגא  שעולה  נראה  באמת  עכשיו  עד  דבשלמא  דרשני  אומר  והדבר 
ורפואה ופרנסה וכו' מדברים מהצרכים שלנו, ואח"כ מדברים יותר ויותר על מלכות הוי' עד 

ביאת הגואל צדק צמח דוד, אבל לכאורה בשמע קולנו חוזרים לצרכים שלנו, וסדר זה צ"ב, 

ואיך אפשר להבין דדוקא ברכה זו היא בת"ת דז"א הגבוה מכל שאר הברכות הקודמות.

הפשטות מובן למאד כמ"ש הטור )אור"ח סי' קיט( "ותקנוה אחר צמיחת דוד, שכיון שבא  ולפי 
דוד באה תפלה דכתיב )ישעיה נו( והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי. ולכן שואל 

אדם צרכיו בשומע תפלה שהיא כוללת כל הבקשות". 

וכן צ"ב מה השייכות לברכת המינים שגם הוא בכתר, ושם מובן למאד שהוא במקום גבוה, 
כי ענינו להכניע כל מלכות הרשעה, שאין בכל הברכות ביטוי לביעור רוח הטומאה מהארץ 

ויתגלה כבוד שמים כברכה זו. 

לית לה מגרמא

אלא יש להבין הסתכלות חדשה בכ"ז, דהסוד בשאר הברכות אמצעיות שהם יותר בצד הנוק' 
ובידו לתת  כי היא כנסת ישראל דלית לה מגרמה כלום רק מקבלת מהקב"ה העושה כרצונו 

גאולה ורפואה וכו' ובנין ירושלים וצמיחת קרן משיח, שאי"ז תלוי כ"כ בבחירתנו אלא ביד ה' 

ואנו רק מקבלים.

הבחירה

וה'  מעצמנו  ולבקש  להתפלל  לנו  שיש  הבחירה  כח  עוצם  את  מבטא  קולנו  שמע  משא"כ 
שלה  ביותר  העליון  הכח  שהוא  הנוק'  של  הכתר  בחי'  וזה  ובקשתנו,  תפלתנו  שומע  יתברך 



-בז-    /אבהרחמו

שיש לה כח לבחור כרצונה, וזהו השורש שממנו נמשך כל ספירותיה. כי ע"י הבחירה שלנו 

להתפלל, שומע ה' בקולנו ונותן לנו כל צרכנו.

בחירה  הבעל  אדם  דרגת  הוא  הבחירה  כח  כי  כידוע,  אדם  הנקרא  דז"א  בת"ת  הוא  ולכן 
)שהוא בחי' משפיע( וכמ"ש נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שהוא מלשון "אדמה לעליון" בדוגמא 

דלמעלה שהקב"ה הוא בעל הבחירה, ונתן לנו הכח הזה. )ועי' כל זה באריכות בספר ישראל בחירי(

הבחירה לעומת זה

ולפ"ז מבואר סוד ברכת ולמלשינים שגם היא בכתר, כי כח המינים וו' זהו עוצם כח הבחירה 
להרע עד שיכולים לפגום ח"ו בבחי' הכתר של המל', וא"א להכניעם כי אם ע"י הכתר שהוא 

כח הבחירה. ולעומת זה, התיקון הוא בשומע תפלה, שהוא כח הבחירה להיטיב. 

החיים והמות ביד הלשון

וזהו ענין למלשינים דייקא שבכח הדיבור מוסרים להרע, וכנגד זה כח תפלת כל פה למסור כל 
הבקשות הטובות לה', כי כח הבחירה היא בעיקר ע"י הדיבור ש"מות וחיים ביד הלשון" כי 

מעלת האדם הוא "המדבר" כח הדיבור, שע"י כח הבחירה. 

וכמו"כ המינים הכופרים הם המלשינים המוציאים דבורים רעים בעולם נגד אמונת ישראל, 
וההפך מזה היא האמונה שעל ידה מתפללים ופועלים טוב לעם ישראל.

בלעם וכח הפה

ישראל,  לעם  ח"ו  להרע  הפה  בכח  להשתמש  שרצה  בלעם  קלי'  הוא  להרע,  הבחירה  וכח 
"הן  כמש"כ  פעור,  בטומאת  ישראל  את  להכשיל  בפיו  מסר  וכן  עליהם.  ולקטרג  ולהלשין 

הבחירה  כח  על  להתגבר  ובזה חשב  בהוי',  מעל  למסור  בלעם"  בדבר  ישראל  לבני  היו  הנה 

אומנותו  והחליף  ישראל  על  בא  "הוא  רש"י  וכדכתב  פה"  כל  ב"תפלת  שכוחם  ישראל  של 

לקללם  אומנותם  ותפש  הוא  ובא  ובקשה,  תפלה  ע"י  בפיהם  אלא  נושעים  שאין  באומנותם 

בפיו".

בלעם מין

והוא בחי' המין הגדול ביותר, שהרי משה הוא יסוד התורה והאמונה, ובלעם הגוי עומד נגדו 
ואומר שהוא ה"יודע דעת עליון" יותר ממשה ח"ו, ואין לך כפירה גדולה מזו, שרואים שגם 

באומות העולם יש נביא בעל השגה לא פחות ממשה, וכמבואר כ"ז בלשון מוהרנ"ת )לקו"ה ברכת 



-בח-

השחר ה עו( ומבאר שם שכל המופתים של משה רבינו היו ע"י תפלה כמש"כ "ויצעק אל ה'", אך 

בשביל הבחירה נתן הש"י כח גם לבלעם שיוכל לעשות מופתים בפיו וזהו שאמרו מואב כמו 

שכחו של משה בפיו, אף אנו באים עליהם באדם שכוחו בפיו.

פינחס והתפלה

ונהרג  תדבר".  אתו  אליך  אדבר  אשר  הדבר  את  "ואפס  כמש"כ  מפיו  הבחירה  לקח  והש"י 
הבחירה  כח  שזהו  ויפלל",  פינחס  "ויעמד  כמש"כ  בתפלה  כוחו  שהיה  פינחס  ע"י  בלעם 

בנ"י ב"שמע  כח  וזהו  נצטוה.  ה' אע"פ שלא  קנאת  לקנאות  פינחס בחר מעצמו  כי  דקדושה 

קלי'  ולהכניע  וברצון"  "ברחמים  תפלתנו  שומע  הש"י  כי  לגלות  בפה,  בחירתם  כח  קולנו" 

המינים המסתירים ומעלימים בפיהם את רחמי ה'.


