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  פרק א

 מה תצעק אלי 
 

 

 אל  דבר   אלי   תצעק  מה  משה  אל '  ה   ויאמר
 . (טו,  יד שמות ) ויסעו  ישראל בני

 שתי בחינות של 'אמת'
יש עולם או אין עולם? זוהי השאלה המעסיקה את כל אחד שנכנס לעומק היכלי 

 החסידות. 

כשנמצאים כאן, בקומה התחתונה, בעולם השפל הזה, רואים במציאות שהעולם  

קיים, כל מה שיגידו לך על 'בחינות' של 'כולא קמיה כלא חשיב' ועל 'ביטול במציאות',  

את הבריאה ניצבת בזקיפת ראש, ומכריזה על  מוכחש מיד על ידי עיני הבשר שרואה  

'אין  של  אחרת  בחינה  שם  שולט  העליונה,  לקומה  כשמתעלים  אבל  בעוז.  מציאותה 

יוכל   כיצד  התמיהה:  עד שעולה  כלל,  נברא  לא  וכאילו  קיים העולם,  לא  וכלפיו  סוף', 

 להיות שיש למטה מציאות של עולמות ואינם בטלים ומבוטלים לגמרי.

ואין בו שום הבדל בין קודם יש מקום נעלה   אשר שם אין העולמות קיימים כלל, 

העולם שנברא  לאחר  העולם  שם  אשנברא  אין  עולמות,  של  דמיון  אפילו  שם  אין   .

אמת  היא  וגם  נוספת,  אמת  שיש  אלא  מוחלטת.  אמת  וזוהי  וכלל,  כלל  מציאות 

 
שהשינוי שיש בעולם הוא רק לאלו שהקב"ה מוסתר מהם, ולא    )תיקון כו עא:(  תיקוני זוהרראה    .א

ווי לבני    ,אמר ליה ברי  ',לא שניתי  ה'אני  '   (, ו)מלאכי ג אמר רבי אלעזר והא כתיב  לגבי הצדיקים, וז"ל:  
לבא אטימין  דאינון  ידעין  ,עלמא  ולא  דידעין  שכינתא   'אני'ודאי    ,דחשבין  דכתיב   ,איהי  הוא  הדא 

כו כא )ויקרא  ולא איהי תמורה מיניה באחרא  ',רתי אתכם אף אני ויס '  (,  ואיהו לא   ,איהי לא אשתני 
הדא הוא   ,אבל לגבי חייבייא אשתני קודשא בריך הוא ואסתתר מנייהו  ,אשתני ולא אסתתר מינה

כי דור תהפוכות המה בנים  'ואמאי בגין    ',אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם'   (, כ)דברים לבדכתיב  
אמר לו: בני, אוי לבני העולם שהם    ',לא שניתי  ה'אני  'אמר רבי אלעזר: והרי כתוב    -'. ]לא אמון בם

ויסרתי אתכם אף ', היא השכינה. זהו שכתוב  'אני'ודאי  .  ולא יודעים  ,אטומי לב, שחושבים שיודעים
ואינה  'אני משתנה  לא  היא  באחר,  ממנו  אל ,  תמורה  אבל  ממנה,  מסתתר  ולא  משתנה  לא  והוא 

', ולמה, אסתירה פני מהם אראה מה אחריתםה הקב"ה ומסתתר מהם, זהו שכתוב 'הרשעים משתנ
 . '[כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בםבגלל '
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מים  מוחלטת, שיש עולם, וכמו שכתוב מפורש בתורה 'בראשית ברא אלקים את הש

 .בואת הארץ' 

כיצד מסתדרים להן שתי 'אמת' הללו, אשר כל אחת מהן איננה דמיון אלא אמת  

גמורה ומוחלטת. השכל שלנו מבין כי באם יש אמת שאומרת שאין עולם, חייב להיות 

הפכים  שני  סובלת  האלוקית  האמת  אבל  עולם,  יש  שלטענתה  נוספת  אמת  שאין 

שתי שמעל  למקום  מתעלים  וכאשר  הנקרא    כאחד,  למקום  מגיעים  הללו,  'אמת' 

, ולמקום הזה הגיעו בני  ג'אמת לאמיתה' ששם הכל מסתדר, ואין שום סתירה ביניהם

 'בעתיקא תליא מילתא' כמו שיבואר להלן.  -ישראל בעת קריעת ים סוף 

אכן, קשה להבין כיצד שייך שהעולמות בטלים לגמרי וכאילו לא נבראו כלל, שהרי 

מלואו. אבל עצם הדבר שאנו יודעים שיש מקום נעלה כזה, אשר בו  אנו רואים עולם ו

ועל מה שמתרחש   לנו הסתכלות אחרת על העולם  ומבוטל, צריך להעניק  הכל בטל 

בו, לא להפגע כ"כ מאנשי העולם, לא לרוץ אחר תאוות העולם, ולא לקחת את העולם 

מתרחש עלינו צרה  ברצינות, אלא להתעסק בענייני העולם בביטול וכלאחר יד. כאשר  

הזאת  המציאות  כל  אין  ששם  מקום  יש  הרי  לעצמינו,  ללחוש  אפשר  ח"ו,  דאגה  או 

 קיימת כלל אף לא בדמיון, ומה לך כי יפול רוחך על דבר שכולו הבל הבלים.

 ים ויבשה
כל זה הוא לגבי ביטול העולמות, כלפי השאלה: האם העולמות קיימים או לא, אבל 

 עצמן קיימים שני מצבים: נס וטבע, ים ויבשה.   גם בתוך מציאות העולמות

ה'ים' הוא בחינת 'עלמא דאתכסיא' כמים לים מכסים, מלמעלה לא רואים כלום,  

בריאה  לה  רוחשת  למטה  רק  כל,  לעין  ניכרת  אינה  שבים  החיים  בעלי  של  מציאותן 

"זה גדולות"    עם  קטנות  חיות  מספר,  ואין  רמש  שם  ידים,   ורחב  גדול  הים  שלימה, 

 
 שתי   שיש,  .(מד   לתודה  מזמור)  הרב  בסידור  וכתב'",  ה  דעות  אל  כי"  (ג ,  ב'  א  שמואל)  נאמר  זה  על.  ב

 ת "והשי  בריאה  שיש'  תחתון  דעת'  היא  והשנית,  ומבוטל  בטל  שהכל'  עליון  דעת'  היא  האחת,  דעות
 . ומוחלטות נכונות שניהן אך, מזו זו שהפוכות אף, אלו דעות  שתי. ופרט פרט כל ומשגיח מנהיג

למעלה שתי    יש  כי,  (בראשית,  י"רשב  מאמרי  שער)  ל"האריז  ובכתבי  .(רצא   האזינו  ז"אד)  בזוהר  איתא  וכן
ליה  ,  מדעת   למעלה  דעות, דעת ויש   עליון  דעת  שיש  ','ה   דעות  'אל  (ג ,  ב'  א  שמואל)  מדכתיבויליף 

. למעלה  סתום  והוא,  לעולם  ומציאות  קיום  נותן  שאינו  תוהו  בחינת  הוא  עליון  דעת.  תחתון  דעת
 .התחתונים בפרצופים מתפשט והוא, לעולם וקיום מציאות נותן תחתון ודעת

הרבראה    .ג התניא    סידור  על  בעל  כי  לד"ה  ב'  כבוד()ביאור  שהם  הגם  דאצילות,  ונוק'  ז"א  בחינת   :
מבחינה  להיותו  עליהם,  המקיף  אור  בחינת  ע"י  יחד  מתחברים  המה  מקום  מכל  ממש,  הפכים 
ומדריגה הגבוהה משניהם יחד.. מפני שבא עליהם בחינת אור האלקי הגבוה מאוד נעלה משניהם 

שאי מפני  כלל,  הפכים  ב'  ואינם  ממציאותם  מתבטלים  שאז  אחד  יחד,  כשכל  אלא  הפכים  ב'  נם 
 ואחד על מקומו בהתפשטות איזה מציאות.  
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מהמים  כה(,  קד  הלים)ת הוא  חיותם  שמקור  מרגישים  אלו  חיים  בעלי  סא:(.  , )ברכות 

ונפרדים  חיותם  נאבדה  כיצד  מיד  מרגישים  ליבשה  ולעלות  לצאת  מנסים  וכאשר 

ג:(ממקורם   הכל  )ע"ז  רואה  הוא  מצב,  בכל  השי"ת  את  רואה  שהאדם  'נס'  דרך  זהו   .

שבתוך   הנבראים  וגם  מכסים,  לים  כמים  מקור  אלוקות,  הוא  שהמים  יודעים  הים 

כל   את  ממלאים  שהמים  כמו  הבריאה  מציאות  כל  את  ממלא  אלוקותו  ואור  חיותם, 

 הים.

'יבשה' שם שולט הטבע, שמטביע ומעלים ומסתיר את מציאות הבורא   יש  אבל 

ית'. אנשים הולכים להם בעולם ואינם מרגישים שהיבשה הוא מקור חיותם ושורשם  

מה. הנבראים מרגישים עצמם כמו נפרדים, חושבים ש'הם' הגם שהאדם נוצר מן האד

 .דעושים הכל, הם מרויחים והם מפסידים, הם מתכננים והם מסתדרים לבד

יש כאן ויכוח בין הים ליבשה, בין הנהגת הטבע להנהגת הנס, וכל אחד מהם נראה  

הכל    אמת לאמיתו. האדם מכניס גרעין לקרקע וממנו צומחים חיטים וכל מיני תבואה,

בדרך הטבע. אך באמת, כאשר האדם מכניס גרעין לקרקע, אין ספק שהקב"ה שולח 

'גדל'  לו  ואומר  החדיר המלאך  כך  בפרטות,  מושגח  שאינו  בעולם  דבר  שום  אין   .

הבעש"ט הק' בקרב תלמידיו, וזה התפשט בכל העולם. נמצא שבאמת אין הבדל בין 

זה מלובש בדרך הטבע ואנו רגילים טבע לנס, הכל מתנהג על ידי הבורא ב"ה, אלא ש 

לכך, ואילו זה פועל בדרך שידוד הטבע, ובכל זאת, הטבע מעלים ומסתיר את הנהגת  

הבורא ית' בעולם, ונדמה כאילו הטבע מתנהג מאליו, האדם מכניס גרעין, משקה את  

הנהגה  כאן  שיש  מחשבתו  על  שיעלה  בלי  לתפארת,  גודלת  והתבואה  הקרקע, 

 אלוקית. 

 ות בחיבור של העולמות עם השי"תארבע דרג
 יש כאן ארבע דרגות.  

הדרגה הנמוכה ביותר, היא לדעת שהבורא ית' ברא את העולם לפני אלפי שנים, 

הבריאה   הנהגת  את  מסר  והלאה  ומאז  המזלות,  ואת  הטבע  חוקי  מערכת  את  וברא 

וזה צומח לתפארת, בלי שהקב"ה   בידי הטבע והמזלות. האדם מכניס גרעין לקרקע, 

היתה  זאת  פרטות.  בפרטי  השפלים  הנבראים  עם  היום  כל  עסוק  להיות  יזדקק 

 
  הן   למעלה  ויבשה  ים  וזל"ק: ענין  צו(  )פר'להרה"ק בעל התניא זי"ע    תורה  ליקוטיראה בספה"ק  .  ד

משל  והוא  דאתגלייא,  ועלמא  דאתכסיא  עלמא  בחינת דרך    שיש  מה  דכל  למטה,  וארץ  ים  על 
  מובלעין   שהן  לפי  באתכסייא,  הם  בהים  כ"משא  באתגלייא,  הם  שביבשה  אלא,  בים  יש  ביבשה

 .(ישיר  אז ה "בד בשלח' בפ'  וע) עליהם  שמכסה  הים בתוך ומכוסים

',  גדל  לו  ואומר,  אותו  שמכה  ברקיע  מזל  לו  שאין,  ועשב  עשב   כל  לך  אין'  (ו,  י  ר "ב)  ל"ז   כמאמרם.  ה 
 עליו. שחושבת אלוקית מחשבה לו יש ועשב עשב שכל והיינו
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ובפרט   בעולם,  היחידי  ככח  ב'טבע'  הכירו  אשר  זרה,  עבודה  עובדי  של  השקפתם 

בארץ מצרים שזאת היתה תרבותם ואלילם, ובני ישראל היו משוקעים בעומק הגלות 

רים 'הללו עובדי עבודה הזאת, ומאמינים גם הם בעבודה זרה זו, כמאמר שרו של מצ

 . וזרה והללו עובדי עבודה זרה'

ידו מתברר  'נס', שעל  של  להכיר במושג  מתחילים  כאשר  היא  יותר  נעלית  דרגה 

להגבלת  כפוף  להיות  בלי  בעולם  להסתדר  יכול  והוא  העולם,  את  מנהיג  שהקב"ה 

 הטבע ולחוקי הטבע.  

יותר, להכי נעלית  זו מעלה אותנו לדרגה שלישית,  הוא  דרגה  ר שגם הטבע עצמו 

הנהגה אלוקית. כי כאשר מתפעל רק מניסים, יש בזה חסרון, שמאמין שהקב"ה פועל  

בעולמו רק מפעם לפעם בדרך שידוד הטבע, אבל הנהגת הטבע עצמה פועלת כאילו  

מאליה. ולכן צריך שהנס יעורר אותנו שגם הטבע עצמו אינו נפרד כלל מהבורא ית', 

 ולמו גם על ידי הטבע. אלא הבורא ית' פועל בע 

יש   ואין שום מציאות,  ואין נס, אין עולם  לאחר מכן יש דרגה רביעית, שאין טבע 

רק מציאות אחת של הקב"ה ומלבדו אין כלום, כולא קמיה כלא חשיב, ומצידו יתברך  

היא   זו  כוונה  אשר  העולם,  שנברא  לאחר  העולם  שנברא  קודם  בין  הבדל  שום  אין 

של דאורייתא  עשה  'שמע   מצוות  ובוקר באמירת  ערב  לקיים  צריכים  ה', שאנו  יחוד 

זו אינה כדי שהאדם יעצום את עיניו ולא יראה  וגו' ה' אחד'. המטרה בידיעה  ישראל 

ביטול,  ויראה את העולם מתוך הרגש של  עיניו  יפקח את  כך  כלום, אלא כדי שאחר 

להעלות גורם  וכך  כ"כ,  וגסה  חומרית  מציאות  בעיניו  יהיה  לא  העולם    העולם  את 

של   של    'מחוייבממצב  למצב  ומוחלטת,  ברורה  שמציאותו    'אפשריהמציאות' 

המציאות' שלא חייב להיות שעוד רגע ימשיך העולם להיות קיים, וגורם שהאדם יביט  

הבריאה   מציאות  בתוך  האלוקי  האור  את  ויחדיר  חשיבות,  חוסר  מתוך  העולם  על 

 עצמה, שזוהי הדרגה הנעלית ביותר.

 בע מול הנסמלחמת הט
 ארבע דרגות אלו התרחשו בקרב בני ישראל, בצאתם ממצרים.  

שיש   כלל  ידעו  ולא  מצרים,  גלות  בתוך  הטבע,  בתוך  משוקעים  היו  ישראל  כלל 

המכות   לאחר  אבל  כיום[.  גם  חושבים  אנשים  שרוב  ]כפי  לטבע,  מעבר  מציאות 

 
  במצרים   ישראל  וזל"ק: כשהיו  ויקרא(  )פר' להרה"ק רמ"מ מרימנוב זי"ע    ציון  מנחםראה בספה"ק  .  ו

  ז "עוע   והללו  ז" עוע  הללו  השרת  מלאכי  עליהם  שאמרו  עד,  גדול  בקטנות  והיו',  ה  את  ידעו  לא
  אמונתם   היתה  שלא  רק,  ואבן  לעץ  ממש  בפועל  ז"עע  היו  ולא,  :(קע  בשלח  זוהר,  ד"רל  שמות  ש "ילקו)

 . ובבטחה באמת שלימה
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יוצאים בי ד רמה לחירות ששברו את מחיצות הטבע, הגיע רגע הגאולה, ובני ישראל 

, וחדר בהם זעולם. הם הגיעו לדרגה של 'חירות' מהגבלות הטבע, בבחינת 'פי החירות' 

'נס' שלמעלה מהטבע. הם יצאו בלי לחם, בלי מים, מתוך  ההכרה שיש מציאות של 

. כל זה המשיך כמה ימים, עד שבאמצע  חהפקרות מוחלטת וכפירה בכל הנהגת הטבע

בראשם החליטו לרדוף אחרי בני ישראל, ואז נקרעו   התעורר הטבע, המצרים ופרעה

 בני ישראל בין המצב של נס לבין המצב של טבע, הם מוצאים עצמם בין הים ליבשה. 

מצד אחד ידעו בבירור שיש מציאות של נס, והמציאות שלמעלה מהטבע היא אכן  

הטבע   כל  עינים,  ואחיזת  דמיון  אלא  אינו  הטבע  ואילו  האמיתית,  רק  המציאות  הוא 

שראו   לאחר  גם  שני,  ומצד  בעולמו.  כאן  השי"ת  מתנהג  ידו  שעל  ואמצעי  לבוש 

בעיניהם את כל הנסים וכל מה שידעו על אפסיות הטבע, אבל בפועל מצרים רודפים 

ונסתר  צפון  בלב,  מצוי  עדיין  הוא  ומפחיד,  מאיים  קיים,  זאת  בכל  הטבע  אחריהם, 

 . ט כל אלהי מצרים כדי להטעותםבתוכו, בבחינת 'בעל צפון' שעדיין נשאר מ 

התעללו  שהמצרים  שנים  מאות  לאחר  עצום  ובפחד  בטראומה  היו  ישראל  כלל 

בהם. כל פעם שראו מצרי קטן, התחיל לבם לדפוק בפחד. מצרי קטן בגיל חמש היה  

בלי שום  נאמנות,  בו מכות  ולהפליא  לבן ארוך,  זקן  ליהודי מבוגר בעל  מסוגל לגשת 

המבו המצריים  אותם סיבה.  שוחטים  או  מהבתים  תינוקות  חוטפים  היו  יותר  גרים 

רח"ל. והנה כעת, רבבות חיילים מצרים רודפים אחריהם, מתוך שנאה תהומית, מתוך  

תאות נקמה. רק נתאר לעצמינו אילו קבוצה של מאות ישמעאלים רודפים אחרינו עם  

מאמינים שאנו  לאחר  גם  מרגישים,  היינו  איך  היל"ת,  שלופים  שלם   סכינים  בלב 

 שהטבע אין בו שום מציאות. 

הפרעון.   תאריך  עד  זמן  עוד  שיש  יודע  כי  ובטחון,  אמונה  עם  האדם  חי  לפעמים 

עצם ההרגשה שיש בורא עולם שמנהיג אותו בכל פרט ומשגיח עליו בכל רגע, ורצונו 

 
ב.  ז תרל  )פר'  אמת'  'שפתכדאיתא  שכתוב  ב(" בשלח,  וזהו    שלמעלה   העליון  לשורש  'וישובו'  וזל"ק: 

 מהטבע.  שלמעלה בשורש רק חירות אין כי. החירות' 'פי וזה. מהטבע

בספה"ק  .  ח זי"ע    ציון  מנחםראה  מרימנוב  רמ"מ  וכאשר  ויקרא(  )פר'להרה"ק   אותם  בישר  וזל"ק: 
  לגדלות  ונכנסו ובעצמו בכבודו המלכים מלכי מלך עליהם נגלה כי, העם ויאמן נאמר הגאולה בשורת

 שתו  ולא,  חיים  מלך  פני  באור  הגדולה  התשוקה  מחמת  מאוד   נחפזו  זה  ובעבור,  גדול  ודביקות
  בהם   נססה'  ה  רוח  כי,  שלהם   חפזון  היה  וזה,  צידה  להם  עשו  ולא  ז"העוה  ועניני  האכילה  על  עיניהם
 ששפך   הראשונה  רהאהה  היה  וזה,  והזוהמות  החומריות  ומכל   הקטנות  מכל,  ם"ממצרי  וגורשו
 אליו. עכל"ק.  לבבם להטות עליהם רוחו את ש"ית הבורא

 של  לבן  לפתות  כדי,  שלהם  ז"ע   מכל  נשתייר  צפון  : בעלב(   יד,  )זוטרתא, בשלח  כמאמר הפסיקתא   .ט
 '.וינחם לגוים שוטח ויאבדם  לגוים משגיא' (כג  יב איוב) אומר הוא עליו, מצריים

 ש "כמ ,  צפון'  'בעל  קליפת  הכניעו  סוף  ים  קריעת  אצל  וזל"ק: כי  יתרו(   )פר'   נועם  אמריוראה בספה"ק  
 עכ"ד.  הים". על  תחנו נכחו צפון בעל "לפני  ב( יד, )שמות
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רק להטיב עמו, מורידה את הלחץ ואת הדאגה באחוזים ניכרים, כל אחד לפי מדריגתו 

. אבל לפעמים מגיע שעת האפס, חייבים יובטחון, וכל אחד לפי תכונות נפשו   באמונה

צריך  האם  עושים,  מה  הגדולה:  השאלה  נשאלת  ואז  לכאן,  או  לכאן  משהו,  לעשות 

להוסיף  או  צדקה,  לתת  להתפלל,  להאמין,  להמשיך  האם  לעשות,  לא  או  לעשות 

 השתדלות נוספת. 

 ארבע דעות בעת צרה 
ישראל על חופו של ים סוף. מצד אחד עומד הים, שרומז על   למצב הזה נקלעו בני

 ההנהגה הניסית שלמעלה מהטבע, ומצד שני עומד היבשה שהוא עולם הטבע. 

פ"ב    תענית  )ירושלמיואז התחיל ויכוח בין כלל ישראל, וארבע דעות עלו מבין הקהל  

. יש שאמרו 'נפיל עצמינו לים', אנו מפקירים את עצמינו מתוך ידיעה מוחלטת  יאה"ה(

'ים'   בטחון מוחלט, יחודא    -שאף אחד אינו יכול להרע לנו, נכנסים למצב הנעלה של 

עילאה, אין עולמות ואין כלום. אבל לאמיתו של דבר, בעומק החלטה זו טמונה יאוש  

המציאו עם  להתמודד  אונים  חוסר  מנותק וחידלון,  יותר,  גבוה  לעולם  ובריחה  ת, 

. אכן  )ישעיה מה, יח(לשבת יצרה'    -מהמציאות. לא זאת נדרש מאיתנו, 'לא תוהו בראה  

 
 סוף  מועד  שמתקרב  ככל,  הבנק  את  יכסה  כיצד  לדאוג  מתחיל  החודש  בתחילת  שכבר  אחד  יש  כי.  י

  על   מדבר  מי  ודאגה.  מתח  אחוז  90  של  ברף  עומד  כבר  הסוף  שלקראת  עד,  יותר  נלחץ  הוא,  החודש
  באמונה   מתחזק  וכאשר.  דאגה  אחוזי  120  על  ועומד  המתח  קו  את  עוקף  שאז כבר  האחרון  היום

זה  ובטחון   50  עם  החודש  סוף  ולקראת,  בלבד  אחוז  30  עם  החודש  כל  עומד  הוא,  עליו  מיקל  הרי 
, הנכון   בכיוון  שהוא  עצמו  את  לעודד  יכול,  המלאה  הכוס   חצי  על  שמסתכל  מי.  מהמשוער  חצי.  אחוז

  אלא ',  הק  ט"הבעש   תלמידי  כמו  להיות  אחד  מכל  מצפים  לא  הרי  כי,התחלה  בשביל  מאוד  יפה  זה
 שלו.  הפרטי המצב את  להכיר צריך אחד כל

יש  דואג   ואינו  כמעט,  משוחררת  נפשו,  יותר  קל  באופן  הכסף  עם  מתמודד  שמטבעו  אחד  אולם 
  אם   לקרות   יכול   כבר  מה:  לעצמו  חושב  הוא.  ותולדתו  טבעו  כך   אלא,  מדריגותיו  מצד  לא   מחר.  דאגת

 שוב  לפתוח  הפקיד בפני  ולהתחנן  אנשים  כמה  לפני  להתנצל  אצטרך  מקסימום,  הכסף  את  אשיג  לא
 בבנק.  המעוקל החשבון את

,  לבו  במעמקי  המסתתרים  בלבד  דאגה  אחוזי  5  עם,  עיר  של  ברחובה  ובטח  בהשקט  מתהלך  הוא
 ומגלה,  הדופק  את  לו  מודד  הוא,  החודש  סוף  אודות  היום  כבר  חושש,  דואג וחרד  אדם  רואה  ולפתע

אחד  עליו   מביט.  דאגה  אחוזי  30 , דבר  של   לאמיתו  אך,  ובטחון  אמונה  על  מימיו  שמע  שלא  כעל 
  אדם   אותו  ואילו.  הדאגה   מאחוזי  חצי  להוריד  הצליח  הוא,  אמונה  על  קשה  עובד,  זה  מתוח  אדם

 האמונה ועל הבטחון. על מתמודד ואינו כמעט, רגוע שמתהלך

  אומרת  ואחת  לים  נפול  אומרת  אחת  הים   על  אבותינו   נעשו  כיתים  זה לשון הירושלמי: ארבע.  יא
 לים  נפול  שאמרה   זו .  כנגדן  נצווח  אומרת  ואחת  מלחמה   עמהן  נעשה  אומרת  ואחת  למצרים  נחזור
 להן  אמר  למצרים  נחזור  שאמרה  זו'  וגו'  ה  ישועת  את  וראו  התיצבו  יג(  יד,  )שמות  משה  להן  אמר

  אמר  מלחמה  עמהן  נעשה  שאמרה  וזו'  וגו  היום  מצרים  את  ראיתם   אשר  את  כי  יג(  יד,  )שמות  משה
 תחרישון.  ואתם יד(  )שם משה להן אמר כנגדן נצווח שאמרה וזו לכם, ילחם'  ה יד(  )שם משה להן
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כדי  זאת  כל  אבל  מוחלט,  בביטול  דתוהו',  'אורות  עם  לחיות  מומלץ  לפעם  מפעם 

לרדת אחר כך לקומה התחתונה של 'עולם התיקון', בה חיים בתוך המציאות, אבל עם 

 ה אלוקית של ביטול. הרגש 

'נחזור למצרים'   המצב הנעלה של נס שמעל הטבע, התברר כהנהגה    -יש שטענו 

שאי אפשר לחיות עמה, ועל כן, ניתנה ראש ונשובה מצריימה, זה חלקינו וגורלינו, כה  

נגזר עלינו כאן בעולם השפל הזה להיות עבד במצרים, לעבוד את השי"ת בתוך מיצרי 

לעבוד את ה' באופן זה. גם כאן מסתתר היאוש, מרימים ידים הטבע, אין מנוס אלא  

 נוכח הטבע, ועובדים אותו עבודת פרך.

על במלחמה  עכשיו  יוצא  הטבע  הרי  מלחמה',  עמהן  'נעשה  שהציעו  מנת  -ויש 

להתגבר על ההנהגה הנסית, ועל כן נצא להלחם נגדו. אנו הולכים לכפור בכל מציאות 

מאבק זה את כל כוחינו. אין כאן תנועה של 'יאוש'  הטבע, להתעלם ממנו, ולהשקיע ב 

בו מתבטל האדם לגמרי ומתנתק מהמציאות, אלא הולך אל המציאות ונלחם בו, הוא  

לוקח לעצמו מטרה לגלות שהטבע אין בו כלום. זה טוב מאוד, אבל איזו תועלת תצא 

 .  יבמכך, הרי התכלית היא לחיות בתוך הטבע ולהאיר אותו, לא ללחום עמו 

להתפלל   שבחרו  רעיא    'נצווח  -והיו  משה  בעיני  חן  מצאה  לא  זו  עצה  גם  כנגדן'. 

מהימנא, והשתיק אותם באמרו 'ואתם תחרישון', וכן אמר הקב"ה למשה 'מה תצעק  

 אם  יצעק,  מי  ולמול  קשה,:  הק'אור החיים  אלי'. וכאן תעלה פליאה גדולה, וכלשון ה 

ג  יונה)  דכתיב  צרה  בעת  ובפרט  אלהיו.'  לה  לא  'מן  (קיח, ה  תהלים) ,  לי'  מצרה  'קראת  (ב, 

 לו   בצר  מהעונה  נענה  שלא  עוד   כל  הלא  להתפלל,  שהרבה  לצד  יה'. ואם   קראתי   המצר 

 מתפילה. עכל"ק.  ירף לא

 ארבע דעות במלחמה מול הטבע
על   להעיד  יוכל  מי  לכולנו,  יש  רוחניות  בעיות  גשמיות, אבל  צרות  לו  מי שאין  גם 

לשבור את הטבע לחלוטין ולצאת מן המיצר אל המרחב. מי הצליח עצמו שכבר זכה  

צריך   מחליט  שהגוף  מה  כל  ולא  הגוף,  אל  משועבד  להיות  לא  עצמו  את  ללמד 

 להתכופף אליו בביטול מוחלט, לאכול לישן לנוח וכו' בדיוק כשהגוף מחליט. 

 
,  הבושה   עם   להלחם,  הטבע  מהגבלות  לצאת  היתה  שדרך עבודתן  מסויימות  קבוצות  היו  בעבר .  יב

.  גבוה   לצורך  בבריאה  דבר  כל  לרומם  באה  אשר  החסידות  של  דרכה  זו  הגאוה. אך לא  את  ולעקור
  הונח   זה  על  לא  אבל,  שבתוכו  הנשמה   את  לגלות  כדי  הגוף  את  לבטל  יש  הדרך  בתחילת  כי  ואף

  עבודת   של  התענוג  את  להגדיל,  הנשמה   את  לרומם  היתה  החסידות  דרך  עיקר  אלא,  העיקרי  הדגש
  ללמוד   ירצה  הוא  וגם  האלוקי  התענוג  אחר  יסחף  שהגוף  ולקרב את האדם אל בוראו, עד',  ית  הבורא

 ולהתפלל. 
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  לפעמים מתעלה יהודי במשך תקופה ממושכת, הוא עובד על עצמו, אוכל רק כדי 

ועל  עיניו  בוקר, שומר על  לקום לפנות  נלחם  לבו,  שיעור שביעה, מתגבר על תאוות 

הוא   רבה,  באהבה  בוראו  אל  ונמשך  רוחני,  יותר  להרגיש  מתחיל  והוא  לבו,  מחשבות 

לימוד ברציפות ובהתמדה,   נוספות של  בלימודו, מוסיף שעות  מתחיל להרגיש טעם 

והג  מעט מהבוץ החומרי  עליו מכה  וחושב שהתחיל להתנער  נוחתת  לפתע  שמי. אך 

אכילה,  בתאוות  נפילה  לאחר  או  בכעס,  שנכשל  לאחר  עצמו  את  מוצא  הוא  הגונה, 

מהמצרים  לצאת  שהצליח  חשב  כבר  הוא  מתי?!  עד  ה'  אתה  לרסיסים,  נשבר  ולבו 

 .יגהפרטי שלו, והנה מצרים רודף אחריו

 מה עושים בשעה כזו? 

מי יש  עצות.  ארבע  הקהל  בין  נשמע  כאן  העולם   גם  לים',  עצמינו  'נפיל  שאומר: 

הזה מסוכן מדי, הטבע מדי חזק, התאוות מתגברים באופן שאי אפשר להלחם נגדם, 

לא   העבודה,  ובים  התורה  בים  לגמרי  עצמינו  נשקיע  הבה  נעשה,  זאת  איפוא  כן  על 

בלית  חיותו,  כדי  אלא  בו  לנגוע  ולא  מהגשמיות,  לגמרי  לפרוש  לשתות,  ולא  לאכול 

זו  השמים, ברירה.  בשמי  הרבה  להקב"ה  יש  כזאת  ועבודה  מלאכים,  של  עבודה  הי 

'נשמה  דוקא  חפץ  הוא  אבל  מספר.  אין  לגדודיו  לפניו,  שנשרפים  מלאכים  רבבות 

ניסה, הכשלון הגדול של    -בגוף', שנעבוד אותו מתוך הגשמיות דייקא. ותחילת נפילה  

רוא הם  מהחזית,  לברוח  מתחילים  החיילים  כאשר  הוא  השני המלחמה  שהצד  ים 

פורש   המאיימת,  מהיבשה  שבורח  מי  מתנהג  כך  מהמערכה.  ונסים  להתגבר  מתחיל 

 מהטבע, ומפיל עצמו לים, נעשה כולו רוחני בלי מגע לעולם הטבע. 

למצרים'   'נחזור  שטענו  רצונו    -ויש  כך  ודאי  הטבע,  על  להתגבר  שייך  לא  אם 

וליפול, ושוב לעלות ושוב    שנחזור אל הטבע ונתמודד שם, לעבדו עבודת פרך, לעלות

 ליפול. כל זה מתוך תחושת עבדות, בלי חיות ותענוג בעבודת ה'. 

טענה נוספת, 'נעשה עמהן מלחמה'. נשקיע כל מוחינו וליבנו במערכה נגד הטבע,  

לשבור את עצמותינו עבור הבורא ית', נלחם עד הסוף, נכריע את נפשינו עד שהנפש  

צה. הבעיה בזה היא, שאכן הצלחנו לרסק את הגוף  תתהלך כמו שבר כלי, חבולה ורצו

עם  במלחמה  עסוקים  שהיינו  מרוב  אבל  הרצונות,  את  לדכא  הבהמית,  הנפש  ואת 

הנפש הבהמית, השארנו את הנפש האלוקית צמאה, נפשה יבשה אין כל, הרי רצונה 

  להתענג על ה', להרחיב דעתה בענייני אלוקות, להתגבר בתורה ובתפילה, ומה הרווחנו 

 
בספר    .יג לטובה ראה  במצרים,    חשבה  כשהיו  וזל"ק:  זי"ע  מאלכסנדר  העניך  חנוך  רבי  מהרה"ק 

מחמת שהיו משוקעים, לא ראו בעצמם דאס גימיינקייט ]את הכיעור שלהם[, 'וישאו בני ישראל  
אחריהם[,   רודף  ]הכיעור  זיי  נאך  גייט  גימיינקייט  דאס  אחריהם',  נוסע  מצרים  והנה  עיניהם  את 

המבלי   וגו'  ויצעקו  מאוד  'גאר  'וייראו  יהיו  ממצרים  כשיצאו  חושבים  היו  הם  כי  במצרים',  וגו' 
 פארטיג' ]מושלמים לגמרי[, וכשראו שהם 'געמיין' 'ויצעקו' וגו'. יעויין שם.
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ואף שבתחילת הדרך צריך  עוול בכפו.  הגוף, המתייסר על לא  במלחמה הכבדה מול 

עליו  ומוטל  לנשמה,  לבוש  אלא  אינו  שהגוף  וללמדו  מי,  על  שולט  מי  לגוף  להראות 

הגוף  את  לרמוס  מטרה  כאן  אין  אבל  המעשיות,  המצוות  את  לקיים  לנשמה  לעזור 

לקדש אותו בעבודת הבורא    כמטרה מקודשת בפני עצמה, אלא כאמצעי, כדי שנוכל

 ית'.

נוספת   עצה  כאן  השי"ת    -ועלתה  לפני  בתפילה  נעמוד  כנגדן,  נצווח  'תפילה'. 

מנוחה.  נותן  אינו  הטבע  הסבל,  כח  כשל  הרי  הזה,  הקשה  המיצר  מן  אותנו  שיושיע 

 ובכל זאת, גם הצעה זו נדחתה על ידי משה שאמר להם 'אתם תחרישון'.

 'בעתיקא תליא מילתא'
האפס,  ויכוח   ברגע  עצות  ארבע  השמיעו  אשר  ישראל  כלל  בין  שהתעורר  זה, 

דרכי   על  להחליט  וחייב  הקיר  אל  כשנלחץ  ויהודי,  יהודי  כל  אצל  בעצם  מתרחש 

פעולה. אך כל העצות הללו לא מצאו חן בעיני משה, והוא הפריך אותם אחד לאחד, 

 הוא הסביר לכל אחד בשפה שלו שלא זו הדרך. 

 "מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל ויסעו".   -משה וגם הקב"ה פונה אל 

ויש להבין את התשובה הזאת, הרי כלל ישראל עמדו והתפללו, הם צעקו מעומק  

 ליבם, ולמה נדחתה הצעה נפלאה זו, וכי מה יש לעשות מלבד תפילה. 

בשם 'ספרא דצניעותא', כי הקב"ה הודיע למשה שבעת    )בשלח נב:(ומבואר בזוה"ק  

כזו, כאש ומידת הדין מתוחה, אין עצה אחרת  צרה  ר המקטרגים מתעוררים למעלה 

ולכן אמר הקב"ה  יומין',  'עתיק  ונעלם, בחינת הכתר שנקרא  אלא לעורר מקום גבוה 

 בעתיקא תליא מילתא'. -למשה 'מה תצעק אלי 

 להשלים בין הנס והטבע 
 נעוץ כאן נקודה עמוקה, שמאיר את כל הפרשה כולה. 

כל זמן שהטבע עומד בסתירה וניגוד לעולם הנס שמעל הטבע, ימצא היהודי את  

עצמו תמיד במצב של בהלה וחוסר יציבות, ההיפך מ'התייצבו וראו את ישועת ה'', גם 

הטבע  עליו  יתגבר  מהרה  עד  הטבע, אך  את  לראות  ולא  עיניו  את  לעצום  יצליח  אם 

שידו התחולל  שבמצרים  הגם  ולכן,  אחריו.  כל וירדוף  לעין  ונגלה  הטבע,  מערכות  ד 

אפסיות כוחות הטבע, אבל לא היתה זו גאולה שלימה, כי מצרים עדיין רודף אחריהם, 

 הטבע קיים ורודף תמיד אחרינו.  

ים  היו ישראל צריכים לגלות במעמד קריעת  ולכן, לצורך השלמת גאולת מצרים 

היינו הך. כי עד כה,    -סוף שהנהגת הטבע אינה סתירה כלל להנהגת הנס. הנס והטבע  
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כאשר בקשו לדעת היכן נמצא השי"ת, היו חושבים שאפשר לגלות אותו רק למעלה,  

בהנהגה הנסית שלמעלה מטבע, ואילו כאן למטה בעולם הטבע הרי זה מקום חשוך 

ומוסתר המנגד להנהגת הבורא, ולכן בקשו ישראל ללחום עם הטבע או להכנע אליו, 

 הגת הבורא ית'. כי הם ראו בו 'אוייב' להנ

אך בקריעת ים סוף נתגלה שהים והיבשה שוים לפניו ית', הוא מנהיג את שניהם,  

הטבע,   בדרכי  גם  אלא  מהטבע  שלמעלה  בדברים  רק  לא  התבררה  הנסית  וההנהגה 

בבחינת 'הפך ים ליבשה', שהנס האלוקי חודר עד לתוך עומק חשכות הטבע, וכנודע  

אלימלךדברי   ר'  ה   ידזי"ע  הרבי  שלא  על  הים',  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל  'ובני  פסוק 

 .טוהרגישו כלל שמתחולל נס בעודם מתהלכים בתוך היבשה 

 
  קריעת  בשעת  ישראל  דהנה  הים'  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל  : 'ובנישושנה(   )ליקוטי זה לשון קדשו    .יד
 ולבם   בדביקות  תמיד  שהולכים  צדיקים  ויש  וגדולתו,  ורוממותו  שמו  יתברך  נפלאותיו  ראו  סוף  ים

  הם   איך  נפלאותיו  רואין  ביבשה   שגם  סוף  ים  קריעת  בשעת  שלא   אף  ובגדולתו   אל  ברוממות  תמיד
  הים  בתוך  ביבשה   הלכו   ישראל  ובני  הפירוש  וזהו.  בעולם  הנמצא   ודבר  דבר  בכל  וערך  קץ  אין  עד

  והנפלאות  הנסים  שהצדיק   ליבשה'  ים  'הפך  בים. וזהו  כמו  אל  הרוממות  בזה   הלכו  שביבשה   פירוש
 שמו. עכל"ק.  יתברך וגדולתו  אל ברוממות תמיד הולך לאשר ביבשה  רואה  הוא בים הנראין

בספה"ק   עוד  איתא   בשלח(  )פר'  שלום  אהבתוראה    בלקוטי   אלימלך  נועם  הקדוש  בספר  וזל"ק: 
  וראו , ביבשה אל ברוממות כך כל הלכו  שישראל, דבריו תורף וזהו (ליבשה ים  הפך  יאמר  או ה" ד) שושנה
  באתגליא   ונפלאותיו  ת"השי  ניסי  שם  ראו  שבוודאי,  בים  שהלכו  כמו,  ונפלאותיו  ת"השי  ניסי  והביטו

,  בואם  מקום  בכל  ונפלאותיו  ת "השי  ניסי  שרואים,  כאלו  צדיקים  יש  היום  גם  כן  וכמו.  ובפרהסיא
 שם.  עיין, נצחית והתורה

  באמונה   בים  שהלכו  עד,  הבטחון  בגדר  אז  ישראל  היו  כך  שכל,  גיסא  לאידך  לפרש  יש  זה  דרך  ועל
  שהלכו   באמונה  פירוש,  הים'  בתוך  ביבשה  הלכו  ישראל  'ובני  וזהו.  ביבשה  שהולך  אדם  כמו  גדולה

 כמה  שביארנו  דרך  על,  ופשוטה  גדולה  אמונה  להם  והיתה.  הים  בתוך  הלכו  זו  באמונה,  ביבשה
 לפניו. עכל"ק. כמזומן בעיניו שהוא בטחון שיש (דגלו על איש  ה"ד  במדבר' פ' עי) פעמים

שצריך להזכיר קריעת ים סוף בכל יום כשם שצריך להזכיר    )ריש פ"ב דברכות(וכמובא בתוספתא  .  טו
 יציאת מצרים בכל יום. כי לא נשלמה גאולת יציאת מצרים עד לגילוי של קריעת ים סוף. 

 . א("תרל  בשלח, )פר' אמת שפת ה"קוראה עוד בספ

 עזה  קדים  ברוח  לנהג  יתברך  השם  הוצרך  וזל"ק: ולזה  מה(  אות  הפסח,  )חג   צדיק   פריוכתב בספה"ק  
  צריך  היה   אך,  ליבשה  ים  הפך  רגע  כמו  המים  שיבקעו  שמו  יתברך  כביכול  רצה  אם   הלוא,  הלילה  כל

  זולת   בעולם  טבע  שום   ואין  במאמרו  תלוים   בראשית  מעשה   שכל  ישראל  בלב  האמונה   שיוקבע
 יאמר  וידלוק  לשמן  שאמר  מי  (כה:  תענית)  דוסא  בן  חנינא'  ר  שאמר  כדרך,  יתברך  השם  הנהגת
  יתברך   שהשם  מה   רק   בעולם  והרגל  טבע  דבר  שום  שאין  עיניו  לנגד  ברור  שהיה   וידלוק  לחומץ

 עוד   זכו   לא  בשלימות  האמונה   בלבם  נקבע  היה  שלא  זמן  וכל,  וזמן  עת  בכל  וטבעו  כחו   בזה   משפיע
 חיים  רוח  נשמת  באפיו  ויפח  שנאמר  כדרך  הלילה  כל  עזה  קדים  רוח'  ה  וינהג  וזהו  ,סוף  ים  לקריעת
  ברכות   שאמרו  כמו)'  וכו   רעש  הרוח  אחר  מחנות'  הד  בחינת  נגד  והוא,  ממללא  לרוח  אונקלוס   ותרגום

  רוח '  ה  וינהג  וזהו  רוח   בבחינת  היה  ובלילה,  השירה  בעת  היתה  זו  ובחינה'  וכו  דקה   דממה  קול  .(נח
 . עכל"ק.'וגו עזה קדים



  יא הפך ים ליבשה ◆בשלח  | אש הפרשה

צריכים   היו  והנס,  הטבע  כמו  כאלו  ניגודים  שני  ובפרט  הפכים,  שני  איחוד  לצורך 

ונאדר, שנמצא במקום גבוה מעל שניהם  ולדידו שניהם בטלים טזשיתגלה אור כביר   ,

וכאשר מתגלה אור עצום ונפלא כזה, אין סתירה, הכל נבקע, והנס והטבע  ומבוטלים,  

 .יזמתאחדים כאחדים

גילוי  את  רואים  בו  הים,  של  האורות  ונתגלו  שנבקעו  סוף,  בים  הבקיעה  היה  וזה 

אלוקותו ית' בלא שום הסתר, וכלל ישראל נכנסו בתוכו, ונעשה להם הים כמו היבשה,  

 מצב של ים.  הם התהלכו על אדמה יבשה, בתוך

עצום,   אור  האיר  בעירבוביא,  שמשו  והיבשה,  הים  והטבע,  שהנס  שעה  ובאותה 

  ג(   פרשה  דשירה  מסכתא  דר"י  )מכילתאלמעלה מכל סדר ההשתלשלות, וכמו שאמרו חז"ל  

  אדמה'   הנביאים  'וביד  שנאמר  ויחזקאל,  ישעיה  ראו  שלא  מה  הים  על  שפחה  'ראתה

 .אלהים'  מראות ואראה השמים פתחו'נ (א  א יחזקאל) וכתיב  (יא יב הושע)

הכל  סתירות,  ואין  קושיות  אין  אלקים,  מראות  ומתגלים  נפתחים  השמים  כאשר 

ים   'הפך  של  נעלה  למצב  ישראל  בני  הגיעו  ואז  מובן.  הכל  מתבהר,  הכל  מתחוור, 

היבשה  יושבי  כלל  בדרך  שהרי  ליבשה,  הים  בין  המחיצות  שנתבטלו  ליבשה', 

ן יושבי הים כשעולים ליבשה מיד מתים, אך נבקע המחיצה, כשמגיעים לים נטבעין, וכ

 .יחונתגלה כי הטבע והנס, שניהם מונהגים בפרטות ע"י הבורא ית' בכל רגע ובכל פרט 

למצרים,   לחזור  או  להתייאש  שביקשו  הכיתות  מארבע  אחת  לכל  התשובה  זוהי 

א מפניו  לנוס  שצריך  אוייב  אינו  הטבע  כי  הטבע.  נגד  להתפלל  או  ליפול להלחם  ו 

לזרועותיו מתוך יאוש, גם לא להלחם כנגדו או להתפלל שיתבטל, אלא צריך להעלותו 

 ולתקנו, לעשות את הטבע כמו נס, ואת היבשה כמו הים.

 
 קדישא  בוצינא  המפורסם  הגדול  הרב  שכתב   וזל"ק: כמו  תשא(  כי   )פר'   לחיים  אורחראה בספה"ק    .טז

  הטבע   השתנות  נס   שיהיה ,  דבר  שום  להחליף  אפשר  שאי,  בגולם'  'וחילופיהם  ה" זלה  בער  דוב'  מוה
 .  ד"עכ , האין  אל דביקא וקוצא, חכמה גולמא יוד הוא,  בגולם כשבא אלא

 פסח  של  שביעי  וזל"ק: בליל  צו(  )פר'להרה"ק בעל התניא זי"ע    תורה  ליקוטיכדאיתא בספה"ק  .  יז
סוף   מבחינת  ההשתלשלות  מסדר  מלמעלה   ועצומה   גדולה   הארה   ומתגלה   מאיר  שהיה   ה "ב  אין 
  ממש   כאורה  וכחשכה  לפניו  ממש  שוין  ועשייה   שאצילות'  כו   ומשוה   השוה   הסובב כל עלמין,  עצמו,

 שוין  דאתגלייא  ועלמא  דאתכסיא  עלמא  העולמות  השתלשלות  שבסדר   והגילוי  ההעלם  שבחינת
 סדר   לשנות  נמשך  זו'  מבחי  והמשכה  ירידה  י"ע  לכן  כלל  עלמין  בגדר  אינו  שבאמת  כיון.  לפניו  ממש

 דאתגלייא  עלמא  כמו  גילוי'  בבחי  ממש  נעשה  דאתכסיא  עלמא  שבחינת  לגמרי  ההשתלשלות
 ברוח   הים  את '  ה  ויולך  וזהו.  לבד  והמשכה  הארה  דרך  ולא  גילוי  לידי  בא  עצמו  ההעלם  שכללות

 עצמו   ה"ב  ס "א'  מבחי  דהיינו  עולם  של  קדמונו '  מבחי  המשכה  הוא  קדים  רוח'  פי',  וגו  עזה  קדים
 דאתכסיא  עלמא'  שבחי,  לחרבה  הים  את  וישם  זו  והמשכה  גילוי  ידי  ועל.  כלל  עלמין  בגדר  שאינו
 עכל"ק. .למטה ממש  גילוי' בחי שהוא יבשה' בחי נעשה

 . ו("תרע שנת ויקהל ושקלים )פר' משמואל  שםראה בספה"ק  .יח
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עצמו   הטבע  אלא  ומצומצם,  מוסתר  ונפרד,  גשמי  דבר  אינו  שהטבע  נתברר  כאן 

עולים   מעתה  פירוד.  ולא  הסתר  שום  כאן  אין  אלוקות,  מחודשת, צועק  לדרגה 

 שמרגישים את הביטול של הים בתוך היבשה, ואת הגילוי של הנס בתוך הטבע. 

ולכן אמר הקב"ה למשה 'מה תצעק אלי', אין כאן הזמן והמקום לצעוק ולהתפלל  

, צריך לעורר כאן בקיעה נוראה, לגלות את  יט נגד הטבע, אלא 'בעתיקא תליא מילתא'

ולה יומין',  'עתיק  הנקרא  הכתר  שהנס אור  עד  הטבע,  בתוך  כאן  זה  נפלא  גילוי  וריד 

 והטבע יתאחדו כאחדים.

 התאחדות הטבע עם הנס 
עם   הנודע  מהמעשה  אחד,  בקנה  הנס  עם  הטבע  להתאחדות  דוגמא  להביא  ניתן 

 למד  כי  היות,  אותו  לשאול  ורצה  אצלו  אחד  אשר 'בא  (בשלח'  פר  יעקב  בית )הק'    הבעש"ט

 הים   שנבקע   שעה  שבאותה  לו  יצא  הללו  מותחכ  פי  ועל  והפילוסופיא,  הטבע   חכמת

  הרעש   זה  מה  כן  ואם,  הים  של  הטבע   פי  על  להבקע   אז   הים  צריך  היה  ישראל  בני  לפני

  ונסע,  גדולה  במבוכה  הלך  הקושיא  זו  ועם,  מאמינים  שאנו  הים  בקריעת  מהנס

 להבעש"ט הק'. 

  לבית   הבעש"ט הק'  הלך,  מהבעש"ט הק'  זאת   שאל  שהוא  קודם,  שמה  בא   וכאשר

 בעולם  שוטים  יש  כי  בהיות,  לפניהם  ודרש  העיר  בני  את  לקבץ  וציוה  הכנסת

א)  כתיב  כי  יראו  ולא  להם  עינים  אמנם,  ל"כנ  להם  שהוקשה  ואפיקורסים א,    ( בראשית 

  ברא   כן  גם  בעצמו  והטבע,  'הטבע'  גימטריא  ם"אלהי'  כו  אלהים'  ברא  'בראשית

 
לשון הזוהר: ביה שעתא, חמו ישראל עאקו מכל סטרין, ימא בגלוהי דזקפן קמייהו. בתרייהו,   זה.  יט

כל אינון אכלוסין, כל אינון משיריין דמצרים, לעילא עלייהו כמה קטיגורין. שריאו צווחין לקודשא  
באותה השעה ראו ישראל צרות מכל הצדדים: הים בגליו שעולים לפניהם. מאחוריהם -]  בריך הוא

 [. הקב"הכל אותם אוכלוסים, כל אותם מחנות מצרים. מעליהם כמה קטגורים. התחילו צווחים ל

דצניעותא,   בספרא  ותאנא  אלי.  תצעק  מה  משה  אל  יי'  ויאמר  כתיב,  בעתיקא    ' אלי'כדין  דייקא, 
נהירו  כדין  עלאין,  עלמין  בכלהו  רעוא  ואשתכח  קדישא,  עתיקא  אתגלי  שעתא  ביה  כלא.  תליא 

אתנה דצניעותא,  -]  ירדכלא,  בספרא  ושנינו  אלי.  תצעק  מה  משה  אל  ה'  ויאמר  כתוב,    ' אלי 'אז 
דוקא, הכל תלוי בעתיק. באותה השעה נגלה העתיק הקדוש, ונמצא רצון בכל העולמות העליונים,  

 . [ואז האור של הכל האיר

מ ממעזריטשומובא  וזהו  קיח(  אות   ליעקב,  דבריו  )מגידזי"ע    המגיד   ופירש,  אלי'  תצעק  'מה  וזל"ק: 
 לעשות   צריך  היה   ההוא  שבפעם  לפי  ,תחרישון'  'ואתם  וזהו.  תליא  בעתיקא  דייקא,  'אלי'  בזוהר

 שהוא  הדיבור  בעולם  ומחזיקים  בתפלה  מתחזקים  ישראל  היו  ואז ,  'יבשה'  מ'ים'  הטבע  השתנות
 תעלהונ, תחרישו להם אמר כ"ע. הזה בעולם השתנות לעשות יכול  היה לא לפיכך, הזה העולם חיות

  הכל   ויבשה  ים  ושם,  המדות  התחלקות  נראה   אין  ושם,  לעתיקא  עד  העולם  חיות  הדיבור  אותיות
 עכל"ק.עליון.  רצון הוא כי שוין
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  הקב"ה   שהתנה  מלמד  לתנאו,  -'לאיתנו'    (ו  כא,  שמו"ר)  ל"ז   חכמינו  שדרשו  וזהו,  הקב"ה

 ישראל   בני  לפני  שיתבקע  הים  בטבע   הקב"ה  הטביע   ומאז ',  כו  בראשית  במעשה

  זו   טבע   הקב"ה  עשה   העולם  בריאת  בראשית  כי,  גדול  יותר  הנס  וממילא,  שעה  לאותה

  היו   לא  ובאם,  זו  טבע  נברא  ראשית  שנקראו  ישראל  בשביל  ובראשית,  ישראל  לצורך

 בים'.  זו   טבע   עושה  הקב"ה  היה לא הנס לזה צריכים ישראל

אור   שמתגלה  לאחר  כאחד,  מתאחדים  והטבע  הנס  כיצד  שממחיש  דוגמא  זהו 

 . ככביר ונאדר העומד למעלה מהטבע והנס גם יחד

 מאמין וזורע
את   מכחיש  זאת  ובכל  הטבע,  לפי  מתנהג  שהאדם  ביותר,  הנעלית  הדרגה  זוהי 

 הטבע. 

. אצל גוי כאמאמין וזורע'באה תוך כדי זריעה ויגיעה, בבחינת 'אמונתם של ישראל  

נס רק כאשר פתאום צומח עץ בלי שאף אחד ישתול אותו. אבל אם הגיע   מתרחש 

אדם ושתל עץ, אין כאן שום נס. אבל אצל יהודי באה האמונה תוך כדי זריעה, והטבע  

 .כבאינו חוצץ בינו לבין קונו 

לה בה אור כביר כזה, אור של 'ידיעה' השולל את  במכת חושך, שנתגוכך רואים גם  

ובלעדיו  ע"י השי"ת,  בפרטות  'בחירה', עד שהורגש בעליל שהכל מושגח  של  המצב 

 לא יוכל איש להרים את ידו לעשות קטנה או גדולה.  

אינו   הוא  לחלוטין.  אותו  ומשתיק  מחשיך  זה  הרי  לגוי,  כזה  אור  מתגלה  וכאשר 

מסוגל לזוז, לא לקום, ולא להתיישב. כי הוא רואה בזה סתירה: 'או אני, או השי"ת', אי  

ולפעול  לעשות  יכולים  ישראל  בני  אבל  אחד.  בכתר  שישתמשו  מלכים  לשני  אפשר 
 

  ( א'  סי  ויצא'  פר)  בארתי  כבר  וזל"ק: באמת  ו(  אות  בשלח  )פר'  יוסף   יעקב  תולדות וראה עוד בספה"ק    .כ 
 קריעת  הטבע  בדרך  שיהיה   כדי,  (כ"פ  ר"ב )'  וכו   לתנאי  לאיתנו'  הים  'וישב  ש" כמ,  לתנאי  הוצרך  שלכך

. סוף  ים  לקריעת  יזכו  מקום  מכל,  הטבע  פי   על  להתנהג   ישראל  סוגי   בחירת  יהיה   שאם,  סוף  ים
 כל  את  יתרו  וישמע  ש"וז.  סוף  בים  לטבע  אחריהם  לרדוף  מקום  יש  שבזה  וסבר,  מזה  ידע  לא  ופרעה

  הטבע   פי  על  שהיה,  י"רש  כפירוש  סוף  ים  קריעת  וזהו,  עמו  ולישראל  למשה  אלקיםעשה    אשר
 ישראל   את'  ה  הוציא  כי,  סוף  ים  בקריעת  שמים  שם  להתקדש  סבה'  הי  שזה,  'אלקים'  הנקרא

  הטבע   חזר  כך  ואחר',  הוי  הנקרא  הטבע  פי  על  שלא  היה   לבד  ממצרים  שהיציאה   ל"ור.  ממצרים
 עכל"ק. .למקומו

  העולמים   בחי  שמאמין  בירושלמי  מפרש  -  זרעים'  סדר  זה  'אמונת  לא.(  )שבתכמו שכתבו התוס'  .  כא
 וזורע.

שנתן הש"י כח בהנבראים לפעול כל דבר וזל"ק:    (תרל"ב,  בראשית  'פר)  שפת אמתראה בספה"ק    .כב
עול כי  המכוון שידע כל פ  ה הי  ם כל זה להיות לו הבחירה לעשות כרצונו. וע  בעלי חייםוגם ב  ,פעולתו

 עכל"ק.  הוא כגרזן ביד החוצב. ,אף שעושה מעצמו ,הוא ית' הנותן לו הכח
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' ויודעים שאינם עושים כלום והכל מאת בעולם, תוך כדי שהם מאמינים באור ה'ידיעה

ונשמתם  הואיל  כאחד'  הפכים  'שני  של  מצב  עם  לחיות  יכולת  להם  יש  יהודים  ה'. 

מושרשת במקום נעלה ששם מתאחדים כל הסתירות, ולכן יש להם כלים לקבל את 

ו'בית כלים  להם  היה  במושבותם',  'אור  היה  ישראל  ולבני  'ידיעה',  של  מושב' -האור 

 האור, ולדעת איך לחיות עם אור כזה. להכיל את 

  גדולה   הארה  ומתגלה   בו מאיראור כביר ונפלא זה מתעורר בכל 'שביעי של פסח',  

,  עלמין  כל  הסובב,  עצמו  ה"ב  סוף  אין   מבחינת  ההשתלשלות  מסדר  מלמעלה   ועצומה

 .)ליקוטי תורה פר' צו( לפניו   ממש שוין ועשייה  שאצילות' כו ומשוה השוה

בשלח  ואמרו   בפרשת  גם  ומתגלה  חוזר  זה  שאור  שירה'    -צדיקים  בעת    -'שבת 

, כאשר נותנים שבח ושירה לקל אשר שבת  כד, וגם במשך כל השבת כגשקורין בתורה 

, וכל אחד שנזקק לישועה למעלה מדרך הטבע, בפרט בענין פרנסה ושידוכים כהברא 

 
בספה"ק    .כג זה  בענין   הוא  ודבר  דבר  כל  אשר,  מרבותי  קבלתיוזל"ק:    יתרו(  )פר'  יוסף  אמריראה 

 דהיינו  אלו  השבתות  של  הענין  סוד  והוא,  (ה"מ  ג " פ)  יצירה  בספר  שכתב  כמו  'נפש  שנה   'עולם  בסוד
 דהיינו,  נפש  שנה   בעולם  הוא  דבר  כל  כי  הוא,ו,  החורף   באמצע  שקורין  יתרו  פרשת  וכן,  שירה   שבת

  של   שביעי  של  ההארה   להרגיש  יוכל  ישראל  לפני   שנקרע  הים  אל  בא  האדם  כאשר,  סוף  ים  קריעת
 הים  מעברות  דהרואה  .(נד)  ברכות'  בגמ  דמבואר  לזה  והראיה,  סוף  ים  קריעת  של  הארה   שהוא,  פסח
 מרגיש  פסח  של  שביעי  יום  בא  וכאשר.  'עולם'   בסוד   הוא  וזה,  המקום  לפני  ושבח  הודאה  ליתן  צריך

 כ "ג  להרגיש   יוכל  בשלח  פרשת  בתורה  קורין  כאשר  וכן.  'שנה'  בסוד   והוא,  מזה  נפלאה  הארה  כ"ג
 'נפש'.  בסוד והוא זו הארה

 התורה  ידי  על  שהוא  ה'נפש'   בסוד  כי  ה" ]מהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע[ זללה  הקדוש  ממורי  ושמעתי
  לדבריו   ראיה  והבאתי.  ה"זללה  ממורי  שמעתי  כ"ע ,  ב'שנה'  שהוא  הזמן  מן  במעלה   גבוה   יותר  הוא

  שראה   במרכבה   מפטירין  יתרו'  ובפר,  דיחזקאל  במרכבה  מפטירין  בשבועות  הרי  כי,  הקדושים
 מבואר  כי  הדבר  ופירוש,  כרך   כבן  וישעיה  כפר  כבן  הוא  יחזקאל  כי  (יג:  חגיגה )'  בגמ   ומבואר,  ישעיה
  שראה   והמרכבה,  הבריאה  עולם  מסוד  היתה  ישעיה  שראה  המרכבה  כי  ישעיה(  )לקוטי  ת"בליקו

  ה'נפש'   בסוד  כי  הרי.  ש" עיי  ,.( ד)  זוהר  התיקוני  בהקדמת  כמבואר  היצירה  עולם  מסוד   היתה  יחזקאל
 במעלה  יותר  שהוא  הפטורה   יתרו '  בפר  מפטירין   שהרי,  ה"זללה  מורי  וכמו שאמר  במעלה,  יותר   הוא

 ל. עכל"ק. "וכנ בשבועות, שמפטירין מההפטורה

מהרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר זי"ע וזל"ק: הנה הרבי זצ"ל    חשבה לטובה כדאיתא בספר  .  כד
]החידושי הרי"ם[ מגור אמר, דפרשת בא הוא ימים ראשונים של פסח, ופרשת בשלח הוא ימים 

להבין, שהרי מתי שהוא זמן הקריאה אין זמן המועד, ומתי שהוא זמן   אחרונים של פסח. אבל צריך 
כך,   זמן הקריאה. אבל התירוץ הוא  יכול המועד אין  כן  ואם  הזמן,  מושך  באמת  הדבר  מתכוין  אם 

להיות שבזמן המועד שחסר זמן הקריאה, אז מושך זמן הקריאה לכאן, ובזמן הקריאה שחסר זמן  
 עכד"ק. המועד, מושך זמן המועד לכאן.

  ישראל  יכול קודש שבת שבכל האמת. שירה שבת  וזל"ק: בשלח( )פר' צדיק  שפתיראה בספה"ק . כה 
 חול   יום  שבכל,  לאחד  כנפים  שש  (מכנף  ה" ד  לז:)  סנהדרין'  בתוס '  כדאי,  ש"יתב  לפניו  ולזמר  לשורר

  עוד  לי  יש  להם  משיב  ה"והקב ,  כנף  עוד  לנו  אין  אומרים  קודש  ובשבת  אחד  בכנף  החיות  משוררים
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הנס והטבע כאחד,   הנמשלים לקריעת ים סוף, מתעורר בשבת זו אור נפלא, בו שוים

 ואינו צריך להנהגת הנס, אלא הטבע עצמו מתגלה מתגלה כהנהגה ניסית.

שחרית,  בתפילת  הים'  'שירת  את  בשמחה  שמזכיר  פעם  בכל  בפרטות,  כן  וכמו 

מדרך   שלמעלה  עצום  אור  מתעורר  סוף,  בים  יום  באותו  עובר  כאילו  לעצמו  ומדמה 

 . כוועות ולמחילת עוונות הטבע, ומאיר כאן בתוך עולם הטבע, וזוכה ליש

  

 
  סוף  ים  משירת  ניצוץ  נתעורר  שירה   שבת  כשמגיע  אמנם',  כו  שירה  לפני  שאומר  בארץ  אחד  כנף

 כזו. עכל"ק. רמה שירה לשורר הכלל שנזדככו ,קודש השבת שירת עם ומתחבר

  יתברך   השם  שציונו  אחר  וז"ל: והנה  מוסר(  תוכחת  חיים  דרך  פרק  יומא  )מסכתהק'    ה"בשלכדאיתא    .כו
טו)  כדכתיב,  יום  בכל  זו  שירה  לומר   זוה"ק )  יוחאי  בר  שמעון  רבי  וכדכתב',  לאמר  ויאמרו'  (א,  שמות 

 ודאי ,  אותה  שאמרנו  ראשונה  כשעה,  רבה  בשמחה,  יום  בכל  אותה  שנאמר,  לומר  שרוצה  (נד:  בשלח
 . אותה שאמרנו  ראשונה כשעה, יום כל סגולת כח
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 נספח

  הטבע צועק אלוקות
 

 דחכמתא   תרעי יתפתחון
ויזרח בימות המשיח, כאשר   יופיע  המצב הזה, בו מתאחדים כל הסתירות כאחד, 

  לים   כמים'  ה  את  דעה  הארץ  "מלאה  ט(,  יא  )ישעיהכל היבשה ייהפך לים, כמאמר הכתוב  

ישאר על מתכונתו, אבל יאיר באור אלוקי  מכסים", לא שייעקר הטבע ממקומו, אלא  

 בלי שום הסתר ופירוד.

גילוי זה לא יופיע בפתע פתאום, אלא שנים רבות קודם הגאולה כבר יתחיל הטבע  

עצמו  הטבע  אדרבה,  אלא  ית',  אלוקותו  אור  גילוי  על  מסתיר  שאינו  כדבר  להתברר 

'וידע כל    זי"ע שביקש בראש   בעל התניא  יצעק אלוקות, וכמו שנודע מהרה"ק השנה 

 פעול כי אתה פעלתו' שאפילו הסטנדר יצעק אלוקות.

בזוה"ק   איתא  קיז.( וכך  החכמה  כז)וירא  שערי  יפתחו  השישי  לאלף  ת"ר  שבשנת   ,

 אדם  שלמעלה, ומעיינות החכמה שלמטה, ויתוקן העולם להכנס לאלף השביעי, כמו

 לשבת.  להכנס שביום שישי, משעה שיעריב השמש, מתחיל להתכונן

פירוש   ומה  שלמעלה'  החכמה  'שערי  פירוש  מה  בזה,  נאמרו  פירושים  הרבה 

לאלף  ת"ר  של  זו  שבתקופה  הוא,  המקובל  והביאור  שלמטה',  החכמה  'מעיינות 

החסידות  תורת  מספרי  וכמה  כמה  ידי  על  שלמעלה  החכמה  שערי  נפתחו  השישי, 

ימים הוא אלוקוכחשהופיעו באותם  עצמו  שהטבע  גילו את החידוש  והם  כן  ,  וכמו  ת. 

והאטום   האלקטרונים  האנרגיה,  חכמת  ידי  על  שלמטה,  החכמה  מעיינות  נפתחו 

, ומאז והלאה התפתח חכמת הטבע ]פיזיקה[ פי אלף  כט וכיוצ"ב, שהתגלו באותם ימים 

ממה שהיה קודם לכן, ונתגלה שהטבע עצמו צועק אלוקות באופן מבהיל על הרעיון,  

ום של 'אין סוף' שבתוך הבריאה, לגלות את  ועיקר התעסקות חכמי הפיזיקה הוא בתח

 
  דחכמתא   ומבועי  לעילא  דחכמתא  תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  זה לשון הזוה"ק: בשית  .כז

  שמשא   ערב  מכי  שתיתאה   ביומא  דמתתקן  נש  כבר.  בשביעאה  לאעלא  עלמא  ויתתקן,  לתתא
  כל  נבקעו'  וגו  נח  לחיי  שנה   מאות  שש  'בשנת  (ז יא  בראשית )  וסימניך.  נמי  הכי  אוף.  בשבתא  לאעלא

 .רבה' תהום מעיינות

מה שכתוב בזוהר חדש  וז"ל:    אות קעב(שער ב  )  אמרי פנחס   בספרובדרך אגב יש לציין מה שכתב  .  כח
הנ"ל הוא  והספר  נדפס ספר הרב דפולנאה,  יתער פורקנא לישראל, שבשנה הנ"ל  שבשנת תק"מ 

 .  התקרבות משיח

 בשנת ה' אלפים תר"ד נתגלה הטלגראף, שממנו התפתחו כל שאר כלי התקשורת וכו'.  .כט
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 [.להחלקיק האלוקי ]'בוזון איקס', כפי שנקרא בלשונם 

הדברים   את  לקבל  שקשה  משום  הוא  זו,  בחכמה  מתעסקים  אנו  שאין  הטעם 

העידו  צדיקים  אבל  הטבע,  חכמי  של  וכפירה  הבל  דברי  ערבוב  בלי  בטהרתם, 

זו שבשורש הדברים נתגלו רזין דרזין ושערי החכמ , כי כאן מתגלה כיצד  לאה בחכמה 

הטבע עצמה אינה סתירה לאלוקות, וכל טענות הכפירה שהושמעו על ידי הכופרים, 

 מופרכים בזמנינו מכל וכל, על ידי עומק חכמת הטבע שהתגלה בשנת ת"ר ואילך. 

 חכמת הטבע מוכיחה על האלוקות שבטבע 
בעולם,  אמיתית  וגשמית  חומרית  מציאות  אין  כי  הוכיחה,  והטבע  המדע  חכמת 

זה, לא לשם ידיעה בעלמא, אלא   ונביא ראשי פרקים בענין  אלא הכל 'אור' ואנרגיה. 

מודים   האלוקית,  במציאות  כופרים  שהיו  הטבע  חכמי  גם  כיצד  בחוש,  לראות  כדי 

 בזמנינו שהכל אלוקות, גם הטבע וגם החומר הגשמי. 

 כאשר   כי,  עינים  אחיזת  אלא  אינה,  בעינינו  שנראית  כפי  הגשמית  העולם  מציאות

מיוחד    מיקרוסקופ  באמצעות,  מתכת  חתיכת  למשל,  כלשהו  חומר  על  מתבוננים

 חלקיקים  מאינספור  מורכב  שהחומר  לראות  ניתן,  שמגדיל את החפץ פי כמה מיליון

חלקיקים  המסודרים  זעירים אשר  של   קרויים  אלו  במבנה,  חודו  כל  ]על  'אטומים' 

  הקובעת   היא  ביניהם  הצפיפות  מחט, יש לפחות כמה מאות מיליארדי אטומים[, ורמת

 .  גז, רוח או אדים או  נוזל, מוצק הוא  החומר אם

  במהירות   סביבו  המסתובבים  זעירים  ומאלקטרונים,  מגרעין  מורכב   אטום  כל

  מקביל   מסביבו,  הנעים  האלקטרונים  לבין  האטום  גרעין   בין  המרחק  למעשה,.  עצומה

 . לבהשמש, לפי יחס גדלו  לבין הארץ כדור  בין  וזהה למרחק

 
של  יבג  .ל איקס 'לוי  המדע  לו  יג   'בוזון  מחכמי  חושאין  של  כל  ושג  אלא  עצמו,  בפני  העומד  מר 

, ומזה רואים בחוש שהקב"ה מחדש בטובו המעניק לו חיות כל שניהחלקיק קשור לשדה האנרגיה  
, וכמו שמורחב לקמן  בכל רגע ורגע מעשה בראשית, והכל נהיה בדברו בהווה בכל רגע מחדש ממש

 .בהערה ד'

 מווארקע   הרבי  כי,  ל"]מקאצק[ זצ   לרבינו  וז"ל: סיפרו  לח(  )עמ'  קקאצ  ואמונה   אמתראה בספר    .לא
 ישראל  היה   שאז  אלא,  היה   וכן.  דחכמתא  תרעין  יתפתחון  ר "ת  שבשנת  ק"בזוה  דאיתא  הגיד  ל"זצ

  בחכמת   חכמה   הרבה   להם  נתחדשה   שמאז  בא   ומזה .  לחיצונים  החכמה   נמסרה   לה,   ראויין  בלתי
 פה  שהנך  ימים  איזה  וזה  בידך,  הוה  טבא  מרגניתא  כ"כ  לו,  להמספר   ואמר  ל"זצ  רבינו   וקילס  .הטבע

 עכ"ל. .לי  הגדת ולא

חובש  כוללהגשמי    'עלקטריק'ה  .לב שני  הנקרא  וח  :מריםורשו  חיובי  שמן' פרוטו'מר  יוצאת   מנו, 
 ן' אלקטרו'מר שלילי הנקרא  ו. וחשמתפשט בהשפעתו  בבחינת קו החסדוהשפעת החיות,    האנרגיה

מר ו. וחוהצמצום  להם מדה בבחינת קו הגבורה  להגביל אותם ולתת   'פרוטונים 'שמסתובב מסביב ל 
 .בבחינת תפארת ,שלישי ששמו ניוטרון, שהוא ניטראלי
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עד   האטום,  גרעין  סביב  עצומה  במהירות  מסתובבים  האלקטרונים,  חלקי 

כנפי דרך  על  גשמי,  מציאות  של  דמיון  מכך  שכאשר   [ventilator]  המאוורר  שמתהווה 

  שלשה   או  שנים  רק   הם  למעשה  אך,  שלם  אחד  מסתובבים במהירות נראים כמשטח

שלם  קוים כעיגול  נראים  המהירות  גודל  שמחמת  אלא  האור .  בלבד,  הופך  כך 

 כי   והאנרגיה לדמיון של מציאות חומרי וגשמי על ידי סיבובם במהירות עצומה. ונמצא

  התורה   שדיני  אלא,  גרידא  עינים  אחיזת  היא,  לעינינו  שנראית  כפי  העולם  מציאות

 . לעין הנראית המציאות לפי מתייחסים  ומצוותיה

 תנועתם  בגלל  ורק,  חומר  מאשר  ריק  יותר  הרבה  מכיל  ביקום  החומר   כי  נמצא

  אחד   כמשטח  החומר  לנו  נדמה  האטום   לגרעין  מסביב  האלקטרונים  של  המהירה

וכאשר נצמצם את החומר האמיתי שיש בכל העולם לגוש אחד, הרי זה מתקפל . שלם

 ח בלבד. לגדלו של תפו

  האטום   לגרעין  מסביב  האלקטרונים  את  המניע   רוחני  שפע   קיים  כי  ברור   ומכאן

  האלקטרונים  היו  חלילה  לפעול  מפסיק  זה  רוחני  שפע  היה  ואילו,  מסודר  במסלול

אור    .לגהיה   כלא  נעלם  כולו  והיקום   מתפזרים הם  עצמם  האלקטרונים  בלבד,  זו  ולא 

רקיע'   מים  'אור  בסוד  דרגה,  אחר  דרגה  שהשתלשל  קסז.( אלוקי  תרומה  עד לד)זוה"ק   ,

 שלמטה בעולם הזה נעשו לאלקטרונים, שהם ממוצעים בין אור לחומר.

 הטבע סובל שני הפכים כאחד

 
ג נקיהמדע  סוף החולה את  ביותר שהואודת  היינו החלקיק הקטן  הנקרא  ]  'מיתרים'בבחינת    מר, 
המיתרים'  בלשונם נק  'תורת  את  החושמגדירה  חידת  בין  מיתריובור  לאנרגיה[.  האלקטרון    מר 

   .נקראים פוטון, ומיתרי הפרוטון נקראים גלואון, ומיתרי הניוטרון נקראים בוזון

 סת את היקום מולומר שרשי שנקרא גרויטון שהוא כח המשיכה בכדור הארץ שמווכמו כן ישנו ח
נוי בהם ידק שאין ש  ךהמיתרים הוא כל כלו מיתרים. וענין  י ושאר הגלקסיות. וגם אצלו ג  הכוכבים

ח נק  יוצרים  מרו מאיזה  הם  כי  החלקיקים,  החואת  סוף  א ודת  אליו.  להגיע  הצליח  שהמדע   ך מר 
רואים את הרוחני שבגשמי בלי גשמי, ש, היינו  'רוח'רק  'מרו ח' הרואכבר  אין המדעמעבר למיתרים 

נק חוכי שם  מר. ]המיתר שהוא החלקיק וח  לו שם  ולתת  ד אותוומר שאפשר למדודת הסוף של 
 [.של גרעין האטום מגדלו גדלו מיליארדית המיליארדית המטר, אלפית ,הפיזיקלי הקטן ביותר

אתו  .לג שמפעיל  חדש  זרם  בא  הזמן  שכל  הגשמי  בהעלקטריק  ו  רואים  רואים    א להעלקטריק, 
מאפשרת שאינה  במהירות  היא  הזרם  דהתחדשות  רגע,  בכל  ונדלק  כבה   את   לראות  שהאור 

רגש והקב"ה מחדש בכל רגע ורגע מעשה בראשית, אף על פי שאין זה מ  ,בבריאהך  ההתחדשות. כ
 בחוש. 

שלושת.  לד נקראים  החסידות  'השתלשלות  המצבים  בתורת  בשם   השראה' -התלבשות-הללו 
ו'כח' ]אנרגיה[  התלבשות, זה - 'חיות', השראה זה - 'אור' .  כח'-חיות-'אור שהם נגד שלוש בחינות

הוא,  הכלים  מצד  הוא  'כח'.  השתלשלות  זה  -  האור   הוא  ו'אור'  הפנימיים,  האורות  מצד  'חיות' 
 .המקיף
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הוא    מלבד חכמת האטום שגילה השי"ת, אשר חכמה זו מבררת שהעולם החומרי

עד   ואנרגיה כה מרובה,  יש בה אור  ביותר,  ונקודת החומר הקטנה  אור אלוקי,  בעצם 

הנקראת   נוספת  חכמה  בעולם  הקב"ה  גילה  אטום.  פצצת  ממנה  להרכיב  שאפשר 

זוהי  כי  מוכיחים  היו  לא  ואם  ומוזרת,  תמוהה  נראית  זו  חכמה  הקוואנטים.  פיזיקת 

 המציאות, לא היו מתייחסים אליה כלל.

 . צפוי שאינו  ממוצע '. שלישי חלק' שנקרא, עצום  חידוש כאן יש

הטבע,    כללים  שלושה  קבעה  והפיזיקאית  הפילוסופית  החכמה חוקי  עיקריים, 

 . ומכך הסתעף קושיות הכופרים, אשר בזמנינו מופרכים מכל וכל

 '. קיים אני – קיים אני אם'ש  שאומר, הזהות' הוא 'חק, הראשון הכלל

 .ביחד קיים ולא קיים  שאני יתכן  שלא  אומר השני הכלל

' השלישי  הכלל   או '  קיים  אני'מ   חוץ   דבר  שום   שאין   אומר',  הנמנע   השלישי  חוק, 

 .קיים לא שאני או קיים שאני או  שלישי, משהו אין ,'קיים לא אני'

  משהו   יש,  בינים  מצב  שיש  התגלה,  ר"ת  בשנת  החכמה  שערי  שנפתחו  לאחר,  כיום

 המציאות   בתוך  כאן  ששורה  האינסופית,,  האלוקית  הנקודה וזוהי  .  קיים  ולא  שקיים

 . שלנו, שעל ידה סובל העולם שני הפכים כאחד

ארבעה,  כיום הבריאה  בתוך  כאן  שיש  'לא',:  מצבים  מתברר  ביחד,  'כן',  ולא'   'כן 

ולא-'לא של   השני  הכלל  של  ניגוד  הם  האחרונים  הדברים  שני.  להלא' -כן  והשלישי 

 .לוהקדומה הפילוסופיה 

ספר   מיוסד  שעליהם ,  וחבריו  אריסטו,  הפילוסופים  בה  שהתעסקו  השאלות  כל

להרמב"ם  'מורה בזמנינו   אינו,  נבוכים'  כלל  השתנה    נעשה  כיצד,  הם  השאלות.  נוגע 

  נעשה  וכיצד,  למצב של 'ריבוי'  האחדות הפשוטה ]שהוא עצם פשוט שאינו מתחלק[

לא. אם יש אחדות, אין /כן  חלקים  שניל  מתחלקת  שהמציאות   הבינו  הם  כי,  מאין  יש

אבל ריבוי.  מאחדות  נוצר  כיצד  וא"כ  זו  ,  שלישי  חלק  שיש  כיון  ריבוי,  שאלה  נופלת 

 .לזומתבטלת, כי יתכן שיש גם אחדות וגם ריבוי, והבריאה סובלת שני הפכים כאחד 

 
ונחנט,    .לה  שנפטר  אבינו  יעקב  ]כמו  ביחד  ומת  חי  מת,  חי,  מצבים:  ארבעה  יש  אחרות,  ובמילים 

ובכל זאת לא מת[, לא חי ולא מת ]כמו דוד המלך ע"ה שהוא נפל שאין בו חיות מצד עצמו, וגם לא  
 ת, אלא חי וקיים[.מ

וראה בספר קול התור לבעל    .לו ה',  יראי  נוספים של  גינזבורג, וספרים  זה מלוקט מספרי הרב  כל 
 .)עמ' יב(הסולם 

 חלקים   שלושה  יש  ודבר  דבר  בכל  כי,  המפורסם  במכתבו'  הק  ט"הבעש   שכתב  מה  מתגלה  כאן  .לז
  ויש ',  אין'  בחינת  שהוא'  אלקות'  יש',  יש'  בחינת   שהוא'  עולמות'  יש'.  אלוקות  נשמות  עולמות'
 .האלקות אל הנשמות את שמעלה, קיים ולא שקיים, השלישי החלק שהוא', נשמות'
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אינו   שני  ומצד  קיים,  הוא  אחד  מצד  צדדים,  שני  בו  יש  בעולם  דבר  שכל  נמצא 

מצב למטה,   או  למעלה,  נוטה  העולם  להיכן  המחליט  הוא  שהאדם,  מביא  זה  קיים. 

לא או  קיים  הזה  החפץ  הקוואנטאום,  כמו.  והאם  החלקיק   בו התגלה  תורת   שנקודת 

וחידוש גדול יותר גילו כאן בתוך מערכת .  אותה   וקובע   האדם  שמגיע   עד,  צפויה  אינה

יכול החלקיק  כי  אחד  להיות   הטבע,    יכולים  חלקיקים  שני  וכן ,  קומותמ   בשני  ברגע 

 , זהו בחינת 'נס' שבתוך הטבע. לחאחד במקום להיות

כאשר מביטים על כל הידיעות הללו, מתוך ראיה אלוקית, הרי זה יכול לחולל שינוי  

עצום בתוך המוח והלב. כל הסתירות האם העולם קיים או לא קיים, האם יש ידיעה או 

לחלוטין, כי כל אלו נובעים מתוך החוק שאם יש    בחירה, וכן כיוצ"ב, כולם מתבטלים

ידיעה אין בחירה, ואם יש בחירה אין ידיעה. אבל הטבע עצמו בא ומודיע לנו כי שני 

 צדדים אלו יכולים להתקיים בבת אחת, העולם נושא שני הפכים.  

וכולם   עולם,  אין  שני  ומצד  עולם,  יש  אחד  שמצד  אנושי  בשכל  להבין  ניתן  ולכן 

גם   ומבוטל, אלא  בטל  הכל  ששם  ונעלה  גבוה  רק במקום  לא  זה,  לצד  זה  מסתדרים 

כל העולם לדרגה  וטוען שהעולם לא קיים, מתעלה  יהודי  כאן בזה העולם, אם מגיע 

 
.  שנמדד  לפני  מקומות  בשני  נמצא  מסוימת  במידה,  חלקיק  שכל  יודעים  בחכמת הפיזיקה  כיום  .לח

]יש'  אותו  לעשות  גורם ,  אותו  ומודד  האדם  וכשבא [,  החפץ  של  ישותו  את  קובע  שהאדם  והיינו ' 
]אין'  שהוא  זמן  כל.  אחד  במקום  רק  נמצא   הוא  ואז  בשני  להיות   יכול  חלקיק  כל[  נמדד  בלתי' 

 .ברגע אחד ממש מקומות

  שבא  עד'  אין'  בגדר  נשארות  הם  ולכן,  המוחלט  מה'אין'  נאצלות  העולמות  מציאות  כי,  בזה  והענין
 . הבריאה לכללות ישות של מציאות  ונותן, הנפרד היש מציאות שהוא האדם

הוא   האם  קטן,  או  גדול  הוא  האם  להגדירו  אפשר  אי  בעולם,  חפץ  יש  שאם  הוא,  לזה  והדוגמא 
משמח או מפחיד, עד שבא האדם וקובע בדעתו את מציאות החפץ ההוא. ובעומק יותר, כל חפץ, 

היה שום   מציאותו הוא רק ביחס לגבי שאר חפצים, והיחס הזה נעשה בדעת האדם. וכגון, באם לא
דבר בעולם, רק אדם אחד בלבד, הרי לא היינו יכולים לדעת האם הוא גבוה או נמוך, האם הוא חכם 
או שוטה, כי כל דבר נמדד רק ביחס למשהו אחר, וברגע שנוסף עוד אדם לצידו, מיד חל בו הגדרה 

לחפץ, אזי גם    של קטן או גדול, וחכם או שוטה, ביחס לאדם השני. וכל זה בנוגע לאדם, אבל בנוגע
עצם קיומו ההופך אותו להיות 'מצוי' בעולם, הוא רק משום שהגיע אליו אדם וראה אותו והחשיב 

 אותו והגדיר אותו, אבל בלאו הכי אינו נמצא כלל. 

, )פ"ג מ"ו( וסימוכין לכך ניתן למצוא במסכת טהרות שיש נפק"מ בין דבר שיש בו דעת לישאל או לא  
  )סוטה   מגיע  בתר  ולא  אזלינן  נוגע  פיקו טהור אפילו ברשות היחיד, דבתרוכל שאין בו דעת לישאל ס 

 , והיינו שאין מתייחסים אל החפץ אלא כפי שהאדם מתייחס אליו. כט.(

זה מבואר בתורת הבעש"ט הק', שהדעת   לישות   אותו  ועושה  הדבר  את  מחשיב  האדם  של  ודבר 
'.  הניכרים  דברים'  היא  שמהות המלכות  ד(" ע  קכו  יוסף  פורת  )בןכפי שגילה הבעש"ט הק'    ומציאות,

  תמיד   הק', שמתייחס   ט"וכן הוא דרכו של הבעש.  כלל  קיים  העולם  היה  לא  -  האדם   והיינו שלולא
צריכים   .עצמו  מצד  מוחלט  כדבר  ולא  אליו  מתייחס   שהאדם  כפי  רק  הבריאה  אל הדברים  ועדיין 

 הרחבה במועד אחר.
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בסוד האדם,  במוח  תלוי  והכל  ביטול,  בחכ  של  אתברירו'  'כולא  רנד)זוה"ק  מה  ,  :(פקודי 

והדברים נפלאים ומבהילים, ומתחילים לקרב ולהביא את העולם לבחינת 'כמים לים  

מוחלטת,  אלוקות  שהכל  בשר  בעיני  יתברר  בו  לבוא,  לעתיד  שיהיה  כפי  מכסים', 

 דיבר". ' ה פי כי יחדיו בשר כל וראו ,'ה  כבוד  "ונגלה ה(, מ )ישעיהויתקיים מקרא שכתוב  

 


