
 

 

 

 

 
 

 עניני אמונה ובטחון 

ענין עומק  -)תרל"ג( ד"ה ויאמינו בה'  שפת אמת

 מדרגת אמונה ב' דרגות.

ענין תנאי  -)יג, יז( בא"ד והנה מהידוע  קרכלי י

 לקבלת התורה אמונה והסתפקות במועט.

ענין שורש האמונה  -הנ"ל,  בא"ד דרך שני  כלי יקר

 הקריעה בלב ישראל.

ענין גודל מעלת אמונה  -)טו, טו(  אור החיים הק'

 ובטחון גם בעת שליטת מידת הדין.

ענין  -בד"ה אז ישיר במדרש נכון כסאך  קדושת לוי

 ב' מדרגות בבטחון ודרך האמת לכל איש ישראל.

ענין  -)טז, ד( בא"ד ולקטו דבר יום ביומו  חזקוני

 שלימות אמונה ובטחון הסרת הדאגה.

ענין כח הבטחון  -)טו, ב( ד"ה עזי וזמרת י'ה  כלי יקר

 להפוך דין לרחמים.

ענין הסתפקות  -)טז, ד( ד"ה למען אנסנו  כלי יקר

 במועט.

)יד, לא( ד"ה ויראו העם את הוי"ה  יים הק'אור הח

 ענין יראת הרוממות הוכחה ותנאי לאמונה טהורה. -

ענין  -)טו, טז( ד"ה ואתה הרם את מטך  כלי יקר

 אמונה ובטחון ללא השתדלות.

 )יז, יב( בא"ד ועל דרך האמת. רמב"ן

ענין אמונה  -בד"ה ויראו העם את ה'  קדושת לוי

 האדם בכוחות עצמו.

 בענין הנ"ל. -אות קנד  הצדיק צדקת

 ענין תפלה

ענין תפלה בדרך  -)יד, טו( ד"ה מה תצעק אלי  רמב"ן

שאלה ובקשה ולא בצעקה וטרוניא, כתוצאה 

 מאמונה ובטחון.

ענין  -)יד, יד( בא"ד ואתם תחרישון  אור החיים הק'

 אופן התפלה כשאין כוחות הנפש לכך.

ענין כח התפלה בריבוי  -הנ"ל  אור החיים הק'

 להשקיט מידת הדין.

ענין כח  -)טו, ב( בא"ד ואנוהו עד הסוף שם ו ספורנ

 התפלה ותכליתה.

ענין תפלה  -)יז, א( בא"ד ונראה  אור החיים הק'

 עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש.

ג( בא"ד ואין מים לשתות, וז"ל "כי אם -)יז, א רמב"ן

 תחרישי מעלינו ותתפללו אליו יענה אתכם".

 די.)יז, ט( בד"ה ומטה האלקים ביספורנו 

ענין לדבר ולשיר בעת  -ד"ה אז ישיר )א(  קדושת לוי

 שמחה.

ענין תפלה  -)תרל"א( ד"ה וא"ע ורמב"ן  שפת אמת

 אף בשלימות הבטחון.

 

אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו בא  בפסוק
אלה בקרבו  ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר 
התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם 

 וידעתם כי אני הוי"ה.

הקשה מדוע כתוב "בא" אל פרעה  בזוה"ק
לכאורה הו"ל לך אל פרעה, ועוד הקשה בספה"ק 

כי אני הכבדתי את על הא דכתיב נועם אלימלך, 
לבו, הוא לכאורה סיבה שלא ילך אל פרעה, ואיך 
התורה הק' כותבת את זה לסיבה שבגלל זה ילך 
אצל פרעה, עוד יש להקשות דמשמע דב' סיבות 
יש כאן הא' למען שימת האותות לפרעה ועבדיו, 
והב' למען נספר לדורות הבאים האותות 
והמופתים, וכבר הקשה הבעש"ט הק' זי"ע 

שה לומר דכל האותות בשידוד המערכות דק
עשה הקב"ה רק למצרים שיתגלה שמו, )ועיין 
בדגל מחנה אפרים בפר' וארא, המובא במאמר 
ההכרה וההכחשה באריכות ביאור דבריו הק'(, 

דייקא ועוד קשה דמשמע דהסיפור לבנינו הוא 
האותות הנעשה למצרים ולא רק עצם הגאולה 

ולה הוא היציאה והיציאה ממצרים ולכאורה הגא
שהיא היתה השלימות של הגאולה ודו"ק, את 

לתי, ברש"י שחקתי, ומהו הכוונה אשר התעל
הדגשה שהיה כאן שחוק והרי העיקר הוא ב

העונש והגאולה, ומהו הענין בשחוק, ועוד מה 
 היה השחוק באותות האלו.

הוי"ה וגומ' החודש הזה לכם ראש  ויאמר
ה, וברש"י חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנ

נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תהא 
ראויה לקדש, והראה לו באצבעו כזה ראה וקדש, 
וי"ל א' מדוע הפסיקה התורה באמצע מכת 
בכורות במצות קידוש החודש, ב' מה היתה 
הקושי למרע"ה בקידוש החודש שהוצרך הקב"ה 
כביכול להראות לו באצבעו, וברש"י בריש 

צחק לא היתה התורה צריכה בראשית אמר ר' י
להתחיל מהחודש הזה לכם שהוא מצוה ראשונה, 
ולמה פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד 

וי"ל מהו הענין בהתחלת התורה דייקא  לעמו,
במצוה ראשונה זו של קידוש החודש, ובהמשך 
וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם 
ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחפזון 

פסח הוא להוי"ה, והקשה בספר עבודת עבודה 
לרבינו הק' מטאהש זי"ע מדוע כל תנאי מצות 
אכילת קרבן פסח הוא בענין הרגלים דייקא 

 עיי"ש.

בס"ד לבאר כל זאת עפ"י דברי  הנראה
העבודת ישראל להרה"ק מקאזניץ זי"ע 

 לספר בהגהות באורך כתבתי כברבפרשתינו וז"ל 
 והבאים המצריים של הכפירה ענין' ה גבורות

 ערך לפי באמרם הטעות ברשת ונלכדים אחריהם
 תפיסה מחשבה דלית סוף אין אור הגדול האלוה

 ושום רצון ענין בעצמותו לומר ואין כלל ביה
 שהוא לומר נכון אין כן ואם ,מהמדות מדה

 בתורה ורוצה אדם בני עבודת לפי מתנהג
 רוח ונחת תענוג איזה לו שיגיע כדי ובמצות

 אין בערך גרעון הוא כן שאם, בקולו מהשומעים
 בעולם בהשגחתו כופרים הם זה ידי ועל, סוף

 כבודו לפי המדה אינה דעתם לפי כי, השפל
 אלהא ליה וקרו ומוסיפין וגורעין ובערכו

 מכוכבים נוזלת ההשפעה דעתם ולפי ,דאלהיא
 ויחוס שייכות איזה להם יש כי הנבראים ומזלות

 לחמה דפלחו ק"בזוה ונקרא ,הזה עולם עם
 הואיל בגבול לכח עבודתם עיקר דהיינו, בישא
 ,נעבדנו כי שדי ומה גבול מבלי הכוחות ובעל
 להמליך המלכות היא ללבנה מונין ישראל אבל
 כל היוצר סוף לאין ולעבוד ה"ב הבורא את

 תורת פי על לו ועובדים הכל את ומחיה ומהוה
 פי על אף כי ,נועם דרכי דרכיה לנו נתן אשר אמת

 שהם והשגחה ורצון מדה יערכנו לא כל שהבורא
 הפשוט שברצונו אמת בוודאי מקום מכל, בגבול
 גדול לגרמיה וקרא מדרגוהי נחית עולמו שברא

 מהימנא ברעיא ש"כמ, בגבורה וגבור בגדולה
 .ש"עי בא פרשת

 מגביהים שהם וטעותם הטועים לדברי כי
, השפל בעולם משגיח שאינו בזה סוף אין כבוד

 ממה מעלה של כח ומתישין גורעין םה אדרבה
 אף סוף אין שהוא ה"ב הבורא כבוד לפי נפשך

 הם וחיות ואופנים ושרפים השמים ושמי השמים
 כח פנים כל על שהם כיון לו נחשבו ואפס כאין

 חלל כל בין סוף אין ערך לפני לחלק ואין ,גבולי
 ביניהם ההבדל כי, אחד גרעין ובין הנברא העולם

 מדה בערך הימנו קטן וזה גדול זה לומר שייך

 (ע"טתש) שובבים תיקוןמאמר 



  

 על יעלה ו"ח אם סוף אין בערך אבל, וגבול
 גרעין על להשגיח כבודו לפי שאין דעתינו

 להשגיח כבודו לפי שאין נאמר בו כיוצא ,אחד
 שהם הגם, המרכבה וכל ומיכאל ט"מט במלאך
 פנים כל על ונפלאים נבדלים מאוד גדולים

 מי לכל כידוע ואפס הם כאין סוף אין בערך
 כיון כרחך על כן ואם ,שכל עיני לו שיש

 אנו וצריכין הפשוט ברצונו נברא שהעולם
 הבלתי רצון איזה לו המציא שכביכול לומר
 הזה בסוד נברא שום עמד ולא, אצלנו מושג

 טרם כי בא בפרשת מהימנא הרעיא ש"כמ
 ,ולדעת להשיג אפשר אי והתחלתו הבריאה

 לדבר רשות לנו אין אשר לפנים מה שאלת וזה
 .בו

 ולא עשר בסוד ל"ז י"האר שכתב וזהו
 כי הספירות במנין אינו הכתר כי, עשר אחד

 אבל ,והבן ל"כנ מושג אינו הכתר חיצונית
 בדיוקנא ונחית ואתלבש עלמא דברא לבתר
 ש"כמ ה"הוי דיוקנא בההוא ואתקרי דאדם
 העבודה לקבל והיינו ,ש"עי מהימנא רעיא

 וזהו ובמצותיו בתורתו העובדו אדם מבחינת
 ישראל בכורי בני ונקרא המחשבה ראשית

 בין שנואין היו וכשישראל(. ב"כ 'ד שמות)
. ל"הנ מטעם הזאת העבודה על ז"העכומ
 רוצים אינם כי השנואה בן בכור ונקראו
 אלי זה הנקרא סוף לאין העבודה שתהיה
 .אדם בדיוקן ואנוהו

 עד( 'ז 'י שם) פרעה אל פרעה עבדי ש"וז
 זה הנקרא' ה פירוש, למוקש לנו זה יהיה מתי

 בראותם כ"ואח, וכלל כלל בו כפרו בתחלה כי
 ואהרן משה ידי על שנעשה ונפלאות הנסים

 לבם אל לתת אבו ולא ישראל את לגרש רצו
 כדרך, זה הנקרא להבורא לעבוד אמת דרך

 רוצים האמת שרואים פי על אף הרשעים
 והנרדפים והשנואים, ממנו ובורחים לגרשו
 קומי( 'א 'ס ישעיה) שנאמר האור יירשו לעתיד

 עבודתם במדת, זרח עליך' ה וכבוד' וגו אורי
 יודעים' לה שעובדים פי על אף דהיינו ,ודרכם

 הבהירות וכל ה"ב הבורא כח הכל כי ומשיגים
 הוי, זרח עליך' ה וכבוד וזה ,הוא שלו לנו שיש

 היא ללבנה מונין שיהיו לכם הזה החודש אומר
 ומתחדש, זה הנקרא הבורא להמליך המלכות
 השפעות לכל הטובים מעשיכם י"ע כביכול
 משל( טו ר"שמו) במדרש ש"וכמ, טובות
 שמרתי אני עכשיו עד ואמר בן לו שהיה למלך
 פרקך על שעמדת עתה ומרגליות והזהב הכסף

 החודש קידוש לפי כי ,'וכו לך מסור הכל הרי
 וכענין, למעלה מסודרת ההנהגה שלמטה
 על( ב"ה א"פ סנהדרין ירושלמי) ל"חז שדרשו

, עלי גומר לאל' וגו אקרא( ג, נז תהלים) פסוק
 ורצון דלתתא ואיתערותא אדם בדיוקן ומתנהג

 סלה ישראל לעמו טוב כל להשפיע יעשה יראיו
 עכ"ל.

שקליפת מצרים ושורש הגלות  דהיינו
היתה הכפירה הנ"ל שכביכול לרוב גדלותו של 
האין סוף ב"ה, לא נאה ולא יאה להשגיח 
בהשגחה פרטית בכל עת ובכל רגע ממש בכל 
חלקי הבריאה בשוה ממש, מאצילות דאצילות 
עד חלק הדומם שבדומם שבעולם עשיה 
דעשיה, כביכול מקום הצמצום המצומצם 

ינות עש"ן, וכידוע דהגלות ביותר, בג' הבח
הגדולה ביותר הוא גלות הדעת שהוא החיבור 
והדביקות בטהרה שלימה וגמורה ב' הבחינות 
שבענין הדעת, וכמבואר באר"י ז"ל דגלות 
מצרים היתה גלות הדעת ודייקא מרע"ה סוד 
שלימות בחינת הדעת הוא היה הגואל מגלות 
הדעת, דהיינו שבחינת גלות וריחוק משורש 

דושה והדביקות בו ית' מצד חלק הטומאה הק
ע והקליפה, איננה הגלות האמיתית דהרי בהגי

חדא  ההכרה שהוא בצד הקליפה הרי ברגעא
ישוב לדעתו והכרת האמת לשוב למחצבתו 
הקדושה, אך בהיותו בגלות באופן שכביכול 
מגביר ומגדיל גדלות הבורא בהכרתו ובהבנתו 

ברואים המצומצמת דאין לכבודו להשגיח על 
שפלים לרוב גדולתו והוא כביכול מצד הכרת 
הגדלות, זהו הגלות הגדולה ביותר דהרי הכל 
הוא באצטלא דקדושה כביכול, וזהו עומק ענין 

דעת הבדלה מנין,  , דהרי אם איןגלות הדעת
ובכח הטעות העמוקה אינו יודע להבדיל האם 

 ות או בגאולה, בטעות של כפירה אוהוא בגל
באמונה והכרת האמת, וזהו שורש כל הגלויות 
גלות מצרים דבלא בהירות בהבדלה וטהרה 
אמיתית שהוא הביטול הגמור לדעת העצמית 
בהבנה המצומצמת הרי הוא בעומק הגלות 

 שאין עומק יותר מזה.

לגאולה, דההכרה וההתחברות  מהגלות
לאמונה השלימה והטהורה בהשגחה פרטית 

לל ובפרט בכל עת על כל חלקי הבריאה בכ
ובכל שעה, כפי שביאר לנו אור שבעת הימים 
הבעש"ט הק' עה"פ לעולם הוי"ה דברך ניצב 
בשמים, דהכוונה דהרי במאמר נברא העולם 
והמאמר ההוא הוא "לעולם" דהיינו באופן 
תמידי באופן דלא נפסק נמצא דבר הוי"ה 
בשמים להחיות כל הבריאה כולה לכל חלקיה 

מות ולכל חלקי הדצח"מ ופרטיה בכל העול
שבה, ובאם ח"ו יפסק לרגע קטן דבר ה' מחלק 
מסוים אזי באותו רגע נפסק חיותו וקיומו 
כתוצאה מחוסר ההשגחה הפרטית ממנה, וזהו 

ידוע הכוונה בתפלתינו באמירת "ואתה מחיה 
את כולם" לכוונה הנ"ל שהקב"ה בכבודו 
ובעצמו מחיה בכל רגע את כולם ממש 

שלימות ההכרה והאמונה כפשוטו, וכפי 
בהנ"ל כן הוא שלימות טהרת הלב והדעת 
באמונה טהורה בדביקות וקשר תמידי עם 

 הבורא עולם.

זה הנ"ל מקורו הוא בעצם בדברי יסוד 
הרמב"ן הק' בפרשתינו עה"פ והיו לטוטפות 

 מצות בטעם כלל לך אומר ועתהוגומ' וז"ל 
 אנוש מימי בעולם ג"ע היות מעת הנה - רבות
 כופרים מהם, באמונה להשתבש הדעות והחל

' בה כחשו, קדמון העולם כי ואומרים בעיקר
 בידיעתו מכחישים ומהם, הוא לא ויאמרו

 בעליון דעה ויש אל ידע איכה ואמרו הפרטית
 בידיעה שיודו ומהם(, י"א ע"ג תהלים)

 הים כדגי אדם ויעשו בהשגחה ומכחישים
 או עונש עמהם ואין בהם האל ישגיח שלא
 ירצה וכאשר ,הארץ את' ה עזב יאמרו, שכר

 מופת עמהם ויעשה ביחיד או בעדה האלהים
 לכל יתברר, וטבעו עולם של מנהגו בשנוי
 הנפלא המופת כי, כלם האלה הדעות בטול
 ויודע, מחדשו אלוה לעולם שיש מורה

 נגזר ההוא המופת יהיה וכאשר ,ויכול ומשגיח
 אמיתת עוד ממנו יתברר נביא מפי תחלה

 ויגלה האדם את האלהים ידבר כי, הנבואה
 זה עם ותתקיים, הנביאים עבדיו אל סודו

 .כלה התורה

 כי תדע למען במופתים הכתוב יאמר ולכן
 על להורות(, י"ח 'ח לעיל) הארץ בקרב' ה אני

 כדעתם למקרים אותה עזב לא כי, ההשגחה
, הארץ' לה כי תדע למען( כ"ט ט שם) ואמר

 מאין שבראם שלו הם כי, החידוש על להורות
 בכל כמוני אין כי תדע בעבור( י"ד ט שם) ואמר
, בכל שליט שהוא, היכולת על להורות הארץ

 המצריים היו זה בכל כי, בידו מעכב אין
 האותות כן אם מסתפקים או מכחישים
 באמונת נאמנים עדים הגדולים והמופתים

 .כלה ובתורה הבורא

 ומופת אות יעשה לא ה"הקב כי ובעבור
 אותנו יצוה, כופר או רשע כל לעיני דור בכל

, עינינו ראו לאשר ואות זכרון תמיד שנעשה
, לבניהם ובניהם, בנינו אל הדבר ונעתיק
 הזה בענין מאד והחמיר אחרון לדור ובניהם

( ו"ט ב"י לעיל) חמץ באכילת כרת שחייב כמו
 והצריך(, ג"י ט במדבר) הפסח ובעזיבת
 באותות אלינו שנראה מה כל שנכתוב

 ולכתוב, עינינו בין ועל ידינו על ובמופתים
 ושנזכיר, במזוזות הבתים פתחי על עוד אותו



 

 

  

 ברכות) שאמרו כמו, ובערב בבקר בפינו זה
 שכתוב ממה, דאורייתא ויציב אמת( כ"א

 צאתך יום את תזכור למען( ג' ט"ז דברים)
 בכל סכה ושנעשה, חייך ימי כל מצרים מארץ

 .שנה

 ליציאת זכר רבות מצות בהן כיוצא כל וכן
 עדות הדורות בכל לנו להיות והכל - מצרים

 פה פתחון יהיה ולא, ישתכחו שלא במופתים
 הקונה כי האלהים אמונת להכחיש לכופר
 בענינה ונתכוון בפתחו וקבעה אחד בזוז מזוזה

 הבורא ובידיעת העולם בחדוש הודה כבר
 פנות בכל והאמין, בנבואה וגם ,והשגחתו

 מאד גדול הבורא שחסד שהודה מלבד, התורה
 עבדות מאותו שהוציאנו, רצונו עושי על

 החפצים אבותיהם לזכות גדול וכבוד לחירות
 .שמו ביראת

 זהיר הוי( א"מ ב"פ אבות) אמרו ולפיכך
 חמודות שכולן כבחמורה קלה במצוה

 בהן מודה אדם שעה שבכל, מאד וחביבות
 באלהינו שנאמין המצות כל וכוונת, לאלהיו

, היצירה כוונת והיא, בראנו שהוא אליו ונודה
 אל ואין, הראשונה ביצירה אחר טעם לנו שאין
 ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים חפץ עליון

 בתפלות הקול רוממות וכוונת, שבראו לאלהיו
 זהו, הרבים תפלת וזכות הכנסיות בתי וכוונת
 לאל ויודו יתקבצו מקום אדם לבני שיהיה

 לפניו ויאמרו זה ויפרסמו והמציאם שבראם
 ל"ז שאמרו במה כוונתם וזו ,אנחנו בריותיך

 אלהים אל ויקראו( א"ה ב"פ תענית ירושלמי)
 שתפלה למד אתה מכאן(, 'ח 'ג יונה) בחזקה
 ערך ערוך' עי) לבישה נצח חציפא, קול צריכה

 .(חצף

 אדם המפורסמים הגדולים הנסים ומן
, כלה התורה יסוד שהם הנסתרים בנסים מודה
 עד רבינו משה בתורת חלק לאדם שאין

 אין נסים שכלם ומקרינו דברינו בכל שנאמין
 בין ברבים בין, עולם של ומנהגו טבע בהם

, שכרו יצליחנו המצות יעשה אם אלא, ביחיד
 בגזרת הכל, ענשו יכריתנו עליהם יעבור ואם

 'א ז"י בראשית) כבר הזכרתי כאשר עליון
 בענין הנסתרים הנסים ויתפרסמו( 'ב 'ו ולעיל

 בענין התורה ביעודי יבא כאשר הרבים
 דברים) הכתוב שאמר כמו, והקללות הברכות

' ה עשה מה על הגוים כל ואמרו( ד"כ ג"י ט"כ
 את עזבו אשר על ואמרו, הזאת לארץ ככה

 לכל הדבר שיתפרסם, אבותם אלהי' ה ברית
 בקיום ואמר בעונשם' ה מאת שהוא האומות

 ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו

 ו"כ ויקרא) השם בעזרת זה אפרש ועוד ממך
 .(א"י

להדיא באופן ברור דזה היתה מבואר 
כפירת מצרים, ומינה דההיפך מכך זהו 

, ואם הכפירה של אמונתינו הטהורה והשלימה
מצרים זוהי הגלות הגדולה ושורש הגלויות עד 
כדי גלות הדעת, ברור ומוכרח דהגאולה 
הגדולה והשורש לכל הגאולות הוא האמונה 
הטהורה המקבילה באופן הטהור והחיובי 
לקליפה וטומאה הגדולה של טומאת מצרים 

 ה"י.

יסוד נוסף ועצום באמונה הטהורה אך 
כאן ברמב"ן הק' והוא שלימות הדעת מבואר 

הסוד לאפשרות האדם לצאת מהגלות הפרטי 
הקיימת בו בכל עת ובכל הדורות, שמכח זה 
נצטוינו דחייב לראות את עצמו כאלו הוא יצא 

 כישם וז"ל  רמב"ןממצרים, והוא דהרי כתב ה
 ונתכוון בפתחו וקבעה אחד בזוז מזוזה הקונה

 ובידיעת העולם בחדוש הודה כבר בענינה
, דהיינו שבזוז אחד מורה והשגחתו הבורא

ומודה בחידוש העולם וההכרזה בהכרת 
ההשגחה הפרטית היפך קליפת מצרים 
הטמאה, ולכאורה מהו ההבחנה דייקא בענין 
הזוז היחידי וכו', אך נראה לבאר באופן פשוט 
וברור, דבהבנה עמוקה הרי קליפת וכפירת 

חס בין מצרים הוא ענין המדידה בענין הי
הבורא והנברא ביחס להשגחתו, והמדידה 
והיחס הוא שורש הכפירה באמיתת מציאות 
אלקינו, והנה מדידת מצרים היתה בכללות 
הבריאה מצד סדר ההשתלשלות והצמצום 
בבחינת העולמות והנבראים, וזהו הכפירה 

הכפירה הזאת הוא ג"כ  הכללית, אך לפרטיה
נו באותו מדה וביותר בענין הפרט, דהיי

דבהיות האדם מודד יחס כלשהוא לכוונת 
היוצר והבורא את הנברא הפרטי כביכול 
בשביעת רצונו מהנברא ע"י מדידה ביחס 
למעשיו החיוביים במילוי רצונו ית' כביכול, 
דהיינו באם עושה ומצליח הרבה לעשות רצון 
בוראו בכמות או באיכות, אזי קרבתו והשגחתו 

יותר גדול,  מלעילא הוא ביתר שאת ובדקדוק
ביחס לזה הנברא דאין עושה וממלא רצונו 
בכמות או באיכות ביחס להשני ח"ו, וממילא 
כתוצאה מכך באופן המוכרח לא שייך הודאה 
שלימה על בריאת הנברא החלש או הפחות 
במעלה, ה"ה בעצם אותו הכפירה בשלימות 
מרובה רח"ל, דהרי מכניס בדעתו את ענין 

יאה שהוא בעצם המדידה בענין תכלית הבר
הבורא ב"ה המחיה ומהווה בכל עת את 
הבריאה, וא"כ אין לך כפירה טמאה יותר מזה 

 רח"ל.

את תכלית  רמב"ןאחר שגילה לנו ה לכן
 לנו שאין הבריאה מצד הבורא במה דכתב וז"ל 

 עליון אל ואין, הראשונה ביצירה אחר טעם
 ויודה האדם שידע "מלבד" בתחתונים חפץ

, ללא כל תנאים מעשיים,  שבראו לאלהיו
המשיך וכתב את ענין המזוזה הנקנה בזוז אחד, 
להורות על הנ"ל דאין כלל ענין של מדידה 
ויחס כלל וכלל, אלא ההודאה הברורה בידיעת 

ודאה לו האדם שתכלית הבריאה הוא הה
שבראנו הוא התכלית הנרצה, וממילא אין נ"מ 

ת כלל בשום יחס לגודל מעשיו בין מבחינ
הממון או מבחינת גודל המצוה בכל מדידה 
ויחס כלשהוא, זהו סוד האמונה , שהוא 
הגאולה האמיתית מהגלות הגדולה גלות 

 מצרים גלות הדעת והבן.

כוונתו ח"ו להחליש את כח הרצון אין 
וההתאמצות בעשיית רצונו ית' באופן 
המושלם דאדרבה כפי הכמות והאיכות 

ר אפשרות בעשיית מצותיו הרי יש לו יות
לגלות ולהתחבר לתכלית הבריאה בההודאה 
הגדולה שבראנו, אך תנאי כפול ומכופל הוא 
באופן שאינו מכחיש את התכלית ע"י מדידה 
ויחס ח"ו, ובעצם חיותו של האדם עלי אדמות 
וההכרה הברורה בכח המחייהו וההנאה מכך 
באופן שמודה לו על כך ללא שום מדידה זהו 

ביאר שם סוד תכלית תכלית הבריאה כפי ש
 תינו ודו"ק.וענין התפלה בבתי כנסיות ובתפל

לנו מכל זאת דבהיות האדם חסר  היוצא
בהרגשת שמחה וסיפוק אמיתי מעצם חיותו 

בכל עת ובכל רגע מהבורא ב"ה שמקבל 
בהשגחה פרטית, אזי מורה באופן מוכרח 

בחסרון שלימות האמונה  באופן דממילאו
הטהורה בהשגחת הבורא ובחידוש התמידי 

 ב"ה רח"ל.מאת הבורא 

מצרים ערות הארץ, פגם היסוד טומאת 
בעניני קדושה בחינת ערות הארץ הוא בחינת 
קליפת וטומאת כפירת מצרים, בחינת גלות 
הדעת, דדעת זה סדר טהרות היפך ענין 
 הטומאה, דהיינו הכפירה הוא הטומאה פגם

היסוד, והאמונה הטהורה הוא טהרת וקדושת 
ו"יסוד" בחינת  היסוד דעת דקדושה, "הוד"

אמונה הוא ג"כ בחינת רגלים הרגלים כידוע, 
כדאיתא בא חבקוק והעמידן על אחת, עמידה 
הוא בחינת הרגל, צדיק באמונתו יחיה, 
האמונה הוא היסוד של האדם ובה תלוי 

מונה קדושת היסוד, דהרי מצרים חסרון הא
הוא הטומאה בערות הארץ, וההיפך מכך 
האמונה הוא סוד טהרת קדושת היסוד 
והאמונה הטהורה, תכלית הבריאה כפי 



 

שנתבאר לעיל בדברי הרמב"ן הק' הוא 
ההודאה המגיע מהרגשת הנאה סיפוק ושמחה 
מעצם החיות שבנו הוא האמונה והוא הקדושה 
קדושת היסוד, שלימות הדעת והטהרה 

ר שלימות ההודאה והחיות השלימה, חוס
הסיפוק והשמחה בעצם חיותנו הוא העצבות 
רח"ל, שורש הסיבה והגורם לטומאת ופגם 
בקדושת היסוד והאמונה והדעת שהוא 
הטהרה, ולכן דייקא בפרשיות של שובבי"ם 
סיפור ענין והשתלשלות גלות מצרים הכפירה 
הגדולה, וסדר וסוד הגאולה מגלות הדעת 

רה, מסוגלת ביותר שהוא האמונה הטהו
לתיקון פגם היסוד לכל פרטי'ה, אך בהיות 
האדם מסגף עצמו ומכריח את עצמו בכל מיני 
עבודות למיניהם בכל עניני העבודה 
בהתאמצות יתירה ובהכרח גדול באופן שאינו 
מגיע לנקודה אמיתית של שמחה והנאה 
ואמונה בקרבת ה' בכל נקודה קטנה כדוגמת 

ה, אזי עיקר חסר מן זוז אחד שקנה בה מזוז
הספר ממש, וממילא אחר עבור כל ימי 
העבודה והתיקונים ואינו מרגיש הרגשה 
עליונה והתקרבות ועליה שלימה, הדבר אינו 
לפלא, כי את שורש ועיקר התיקון לא נגע ולא 
פגע, וכל עבודתו רח"ל הוא לריק, ולכן 
הטהרה נקרא בשם ה"דעת" דבכדי להגיע 

התנאי היסוד  לטהרה אמיתית בקדושת
הראשון הוא הדעת וההבנה וההכרה במהות 
מציאותו ותכלית רצון הבורא ממנו, ושלימות 
האמונה הברורה, באופן שאינו נמדד בשום 
יחס כלשהוא כמו שנתבאר למלעלה בדברי 

 הרמב"ן הק'.

הזה לכם ראש חדשים, חודש ניסן  החודש
מזל טלה ראש המזלות ע"ז של מצרים, הכוונה 
לקליפת וכפירת ענין המזל והטבע היפך ענין 
ההשגחה הפרטית וכו', ישראל נמשלה ללבנה 
המתחדשת בכל עת ממש בכל יום ובכל רגע, 
זהו יסוד כלל ישראל דההשגחה הפרטית 
מחדשת ומחיה בכל רגע מחדש את כל 

כולה, כדכתיב המחדש בטובו בכל  הבריאה
יום תמיד, דהיינו לא רק בכל יום אלא תמיד, 
דהיינו בכל רגע ורגע יש חידוש לכל הבריאה 
כולה בכלל ובפרט, וכתינוק שנולד הוא האדם 
בכל שבריר של רגע, והרי ברור דהחיות ברגע 
הקודם אינו מחייב כלל את החיות ברגע הבא, 

הא דעדיין חי הוא דהרי כ"א מת ברגע מסוים, ו
בהשגחה עליונה אתו באופן מיוחד ומדויק, 
והחידוש הזה הוא "בטובו", ואם אמונתנו 
הטהורה הוא ההודאה בזה שבראנו ממילא 
מוכרח הוא דבכל רגע אנו צריכים להודות 
ולהלל על החידוש בבריאתנו הנרא בעיני 

מצרים וקליפתה כדבר טבעי ותמידי באופן 
לא שייך ח"ו עצבות  דממילא רח"ל, וממילא

או הרגשת חוסר סיפוק רח"ל גם בעת אשר 
המדרגה שלנו מבחינת העבודה הוא במדרגה 
נמוכה או נמוך מהנמוך ח"ו, דהרי אם הבורא 
בראנו ומחיינו באותו מצב וענין, הרי ברור 
דרצונו ית' בי הוא בשלימות והא ראיה 
שממשיך לחיותינו באותו הרגע והוא הכל 

, וזהו ייך ח"ו חוסר שמחה ח"ולטובתי, ומה ש
זמן חידוש הלבנה דייקא בעת היותה קטנה 
ומוסתרת, ולכן כלל ישראל נמשלה ללבנה, 
ובזה נתקשה כביכול מרע"ה וע"ז אמר לו 
הקב"ה כזה ראה וקדש, זהו יסוד קדושת 

 ואמונת וטהרת כלל ישראל.

הזה הוא סוד ההתחדשות חידוש 
שונה המצוה הרא התמידית ללא הפסק, והוא

שבתורה, דהרי ידוע בשם צדיקים דכל התורה 
נכללת בספר בראשית, וספר בראשית בפרשת 
בראשית וכו' וכו' עד האות הראשון 
שבבראשית עד הנקודה שבב', על אותו רעיון 
נ"ל דכל מצות התורה נכללים במצוה ראשונה 
שהוא מצות חידוש החודש, דהרי התורה 

נכי הוי"ה ומצותיה הם עיטין ועצות להגיע לא
אלקיך תכלית הבריאה כמבואר בזוה"ק, והרי 
נתבאר דשלימות האמונה בתכלית הבריאה 
הוא דייקא באופן של התחדשות בכל רגע ללא 
מדידה ויחס רח"ל שהוא היפך האמונה 

 הטהורה, ולכן הוא המצוה הראשונה והבן.

והמופתים שנעשו במצרים היו  האותות
יאה לצורך ההוכחה וההכרה בחידוש הבר

ובהשגחתה בכל עת ובכל רגע, ודייקא דרך 
הניסים למצרים שהם שורש הכפירה בהשגחה 
נוכל להודיע לבנינו ולדורות הבאים יסודות 
האמונה הטהורה ויסוד קיום וקדושת כלל 
ישראל, ולכן בא אל פרעה כי אני הכבדתי, 
דאדרבה דייקא במצב של הכבדה שהוא ענין 

ה, בבחינת המורה על הטבע העצבות והכפיר

כיתרון האור מן החושך, על ידה יתגלה 
 האמונה הטהורה והשלימה.

פסח המורה על הכרזת האמונה  קרבן
גאולת הדעת, שחיטת הטלה שורש הטהורה 

קליפת המזלות, ההתחברות לחידוש התמידי 
סוד ההשגחה הפרטית, תנאי המצוה הם בענין 
הרגלים לכוונה הנ"ל א' בחינת הרגלים הוד 

האמונה והקדושה יסוד קיום העולם, ויסוד, 
הב' בעניני הרגלים שהם הרגילות הנראה 
לכאורה כענין וההנהגה הטבעית בה דייקא אנו 
מקריבים קרבן פסח, להורות ולהחדיר את 
האמונה הטהורה והשלימה בלבנו ובדעתנו, 

 דעת דקדושה מול דעת דקליפה רח"ל.

אשר התעללתי במצרים, ענין השחוק  את
השקר באופן שנראה לעין כאמת,  הוא ענין

ובעת אשר נתגלה האמת נעשה הענין לשחוק 
גמור, וע"י המופתים במצרים לקעקע את ענין 
הטבע שהיה נראה עד אז כאמת וטבעי נתגלה 
בהכרה ברורה כשחוק גמור אחר שידוד 

 מערכות הטבע ושחיטת קליפת המזל והטלה.

דכל אחד ואחד באופן פרטי יש בו  ומינה
רטי של גלות מצרים רח"ל שורש גלות פ

הטומאה והדעת דקליפה וההתחברות לטבע 
והמדידה וחוסר ההכרה בהשגחה פרטית 
רח"ל, וממילא חוסר הודאה בעצם היותנו 
נבראים וחוסר ההתחדשות בכל רגע, וממילא 
חוסר שמחה פנימית וחוסר הרגשת ואמונת 
קרבת ה', וממילא נפילות בעניני קדושת היסוד 

גאולה הפרטית הוא ההכרה באמונה רח"ל, וה
הטהורה ההכרה בהשגחה פרטית ואמונה 
שלימה בחידוש הבריאה הפרטית של כאו"א, 
וממילא השלוה והשמחה הפנימית, והעליה 
התמידית כתוצאה מחוסר מדידה ויחס ח"ו, 
וממילא תיקון פגמי היסוד שהוא הטהרה 
והקדושה והאמונה הטהורה, זהו סוד תיקון 

 אשרי הזוכה לכך. השובבי"ם, 

 

 סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל 

בעת השמחה  שליט"א החבורהראש ורבינו הרה"צ מורינו ברכת מזל טוב נשגר בזה קדם 

 שמעון ארי' לייב ני"וכמר מפורסם בכל מידה נכונה ההבה"ח השרויה במעונו, בהביאו בנו 

 ,בקשר של שידוכין

נועם אלימלך בית  ביהמ"דרב ד אייזיק שיף שליט"אצחק יג הצדיק ר' הרה"עב"ג בת 

 חיים שלמה ראטנבערג שליט"אר'  צחתן הרה" ,שמש

 וצאי חלציו, בבריות גופא,יעזור ה' יתברך שמורינו שליט"א ירווה הרבה נחת תמיד מכל י

 מתוך הרחבה גדולה ולב שמח, והזיווג יעלה יפה מתוך שמחה והרחבת הדעת.


