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 הגלותתיקון 
נה לימי השובבי"ם שהם ימים מסוגלים מאוד להתעלות בכל התחומים כידוע מהספרים הקדושים נביא כאן כהכ

ומה היתה מטרת , בעזהי"ת מקצת מדבריו הנפלאים של בעל הפרי הארץ זי"ע על כל ענין ירידת בני ישראל למצרים

 . ירידתם

והפשט ז מובא בגמ' כמצולה שאין בה דגים. ו, וע"ורוקינ –בתורה "וינצלו את מצרים" והתרגום מתרגם וינצלו  כתוב

כיון שהיה במצרים ניצוצות חיות הקודש שהיו -בזה הוא דהרי כלל ישראל ירדו למצרים לתכלית מסוימת, והיא 

שיכירו את חיות השי"ת בכל מצב שנמצאים... אך לאחר שעם צריכים להעלותם ע"י כלל ישראל, וכל זאת ע"י 

רים ואת עשר המכות, וגמרו את כל התיקון שם, מיד יצאו שנאמר וינצלו את מצרים ישראל עבר את כל המעב

 כדביארנו כמצולה שאין בה דגים.

 

בהמה שמוליכין "הנה ארז"ל במדרש ובש"ס ראוי היה יעקב אבינו לירד בשלשלאות של ברזל למצרים וכו' ומשל 

"הנה  בפרי הארץ בהמשך הדברים:בחבל ע"ש. ואינה רוצה לילך מושכין אותה  ]בית המטבחיים[אותה למקולין 

המשל הוא הוראת  ענין ירידת יעקב ובניו למצרים בכדי להעלות ניצוצות הקדושות ממצרים כידוע על פסוק וינצלו 

כתרגומו ורוקינו... והנה ענין האכילה של אדם ג"כ לצורך זה בכדי להעלות הניצוצות מדרגה לדרגה את מצרים 

 לאכילת אדם ושאינו ראוי עולה מצומח לחי עד שמגיע לאכילת אדם".מדומם לצומח הראוי 

אבינו ירד למצרים ע"י הכרח גדול מאוד, ולכתחילה כלל לא רצה בזה. וכדי להבין זאת מביא הפרי הארץ משל יעקב 

מה לבהמה שצריכים למשכה לשחיטה בחבל כי אינה רוצה, ולכאורה יש להבין וכי יש בה דעת לאן מוליכים אותה ו

 פשר ההתנגדות הזאת?

הפלאה ועי"ז יובנו בעזהשי"ת גם דברי הפרי הארץ זי"ע, מובא "מעולם לא ראיתי בהמה ביאור נפלא מבעל הישנו 

חיה ועוף הזקוקים לפרנסה, וא"כ מדוע האדם נזקק לפרנסתו בקושי עמל ויגיעה רבה, אלא שהריעותי את מעשי 

 וקלקלתי את פרנסתי". 

, והניצוץ הזה אלוקי שמחיה אותוניצוץ מינים, דומם, צומח, חי, מדבר, וכל אחד מהם יש בו  שיש בבריאה ד' ידוע

מתאוה תמיד להתעלות ולהגיע לתיקונו השלם דרגה אחר דרגה. למשל הדומם חפץ לעלות לדרגת צומח, ובשל כך 

דומם. הצומח משרת  יקון שלה בדרגתתכל הצמחים יונקים את חיותם מהאדמה, וע"י שהאדמה משרתת אותם זהו ה

או לחילופין צומח הראוי לאכילת אדם כגון ירק וכדו', יכול לעלות שתי ]שהבהמה מלחכת את העשב  יאת החי, ע"

שהם הבהמות והחיות הם חפצים להתעלות לדרגת מדבר וזה ע"י שנלקחים לבית ... והחי [דרגות לדרגת מדבר

לעלות לדרגה זו, כי המאכל נהפך באדם לדם, וא"כ הם ממש  , ואדם אוכלם, עי"ז זוכיםראוינשחטים כוהמטבחיים 

נהפכים לעצם מעצמותיו ובשר מבשרו. אמנם כיון שרצון כל  אלו כפי שאמרנו להגיע לתיקונם, לכן חפץ הצומח 

 להיות בחי והחי רוצה להגיע לאדם יהודי כשר שיעשה עליו ברכה ואז יהיה תיקון לכולם.

על הפסוק "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף", כשיהודי רעב או צמא, הסיבה  הביאור מהבעש"ט הקדוש  ידוע]

הפנימית לכך היא שישנו ניצוץ חיות הקודש במאכל או במשקה ורוצה לעלות לתיקונו ולשורשו, ולכן משדר הקב"ה 

תן לחם לכל לאדם הזה רעב או צמא כדי שיבוא לקחת זה המאכל ויברך עליו בכוונה שהקב"ה מנהיג את הבריאה ונו

בשר וטעם באוכל וכו', ואז יבוא אל תיקונו. "רעבים גם צמאים" הסבה לכך משום ש"נפשם בהם תתעטף" כי במאכל 

בעוה"ז תפקידו לגלות את חיות  נפש שמצפה לבוא לתיקונו. וכן כל אדם בכל מצב שעובר עליו –מסתתר ניצוץ 

עולם בו היה גירוש יהודים, מקומות אלו מעולם לא השי"ת שמחיה את המצב הזה. ובדרך אגב ידוע שכל מקום ב

חזרו להיות מה שהיו בתחילה. וזו הסיבה כי בכל מקום יהודי צריך לתקן משהו וכשהוא גומר את התיקון שלו שם 

כבר אין צריך להישאר שם יותר, כפי שכתבנו בתחילת השיעור שבו ברגע שגמרו בנ"י את תיקונם במצרים מיד יצאו 

 [... משם ביד רמה
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זה כשהאדם באמת מתנהג בדרך התורה הקדושה, אך אם אדם לא  מה שביארנו לעיל שאדם מתקן את הבריאה כל

הולך בדרך התורה ר"ל, אזי לא רק שלא מעלה את אותם הדרגות לתיקונם, עוד יותר מכן מורידם לכל עולם שלמטה 

יף הצומח להישאר בדרגתו, ולא לעלות למקום ונופלים לדרגות יותר נמוכות משהיו, ה"י. לכן בכזה מצב מעדמהם 

מעשי  וזה מה שמבאר בעל ההפלאה הריעותי את שיש ספק שמא יירד לאחמ"כ אפילו מדרגה שכבר היה בה.

וקלקלתי את פרנסתי, כי בדרך הטבע אדם אמור לקבל את פרנסתו כמו חיה ועוף, אם שומר את התורה כפי שצריך, 

דת הבריאה לעבור דרך אדם כזה שמא יקפח אותם ג"כ ויוריד אותם לדרגות אך כיון שהרע את מעשיו לכן מפח

 שפלות ביותר, וממילא אדם כזה מקפח לעצמו בעצמו את פרנסתו. 

שלכל עשב יש מלאך שמכה בו ואומר לו גדל, כי אותו עשב מפחד לגדול מהספק יובנו גם דברי הפרי הארץ  ולפי"ז

 שאר במצבו... והדברים נוראים.היאותו מדרגתו, ולכן מעדיף ל  שמא יבוא לידי אדם שאינו הגון שיוריד

"ובאמת ניצוץ הקדוש שרואה מקום מוכן לפניו להתעלות בלי ספק מבקש מאד כידוע מענין מים תחתונים בוכים 

באמת כאמור כשאדם נגש אל האלוקים בנקודת לבו  גם אנן בעינן למהוי קדם מלכא, שהוא ענין התפילה שלפעמים

מתעוררים עליו מחשבות זרות או מדות זרות והוא שרצונם להתעלות, כי הנה מקום אתם מוכן להעלותם  ביהודה

 ע"י התשובה להיותו מוכן לשרת בקדש"

הפרי הארץ בביאור דמה שאמרנו שהבריאה מפחדת מהאדם זה על ספק שמא יחטא,אמנם אם מרגיש ממשיך 

שבאים על האדם מחשבות זרות. מבאר  דבר זה רואים בתפילה,הניצוץ דרך סלולה לפניו בודאי, מיד הולך לשם. ו

הבעש"ט הק' את הסיבה לכך משום שהתפילה היא זמן שאדם דבק בקונו ומתעלה, והמחשבות הזרות הלא חיות 

שיעלה אותם ובמקום זה השי"ת נמצאת בהם ומחיה אותם, ומדוע הם נקראות זרות, משום שבאו אל האדם כדי 

כן כעת שמרגישים שיש להם הזדמנות להיתקן, מיד באים איליו ולדוגמא אם זה מחשבות נכשל בהם חלילה, ול 

שליליות צריך האדם לתקנם ע"י שחושב בליבו שאם יכשל בהם יעבור על לא תעשה ומתפלל לקב"ה שישמור אותו 

 ה, וכדומ'.לבל יכשל, ואז כיון שהתפלל על זה להשם, קישר את עצמו להשם ע"י המחשבה הזו ואז באה לתיקונ

מובא מהבעש"ט הק' שכל מילה בתפילה היא שער להיכל חדש ולכל שער יש שומר, והשומר של השערים אלו  עוד

 הם המחשבות זרות...

אותה "וכן יעקב אבינו היה מתירא מלירד למצרים להעלות הניצוצות כענין עשב המכים אותו לגדל, ופרה שמוליכין 

ראוי לירד בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו שהבטיח לו הקב"ה  למקולין להעלותה בשחיטתה ואכילתה

 אנכי אעלך גם עלה".

* 

 

 כמים הפנים לפנים
  

אליו יהודה ויאמר בי אדני. הנה בספר אור החיים מובא לפרש מלת ויגש מאי הגשה, ופי' הוא כראוי לו שהגשה  ויגש"

 היתה בלב, להיות ידוע כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".

 

הארץ זי"ע בא ללמדנו השבוע את גורם הקשר בין איש לרעהו, ובהמשך הדברים יתבאר גם בעז"ה כיצד ענין הפרי 

מתקשר לכל התהליך של ירידת בני ישראל לגלות מצרים כפי שנקרא בשבועות הקרובים, כמו כן דרך בעבודת  זה

 כל הקשור לנושא זה של ירידה בנ"י למצרים.ולהפנים את השי"ת כיצד לנהוג 

 צריך האדם לדעת כי ההתנהגות של השני כלפיו מתחילה בראש ובראשונה אצלו בעצמו. וכן מבאר האור תחילה

שיהודה ניגש קודם כל אל עצמו, וחיפש נקודות זכות אצל  –החיים הק' כי התורה נוקטת בדווקא לשון 'ויגש', לאמר 

 יוסף כדי לעורר אותו לאהוב אותם ולשמוע אל בקשתם.
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שכשם שאדם מסתכל במים מבארים בשם הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע, 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם', 

וא את דמותו משתקפת דרכם, כמו כן כשאדם רוצה למצוא חן בעיני השני, לא יחכה שהשני יקרב אותו אלא רואה ה

חכה שהשני יקרב אותו אזי זהו ההרגש שהוא ש יהיה לשני כלפיו. מנגד אם אדם מיקרב הוא את השני, ואז אותו הרג 

ב אותו... אך נקודה נוספת נפלאה מחדש שהשני ימתין שהוא יקר –משדר לשני, ואז זו התגובה שהוא יקבל בחזרה 

הפנים לפנים, ומדוע נקט הפסוק דווקא לשון מים?  'כמראה'הרה"ק הנ"ל, כי לפי ביאורינו היה מן הנכון לכתוב 

והתשובה לכך היא שכשאדם מסתכל במראה הוא עומד ישר, משא"כ כשמביטים במים צריכים להתכופף... כמו כן 

 שני צריכים 'להתכופף', לשמוע את השני ולהיכנע אליו.כדי ליצור הרגש חיובי אצל ה

 

"אבל אם אמנם לפי דעת יהודה שהיה סבור על יוסף שהוא מצרי שהוזהרו ישראל לא תחנם שלא ליתן להם חן, לא 

 נמנע יהודה מלקרב לבו לאהוב אותו ע"ד הידוע בתפילה וקרבנות ואכילה".

 

הק' הוא הפלא ופלא אך יש להבין כי הלא יהודה היה סבור שיוסף הפרי הארץ, אמנם באורו של האור החיים  מקשה

כלומר לא להתקרב לגוי פן יחטיאנו, וא"כ כיצד ניגש יהודה לאהוב אותו?  – הוא גוי ויש איסור מהתורה להחניף לגוי

 בס"ד.וכאן נתחיל אי"ה להרחיב בביאור עומק הענין  "על דרך תפילה וקרבנות ואכילה",מוסיף הפרי הארץ משפט 

 

מבארים בשם הבעש"ט הק', שבכל דבר שקיים בעולם יש חיות אלוקית  'רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף',

. ולכן כל פעם שאדם רעב או צמא, יש לזה סיבה, משום אותו ניצוץ שנמצא במאכל המחיה אותו ובלי זה אין לו קיום

די האכילה. א"כ הטעם שאדם רעב או צמא היא שצריך לעלות למקומו, מזדמן הוא לאותו אדם שיעלה אותו על י

 שרוצה לעלות...  מפני ש'נפשם בהם תתעטף', ישנה נפש עטופה ומוסתרת באותו המאכל

 

זה הוא לא רק באוכל אלא בכל מצב שמזדמן לאדם ישנה סיבה שבשלה נקלע למצב הזה כדי להעלות שם  דבר

]ובמאמר המוסגר, ישנם מן החסידים הטוענים שהיום אין כבר  .'בכל דרכיך דעהו'איזה ניצוץ קדוש. וזה רמוז בפסוק 

את ענין העלאת הניצוצות, ודבר זה שייך בכלל רק למכוונים ועוסקי תורה הנסתר... אך כפי שיתבאר בהמשך 

הדברים בפרי הארץ עצמו שכותב שאפילו בכוונה מועטת יש ענין גדול של עליית הנפשות הטמונות, ועכ"פ כבר 

עקב אותו מקרה  ,ברכת המזון נוהגים להוריד את הסכין מהשולחןבהצדיקים ואמר על ההלכה ש התבטא אחד 

בליבו... המובא בגמ' על אותו חסיד שהיה מצטער מאוד על חורבן הבית, וכשהגיע לברכת בונה ירושלים נעץ הסכין 

אין אנו בדרגה זו אך צריכים אעפ"כ להוריד את הסכין מהשולחן כדי להזכיר לעצמנו שישנה  אמר אותו צדיק אף כי

רבה .. כמו כן הוא גם כי ישנם הסוברים שאין עליית הניצוצות אך עבודת השי"ת כזו דרגה של אבל על החורבן.

  ודאי יש שם[.וגדולה 

 

ל כל המזדמן לפניו שגם בו נמצא שמץ מנהו מאותו "והנה כללא דמילתא מענין העלאה הוא שצריך האדם להתבונן ע

 הדבר אם טוב ואם רע ואחר שמצא מין את מינו וניעור".

 

מה שביארנו שבכל דבר יש חיות וניצוץ אלוקי המחיה אותו, יתר על כן הוא כל דבר שאדם נתקל בו במשך ימי  מלבד

כלומר יש לו עבודה לעשות כם כי הוא חייכם(. חייו, יש לו קשר אישי למצב או לדבר ההוא )כי לא דבר ריק הוא מ

שם, והיא לקשר את אותו מצב עם מקורו ע"י מעשי האדם וכוונת מחשבתו. ובין אם דבר זה הוא טוב ובין אם הוא 

רע, סכ"ס גם הרע מתחיה ע"י ניצוץ אלוקי, והזיהוי של האדם בתיקון הדבר הוא על ידי התוה"ק המצווה על הטוב, 

 לא להיכשל בו.ומתרה על הרע ש
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נבאר כי אמנם יש דרגות בזה. דרגת המכוונים בשמות הקודש שהם ממש מקשרים כל דבר בעומק שורשו, ]כעת 

ויש כוונות יותר כלליות כגון אדם שמכוון באוכל שיתן לו כח לעבודת הבורא, שאמנם אין זה מעלה את הניצוץ למקומו 

 י שיתבאר בפרי הארץ בהמשך הדברים אי"ה[.ממש כמו כוונות הנסתר אך זו גם כוונה המעלה כפ

מזו מכיון שאדם פלוני נפגש עם מאכל פלוני הרי שגם האדם עצמו מתעלה על ידי זה. וזה מה שמבאר הפרה"א יתירה 

'ממין במינו וניעור' שביאורו הוא על פי ההלכה הידועה, שאם נפל בקדרה חתיכת בשר טרף, ויש בקדרה פי שישים 

הרי שהחתיכה מתבטלת בקדרה והקדרה מותרת כולה באכילה. אמנם אם לאחר מכן יפול מכמות הבשר הטרף 

כמובן שכל זה אם נפל בשוגג[ אז תלוי, אם האיסור שנפל אינו קשור לחתיכה הטרפה עוד איסור בשנית לקדרה זו, ]

האיסור היא מאותו המין של חתיכת  הראשונה, ועדיין יש פי שישים גם חתיכה זו תתבטל, אך אם החתיכה השניה

כיון שכעת יש בשני החתיכות יחד שיעור מכובד שאין בקדרה שישים כנגדם, הרי החתיכה הראשונה, אזי הדין הוא שמ

השניה מחזקת את החתיכה הראשונה ואוסרת את כל הקדרה... כמו כן אדם שנשמתו היא חלק אלוק ממעל עובד 

לק אלוק ממעל ומחיה אותם, הרי הוא מאחד את אותם הניצוצות כמין במינו עבודת ה' במצבים שעובר שאף הם ח

מקבל התעלות ועולה יחד עם המצב שעובר עליו. והעבודת ה' היא לחיות ולהכיר במחשבתו שהיא החלק  –וניעור 

 אלוק ממעל המקשר את האדם עם בוראו שה' מחיה את הכל וכך מעלה את הכל.

 

היה יעקב אבינו לירד בשלשלאות של ברזל למצרים אלא וכו', ומשל בהמה שמוליכין  במדרש וש"ס ראוי "הנה ארז"ל

אותה למקולין ואינה רוצה לילך מושכין אותה בחבל. ]ובמדרש: מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת 

 אחריו ע"כ שלא בטובתה[".

 

למקורה. א"כ יש להבין מדוע לא רצה יעקב כאן ביארנו הנקודה המרכזית בעבודת ה' שהיא להעלות את הבריאה  עד

אבינו לירד למצרים, והיה צריך לרדת בעל כורחו, הרי אם הכל מאת ה' אזי צריך להאמין שהקב"ה ינהיג אותו בכל 

מקום? וכן צריך להבין מה הוא משל הבהמה שצריך למשוך אותה לשחיטה? מבארים בשם בעל ההפלאה על הגמ' 

עותי את מעשי ומדוע האדם נזקק לפרנסה, אלא שהרבהמה חיה ועוף הזקוקין לפרנסה, שאומרת, 'מעולם לא ראיתי 

ע יקפח אדם את פרנסתו משום שמתנהג לא כפי שצריך? וגם מאמר הגמ' הזה הוא תמוה מדוקפחתי את פרנסתי'. 

 אך מבאר בעל ההפלאה שישנו קשר אמיץ בין הדברים. 

 

ניצוץ קדוש שקיים בכל דבר משתוקק להגיע לתיקונו. ומכיון שהקב"ה ברא דרגות בבריאה, והאדם היהודי מעל  כל

כולם כיון שהוא במחשבתו שהיא חלק אלוק ממעל מעלה את הבריאה על ידי עבודתו כפי שביארנו בהרחבה, על כן 

ה. ולדוגמא: האדמה עוזרת לצומח לגדול משתוקקת כל הבריאה להעלות את עצמה עד דרגה כזו שהיהודי יוכל לתקנ

ועל ידי זה היא נכללת בצומח ועולה דרגה מדומם לצומח. הצומח ירק או עשב וכדו' נותן לחי לאוכלו ואז הוא נהפך 

זוכה עי"ז ואז  ,בא האדם ושוחט את הבהמה ואוכלה כדי שיהיה לו כח לעבודת ה'תוך דמה של הבהמה והופך לחי. ב

דומם להגיע סוף סוף לתיקונו. א"כ מובן היטב הקשר בין מעשה אדם לפרנסתו, כי כשהניצוץ אותו ניצוץ שהיה ב

 והקדוש רואה שהולך ליפול לידי אדם בלי יעל, אז לא רק שלא עולה לדרגה גבוהה יותר אלא אותו אדם מוריד אות

אדם שכזה מקפח את  וממילא רח"ל למקום הקליפות ואם כן כבר עדיף לו להישאר במצב שהיה ולא למטה מכן.

'כל הבורח מן הכבוד פרנסתו כי אף ניצוץ לא רוצה להגיע אליו. ובאותו ענין מבאר גם השפ"א זי"ע את מאמר חז"ל 

ומקשה הרי אדם זה רוצה לברוח מן הכבוד ומדוע א"כ 'מענישים' אותו שהכבוד ירדוף אחריו?  ,הכבוד רודף אחריו'

וד אין פירושו שמתנזר מן הכבוד, אלא להיפך יודע ליהנות מהכבוד שנותנים ומבאר על פי דרכינו, כי הבורח מן הכב

השי"ת, ולא לוקח את הכבוד לעצמו מחמת כחי ועוצם ידי  –לו, אך מכיר ויודע וחי מי הוא זה שנותן לו את הכבוד 

ל כזה אדם יש עשה לי. ואז כל ניצוצי הקדושה המחיים את מצבי הכבוד למיניהם רודפים אחריו כיון שרואים שאצ

 להם תכלית...   
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זה מבאר גם הפרי הארץ בהרחבה בפרשה שלנו. ומרחיב עוד שזו הסיבה שיש לכל עשב מלאך שמכה עליו נושא 

ונביא את רא אותו ניצוץ שלא יפול בידי מי שאינו הגון. יואומר לו גדל, משום שצריך להכריחו לצאת ולגדול שמתי

כילה של אדם ג"כ לצורך זה בכדי להעלות הניצוצות מדרגה לדרגה מדומם לצומח "והנה ענין האלשון הפרה"א זי"ע: 

"ולמטה ממנו אדם בהמשך הדברים: הראוי לאכילת אדם ושאינו ראוי עולה מצומח לחי עד שמגיע לאכילת אדם"... 

לזאת  שטוב לפני האלוקים ואינו מעלה תיכף באכילתו עכ"פ התוספת חיות שמקבל באכילתו והחיות הגיע ג"כ

 תורת האדם וכל מעשה שיעשה אח"כ לשם שמים מתעלה החיות ג"כ". 

 

מה שביארנו לעיל כי יש דרגות בכוונות האכילה, אך גם מי שמכוון כוונה כללית הוא מעלה את הניצוץ, כי על כל  זה

ניצוץ בדרך פנים מה שלא יעשה אדם ויתחזק ביראת שמים בזכות הכח שקיבל מן המאכל הרי הוא מעלה את אותו 

 לתיקונו השלם.

 

"מה שאין כן ח"ו כשאדם מתגשם מן האכילה הרי הוא מפיל לנצוץ הקדוש בתוך הקליפה יותר ויותר שהרי הוא נותן 

חיות ובורא קליפות... וכן יעקב אבינו היה מתיירא מלירד למצרים להעלות הניצוצות כענין עשב המכים אותו לגדל 

העלותה בשחיטתה ואכילתה... אלא שזכותו גרמה לו שהבטיח לו הקב"ה ואנכי ופרה שמוליכין אותה למקולין ל 

 אעלך גם עלה".

 

אבינו ע"ה העדיף להישאר במצב שהיה ולא להיכנס למצבים שיש בהם אפשרות של ירידה, אך הבטחת ה'  יעקב

ואנכי אעלך גם  'אנכי ארד עמך מצרימההיא זו שגרמה לו. איזו הבטחה? מבאר הבעש"ט הק' על הפסוק שהבאנו 

יש בהבטחה זו תוספת נופך, כיון שא"י 'גבוהה' מכל הארצות וכדי להשיג את עוצם הקדושה שלה היו צריכים  עלה',

בדווקא לירד קודם כל למצרים להעלות שם את כל הניצוצות במקומות הכי נמוכים כי זהו תנאי כדי שיוכלו לקבל 

יה מצליח להשיג דרגת קדושה כל כך גדולה כפי שהשיג לאחר שירד. ולהשיג את קדושת א"י. ולולי שהיה יורד לא ה

ולכן הבטיח לו הקב"ה אנכי ארד עמך כי זה מחויב המציאות שתרד להעלות הניצוצות ממצרים, כדי שאעלך גם 

הוא כפל לשון, כיון שהעליה שתהיה לך לאחר מכן תהיה בתוספת שלא היתה יכולה לבוא לך לולי עברת  –עלה 

 דה הזו. את הירי

 

התפילה והקרבנות והאכילה שהביא הפרה"א בתחילה, כי הכל קשור על ידי אותו חיות אלוקית שאנו צריכים  זהו

 להעלותה ע"י עבודתנו. וכעת נשוב לבאר את הענין בו פתח הפרי הארץ מדוע יהודה נשא פנים ליוסף.

 

"והנה תורתנו תורת אמת ואמונה שבודאי אסור לו לאדם להביא את עצמו לידי ניסיון להכניס את עצמו במחשבה 

 זרה בכדי להעלותה, כי מי יודע אם יתגבר כארי... אם לא כשהניסיון מזדמן לפניו בלא מתכוין בודאי מן ה' לנסותו

 וצריך להתגבר בכל כוחו ומסירת נפשו על התשובה".

 

כפי שביארנו.  שיעקב אבינו לא רצה לירד למצרים כי לא רצה להכניס עצמו בניסיון, אם לא שהיה חייב הטעם זהו

כמו כן יהודה כשראה שאין להם ברירה כפי שאמרו האחים 'מה זאת עשה אלקים לנו'... הבין שהדבר מתבקש מהם 

מיד יוסף הרי הוא כבר בתוך  שיעלו את הניצוצות שבמצב זה, ומכיון שמשמים סיבבו שיאלצו לבקש על נפשם

"וזהו שאמר בי אדני להיות יהודה היה מלכות הניסיון וחייב לבקש רחמים ממנו גם אם הוא גוי. וזה לשון הפרה"א: 

ומלכותו בכל משלה והכל כלול בו ויגש להתקשר עמו אליו יתברך וע"פ האמת להיותו יוסף הוא היסוד  דבית דו

 י על פי פשט גם על פי אמת".ומתקשר עם המלכות וזהו בי אדנ"
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כיון שיהודה הוא רומז למלכות שהוא אמור לקשר את כל הבריאה ולהעלות הניצוצות, ראה כאן הזדמנות כלומר 

וכמו שהתברר על פי האמת שיוסף הוא מידת  את המצב הזה, ולכן עשה מה שעשה. שה' שם אותו שם כדי להעלות

יעלה הכל. והבוטח בה' חסד יסובבנו, שלא תצא  ולכן משמים סיבבו שכך רים זה בזה,היסוד, והיסוד והמלכות קשו

 תקלה תחת ידו.

* 

 

 "נפשם בהם תתעטף"
 

ויאמר בי אדני, הנה בספר אור החיים מובא לפרש מלת ויגש מאי הגשה שהגשה היתה בלב להיות  ויגש אליו יהודה"

ידוע כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. לכן הגיש בלבו להתקרב ליוסף ולאהוב אותו באמתות הלב בכדי לעורר 

 . "אהבת יוסף אליו לעורר רחמיו

לעצמו. אם אדם רוצה שיהיו דבריו נשמעים צריך קודם כל לעורר את  הכוונה –מבארים כי אליו אליו יהודה,  ויגש

ולא  –עצמו, ולאחר מכן ממילא יתעורר גם השני. ]כך ביאר לנו ר' אשר זי"ע את הפסוק הוכח תוכיח את עמיתך 

חטא. צורת התוכחה לשני צריכה להיות על ידי שלא נישא את החטא על השני אלא בראש ובראשונה על  עליותשא 

צמינו... ועוד דברים רבים יש בענין זה אך לא כאן המקום[. הפרי הארץ מבאר לנו את הפסוק 'כמים הפנים לפנים ע

כן לב האדם לאדם', האדם מתנהג לזולתו באותה צורה בו הוא נוהג בו. ועל כן כל זמן שיוסף הצדיק ראה שאחיו 

, לא היינו מרגלים, התנהג נחנוקן, בני איש אחד ז אב מתנהגים איתו בדרך שררה, וכפי שמוכח מהפסוקים, יש לנו

איתם ג"כ באותה דרך של שררה. או אז השכיל יהודה ויגש אליו יהודה, בדרך של הכנעה ושפלות כדי שיכנסו דבריו 

 לליבו של יוסף.

הפנים לפנים, המים הם כמו מראה, ואם מראה אדם פנים כועסות במראה, זו הדמות שתשתקף לו בחזרה,  כמים

משא"כ אם יראה פנים צוהלות זה ג"כ מה שיקבל בחזרה. אך א"כ אולי היה צריך לכתוב בפסוק 'כמראה הפנים 

לפנים'? אך מישבים זאת בטוב טעם ודעת על פי דרכינו בקודש ובדרך מליצה, כי במראה האדם עומד ישר ומביט 

וכשאדם מתכופף לשני,  ריך להתכופףצבה, עדיין אין זה גורם לשני מאומה. אך כדי שתשתקף דמות האדם במים 

 אז פועל אצלו שינוי ג"כ. 

ומשל "הנה ארז"ל במדרש וש"ס ראוי היה יעקב אבינו לירד בשלשלאות של ברזל למצרים אלא שזכותו גרמה לו... 

 בהמה שמוליכין אותה למקולין ואינה רוצה לילך מושכין אותה בחבל".

סבר שיוסף הוא גוי מצרי וא"כ כיצד זה ניגש אליו מתוך הכנעה הלא יש את קושית הפרי הארץ הלא יהודה  נקדים

פסוק בתורה 'לא תחנם' שאסור להחניף לגויים, ולא להתקרב עליהם מתוך חיבה כדי לא ללמוד ממעשיהם ולא 

להתקשר איתם וא"כ כיצד זה לא חשש לזה? וכדי להבין באמת את כל השתלשלות הענין וכל הצורך של יעקב אבינו 

 ובניו לרדת למצרים מקדים הפרי הארץ הקדמה. 

"הנה המשל הוא הוראת ענין ירידת יעקב ובניו למצרים בכדי להעלות ניצוצות הקדושות ממצרים כידוע על פסוק 

 וינצלו את מצרים כתרגומו ורוקינו, ואמרו רז"ל כמצודה שאין בה דגים".

לם. גם אנו כל בני ישראל ערבים זה לזה מתוקף כך שאנו חטא אדם הראשון נתפזרו חלקי נשמתו בכל העו לאחר

כולנו בני איש אחד נחנו ניצוצות של נשמת אדם הראשון. והתפקיד שהוא זכות נתן לנו הקב"ה, להעלות ולתקן את 

כל חלקי הנשמות הללו הנמצאות בכל דבר גשמי ובכל מידה שמתגלה אלינו, ואפי' באוכל כפי שיתבאר בהמשך 

לחם שיש  –את זכות היא לאדם כדי שלא יבוא לעולם הבא ויצטרך להיות 'נצרך' לאכול נהמא דכיסופא אי"ה. וכל ז

ועל כן הוצרך יעקב בו בושה כי לחם חסד הוא. אלא ע"י המצוות ומעשים טובים של האדם יוכל לאכול מלחמו... 

מובא שאם יצחק היה חי היה יכול לתקן אבינו לירד למצרים כי ניצוצות אלו יכולים להתקן אך ורק ע"י יהודי. אמנם 

את כל ניצוצות מצרים דרך ארץ ישראל, אך יעקב אבינו עכ"פ הוצרך לרדת לגלות שם כדי להעלות את הניצוצות 
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הק' שנפלו שם. באמת לאחר שגמרו את התיקון כותבת התורה הק', איסור מוחלט לחזור למצרים. כי מאחר וכבר 

 למקום ציה ושממה ע"ז וכו'. אין מה לתקן שם אין טעם לחזור

"והנה ענין האכילה של אדם ג"כ לצורך זה בכדי להעלות הניצוצות מדרגא לדרגא מדומם לצומח הראוי לאכילת 

 אדם ושאינו ראוי עולה מצומח לחי עד שמגיע לאכילת אדם".

ר מאוד כיצד לאכול ומה שהקדמנו גם באוכל ישנם ניצוצות שמחכים שהאדם יתקן אותם, ולכן באמת יש להזהכפי 

לאכול. הבעש"ט הק' מבאר את הפסוק בתהלים, 'רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף', כי האדם נהיה רעב או 

צמא מחמת שהנפש המתעטפת באוכל רוצה תיקון ולכן גורמים משמים שאדם יהיה רעב ואז ע"י הברכה שמברך 

ימלך מליזענסק מובא שכשאדם אוכל צריך לכוין בשמות על האוכל מעלה את אותו ינצוץ הטמון שם. בשם הר"ר אל

הוי"ה ואדנ"י שהם יחד גימ' צ"א וכמו"כ מאכ"ל הוא ג"כ הגימ' הזו. וכל זה כדי שאדם יאכל מתוך מחשבה ולא מתוך 

 רעבתנות.

שאצל הבעש"ט הק' הביאו פעם מגש עם מאכל בעת עריכת ה'טיש'. אחד מהחסידים שחשש כי מרוב  מספרים

הרב לא יקבל את חלקו, חטף מיד ואכל עוד לפני שהגיע המגש לשולחנו של הבעש"ט הק'. ראה זאת  הדוחק

הבעש"ט ואמר: חשוב נא כמה גלגולים עבר גרעין החיטה הזה שהיה באוכל. מאז שהיה בשדה נזקק היה להגיע 

אר בשולי המטחנה. במצב טוב לשק החיטה, ולאחר מכן התפלל שיזכה להיטחן היטב ולהגיע לשק הקמח ולא יש

אח"כ שיזכה להיות שותף בלישת הבצק ושהבצק יצא טוב ושלא יישרף האוכל מדי באש ושיהיה ראוי למאכל... וכל 

זה כדי שיזכה לבוא על שולחן של יהודים שיברכו ויתקנו אותו. והנה עתה כמעט בסוף הדרך בא יהודי שחושש שלא 

 נה וללא מחשבה, ומי יודע איזה גלגול יאלץ אותו ניצוץ לעשות כעת...יקבל את 'חלקו' וחוטף ואוכל, בלא כוונה נכו

האדמו"ר מביאלה זצ"ל היה הולך לטיל לבריאותו בירושלים וכשהיו מגיעים למקום מסוים היה מוציא פרי ומברך 

וי עליו שם, ואמר, כי בודאי שישנם מקומות שהאדם מגיע אליהם לא לחינם אלא כדי לתקן אותם ועל כן מן הרא

 לעשות שם ברכה... 

הפרי הארץ זי"ע שבכל חלקי הבריאה ישנם ניצוצות המחכים לתיקונם על ידי האדם. למשל הדומם כדוגמת  מבאר

 -האדמה, מסייעת היא לצומח לגדול ונותנת לו חיות בשרשים, עי"כ היא נכללת בצומח ועולה לדרגתו. הצמח 

מזינים אותה נהפכים הם לדרגת חי. הבהמה באה ועולה על ים הם למאכל הבהמה וכשהם יהעשבים לדוגמא, ראו

 שולחן האדם שעושה עליה ברכה ומתקן אותה כיון שהיא נהפכת לחלק ממנו. 

הפרי הארץ בהמשך הדברים שבשל כך הניצוצות הק' חוששים הם שמא יעלו על שולחן של אדם שאינו כשר מבאר 

אדם שאוכל ללא ברכה או רק כדי לספק את תאוותו גורם לכך ויצטרכו לחזור לתחילת הדרך, ועוד יותר מכן כי 

אם כידוע שהס"א מחיה את עצמו רק ממקור הקדושה... ושהסטרא אחרא יהנה מהניצוץ הזה שהוא חיות אלוקית ו

אך כמו כן להיפך,  היה הניצוץ בדרגת צומח וכדו' מפיל אותו האדם הזה למקום עוד יותר נמוך למקום הסט"א ח"ו.

ש הניצוץ שלפניו עומד יהודי ירא שמים יחפוץ ויתקרב עליו, כפי שמסופר על העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע אם ירגי

שפעם הגיע אליו אחד מהתלמידים ואמר לו שהלך ביער והרגיש הרגשה גדולה מאוד של התעלות וקורת רוח. ואמר 

יקונם, ועתה כיון שהלך ועסק בעבודת לו העטרת צבי כי בפרחים והצמחים יש ניצוצות רוחניים שרוצים להגיע לת

ה' גרמו לו אותם הצמחים קורת רוח כדי שיהנה על ידם ויהיו הם הגורמים לו התעלות בעבודת השי"ת וייחשב להם 

על פי זה מבאר בעל ההפלאה את מאמר הגמ' 'מעולם לא ראיתי חיה ועוף נזקקים לפרנסה ומדוע האדם  לתיקון...

יו וקלקל את פרנסתו'... והוא ממש כמו שמבאר הפרי הארץ כי מאחר והניצוצות הק' אלא מפני שהרע את מעש ?כן

 רואים אדם שהרע את מעשיו פוחדים וחוששים ומיחלים הם שלא יגיעו לפתחו כלל כדי שלא יפילם עוד יותר למטה

אומה וממילא אדם מתקשה להשיג את פרנסתו אמנם אם מתנהג בדרך התורה אזי מובטח לו שלא יחסר לו מ

 וכדלהלן...

ובאמת ניצוץ הק' שרואה מקום מוכן לפניו להתעלות בלי ספק מבקש מאוד כידוע מענין מים תחתונים בוכים גם "

אנן בעינן למהוי קדם מלכא... וכן יעקב אבינו היה מתיירא מלירד למצרים להעלות הניצוצות כענין עשב המכים אותו 

קולין להעלותה בשחיטתה ואכילתה ראוי לירד בשלשלאות של ברזל אלא ואומרים לו גדל ופרה שמוליכין אותה למ

 שזכותו גרמה לו שאמר לו הקב"ה ואנכי אעלך גם עלה.
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הביאור מדוע חשש יעקב אבינו לירד למצרים. וכמו העשב שצריך מלאך שיכה עליו ויאמר לו גדל! כי אם לא כן  זהו

וכן פרה צריכים למשוך אותה בחבל לשחיטה, כיון שהניצוץ  ירא הוא שלא יפול יותר ממדרגתו שנמצא בה כעת.

וכמו"כ מבאר הפרי הארץ את הקושיה הראשונה. הק' שטמון בה חושש כל הזמן שלא יפול לידים שאינם רצויות... 

כי מה שדיברה הגמ' שאסור לחנף לגויים הוא רק אם הולך לשם מרצונו ואומר כמה נאה גוי זה כמאמר הגמ', 

[ אך אם נקלע שלא מרצונו לראות גוי נאה בודאי צריך לברך ואדרבה כדי להעלות ולתקן את הנאת ]ברכות נח:

הראיה... ולכן כשנקלעו כבר למצרים והתגלגל עליהם כל המעשה עם הרעב שהיו צריכים לרכוש אוכל, הוא גם 

בר אליו ברכות וכדי לכבוש את מענין התיקון שדיברנו, עד שהגיעו לפני יוסף, בכזה מצב אדרבה צריך היה יהודה לד 

 ליבו על ידי תיקון זה שעשה, ובאמת כפי שנוכחו לראות שעזר ענין ההכנעה הזה ונתגלה שהוא יוסף!

* 

 

 'מהלך של אמונה'
 

זו ישנם כמה תמיהות המצטרפות למהלך אחד של אמונה. תחילה נביא את השאלות ולאחר מכן אי"ה בפרשה 

ן איזו יש להביו"ויספרו לו את כל דברי יוסף"... ולבסוף ין להם"... מויפג לבו כי לא הא"נבארם אחת לאחת. כתוב 

ויאמר אני יוסף העוד אבי "הק' תורה ה כמו כן כותבתתוספת אמרו האחים ליעקב אבינו לבסוף שכן האמין להם? 

פלה התורה מדוע כנשאלת השאלה  ."אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה"ולאחר מכן שוב אומר להם  ,"חי

מהרו "וכן תוב שנבהלו מפניו? בר כהלא כ ,"תעצבוועתה אל "יש להבין מה שאמר להם  עודפעמיים אני יוסף? הק' 

למהר? בשם הרה"ק בעל האמרי יוסף זי"ע מביא בשם הזוה"ק שישנם מלאכים  מדוע צריכים היו ..."ועלו אל אבי

שממהרים לסנגר על כלל ישראל ואלו המלאכים נבראים ע"י יהודים שממהרים לעשות מצוות ומעשים טובים. 

רי עבירה הממהרים לרוץ בים שממהרים לקטרג על עם ישראל והם נבראים על ידי עוישנם חלילה מלאכ םוכנגד 

לרעה. על כן מבאר האמרי יוסף זי"ע אם אדם נכשל חלילה בעבירה לפחות יעשה אותה לאט כדי שלכל הפחות 

 כך אמר יוסף לאחים אם הולכים אתם לעשות מעשה טוב, מהרו בו...ישיג המלאך הטוב את המלאך הרע... 

'אם אין אתה יוצא בגיני יתרו להתגייר אצל משה רבינו חתנו, שלח לו שיצא לקראתו ואמר:  כשהלךבמדרש ש  מובא

? די שיכבדו אותו או בשביל התכלית להיות יהודילכאורה יש להבין האם בא יתרו להתגייר כ צא בגין אשתך וכו'...

שכשאדם רוצה לעשות צעד בקדושה יש הרבה מניעות  ,מבאר הרה"ק מבעלז זי"ע, מובא בספר תנא דבי אליהו

המעכבות בעדו. כמו כן יתרו שרצה מאוד להתגייר נערמו בדרכו קשיים עצומים, ומה באמת א"כ נותן לאדם את 

ישנה דרך אחת לעבור מעברים אלו. כותב הרה"ק מברדיטשוב זי"ע שמעתי הכח להתגבר על אותם המכשולים? 

שיש בעולם אור וחושך כן יש לאדם במח אור וחושך עכ"ד. א"כ כשיש לאדם חושך במח בשם אדמו"ר דוב בער כמו 

יכול לתת לו בהירות ולהאיר לו את המח. זו כי הצדיק שהוא דבוק כל הזמן בבורא ית', הוא ילך לצדיק עצתו היא ש

ו ואז כשיהיה קרוב היתה כוונת יתרו. יתרו ידע שישנם הרבה קשיים בדרך על כן ביקש ממשה רבינו שיצא לקראת

לצדיק יוכל לעבור את כל הקשיים שבדרך. באותו ענין באר אדמו"ר זצוק"ל זי"ע את הפסוק שכתוב אצל אברהם 

ומבאר רש"י במקום 'לראות אם יושב עובר ושב'... ובאר כי ישנם יהודים שבאים  "והוא יושב פתח האהל",אבינו ע"ה 

ושה ואינם מצליחים להיכנס פנימה הבית נתקפים בפחד סמוי או ב כדי לשמוע ולהתחזק, אך כשמגיעים כבר לפתח

עובר 'בפתח האהל כדי לראות אם ישנו כזה יהודי שהוא  –וחוזרים לאחוריהם. אברהם אבינו היה יושב מחוץ לבית 

חד כמו כן יתרו פ שב לאחוריו כשמגיע לפתח, בשביל יהודי זה היה מחכה אברהם אבינו ע"ה ומקרבו שיכנס. – 'ושב

"אל נא תעזוב אותנו כי  ,שלא יספיק להגיע עד משה רבינו מחמת המניעות ועל כן חיזק אותו משה רבינו ואמר לו

משה רבינו לא יצא לקראתו אלא שלח לו שיתגבר על כל המכשולים,  .על כן ידעת חנותנו במדבר והיית לנו לעיניים"

הלא כל ישראל הלכו במדבר עם כל הקשיים מכל הכיוונים ואעפ"כ לא חזרו לאחוריהם. כמו כן אתה תמשיך עם 

"והיית לנו כל הקשיים וכמו שראית שעד כה עזרך השי"ת, כן הוא יעזור לך בהמשך דרכך וכל זה שוה כדי שלבסוף 

  שכל אחד ילמד ממך שאין מה לפחד מהקשיים וימשיך להתמודד מולם ולהתקדם. יניים"לע

אמר  .שהגיעו האחים אל יוסף הצדיק, לפתע קבלו בהירות בכל השתלשלות הענייניםכנו ש מובן גם בפרשת עפי"ז

תם רואים שנהיה הלא לפני כן נבהלתם מפני והיה לכם חושך במח וכעת א ,"והנה עיניכם רואות"יוסף לאחים הק' 
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ממילא מעט מן האור דוחה , דיבורים של אמונה על ידי שהחדרתי לכם ,"כי פי המדבר אליכם" לכם אור הכיצד?

 הרבה מן החושך.

עניין מבאר האמרי יוסף זי"ע, דרכם של צדיקים היא שמחזיקים את עצמם הכי גרועים מכולם. יוסף הצדיק  באותו

מהרו ועלו 'ו במצרים ארץ הטומאה מחליש אותו יותר ויותר, ועל כן האיץ באחים הרגיש בעצמו שכל יום שעובר עלי

, לכו תגידו לו כי אני מושל בכל ארץ מצרים והניסיונות בכל יום רק הולכים וגדלים, ועל כן רדה אלי אל 'אל אבי

 מהמצב בו אני נמצא...אוכל לצאת כך תעמוד, כי על ידי שאבי הצדיק ירד אלי 

"את על הפסוק החיים הק' מדבר השבוע גם על נקודה בדרך בה אנו מדברים. ונקדים לכך את דברי השפ"א  האור

ויש להבין איך שייך להתנהג כדרך כזו עילאית  ,שיוסף מעולם לא דיבר על אחיו שום מילת גנאיאחי אנכי מבקש", 

ך הטבע והחדיר לעצמו כל הזמן כי כשכל הזמן הצד שכנגד מנסה רק להרוג ולהשפיל? אלא שיוסף חי מעל לדר

הרבה שלוחים למקום ושליח של המלך צריך לקבלו בסבר פנים יפות ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שלא מכריזין 

א אהבה שאינה תלויה בדבר. עליו מלמעלה... וכן על זה הדרך. ולא ראה באחיו שום עילה לשנאה ח"ו, וזה הנקר

נות האחרים ששם בדרך הטבע אי אפשר לעמוד מכיון שחי מעל הטבע יכול היה גם לעמוד בניסיו ממילא הצליחו

מחברו, ולאחר  ', בדרך הטבע כשאדם מקבל איזו רעהחיים הקגם לשרוד בניסיונות מעל לדרך הטבע. כותב האור ה

וא לא ואם לא ה ,בא דבר רע זהזמן תתגלגל מזה רעה נוספת, תמיד יטה האדם להאשים את חברו שבשלו התגלגל ו

מגיע למצב הזה וכדומ'... כמו כן האחים נעצבו מאוד בהיגלות יוסף אליהם כי אמרו תחילה אבל אשמים אנחנו,  היה

כו', ואם כן האשימו וכעת שהתגלה להם כל הענין נעצבו יותר כי מחמת המכירה יצא כל המעשה שהשתחוו ליוסף ו

יוסף ושוב איני סתם יוסף אלא אני יוסף אחיכם. כי בפעם  עצמם על ענין המכירה. על זה אמר להם יוסף פעמיים אני

הראשונה שאמר אני יוסף ראה שהם עצבים ונבהלים מפניו מחמת כל השתלשלות העניינים, לכן הדגיש להם בשנית 

 "אחיכם אשר מכרתם"שמתנהג אני עמכם במידת האחוה וכאילו לא היה הדבר ההוא, וסמך לשון  אחיכםלשון 

 מן המכר לא כהתה עין האחוה ממני... )לשה"ק(. לומר שאפילו בז 

לא תוכל לראות את פני כי "אמר לו ה'  "הראני נא את כבודך"הספורנו מובא כשביקש משה רבינו מהקב"ה  בשם

אדם פשוט לא יכול לראות מהלך  מבאר הספורנו ,"וראית את אחורי" –אך מה כן תוכל לראות  ."לא יראני האדם וחי

שלם מתחילה ועד סוף. וזה מה שאמר הקב"ה למשה רבינו, בתור אדם יש לחיות באמונה שכל מה שהקב"ה עושה 

 'וראית את אחרי'הוא ודאי לטובה, ומה שמחזיק את האדם להכיר בזה זה רק שיאמין בזה. וממילא בסופו של תהליך 

שלמת תוכל לראות את יד ה' שגלגלה את כל זה. זה מה שאמר יוסף כשתביט לאחור ותראה את התמונה המו

הנה כעת כשהתמונה ברורה אין  ."ועתה אל תעצבו כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם"לאחים 

לכם מה להיעצב, כי על כן גם בשעת המכירה הלכתי בדרך האמונה שכל מה שהקב"ה עושה עימי זה לטובתי ודאי 

ז לא א יני מבין זאת כעת, כיון שהמח שלי אינו יותר גדול מכף היד והקב"ה הוא בלי סוף ובלי גבול... ואםאלא שא

 נעצבתי אל ליבי ודאי עכשיו אין לכם מה להיות עצבים.

כי בתחילה אמרו נתרץ גם את השאלה הראשונה ששאלנו מה הוסיפו בני יעקב לומר לו שלבסוף האמין להם.  כעת

ומושל בכל ארץ מצרים לא דיבר דבר זה ליעקב אבינו ע"ה מאומה. כי מה יש לו מזה שהוא חי ומושל לו שיוסף חי 

במצרים, ואולי ח"ו איבד את התכלית. אך כשסיפרו לו את כל דברי יוסף כפי שכותבת התורה, מהם כל דברי יוסף? 

חה מעל לדרך הטבע, וכל המהלך שאמר להם כי למחיה שלחני אלקים לפניכם, וחי את כל המהלך מתוך אמונה ושמ

הזה הוא הכנה לקראת ירידתם למצרים, ואמר "כי פי המדבר אליכם", שכל הדיבורים של האמונה מסוגלים להאיר 

לאדם בכל מצב של חושך בו הוא נמצא... כששמע שיוסף מדבר דיבורים כאלו של אמונה, או אז ותחי רוח יעקב 

 ו.אביהם, כשראה שעדיין הוא נשאר בצדקות

* 

 

 לעבור את הגול'עס!! –עגול'עס 
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ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם... וירא את העגלות אשר שלח '

 .'רוח יעקב אביהם יוסף לשאת אותו ותחי

רש"י במקום מבאר שיוסף  יעקב אבינו לבניו שיוסף עדיין חי?האמין להבין מה היה באותן העגלות שרק בזכותן  יש

שלח לו סימן במה היה עוסק כשפירש ממנו, בעגלה ערופה... אך ישנה נקודה יסודית בדרך עבודת ה' הטמונה 

'וילקט יוסף את כל הכסף אשר נמצא בארץ בפרשה זו, נקדים ונפתח בדברי הרמב"ן בסוף הפרשה על הפסוק, 

כי כל אחד שהיה יכול להיות  ,מבאר הרמב"ן, שיש כאן חידוש. מצרים ובארץ כנען ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה'

פקיד על כ"כ הרבה כסף בוודאי שהיה שולח יד. לא כן יוסף הצדיק שהביא את כל הכסף לבית פרעה, התורה הק' 

ויאמר פרעה אל 'באה להדגיש לנו את ישרותו של יוסף שלא נגע כי הוא זה בכסף. וממילא אומר הפסוק לאחר מכן, 

קחו לכם מארץ מצרים עגלות... ף אמור אל אחיך זאת עשו... וקחו את אביכם... ובאו אלי... ועתה צויתה זאת עשו יוס

חת העגלות? יעל לקמיוחד דיוק נפלא בפרשה מדוע היה פרעה צריך להוסיף ציווי  ווזהונשאתם את אביכם ובאתם'. 

ה. ועל כן היה צריך לצוות אותו. וכמו כן בהמשך מפני שידע ישרותו של יוסף שלא ייקח מאומה על חשבון הממשל 

 ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה'.'חוזרת התורה ומפרטת, 

אבינו ע"ה לא יכול היה להאמין שאדם שנמצא בארץ מצרים יכול לשמור כ"כ על ישרות ויהדותו, ולכן בתחילה יעקב 

שיוסף היה חי מלשון מעיין מים חיים שנובע  זי"ע "אמבאר השפ –עוד יוסף חי  .'ויפג לבו כי לא האמין להם'כתוב 

 ולםכל הזמן מים חדשים. אך יעקב אבינו אמר כיצד יתכן שיוסף מושל בכל ארץ מצרים והוא עדיין בבחינת 'חי'? א

ובאמת יש  'ותחי רוח יעקב אביהם'.כשראה את ישרותו של יוסף ושמע כיצד הביא את העגלות על פי פרעה, או אז 

 להבין כיצד הצליח יוסף הצדיק להתמודד עם כל הניסיונות הגדולים של מצרים?

 )שמואל ב יט(כמה דתימא  )מלשון קופץ ומדלג( , רבי ברכיה אמר גבר קפוז'ויהי איש מצליח'במדרש: על הפסוק 

כל דקפיז  ,אמרו .ליותמשל לדובה שהיתה עומדת בשוק מקושטת באבנים טובות ומרג  '.וצלחו הירדן לפני המלך'

היה שם פקח אחד  .מי שיוכל לעמוד בפני הדובה יקבל את כל היהלומים שעליה( –)כלומר  לה נסיב ביה מה דעלה

)אתם מביטים באבנים הטובות שעליה אולם אני מביט . מסתכלין אתון במה דעלה ואנא מסתכל בניביה ,אמר להם

שהשוטה משגיח על השפת אמת זי"ע מבאר בליקוטים, ( פרשה פופרשת וישב  בראשית רבהעל שיניה החדות(... )

אך הפיקח יודע כבר שכרו ואינו ... (הדוב ננשך ע"יולבסוף )הכסף שיש על הדוב, ובחמדתו לכסף אינו משנה עצמו, 

הפיקח יודע בודאי את השכר המובטח לו, אך כמו כן זוכר גם זוכר  –כלומר  משגיח רק בשמירת עצמו איך להינצל.

 כי השכר שמובטח לו תלוי דווקא בזהירותו הרבה משיני הדוב...

ודווקא בשל כך לא עם אשת פוטיפר יוסף ידע היטב את השכר שיהיה לו עבור הניסיון  –הפשט ויהי איש מצליח זהו 

ויצא החוצה. כך חי יוסף בכל חייו, כשירד  נתן דעתו על השכר כמו על החיוב שלו לקפוץ ולברוח החוצה, וזהו וינס

 למצרים ידע שהוא עומד כעת בפני מיצרים קשים ולא פשוטים שיהיו לו, ולכן תמיד נתן דעתו לחיות את הסכנה.

אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם. אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך  ...'ויאמרהפרשה,  בהמשך

 ...''ועבדום ועינו אותםפחד מהירידה למצרים כפי שאמר הקב"ה לאברהם  יעקב אבינו ע"ה, נימבאר החיזקוגם עלה'. 

וכמו שהקב"ה אמר בברית בין הבתרים, שהירידה והעלייה באים ביחד!! א"כ מה יהיה בסופם? אך הקב"ה הסביר לו 

כפי שתהיה ירידה יהיה גם לאחר מכן עלייה.  – כלומר .'כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול'

וריד גם אותנו למצרים. המשמע שקודם כל הקב"ה ירד ואח"כ הוא  – 'אנכי ארד עמך'מבאר הכלי יקר יסוד נפלא, 

ומשל לאדם  , עמנו.'גם עלה'קודם כל אנו נעלה ורק לאחר מכן הקב"ה , 'ואנכי אעלך גם עלה'ובהמשך הפסוק 

קים ומפחד להיכנס לתוכם. הלך המנהיג שלו ונכנס ראשון ואומר לו, בא אחרי ונכנס אף שצריך לעבור במים עמו

 הוא. לאחר שבאו לצאת מהמים אמר אותו אדם, תחילה אצא אני ורק לאחר מכן ייצא המנהיג... 

? מקום, ואומר לכאורה מהו אנכי ארד עמך, הלא הקב"ה נמצא בכל עצום נוסף מבאר השפ"א יסודוביתר העמקה: 

דבק בניצוץ חיות הקודש שישנו שם בקליפה ולהעלותו לשורשו הואם אדם מאמין שהקב"ה נמצא גם שם הלא יוכל ל 

' שישנו ומה א"כ הפחד לירד למצרים? ומבאר בתחילת הפרשה בשם הרה"ק בעל התניא זי"ע על דברי הזוהר הק

מושג ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין.  ממלא כל עלמין הוא החיות שמחיה את האדם ואת כל הבריאה בפנימיות 

הוא החיות של הקב"ה אין סוף ב"ה שהוא כ"כ זך שלא נכנס בתוך הגשמיות אלא שלה. אמנם הסובב כל עלמין 

דם להאמין בזה שהרי הקב"ה הוא מחיה את כל מקיף אותה וסובב את כולה. א"כ עם הסובב כל עלמין יותר קל לא 
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העולמות כולם. אך הבעיה מתחילה עם הגשמיות ששם מחיה אותה הממלא כל עלמין בפנימיות ועל האדם לעבוד 

לדוגמא שלא האדם שעומד מולי הוא המציק לי אלא גם בו יש ו –ולהילחם להאמין שלא הגשמיות מובילה אותו 

, ורק חינת ממלא כל עלמין שמחכה שנעלה אותו לשורשו על ידי ההכרה שניתן בזהחיות אלוקית וניצוץ אלוקי בב

ובמקום לחיות את הטבע של המיצר שאנו נמצאים בו שנראה את החיות שנמצאת מעוררים אותנו לזה בצורה הזו, 

די תמיד, שאדם בתוכו. וזו עבודה מאוד קשה לאדם שהוא מורכב מגוף ונפש. וכלשון הטור באורח חיים, שויתי ה' לנג 

צריך לחיות כל הזמן כך כאילו הוא עומד לפני מלך בשר ודם, ומה ישיבתו מול מלך בשר ודם ברעד ובהכנעה ק"ו 

כשהוא עומד כל הזמן מול מלך מלכי המלכים הקב"ה. מספרים מהרה"ק מקוברין זי"ע, שראה פעם אדם שמכוון 

בארבע רוחות  ד'מושל בשבעת הרקיעים ובארץ,  ח' אחד יחיד ומיוחד, א' –היטב בשמע ישראל ומאריך באחד 

יש שתי מיני ' ליקוטים() השמים... טפח על שכמו ואמר לו: אל תשכח להמליך הקב"ה גם על עצמך... מבאר השפ"א

יראות. אחת, על ידי שיודע מלא כל הארץ כבודו והוא חופף וסובב את האדם, וזה הנקרא יראה חיצונית. שהקב"ה 

ואה כל מעשיו. אבל יש יראה פנימית שנתבאר באדם שהכל מהשי"ת כל החיות שבו וכל כוחותיו צופה ומביט ור

זו עבודת האדם להכיר שאין שום דבר בו כי הוא עצמו  .'איברים עצמם מלאים יראה ופחד ויראה זו היא גדולה יותר

מניחים תפילין ומקיימים  כלומר כשאנו –יחידה אחת עם קוב"ה כפי שאומרת הגמ' מנין שהקב"ה מניח תפילין 

 מצוות זהו הקב"ה שעושה את המצוות דרכנו!!

אומר הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגיבור  יהודה בין תימאשאדם צריך לקיים את מאמר, בטור או"ח סי' א'  מובא

כארי. מהם ארבעה דברים הללו? ומבאר, א. עז כנמר לא יפחד מפני המלעיגים עליו. ב. קל כנשר, הוא ראות העיין, 

כן האדם צריך היכן שרוצה. כמו  וברגע אחד סוקר במבטוהנשר שט באויר הוא מביט מלמעלה על הכל, אשר כ

 גיבור כארי,רץ כצבי שיהיו רגליו רצות לדבר מצוה, ו להסיטם שלא יביטו היכן שלא צריך. וברגע קטלשמור עיניו 

וכן דוד המלך ע"ה התפלל על דברים אלו, אך דוד המלך שינה את הסדר. וכו'...  הגבורה בעבודת השי"ת היא בלב

לב, ולאחר מכן העבר עיני . לאחר מכן הט ליבי אל מצותיך היינו הורגליבתחילה אמר הדריכיני בנתיב מצותיך, 

מראות שוא, אלו העיניים. מבאר הבית יוסף מדוע שינה דוד המלך ע"ה את הסדר? כי מי שלא שומר את העיניים 

והיות שרצה דוד  .'עין רואה ולב חומד וכלי המעשה גומרים'ים חז"ל ממילא נפגמים גם שאר אבריו!! וכמו שאומר

ואם הם יהיו בסדר ממילא גם שאר האיברים. ממשיך הטור לבאר מדוע  תחילה התפלל על העיניים ,המלך להתפלל

אמר דוד המלך ע"ה הט ליבי כלומר להטות את הלב. ובעיניים אמר העבר עיני מראות שוא לשון העברה? אומר 

הטור יסוד נפלא, הלב ברשות האדם להטותו לטוב או למוטב, אך העיניים אינם ברשותו אם ראה משהו שלא טוב 

ו ועל כן התפילה צריכה להיות שיעבר עיניו מראות שוא. מק' השפ"א א"כ היה צריך לכתוב העבר שוא תברשו אינו

 השפ"א זי"עכאן מביא מראות השוא לנגד עיני, ומדוע אמר העבר עיני מראות שוא?  ומראות עיני, כלומר שלא יגיע

לא מגיע בשביל להוריד אותו אלא כדי להעלות ניסיון  וכשמגיע לעל האדם לדעת ש  .תירוץ שיענה על כל מה שהקשנו

אם אדם יודע  – 'אנכי ארד עמך'אותו! והראיה מירידת בני ישראל למצרים, שהירידה היתה בשביל העלייה ככתוב 

ולא  .באופן אוטומטי יהיה זה לו לעלייה, כי כבר יידע כיצד להתייחס לירידה זו – 'אנכי אעלך'שהקב"ה מוריד אותו, 

יהיה לאותו אדם תוספת של עלייה, שלולי הירידה לא היה יכול לעולם להגיע לכך. והראיה  'גם עלה'זו בלבד אלא 

מנף כי אם יעלה בחזרה למקום שהיה לפני שירד א"כ למה היתה נצרכת הירידה... אלא ע"כ שהירידה היא בשביל ל 

 את האדם למקום עלייה חדש שמעולם לא היה בו.

כשאדם  ם עיני השכל. זו קרבת אלקיםולעומת ,עיניים גשמיות .ביארנו שיש שני מיני עיניים ,'י מראות שואהעבר עינ'

וזהו הפשט אנכי ארד עמך מצרימה, ליעקב אבינו ע"ה לא היתה בעיה של פחד ממצרים כי באמת חי שהקב"ה חי כך. 

לגלות את הסובב כל עלמין וממילא גם יהיה  והקב"ה גילה לו אנכי ארד עמך אני נותן לך את הכחנמצא בכל מקום. 

לך את הכח לגלות את הממלא כל עלמין. רק הפחד היה שהם לא יזכרו זאת שהקב"ה לא עוזב אותם אף לא לרגע. 

מספרים בשם הרבי זצוקלל"ה בדרך מליצה על יהודי שהיה זקוק לתמיכה ונסע לשם כך לאמריקה לדודו העשיר 

דע לך כי כאן במקומנו אין זה נאה שיקראו לך בשמות  אמר לו דודו, שלום לך וכו' אשר גר שם. בבואו לבית דודו

לפני העמוד בתור חיוב, להתפלל כשליח ציבור איזידור. פעם בבואו לעלות  אצלנוישנים כ"כ אלא ישראל נקרא 

אבינו ע"ה, שיבואו  ה פחד יעקבז . מ..התחיל לומר, צור איזידור קומה בעזרת איזידור ופדה כנאמך יהודה ואיזידור

למצרים וישכחו את ה'. וע"ז הבטיח לו השי"ת אנכי ארד עמך. שיהיה לך הכח לראות אותי תמיד. ולא זו בלבד אלא 

א"כ מתברר כי הירידה היא שוכן שם בתוכו ומחכה שיגלה אותו.  אובכל מיצר שהקב"ה שם לאדם העד היום הזה 

 . ל ההסתכלות של האדםהאמצעי כדי לתת לאדם עלייה, וזה משנה את כ
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דבר נפלא. יעקב אבינו לא הבין כיצד יוסף מצליח לעמוד שם בניסיונות מבאר השם משמואל וירא את העגלות,  

מדוע  .ופעם למטה..למעלה  פעםשלו. ולכן שלח לו יוסף את העגלות. העגלה נוסעת על ידי גלגלים. והגלגל לעולם 

שכשהוא למעלה מחזיק עצמו בגדלות, לכן הסביר יוסף הצדיק אני נהגתי  כשאדם נופל למטה הוא נשבר? מכיון

במצריים כמו גלגל, כשהייתי למעלה לא שכחתי לרגע אחד היכן אני יכול ליפול ומי נותן לי את כל הגדולה שלי, זהו 

פרד ממינוף השי"ת. ועל כן גם כשהייתי למטה בבית האסורים לא נשברתי מכיון שידעתי שהירידה היא חלק בלתי נ

העלייה. וזהו ביאור הפסוק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, לא ניתן בלילה לומר חסדך, אלא רק להחזיק עצמו 

באמונה. ואם אדם בבוקר זוכר לומר שזה חסד הבורא אזי לא נשבר כשהוא במצב של לילה, כי שניהם קשורים זה 

לה, למנף את האדם לקבל שפע חדש של עלייה שלא בזה. הלמעלה מחזק את הלמטה והלמטה מחזק את הלמע

היתה לו קודם לכן, או כדי לעורר אותו כשלא זכר בעת העלייה שהשי"ת נתן לו אותה... כששמע יעקב אבינו כל זאת 

וכי הוא  –'עוד יוסף חי הבין כי רק בדרך זו יכול האדם להחזיק עצמו במצרים, כמו גלגל. ואז מובן היטב הפסוק, 

)ע"י הקפיצה ממעשים לא טובים עדיין ממשיך הוא לחיות כמעיין המתגבר, ומצליח  ארץ מצרים'. מושל בכל

    להיות מושל בכל ארץ מצרים.  והתגברות על הניסיונות וההסתכלות הפנימית האמתית(*

* 

 

 'סיפור של אמונה –וראית את אחרי '
 

יפג לבו כי לא ו"בפרשה כותבת התורה הק' שהאחים הק' הגיעו לבשר ליעקב אבינו שיוסף עדיין חי. כתיב,  השבוע

 ויש להבין מדוע. "ותחי רוח יעקב אביהםאשר שלח יוסף לשאת אותו וירא את העגלות " ,ולאחר מכן ",להם האמין

"ויאמר יוסף אל אחיו אני כשיוסף התגלה לאחיו נאמר,  האמין?לספר לו ש בתחילה לא האמין ולאחמ"כ מה הוסיפו 

תמיהה נוספת  הבין את הכפילות בפסוקים.ויש ל  אני יוסף אחיכם"," אך מיד לאחמ"כ שוב נכתב  שאמר להם ."סףיו

 ? "אל תעצבו"א"כ מהו  ,"כי נבהלו מפניו"על הכתוב 

מבאר  ."מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלקים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמוד"

מלאכים שממהרים  נםיש הק'.  הזוהרביאור נפלא בשם מביא זי"ע, מדוע היו צריכים למהר. ואמרי יוסף הרה"ק בעל ה

במה הדבר תלוי? באדם עצמו, אם ממהר לעשות מלאכים שממהרים חלילה לקטרג.  נםעל בנ"י ויש  המליץ טובל 

איזו עבירה חלילה, נברא מלאך שממהר גם הוא לקטרג עליו. אך אם עושה מצוה בזריזות, ממנה נברא מלאך 

אדם הולך כבר לעשות איזו עבירה, כל הפחות שיעשה אותה לאט שממהר להמליץ טוב על אותו אדם. אם כן, כש

 לאט כדי שהמלאך שייברא ממנה ילך גם הוא לאיטו ואולי בדרך ישיגו המלאך הטוב וימליץ טוב בעדו...

נו תעזוב אותנו כי על כן ידעת חנות אל נא" ,מצינו אצל יתרו שמשה רבינו ביקש ממנו ,לבאר ףהאמרי יוס ממשיך

אין אתה יוצא לאמר, צא לקראתי, ואם  משהכשבא יתרו להתגייר, שלח אל הלא זי"ע, מבעלז בשם הרה"ק  ."במדבר

הוא מחפש את התכלית  אדם שבא להתגייר שות,קיש להבגיני צא בגין אשתך ואם לא זה צא בשביל בניך. ולכאורה 

יתרו בא להתגייר היו לו הרבה מניעות שמובא בתנא דבי אליהו שכשל החיים ולא גינוני כבוד שיצאו לקראתו וכדו'? 

על כן  .המניעות עליו תידוע שכשאדם מתקרב לקדושה מתרבים המניעות שלו וק"ו באדם שהולך להתגייר שרבוו ,

כשם שיש בעולם אור וחושך כמו כן יש במח האדם  ,דב בערר "שמעתי בשם אדמוזי"ע, מברדיטשוב  ה"קאומר הר

 אדם. לוהפנס הוא הצדיק שיכול להאיר  ים, מאירים עם פנס במחא"כ מה עושאור וחושך. עכדה"ק. 

כיצד  –" והנה עיניכם רואות" ,נהיה להם חושך. אמר להם יוסף "כי נבהלו מפניו"יובן מהו שכתובאצל אחי יוסף  כעת

הנכם רואים שאני מאיר לכם. זו גם הסיבה  ,"כי פי המדבר אליכם"זאת משום  ,אתם רואים הלא יש לכם חושך

כי אם תחכה עד שאני אגיע אני עלול עוד  ,צא אלי ,שיתרו פחד מהמניעות שיהיו לו בדרך על כן ביקש ממשה רבינו

 ",יושב פתח האהל כחם היום"והוא אצל אברהם אבינו מה שכתוב ביאר אדמו"ר זי"ע ובדרך זו לחזור באמצע הדרך... 

הדלת של הצדיק אך אין להם את  עדשישנם אנשים שמגיעים  ,. ובאר'לראות אם יש עובר ושב', הק'מבאר רש"י ו

אם יבוא מישהו שיוכל . על כן ישב אאע"ה בחוץ שהכוחות ללחוץ על הידית מחמת ריבוי המניעות וחוזרים לאחוריהם

בר ושב לאחוריו... על כן אמר יתרו היינו מי שעו –' לראות אם יש עובר ושבמה שכתב רש"י, 'להיכנס ללא חשש. וזהו 
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זה מה שאמר לו משה רבינו ע"ה אל נא תעזוב אותנו לא משום גינוני כבוד אלא כדי שלא יחזור לאחוריו. ו צא בגיני,

 שראית שהקב"ה עזרך עד עכשיו כן יעזור לך בהמשך הדרך. יכי כפ

 תעמרגישים בעצמם שלא התחילו כלל לג הלך בדרכי הצדיקים שלא מחשיבים עצמם לכלום, ש  –הצדיק  יוסף

בעבודת ה'. ובפרט כשהיה במצרים הרגיש בעצמו שכל יום מרובה סכנתו מחברו ומי יודע עוד כמה זמן יוכל להחזיק 

ראו באיזה תהום  –ועלו אל אבי, ואמרו לו שמני אלקים לאדון לכל מצרים  מהרועל כן אמר לאחיו  .מעמד בצדקותו

בינו יחכה עד שאני אגיע אליו מי יודע אם אוכל לבוא מחמת כל המניעות הללו, על כן רדה שאני נמצא, אם יעקב א

 אלי אל תעמוד, תבוא לכיווני ואז אנצל.

הקשנו לעיל מדוע חזרה התורה וכפלה את הפסוק החיים הק' מעמיד יסוד חשוב השבוע בדרך שאנו מדברים.  האור

וכן אין אנו מוצאים  ,לא לענות לאחיו שום מילההיכן היו לו את הכוחות ממבאר האור החיים הק', , "אני יוסף אחיכם"

יוסף חי כל  שיוסף עונה או מוציא על אחיו? אמנם ות האחרונות שום מעשה של נקמה ושום מילת גנאיבכל הפרשי

וזה שכל מצב שעובר הקב"ה מנהל ומנהיג אותו בכל רגע בהשגחה פרטית נפלאה,  –דבר מעל לדרך הטבע, כלומר 

מה שנתן לו את הכוחות גם לעמוד בניסיון של אשת פוטיפר שדמות דיוקנו של אביו נראית לו, מחמת שחי עם אחיו 

, פעם ראשונה אני חוזרת התורה פעמיים על כןמעל דרך הטבע כך קיבל גם כוחות אדירים לחיות בשאר הניסיונות. 

מאותו הרגע ועד עכשיו נשארתי אותו דבר,  – 'מצרימהאני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי 'ופעם שנית לאמר  יוסף,

אפילו בזמן סמך לומר אחיכם אשר מכרתם שש 'של האור החיים: "ק הלש זבאמונה! ולא חשבתי לרגע לנקום בכם, ו

אמנם השבטים הק' עסקו בתורה הק' ובמעשה כי מה שנבהלו מפניו,  ווזה. 'התה עין האחוה ממנוכהמכר לא 

 ים לעבור ולהישאר באותה דרגה של אמונה זהו לא יכלו להאמין ועל כן נבהלו.מרכבה, אך כאלו מעבר

ביקש מרבש"ע ש משה רבינו ע"ה נאמר אצל  .הספורנובשם יסוד עצום בעבודת ה' נוסיף עוד נדבך נפלא וכעת 

 "לא ייראו ראית את אחרי ופני"ואך  .ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי ,הראני נא את כבודך"

אבל לא יהיה  -תראה איך תהיה פעולת כל מה שלמטה ממני. ופני לא ייראו  – וראית את אחרי'ר הספורנו מבא

מסוגל , כשאדם עובר מעבר, הוא לא כלומר .'נראה אצל זולתי איך ממציאותי ישפע מציאות כל נמצא כמו ששאלת

אנו מסתכלים על כל הסיפור של יוסף הצדיק  תועלת יכולה לצאת מהמעבר שעובר. ואיזבשעת מעשה ראות ל

וזאת כדי שאדם ומבינים למפרע את כל עניין המכירה והגלגולים שעבר וכו', אך בתחילה לא ניתן כלל לראות זאת. 

ואם אדם לא עומד באמונה אלא כל  יעמוד באותו תחילת הניסיון באמונה שלמה ויילחם על כך לאורך כל הדרך!!!

אך מי שעומד באמונה לאורך בה ונוטר טינה, לא יזכה לבסוף לראות את התמונה הכוללת. תחנה ותחנה שומר אי

כלומר את כל מה שהיה מאחורה כיצד התחיל כל התהליך ולאיזה עניין  –הדרך שעובר לבסוף יזכה וראית את אחרי 

וכן  ..."הנה כי האלקיםועתה לא אתם שלחתם אותי "וזה מה שאמר להם יוסף כעת ניתן להבין  טוב זה הביא אותו!

אנו כי  – "אל תעצבו"ולכן  "ועתה אל יחר בעיניכם כי שלחתם אותי כי למחיה שלחני אלקים לפניכם"בהמשך 

צריכים כעת הלאה להמשיך בדרך זאת של אמונה, כי אם כשלא הסתדר לי כל העניין עמדתי שם באמונה שהכל 

 בים אלא להמשיך את דרך האמונה הזו.ומה להיות עצ םזה לטובה ק"ו עכשיו שכן מסתדרים הדברים שאין לכ

כה אמר "זי"ע את הפסוק כל המהלך של יוסף היה מהלך של אמונה, וכפי שמבאר הרה"ק מרוז'ין מתברר ש  ממילא

החדיר לכל מצרים את דרך  ,יוסף הצדיקבנך זאת: השכינה הק' אומרת ש  – "בנך יוסף שמני אלקים אדון לכל מצרים

שמני אלקים אדון לכל מצרים, שלימד אותם  –בנך יוסף  האמונה ואמר להם, האלקים הוא האדון של העולם...

 קים הוא האדון האמיתי. לשהא 

שבתחילה כשאמרו לו  מכיוןולבסוף כן. להם ה אמרו האחים ליעקב אבינו שבתחילה לא האמין מנבאר גם כעת 

דברי יוסף, שהכל הוא דרך אמונה שהקב"ה שלח כל  בכל מצרים לא האמין להם. אך כשאמרו את יוסף אדון ומושל

טבע ובאר להם ופני לא יראו וכל המהלך הוא דרך האותו אז כששמע את דיבורי האמונה שאמר להם יוסף מעל ל

אך עתה שראה את  ללא זה מה מועיל לו שיוסף מושל במצרים, כי .מהלך אחד של אמונה ושמחה, אז האמין להם

הכנה שיוסף עשה להם שם כבר לאחר כזו כבר ניתן לרדת למצרים  העבודה של יוסף לאורך כל הדרך אמר, כעת

 ."םהותחי רוח יעקב אבי"ואז  ,רק גילוי שכינה ותיקון הניצוצות אין מצרים ואין מיצר ואין צרה אלא

* 
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 "מגלגלים זכות ע"י זכאי"
 

הנה בספר אור החיים מובא לפרש מלת ויגש מאי הגשה ופי' הוא כראוי לו שהגשה  יגש אליו יהודה ויאמר בי אדניו"

 היה בלב להיות ידוע כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".

אל עצמו! כלומר, יהודה הגיע להכרה שאין דרך אחרת לשכנע את יוסף אליו, ראשונה יהודה ניגש בראש ובויגש, 

אלא להתנהג כמאמר חז"ל "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". מכיון שעד אז היה להם איזה פגם בדיבורם 

הבין שכאן צריך ", וכו'. ולאחר שראה שאין "התקדמות", אנחנו" אב זקן, שנים עשר אחים "יש לנושאמרו כל העת "

לתת הכנעה וע"י דיבוריו בהכנעה עורר את לב יוסף לאהוב אותו כדי שיחון אותם. ובאמת זה עזר כפי שהתורה 

 מספרת לנו בהמשך הדברים "ולא יכול יוסף להתאפק"...

הרי  הפנים לפנים", הרעיון שטמון בזה הוא, כמו אדם שמסתכל במראה, שם רואה הוא את עצמו, אם יחייך "כמים 

גם הדמות המשתקפת למולו תחייך ואם יכעס יראה כן גם מנגד, כמו"כ יהודה הבין שאם יכניע את עצמו גם יוסף 

יהיה מוכרח להכנע. אך לפי דברינו אולי היה צריך לכתוב כמראה הפנים לפנים, מדוע א"כ נקטו חז"ל לשון מים? 

אך מול המראה עומדים  ף במים צריך הוא להתכופף!כי כדי שדמותו של אדם תשתקאך התירוץ מבואר לפי דברינו, 

  ישר וזה לא מספיק...

מקשה הפרי הארץ, דהרי יהודה לא ידע שעומד מול יוסף הצדיק והיה חושב אותו לגוי, א"כ כיצד עבר על אמנם 

 איסור התורה "לא תחנם", שאסור ליתן להם חן, ולהחניף להם?

אבינו לירד בשלשלאות של ברזל למצרים אלא שזכותו גרמה לו... ומשל "הנה ארז"ל במדרש וש"ס ראוי היה יעקב 

כדי לתרץ השאלה הנ"ל מתחיל הרב כדרכו בהמה שמוליכין אותה למקולין ואינה רוצה לילך מושכין אותה בחבל. 

לברר קודם את סיבת ירידת בני ישראל למצרים, מדוע לא לקח הקב"ה את עם ישראל ישירות להר סיני ללא צורך 

 בכל הגלות והיסורים הקשים שהיו מנת חלקם במצרים? 

ידוע שהקב"ה ברא את העולם לפני כמה אלפי שנים, ובעת הבריאה היה מושג של השתלשלות ושבירת הכלים  הנה

כידוע שהוא ניצוצות הקדושה שנפלו והתפזרו בתוך העולם כדי שאנו בנ"י נתקן אותם ע"י מצוות ומעש"ט שלנו ולא 

כלומר שכר ללא עשיה אלא נקבל שכר טוב על פעולותינו. וכן ידוע שחטא אדם  –נהמא דכיסופא  נקבל לעוה"ב

הראשון גרם שנשמתו התחלקה לשישים ריבוא חלקי נשמות שירדו לעולם לעשות את תיקונם ולהביא את העולם 

יקונם יכול להיות אך ורק למצב יותר מזוכך ומתוקן מבראשונה. א"כ במצרים היו ניצוצות קדושות שחיכו לתיקונם ות

ע"י יהודי ולכן ירידתם למצרים היתה מוכרחת כדי שיעלו את כל חלקי הקדושה שנתפזרו במצרים, ואחרי כל זאת 

יכלו להגיע להר סיני לקבלת התורה שהוא כבר שלב מתקדם יותר בשלימות העולם וקדושתו. אך אמנם יצחק אבינו 

בארץ ישראל כפי שמובא בספרים, אך יעקב הוצרך לרדת למצרים. היה לו את הכח לעשות את תיקוני מצרים 

ובאמת לאחר שסיימו לתקן הכל מזהירה התורה לא לשוב למצרים, כי מאחר וכבר נגמר שם התיקון אין כבר מה 

לעשות בכזה מקום כדכתיב וינצלו את מצרים והתרגום מתרגם ורוקינו כמצולה שאין בה דגים... גם אנו עוברים את 

 ונים הללו כל אחד במצרים הפרטיים שעוברים עליו, אם אמנם כיצד אנו אמורים לדעת מה לתקן וכיצד?התיק

"והנה ענין האכילה של אדם ג"כ לצורך זה בכדי להעלות הנצוצות מדרגא לדרגא מדומם לצומח הראוי לאכילת 

 אדם ושאינו ראוי עולה מצומח לחי עד שמגיע לאכילת אדם"

ט הק' שביאר את הפסוק "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" וכהקדמה לביאור ידוע מהבעש" ביאורישנו 

שבכל דבר גשמי יש ניצוץ רוחני שמחיה אותו וניצוץ זה מחכה להגיע לתיקונו. ה"חקל יצחק" זי"ע סיפר שפעם בעת 

יכל להתאפק  שערך הבעש"ט הק' את שולחנו הביאו לפניו מגש ועליו מאכל, ואחד האנשים שהיה מאוד רעב לא

וחטף מהמגש עוד לפני שהגיע לבעש"ט הק'. ראה זאת הבעש"ט ואמר לו: הגע בעצמך, הלא ישנו ניצוץ קדוש 

שנמצא בתוך החיטה ומתפלל וזועק לה' שיזכה לגדול לחיטה טובה ובשלה. לאחמ"כ כשקוצרים ואוספים התבואה 

כ כשמגיע למטחנת הקמח שוב מתחנן על נפשו מתחנן אותו ניצוץ לה' שיזכה להכנס לתוך השק של התבואה. אח"

שיזכה להכנס לתוך שק הקמח ולא ישאר דבוק בתחתית המטחנה. וכן הלאה עד שזוכה סוף סוף לאחר גלגולים 
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רבים להגיע בתור מאכל לשולחנו של יהודי שיברך עליו, והנה זמן מועט לפני שזוכה להגיע לסוף דרכו עלי אדמות 

 ע אותו ללא ברכה וללא מחשבה טובה, ומי יודע איזו דרך יאלץ כעת לעבור אותו ניצוץ...מגיע אדם רעב וחטוף ובול

כל ניצוץ כזה שנמצא בדומם, מתאוה להגיע לדרגת צומח ע"י שצומח מן האדמה, כי באדמה הוא בבחי' דומם. כעת 

לקפוץ ב' דרגות עד וכשצומח מתאוה להגיע לבחי' חי כגון שבהמה תאכל אותו או אם ראוי למאכל אדם מתאוה 

בזה הוא כי כל דרגה שעולה הוא נכלל בדרגה ההיא. למשל כשבהמה אוכלת עשב, שיגיע לדרגת מדבר, והביאור 

העשב נהפך לדם ואז הוא נקרא חי כי הדם הוא התמצית של החיות. וכן באדם, וא"כ אותו ניצוץ מתאוה ליהפך 

 לדרגת אדם יהודי שיעשה עליו ברכה ויגיע לתיקונו. אמנם בהמשך הדברים נראה שאין זה בדיוק כך... 

"והחוש מעיד שלכאורה דבר פלאי להיות המאכל הגשמי סבה להתקשרות הנפש בגוף שאינו יכול לחיות בלא 

 אכילה ומוכרח להיות במאכל ניצוץ חיות הקודש אשר הנפש ניזון ממנה והגוף מן הגשמיות".

ש. בצאנז היה נהוג נברא מורכב גוף ונפש יחדיו, ואדם צריך לדעת להתמודד בין דרישות הגוף ודרישות הנפהאדם 

לחכות להכנס לאדמו"ר הרבה מאד זמן. ומספרים מחסיד אחד שחיכה כמה ימים להכנס. כשהגיע תורו, שאלו הרבי: 

האם אכלת דבר מה בימים אלו? ענהו החסיד, שהגיע למלאות עצמו ברוחניות ולא בגשמיות. אמר לו הרבי מצאנז: 

 גם לא את נפשך...  אם לא תתן לגופך את הנצרך לו, לא תוכל להזין

קטן מובא )ר' אלימלך מליזענסק( באריכות גדולה כיצד אדם צריך לנהוג באכילתו. בראשונה יתודה ויאמר בצעטל 

את תפילת השב לרבינו יונה, לאחר ברכת המוציא יאמר לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה לא להנאת גופי אני אוכל אלא 

ב שום חטא ועון את העלאת הניצוצות הק'. וכן בעת שלועס יכווין שמאכ"ל כדי שיהיה לי כח לעבוד את בוראי ואל יעכ

הוא בגי' צ"א כמנין שם הוי"ה אדנ"י, ועוד מוסיף שהטעם שמרגיש באוכל הוא חיות פנימית רוחנית, וצריך לכווין 

ק' תתן שע"י הטחינה והלעיסה בשיניים בקדושה, מברר האדם את הניצוצות הק' שטמונים בזה המאכל שהחיות ה

כח בנפשו והפסולת תלך לחיצונים, ולא להיפך ח"ו. ואם אוכל כבהמה בלי שום מחשבה ועוד לאחר מכן משתמש 

 בכח זה לחטאים, גורם שהסט"א נהנה מהחיות הפנימית הזו ר"ל. 

של אדם דומה למזבח, כי כשאדם אוכל כראוי הוא ממש כמקריב קרבן ומעלה ניצוצות קדושות שטמונים  שולחנו

מאכל וע"י שאוכל אותם בקדושה ומברך עליהם מתקן אותם ממש. ולכן גם שולחנו של אדם מכפר עליו. כי כיון ב

שמעלה הכל לה' נהיה שותף במעשה בראשית. וזה הפשט שהבאנו לעיל מהבעש"ט הק' "רעבים גם צמאים" 

ת במאכל או במשקה כשאדם מרגיש רעב או צמא יידע כי זה משום ש"נפשם בהם תתעטף" ישנה נפש שמעוטפ

 וחפצה להתקן, ולכן שולח הקב"ה לאותו אדם תאוה למאכל ההוא כדי שיגיע לתיקונו.

"ואף על פי כן אין רוצה שום ניצוץ הקדוש לזוז ממקום שהוא בסתר המדרגה ולעלות, כארז"ל שכל עשב יש לו מלאך 

תי טהור אולי יזדמן לפני אדם בליעל שיפילו הממונה ומכה אותו ואומר לו גדל, כי הניצוץ הקדוש מתיירא ממקרה בל 

 יותר באכלו משהו עכשיו"...

ניצוץ לא תמיד חפץ להתעלות כי חושש שמא יבוא לפני אדם שלא יברך עליו ואז לא רק שלא יתעלה על ידו אותו 

אינו  אלא אותו אדם יגרום לו שיפול ממדרגתו שהיה בה אל מקום הקלי' כפי שביארנו לעיל מהצעטל קטן שאם

מכווין כראוי הולך החיות לתת כח לסט"א. ולכן המלאך שממונה על העשבים צריך להכות עליהם מחמת יראתם 

שיגדלו ויבואו לאיש שאינו ראוי. אמנם מוסיף הרב זי"ע ב' נקודות בענין: א. גם אם אדם לא מרגיש בעצמו שהגיע 

ו באוכל כדי שיהיה לו כח לעבוד את ה', ג"כ מתעלה לכזו דרגה של כוונות באכילה אל יירא לבבו, כי גם אם מטרת

הניצוץ מזה כשיעבוד את ה' אע"פ שכעת לא מתעלה עכ"פ מאוחר יותר עולה. ב. אם אמנם מרגיש הניצוץ על איזה 

 מקום שבו יכול להתעלות מיד מתאוה להגיע לשם... וכדלהלן:

בקש מאד וכו'... והוא ענין התפילה שלפעמים "ובאמת ניצוץ הק' שרואה מקום מוכן לפניו להתעלות בלי ספק מ

כשאדם ניגש אל האלוקים בנקודת ליבו באמת כאמור ביהודה מתעוררים עליו מחשבות זרות או מדות זרות והוא 

 שרצונם להתעלות".

המחשבות זרות של האדם בתפילה הוא ג"כ מחמת שרוצות לתקן עצמם ותפקיד האדם להלחם בהם ולשוב ענין 

בה וכך יתעלו. אם אמנם ממשיך הפרי הארץ זי"ע לבאר שאדם שמביא על עצמו את המחשבות זרות עליהם בתשו

כדי להעלותם הוא גרוע מאד, כי הוא מכניס עצמו לניסיון. וזה מובא בשלמה המלך שהרבה לו נשים וכוונתו היתה 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


16 

 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

ע"ה נתיירא מאוד לירד למצרים  בזה כדי להעלות ניצוצות קדושות אך לבסוף לא עמד בניסיון. ולכן גם יעקב אבינו

כבהמה שמוליכין למקולין לשחטה ולהעלותה לתיקונה וכעשב שמכים אותו שיגדל... כי היה ירא שמא לא יחזיק 

אך אם כבר נכנס לניסיון אלא שזכותו גרמה לו שהבטיח לו הקב"ה ואנכי אעלך גם עלה. מעמד בטומאת מצרים, 

 יו זכות לתקן מה שפגם בעבר.ללא כונה, אז יידע שמשמים מגלגלים על

"וזה ארז"ל לברך על בריות נאות ברוך שככה לו בעולמו אפילו על גוי נאה ואינו סותר למאמר לא תחנם, כי שם 

מיירי להכניס עצמו לראותו אינו רשאי בכדי לומר כמה נאה גוי זה, משא"כ כשכבר נזדמן לפניו בודאי צריך לברך 

 להעלות הנאות הראיה"... 

יובן גם ענין יהודה ויוסף אם אמנם חשב יהודה את יוסף לגוי, אין כאן איסור של "לא תחנם", כיון שכך גלגל  כעת

הקב"ה שירדו למצרים על ענין האוכל ושם כבר נסתובב כל הסיפור שנחשדו למרגלים וכו', ולכן זה נחשב שנזדמן 

סף כמים הפנים לפנים כדי להעלות הניצוצות שיש להם ענין זה ולכן בכזה מצב יכול היה יהודה לדבר ברכות אל יו

 שם וכפי שהיה באמת שהתברר שהוא יוסף.

* 
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