
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשוקהתאוה ו - לבמוח ו - יהודהו וסףי
כמה בחינות  ויש על זה "ויגש אליו יהודה"פרשת ויגש פותחת ב 

יוסף ומה  הומי כאן הוא היהודה ומי –שכתובות בספרים הקדושים 
  העבודה של "ויגש אליו יהודה".

 מחההוא יוסף הבחינה שהיחס ביניהם הוא מח ולב. את כעת נלמד 
הלב נגש . אם כן, מה שנאמר "ויגש אליו יהודה" הוא שלבה יהודהו

של "ויגבה לבו בדרכי  אל המח. בלב יש העבודה החיובית ביותר
מאה אחוז מח,  היות שהמח שליט על הלב, אם המח היההוי'". אבל 

שכל, ששכל הוא בטול, לא היה שום מקום ושום אפשרות שהלב 
המח לא היה מרשה לו בשום  ,תרומם. אפילו שהלב רוצה להתרומםי

פנים ואופן, כי בטבע האדם מח שליט על הלב. לכן, מסביר אדמו"ר 
צריך להשאר עם נקודה אחת בתוך המח, של ש, במאמר קצר הזקן

המח הוא בטול, ואם הוא היה מאה אחוז  שוב, סובלנות לישות.
בטול, "לא מיניה ולא מקצתיה", הוא היה חונק את הלב לגמרי והלב 
לא היה מסוגל להתרומם. זה באמת מה שקרה בפועל אצל כמה 
חסידים של אדמו"ר האמצעי, כידוע למי שקורה את ההקדמה 

דיכוי הלב לגמרי. על כך זועק געוואלד  –לקונטרס ההתפעלות 
מו"ר האמצעי, שהוא הכי מח בחב"ד, שאסור לדכא את הלב. אד

לשם כך האדם נמצא כאן . אדרבא, צריך לטפח ולתקן את הלב
בעולם, בשביל הלב שלו. המח משרת את הלב, "עד דוד הגדיל". 

 הלב הוא יהודה.
"שמינית שבשמינית" שצריכה להיות  הזקן מסביר מהי אדמו"רה

 –"לא מיניה ולא מקצתיה" לתלמיד חכם. הגם שהרמב"ם פוסק 
בכל אופן מובא  –שממדת הגאוה, הישות, צריך להתרחק לגמרי 

בחסידות שתלמיד חכם זקוק לשמינית שבשמינית. באיזו ספירה 
היא נמצאת? בבינה. החכמה כולה אין, וספירת הבינה היא גם שכל 

הגדר של שכל הוא בטול וענוה. כך הוא מסביר, שגדר המח הוא  –
כן, יחסית לחכמה, השכל של הבינה, בה כתוב  בטול. אף על פי

הוא מקור היש. לכן "מינה דינין מתערין".  "בינה לבא" בפתח אליהו,
מה עיקר הקושיא? למה צריך שמינית שבשמינית? שיהיה לא מיניה 

השמינית שבשמינית כדי לקיים כתוב שצריך את ולא מקצתיה. 
"ויגבה  –שייך ליהודה  –פסוק אחר שנאמר על יהושפט מלך יהודה 

לבו בדרכי הוי'". או, כמו שדוד מלך ישראל חי וקים אומר בספר 
בשביל שני תהלים שלו, "אדברה בעֹדתיך נגד מלכים ולא אבוש". 

 הפסוקים האלה, "ויגבה לבו בדרכי הוי'" ו"אדברה בעֹדתיך נגד
מלכים ולא אבוש", צריך שמינית שבשמינית. מה ההסבר? שהלב 

 הוא כטבע האש, שעולה מלמטה למעלה.
למה השיעור הוא שמינית שבשמינית: בחכמה הוא ממשיך להסביר 

נתיבות חכמה גם משתקפות באמא, אז  לב-נתיבות חכמה, ו לביש 
אחד  –יש גם לב באמא, ב"בינה לבא". מהי "שמינית שבשמינית" 

הנתיבות, צריך להיות סובלני  סדשל אמא, אחד מתוך  לב-תוך המ
לישות. אז המח לא מדכא לגמרי את הלב, ואז יוכל להתקיים בלב 

"ויגבה לבו בדרכי הוי'", "ואדברה בעֹדתיך נגד  –התיקון של הישות 
 מלכים ולא אבוש". 

למה אדמו"ר הזקן צריך את שני הפסוקים יחד? אם אתה כבר מלך 
צריך להיות "ויגבה לבו בדרכי הוי'". אבל דוד  –יהושפט המלך  –

בחינת יהודה שישן  –המלך כותב בתהלים בשביל עם ישראל בגלות 
"ואדברה  –אך לא מלך בפועל בזמן הגלות  ,בגלות, שהוא מלך

כעת . בעֹדתיך נגד מלכים ולא אבוש". זה גם משהו מאד אקטואלי
ולומר מה כתוב  – מלכיםלא משנה איזה  –צריך לקום נגד מלכים 

ב"עֹדתיך", "ואדברה בעֹדתיך נגד מלכים ולא אבוש", עבודת "הוי עז 
 .כנמר" שבתחלת השו"ע

ו? המקום שנותן ללב במח שהוא סובלני ללב ולא מדכאמה המקום 
מקום להתבטא, "ויגבה לבו בדרכי הוי'"? זו בחינה מאד חשובה של  

ך טוב", "תאות צדיקים "תאות צדיקים א –ליוסף יש תאוה יוסף: 
יתן". ליהודה יש תשוקה. בבינה התשוקה שלו היא לעלות, להתבטל 

לכלי יש תשוקה ולאור כמבואר באותו מאמר. ולהכלל בתוך האור, 
על ה' כתוב "נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך דירה  יש תאוה.

בתחתונים". לכלי יש תשוקה, שוב, לעלות להתבטל ולהתכלל בתוך 
התאוה של  –תאות האור, חוץ מהביטוי "נתאוה הקב"ה" האור. מהי 

. כל צדיק, כל רבי, בתחלת דרכו מתבודד. האור היא תאוה להתגלות
. בסוף ש"טמוק מהרבי הקודם ביחס לבעיש על כך מאמר ארוך וע

אתה חיב להתגלות. התאוה שלו  –בא זמן שאומרים לו שהגיע הזמן 
ך מודחקת, כמו כל כ, התגלות כל כך מדוכאת בתוך עצמול

עד כדי כך  ש"ט,מודע של הבע-ה, מודחק בלאשאומרים בפסיכולוגי
עד  !א בא לי להתגלות בשום פנים ואופןשהוא צועק געוואלד, ל

או שתתגלה או  :עמו במשא ומתן נוקב, לאיים עליושצריכים לבוא 
מאמר שתמות, אין לך עוד מה לעשות בעולם. מי שלומד בעיון את ה

להתגלות בלי תאוה לכך. הוא  אי אפשרמבין ש של הרבי הקודם
לכל צדיק יש באיזה מקום תאוה מתבודד, לא רוצה להתגלות, אבל 

להתגלות, שיכירו בו, שלא ישאר צדיק נסתר אלא יהיה צדיק גלוי. 
התאוה להתגלות של הצדיק היא השמינית שבשמינית שבשכל, 

בה לבו באור. התאוה להתגלות היא שנותנת כח בלב להיות "ויג
 בדרכי הוי'".

כל מה שהסברנו עכשיו הוא גם סוד מאד עמוק ב"ויגש אליו 
לומר שהתאוה שלו להתגלות יהודה". כל הזמן, אצל יוסף, אי אפשר 

הוא ניהל כאן עלילה שלמה,  –מודע -ו היתה לגמרי בלאלאחי
שבאיזה מקום מגמתה היא שיתגלה. בכל אופן, כתוב שבלי ה"ויגש 

לא היה מתגלה עדיין. הכל תלוי ב"ויגש אליו  אליו יהודה" הוא
כך אכזרי שלא דאג  יוסף היה כל: באם כולם שואליםיהודה". 

אפשר לומר שבזמן שהיה בבית הסהר הוא  ו שהוא חי?ילהודיע לאב
 –לא היה יכול להודיע לאביו. עד שהגיע לבית הסהר לא הספיק 

ושם לא היה יכול. אבל אחר כך היה הרבה שנים  –בבית פוטיפר 
אלא מה, הוא לא יודע שאביו מתאבל עליו בצער?  –מלך והיה יכול 

כול את שביל ההתגלות שלו הוא חיב מאד בתחלה כן להדחיק כביב
הוא לא מתגלה לאף אחד, גם שלו להתגלות, עד כדי כך ש רצונו
מח, התאפקות, הוא מתאפק  –ו. מתוך זה שאני לא מתגלה ילאב

הוא מחכה לאתערותא דלתתא של "ויגש אליו יהודה",  –מלהתגלות 
איך יש ליהודה את העז שעל דרך "ויגבה לבו בדרכי הוי'". 

ביוסף יש את השמינית י ותעצומות בנפש לעלות ליוסף? כ
, שעוד לפני שהוא מתגלה אוה להתגלותיש לו את הת ,שבשמינית

 –"ויגבה לבו בדרכי הוי'"  –הוא נותן כח ביהושפט, בלב, להתרומם 
ואחר כך היא פועלת אצלו שיתגלה בפועל. אם כן, זה פירוש מאד 

                                                                     שכולו קורה בספירת הבינה., עמוק וחשוב ל"ויגש אליו יהודה"
 (ז' טבת ע"ג)                                                                                

 
 וש הרוגז כהכנה לחוש האכילהח

לעולם ירגיז , "חוש הוא רוגזה –הוא הכנה לחדש שבט  חדש טבת
בלשון חב"ד חוש הרוגז הוא לעשות ". אדם יצר טוב על יצר הרע

. לכן הוא אומר שכדי לתקן את תענית –בלשון רבי נחמן , ואתכפיא
שר  –האוכל צריך קודם לעשות אתכפיא, ששלשת שרי פרעה 

האופים, שר המשקים ושר הטבחים, שכולם תאות אכילה )ראש כל 
לא ינקו  –( ס"ב בלקו"מהתאות, כפי שאומר בפשטות בתורה 

מהשפע, מהדבור של הקדושה. מונעים את יניקתם על ידי התענית. 
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וב שהיות שצריך למנוע שלא יינקו מהדבור העיקר הייתי יכול לחש
הוא תענית דבור, אבל הוא לא מדבר עליה. תענית דבור היא גם 
משהו חשוב, לא לדבר דברים בטלים. כתוב שכל המרעין בישין הם 

ם שעיקר ברור שרבי נחמן יסכיבגלל שמדברים דברים בטלים. 
ה, להתרגז היא למנוע תאו –מהתורה כאן  מתפרשכפי ש –התענית 

ממילא, מה שכתוב בתניא  מבוררת של האכילה.-על התאוה הלא
ודה כמה שעות כדי לעשות שתלמידי חכמים היו דוחים את הסע

אחר כך היו אוכלים בצורה מבוררת. המושג תענית בחב"ד , אתכפיא
הוא אתכפיא אמתית, כדי לשבור את התאוה וממילא למנוע את 

לים לינוק ות האכילה. אז לא יכויניקת שרי פרעה שכולם בחינת תא
                                )ז' טבת, ע"ג(       משתחרר מידי החיצונים.שמהדבור של הקדושה, 

 
 

 להיות יהודיםבן המלך ובת המלך סירות הנפש של מ
לפני הבעש"ט, היה מלך והיה לו בן, כנראה מאד  פעם אחת, הרבה

גוים, אבל בן המלך היה מאד עדין . אלה לא יהודים, אלא טוב וחכם
פגש את רב העיר בה היה המלך. הוא התחיל לדבר עם הרב ונחמד ו

. הוא שאל אותו כל מיני שאלות יול העיר והרב מאד מצא חן בעינש
כל ב .לבואמר לו מאד משך את לגבי אמונה, לגבי ה'. כל מה שהרב 

רים היה בא לבית רב העיר, מדבר עמו בעניני אמונה ודבפעם 
הבין שרק היהדות, רק  הוא .שענינו אותו. עד שגמר בדעתו להתגייר

התורה, היא אמת, וכל שאר הדברים הם שקר וכזב ושטויות. הוא 
אביו  –בן מלך מאד מסוכן להתגייר מאד רצה להתגייר, אבל בשביל 

הם ידעו שהתגייר השרים אם לעולם לא יתן לו להתגייר ו המלך
ביותר, אבל בן המלך  להרוג אותו ח"ו. זה ממש דבר מסוכן עלולים

קשור לה' אלקים אמת. להיות  רצונוהחליט להתגייר כי זו האמת, ו
ו שם במקום, והבן היה צריך , אבל לא היה יכול לגיירוהרב עודד

  התגייר.רחוקה בה לא מכירים אותו ושם לברוח למדינה 
המלך  .אותה מדינההמלך של  את פעם נקלע למדינה אחת ופגש

שזה בן המלך שנעלם,  הכירתו, משפח כי הכיר את אביו ואתהכירו 
ממש פלא מה שכתוב כאן. הוא ידע )ודרש ממנו שישא את בתו 

שהוא ברח מאביו, והתגייר, אבל כנראה היה מפורסם שהוא מאד 
ואם לאו  ,ו. לכן אמר שדורש ממנו שיתחתן עם בתמוכשר וטוב

: אני לאותו מלךאמר לו בן המלך שהתגייר  .ימסרנו למבקשי נפשו
אם אינך מסכים, ו ,תתגייררק אם היא  ךמוכן להתחתן עם בת

אבל איני יכול  –אפילו תהרגו אותי  –תעשה איתי מה שאתה רוצה 
להתגייר אז  , והשיב לו שאם בתו תסכים(להתחתן אתה כשהיא גויה

 הנערה אתאז הלכו לשאול . אנה, ואם לאו שיעשה לו מה שרוצהיש
רצו לעכב אותה אז הלכו לשאול . רבקהאת  זה מזכיר בתורה)

. גם כאן הסכימה בת המלך והתגיירה ("אלך":היא אמרהואותה. 
  והוא התחתן איתה. (אפילו בלי קשר לבחור הזה, גיור אמתי)

מלך זה עלית נשמה ועלה מהיכל להיכל עד -אחר זמן היה לבן
לשם, כי אמרו לו שמי שלא נולד שהגיע להיכל שלא הורשה להכנס 

כיהודי אינו יכול להכנס בהיכל זה ושאל הלא אינו אשם שלא נולד 
כיהודי, ואמרו לו שבכ"ז אין עצה אחרת בשבילו אלא להסתלק מן 
העולם, ושוב להיוולד כיהודי, והסכים לזה. כשהתעורר סיפר מזה 
 לאשתו הגיורת, והסכימה אף היא לזה וקיבלה עליה את הדין

גר הצדק וגיורת הצדק, בן  .ולאחר ימים מועטים אכן נפטרו שניהם
מלך ובת מלך של גוים, שהתגיירו והסכימו כעת לעזוב את העולם 
כדי לחזור ולהוולד כיהודים שלמים. עד כאן הרקע, התחלת הסיפור. 

 פר כל הסיפור הזה.יכעת עוברים לבעל שם טוב, שס
נשאה אתה את . ההקדוש באה פעם אלמנה עם בנ ש"טאל הבע

רת . היות שהיתה אלמנה לא היה לה כסף כלל והיתה מחזהקטן בנה
קש הבעש"ט יבעל הפתחים, מבקשת צדקה. כשהגיעה לבעש"ט, 

אחת המצוות של הבעש"ט, שצריך )ממנה שתשאיר את בנה אצלו 
ם בתוך הבית שלו, מגדל –היה מאמץ ילדים מסכנים ללמוד ממנו, ש

ך בקש שתשאיר אצלה בנו כדי שיגדלו עד בדיוק כמו הבנים שלו. כ
, והוא יפרנסנו ויגדלנו, וענתה לו שהיא (שיהיה גדול ואז יחתן אותו
לוקחת את בנה על שכמה מרחמים היא הולכת לקבץ נדבות ואם 

ואז ) הבעש"ט אמר לה שתשאר גם היא אצלו, והסכימה. עליה יותר
 יהיה גדול.הוא גם פרנס את האלמנה וגם גדל את הילד הזה, עד ש

אחר זמן הבעש"ט שלח אל יהודי אחד במקום נדח ובקשו להביא 

יתכן  .אותו יהודי הסכים)ונעתר לבקשתו , אליו את בתו ויגדלנה
שידע שהבעש"ט הוא הצדיק הכי גדול בעולם. והבעש"ט גדל גם 
את אותו ילד קטן וגם את הבת הזו. כשגדלו השנים נשאו זה את 

הבעל שם . והם היו בן המלך ובת המלך הנ"ל בגלגולם היהודי  .זה
טוב הכיר אותם. הרי הם מסרו את הנפש, היו יהודים עם מסירות 

מסרו נפשם להיות יהודים, גם בעצם הגיור מלהיות בן ובת  –נפש 
מלך מסרו נפשם, ואחר כך עוד יותר כשהסכימו למות כדי להוולד 

גדל וחתן אותם. כנראה היו מאד יהודים. הבעש"ט ידע זאת ולכן 
צדיקים אחר כך, וזכו להכנס לכל ההיכלות, גם להיכל המשיח, כמו 

 הבעש"ט, ובזכותם יבוא מלך המשיח.
היסוד הכי גדול אצל הבעל שם טוב בעבודת ה', ששייך לכולנו, 
שקודם צריך להיות בהכנעה, בשפלות הכי גדולה; אחר כך זוכים 

דלה, שנבדלים מהרע; ואז זוכים למה שהבעל שם טוב קורא הב
להמתקה, שגם מה שהיה גרוע נעשה הכי טוב. זה הסדר לפי הבעל 

המתקה, תהליך עבודת ה' לפי -הבדלה-של הכנעה שם טוב
 הבעש"ט. 

כל אחד ואחד צריך להרגיש, כך מלמד אותנו הבעש"ט, כאילו הוא 
 ממש גר, כמו אברהם אבינו, היהודי הראשון. היהודי הראשון וגם

היהודיה הראשונה, שרה אמנו, וכך בעצם כל האמהות, הם גרי צדק. 
כל אחד צריך להרגיש בתחלת עבודת ה' שלו כאילו הוא בן מלך גוי 
שצריך להתגייר. לשם כך צריך הרבה הכנעה, לבטל את הישות שלו, 
לבטל את עצמו לגמרי. אז, כשהוא מתגייר במסירות נפש, הוא זוכה 

ה. אבל ההיכל שהוא רצה להכנס אליו היה זו הבדל לכל המדרגות.
היכל ההמתקה, ולשם כך צריך עוד יותר להבדל, מה שהיה נכון 

ולחזור ולהוולד מהעולם למסור את הנפש עם אשתו, להפטר 
 ולהתחתן כיהודים. זו כבר ההמתקה, הסוף הטוב של הסיפור הזה. 

 –אם כן, רואים כאן בסיפור את עבודת ה' שמתחילה מהכנעה 
כל להרגיש  ך צריךרגיש שאני ממש כמו גוי וצריך להתגייר. כלה

שנה לפני שבועות, לפני מתן תורה, וצריך להתגייר. אחר כך עולים 
מעלה, וצריך עוד יותר למסור את הנפש כדי להיות יהודי, -מעלה

להיוולד פעם שניה כיהודי, ובסוף זוכים בן המלך ובת המלך 
 )מוצאי כ"ח חשון ע"ז(                                           להתחתן כיהודים.

 
 

אומרים די לגלות, רוצים גאולה, צריך לצעוק. הרבי אומר ש"כלו כל 
הקצין", ואיני מבין בשום פנים ואופן למה הגאולה מתעכבת ולא בא 
משיח, ולכן צריכים לצעוק כולנו יחד "עד מתי?!". נשים לב שסופי 

 . דיהם  –שחוזר כמה פעמים בתנ"ך  –" ימתד הביטוי "עהתיבות של 
הרבי אמר שהסבה שמשיח לא בא, שאף על פי שכולם צועקים "עד 

עושים זאת כי אמרתי, מפני הציווי, ולא מהלב באמת. לא  –מתי" 
אומרים מכל הלב אלא בבחינת מס שפתים, כי הרבי אמר, לא 

רגע בלי משיח. בכל צועקים מעומק הנשמה, שאיני יכול לחיות עוד 
אופן, יש גם כוונות, ואחת הכוונות של "עד מתי" היא לכוון את סופי 

! די ! מספיקדי" אתה מכוון ימתד התיבות, שכאשר אתה אומר "ע
  !צריכים שתבוא הגאולה !לגלות

ר"ת  עם". עם "אין מלך בלא –יש מאמר חז"ל חשוב שמובא בתניא 
לך, שנזכה להתגלות מלכות כדי שיבוא המלך, דוד המ –תי" מד ע"

שלא  עםתי" הוא המד עבית דוד, צריך גם לצעוק "עד מתי". "
 –"רצוננו לראות את מלכנו"  –מסתפק במצב בו המלך לא מופיע 

 (ה"טו טבת ע)                                                  ו"אין מלך בלא עם".

 
", שנראה שה' בעת צרה ה' ברא את העולם בשביל "אף ישועתנו

מושיע אותנו, בשביל זה הוא ברא את הצרות. כל הצרות הן רק כדי 
 (אב ע"ו-מוצאי כ"ו מנחם)                              לראות את הישועות.

 
לע"נ צפורה ע"ה, בת הרב משה שמאי ע"ה, אשת  גיליון זה מוקדש 

 .שזוככה ביסורים ונלב"ע בשם טוב ,חסד בכל דרכיה
 

ניתן להשיג את העלון ואת כל שיעורי הרב גינזבורג במייל: 
itielgi@gmail.com 

 


