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 'סוד אחרית הימים '
 

"האספו ואגידה לכם את אשר  בפרשת ויחי אנו מוצאים את עניין האחדות וישיבת החבורות בצוותא חדא.  שבוע ה 

זהו   –  ואגידה לכםעשו חבורות ושבו יחד,    –  האספוהיה נוהג לבאר,    זי"ע  הרה"ק מרוז'ין  יקרא אתכם באחרית ימים".

ון יקר, דבר זה הוא יקר המציאות וחשוב יקרה לש  –  את אשר יקרא אתכם דבר שיאגוד ויקשור אתכם בחטיבה אחת,  

 בזמנים שאנו עומדים בהם בדורות האחרונים... – באחרית הימיםמאוד, 

 

 פן טכני 

לפני מאות שנים כשלא היה חשמל, היו האנשים מגיעים לביתם לפנות ערב, והיה קשר בריא ונורמלי בין אחד   כידוע

אך היום בעידן הטכנולוגיה כשכל אחד יכול  משום שלא היה לאן ללכת בלילה כשבחוץ חושך מוחלט. לשני

אנשים יושבים בחבורה אחת  , אזי הקשר האישי נחלש. על כן אם קבוצתמרחוק ולדבר עם השניולצאת להתקשר 

 ק נפש האדם.וומדברים ביניהם, זהו כבר יסוד גדול מאוד לחז

 

 י פן רוחנ

של מיוסדת בעיקר על עניין זה של התאספות החברים ואנו ניגע אי"ה בכמה רבדים זי"ע של הבעש"ט הק'  דרכו

 עומק העניין. 

נפתח בסיפור שמספרים על הרה"ק מלעכוביץ' זי"ע, שפעם בא אליו חסיד שהיה מזדמן לבוא לעתים קרובות. שאלו 

? תמה החסיד ואמר, הלא הנני בא לכאן מדי שבוע. ואילו לחסיד נוסף שהגיע בדיוק לא ראיתיך זה זמן רבהרבי, מדוע  

ע לכאן כ"כ הרבה במשך השנה? תמה החסיד  באותה העת ממרחקים פנה ואמר: האם יש לכם די כסף כדי לנסו

השני ואמר: הלא זה עתה באתי ממרחקים וכבר כמעט שנה תמימה שלא זכיתי להיות כאן. לתמיהת שניהם פנה  

הרבי ושאל: האם יש לכם במקומכם 'חבורה'? ודאי השיב החסיד שבא זה עתה, בכל שבוע אנו יושבים יחד ושרים 

אצלכם, פנה כעת הרבי לחסיד הראשון? ואילו הוא ענה, אצלנו אין חבורות כלל מדברים בדברי חיזוק. ומה קורה 

מחמת שכולם גרים בקרבת מקום אל הרבי... ענה הרבי ואמר: הנה לכם התשובה, כי זה שגר במרחקים אך יושב 

יו באים  חסידים שה ויו היכן שלא יושבים, הקשר נפסק. המדי שבוע בחבורה, הרי הוא מקושר אתי כל הזמן, ואיל

 פעם בשנה לרבי לשמוע רעיון אחד בלבד, ועם זה היו עובדים כל השנה כולה...

 

 חבורה לאחד חבורה למאה 

מספרים שפעם בא היצה"ר לחסיד אחד, לפתות אותו לדבר עבירה. חשב אותו חסיד לעצמו: הפיתוי אמנם   חסידים 

  בוודאי שיסלח לי, אך מה אומר ומה אדבר לפני החברים שלי???  –, והרבי מוחל וסולח לעוונותגדול מאוד, הקב"ה 

 החברה מחזיקה את האדם בצורה הכי מסיבית שיש, הן לטוב והן למוטב!

 

      כיצד יוצרים את החברות ומה המשמעות שלה? 

מלמדים אותנו שישנה אהבה התלויה בדבר ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה התלויה בדבר היא אהבת  חז"ל

דוד ויהונתן. ונבאר: דוד ויהונתן היו בתחילה חברים בלב ונפש. מצאו שפה משותפת ביניהם. וכל זמן שכך, מה טוב. 

דוד המלך ע"ה. אז  –ו ולתת אותה ל עד שבא שמואל הנביא ובישר לשאול שהקב"ה החליט להעביר אותו ממלכות

ביתו של דוד המלך לא ידעו כיצד כעת הוא יתמודד עם החברות שלו בהתחילה העבודה של דוד ויהונתן. משום ש
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ושל יהונתן, וכן בביתו של שאול מצד אחד יהונתן מיצר על כך שאביו לא ימשיך להיות מלך ואף הוא לא, ומנגד מה  

לחשבונות אלו ומעל  אך חז"ל הק' מלמדים אותנו שדוד ויהונתן התעלו מעל    עם דוד?  יאמר אביו על החברות הישנה

שהסיבה לכך שמלכתחילה הקב"ה שם אותם יחד היתה דווקא בשביל זמן זה!   להשגה נפלאה,  ויעגלדרך הטבע, וה

את את האינטרס ומזכים לאדם וכל מה שבתחילה היה להם אינטרס בחברות הוא למען המצב הזה שלוקחים 

י קיום המצוה של ואהבת לרעך כמוך. כשדוד ויהונתן היו  לחיות עם החבר בחברות אמתית שהיא קשר בורא, ע"

בטלה אהבה. כי כך זה כל זמן שהחברות  -חברים מחמת האינטרס המשותף ידוע גם ידעו שברגע שבטל דבר

ין להם סיבה להיות יחד ויתירה מבוססת על קשר גופני חיצוני. אך ברגע שלקחו מהם את האינטרס וראו שכבר א

מזו הסברה הפשוטה אומרת שהם צריכים להיפרד זה מזה, דווקא אז חיזקו הם את הקשר, כי כעת יש לקשר שלהם  

 קשר נפשי פנימי. –את הפוטנציאל להפוך לקשר עמוק הרבה יותר 

ם שני בני אדם ואוהבים זה  'ואיתא בספרים, הטעם שאנו רואים שלפעמים באי לוי על הפרשה מביא וז"ל: בקדושת 

להדדי  את זה מאוד גם שלא היו מכירים מקודם... מחמת שהיו שכנים זה אצל זה בישיבתם בגן עדן יחד ועתה בבואם  

יוצא א"כ שהחבורה בונה מחדש את האחדות בין הנשמות, נתעורר בהם האהבה הישנה  שהיה בהם בגן עדן'... 

הוא דרגה של הכנעה, כי כדי להיות בחבורה כל אחד צריך להיות קשוב והשפ"א זי"ע מאריך לבאר שהמושג חבורה  

לשני ולהכניע דעתו מפני חברו. הכנעה זו מביאה בסופו של דבר את כולם לחיות בהכנעה עם הקב"ה. וזו המטרה 

 האמתית לחבר את הנשמות ולחיות בביטול גמור לבורא ית'. וכשחיים בחבורה אחת, ובהכנעה זוכים לקבל כוחות

  כח. הוא ה –עז  שכשיש שלום יש גם   –היינו    'ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום',נפש בכל התחומים, כדכתיב,  

על יהודי שהגיע לאמריקה לפני המלחמה והיה רגיל לשבת בליל שבת יחד כפי שציווה הבעש"ט הק'. עוד מספרים  

לשבת יחדיו בליל שבת. אך בזמנים עברו כשלא היה עדיין מובא בבעש"ט הק' שדי בשני אנשים, ואפי' גוי העיקר 

ציבור גדול של יהודים שומרי תו"מ, היה פותח את דלתו לכל דכפין, מכין קצת כיבוד ושתיה ושר זמירות שבת. שבת 

ע יהודי אחד יאחת כשישב וחיכה לאנשים שיבואו, קיבל לפתע התקף ונפל על הארץ מעולף. לאחר כמה דקות הג

והצליחו להצילו לחיים  על הארץ. מיד הזמין לו צוות הצלה את בעה"ב שוכב וראה , פתח את הדלתרותלשיר זמי

 טובים ולשלום. וכל זה בזכות שהיה מקפיד לשבת עם אנשים... 

 

 אבטחה צמודה... 

לזכור הבעש"ט הק' כבר העמיד בזה יסוד שאדם חייב 'ההשגחה לפי הדבקות'.  הארץ במכתב ל', כותב יסוד.  הפרי

תמיד שהקב"ה נמצא בכל מקום ובכל דבר, וכמוכן הקב"ה משגיח על כל פרט ופרט מהבריאה, וממילא כך האדם  

שכמה שהאדם יותר דבוק בקב"ה כך יש לו יותר השגחה הפרה"א זי"ע  מבאר  כול להגיע לדבקות תמידית בקב"ה.  י

ברמה הכללית של כל הבריאה,  מושגח על כל פרט ופרט, משא"כ אם הוא פחות בדבקות בכל דבר, עובר להיות

אות זאת רתלמיד הבעש"ט הק' שאל אותו כיצד ניתן לוכבר ידוע המעשה על  וכדו'.וצומח חיות והבהמות כמו 

שהקב"ה משגיח על כל פרט אף על הצומח והדומם... והבעש"ט הק' לקח אותו בדרך והראה לו עלה שנושר מהעץ  

באר לתמיהתו והרם את העלה, וכשהרים את העלה ראה מתחת תולעת. ו ונח על הארץ. אמר לו הבעש"ט הק' לך

  : תולעת זו הרגישה שהולכת להתייבש מהשמש הקופחת, וביקשה מהבורא שיציל אותה ועליה... הבעש"ט הק' לו

לפי"ז כשנמצאים בחבורה אחת כמה בני  מחדש הפרי הארץ,    והקב"ה הוריד בדיוק עליה עלה שנשר לאיטו מהעץ...

מספיק שרק אחד מהם יחיה בהשגחה לפי הדבקות ובכך הוא משפיע על כל כלל החבורה ג"כ השגחה לפי  אדם, 

ועל כן  והפרה"א זי"ע מכנה זאת 'מצוה גוררת מצוה' מצוה מלשון צוותא חדא שהמצוה גורמת לאחדות,  הדבקות!!! 

 כל בני החבורה... גורר את ההשגחה הזאת ל   – אפי' שרק אחד מהחבורה נמצא בדבקות הוא גורר מצוה  

  "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם". הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע, מובא יסוד עצום. כתוב בפרשת מקץ, בשם 

ומבאר האור החיים הק' שכל יום ויום במשך שנתיים ימים היה פרעה חולם מדי לילה את החלום הזה ובבוקר היה  

שוכח, ורק לאחר שנתיים נזכר. ומבארים שזה היה בגלל שיוסף בדרגתו שלו ביקש משר המשקים שיזכירנו אצל 

ה להתענות במשך שנתיים עם החלום, היה  פרעה, וזה היה פגם באמונה... מק' הרה"ק מקוריץ מדוע היה צריך פרע 

אפשר שביום שיצטרך יוסף לצאת מהבור אז יחלום? וענה תשובה על ידי מעשה מהבעש"ט הק' שהלך פעם ליער 

עם תלמידו ר' משה ב"ר דן, ולפתע נהיה התלמיד מאוד צמא למים. אמר לבעש"ט הק' שהוא חייב לשתות מים. 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


3 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

שהקב"ה זן ומפרנס לכל? השיב לו: ודאי. והאם הנך מאמין שהקב"ה ידע  אמר לו הבעש"ט הק', האם אתה מאמין 

כבר מששת ימי בראשית שתהיה צמא במקום זה והכין לך כבר אז מים לשתות? והתלמיד אמר: הן, וכך כמה וכמה  

ביקש פעמים שאלו הבעש"ט הק' והוא עונה כן! לפתע מבין העצים הגיח גוי עם שני דליי מים על כתפיו והביט בהם.  

ענה הגוי, ממנו התלמיד לשתות מעט. לאחר ששתה וחזר לעצמו שאל את אותו הגוי, מה מעשיך כאן בלב היער? 

שהפריץ השתגע ושלח אותו להביא מים דווקא מהקצה השני של היער וכבר שלשה ימים הוא מסתובב ביער, תחילה 

ק' כיצד לצאת, ואז פנה ואמר לתלמידו: עד שמצא את המים ולאחר מכן תעה בסבך העצים... הראה לו הבעש"ט ה

הנך רואה השגחה פרטית זו כיצד הכין לך הקב"ה מים מששת ימי בראשית... אמר התלמיד: אמנם כן, אך לשם מה  

סיבב הקב"ה ששלשה ימים ייאלץ אותו גוי להסתובב כאן ביער? באר לו הבעש"ט הק': ברגע שהיית צמא כבר היו 

שלשה ימים להתחזק באמונה זו עד שתהיה ראוי להשגחה לפי הדבקות לקבל בפועל מוכנים לך המים, אך לקח לך  

 את המים... 

כן יוסף הצדיק לאחר עשר שנים בבית הסוהר כבר החל פרעה לחלום, אך בגלל שאמר יוסף כי אם זכרתני  כמו

בהנהגה כללית, ובהנהגה כללית לא מספיק כדי לצאת מבית   שגחה הפרטית וחזר להיות מונהגהוהזכרתני, יצא מה

הסוהר, משום ששר המשקים כבר נמצא, החלום של פרעה גם הוא ישנו, ורק יוסף סמך על שר המשקים וחזר להיות 

מונהג בהשגחה כללית... על כן כשהתחזק בהשגחה לפי הדבקות לאחר שנתיים, היה כבר ראוי שוב להנהגה פרטית 

 פשי. ואז יצא לח

* 

 

 'חיים כי עמך מקור '
 

 כי על ידי בחינת אמת יכולים לחיות גם בארץ מצרים". ...  ויחי יעקב בארץ מצרים " 

אמת מיסד יסוד שהולך עימנו לכל החיים. ארץ מצרים היא משל למעברים שאדם עובר בעוה"ז הנקראים  השפת 

כל הבריאה כלפי קוב"ה הרי היא   –'מיצר'. הזוה"ק מכנה את העולם הזה על כל פרטיו 'וכולא קמיה כלא', כלומר 

אמורים? משפט זה נותן לאדם תמונת   במה דבריםככלום, מכיון שהקב"ה הוא אחד ושמו אחד ולא שייך אצלו פירוד.  

לוח אחד, וכמה אנשים מנהלים  לידמצב על האופן בו יעבור את חייו בעוה"ז כראוי. ובמשל, ישנו משחק שיושבים 

משא ומתן על הנתונים שנמצאים על הלוח, כגון בתים, חנויות וכדומ'. מוכרים וקונים מרויחים ומפסידים... האדם 

ע רובו ככולו במשחק שוכח לרגע שזהו משחק בלבד... אך לעומד מן הצד ברור כשמש שבתוך המשחק מרוב ששקו

 היינו -נקרא להסתכל מלמעלה למטה  שאין כאן לא מרויחים ולא מפסידים... כמו כן בעוה"ז ישנו מצב ש

ראה ההשתלשלות שברא הקב"ה את העולם מאחדות גמורה, לעולמות שונים שנפרדים זה מזה עד לעולם שלנו בו נ

לבוראו כביכול, לחברו, בין אדם דעותיו והרגליו השונים. פירוד בין אדם  תכונותיו מידותיו םשיא הפירוד. כל אדם ע

לחפש בכל פירוד את נקודת   –מלמטה למעלה, הוי אומר    ותתכליש מצב של הסבין הנפש לגוף, הסתר גמור. אולם  

 בין אדם לבוראו ובין אדם לחברו. בה,שכן יש הקשר 

כי  זהו תפקידו בעולם. מדוע דווקא שם?  –את נקודת הקשר בינו ובין הבורא  ותהמיצר שהאדם עובר מגלת ו נקוד

כל זמן שאדם חי בפירוד הרי שגופו  חסר אונים, תחת איבוד שליטה מוחלט. במיצר האדם לא מוצא את עצמו!! 

שולט ו'הוא' השולט 'במשחק'. אך במיצר הגוף מאבד את השליטה וזהו הזמן להתרוממות הנפש, הרוח על החומר. 

הסתכלות מלמטה למעלה מחברת ומקשרת בחזרה את הבריאה שכביכול נפרדת ונותנת לאדם כוחות חדשים 

 למעברים הבאים בתיקונו בעולם.

הוא האות א' הרומזת לקשר בין האדם לאלופו מבאר השפת אמת זי"ע בפרשת שמות  בין גלות לגאולה  ההבדל  כל  

וזו הנקודה המרכזית עליה מושתתת עבודת האדם. האדם יכול לעשות הרבה דברים, מצוות ומעשים  של עולם.

דם מקבל משמים שיתלהב לקשר הזה, אך כל זה הוא 'שירות' שהא  טובים בתור השתדלות כדי לזרז ולהכין את עצמו

שלא מוצא את נקודת הקשר במצבים שעובר   –ה באחדות עם כולם כלומר י  ה  לדבר מצוה וכדו', אך כל זמן שלא נ  

 עם עצמו או עם אחרים, עדיין לא הגיע לתכלית עבודתו בעולם והוא בגלות.
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יעקב בארץ מצרים? אלא לומר ויחי   זה מלמד אותנו השפ"א זי"ע בפרשת ויחי. מק' השפ"א מדוע לא כתוב ויהי  יסוד 

ניתן להכניס חיות בדבר ע"י שמגלים שם את הקב"ה. בכל מצב, אפי' בעומק הקליפה של מצרים  –יעקב דייקא 

 וכלשונו הק' כדלהלן: 

"דהנה לא הוה ליה למימר רק ויהי, ומשמע דעיקר הרבותא מה שהיה בבחינת חיים גם בארץ מצרים... וכ"כ בזוה"ק  

בפרשת ויגש ע"פ ותחי רוח יעקב, ונ"ל שהוא מלשון מים חיים שעל ידי שמחת הנפש מעורר מקור החיים וניתוסף  

 חיות". 

הבאנו בעבר את ביאור  'עוז וחדוה במקומו'.פסוק כאן שהשמחה מעוררת את מקור החיות. וכבר אומר ה מבואר

שלא יהיה לבך חלוק על המקום' ומבארים בשם צדיקים, שאדם צריך להסכים עם כל מקום שהקב"ה  'רש"י הק', 

, 'עוז וחדוה במקומואת הפסוק הנ"ל ' שם אותו. וזאת מכיון שיש לו שם עבודה לגלות את השי"ת. כמו כן יש לבאר 

 מתחבר לעוז והחדוה שהם גילוי מקומו של הקב"ה. המקום שלו אזיכשהאדם מסכים עם 

"שע"י אמת  ,  [תרל"ג בסוף הקטע הראשון ]שנת  נמצא ומחיה את כל המקומות! ויותר מכן מגלה לנו השפ"א    הקב"ה 

יכולים לעורר החיות גם בכל הסתר ומיצר... ולפי הרצון שבאדם באמת בכל דבר להיות נעשה רצון המקום ב"ה  

ככל  –כלומר  בלבד. כמו כן נתגלה לו האמת. ואדרבה בכל מקום שיש יותר הסתר שמה נגנז דבר פנימי כנודע".

שההסתר גדול יותר מעולמות   – שאדם רוצה לגלות יותר פנימיות כך הקב"ה מתגלה אליו. ודווקא כאן בעולם העשיה  

הרבה יותר  מהאדם להתחבר עם שונא נדרש בכדי ש, יקות גדולה יותר. ודוגמא לדברשייך להגיע לדב העליונים

כאן בעוה"ז שהפירוד הינו יותר גדול מאשר בעולמות העליונים, על  ,להבדילוכוחות נפש מאשר להתחבר עם חבר. 

כן אם אדם מתאמץ בכל זאת לגלות את נקודת החיבור, זוכה להארה גדולה יותר, ולכוחות גדולים יותר. וכפי שאמר 

ף', נאלמו דום ולא יכלו לענות אותו... כמו כן להבדיל לעתיד לבוא יבוא הקב"ה ויאמר 'אני ה'', יוסף לאחיו, 'אני יוס

 ולכולם כבר לא יהיו שום שאלות...

 "והגם שהיה בארץ מצרים ידע שכל המצרים הם רק קליפה והסתר, אבל הפנימיות הוא חיות השי"ת". 

זעיר, יעבור זמן וסביבות החתך ייוצר ריקבון ולאט לאט יפתח הפרי דוגמא, ונעשה בקליפה שלו חתך  לניקח פרי    אם 

עד שתיפול הקליפה לגמרי... כמו כן אומר הקב"ה. 'פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח מפולש 

שעגלות וקרוניות נכנסים בו'. אך הנקודה המרכזית היא ההכרה שאדם צריך להכיר שהוא נמצא בחושך, ומשם  

מאיר לו. וכמובא בבעל התניא משל לאדם שנכנס לחדר חשוך שיש בו נר דולק, אך על הנר ישנו כלי שמסתיר הקב"ה  

ע אור על פני כל החדר ועל האדם, משום שהאור  את האור, ומה שנדרש מהאדם הוא להוריד את הכלי וממילא יפצי

 של השי"ת נמצא כבר, רק אנו צריכים לגלותו...

ו וכו' כי כל בריאת האדם בעוה"ז לא היה כדי להידבק ח"ו בעוה"ז. רק להיפוך שע"י דביקות  "וכתב במדרש גרים אנחנ 

 האדם בעיקר החיות מתמשך גם עניני עוה"ז להשי"ת". 

, מבאר השפ"א הוא מלשון מעלה גרה שמעלה את הנקודה הפנימית למקור שלה על ידי שמכיר שהקב"ה מחיה  גר

את אותו הדבר. וכן מצינו אצל דוד המלך ע"ה שהיה צריך לבוא דווקא מרות המואביה עד דרגתו הנשגבה שאנו  

מצא ומחיה הכל, ורק מחכים לרגע כדי ללמדנו שגם במקומות שכאלו הקב"ה נ ,' דוד מלך ישראל חי וקיים ' אומרים 

שמוציא נקודה קדושה שהיתה נטבעת  –שהאדם יתן שם את נקודת ההכנעה וההסכמה למקום ההוא. כי זהו הגר 

 באומות העולם. 

 וז"ש ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם. וכ' בזוה"ק שגילה מה שרצה לגלות רק בדרך הסתר". " 

ה שביארנו כאן. אם ילכו בכל דבר ויגלו את חיות השי"ת שנמצאת שם בכל אבינו רצה לגלות לבניו את הנקוד  יעקב

מקום אז לא יהיה להם כלל שיעבוד. אך הוצרך לגלות זאת רק בדרך הסתר. ומשל למה הדבר דומה, למקום שעושים  

ומרים  עסקים לאנשים שמבינים. הנה אם יתלו שם מודעה גדולה יבואו כל האנשים ולא יהיה כלום. אך דבר שכזה ש

הם מרויחים... כמו כן אמר יעקב אבינו  בצנעה, ורק אנשים שבאמת מבינים ויודעים היכן לגשש ולמצוא הזדמנויות

אך הקב"ה אמר לו, הארה כזו  היינו שיראו בכל דבר היכן חיות ה' נמצאת שם. –ע"ה לבניו שיחיו ע"י מידת האמת 

תהיה רק לעתיד לבוא, אך כעת יש עבודה שצריכים לגלות את ה' דווקא בתוך ההסתר בבחינת מידת האמונה,  

תוספת חידוש יש במהלך זה, שאין צורך לנסוע לשום ו להאמין שה' מחיה כל מצב. וזו עבודה תמידית של כל רגע.
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וי השכינה בתוך ההסתר, אלא כח זה הינו כח הנפש הטמון בכל אחד מקום כדי לקבל את הכח המיוחד הזה של גיל

ולפי עבודתו כן יפרוץ כח זה ויוביל את האדם בכל מקום שהוא ובכל מצב. ממשיך השפת אמת זי"ע, אמנם נסתם 

 נסתם דבר זה שהקב"ה נמצא גם בארץ מצרים.  –ממנו 

 ה שיהיה זה נגלה". "כי הפנימיות שהוא אמת אין לו קץ וההסתר יש לו קץ. ורצ 

האמת שרצה יעקב אבינו שיחיו עמה אין לה קץ מאחר והיא מחברת את האדם לקב"ה שהוא אין סוף. אמנם  מידת  

ההסתר יש לו קץ, ותפקיד האדם להפוך את ההסתר על ידי גילוי האמת שבו וממילא יתחבר לאין סוף. וזה רצה  

ר שבהסתר שיש לו קץ ועי"ז יהיה כל הזמן גילוי שכינה כ"כ יעקב אבינו ע"ה לגלות כל נקודה פנימית שבקץ כלומ

 גדול שלא יוכלו כלל לטעות בזה, אך נסתם דבר זה ממנו מכיון שהקב"ה רוצה מאיתנו שנגיע לזה ע"י יגיעה.  

* 

 

 'תחלתא דגאולהא'
 

במדרש פרשה זו סתומה שכשנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. ד"א,  " ]שפת אמת תרל"ה[ 

שביקש לגלות את הקץ ונסתם ממנו. פרשה זו היא ויחי יעקב בארץ מצרים שזה היה הכנה להגלות מה שחי יעקב  

 במצרים"... 

זי"ע מביא מהלך בו הוא מבאר כי ההבדל בין גלות לגאולה תלוי בהסתכלות של האדם. הא' המבדילה בין  השפ"א 

חיים שיש בהם רק יראת שמים, ובלשונו של השפ"א יראה    –המילה 'גלות' למילה גאולה' מרמזת לאלופו של עולם  

יכולים שני אנשים להיות נוכחים  ראיה שהכל משמים... כשאדם רואה תמיד את הנהגת ה' הוא נמצא בגאולה. –

באותו מקרה, וכל אחד יפרש אותו בצורה אחרת. אחד לגלות ואחד לגאולה. כאן בעולם הזה הרע הוא מוחשי, 

לכן  'אדמך אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל דמיונות'. וכמו שאנו אומרים בפיוט  באמונה. –והאמת היא מופשטת 

המציאות והשקר הוא   היאחות מוחשית. משא"כ בעולם הבא האמת יותר קשה לאדם לחיות את האמת שהיא פ

 אדם יראה ויבין שאף פעם לא היה לו שום הסתר חלילה מאיתו ית', ורק כאן בעוה"ז זה נדמה כהסתר.   שםו  הדמיון.

  איש האמת! שראה תמיד את האמת והפך  יעקב דוקא ולא 'ויהי'.  ויחי 'ויחי יעקב בארץ מצרים', זהו ביאור הכתוב, 

לפי ביאורו של השפ"א המילה מצרים אינה מתארת דווקא את המקום של ארץ  בארץ מצרים,אותה למוחשית גם 

מצרים על הגלובוס, אלא מתארת מצב של מצרים, מיצרים צר צרה וצער. בכל המצבים הללו יש לאדם את הכוחות 

ובים יותר. יעקב אבינו ע"ה חי עם לראות שהקב"ה מוליך אותו ומחיה אותו שם בדיוק כמו בימים שהוא חושב לט 

רים העיניים והלב כל הזמן בדביקות בבורא על ידי שזכר כל הזמן שהוא מובל על ידי הבורא ית', ולכן גם כשהיה במצ

יכול היה להחיות את המצב הזה, וממילא גם כל הסביבה שלו הושפעה מכך וכולם היו בבחינת גאולה ולא יכלו 

ידוע שכל  'ויריצוהו מן הבור',ביארנו בפרשת מקץ בשם אחד הצדיקים, את הפסוק  להתחיל את השעבוד. כמו כן

במאסר, כשיוצא צריך לעבור תקופת שיקום כדי שיוכל להתרגל בחזרה לחיים נורמטיביים בחברת   אדם שיושב ל"ע

מלשון מרוצה, יוסף הצדיק    –אנשים רגילים ולא גנבים ופושעים. אך יוסף הצדיק כשהוציאוהו מן הבור כתוב ויריצוהו  

ארמון המלוכה. ואמנם להיות מרוצה היה כל הזמן מרוצה ולכן מיד כשיצא יכול היה להתחבר לאן שלקחוהו ואפי ל 

אין זה תלוי באופי האדם או בתכונות, אלא בעבודה תמידית בזמנים הקשים להיות שם מרוצה ועל ידי כך להחיות 

 את הזמנים ההם. 

כשנפטר יעקב אבינו ע"ה, כבר לא היה מי שיאיר להם כך את הדרך כל הזמן ומאז התחילה אצלם הגלות, אולם 

עיניהם וליבם, ושינו את כיוון המחשבה כנ"ל. ברש"י בפרשת ויקרא מבאר, 'ולמה היו הפסקות משמשות,  כשנסתמו  

ה'. יש לבאר שכל פרשה יש לה הפסקה כדי לתת לאדם זמן של ליתן למשה ֶרַוח להתבונן בין פרשה לפרש

אך כשנפטר יעקב אבינו   התבוננות. זה יסוד גדול לאדם בעבודת ה' שהיא ההתבוננות שנותנת כח לאדם להתחדש.

כלומר שהפסיק המצב הזה של ההתבוננות. אמנם יש להקשות מדוע לא המשיך יוסף הצדיק   –נסתמה הפרשה 

  'זאת עשו וחיו את האלקים אני ירא'. את אביו בהנהגת כולם הרי הוא עצמו חי כך כל השנים, וראיה לכך יש בפסוק,  
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צב שאנו נלחמים לשמוע שהקב"ה נמצא איתנו תמיד, וכמו כן אמר  יראת שמים זו החיות שאנו יכולים לקבל בכל מ

 'אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם'? 

"רק שנסתם עין השכל מקודם כי קודם גלות הגוף הוא גלות הנפש כי הגוף תלוי בתהלוכות הנפש. וגלות הנפשות  

 היה מיד שנסתם חיותו של יעקב אבינו"... 

תחילה רק אחרי שאחרון השבטים נפטר, וא"כ כיצד אומרים אנו כעת  השפ"א שאמנם ידוע שהגלות לא ה מבאר 

שהשיעבוד החל כשנפטר יעקב אבינו? אך הביאור הוא שגלות הגוף אמנם התחילה רק אחרי שאחרון השבטים 

נפטר, אך האמת היא שהגורם לזה הוא גלות הנפש שהתחילה הרבה קודם לכן בעת שיעקב אבינו ע"ה נפטר. זה 

גוף תלוי בגלות הנפש, ותהלוכות הגוף הינן לפי תהלוכות הנפש. ר' אשר זי"ע ביאר  שמבאר השפ"א שגלות ה המ

זאת שלכל אדם בעולם יש נקודת חולשה בגופו. האחד סובל מכאבי ראש, והשני מגירוד ברגליים וכדו'. כל זמן 

ה זרימת הדם כשורה. אמנם כשאדם  שאדם מרוצה הדם זורם בגופו שאופן שווה ואף לחלקים החלשים יותר מגיע

נלחץ כלומר נכנס למצב של גלות והחשיבה שלו נעצרת, אוטומטית ההשפעה מגיבה על כל הגוף! כל הורידים 

והמעברים נהיים צרים יותר וממילא גם הספקת החמצן למקומות החלשים יותר נחלשת, וזה גורם תגובה מידית 

 ם וכו'... רואים שגלות הנפש תלויה בגלות הגוף. של הגוף שלראשון יכאב הראש ולשני הרגליי

הבאנו כאן בעבר מחקר שנעשה לילדים חולי סרטן ה"י, והמחקר הראה שיותר ממה שהמחלה הארורה הורגת    כבר

משפיע לא  ומכלה כל חלקה טובה, הרי שהמורל של הילדים שהופכים לקרחים מחמת הטיפולים הכימותרפיים 

מה עשו? לקחו ארבעים ילדים ונתנו להם חולצות עם התמונה שלהם כשהם קרחים  פחות מכן על אופי המחלה. 

ומלמעלה היה הכיתוב: 'אני גאה להיות קרח'! ומנגד ארבעים ילדים נוספים שהם המשיכו עם המחלה בלי שינוי 

שהעלו מהותי. והתוצאה היתה מרגשת ומדהימה: קצב תהליך הריפוי והתגובה לטיפול של הגוף אצל אותם ילדים 

אלא ההשפעה היתה אצלם גם בהמשך החיים   זו בלבדלהם את המורל היה גבוה פי כמה מהילדים הרגילים... ולא  

הרבה אחרי המחלה, כשההתמודדויות היו כבר ברמות אחרות ובמצבים אחרים. זאת משום שהנפש היא משפיעה  

ם הנהגת השי"ת שהוא טוב ורוצה להיטיב על ידי שחיים ע  –על הגוף וכל פעולה שאנו עושים שהנפש תהיה מרוצה  

לנו, והופכים כל דבר לראות ולהאמין בטוב שטמון בו, זה נותן כוחות גם לתקופות מאוחרות יותר בבחינת איש את  

 רעהו יעזורו, מצב אחד תורם למצב שני וכו'...

ישיב לנו על כל הרעה אשר   טמנו יוסף והשב ש "ובזה פירשנו הפסוק ויראו אחי יוסף כי מת אביהם... ויאמרו לו י 

 ויבך יוסף בדברם אליו... והוא שהשבטים הרגישו מיד בהגלות". גמלנו אותו,  

שברגע שיעקב אבינו נפטר מיד הרגישו שכבר אין להם בהירות באמונה כמקודם, וממילא דבר זה השפיע   כלומר

אותם ויתנקם בהם... משום שחשבו על הגוף שהתחילו לחשוב איזה תשובות לענות ליוסף ואולי הוא עצמו ישטם 

'אך יוסף הצדיק היה יורש מקום אביו וידע והבין שלא זו הסיבה  שעל ידי מכירת יוסף, הם הגורמים לגלות מצרים. 

יוסף ידע שכדי להיות בגאולה חייבים להמשיך עם   –כלומר  .' אלא הכל הוא לטובה, כי שורש הגלות הוא הגאולה 

הדרך של הקשר בורא וממילא לא שטם אותם כלל אלא הבין שכל זה היה כדי לתת לו כוחות שיוכל לחיות כל הזמן 

עם הקשר הזה. גם בזמנים של גאולה לא ישכח שהוא עלול בכל רגע למצוא את עצמו בתחתית המדרגה. וכן מבאר  

מובא שהיו אלו שבע עשרה שנה  – ' שבע עשרה שנה  ויחי יעקב בארץ מצרים 'אופן אחר, השפ"א במקום אחר ב

, שמשמים זיכו אותו עבור שבע עשרה שנה של צער שהיו לו כשמכרו את יוסף. והחידוש הוא שיעקב  טובים ומענגים

ה מחיה אותו ונותן אבינו שכל חייו עבר צרות ומעברים לאורך כל הדרך, פחד כעת מאוד כשטוב לו שמא ישכח הקב" 

לו את כל השפע הזה. על כן היתה צריכה התורה הק' להעיד, שיעקב אבינו ע"ה חי שבע עשרה שנה במצרים והיה  

 וידע שכל רגע הוא עלול לאבד את הקשר הזה.  לו כל טוב, ואעפ"כ לא שכח לרגע אחד את מתנת השי"ת

לומר להם את השנה בו יבוא המשיח מה חידוש  מה שרצה לגלות להם את הקץ, מבאר השפ"א אם היה רוצה וזה

יש להם בזה ומה הנפק"מ להם בזה. אדרבה יכולים הם להתרשל הרבה יותר אם יידעו שהמשיח יבוא רק בעוד 

חמשת אלפי שנים... אך האמת שיעקב אבינו ע"ה רצה לתת להם כזו בהירות בחינת משיח שיוכלו ללכת לאורה גם  

אמת, ואמונה. האמת היא מאירה ובהירה   זה ממנו. והטעם הוא כי יש שתי בחינות, לאחר שימות. אמנם נסתם דבר

והיא עצמה הגאולה. אך הקב"ה חפץ היה דווקא שילכו בדרך של אמונה, משום שהיו צריכים לעבור את גלות מצרים 

מן נקודות להעלות משם את כל הניצוצות של הקדושה שהיו שם, על כן אופן המעבר של הגלות הוא לתת כל הז 
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ורק אחרי שיעבדו עם אמונה, יזכו להגיע ביטול תמידי לרצון ולמהלכים שה' מעביר אותנו.  –של אמונה, הוי אומר 

 לבהירות של האמת. וזה חלק בלתי נפרד מתיקון העולם.

* 

 

  (ובט מתא שגחה פרטיתה) "נהג האט!"
 

ומקשים ויחי כותב רש"י הק', כיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרות השיעבוד. פרשת ב 

מה קרה דווקא אז שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל, הלא השיעבוד התחיל הרבה לפני כן, ומנגד עד שלא נפטרו 

 כל השבטים לא היה קושי השיעבוד כ"כ וא"כ יש להבין את כוונת רש"י?

שם מבאר מהו שעבוד, וכו'. השפת אמת בונה כמו כן זה יתבאר בס"ד על ידי יסודות הפרי הארץ בפר' מקץ  דבר

עבוד פיזי אך הוא עצמו חי באמונה הרי שאינו יעבוד נפשי. כל זמן שאדם נמצא בשיסוד כי יש שיעבוד פיזי ויש ש

אלוק. מבארים בשם הרבי מזידיטשוב זי"ע, שהגמ' מדייקת בגלות. וכבר אמרו בגמ', מי שדר בחו"ל דומה כמי שאין לו  

לכתוב דומה כמי שאין לו אלוק, מחמת שיש מי שהוא בחו"ל וכל הזמן עסוק מתי יזכה להגיע לא"י, הרי שהוא יש לו 

אלוק, כי כל הזמן קשור במחשבתו מתי יזכה, ויש מי שדר בא"י אך ראשו בחו"ל הוא דומה כמי שיש לו אלוק, אך 

 אינו קשור כלל בה' אלא מנותק...  באמת

 שם הוא.  – דברי הבעש"ט הק' שאמר היכן שמחשבתו של האדם רעיון זה מונח בתמצית 

נותיו ובנות בניו וכל זרעו, ומקשה מדוע ... בניו ובני בניו איתו בביאור של האור החיים הק' על הפסוק וירד יעקב ישנו

זרעו? וכן מקשה על הפסוק ויקחו את מקניהם מדוע לא כתבה התורה  הפסיק בתיבת 'איתו' בין בניו לבנותיו וכל 

זאת בתחילת הדרך היכן שכתוב ויסע? ומבאר עפי"ז כי באמת לא כולם רצו להשתעבד מרצונם והיו כאלו שהלכו 

עם יעקב אבינו כפי שמציינת התורה הק', 'איתו' כלומר לדעתו שיורדים להשתעבד, והיו שרק הלכו ללוות את יעקב 

אבינו ע"ה, אך כשראו שם את דברי הנבואה בין יוסף ליעקב הבינו שזהו רצון ה' ולכן באו לבסוף כולם לבצע את  

 קיום שטר חוב הגלות. 

הפשט ביקש יעקב לגלות את הקץ. יעקב אבינו חפץ היה לתת לבניו דרך כזו בהירה שתמיד יוכלו לחיות באמונה   זה

 אך רוחנית יהיו בכל דבר מקושרים בכל השנים הללו,  במצרים  דורו  ללא הסתרות כלל. וכל הגלות תהיה רק פיזית שי

די עבודה של הכנעה ולא נקבל את הבהירות על בבורא. אך 'ונסתם ממנו', מפני שהקב"ה חפץ שנגיע לאמונה על י

 מגש של כסף... 

. כי כל 'דור ההוא'וימת יוסף וכל אחיו וכל הפשט בפסוק על פי ה ביסוד עצוםמוסיף האור החיים הק' ומסיים  עוד

ואם  יא אמת  שכל הזמן החדיר להם את הענין של השגחה פרטית שהזמן שדור זה חי, היו קשורים ביעקב אבינו ע"ה  

בוד ועל כן כלל לא עך לרדת ולהשתעבד פקע מהם קושי הש ומכיון שקיבלו עליהם גזירת המל . זה אמת אז זה טוב

נשארו אלו שירדו בעל כרחם למצרים, ולהם היה יותר קשה לעבוד אך לאחר שמתו כולם  .עבודהתחיל אצלם הש

וד חשובה מאוד לחיים, כשאדם חי בהכחשה  . וזו נקודת יסהשעבודעל נקודות של אמונה וזה עצמו היה להם קושי 

אזי הוא סובל יותר מהמעברים שעוברים עליו. סיפר אחד שמוסר שיעורים בבתי כלא, כי האנשים שהכי סובלים הם  

האנשים שחיים בהכחשה, ובמקום להיות עסוקים בהתקדמות, הם עדיין עסוקים בטעויות של מי שהושיב אותם ועל 

 , יות שם, אך זה רק מוסיף סבל... וכמו כן היה במצרים כי אותם שירדו בעל כרחםכך שהם כלל לא צריכים לה

במקום שיהיו עסוקים לחפש את הקב"ה בכל דבר ולהתקדם לכיוון הגאולה, היו עסוקים בהכחשה שהם בכלל ירדו 

 .רטיתבהשגחה פ האמונה. והנקודה המרכזית צריכה להיות השעבודלמצרים בטעות, ודבר זה עצמו הוא קושי 

כלומר גם אם אדם נופל או כל מעבר אחר של ייסורים שעוברים עליו, עיקר הסבל שלו הוא מפני ששם את עצמו  

ברמה אחרת מאשר נפילה או ייסורים, מכיון שכל הזמן הוא בריא אז מה פתאום שכעת יהיה חולה, זוהי הכחשה! 

ת ה', וממילא כשאדם נופל שגחה פרטית מאאך אנו צריכים לחיות שכל הבריאות שלנו או ההצלחה שלנו היא ה

מדרגתו זה מחמת שלא חי כך אלא חי כוחי ועוצם ידי, אך אם חי שגם זה השגחה פרטית אם כן בכל מקום שהקב"ה  
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שם אותו טוב לו משום שהשגחה פרטית היא אמת ואם זה אמת אז זה הכי טוב שיכול להיות! וזה עוזר לו להצליח 

 שנראה כעת להלן בדברי הפרי הארץ זי"ע.לקום ולהתקדם משם, וכפי 

"והענין הוא מדרגה השמינית מן הביטחון המבואר בספר חובות הלבבות הוא כי זה כל האדם שהוא במדרגה היותר  

 שפלה ותחתונה יבטח בשם ה' הצור תמים פעלו כי הוא הפועל הכל צופה ומביט עד סוף תכלית הכל"... 

נו בחיי שמצטט מתוך חובות הלבבות, פר רביהפרי הארץ כי יש שני דרגות באמונה, וכפי שניתן לראות בס מבאר

שמביא שם שמונה דרגות באמונה והם בעצם מתחלקות לשתי רמות שונות. כשתינוק נולד הוא נסמך על אימו 

ל לגדול גם בלי להזדקק לה שנגמל ממנה היא נותנת לו אוכל רגיל ואז מבין שיכוכשמאכילה אותו. לאחר מכן 

ישירות. לאחר מכן שם לב שהאוכל הרגיל מגיע מהאב שמפרנס את המשפחה ואז תולה את יהבו על אביו. לאחר 

מכן גודל עוד ומשיג שמה שאביו עושה יכול גם הוא לעשות ויוצא ומפרנס את עצמו. לאחר מכן משיג שיש דברים 

חל לגשם שישקה את האדמה שתצמיח תנובה, ואז תולה יהבו בה'. שאינם בשליטת האדם כגון שצריך לצפות וליי

דרגה נוספת היא כשרואה שיש אנשים שמתפרנסים בעבודות קלות יותר, ואז תולה מבטחו בה' שיזמן לו פרנסה 

עד וכשמזדמנת לו פרנסה קלה משיג ומבין ומודה לה' שרואה בחוש כיצד הקב"ה מנהיג אותו על מי מנוחות. קלה. 

הדרגה   אמנם  הרמה הראשונה באמונה וביטחון בה הכל מסתדר לאדם ומבין ומשיג את סדר פעולות העולם.  כאן זו

השמינית היא בדברים בהם לו מסתדר לאדם כלום ואינו מבין מה התכלית הכל המעברים שעוברים עליו ואם היו  

מה שזה מאת ה' על אף שאינו 'מתיעצים' איתו היה מסדר זאת באופן אחר... ושם מבקשים מהאדם לתת את ההסכ

מבין למה זה. וזה היסוד של פרשת מקץ כפי שמובא בתורה שבגלל שיוסף הצדיק בטח בשר המשקים כפי 

מפני זה הוסיף לו הקב"ה עוד שנתיים להמתין.   שמדייקים בכפילות המובאת בפסוק 'כי אם זכרתני... והזכרתני'...

כפי שצריך, וידע שהקב"ה מסובב את הכל מהעת שנכנס לבית  וההסבר בזה הוא נפלא. משום שבאמת יוסף פעל

האסורים עבור דרך פתרון החלומות וכו' וכלה בהשתדלות שעשה יוסף ששר המשקים יזכיר אותו. כל זה ברמת 

הביטחון הראשונה שהזכרנו מחובות הלבבות. אך הקב"ה רצה מיוסף הצדיק רמה נוספת של אמונה וביטחון והיא  

זכרנו, בה אדם עושה את כל המכסימום של ההשתדלות המוטלת עליו, ולאחר מכן הקב"ה מזמין הרמה השניה שה

לו את הישועה ממקום אחר בלתי צפוי כדי שיחיה שהקב"ה מחיה ומנהיג אותו גם כאשר אינו מבין מה רוצים ממנו 

שהשאיר הקב"ה את יוסף עוד  וכיצד זה עובד, וכדי שלא יהיה לו כחי ועוצם ידי לומר בזכותי נעשה הדבר. זה הטעם

שנתיים בבית האסורים כדי שיגיע להכרה הזו שהכל השגחה פרטית ואם זה כך אז זה האמת שלי ומה שאמת זה  

 הכי טוב שיש בשבילי, גם אם אני לא מבין מה הטובה שבזה. 

השמים ככתוב  'דברי שמואל' מביא עשר הדרכות מהבעש"ט הק', ואחת מהם היא להאמין שאין רע יורד מן בספר

כי מאיתו לא תצא הרעות. כי לרע אין כלל מקור ושורש בשמים. וכל הקיום של הרע הוא מחמת הכח הפנימי 

המחייהו וכח זה הוא הטוב במקורו כי הטוב הוא הנותן חיות להכל. ועל כן מסיים הבעש"ט הק' אם יביט על הרע  

הארץ זי"ע שדייק לכתוב באדם שהוא בדרגה שפלה  ב שבו. ואלו הם דברי הפריומצד פנימיותו לא יראה רק הט 

ותחתונה שדווקא שם יש את האפשרות להתחזק על ידי מחשבה זו שאין רע יורד מן השמים וכל המושג רע וטוב 

 נתון לבחירה שלנו. וכפי שנרחיב מעט בהמשך. 

מונחים בנהיגה וגם לשוחח מחקר שנעשה מטעם משרד התחבורה האם נהגים שנוסעים בכביש יכולים להיות  ישנו  

בפלאפון ולעשות עוד דברים שונים כגון להסתכל בשלטי חוצות וכדו'. והוכח שאדם שעסוק בדבר אחר מלבד 

הנהיגה אין לו שליטה מכסימלית על הנהיגה ואין אפשרות להיות עסוק בכמה דברים בו זמנית... דבר זה אמנם כבר 

הגמ' על אחד התנאים שאמר לתלמידיו שאם רוצים הם לשאול אותו   מובא בפרי הארץ באחד המקומות על פי דברי

שאלות במסכת מסוימת לא ישאלוהו כשהוא עסוק במסכת אחרת, והפרי הארץ מרחיב שם ומעמיק לבאר מה  

אדם שקוע בענין אחד לא יכול הוא להיות שקוע בעוד דבר והמחשבה כשרעיון המרכזי הוא ש... אך ההטעם לכך

לכאן. במה דברים אמורים? כשאדם נמצא במדרגה השפלה והתחתונה ביותר אזי יש לו כמה   אחת היא לכאן או

ברירות או להסתכל במצב ולחיות במרירות ועצבות ויאוש, או לחיות כדברי הבעש"ט הק' לחפש שם את הטוב 

   המחיה את המצב הזה. כי רק כך הוא יכול להוציא את עצמו משם.

דבר מאוד יפה. כיצד ניתן להעריך את המושג זמן? אם ננסה לדבר על זמן שעכשיו  במורה נבוכים מסביר  הרמב"ם 

שאדם מחדיר לתוכו ערך פנימי הוא תופס מקום במושג   כל דברעדיין לא בא... אלא   –ועל זמן שיבוא  .הוא כבר אינו

וראו ומקיים מצוה הוא מכניס  שכן כשאדם עושה רצון ב  ',שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' של זמן. ולכן אנו אומרים  
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שם את הנקודה הפנימית שהיא אמונה  משמעות למושג זמן. כמו כן כשאדם נמצא במצב שיכול ליאש אותו ומוצא 

אמת וממילא זה נהיה לו טוב, כי זה הטוב האמיתי שגנוז שם כדי שנמצא אותו ועל ידי זה האדם מקבל משמעות   –

 למעשיו ועושה את רצון ה'.

       זה כל האדם. רק לאדם יש את הבחירה הזו מכל הבריאה להילחם לראות את הטוב שמונח בכל מצב. וזה נוטריקון   כי 

אך אם אינו חי בקשר לחפש את ה' בכל   .ם, שכשחיים עם אלופו של עולם אז האדם זוכה בצדק לשם אדםד – א

 דבר אין לו הגדרה של אדם.

' זו, הפועל אמת ואמונה בו ית' כי הוא הטוב הגנוז כי מאתו לא תצא הרעות,  "כמאמר מי נתן למשיסה יעקב הלא ה 

שום טובה מסבה זו, הוא מחמת העדר השגת חכמתו יתברך... ועל ידי ביטחון כזה  ואף כי אין שום שכל מחייב ומשיג  

ה בחכמה  שהוא האמונה בהשגחתו יתברך ברור ופעולתו אמת ואמונה כי טוב הוא, מעלה סיבה זו ומקשר אות 

בעליונה שהוא מידת צדיק, המקשר את כל העולמות וסוד יוסף הוא השליט הוא המשביר כי בהגיעו אל החכמה  

 העליונה היא מקור הברכות משם מתברך ומשפיע שולט ומשביר לכל". 

בשבת ביאור מאת הכתב סופר זי"ע על הכתוב ביוסף ויהי איש מצליח. והקשה הלא כבר בפרשת וישב מובא הבאנו  

שהיה איש מצליח אצל פוטיפר וכן בחלומות שפתר ומה ראתה התורה לכתוב כאן בהצלחתו? ותרץ כי אם היה 

ריך להימכר בדמים מרובים מוצלח מתחילה כיצד יתכן שהאחים לא שמו ליבם לזה ומכרוהו בתור עבד. הלא היה צ

בעבור שהוא מוצלח ביותר. אלא משמע שהקב"ה בכוונה תחילה הסיר חינו מעיניהם כי אם היה נמכר בתור איש 

לטובה  לים ולא היה מגיע כלל למצרים... יוצא א"כ שכל המחשבה היתהאמצליח היה נשאר אצל הישמע

וסר חינו ח"ו מיד יתן את הנקודה הפנימית שהכל זה   נו שכשאדם רואה שאינו מצליחמלכתחילה. וזה לימוד עבור

בהשגחה פרטית למען טובתו האישית וזו האמת לאמיתה ואם זה אמת זה טוב, מפני שאמת ושקר הם דברים 

שאינם מתחלפים לעולם. כי אמת היא אמת ושקר הוא שקר. אך טוב ורע יתכן שמה שטוב לי אינו טוב לשני, ועל כן 

וברגע שאדם משנה את ההסתכלות הוא משפיע   לוי בהסתכלות של האדם על פני השטח.תאו לא טוב זה טוב 

לעצמו טובה לא רק בקשר הרוחני של הדבר אלא ממילא גם במציאות הגשמית. כי כל המושג טוב משתנה. וכפי 

א כחי שאמר ר' אשר זי"ע שהקב"ה נתן לנו את המפתח להגיע לגן עדן אך שם לנו שני מכשולים בדרך, האחד הו

ועוצם ידי והשני הוא ייאוש. ואדם יכול כל חייו להיות עסוק בגאוה וייאוש. אך כשנותן את הנקודה הפנימית הוא 

 מוציא את עצמו מכל הגלויות לגאולה השלימה. 

* 

 

 'האם אנו מעלי גרה?'
 

רש"י השבוע פותח, 'למה פרשה זו סתומה? כיון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם  "ויחי יעקב בארץ מצרים"...

וליבם של ישראל מצרת השעבוד'. נשאלת השאלה, הלא גלות מצרים לא התחילה עד לאחר מיתת אחרון השבטים 

ב לגלות את הקץ ונסתם ממנו'. ויש בני יעקב הק', ומרש"י משמע שכבר התחיל? נקודה נוספת כתוב 'ביקש יעק

 לבאר מה ביקש יעקב איבנו לגלות ומדוע מנו זאת ממנו?

אמת זי"ע בדרכו שלו מבאר את כל היסוד של גלות וגאולה, וזהו בעצם מפתח להבנת כל הדרך של השפת   השפת

אלופו של עולם בכל  א' מבדיל ביניהם. כלומר אם אדם שומע ומפנים את –אמת לכל אורך הספר... גלות וגאולה 

וממילא זה מתרץ לנו כבר את השאלה מצב בחייו אז הוא בגאולה, וכשלא מחפש לגלות את ה' הינו במצב של גלות.  

בראש של האדם, ולכן מצד אחד לא התחילה הגלות   שפתחנו בה, כי המושג גלות וגאולה תלוי בראש ובראשונה

שנפטר יעאע"ה שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל, ללמדנו עד לאחר מיתת אחרון השבטים. אמנם התחילה מיד כ

כלפי הרבה מושגים כיצד ישנה חקירה ישיבתית  שהגלות מתחילה או לא מתחילה זה קודם כל אצל האדם עצמו...

' או את האדם שדן בחפץ... הרבה  אנו דנים אותם האם מצד ה'חפצא' כלומר האם נדון את החפץ, או את ה'גברא

פעמים אדם נכנס למצבים לא נעימים, כאבים וכדומ', השאלה היא במי צריך לטפל האם במצב או באדם שעובר 
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את המצב... השפ"א מלמד אותנו שהמצבים לא משתנים! אך בידינו לחיות את אותם המצבים לחיוב או לשלילה. 

 ת יד ה' הרי אנו בגאולה ואם לא אנו בגלות. א שם אצ ובכך אנו חורצים את דיננו אם נמ

אבינו ע"ה ביקש לגלות את הקץ, כלומר שרצה לתת לבניו דרך כיצד לחיות כל דבר בנקודה של גאולה. ונסתם   יעקב

וישנם ב' מצבים כפי שאנו אומרים בכל יום,  'תתן אמת ליעקב', ממנו, משום שיעקב אבינו הוא מידת אמת ככתוב 

לך מסוים כגון שמישהו ניסה לצער אמת ואמונה. מה ההבדל בין אמת לאמונה? אמת פירושה כשאדם משיג מה

ולא כעס על השני אלא עבד על עצמו לראות שהקב"ה רוצה שיגלה אותו במידה הזו של  אותו והוא מיד התגבר

הכעס וכו'... זו נקודה של אמת. אך זוהי אמת שבאה מתוך השגה, וכשאדם נמצא בהשגה הוא לא נמצא באמונה. 

ם שאדם עובר כאבים והוא לא מבין את התכלית שלהם ובכל זאת הוא אמונה זו דביקות בה' בלי השגה, במצבי

 ולא להתייאש אלא להאמין שזו הטובה שהקב"ה עושה למענו. שם  שהקב"ה מבקש ממנו לעמוד    מהלךמאמין שזהו  

 נעמוד עוד על ענין אמת ואמונה על פי לשה"ק של השפ"א...   ובהמשך הדברים

הם את דרך האמת, היתה כזו בהירות שלא היתה להם גלות כלל, אך הקב"ה  כן אם יעקב אבינו ע"ה היה מגלה ל  על

רצה שיחיו ויעבדו אותו גם בבחינה זו של האמונה ללא הבנה וללא השגה, כי זו הבחינה שאדם יותר יכול להתקרב  

מלחמה ולהיות דבוק בה' מחמת שאין לו שם שום אחיזה, כמו שיש לו כשמשיג איזו עבודה שנתן מעצמו אז יש לו 

חדשה שהוא כבר 'עובד' על עצמו וכו'. וכבר מובא 'בא חבקוק והעמידן על אחת כדכתיב צדיק באמונתו יחיה' כי זהו 

 רצון ה'. 

'ויחי  החידושי הרי"ם זי"ע, זקנו הרה"ק בעל מביא תחילה את דברי השפ"א ניגש ללמוד את השפ"א עצמו. כעת 

היסוד שמעמיד   כי על ידי בחינת אמת יכולין לחיות גם בארץ מצרים וכתיב תתן אמת ליעקב'. יעקב בארץ מצרים 

כאן הוא שיעקב אבינו ע"ה על אף שכבר עזב את ארץ כנען וירד למקום החושך של מצרים בכל זאת הוא נקרא חי. 

וכפי שאומרת   ,הנשמהך ער והטעם לזה הוא כיון שהמושג חי הוא לא כפי שאנו מתארים אדם חי או מת, אלא לפי 

שכשאנו מסתכלים על הנשמה של   משום . ' צדיקים במיתתם קרויים חיים, רשעים בחייהם קרויים מתים ' הגמ', 

האדם, אזי אם הוא צדיק כלומר שחי כל חייו בדביקות עם הבורא ית' ממילא הגוף לא מהוה כלפיו גורם מפריע אלא  

ם ביתר שאת. ומנגד רשעים שכל חייהם חיי גוף המה ולא משקיעים  אדרבה, כשנפטר ממנו הוא הולך ודבק בחי החיי

 כלום בקשר הנשמה לבורא ית', ממילא גם בחייהם בבחינת מתים הם ר"ל. וכעת נראה דבר זה בפנים.

'דהנה לא הוה ליה למימר רק ויהי יעקב בארץ מצרים? ומשמע שעיקר הרבותא מה שהיה בבחינת חיים גם בארץ  

 ים הוא דביקות בשורש ומקור שמשם נמשך תמיד חיות'. מצרים ופירוש חי 

השפ"א נקודה נוספת מדוע לא כתיב ויהי יעקב, מחדש החידושי הרי"ם זי"ע כי יעקב אבינו אמנם היה בארץ   מדגיש

מצרים אך באמת לא היה שם. והוא משל לאדם שמציץ מחלון ביתו ורואה משהו, אמנם הוא רואה אך אינו שם... 

אדם שנמצא במקום מסוים אך מה שרואה שם הוא רק כמציץ דרך חלונות עיניו אך הוא לא חי את  כמו כן ישנו

המקום כלל. כמו כן יעקב אבינו ע"ה היה בפועל בארץ מצרים אך רק כמציץ בעלמא כיון שחי בעולמות אחרים 

 לגמרי.

פירוש המושג חיים הוא שמתחדש לאדם בכל רגע חיות חדשה בעבודת ה' ובקשר בורא שלו. וזה מה   השפ"אמבאר  

   'פי' נפש הוא הרצון שעל ידי פנימיות הנפש נמשך חיות תמיד'.    , "ויהי האדם לנפש חיה" שכתוב באדם הראשון  

עקב אבינו כשהיה בארץ  מבאר השפ"א. י'והגם שהיה בארץ מצרים, ידע שכל המצרים הם רק קליפה והסתר'. 

מצרים יכול היה לכאורה להתאונן על כך, שהמציאות היא שהעבודה קשה מאוד, ולהבדיל כל אדם יכול להתלונן 

הבית אהרן זי"ע, מובא ברש"י פר' כי  הרה"ק בעל מדוע הוא צריך לעבור מצבים קשים בחיים? על כך אמרנו בשם

את הפשט שלא יהא אדם חלוק על המקום שהקב"ה שם אותו שם.  תבוא 'שלא יהיה לבך חלוק על המקום'. ומבאר  

אלא כל מקום שאדם נמצא יש לו שם משהו לתקן. זה מלמד אותנו יעקב אבינו ע"ה. על אף שיכל להתאונן על  

ירידתו למצרים, בכל זאת ידע שיש שם ניצוצות שיש להעלותם ולתקנם וממילא וחי בהם. ישנו בענין זה ווארט נפלא 

ורש"י מבאר במקום מדוע  ." ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה "ישראל זי"ע על הפסוק  ישמח "ק בעל הרהבשם ה

לא כתבה התורה וילך לחרן? כיון שכל מילה שצריכה ל' בתחילתה הטיל הכתוב ה' בסופה. מבאר הישמח ישראל, 

'חרן'.   יש שם שלט עליו כתובש  כי יעקב אבינו הבין שאם הוא צריך ללכת לחרן, אין זה כפירוש הפשוט ללכת למקום

ה' אחרונה בשם הוי"ה ל 'הטיל הכתוב ה' בסופה', רמז אלא כנראה יש שם משהו פנימי יותר שצריך לתקנו. ועל כן

mailto:spinkarebbe@gmail.com


11 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

שירד כרומזת למידת המלכות. ללמד אותנו שיש בזה משהו עמוק יותר ופנימי יותר. כמו כן ביעקב אבינו ע"ה ש

 הדרך.  למצרים כתיב וירד מצרימה, על זה

'וכתב במדרש גרים אנחנו כי כל בריאת אדם בעולם לא היה כדי להדבק ח"ו בעולם הזה, רק להיפוך שעל ידי דביקות  

האדם בעיקר החיות מתמשך גם עניני עוה"ז להשי"ת. וגר לשון המשכה כמו מעלה גרה שגם מה שנקרא גר מי  

ות. וכן ענין גלות מצרים שכ' גר יהיה  שמגייר עצמו גם כן על שם זה. שמוציא נקודה קדושה שהיה נטבע באומ 

 זרעך'... 

עוד הרב זי"ע שהאדם צריך לזכור תמיד את התכלית שלו בעולם והיא לא לתת לעולם הזה להוריד אותו כלפי   מבאר 

כי עיקר הדביקות של האדם בעוה"ז צריכה להיות מטה, אלא להיפך להרים את העוה"ז יחד עימו כלפי מעלה. 

האדם על ידי המידות להעלות כל דבר לקב"ה ולחפש בכל מצב את הסיבות שהקב"ה שולח העבודה העצמית של 

של גר כפי שכותב על מעלה  לו כדי שיגלה אותו שם. ואז ממילא גם העוה"ז נהיה מושפע עי"ז לקדושה. וזה בחינה

קדוש שנפל לבין   א בחינה של העלאה והמשכה ממטה למעלה, וכן גוי שמתגייר הוא מעלה את אותו ניצוץגרה שהי

האומות ומתקן אותו על ידי שמקבל עליו עול מצוות. וכן כל ירידת בני ישראל למצרים היתה בשל כך כפי שכותב 

ו במצרים ויזכו להעלות משם את כל "ה הבטיח לא"א ע"ה שעם ישראל יהיכלומר שהקב  " כי גר יהיה זרעך " הפסוק  

דול הוא גם כן ר"ת גכוש רשכתוב ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ש הניצוצות... ועוד דבר נפלא מוסיף השפ"א, על מה

 באר השפ"א מדוע באמת נסתם דבר זה מיעקב אבינו ע"ה ולא יכל לגלות הקץ. בהיפוך. וכעת ירק  גרשל  

'כי הפנימיות שהוא אמת אין לו קץ וההסתר יש לו קץ, ורצה שיהיה זה נגלה ולא היה גלות כלל'. והפי' כי על ידי  

    אמונה יכולים למצוא האמת להתברר שהוא רק הסתר כנ"ל'.  

השפ"א כי כשאדם עובר מעבר של אמונה כלומר שאינו מבין מה הקב"ה מעביר אותו ובכל זאת מתפלל  מחדש

ה' שהוא מאמין שזו הדרך הכי טובה בשבילו גם אם אינו מבין אותה, עי"ז הוא ממשיך לעצמו כזו בהירות ואומר ל

 .וחוזר חלילה ,השגה, אמונה – כי כל מצב הוא משתנה כל הזמןשיוכל למצוא את האמת כפי שהסברנו בתחילה. 

יל אותו כן הקב"ה מזכה אותו ואמנם כמה שאדם נותן יותר הכרה בנקודת האמונה שמאמין במהלך שהקב"ה מוב

ליותר השגה לראות בחוש את יד ה', וממילא שם כבר יש לו ניסיון חדש של אמונה לפי הדרגה הגבוהה שכעת עלה  

 אליה וכן הלאה... 

אבינו ע"ה רצה להביא אותם לכזו דרגה שנקודת האמונה תהיה עבורם האמת על ידי שיהיה להם כל כך   יעקב 

'וזה בחינת דוד המלך ע"ה דלית ליה מגרמיה כלום, ומשיג  בהירות. אך הקב"ה חפץ שיהיה דבר זה על ידי יגיעה. 

כי ע"י שדוד  "דוד מלך ישראל חי וקים " זה מה שכתוב האמת רק על ידי הביטול וזהו ההפרש בין אמת לאמונה'. 

המלך ביטל את עצמו לגמרי זכה להגיע לבחינה זו של אמת. ועל כן אנו מחכים ומצפים ליום שיבוא משיח בן דוד 

א בחינת גאולה  ת לאמונה, שאמת הישהוא זה שיגלה בעולם את הבחינה הזו של אמת. כי ההבדל בין אמ ,דווקא

 ל להחזיק אותנו בתוך הגלות. שלימה, ואמונה היא מהלך שיכו

. ומקשה הגמ' הלא מקרא מפורש שמת ויקברו אותו בניו וכו' במערת יעקב אבינו לא מת' ,מה שמובא בגמ' זה

... מבאר השפ"א מה הפירוש מקרא אני דורש, כי כשאדם דורש ומייגע את עצמו  'המכפלה? אלא מקרא אני דורש

הגלות שהקב"ה מסתתר שם, הרי זו בחינה של תורה שבעל פה,  לחפש בכל מצב את הפנימיות של ההסתר של 

'וגם בשבת מתעורר בחינת יעקב אבינו כמ"ש  יכול למצוא הארה מחיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר... אז 

שע"י הביטול זוכה האדם להשיג בחינת שבת אז כידוע והאכלתיך נחלת יעקב אביך על ידי הביטול... מתעברין מינה.  

 כל אותם מרעין בישין וסט"א, אלא רק מידת האמת בלבד. לא שולטים

* 

 

 לחיות את המציאות"
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"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה". וברש"י ויחי יעקב,  

אחר: שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו'. ובסוף הפרשה כותבת התורה  'למה פרשה זו סתומה? ... דבר 

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". וברש"י, 'ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה  

 והתחיל לומר דברים אחרים'... 

ין. ותחילה מקשה איזה קץ רצה יעקב אבינו ע"ה לגלות לבניו? יתכן לומר אמת מביא מהלך נפלא לכל הענ בשפת

בפשטות שרצה לגלות להם את התאריך של בוא יום הגאולה, מאחר ואם ידעו מתי יבוא המשיח יהיה להם יותר קל 

לחכות כמו אדם שמצפה להגיע למקום מסוים וככל שמתקרב יותר קל לו לשאת את המשא שעליו וכדומ'... אך 

 השפת אמת מעמיק ביותר בענין מהו הקץ??? 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', זהו המצב שיהיה לעתיד לבוא בעז"ה. דברים שכרגע נסתרים מעינינו   'ומלאה 

יהיו מובנים וברורים כשתבוא הגאולה. מצינו בפרה אדומה שאמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה, 'לך אני מגלה טעם  

מעות הדבר הוא, שכל כמה שאדם מגביר את עבודת השם שלו זוכה הוא ליותר בהירות פרה ולאחרים חוקה'. ומש 

פרה אדומה שבשבילינו   טעםבהשגת מצוות התורה עד כדי כך שמשה רבינו שהיה בדרגה כה גבוהה, זכה להבין את  

וחוק, ומה כל זה קשור לענינינו? עוד מצינו בגמ',   –בדרגתינו היא חוק! וכדי להבין מהו ההבדל בין טעם פרה אדומה  

'בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מישראל ב' כתרים'. מקשה השפת אמת  

ישראל משמע   שהקדימו בשלמא אם אמרו ישראל נעשה ונשמע נתנו להם ב' כתרים, אמנם הגמ' מדגישה בשעה 

, א"כ מגיע להם כתר אחד בלבד על הקדמת נעשה לנשמע ומדוע קיבלו שניים? שעל ההקדמה הם זכו לכתרים

השפת אמת זי"ע, כי 'נעשה' הוא חופף לחוקי התורה ו'נשמע' למצוות עם טעמים. וישנו גם הבדל מהותי בין   מבאר

א אם אדם מקדים נעשה לנשמע או מקדים נשמע לנעשה, ונבאר: כשאדם עושה מצוה ומבין את הטעם שלה, הו 

עושה זאת על פי הבנתו. אך כשעושה חוק הוא עושה אותו אף בלא להבין. ואע"פ שאין לחוק שום טעם והבנה בכל 

זאת עושה אותו משום שמשיג שהקב"ה ברא את העולם ומטיב עם ברואיו ולכן עלינו להדבק בדרכיו ולעשות את  

סיס ההשגה שלו במצוות עם הטעם.  המצוות אף בלא הבנה. אך אין זה מחמת אמונה שלמה וצרופה אלא על ב

משא"כ כשאדם מקדים נעשה לנשמע הוא מראה בזה שאיננו יודע כלל מה משמעות הדבר אלא עושה מחמת 

שמאמין שכך זה טוב! וממילא ההבדל יהיה שגם כשיעשה מצוות עם טעמים בבחינת 'נשמע' לא יעשה אותם מחמת 

יווה כך לעשות בין אם אנו מבינים ובין אם לאו, וכל הטעם  הטעם וההסבר שלהם אלא מחמת שמאמין בה', והוא צ

 של המצוות הוא כדי לשבר את האוזן. 

לחדד יותר את הדברים, מובא בשם האריז"ל הק', שלפני מצות ק"ש יאמר האדם 'הריני מקבל עלי מצות עשה   כדי

בכל העולמות כולם וליחד את שמו  של ק"ש'. כי ישנם ב' דרכים לקרוא ק"ש, א. להתבונן ולדעת שהשי"ת הוא שולט  

עלינו וכו', וזו קריאת שמע מחמת ההבנה והשכל המקובל אצל האדם. אך יש בחינה נוספת, להקדים ולומר שעל  

אף שאנו מבינים בשכל את מצות ק"ש בכל זאת אנו קוראים מחמת שהקב"ה ציוה עלינו במצות עשה לקרוא ק"ש  

אלא אנו מתבטלים ביטול גמור לרצונו ית', וכל הטעם שאנו מבינים מדוע אף אם איננו מבינים מה משמעות המצוה,  

צריך לקרוא ק"ש הוא כפי שאמרנו לשבר את האוזן. ק"ש שכזו היא במעלה הרבה יותר. כי האדם ניגש למצוה  

 תחילה מתוך אמונה ואז גם ההשגה שמשיג, לא היא זו שגורמת לו לקיים את המצוה אלא האמונה שלפניה.

ידש לנו האריז"ל חידוש גדול ונפלא, כי עדיין שייך לומר בכל דבר מצוה נעשה ונשמע. ובכל המצוות השכליות ח  א"כ

כגון, מצות כיבוד אב ואם, שהיא מצוה שכולם מבינים אותה היטב, שאב ואם שטורחים ומגדלים את בניהם מגיע  

זו מחמת האמונה שאנו מאמינים במי שציווה להם תודה וכיבוד על כך... אך אם נקדים ונאמר שאנו מקיימים מצוה 

 לקיים זאת אף בלא הבנה מוקדמת, הוא ממש הקדמת נעשה לנשמע.  

כבר מובן ג"כ ענין ב' הכתרים, כי נשמע שהוא לאחר נעשה הוא הרבה יותר אמיתי וקשור לבורא, ויותר קרוב  כעת

ודם נשמע ואח"כ נעשה לא היו מקבלים אפי' למטרת תכלית הבריאה. ]ועוד יותר מכן כי יתכן ואם היו אומרים ק

כתר אחד, כי כל אמונתם בנעשה מבוססת על הנשמע, שמכיון שהמצוות השכליות יש להן טעמים נפלאים 

ומקובלים על השכל לכן אנו מאמינים שגם המצוות שאין בהם טעם שאנו משיגים אותו, מן הסתם גם מצוות אלו 

רת הגמ', אמר הקב"ה 'מי גילה רז זה לבני, להקדים נעשה לנשמע, לשון  יש להן טעם חשוב מאוד[... ולכן אומ

שמלאכי השרת משתמשים בו'. וההבדל בין האדם למלאך הוא כי המלאך מקדים נעשה לנשמע מחמת שכך הוא 
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נוצר, אך באדם זה הרבה יותר חזק משום שאדם כל פעולותיו הם בנויות פי השגת השכל שלו, וכשהוא בוחר לבטל 

 שכל ולעבוד את ה' מחמת אמונה לבד זהו קשר גמור עם הבורא. את ה

השפת אמת דבר נוסף, כי זו תהיה הבחינה של ימות המשיח ולעתיד לבוא, אז יתגלה לנו הבחינה של הנעשה    מבאר 

הם החוקים, אך גם אז נעשה אותם מחמת האמונה בלבד. אך קשה, כי אם אמנם הכל יהיה גלוי ונהיר היכן תהיה    –

נת האמונה? ומתרץ שהיום שאנו נמצאים בגוף גשמי, ולכן ההסתר הוא ג"כ באופן המתאים לבחינתינו, אך בחי

לעתיד לבוא שנהיה בדרגה רוחנית גבוהה יותר גם ההסתר שהוא בחינת האמונה התמימה יהיה באופן רוחני ונעלה 

 יותר כי הלא הקב"ה הוא אין סוף ב"ה. 

של האדם עם הבורא מתבטא, ע"י סיבות שהקב"ה שולח לאדם בכל ענין. בכל אשר זי"ע ביאר תמיד כי הקשר  ר'

פעם לדוג' שאדם רוצה לחטוא הקב"ה שולח לו סיבה שתמנע אותו מזה, אך האדם צריך להיות קשוב ומוכן לשמוע 

שה  את הסיבות. ואז יזכה לבוא לדביקות גדולה מאוד בבורא ית'. ומביא ראיה נפלאה לכך מפרשתינו. כתוב בפר

"אביך ציוה לפני מותו לאמר כה תאמרו  ששבטי קה חששו שיוסף ישיב להם על מה שמכרוהו, ולכן באו ואמרו לו, 

ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם"... "ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי התחת אלקים אני ואתם חשבתם עלי  

כלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר  רעה אלקים חשבה לטובה... להחיות עם רב" "ועתה אל תיראו אנכי א 

דברים המתקבלים על הלב, עד שלא ירדתם לכאן היו מרננים עלי שאני  –וברש"י פירש, וידבר על לבם על לבם". 

עבד, ועל ידיכם נודע שאני בן חורין, ואני הורג אתכם, מה הבריות אומרות, כת של בחורים ראה ונשתבח בהם ואמר  

 תם, יש לך אח שהורג את אחיו. ע"כ.אחי הם ולבסוף הרג או

קשה מאוד מה ראה רש"י להאריך בביאורים מה אמר להם ולמה היה צריך בכלל שוב לדבר על ליבם, הלא    לכאורה 

כבר אמר להם מילים משכנעות לפני כן: 'התחת אלקים אני' 'אלקים חשבה לטובה' וכו', ומדוע לא השתכנעו  

שאדם יכול   וגם חיוכי האחים הבינו הסבר??? אך לפי דברינו מבואר נפלא, מדברים אלו שהיה צריך להוסיף להם 

ועל כן כשאמר להם יוסף אתם חשבתם עלי רעה אלקים   להשמר מהרע רק על ידי הסיבות שהקב"ה מסובב לו.

מה  ואם זה  חשבה לטובה זה לא הספיק להם, כי דבר זה עדיין לא מגן עליו שלא יהרוג אותם אחרי כל מה שעשו לו,  

אך לאחר שדיבר על ליבם וביאר להם: הנה הקב"ה המציא לי  שהוא אומר משמע שאינו חי את המציאות שלו!!!

סיבה נפלאה להשמר מלהרוג אתכם מחמת שיאמרו הבריות אין אח הורג את אחיו ואז יתברר שאינכם אחי ואני כן 

שהקב"ה שולח לו ולא משלה את עצמו,   וחי את הסיבותעבד... אז התנחמו כי ראו שהוא מחזיק באומנות אבותם 

 וחי את עצמת הפחד שלולי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. 

יאר ר' אשר זי"ע זהו העבודה של האדם כיום, שצריך לחפש ולמצוא את הסיבות שהקב"ה שולח לו כדי לבלום ב  כך

את עצמו מלעשות עבירות ולא לסמוך על דרגותיו הקדושות או התורה והמצוות שמקיים מכיון שכבר אמרו חז"ל 

כיון שהכל יהיה ברור לכולם שהקב"ה   כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו! משא"כ לעתיד לבוא לא נצטרך את זה

מנהיג ואף אחד לא ינסה לברוח מהמציאות הזו של הנהגת ה' כמו היום, וכמו"כ אף אחד לא 'יגנוב' לעצמו את  

 ההצלחות ויצדיק את עצמו בכשלונות שלו.

יעקב אבינו גילה לנו יסוד עצום! שההבדל   –אפשר גם לבאר את תחילת הדברים. ביקש יעקב לגלות את הקץ    כעת

בין גלות לגאולה הוא הא' בלבד כלומר באלופו של עולם, כי ברגע שאנו נזכור שהכל מתנהל מאת ה', זוהי כבר 

כל ענין האמונה הוא דווקא מתוך החושך והגלות, ורק לעתיד לבוא יהיה אור ובהירות   הגאולה שלנו! ונסתם ממנו, כי

גדולה מאוד. והיום בגלות אנו רק יודעים שבאמונה אנו מאירים לעצמינו את הגלות וטועמים את המצב שיהיה לעתיד  

 לבוא במהרה בימינו אמן! 

* 

 

 ]הכנה לשובבי"ם ת"ת[ מגלות לגאולה
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"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" וגו', וברש"י הק' למה פרשה זו סתומה וכו' דבר אחר, שביקש לגלות את  

 ונסתם ממנו. הקץ לבניו 

אנו מבינים שרצה לגלות להם מתי יגיע המשיח, אך השפ"א מבאר במהלך אחר עפ"י דרכו. מובא בזוה"ק    בפשטות

שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ ואמנם גילה זאת אך בדרך הסתר. ולכאורה דבר זה קשה, אם מגלה אין זה  

 הסתר, או שמגלה או שלא?

ות א' בלבד. והא' הוא רומז לאלופו של עולם והוא מבאר השפת אמת ההבדל בין גלות לגאולה הוא באכהקדמה 

החילוק בין שניהם. כשאדם מקושר בכל חייו לאלופו של עולם הרי הוא בגאולה, ואם חלילה לא הרי הוא בגלות.  

המצבים שאנו עוברים בימי חיינו הן לטוב והן למוטב )מוטב שלא(... לא הם המשקפים אם אנו בגלות או בגאולה,  

חיים את המעברים האלו, ובאמת כל הגלות היא כדי להכריח את האדם לבוא להכיר בנקודת  אלא כיצד אנו

 המציאות שהקב"ה מנהיג אותו. 

"ויפל על צוארי בנימין אחיו  , ולאחמ"כ כתיב "ולא יכול יוסף להתאפק" שעבר קראנו כשהתגלה יוסף לאחיו בשבוע  

"על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של   –בלשון רבים  וגו' ומבאר רש"י על מה בכה ומדוע כתיב צוארי ויבך"

ובשפ"א מובא שיש קשר אמיץ בין שני הפסוקים. ולכאורה ב' תמיהות בדבר: א. להבין את  בנימין וסופן ליחרב" 

 הקשר בין הפסוקים? וב. הלא כ"א שנה שלא ראה את אחיו, וכי זה הזמן לבכות על חורבן ביהמ"ק? 

היה צריך הפסוק להזכיר שיוסף החליט להפגש עם אחיו ולכן התגלה אליהם, מדוע א"כ השפ"א, לכאורה מבאר 

מדגישה התורה שלא יכול היה להתאפק, אלא לומר שהיה צריך יוסף באמת להתאפק עוד קצת, ואם אמנם היה  

ן כי הבין מתאפק לא היו נחרבים ב' המקדשות והיתה מגיעה הגאולה השלימה... וזו הסיבה שבכה על צוארי בנימי

שבגלל שלא התאפק לא זכה להשלים את התיקון. רואים מכאן גם מוסר השכל כמה שהאבות הק' והשבטים היו 

עובדים את ה' בתכלית התימצות, שמה שיכל יוסף לתקן בהתאפקות הזו, אנו כבר כמה אלפי שנים לא מספיקים 

 לגמור לתקן... 

"ומלאה הארץ דעה את ה'  דים עוד, מהו ביהמ"ק? כתוב בפסוק  כדי להבין את דברי השפ"א המופלאים הללו נק אך 

כשמסתכלים על הים מלמעלה הוא נראה חלק לגמרי, אך האמת היא שהמים הם רק כיסוי, ואם כמים לים מכסים"  

נסיר את המים נגלה עולם שלם מתחת למים, הרים וגבעות צמחים וחיות ים לאלפיהם, כמו"כ כשתמלא הארץ  

כולם שכל הניסיונות שהיו מנת חלקם כל הזמן הם רק כיסוי לנקודה הפנימית האמיתית, החיות  דעה את ה' יבינו

האלוקית שמסתתרת מתחת לפני המים הלא הם הגלים השוצפים שעוברים עלינו. כעת בגלות אנו צריכים להלחם  

צריך מלחמה גדולה.  לראות את בורא עולם בטבע ולהסכים להנהגתו, ואפי' רק כדי לרצות לראות את בורא עולם

אמנם כשתהיה הגאולה השלימה בעזהשי"ת אנו נתבייש כיצד לא שמנו ליבינו לראות את ה' המחיה את הכל,  

ובזבזנו שפע גדול של עבור חופן קטן של הנאות עוה"ז. ר' אשר היה מתבטא שהיום המצב הוא שכשאדם הולך 

, אך בגאולה השלימה תהיה כזו בהירות באמונה שאדם להתבודד או לומר תיקון חצות, הוא מתבייש שלא ידעו מזה

יתבייש להחזיק אצלו כסף מוחבא בבית, ויחכה להזדמנות שאף אחד לא יראה ויזרוק אותו לרחוב... זהו ביהמ"ק 

הישראלים והלווים והכהנים, ולכן כשנהיה    ,וזוהי הבהירות שהיתה בזמן ביהמ"ק. בביהמ"ק כל אחד נתן הכנעה לשני

 ממילא נחרב ביהמ"ק כי זה נגד את היסוד של ביהמ"ק והבהירות הזו נעלמה.  שנאת חינם

משום שכל אחד במעברים שלו ובהשגות שלו לראות ולחיות זהו "כל שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו" 

 מ"ק.את ה', בונה את חלקו בביהמ"ק, אך אם ח"ו לא חי כך אלא נכנע לטבע אזי גורם בעצמו את חורבן ביה

הצדיק עבר ניסיונות שאף אחד מהאבות הק' לא נתנסה בהם, החל מהאחים וכלה בניסיון הגדול של אשת   יוסף 

 – פוטיפר, מה היה הכח שלו שהצליח להחזיק מעמד בכל אותם המצבים? הכח הוא כשיש מטרה אחת ויחידה 

לחפש וגם למצוא את בורא עולם בכל מצב. וכפי שמעידה עליו התורה, גם בבית פוטיפר כשהיה גדול מאד כתיב 

, להורות לנו שזהו הדבר שאיתו הוא חי כל "ויהי ה' את יוסף" וגם כשהיה בבית האסורים כתיב "ויהי ה' את יוסף" 

צון השי"ת מה טוב! ולכן מכונה יוסף הצדיק, כי הזמן וכשזו המטרה כבר לא משנה היכן משיגים אותה אם כך הוא ר 

ולכן גרם יוסף לכל הסיפור עם האחים יכירו וידעו כל יושבי תבל" הרצון של הצדיק הוא אחד עם רצונו של הבורא "

שהחביא להם הגביע והשיב את כספם הכל כדי לעוררם להגיע להכרה הזו שאין כאן יוסף ואין מצרים ואין גביע  

"האלקים מצא את  לגלות ולהכיר שהקב"ה מנהיג את כל זה, כפי שאמנם אמרו בסופו של דבר,  –הכל אחד הוא 
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"מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר  וזה נקרא לאוקמא שכינתא מעפרא, וכן מובא בתיקוני הזוהר,  עון עבדיך"...

חיות אלוקית שמחכה   כאןבמקום לשמור טינה לשני צריך לחיות שיש כלל, הדא הוא דכתיב אין מחסור ליראיו". 

 לתיקונה ולחזור עליה בתשובה. 

יוסף הגיע בסופו של דבר למצב שלא יכל להתאפק, אם מפני שראה שהאחים לא מסוגלים לחיות בזה או   אך 

 שהקב"ה בגזירתו שם אותו בכזה מצב, )לפי פשטי השפ"א( עכ"פ הבין מיד שזהו חורבן ביהמ"ק ולכן בכה...

שכל מה שבעולם קוראים הסתר פנים, הוא לימד שזה גילוי, כי אז אדם צריך לעבור מהחכמה    ר' אשר זי"ע ראואצל  

שלו כביכול שמבין הכל, לאמונה, שהיא בלי להשיג ובלי להבין רק לרצות להיות בקשר עם בורא עולם, ומדוע? כי 

ל אחד, וממילא גם הכללית אנו מאמינים שכל מה שהקב"ה מעביר אותנו זה לטובתינו. וזוהי הגאולה הפרטית של כ

 של כל כלל ישראל.

אלא את הרעיון  מובן היטב מה שהבאנו בתחילה, ביקש יעקב לגלות את הקץ, לא את התאריך של הגאולה  כעת

. ע"י שכל אחד יראה במצב שלו ובעולם שלו את האלופו של עולם עי"ז הוא  איך בונים את הביהמ"ק הבא בימינו

בבנין ביהמ"ק. וזוהי האש שהקב"ה יוריד את ביהמ"ק השלישי היא האש הגדולה של  בונה ומשלים את החלק שלו 

 לגלות את הבורא עולם... בעז"ה ובב"א.   –המעברים שכל אחד עובר ומסית את האש הזאת מהניסיונות 

ד שפעם באו לר' מ"מ מויטעבסק בעל הפרי הארץ זי"ע ואמרו לו שמדברים בחוץ שהמשיח כבר הגיע. מי מספרים 

קם ופתח את החלון, אחר אמר: לא אין זה ריח של המשיח... ושאלו אותו מדוע היה צריך לקום לחלון וכי לא מספיק  

שיאמר זאת מתוך הבית? ענה להם: כאן בבית כבר ישנו ריח של משיח! ולכן רצה לגלות להם את הקץ, כי מי שחי 

במצרים או בכל מקום אחר, וזו היתה ההכנה של יעקב  את הרעיון הזה, יכול לחיות בכל מקום כיוסף הצדיק, אם זה  

כפי שביארנו בשם הזוה"ק שגילה את הקץ אך  ונסתם ממנו, אבינו לבניו כיצד לחיות במצרים שעוברים עליהם. 

בדרך הסתר, כי אצל יעקב אבינו עצמו היתה זו דרך של גילוי כי חי את זה באמת כל הזמן בכל הימים. אך בשביל  

עצם היום הזה ימינו אנו, זה בדרך של הסתר, מצבים שנראים לנו כהסתר ותפקידינו להפוך אותם  בניו אחריו עד

 לגאולה.  –לגלוים. מגלות 

 שהקב"ה יתן לנו כח להביא את הגאולה השלימה מתוך רחמים וחסדים אי"ה אמן וכן יהי רצון 

* 

 

 ם-שיעור שפ"א פרשת ויחי יום ד' בי
 

שמואל בר נחמן, רבי אליעזר אמר  )מ טו(, אומר המדרש: 'ר' אליעזר ור'   ויברך את יוסף )ב"ר כ ט(   במדרש)תרמ"ט(  

כה( ויפרקנו מצרינו וסמוך לי' נותן לחם לכל בשר, -שנאמר )תהלים קלו כד  הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, 

עי"ש. כל המדרש קשה, פרנסה  אף פרנסה פלאים, מה פרנסה בכל יום אף גאולה בכל יום'  מה גאולה פלאים

צבון תאכלנה )בראשית ג יז(, א"ר אסי קשה היא פרנסה כפליים כלידה, , וז"ל תחילת המדרש )שם(: 'בעימלידה 

תאכלנה', לכאורה קשה בתחילת המדרש איתא    ובפרנסה כתיב בעצבון תלדי בנים    בעצבבלידה כתיב )שם פס' טז(  

שהפרנסה זה עצבות ובסוף המדרש כתוב שזה גאולה, והרי אם הפרנסה זה עצבות אז זה לא גאולה ואם זה גאולה  

 אז זה לא עצבות? 

השפ"א הולך עם המהלך שלו מה החילוק בין הגלות לגאולה, זה האות א' באמצע, שרומז על אלופו של עולם, אם 

שומע האדם את האלופו של עולם במצב שלו אזי הוא בגאולה וזה היפך מהעצבות, אך אם לא שומע את האלופו 

 של עולם אזי האדם הזה הוא בגלות ובעצבות.

הענין הוא כי צריכים לידע ולהבין כמו שנראה נפלאות השי"ת כשמשנה הטבע על פי נס שהוא  "א, מסביר השפ

 פלאים לעיני בשר ודם בעלמא דשיקרא, אבל באמת הנהגת הטבע הוא פלא יותר. 
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יש ווארט מהרה"ק ר' אלימלך מליזענסק )נוע"א ליקוטי שושנה ד"ה הפך ים( על הפסוק )שמות יד כט( 'ובנ"י הלכו 

בשה בתוך הים', לכאורה קשה או שהלכו ביבשה או שהלכו בתוך הים? הענין הוא שהטבע של האדם כשהוא בים בי

דהיינו בשעת קריעת ים סוף אז רואה את הבורא כל עולמים, משום שכל רגע הוא חי עם הסכנה שלו שעוד מעט 

מרגיש בטוח. ועל זה בא להגיד לך נופל עליו כל המים, אך ביבשה האדם שוכח שיש בורא כל עולמים משום שהוא 

שהיו עם הסכנה שלהם וידעו שהרבש"ע   בתוך היםהפסוק 'ובנ"י הלכו ביבשה בתוך הים', דהיינו כמו שהם הלכו 

 , דהיינו שחיו עם הסכנה וידעו שרק הרבש"ע יכול לשמור עליהם. ביבשה מציל אותם ושומר עליהם, כך 

רק   -העולם זה העולם הזה, והאנשים בעולם הזה לוקחים את הפלא  אומר השפ"א שהפלא האמיתי בשעת בריאת  

כשהרבש"ע עושה איזה נס בעולם הזה אזי אומרים שזה פלא, דהיינו כשיוצאים מהטבע, והכל תלוי אם מסתכלים 

מלמעלה למטה או מלמטה ללמעלה, דהיינו אם האדם מסתכל מלמטה ללמעלה אזי הטבע אצלו הוא דבר נורמלי 

 - הטבע זה הפלא, אך אם האדם מסתכל מלמעלה ללמטה בבחי' של אין סוף במקום שכולו רוחניות  והחוץ מדרך

אזי מסתכלים על הגשמיות ועל הגדלות של הרבש"ע שהכניס בלב האדם בעולם הזה שיחשוב שהוא עושה וכוחי 

 זה הפלא. -ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה 

זה העולם הזה הטבע, וממילא יוצא שאצל   -מלמעלה ללמטה א"כ יוצא שהפלא הכי גדול לגבי מי שמסתכל 

האפיקורס הגילוי הוא הרבה יותר ממה שצדיק מגלה את הרבש"ע, משום שצדיק יודע שהרבש"ע ברא אותו כאן  

בעולם הזה בשביל שיבטל את עצמו אליו ית', וממילא כשהצדיק מקיים את זה הוא יודע שהגיע לרצון של הבריאה, 

זה הפלא הכי גדול שיכול להיות, כי אחד שמסתכל  -ברא אפיקורס כזה שילך נגדו ויכפור בו  אך מה שהרבש"ע

מלמעלה ללמטה הסדר הוא כמה שיותר רוחניות, וא"כ שרואים את הגשמיות כמה שיותר גשמיי זה פלא הרבה 

 יותר גדול.

השי"ת כשמשנה הטבע על פי נס  הענין הוא כי צריכים לידע ולהבין, כמו שתראה נפלאות וזה מה שהשפ"א אומר, 

, דהיינו שאצלינו בני אדם שמסתכלים מלמטה ללמעלה שהטבע זהו הסדר, אזי שינוי הטבע הוא הפלא  שהוא פלאים

הנהגת הטבע הוא פלא יותר מה  אם מסתכלים מלמעלה ללמטה,  לעיני בשר ודם בעלמא דשיקרא. אבל באמת 

ובברכה של  ומתצמצם בגשמיות, הוא פלא והפלא ביותר.  שצימצם הקב"ה כח השפע שלו שהוא רוחניי ומתלבש 

רופא כל בשר ומפליא לעשות, אומר הד"מ )או"ח סי' ו' סק"ב( שהפלא הגדול זה איך רוחני וגשמי מסתדרים ביחד. 

וא"כ יוצא שאם מסתכלים מלמטה ללמעלה אזי השינוי הטבעי הוא הפלא, ואם מסתכלים מלמעלה למטה אזי כל 

 האדם הוא ..., והעבודה של הפלא יותרהוא פלא ו הטבע  

משלים בשביל להסביר משהו, משל זה נקרא שיש נמשל וא"כ   3000איתא אצל שלמה המלך )עירובין כא:( שהיה לו  

להסביר את הנמשל עד הסוף מביא המשל כדי שילד יבין שיש נמשל שזה למעלה מן המשל, והסיבה שצריכים משל 

ל העולם שלמטה הוא משל לעולם שלמעלה שזה הנמשל, זאת אומרת שעולם משום שהוא לא מבין את הנמשל. כ

העשי' הוא משל לעולם היצירה, שזה נמשל לעולם העשי' אך זה ג"כ משל לעולם הבריאה, שזה נמשל לעולם  

היצירה אך משל לעולם האצילות, וכן הלאה. התורה נקראת 'משל הקדמוני' )ש"א כד יג( משום שהרבש"ע בכבודו 

ו נתן זאת, כמו שאומרים בברכת המזון ובתפילה 'על תורתך שלמדתנו'. רבי לומד תורה והתלמיד שומע, אומר ובעצמ

שמה שהתלמיד שומע הוא חמישית מה שיכול להשיג מהרבי שלו, זאת אומרת שהתלמיד הוא משל כנגד הבעש"ט  

מוני, דהיינו שהכביכול הרבה  הנמשל, וזהו 'תורתך שלמדתנו' שהתורה שאנחנו למדנו מהקב"ה הוא רק משל קד

 הרבה יותר גבוה ואין לנו השגה בכלל. וזה העבודה של כל יהודי, שיראה שכל דבר בעולם זה משל לנמשל.

הק' אומר, 'בכל דרכיך דעהו שכל מעשיך יהיו לשם שמים' )אבות דר"נ פי"ז(, שהבחירה של האדם   הבעש"ט

זי"ע שאל למי יש  מניקלשבורג חני שמחי' את הדבר. הרה"ק והעבודה של האדם הוא שיראה שבכל דבר יש דבר רו

יותר עבודת ה', אדם שהוא בשפלות או אדם שנמצא בגדלות? אדם שנמצא בשפלות לא הולך לו חייב לאחוז 

אדם כזה חי בסכנה כל הזמן שיקח את הדבר הזה  -ברבש"ע בכדי שיוכל לשרוד, משא"כ האדם שנמצא בגדלות 

ר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אומר הרה"ק מניקלשבורג לפי זה יוצא שאחד שיש  לעצמו שיהיה בידו לומ

היסורים האלה עוזרים לו שיראה את הבורא  -לו גדלות יש לו עבודה הרבה יותר גדולה ממי שאין לו, כי מי שאין לו 

 כל עולמים, אבל אחד שיש לו אזי הוא בסכנה גדולה. 
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אומר )נוע"א בפרשתן( 'שיכל את ידיו כי מנשה הבכור' )מח יד(, לכאורה היה צריך   אלימלך מליזענסקהרה"ק ר' 

לכתוב 'שיכל את ידיו כי רצה לברך את אפרים' שהרי את מנשה הוא מקטין כאן? מסביר הרה"ק ר' אלימלך  

שום זכות  מליזענסק, מנשה הוא הבכור והוא צריך להיות בימין, ואפי' שאתה רוצה לברך את אפרים בימין אין לך

לבוא ולבייש את מנשה ולהזיז אותו לצד שמאל, אבל מה כן יכול לעשות, 'שיכל את ידיו' אבל לא להזיז ולבייש, 

והסיבה לכך 'כי מנשה הבכור' לכן לא הזיז, כי אם יזיז מנשה יתבייש. אבל ע"פ עבודה למי יש פה יותר עבודה, בוודאי 

ואפרים הוא הקטן והגדילו אותו, ובמילא מנשה היו לו היסורים האלה  לאפרים, כי מנשה הוא הגדול והקטינו אותו 

שהקטינו אותו ועזרו לו להגיע אל הרבש"ע, משא"כ אפרים העבודה שלו הוא הרבה יותר גדול שהרי הגדילו אותו, 

 וממילא הוא נמצא בסכנה שידע שמה שהוא קיבל זה לא שלו אלא הרבש"ע הביא לו את זה.

שפעם אחת נכנס לביהמ"ד, ולפני שנכנס רבו שם שני חסידים ואחד נתן לשני  ס מקוריץפנח מסופר על הרה"ק 

סטירה בפרצוף, והתחילו הקהל לצעוק עליו מה אתה נותן סטירות, אדהכי והכי נכנס הרה"ק ר' פנחס מקוריץ 

קיבל את הסטירה  והסתכלו מה הרבי יעשה וראו דבר מעניין, שמי שנתן את הסטירה הרבי מאוד כיבד אותו, אך מי ש

הרה"ק ר' פנחס לא הסתכל עליו בכלל, לא כיבדו ולא קרא לו כאילו לא היה, ודבר זה היה לפלא שהעולם חשב 

הרבי יצעק עליו, ובינתיים בדיוק ההיפך הרה"ק ר' פנחס רק מכבד אותו. נכנסו לשאול את  -שבוודאי זה שהכה 

שהרביץ ונתן סטירות הוא קיבל בזיונות וכולם התנפלו  הרה"ק ר' פנחס מקוריץ מה הפשט של זה, ענה להם, זה

הוא כבר שבר כלי הוא כבר התחרט מזמן על מה שעשה ומבקש רחמים מהקב"ה, אך היהודי הזה   -עליו וצעקו עליו  

שקיבל את הסטירה למה הוא שתק למה הוא לא ענה, משום שחוזר לעצמו כל הזמן שאני עוד יענה לו, מי הוא בכלל 

תייחס אליו, ואחרי עשר דקות שרוצה להגיב ומתאפק אזי מתחיל להתגאות על עשר דקות, מתגאה עוד  וכי אני י

ועוד על זה שלא החזיר להסוטר עד שא"א לעמוד ליד הד' אמות שלו מרוב גאוה, ולכן קירבתי דווקא את מי שנתן 

לפעמים הרבש"ע מרחם על את הסטירה, וזה שחטף את הסטירה הוא מסכן ורחמנות עליו שהוא נמצא בגאוה, ו

 שאז הוא רואה שהם שוים אותו דבר, ושניהם נעשים שברי כלים. -האדם הזה שקיבל סטירה והוא החזיר 

וממילא יוצא שהקב"ה מרים יהודי ונותן לו את כל הגשמיות שאת זה רוצה כל אחד, אך מצד שני נכון שהוא קיבל 

 א שידע שהכל מגיע מאת הבורא ב"ה. את הכל אך צריך להיזהר שלא יקח את זה לעצמו, אל

הרמח"ל אומר שיש שני הנהגות אצל הבורא כל עולמים, א. הנהגה של יחוד. ב. הנהגה של משפט צדיק וטוב לו 

צדיק צריך שיהיה לו הכל רשע מגיע לו רעה, זה הנהגת המשפט. אך הנהגה ראשונה זה הנהגת היחוד   -רשע ורע לו  

לו, ואז הצדיק מתחיל לחשוב הרשעים מסתובבים פה בעולם הזה והכל טוב להם ולנו רע, צדיק ורע לו רשע וטוב  -

מה העצה לזה? העצה היא שידע הצדיק שהמוח שלו הוא לא יותר גדול מכף היד והרבש"ע הוא בלי סוף ובלי גבול 

את השני, כשחיים את  וחייב לחיות ביחוד, אחרת אין בידו לאחוז את עצמו. וא"כ יוצא ששני ההנהגות סותרים אחד

הנהגת המשפט לצדיק וטוב לו אך את היחוד אין לו, אפי' שמקבל את כל מה שצריך אך בהנהגת היחוד אין לו כלום, 

 והדרך היחידה שיכול להחזיק את עצמו זה ביחוד.

ל חשבון וא"כ יוצא כל דבר זה על חשבון של משהו אחר, הנהגת היחוד זה על חשבון הגשמיות, הנהגת המשפט זה ע

של הרוחניות, אבל לעתיד לבוא יתקיים הכתוב )ישעי' כה ט( 'ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו', 

דהיינו שיתחילו לחיות עם האיכות ולא עם הכמות, ומלאה הארץ דעה את ה' )שם יא ט(, כל פעם שיהודי עובר את 

זהו סה"כ הכנה שמכינים אותו לעולם הבא   -אט' את הקב"ה הנהגת היחוד דהיינו שצריך להילחם ולשמוע את ה'ג 

שהגשמי שלו יהי' ג"כ רוחני, שיהיה בידו לחיות רק עם הרוחני ולא עם הגשמי, א"כ יוצא שכל ההתנגדות בהנהגת  

 היחוד הוא ג"כ עזר אלוקי. 

  16לייטג, ווען איך בין  16זיין יש אימרא מהקרלינער, ווען איך בין צוויי לייטיג דארף איך נישט פארגעסן אז איך קען 

אחוז  16אחוז אסור לי לשכוח שאני יכול להיות  2לייטג, )כשאני  2לייטג דארף איך נישט פארגעסן אז איך קען זיין 

 אחוז(.  2אחוז אסור לי לשכוח שאני יכול להיות  16וכשאני 

, אז יודע שאפי' שרע לו  ...יק וטוב לו וכשאדם יודע שאחד תלוי בשני, אז בין אם הוא ברמה גבוהה שהוא בבחי' צד

הרבש"ע יוכל לסדר את זה בשני' אחת, וכשמהצב של האדם טוב אז הוא צריך להתחזק באמונה וידע שהרבש"ע  

 הוא זה ששומר עליו שלא יפול.
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הענין הוא כי צריכים לידע ולהבין, כמו שנראה נפלאות השי"ת כשמשנה הטבע על פי נס שהוא   ממשיך השפ"א, 

אם  אבל באמת    דווקא לנו זה נראה פלא כי אנו מסתכלים מלמטה למעלה, לאים לעיני בשר ודם בעלמא דשיקרא,  פ 

הנהגת הטבע הוא פלא יותר מה שצמצם הקב"ה כח השפע שלו שהוא רוחניי ומתלבש  מסתכלים מלמעלה למטה  

  במדרש 'מה גאולה פלאים . וזה מה שכתוב שהרוחניות נעשה גשמיות ומתצמצם בגשמיות הוא פלא והפלא ביותר 

 אף פרנסה פלאים', ובאמת קודם החטא היה מקבלים השפע וכל ההנהגה ברוחניות. 

ואיתא מבעל ההפלאה זי"ע 'ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם' )בראשית ג ז(, לכאורה מה פי' של 'וידעו' 

הם'? מתרץ בעל ההפלאה שקודם החטא ההסתכלות היה רק  היו צריכים לכתוב 'ותפקחנה וכו' ויראו כי ערומים 

 רוחניות ולא ראו שום דבר אחר, וממילא 'וידעו'. 

כן היה אצל שלמה המלך ע"ה, כשהיה צריך להסביר משהו היה צריך לתת שלושת אלפים משלים )עירובין כא:(, 

בעולם העשי' היה צריך שלושת והסיבה לכך הוא משום שהוא השיג את התורה מאצילות, ובכדי להסביר לאנשים 

אלפים משלים, אלף כנגד בריאה אלף כנגד יצירה ואלף כנגד עשי', ורק אז בני עולם העשי' הצליחו להבין מה 

שהוא השיג אפי' את הטעם    -ששלמה המלך השיג וכמה שהשיג. אך זה עדיין לא מגיע להשגה של משה רבינו ע"ה  

אמר )קהלת ז כג( 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', דהיינו שרציתי של פרה אדומה, וזה מה ששלמה המלך ע"ה  

להגיע לדרגה של משה רבינו ע"ה אך לא הניחו לי, כי עדיין לא נתתי את העבודה להיות מופשט בכדי להשיג את  

 הדרגה של משה רבינו ע"ה.

אבל אחר החטא של   וממילא קודם החטא של אדם הראשון אז ראה רק רוחניות וראה הכל בשמות של הקב"ה,

האדם הראשון אזי התחילו לראות גשמיות, ואם רואים גשמיות זה על החשבון של הרוחניות, ואם רואים רוחניות לא 

רואים גשמיות, ולכן כל זמן שהיה קודם החטא אז היה כולו רוחני, וגשמיות לא ראה, ולאחר החטא שראה גשמיות 

ים הם' דהיינו שעינים שראו קודם החטא רוחניות רואים עכשיו גשמיות, אז כבר לא ראה רוחני. וזה 'וידעו כי ערומ

וממילא הבינו שהם 'ערומים'. ובאמת קודם החטא היה מקבלים השפע וכל ההנהגה ברוחניות, וממילא היה זה  

 פחות פלא, אך אחר החטא שנתערב טוב ורע צריך להיות הקבלה על ידי צמצום גשמיות.

, משום  עצבים)תהלים קטו ד(, מה הסיבה שאדם נכנס ל  ם כסף וזהב מעשי ידי אדם''עצביה , מהקאברינער איתא 

שחושב שכסף וזהב הוא מעשה ידי אדם, אך כשיודע האדם שהכל מגיע מהשם ית' אזי לא יהיה עצבים, המקור של 

ה' אל משה  אומר )פר' בשלח( על הפסוק )טז ד( ויאמר  הנועם אלימלךהעצבות זה בגשמיות שיש עירוב טוב ורע. 

הנני ]ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו[ וכו', מסביר הרה"ק ר' אלימלך אם האדם ידע ש'הנני' דהיינו 

שהקב"ה נמצא פה, אז 'ממטיר', אך אם 'ולקטו' דהיינו שהאדם חושב שהוא זה שמביא את הגשמיות, אזי מגיע כל 

 הקשיים. 

והאדם חושב שהוא צריך לעשות בכדי לקבל, אך אם   תוך הטבע והוא עיקר העצבון, מאחר שבא על ידי הסתר ב 

האדם חי מעל הטבע אזי 'מאן דאית בי' יראה לית ליה חוסר הה"ד )תהלים לד י( יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור 

 ליראיו' )תיקו"ז הקדמה ה:(.

בו, אזי רואים    נשמה ונולדת גיע  רואים בחוש שקודם לא היה נשמה ועכשיו מ  לכן פרנסה יותר עצבון מלידה, כי בלידה 

, אך בפרנסה שהאדם צריך לעבוד דביקות עם הרוחניות רק שמשתתף בו חלק האב והאם בגשמיותשיש לו איזה 

  כי בפרנסה מתלבש יותר בטבע ועבודה בשדה, לכן כתיב בי' 'בעצבון'. שם צריך לעבוד קשה,    -והוא מביא את הכסף  

גבורה, כדכתיב )בראשית ג יט( 'בזיעת אפך תאכל לחם' את זה אמר להאדם,    וההסבר הוא שהוא כולו חסד בכלי של

אך לנחש אמר )שם פס' יד( 'עפר תאכל כל ימי חייך', מה הצדק הרי הנחש הכשיל את האדם והוא מקבל פרס  

 שאיפה שהוא הולך יש לו לאכול משא"כ האדם צריך תמיד לעבוד קשה ולהזיע בשביל האוכל? 

אמר לנחש 'קח ולך', אני לא רוצה להכיר אותך, שהאוכל שלך יהיה עפר וממילא תמיד הוא   ההסבר הוא שהרבש"ע

יהי' מסודר ואם פעם לא יצטרך להתפלל להקב"ה, וא"כ יוצא שבעצם הכלי הוא חסד אך התוצאה הוא גבורה, 

שהרבש"ע   דהיינו שהרבש"ע לא רוצה לשמוע את הנחש מתפלל אליו ולא רוצה להכיר אותו. משא"כ אצל האדם

אמר לו 'בזיעת אפך תאכל לחם' ואין הכי נמי שהוא צריך לעבוד קשה בכדי לקבל את הלחם, דהיינו שזה האופן  

יהיה 'בעצבון' בכלי של גבורה, אך מונח בזה חסד גדול מאוד, שע"י זה האדם יתפלל להקב"ה וידע ויכיר שהכל מגיע  

 ם היה שוכח מהמושג הזה של בורא עולם. מאיתו ית', ואם להאדם הי' אוכל כמו הנחש מזמן האד
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איתא מהרבי ר' בונים ששאל פעם אדם   ובאמת זה עצמו ענין סמיכת גאולה לתפילה, וזה ההיקש גאולה לפרנסה.

אחד, אתה מחפש כסף או שאתה מחפש פרנסה, אם האדם מחפש כסף זה סימן שהוריד עצמו לגשמיות, אך אם 

מזונות רק כל ההצטרכות והבקשות שבי"ב ברכות אמצעיות שבתפילה הם    הפרנסה אינו דווקא . וזה  מחפש פרנסה

 -כל המכלול שהאדם צריך, דעת, תשובה, פרנסה, את צמח דוד, הכל הוא פרנסה של האדם, אז כשמקבל    פרנסה,

 הוא בגאולה, דהיינו ששומע את הרבש"ע ומוציא את הכל מהגשמיות ומכניס זאת לרוחניות.

דהיינו אם   לגאולה לברר כי כל אותן הנהגות נמשכין מלמעלה מן הטבע ושם הם הרוחניות,וצריכים לסמוך תפילה  

של אדם  ובאמת כל אלה ההסתרות נעשו על ידי החטאאדם שומע שגם הגשמיות זה רוחניות אז הוא בגאולה. 

לכן  שמי, הראשון ששם נהפכו הכל מרוחניות לגשמיות, אך האמת הוא שהכל רוחניות רק זה עם לבוש והסתר ג

וכמו  דהיינו שמסתכל על הפנימיות ולא על החיצוניות, במקום להסתכל על הרע מסתכלים על הטוב,  כשיש גאולה  

שזה רע, ויש לו  -, כשאדם חי ברע דהיינו יש לו ברירה להגיד אני חי ב'שקר' הגואל אותי מכל רע )מח טז(שכתוב 

שתנה לפי המקבל, יש דבר שרע לאחד וטוב לשני ויש דבר ברירה לחיות ב'אמת' שרואה רק את הטוב, והטוב ורע מ

שטוב לאחד ורע לשני, משא"כ אמת ושקר לא משתנה אצל אף אחד. וזה 'המלאך הגואל אותי מכל רע' שהרבש"ע  

, ומאן דאית מן הרע, זוכין לקבל ההנהגה העליונה   -שזה האמת    -  וכשנתברר הטובמוציא אותנו מהשקר שזה הרע,  

 בי' חוסר.בי' יראה לית 

 פרשת ויחי   – טיש ליל שב"ק  

)מט א(. ופרשו הספרים  ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים 

  אשר יקרא  את אחת כדי למצוא את האמת, ולמה כדאי לעשות כן?  באגודה תעשו אסיפות וחבורות והכל  האספו 

  קשה מאוד, ועוד חוץ מזה זה יהיה  חשוב, והכוונה שזה יהיה עבורכם דבר באחרית הימיםמאוד  'יקר' דזה יהיה דבר 

מאוד לעשות חבורות ואסיפות. ולמה באמת זה חשוב וקשה? אנחנו רואים את זה היום, פעם אם היה קצת חם בבית 

יחד, אבל היום יש יצאו החוצה לשאוב קצת אויר ואז בדרך פגשו עוד אנשים והתחילו לדבר ונהיה כבר אסיפה ב

מזגנים וכשמדליקים מזגן לא יוצאים בכלל מהבית א"כ אין חבורות. וכן פעם רצו לדבר אחד עם השני אז מיד יצאו 

החוצה והתחילו לדבר, אבל היום יושבים בבית ולא רואים אף אחד בכלל. וכן פעם רצו לכבס בגדים אז כולם יצאו 

יושבים בבית מדליקים כפתור אחד והכל מסודר. וכן הלאה בכל מהלך לחצר ושמה היה נהר וכבסו הכל, אבל היום  

החיים יש שינוי בין פעם להיום, פעם כל אחד פגש את השני ואז דיברו ביחד ונהיה כבר אסיפות וחבורות, משא"כ 

היום כולם ממש מנותקים אחד מהשני ולכן יש צורך בחבורות ואסיפות. וזה מה שהתורה אומרת שחייבים לעשות  

לעשות כן בזמנים של  חשובמאוד באחרית הימים, דהיינו שזה יהיה דבר  יקרחבורות ואסיפות ביחד דזה יהיה דבר 

לאסוף את כולם וכמו שאמרנו שהיום כולם מנותקים אחד מהשני, ולכן אמר יעקב לבניו  קשה היום, וגם שזה יהיה 

ה ממילא לכן יעקב לא היה צריך להגיד את זה,  שדבר היחיד שעוזר לעבוד השם זהו אך ורק חבורות, ופעם זה נהי 

 אבל היום שזה קשה מאוד הזהיר יעקב לבניו לעשות חבורות.

וכ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מספר, כידוע בשנת תרפ"ח היה המלך באנגליה ג'ורג' החמישי, מסופר שביום מן הימים  

שם, ידע כשיש חולה שולחים מברק חלה המלך והיו חייו בסכנה, יהודי בשם שינברגר חסיד ספינקא שהיה גר 

להרבי, באותו זמן זקה"ק החקל יצחק זי"ע היה מתגורר במונקאטש ואותו חסיד שלח אליו את המברק וכתב 'נא 

להתפלל עבור גורג' בן אלכסנדריה מפלשתינה בבית המלוכה באנגליה', יש ספר הנקרא 'מי שהציל את המלך' 

שעבד בבית המלוכה וביקש ממנו שיברר מהו שם אמו של המלך מפני ושם מובא שלאותו חסיד היה קרוב משפחה  

שבקוויטעל צריך לכתוב את שם של החולה ואת שם אמו. בימים ההם היו מגיעים בכל יום להחקל יצחק ערמות 

של מכתבים, ומחמת שהיה עסוק מאוד בלימודו נתן להגבאי הרה"ח ר' חיים בלעך ז"ל לעבור על כל המכתבים, 

או את אותו מברק והראוהו להחקל יצחק שצריכים להשיב תשובה על המברק, על אף שבדרך כלל לא ובתוכם מצ

היה מראה כלום להרבי אבל עכשיו שזה היה מבית המלוכה הכניס את זה להרבי לשאול מה לעשות, ואז הרבי ענה 

 השני באידיש.שיכתוב מכתב תשובה והוא יחתום על זה, ובספר מודפס המברק מצד אחד באנגלית ומצד 

המשך הסיפור הוא שהמלך אכן הבריא, וכהכרת הטוב נתן המלך לכתוב ספר תורה והכניסו את הספר הזה  

בירושלים בחורבת רבי יהודה החסיד, רבינו החקל יצחק כמובן קיבל הזמנה לבוא ולהשתתף בהכנסת ספר תורה 

א נוסע לבד אלא עם כמה גבאים ומשמשים,  ורשמו על ההזמנה שיראו להציע כמה אנשים באים שהרי ידעו שרבי ל

ולפי זה ישלחו כרטיסים. החקל יצחק רצה לצאת מכל הסיפור ולא לנסוע, זכורני שאבי הגה"צ רבי ישראל חיים 
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זצוק"ל הי"ד ודודי הגה"צ רבי נפתלי צבי מבילקא זצוק"ל הי"ד ניסו יחדיו לשכנע את אביהם החקל יצחק שיואיל 

שרואים שמלך גוי מכיר בזה שתפילה של רבי עזר לו להחלים ולקום ממיטת חליו, ולא  לנסוע, ושזהו קידוש השם

עוד שזה מתקיים בירושלים ובזמן ההוא נסעו כמה וכמה אדמורי"ם לארץ ישראל וכאן יש להחקל יצחק הזדמנות 

יכול להתפלל   לנסוע ועוד עם כל הקהל. השיב החקל יצחק כי קשה עליו מאוד הנסיעה מחמת שעל אם הדרך איננו

כמו בבית, שעבודת התפלה של החקל יצחק היה שבכל לילה קם ממיטתו בחצות והיה יושב ולומד עד אור הבוקר, 

לפנות בוקר הלך למקוה ואח"כ הניח תפילין של רש"י ושל ר"ת ביחד כדאיתא בגמרא )עירובין צה:( 'אמר רב שמואל  

והוסיף החקל יצחק שקשה לו לנסוע על אוניה, בפרט שהוא   בר רב יצחק מקום יש בראשו להניח בו שתי תפילין'.

 לא יכול לטבול במקוה קודם התפילה. 

אמנם הם לא עזבו אותו והפצירו בו שאולי כן כדאי לנסוע, ופעם אחת אמר להם החקל יצחק רוצים אתם לדעת את 

ין באמונה שלימה בביאת  האמת למה אני לא רוצה לנסוע כעת לארץ ישראל, כי כשאני אומר בכל יום 'אני מאמ

המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא' כשהוא לא הגיע היום אני מאמין שמן הסתם מחר 

הוא יגיע, אז למחר אסע. באחד הפעמים שלחצו עליו מאוד לנסוע אמר החקל יצחק, הרגילות היא כשמכניסים חתן 

פה הילדים השובבים, אך האנשים החשובים הולכים מאוחר, אז הבינו וכלה לחופה מי הם אלו שרצים ראשונים לחו

 שיש לו ענין פנימי שסובר כי לא הגיע עדיין הזמן לעלות לארץ ישראל. 

. ואיתא  ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו השכינה. ופירש רש"י, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

י"ע שהיה אומר בשם הרה"ק מטשוטרקוב זי"ע, למה באמת נסתלקה בספר 'מזקנים אתבונן' בשם אדמו"ר מהר"ש ז

ממנו שכינה, אלא דאיתא בגמרא )סנהדרין צח.( 'רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב )ישעי' ס כב( בעתה וכתיב אחישנה,  

א זכו אחישנה לא זכו בעתה'. ויעקב אבינו רצה לגלות את זמן הקץ היינו ד'בעתה' שהוא כשישראל יהיו בבחינה ל

זכו, אין דער אייבישטער קען נישט ליידן אז מען זאל זאגן אויף אידן לא זכו ח"ו ]והקב"ה אינו סובל שיאמרו על ישראל  

 שהם בבחינת לא זכו[, ע"כ נסתלקה ממנו שכינה.

ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל  

למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל  כט(. ופירש"י -)מז כח כו'ו

החקל  והקשה זקה"ק בעל  מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם, ד"א שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו.

, ומתרץ דאיתא ברש"י ריש פרשת ניצבים )דברים כט יב( 'לפי ששמעו  עיניהם ולבםויש לדקדק מהו הלשון  יצחק

ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם וכו', התחיל משה לפייסם אתם ניצבים' 

קשה  וכו', ו  'באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט' וכו' עיי"ש. ופרשתי בהקדם מאמר הפייטן  

ח"ו הקללות שבתורה שהם צ"ח ומ"ט שהם סך הכל קמ"ז קללות,   לעברמ"ט דווקא ליעקב, וי"ל דהמגיד פשע רצונו  

אמנם זכותו של יעקב אבינו מגן עלינו שחי קמ"ז שנה עלי אדמות, וכל שנה ושנה שחי ועבד עבודתו הקדושה מבטל 

נים נגד הקללות, מסתמא דווקא הוא מסוגל מפני קללה אחת מבני ישראל, וע"כ דווקא יעקב מפני ששנותיו מכוו

באין מליץ יושר מול  שהוא בחיר שבאבות ומטתו שלימה, א"כ מגן בשנותיו עלינו להנצל מהקללות, לכן אמר הפייטן  

אבינו שהיה חי בדיוק שנותיו כמו של הקללות,  יעקב לו שיש  תגידאם אין שום זכות מול הקטיגור, אז  מגייד פשע 

 אפשר להנצל מהעוונות.א"כ בזכותו 

, היו צריכים להגיד צ"ח, ולמה אמרו מאה חסר שתים מאה חסר שתיםאכן דקדק הכלי יקר למה נקטו חז"ל לשון 

בלשון כזה דווקא. ותירץ הישמח משה שם )פר' נצבים( דבאמת נמצא עוד שנים, שנאמר )שם כח סז( 'בבוקר תאמר  

בך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה', הרי הם עוד שתי קללות מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר מפחד לב

בערב תאמר וכו', בבקר תאמר וכו'. ולפי"ז אם יעקב אבינו היה חי קמ"ט שנה היינו ניצלים גם מאלו השתים, אבל 

 , מחמת פחד הלב ומראה העינים מרוב הגזירותשפהכיון שחי רק קמ"ז נשאר עלינו אלו הב' אימת סכנת מוות בכל  

והשעבוד. וזה מה שאמר לנו רש"י כאן 'למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם' 

שזה פחד הלב ומראה עינים מצרת השעבוד, כי הוא נפטר בשנת קמ"ז לחייו עלי אדמות, ששנותיו מכוונות נגד 

 .דבשו מכלוהוהקמ"ז קללות, א"כ נשארו השתים האלו 

תלוי באמונה של האדם, דככל שיש לאדם יותר אמונה הוא פחות מפחד מהכל, וככל שיש לאדם   ובאמת הכל זה

במדבר, שהכל היה תלוי באמונה של האדם, אם הוא   מןפחות אמונה בהקב"ה הוא יותר מפחד. וכמו"כ היה עם ה

הוא היה צריך ללכת היה חזק באמונה אז המן היה נוחת ממש אצלו בבית, אבל אם הוא היה חלש מאוד באמונה אז  
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לאסוף את המן, נמצא שהמן היה המבחן לכולם מי שחי עם אמונה ומי שלא חי עם אמונה, ואז הפסיקו להסתכל 

 על החיצוניות והתחילו להסתכל על הפנימיות של כל דבר.

מתי ולכאורה שואלים המפרשים מה ביקש, הלא יעקב רצה לגלות תאריך    ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו.

משיח יבוא ונסתם, ולכאורה מהו הפשט? ומתרץ בערוגת הבושם, דאם יעקב אבינו היה מגלה תאריך אז כולם היו 

סומכים על זה, דהרי מה זה קץ, הלא זה משום דאז יהיה 'עין בעין יראו' בלי הסתר וחושך כלל, לא כמו היום שמאוד  

רות מאוד חזקה ולא יהיה בכלל שאלה האם יש בורא קשה להכיר שהכל מאתו ית' שמו, אלא אז יהיה הכל עם בהי

ומנהיג לבירה, א"כ אם היה קץ מסוים עם תאריך אז היה אדם סומך ע"ז ולא היה יודע בכלל בתוך החושך וההסתר  

שהכל מאתו ית', משא"כ עכשיו שאין זמן לקץ א"כ אדם עושה תמיד תשובה, וככל שאדם עובד יותר נהיה לו קץ 

הוי לגריעותא, אבל עכשיו הפירוש הוא שזה הפוך שזה לטובתו 'נסתם ממנו' בפשטות לומדים שיותר גם עכשיו. ו

כדי לדעת גם עכשיו שהכל מאתו ית' שמו, זאת אומרת גם עכשיו בתוך החושך וההסתר יהיה לנו אפשרות בזכות 

שהו, א"כ הכל היה  זה לדעת ולהכיר שהכל מאתו ית', דאם היה תאריך אדם לא היה עובד היום בכלל להגיע למ

 לטובתינו ולזכותנו.

ובשפ"א איתא להסביר את הענין הנ"ל שאם היה תאריך מסוים לקץ אז אדם היה מגיע לזה בלי עבודה כלל, אבל 

היום שאין תאריך אזי יש לאדם את המלחמה כל הזמן כדי להכיר שהכל מאתו ית', א"כ יש מלחמה תמידית בכל 

לדעת שהכל מאת ד'. ומסביר דהכרה הזאת שיש אחרי מלחמה זהו הרבה יותר   עת ובכל רגע בתוך החושך וההסתר

גדול ממה שאדם היה מגיע לזה בלי מלחמה כלל, רק סתם כיון דהגיע הקץ יודעים שהכל מאת ד'. א"כ עכשיו יש  

 לאדם עבודה לחפש את האמת גם בארץ מצרים וגם בתוך החושך וההסתר. 

ביקש לגלות הקץ פירוש שרצה לברר זה שהגלות רק הסתר, והכוח פנימי   וזה שכתב רש"י ז"ל ומסביר בתרל"א: 

  )ח"א רלה.( הוא רק מד' יתברך, רק אם היה נגלה זה לא היה גלות כלל, ונסתם. ומכל מקום כתוב בזוהר הקדוש 

שגילה מה שרצה לגלות רק בדרך הסתר, והפירוש על ידי אמונה יכולין למצוא האמת להתברר שהוא רק הסתר  

"ל. ולכך ויחי יעקב סתום, שזה מקור החיות להיות נמצא גם בארץ מצרים, וזה נסתם, וכו'. ומכל מקום על ידי  כנ

האמונה שמאמינים זה בני ישראל, שאין שום כוח בלתי לד' יתברך רק כל זה רק הסתר, אף שאין רואין זה בעין מכל  

ו ע"ה רצה שלא נוכל לטעות כלל שיהיה זה נגלה,  מקום על ידי אמונה גם כן יכולין לראות האמת, רק יעקב אבינ 

וזהו יתרון האור מן החושך, א"כ אפילו  ומשיג האמת רק ע"י הביטול. וכו',ונשאר סתום, שצריכים יגיעה למצוא זה, 

שבמציאות היום יש לנו עבודה למצוא אותו, אבל אינו דומה עבודה שע"י היגיעה לעבודה בלתי יגיעה כלל, שאז  

ויחי יעקב בארץ מצרים, שעל ידי האמת יכולים  ה יותר חזק את העבודה הפנימית. ועי' בתרל"ג שכתב:  משיגים הרב

תתן אמת ליעקב, והוא להיות בטל תמיד אל הפנימיות   )מיכה ז כ( לעורר החיות גם בכל הסתר ומיצר, כמו שכתוב 

בר להיות נעשה רצון המקום ברוך  שהוא האמת, שהחיצוניות אינו אמת רק הסתר, ולפי הרצון שבאדם באמת בכל ד 

 הוא בלבד, כמו כן נתגלה לו האמת, ואדרבה בכל מקום שיש יותר הסתר שמה נגנז דבר פנימי כנודע. 

, דהאדם מגיע אל האמת בתוך הקליפה והחושך רק ע"י ביטול והכנעה אחד להשני, וזהו והאספו וזהו הענין של 

האספו תעשו חבורות וכן אסיפות וזה יהיה דבר יקר באחרית הימים, דרק על ידי כן יוכלו למצוא את הנקודת האמת. 

נסתם ממנו מכל מקום  וכתיב האספו ואגידה וכו', ואיתא בזוהר הקדוש כי אף על פי ש וזה מה שאמר )בתרל"ד(: 

גילה מה שחפץ לגלות רק בדרך נסתר, וכשבני ישראל מתאספין ומתבטלין לשורש החיות יכולין למצוא מקומו של  

היא בחינת   ויש שאינה מאירה, והמאירהכי יש אספקלריא המאירה שזו מדת האמת. וכן איתא )בתרל"ה(:  יעקב

שזו הענין השכלי להסתכל ולמצוא בתוך ההסתר והחושך  אות,יעקב אבינו, שאין לפניו הסתר ורואה הכל בעין הר 

ויש אספקלריא שאינה מאירה והוא על ידי אמונה, שעל ידי ההסתר עצמו צריכים לבוא אל האמת על  את הרבש"ע.  

ידי האמונה, ונקרא אספקלריא שאינה מאירה כי האור בא מההסתר דייקא. וכיון שלא היה יכול יעקב לגלות זה הקץ  

וזה צריכים לידע   צריך להיות התיקון בבחינת אמונה.  לכן לברר להם האמת בבחינת האספקלריא המאירה, שהוא 

גם עתה כי בכל גלות כן, שהקב"ה מכין קודם הגלות הארות קדושות שיכולין להתדבק בהם אף בחושך רק שאינו  

 הגלות היא הגאולה וכנ"ל. נגלה, וכשמאמינים כראוי יכולים למצוא האמת, ואז בא גאולה, כי תכלית  

וירא ישראל את בני יוסף ואמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה ויאמר קחם נא אלי  

  אדמו"ר מקלויזנברג   בשם שיח יעקב יוסף  ואיתא ב   מהיכן יצאו אלו שאינן ראוים לברכה. ט(. ופרש"י,  -)מח ח  ואברכם

חי בארץ מצרים שבע עשרה שנה וכבר ראה פעמים רבות את מנשה ואת אפרים    זי"ע, שהקשה הרי יעקב אבינו היה
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א"כ אמאי כאן לא הכירם. ועוד שהרי כתב ברש"י על הפסוק )מו כח( 'ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו 

חרי הדברים , ובפסוק )מח א( 'ויהי א'מדרש אגדה להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' גושנה', 

'ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד וכשחלה יעקב בארץ  האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה' ופרש"י  

, לפי זה משמע שכל נכדיו של יעקב למדו עמו בבית התלמוד יחד עם מנשה גושן הלך אפרים אצל אביו להגיד לו'

 . מי אלהואפרים, והאיך יתכן ששאל כאן יעקב את יוסף  

אלא אפשר לומר דיוסף שהיה מושל במצרים הוכרח לנהוג בכל חוקותיהם, והיה צריך לשלוח את בניו ללמוד 

בערכאות של המצרים ושם היו צריכים לילך במלבושי המצרים, וכשחזרו לביתם מיד הלכו ללמוד תורה עם יעקב 

  הנה אביך חולה שלחו לומר ליוסף אבינו והיו מחליפים לבושיהם כלבוש ישראל, אך עתה כשנודע שחלה יעקב ו 

לקח בבהלה את בניו ורץ לאביו שיברכם קודם מותו ולא היה להם פנאי להסיר בגדי מצרים מעליהם ולהחליפם, 

ולכך כשראה אותם יעקב באלו הבגדים לא הכירם, והיה חושש שמא אין מיטתו שלימה ונמצא פסול בזרעו חלילה, 

שלו ולכן חשש יעקב כאן, אבל באמת הם היו כשרים ובסדר גמור בדרך כי לבושו של אדם מלמד על הפנימיות 

 אבותיהם הקדושים.

ע"ד דרוש, דהלא ידעינן אנן שכשבחור נהיה בר מצוה האב מברך  מי אלהלהסביר הענין של  בקדושת ציוןואיתא 

כשיו הוא נפטר מזה לפני התורה את הברכה 'ברוך שפטרני מעונשו שלזה', דעד עכשיו כל החטאים היו על האב ומע

וזה חל על בנו, ויש שאלה מה עושים עם ילד שהוא אף פעם לא חטא האם א"א לברך ברוך שפטרני, שאין כאן שום  

מהיכן יצאו אלו  ומסביר רש"י  מי אלהחטא בכלל שצריכים להפטר מזה בכלל. ומסביר דזה מה ששאל יעקב אבינו 

 לזה' ודפח"ח.של 'ברוך שפטרני מעונשו ש שאינם ראויים לברכה

אלא  ותי':  ולכאורה הטעם הוא ההיפך של עשיה, )מח יד(. והקשה בנועם אלימלך:  שיכל את ידיו כי מנשה הבכור

למדה תורה דרך ארץ שינהוג אדם כבוד בחבירו לפי הראוי לו, ואעפ"י שהיה יכול יעקב ע"ה לחזור ולהעמידם כרצונו  

ורואים מכאן עד כמה  בייש את מנשה, ולכך שיכל את ידיו בראשם.זה לימינו וזה לשמאלו, אלא שכונתו היה שלא ל 

 וחייב לתת לו כבוד ועי"ש.  כי מנשה הבכורולמה,   שיכל את ידיוחייב אדם לנהוג כבוד בחבירו, א"כ באמת 

ואיתא בשם הרבי רבי שמעלקא זצ"ל, דהיה כאן שתי עבודות, עבודה של מנשה שהוא באמת הבכור ועכשיו נהיה 

ילו אותו, וא"כ היה לו עבודה לחשוב שהכל 'גאט' ובלעדיו אין כלום, ולהיות עכשיו מן הנעלבים ואינם קטן והשפ

עולבים, ואפילו שהוא עכשיו קטן לחשוב שהכל לטובתו. ועבודה השניה היא של אפרים, שהרי הוא היה תמיד קטן  

ח"ו לגאוה והתנשאות, וזהו עבודה גדולה  וצעיר יותר ופה פתאום נהיה גדול מחבירו, א"כ היה לו עבודה לא ליכנס 

מאוד. ועכשיו שואל ע"ז הרבי רבי שמעלקא זי"ע עבודה של מי יותר גדול של מנשה או של אפרים, ותי' דעבודה של  

אפרים יותר גדול, דהוא הגיע לגאוה והתנשאות והוא צריך לחשב לא ליכנס לגאוה, זו מעלה יותר גדולה ממעלת  

 מנשה. 

בודה יותר גדולה, ונראה להסביר עפ"י הדרך שאנחנו מדברים שלמנשה היה עכשיו צער גדול מאוד, ובאמת למה זו ע

או שמתזחקים עם   -דעד עכשיו הוא היה גדול ועכשיו נהיה קטן, א"כ ע"י הצער והכאב החזיק מעמד, דכשיש צער 

ה גדול. משא"כ אפרים לא היה  אמונה או שנכנסים ליאוש והפקרות, א"כ החזיק מעמד שמה, ולכן מעלתו לא היה כז

לו שום כאבים וחושך בכלל, ומ"מ גם שמה לדעת שהכל מאתו ית' שמו זהו עבודה גדולה מאוד, משום הכי מעלת 

וישלח ישראל את ימינו וישת על  את הפסוק )יד(  הבית ישראלאפרים היה יותר גדול ממעלת מנשה. ובזה הסביר 

, הוא נשאר  והוא הצעיר עליו דווקא, עכ"ז    את ידיו וישת את ימינויעקב  כל  שי , ופירש דהגם ש ראש אפרים והוא הצעיר 

 בעיני עצמו הקטן ולא קיבל שום גאווה והתנשאות מכך שהחשיבו יעקב יותר ממנשה אחיו, והוא כנ"ל.

 

 פרשת ויחי לפני קריאת התורה  – דברי התעוררות בעניני תפילה בשבת  

זהו חלק הכי  מעשההנה מצוות תפילה מחולק לשלשה חלקים כמו כל המצוות שבתורה, למחשבה דיבור ומעשה. 

פשוט, שזה אומר עצם הדבר להתפלל כמו שצריך וכמו שאיתא בשו"ע, וכמובן שזה יהיה עם מנין בבית המדרש.  

זאת אומרת כשאדם מתפלל הוא , המחשבה , ונבאר הלאה מה זה. ועיקר הכל הוא חלק הדיבור ואח"כ יש את חלק 

יכול להגיע להתדבק עם קונו ולהיות אחד עם הקב"ה. וזה תלוי רק באדם עצמו, יש לו אפשרות לעשות את המצוה  
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כמו מצות אנשים מלומדה בלי מחשבה כלל, ואז כמו שאומרים הוא יצא הכל ועשה, ניקב כמו שצריך, אבל למעשה  

את זה הוא לא עושה בכלל, א"כ פשוט חבל  -דבק עם הרבש"ע בחלק העיקרי שאפשר להגיע מזה שהוא לה

שהעיקר חסר מן הספר. אלא הדבר הזה נובע מזה שאנשים עושים חשבון מי אני בכלל שאני יתפלל לפני הקב"ה  

ומה תפלתי חשובה בכלל, ובגלל זה אנשים עושים רק את החלק המעשה 'נאר אויף צו יוצא זיין' ואת החלק  

 כלל. ומה העצה לזה?  המחשבה לא עושים

בפרשת ויחי, ונבארו בהקדם עם סיפור שהיה איתו. כשהעבודת ישראל היה ילד קטן הוא  בקדושת לויוהנה איתא 

התייתם מאביו רבי שבתי ז"ל, והוא גדל אצל הקדושת לוי והוא קירבו עד למאוד כמו הילד שלו, ובזמנים הנ"ל היה 

נכנסים פתאומי והתחילו לתת מכות רצח לכל אחד, ויהי היום באמצע   הרבה פוגרומים על כלל ישראל והגוים היו

התפילה בבית המדרש של בעל הקדושת לוי הגיעו פתאום הגוים וכל הציבור התחילו לברוח כל אחד למקום שרגליו 

מוליכות אותו, אבל הקדושת לוי היה באמצע התפילה ובזמן שהוא התפלל הוא לא היה בעולם שלנו בכלל אז הוא  

לא ראה בכלל מה שקורה כאן, והילד הקטן ישראל ראה את כל הסיפור הזה ובמקום לברוח משם הוא התחבא  

בתוך ארון שהיה שמה כי רצה לראות מה יקרה כאן, ואז הגיעו הגוים והתחילו להכות בהקדושת לוי מכות רצח, 

עם המקל הזה, והקדושת לוי לא   ולקחו מקל שלראשו יש מלא מסמרים וזה מאוד כואב, והם התחילו לתת לו מכות

הרגיש כלום מכל הנעשה בסביבו בכלל, וכשהגוים ראו שהבן אדם הזה לא זז מכאן בכלל הם קיבלו פחד ואמרו 

שזה לא אדם אלא מלאך, והם פשוט ברחו משם כהרף עין. כל זה ראה הילד הקטן העבודת ישראל, ואז ראה שהרבי  

ובסיומו הוא הלך הביתה ואומר להרעבעצן שהכל בסדר גמור רק היום הוא  גומר את התפילה כאילו לא קורה כלום,  

 מרגיש קצת חולשא והוא לא יודע מה זה והוא רוצה לנוח קצת, ואח"כ סיפרו לו מכל הסיפור הזה.

היוצא מהסיפור שיש את החלק המעשי של המצוה אבל יש גם החלק של המחשבה שאפשר לידבק בהקב"ה  

דם מגיע לדרגה זו הוא לא מרגיש כלום מכל הנעשה סביבו וכמו הסיפור הנ"ל. ועוד דבר ולהיות אחד איתו, וכשא

לומדים מזה, שלפעמים עם מעשה מסוים זה כבר אומר הכל, וכמו העבודת ישראל שהוא היה ילד והוא לא היה צריך  

לפעמים אפשר לעשות עכשיו הסברים וטעמים מה זה תפילה אלא ראה סיפור מוחשי וזה כבר אמר לו הכל, וכמו"כ  

 משהו קטן והילד שלך עושה בדיוק אחריך בלי שאתה תגיד לו מה לעשות בכלל.

כי ידוע שכל אדם צריך להתחזק בלבו אמונה זאת, שבוודאי אין הקב"ה מואס ח"ו בשום  וזה מסביר הקדושת לוי: 

על פי כן יקר בעיניו דיבורים של  תפילת עמו ישראל, אף שהקב"ה נקרא 'הגדול הגבור והנורא' 'לו דמיה תהלה', אף  

עמו ישראל, אפילו ממי שהוא ח"ו בדיוטא תחתונה אף על פי כן מגיע מזה תענוג להבורא יתברך. ואל יחשב אדם  

אם כן גדול כל כך מדת טובו של הקב"ה מה לי להתפלל בלב נשבר ונדכה, בלא זה גם כן הקב"ה מקבל התפילה.  

אדם שיחשב הדברים ההם קודם כל תפילה, דהיינו כמה מלאכים יש לו אשר   אסור לאדם לחשוב כך, כי ראוי לכל

כל מלאך הוא שליש עולם והם כגרגיר החרדל בפני אופן אחד, והאופנים כנ"ל לפני חיה אחת, והחיות כנ"ל לפני  

ובים וכו'  כסא הכבוד, וכולם שואלים 'איה מקום כבודו', ואתה בן אדם ישמעו אזנך מה שאתה מוציא מפיך 'כולם אה 

וכלם עושים באימה וביראה רצון קוניהם', ומעתה יחרד האיש וילפת בעמדו להתפלל לפני מלך גדול כזה, ומהראוי  

 להזדעזע בכל איבריו. 

וכן לאחר התפילה יחשוב בדעתו איך ימלא את לבבי לדבר בפי דברים בטלים ונהנה מהם, הלא רגע אחד שדברתי  

רט שעתיד עוד לדבר לפניו, והקב"ה 'מלא כל הארץ כבודו', ואז יכול להיות שתהא  מקודם לפני מלך גדול ונורא, ובפ 

תפלתו רצוי לפניו יתברך למלאות משאלותיו לטובה. ומזאת התפילה מגיע להבורא ב"ה תענוג, הוא הגורם שפע  

ניכר גודל  בכל העולמות כי הכל תלוי במעשה התחתונים, על ידי תפילתינו ושירות ותשבחות שלנו. ונמצא מזה 

טובתו יתברך, שאף על פי שהוא מלך גדול כמו שאמרנו למעלה, אף על פי כן יקר בעיניו מאוד דיבורינו הן בעסק  

 התורה והן התפילה. 

א"כ מעתה יתחזק  ובעצם למה אדם לא מגיע לזה שהוא לא עושה את המחשבה הזאת, שהוא בעצם חשב משהו,

ד לפני המלך והקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל. וזהו מה שמסביר כל אחד ואחד ויחשוב בדעתו שהוא חשוב מאו

יששכר חמור גרם, הרמז השכר בא מחמת שהגוף מושך לצד אחד, מחמת זה בא  הקדושת לוי על הפסוק )מט יד( 

א"כ יוצא מזה שלא משנה איפה שאדם  השכר, וזהו 'יששכר' הרמז יש שכר, 'חמור גרם' הגוף הוא הגורם להשכר.

 קב"ה רוצה את התפלות של כל אחד ואחד.נמצא, ה 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


24 

 והצטרפות:לתגובות 

spinkarebbe@gmail.com 

ועכשיו השאלה היא בענין המחשבות זרות אשר יש לאדם בעת התפלה שזה מאוד מפריע להתפלל, איך להסתדר 

עם זה. קודם כל יש את הפרי הארץ )פר' ויגש ד"ה ויגש אליו( שמסביר שאדם חושב שאם יש לו מחשבות זרות הוא 

מת זה לא נכון אלא ההיפך, בגלל שאתה מתפלל עכשיו כל הנצוצות רוצים כבר לא בסדר, אז הוא מסביר שבא

 לעלות לשרשם ע"י תפלתך כעת, לכן כל המחשבות זרות רצים אחריך, א"כ זהו מעלה ולא חסרון.

'זמרו  )תהלים סו ב(  או יאמר ויחי, ע"פ הפסוק  וחוץ מזה נראה להסביר בענין הזה, דאיתא בנועם אלימלך על הפסוק  

מו שימו כבוד תהלתו', נראה פירושו היות התחלת אדם בעבודת הבורא ב"ה בוודאי אינו יכול תיכף בהתחלתו  כבוד ש 

עלות במדריגת עליונים, כי עדיין סבבהו זרים במחשבתו הדבוק בעולם הזה השפל ובהבליו, אבל אדם צריך מקודם  

לזה צריך עבודה רבה, ואח"כ יפנה עצמו  לפנות מחשבתו ולזמר עריצים המה הקליפות המבלבלים אותו מעבודתו, ו 

לעלות במחשבת קדושים ביחודים וכוונות עליונים, ואז נחשב לו אותו העבודה שעבד בתחילתו, והיא לזמר עריצים  

כאותה העבודה החשובה העיקרית שעולה בו לתכליתו כיון שכוונתו הכל לשם שמים והכל אחד. וזהו 'זמרו כבוד'  

של זמיר עריצים הוא חשוב כמו 'שימו כבוד תהלתו', שתהלה נקרא המדריגה הגדולה של   וכו' פי' כנ"ל, שהעבודה 

והיוצא מזה,  . )איוב מא י(הצדיק שמאיר לעולמות העליונים, ותהלה הוא לשון של אור כמו 'עשישותיו תהל אור' 

עד שבאמת אדם יעבור   דקודם כל אין לאדם להבהל מזה שיש לו מחשבות זרות, כי דרך זה עובדים וממשיכים הלאה,

אותם וירגיש שהוא מתפלל באמת, וזהו הענין של פסוקי דזמרה. ואפילו שעכשיו הוא במלחמה, הוא יקבל אותו שכר 

 כמו אח"כ שהוא כבר מתפלל כמו שצריך עם כל הכוונות.

שהוא יגיע לדביקות בבורא ב"ה, א"כ הרי הוא מהעבדים    -ולכאורה אם אדם יודע שהוא יקבל עכשיו שכר על התפלה  

והנה האדם העושה חסד ומעלה על מחשבתו בכדי שיושפע עליו  המשמשים ע"מ לקבל פרס. ותי' בקדושת לוי: 

שאדם עושה חסד עם חבירו אז   חסדים למעלה, אז הוא מצפה לתשלום שכר, והקב"ה לטובת עמו ישראל בשעה 

 נשכח ממנו השכר. 

'ויזכור אלקים את רחל', ופרש"י 'זכר לה סימנין שמסרה  וכן איתא בקדושת לוי בפרשת ויצא על הפסוק )ל כב( 

על    )ב"ר ע טו(דהנה כתוב במדרש  ומסביר דהוי טעם אחד,    לאחותה, ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשיו'.

ני לאה רכות, 'שהיו הבריות אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן' וכו' עיין שם, ונמצא בשעה  ועי   )כט יז(הפסוק  

שרחל מסרה הסימנים ללאה עדיין לא היתה יודעת שיעקב אבינו ישא גם אותה, והיתה מצירה שלא תפול עכשיו  

שיו שיעקב נשא את לאה והיא  בגורלו של עשיו, וזהו שפירש רש"י זכר לה הזכות שמסרה ללאה הסימנים, נמצא עכ 

לא יודעת שיעקב ישא גם אותה, והיתה יראה שלא תפול בגורלו של עשיו, כיון שיעקב נשא את לאה תישאר היא  

חס ושלום בגורלו של עשיו, וזאת היתה צר לה ואף על פי כן מסרה הסימנים ללאה, וזהו שפירש רש"י שמסרה  

דרחל ידעה שזה עכשיו   ה מצירה שעכשיו תפול בגורלו של עשיו.הסימנים ללאה נמצא ישא יעקב את לאה, והית 

העבודה כאן, כיון שהיא צעירה יותר א"כ לאה קודמת לה, אז לא חשבה פעמיים כאן ומיד מסרה הסימנים, ואפילו 

 שידעה שעכשיו יש לה בידים שלה את יעקב במקום עשיו, ואעפ"כ מסרה הכל. 

ב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם', ויבואר על פי  'מה ר )תהלים לא כ( ובזה יבואר הפסוק 

'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת' וכו'. הכלל הוא שאדם צריך לעבוד את   )אבות פ"א מ"ג( המשנה 

הבורא ב"ה לא בשביל שום קבלת שכר כלל, וימסור עצמו הן חלקו בעולם הזה והן חלקו בעולם הבא בכדי שיעשה  

רצון הבורא, כמו שמצינו ברחל שעשתה המצוה למסור הסימנים ללאה אף על פי שעל ידי זה שוב לא ישא אותה  

יעקב ותעלה אל גורלו של עשיו כנ"ל, ונמצא ח"ו תאבד חלקה לעולם הבא כשישא אותה עשיו ח"ו, אף על פי כן  

 עשה רצון הבורא. מסרה הסימנים, ומסרה עצמה הן חלקה בעולם הזה והן בעולם הבא בכדי שי 

והנה באמת הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו הטוב לעושי רצונו, והאיך יעשה המצוה שלא על מנת לקבל פרס על  

המצוה, הלא זה האמת שהקב"ה ישלח שכר. והנה הקב"ה לטובת עמו ישראל בשעה שאדם עושה מצוה הקב"ה  

קבל פרס. וזהו פירוש הפסוק 'מה רב טובך'  משכח מלבו שיש שכר על המצוה, בכדי שיעשה המצווה שלא על מנת ל 

פירוש זהו הוא לרב טובו להיטיב לברואיו, 'אשר צפנת ליראיך' שהשכחת מלבם השכר מהמצות, וזהו 'פעלת  

לחוסים בך נגד בני אדם' דהיינו השכר מהמצוה נשכח מהלב בשעת עשיית המצוה, וזהו 'צפנת' הרמז שהקב"ה  

א"כ כשאדם נכנס לתפילה הוא לא צריך לדאוג למחשבה שהוא כדי לקבל  משכח מלב בני אדם השכר מהמצות. 

פרס וזה יהיה שלא לשם שמים, אלא הקב"ה משכח השכר שיש על המצוה, ועי"כ יוצא דאדם יעשה המצוות לשמה 

 עם כל הכוונות שצריך להיות.
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ידוש השם שנלמד מהכתוב  והנה בענין מ"ע למסור נפשו על ק וכמו"כ איתא בשם משמואל פרשת שופטים )תרע"ו(:  

ובכל נפשך, הלא אינו מוסר רק גופו לשריפה אבל לא את הנפש, ואדרבה הנפש תתעלה ותתרומם   )דברים ד כט(

בדרגין עילאין, והיה צריך הכתוב לומר 'בכל גופך' ולא 'בכל נפשך', ונראה לדקדק מכאן שהכוונה לא למסור את  

ואפילו חלקו של עוה"ב ימסור עבור קידוש ד', וכו'. וזוהי תכלית מצות   גופו לבד על קידוש ד', אלא אפילו את נפשו

 מסירות הנפש, וזהו הכוונה 'בכל נפשך' והיינו הכל כנ"ל. 

היוצא מכל האמור, דאדם שמתחיל להתפלל צריך לדעת שהקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, והתפילה שלו 

חוץ מזה אדם חייב להתפלל על כל הטובות אשר הרבש"ע  חשובה מאוד לפני הקב"ה, וכך יתחיל האדם להתפלל. ו

עושה אתנו תמיד, ויש ווארט מהרה"ק מציעשינוב זי"ע, שפעם בליל שבת כאשר שר מרן מציעשינוב זצ"ל אשת חיל,  

כשהגיע לפסוק 'גמלתהו טוב ולא רע' פסק מלזמר ופניו נתחוורו כסיד, ואז עמד וסיפר שאצל הרה"ק מראפשיץ  

חד והתוודה שהוא הרבה לחטוא ורצונו לשוב בתשובה, אמר לו הרה"ק מראפשיץ זי"ע נעביך נעביך זי"ע בא איש א

מה עשה לך הקב"ה כי עשית לו כך, כשמוע האיש הדברים נפל בהתעלפות, אחר שסיפר זאת חזר מרן זצ"ל 

נין הנ"ל בהפסוק,  מציעשינוב פעמים אחדות על הפסוק גמלתהו טוב ולא רע. והבינו האורחים שכוונתו להסביר ע

 כי אשת חיל קאי על השכינה הק', והוא גמלתהו לו להאדם טוב וחסד ולא רע, א"כ היתכן שהאדם יעבור עבירות.

ובעצם הכל נובע מחוסר התבוננות שאדם חייב לעשות כל פעם לפני התפילה, ועכשיו כשאדם כבר מתחיל להתפלל 

אחרים, אז כבר אמרנו שהקב"ה משכח את השכר במילא לא  אז אפילו שיש לו מחשבות זרות של גאווה או דברים

שזה   דיבור, שבמציאות יתחיל להתפלל, ואח"כ מעשה יהיה לו מחשבות זרות כלל. א"כ אדם חייב לעשות קודם כל 

או ללמוד קודם התפילה סתם גפ"ת או שו"ע הלכות תפילה, או פירוש המילות, וכשהאדם יעשה מעשה ודיבור הוא 

 על המצוה, שזו דביקות בבורא ב"ה ולהיות אחד איתו.  שבה מח יגיע גם לה 

ויש משל עם שר הבטחון שחיפש פעם אחת אנשים שיודעים את השפה של 'דפיקות', זאת אומרת דופקים על 

השולחן וזה אומר כך וכן הלאה, וביום אחד שם פתק שהיום משעה שמונה בבוקר עד תשע וחצי אפשר לבוא  

ל לעבודה הזאת, וכמובן שביום הזה הגיעו מלא אנשים ותפסו מקומות כבר לפני פתיחת להתראיין אצלו כדי להתקב

הדלתות והמתינו כדי להתקבל, ובינתיים כולם ישבו ודיברו, וברקע היו מוזיקה יפה וכולם ישבו כך בנחת ובחדווה 

צא אדם ואומר לו לוקחים וחיכו. פתאום נכנס אדם והוא בכלל לא מתיישב, ניגש ישירות לאיזה דלת וצועק, ואז יו

אותך לעבודה הזאת, התחילו כולם לכעוס מה זה הרי הוא הגיע הכי מאוחר ולמה לוקחים אותו ולא אותנו, ענה להם  

השר הבטחון שברקע של המוזיקה מי ששמע את השפה של הדפיקות שמע שאומרים תיכנס אל תעצור בכלל ואל 

תך, א"כ אתם כולם לא מכירים בכלל את השפה הזאת תתיישב, תיגש לדלת הזאת ותדפוק ואז נקבל או 

והתיישבתם, אבל הוא יודע את זה כמו שצריך להיות, ולכן הוא זכה בזה. ואותו דבר אפשר לומר עם מחשבות זרות, 

זהו כמו המוזיקה, ואדם חייב לעבוד שהוא לא יקשיב בכלל לזה אלא להתכלית שמתוך המחשבות זרות, ואז יכולין 

 שצריך להיות. וזהו הענין של מצוות תפלה במחשבה דבור ובמעשה. להתפלל כמו 

 

 פרשת ויחי   – סעודה שלישית  

)מט    יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד

שדרשו חז"ל במדרש )ב"ר צט י( שע"י שנער החמור נסבב הדבר שנולד  טו(. ואיתא באמרי יוסף להסביר הענין -יד

יששכר, וכן איתא בגמ' מסכת נדה )לא.(, וע' בערוך ערך חמרא. ולכאורה צריך להבין למה היה צריך הבורא ב"ה  

לאה שתצא בעצמה לקרות יעקב ולהגיד לו  לסבב הדבר ע"י החמור, וכי לא היה אפשר שתעלה במחשבתה של 

הדבר יותר לדרכי העבודה, ונראה על פי מה ששמעתי בשם אדמו"ר הרב הגאון הצדיק בוצינא קדישא  ומסביר    הדבר.

מו"ה שלום מבעלזא ז"ל זי"ע, כי יש במסורה ג' פדות, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך )שמות ח כ(, ב' פדות שלח  

דיש  ומסביר מהו השייכות בין כל הלשונות של פדות, אלא  והרבה עמו פדות )שם קל ח(.לעמו )תהלים קיא ט(, 

שלשה מיני גליות בעולם, א' מה שישראל גולין בין האומות, ב' מה שהאיש יהודי הוא בגלות אצל ישראל רעהו ומושל  

שיהודי  דהגלות הראשוןביר ומסעליו, ג' מה שאדם הוא בגולה אצל נפשו וכבוש תחת יצרו, ר"ל ואין שליט ברוחו. 

מה שיהודי הוא בגלות אצל חבירו רעהו הוא יותר קשה מן   והשני , היותר קל מן כולםהגלות  היא רק בין הגוים 

אם יהודי  מה שאיש יהודי הוא בגלות אצל עצמו וכבוש תחת יצרו זהו הגלות הקשה והכבד מכולם, אבל  הראשון, 
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ולא במעשה זהו גלות אמיתי וקשה מכולם, ובעצם אנחנו מבקשים לצאת    אינו שליט ברוחו לא במחשבה ולא בדיבור

 מן כל הגליות.

בלי מודגש, ועל הגלות   כתיב ע"ז פדות רפה ומשום שהוא הכי קל    ועל הראשון נאמר 'ושמתי פדות בין עמי ובין עמך', 

וזה הפדות  פדות שלח לעמו,וקשה הרבה יותר מן הראשון, וע"ז נאמר מאוד כואב  שזהשל אחד אצל רעהו  השני

והוא לא יודע איך   והשלישי מה שהאדם הוא בגולה אצל נפשו וכבוש תחת יצרוהוא דגוש, ומשום שהוא קשה מאוד.  

ור"ל ואין שליט ברוחו וזהו הגלות הקשה והכבדה מכולם, וע"ז נאמר 'והרבה עמו  יוצאים משם ואיך מסתדרים אתו, 

 בתוספת ביאור[.ע"כ שמעתי ושפתים ישק כוחות לצאת מן הגלות הזה ]  והרבה היינו שצריכים הרבהפדות', 

והנה איתא ברש"י בתחלת פרשת ויחי יעקב, 'למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם  

ולבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו לשעבדם'. ונראה להסביר הענין שיש שתי סוגים של עיניהם ולבם, יש 

עיניהם שרואים רק גשמיות, ויש עיניהם שהם רואים רק רוחניות, ויש שרואים רק חיצוניות ויש שרואים רק פנימיות, 

ויש לבם שהם רואים ומבינים רק חיצוניות וגשמיות, משא"כ יש לב אחר שהוא מבין רק רוחניות ופנימיות. וזהו 

והם התחילו לראות הכל בהסתר, וזה היה מצרת   'נסתמו עיניהם ולבם' שהם הפסיקו לראות רוחניות ופנימיות

השעבוד, והם לא ראו שבכל דבר יש הקב"ה אשר מחיה אותו ונמצא באותו דבר, ואם יש גלות הפנימי אזי נהיה גלות 

 חיצוני ג"כ, ואם יש גלות הנפש אזי יש ג"כ גלות הגוף.

גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, מי   .( )ברכות יזוהענין הוא ע"ד מאמר חז"ל ואיתא בישמח ישראל )אות ט'(, 

'הכל חפצים ליראה שמך'. וזהו שכתב   )בסליחות ליום א'( מעכב, שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות, וכמו שאומרים 

שזה הרצון שיש לנו לעבוד אותו, וע"ז נהיה סתום כל הזמן וסגור,   רש"י ז"ל שנסתמו עיניהם ולבם של ישראל,

כי נר ד' נשמת אדם )משלי כ  כי נר אלקים לא יכבה ולא יכלה ח"ומה אצל כלל ישראל, הלא ולכאורה מה זה סתי

אך מצרות השעבוד הוא  כז(, ואדם הוא חלק אלקי ממעל וזורח בו אורו יתברך, וא"כ איך שייך ענין סתימה בכלל. 

לו לעשות את זה, זאת  דהשמש רוצה להאיר על העולם ורק הענן לא נותן נסתם ומכוסה כעננא דמכסי על שמשא,

אומרת שהענן מעכב את השמש, אותו דבר יהודי יש לו נשמה, והחכם עיניו בראשו )קהלת ב יד( זאת אומרת שהחכם  

ואדם  ואם זוכה  חייב להסתכל מעל הענן ויראה שיש מעל הטבע, ושמה יש חלק אלקי ממעל אשר מחיה ומנהל הכל.  

ואזי אם אדם מסתכל בעומק על כל דבר וקובע עיתים  שהניצוץ אלקי נתעורר ונתלהב בקרבו, מדבק את עצמו 

לתורה לפני התפלה, ע"י הדיבורים וע"י עשיה שלו אזי אדם נפעל כפי פעולותיו, וזה לבד שהאדם יודע הכל ויודע גם 

די אשר יכול לשנות את המדות להסביר להעביר את זה להשני זה עדיין לא משנה לו את המדות בכלל, והדרך היחי

זהו אך ורק ע"י פעולות ועשיות, וזהו הכונה 'אדם נפעל כפי פעולותיו', וכל דבר אשר אדם עושה משפיע על כל גופו 

עד הסוף גם לטוב וגם ח"ו לרעה, והעיקר הוא רק ע"י פעולותיו ועשייה אז משפיע הכל, ובלי זה אין כלום ושום דבר 

 לא נשפע בכלל. 

תא בקדושת לוי )ד"ה או"י מלת אתה( שהקב"ה עומד ומחכה שכלל ישראל יתחילו להתפלל, והשי"ת עומד והנה אי

ואם אדם לא   כי ידוע שכל אדם צריך להתחזק בלבו אמונה זאת,ומחכה על תפילה של יהודי כל דקה וכל רגע, 

תפלה שלי לעשות משהו בכלל מתפלל כמו שצריך אזי הוא חסרון באמונה, ומשום דאדם חושב דאיך אני יכול עם ה

ומי אני בכלל, כל המחשבות הללו הם חסרון באמונה, וכמו שאדם מאמין שבתוך הפרנסה שיש לו הוא מאמין בזה  

אדם חייב להתחזק בלבו אמונה זאת  שמשמה יש לו פרנסה וזה יעזור לו בסוף היום, וזה הכל בחיצוניות, ובפנימיות 

אף שהקב"ה נקרא 'הגדול הגבור  אלא הוא שמח עם זה, תפילת עמו ישראל, שבוודאי אין הקב"ה מואס ח"ו בשום 

אף  ולכאורה אדם צריך לפחד ממנו ואיך אדם יכול בכלל להגיד משהו לפניו יתברך שמו,    והנורא' ו'לו דומיה תהלה',

יע מזה תענוג  על פי כן יקר בעיניו דיבורים של עמו ישראל אפילו ממי שהוא ח"ו בדיוטא תחתונה, אף על פי כן מג 

 שמו.  להבורא יתברך

וצדיקים היו אומרים שאם אדם עשה עבירה ואח"כ רוצה להתפלל והוא לא יכול לעמוד בתפילה כי הוא מתבייש 

בזה שהוא עשה, אזי הוא עדיין לא התחיל להתפלל בכלל, ולמה, דהקב"ה יושב ומצפה מכולם שיתפללו אפילו ממי 

ם קראתיך ד' )תהלים קל א(. וזה 'שם ידך תנחני' )שם קלט י(. ודוד המלך  שהוא נמצא בדיוטא תחתונה, וממעמקי

אומר )שם סט ג( 'טבעתי ביון מצולה', ושמה הבין דעד כמה שהוא יותר במצב של שפלות והסתר וחושך, שמה הוא  

 יכול להתפלל ולהתקרב אל הבורא ית'.
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זה שיהודי יתפלל, ומזאת התפלה מגיע להבורא  שמו, והוא מחכה למזאת התפילה מגיע תענוג להבורא ית'  ואדרבה  

והוא הגורם שפע בכל העולמות, כי הכל תלוי במעשה תחתונים, על ידי תפילתנו ושירות  ב"ה תענוג גדול מאוד 

, ע"י הפסוקי דזמרה וע"י התפלת שמונה עשרה וע"י התפילות שלנו נעורר את כל המידות ואז יש ותשבחות שלנו

ע"י פעולתינו ומעשינו אזי ישמח ד' במעשיו )שם קד לא(, ואז יש שפע לכולם. וזהו עבודה שפע בכל העולמות, ואז 

 שלנו לעורר את המדות ולעורר את הדעת איך לעבוד אותו ית' שמו.

, 'ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ושורף את הכל', הניצוץ  )לז א(ע"ד רש"י ז"ל פרשת וישב וממשיך הישמח ישראל 

מהיחיד ומיוחד שיכול לשרוף את כל המסכים החיצוניים  מגיע ונתעורר ע"י התפילה שלך, וזהו שזה  מהיחיד ומיוחד

 ואז יוכל להתקרב לעבודתו ית'. המבדילים בינו לבין אבינו שבשמים,

ועכשיו אנחנו אוחזים בתחילת שובבים, א"כ חייבים להתחזק בענין של התפילה ולפחות בשבועות של ימי השובבים, 

ד בזמן התפילה מהתחלה ועד הסוף בלי שום יוצא מן הכלל, ולפחות רק להגיד את הפתיחה של שיהיה כל אח

ע"י  התפילה ולעורר את לבו ולהתלהב בקרבו לאבינו שבשמים, ואם אדם מתחיל להתפלל כמו שצריך להיות, אזי 

ה, ונעשה מזה  - הבת י הניצוץ הזה אלקי שיש לו נתעורר ונתלהב בקרבו, נתאספו הנצוצי שביבי זיקי רשפי אש של 

זיך'. וזה יוצא ע"י   צוקריגט ובקארלין אמרו 'איין ווארט אין נאך א ווארט בוז מען  מדורה גדולה והבערה ללהב יצאה, 

התפילה שאדם מתפלל אזי מגיע לזה, וחסידים יצאו מהתפלה לגמרי אדום וצוקאכט לגמרי, וזה נקרא להתפלל. 

מנחה וממנחה עד למעריב, וכן לכל היום מקבל כוחות אדירים מהתפילה  וע"י התפילה אדם מקבל כח משחרית עד ל

הזה, וזהו נקרא אדם נפעל כפי פעולותיו, וא"כ לפחות על ימי השובבים חייבים להכניס כוחות בתוך התפילה שיהיה  

י ויחזור כמו שצריך להיות, ובזה שאדם מכניס כוחות עכשיו בפה, הקב"ה כבר יעזור לו שהוא ישכיח את עצמו לגמר

 בתשובה שלימה. 

לישועתך קויתי  )מט יח(, הנה אנו אומרים האי פסוקא ג' פעמים בשינוי    לישועתך קויתי ד'והנה איתא בדברי שמואל  

כנגד זה שרואה מיד   ד' לישועתך קויתי, ולכל אופן מהם יש משמעות אחרת,  ד' קויתי ד' לישועתך ד' לישועתך קויתי

כנגד זה שצריך הוא עצמו לעורר חסדי שמים עד שתגלה  לישועתך קויתי ד'ד', את גילוי חסד ד' המרומז בשם 

כנגד זה שאינו רואה בשום אופן מאין תבוא ישועתו, דיש לפעמים שאדם רואה מאיפה   קויתי ד' לישועתךהחסדים, 

מו בא הישועה אך יש מצב שאדם לא רואה בכלל מאיפה מגיע הישועה והוא רק מקווה לד' מתוך אמונה. וכ

שהבעש"ט אמר שהוא מרגיש כמו מנוגע שחין שרוצה ליכנס ודוחפים אותו והוא רוצה ליכנס עוד פעם ודוחפים אותו 

עוד פעם. ואדם צריך לדעת שרק לקוות לד' מתוך אמונה פשוטה עד שמושך סוף סוף את הישועה, וע"י הקויתי לד' 

 אזי יהיה לו הישועה בהכל. 

הם הלכו להתפלל כל יום בבית המדרש להתפלל להבורא כל עולמים, וכמו וזה הדרך של אבותינו הקדושים ש

שהאמרי יוסף כותב בברכות והודאות 'היינט בין איך א יוד היינט וויל איך זיין א יוד, היינט איז אזא טאג וואס ס'איז 

דריגע בריה אזוי מיך וויל נאך קיינמאל נישט געווען היינט איז אזא טאג וואס ס'וועט קיין מאל נישט זיין, איז אזא ני

זיך מקרב זיין זו די קדושה, על כן בעט איך דיר איך זאל זיך קענען נתקרב זיין צו די קדושה, איך זאל קענען גיבן   איך

 שבח איך זאל קענען דאווענען אין קענען לערנען לתת צדקה ולעשות מצוות ומעשים טובים'.

ד'  איש מצליח והכל הולך אצלו למישרין בחינת שם הוי"ה בתחילתו עוד מרומז בשינויים אלו, כי לא רק אם הוא 

שאז אדם צריך לדעת שהכל בהשגחה פרטית  -, והולך לו טוב והכל מסתדר לו כמו שצריך להיות, לישועתך קויתי

ואל יאמר כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וידע כי הכל מהשגחתו ית', וזהו העבודה של אדם לידע שהכל 

וגלוי החסדים, אל יתייאש   ושיפהאלא אפילו אם הכל אצלו להיפך בחינת שם הוי"ה בסופו ורחוקה ממנו    -מאתו ית',  

 . לישועתך קויתי ד' ח"ו, כי אם יקוה אל ד' עד שיזכה לישועה  

'שמך  ולהסביר הדבר נראה לי דהנה איתא בגמרא מס' נדרים )לב:( על פסוק )בראשית יז ה(  וממשיך באמרי יוסף: 

בתחילה  ולכאורה מה ההבדל בין אברם לאברהם ומה נתוסף לו בזה, ותי' בגמ'  אברם וכו' והיה שמך אברהם', 

שתי עינים ושתי   שהם המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים ולבסוף )אחר המילה( המליכו הקב"ה על רמ"ח איברים, 

, ובעצם זהו העבודה בשבועות של ימי השובבים שהרי 'עין רואה והלב חומד' )טור או"ח סי' א'( אזנים וראש הגויה, 

ושיהיה גם הם ברשותו שלא לראות ולא לשמוע רק מה  שאז אדם חייב לעבוד ע"ז שלא יהיה 'כלי המעשה גומרים',  

שהוא רצון הבורא ב"ה. ורמזו לנו חז"ל שיחוס האדם על נפשו ועל נשמתו להיות שליט ביצרו ולתקן מעשיו בכל יום,  
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ה שהוא רצון הבורא ב"ה. וידוע החילוק בין מלך למושל, כי פירוש של מלך הוא בנתמנה למלך  שלא יעשה רק מ 

בהסכמת בני המדינה אשר קיבלו עול מלכותו עליהם, ופירוש מושל הוא שלא ברצון אך בחזקה הוא מושל עליהם.  

קיבלו מלכותו ברצון משה ובני  וזהו הוא פי' הפסוק )תהלים כב כט( כי לד' המלוכה ומושל בגוים, היינו על ישראל ש 

ומלכותו  ושיהיה ומושל אצל הגוים ואצלינו, שזה יהיה מרצון,ושהיה רצון עבדיך לעשות רצוניך,  ישראל כולם ביחד,

'ומושל  'ברצון' קבלו עליהם משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, הכל ביחד מרצון ולא בחוזקה.  

ולכן הוא מושל עליהם ביד  אצל הר סיני ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע מרצון,    ו עליהם מלכותובגויים', כי הם לא קיבל 

ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר  ]בשירת הים[ חזקה ובחימה שפוכה ישפוך חמתו עליהם, וזהו דכתיב אחריו 

 מלכותו עליהם.   , כי יהיה תיקון העולם ויקבלו כולם את עול )עובדי' א כא( עשיו והיתה לד' המלוכה  

וזהו ג"כ פי' הגמרא 'בתחלה המליכו הקב"ה על רמ"ג איברים', כי כל ההתחלות קשות והיה מוכרח ליגע עד שהשיג  

כי כל הבא   דאדם נפעל כפי פעולותיו,גדולת הבורא, 'ולבסוף המליכו' וכו' דהיינו שבא לו בניקל לכבוש את יצרו, 

רים היו תחת רשותו והיה מלך עליהם, וכל האיברים אפילו אותם שאינם  , וכל האיב )יומא לח:(לטהר מסייעין אותו 

שהטור אומר )שם( שהעינים הם אינם תחת רשותו  בפניםוכמו  תחת רשותו היה רצונם לעשות רצון הבורא ב"ה. 

ומע וע"ז ביקש דוד המע"ה )תהלים קיט לז( 'העבר עיני מראות שוא', וכן האוזניים הוא יכול לעבור במקום והוא ש

לשון הרע אז מה הוא יכול לעשות, וע"ז אומרים 'העבר עיני מראות שוא' דהם דברים שהם לא ברשותו של אדם,  

וע"ז העצה רק למסור את נפשו בקדושה בכל הרמ"ג איברים ואז יהיה כל ההתחלות קשות, ואז יהיה עזר אלקי  

ר את נפשו לזה זה יעזור לו לשאר החמש  ממעל ואז יהיה לו כוח להתגבר על שאר איברים, ע"י הרמ"ג שהוא מס

 למסור נפשו ע"ז. -איברים שנשאר 

ובזה נבוא לביאור הפסוק 'יששכר חמ"ר גר"ם', דהיינו רמ"ג איברים, רמ"ח אברים. שבכוח התורה הוא מלך על כל  

, ע"י  'רבץ בין המשפתים'  שע"י הכוח התורה אדם יכול להשתלט על כל הרמ"ח איברים שיש לו, רמ"ח איברים, 

שהוא שולט על האברים שיהיו ברשותו הוא גורם שיהיה רב"ץ, נוטריקון ר'שעים ב'ינונים צ'דיקים, וכדאיתא בגמרא  

)ברכות סא:( 'צדיקים יצר טוב שופטן ורשעים יצר הרע שופטן בינונים זה וזה שופטן', ואיתא בספר לקוטי אמרים  

ורשעים  לטוב, שאז נהיה להם כוח התהפכותהשמאלי בהא דצדיקים יצר טוב שופטן, שנהפך כוח הרע שבחלל 

 ליבי חלל בקרבי )תהלים קט כב( וזהו כדברינו לעיל, ולבסוף המליכו הקב"ה על כל הרמ"ח איברים. 

ובזוהר פרשת משפטים )ח"ב קיז:( וז"ל, ואוקמוה מארי מתניתין צדיק יצר הטוב שופטו וכו', מאן דאיהו מאילנא דחיי  

ולית ליה יצר הרע ודא צדיק גמור ביה, ודא   מי שהוא אוחז בדרכי התורה אזי אין לו דינים כלל, - לית ליה דינא כלל 

'צדיק וטוב לו' ואין טוב אלא תורה, הה"ד )משלי ד ב( כי לקח טוב תורתי אל תעזובו. וצדיק ורע לו מסטרא דעץ  

דטוב צדיק שליט עליה אתקרי צדיק ורע  הדעת טוב ורע, ואמאי איתקרי צדיק בתר דרע לו דאיהו יצר הרע, אלא בגין  

לו, דההוא רע איהו תחת רשותיה כעבד תחת רביה. וזהו סוד רב"ץ כדלעיל צ'דיקים ב'ינונים ר'שעים, וזהו בסוד  

 חג"ת, שהם בין המשפתים רומז שפה עילאה ושפה תתאה, והיא סוד בינה ומלכות כידוע. 

* 
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