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רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג

5

10

15

כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג

5

10

15

כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

ַאֲפלּוּ בְּ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה'
'ו ִ
לע"נ אסתר מלכה בת אברהם ע"ה
הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org
דברים פרק כט פסוק ט

רש"י

אַ ֶתּם נִצָּ ִבים הַ יּוֹם כֻּלְּ כֶ ם לִ פְ נֵי
אשׁיכֶם ִשׁ ְב ֵטי ֶכם
קוָק אֱ הֵ י ֶכם ָר ֵ
יְ ֹ
זִ ְקנֵיכֶם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)ט( אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם
לשבטיכם :זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר
כך כל איש ישראל:

דברים פרק לא

אָרץ אֲ ֶשׁר
קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְנּ שֹׁכֵ ב עִ ם אֲ בֹתֶ י וְ ָקם הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ זָ נָה אַחֲ ֵרי אֱ הֵ י ֵנ ַכר הָ ֶ
)טז( וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
הוּא בָ א ָשׁמָּ ה ְבּ ִק ְרבּ ֹו וַ עֲזָ בַ נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי אֲ ֶשׁר ָכּ ַר ִתּי ִאתּ ֹו) :יז( וְ חָ ָרה אַ פִּ י ב ֹו בַ יּוֹם הַ הוּא
וּמצָ אֻ הוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ צָ רוֹת וְ אָמַ ר בַּ יּוֹם הַ הוּא הֲ א עַ ל
וַ עֲזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי פָ נַי מֵ הֶ ם וְ הָ יָה לֶאֱ כֹל ְ
אַס ִתּיר פָּ נַי בַּ יּוֹם הַ הוּא עַ ל כָּ ל
כִּ י אֵ ין אֱ הַ י ְבּ ִק ְר ִבּי ְמצָ אוּנִי הָ ָרעוֹת הָ ֵאלֶּה) :יח( וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר ְ
הים אֲ חֵ ִרים:
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כִּ י פָ נָה ֶאל אֱ ִ
'ואפילו בהסתרה' )מילים(

דער אייבישטער זאגט אינז קינדרלעך
אנוכי הסתר פני ביום ההוא.

האבער דער רבי זאגט

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד ,אני עומד ,אני עומד...
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן נו אות ג
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כִּ י יֵשׁ ְשׁנֵי הַ ְס ָתּרוֹת .וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ְבּהסתרה אַחַ ת ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד לְ ָמ ְצאוַֹ .א אַף עַ ל פִּ י ֵכן,
כְּ ֶשׁהוּא נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה אַחַ תֶ ,אפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר
נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ .אֲ בָ ל כְּ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר בְּ הסתרה תּוֹ הסתרהְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ זַ י ִאי ֶאפְ ָשׁר כְּ לָל לִ ְמצֹא א ֹותוֹ ,מֵ אַחַ ר ֶשׁ ֵאינ ֹו
אַס ִתּיר הַ הסתרה,
יו ֵֹדעַ כְּ לָל מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת ְ)דּבָ ִרים ל"א(" :וְ אָנֹכִ י הַ ְס ֵתּר אַ ְס ִתּיר"ְ ,דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ְ
ֶשׁא י ְֵדעוּ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר .וַ אֲ זַ י ְבּוַ ַדּאי אֵ ינ ֹו יָכוֹל לִ ְמצֹא אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרֵ ,מאַחַ ר ֶשׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁצָּ ִרי לְ בַ ֵקּשׁ אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י אֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ ,כִּ י הַ הסתרה בְּ עַ ְצמָ הּ נ ְִס ֶתּ ֶרת
ַכּנַּ"ל:
אֲ בָ ל בֶּ אֱ מֶ ת אֲ ִפלּוּ ְבּכָל ַה ַה ְס ָתּרוֹת ,וַאֲ ִפלּוּ בְּ ַההסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הסתרה ,בְּ ו ַַדּאי גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר .כִּ י בְּ וַ ַדּאי אֵ ין שׁוּם ָדּבָ ר ֶשׁא יִ ְהיֶה בּ ֹו ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,כִּ י ִבּלְ ע ֲֵדי ִחיּוּת ֹו א הָ יָה ל ֹו ִקיּוּם
וּבכָ ל הַ ַמּחֲ ָשׁבוֹתְ ,מלֻבָּ שׁ ָשׁם הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר כִּ ְביָכוֹל.
שיםְ ,
וּבכָל הַ ַמּ ֲע ִ ֹ
כְּ לָל .וְ עַ ל כֵּ ן בְּ וַ ַדּאי ְבּכָ ל הַ ְדּבָ ִריםְ ,
שין ְדּבַ ר עֲבֵ ָרהֶ ,שׁהוּא ֶשׁא כִּ ְרצוֹן הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,עִ ם כָּל זֶ ה ְבּוַ ַדּאי יֵשׁ ָשׁם
וַ אֲ פִ לּוּ ִאם ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,ע ֹו ִ ֹ
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹל .וְ הַ תּו ָֹרה ִהיא הַ ִחיּוּת ֶשׁל ָכּל ָדּבָ רִ ,נ ְמצָ א ֶשׁ ְבּכָל
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
וּבכָל הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת ,אֲ פִ לּוּ מַ חֲ ָשׁבָ ה ִדבּוּר וּמַ ֲע ֶֹשה ֶשׁל עֲבֵ ָרה ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם ,יֵשׁ ָשׁם גַּם כֵּ ן ִה ְתל ְַבּשׁוּת
הַ ְדּבָ ִריםְ ,
וּב ִצ ְמצוּם גָּדוֹלִ ,בּבְ ִחינַת הַ ְס ָתּרוֹת:
הַ תּו ָֹרהַ ,אֶ שׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵם ְ
אָמרוּ ַרבּוֹתֵ ינוּ ,זִ כְ ר ֹונָם לִ ְב ָרכָ ה )יוֹמָ א פ"וְ ,(:דּהַ יְ נוּ ֶשׁעַ ל יְ ֵדי
כִּ י 'עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר' ,כְּ מ ֹו ֶשׁ ְ
קים חַ יִּ ים ,וְ ע ֹו ֶֹשה צֵ רוּפִ ים אֲ חֵ ִרים בַּ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה מֵ ִאסּוּר הֶ ֵתּר ,כְּ מ ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת הוּא ְמהַ פֵּ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
ֶשׁכָּ תוּב )יְ ַשׁעְ יָה ה(" :הוֹי הָ א ְֹמ ִרים ל ַָרע טוֹב וְ לַטּוֹב ָרע" וְ כוּ'ִ .נ ְמצָ א ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הָ עֲבֵ רוֹת ְמלֻבָּ שׁ ָשׁם
ִחיּוּת הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרהַ .רק ֶשׁהוּא ְבּהֶ עְ לֵםְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁ ֵמּחֲ מַ ת הָ עֲבֵ רוֹת ,הָ פַ  הַ צֵּ רוּפִ ים
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ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,עַ ד ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמ ִאסּוּר הֶ ֵתּר כַּ נַּ"ל ,עָ בַ ר וְ ָשׁנָה ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,וְ זֶ ה ְבּ ִחינַת הסתרה אַחַ ת.
וּכְ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ נ ְס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ בְּ הסתרה אַחַ תְ ,דּהַ יְ נוּ ְבּ ִחינָה הַ נַּ"ל ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר ,גַּם כֵּ ן ָק ֶשׁה ְמאֹד
לְ ָמ ְצאוֵֹ ,מאַחַ ר ֶשׁכְּ בָ ר ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .אֲ בָ ל עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר לִ יגַע וְ לַחֲ תֹר עַ ד ֶשׁיִּ ְמצָ א אוֹת ֹו יִ ְתבָּ ַרְ שׁמוֹ,
מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ֶשׁ ַנּ ֲע ֶֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר .עַ ל ֵכּן אַף ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִמ ֶמּנּוּ ,וּכְ בָ ר ַנ ֲע ֶֹשה ל ֹו
הָ עֲבֵ רוֹת כְּ הֶ ֵתּר .עִ ם כָּל זֶ ה ֶאפְ ָשׁר ֶשׁיּ ִָשׁיב ֶאל לִ בּ ֹו זֶ ה ְבּעַ ְצמוְֹ ,דּהַ יְ נוּ מַ ה ֶשּׁנָּפַ ל וְ ִהגִּ יעַ לִ בְ ִחינַת ַנ ֲע ָֹשה ל ֹו
כְּ הֶ ֶתּר ,וִ יבַ ֵקּשׁ וְ י ְַחתֹּר עַ ד ֶשׁיֵּצֵ א ִמזֶּ ה ,מֵ אַחַ ר ֶשׁעַ ל כָּל פָּ נִים יו ֵֹדעַ ִמזֶּ ה ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֶתּר:
אֲ בָ ל ַדּעֶ ,שׁיֵּשׁ עוֹד בְּ ִחינַת הסתרה ְבּתוֹ הסתרהְ .דּהַ יְ נוּ ֶשׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ נ ְִס ֶתּ ֶרתֶ ,שׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל
ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוְּ ,דּהַ יְ נוּ ֶשּׁאֵ ינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו הָ ִאסּוּר לְ הֶ ֵתּרַ ,רק כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים ָרעִ ים
דּוֹמוֹת ל ֹו לְ ִמישׁוֹר גָּמוּר ,חַ ס וְ ָשׁלוֹם .הַ יְ נוּ ִאם ,חַ ס וְ שָׁ לוֹם ,אַחַ ר ֶשׁעָ בַ ר וְ ָשׁנָה ,ע ֹו ֶֹשה יוֹתֵ ר עֲבֵ רוֹת ,חַ ס
וְ ָשׁלוֹם ,אֲ זַ י נ ְִס ָתּר ִממֶּ נּוּ אֲ פִ לּוּ זֹאת ֶשׁיּ ֵַדע ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּרַ ,רק ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל ִמשּׁוּם נ ְִדנוּד ִאסּוּר,
וְ הַ כֹּל הוּא י ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו .וְ זֶ ה בְּ ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרהֶ ,שׁהַ הסתרה בְּ עַ ְצ ָמהּ ִנ ְס ֶתּ ֶרת כַּ נַּ"ל .וּבֶ אֱ ֶמת
גַּם בְּ תוֹ הַ הסתרה ֶשׁבְּ ת ֹו הַ הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ או ִֹתיּוֹת הַ תּו ָֹרה ,כִּ י ִבּלְ עָ ָדיו
קים חַ יִּ ים לְ ג ְַמ ֵרי ,עַ ד ֶשׁנּ ְֶהפַּ ֶ א ְצל ֹו
אֵ ין ִחיּוּת לְ שׁוּם ָדּבָ ר כַּ נַּ"לַ .רק ֶשׁעַ ל יְ ֵדי ִרבּוּי הָ עֲבֵ רוֹת הָ פַ ִ דּ ְב ֵרי אֱ ִ
מֵ חָ כְ מוֹת הַ תּו ָֹרה לִ פְ תַ יּוּת .עַ ד ֶשׁ ֵאינ ֹו יו ֵֹדעַ כְּ לָל אֲ פִ לּוּ זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ל ֹו כְּ הֶ ֵתּר כַּ נַּ"לֶ ,שׁזֶּ ה ְבּ ִחינַת
הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
אַריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּתֶ ,שׁהוּא בְּ ִחינַת
עַ ל כֵּ ן צָ ִרי לְ גַלּוֹת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"ל ,וְ זֶ ה עַ ל יְ ֵדי ֶשׁמַּ ְמ ִשׁיִ 
ֵידע ֶשׁאֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ְבּעַ ְצמָ הּ ,וַ אֲ פִ לּוּ ְבּתוֹ הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ
ַדּעַ ת ַכּנַּ"ל .וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה הַ ַדּעַ ת ,יוּכַ ל ל ַ
הסתרה ,גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרְ ,דּהַ יְ נוּ הַ תּו ָֹרה .וּמֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁאֲ פִ לּוּ בְּ תוֹ הַ הַ ְס ָתּרוֹת יֵשׁ ָשׁם
הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,מזֶּ ה ְבּעַ ְצמ ֹו נִ ְתגַּלִּ ין הַ הַ ְס ָתּר ֹות ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה מֵ הֶ ם תּו ָֹרה .וַ אֲ פִ לּוּ ֵמהסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה,
ַנ ֲע ֶֹשה תּו ָֹרה .כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת גַּם ָשׁם ְמלֻבָּ שׁ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר ,הַ יְ נוּ תּו ָֹרה ַכּנַּ"לַ .רק מֵ חֲ מַ ת ֶשׁא הָ יוּ יו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם
יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,זֶ ה ְבּעַ ְצמ ֹו הוּא ְבּ ִחינַת הַ הַ ְס ָתּרוֹת .וְ ֵתכֶ ף ,כְּ ֶשׁיּו ְֹדעִ ין ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם ,עַ ל יְ ֵדי
זֶ ה בְּ עַ ְצמ ֹו ִנ ְתהַ פְּ ָכה הַ הסתרה ֶשׁ ְבּתוֹ הַ הסתרה ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה ִממֶּ נָּה ַדּעַ ת ,וְ הֻ ְחזְ ָרה הַ תּו ָֹרה ֶשׁנּ ְִס ָתּר ָכּאן,
לְ ַדעַ ת ,מֵ אַחַ ר ֶשׁיּו ֵֹדעַ ֶשׁהַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר נ ְִס ָתּר ָשׁם .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁנֶּחֱ זָ ר הַ הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה לְ ַדעַ ת ,וְ ַנ ֲע ֶֹשה
ִממֶּ נָּה תּו ָֹרה ,אֲ זַ י הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצ ָמהּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ םִ ,בּ ְב ִחינַת' :או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ים
שֹא קכ"ו(:
ְתּאֵ הֲ בוּ פֶ ִתי' )זֹהַ ר ְשׁ ִמינִי ל"ו ,אַחֲ ֵרי נ"חָ ,נ ֹ
)מ ְשׁלֵי א(" :בְּ רֹאשׁ ה ִֹמיּוֹת ִתּ ְק ָרא וְ כוּ'
כִּ י בֶּ אֱ מֶ ת הַ תּו ָֹרה ַמכְ ֶרזֶ ת וְ צוֹעֶ ֶקת וּמוֹכִ יחָ ה ָתּ ִמיד ,כְּ מ ֹו ֶשׁכָּ תוּב ִ
וּמאַחַ ר
עַ ד ָמתַ י פְּ ָתיִ ם ְתּאֵ הֲ בוּ" וְ כוּ'ַ .רק ֶשׁאֵ ינ ֹו שׁוֹמֵ עַ קוֹל הַ כְּ רוּז ֶשׁל הַ תּו ָֹרה ,מֵ חֲ מַ ת הַ הַ ְס ָתּרוֹת הַ נַּ"לֵ .
ֶשׁנּ ְִתגַּלּוּ וְ נ ְֶחזְ רוּ הַ הַ ְס ָתּרוֹת וְ ַנ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה ,עַ ל יְ ֵדי הַ ַדּעַ ת כַּ נַּ"ל ,אֲ זַ י ֵתּכֶ ף כְּ ֶשׁ ַנּ ֲע ָֹשה ֵמהֶ ם תּו ָֹרה,
הַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ מוֹכִ יחָ ה אוֹתָ ם "עַ ד מָ ַתי פְּ תָ יִ ם" וְ כוּ' כַּ נַּ"ל:
)שׁם ל"א(" :פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה בְּ חָ כְ ָמה"ֶ ,שׁעַ ל יְ ֵדי הַ חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת הַ נַּ"ל ֶשׁעַ ל יְ ֵדי זֶ ה ְמגַלִּ ין
וְ זֶ ה ֶשׁ ָכּתוּב ָ
שין מֵ הֶ ם תּו ָֹרה ַכּנַּ"ל ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה "פִּ יהָ פָּ ְתחָ ה" .הַ יְ נוּ ְבּ ִחינַת או ַֹריְ ָתא ַמכְ ֶרזֶ ת ַקמַּ יְ הוּ,
הַ הַ ְס ָתּרוֹת ,וְ ע ֹו ִ ֹ
ֶשׁהַ תּו ָֹרה ְבּעַ ְצמָ הּ פּוֹתַ חַ ת פִּ יהָ וּמוֹכִ יחָ ה א ֹותָ ם כַּ נַּ"ל:
נ ְִמצָ א ֶשׁעַ ל יְ ֵדי עֵ ֶסק הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין אֲ ִריכוּת י ִָמים לְ תוֹ הַ ַמּלְ כוּת ,כִּ י עַ ל י ָָדהּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ין
הַ ִחיּוּת לְ תוֹ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה זוֹכִ ין לְ ַדעַ ת כַּ נַּ"ל .עַ ל יְ ֵדי זֶ ה יְ כוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ אֲ פִ לּוּ אֶ ת
הָ ְרחו ִֹקים ְמאֹד מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרִ ,בּ ְב ִחינַת הסתרה ֶשׁבְּ תוֹ הסתרה כַּ נַּ"ל:
"וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" וְ כוּ'ָ .מ ְרדֳּ כָ י ,זֶ ה ְבּ ִחי ַנת
)א ְס ֵתּר ב(ְ :
וְ זֶ ה פֵּ רוּשׁ ֶ
וּבכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,זֶ ה בְּ ִחינַת הַ תּו ָֹרהֶ ,שׁעַ ל י ָָדהּ מַ ְמ ִשׁיכִ ין הַ ִחיּוּת לְ הַ יּ ִָמים וְ הַ ִמּדּוֹת כַּ נַּ"ל.
הַ מַּ לְ כוּת כַּ נַּ"לְ .
בּוּריםֶ .שׁ ְבּ ֻכלָּם נ ְִס ָתּר הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַרָ שׁם ,אַף
ִימיּוּת ,הַ יְ נוּ מַ חֲ ָשׁבוֹת וְ ִד ִ
חֲ צַ ר בֵּ ית ,זֶ ה ְבּ ִחינַת ִחיצ ֹונִיּוּת וּפְ נ ִ
בּוּרים ֶשׁל הָ ְרחו ִֹקים מֵ הַ ֵשּׁם יִ ְתבָּ ַר:
הַ מַּ חֲ ָשׁבוֹת וְ הַ ִדּ ִ

