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ליקוטים על פרשת ויגש 

משיח בא בהיסח הדעת

"ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו וגו'" )שם מה, ג(. "ויאמר יוסף אל 
אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו" )שם ג(.

א. התגלות פתאומית של יוסף

כל  שהיה  חידוש  מפתיע,  סוף  של  באופן  היה  דיוסף  הצדיק  אור  שגילוי  במה  להתבונן  יש 
יאמר שמעשה שהיה כך היה,  והגם שהפשטן  גרם לאחים לבהלה ממש.  כי  כך לא צפוי עד 

דהוצרך יוסף לנהוג בדרך מפותלת ולהתגלות פתאם, ושלא נבהלו האחים אלא מפני הבושה, 

באמת כפי שיתבאר יש דברים בגו, נקודה פנימית שתובן לאחר הקדמות מילין.

ב. משיח בא בהיסח הדעת

הנה למדונו רז"ל שמשיח בא בהיסח הדעת )סנהדרין צז.(, לא כמהלך של שכל עמוק שהמשכילים 
מבחינים ב'מכה בפטיש' שלו, אלא המשכה שאינה נגזרת משום שכל אנושי שיכול להצביע 

אי  מהותו  שמצד  עמוק  בנושא  שמדובר  והגם  כפשוטו.  הדעת"  "היסח   - הופעתה  אופן  על 

אפשר להתיימר לתפוס בו מהלך מסוים, נבאר בקיצור הסתכלות אחת כללית בשורש הדבר, 

להבין מפני מה התכלית המקווה של הגאולה אינה באה אלא דוקא כך.

ג. נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

)ממה שרגילים  נקדים את אשר חקוק במהות החסידות שהעמידה על נס הדגשה אחרת  ולהבין 
מדותיו,  לגלות  רצונו  על  בביאורים  הפליגו  שהספה"ק  דבעוד  העולם.  בריאת  בשורש  להביא( 

לחיות  זי"ע  ותלמידיו  הקדוש  הבעש"ט  נהגו  ודאית,  אמת  שהינם  ענינים  מטובו,  ולהשפיע 

תמיד עם דברי התנחומא, דהיה שגור על לשונם מאמר חז"ל שאמרו )תנחומא נשא טז(: "נתאוה 

)הקב"ה( שיהא לו דירה בתחתונים".

ד. כך אני רוצה

ולקרב את הדברים אל המכוון ביתר פשטות נתפוס דוגמא של אבא שאומר לבנו לעשות דבר 
מסוים, ולשאלת הבן מדוע מבקש כן אומר: כי כך אני רוצה. דכל עוד הילד קטן מפרש הוא 
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לעצמו כפשט המלים, דכך אבא רוצה )וכנראה יש לו טעם שלעת עתה אין אני יכול להבינו וכו'(. אך כשמתבגר 

וזוכה לחכמת חיים שמאפשרת לשמוע נכון, מבין שהעקר זה לא 'כך אני רוצה' )כטעם נוסף שאינו 

יכול להבינו(, אלא ההדגשה היא שאין זה מענינך כלל, אין לך אפילו מה לשאול בענין זה ש'אני 

רוצה בו'.

ה. "כי לא מחשבותי מחשבותיכם"

הבריאה,  על  טעם  עוד  אינו  בתחתונים"  דירה  לו  להיות  הקב"ה  מבינים ש"נתאוה  ובנמשל 
יותר  וכו' מתעסקים עם טעם עוד  ולגלות המידות  באופן שתאמר שאחרי שדובר על להטיב 

שנמצאת  מוצא  נקודת  עם  מתעסקים  הביאורים  שכל  דבעוד  אלא  יותר.  גבוה  שכל  עמוק, 

לאחר שכבר היה שורש ]דק ונעלם[ לבריאה שיש בה סדר השתלשלות ומידות וכו', הסוד של 

"נתאוה וכו'" אומר פשוט 'כך אני רציתי', דאיירי בהסתכלות מצדו ית', באופן שבבחינת "כי 

לא מחשבותי מחשבותיכם וגו'")ישעיה נה, ח( נעתק הדבר מהבריאה ומושרש במה שאין בו לשום 

נברא, גבוה ככל שיהיה, שום תפיסה כלל, דאפילו השאלה והחיפוש במקום שכזה מופרכים 

]אפשר רק לומר ולחזור ולומר "נתאוה הקב"ה וכו'" - ככה ה' רצה, תו לא מידי[.

ו. לא נשענים על ערכי קדושה ושכלים קודמים

גילוי  רק  איננו  וכו'"  נוטים, מכירים ש"נתאוה הקב"ה  נכון לאן הדברים  כשמבינים  ובאמת 
)כך אני רציתי(, אלא סוד שבאופן הנכון אפשר תמיד  ית'  השורש הראשון לבריאה שהינו מצדו 

להתחבר אליו במדת מה, וששייך בעקר ליסוד הגאולה, לאורו של משיח.

והיינו טעמא דהבריאה כפי שנראית היום חסירה את הנשמת חיים, את ה"מלאה הארץ דעה" 
)ישעיה יא, ט(, את אורו של משיח שיתגלה בו אלופו של עולם. וזה הגילוי החדש שמצפים לו, 

"כי לישועתך קיוינו כל היום", אינו המשך יותר נעלה של ערכי הקדושה שהיו בתוך הבריאה, 

והיינו  וכו'",  לו  להיות  "נתאוה הקב"ה  אלא חזרה במידת מה לבחינת עלה ברצונו הפשוט, 

אם כן סוד היות משיח מגיע בהיסח הדעת דיקא, להורות שנעתק הדבר לגמרי מכל מה שהיה 

מוכר, מכל השענות על מהלך קודם שהונח 'בתוך הבריאה' )וכבר דברנו מעין זה בפרשה הקודמת כשעסקנו 

בשורש האמונה דדוד מלכא משיחא, אך אי אפשר לבית המדרש בלי חידוש, ויש גוון מיוחד לאופן שבו ענינים אלו מאירים את 

הפרשה דידן וכדלהלן(.

ז. אחכה לו בכל יום שיבא

זה  כל  עם  שיתמהמה  'ואע"פ  של  ביסוד  מתיישבת  פשטות  היא  זו  הבנה  של  יוצא  והפועל 
אחכה לו בכל יום שיבא. דאם קודם לכן יהודי הרגיש שכאן נאמר שצריך להתאזר בכח איתן 



-ה-    /ליקוטיםרלפרשתויקש

של אמונה ואריכות אפים, להתחזק ולהמשיך וכו', וכעין אלו דבורים שמורים על התאמצות 

דקדושה, באה האמת הנ"ל להורות שמדובר בהסתכלות פנימית שמתחייבת מעצם ההבנה של 

מהי גאולה, מהו משיח.

יגיע בהיסח הדעת, לא בגלל חשבון כזה או אחר, ולא מתוך מהלך מקדים  שהמשיח  דכיון 
שהרגע  לומר  שייך  לא  ממילא  גרידא.  הקב"ה  "נתאוה  אלא  הגאולה,  הוא  המתבקש  שפריו 

הזה ראוי יותר או פחות, ושהזכויות לא מאפשרות, וכל כאלו דבורים שטועים לייחס את האור 

הנכסף למושגי נברא מוגבלים של 'תוך הבריאה'. ולכך פשוט שלא שייך להתייאש, לא מחמת 

המצב ולא מחמת הזמן שכבר עבר, דכשם שעלה ברצונו הפשוט )קודם הבריאה( כשלא היה עדיין 

כלום, כך יפציע אורו של משיח מתוך 'כלום', כביכול הויה חדשה שהוא ית' 'יתאוה' )על משקל 

נתאוה הקב"ה וכו'( להמשיכה בעת פקידת גואל.

ח. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

וענין זה מטעה מאד. דאם לגבי ראשית ההויה יוכל כל אחד להזכיר בפיו מאמר חז"ל שאמרו 
לרצון  לנו שום השגה במה ששייך  לומר להדיא שאין  ואף  דירה',  לו  להיות  'נתאוה הקב"ה 

ותיקון  לייחס את הגאולה להשלמת  הבורא הנעתק, כשמדברים על ביאת משיח הנטיה היא 

הקיים )בתוך מושגי הבריאה(, כקומה עשירית שנוספת על ט' הקומות הקיימות שהוקמו במשך שנות 

הבריאה ה'לבנים' של ערכי הקדושה והטוב שנתנו כבר לישראל.

המושגים  מערכת  מתוך  לצאת  לאדם  וקשה  האסורים,  מבית  עצמו  מתיר  חבוש  ואין  והיות 
שמקיפה כל פרט מחייו, לא חלי אינש ולא מרגיש שממשיך הוא לדשדש בתוך תפיסות שצריך 

לסלקם כדי לחיות נכון - להאמין במה שראוי להאמין, ובאופן שראוי להאמין.

ט. כח הסילוק

הדבר קשה במיוחד מאחר והשי"ת בענותנותו הוריד השגות והנחילם לעמו ישראל, נתן להם 
תורה ופתח בפניהם את חלקי הפרד"ס, דממילא יהודי מרגיש שהוא מבין, שהוא תופס, שהוא 

בפני  הכל  להיות מסלק  הכח  את  בנפשו  ימצא  כן  אם  ואיך  לדרגא,  מדרגא  מתקדם בהשגתו 

האמת הנעתקת של המשפיע ית', ענינים שאין לו בהם טעם ופשר כלשהו.

אך האמת היא שהגם שלא נדרש ממנו להתעסק ב'סילוק', באופן שתאמר שיש כאן 'עבודה' 
היהודי  בנפש  לפתוח  כחו  שיפה  מסוים  ענין  ישנו  מקום  מכל  הגאולה,  את  המולידה  שהיא 

חקוקה  שאלות([  לשאול  )בלי  ית'  מצדו  נעתקת  בנקודה  והאמונה  ]שההתמסרות  הנשמה  כח  את 

במהותה.
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י. לפעול בנפש תנועה של 'הנני'

להבין קצת נפתח בדברי רבינו ז"ל )תורה קכג קמא(: "העקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו 
להצדיק שבדור, ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול. ולבלי לנטות 

ולסלק  כל החכמות  ולהשליך מאתו  וכו',  רז"ל  כמו שאמרו  ושמאל  ימין  ושלום מדבריו  חס 

דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק והרב שבדור, וכל זמן שנשאר אצלו 

שוב שכל עצמו, אינו בשלימות, ואינו מקושר לצדיק", ועיין שם שביאר שאף את התורה לא 

זכו ישראל לקבל אלא באופן זה, דאלמלי סילקו דעתם לגמרי לא היו מקבלים אותה.

אי  שאכן  שהגם  דהבן  אחת.  נקודה  לסוגיין  נקח  גדולה  בכלליות  הינם  ז"ל  ודבריו  ומאחר 
אפשר לעשות הכנה 'חיובית' לקראת ערך של גאולה )אפילו פרטית(, דאי הכי אין הדבר בבחינת 

)דבר נבדל מדעת המקבל שאינו מגיע אלא בהיסח הדעת(, מכל מקום הקצת שכן אפשר  המשכת ה"נתאוה" 

של  בתנועה  כלום  בלי  לעמוד  כדי  הכל  לעשות  הקודמות,  ההקדמות  את  לסלק  הוא  לעשות 

)ב"מ פה.(, דבטרם עלה לאר"י ללמוד התענה ע"מ לשכוח את תלמודו  זירא  רב  )וכעין שעשה  'הנני' 

הקודם(.

יא. התקשרות לצדיקים מכשירה את אופן הקבלה של הארה הבאה בהיסח הדעת

ריק  כלי  ולהעמיד  עצמי,  שכל  כל  לחלוטין  לסלק  מסוגל  להיות  בעצמו,  הדבר  זה  ובאמת 
לצדיק  התקשרות  ע"י  אלא  אמיתתו  על  בו  לזכות  אפשר  אי  הקדמות,  שום  על  נשען  שאינו 

יסוד עולם. דהנה כנ"ל מלבד הצורך להיות בטל ושפל, הקושי להתחבר ולהאמין באור נעתק 

שמגיע ב'היסח הדעת' הוא שסותר הדבר את כל המושגים הישנים, את כל הרגעים הקודמים, 

לכל הפחות מתערב הדבר כתערובת של ערכים ששוב אינה נאמנת לרצון האלוקי הנעתק של 

הבורא ית'.

הנ"ל.  לקושי  המתקה  נעשית  וכו'  דבריו  לקבל  לצדיק  התקשרות  שע"י  והבן  ראה  וממילא 
דהרי בניגוד למושג הרגיל של 'רב' )ותלמיד( שמתייחס בעקר להעברת תורה )שכל דקדושה המתלבש 

בהלכות וסברות ומהלכים(, אצל הצדיק יש מחד גיסא תורה והדרכה ודרך, אך הכל הוא באופן של 

)זווג, עיין תורה ז קמא(, דבסוד היסוד מתחבר הוא עם המקבל בחיבור עצם להמשיך זרע,  "עצה" 

מעבר למלים ולביאורים.

מלבד הצורה של הביטול הגמור שמרגילה את התלמיד להיות מסלק שכלו ונשאר  וממילא 
פנוי להארה שאיננה בערכו )הקודם( כלל, ההתקשרות וקבלת ההארה באופן הזה מכשירה את 

במשמעות  שנעתק  הדבר  עקר  לבין  והתורות  ההסברים  כל  בין  מפרידה  להיות  היהודי  נפש 

פנימית שאין בה מלים, יחוד עצם שפריו נמשך בערך של היסח הדעת )ודו"ק כי קצרנו(.
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יב. אור הצדיק מתגלה פתאום

ההעלמה  כל  שמתוך  יוסף  של  צפויה  הלא  ההתגלות  בדבר  בו  שפתחנו  למה  נשוב  ומעתה 

דיוסף  יובן  רגע אור חדש על הכל. דבהנ"ל  בין  יוסף", להמשיך  והבלבול הקודם אמר "אני 

כצדיק יסוד עולם רצה להתיחד עם המקבלים שבמלכות, להתחבר עם אחיו באופן כזה שיניחו 

גאולה שבמהותה  לה', להארת  דזה השער  ריקים לקבל,  ויהיו  כל ההקדמות שלהם  בצד את 

)היסוד הנקרא כן( הוא בהמשכה  באה פתאם - בהיסח הדעת. ]והיינו דהיות וכל ענינו של הגואל 

בהיסח הדעת  היה  באופן שכלפי האחים  הצדיק  יוסף  בכדי התגלה  לא  לכך  'פתאם',  שבאה 

גמור, דלא איירינן בסימן בעלמא אלא בסיבה, דכך היא צורת ההמשכה )בכל ערך של פקידה וגאולה([.

יג. לא להיות 'מבין' בזמן הראוי למשיח

ולמצב  ולמקום  לזמן  כלל  יחוס  בר  אינו  בהיסח הדעת  כנ"ל שמשיח שמגיע  בהבין  ובאמת 

רום  מתוך  לפקוד  הוא  יכול  כך  השפלות  בשיא  להגיע  שיכול  שכשם  גם  מבינים  שקדמו, 

ויפרשו  כל הסימנים הקשים,  ויתקיימו  יאוש  ויהיה  כל הקיצין  יכלו  יגיע כשכבר  וידברו על כך שמשיח  דיש  )והיינו  המדרגה 

לומר שמהלך  'מבינים'  סוף עצם הדבר שנהיו  דסוף  בידם,  היא  וטעות  בו.  צריך לבא  כנגזר מתוך ההיסח הדעת שהמשיח  הענין 

יודעים כלום, ממילא פשיטא  הגאולה הוא דוקא כך, סותר את כל הנקודה הפנימית של ה'היסח הדעת', דבאמת לא מבינים ולא 

שיכול לבוא גם בשיא הגדלות(.

יד. כוונת יוסף בתחילה והמהלך האלוקי שהיה בסוף

ניסה  שזהו שבתחילה כשהיו באר"י עם אביהם יעקב, בעת שהיו יושבים בתפארתם,  ומובן 

יוסף הצדיק לפנות את האחים בדבור שמשמעותו הגלויה היא היותו צדיק ונזקקים הם לקבל 

ממנו, דהיינו כנ"ל הרצון להביאם לסלק את כל החשבונות וההבנות שלהם בפני ההקדמות 

שלו, בפני זרע אמת שחפץ להמשיך מנקודה נעתקת )והיינו גאולה כשנמצאים ברום המדרגה(.

מאחר ולא נתקבל הדבר ונשארו בסברתם ודעתם, ובעקר מאחר ועלה ברצונו של "נורא  אך 

עלילה" )תהלים סו, ה(1 להורידם לערות הארץ, נסתבב הדבר באופן הנ"ל, והיינו דאחרי כל מה 

שעבר, ובעקר אחרי ש'פתאם' האיר יסוד הגואל פנים חדשות, נכחו בעליל שלא יודעים ולא 

מבינים - זהו הרגע המדויק שקלטו זרע אמת מתוך 'היסח הדעת'.

1 עיין בתנחומא )וישב פרק ד( והבן מה שרמזנו במה שתפסנו כאן לשון "נורא עלילה". ואכמ"ל.
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טו. "אני יוסף" - תו לא מידי

והנה תכף לאחר שהתגלה יוסף לפתע כ"אני יוסף", נכתב "ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי 
ז"ל(,  ברש"י  והובא  ח  צג,  בב"ר  )כדאיתא  לקבצם  והוצרך  לאחור  נסוגים  שהיו  דמשמע  ד(,  )שם  ויגשו" 

ואז המשיך לפרש ולבאר להם טעמים מתיישבים על כל המהלך הפלאי, "כי למחיה שלחני 

בנעם,  לפייסם  יוסף  והוזקק  נכלמים  דהיו  דמלתא,  פשטיה  ומלבד  ה(.  )שם  לפניכם"  אלקים 

תתבאר בהנ"ל נקודה פנימית בכל זה, בגילוי הלא צפוי של "אני יוסף" שהבהילם, ובקריאה 

המפייסת לבאר להם טעמים מתיישבים בכל המהלך. דיובן דמצד האמת לאמיתה, מצד רגע 

יוסף", אין מה לבאר ולנמק במה שבמהותו מתגלה  פקידת הגואל, אין מה להוסיף על "אני 

דיקא בבחינת "נתאוה הקב"ה וכו'", דיקא בהיסח הדעת שנעתק מטעם ודעת, והיינו דבתחילה 

אכן לא אמר יוסף הצדיק אלא דבר זה בלבד - "אני יוסף".

ברם כיון שכנ"ל קשה לסבול קבלת אור עליון כזה בלי ההקדמה הנחוצה של מחיקת ההקדמות 
לכך  מוקדמת(,  הנחה  כל  עצתם  זרע  למען  ולסלק  לשמשם  בהם  ודביקות  צדיקים  אמונת  ע"י  כנ"ל  )שמתקבלת  הקודמות 

נבהלו מאד מהגילוי שתיכף נהיה, ולהכי פנה יוסף הצדיק לשכך קצת הדבר, והיינו דקירבם 

מה  את  והסברים שיעטרו  אופניו, טעמים  על  דבור  דבר  באופן של  הכל  להם  והלביש  שנית 

שנשאר בצביונו האמיתי - "אני יוסף", תו לא מידי.

טז. משיח מציאה ועקרב

של  באופן  דיקא  אליהם  להתגלות  האחים  עם  עוסק  הצדיק  יוסף  בהיות  קצת  ונגענו  מאחר 
זו  ועקרב לבחינה  נתבונן במה שהוסיפו חז"ל לשייך אף מציאה  משיח שבא בהיסח הדעת, 

יוסף  בו  שעסק  הפנימי  מהמהלך  מקומם  נפקד  לא  כיצד  להבחין  הדעת(2,  בהיסח  אלא  באים  )דאינם 

"אני  בבחינת משיח,  הוא  כנ"ל  )כשהעקר  אלו  דברים  להופעה הפתאומית של  "להרגילם"  אתם,  הצדיק 

יוסף"(.

דמבלי להאריך בביאור ענינים אלו יובן דהא דאמרו האחים )בעקבות התנכרות יוסף לומר להם מרגלים 
אתם( "מה זאת עשה אלקים לנו" )שם מב, כח( ]דכתב רש"י ז"ל "להביאנו לידי עלילה זו וכו'"[, 

הוא בבחינת נשיכת עקרב בהיסח הדעת. דהיות והעקרב משתייך לסוגיית היסח הדעת משום 

היותו נושך אף ללא שתקדם לכך תנועה של הנשוך, לכך מובן שפליאת האחים על מציאות 

ללא שנראה  זה שנעשה  דדבר קשה  זו ממש.  בבחינה  הינה  עליהם,  )דיקא( שבאה  עלילה  של 

שום טעם לדבר, ללא שום סיבה מוקדמת, הינו כנשיכה זו שאין ידוע על מה באה.

2 תנינא שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח מציאה ועקרב )סנהדרין צז.(.
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דזהו שלאחר ששמו  אחיו,  עם  יוסף  בעסק  היא  אף  הוכנסה  פתאם  המציאה שבאה  ובחינת 
]וזהו  כג(.  )שם מג,  וגו'"  נתן לכם מטמון  ואלקי אביכם  נאמר "אל תראו אלקיכם  כספם בשקם 

בחינת  בא  לקבל  'חיובית'  הכנה  אין  שכנ"ל  דהגם  תראו".  "אל  לומר  דהוזקק  הפשוט(  )מלבד 

הגאולה )שבמהותה ענינה ב"כך רצה ה'"(, מכל מקום הקצת שכן אפשר לעשות הוא בפעולה הפוכה 

פתאם  כשיגיע  והיראה  הבהלה  את  שימנע  דבר  הישנות,  ההקדמות  סילוק  הסגה,  מניעת  של 

הגואל, והיינו אם כן התועלת של "אל תראו" שמושגת בהקדמת הרגל הופעת המציאה, "נתן 

לכם מטמון"[.

יז. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

ומקיף  כללי  בענין  דמדובר  דוד,  בן  ומשיח  יוסף  בן  משיח  של  בסוגיא  הארכנו  כבר  והנה 
ששייכת  מסוימת  בנקודה  נגענו  הקודמות  ובפרשיות  רבים.  תורה  חדרי  של  ביסודות  שנשזר 

"צפנת פענח", הבנה  יותר בחינה של  יוסף מבטא  בן  דנתבאר שבעוד משיח  לסוגיין,  ביותר 

יותר לסוד "אני עבדך בן אמתך", דאין לו שם  מסוימת בתוך המציאות, משיח בן דוד שייך 

הבנה, אין לו כלום, וקם בפלא להמשיך מתוך אחיזה ברצון הפשוט שקודם לסדר השתלשלות, 

עיין שם.

יח. "ולא יכל יוסף להתאפק"

]ומתחדד  הדברים  פשטות  מתוך  שניכר  במה  נתבונן  הנ"ל(  )כלפי  בפרשתן  אף  כן  ולהבחין 
כדלהלן ברמיזת הכתובים[. דהנה אחרי כל הביאורים הנ"ל בדבר התגלות יוסף באופן מפתיע 

אורך  לכל  ראש"  "החזיק  בעצמו  הצדיק  יוסף  סוף  דסוף  מקום לשאול  היה  יוסף",  "אני  של 

הדרך. דבשלמא כלפי האחים שנבוכו בלי לדעת כלום ]ונחשפו פתאום לאור הצדיק[ שפיר יש 

לומר שהוארו בין רגע בהיסח הדעת, אבל יוסף הצדיק שידע האמת, וחישב את כל המהלך של 

התיקון וההתגלות, היכן הוא ההיסח הדעת שלו. 

אך דו"ק וראה שאחרי כל המעברים המפותלים בפרשה, ענינים שודאי מעידים שהיה ליוסף 
הצדיק חשבון מסוים שנגזר מתוך הבנתו מה ראוי לעשות כדי להתגלות, היה רגע ההתגלות 

והיינו דאפילו מבלי להבין  ]בדיקא[.  יוסף להתאפק", ללא כח האיפוק  יכל  באופן של "ולא 

)כפי שדייק גם השם משמואל ופירש לפי דרכו( שחותם  מדוע ולמה, רואים בעליל שהתורה מדגישה לנו 

)לפי  מבחינתו  דהוא  בעצמו,  הצדיק  יוסף  את  אף  כביכול  הפתיע  יוסף"  "אני  של  ההתגלות 

החשבונות שלו( היה ממשיך הלאה להסתיר את עצמו, אך בהיסח הדעת נמשך בו זרע אמת של אור 

)סוד ה"נתאוה"(, ממילא בעל כרחו לא יכל להתאפק והריק לחוץ את האור האלקי  גאולה עליון 

הנפלא - "אני יוסף".
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יט. סוד התעוררות יוסף להריק אורו ע"י דבורי יהודה

דוקא  וכנ"ל(  עצמו  כלפי  )אף  הדעת  בהיסח  יוסף  התגלה  בכדי  להבין שלא  נוסיף  זאת,  ובראותנו 
דקדקנו  כבר  דהנה  אתו.  שדבר  באופן  אתו  ודבר  דוד(  בן  משיח  )שורש  יהודה  אליו  שנגש  לאחר 

במקום אחר במה שמתעורר מקופיא בדברי יהודה אל יוסף, דהגם שיש בהם טענות ופיוסים 

מסוימים המכוונים להניא את העומד לפניו מלהחזיק בנער, אי אפשר שלא להבחין באריכות 

הדברים שעל פניו אין בה שום חידוש, דלכאורה דיבר דיבור פשוט שחוזר על מה שהיה ידוע 

כן שדוקא בזה  ופלא הוא אם  וכו',  לו, מה אמר אביהם  ענו  יוסף, מה  כבר לכולם, מה אמר 

הובא יוסף למצב ששוב אינו יכול להתאפק, דהוצרך כנ"ל לומר להם אני יוסף.

אך סוד הדבר הוא דהיא הנותנת. והיינו דאחרי שיוסף הצדיק התחיל כנ"ל להרגילם בסילוק 
שכלפי  גואל  יסוד  להמשכת  )להשתייך  עולם  יסוד  לצדיק  התקשרות  של  הנחוץ  הכלי  בהעמדת  הדעת, 

המקבל הינו תמיד בערך של היסח הדעת(, כשהגיע הזמן להמשיך בהאי עלמא את הפלא של "אני יוסף", 

באופן שה'שותף  בעצם,  הדעת  היסח  בבחינה של  להיות  הדבר  הוזקק  )יסוד(,  הגואל  אור  את 

השלישי' - בעל הרצון הפשוט )ש"נתאוה" להתגלות בתחתונים(, יופיע בדרך נעתקת לגמרי, בלי שכל 

והבנה של נברא )גבוה ככל אשר יהיה(, בפשטות דפשטות דיקא.

וממילא זהו שנגש אליו יהודה דיקא, סוד משיח בן דוד שנתייחד )כנ"ל( ביותר בענין זה של 
נצרכת  כפי הבחינה שהיתה  וזהו שכפי בחינתו,  ולא הקדמות.  כלום, לא הבנות  לו  מי שאין 

)כלי( שאין בהם עטורים של סברות, ואין בהם  כאן, דיבר אתו דברים פשוטים, דבורי מלכות 

הקדמות, דבאמת זהו דיקא שמעורר את היחידה שבנפש, להמשיך בהיסח הדעת פרץ פתאומי 

של אור גאולה, וכפי שאכן אירע מיד בהתגלות אור הצדיק ד"אני יוסף".

כ. "כי איך אעלה אל אבי"

הדברים נימא מלתא בהא דחתם יהודה את דבריו באומרו "כי איך אעלה אל אבי  וברמיזת 
)תהלים מא, ב( בהיותו עולה למוחין  נקרא "משכיל אל דל"  יסוד הצדיק  )שם מה, לד(. דהנה  וגו'" 

)"משכיל"( להמשיך למלכות שהיא בלה ועניה )"דל"(. וכלפי סוגיין, כאשר נרצה בעדינות הראויה 

לגעת לפי ערכנו באותיות שיכולים לשבר את האוזן בדבר החילוק בין בחינת 'בן יוסף' ל'בן 

דוד', נאמר שהגם שכנ"ל כל ענינו של יסוד הצדיק הוא להריק אור הצדיק שבבחינת גאולה 

רק  דלא  יש אצלו השכלה מסוימת,  )כלפי עצמו(  מתנוצץ בהיסח הדעת, מכל מקום במידת מה 

ש"אין וכו' אלא לדעת" )יבמות נג:(, אלא שבמהלך ההמשכה הינו "משכיל" - דעולה כנ"ל אל 

המוחין ]מה שאין כן במשיח בן דוד דמתחילה ועד סוף אין לו שום שכל כלל וכנ"ל[.
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וזהו אם כן ש'עצם' ההיסח הדעת שהיה אצל יוסף הצדיק ]כשבעצמו לא יכל להתאפק[, לא 
נהיה אלא לאחר שאמר יהודה בסמוך "כי איך אעלה אל אבי וגו'". דברמיזא דחכמתא תראה 

שבעוד שיוסף כשלעצמו הינו "משכיל אל דל", דעולה הוא אל המח )אבא(, יהודה אמר "איך 

אעלה אל אבי" - איך אני יכול בכלל לעלות ולהשיג מח כלשהו )אבי(, והיינו כנ"ל ה'לא יודע' 

הגמור, הסילוק של כל ההקדמות )השכלים(, דזהו כנ"ל בעצמו שהיווה את ה'מכה בפטיש' אצל 

יכל  לא  בעצמו  דיוסף  )דהרי  בלבד  השלישי  לשותף  מתייחסת  יוסף"  "אני  הארת  להיות  יוסף,  יסוד 

להתאפק, אות על כך שלא ידע כלל מעצמו בעת ההמשכה(.

כא. תורה שהיא כולה הקדמית

ז"ל "כל התורה שלי היא כולה הקדמות"  נפתח במה שאמר רבינו  יבין כמה עומק  והמבין 
ושכל  ֶשכל  שֹכל  להבין  מתחילים  הצדיק,  בדברי  תפיסתנו  דלות  כפי  דאפילו  הר"ן שפז(.  )שיחות 

שגילה, כל הארה שהריק אל כלי המקבלים, הכל היה בסוד פקידה בהיסח הדעת, באופן שאין 

שאינו  הפקידה  לסוד  מכוונים  אלא  הנבראים,  של  ישנות  הקדמות  על  כלל  נשענים  הדברים 

נקלט אלא אצל מי שזכה לסלק שכל עצמו מי שהכשיר את קרקע האמונה להצמיח פרי חדש 

לגמרי )"אני יוסף"(.

כב. חיזוק פשוט באמת הברורה

כל העמקות וההרחבה צריכים לחזור ולהדגיש את נקודת החיזוק היוצאת מכל הנ"ל,  אחרי 
לו. לדעת שלא  זה אחכה  כל  לחיות בפשטות באופן של אע"פ שיתמהמה עם  היכולת  והיא 

ב'תורת חיזוקים' עסקינן, אלא באמת ברורה שמונחת בהא דמשיח בא בהיסח הדעת. דהנגזר 

מכך הוא שבין בגאולה הכללית ובין בגאולה הפרטית, אין לך רגע שאינו מוכשר לביאת גואל 

הנפלא שהונח  בדוגמת השורש  והזמן,  כלל מהמקום  עליון שאינו מתפעל  אור  פקידת  צדק, 

לכלל נשמות ישראל לדורות - "אני יוסף".
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לא גלו ישראל אלא להוסיף עליהם גרים

א. יוסף מתעסק עם גוים

פרנסם  שלא  רק  דלא  מצרים,  בארץ  הארצות  גויי  עם  יוסף  התנהל  שבו  באופן  להתבונן  יש 
בפרשתן  מצינו  אלא  תעשו(,  לכם  יאמר  אשר  ד"ה  נה  מא,  בראשית  ז"ל  ברש"י  )כדאיתא  למול  שהביאם  עד 

שהשתלט על אדמתם ועסק בטלטולם ממקום למקום. והדברים טעונים ביאור בעצם ענינם. 

דהגם שיש חידוש וגילוי כח הקדושה כשרואים הצלחת ישראל אפילו בגלות, מכל מקום עקר 

הדבר לכאורה אינו אלא במה שנוגע לישראל בעצמם, דעושים טוב ומרבים טוב, ומדוע רואים 

בישראל,  רק  לכאורה  )מילה ששייכת  באופן שכזה  ועוד  גויים,  עם  מגדרו להתעסק  יצא  שיוסף הצדיק 

ושליטה בקרקעות באופן שעל פניו אינו מובן ענינו(.

ב. סוגית הגרים נסמכת לכל אבן פנה בבנין הקדושה בישראל

נמצא סמוך  לגעת במכוון מן הצורך להקדים מספר הקדמות. הנה חזינן שענין הגרים  וכדי 
ונראה לכל התגלות משמעותית בישראל, דמתן תורה היה בפרשת יתרו שהגיע בסמוך, ומשה 

רבינו נשא את צפורה הגיורת, וביציאת ישראל לחירות עולם פנה להתעסק בערב רב, וכן על 

זה הדרך, דו"ק ותשכח. והמורם מזה בפשטות, אף קודם שמבינים בזה מאומה, הוא שהגם 

שאיתא שקשים גרים לישראל כספחת. 

בהלכה שמשתדלים )בתחילה( לדחות מי שמגיע להתגייר, לא נאמר משום זה שהגרים  והובא 
בישראל הינם אך לטורח, ובערך של פרט שאפשר לוותר עליו, שעדיף לוותר עליו. אלא כניכר 

בבנין  פינה  כך שבכל אבן  כדי  עד  ונחוצה,  יסודית  סוגיה  הינה  זו  סוגיא  הגלויה,  מהפשטות 

ישראל מופיע ענין זה, ללמדך שדברים בגו. ]ובאמת מוכח מאידך מאמר חז"ל שבעומק ודאי 

להוסיף  אלא  ישראל  גלו  שלא  דאמרו  בעלמא,  כספחת  הגרים  כל  את  לדחות  המכוון  שאין 

לגלות  צריך  שחטאו  שלאחר  שמוכח  דנהי  לטעון  אפשר  היה  זה  דמצד  אלא  גרים.  עליהם 

נוסיף  ולכך  בדיעבד,  של  בענין  הוא  שראשיתו  במצב  הפגם,  לאחר  היינו  אך  גרים,  להוסיף 

אותיות בהדרגה עד כי נציג כראוי אמיתת הענין הפנימי, איך צריך להסתכל על הדברים[.

ג. להוסיף גרים - ללקט ניצוצין

איתא בגמרא )פסחים פו:( "אמר רבי אלעזר לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי 
כמה  להכניס  אלא  סאה  זורע  אדם  כלום  בארץ'.  לי  'וזרעתיה  שנאמר  גרים  עליהם  שיתוספו 
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כורין". וכבר פתחו בעלי הקבלה לבאר שאין אימרה זו סותרת את מה שלא רואים "כמה כורין" 

של גרים )ואת מה שלפי ההלכה מנסים כנ"ל לדחות את המבקש להצטרף(, מאחר ו'להוסיף גרים' לא איירי דוקא 

בגרי צדק כפשוטו, אלא בניצוצין הקדושים, דצריך "ללקט שושני הנשמות הקדושות שנתפזרו 

תוך הקוצים ההם" )לשון האר"י ז"ל בשער הפסוקים שמות(.

ד. לכאורה אין נפק"מ במתרחש אצל הגוים

נדגיש  בספה"ק,  היטב  נתבארו  שכבר  הדברים  בפרטי  אורייתא  לסתרי  לנטות  מבלי  ואמנם 

ולאחר  וכו'",  ישראל  גלו  "לא  של  חז"ל  מאמר  ויראו  ולאחר  שיש  דתראה  מסוימת.  הבחנה 

ענין  יטעו לומר שבאמת אין שום  לניצוצין,  )דוקא( לגרים כפשוטו אלא  שלמדו שאין הכוונה 

גרי  דלגבי  והיינו  בעצמם.  הגויים  עם  ולהתעסק  ישראל  של  הקדושה  לגבול  מחוץ  לצאת 

צדק שעשייתם כרוכה אכן בעסק עם גויים ממש, איירי במעוטא דמעוטא, ולא עליהם תכוון 

האמירה של לא גלו ישראל אלא וכו'. ומה שכן עונה להגדרה של "להוסיף כמה כורין", מה 

שכן מצדיק את העסוק המכוון הוא הניצוצין וחלקי הנשמות, והוא לכאורה ענין רוחני שנפעל 

בעצם הדבר שגולים, דנמצא אם כן שאין נפק"מ כלל במתרחש אצל הגויים עצמם, הכרתם 

תפיסתם וכדומה.

ה. גר צדק גר תושב וגוי

ומסכנת  מהגויים  להתרחק  צריך  הפשוט  שהיהודי  שודאי  דהגם  כן.  הדבר  אין  ובאמת 

השפעתם, ביסוד הדברים ישנה עבודה קדושה של יציאה לחוץ להשפיע אף אצלם, ישנו ענין 

שלא רק שקיים, אלא שהוא הנצב בפנימיות סוד ה'לא גלו ישראל אלא להוסיף עליהם גרים', 

ענין השמור ברובד המעשי בעקר לצדיקי הדורות ותלמידיהם.

ביאור הדברים: הנה בגדרי ההלכה הנתפסים מצינו שתי בחינות בגויים שהושפעו מהקדושה 

שהתגייר  גר  צדק,  גר  של  הפשוט  המושג  את  דיש  מסויימת.  או  גמורה  התקרבות  כדי  עד 

כפשוטו, ויש גר תושב שקבל על עצמו לא לעבוד ע"ז )או כפי השיטות השונות שנאמרו בזה בחז"ל(, דלא 

נתקרב עד לכדי עצמיות קדושת ישראל, אך התפעל מהקדושה עד לכדי ביסוס אמונתו )כפי ערכו( 

ושינוי מסוים בחייו. ואמנם מעבר לזה אין על פניו כלום, רק ריבוי של גויים שבמקרה הטוב 

שומרים על שבע מצוות בני נח, ואין אם כן לכאורה בענינם שום שייכות לישראל, למהותם 

ולתפקידם בעולם.
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ו. יהודי צריך להשליך את ה'אחד' ד'שמע ישראל' גם על הגוים

ברם כפי שנראה במספר דוגמאות ]מבין הרבה[ אין הדבר כן. נפתח ביסוד האמונה של "שמע 
ישראל ה' אלקינו ה' אחד" )דברים ו, ד(. דתראה שהגם שמדובר במלים שאין כמותם להתייחס 

לישראל ורק לישראל, דאיירינן בהכרה שלוותה כל כך הרבה יהודים שהעידו על אחדותו ית' 

בכל מצב, רש"י ז"ל בבואו לפרש הפסוק כתב כך: "ה' שהוא 'אלקינו' עתה ולא אלקי העובדי 

כוכבים הוא עתיד להיות 'אחד' שנאמר 'כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם 

ה'', ונאמר 'ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד'".

הישראלית  האמירה  את  לקח  הענין,  פשטות  את  להעמיד  תמיד  ז"ל שטורח  לן שרש"י  הרי 
מובהקת, את קריאת 'אחד' הנצחית, והשליך אותם בביאור הכתוב על הגוים, לומר שגם הם 

עתידים להכיר אמיתת הקדושה. ושמעינן מינה שאכן זהו עומק הפשט. 

יפנו אל האמת האלוקית  מהטעות הנ"ל מתברר שלא רק שיש ענין בכך שהגויים  דלאפוקי 
ויכנעו מפניה )"כי אז אהפוך"(, אלא דזהו ענין שיהודי צריך ללכת אתו בזעקת ה'אחד' שלו, לכסוף 

לכך ש"יכירו וידעו כל יושבי תבל", לבקש תמיד שיתרחב גבול הקדושה בגילוי מלכות שמים 

על כל הנבראים, על כל הגויים, זהו כבודו ית'.

ז. "אתם עדי"

זו יצרתי תהלתי יספרו"  י(, ו"עם  )ישעי' מג,  הדברים. הנה על ישראל נאמר "אתם עדי"  להבין 
)שם כא(, דכל חפצם וחיותם, כל מהותם ועומק ענינם, הכל הוא לגלות כבודו ית', אחדותו ית', 

להפיץ תהילתו ית' בעדות נאמנה לעין כל. 

אין  שבפועל  מיעוט  )שהינם  תושב  וגר  צדק  גר  של  המושגים  שמלבד  מבינים  זו,  פשטות  ובהבין 
האלוקות  בשורת  את  להביא  וצריכים  יכולים  האמיתי  צביונם  כפי  ישראל  אחריו(,  טורחים  בהכרח 

לכל הגוים. דזה הענין כל כך מהותי במהות נשמת ישראל, בבנין הקדושה שהם מייצגים, עד 

כי הקריאה של "שמע ישראל" מתפרשת בפשטות לענין היעוד של "יפוצו מעינותיך חוצה", 

להרחיב את גבול הקדושה ולהביא לכך שיכנעו כולם למלכות שמים - "יכירו וידעו כל יושבי 

תבל".

ומעתה נתחיל להבין סוד נפלא בכל ההתעסקות עם הגלות, להבחין שישנה הסתכלות רגילה 
של השכל הפשוט, וישנה אמת פנימית שמתייחסת לאמיתת רצונו ית', מבט 'אורו של משיח' 

)לפחות לפרקים( למבקשי שמו, לדורשי יחודו. דהנה ההבנה הפשוטה היא שהגלות הינה  שניתן 
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עונש שהלואי ולא היה קורה, מצב שעם כל התועלת שבו נוצר בעקבות פגם, דלא בכדי נאמרו 

לגביה כל כך הרבה אוי ואבוי ואללי. 

והגם שלומד על  באופן שכזה, הגם שמכיר בכפרת העוונות ובהמתקה הנעשית,  והמסתכל 

אין  ושוב  בניצוצין שנפלו מחמת חטא,  סוף מדובר  הניצוצין שמעלים, מפרש לעצמו שסוף 

כאן דבר גדול ונשגב להרים על נס, דמוטב היה ולא באנו לידי מציאותו שכזו, נפוצים בגויים.

ח. "נורא עלילה על בני אדם"

ברם ישנה הסתכלות פנימית המעמידה את כל מהלך היציאה לחוץ, את כל הגלות, באור אחר 

לגמרי, באופן של לכתחילה. ומחמת שהדברים עדינים, נקדים להצגת הנקודה דברי המדרש 

שאלמלי אמרוהו חז"ל מי היה יכול לאומרו, ונשוב לקרב את הדברים בשפת החסידות. דעיין 

שם )תנחומא וישב פרק ד( שמשליך את סוד הכתוב "נורא עלילה על בני אדם וגו'" על ענינים שונים, 

להראות שיש דברים שנראה שאירעו מחמת פגם התחתונים ואינם אלא רצון אלוקי של הבורא 

בזה, אלא  היה  דענין מכוון  יוסף למצרים,  לכך אף את מכירת  ומשייך  בכך,  ית' שהיה חפץ 

דהתלבש הדבר מצד תפיסת התחתונים באהבת יעקב וקנאת השבטים, עיין שם.

יצאו  ואף  ויעקב טולטלו ממקומם  הארכנו במקום אחר בכך שהגם שמצינו שאברהם  והנה 

)דיעקב הלך  לחו"ל, שורש הצורה של גלות ממש לא היתה אלא ביוסף הצדיק שנמכר למצרים 

להקים בית וכו' ואכמ"ל(. 

נמצאנו למדים שעל עצם הגלות שלכאורה כל  נצרף לכך את דברי התנחומא הנ"ל  וכאשר 

נפלא  עומק  יש  יש הסתכלות אחרת,  ַוי,  צעקת  הרבה  כך  כל  בה  ושישנה  הפגם,  פועל  כולה 

שמעמיד את הכל כענין נשגב ש"נורא עלילה" חפץ בו, מבקש שיהיה.

ובאמת יש בכל זה בודאי מכבשי דרחמנא וסוגיות ידיעה ובחירה, אלא שאין רצוננו לעסוק 

בזה באופן שהורונו הצדיקים לחדול ממנו, להמנע מהצצה במופלא מאתנו. אך נקח מכל מקום 

את הכח להשען על חז"ל הקדושים כשנבא לתת בעדינות הראויה אותיות למה שהוא פלא, 

להבין שבסוד אורו של משיח יש הסתכלות אחרת על הגלות בכל רבדיה, מבט שאינו מתעסק 

בגוון הגלותי שהוא לריעותא, אלא בעבודה הקדושה שהיא שורש היות מהלך זה נרצה בעיני 

השי"ת, ענין שהוא לכתחילה.
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ט. יכירו וידעו כל יושבי תבל

ולהבין נקדים את מה שנתבאר לעיל )ונוסיף בו להלן(, דאמרינן שלא רק שיש ענין שהגוים בעצמם 
יכירו מלכותו ית' ותפארת ישראל, אלא דנוגע הדבר למהות ישראל המיחדים שמו ית', דאף 

יעוד להודיע בעמים ממציאות  ז"ל( שיש להם  )כנ"ל בפירוש רש"י  נרמז  בשורש של אמונת היחוד 

יחידו של עולם, למען יכירו וידעו כל יושבי תבל )"כי אז אהפוך אל עמים וגו'"(.

י. כשהבן גדל ומתפתח כראוי יכול הוא לצאת למרחק בשליחות

אב  ההתנהלות של  אופן  בדעתנו  דנקח  פשוט.  שימוש במשל  ע"י  המכוון  אל  נפנה  ומעתה 
עם בנו. דכל זמן שהבן קטן סמוך הוא תדיר אל אביו ואמו, לא יעשה דבר מבלעדם, ולא יעז 

יותר  לפעול  ויותר,  יותר  יוכל להתרחק  ויגדל  כמה שילך  וכל  קרבתם.  מגבול  ולצאת  לדדות 

לבדו, דאין בזה סימן לפירוד אלא להפך, אות הוא על הגדלת הקומה שבעטיה מורה האב לבנו 

שכבר יכול לצאת וללכת מכחו, לפעול בנאמנות מתוך החינוך והערכים שקיבל. ]דבשלימות 

הדבר יוכל להיות עושה לבדו במרחק רב כשכל הרואהו מכיר בתוך ענינו הטוב שזהו בנו של 

ר )את כל אלו שלא הכירו את אביו לדעת שלו  ר וְמַחּבֵ פלוני, נמצא דמחובר הוא אל אביו ביתר שאת, מחּוּבַ

שמשתקפת מתוך הליכות בנו([.

יא. סמוך לכל הגדלת הקומה ימצא עסק הגרים

מתן  מצרים,  )יציאת  בישראל  הקומה  גדילת  שבכל  כנ"ל  שמצינו  שזהו  להבין  נתחיל  ובנמשל 
תורה ועוד( נלותה לכך סוגיית הגרים שהתקרבו או שנסו לקרב. דעומק הדבר בהנ"ל הוא שכל 

אימת שנשלם פרצוף בקומת ישראל, בנין מסוים שיש בו ערך מסוים של שלימות, תכף ומיד 

מתנוצצת התכלית של "יפוצו מעינתיך חוצה" )משלי ה, טז(, דלהכי מוליד הדבר התרחבות גבול 

הקדושה להתעסק אפילו עם גוים. 

דבין אם יתגיירו בפועל, ובין אם יקבלו התפעלות בבחינת יכירו וידעו )התנוצצות של "כי אז אהפוך 
וגו'"(, מתפאר בכך שם ישראל שנאמר בהם "אתם עדי", ושמו המשותף בשמנו נקרא על עמו 

ומתגדל לעין כל, דכל זה כנ"ל הוא מעומק הכוונה של "לא גלו ישראל אלא להוסיף עליהם 

גרים".

]והינו דדומיא דגדילת קומה הבן המאפשרת לו להתרחק ולעשות ]באופן שאינו מכחיש את 
חיבורו עם אביו אלא להפך[, הגדלת קומה )מסוימת( בישראל מולידה ערך מסוים של שלימות, 

מקומות  ולכבוש  לצאת  יכולים  מקום  של  דבניו  הקדושה,  גבול  בהתרחבות  המתבטא  דבר 

נוספים שיקרא שם ה' עליהם, להודיע ולהוודע ש"ה' אחד ושמו אחד", דכל זה משתייך כנ"ל 

לסוד הגרים )שכולל בחינות שונות בעסק האומות, גם התעסקות עם גוים ממש שצריך שיכירו האמת, ויכניעו עצמם לקדושה(.
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יב. צריך לצאת ולפעול במרחק

ונשוב אם כן לענין יוסף שבשורש הגלות נמכר למצרים. דבהנ"ל מובן דלא בכדי הניחו שם 
הגילוי שישנה הסתכלות  בני אדם",  על  עלילה  "נורא  היסוד הנפלא של  חז"ל הקדושים את 

פנימית שלוקחת דברים שנראים כשייכים לערך החטא והנפילה גרידא, ופותחת שער להבחין 

שבעומק הכל מצד שכך רצה השי"ת.

השורשי  המקום  דוגמאות(,  כמה  במדרש  שם  )וכדאיתא  הרבה  מקומות  לגבי  זה  יסוד  נכון  אכן  דאם 
שכולל את כל המאורעות הוא היציאה לגלות, וממילא כאן מונח מבחן התפיסה של הדבר. 

והיינו דאם לא זוכים, אם מתהלכים תחת שכלים ותובנות דהאי עלמא גרידא, כל ענין היציאה 

היו  ולא  שלואי  נפלאים  לתיקונים  הפחות  לכל  ונפילה,  לחטא  ממילא  משתייך  לגלות  לחוץ 

נצרכים. לזה יקרא שהגלות נשארת גלות כפשוטו, מבלי לחתור בה אל אור גנוז מצדו ית'.

זוכים לרומם קצת את ההסתכלות, אם שלימות קומה מסויימת גורמת להתנוצצות  אם  אבל 
גרים". דחלף  גרידא אלא "להוסיף עליהם  'גלות'  לזה  של אורו של משיח, שוב לא קוראים 

עדי",  "אתם  של  ליעוד  שנוגע  פנימי  מבט  מקבלים  בדיעבד,  כולה  שכל  גלות  של  התפיסה 

ולפעול  האב  שולחן  מעל  לנדוד  גרים",  "להוסיף  לכתחילה  לצאת  שצריך  שפעמים  להכיר 

במרחק, לעשות הכל על מנת להקריא שמו ית' בפי כל.

יג. כשנשלמה קומת האבות הוזקק יוסף לצאת ולהוסיף גרים

וזהו אם כן שלאחר שנשלמה קומת האבות בישראל )בבחינת השלמת ה'גוף' אצל הבן שהולך וגדל(, לאחר 
אל  לישב בארץ, החלה ההשגחה העליונה להוציא מכח  ובקש  שבחיר האבות שב מבירוריו 

הפועל את היציאה לחוץ, לא רק כ'גלות' ]גרידא[ אלא באופן של "להוסיף עליהם גרים" )בסוד 

"יפוצו מעינותיך חוצה"(, והיינו אם כן דהוזקק יוסף לנדוד מעל שולחן אביו, דהכל נועד למען מה 

גויי  נכנעים  גבול הקדושה שבו  גרים", להרחיב  - "להוסיף  נפלא  שאכן התקיים בידו באופן 

הארצות תחת צורת איש הישראלי שכובש אותם, תחת שם ה' שנקרא עליו3.

יד. "וזרעו יהיה מלוא הגוים"

בטרם נגש להתבונן איך כל הנ"ל אכן שזור היה בכל ענינו של יוסף במצרים, נקדים תחילה 
למצא סמך נפלא בתורה הקדושה ליסוד הנ"ל, דאמרינן שע"י שהולכים מכח השלמת קומת 

3 והבן דכל זה הוא בבחינה הידועה של גולה וגאולה, תוספת הא' דאלופו של עולם. והיינו נמי דהגֹוֶלה הראשון היה יוסף 

)יסוד( שנקרא 'גואל', להורות שבו דיקא תמצא הסתכלות אחרת, להכיר שבסוד "להוסיף עליהם גרים" עסקינן, דיסוד הצדיק 

נשפל בכוונה ע"י צדיקו של עולם, כאב האומר לבנו יכול אתה לצאת כעת ולהתרחק ממני, יֶפה כחך, יַפה היא נאמנותך, להיות 

פועל למעני ומגלה כבודי בכל מקום, אצל כל נברא.
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האבות יש כח לחיות את כל הגלות באופן פנימי של "כלום אדם זורע סאה אלא להוסיף כמה 

כורין", בבחינת זרע היסוד שמתרבה באופן שביטויו הוא "לעשות גרים" - גוים שמתפעלים 

מכחו של הכל יכול ית' שמתגלה בישראל )הארכנו שוב בהגדרה כדי שנוכל להלביש הדבר על הפסוק כדלהלן(.

דהנה כאשר ברך יעקב את בני יוסף שיכל את ידיו )להניח הימין על אפרים( ואמר: "המלאך הגאל 
בקרב  לרב  וידגו  ויצחק  אברהם  אבתי  ושם  שמי  בהם  ויקרא  הנערים  את  יברך  רע  מכל  אתי 

הארץ" )שם מח, טז(.

וכאשר ניסה יוסף להניא את אביו מכך )דסבר שצריך להעדיף את מנשה( פתח אביו ואמר לו "ידעתי 
מלא  יהיה  וזרעו  ממנו  יגדל  הקטן  אחיו  ואולם  יגדל  הוא  וגם  לעם  יהיה  הוא  גם  ידעתי  בני 

הגוים" )שם יט(, וכתב רש"י ז"ל: 'גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל' - שעתיד גדעון לצאת ממנו 

שהקב"ה עושה נס על ידו. 'ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו' - שעתיד יהושע לצאת ממנו שינחיל 

יתמלא בצאת שמעו  - כל העולם  יהיה מלוא הגוים'  'וזרעו  וילמד תורה לישראל.  את הארץ 

ושמו כשיעמיד חמה בגדעון וירח בעמק אילון".

יוסף  בזרע  נפנה להבחין כאן בכל הנ"ל. דהבן דכשעוסקים כאן  להאריך בדקדוקים  דמבלי 
זה  דעל  בארץ",  לי  "וזרעתיה  הכתוב  בפנימיות  הוא  המדובר  השורש(  שהעמיד  הראשון  הגולה  )שהוא 

כורין",  זורע סאה אלא להכניס כמה  "כלום אדם  כנ"ל הסתמכו חז"ל כשגילו את הסוד של 

כשפתחו את העומק של "לא גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים", ללמדנו כנ"ל את 

גודל ענין זה שביטויו הוא התפשטות שם ישראל ושם ה' שנקרא עליהם, עד כדי התפעלות של 

הגוים וכניעתם בפני עוצם גילוי האלוקות.

לנסים  במהותה  שייכת  שנתנה  הברכה  היתה  ליוסף  יעקב  בתשובת  שכמתגלה  כן  אם  וזהו 
משום  היה  אפרים  של  ההעדפה  שטעם  כך  כדי  עד  הגוים,  בפני  ישראל  ע"י  אלוקות  וגילוי 

"וזרעו יהיה מלוא הגוים", ד"כל העולם יתמלא בצאת שמעו ושמו", והיינו כנ"ל התפשטות 

גבול הקדושה )לעיני האומות( בזריעה המוציאה כמה כורין, "וזרעו יהיה" דיקא.

]ועיין בשפתי חכמים שהביא הרא"ם שנקט שמה שרש"י ז"ל פירש "וזרעו יהיה מלוא הגוים" 
נפוצים  יהיו  דזרעו  לו שהא  הוא משום שהוקשה  ושמו",  בצאת שמעו  יתמלא  העולם  כ"כל 

בכל הועלם הוא קללה ולא ברכה, לכך צריך לומר שמדובר ב"שמעו ושמו". 

היה  לא  )יהושע(  אפרים  שזרע  דגם  והיינו  כאחד.  והפנימיות  הפשטות  שפיר  אתי  בהנ"ל  אך 
אין  מקם  מכל  גאונו,  הדר  בפחד  הגוים  את  ומילא  ולבנה  חמה  שהעמיד  בעת  בגוים  מפוזר 

על  שגולה  הגואל  לפעולת  ביותר  מוכשר  )אפרים(  יוסף  זרע  ובאמת  פשוטו,  מידי  יוצא  מקרא 
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פניו, אך היינו "להוסיף גרים", במה שאינו בעומק אלא שליחות נאמנה של הבן שיצא ללקט 

שושנים למען אביו, דברכה וכבוד אלוקי יש כאן, ולא קללה[.

טו. סוד הדגים

ולהבחין כיצד מונח ענין זה בעצם הברכה ]שעקרה "יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם 
אבתי וידגו לרב בקרב הארץ"[, נקדים מדברי רבינו ז"ל )תורה יז קמא אות ח(, דלאחר שהאריך בסוד 

הגרים, ובא לפענח הסתום במאמר חז"ל שאמרו "חזינא האי כורא וכו'", אמר כך: "'כורא' זה 

בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראל עם הגרים הנ"ל. כי דגים 'אסיפתן היא מטהרתן' )חולין 

כז:(, זה בחינת חלקי הנשמות, בחינת 'רוחו ונשמתו אליו יאסוף' )איוב לד(, ובחינת גרים, בחינת  

נדיבי עמים נאספו וגו' וכו'", ע"כ.

לכנוס למים עמוקים שאין להם סוף, נקח מדבריו רק את הפענוח של 'כורא', להבין  ומבלי 
)שאסיפתן מטהרתן(, הוא סוד הגרים ואסיפת חלקי הטוב, והיינו אם כן דברך יעקב  שסוד הדגים 

"וידגו לרב בקרב הארץ", ללמד על סוד אסיפת חלקי הטוב המתפזרים בגולה, דבזה הרי עסק 

יעקב עם זרע יוסף שעתיד להיות "מלוא הגוים", הכל כנ"ל.

טז. "שמי ושם אבותי"

והנה נתבאר לעיל שכשם שלא ישלח האב את בנו למרחק לפעול אלא לאחר שיגדל קמעא, 
כך העבודה של "יפוצו מעינותיך חוצה", של להוסיף גרים, לא תתכן אלא לאחר שקדמה לכך 

קומת  שלימות  לאחר  אלא  לחוץ  יצא  שלא  יוסף  בדוגמת  השורש,  בקומת  מסוימת  שלימות 

לסוד של  לרב בקרב הארץ",  ל"וידגו  ודו"ק מעתה שזהו שההקדמה  - מכח האבות.  האבות 

"לא גלו ישראל אלא להוסיף עליהם גרים", היא פתיחת הברכה שנקט בה יעקב "ויקרא בהם 

שמי ושם אבתי", והיינו התנאי ההכרחי של קומת האבות שהושלמה, בבחינת "הגוף" שגדל 

דיו כדי לצאת להפיץ כבוד האב בכל קצווי תבל.

יז. התפעלות הגוים מיוסף

והנה כל הנ"ל מתיישב היטב עם פשטות מה שאירע עם יוסף הצדיק בהיותו במצרים. דלאחר 
מתוך  למלוך  קם  הגולה,  בתוך  כחיים  כגלות,  נראה  שאכן  מה  של  שנים  כמה  עליו  שעברו 

התפעלות הגוים ממנו ומהאופן שבו שם ה' נקרא עליו בכבוד אלקי - "הנמצא כזה איש אשר 

זה  דכל  שימולו,  לאחר  אלא  לפרנסם  הסכים  דלא  הא  גם  כן  אם  ומתיישב  בו".  אלקים  רוח 

מבטא בחינה של "וזרעו יהיה מלוא הגויים", הכרה שכדי "להוסיף כמה כורין" של חלקי טוב 
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וכבוד שמים, ראוי למי שבר הכי לעסוק בהכנעת הרע והפצת המעיינות, לגלות לעין כל כבוד 

הבורא ית' וכבוד עמו בחירו )דבאופן הנכון הוא היינו הך(.

יח. כח הכלל

]בסוד  יחיד  בכיבוש  לכובשו  הוא  יכול  אליו  גולה  כל מקום שיהודי  הגם שבמדת מה  והנה 
שורש  את  כנ"ל  ]שהניח  הצדיק  כיוסף  כוללת  נשמה  שכן  ומכל  הקדושה[,  גבול  התרחבות 

היציאה לחוץ בסוד "יפוצו מעיינותיך חוצה"[, מכל מקום היות ודרגות על גבי דרגות איכא 

בזה, תמיד יפה כח הכלל מכח הפרט. 

ולפשט את הדברים יובן שכאשר ישראל נפוצים בגוים אך הינם באחדות, נחשב הדבר כאילו 
כולם אוחזים זה ביד זה, ממילא מקיפים הם את הכל להיות היעוד של 'להוסיף גרים' מתגלה 

ביתר שאת, ד"ממלאים" הם את כל הגוים. מה שאין כן כאשר יהודי נצב לבדו, דאז עם כל 

חשיבותו ופעלו לכבוש חלקי הטוב, אין לו את כח הכלל שמתפשט יותר, ששולט יותר )ואכמ"ל(.

ובזה יובן דהגם שיוסף הצדיק מצד עצמו כבר בירר וכבש ו"הוסיף גרים" כהנה וכהנה, דזהו 
כנ"ל שמונח במה שמל הגוים ובמה שעורר התפעלות בקרב הארץ. מכל מקום רק בסוף פרשת 

דהפגנת  והיינו  לקצה.  מקצה  הגוים  ולהעביר  הקרקעות  עם  להתעסק  שהתחיל  מצינו  ויגש 

)ששם ה' נקרא עליו(, לא  השליטה המופלגת הזו שמבטאת כבוש ארץ העמים ע"י איש הישראלי 

התאפשרה אלא לאחר שירדו גם יתר השבטים להיות אתו באחדות בתוך הגולה, דרק אז נוסף 

וכמה  "כמה  ולאסוף  לזרוע  "אסיפתן מטהרתן",  הסוד של  את  ביתר שאת  לגלות  הצבור  כח 

כורין".

יט. יוסף מקבץ כסף מהגוים

אחר הדברים האלה נגלה פנים חדשות במה שעקר עבודת הבירורים של יוסף במצרים היתה 
ועוד כסף מהבאים אליו מכל העולם לשבור בר. דהגם שכבר נתבאר בכל  במה שליקט עוד 

הספה"ק שעסק הבירורים שנינו כאן, דהוא הגנוז בכל אותו הכסף, יש בהנ"ל )ובמה שנביא בסמוך( 

לתת בזה אותיות נוספות.

כ. "ואני מרעיש את הארץ"

ולהבין נקדים מהכתוב בחגי )פרק ב(, דעיין שאמר הנביא בתחילה "מי בכם הנשאר אשר ראה 
את הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה הלוא כמוהו כאין בעיניכם" )פס' ג(, 

דדיבר ממה שכשהיו נתונים בבית שני ]שעל פניו לא השתווה כלל וכלל לראשון[, היה נראה 
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בעיניהם שמצבם פחות עד למאד, "כאין בעיניכם", דלכך המשיך לחזק אותם בדבר ה' אליהם. 

ואת  ואת הים  ואת הארץ  ואני מרעיש את השמים  ובתוך הדברים אמר "עוד אחת מעט היא 

החרבה" )פס' ו(, וכתב רש"י ז"ל: "'ואני מרעיש' - בנסים הנעשים לבני חשמונאי. 'את השמים 

וגו'' - ויבינו ששכינתי שורה בבית זה, ויביאו תשורת זהב וכסף )כאשר כתוב בספר בן גוריון(".

כא. התרחבות הקדושה ולא השפלה

ולכאורה צריך להבין מהי הבשורה שמבשר הנביא לישראל במה שהגוים יתפעלו מניסי בית 
חשמונאי ויכירו בהשראת השכינה ויביאו כסף לישראל. דאם חלישות דעתם היתה ממה שהיה 

ניכר שהבית הראשון עלה לאין ערוך על השני )גם בהשראת השכינה(, מה יוסיף ומה יתן אם הגוים 

יתפעלו מגדולת ישראל והשראת האלוקות שמתגלה בהם או לאו.

נקודה עמוקה. דהבן שאותה הסתכלות פנימית על הגלות, הסתכלות  יש כאן  בכל הנ"ל  אך 
שמראה שאין כאן שפלות כי אם התרחבות ]שאין כאן גלות כי אם הוספת גרים )שמתבטאת גם 

)אפילו במידת  ישראל  גם כשנראה שנשפל מצב  ונקודה,  נקודה  יש למצאה בכל  בהתפעלות הגוים([, 

מה(. 

הינה בבחינה של התרחקות ממקור הקדושה,  )אפילו בדקות(  והירידה  דכיון שההשפלה  והיינו 
בערך של מה שיקרא יציאה לחוץ, לכך מתגלה שם דבר פלא. דמעבר למבט הפשוט שמפרש 

ויציאה  הקדושה  הכחשת  אם  כי  רואה  שאינה  הפשוטה  להסתכלות  מעבר  לריעותא,  הכל 

עליהם  "להוסיף  שבסוד  וללמד  עורים  עיני  לפקוח  כח  הדורות  וצדיקי  לנביאים  יש  לחוץ, 

גרים עסקינן", לספר שזו ה"יציאה לחוץ" היא בעצמה )בעומק( התרחבות הקדושה, והא ראיה 

דאפילו הגוים יתפעלו מהנסים ]עד כדי כניעה וקריאה בשם שמים בנתינת כסף לישראל[, דאין 

לך מופת גדול מזה לכך שמתקיימת כאן בחינה של "וזרעו יהיה מלוא הגוים", שיש כאן זריעה 

נפלאה ולא גלות או השפלה.

בערכין  מה שלפחות  לשני,  הראשון  הבית  בין  להשוות  אז  כן שלאחר שהתחילו  אם  וניחא 
העמיד את הבית השני הקיים בצביון מסוים של גלות, פתח הנביא לספר להם שעוד יהיו נסים 

ויתפעלו הגוים לבא ולהביא כסף, דבזה צפונה למבין כל ההשגה הנ"ל, לדעת שסוד "יפוצו 

מעינותיך חוצה" נשנה כאן, גדילה והתרחבות ולא להפך.

כב. "מגיד משנה"

ובזה יתבאר להפליא הא דמצינו בנבואת זכריה, דלאחר שדיבר מהגאולה השלימה העתידה 
שיצאו בה מבור הגלות, אמר "שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך", 
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דפירש רש"י ז"ל ש"מגיד משנה" פירושו "עוד היום אני מגיד לך בשורה שניה לבד מזו של 

בניך וכו'", והיינו כדאיתא בהמשך הכתובים ופירושם הפלגות על גילוי כבודו ית' בהופעתו 

להושיע את ישראל בימי החשמונאים.

הגאולה  את  דיש  שונים,  זמנים  שני  על  מתפרש  משנה"  ש"מגיד  מבינים  בפשטות  דהנה 
העתידה ויש את הישועה שהיתה בבית שני. אך בהנ"ל מובן דבעומק אין הכוונה לשני זמנים 

אורו של  להתנוצצות  לזכות  הנ"ל( אפשר  הפנימי  )המבט  הגנוז  אור  התגלות  דבסוד  אלא  נפרדים. 

משיח בתוך מה שנראה כשפלות, דזהו עומק מה שנדבר שם מענין הגאולה השלימה ומענין 

הישועה בימי חשמונאים. דמאחר ורואים שם הפלגת התפעלות הגוים עד כדי ביאה בהכנעה 

בקרבנו,  החי  מלכנו  גדולת  הכל  בה  שיכירו  הגאולה  בחינת  ממש  דהיינו  מבינים  כסף,  לתת 

"מגיד משנה" דיקא.

ומכל מקום מאחר וראינו כנ"ל שהפועל המעשי של "מרעיש את השמים וגו'" )הפלגת התפעלות 
הגוים במה שיכונה 'הוספת גרים'( הוא הבאת כסף לישראל שה' שורה בתוכם, נקיש משם לעבודת יוסף 

במצרים שהיתה אף היא בבחינה זו ]להמיר כנ"ל את עפרוריות הגלות )בדיעבד( ב'הוספת גרים' 

שהגוים  ע"י  היתה  גרים"(  עליהם  )"להוסיף  הבירורים  עבודת  שעקר  שזהו  ממילא  ונבין  )לכתחילה([, 

בהכנעתם באו ונתנו מכספם ליוסף הצדיק, ביטוי מובהק ל"הרעשת השמים" הנפלאה שהיתה 

שם4.

4 רצינו להוסיף ולהרחיב בדברי רבינו ז"ל בתורה יד קמא שמהם ינקנו הרבה מיסודות הדברים הנ"ל, אך לעת עתה לא אסתעיא 

מלתא )והמעיין שם יבין(.


