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. ( * ה ח ג ש  ה
 .באנכי בראתי העליונים ואת התחתונים — אנכי
 עושה כל. באנכי בראתי אדם — אנכי עשיתי ארץ
 ואדם עליה בראתי, באנכי דברתי עם אברהם—אנכי
 מגן לך, באנכי דברתי עם י1חק — אנכי אלהי
 אברהם אביך, באנכי דברתי עם יעקב — אנכי יורד
 עמך מגרימה, באנכי העליתיו משם — ואנכי אעלך
 גם עלה, באנכי נגליתי על משה — אנכי אלהי
 אביך, כוי באנכי אני מביא גואל—הנה אנכי שולח
 לכם את אליי הנביא, באנכי אני מנחם אחכם —

 אנכי, אנכי הוא מנחמכם*.

 (ילקוט שמעוני ישעי' נ״א).

 התגלות השגחת ה' יתברך בבריאה היא בג׳ מדרגות: האחת!
 והיא המדרגה הראשונה; מצאנוה בתודה ובדברי הנביאים הקדושים
 ומבואדה בדברי חז״ל, כי כמו שישנן סבות טבעיות—חומריות, כ״כ
 ישנן לעומתן סבות רוחניות אשר נקרא אותן בשם ״סגוליות", והוא
 כי הלא ידוע, שכל דבר צריך לסבה המועילה בכדי שיצא לפועל.
 כגון אם יחפוץ האדם שיגדל שדהו פירות צריך הוא לחרוש ולזרע,
 ושאחר זה ירד מטר על הארץ, והן הן הסבות הגלויות לצמיחת
 הפידות« וכ״כ ישנן סבות סגוליות נסתרות שמקורן במצבו הרוחני
 של האדם. ובאורחות חייו ומעשיו, הסבות הסגוליות האלה משפיעות
 ומםבבות בהסבות הטבעיות ומניעות אותן ובהן תלוי אופן התהוות
 הדבר ובאיזו מדה. ואם יצא הדבר כלל בין לטוב ובין למוטב,
 ובאמת עלינו לדעת כי גם הסבות האלו הוחקו כמו כן בטבע
 הבריאה והנן סבות ״טבעיות־רוחניות" הפועלות תמיד כפי כח

 ההשפעה שניתן להן.

 כתוב בתורה (דברים טו) ״נתן תתן לו ואל ירע לבבך בתתך
 לו" אל יכאב לבך, תדע כי זהו לטובתך, לא יצא לך הפסד מזה

 ״) נאמר בשבת הגדול תרע* ז ונרשם ע" י הרב א• י• גליד.



 כי נתינת הצדקה היא סבה לברכה ועשר ״כי בגלל הדבר הזה
 יברכך ה' אלהיך" וגו/ ואף כי אין אנו רואים האיך היא מםבבת
 לזה אבל באמת היא סבה רוחנית המסבכת בסבות הטבעיות ומביאה
 הצלחה במעשי ידיו, וכן לצד העונש אם יחרש אדם ויזרע שדהו
 ויעשה כל הסבות הטבעיות שעליו לעשות בכדי שיגדל שדהו
 סירות בכ״ז יש שסבה רוחנית תגרם ששדהו בל תצמיח ״השמרו
 לכס פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם
 להם וחרה אף הי בכם ועצר את השמים ולא יהי' מטר והאדמה
 לא תתן את יבולה", הרי כי ההסרה ממצות הי ועבדת אלהים

 אחרים סבות הנה לבל תוציא שדהו פירותיה.

 דבר זה מבואר בהרבה מקומות בתורה, שנוי בנביאים ומשולש
 בכתובים ״תומת ישרים תנחם" הישר הנזהר במעשיו מגזל, אונאה
 ותרמית, שלכאורה אין לו סבות להתעשר כי אין רוחיו גדולים
 אבל באמת זהירותו וישרותו זאת מםבבת לעשרו והצלחתו, תומתו
 סבה לעשרו, וכן להיפך האיש האץ להעשיר ואין מעצר לרוחו
 אינו מתעכב בפני שום דבר כגנבה, גזילה, אונאה, זיוף ותרמית,
 שלכאורה יש לו סבות כ״כ רבות שימלא כיסו זהב אבל זה עצמו
 להותו ו״םלף בוגדים ישרם", וכ״כ לענין אריכות ימים הצדיק
 הדואג וירא תמיד את ה' יגע בתודה ובמצוות לכאורה הרי
 זו סבה טבעית לרפיון גופו, אבל באמת לעומת זה צדקתו מביאה
 לו חיים ומסבכת אריכת ימים וכמו שכתב ראב״ע (שמות כג) ז״ל
 והנה ידענו כי לכל איש זמן קצוב וזמן ידוע שיכול לחיות כפי
 רוב החום והליחה התולדית כוי והדבק בשם יחזק החם והליחה
 בכח הנשמה ואז יחי׳ האדם יותר מזמן הקצוב וכן כתוב ,,יראת ה'
 תוסיף ימים" ע״כ והיינו כי יראת ה' היא סבה רוחנית המוספת לו
 כח וחיים, ולהיפוך הרשעים שאינם חרדים מיום הדין אינם דואגים
 לעבודת ה׳ ואינם יגעים בתורה ומצות, לכאורה הרי יש להם סבות
 טבעיות להאריך ימים, אבל רשעה זו סבה היא לחלישות כחותיהם:

 ״ושנות רשעים תקצרנה".

 הנה דאינו מזה, ומכמה דברי חז״ל, כי הסבות הרוחניות
 הן סבות נסתרות שגם הן הוכנו בחק הטבע שתפעלנה ותםבבנה

 בעניני העולם והאדם, אך שהםבות החומריות נכרות בעליל בחיים ־־
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 זהשמושיים והסבות הרוחניות שמקום פעלן הוא בענינים יותר
 גבוהים אינן נראות לעין כ״כ, אבל באמת הן סבות חזקות עוד
 יותר מהסבות החומריות וגם נראית בעליל לאלה שיש להם עינים

 פקוחות לראות ולהתבונן בכל הנעשה.

 בעל ההגיון האמתי מבין, כי בשום אופן אין לומד כי הסבות
החומריות הן מוכרחות ומוכחות יותר מן הסבות הרוחניות כי הלא : 

 גם מה שחרישה וזריעה מועילה להצמיח הוא ג״כ . נפלא מאתנו
 •ואין אנו מבינים היאך הן סבות לצמיחה אמנם יודעים אנו מה
 שמתבאר עפ״י חכמת הטבע, כי הזרע מתרכך באדמה וע״י זה יש
 •בכחו לינק מן החמרים הנמצאים באדמה וכדומה אבל זה ודאי,
 .בעיקר מהות כח הצמיחה מה הוא ואיך הוא מתגדל וצומח לא
 נתן להתבאר - ורק רואים אנו כי נתן בבריאה חק זה שהחרישה
 והזריעה תהיינה סבות לצמיחת הזרע, ועוד יותר מסתבר לומר, כי
 ישנם עוד סבות רוחניות — אם כי מופשטות ממושגי חושינו —
 המסבכות בעניני העולם והבריאה שגם הן הוחקו בטבע הבריאה.
 ואל יקשה בעינינו מה שרואים אנו כי לא לעולם מועילות הסבות האלה
 כי הלא ראינו ״דרך רשעים צלחה", ורבים הם שהצליחו בתרמיתם
 •להעשד וכדומה, ברם, עלינו לדעת שדברי התורה הקדושה והנביאים
 הם אמת וכל אשר בשם ישראל יכונה לא יפקפק בהם, וזה ברור,
 כי הרשעה היא סבה להפסד וגדעון דק צריך לדעת כי סבות
 רוחניות ישנן הרבה וכמו שאם אחד יחרש שדהו ולא יזרע ואח״כ
 ילא תצמח שדהו ויאמר: הלא ראיתי כי שקר העידו מה שאומרים,
 י כי החרישה סבה לצמיחת הפירות הלא אני חרשתי שדי ולא
 הצמיחה? יאמרו לו: ״ודאי הוא כי החרישה היא סבה לצמיחה,
 :אבל ישנן עוד סבות שגם בהן תלוי' הצמיחה, וכמו מי שיזרע על
 צחיח סלע ודאי לא יועילו מעשיו כי אף שזריעה היא סבה
 לצמיחה, אבל דק בשדה מעובדה המוכשרה לקלוט הזרע כ״ב
 בענינים הרוחניים ודאי שנתינת הצדקה היא סבה להעשר, ותדמית
 ואונאה — סבה לעניות, אבל ישנן עוד סבות הרבה שגם בהן
 תלוי תוצאות הדברים, כמו שמצאנו ברז״ל, יש אשר יתחייב האדם
 להכרת ח״ו מן העולם הבא מטיבים לו בעולם הזה לשלם לו בזה
 גמול מעשיו הטובים כדי לאבדו מן העולם הנצחי. נמצא שיש כאן



 סבה המונעת מלהםרע ממנו מיד, ובדומה לזה ישנם סבות אחרות.
 המעכבות את העונש הראוי לבא ושגם הן הוחקו בטבעה של
 ההשגחה, וכמו שיקרה בעניני הטבע החומריים שאם אחד יחרש
 ויזרע שדהו ואח״כ יבאו מים וישטפוה והיי אם יספר זאת לחברו

 יתמה הלה ויאמר: הלא גם לי שם שדה ואני חרשתיה וזרעתיה:
 והצמיחה ועשתה פרי, וע״ז יענו לו כי המים השוטפים הלכו ברוח
 סערה ושדהו של פלוני מוקפת גדר מן הצד שנשב משם הרוח ולא

 בא השטף בגבולו, כ״כ יארע בענינים הרוחניים, הן אמת הוא כי חמם,
 ושוד סבה לעניות וצרות, אבל יארע לפעמים, כי זכות תולה, החטא.
 הוא שטף מים זדונים, אבל יש כאן מבצר המונע מלהזיקו, אבל מי
 פתי יעסק בעסקים נפסדים אף שלפעמים יקרה מקרה כי גם עסק.
 רע יצליח, מי יכניס עצמו בסכנה לשוט במים הזדונים בים סוער
 על סירה קטנה אף שלפעמים יארע שינצל, כן צריך האדם לדעת.
 פי אף שיארע לפעמים ע האדם ניצול מפני שום זכות וכדומה. אבל
 זה ודאי, כי חטא ורשע סבה לאבדון מלבד העונש בעולם הבא,
 כי אם לרוב מביאים הם את העונש עוד בעולם הזה, כי מר. שזכות.
 תולה, אינו אלא רק עד שתתמלא הסאה. אבל לבסוף נסרעין ממנו,
 כי החטא לא נמחה ונשאר תמיד סבה לרעה ואבדון. ורק כל זמן

 שיש בכח הזכות להגן עליו מתעכבת פעולתו. אבל מכיון שכלה.
 הזכות מיד בא העונש המר הראוי כפי גדל החטא — הגאון ר׳

 יעקב עמדין שהיי םלוסוף אלקי חוקר וצופה על העולם בעין בקורת״
 חדה הוא מוסד בתולדתו מה שראה בימי חייו. איך הכל בא.
 בחשבון, הוא מספר. כי ראה כמה משפחות חשובות ונכבדות שעלה.
 עליהם הכורת פתאום, ובאו עליהן צרות רבות ורעות זו אחר זו,
 והיי נראה, כי נתך עליהם חמת הי, ורבים תמהו, מה זה ועל מה.
 זה אבל הוא זכר את המעשים שנעשו בבתים אלו לפני עשרות.
 ו א  שנים וידע והכיר, כי זהו העונש הראוי להם לפי מעשיהם מ

 הדי כמה צריך האדם לירא ולפחד מעונש הבורא. כי נקה:
 לא ינקה, ואף אם זכות תולה, לבסוף נפרעים ממנו, ומה גם הלא.
 כל אחד צריך לפחד שמא חסר רק מעט ובחטא אחד מתמלאה־.
 הסאה, אמרינן (בקדושין דף מ.) לעולם יראה אדם עצמו כאלו
ו חייב וחציו זכאי. עשה מצוה אחת אשריו שהכריע עצמו לכף  חצי
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 זכות, עבר עבירה אחת אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, הרי
 כל אדם צריך לירא שמא במעשהו זה הוא מכריע לכף חובה, ואז

 •ענש יענש מיד.

 ענין ההשגחה בבחינה זו שהזכרנו, החקוקה במהלך הטבע
 התמידית מתבאר במה שאמרו וחולין קל"ט| אסתר מן התורה
 מנין, שנאמר: ואנכי הסתר אסתיר פני, ושמעתי מפרשים בזה, כי
 •ודאי אין כלהענין, מה שנמצא בתורה לשון אסתיר הדומה במבטאו
 למלת אסתר, אלא הפירוש הוא, כי כל ענין נם אסתר הוא בגדר
 •הסתרת פנים, והוא כשאנו קוראים במגילת אסתר אין אנו מוצאים
 שם שום דבר היוצא מגדר הטבע הרגיל, כי כל הדברים שאדעו
 שם לכאורה הם ענינים מצויים וטבעיים מצד עצמם אסתר נלקחה
 בבית המלך בשביל יפיה, מצאה חן בעיניו ושם כתר מלכות בראשה,
 כ״כ מעשה בגתן ותרש ששמע מרדכי כי מבקשים לשלח יד במלך
 אחשורוש וספד לאסתר, והיא הגידה למלך, הוא ג״כ דבר מצוי, כל
 הדברים נתגלגלו ע״י סבות טבעיות ומצויות, ובכ״ז המתבונן בדבר
 ומעלה ברעיונו איך שנצטרפו כל הסבות, מעשה ושתי שעותה על
 המלך וניחם המלך, ואסתר שנתגדלה בבית מרדכי, מצאה חן בעיני
 המלך וימליכה תחת ושתי, ואח״כ אירע שמרדכי שמע מבגתנא
 ותרש, ובלילה ההוא נדדה שנת המלך, דוקא באותו הלילה, שנתיעץ
 המן עם קרוביו ואוהביו לעשות עץ למרדכי, ומגלגולי וצירופי כל
 הסבות האלו נמצא שהכין המן תליה לעצמו, ועם ישראל נצולן כל
 המתבונן בזה רואה בעליל, כי יד ה׳ פעלה כל זאת, והיא שהסבה

 בכל הסבות האלה.

 וכעין זה כל אחד בעצמו דואה בחייו השגחת ה׳ על כל
 יצעד ושעל ובפרט היהויי הגדול כשהוא מתבונן בכל המתהוד,
 בחייו רואה את יד הי, המסבכת בכל, אף שהכל מתגלגל בסבות
 שבעיות. הוא מכיר את זה ביהוד ממה שרואה האיך משתנים עניניו
 והלך חייו ע״פ המצבים הרוחניים השונים שהוא נמצא בם, וההפרש
 שמרגיש ביניהם, כי אין האדם עומד לעולם על מצב אחד, כ״א
 עולה ויורד, והוא רואה ומרגיש כי שונה השגחת ה׳ עליו לפי כל
 מצב שהוא נמצא בו, ורק האנשים הפשוטים אינם מכירים בהשגחת
 ה׳ מפני שאינם מרגישים ואינם מכירים את מצב נפשם וממילא
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 אינם רואים אח השתנות ההשגחה עליהם, וגם אין שייך אצלגז־י
 כל כך שינוי המצבים כמו אצל האדם הגדול שהוא נמצא לפעמים

 במצב עליה ולפעמים במצב ירידה, וההנהגה עמו היא לפי מצבו,.
 אבל האדם הפשוט לא יאות לו ולא יודגש אןילז עליי וירידה כי
 מי שמוטל ארצה אין לו ממה ליפול, ובכלל אינו יכול להרגיש
 בהשגחת ה', כי מוטל הוא תחת יד המקרה כמ״ש הרמב״ן.
 כי כל הברואים נתונים תחת יד המקרה, ובכללם גם האדם, ורק

 עין ה׳ אל יראיו המיחלים לחסדו", אלה הדבקים בה', היודעים.

 ומכירים כי הכל ביד ה' הם מורמים מן המקרה, ועין ה' מלוה.

 אותם על כל דרכם, וכל עניניהם ע״פ השגחת ה', החופה עליהם.
 תמיד, וכל הלך חייהם נמדד ונערך עפ״י מצבם הרוחני, אבל האדם
 הפשוט אינו יכול להכיר, שהסבות הרוחניות הן המסבכות בכל,
 אחרי שהוא נמצא יותר תחת יד המקרה, ומקרה אחד לכל. ועוד
 שאף במקום שמתראה לפניו השגחת ה' — כגון בעניני הכלל ובחייו
 של איש צדיק החי עמו ובסיבבתו, ששם יש לו להכיר את יד ה׳
 השולטת בכל, — בכ״ז אינו מכירם, אינו מקיפם ואינו מתבונן בם,
 כי דבר ההשגחה רחוק ממחשבתו מהרגשו, הכרתו ואמונתו, ולכן
 אינו מכיר בה ואינה נראית לעיניו, כי ״מילתא דלא רמיא עלי׳
 דאינש לאו אדעתי״', אבל האיש הישראלי הגדול המרגיש את כל
 זאת ויש לו עינים לראות, הוא רואה בעיניו כי הסבות הרוחניות.
 הם הגורמים הפועלים, היותר נאמנים בכל הלך חיי האדם בפרט.

 וחיי העולם בכלל.

 המדרגה השניה היא מדרגה יותר עליונה, היינו שנראית:
 כבד שדוד הטבע, והוא שבנוגע לאישים מיוחדים ולתכליות מיוחדות
 בטלים חוקי הטבע החומריים, אברהם אבינו שהפילוהו לכבשן האש.
 ולא נשרף, חנניה מישאל ועזריה שהפילום לתוך כבשן דאש ולא
 שלט בהם, וכן דניאל בגוב האריות, בכל אלה ראינו כי בטלים חוקי
 הטבע בנוגע לקדושי עליון, חזיונות כאלו ודוגמתן עושים רושם יותר

 גדול ומתמיהים אותנו בנפלאותם כי יוצאים הם כבר מגדר המבע.
 הרגיל ובזה נדמה לנו כי רואים אנו יד אלקים ממש אבל באמת גם
 זה הוא חק מהחקים המסודרים בבריאה כי כמו שנתן ד׳ בטבע העץ
 שישרף באש ובטבע הברזל שלא ישלוט בו האש, כ״כ הוגבל כה.
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 האש שלא יוכל לשלוט על האיש הירא את ה' שנשמתו דבוקה
 בו ומוארה באורו, כי האדם שמקננת בו נשמה עליונה ומכיל
 בקרבו כהות נפשיים כבירים, הוא עצם אחר ממש, שאין כה האש
 שולט בו, עליו נאמר: (ישעי' מ״ג) כי תעבר במים אתך אני
 ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער
 בך", כי הוגבלו כחות האש והמים וכן שאר כחות הטבע החומריים
 שלא ישלטו באנשים העליונים שה׳ אתם במחשבתם, ונשמתם
 דבוקה בו, וכ״ז הוא חק המסודר בבריאה כמו חקי הטבע

 התמידיים.

 אמנם באשר לפי ראות עינינו, האנשים האלה הם מציאות
 בשד, גידים ועצמות, ובכ״ז אין כחות הטבע שולטים בם, מכירים
 אנו ע״י זה את בורא העולם מחוקק המציאות ואת הנהגתו האלקית
 ומכנים אותו בשם ״שדי", שנינו חגיגה י״ב ע״א ואמר רב יהודא
 אמר רב, ״בשעה שברא הקב״ה את העולם הי׳ מרחיב והולך
 כשתי פקעיות של שתי, עד שגער בו הקב״ה והעמידו כו׳
 והיינו דאמר ר״ל מאי דכתיב ״אני אל שדי, אני הוא שאמרתי
 לעולמי די", אם אמנם לא נבא לפרש כל דברי המאמר הנפלא
 אבל מה שיש להבין מכאן הוא: כי השם שדי מורה על מה
 שמכירים אנו לפי השגתנו, כי הגביל דבירא את כחות הטבע
 בגבול ומדר, מסוימה, והנה כמו שהגביל אותם בכמותם עד כמה
 יתרחבו ויתפשטו, כ״כ הגבילם באיכותם עד היכן ישלטו כחות
 הטבע ואיפה יגמר כח שלטונם, ועל כל זה שאנו מכירים בסדור
 הבריאה ובהנהגתה מכנים אנחנו את הבורא בשם ״שדי", והאדם
 הגדול המכיר את ה׳ ודבק בו, אף שהוא חי בעולמנו פה ולפי
 ראות עינינו איננו מציאות אחרת משאר אנשים, באמת ע״י
 התדבקותו בבורא חי הוא בענינים רמים ונעלים, ״יושב
 בחברת אנשים ומתבודד עם קונו" (חובת הלבבות,) וכל
 מהותו אחרת היא, ולכן עפ״י חק הטבע העליונה המסדרת בבריאה
 כבד אפס כחה של הטבע הפשוטה מלשלוט בו, ועליו נאמר:
 המזמור בתהלים, ״יושב בסתר עליון" האדם המקשר מחשבתו עם
 הבורא, מתדבה בה׳ ויושב בסתרו הוא עומד תחת הנהגת השגחת
 ה׳ הנקראת בשם ״שדי" - ״בצל שדי יתלונן" ולכן — ״לא תירא
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 מפחד לילה, מחץ יעוף יומם וגוי יפול מצדך אלף ורבבה מימינך
א י ג ש וגו׳ לא תאונה אליך רעה ונגע ל א ך ל י ל  א
ך וגוי על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר א ה ל ב ב ר ק  י
ק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי". ש י ח י ב  ותנין, כ
 האדם המתבודד עם קונו היודע את שמו של רבון העולמים. מכיר
 את כח השם המורם ונשא על הגבולות שנתנו לכחות הטבע —
 בהתדבקו לקל עליון במחשבתו ונפשו, הרי הוא מורם מאותם
 הפוזות המוגבלים, כי נשמתו מקושרת למעלה בעולמות שאין כחות
 הטבע מגיעים לשם, ושמו של הקב״ה לבדו חפף עליו וחוסה בצלו.

 והנה במדרגה זו אף שניכרת בה הנהגה יותר עליונה בכ״ז
 אנו מכירים על ידה רק כי יש בורא שברא את הבריאה והכינה
 בסדריה הנפלאים, אבל אין אנו מכירים את שלטונו התדירי של
 הקב״ה מעל חקי הטבע והאהוד הנפלא של הבריאה עם הבורא
 עדיין אפשר לנו לחשוב, לפי מושגנו על הבריאה כעל מציאות
 מיוחדה, כי אחרי שהיי רצון הבורא לברא בדיאה כזו עשה אותה
 מציאות מיוחדה מוגבלה בחוקיה וגבוליה נמצא כי לפי מדרגה זו
 עדיין רואים אנו את הבורא ואת הבריאה כנפרדים, הננו רואים
 עוד בורא ובריאה, אומן ואומנות, אבל באמת יש מדרגה יותר
 עליונה בהשגחת ה׳ אשר בה רואים אנו, כי כל חקי הבריאה
 והטבע בטלים לגמרי לעומת רצונו יתב׳ והוא ההנהגה של חידוש
 המציאות ע״י רצונו הבלתי מגבל, בהנהגה זו מתגלית לנו התקשרות
 האומן עם אומנתו אחדות הבורא עם הבריאה גם לאחר שבראה,
 ומכירים אנו — כי אין מציאות בריאה לעצמה כלל, ורק רצון
י  הבורא לבד הוא כח הכל, — וזהו המושג הנכון ב״מציאות", נ
ק ה׳  לפי הידיעה האמתית אין מציאות בריאה נפרדת כלל, ר
ת ה א מ ת י ת כמ״ש: ו א י צ מ א ה ו ו ה ד ב  ל
 ״וידעת היום והשבות אל לבבך, כי הי הוא האלקים בשמים ממעל
 ועל הארץ מתחת אין עוד", היינו, כי כל המציאות הוא לבדו

 ,,אין עוד ואפס זולתו".

 הידיעה האמיתית הזאת חייב כל בן ישראל לדעת, אבל
 צריכה להיות אצלו בגדר רצה ושוב (כמ״ש הארי׳ ז״ל הובא בס׳
 ״נפש החיים" לר׳ חיים מולוזין), היינו שאין לו לקבע מחשבתו
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. וצריך ב ו ש ה אל המחשבה הזאת ו צ  על זה רק ר
 שיתאחרו אצל האדם ב' המחשבות ביחד ״קדוש, קדוש, קדוש"
 מובדל ומופרש! — קדוש מעולם השפל, קדוש מעולם הגלגלים,
 קדוש מעולם המלאכים ״ה׳ צבאות, ומיד — ״מלא כל הארץ כבודו"
 נמצא הוא בכל ושליט על כל, והוא כח הכל! ומיד שוב אל
 המחשבה — ״ברוך כבוד ה' ממקומו" מרחוק - ממקום כבודו,
 אין אנו יודעים איהו. אך ברוך הוא ממקום כבודו, אשד שם הוא
 נמצא מובדל ומופרש מכל המציאות, ותמיד ירוץ וישוב האדם אל

 שתי המחשבות האלה. —

 והנה הנהנה זו חדוש המציאות, נתגלתה ביציאת מצדים
 שאז יצאה הבריאה מכל גדריה וחקיה רק שם ה׳ שרר בכל ועל
' י ה נ  הכל, וזהו מ״ש ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה וגו׳ א
 ועברתי בארץ מצרים — א נ י ולא מלאך, והכיתי כל בכור
י ולא שרף וכוי כלומר לא שלט בהנהגה זו נ  בארץ מצרים א
 שום כח מן הבריאה והנבראים דק כח ה' ורצונו ית׳ לבד שאינו
ו ד ו ב כ ה ב י י נ  מוגבל תחת חקי הבריאה וגדרי הטבע ־ ה ק
, ובזה הראה לנו הבורא כי יש הנהגה יותר עליונה ו מ צ ע ב  ו
 בלי גבולי וחקי הטבע התלוי' רק ברצונו ית' לבד, ושממנה יש
 לנו להשיג את כל המציאות במושג יותר נכון, על כח הנהגה זו

! ! ! ד ו ן ע י  מכנים אנו להקב״ה בשם הוי', הי׳ הוד! ויהי' א

 אף שבאמת גם שם הוי׳ הוא ע״ש רצונו והנהגתו בבריאה
 כי על מציאותו ית׳ אין לנו שמות, ואין לנו בזה שום מושג כי
 כל מה שאנו משיגים הוא רק מהשפעתו והשגחתו, אלא שמתוך
 הנהגה עליונה זו מכירים אנו, כי המציאות האמיתית הוא השם
 לבדו, הוא ורצונו - ואץ זולתו, ומכנין אותו בשם הוי', ואמנם
 גם ענין חדוש המציאות הוא, מאופני הנהגת ד׳ שעלה במחשבה
 בתחילת הבריאה, וכדאמרינן: תנאי התנה הקב״ה עם מעשה
 בראשית על הים שיקרע, אלא שהיא בגדר תנאי ולא בגדר שיור״)
 (וכמו שמצינו בהלכה ענין תנאי ושיור ויש לו שורש למעלה).
 זזהו מה שכתוב ״וארא אל אבדהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי

ם וטבע" ו.משמשי מתפרש ענין זה ביתר ביאור. סי נ  *) בשעו״ד .
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 ושמי ה׳ לא נודעתי להם" ופירש״י לא נכדתי להם במדד, אמתית
 שלי, כלומר שבהנהגה שהי׳ עם האבות לא הי׳ עוד ניכר, כי יש
 ענין הנהגת התחדשות המציאות שאינה תלוי׳ בשום גדרי וחקי
 הבריאה, כי כל מד, שראו הי׳ רק הנהגת השם השולטת ומםודרה
 בבריאה אבל דרך הנהגה של התחדשות המציאות שממנה יוכר כי
 המציאות האמיתית הוא ית׳ ואין עוד — לא הי׳ עדיין בהנהגת

 העולם.

 הנה ענין חדוש המציאות שהוא בטול חוקי הטבע נראה
 במראה הסנה. ״וירא מלאך ה׳ אליו בלבת אש מתיך הסנה וירא
 והנה הסנה בועד באש והסנה איננו אכל" |מלאך ה׳ — הכובה כאן
 הוד השכינה כמו שנראה להלן מן הכתוב וכמבואר במפרשי התורה
 שלפעמים נכתב מלאך ה׳ אף שהבונה על הוד השכינה! כי במעשה
 זה היי נכר שדוד כל חקי הטבע והבריאה ובסולם ונתגלה בו
 הנהגת שם הוי' בעולם, כי בסנה הרי אין לומר כי יש לסנה זה
 הסגולה שמחמת כן ימצא בחק הבריאה שלא תוכל האש לשלוט
 עליו, ואין כאן שום סבה לשדוד הטבע ומדוע לא יבער הסנה, פה
 התבלטה הנהנת חדוש המציאות, היינו שאין קיום לחקי וגדרי
 הבריאה כלל, ולא ניתן לכחות הטבעיים שום שליטה בפני עצמם
 רק רצון ה' הוא כח הכל, וזו היתה התפעלותו של משה כמ״ש,
א ע ל ו ד  אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מ
? ״וידא ה' כי סר לראות" — וכמ״ש ה נ ס ר ה ע ב  י
 הםפורנו — ״להתבונן בדבר", היינו בענין התחדשות המציאות
 הזאת ויקרא אליו מלאך ה' מתוך הסנה וכוי ויאמר אל תקרב
 הלום, של נעליך מעל רגליך" ויש לנו לדרש הכתוב ולפרשו בזה
 (כי גם לנו נתן לפעמים לדרש, ולהבחין כי באמת יסודם) והיינו,
 כי אחרי שהתבונן משה בהתחדשות הזאת והשיג בהכרה ברורה
 ובהירה את המציאות האמתית כי אין חוקי וגבולי בריאה כלל דק
 ה׳ לבדו ואפס זולתו, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ולית
ו ת ג ש ת ה ו מ מ ו י ר פ  אתר פנוי מיני׳ - א״כ ל
, ואף האדמה שהוא א ו ש ה ו ד ם ק ו ק מ ה ה ת  ע
 עומד עליו אדמת קודש היא ולכן של נעליך, ועור נוכל לומר, כי
 נמצא כאן עור ענין. כידוע בספ׳ הק' דנעל הוא סמל הגופניות.
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 ״ויאמר לו של נעליך"; התפשט מגשמיותך ומחומריותך אחרי
 ההכרה שקבלת, כי אין חמר וגשם כלל, רק הכל קדושה, א״כ
 ״של נעליך"! אין כאן גשמיות לא בך ולא בסביבותך, גם המקום

 אשר אתה עומד עליו אדמת קדש היא 1.

י אלהי אביך, והנה ענין אנכי הוא כמה כ נ  ויאמר א
 שנתפרש לנו בדברי המדרש (פ׳ יתדו) ״כשנתן הקב״ה את התורה,
 צפור לא צוח, עוף לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו,
 שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דברו, אלא
 העולם שותק ומחריש ויצא הקול ״אנכי ה' אלהיך", כי באנכי של
 בורא העולם נכללה המציאות כולה הבריאה עם כל העולמות וכל
 הנבראים, וכשנאמרה מלת אנכי היינו שנתגלה ה ״ א נ כ י ״
 היחיד ומיוחד בעולם נפסקה כל תנועה שבעולם, נדמו הקולות
 הבודדות של הנבראים אלא מכולם ומהכל יצא הקול ״אנכי ה'
 אלהיך", וזהו שאמר לו הקב״ה ״אנכי אלהי אביך" תדע כי אנכי
 שנגליתי לך במראה הסנה שבו הראיתיך הנהגה שהיא למעלה מכל
 חוקי וגבולי הבריאה וכי רק כח האחד המיוחד הוא השולט בכל
 ״אנכי אלקי אביך" כי בכח הנהגה זו •) נגליתי אל האבות וכרתי
 עמם ברית, וכמאמר הילקוט ״באנכי בראתי עליונים ותחתונים כוי
 באנכי דברתי עם אברהם כוי באנכי נגליתי עם משה כוי באנכי

 אני מביא גואל" כוי.

 ובזה מתבארים גם דברי הכתובים להלן. הנה סרבנותו של
 משה שאמר, מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל
 ממצרים צריך ביאור, אף שסרבנות זו היתה שמפני ענותו הגדולה
 של משה שלא רצה לקבל ע״ע משרה חשובה כזאת, ורצה כי יעשה
 ע״י אחרים שחשבם לראויים יותר וכמ״ש רז״ל להלן על הפי שלח

 נא ביד תשלח, בכ״ז יקשה היאך היי משה מסרב בשליחות הי.

 מצינו מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול (ב״מ פ״ז) והביאור
 בזה: כי סרבנות מדד, יפה היא באדם כי יאות לסרב מעט כשארד
 מבקש לכבדו או להיטיב עמדו, ואין מן הנמום שימהר לקבל

 c כי גם האבות ידעו והכירו את הנהגת שם הוי' אם כי לא נראתה בגלוי
/ ת כ ר ע מ יד זצוק״ל ה  בההנהגה אתם. (מםי השמועה מאדמו
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-את הכבוד והטובה מחברו, ולא יקל לו להניח לחברו שיכבד אות
 ויטרח בעבורו, ורק אם יפצר בו אז יקבל ממנו, אמנם זהו יק
 ביחס לקטן, אבל לגדול אדרבה הנמוס הוא שלא לסרב כשרוצה
 לכבדו, כי עדינות הרגש של בן־ישראל דורשת שכשגדול מכבדו
 לא ירגיש, כי הגדול נותן לו כבוד והוא המתכבד מסרב מלקבלו,
 כי גם זו יהירות יותר מדי ואין זה דרך כבוד נגד הגדול שיראה,
 כי הוא מרגיש שהגדול רוצה לכבד אותו, ואף שיודע הוא שהגדול
 רצונו בכך לא יקבל ממנו את זה בתור כבוד רק בתור צווי,
 שכיון שהוא אמר לו לקבל דבר זה ורצונו הוא בכך צריך להרגיש
 כי הגדול מצוהו ועליו למלאות רצונו במהירות בלא סרבנות ועדינות
 כזו צריכה להיות טבועה בנפש ישראל! (רואים אנו מזה כמה
 עמוקה היא מדת הד״א של חכמינו ז״ל ואיזה רגשות דקים צריכים
 לשרר אצל בן ישראל) ולפ״ז האיך סרב משה במצות הקב״ה, מפני
 ענותו שלא רצה לטול גדולה לעצמו, הלא כיון שהקב״ה מצווהו

 עליו לקיים צוויו ולמלאו רצונו ית׳ בזריזות.

 אך הנה מבואר בספ' הק׳ שגם חזיון הנבואה המתגלה לנביא
 הכל לפי המצב של עכשיו, כי גם הנביאים החוזים באספקלרי׳
 המאירה רואים את העתיד להיות ע״פ המצב הנוכחי לפי שרשי
 הבריאה העליונים והסבות והמסובכים הנשאים. אבל עלול שישתנה
 המצב ע״י בחירת האדם, כי היא חפשית ומשפעת על הנהגת
 הבריאה, ולכן אין פלא אם סרב משה בהכירו כי גם הוא עלול
 להכשל ולחטא, כי מה שהאדם יותר גדול מכיר הוא יותר בחסרונו
 ובכח הרע השולט באדם, ולכן הרגיש כי אינו יכול להאמין בעצמו,
 והיה ירא מאוד לקבל עליו התפקיד הנשגב הזה שגאולת עם ישראל
 תהיי ע״י ובשליחותו, ואף שהקב״ה שלהו להוציא את ב״י מארץ
 מצרים, ידע שזהו רק לפי המצב שהוא נמצא בו עתה, וחשש שמא
 יגרום החטא ויפול ממדרגתו ולא יהי' ראוי להיות לגואל לעם
 ישראל, וכי כלום הרבה צריך לו לאדם למען יפול ממדרגתו וכמו
 שאירע באמת למרע״ה ״ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה׳ ויבקש
 המיהו" ומבואר בגמ' נדרים ל״א ע״ב אמר רבי חייו שמשה רבינו
 נתרשל מן המילה. אלא כך אמר אמול ואצא סכנה היא שנאמר:
 ״ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים" וגוי, אמול ואשהה שלשד,



 ימים הקב״ה אמר לי לך ושוב מצרימה, אלא מפני מה נענש משה,
 מפני שנתעסק במלון תחלה, והיינו בשביל שאיחר קצת ונתעםה
 במלון מעט ולא מיהר מיד בהכנסו אל המלון למול את בנו היי
 בסכנת מיתה. כי היי לו להזדרז יותר במצות מילה, והקב״ה מדקדק
 עם סביביו כחוט השערה, וכיון שחסרה לו מעט זריזות זו היי ראוי
. ולכן פחד משה  להענש עונש של מיתה, ושלא תהיי הגאולה ע״י
 שמא יכשל ויפול ממדרגתו ולא יהי' שוב ראוי להיות בשליחות

 ה׳ גואל ישראל, ונמצא שמעמיד הוא בסכנה את גאולת עם ישראלי
 הנמסרת לו והתלוי' במצבו, ולכן ביקש מהקב״ה שלא ישלח אותו
 ושישלח ביד אחרים הרגילים בשליחות ה' שהם יחזיקו מעמד
 ובטוחים במצבם, וע״ז השיבו ה' ויאמר ״כי אהי׳ עמך" שאין
 גאולה זו חלוי' בשום אמצעים אחרים, רק אנכי בעצמי אהי' הגואל,
 כי מהסנה שאיננו אכל אתה רואה ומכיר, כי יש בהנהגת הבריאה
 ענין התחדשות המציאות שממנה נכר ומתבלט שיש בבריאה הנהגת.
 מציאותו ית' לבדו שאיננה תלוי׳ בשום חוקים וגבוליםז ותדע כי
 הגאולה הזאת תהיי ע״י הנהגה זו, וע״כ אין לך לחוש, ״וזה לך
 האות כי אנכי שלחתיך", ביאור הכתוב יש לומר בשני אופנים« וזה,
 לך האות מראה הסנה שבו הראיתיך כי נמצא בבריאה הנהגת
 מציאותו לבדו בזה אני מורה לך, כי אנכי שלחתיך היינו שבהנהגת
 מציאותו לבדו תעשה הגאולה שאינה תלוי' בשום דבר, ובטוח
 הנך, כי אהי' עמך. אוז וזה לך האות תוכל להיות בטוח, כי אהי'
 עמך, כי הלא אנכי שלחתיך, כי מה שאנכי — בכבודי ובעצמי —
 משלח אותך כפי מה שנגלתי לך במראה הסנה, זה לך האות, כי
א ' ל י ה נ  אהי' עמך ולא יהי' שום השתנות בהשליחות א

. י ת י נ  ש

 והנה סוף הפסוק ג״כ אפשר לבאר לפי דרך זה — והוא
 למבינים — בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על
 ההר הזה, ולכאורה לא שייך זה לתחילת הפסוק כלל. ויש לבאר
 בדרך שאמרנו, דהנה צריך לדעת, כי כל אמתיות ותכלית התורה
 והעבודה הוא רק אם נעשה במכוון האמתי עפ״י ההשגה הנכונה
, כי בלעדי זאת כונתו רק לפעול ו ד ב  בהנהגת מציאותו ית' ל
 בבריאה ונמצא שעובד להמערכה וכעובד ע״ז הוא ובזה היתה
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 עיקר טעותם של הרבה בדורות הקדמונים שנטו מן דרך האמונה
 הנכונה, וכדמצינו אחר קצץ בנטיעות (חגיגה י״ד:) היינו שהפריד
 הנטיעות משרשו וחשבן לענין בפני עצמן, הציץ בכחות העליונים
 של המערכה והרחיבוהו לו ברוב גדלם עד שמרוב ההתפעלות
 בראותו עד היכן הכהות ההם מגיעים חשב כי כהות הללו מציאות
 בפני עצמם הם וקצצם במחשבתו משרשם — מכח הכל ־- ויצא
 לתרבות רעה, כי בטל אצלו כל ענין התורה והעבודה כי כל עיקר
 עבודת ה׳ הוא רק אם המכוון הוא לה' לבדו ובלתי זאת אין מקום

 לעבודה כלל•).

 וזהו ביאור הכתוב אחרי שהראיתיך, כי ישנו בהנהגת
 הבריאה ענין הנהגה התלוי׳ רק בי בעצמי, ברצוני לבד ובהנהגה
 זו אתודע בגאולת ישראל ממצרים. לכן בהוציאך את העם ממצרים
 תעבדון את האלקים על ההר הזה, כי אחרי בואכם להכרה עליונה
 זו מסוגלים הנכם לקבל את התורה ולעבר את הי. והפסוק מתפרש
 מרישא לסיפא ומסיפא לרישא וזה לך האות, כי אנכי שלחתיך,
 ולכן בהוציאך וגוי תעבדון. וכן בשביל שתעבדון וגו׳ אנכי

 שלחתיך, כי זה תלוי בזה.

 ובזה שדברנו נוכל לפרש דברי המזמור תהליס קמ״ז, כי
 הנה ענין זה הנהגת ה' הנמצא בבריאה לברא חדשות בשינוי
 התולדות, אינו נראה אלא במה שנוגע לאדם ועניניו, והם הדברים
 הנמצאים בעולם התחתון, אבל כל המערכות העליונות הנן קבועות
 בחוקים וגבוליס מיוחדים, כפי שנקבע להן בתחילת הבריאה ברצון
 הבורא, ובסידור זה מתנהגים עניניהם חמיד, וע״ז אמר המשורר
 ״הללו את ה' מן השמים, הללוהו במרומים, הללוהו כל מלאכיו,
 הללוהו כל צבאיו, הללוהו שמש וירח וגוי. כל צבא מרום: השמים
 ושמי השמים מהללים את שם ה', בסרורם הנפלא, במערכתם
 הרוממה, מעידים על חכמת וגבורת יוצר הכל, אשר במאמרו בראם
 וברוח פיו סדרם והכינם, מה היא הלולםו ״יהללו את שם ה' כי
 הוא צוה ונבראו" על ידם מכירים אנו את בורא העולם, שבצוויו

bv בזה נוכל לבאר המאמר, כי חפלה היא מן הדברים העומדים ברומו (* 
 עולם, כי בתפלה צריך האדם להתרומם ולעלות במחשבתו מכל הבריאה אל ה' ברומו

 של עולם, ולכוון רק לה' לבדו.



 נבראה בריאה ערוכה בחקיה וסדריה הנפלאים ואשר תמיד יעמדו
ן ת  במו שבראם וחוקם לא ישתנה, ויעמידם לעד לעולם ח ק נ
! אך עדיין רואים אנו רק בורא עם בריאה, ר ו ב ע  י ל א י
 אבל ,,הללו את ה׳ מן הארץ וגוי מלכי ארץ וגו׳ מהו הלולם?
, בבריאות אלו ו ד ב ו ל מ  יהללו את שם ה' כי נשגב ש
 התחתונים רואים אנו שדוד הטבע ושינוי המציאות ע״פ רצון ה׳
 ומכירים, כי דק רצונו הוא הכל וכל הכח וכל הגבורה הוא רק
 לה׳ כי נשגב שמו לבדו, ע״י באים אנו להכרת ההנהגה של שם
 הוי׳ (וכמו שנמצא בחז״ל כי שם הוי׳ הוא שמו בינו לבין עצמו).
 היינו מה שנמצא ענין הנהגה שבה מכירים אנו ע״פ מושגנו. כי
 מציאותו ית׳ אשר לא ישונה; הי׳ הוד, ויהי', מהוה הכל ברצונו
ץ ר א ב ם ו י מ ש  העליון ואז מבינים אנו, כי הוא לבדו ב
 אין עוד ״הודו על ארץ ושמים" ובזה מסיים המשורר וירם קרן
 לעמו, כי בהנהגה זו הנהגת שם הוי׳ שאינה תלוי׳ בשום חק וטבע
 תהי׳ ג״כ הגאולה העתידה, כמ״ש אנכי, אנכי הוא מנחמכם, כי
 הקב״ה בעצמו ינחם את עמו ויביא את עולמו לתכלית העתיד
 המקווה ע״י עם ישראל, ובזה בטוחים אנו, כי רצונו.ית' לא
 ישונה, וירם קרן לעמו, תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו.

ח ט ב ו מ ד ה י ת ע  ולכן נכינה עצמינו לקראת אלקינו, ה
. ואמרו חז״ל: אם ראית אומות מתגרות א ב ש ו מ ש מ  מ
 זו בזו חכה לו, הלא בכל הדברים הנעשים עתה בעולם רואים
 אנו כי יד ה' שולטת בכל זה, ואף שעתה איננו רואים נסים
 גלויים ולפי ראות עין הכל הולך בדרך הטבע, אבל נחכה, כי מהר
 יבא היום שיתראה בעליל השגחתו ית', כי הוא לבדו מושיע עמו
 וגואלו, יגלה לנו שכינתו ויופיע באורו, וכימי עלותנו ממצרים

 יראנו נפלאות.
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