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"אשיחה  בחוקיך"
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ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות 

הרבים לו ולכל משפחתו ויתברכו 
בכל מילי דמיטב

פרנס השנה

  לע"נ מרים הדסה באבע ע"ה בת הרב רפאל יוסף שיחי' 
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ליל שבת

   קדושת נרות השבת

)ובו יבואר הארת ה'אור הגנוז' בנשמת ישראל בשבת קודש(

כל  גדול שאין  אור  ונברא  להאיר,  גדול  אור  לבראות  עלה במחשבה  העולם  שנברא  "קודם 

במקומו  להם  ושם  לקח שביעית  לסובלו,  יכולין  הקב"ה שאין  צפה  בו,  לשלוט  יכולה  בריה 

והשאר גנזו לצדיקים לעתיר לבוא, ואמר אם יזכו בזה השביעי וישמרוה, אתן להם זה לעולם 

אחרון. והיינו 'עולם הבא' שכבר בא מקודם ששת ימי בראשית" )"ספר הבהיר" המיוחס לרבי נחוניא בן 

הקנה אות קס(.

מעלת 'נר שבת'

שבת ידועים בשגב קדושתם; "נר שבת הוא הארת הנשמה שנקרא נר ה' נשמת אדם"   נרות 

)"שפת אמת", פרשת מקץ - תרס"ב(, "ועל ידו מתקנים פגם הנשמה וניצולים מיצר הרע" - כעובר במעי 

אמו שנר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, והוא האור שנברא ביום 

הראשון שהיה האדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו )"פרי צדיק", פרשת נח - אות ה(, ומרמזת 

צדיקים  והיו  מ(.  ג,  השחר  ברכות  )ל"ה  שבמקדש  מהמנורה  ועולה  בוקעת  שהיתה  הקדושה'  ל'אש 

שראו מ'נרות השבת' קודם כבייתם שהם מגידים עתידות ומאורעות של שבוע הבא )"אמרי פנחס", 

שבת אות יג(.

הדברים כשלעצמם נשגבים ונפלאים, אך משום שינויי אורח החיים בימינו, פחות מרגישים 

עונג  "משום  דגמרא  מדינא  והוא  הנר,  לאור  אוכלים  היו  בזמנם  הן  נרות השבת.  קדושת  את 

'שומר'  מעמידים  שהיו  מה  כדוגמת  גדול,  עסק  היה  הנרות  וסביב  ע"ב(,  כה  שבת  )תוס'  שבת" 

לקריאה לאורם )שו"ע או"ח סי' ערה(. אך היום שכבר נפוץ ברוב בתי ישראל אור העלקטרי )חשמל(, 

כמעט ולא מורגש אור הנר, וכמו שאמרו רבותינו בנר הדולק בצהרי היום: "שרגא בטיהרא 

מאי אהני" )חולין ס ע"ב(, שמתוך שאינו צריך אינו נאה )רש"י שבת סג ע"א(. והנר מורגש רק בשעת 

ההדלקה ממש, וגם אז הוא לכאורה רק לכבוד ו'תוספת אורה'.

ליל שבת
קדושת נרות השבת
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מהם  אין  לכאורה  כאשר  גם  השבת,  נרות  בתכלית  לנו  הנוגע  את  במעט  נבאר  זה  במאמר 
תועלת במובנם הגשמי.1

'אור הגנוז' בסודות התורה

שנגנז  הגנוז  מאור  הארה  הינם  השבת  שנרות  זי"ע  מקאריץ  פנחס  ר'  הרה"ק  בדברי  ונפתח 
אור  ע"י ששימש  ל"ו מסכתות  ונגד  צדיקים  ל"ו  כנגד  נרות  ל"ו  וזה לשונו: "בשבת  בתורה, 

הגנוז ל"ו שעות ונגנז - כי התורה בעצמה היא אור הגנוז".2

האור הגנוז בתורה הוא תורת הסוד, והרגילות להבין שהמדובר הוא על העסק בכתבי  והנה 
האריז"ל או בכוונות ויחודים שאינם שוים לכל נפש. אך האמת כי הכוונה כאן הוא ל'סודות 

התורה', דהיינו הסתכלות על כל פנימיות הבריאה, בכל חלקי ה'עולם שנה נפש'.

כי בכל דבר בבריאה יש חיצוני ופנימי. לחיצוני - הנראה לעין הגשמי, ייקרא 'נגלות התורה'. 
של  הסוד  אל  והחיבור  האמונה  היא  הגנוז'  ה'אור  והתגלות  התורה'.  'סודות  ייקרא  ולפנימי, 

הבריאה אשר ממנו ודרכו בוקע ומאיר האור האלוקי. שיהודי יודע שבבריאה יש תוכן פנימי 

מציאות  שום  בלעדיו  רואה  שאינו  כדי  עד  בראשית'  'מעשי  תוך  מסתתר  השי"ת  כי  וסודי, 

גשמית.

סודות התורה בכל 'בר ישראל'

כך ב'עולם' וכך ב'נפש'. שמשמעות 'סודות התורה' היא האמונה שכל יהודי הוא "חלק אלוה 
ממעל", ומאיר מפנימיות לבו חלק מכללות נשמת ישראל. ובא לביטוי בקשר היחוד הפשוט 

שיש לו עם השי"ת-אליו בא ומספר מסתורי לבו, כי כל יהודי בפני עצמו הינו 'סוד'. 

1 ואמנם כבר נתבאר בארוכה בספר יחוד השבת ח"א במאמרי השער "נר שבת", אך "אין בית מדרש בלא חידוש".

2 אמרי פנחס )שער ד שבת ומועדים ז-ח(: איתא במנהגים שיש להדליק בשבת ל"ו נרות כנגד ל"ו שעות ששימש אור הגנוז 

הראשון, שאדם הראשון נברא בע"ש, נמצא י"ב שעות מיום וא"ו וכ"ד שעות משבת קודש ל"ו שעות ואח"כ נגנז. ואמר הוא 

נ"י שהוא האור של ל"ו מסכתות ]והוא ל"ו נרות דחנוכה[ וכשנתגלה האור נעשה נס. בשבת ל"ו נרות כנגד ל"ו צדיקים ונגד 

ל"ו מסכתות ע"י ששימש אור הגנוז ל"ו שעות ונגנז, ולזה בימי חשמונאים רצו לעקור התורה והתורה אור, לכך היה הנס באור 

וזה היה שנתעורר אז חטא אדם הראשון שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמה וגזרו שתיבעל לטפסר תחילה וחשמונאים לא רצו 

והיה אור אחר הנס.

בשם הרז"ל בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז ולכך יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה כל החצי שעה 

ולכך יש ל"ו נרות נגד ל"ו שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון והוא האור של ל"ו מסכתות ולכך יש להשתדל להדליק 

בשבת ל"ו נרות ומפני שהאור הגנוז הוא גדול מאוד ואין עוה"ז יכול לסבול אותו ולכך אינו שוהה בחנוכה רק חצי שעה בשעת 

הדלקת הנרות אבל בשבת מדליקין הנרות מוקדם כי שבת הוא בעצמו אור הגנוז ויכול לשהות הרבה כמו שאמרו מתנה טובה 

יש לי בבית גנזיי וכו' והוא אורו של משיח כדאיתא בזוהר שמשיח ייגנז כמה פעמים וכו' כי הוא האור הגנוז.
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אכן הזוכה לחיות בהסתכלות נשגבה זו, שמאמין שבכל מה שקורה ומתרחש עמו מסתתר סוד 

והשי"ת נמצא עמו ואצלו תמיד - באופן שבכל תהלוכותיו ב'מחשבה דיבור ומעשה' יש הארה 

מסוד 'נשמת ישראל', לזה ייקרא שחי באמיתות 'סודות התורה'.

ז"ל  האר"י  ובכתבי  הקדוש  בזוהר  שרואים  וכמו   - החיים  בארץ  הדורות  צדיקי  התהלכו  כך 

מיד  לו,  והדומים  פורח  עוף  וכשראו  התורה',  'סודות  היתה  מהותם  שכל  החבריא,  ואנשי 

הסתכלו וראו שם שייכות עם התורה ונשמת ישראל. וכן הוא אצל כל אחד ואחד מישראל – 

שלפי המובא מהרה"ק מקאריץ זי"ע ניתן לזכות לזה על ידי אור נרות השבת, וכמו שיתבאר.

הופעת ה'אור העליון' בנר שבת

אור.  ומאיר  בוקע  האש  מתוך  גשמית.  ממשות  בה  שאין  ה'אש'  כמהות  סוד,  הוא  הנר  הנה 

וכאשר הנר הוא 'נר מצוה', נעשה שם בעת ההדלקה תבערת הנשמה. כי הנר הוא סוד נשמת 

ישראל, שנאמר )משלי כ, כז(: "נר ה' נשמת אדם", ובהדלקתו נדלק גם אור התורה השייך לשורש 

נשמתו, כמו שנאמר )שם ו, כג(: "כי נר מצוה ותורה אור".

יהודי  כל  וחופף מעל  ישראל, הוא האור העליון המאיר  זה המגיע לסוד קדושת נשמת  אור 

שאליו הכוונה בקדושת הנרות - כמובא בספר "בן איש חי" )שנה שניה פרשת נח אות א( שכאשר יבוא 

בעל הבית אל ביתו יסתכל בנרות ויכוון "שיאירו נרות שבקדושה למעלה".

עוד, שהעת הראויה להשפעת האור הוא רגע ההסתכלות בנרות. וכמובן גם מדברי  ומבואר 

הרמ"א )או"ח סי' רעא סעי' י( שבשעה שמתחיל לקדש יתן עיניו בנרות השבת. 

מעלת ההסתכלות בנרות

בדברי  ההסתכלות  מעלת  נודע  הנה  הנרות.  באור  ההסתכלות  ידי  על  נפעל  מה  נבאר  ועתה 

קדושה; באותיות התורה )ל"ק סי' רפא(, ובהסתכלות פני הצדיקים שעל ידי זה מושך הצדיק עליו 

מחזירו  נאמר ש'המאור שבה  התורה  על  כי  פרשת מקץ(.  ושמש",  )"מאור  גדולה  וקדושה  אור  יותר 

למוטב', מכל שכן 'אור הצדיק' שההסתכלות בו לבד הוא מועיל לקדושה מאד )ל"ב סי' עה(, 

וכמו כן בהסתכלות על נרות השבת, שעל ידה זוכה היהודי לדבק עצמו בסודם הפנימי שהוא 

ה"נר הוי'ה נשמת אדם". דהיינו סוד קדושת ה"נשמה יתירה" בשבת, שתזכה נשמתו להאיר 

בסודות התורה שהם המבט הפנימי של הבריאה, וכמו שנתבאר.
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תיקון חטא אדם הראשון

והדברים מגיעים לסוד תיקון חטא אדם הראשון המתעורר מחדש בכל שבת קודש; בהדלקת 
הנרות ובהפרשת חלה ובקידוש על היין, לתקן נרו וחלתו של עולם שנפגמו בעקבות אכילת 

ההסתכלות,  בעת  נשלם  הנר  הדלקת  ידי  על  הנעשה  שהתיקון  פ"ב(.  שבת  )ירושלמי  הדעת'  'עץ 

כמבואר ב'בן איש חי' )שנה שניה בהקדמה לפרשת בראשית(, וזה לשונו: 

נעשה קדושת השבת בשלשה דברים, לתקן קלקול עץ הדעת  נכנסין לשבת,  שאנחנו  "בעת 
שנעשה סמוך לכניסת שבת שהיה בסוף יום ששי, שכבר התחילה תוספת שבת להכנס. והיינו 

כי  האשה  "ותרא  של  תיקון   - לחם  והיינו  ונר,  ולחם  ביין  בכניסתו  שבת  של  קידוש  שנעשה 

הנר  הנאת  כי  )שם(,  לעינים"  הוא  תאוה  "וכי  של  תיקון   - ונר  ו(.  ג,  )בראשית  למאכל"  העץ  טוב 

היא למראה עיניים, וצריך גם כן להסתכל בנרות. והיין של הקידוש - תיקון של "ונחמד העץ 

להשכיל" )שם(, כי חמרא וריחני פקחין".

"מאורי אש" ו"מאורי אור"

שיהודי  ידי  על  נעשה  הקלקול  שתחילת  בעיניים,  תלוי  הידוע  הפגם  הנה  הדברים:  פירוש 
"ולא תתורו  )במדבר טו, לט(:  וכמו שהזהירנו השי"ת בתורה  עיניו בהיפך הקדושה.  מהלך אחר 

אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". והסתכלות זו נקראת - נישואין של הנחש )סט"א(, שהיא פועלת 

הסתרה וחשכות מהעיניים, שימנע מהם האפשרות לראות בהם את האור הרוחני שבבריאה )עי' 

בל"ק סי' ז(. 

וזה לעומת זה, שהתיקון לפגם ההסתכלות נעשה על ידי ההסתכלות בנרות השבת, שעל ידי 
זה מהפך את אש התאוה הנקראת "מאורי אש" לאש הקדושה הנקראת "מאורי אור", ויזכה 

לתיקון העיניים, שיוכלו לראות את הבריאה בהסתכלות פנימית של 'סודות התורה' )כמבואר בל"ב 
סי' סז(.3

בעיניים  כי שם החל הפגם  תיקון עץ הדעת,  הוא  בנרות שבת  כיצד ההסתכלות  מובן  ועתה 
ונמשך אל המעשה באכילה מהעץ ובפגם עם הנחש, ותכלית "מצות הדלקת הנר בשבת - לתקן 

3 וראה עוד בל"ה )או"ח ברכת השחר ה"ג אות מ(, וז"ל: בכניסת שבת מדליקין נר של שבת שהוא התחלת קבלת קדושת 

שבת, כי נר של מצוה הוא בחינת אור האמת, בחינת הגדלת אור השם דקדשה כנ"ל, כי עיקר אחיזת השקר, שהוא בחינת העבד 

הנ"ל, שהוא בחינת שם של שקר הוא בבחינת מאורי אש כנ"ל. ובשבת נתבטלין הקלפות הנאחזין במאורי אש. ואז נמשך האש 

דקדשה בבחינת רשפיה רשפי אש שלהבת י"ק. ומהאש דקדושה הזאת מדליקין נר של שבת. וכן נרות המנורה ונר חנכה וכל 

הנרות של מצוה. ועל ידי זה דיקא נכנעין ונתבטלין בחינת הקלפות שנאחזין במאורי אש, כי אין הדין נמתק אלא בשרשו, כי 

מהאש יצאו והאש תאכלם. וזהו בחינת נר של שבת כנ"ל, אבל בכל השנה אין זוכין להמשיך התגלות האמת בשלמות כי אם 

בשבת שמרמז על לעתיד לבא שאז יתגלה האמת בשלימות.
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והיינו  'ובמנרתא טבתא דנהרא על רישין',  וכמו שאומרים  פגם מהנשמה שיש מפגם הנחש, 

ועד  בו מסוף העולם  ומביט  וצופה  ראשו  על  לו  דלוק  'ונר  כמו שזוכים במעי אמו;  הנשמה 

סופו', שנאמר בהלו נרו עלי ראשי )נדה ל ע"ב(, והיינו 'נר ה' נשמת אדם', שנקרא נר ה' להאיר לו 
אור זה דהכרת כבוד מלכותו יתברך מכל הבריאה" )"פרי צדיק", פרשת נח אות ה(.4

המורם מן האמור

ומכל זה יש להבין שהדלקת הנרות באופן של אש, יש בה סוד גדול. שאין תכלית הדבר רק 
בכדי שלא לישב בחושך )כמובן לכאורה בנגלה( – וכפי שדרשו )שבת כה ע"ב( על כך את הפסוק )איכה 

ג, יז(: "ותזנח משלום נפשי -  זו הדלקת נר שבת". שכן מסיבה זו כשלעצמה כמעט שכבר אין 

– בפרט אצל אותם שנמנעים מלהניחם על ה'שולחן שבת'  ל'נרות שבת' בימינו  וערך  מקום 

ממש מחשש שלא יבואו לידי נזק ח"ו, באופן שאפילו ל'תוספת אורה' אינם משמשים.

מלבד  נורא  סוד  הקידוש  בעת  בהם  וההסתכלות  הנרות  בהדלקת  יש  באמת  המבואר  לפי  כי 
הטעם של "שלום בית" )וכמו שפסק לדינא בספר 'בן איש חי'5(.

וכל יהודי כפי יכולתו מסתכל ומביט על הנרות ועל השלהבת ומאמין בקדושת אור השכינה 
ששורה בהם ובוקע מתוכם, זוכה להאיר את נשמתו בקדושת נשמת ישראל המגיע עד ה'אור 

הגנוז' בראשית הבריאה, ולהאיר את כל חייו בהסתכלות של 'סודות התורה'; בסוד הנורא של 

השבת "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם", דהיינו הסוד הכמוס של נשמת ישראל )כדכתב 

האוה"ח הק' בפרשת כי תשא(.

*   

"צדקתם תצהיר כאור שבעת הימים, ה' אלוקי ישראל אהבת תמים, ה' אלוקי ישראל תשועת 
עולמים" )"כל מקדש שביעי"(.

4 ועוד שם: ובמעי אמו הנר על ראשו, כי בעודו במעי אמו עדיין אין בו יצר הרע כמ"ש )סנהדרין צא ע"ב( מקרא דלפתח 

חטאת רובץ. והנשמה טהורה חלק אלוה, והיינו מאורו ית' שהוא ההתגלות ראשון מבריאת יש מאין להשגת אדם. וכמו כן 

בשבת הנשמה יתירה דאיתא בזוהר הק' דכל שלימו בה כדוגמא דעלמא דאתי הוא גם כן הנר שעל הראש שהוא אור מקיף 

שאין שליטה ליצר הרע בשבת. ועל כן אמרו )בר"ר פי"א( ברכו במאורות עי"ש דמשמע שבשבת יש התגלות מאותו אור דיום 

א'. ומפורש כן בספר הבהיר לקח שביעי ושם להם במקומו והשאר גנזו לצדיקים. וע"י נר שבת מתקנים פגם הנשמה של אדם 

וניצולים מיצר הרע. וז"ש 'ובמנרתא טבתא דנהרא על רישין'.

5פרשת נח )ש"ש אות ד(: אף על פי שאוכל ומקדש על הגג, שאור הלבנה זורח על שלחנו מבערב, עם כל זאת מדליקין נר שבת 

בברכה, יען דנר שבת מלבד טעם הפשטי של שלום הבית, יש בו חיוב על פי הסוד, כן העליתי בסה"ק מקבציאל, ועיין אשל 

אברהם סימן רסג סעיף קטן כא, יעוין שם. 
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מרפא לשון

שבחו של יוסף.

ובאמת  אחיו,  עם  עליו  מה שעבר  כל  ליעקב  יוסף  סיפר  בזה המפרשים שלא  עמדו  כבר  א( 
כבר דברי חז"ל ע"ז )בפסיקתא רבתי ג, מובא בחפץ חיים שמירת הלשון )בח"ב פי"ב( וזה לשונו כיון שהרגישו 

ביעקב שחולה באו והודיעו ליוסף, והרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג על כבוד אביו ולא 

נכנס אצלו בכל שעה שאילולי שבאו אחרים ואמרו לו אביו חולה לא היה יודע, אלא להודיעך 

יוסף  אמר  ומקללם,  אחיך  בך  עשו  היאך  לו  יאמר  שלא  אביו  עם  להתייחד  רצה  שלא  צדקו 

יודע צדקו של אבא כל דבריו גזירות הן אמר ללבן עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה  אני 

שלא  העולם  כל  את  מחריב  ונמצאתי  יקללם  שיקללם  לומר  בא  ואני  אמי  ומתה  ל"ב(  ל"א  )שם 

נברא העולם אלא בשביל השבטים, לפיכך לא היה הולך אצל אביו בכל שעה עכ"ל, וחזינן 

גודל שמירת הדיבור של יוסף שלא רצה להתייחד עם אביו שלא יצטרך לדבר על אחיו, וכדי 

שלא יהיה ח"ו פגיעה בשבטי י-ה, וכמו"כ ביאר בכלי יקר )בראשית מה ד 6( שיוסף לא רצה 

שידע בנימין על המכירה ולכן כשאמר אני יוסף אחיכם שמכרתים אותי אמר להאחים גשו אלי 

ויגשו, כדי שבנימין לא ישמע ואמר להם בשקט באזניהם.

עומק הויתור.

וראה גודל הזהירות והמדות טובות של יוסף, כי זה פשיטא שלא דברו יעקב ויוסף שום  ב( 
דבר בטל, וכמו שמבאר )באמרי פנחס להרה"ק מקוריץ 7( שיעקב ויוסף לא דברו שום דיבור 

חול, כי כל דיבוריהם היה דברי תורה בלבד, אבל כאן מספר לנו הפסיקתא חידוש גדול יותר 

שבאמת אפי' דברי תורה לא רצה לדבר עם אביו ולא היה נפגש עמו במשך כל השבע עשרה 

שנה שהיה יעקב במצרים, ומצד אחד הפליג ביותר בכבוד אביו, וכמו דחזינן )בראשית מה ט( איך 

6  כלי יקר )בראשית מה ד( ומצינו )במדרש תהלים קיד ד( שישראל נגאלו ממצרים בזכות ד' דברים, שלא שנו את שמם, ולא 

שנו את לשונם, ולא היו בהם בעלי לה"ר, והיו גדורים מעריות, וטעמו של דבר יתבאר בפרשת שמות )א א( בעז"ה וכמו כן כאן 

ששלח יוסף אחר אביו ואחיו הודיע להם באיזה זכות יעלו משם ורמז להם ארבע אלו שהיה יוסף שלם בכולם, שלא שנה שמו 

שאמר להם אני יוסף, אע"פ שפרעה קרא שמו צפנת פענח מ"מ אני יוסף זה שמי לעולם, ושלא שינה לשונו שאמר כי פי המדבר 

אליכם בלשון הקודש, ולא היה פרוץ בעריות שנאמר גשו נא אלי הראה להם שהוא מהול, ושלא היה בעל לה"ר שנאמר גשו 

אלי כי לא רצה שישמע בנימין אחיו ענין המכירה ואפילו לאביו לא הגיד כלום, כי אילו היה מגלה ודאי היה מצוה לו קודם 

מותו שא נא פשע אחיך, 

7  ספר אמרי פנחס )ויגש( איך לא שאל יעקב ליוסף איך באת לכאן ומה עבר עליך, כי איתא שיעקב לא ידע כלל ממכירת יוסף, 

וביאר כי מה שהיו האבות מדברים הוא בעצמו התורה ויותר ממה שכתוב בתורה לא דברו כלל כי לא היו אנשים פשוטים לדבר 

דברי הבאי. )וכמו שכתב באור החיים הק' פרשת אלה הדברים אשר דבר משה שבא למעט שחוץ מדברים האלה לא דבר משה 

כלל כל ימיו וכו'(:
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שאמר יוסף מהרו ועלו אל אבי וגו' ומהרתם והורדתם אותו הנה, וכמו"כ מצד יעקב היה כזה 

קירבה ליוסף עד שמסר לו כל חכמתו וכמוש"כ )שם לז( בן זקונים הוא לו, "בר חכים", ומצד 

שני כשהגיע יעקב למצרים לא רצה יוסף להתייחד עמו כלל, כדי שלא יצטרך לדבר על האחים 

הקדושים שבטי י-ה, וכדי שלא יזיק להם שום קפידא של יעקב, כי ידע שעל שבטי י'ה עומד 

הקודש  ברוח  נתגלה  אז  יעקב  בברכות  ורק  לאחים  ח"ו  היזק  שום  שיהיה  רצה  ולא  העולם, 

ליעקב כל מה שעשו האחים, והוכיח להם ע"ז כמוש"כ )שם מט( כלי חמס מכרותיהם וגו' מטרף 

בני עלית וגו' וימררוהו וישטמהו בעלי חצים וגו'.

זהירות שלא יחשבו ויחשדו.

ג( ועוד מבואר בחפץ חיים )בשמירת הלשון שם( נקודה נפלאה שיוסף לא רצה להתייחד עם אביו 
"כדי שלא יחשבו האחים שהוא מדבר אליהם לשון הרע", שבזה אנו רואים הפלגה עצומה של 

"כבוד" שנהג יוסף באחים )ובפרט שהרי כל השנאה התחילה מזה שהביא דבתם רעה, ועכשיו ראו איך שהכל היה רק 

לשם שמים ודו"ק( )וכמה יש ללמוד מזה מדות טובות ליזהר שלא יחשבו אחרים שהוא מדבר לשון הרע אליהם והבן(.

נאמנות יוסף לאחיו.

הרע,  לשון  עליו  דברי  שהם  שלמרות  לאחיו,  נאמנותו  גודל  הצדיק  יוסף  הראה  ובזה  ד( 
וכמוש"כ וישטמוהו בעלי חצים ואמרו חז"ל דחצים דהכוונה ללשון הרע, שדברו האחים על 

יוסף )בראשית רבה צח, יט( ועד כדי כך שקראו הפסוק להאחים שבטי י-ה, "בעלי חצים", שרח"ל 

)וכמוש"כ רש"י עה"פ אל  הכתוב קורא להם בעלי לשון הרע, כי זה היה עיקר הגורם לכל השנאה, 

ידי לשון  נגרם על  וגרמת לנו לשנאתו( שכל השנאה  ירגזו אחד על השני "אתה ספרת לה"ר עליו  תרגזו בדרך שלא 

הרע( וכמוש"כ בפסוק וישטמוהו בעלי חצים, שהשנאה בא ע"י החצים שהם הלשון הרע.

ניסיון המחילה.

ה( וביותר מזה כ' המדרש הנ"ל גודל הנזק של לשון הרע, שנקרא "חץ", וזה לשונם "ומה ראה 
למשלן בחץ מכל כלי זיין אלא כל כלי זיין מכין במקומן וזה מכה מרחוק כך הוא לשון הרע 

ולא ככל גחלים אלא כגחלי רתמים שכל גחלים כבים מבפנים  וקטיל בסוריא  דאמור ברומי 

אבל גחלי רתמים אע"פ שהוא כבה מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים כך כל מי שהוא מקבל 

לשון הרע אע"פ שאתה הולך ומפייסו והוא מתפייס עדיין הוא בוער מבפנים מעשה ברותם 

אחד שהציתו בו את האור והיה דולק י"ח חדש חורף וקיץ וחורף", דהיינו שהמדרש מלמדנו 

זה,  על  פיוס  מועיל  שאינו  רתמים  לגחלי  נמשל  וכמו"כ  למרחוק,  ומכה  הולך  הרע  שהלשון 

שאע"פ שאתה הולך ומפייסו עדיין בוער הוא מבפנים )וכמו שהארכנו במק"א שאומר שמוחל ולמעשה לבו 
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אינו שלם עמו, וכמו"כ יוסף הצדיק לא מחל לגמרי כמוש"כ ברבינו בחיי בסוף פרשת ויחי, ולכן היה עונש עשרה הרוגי מלכות ח"ו, 

כמוש"כ שם ברבינו בחיי, ולפי דברי המדרש שזהו עונש הקשה של לשון הרע שקשה למחול דהו"ל כמו גחלי רתמים(.

אומר ברומי וקוטל בסוריא.

וכמו שהחץ שהוא   ,)8 וישב   "יורה כחץ", )עמש"כ מגלה עמוקות פר'  וסוד "החץ" כמו  ו( 
מל' "יורה כחץ" פועל למרחקים, שזהו סוד מש"כ במדרש )בר"ר צח יט( "דאמור ברומי וקטיל 

בסוריא", )וכמוש"כ רביה"ק )לקו"מ כט, ד( ששדי ויורה כחץ למקומות צרים ודקים שהוא זורק לבנונית 

וכמו  למרחוק,  שזורק  הלשון  ברית  פגם  וכמו"כ  וכו'(,  ח"ו  להיפוך  וכמו"כ  וכו',  ותיקונים 

שרואים בזמנינו אלו שכותבין "עתונים" "צייטונגין" הם בחי' בעלי חצים שיורים למרחוק, 

בחי' אמור ברומי "וקטיל בסוריא",  בחי' שפתינו אתנו מי אדון לנו )תהלים יב, ה(, שהם הגורמים 

כל הרעות, ומרגיש את עצמו בעלים על הכל, )וה' ישמור אותנו שלא נשמע מהם ולא יהיה לנו חלק עמם רח"ל(.

יוסף שמר כבוד אחיו.

אביו,  עם  להתייחד  לא  נפשו  ומסר  שנאה,  נטר  לא  הנהגתם  כל  למרות  הצדיק  יוסף  אבל  ז( 
והכל כדי לשמור על כבוד אחיו, שידע שלא נברא העולם אלא למענם, וויתר על כל התורה 

שיכול ללמוד עם אביו כדי לשמור על כבוד אחיו הקדושים, ובזה ראו גודל שמירת הלשון של 

יוסף, וכשהם חשבו על יוסף שהוא בעל לשון הרע, )וכמו שהבאנו לעיל דברי המגלה עמוקות( כן הבינו 

עכשיו שאדרבה יוסף הו הנקי מאד מפגם זה, וכל מה שסיפר היה רק ליעקב אביו לשם שמים 

)והגם שאמרו חז"ל שהיה בזה איזה פגם דק אבל השבטים הבינו שהם הבעלי חצים ויוסף בערכם היה נקי מפגם זה(.

נזיר אחיו.

ח( ועל ידי גודל צדקתו של יוסף שהקפיד שלא לשלם כרעתם, והקפיד מאד על כבוד אחיו, 
קראו יעקב אבינו וכמו"כ משה רבינו בברכותיו נזיר אחיו שנזיר אחיו פירשו המפרשים מל' 

נזר וכתר, שהיה הכתר של אחיו, אבל בתרגום יונתן ובתרגום ירושלמי )הן ביעקב והן במשה( פירשו 

ולקדקדה דגברא דהוי רב ושליט במצרים 'וזהיר ביקרא דאחוי', שעיקר שבחו של יוסף שזכה 

להיות נזיר אחיו מפני ששילם טובה תחת רעה, ונזהר מאד בכבוד האחים, וכמו שרואים בסוף 

פרשת ויגש גודל הכבוד שעשה יוסף לאחיו, שהעביר כל המצריים ממקום למקום כדי שלא 

יהיה לאחיו חרפה, ושלא יקראו אותן גולים )ועי' פני דוד פר' ויגש שהביא מהראשונים שיוסף 

8  מגלה עמוקות )פר' וישב( לפי שראו השבטים שיוסף פגם בברית לשון ויבא יוסף את דבתם רעה הרי פגם ג"כ בברית מעור 

לכן כתבו מקובלים מי שמדבר לשון הרע מוציא אותו לילה זרע לבטלה ז"ש )דברים כג( ונשמרתם מכל דבר רע שהדיבור גורם 

ערות דבר חושבי עון ופועלי רע ז"ש )קהלת ה( אל תתן את פיך לחטא את בשרך שהפה המדבר לשון הרע גורם בשר קודש 

יעברו מעליך ז"ש ויבא יוסף את דבתם זה גרם רעה אל אביהם עכ"ל
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עשה זאת לפני שירדו אחיו שידע זאת ברוח קדשו שירדו 9(, ועוד יותר מזה מה שבארנו שדאג 

שלא יהיה להם שום צער ונזק מכל המכירה, ואדרבה ניחם אותם וחיזקם כמוש"כ בפסוקים, 

זוכה  שעי"ז  ד(,  )אבות  הבריות  את  המכבד  מכובד  איזהו  בבחי'  אחיו,  נזיר  להיות  זכה  שעי"ז 

לכבוד מהש"י, לכבוד האמיתי )שהכבוד הוא אם כל חי ושורש כל הנפשות לקו"מ קמא סז(.

מי יתנך כאח.

ט( וזה לשון הפסיקתא )פר' כט(  נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם )ישעיה מ' א'( זש"ה מי יתנך כאח 
לי )שה"ש ח' א'( כאיזה אח לא כקין להבל קין הרג את הבל ולא כישמעאל ליצחק ישמעאל שונא 

את יצחק ולא כעשו ליעקב עשו שונא ליעקב ולא כאחי יוסף ליוסף אחי יוסף שונאים את יוסף 

אלא כיוסף לאחיו אחר כל הרעות שעשו לו מה כתיב ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת 

טפכם וגו' )בראשית נ' כ"א( ונחמם ואמר להם דברים שמתקבלין על הלב ומה עשרה נרות לא יכלו 

)שם( אמרו לו  וידבר על לבם  וינחם אותם  יכול לכבות לעשרה  נר אחד האיך  נר אחד  לכבות 

ישראל רבון של עולם בא וראה ליוסף אחר כל הרעות שעשו לו אחיו הוא עומד ומנחם אותם 

ועברנו כל  נביאינו  יודעים שהחרבנו את ביתך בעוונותינו הרגנו את  ומדבר על לבם אף אנו 

המצות שבתורה אלא מי יתנך כאח לי אף אסף הנביא אמר רועה ישראל האזינה נוהג כצאן 

יוסף וגו' )תהלים פ' ב'( אמר להם הקדוש ברוך הוא ביוסף אתם מבקשים אותי כיוסף אני נעשה 

לכם מה עשה יוסף לאחיו נחם אותם ודבר על לבם אף אתם נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם 

דברו על לב ירושלים.

***

9   פני דוד )פרשת ויגש אות ו( ואת העם העביר אותו לערים אמר המורה שלא יהיו קורין לאחיו גולים ותימא שעדיין לא ירדו 

אחיו למצרים. נמוקי רבינו ישעיה הראשון ז"ל. וכתב שם בהגהה. תירץ ר' צדקיה בר אברהם שאף שלא ירדו אחיו למצרים 

עדין יודע היה יוסף ברוח הקודש שעתידין לירד למצרים לגור שם ולכך העביר העם לערים שלא יהיו קורין לאחיו גולים כמו 

שפירש המורה. וגם הרב אמר בפרשה של מעלה דלא הודיע יוסף לאביו שהוא חי שידע דע"י סיבה ירדו אחיו למצרים וישתחוו 

לו וא"ת מנין אנו יודעים שעדין לא ירדו אחיו למצרים הנה הפסוק מוכיח שאמר לאחיו כששלח עבור אביו כי זה שנתים הרעב 

בקרב הארץ וכשמכרו מצרים את אדמתם היה בשנה שנית כמו שמוכיח בסוף הפ' אלמא קודם העביר העם לערים ואח"ך ירדו 

אחיו למצרים. 
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והלכת בדרכיו

פרק א'

פליאה היכן ברכת מלוכה ליוסף.

)בראשית מט י( לא יסור  כשיעקב בירך השבטים בירך את יהודה שיהיה לו מלכות, כמוש"כ  א. 
שבט מיהודה, ופי' התרגום דזה קאי על מלכות בית דוד, ולכאורה יש לתמוה, דהלא לכאורה 

הההשתלשלות,  מתחלת  שרואין  כמו  הצדיק,  ליוסף  והשגתו  תורותו  מסר  כל  אבינו  יעקב 

שיעקב אבינו רצה את רחל, וידע דעל ידי רחל יהיה לו כח לנצח את עשו, )וכבר הארכנו ע"ז טובא 

במק"א לבאר דע"י יוסף יש ליעקב כח 'ישראל-לי ראש' לנצח את עשו( והגם דעשו שייך יותר ללאה, כמו שאמרו 

חז"ל )ב"ר ע טז( הגדולה ללאה )ובארנו במק"א סודן של דברים( מ"מ יעקב אבינו חיפש את רחל דייקא, 

וכמו דחזינן שכשהגיע יעקב ללבן רצה רק את רחל, ולבן בלבל ועירב הפרשיות ונתן את לאה 

ראשונה, ועי"ז נעשה ראובן הבכור, 

אבל יעקב לא התפעל מכל זה, וחיכה בסבלנות לרחל, להחשיב את יוסף שדוקא על ידו ינצח 
את המלחמה, וכשנולדו השבטים חיכה ליוסף, ומיד שנולד יוסף ידע שיכול לנצח את עשו, 

וכמוש"כ רש"י )שם( דמיד כשנולד יוסף אמר יעקב שנולד עכשיו שטנו של עשו שנא' )עובדיה 

א יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה וגו', וכמו שרואין בעמלק דאינו נמסר רק ביד זרעה 

של רחל כמו שאמרו חז"ל )ב"ב קכג, ב(, ואח"כ כשגדל יוסף למד יעקב תורה עם יוסף, ומסר לו 

חכמתו ואהב אותו מכל בניו כמוש"כ בתורה )שם לז(. 

ואח"כ כשחלם יוסף את החלומות ראה יעקב איך שצדק בזה שרצה רק את יוסף, שהוא עיקר 
ההמשך שלו, וכמוש"כ חז"ל דזיו איקונין דומה לשל אביו, ואע"ז דגער בו אביו נגד האחים, 

מ"מ עדיין שמר את הדבר, ואח"כ כשנמכר יוסף שוב ראה יעקב שנתקיימו החלומות, ויוסף 

היה המלך.

למרות  לבניו,  יעקב  של  בברכתו  דאיך  הגדולה,  הפליאה  מתעורר  האלה  הדברים  כל  ואחר 
וכמו"כ עשה אפרים  )שם מח כב(,  לו שכם אחד על אחיו  ונתן  בניו  יותר מכל  יוסף  שבירך את 

)שם מח טו(,  )שם מח ה( ובירך את יוסף במיוחד כמוש"כ ויברך את יוסף  ומנשה כראובן ושמעון 

אבל כשבירך אותו לא נתן לו המלוכה, שלכאורה היה שייך יותר ליוסף שהוא עיקרו של יעקב, 

ומצינו שנתן יעקב המלוכה ליהודה, שהוא מבני לאה, ואמר ישתחוו לך בני אביך, ולא כמו 

בירך  לא  הוריו,  ברכת  לו  שנתן  אע"ג  יוסף  ואצל  ליוסף,  להשתחוות  צריכין  החלומות שהיו 

אותו במלוכה, וזה פלא עצום דאיך נשתנה הדבר אצל יעקב שיתן דוקא ליהודה המלוכה, 
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מה שחשב ליוסף שהוא שטנו של עשו נתהפך הדבר שיהודה הרג את עשו כמו שמובא במדרש מובא בבעלי התוספות על  )וגם 

התורה, ירושלמי כתובות פ"א ה"ה, ובשיטמ"ק בכתובות(.

מודה על האמת.

ב. אמנם התשובה ע"ז נעוץ בפסוקים בברכת יעקב לבניו ששם אמר ליהודה )שם(, יהודה אתה 
יודוך אחיך וגו', ופירש התרגום והתרגום יונתן שבשביל שהודה ולא בוש במעשה דתמר, ולכן 

מגיע לו המלוכה, וכמוש"כ בכלי יקר )שם( לפי שאתה יהודה הודית במעשה תמר כהוראת שם 

יהודה, על כן מדה כנגד מדה יודוך אחיך יודו לך על המלכות ולא יבושו כשם שאתה היית 

יאתה  לבד  שלך  האמת  על  יודו  כי  יבושו  לא  אחיך  כך  האמת  על  מלהודות  בוש  ולא  מודה 

המלוכה, ויותר מזה מביא בש"ק על התורה בשם חז"ל וזה לשונו ובמדרש אמר ר' תנחום בן 

חנילאי כשהוכיח יעקב את ראובן שמעון ולוי הוריקו פניו של יהודה ונתיירא שלא יוכיחו על 

יודוך אחיך אתה הודית מעשה תמר לכך  יהודה אתה  לו  ופייסו אמר  מעשה תמר מיד קראו 

שלושים  ממנו  עמדו  הזה  בעולם  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  עליהם  מלך  להיות  אחיך  יודוך 

)יחזקאל ל"ז, כ"ה( ודוד עבדי נשיא להם לעולם, ולזה אמר לא יסור  מלכים, בעולם הבא שנאמר 

שבט מיהודה.

יהודה הודאה.

ראה  ממני,  צדקה  ואמר  דתמר,  במעשה  שהודה  ליהודה  יעקב  דכשראה  הדברים  וביאור  ג. 
כאן הנהגה חדשה אצל יהודה שיש לו כח הודאה על האמת, שאמת אצל יוסף הצדיק מצינו 

שלימות המעלות של עמידה בנסיון וכו', אבל הנהגת ההודאה לא ראה אצלו, וכשראה יעקב 

אצל יהודה "הודאה" ידע שיהיה המלוכה אצל יהודה דייקא, שיוסף עמד בנסיון קודם שנכשל, 

אבל המעלה של יהודה הוא שגם אחר שנכשל היה מסוגל להודות על האמת, ולומר שחטא 

יאתה  שלו  יודו  שכולם  המלכות  לו  יביא  בוודאי  כזה,  הודאה  וכח  תשובה,  לעשות  ורוצה 

המלוכה, שכמו שהוא יודע להודות כולם יודו לו ויתנו לו המלוכה.

הסימנים לרגלי הדיינים.

ד. ונבאר גודל הצדקות של יהודה, דהנה מבואר בפסוקים )בראשית לח( דיהודה האשים את תמר 
בזנות החמור ביותר, והושיב בית דין ששם היו יצחק ויעקב והודה )כמו שמביאים הראשונים החזקוני 

ופסק עליה  ופסקו שמגיע לה שריפה, שיהודה באותה שעה קנא קנאת הוי'ה,  ועוד מהמדרשים(, 

מיתת שריפה בגלל שהיתה בתו של שם בנו של נח שהיה כהן, ואז כבר הוציאה אותה לשריפה, 

והיא שלחה אל חמיה לאיש אשר אלה לו וגו' הכר נא וגו', וכ' התרגום ירושלמי )מובא ברבינו בחיי 

שם( שלא הראתה לו בפירוש שהצדקת תמר היתה מוכנה להשרף אם לא יודה, וגם לא הראה לו 
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בפירוש שלא יצטרך להודות, והשליכתו הסימנים לרגלי הדיינים, ואז בא יהודה מרצונו הטוב 

והודה לתמר, ואז ע"י הודאתו ניצלו ג' נפשות, שלא שרפו פרץ וזרח, ובאותה שעה שהודה 

ניצל שרעו, שהם הזרע שמהם יוצא משיח צדקנו, )כמוש"כ רש"י שם(.

שכוחו וגברתו.

ה. ובתרגום )יונתן ובירושלמי שם( דכיון שראה יהודה את החותמת וכו', אמר בלבו טוב לי להיות 
מתבייש בעלמא הדין דהוא עולם עובר, ולא אתבייש בפני אבותי הצדיקים לעולם הבא, טוב 

לי להשרף באש הבושה בעולם הזה, ולא נשרוף בגיהנום לעולם הבא, ואז הודה יהודה ואמר 

צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני עכ"ל, וברגע זה כשראה יעקב את גבורתו של יהודה 

וברגע  כך  כל  והסתבך  כך  כל  נכשל  יאתה המלוכה, שאחר שכבר  הבין שלו  כזאת,  בהודאה 

והודה על כל מעשיו, שתמר היא הצדקת,  אחד נהפך מהמאשים והקנאי, להנאשם והנשפל, 

והוא האשם, כשראה יעקב גבורה כזו ידע דאית ליה גבורת המלוכה.

כשאתה יורד מן המלוכה.

היות  לבנו  ואמר  יג( שהמלך עמד  )מעשה  בסיפורי מעשיות  רביה"ק  הענין עפמש"כ  וביאור  ו. 
לך  יהיה  שלא  תראה  בכן  המלוכה,  מן  לירד  עתיד  שאתה  רואה  ואני  בכוכבים,  חוזה  שאני 

עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם 

כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך. כי אינך ראוי למלוכה, 

מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה 

אזי אהיה בשמחה יתירה מאד עכ"ל, 

שיהודה היה כאן המלך וכמוש"כ הרמב"ן דלכן דן אותה לשריפה, משום שהיה יהודה קציר 
שוטר ומושל בארץ, והכלה אשר תזנה עליו איננה נדונת כמשפט שאר האנשים, אך כמבזה את 

המלכות וכו' והיא חייב אותה מיתה למעלת המלכות עיי"ש, 

לו על מה שעשה  לירד מן המלוכה, דהיינו שתמר תוכיח  ראה החוזה בכוכבים שעתיד  ואז 
יהודה, ואז אמר בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתוריד מן המלוכה רק תהיה בשמחה וכו', 

גם כשיהיה לך עצבות וכו' אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה מאחר 

שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה ירד מן המלוכה אבל כשתהיה בשמחה וכו', שכל 

זה מורה על מי שנכשל לירד מן המלוכה כמו יהודה במעשה דתמר, שכל כך קשה להודות על 

האמת ולהמשיך ולהתחזק ולהודות על האמת, ולכן כשיהודה הוכיח עצמו בזה והחזיק עצמו 

והודה אז ידעו שהוא ראוי למלוכה.
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כח האמת לאמיתה.

)כג,  מכות  בגמ'  וכמוש"כ  האמת,  על  להודות  יהודה  של  עצומה  גבורה  כאן  היה  ובאמת  ז. 

)וכמוש"כ בסוגיא שם(, אבל יהודה לא  ב( דבאמת לא ידע שממנו נתעברה דילמא מאחר נתעברה, 

)כמוש"כ בגמ'  הסתכל על זה והודה על האמת, כי סוד ההודאה הוא שאינו מחפש שנויי דחיקי 

בהרבה מקומות דאשנוייי דחיקי לא סמכינן( דזהו עיקר כח ההודאה, שהרי לכל מעשה האדם יכול האדם 

)ומלמד זכות על עצמו וקורא לזה בטעות נקודות  להצדיק את עצמו ולמצוא תירוצים להצדיק את מעשיו, 

טובות וכו'(. 

אבל יהודה חידש כאן כח ההודאה, שהאדם מודה באשמה, ומודה על האמת, ואע"ג שיש עוד 

אמת שיכול להיות שהיא גם אשמה, ועדיין יש לה חזקת זו' וכו', הרי יש כאן האמת לאמיתה, 

וללא  כחל  ללא  האמת,  על  להודות  מוכן  רק  מעשיו,  להצדיק  חפץ  ואינו  האמת  על  שמודה 

שרק, שזהו כח "האמת לאמיתה", שבזה הצטיין יהודה, שאינו סומך על שום תירוצים, שכמה 

שיש בתירוצים האלה קצת האמת, יהודה לא הסתפק מזה ודבק את עצמו בהאמת לאמיתה, 

וזכה שיצא ממנו זרע משיח שיאיר האמת בעולם.

שלימות המידות טובות.

ח. וכח אדיר כזה להודת באמצע "מערכה קשה", הוא העבודה הגדולה ביותר במדות טובות, 

ויעקב אבינו לא ראה בבניו מי שיש לו כח כזה, וכמו שאמרו חז"ל שזה היה שורש שמו של 

וכמו שבארנו שהיה דבוק בהאמת  לו כח הודאה, שיש ביהודה, אותיות הוי'ה,  יהודה, שיש 

להאמיתו, בחי' שמות ית'.

כל איש ישראל.

ט. ומכאן שמו של כל איש ישראל יהודי כמ"ש חז"ל )בראשית רבה פרשה צח פסקה ו( אמר רבי שמעון 

בן יוחאי יהיו כל אחיך נקראין על שמך אין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא אלא יהודי 

אנא )ועי' פרדס יוסף 10(.

10  פרדס יוסף על ספר שמות פרק א פסוק כב( ובספר לשכות הסופר )דף כ"א ע"ב ד"ה כל הבן( הקשה מדוע שינה התרגום 

במקץ )מ"א, י"ב( נער עברי עבראי, ומן ספר שמות ואילך פירש עברי יהודאי, כאן מילדי העברים מבני יהודאי, וכן כל ברא 

דיתיליד ליהודאי. וכתב דאיתא בבראשית רבה )צ"ח, ו( יהודה אתה יודוך אחיך, כל אחיך נקראין על שמך, אין אדם אומר 

ראובני אנא שמעוני אנא רק יהודי אנא, ושפיר בספר בראשית תרגם עבראי, ואחר ברכתו של יעקב שיקראו אחיו על שמו 

התחיל התרגום לתרגם יהודאי, 
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שבט לוי

י. ובזה נבין דבר פלא מאד שיעקב אבינו קינטר לכל האחים וקינטר גם ללוי כמוש"כ ברש"י, 
המעשה  הוא  קרח  מעשה  והנה  קרח,  מעשה  על  קאי  שזה  כבודי,  תחד  אל  בקהלם  לו  ואמר 

השלילי רח"ל שהיה בשבט לוי, ולכאורה הדבר מפליא מאד אטו יעקב אבינו לא ראה אצל 

שבט לוי רק השלילי בלבד וכל מעלותיה שבט לוי שהם סוד התורה והכהונה לא ניכרים כלל 

בברכת יעקב )ורק משה בברכתו הזכירם באריכות(.

עמידה וישיבה.

יא. אמנם יובן הדבר דבאמת עיקר כח שבט לוי מוזכר רק בחומש שמות שעבודת שבט לוי 
)בסוף הל' שמיטה  הוא עבודת המסירות נפש שהפקירו את העולם הגשמי, וכמו דחזינן ברמב"ם 

ויובל( שמדבר על מעלת שבט לוי שלא עסקו בעולם הזה ואין להם חלק ונחלה בארץ, וכמו"כ 

בעבודת בית המקדש ששבט לוי, ואפי' הכהן גדול היה כל עבודתם בעמידה דייקא שזה מבטא 

דוד,  בית  יהודה מלכות  נפש להש"י, אבל אסור להם לשבת כעזרה, משא"כ בשבט  מסירות 

שהותר להם הישיבה במקדש, דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד )יומא סט:(, שזה 

גוף הגשמי היה רק ליהודה ולמלכי בית דוד בלבד, ועפי"ז מבואר  מבטא שהשלימות בתוך 

דאע"ג דמבואר ברמב"ם )פ"ד ה"ה דמלכים( שהכהן גדול עדיף במעלה על המלך, כל זה הוא רק 

מצד הפנימיות, בחי' עולם הבא, אבל מצד ההנהגה הארצית בעולם הזה בוודאי המלך עדיפא, 

ולכן מעשה "הישיבה" שמבטא הקביעות בעולם הזה, בזה עדיף מעלת המלך מהכהן גדול.

גוף ונשמה.

אינו  י-ה,  והשבטי  הקדושים  האבות  על  שמדבר  בראשית  חומש  שכל  היטיב  נבין  ובזה  יב. 
מדבר על מעלת שבט לוי כלל, שכל מעלת שבט לוי הוא מצד הנשמה כנ"ל, משא"כ האבות 

הקדושים ושבטי י-ה שהם בחי' גוף האיש הישראלי )וכבר בארנו באריכות במק"א שבחומש בראשית מדבר 

רק על הגוף, ארץ ישראל שהוא הגוף, ואינו מוזכר כלל מתן תורה הוא בחי' נשמת ישראל, ולכן יעקב אבינו כשחיפש מעלת לוי 

מצד גוף ישראל, לא מצא אותה כלל, שאדרבה לוי מושלל מבחי' הגוף, וכמוש"כ )במדבר יח, כ( בארצם לא תנחל וחלק 

לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך וגו'.

הפעם אודה.

יג. ובמדרש תנחומא ) ויחי סי' יב( יהודה אתה יודוך אחיך אתה בשמך הודת אמך כשילדה אותך 
אמרה הפעם אודה את ה', ומה ראתה להודות ביהודה, אלא ילדה לראובן וראה דתן ואבירם 

ולא הודת בו, ילדה לשמעון וראתה זמרי ולא הודת בו, ילדה ללוי וראתה קורח ולא הודת בו, 
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כיון שילדה ליהודה מיד הודת בו, שהוא הודה במעשה תמר, שנאמר ויכר יהודה ויאמר צדקה 

ממני א"ל אביו אמך הודית בך ואת הודית, לפיכך אחיך יודו לו עכ"ל המדרש.

הודאה אחר שנכשל.

הגוף  בבחי'  דוקא  שזהו  שנכשל,  אחר  ההודאה  סוד  הוא  הודאה,  שסוד  נבאר  ולדברינו  יד. 
ובזה  כח ההודאה,  אבינו  יעקב  לא מצא  בלוי  ולכן  הוא מקום הכשלון,  הזה, שהגוף  בעולם 

יובן היטיב שיעקב אבינו הוכיח את לוי וקינטרו ואמר לו בקהלם אל תחד כבודי, שאין ללוי 

במחלוקת  ונכשל  התחיל  שכבר  שאחר  דקרח  במעשה  דחזינן  וכמו  ההודאה,  כח  שלימות 

שזהו  וכעדתו,  כקורח  יהיה  ולא  אמרה  והתורה  באדמה,  ונבלע  רח"ל  הסוף  עד  בזה  המשיך 

המחזיק  בלאו,  עובר  במחלוקת  המחזק  א(  קי,  )סנהדרין  חז"ל  שאמרו  במחלוקת,  להחזיק  בחי' 

דייקא שאינו מסוגל באמצע המערכה להודות בטעותו, שלכן אמר יעקב )שם( על לוי בקהלם אל 

תחד כבודי וקינטר אותו, שאין לו מעלתו של יהודה, שעליו נאמר אתה יודוך אחיך, שזה היה 

ידע להודות על האמת שבזכות זכה למלוכה,  עיקר מעלתו, שבאמצע טעותו שישב בית דין 

בחי' מלכות הוי'ה בתוך הגוף הגשמי בחי' האבות הקדושים, וזכה להיות רגל רביעי במרכבה, 

כדרגת האבות הקדושים כנ"ל.

הודאה בשלימותה.

על  בטעות  להודות  רק  לא  דהיינו  לגמרי,  על האמת  להודות  יהודה שזכה  מעלת  ועיקר  טו. 
כל  דהנה  הענין,  מתחלת  מהלכיו  כל  על  להתחרט  שידע  רק  תמר,  את  שהאשים  זה  מעשה 

בזה שלימות הודאה על האמת,  אין  בזה בושה,  רע שעשה כמה שיש  מי שהודה על מעשה 

חייו,  ימי  כל מהלך  על  להודות  על "שורש", שיודע  להודות  הוא כשיודע  ששלימות הודאה 

שהיה בזה טעות מעיקרא, שזהו כוחו של יהודה להודות בכל המהלך של חייו, דהנה יהודה 

מסיים ואומר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני, שרש"י מבאר שלא רצה לתת תמר 

לשלה משום דסבר שתמר היא קטלנית שגרמה לער ואונן למות, )כמו דקיי"ל דאסור להנשא לקטלנית 

ביבמות סד.( 

בשעה שאמר צדקה ממני הודה יהודה ולא בוש, שכל המהלך בענין היו בטעות שהבין  ואז 
למפרע(  דברי  שנזכר   , כו  לח,  )בראשית  הארוך  בטור  וכמוש"כ  מתחלתה,  צדקת  היתה  תמר  דבאמת 

שהשיג עכשיו שער ואונן התנהגו שלא על פי תורה וכו', ומתו באשמתן, והבין למפרע שכל 

מה שחשב אותה לקטלנית טעות היתה, )וכבר הארכנו במק"א שער ואונן מתו בפגם מכירת "יסוד", שנהיה בעון 

הודאה  שבעומק  ויוסף  תמר  על  שהודה  עלית  בני  מטרף  יעקב  בברכת  וכמוש"כ  יהודה  עכשיו  הודה  זה  שכל  וכו',  יוסף  מכירת 
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וזהו עיקר גדולתו של יהודה שידע מאד להודות על כל השורש שהוביל אותו לכל  אחת היא(, 

הטעותים, שזהו עומק כח ההודאה של יהודה ומשיח בן דוד.

חסרון העצמי.

טז. וזהו עיקר הקושי בהודאה, להודות על חסרונו העצמי, שזהו הבחי' שאומר רביה"ק )חיי 
מהר"ן אות שז( איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלו ומספר לי חסרונו אני יכול לתקנו וכו' עכ"ל, 

שזה לוקחין מכחו של יהודה כח ההודאה, אחר שנכשל, וכעין מה שכ' הרמב"ם )בפ"ז ה"ג 

לו  קשה  בהן  נשקע  שאדם  שבזמן  הרעות,  מהמדות  הוא  התשובה  שעיקר  תשובה11(  מהל' 

הצדיקים  שעי"ז  בהן,  שנשרש  ושרשים  במדות  להודות  שיודע  ההודאה  עיקר  שזהו  לפרוש, 

יכולין לתקנו )שזהו בחי' הוודוי דברים לפני התלמיד חכם המוזכר בלקו"מ קמא ד( שזהו בחי' הודאה של יהודה 

לפני אביו יעקב וזקנו יצחק שעמדו שם כנ"ל, ובזה מעלה המלכות לשרשה כמוש"כ רביה"ק 

)שם(, שזהו בחי' הנ"ל שע"י ההודאה מקבל כח המלכות.

פרק ב'

הביאו עלי כפרה.

כמו"כ  בשלימות,  והמלכות  ההודאה  כח  לו  שהיה  יהודה  במעלת  שהארכנו  מה  אחר  א. 
מאירים הצדיקים כוחו של יהודה בלב כל איש ישראל המכונה 'איש יהודי', שהרי עיקר הכח 

של מלכות בית דוד, הוא ההודאה, וכמו דחזינן בגמ' יומא )כב, ב( שאול באחת ועלתה לו ודוד 

בשתים ולא עלתה לו, וביארו המפרשים )המהרש"א והבניהו ועוד(, שדוד מיד הודה והתנצל משא"כ 

בשאול דלא מצינו שהודה על חטא וכו' עיי"ש, ונמצא דזהו עיקר כחו של דוד מלך ישראל חי 

וקיים, כח ההודאה לפניו ית', 

)תרגום יונתן בראשית מט ח, בראשית רבה צח ו( וזה לשונם יהודה אתה יודוך אחיך, אחיך  חז"ל  ואמרו 
מודים בך אמך מודה בך אני בעצמי מודה לך, אמר רבי שמעון בן יוחאי יהיו כל אחיך נקראין 

יהודה בר סימון  יהודי אנא אמר רבי  על שמך אין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא אלא 

משל למלך שהיו לו שנים עשר בנים והיה שם אחד והיה חביב עליו יותר מכולם ונתן לו חלק 

בפני עצמו וחלק עם אחיו עכ"ל, נמצא דזהו כוח שנתן השי"ת לכל ישראל כחו של יהודה, 

והש"י אומר לישראל "אני בעצמי מודה לך", שזהו הבחי' שהשי"ת אומר לישראל הביאו עלי 

11  רמב"ם )תשובה פ"ז הל' ג( אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה אלא כשם שצריך 

אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון 

והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם 

נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו':
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כפרה וכו' )שבעות ט.(, בחי' מש"כ בגמ' בברכות )לב, ב( שהש"י אומר אשר הרעותי, ופירש"י אני 

גרמתי להם שבראתי יצה"ר.

מודה ועוזב ירוחם.

רק  לו,  כשמאיר  רק  להש"י  בא  ואינו  קבוע,  באופן  להתבודד  כשזוכה  יהודי,  זוכה  וזה  ב. 
שנעשה אצלו חק קבוע להתבודד בכל יום בזמן הקבוע, ואז בא להש"י גם אחר שחטא, ומספר 

על החטא שעשה, ואינו אומר שום התנצלות לפניו ית', רק מודה שהיה לו בחירה והיה לו כח 

להתגבר ובכל זאת נכשל וטעה, וכמו"כ אינו מחפש להקטין ולהסתיר החטא, רק שמוכן לספר 

כל מה שלא עשה כהוגן לפניו ית', ומבקש מחילה וסליחה, וכמו"כ כשרואה שאין מעשיו וכו' 

עולים כהוגן אינו מצטדק לפני הש"י ומוכן להודות על הכל, וכל זה בא מכוח ההודאה של 

יהודה ודוד, שהקים עולה של תשובה )ע"ז ה, א(.

מודה על האמת.

וכו',  חבריו  את  מאשים  אינו  וכמו"כ  להצטדק,  מחפש  שאינו  לחבירו  אדם  בבין  וכמו"כ  ג. 
וכשרואה שאין שלום בינו ובין חביריו וכו', מבין שעליו לתקן את מדותיו, וכמו שאמר יהודה 

צדקה ממני ופירש הרמב"ן שאמר יהודה שהיא בכונותיה צדקת יותר ממני מכונתי, )ועי' רשב"ם 

מוכן  אלא  את האחרים,  אינו מאשים  לחבירו,  אדם  בבין  חסרון שמתגלה  בכל  וכמו"כ  ועוד(, 

להודות ללא שום התנצלות ותירוצים, ומבין שעליו לתקן מדותיו, ולהוריד את ההתצחות שלו, 

ועיקר הקושי הוא כשחבירו מעיר  נקרא "מודה על האמת", שאינו בוש מלומר טעיתי,  שזה 

ויודע להסביר את עצמו היטיב, וחבירו רואה ואינו  לו על איזה פגם והוא מוצלח בסברותיו 

יודע מה לומר וכו', ומעלת מודה על האמת שאינו מחפש סברות להצדיק עצמו ויודע להקשיב 

לחבירו ועי"ז מקבל הנקודה טובה שחבירו יכול להאיר לו בזה. 

אמת במה שהוא אמת.

ד. ועי' במדרש שמואל )אבות ה ו( שהגדיר הדברים שכתב, ואפשר עוד שאמר ומודה על האמת 
כלומר אף אם הוא חולק עם מי שאינו יודע להכריח סברתו בטעמים מספיקים כיון שהוא יודע 

שהדין עמו והאמת אתו ולא מטעמיה הוא מודה על האמת במה שהוא אמת עיי"ש עוד מ"ש 

 .)12

12  מדרש שמואל )שם( והרב רבי יוסף ן' נחמיאש ז"ל כתב ומודה על האמת אמר שאע"פ שלפעמים סובר שהאמת אתו ולא 

עם חבירו אחר שכשנתברר לו שהאמת עם חבירו מודה על האמת ואינו מבקש טענות לקיים דברו והוא יודע שהוא שקר, אי 

נמי שיש בו דעת להבחין לעולם ולהודות על האמת, א"נ אם הוא יחיד וחביריו רבים יודה לעולם על דבריהם שהוא האמת כי 

הם הרבים עכ"ל



-ל-

הכרת הטוב.

ה. ויש גם בין חברים סוג אחר של "מודה על האמת", דהיינו שיודע להודות על עצם הטוב 
שקיבל מחבירו, וכמה שצריכין כלפי הכרת הטוב, ולהיות ניכנע לפניו, שהרבה פעמים יודע 

ומכיר שקיבל הרבה טובה מחבירו וכו', ובכל זאת כשמתגלה איזה קושי ביניהם נעשה קשה 

להודות על האמת על הטוב הגדול שקיבל ממנו, וכמו שכבר כ' על זה במדרש שמואל )שם 

בשם הרב ר' ישראל 13(.

התחלה חדשה.

ו. והנה עיקר הקושי בזה כי הרגשת האדם שעל ידי שמודה על האמת הרי שולל עצמו, וכאילו 
יכול לסלוח לעצמו על  ואינו  זו,  וכל כך הקשה לאדם הרגשה  ואפס,  אין  נעשה בעיני עצמו 

על  שלא  שהיו  שנותיו  כל  ועל  חייו  מהלך  כל  על  להודות  צריך  ולפעמים  שעשה,  הטעותים 

שנותיו  רוב  עברו  מבוגר שכבר  אדם  )ובפרט  אדם  מסוגל  והיאך  מקולקלים,  גם  ולפעמים  דרך השלימות 

וכו'( לומר על החיים שהיו בטעות וכו', וזה הגורם העיקרי שאינו יכול להודות על האמת, אבל 

האמת בזה הוא שאדרבה שע"י ההודאתו יתחילו חיים חדשים, וכמו שיהודה ע"י הודאתו זכה 

על האמת  ע"י שמודה  מישראל  ואחד  אחד  כל  כמו"כ  אורו של משיח,  וזרח  לפרץ  למלוכה 

על  דוקא אחר שמודה  יחידה שבנפש שמתגלה  לאורו של משיח הפרטית משלו, בחי'  זוכה 

האמת.

אורו של משיח.

ז. וביאור הענין דהו"ל בחי' גרעין שנרקב, דבטבע הבריאה כשצריך לנטוע אילן אזי מניחין 
הגרעין באדמה, והגרעין נרקב לגמרי ונשאר רק כח היולי, שעי"ז צומח האילן, שזה היה כוחו 

ונעשה ממש כאין, ברגע  ונרקב הגרעין לגמרי שנתגלה כל חרפתו  יהודה שע"י שהודה,  של 

זו ממש התחיל לצמוח מחדש ונולד אורו של משיח, וכמו"כ בכל אחד שהולך בדרך יהודה, 

וזוכה להודות על האמת ודרך האדם שמפחד להודות וכו' ומדמה בנפשו שיפסיד מההודאה, 

אילנו  נצמח  ואז  להגרעין שירקב  זוכה  הודאתו באמת,  ע"י  להיפוך שדוקא  הוא  אבל האמת 

שעל  ונצחיותו,  יהדותו  ונתגלה  אלו,  קשים  ברגעים  אז  שנולד  משיח  של  אורו  בחי'  מחדש, 

אמת"  "זרע  שנקראין  היהודית  נפשו  פנימיות  אז  מתגלה  וכמו"כ  "יהודי",  נקראים  זה  שם 

)ירמיה ב, כא( וכמו שבגשמיות דייקא ע"י שנרקב הזרע והגרעין נתגלה כח הנצחיות והמשכיות, 

13 מדרש שמואל )שם( והרב רבי ישראל כתב כי במודה על האמת נכלל גם המכיר למי שהטיבו בין שלמדו חכמה או שיתן 

לו מתנות ועשה לו טובת הנאה ומכיר זה ומודה לו ואומר לו אתה עשית עמדי חסד ואמת וכמה טובות והשכלתני וגמלתני 

ולמדתני זה נקרא מודה על האמת וחילופיהן בגולם והוא כפוי טובה ואינו מכיר למי שמטיבו ואינו חוזר מטעותו כי נראה 

קלות כשהוא מנוצח:
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שנעשה עי"ז פירות טובים, וכמו"כ בהודאתו שנרקב מציאותו הישנה, שמתגלה אח"כ עי"ז 

כשנתפסה  שדייקא  זרע,  ונזרעה  ונקתה  סוטה  אצל  שמצינו  )וכמו  וקיים  חי  ישראל  מלך  דוד  בחי'  הנציות,  כח 

בקלקלתה, ואז כשנתקתה נזרעה זרע(.

שורש הרחמנות.

ח. וכמוש"כ הדעת זקנים )לבעלי התוספות ואומרים בימי הסליחות( על מה שאמר יהודה צדקה ממני וזה 
לשונו לא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם, אדם בא לפני הדיין אם הוא מודה בפשעו 

הורגו אבל הקב"ה ומודה ועוזב ירוחם. ומיד שראה ראובן שיהודה הודה עמד הוא והודה על 

הורגו,  כשמודה  ודם  בשר  שבמלך  משום  להודות  לאדם  שהקושי  עכ"ל,  אביו  יצועי  בלבול 

ולכן נתפס בשכל האנושי שיפסיד בהודאתו, משא"כ אצל הש"י מודה ועוזב ירוחם, שעיקר 

הרחמנות מתגלה דוקא כשמודה בחטאו, שזהו המעלה שיש לו כח להתבודד ולספר להש"י 

כל מה שעשה ושעבר עליו, ועי"ז זוכה לתיקון השלם ולהתנקות מכל העבר, וגם זכה וזיכה 

את הרבים את ראובן וכו' וכל הדורות הבאים לדעת המעשה אשר יעשון בכח ההודאה.

חיי עולם הבא.

שכתוב  כמו  עצמותיו,  על  הם  אדם  של  ועוונותיו  ה(  אות  ד  קמא  )לקו"מ  רביה"ק  וכמוש"כ  ט. 
וכשעבר  אותיות,  צרוף  לה  יש  עברה  וכל  עצמותם".  על  חקוקה  עונותם  "ותהי  כז(  לב  )יחזקאל 

איזה עברה, אזי נחקק צרוף רע על עצמותיו ועל ידי זה מכניס בחינת הדבור של הלאו הזה 

שעבר בתוך הטמאה. הינו שמכניס בחינת מלכות, שהוא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס 

אותה בתוך העכו"ם, ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דבור של הלאו לא יהיה לך אזי 

ונוקם בו.  מחריב הצרוף הטוב של הדבור, ובונה צרוף רע, ונחקק הצרוף הזה על עצמותיו, 

כמו שכתוב )ירמיהו ה( "עונותיכם הטו אלה", וכתיב )תהלים ל"ד( "תמותת רשע רעה". ועל ידי ודוי 

כי הדבור  ונעשה מהם הדבור של הודוי.  יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם,  דברים 

יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב )שם ל"ה( "כל עצמתי תאמרנה". ומחריב הבנין והצרוף הרע, ובונה 

מהם מלכות דקדשה:

 וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה )סוטה ז:( בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמותיו של 
הוא,  ברוך  מהקדוש  משה  שבקש  יהודה".  קול  ה'  "שמע  משה:  שאמר  עד  מגלגלין.  יהודה 

וזה דוקא עצמותיו היו מגלגלין, על שם "ותהי  וכן הוי ליה.  שיזכר ליהודה הודוי שהתודה, 

עונותם חקוקה על עצמותם", ועל ידי הודוי נתתקנו, ועלו כל חד לדוכתיה. ויהודה זה בחינת 

מלכות, רמז, שבחינת מלכות נתתקן על ידי ודוי דברים עכ"ל. 
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מודה  מי שהוא  ומודין במעשיהן שכל  יצרן  את  כובשין  הצדיקים שהן  כנגד  אלא  אמרו  לא  רבה  בבראשית  חז"ל  שאמרו  )וכמו 

במעשיו זוכה לחיי העולם הבא ווכ' וכן אתה מוצא ביהודה שבשעה שבא מעשה תמר לידו והוציאוהו לישרף שלחה ואמרה לו הכר 

נא, מהו הכר נא שא עיניך והכר את בוראך ואל תתבייש מבשר ודם, מיד כבש יצרו והודה במעשיו, ובשביל שהודה במעשיו הצל 

הקב"ה את בניו מן השריפה וכו' הא למדת שכל מי שהוא מודה במעשיו הקב"ה מצילו ומביאו לחיי העולם הבא, וכל מי שאינו 

מודה במעשיו הקב"ה מקללו שכן מצינו בקין וכו' מכסה פשעין לא יצליח זה קין ומודה ועוזב ירוחם זה יהודה(.

ומודה 'על' האמת.

י. והנה במעשה יהודה ותמר יתכן לומר שהודה כדי שלא ישרפו את תמר, אבל באמת עיקר 
השבח ששיבח יעקב אבינו את יהודה, שראה אצלו כח ההודאה על האמת, )וכמו שרואים שהמשיך 

יהודה לאמר כי על כן לא נתתיה לשלה בני וגו' שהמובן מזה שיהודה הודה על כל האמת וכמו שבארנו(, 

שזהו עיקר מעלת מודה על האמת, שאינו רוצה רק את האמת לבד, )וכלשונו של רביה"ק בלקו"מ קמא 
יותר  אל האמת(, שכמה שמודה  אלא  אינו  יתברך  ועיקר ההשתוקקות של השם  עצם האמת,  הוא  הוא  ברוך  והקדוש  ט, 

ח"ב  מבשר  )קול  זי"ע  מפשיסחא  בונים  הר"ר  הרה"ק  שאמר  וכמו  לאמיתה,  האמת  אל  מתקרב 

תפילות( על מה שאומרים לעולם יהא אדם וכו' ומודה על האמת, שמדייק הלשון ומודה "על" 

האמת, דהיינו שמחמת האמת בלבד מודה, ואין לו שום כוונה אחרת.

כח הוידוים.

בלקוטי  וכמוש"כ  כנ"ל,  הש"י  ולאור  האמת  על  יותר  מתקרב  חטאיו  על  כשמודה  ולכן  יא. 
המטה  בקריאת שמע שעל  לומר  הודויים שצריכין  בחינת  וזה  ב(  הל'  המטה  )הל' שמע שעל  הלכות 

קודם השנה. כי הודוי שאומרים זה בחינת אמת בחינת ודבר אמת בלבבו. כי עיקר מעלת הודוי 

שחשוב בעיני ה' יתברך כשמתודין לפניו, הוא האמת, דהינו מה שהוא מודה על האמת. שזהו 

וכזאת  יתברך  נגדו  ופשע  שחטא  ומתודה  מודה  שהוא  דהינו  מודה.  מלשון  ודוי  לשון  עקר 

וכזאת עשה. שזה יקר בעיני ה' יתברך מאחר שעל כל פנים מכיר חטאו ומכניע את עצמו לפניו 

יתברך. ומודה ומתודה על האמת שעשה כך וכך נגדו יתברך. 

שקרן  שהוא  מי  דהינו  ירחם.  ועזב  ומודה  יצליח  לא  פשעיו  מכסה  יג(  כח  )משלי  שכתוב  וכמו 
ומכסה פשעיו לא יצליח. אבל ההפך כשאינו שקרן ואינו מכסה פשעיו בשקר רק שהוא מודה 

ומתודה על האמת ומכיר חטאו ועוזב אותם ירחם. 

וגו',  ו( לך לבדך חטאתי  נא  )תהלים  יתברך כמו שכתוב  שאמר דוד כשהתודה חטאו לפניו  וזה 
הן אמת  זה  פסוק  על  )שם ח(  רש"י  כמו שפרש  הודוי,  לענין  הן אמת חפצת בטחות  אמר שם 

חפצת וכו' והריני מודה על האמת כי חטאתי. נמצא שעקר הודוי הוא בחינת אמת וזהו בחינת 
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ודבר אמת בלבבו. כי צריך להתודות בכל לבבו ולקבל עליו באמת בכל לב שלא יעשה עוד 

ולא ישוב עוד לכסלה עכ"ל, )ועי' עוד במד"ש 14(.

הודה ולא בוש לומר טעיתי.

יב. וע"י שזוכה להודות על האמת ואינו סובל תירוצים והתנצלויות שונות, ומחפש רק האמת 
ז(  משנה  ה'  )פרק  באבות  וכמוש"כ  בתורה,  ישרות  לו  נעשה  התרה  בלימוד  שגם  זכה  לאמיתו, 

בשבעה דברים בגולם ושבעה בחכם, דהחכם מודה על האמת, וכמו"כ במדת מודה על האמת 

זוכה להגיע להחכמה, וכמו שמצינו במשה רבינו שהודה על האמת, כמו שאמרו חז"ל )ויק"ר יג 

א( על הפסוק )ויקרא י כ( וישמע משה וייטב בעיניו שהודה ולא בוש לומר טעיתי, )ויותר מזה מבואר 

במדרש )שם( "שהוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי בא ולמד לי" 

עכ"ל. והוא פלאי(, 

מדותיו של הקב"ה

וכן הקב"ה הודה על האמת שנא'  זה משה  ומודה על האמת  נתן(  דר'  )באבות  וכמו"כ אמרו  יג. 
)במדבר כז ז( כן בנות צלפחד דוברות וגו', שזהו עיקר כוחו של משה, שיודע להודות על האמת 

ומזה זכה לתורה, והעיקר הוא להודות על האמת מפני שמחפש את האמת והישרות בתורה, 

וכמו שבארנו מהרבי ר' בונם ז"ל שמודה על האמת שמחפש את האמת בשביל האמת, שרוצה 

את האמת בתורה.

מודה על האמת תורה לשמה.

יג. וראה מ"ש במדרש שמואל )שם( "ומודה על האמת שאם יודה ויחזור מסברתו לפי שהכל 
הכירו בטעותו אין זה מודה על האמת אלא כדי שלא יחזיקוהו לקנתרן אלא צריך להיות מודה 

בשביל האמת במה שהוא אמת וזה נמשך מהיותו לומד התורה לשמה".

חכמי ישראל לדורותיהם.

יד. וכמו"כ כל חכמי ישראל לדורותיהם נשתבחו בכך שהודו על האמת וז"ל הרשב"ץ במגן 
ויכול  טענות  בידו  יש  שאפילו  ז"ל,  משה  רבינו  פירש  האמת.  על  מודה  החכם  וכן  אבות, 

יכילנא  שנתפתתה(,  נערה  )בפרק  בגמרא  שאמרו  וכמו  האמת.  על  יודה  דבריו,  להעמיד  להתעקש 

לשנויי הכי, מיהו שנוייא דחיקא לא בעינא לשנויי. ודבר זה למדנו ממשה רבינו ע"ה, כשסלקו 

14   מדרש שמואל )שם( ואפשר עוד שכוון לומר שהחכם כשבאים עליו יסורין יודע ומכיר כי עונותיו גרמו ומברך על הרעה 

כשם שמברך על הטובה וז"ש ומודה נותן אליו ית' הודאה על האמת כי הדין דין אמת אמנם הגולם אינו כן כי אולת אדם תסלף 

דרכו ועל ה' יזעף לבו.
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וייטב בעיניו,  וישמע משה  נקל בקדשי דורות מיד,  אהרן ואמר לו, אם שמעת בקדשי שעה, 

שמעתי  אלא  שמעתי,  לא  לומר  בוש  לא  יום(,  טבול  )פרק  בזבחים  שנזכר  כמו  בוש,  ולא  הודה 

יוסף  וכן אמר הקב"ה, כן בנות צלפחד דוברות, כן מטה בני  נתן(.  )וכן אמרו באבות דרבי  ושכחתי. 

דוברים, וכן הקב"ה הודה ואמר, סלחתי כדבריך. 

)ובפרק השולח שנינו(, חזרו בית הלל  אמר משה, עמדו ואשמעה, ולא בוש לומר לא שמעתי.  וכן 
ממסכת  )ובתשיעי  שמאי.  כבית  להורות  הלל  בית  חזרו  שלום(,  האשה  בפרק  )וכן  שמאי.  כבית  להורות 

ויש  כבית שמאי,  להורות  הלל  בית  דברים שחזרו  מנו ארבעה  ובעדיות(,  וברביעי ממסכת אהלות  כלים 

אהרים שלא מנו שם אלא שהם בכללם. )וכן באחרון מתענית(, חזר רבי עקיבא להיות שונה כדברי 

בן עזאי. )ובפרק השוחט(, הודה רבי עקיבא לרבי ישבב. )ובפרק העור והרוטב(, חזר רבי עקיבא להיות 

שונה כדברי רבי יהודה, אעפ"י שהיה תלמידו. )ובזבחים פרק דם חטאת(, אמר רבא דברים שאמרתי 

ובפרק  ובפרק במה אשה  ובפרק אלו טרפות  ובפרק מבוי  תינוקת  ובפרק  נוחלין  יש  )וכן בפרק  בידי.  בפניכם טעות הם 

האומר בקדושין ובראשון מזבחים(, אמר רבי טרפון לרבי עקיבא, הפורש ממך כפורש מחייו, שהודה 

לדבריו, עכ"ל.

דרך ההודאה.

טו. וכמו"כ מלמדים אותנו הצדיקים להיות מודים על האמת, שבזה נזכה לצאת מחושך לאור 
גדול, וכמו שרואים אצל אדוננו מהרנ"ת זי"ע, שכל תפלותיו בנויים על ההודאה על האמת, 

וכמו שרגיל מהרנ"ת לומר  שיש הרבה ששואלים למה צריכין להתמרמר כל כך בלב נשבר, 

בתפלותיו "וכמו שיודע אני עצמי שאני החייב", ולדברינו יובן שעיקר כח אורו של משיח הוא 

רביה"ק  שאמר  וכמו  האמת,  ולהצדיק  להאמת,  מתקרבים  ובזה  תירוצים,  שום  בלי  ההודאה 

)בחיי מהר"ן שז( שע"י שמספר חסרונו יכול הצדיק האמת לתקן, ולכן רביה"ק ומהרנ"ת מלמדים 

אותנו דרך ההודאה, שהוא כוחו של דוד מלך ישראל, שבזה נזכה לאורו של משיח בב"א.



-לה-    /תיודהשלישית

סעודה שלישית

שיחה א' – רעוא דרעוין

פרשת ויגש תשע"ח

רעוא דרעוין – זמן שעלו ישראל במחשבה תחילה

ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישעך. רעוא דרעוין הוא זמן ועת 
זי"ע  - מאמר ח, א( בשם רבו הרה"ק מהרמ"מ מרימנוב  )מאמרי השבתות  רצון כמ"ש ה'בני יששכר' 

וה'בני  לברוא את העולם.  ית"ש  ברצונו  עלה  זמן שורש הבריאה, שאז  הוא  דרעוין  רעוא  כי 

שנקראו  ישראל  בשביל  ישראל,  עבור  היתה  כולה  הבריאה  כי  בהיות  זה  על  מוסיף  יששכר' 

ראשית, נמצא שרעד"ר הוא הזמן הנעלה של 'ישראל עלו במחשבה תחילה'15.

רעוא דרעוין הוא זמן שורש הבריאה, זמן שעלו ישראל במחשבה תחילה, והוא שורש החיים 
של יהודי. שורש הבריאה של ישראל הוא אותו הרצון ש'עלה במחשבה תחילה'. מחשבה זו 

הוא שורש החיים והבריאה של היהודי.

וכן טרם ירידת כל נשמה מודיעין אותו סוד 'רצון' זו תחילה

וכמו שמחשבה זו הוא שורש החיים והבריאה של היהודי בכלליות הבריאה, כך הוא בפרטיות, 
כי מה שיש בשורש יש בכל. וכמו שבשורש הבריאה הכללית היה 'רצון' להבראות – וישראל 

'עלה במחשבה תחילה', ומחשבה זו הוא שורש הבריאה, כך הוא בפרטיות, כמו שאמרו חז"ל 

)נדה ל:( שכל נשמה לפני שנולד משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. 

הנשמה  את  שמאלית(  )בשין  שמשביעין  שובע16,  מלשון  החסידות(  )בספרי  מובא  זו  'שבועה'  וסוד 
שנותנין  אותו'  ש'משביעין  ה'שביעה'  היא  וזו  צדיק,  להיות  הכוחות  לו  נותנין  צדיק',  'תהי 

15 וזל"ק בשבת בזמן צלותא דמנחה נקרא עת רצון כמבואר בזהר, ושמעתי מאת כבוד אדומ"ו הרב הקדוש מהרמ"מ זצוק"ל 

הטעם, להיות בריאת העולם בששת ימי בראשית, הנה התחלת הבריאה אור ליום א' שהוא מוצאי שבת, הנה קודם הבריאה עלה 

ברצונו ית"ש לברוא את העולם, הנה הזמן שקודם ליל א' הוא זמן ועת הרצון כמו בהתחלת הבריאה אז עלה ברצונו עכ"ד ז"ל. 

ומזה תשכיל ותדע, הנה ברצון הקדום אז ישראל עלה במחשבה בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ]פירש"י בראשית א 

א, ויק"ר פל"ו ד'[, ועל ידי מחשבות ישראל כביכול נתהוה כל היצור, המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו, וזהו 

שאנו אומרים במנחת שבת 'ואני' דייקא עמך ישראל שעליתי במחשבה וברצון הקדום, משא"כ שאר האומות אין להם שייכות 

עם העת רצון, רק אני תפלתי לך הוי"ה עת רצון )תהלים סט, יד(, הבן.

ֵבַע  16 על משקל שאמרו חז"ל )ברכות יד.( א"ר יונה א"ר זירא כל הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר )משלי יט, כג( ְוָשׂ

ַבע. ֵבַע אלא ֶשׁ ֶקד ָרע, אל תקרי ָשׂ ל ִיָפּ ָיִלין ַבּ



-לו-

)דברים לג, כג(  - רצון' כמ"ש  זו הוא כח ה'רצון', בסוד 'שבע  לו הכוחות להיות צדיק. ושביעה 

נפתלי שבע רצון, 'נפתלי' ענינו דביקות וחיבור, וכמ"ש חז"ל עה"פ )בראשית ל, ח( נפתולי אלקים 

)רש"י שם(, וכנודע מאריכות סוד התפילין,  נפתלתי – מלשון צמיד פתיל, חבורים מאת המקום 

וזהו 'משביעין' אותו תהי 'צדיק' ואל תהי רשע, שנותנין לו כח השביעה – הוא כח הרצון – 

מסוד 'צדיק'.

והיינו שמודיעים לנשמה איך שהקב"ה רוצה בו, כי רוצה ה' בעמו, ושכל הבריאה כולה מריש 
כל דרגין ועד תחתיתה, עליונים ותחתונים, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, כולם נבראו רק 

עבורה. כי אחר שתרד הנשמה לזה העולם עלולה שתשכח ותסתפק בזה, ה'עולם' מעלמת על 

ידיעה זו, והאדם מרוב העלם ומכל העובר עליו מוצא את עצמו משתאה אם חפץ ה' בו, בכן 

מודיעים לנשמה ומשביעין )בשין שמאלית( אותה היטב עד שתשבע בידיעה זו17, שתדע בידיעה 

ברורה עד כמה הקב"ה מחבבה כבת יחידה, ולא זז מחבבה עד שקראה אחותי, ולא זז מחבבה 

עד שקראה אמי, ישראל אשר בך אתפאר.

וזה הזמן ש'משביעין אותו תהי צדיק', היינו קודם המשכת הנשמה, שאז משביעין את הנשמה 
בסוד בכח ה'רצון', איך שהקב"ה רוצה בנשמות ישראל, הוא כעין זמן שורש הבריאה הכללית 

ש'עלה במחשבה תחילה', שהוא ה'רצון' הקדום לנשמות ישראל.

'בי אדוני - פנימיות הרצון

ובפרשתן ויגש אליו יהודה וגו', ובספה"ק רמזו בכאן סוד התפילה כנודע, ושורש הדבר הוא 
בחז"ל במדרש כאן )ב"ר צג, ו( הגשה לתפילה, ובפרט בזוה"ק )ח"א רט:( בפרשתן מדבר מתפלת 

לחש, ושאין להגביה הקול כלל בתפלה18.

ויבואר, כי איתא במדרש כאן )ב"ר שם, ב( כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו )תהלים מח, ה(, כי הנה 
ו'כתר' הוא  'כתר', כתר מלוכה,  'מלך' הוא בחי'  והנה  יעו"ש.  וכו'  ויוסף  יהודה  זה  המלכים 

17 ענין ה'שביעה' הוא כמ"ש )ברכות שם( כל ה'משביע' עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין אותו בשורות רעות, שנאמר ושבע 

ילין בל יפקד רע.

18 וז"ל ואוקימנא מאן דצלי צלותיה )וקם( קמי מאריה איצטריך ליה דלא למשמע קליה בצלותיה, ומאן דאשמע קליה בצלותיה 

צלותיה לא אשתמע, מאי טעמא בגין דצלותא לאו איהי ההיא קלא דאשתמע, דההוא קול דאשתמע לאו היא צלותא, ומאן איהי 

צלותא דא קלא אחרא דתליא בקלא דאשתמע, ומאן הוא קלא דאשתמע דא ההוא קול דהוא בוא"ו, קלא דתליא ביה דא ההוא 

קל בלא וא"ו. ובגין כך לא אצטריך ליה לבר נש למשמע קליה בצלותיה, אלא לצלאה בלחש בההוא קלא דלא אשתמע, ודא 

היא צלותא דאתקבלת תדיר, וסימנך )בראשית מה, טז( והקל נשמע, קל בלא וא"ו נשמע, דא היא צלותא דהיא בחשאי, דכתיב 

בחנה )ש"א א יג( וקולה לא ישמע, דא היא צלותא דקב"ה קביל, כד אתעביד גו רעותא וכוונה ותקונא כדקא יאות, וליחדא 

יחודא דמריה כדקא יאות בכל יומא וכו'. רבי אלעזר אמר, קלא בחשאי דא היא קלא עלאה דכל קלין נפקין מתמן, אבל קל בלא 

ו' דא היא צלותא דלתתא, דאיהי אזלא לאסתלקא בוא"ו ולאתחברא ביה.



-לז-    /תיודהשלישית

בחי' 'רצון', כמ"ש )תהלים ה, יג( כ'צינה ר'צון ת'עטרנו, ועתה שהמלכים יהודה ויוסף נועדו וכתר 

בכתר נפגשו, היינו רצון ברצון נפגשו ובאו יחדיו. והכוונה שיהודה בא להתחנן ולהכריע את 

יוסף בכח הרצון, ובזו גרם שנתעורר ונתגלה גם רצונו של יוסף עצמו.

כי יהודה ידע בנפשו שרצונו היה לטוב, וידע שאם הרצון הוא לטוב אז מים רבים לא יוכלו 

הוכיח  רצ"ל שיהודה  יגבור.  הנה הרצון הטוב  עליו,  יוסף  ומה שהעליל  לכבות את האהבה, 

ליוסף כי אם אמנם שנתפסו כאן בעלילה אחר עלילה, ואין לאל ידו להוכיח צדקו נגד השמש, 

אכן מה שנכנס לכל הענין כאן היה רק מחמת רצון הטוב, לטובת אביו וכל בני ביתו, כי עבדך 

יעשה  ומה  טוב,  רק  רצה  זה  ובכל  לביתם,  טרף  ולהביא  אביו  שיבת  לכלכל  הנער  את  ערב 

זה עורר רחמי  ובכח  לי רצון טוב.  - היה  יהודה  זהו כוחו של  ונתגלגלו הדברים כמו שהיה. 

יוסף, כמו שהיה.

הרצון  פנימית  לבבי,  בפנימית  'בי'  וראה  הסתכל  אדוני,  ב"י  ויאמר  יהודה,  אליו  ויגש  וזהו 

הטוב, וזה גרם 'ולא יכול יוסף להתאפק', ונתגלה גם הרצון שלו להגלות ולהתאחד עם אחיו.

תפלת לחש – דיבור בלי קול

ולכן נרמז בכאן דייקא ענין התפלה, ובפרט התפלה בלחש כדאיתא בזוה"ק, כי הנה בשו"ע 

ומשמיע  בשפתיו  הדברים  מחתך  אלא  לבד  בלבו  יתפלל  לא  המחבר  פסק  ס"ב(  ק"א  )סי'  או"ח 

יש  אם  קבלה  ע"פ  דעות  ב'  מביא  )סק"ה19(  במשנ"ב  אכן  קולו.  ישמיע  ולא  בלחש,  לאזניו 

להשמיע לאזניו או לא, ועיין בשערי תשובה וכף החיים שם.

כי בתפלה יש סוד שמדברים ואין שומעים כלום, ]ואף אין יודעים איפוא עומדים, כמו שהביא 

בהיכל הברכה )פ' כי תצא – דברים כב, ו( שאמר הקדוש רבי גרשון מקיטוב למרן גיסו הבעש"ט בעת 

שעדיין לא הכיר מדרגתו 'כל זמן שאתה מתפלל ואתה בתוך הדבור מלובש יודע ושומע, עדיין 

כאן  ואין  מצורע  פ'  ישראל  עבודת  ועי'  בדברו',  יצאה  נפשי  אלא  לכוונת התפלה,  הגעת  לא 

מקומו[, אבל באופן כללי ניתן להבין כי תפלת לחש הוא שאין שומעין כלום, אפילו הוא עצמו 

אינו שומע, יש רק חיתוך אותיות בעולם.

19 שם, ומשמיע לאזניו - ויש שכתבו דצריך לחוש לדברי הזוהר שאף לכתחילה לא ישמיע לאזניו, אבל המ"א כתב שאין ראיה 

מהזוהר, וכ"כ בביאור הגר"א דאף דעת הזוהר הוא כהשו"ע, וכן כתבו שארי אחרונים שטוב יותר לכתחילה שישמיע לאזניו. 

ובדיעבד לכו"ע אם אמר בלחש כל כך שאפילו לאזניו לא השמיע יצא, כיון שמ"מ הוציא בשפתיו.



-לח-

תפילת כהן גדול בקוה"ק – סוד תפלת לחש

אבל  כלום,  בקוה"ק  הכה"ג  התפלל  שלא  נראה  התורה  נגלות  פי  שעל  מה  ליישב  יש  ובזה 
בזוה"ק )פ' אחרי( ובתרגום יונתן )במדבר לה, כה20( כתוב שכן התפלל. ולפי הנ"ל יש להשוות 

בלי  הדיבור  בחיתוך  הכה"ג מתפלל  לומר שהיה  דיש  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  דאלו  הדעות 

קול, שפתיו היה נעות וקולו לא ישמע, דבר שעל פי נגלה אין זה תפילה אבל על פי נסתר זה 

תפילה.

תפלת לחש סוד היחוד – סוד הרצון

ועומק הדבר יתבאר על פי מ"ש אדמוה"ז )בתורה אור פרשת לך לך ועוד( דעתיק נתגלה בבינה דוקא, 
ובפשטות  בקול.  הוא  בחכמה  שהוא  חזרה  תפלת  ואילו  בלחש,  הוא  העמידה  תפילת  ולכן 

חזרה  אבל  בלחש,  להיות  צריך  כן  על  אחיזה  יש  ושם  בבינה  הוא  שלחש  מפני  הוא  ההבנה 

בחכמה ואין בו אחיזה אפשר לאומרו בקול. 

אכן י"ל כי לפי דברי אדמוה"ז כי עתיק נתגלה בבינה דוקא, כי עתיק בבינה כמ"ש האריה"ק, 
הנה עתיק שהוא 'כתר' הוא ה'רצון', וזה ה'רצון' מתגלה בבינה, וה'רצון' הוא סוד ה'יחוד' בין 

כנסת ישראל לאביהם שבשמים, וכן 'יחידה' שבנפש הוא ה'רצון', ובהיות שזה מתגלה בבינה 

על כן הוא בלחש דוקא, כדרך הי'יחוד' הנעשה ב'חשאי'.

ולפ"ז מתבאר כי תפלת לחש סוד הרצון מצד אחד הוא בינה ועל כן הוא בלחש אבל מצד שני 
הוא בחי' עתיקא. וזהו סוד תפלת כה"ג בקוה"ק מקום היחוד בלחש דוקא, בהתגלות הרצון 

העליון וסוד היחוד, שכל זה הוא סוד יוהכ"פ היובל הגדול. והדברים עמוקים ונפלאים21.

20 תרגום יונתן במדבר שם ]בפסוק והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה 

וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש[, וישזבון כנישתא ית קטוליא מן יד תבע אדמא, ויתובון יתיה 

כנישתא לקרוויא דקלטיה דאפך לתמן, ויתיב בה עד זמן דימות כהנא רבא, דרבי יתיה סגיא במשח רבותא, ומטול דלא צלי 

ביומא דכפורי בקודש קודשיא על תלת עבירן קשין, דלא יתקלון עמא בית ישראל בפולחנא נוכראה ובגילוי עריותא ובשדיות 

אדם זכיא, והוה בידיה לבטלותהון בצלותיה ולא צלי, מטול כן אתקנס לממת בשתא ההוא.

21 נפלא להבין עומק הפשיטות של זה החידוש דתפלה בלי קול בנגלה אינו תפילה ובנסתר זה תפילה, כי מצד תורת הנגלה – 

עבודות ב'נגלה', ועל כן צריך להיות תפלה בקול, ואילו תורת ה'נסתר' – עבודות ב'הסתר', תפלת לחש וקול לא ישמע. ונמצא 

כמו שהתורה הק' נחלקת לב' חלקי ה'תורה', נגלה ונסתר, ולעומתם יש חלקי 'עבודה' נגלה ונסתר.

ולפי האמור בביאור 'תפילה בלחש', בלי קול כלל, שבנגלה אין זו תפילה אבל בנסתר זה תפילה. הנה כי כן י"ל לענין עבודת 

ה' בכלליות, בנגלה אמרו ותלמוד תורה כנגד כולם, הקו"ל קו"ל יעקב, קו"ל תורה וקו"ל תפילה, וכל העבודות האחרות הם 

למטה מזה, אבל בנסתר יש עבודת ה' של בל"י נשמ"ע קול"ם, יצא אדם לפעלו ולעבודתו, לעשות לו דירה בתחתונים, לקדש 

שם שמים על עצמו ועל סביביו, ועל זה נאמר בכל הארץ יצא קום בלי נשמע קולם, לא קול ענות גבורת התורה ולא קול ענות 

תפילות נעלות, עבודת הנסיונות, אכן זוהי ה'יחוד' לייחד שמא דקוב"ה, ובתפילה חרישית, טאטע העלף מיר, צעקה בל"ב, 

ולבבו יבי"ן, נבו"ן לח"ש )ישעי' ג, ג(, וכל עבודתו ביחוד בינו לבין קונו.
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יהודי נעמד להתפלל שמונה עשרה בכח הרצון שלו

ולכן נרמז ענין תפלה ותפלה בלחש ב'ויגש אליו יהודה' וגו', כי סוד התפילה ובפרט תפילה 
בלחש הוא סוד הרצון, ובכח הרצון עורר יהודה את רחמי יוסף, ו'רצון' זה הוא שגרם לה'יחוד' 

שנתייחדו האחים ביחודא שלים.

והנה הוא מתחיל  גדול ליהודי בגשתו להתפלל תפלת לחש שלו, שמונה עשרה,  לימוד  וזה 
אדנ"י שפתי תפתח, כי לפי השו"ע )שם סעיף א( אם לא כיון ברכת אבות צריך לחזור ולהתפלל, 

ולפי הרמ"א )שם בהגה( יש מקום להקל מפני שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, ועל זה פותח 

האדם את תפילתו 'אדנ"י שפתי תפתח', בגילוי הרצונות שלו, בחי' 'בי אדנ"י' – ידבר נא עבדך 

דבר, ואני תפילתי לך ה' עת 'רצון', יש לי רצון טוב, רצוני להתפלל לפניך, ומסיים יהיו ל'רצון' 

אמרי פי ו'הגיון לבי' לפניך.

 ***

ויתבאר עוד, כי היושב בבית ה' ועוסק כל היום בתורה ובעבודה, עיקר עבודתו ביום, בלילה הוא יורד ונח מגדלות עבודתו, 

– בחי' ה'נגלות' 'לנו ולבנינו'. לעומת זה העוסק בעבודה ובבירורים ונסיונות במשך היום, ביום אין לו זמן ומוח כלל, לעת 

ערב זמן היחוד הוא מתחבר עם ה', ובפרט אם זוכה והולך ללמוד תורה, ובפרט אם עוסק בהניעור בלילה, ועכ"פ באנחה, הוא 

'מתחבר' על ידי ה'רצון' שלו, עוד יום עבר וכמה רציתי וכו', ערב הוא זמן היחוד, שכל עבודת זה האדם הוא כולו יחוד – בחי' 

ה'נסתרות' ל'ה' אלקינו'. יצא אדם לפעלו – ולעבודתו עדי ערב.

ולהטמין דבר זה ברמז יש לומר, הקו"ל קו"ל יעקב, ב' הקולות הם קול תורה וקול תפלה, ב"פ קו"ל גי' ער"ב במכוון, יצא אדם 

לפעלו ולעבודתו עדי ער"ב, דא כגוונא דא, נגלה ונסתר, 'ערב' הוא זמן היחוד.



-ל-

שיחה ב' – אשגבהו כי ידע שמי

פ' ויגש תשע"ח

אהדריה קרא לשם יעקב

ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. בסופ"ק דברכות )יג.( 

תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר )בראשית יז, ה( והיה שמך אברהם, 

מעתה  אלא  אברם.  שמך  את  עוד  יקרא  ולא  ה(  יז,  )שם  שנאמר  בלאו  עובר  אומר  אליעזר  רבי 

יהיה  יעקב כי אם ישראל  יקרא שמך עוד  י( לא  )שם לה,  ]דכתיב  נמי,  יעקב הכי  הקורא ליעקב 

שמך[, שאני התם דהדר אהדריה קרא, דכתיב )שם מו, ב( ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה 

ויאמר יעקב יעקב.

יש להבין סוד דאהדריה קרא לשם יעקב, גם יש להבין הרי מאז שנקרא ישראל כבר אהדריה 

יעקב,  הקב"ה  שקראו  ויגש  בפ'  כאן  עד  לכת  הרחיקו  ולמה  יעקב,  בשם  פעמים  הרבה  קרא 

וחלק הנגלה ידוע, גם בספה"ק מתבאר הענין כל אחד כפי דרכו בקודש.

למה נקבע שם יעקב המורה על קטנות בזמן גדלות כזה

כי  הרבה  מבואר  בספה"ק  דהנה  וישראל,  יעקב  השמות  בדבר  להתבונן  בהקדם  לבאר  ויש 

הוא  'יעקב'  זה  ולעומת  ראש',  'לי  בחי'  הגדולה,  הדרגא  הוא  העליונה,  בחי'  הוא  'ישראל' 

הדרגא הקטנה, בחי' 'עקביים', ובזמן שיעקב בקטנות נקרא 'יעקב', ולפי זה קשה להבין כאן 

השראת  אליו  חזרה  כאן  הלא  יעקב',  יעקב  ויאמר  הלילה  במראות  לישראל  אלקים  'ויאמר 

השכינה ונתייחד עמו הדיבור, כאן כבר היו לו גילויים גדולים, ולמה קראו הקב"ה כאן יעקב.

עוד, אלא שפסוק זה היינו הוא ד'אהדריה קרא', בכאן נקבע ונחקק שמו יעקב לדורות,  ולא 

ואם יעקב הוא המדרגה הקטנה היה מתאים יותר שייקרא ויקבע השם יעקב במשך הכ"ב שנים 

שלא היה לו השראת השכינה, ולהורות כי יש זמן גדלות ויש זמן קטנות והעלם, יש זמן של 

השראת השכינה ויש של הסתלקות השכינה, ובזמן של סילוק שכינה וקטנות היה ראוי להיות 

דתיהדר קרא לשם יעקב, ובזה תיקבע הוראות השמות יעקב וישראל על נכון, ולמה אהדריה 

השכינה  עליו  ושרתה  אליו  שחזרה  בזמן  כזה,  מופלאה  גדלות  בזמן  דוקא  יעקב  לשם  קרא 

שפירשה ממנו כמ"ש )בראשית מה כז( 'ותחי רוח יעקב' אחרי כ"ב שנים של סילוק שכינה, והקב"ה 

מדבר אליו ומבטיחו הבטחות כאלה.
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גדלות, לומר דאפילו בזמן  פשט אפשר לומר, דלהכי אהדריה קרא כאן דוקא, בזמן  ובדרך 
גדלות לא נסתלק השם יעקב.

לחיות בקטנות וגדלות במבט אמת

אכן יש לומר, דהנה נודע מה שפירש הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע )נועם אלימלך פ' אמור22( 
על דברי חז"ל )רש"י ריש פ' אמור( 'להזהיר גדולים על הקטנים', שעל האדם להאיר מזמן הגדולת 

על זמן הקטנות, והדברים ידועים.

כשיהודי שומע על המושג של גדלות וקטנות, ובא להכיר איך שחייו מורכבים ממצבי  ברם 
הוא  וקטנות  גדלות,  הוא  גדלות  אכן  אז  מ'צדו'  הדבר  על  כשמסתכל  הנה  וקטנות,  גדלות 

קטנות, הוא מואס בקטנות, מרחוק ה' – נראה לו, אבל כשבא מצד 'מעלה' כבר קבעו חז"ל כי 

'עליונים למטה ותחתונים למעלה'.

כל אחד רואה זאת בבן אצל אביו, שיש זמן שלפי הבנתו נראה לו שאביו אוהבו, ובזמן אחר 
נדמה לו שעכשיו אינו אהוב אצל אביו, מחמת שפלותו או אי הצלחתו, אך הכל הוא על דעת 

ונפשו בנפשו קשורה, אדרבה  בו  רוצה  בנו בעין חמלה,  עצמו. האמת הוא שהאב מביט על 

הוא אומר כמה נחת רוח יש לי מהתנהגות הבן במצב כזה.

הוא מרגיש  בזמן הגדלות  וקטנות.  גדלות  זמני  על  לגבי הסתכלותו  לקונו  בין אדם  הוא  וכן 
קרבת אלקים ושהקב"ה חפץ בו, שונים הם פני הדברים בזמן הקטנות, ולפי ההבנה שלו בדבר 

זמן הקטנות. כמה אומלל מבט זה, גדלות כזה אינו גדלות, גם הקטנות אינו קטנות, אלו הם 

רק 'טעותים', הוא חי מעבריו בדמיון ובטעות, הוא קובע לעצמו מהו גדלות ומה קטנות, ואיך 

הוא מעמדו ותמונתו בעיני ה' בזמנים אלו.

גם בזמני קטנות יש כבוד לשמו ית'

אכן כשיהודי מתבונן שכל תכליתו בזה העולם הוא דבר אחד, לגלות כבוד השי"ת, כמאמר 
זהו כל תכליתו של  יצרתיו אף עשיתיו,  ז( כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו,  )ישעי' מג,  הכתוב 

יהודי, לגלות כבוד הקב"ה בעולם, ועל זה הוא נברא ונולד ובא ונמצא בעולם, וכשלעצמו אין 

22 וזל"ק, בענין אחר נראה לפרש דברי רש"י ז"ל 'להזהיר גדולים על הקטנים', להיות כל האדם בשעה שעוסק בתורה או 

בתפילה או באיזה דבר קדושה אז הוא בגדלות המוחין, וכך הדרך הצדיקים שלפני התפילה המה מיישבים עצמם ומוחין שלהם 

לפני מי הם מתפללין, והקדושה ההיא מגביה המוחין בעת העסק בה, אבל אחר התפילה או עסק הקדושה ההוא נופל לקטנות 

המוחין בהילוכו בהבלי הזמן, וזה אינו תכלית העבודה השלימה, כי אדם צריך להיות תמיד בקדושה ובטהרה בלי הפסק רגע 

א', לזה צריך לקשר עצמו גם כן בעת הגדלות מחשבתו בהש"י ב"ה, שיהיה מחשבתו קשורה אף שילך ממנה, וזה 'להזהיר 

גדולים' פירוש בשעה שהם בגדלות, 'על הקטנים' שישארו בקדושתם אף שיהיו בקטנות. וק"ל.
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לו מציאות משלו כלל, וכמובא בספה"ק )ועי' ליקו"מ קמא תורה ו ותורה יא( שאין יהודי לחפש כבוד 

עצמו, וכולו אומר כבוד שמים, טוב יצר כבוד לשמו, ולא זולת, אז מבין יהודי שיש תכלית 

לזמן הקטנות שלו גם כן, יש מזה כבוד שמים, לכבודי בראתיו, וכבוד שמים הוא תכלית הכל.

ורק אז מבין יהודי ענין 'ברית בין הבתרים', שורש הקטנות הכלליות והיסורים של כלל ישראל. 
כי לאחר כל ההסברים עדיין קשה מה זה ועל מה זה שנגזרו כל אלה על ישראל חביבין, ברם 

יהודי יודע וחי בזה שאין אנו מבינים דבר, אכן כל מה שנעשה עמנו הוא לגלות כבודו ית'. 

גזירת גלות שנגזר  וכן אמרו לענין  וצריכין לחיות בזה שהכל בחשבון,  ובודאי שיש בחירה, 

לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, עכ"ז צריכין להבין כי אנחנו לא מבינים כלום, וכמאמר 

החכם אילו ידעתיו – הייתיו, ברם כל מה שנעשה עמנו הוא למען כבוד שמו ית'. 

אהדריה קרא ל'יעקב' בזמן גדלות דוקא

השכינה,  השראת  זמן  דוקא,  גדלות  בזמן  כאן  אבינו  ל'יעקב'  כאן  קרא  דאהדריה  ענין  וזה 
ההסתכלות  ולבניו  אבינו  ליעקב  הקב"ה  נתן  אלקים  קרבת  זמן  הגדלות  בזמן  כאן  שדוקא 

להבין  יקח  כי ממנו  עליו,  ואלו שעברו  זמני הקטנות, הבאים מצרימה,  על  והנכונה  האמיתי 

שאפילו מצב של 'יעקב יעקב', גם שם נמצא השי"ת, וגם משם עולה כבוד לשמו, ויבין גם אז 

לומר 'הנני'.

דעקבתא,  עקבתא  יעקב',  'יעקב  של  מצב  יש  אכן  עקב,  בחי'  קטנות,  זמן  על  מורה  'יעקב' 
על  מכוון  אם  כי  הלשון,  כפל  אינו  יעקב'  'יעקב  כי  מובן  זה  ולפי  ירחם.  ה'  דקטנות,  קטנות 

זה ליעקב שיבין מזמן הגדלות שגם  והורה השי"ת  'יעקב' שב'יעקב', עקביים דעקביים,  זמן 

במצבים כאלה נמצא השי"ת, וגם משם עולה קורח רוח וכבוד ושעשועים להשי"ת. 

קרבת אלקים והשעשועין שאדם מרגיש בזמן גדלות ישמשו אות על ימי הקטנות

הנה  ליעקב  אומר  יעקב', הקב"ה  יעקב  ויאמר  הלילה  לישראל במראות  'ויאמר אלקים  וזהו 
לך  השפעתי  ותוכל,  אנשים  ועם  אלהים  עם  שרית  כי  'ישראל',  שם  לך  נתתי  שנה  כ"ב  לפני 

אז השגות וגדלות כזה, ובפרט בחיבור יעקב ויוסף, וישראל אהב את יוסף כי בן זקונים הוא 

וגדלות  לו ליעקב אז השגות אלקות  לו כתונת פסים, היה  לו, ארי בר חכים הוא ליה, ועשה 

מופלגים היותר אפשר ושייך, פתאום נגמר הכל, ועכשיו נפתח הדבר שבעתיים, ועכשיו בזמן 

יעקב', עקביים דעקביים,  'יעקב  גם כשיהיה מצב של  כי  ולדעת  גדלות מופלגת עליך להבין 

תבין מזמן הגדלות על זמן הקטנות האהבה והחביבות והשעשועים שיש לי ממך. ובכל מצב 

שהוא, אפילו בזמן 'עקב' ובזמן 'עקב דעקב', יהיה לך דעת ושכל זה, שיהיה לך מבט זה אפילו 



-לג-    /תיודהשלישית

בזמן הגלות. 'ויאמר הנני', שיהיה לאדם הדעת לומר 'הנני' אף בזמן הקטנות, על דבר כבוד 

שמו, כמו שהיה מוכן כעת בזמן הגדלות לומר 'הנני'.

אף אחד לא רוצה נסיונות ח"ו, אף אחד לא רוצה להתנסות בעבודות קשות, ובפרט  בודאי 
בזמן הגלות, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אין לנו הכוחות עבור זה. שום 

זאת  אבל  מזה.  לדבר  רוצה  מי  כאלה,  מדברים  לברוח  רוצה  אדם  זה,  לדבר  רוצה  אינו  אחד 

עבודת בני הגרשוני, שלא ירך לבב אדם בזמן הקטנות ובקטנות דקטנות להדמות כאילו נתקרר 

האהבה והחיבה מה' אליו, ולא יטעה בתר הרהור לבכון שאתם טועים אחריהם )תרגום במדבר טו, 

לט( לאמר כי לא חפץ ה' בו, כי אם שיהיה לאדם זה הדעת קביעא וקיימא, וישם לו אות מימי 

הגדלות, שאז היה ברור לו האהבה והחביבות והשעשועים שיש להקב"ה ממנו, הנה כמו אז 

כן עתה, אני ה' לא שניתי.

'ואל שדי יתן לכם רחמים' – הסתכלות של רחמים על עצמו

מה  ידע  ולא  ניבא  רחמים',  לכם  יתן  שדי  'ואל  שאמר  עצמו,  יעקב  רמז  כבר  זה  גילוי  ועל 
ניבא, עדיין לא ידע בדיוק מה שאמר, כי לא היה לו אז רוה"ק, אבל אמר תבינו שכאן יתגלה 

הרחמים, 'ואל שדי יתן לכם רחמים', כמו שדברנו דאיתא במדרש על זה שהאדם מלא יסורים, 

ויעקב אבינו אמר תבינו כשעובר מצב כזה, שהכל רחמים וחסדים.

והתוודע  הדבר  נתגלגל  אוכל,  לשבור  למצרים  השבטים  ירידת  של  זו  שממעשה  היה  וכן 
יוסף אל אחיו, וחזרה אליו השראת השכינה, ובא אליו זה הדיבור מפי הקב"ה 'ויאמר אלקים 

לישראל וגו' ויאמר יעקב יעקב', להבין שהכל הוא רחמים, ועל דיבור זו ניבא יעקב שאמר ואל 

שדי 'יתן לכם' רחמים, כאן נתקיימה הדבר, כאן נתן הקב"ה רחמים זו, ההסתכלות של רחמים 

על ימי הקטנות והירידה.

יעקב יעקב – תגבורת היצר

לב:(  )נדרים  כנודע  שס"ד  גי'  ]השט"ן  השט"ן,  בגי'  יעק"ב  יעק"ב  להוסיף,  יש  פרפרת  ובדרך 
שבשס"ד יום השט"ן שולט, אבל ביום השס"ה הוא יום הכיפורים אינו יכול לשלוט על בני 

יעקב אבינו, שרצה  זה נאבק שר של עשו עם  גי' שס"ה, שעל  גיד הנש"ה,  וזה ענין  ישראל, 

לחטוף גם את זה, ועל כן כשנצחו יעקב נקרא בשם ישראל, כי יעק"ב עם השט"ן גי' ישרא"ל[, 

האדם,  לבב  ירך  אל  ואעפ"כ  השט"ן,  ושליטת  קטנות  ימי  על  מורה  יעק"ב  יעק"ב  ולעניננו 

ואם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח, זכור יזכור את השעשועים שהרגיש בעבר שיש 

להקב"ה ממנו, ויען ויאמר 'הנני'.



-לד-

ביזת הים – הנני למען כבוד שמו

'ביזת  יה בירידתם למצרים, ודבר זה הוא  זו נתן הקב"ה ליעקב אבינו ולשבטי  זה ודעת  כח 

עצמותי',  את  והעליתם  אתכם  אלקים  יפקוד  'פקוד  מצרים  לגולי  יוסף  כמ"ש  הגדול,  הים' 

ולומר  יוסף, הוא הכח הזה שמסר יעקב ליוסף, שיוכל לעמוד בקשרי המלחמה  עצמותו של 

'הנני', 'הנני' – אני רוצה כבוד של הקב"ה. ויוסף מסרה להבאים אחריו, עד שבא משה רבינו 

והוא קיבל כח זו. והיא היא ביזת מצרים וביזת הים, שיהודי יוכל להבין 'יעקב יעקב – הנני', 

שתכלית הכל הוא לגלות את הקב"ה בעולם, ונגלה כבוד הוי"ה. ויקויים בנו מקרא שכתוב יהי 

כבוד ה' לעולם – ישמח ה' במעשיו, אמן.

 ***

שיחה ג' – קרבה אל נפשי

פרשת ויחי תשע"ז

ָרֵאל:  ַחְנטּו ָהרְֹפִאים ֶאת ִיׂשְ ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרְֹפִאים ַלֲחֹנט ֶאת ָאִביו ַוּיַ
)בראשית נ ב(

ויחנטו הרופאים את ישראל

הרופאים  את  עבדיו  את  יוסף  "ויצו  הסתלק  אבינו  שיעקב  אחרי  אומרת,  הקדושה  תורתינו 

הצדיק  יוסף  עשה  אם  וחכמים  רבי  ונפלגו  ישראל",  את  הרופאים  ויחנטו  אביו  את  לחנט 

כהוגן23, עד שאמרו בפ"ק דסוטה למה מת יוסף לפני אחיו רבי אמר על שחנט את אביו א"ל 

הקב"ה לא הייתי יכול לשמור את צדיקי לא כך אמרתי לו אל תיראי תולעת יעקב )ישעיה מא יד(, 

גם יש במדרשי חז"ל ובראשונים ואחרונים משא ומתן האם עשו החניטה ע"י ישראל או ע"י 

אומות העולם, וכן יש גם אריכות האם החניטה היה רק מחוץ לגוף או גם לפנים הגוף, ואיזה 

איברים הוציאו וכו'24.

23 מדרש רבה בראשית )פרשה ק פסקה ג(. ויפול יוסף וגו' ויצו יוסף את עבדיו למה מת יוסף בפני אחיו רבי ורבנן רבי אמר 

על שחנט את אביו אמר ליה הקב"ה לא הייתי יכול לשמור את צדיקי לא כך אמרתי לו )ישעיה מא( אל תיראי תולעת יעקב אל 

תראי תולעת את יעקב ורבנן אמרי הוא שצוה אותן שיחנטו אותו הה"ד ויעשו בניו לו וגו' על דעתיה דרבי ניחא על דעתהון 

דרבנן קרוב לה' פעמים יהודה אומר עבדך אבי עבדך אבי והוא שומע ושותק:

24 עיין אבן עזרא ואור החיים, ועיין תוס' יו"ט ]פ"ד מ"ט מפסחים ד"ה גירר[ מה שכתב בענין חנטה, דהוא הוצאת אברים 

פנימים וממלא בבשמים ומשיחות, מבית וחוץ יותכו העור והבשר מעט מעט עד שישארו העצמות לבד כמו שכתב האברבנאל 

]ויחי דף תל"ט ע"ב[ עיין שם, ועיין במשניות דפוס ווילנא בלקוטים שם ]ד"ה גירר[ מה שהאריכו בזה:



-לה-    /תיודהשלישית

והנה זעקת לב היהודי בלומדו פרשה זו, הסתרה כזאת, לקחת גוף קדוש - יעקב אבינו - בחיר 

שבאבות, ולהתעסק עם גופו הקדוש בהתעסקות גשמי כזאת - דרכי כבוד של אומות העולם 

שכל יהודי עומד רחוק מזה, ובפרט שקשה הרי היה תנאים ואמוראים שגופם נשאר שנים על 

גבי שנים ולא התליע, ]כמו ר' אלעזר ברבי שמעון ואפי' ברב נחמן שהיה בחוץ לארץ גם כן 

נשאר שלם בגופו25[ ויש גם סיפורי מעשיות על צדיקים קדושים בכל הדורות, שרימה ותולעת 

מפרשים  גם  ויש  אבינו,  יעקב  את  לחנוט  הוצרכו  למה  כפלים  קשה  כן  אם  בהם,  שלטה  לא 

ויעשוהו  ולא הסריח,  יראו שיעקב מת  זאת בשביל שנתיירא שהמצריים  שיוסף הצדיק עשה 

אלוה )אוה"ח הק' 26(, עכ"פ קשה למה היה צריך לעבור הסתרה זו.

שנזכה  השי"ת  לפני  ומתחננים  עומדים  כאן,  קורה  מה  וצועק  העומד  היהודי  לב  ירגיע  ולא 

להוציא  צריך  כי  בזה,  לנו  הנחיל  ומה  אבינו  יעקב  בזה  עבר  מה  ולהבין  לשמוע  להתעורר 

מפרשה זו נקודות בעבודת השי"ת, השייכים לנו בכל דור ודור, וכמו שאמרו חז"ל )ב"ר פע"ז פ"ג( 

"ויגע בכף ירכו - נגע בצדיקים ובצדיקות בנביאים ובנביאות שהן עתידין לעמוד ממנו"27, הרי 

לנו שכל מה שעבר על יעקב אבינו שייך לנו בפרטיות.

25 בבא מציעא )פד:( - כי הוה קא ניחא נפשיה אמר לה לדביתהו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי ולא מיעסקי בי שפיר אוגנין 

בעיליתאי ולא תידחלין מינאי אמר רבי שמואל בר נחמני אישתעיא לי אימיה דרבי יונתן דאישתעיא לה דביתהו דרבי אלעזר 

ברבי שמעון לא פחות מתמני סרי ולא טפי מעשרין ותרין שנין אוגניתיה בעיליתא כי הוה סליקנא מעיננא ליה במזייה כי הוה 

משתמטא ביניתא מיניה הוה אתי דמא יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה חלש דעתאי איתחזי לי בחלמא אמר לי לא מידי 

הוא יומא חד שמעי בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי.

שבת )קנב:( - הנהו קפולאי דהוו קפלי בארעא דרב נחמן נחר בהו רב אחאי בר יאשיה אתו ואמרו ליה לרב נחמן נחר בן גברא 

אתא ואמר ליה מאן ניהו מר אמר ליה אנא אחאי בר יאשיה אמר ליה ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דהוו עפרא אמר ליה ומני 

מרי דלא ידענא ליה אמר ליה והא קרא כתיב וישב העפר על הארץ כשהיה אמר ליה דאקרייך קהלת לא אקרייך משלי דכתיב 

ורקב עצמות קנאה כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבים כל שאין לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים גששיה חזייה 

דאית ביה מששא אמר ליה ליקום מר לגוויה דביתא אמר ליה גלית אדעתך דאפילו נביאי לא קרית דכתיב וידעתם כי אני ה' 

בפתחי את קברותיכם אמר ליה והכתיב כי עפר אתה ואל עפר תשוב אמר ליה ההוא שעה אחת קודם תחיית המתים

26 אור החיים )בראשית פרק נ פסוק ב( - ויחנטו הרופאים עשה כן יוסף משום כבוד אביו, כי כן משפט הנכבדים, ומכל שכן 

בנכרים  כי הוא פלא  ויעשוהו אלוה,  ולא הסריח,  או שמת  יחנטוהו שלא מת,  בו כשלא  יטעו  כדי שלא  או  גדולי המלכות, 

המזוהמים, וסובב לבלתי יעלהו לארץ קבורתו, ואם לא היו טעמים הנזכרים הדבר פשוט כי בלא חניטה לא היה מסריח, וצא 

ולמד ממעשה רבי אלעזר ברשב"י כאמור בש"ס )ב"מ פד:(:

27 מהרש"א )חולין צא.( דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה כו'. ר"ל כל שאר מצות אין להם דבר )סבה( מיעקב רק זו המצוה ששלח 

אדני ביעקב גופיה דבר דהיינו שתקע כף ירך ובסבה זו נפל המצוה בכל אומה ישראלית והענין מבואר בקרא וירא כי לא יכול 

לו שראה כי עלה השחר שדמות יעקב הוא למעלה לא יכול לו לעצמו ויגע בכף ירכו רמז דליוצאי ירכו יוכל להזיק וע"כ לא 

יאכלו בני ישראל וגו' לפי שנגע בהם להזיקם וק"ל:



-לו-

התחלת הגלות

והנה באמת היה כאן הוראה של יעקב אבינו לבני ישראל אודות הגלות, שבני ישראל יעברו 

במשך הדורות, ואז התחיל כל הגליות, וברש"י: "ויחי יעקב למה פרשה זו סתומה לפי שכיון 

לשעבדם.  שהתחילו  השעבוד  מצרת  ישראל  של  ולבם  עיניהם  נסתמו  אבינו  יעקב  שנפטר 

ד"א שבקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו )ב"ר(:", יעקב אבינו ראה השפלות וההסתרות 

שיעברו בניו בעוצם שעבוד הגלות, שימששו החושך ולא יראו כבוד השי"ת בעולם, על כן גם 

הוא לקח על עצמו לעבור הסתרה זו, ולהורות לבניו דרך בגלות.

ביד  ותפארתך  עזך בשבי  ומבקשים עד מתי  ישראל צועקים  ובני  בפרשיות הגלות,  עומדים 

משה  כמו  למענינו,  ולא  למענך  עשה  מתחננים  ישראל  בני  ונבזה28,  נסתר  השי"ת  כבוד  צר, 

רבינו שעמד וחלה פני אלוקיו במעשה העג' ובמעשה המרגלים שלא יתבזה כבודו יתברך, בני 

ישראל מבקשים 'אמת שאנו צריכים לעשות תשובה, לסור מרע ולעזוב את רוע דרכנו, לשוב 

יעקב  ומושפל',  בזוי  ולכבודך, כבודך  אליך באמת, אבל, עד מתי עזך בשבי, טאטע, למענך 

אבינו בחיר שבאבות עובר הסתרה כזו – איה כבודך.

בכדי  להענישו  רוצה  והמלך  לפניו,  חטא  אהובו  יחידו  שבנו  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל 

עמך,  ועל  נתינך  על  יתבזה  מלכותך  וכבוד  כבודך  הרי  למלך  אומרים  הטוב,  לדרך  שיחזור 

בשומעם שבנך - נסיך מלכותך, מושלך ומבוזה בידי פושעים ומורדים, 'הוד מלכותך, אכן בנך 

חטא, אבל הימנע מלעשות זאת, למענך ולמען מלכותך, כי אין הצר שווה בנזק המלך', וכן 

בני ישראל מתחננים אליו ית' עד מתי עזך בשבי, אין זה לפי כבודך שתהיה בגלות, ביתך חרב 

והיכלך שמם )וכמו תפלת משה בפרשת תשא ושלח(.

28 עבודת ישראל )פרשת ויחי( לישועתך קויתי ה'. אחר העיון בפרשת מקץ ופרשת ויגש ופרשת ויחי עד הפסוק הזה ולא מצינו 

שם הוי"ה נכתב בם בפירוש, ותמיה נשגבה בעיני מדוע נפלא הדבר הזה מכל ספרי המקובלים שלא להביא איזה רמז שיש 

בזה. הגם שהיו סופרים ומונין כל אותיות התורה עד שעל פרשה אחת סדר תצוה שלא נזכר בכל הפרשה שם משה רבינו ע"ה 

אדון הנביאים. ונזכר הפלא בספר הזוה"ק ובס"ק, ואמרו שם כי הצדיק בדיבורו עושה רושם ומצינו בתורה דברי משה רבינו 

ע"ה שגזר על עצמו )שמות לב, לב( ואם אין מחני נא מספרך וגו', ונתקיים קצתו על כל פנים להפקד שמו מפרשה אחת עיין 

בדבריהם. ולדעתי יש גם כן איזה רמז לזה מה שברוב השנים מהקביעות חל ז' באדר שהוא יום הסתלקותו של אדון הנביאים 

בשבוע שקורין סדר תצוה דוק ותשכח. ואיידי דשייכי אהדדי מיתרמי אהדדי:

ונחזור לענינינו להתמיה מה שנעלם ח"ו מאבותינו רחבי לב הדבר הזה. כי בב' פרשיות מקץ ויגש ופרשת ויחי עד הפסוק הזה 

נפקד מקום שם הקודש הנכתב הוי"ה. ואפשר לתת טעם ואיזה רמז, כי בפרשת מקץ על ידי החלומות פרעה ופתרונו של שני 

הרעב נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. ובפרשת ויגש הוא תחילת הירידה שירד יעקב אבינו ע"ה ובניו כמו שכתוב )מו, 

ד( אנכי ארד עמך מצרימה עיין בזוה"ק. לכן נעלם שם הוי"ה המורה על הרחמים וחסדים גדולים עד הפסוק הזה לישועתך 

קויתי ה' שמורה על הגאולה העתידה שניבא יעקב אבינו ע"ה כמו שפירשו המפורשים שם. לכן נתגלה שם הוי"ה המרחם עלינו 

הפודנו והגואלנו במהרה אמן:
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עד מתי עזך בשבי

השבוע  פרשת  שכשלומדים  יהודים  שיש  וכמו  לגלות,  נכנסים  שישראל  בפרשיות  עומדים 
שנים מקרא ואחד תרגום מוסיפים כל שנה מוסיף והולך, שנה ראשונה לומד עם הרמב"ן, שנה 

וכל שנה חי עם  וכך ברבות השנים לומד כל מפרשי התורה,  שניה עם האור החיים הקדוש, 

הפרשה בהסתכלות חדשה, כמו כן יש שבכל שנה ושנה שחולף, יהודי שומע בפרשה הבנה 

יותר, ובפרט עכשיו בעוקבתא דמשיחא שבכל שנה ושנה עובר על העולם בכלליות  פנימית 

ועל האדם בפרטיות שינויים גדולים כל כך, הרי שבכל שנה מתחיל להבין את פסוקי התורה 

בפשטות ובבהירות יותר ויותר, ומתחיל להבין משמעות הפסוק 'ויחנטו הרופאים את ישראל', 

מתי  מתי',  'עד  ולצעוק  לזעוק  ומתחיל  זה,  עבור  לרדת  אבינו  יעקב  עומק השפלות שהוצרך 

יתגלה לכל העולם שאנו עמך אנו כבודך אנו נחלתך.

ולכלל ישראל אין שום ספק שבסוף יתגלה שהכול היה לכבודו יתברך, בוודאי בוודאי אין לנו 
שום ספק בזה, אבל בינתיים עד אז, יש הסתרת הפנים וכלל ישראל צועקים 'למה יאמרו הגוים 

איה אלוקיך'.

יש שפה של נגלות התורה ויש שפה של פנימיות התורה, כמו האב שידבר אל כל הבנים ידבר 
בשפה כללית וכשידבר עם בן אחד ידבר עמו בגלוי דברים הפרטיים שבינו לבינו, כמו כן יש 

הסתכלות כללית - נגלת התורה, שברוך השם איכשר דרא, אנו חיים בדור של הפצת התורה, 

ריבוי התורה, עשות ספרים הרבה אין קץ, התורה הולכת וגודלת כמו שלא היה מעולם. 

יתברך,  כבודו  של  הגדול  הבזיון  על  הוי'ה,  פני  נוכח  כמים  לבו  שופך  בפנימיות  שני  ומצד 
על הבן תורה שמתעמל בתורה יומם ולילה, ואין לו לחם ומים לתת לפי הטף, והיהודי עומד 

ויגיע כפיך כי תאכל  )אבות ב ב(,  וצועק, טאטע, אמת וידעתי שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ 

אשריך וטוב לך )תהילים קכח ב(, אבל אתה יודע מה בלבי, וח"ו אין לי קושיות, אלא קשה בלב, 

הלא התפללתי אליך והתחננתי לפניך יומם ולילה חודשים ושנים 'חנני ה' כי אליך אקרא כל 

היום' )תהילים פו ג(, ולא ראיתי שתפילות עושה רושם, המשכתי ללמוד והחובות רק גודלו, ורק 

כשיצאתי לעבוד התחלתי להרוויח, הסתרת הפנים שוועת, הרהורים שאף אחד אינו מעלה על 

שפתיו, גם כי יחשוב מחשבות אלו יבקש לקבור את עצמו מרוב בושות. 

אבל מה נעשה האור החיים הקדוש )בפר' כי תצא( כבר מדבר מזה שרואים איך לומדי התורה אין 
להם פרנסה, ואדרבה, הרחוקים וכו' בתיהם מלאים כל טוב29, וכל יהודי בתחילת עוזבו בית 

29 אור החיים )דברים כב יג( כי יקח איש אשה וגו' דברה תורה כנגד בני אדם, גם בני איש אשר חוזרים פניהם מן התורה, 

כאומרם כי היום קצר למה שצריך להשתדל על המחיה, ועליהם אמר הכתוב כי יקח איש אשה, זאת התורה המאורסה, ובא 

אליה שכבר זרחה עליהם אורה של תורה בהר סיני וקבלו הלוחות, ושנאה פירוש שאין לבם חפץ לתת לה עונתה כמשפט, 
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פז ב( לא הגלה הקדוש  )פסחים  ומחזק את עצמו במאמרם  זוכר כל מאמרי חז"ל  המדרש עדיין 

שיוצא  לעצמו  ואומר  גרים,  עליהם  שיתוספו  כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  את  הוא  ברוך 

יושבי ספסלי בית המדרש,  וגם עדיין מתבייש מחבריו  ניצוצות,  אל העולם רק כדי להעלות 

ועדיין חוזר ואומר שיצא רק להביא פרנסה ועוד מעט יחזור ללמוד, וכל זה הוא רק בתחילת 

הדרך חודש הראשון, אבל אחרי תקופת מה, שוכח מהכול, נעשה שקוע בעולם הזה, בתחילה 

עדיין קובע עיתים לתורה, קבע מלשון גזלה30, שחוטף עתים לתורה, אבל עם הזמן נעשה לו 

קשה יותר ויותר, וכמעט שאינו פותח ספר, ואיננו מדברים מיהודי שיש לו ח"ו נפילה, אלא 

מיהודי כשר וירא שמים עובד ה', שההכרח היה שיצטרך לעזוב את ביהמ"ד, והוא מתבייש 

קושיות  לו  אין  ח"ו  מקודם  שאמרנו  וכמו  ויסורים,  כאבים  ומלא  בקרבו,  נשבר  לבו  מעצמו 

באמונה, 'צדיק הוי'ה וכל דרכיו אמת וצדק', אבל לבו הנשבר צועקת ובוכה מה עם התורה, 

וכשבא מוכיח לדבר אליו למה תמאס אשת נעורים, משיב כי אין התורה זנה ומפרנסת והוא צריך למחיה, גם אינו רואה סימן 

ברכה מאמצעות לימודה, הגם כי יעסוק בה, אין נפתחין לו שערי פרנסה טובה, ואדרבא רואה כי כל האנשים שרחקוה ואינם 

חושבים בה כל עיקר בתיהם מלאים כל טוב:

והוא אומרו ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, באומרו את האשה הזאת לקחתי, פירוש שאינו כופר בליקוחיה, אלא 

שאומר ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים, פירוש לשון חוזק, כי עוסקיה סביב יחנו לדפוק על דלתי אחרים למצוא טרף:

מודיע הכתוב כי הקדוש ברוך הוא שהוא הנקרא אבי הנערה וכנסת ישראל יתבעו עלבונה של תורה לפני בית דין הגדול, והוא 

אומרו ולקח אבי הנערה ואמה והוציאו את בתולי הנערה, רמז חוזק ועלייה )ס"א פעליה( והשגות רמות יושגו באמצעותה, 

ויתבעו עלבונה בבית דין, כאומרו השערה והוא מה שאמרו בזוהר )ח"ג פ( כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע עלבונה של תורה, 

וכאומרם במשנה )אבות פ"ו מ"ב( אוי להם לבריות מעלבונה של תורה:

והנה טענת העומד לתבוע עלבונה כתובה לפנינו, כאומרו ואמר אבי הנערה אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה, פירוש 

לא נתתיה לעגנה בקרן זוית, אלא להתנהג עמה במנהג אשה לבל יגרע שארה כסותה ועונתה, כמו שמפורשים שלשת הדברים 

בספר הזוהר )תיקו"ז תיקון ו( שכולם צריכין לתורה:

וישנאה - כאן רמז סיבת ההרחקה ממנה שבאה מאותה בחינה הנקראת שנאה, ונותן טעם ההרחקה מפני שלא מצא בה תוקף 

וחוזק, והוא אומר והנה הוא שם עלילות וגו', דקדק לומר והנה הוא, להעיר כי אין זה אמת שלא גרם לו, אלא השונא השוכן 

בקרבו: 

ואלה בתולי בתי וגו' - והיו הדברים ברורים כשמלה כמה מעלות וחוזק התורה, שתחילת כל דבר כל העולם כולו בה נברא, 

בשבילה נברא, ובה מתקיים, וכל טובה הצפונה לעולם הבא ואוצרות החיים והטוב נקנים בה:

ואמר הכתוב כי זה יהיה משפט האיש ההוא על פי בית דין, ראשונה ויסרו אותו, על דרך אומרם ז"ל )ברכות ה( אם רואה אדם 

שיסורין באים עליו וכו', יתלה בביטול תורה, פירוש על מה שבטל התורה, ונדחקו האחרונים בפירוש דבר זה בטענת הלא 

ביטול עון גדול הוא, ולמה לא תלה בו עד שלא מצא: ויישוב הדבר הוא לפי שאין שיעור למה שצריך בעסק התורה, כאומרם 

)אבות פ"ב מט"ז( ואין אתה בן חורין להבטל ממנה, והגם שיראה בעיני אדם שעסק, כשיראה יסורין באים עליו באין עון, ידע 

כי כמו שראוי לו לעשות לא עשה, ועל זה ענשוהו:

30 ליקו"מ )קפד( שמעתי בשמו, שהוכיח את אחד שאמר לו, שאין לו פנאי ללמד מחמת שעוסק במשא ומתן, אמר: שאף על 

פי כן ראוי לו לחטף איזה זמן לעסק בתורה בכל יום. ואמר, שזהו מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, )שבת לא(, ששואלין 

את האדם:  קבעת עתים לתורה? קבע הוא לשון גזלה, כמו שכתוב )משלי כ"ב(: "וקבע את קבעיהם נפש"; הינו ששואלין את 

האדם, אם גזל מן הזמן שהוא טרוד בעסקיו, אם גזלת מהן עתים לתורה, כי צריך האדם לחטף ולגזל עתים לתורה מתוך הטרדא 

והעסק: 
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שהיא 'נחמדה מזהב ומפז רב' איה ברכת התורה על לומדיה, וגם אם בדורות שלפנינו עמדו 

בניסיונות כאלו, מה נעשה אנו בדור קשה כזה, איך נחזיק מעמד.

אלא שכח זה אנו לוקחים מיעקב אבינו, על ידי שאמר לחנוט אותו, הורה לנו שאכן צריכים 
לעבור בגלות הסתרת פנים, אבל תדעו שהכול מלמעלה, כך צריך להיות, אית דין ואית דיין, 

וזה מה שיהודי יושב ובוכה בתיקון רחל על החורבן הפרטי והכללי, ועל הסתלקות הצדיקים 

וכו', עד שמגיע לתיקון לאה ומתנוצץ לו, מה שאמר יוסף הצדיק )בראשית נ כ( "ואתם חשבתם 

עלי לרעה אלקים חשבה לטובה".

כפי מה דמשער  בזה, כל אחד  לו התנוצצות פרטי  יש  כי כל אחד  כך קשה לדבר מזה,  וכל 
בלביה, לפי מדרגתו והשגתו, ולפי עדינת נפשו, בני ישראל מבקשים מהשי"ת שיתן לנו את 

הכוח שאמר יוסף הצדיק 'אלוקים חשבה לטובה', ואפשר לומר מאחר שאמר יוסף זאת אחרי 

בחיר  אבינו  שיעקב  היות  ישראל  בני  שידעו  החניטה,  על  גם  שקאי  לרמוז  אפשר  החניטה, 

שבאבות עבר את זה, נתן לנו השי"ת כח להתחזק בכל מצב שיהיה.

אעירה שחר

סודות  הק'  הארי  לנו  שגילה  מה  וידוע  וכו',  בשלח  בא  וארא  שמות  של  לפרשיות  נכנסים 
נוראים בפרשיות אלו זמן תשובה31, וכבר גילה לנו רביה"ק )לקו"מ תנינא עג( "מי שרוצה לזכות 

לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים32" ותהילים היא שער החמישים.

31 שער תיקוני עונות )פרק ד( ענין שובבים נרמזין בר"ת פרשיות המסוגלים לתיקון חטא הידוע, ויתענה בימים אלו מ' יום 

מהפ"ד תעניתים הצריכים על תיקון עון זה, ויכוין בכל יום ויום בחלק אחד מד' יודי"ן שבשם ע"ב:

מנהג ישראל להתענות מ' יום מפרשה שמות עד פ' משפטים, ונתנו סימן שובבי"ם בראשי הפרשיות, ואמנם מ' יום אלו, עיקרי 

התעניות בהם לא נתקנו רק מפני תיקון קרי, וימים אלו מסוגלים על הקרי יותר מכל השנה, ואמנם תבין במה שכתבתי בסוד 

ערב רב וסוד הגלות שהיו ישראל במצרים בחומר ובלבנים, ואמרנו שאלו היו סוד טפת קרי של אדה"ר שהוליד בק"ל שנה ]עיין 

עירובין י"ח ע"ב[, ונתקנו בגלות מצרים, לכן בזמן הפרשיות האלו יש סגולה לקבל תשובת המתענה בהם על הקרי באותן מ' 

יום, לכן הם מתחילין מפ' שמות שאז התחיל השעבוד, ומסיים בפ' משפטים לטעם שאמרנו שלא נגמרו לתקן עד כי תקנה עבד 

עברי, לכן נסמך דין זה למתן תורה, יעו"ש, ]עיין שער הפסוקים שמות דף כ"ב[:

32 ליקו"מ )בתרא פג( מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסגל לתשובה. כי יש נון שערי 

תשובה, ומ"ט שערים יכול כל אדם לכנס בהם ולהשיגם, אך שער החמשים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, 

כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב )מלאכי ג(: "שובו אלי ואשובה אליכם": 

ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י ה, כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות 

השבטים, והנה הכל חפצים ליראה את שמך, ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות 

כלל לתשובה, ואפלו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השיך לו; ואפלו אם מגיע 

לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהלים, אפלו מי שאין לו 

שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיע אל השער ואות השיך לו ולפתח השער. 

נמצא שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה: 



-מ-

של  שנותיו  'וכל  ע"ב(,  ג  )ברכות  בשינה'  לילה  חצות  עליו  עבר  'לא  וקים,  חי  ישראל  מלך  דוד 

שמתעוררים  דהיינו  שעות,  בשלוש  לעמוד  מלכים  דרך  ע"ב(,  נה  )שם  טוב'  חלום  ראה  לא  דוד 

אחרי שכבר האיר השמש כשהגאולה כבר בא, אבל דוד המלך מתעורר בחצות הלילה באמצע 

החשכות, ומחבר ספר תהילים המסוגל לעורר כל יהודי לכח התשובה גם בעוד לילה, 'עורה 

)תהילים נז ט(, כח התשובה מתעורר ע"י אמירת תהילים  כבודי עורה הנבל וכינור אעירה שחר' 

להשיב השכינה הקדושה ולאוקמא שכינתא מעפרא.

ירידה  וסדר העולם בגשמיות צריך  ברא בטבע הבריאה שתענוג תמידי אינו תענוג,  השי"ת 

כדי לעלות, ואז נהיה מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ומי שאוכל כל יום בשר ודגים 

וכל מיני מטעמים, אינו יכול לשמח עצמו בזה רק אם יהיה לו חידוש גדול כמו מעדני סעודת 

שלמה בשעתו, וכן ברוחניות כשלומד יום אחר יום וכל יום מוסיף חידושים על חידושים, אין 

מעלמא  שלא  נפלא  חידוש  כשמחדש  רק  נפלא,  טעם  מרגיש  מתי  חידוש,  בלא  המדרש  בית 

הדין, אזי משמח עצמו בזה בשמחה יתירה, כמו כן יהודי שחי ב"אהבתי אתכם אמר הוי'ה", 

אהבת ה', יראת ה', מידות הקדושות חכמה בינה ודעת וכו', הרי כדי שיתעורר בהשתוקקות 

לו עד  גוונים חדשים עד שכל מה שהיה  לו  ה', הוא ע"י שנפתח  ויראת  ה'  ודביקות באהבת 

העשיה,  בעולם  כתר  העליונים שאחרי  בעולמות  שיש  כמו  וכאפס,  כאין  אצלו  נעשה  עכשיו 

נופלים שוב למלכות בעלום היצירה, ונראה כמו הסתלקות המוחין - חושך לילה, אבל באמת 

מלכות דיצירה הינו אין ערוך כלפי כתר דעשיה, וזה הכוח מקבלים מדוד המלך ע"י אמירת 

וזה בחינת )שמואל ב כ"ג(: נאם הגבר הוקם על, ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה )מועד קטן טז:(: 'שהקים עלה של תשובה', 

ונעים זמרות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהינו ספר תהלים שיסד, על ידי זה הוקם עלה של תשובה, כי על 

ידי תהלים זוכין לתשובה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה )עבודה זרה ד:(: 'לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי 

להורות תשובה ליחיד' וכו'. נמצא שעקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך, ועקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהלים, 

שאמרו בהתעוררות גדול מאד וברוח הקדש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצא את עצמו בתוך ספר תהלים, ולזכות 

לתשובה על ידי אמירת תהלים כנ"ל: 

ועקר הזדככות שנים עשר שבטי י ה, שהם מ"ט אותיות, שהם בחינות מ"ט שערי תשובה, היה במצרים, שהוא בחינת מצר 

הגרון, שהוא בחינת תשובה עלאה )כמובא בכתבי האר"י ז"ל, ועין שם והבן היטב(. ועל כן אחר שנזדככו שם במצרים וזכו 

לצאת משם, ספרו מ"ט ימי הספירה, שהם כנגד מ"ט שערי תשובה, שהם בחינת מ"ט אותיות הנ"ל. וביום החמשים, אז: "וירד 

יתברך בעצמו, כביכול, בחינת שער  זה בחינת: "ואשובה אליכם", בחינת התשובה של השם  י"ט(  סיני" )שמות  ה' על הר 

החמשים כנ"ל: 

וזהו: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו" סופי תבות הם אותיות תהלים ואותיות תשובה. כי על ידי 

תהלים זוכין לתשובה, שהיא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו'. כי מ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש 

בשמות בני ישראל, הבאים מצרימה, להזדכך שם כנ"ל:  

וזה שאנו רואין, שבימי תשובה, דהינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים 

מסגל לתשובה כנ"ל. ועל כן הוא דבר גדול מאד לעסק תמיד באמירת תהלים, כי תהלים הוא התעוררות גדול מאד מאד להשם 

יתברך, אשרי שיאחז בו: 



-מא-    /תיודהשלישית

תהילים, שבא ומעורר אותנו בחצות הלילה, ומאיר לנו אהבתי אתכם אמר הוי'ה, לחיות עם 

אור השחר.

טובים,  ובמעשים  בתפילה  בתורה,  להוסיף  אלו  בימים  כוח  לנו  שיתן  מהשי"ת  מבקשים 
להוסיף בתשובה שאחד הדרכים לזכות לה, הוא על ידי אמירת תהילים, אין לנו כוח לעשות 

כמו  דייקא,  להוסיף בתהילים  תהילים,  קצת באמירת  להוסיף  וסיגופים אבל אפשר  תעניתים 

ידי  )לקו"מ שם( "ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל הבאי'ם ס"ת תהלים כי על  שמובא בשם הצדיקים 

תהלים זוכין לתשובה" דוד המלך בחינת מלכות, מלכות בחינת לילה, דוד המלך יש לו הכוח 

עדן  לגן  נכנסת  בזוה"ק שהשכינה הקדושה  וכמבואר  יאיר,  כיום  לילה  הלילה שיהיה  לעורר 

בלילה, הוא על ידי כוח דוד המלך, יהודי כשאומר תהילים מאמין שמתעורר נשמתו בזה.

מבקשים מהשי"ת שיאיר לנו עבודת פרשיות אלו מחדש, בכל שנה ושנה עובר על כל יהודי 
ובפרטיות  ישראל,  בנשמות  חדשים  גילויים  ויש  מחדש,  מצרים  יציאת  ויש  הגלות  בפרטיות 

זו,  לשנה  מחדש  כוח  לנו  שיתן  מבקשים  ולכן  לחברתה,  שנה  דומה  ואינו  ואחד,  אחד  בכל 

שנזכה לקום ולהתעורר ממקום זה השייך לנו לשנה זו.

אל יעשקנו זדים

ילדים  ונערים,  זקנים  ישראל  בני  זדים',  יעשקנו  אל  לטוב  עבדך  'ערוב  מהשי"ת  מבקשים 
עצומה  בהשתוקקות  רצון,  עת  אלו,  בימים  מתעורר  אחד  כל  ומבוגרים,  אברכים  בחורים 

ממדרגתו,  נופל  יהודי  הרצונות  ריבוי  מרוב  ולפעמים  אליך,  לשוב  וכסופים  וברצונות  אליך, 

אחד  שיום  עד  יום,  כל  בזריזות  שש  בשעה  בוקר  כל  שמתעורר  בחור  לפעמים  שרואים  כמו 

רצה להוסיף בקדושה, והחליט בעצמו לקום מוקדם בחצי שעה, ואז בבוקר לא הצליח למלא 

תכניותיו, ונעשה שברון לב, ונופל בעצמו מרוב חלושת הדעת שלא מילא רצונותיו, ולפעמים 

גם אין לו כוח לקום גם בשעה הקבועה של כל יום, כי ההיפך הקדושה בא ומתלבש עצמו על 

לטוב  'ערוב עבדך  אלו  בימים  דווקא  לכן מבקשים  ושם מפיל את האדם,  הגדולים  הרצונות 

אל יעשקנו זדים' שלא יהיה שום שליטה של ההיפך הקדושה על שום יהודי, בחור או אברך, 

שיהיה לכל אחד כלים לרצונות וכסופים שלו.

כלנו  ישראל  בית  עמך  וצאצאי  צאצאינו  וצאצאי  וצאצאנו  אנחנו  'ונהיה  מהשי"ת  מבקשים 
יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה', שנחיה כולנו הבחורים והאברכים באהבת ה' וביראת ה', 

מבקשים  נקי,  פה  ועם  קדושות  עיניים  עם  טובים,  ומעשים  מצוות  התורה,  בשמחת  ונהגה 

מהשי"ת שנזכה לשמור על הלשון שלא לדבר על שום יהודי, לא רק שלא נדבר רע, אלא שלא 

נדבר עליו בכלל, כמו בלדון לכף זכות המעלה הגדולה הוא לא לדון בכלל.



-מב-

הניצוצות  ארץ',  מירכתי  כנס  ונפוצותינו  הגוים,  מבין  פזורינו  'וקרב  מהשי"ת  מבקשים 
הקדושים, הכוונות של 'תקע בשופר גדול לחרותנו. ושא נס לקבץ גליותינו. וקבצנו יחד מהרה 

מארבע כנפות הארץ לארצנו', אורו של משיח, שנזכה לעורר אתערותא דלתתא לשוב בתשובה 

שלימה, ועל ידי זה יהיה 'תקע בשופר גדול', ולחכות ולהתגעגע 'אע"פ שיתמהמה עם כל זה 

אחכה לו בכל יום שיבוא', ועד אז שיהיה לכל אחד התנוצצות הפרטי באורו של משיח, קרבה 

אל נפשי גאלה, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.

לכל  שיהיה  זדים,  יעשקנו  על  לטוב  עבדך  ערוב  גאלה,  נפשי  אל  קרבה  מהשי"ת  מבקשים 
אחד הכוח להתעלות בימים אלו, להוסיף בתורה ובתפילה, ובפרט בתהילים המסוגל לתשובה, 

מבקשים מהשי"ת כשנכנסים לפרשיות אלו, תן לנו כוח התשובה, שנזכה לשוב בשמחה ובטוב 

לבב, כי תשובה הוא רק על ידי שמחה, עבדו את הוי'ה בשמחה, ועל ידי שנכנס לשבועות אלו 

בשמחה, נזכה לתשובה שלימה באמת, ועל ידי זה נזכה לגאולה השלימה במהרה בנימינו אמן.

 ***



-מג-    /ממיייניהישויה

ממעייני הישועה

אמרות ופנינים הנאמר בחג האסיף תשע"ח

בס"ד

אושפיזין יוסף בצהרים א

העולם הזה ושבעים פרי החג

סוכות ואומות העולם

יו"ט סוכות, שייך גם לגוי, משבעים פרי החג. ידיעה אחת על כך, ממסכת ע"ז )ג.(, כאשר יתן 
הקב"ה הזדמנות לגוי, לקיים מצות סוכה ולבסוף הגוי יבעט בה. אולם יש ידיעה נוספת, חזקה 

לעתיד  ומגוג,  גוג  יוותרו אחר מלחמת  הגויים אשר,  זכריה.  הנביא  בדברי  הזה,  לקשר  יותר, 

חיוב  יהיה  מצרים  ועל  גוג.  מפלת  על  להעיד  לירושלים,  הסוכות  בחג  לעלות  יחויבו,  לבא, 

ָנה  ְבׁשָ ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ְוָעלּו  ָלִם  ְירּוׁשָ ַעל  ִאים  ַהּבָ ַהּגֹוִים  ל  ִמּכָ ַהּנֹוָתר  ל  ּכָ )זכריה י"ד, ט"ז( : "ְוָהָיה  מיוחד. 

ר לֹא ַיֲעֶלה  ּכֹות: )יש לגויים שייכות לחג הסוכות(  ְוָהָיה ֲאׁשֶ ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבאֹות ְוָלֹחג ֶאת ַחג ַהּסֻ ּתַ ְלִהׁשְ

ם". )י"ח שם(  ׁשֶ ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבאֹות ְולֹא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהּגָ ּתַ ַלִם ְלִהׁשְ חֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוׁשָ ּפְ ֵמֵאת ִמׁשְ

ר  ר ִיּגֹף ה' ֶאת ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ַחת ִמְצַרִים לֹא ַתֲעֶלה ְולֹא ָבָאה ְולֹא ֲעֵליֶהם ּתִ ּפַ "ְוִאם ִמׁשְ

ר לֹא  ל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ את ּכָ את ִמְצָרִים ְוַחּטַ ְהֶיה ַחּטַ ּכֹות". : )י"ט שם( "ֹזאת ּתִ לֹא ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהּסֻ

ּכֹות". ַיֲעלּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהּסֻ

ה',  פני  את   חילה  מרע"ה  כאשר  מיצ"מ.  ישראל  בני  את  ליווה  הכבוד  שענן  לכך,  הסיבה 
ֶהֱעִליָת  י  ּכִ ִמְצַרִים  ְמעּו  ְוׁשָ ה'  ֶאל  ה  מׁשֶ "ַוּיֹאֶמר  י"ג(  י"ד,  )במדבר   : ישראל, הוא טען  שיסלח לעם 

ַוֲעָנְנָך  ה ה'  ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ּבְ ר ַעִין  ה ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ּבְ ה ה'  י ַאּתָ ּכִ ְרּבֹו...  ה ִמּקִ ְבֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהּזֶ

ה ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה.".  ד ָעָנן ַאּתָ ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעּמֻ

משפחת מצרים

את  ראו  הם  אכזרי,  ועשר שנות שיעבוד  ישראל, אחרי מאתיים  בני  יצאו  שמארצם  מצרים, 
יעלו  לא  אם  אומות,  משאר  יותר  יענשו  מצרים  לכן  סוף.  ים  בקריעת  הכבוד,  ענן  שלמות 

לירושלים בחג הסוכות. כי הם היו עדים לכבוד שה' הרעיף על עם ישראל בענני הכבוד. זאת 

הסיבה שעמלק בא להיטפל לעם ישראל, אחרי שראה, שנעלם ענן הכבוד, אחרי מות אהרן 

הכהן. 
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הגוים, גם הם זקוקים לגשם, ועל המים נידונים החג הסוכות. לכן הגוים, אשר לא יעלו בחג 
הסוכות לירושלים ייענשו, שלא עליהם יהיה הגשם. מצרים שיש להם נילוס, והעדר הגשם לא 

מדאיג אותם, יענשו במגיפה. זה הקשר של הגויים לע' פרי החג. 

ויותר  הקטורת.  ענן  הכבוד,  מענן  בא  סוכות  ענין  כל  דומים.  להיות  צריכים  השעירים  שני 
ּפֶֹרת  ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסֲכִכים ּבְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ מדויק, מן הכתוב )שמות כ"ה, כ'( "ְוָהיּו ַהּכְ

ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו". וביריעות כתוב, "אשה אל אחותה". יחוד קב"ה ושכינתיה. וזה יוצא 

"בסוכה ", ס"ה )שם אדנ'(, כ"ו )שם הוי'ה(. ביו"כ זורקים את השעיר המשתלח ובסוכות, ע' פרים, 

של אומות העולם. 

משה והמשכן

להיות  שני  ומצד  לפחד  אחד  מצד  צריכים,  בר"ה  קושיא,  מעורר  שלמה",  "החכמת  בעל 
בטוחים. והוא מיישב, יש שני דינים : על הכלל אנו בטוחים. על הפרט איננו בטוחים. לכן לא 

אומרים הלל. 

רבינו ואהרן הכהן הוציאו אותנו ממצרים. יוסף הוריד אותנו למצרים. יוסף תרגם את  משה 
חלומות פרעה, שבע הפרות שובע ואח"כ רעב. יוסף הצדיק מגלה, שיש שובע פנימי, שאחרי 

הרעב, אפשר הכל להציל.

ענן  אורות  עם  סוכות  מגיע  ואז  תשובה.  ימי  עשרת  אח"כ  הקב"ה.  את  ממליכים  אנו  בר"ה 
לברוח  אפשר  ואי  עולם  יש  בסוכה.  חודשים  לשהות  להמשיך  הדעת,  על  יעלה  לא  הכבוד. 

ממנו. יש פרנסה. וזו לא טעות. זה העולם. זה ע' פרים. 

בתורה אזמרה )רפ"ב( מובא שבכל דור ודור יש משה שבונה משכן, ממנו הבל פה של תינוקות 
של בית רבן, שאין בו חטא. הניקיון הזה, של הבל פיהם, ממשה, שהיה נקי. שלא היה בחטא 

ע"ג. ש"ץ שמקבץ נקודות טובות. זה מעשה הצדיק. והוא נחוץ מאד, במציאות בה אנו חיים, 

בעולם הנוצץ והמבלבל. העולם נוצץ וזוהר, ולא דווקא מצד, ש"ד, ג"ע וע"ז. אך יש צדיקים 

שמגלים, שיש אמונה, יש אמת, כבוד שמים. נכון, העולם נוצץ ומבלבל, תפוס בחבל הצלה. 

אל תתבלבל. הצדיק נותן "ענן חיים". 

התשובה ואהרן

יש שני מיני חטאים : כאשר אדם מתהווה לעולם הזה. יש חטא מסוג אחר, "ה' לא צריך אותי. 
אני לא ראוי". לאדם חסר פרנסה וכד'. הוא מפרש זאת כריחוק מן ה' ונכנסת בו רוח שטות 
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ועובר עברה. כמובן שעל העברה יש דין ויש דין. אולם ההוספות של יצה"ר, הרגשת הריחוק 

והיה  והייאוש, מסוכנים מהכל. על החטאים מהסוג הראשון, אהרן הכהן היה מקריב קורבן 

מתכפר לבעליו. אבל יהודי שמרגיש רחוק מה', הקרבן לא יכול לכפר. התיקון לחטא זה, הוא 

אהרן הכהן בעצמו. ה' הכניס את אהרן הכהן, מכל שבט לוי, בחטא ע"ג. כדי שילמד תשובה 

ליחיד. כל יהודי, ואפילו הרחוק ביותר, יכול ללמוד מאהרן הכהן, שאפשר לתקן ולשוב אל 

ה'. זה כח הצדיקים, לגלות ליהודי, אל תתבלבל מהעולם. 

סוכה והבהמה

תורה.  לשמחת  ומשם  לסוכה  הסוכות,  לחג  מק"ק  מיו"כ   ממשיך  הקטורת  ענן  הכבוד,  ענן 
זה הקשר לתורה. בהר סיני היה "ענן כבד", על ההר. זה היה כבוד ה'. בתורה )רס"ו קמא( אומר 

רבנו : "דע, שמיתות בהמות וחיות בלא זמנן, הוא ע"י שאינן נזהרים המצות סוכה כראוי". 

ביעקב אבינו נאמר )בראשית ל"ג(, "ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות". קיום 

הבהמות, בא מסוכות, זמן שדנים את העולם על המים, שהם עיקר קיום הבריאה. סוכות זמן 

תיקון האכילה. לכן זלזול במצות סוכה, כרוך בקלקול האכילה, אוכל כבהמה. יש עוד הבט על 

הקשר של סוכות עם תורה. " ויעקב נסע סוכותה ויבן", ראשי תיבות, "סוון", זמן מתן תורה. 

אך מה הקשר לבהמות ? בסוכות הזהירו על הבהמות שלא ימותו. וגם במעמד הר סיני, הוזהרו 

שלא יעלו הבהמות בהר. 

 ***
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יזל מים מדליו

הנאמרים בשבת

]עפ"י לימוד ב"תורה אור", לפני תפילת 

שחרית של שבת[

)בשלח סב טו"ב( על רחמי  אור"  ב"תורה  למדנו 

הקב"ה : ...טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו. 

רחמיך  כלו  לא  כי  הטוב  כו'.  בטובו  המחדש 

האצי'  שלפני  רבים  רחמים  בחי'  היא  כו' 

כי  ההשתלשלות  מסדר  מעלה  למעלה  שהוא 

מדת הרחמים שבסדר ההשתלשלות יש כנגדה 

מדת הדין המצמצמת ימינא ושמאלא כו' והיא 

רבים שלמעלה  רחמי'  וגבול. אבל  בחי' מדה 

שיעור  לה  שאין  רחמנות  הוא  מהשתלשלות 

הוי'  ורחום  חנון  נאמר  זה  ועל  ערך....  ולא 

שהקדים בחי' חנון ורחום להיות הוי' שהן הן 

כו' כמ"ש  דרחמי מקור האצילות  מכילין  י"ג 

במ"א.

רחמים

רחמי ה' אין סופיים, לעומת מדת הדין, שיש 

להכיר  קשה  מדוע  שאלה,  נשאלה  גבול.  לה 

ברחמי ה' ? בניסיון לענות על השאלה, עלה 

רעיון : אולי, רשע מרושע, שאין ממצים עמו 

ה'  ברחמי  להכיר,  יכול  הוא  הדין,  מידת  את 

המרובים. אולם, לא צריך, להיות, "רק רע, כל 

מהי   : הרחמים  במציאות  להכיר  כדי  היום", 

ידח  ה' המרובים, לבל  תשובה, אם לא רחמי 

ממנו נידח. 

קיום המצוות, 

הזכות לקיים תורה ומצוות, שמחברות אדם, 
עם  נצחים,  לנצח  מחומר,  קרוץ  עפר  גוש 

ברואיו.  על  ה',  מרחמי  היא,  לה'(,  )צוות  בוראו 

שלו  במידה  בניסיון,  לעמוד  יכול  אדם  אין 

עוזרו.  אינו  הקב"ה  אם  כבוד(,  תאווה,  קנאה,  )כעס, 

אלו רחמים גלויים של בעל הרחמים.

ואפילו הצדיקים, שעבדו על מידת השפלות, 
כל אחד לפי דרגתו, לא עבדו מתוך מסכנות. 

ֲאִני ֵאָדע  ַעי  ְפׁשָ י  דהע"ה, שאמר )תהילים נ"א( "ּכִ

מתוך  זאת  אמר  לא  ָתִמיד",  י  ֶנְגּדִ אִתי  ְוַחּטָ

רֹב  ּבְ "ַוֲאִני  ה'(  )תהילים  אמר  כאשר  מסכנות. 

את  באמת,  הכיר,  הוא  ֵביֶתָך",  ָאבֹוא  ָך  ַחְסּדְ

אחריות  עצמו  על  לקח  הוא  אתו.  ה'  רחמי 

ָך ָחָטאִתי".  מלאה במציאות שלו, )שם( "ְלָך ְלַבּדְ

לא  הנמלים,  ע"י  נעקץ  אלימלך  רבי  כאשר 

לא  הנמלים  "אפילו  ולחוץ,  השפה  מן  אמר, 

את  הכיר  הוא  הנמלים  מן  אותי".  סובלות 

המרובים  ברחמיו  נכיר  נתבונן,  אם  ה'.  רחמי 

הכביש.  על  כמו,  ושעל,  צעד  כל  על  עמנו, 

אז  צרות.  או  מסכנות,  בהצלה  דווקא  ולאו 

בעל  של  ברחמים  להכיר  קשה  כ"כ,  מדוע, 

הרחמים ?

סיפוק המסכנות, 

רחמי  את  מסתיר  המסכנות  סיפוק  לפעמים 
ולא  הם  לא  ייסורים.  מבקשים  אנו  אין  ה'. 

ייסורים,  אדם  על  באים  כאשר  אולם,  שכרם. 

אם לא היה שבוי, בידי סיפוק המסכנות, היה 

שואל את עצמו, "איך אני מחזיק מעמד במצב 

זה, מאין ירק זה חי", אין זאת אלא, שהקב"ה 
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הייסורים.  את  נכון שהוא מביא  אותי.  מחייה 

אבל יש להם תכלית. 

במרכז.  האדם  את  מעמיד  המסכנות  סיפוק 
כולם  קרבן,  אני   : עצמו  בתוך  שקוע  אדם 

אדם,  פוטר  המסכנות  סיפוק  אשמים. 

"קדוש  הרגשת  על  לוותר  קשה  מאחריות. 

חווית  את  מפריעה  הרחמים,  הכרת  מעונה". 

סיפוק המסכנות. אי אפשר להכיר ברחמי ה', 

בלי לשאת באחריות.

ה'  ברחמי  להכיר  מוכנות  לאדם  יש  כאשר 
משהו,  לעשות  האחריות,  בו  מתעוררת  עליו, 

וזה  "תודה".  לומר,  כל,  וקודם  עצמו  עם 

קשה. או, לחפש נקודות טובות בחושך שלו, 

או לברר, אולי החושך פרי דמיונו וכד'. ואז, 

קשה  אבל  הרחמים.  נראים  האחריות,  מגילוי 

לוותר  קשה  מאחריות.  הפטור  על  לוותר, 

לומר  שמתרגלים,  ככל  המסכנות.  סיפוק  על 

המרובים.  ה'  ברחמי  יותר,  מבחינים  תודה, 

פטור מאחריות עצמית, פרי המסכנות, מסתיר, 

מעין השכל, את הרחמים.

הכרה

מתגלה  האור.  מתגלה  הרחמים,  הכרת  עם 
תכלית הייסורים, ואין דלק לסיפוק המסכנות. 

סיפוק המסכנות כרוך בצפייה לרחמי הזולת. 

בשקו  עסוק  כ"א  כי  ממושכה,  תוחלת  וזו 

העיניים  אין  כזה,  שבמצב  כמובן,  ותעניתו. 

נשואות מעלה.  


