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  !את סוד קץ אחרית הימיםכאן לנו גילה יעקב אבינו 
 דורה –נרמזה לנו , המובאים בפרשתנו בדברי יעקב לבניו :אמר הכותב

עם  יגאלוהתשובה שבכך סוד  – את סוד קץ אחרית הימים ,האחרון

י התגלות "ית מקדשנו עבלשרות בתוך לשוב ושכינה ליגרמו ו ישראל

  .ו במהרהמשיח צדקנ

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר ": שמעון בן לקיש' אמר ר.) פסחים נו( בגמרא

בקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו  - "האספו ואגידה לכם

שיצא ממנו  כאברהם, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול": אמר. שכינה

' ה: שמע ישראל": אמרו לו בניו "?ישמעאל וכאבי יצחק שיצא ממנו עשיו

 ."כך אין בליבנו אלא אחד, אלא אחד כשם שאין בלבך !אחד' אלהינו ה

  !"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד": באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר

שאמנם נסתלקה מיעקב , )א"דף רלה ע( בפרשתנו 'בזוהר הקומובא 

 ,אך בתוך דברי יעקב אבינו לבניו, השכינה בעת שביקש לגלות את הקץ

  .רמוזים בהסתר סודות הקשורים לקץ ולגאולה

שבשעה שקרא יעקב לבניו  ,)ב"דף רלד ע(בפרשתנו  'הק מובא בזוהר ועוד

שם והשכינה היתה שורה לנזדמנו אברהם יצחק ויעקב , בכדי לברכם

אבל בשעה שפתח יעקב ואמר . והשכינה היתה שמחה עם יעקב, עליהם

 יעקב , כלומר, "באחרית הימים האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם"

, ישראל בנימה תהא עם השכינה שתהא בגלות יחד עם החל להשמיע 

בזה הביא , י שהזכיר את גלותה ופגם בניה"עכי  ,נסתלקה ממנו שכינה

כ בניו החזירו אותה "ואח, עצבות כביכול להשכינה ונסתלקה ממנו

שמע "יחוד שגרמו בדיבורם שפתחו ואמרו ה י"על יעקב עשתשרה 

ברוך שם כבוד "י שיעקב ענה ואמר "וע !"אחד' אלהינו ה' ה: ישראל

נתישבה השכינה במקומה ושרתה שוב על יעקב , "מלכותו לעולם ועד

   .אבינו

שבדברי , היוצא מהם, ל"הנ' צרף את שני דברי הזוהר הקשכיל לאם נו

שיחדו בניו את שמו י "שע, וכן. מרומזים סודות הגאולה, יעקב אבינו לבניו

ברוך שם "וענה יעקב  "אחד' אלהינו ה' ה שמע ישראל"ה ואמרו "של הקב

אנו מבינים שכאן  .חזרה השכינה לשרות עמו ,"כבוד מלכותו לעולם ועד

קריאת שמע : מרומז סוד התשובה והתיקון של עם ישראל באחרית הימים

  !"אחד' אלהינו ה' ה שמע ישראל" - בכוונה 

זו העדות שבו מעיד , היא התחברות ישירה לבורא עולם כי קריאת שמע

המשגיח , הוא המלך היחיד והמיוחד, הוא אדון הכל' האדם ומצהיר כי ה

הרגע והעת בבוא וכן הבקשה והאמונה שכבר יגיע , ל הכוחות כולםובע

' כי ה, ויודו כולם גם הגוים, לעין כל' שאז תתגלה מלכות ה, משיח צדקנו

  ! אחד ושמו אחד

אל אבינו שבשמים ומצהירים שאנו אנו מתחברים  ,בקריאת שמע ישראל

המשגיח עלינו ועל , אדון הכל, ד והמיוחדיבניו של המלך הגדול האחד והיח

, ל בורא עולםבכך אנו שבים בתשובה א. כל הבריות בכל רגע ורגע

  "!אליך ונשובה חדש ימינו כקדם' השיבנו ה": ומבקשים

שנעשה התערותא  י"שע, דבריו ה לרמזנו בסתר"וזה רצה יעקב אבינו ע

, לא רק לקרות, את קריאת שמע שנחיה עד) התעוררות מלמטה(דלתתא 

כי ישנו  שוב ושובומוחנו כניס לתוך ליבנו הל, אלא לחיות את הנאמר שם

מחיה משגיח וובטובו הוא , ד המנהיג את העולםמלך אחד יחיד ומיוחאך 

ולהתגלותו אנו מחכים , בכל רגע ורגע ואת כל הבריותאת כל העולם 

ויבין כל יצור כי כל פעול כי אתה פעלתו  שידעשימלוך עלינו עד  ,ומצפים

אלוקי ישראל מלך ומלכותו ' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה אתה יצרתו

   !בכל משלה

  ויחוס וירחם ) התעוררות מלמעלה(התערותא דלעלא בזה נזכה לעשות 

  

  

  

  

ינו גהבהתגלות מנובבנין בית מקדשנו  ,שכינתו בתוכנו ב אתה להשי"עלינו הקב

ו נת חרפתנו וישוב את שבותנו וילחם את מלחמתא שיאסוף ,משיח צדקנו

  .ר"אכי, בצוררנו הקמים עלינו

•   

דבריו של הכהן  מובאים) ב-א"תצ' ב עמ"ח( "חייו ופעלו החפץ חיים"בספר 

  :שאמר באחרית ימיו ע"זי" חפץ חיים"ק בעל ה"הגההגדול 

אך כח היצר הוא כה גדול וחזק  "!בתשובהצין ואין הדבר תלוי אלא כלו כל הקי"

מפתה הוא את  .עד שאינו מניח לאדם שיפעל בנפשו להעשות בעל תשובה

ין האדם רוצה הוא שיאמ. האדם שהתשובה היא כה קשה כמו קפיצה מן הגג

' אלוקנו ה' שמע ישראל ה" - ואילו האמת היא ,שהתשובה היא מן הנמנעות

  !ומשיח ודאי שיבוא... ע אחדואפשר לשוב בתשובה ברג – "אחד
  

  )כח, מז(ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה 
  ).  י"רש(ונסתם ממנו " קץ"פרשה זו סתומה שביקש יעקב אבינו לגלות את ה

ב "ראה יעקב אבינו שכל האותיות נמצאות בשמות י: מובא "רבינו בחיי"ב

ראויים הם לגלות להם , "חטא"אין בהם : אמר יעקב', ט' שבטים חוץ מאותיות ח

אינם ראויים לגלות : אמר, אין בהם' צ' שאף אותיות ק, כיון שראה. את הקץ

  ...  לכך פרשה זו סתומה. סתם ולא גילה –להם הקץ 

אצל " קץ"האם בגלל שלא נמצאים אותיות , ה בכךולכאורה מ :אמר הכותב

  ? סיבה לא לגלות את הקץכבר שמות השבטים אז זו 

, אף שראה יעקב אבינו כי אין בהם חטא ועון :אלא חשבתי לפרש בדרך אפשר

התבונן יעקב עד סוף אבל כיון ש, ולכן מן הדין היה מגיע שיגלה להם את הקץ

את ההשתוקקות לקץ הגלות לביאת  – "קץ"שאין בהם את הוראה , כל הדורות

  ... נסתם ממנו לא היה ביכולתו לגלות להם, המשיח

" קץ"אין ביכולתו של ה –לגאולה  ההשתוקקות והתפילה, כי אם אין את הצפייה

  !לבוא

מתי תבוא , השאיפה של כל איש ואיש, של אחד ואחד' הנושא'זה חייב להיות 

ה במלוא "של עם ישראל כשימלוך עלינו הקב" פתרון האמיתי"ה –קץ גלותינו 

   !  ויתגדל ויתקדש שמיה רבאהדרו 

ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלקים 

 ) כ, מח(כאפרים וכמנשה 
למה כתוב . ב'? ויברכם'די היה לכתוב ', ואביום הה'למה כתוב . א: וצריך להבין

  ?ולא כשאר השבטים' כאפרים וכמנשה'מדוע ברכם דווקא  .ג? למי לומר, רלאמ

על פי , שביאר א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כנפלא שמעתי מאת פירוש 

שהיום מתחיל ". ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד) "ה, בראשית א(דברי הפסוק 

שאפילו , כמו כן צריך האדם לדעת. ודם בא החושך ואחר בא האורק, מהלילה

ה הכל "צריך הוא להאמין שבכוחו של אמונה בהקב, ו חושך"כשבא עליו ח

  . יתהפך לטובה ויזכה לאור יום שהוא רחמים וחסדים

 - " אתם נצבים היום) "ט, דברים כט(על הפסוק  "נועם מגדים"וכמובא בספר 

כמו שסדר היום . דומה הוא ליום, שהקיום והיציבות של עם ישראל בעולם הזה

כך הוא עם ישראל , "ויהי ערב ויהי בוקר"כדכתיב , שהחשך קודם לאור, הוא

עליו להאמין שבכוח האמונה הוא יגיע ליום שהוא , שאפילו אם בא עליו חושך

  .  ד"רחמים וחסדים עכת

ולעמך ישראל ) "חנוכה(את דברי הפיוט א "ר שליט"ביאר מרן אדמו לפי זהו

שבאיזה זכות זכו עם ישראל לראות ישועות " עשית תשועה ופרקן כהיום הזה

האור בא , הזה כמו שביום' היום'כי הם למדו את המסר מ" כהיום הזה", ופרקן

. 'ולישועת ה' אור'שמהחושך הם יזכו ל, ה"כך האמינו בהקב, לאחר החושך

  .הדמיון' כ -ב' כהיום'כתוב , ומשום כך

  , "ויברכם" :בדברי הפסוק ביאורזה הא ש"ר שליט"לפי זה ביאר מרן אדמוו

  



 

  

  

' ביום ההוא, 'שתמיד צריך האדם לומר" ביום ההוא לאמור", הברכה הוא

, כמו שביום האור בא אחר החושך כך להאמין, ללמוד מדוגמת היום

, חושך שהעניינים לא מסתדרים לוו הוא במצב של ערב ו"שאפילו כשח

ה שמתוך החושך יגיע הבוקר שהם "ז צריך הוא להאמין בהקב"עכ

  . והישועות, חסדים, הרחמים

כי השם מנשה , "כאפרים וכמנשה"ובזה גם נבין למה ברכם יעקב דווקא  

כי "ה הסיר ממנו את כל העמל והייסורים כדברי הכתוב "מרמז שהקב

ה את "ואפרים מרמז שאחר זה הביא עליו הקב" נשני אלקים את כל עמלי

  ". כי הפרני אלקים בארץ עניי"הישועות  והחסדים כדברי הכתוב 

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה ויאמר יוסף אל אביו 

  )ט- ח, מח(בני הם אשר נתן אלוקים בזה 
האם כך עושים , ונשאלת השאלה). י"רש(שאינן ראויין לברכה  –" מי אלה"

אלא ? האם כך אומרים עליהם בפני אביהם, לנכדים שמגיעים להתברך

דהנה : שההסבר הוא כך ע"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"הרההסביר 

, אביו מברך עליו ברוך שפטרני מעונשו של זה, כשהנער נעשה בר מצוה

ועכשיו כשהגדיל נפטר אביו , וחיובו על אביוכי עד עתה היה עונשו 

והנה ברכה זו  .)ה. כמובא במגן אברהם אורח חיים סימן רכה(מעונשו 

אז ' אבל אם יזכה נער את אורחו לשמור מצוות ד, שייכת רק כשחטא הבן

  . כי גם עד עתה לא היה שום עונש על אביו בגללו, אין מקום לברכה זו

קדושת בני יוסף וראה שלא טעמו טעם וזה שאמר יעקב אבינו בראותו 

שאינן ראויין לברכה שמברך האב על " מי אלה"תמה ואמר , חטא מעולם

הגדיל עוד , "ויאמר יוסף אל אביו. "ברוך שפטרני –בנו בהגיעו לגדלות 

ם מקור פירוש במצרי, "נתן לי אלוקים בזהבני הם אשר "כי , את צדקתם

  ...ואף על פי כן עומדים בצדקם, הטומאה

י ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמור

  )כב ,מח(בחרבי ובקשתי 
כי לא בקשתי ): "ז. תהילים מד(והלא כבר נאמר , וכי בחרבו ובקשתו לקח

ב "ב(קשתי זו בקשה , אלא חרבי זו תפילה". אבטח וחרבי לא תושיעני

ובמדרש . בצלותי ובבעותי –בחרבי ובקשתי : וכן תרגם אונקלוס). ג"קכ

  . במצוות ובמעשים טובים –בחרבי ובקשתי ) 'ויחי צז(רבה 

  . היא חכמתי ותפילתי –בחרבי ובקשתי : י כאן מפרש"אולם רש

התלמוד והמדרש , י את דברי התרגום"מדוע הניח רש –ונשאלת השאלה 

ולא עוד אלא ? חכמה מה זו עושה -ומה עניין חכמה לכאן ? גם יחד

  ? י בפירושו את החכמה לתפילה"שהקדים רש

: י ללמדנו"דבר גדול בא רש -  ע"זי "אבן האזל"ה ק בעל"הגההסביר , אלא

. כי צריך האדם למידה נכונה של חכמה ודעת עליון לדעת על מה להתפלל

שהוא בשכלו , כי יש שאדם מתפלל לפני המקום שימלא רצון כלשהו משלו

לכן צריך האדם חכמה . ואינו אלא לרעתו, הקט חושב כי לטובתו הוא

ולפעמים לא צריך להגיד , יך להתפללמיוחדת בשביל לדעת על מה וא

  !   ינחנו בדרך הישרה והרצויה' אלא לבקש שה, משהו מסוים

מיד אחרי שלוש הברכות : י מאנשי כנסת הגדולה"ולמד זאת רש

 –שהן סידור שבחו של מקום , הראשונות של תפילת שמונה עשרה

לפני " חננו מאתך חכמה בינה ודעת", "חונן הדעת"הקדימו הם ברכת 

של ברכת " יהי רצון"וכן אנו מתפללים בתפילת . שמבקש על צרכיו

כי לפניו יתברך נגלו כל , "כל משאלות לבנו לטובה' שימלא ה"החודש 

  ... תעלומות והוא יודע איזה משאלה היא טובה ואיזו לא
 

שמידי שנה בעת שהגיע  ע"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"הרהמספרים על 

שאינו יודע "ה -לדעתי : היה אומר" דע לשאולשאינו יו"ל" ליל הסדר"ב

  !נוקט בדרך הטובה מכולם" לשאול

מוטב שלא לבקש , שכאשר נגשים להתפלל לפני השם יתברך: והיה מסביר

היודע את אשר יחסר לכל , שהבורא יתברך, כי אם לבקש, דבר מוגדר

ושאינו : "וזה שנאמר. הוא ימלא וישלים לו את כל מחסוריו, נפש ונפש

אלא סומך על ידיעותיו , מי שאינו יודע לבקש פרט מסויים, "דע לשאוליו

את פתח ", ה ומבקש מלפניו שישלים לו את מחסוריו בכללותם"של הקב

שהשם יתברך בעצמו פותח לו פתח לישועתו בכל , הוא זוכה –" לו

  !...    העניינים

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  )ב ,מט(הקבצו ושמעו בני יעקב 
אמר . ונסתלקה ממנו שכינהביקש יעקב לגלות את הקץ : מובא במדרש רבה

  .אחד״' אלוקינו ה' פתחו ואמרו ״שמע ישראל ה? שמא יש פסול בכם ייעקב בנ

ק המקובל רבי שמשון "הרהאלא הסביר זאת . ודברי המדרש צריכים ביאור

דהנה כתבו המפרשים את הטעם שעם  ! וגילה כאן סוד גדולמאוסטרופולי זי׳׳ע 

מפני שאחי יוסף במכירתם אותו פגמו בשם , שנים 210ישראל היו בגלות מצרים 

צירפו שכינה ו, אחים היו במכירה 9, כלומר. 21״אהיה״ שהוא בגימטריה ' ה

  .שנה 210=  10כפול  21. 10יחד , עמהם

. ר׳׳ לראותסכתוב שם כי ׳׳) 'שמות ג(כשהקב׳׳ה הראה למשה את הסנה , והנה

הבין משה שגלות מצרים מכפרת . דהקב״ה אמר למשה שילך לגאול את ישראל

=  10כפול , 26בגימטריה ה שהוא -ו-ה-אך חשב שפגמו בשם י, על מכירת יוסף

לכן חשב משה שיגאלו ישראל , 260' סר' -כי ״סר״ לראות ' ו וירא הוזה. 260

ולכן שאל את הקב״ה שם ״מי . 210שנה ואילו עכשיו זה רק שנת  260אחרי 

 210הרי הם רק  -וכי אוציא את בני ישראל ממצרים״ , אנכי כי אלך אל פרעה

עמך״ ' האהי'ענה לו הקב״ה ״כי ? ועדיין לא בא זמן גאולתם ממצרים, שנה כאן

  .והגיע זמן גאולתם, 21= ה שמי -י-ה-א -

אחים שהיו  9ועשה חשבון של . ה-י-ה-אך יעקב אבינו כן הבין שפגמו בשם א

לכן . 190-א״כ חשב יעקב שיגאלו בשנת ה. 189) = יה-אה( 21כפול  9, במכירה

ראה  -אך ״נסתלקה ממנו שכינה״ . 190ביקש יעקב לגלות את ה״קץ״ גימטריה 

, ממנו שצירפו שכינה עמהם) נסתלק(כי נעלם , שבשנה זו לא יגאלובנבואה 

  .210וגאולתם לפי החשבון היא רק בשנת 

אולי יש בכם עוד חטא חוץ ממכירת ? ״בניי שמא יש פסול בכם: לכן אמר יעקב

' אלוקינו ה' ״שמע ישראל ה: אמרו לו בניו? יוסף ולכן אינכם נגאלים אחרי ה״קץ״

כי , שנה 210לכן לא נגמרה עדיין הגלות רק בזמן , כינהצירפנו את הש -אחד״ 

  .210= יה - פעמים אה 10

  !...״כפתור ופרח״

יששכר חמור גרם רבץ בין המשפתים וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ 

  )טו-יד ,מט(כי נעמה ויט שכמו לסבול 
דהנה ידוע שכאשר שני אנשים רבים : מובא כאן רמז נחמד "כאריה שאג"בספר 

, אם השני עונה לו ומשיב לו כגמולו הרי המריבה גודלת, ואחד מחרף את השני

ותגדל , ויתכן שאחר כך הראשון ישיב לו יותר ויותר ממה שהוא השיב לו

מה שאין כן אם אדם אינו משיב . המריבה ולא יהיה לשניהם מנוחה אף פעם

  . יבה ויהיה לו מנוחהאז תשקט המר, לחבירו כשמחרפו

אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו .) "חולין פט(ל "ואיתא בחז

  ". בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה

רומז על לשון האדם " רובץ בין המשפתים"דהנה , ולפי זה יש לומר גם כאן

, ע"ינסק ז'ק מליעז"הרהל "נועם אלימלך"בספר הנמצאת בין השפתים כדאיתא 

הנמצאת בין השפתיים שעמה יכול הוא ' לשון'שיש לאדם : וזה בא הכתוב לומר

כאשר האדם  –" וירא מנוחה כי טוב"אך , להשיב לחבירו כאשר הוא מחרפו

, רואה שאם ישיב לחבירו לא יהיה לו מנוחה כי אולי ההוא יחרפו אחר כך יותר

 –" ת הארץ כי נעמהוא"וכן , מה שאין כן אם יסבול וישתוק יהיה לו מנוחה

והכל בזכות מי שבולם פיו , האדם רואה הארץ כלומר העולם נעים ומתקיים

הוא מוכן לסבול ולא לחרף ולהשיב  –" ויט שכמו לסבול"אז , בשעת מריבה

  ...ועל ידי זה זוכה למנוחה ולקיים את הארץ, לחבירו

  ) יד ,מט(יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתיים 
 הרה״ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל הבני יששכר זי״ערמז נפלא אמר כאן 

המקדש את עצמו זוכה שכל רמ״ח איבריו נמסרים ). יומא דהילולא ח״י טבת(

ואף החמשה איברים שאינם ברשותו של אדם כגון העינים לראות והאזנים , בידו

תנחומא (כמו שאמרו חז״ל , זוכה שישמע ויראה רק דברים המותרים, לשמוע וכו׳

שעד , התהלך לפני והיה תמים״ שהשי״ת אמר לאברהם״:) ועיין נדרים לב, לך

, ועל ידי שקרא שמו ״אברהם״ כמנין רמ״ח, אתה היה שמך ״אברם״ כמנין רמ״ג

  . המליכו על כל רמ״ח אבריו

יששכר שהוא רובץ בין  -וזה הכוונה ״יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים״ 

״חמר , שמגביל את עצמו לבל לצאת מגבול ומהגדר שגדרה התורה, המשפתים

״חמר״ , זכה לעשות מה״גרם״ היינו הרמ״ג איברים שהם ברשות האדם - גרם״

  !...דהיינו שרמ״ח האיברים כולם היו ברשותו -
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