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ליקוטים פרשת וישב

"ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו וגו'" )בראשית לז, ד(. 
"ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אתו" )שם פס' ה(

א. הסיבות השונות לשנאה

בהקדים שפשיטא שלא נתיימר לרדת לעומקם של מחשבות שבטי י-ה, וכל שכן לייחס להם 
מה שלא יכון כפי מעלתם, נגש לדקדק במה שמתגלה במהות שנאת האחים ליוסף בפשטות 

הכתוב, דסוף סוף למדונו צדיקים שהיות התורה נצחית מאפשר לקחת את השכל שבאותיות 

ולהוליד ממנו ביאור ודרך ונתיב, דבר הראוי להניק יהודים לדורות.

דהנה התורה מדברת על כמה סיבות לשנאת האחים: א. "ויראו כי אתו אהב אביהם וגו'". ב. 
"ויספו עוד שנא אתו על חלמתיו". ג. "ועל דבריו" )רש"י ז"ל: על דבתם רעה שהיא מביא לאביהם(. ויש 

להבחין כאן בשתי הבחנות, האחת פשוטה והאחת כדלהלן צופנת יסוד גדול. ראשית כל נראה 

שהגם שלבסוף כתוב "ועל דבריו", דהבאת הדיבה היה לה חלק בשנאה, מכל מקום בתחילה 

לא הוזכר אלא "כי אתו אהב אביהם מכל אחיו", דמשמע שענין הדיבה הוא לכל היותר סניף 

)ועיין במפרשים במה שביארו לפי דרכם(.

ונוסיף להבחין שאף בטעם השני )של שנאה מחמת החלום( שכתוב להדיא נקטה התורה לשון של 
"ויוספו עוד שנא אתו", דמלשון "עוד" משמע שטעם זה הוא תוספת על הטעם הראשון של 

"כי אתו אהב אביהם וגו'" שהוא העקר.

היה אפשר לפרש שהחלוקה של עקר וטפל בטעמי השנאה היא באופן פשוט של רב  והנה 
דבר  כאן  יש  שיתבאר  כפי  אך  בנפש,  בחלקי השנאה  מקום  יותר  תפס  דהטעם האחד  ומעט, 

פנימי מהותי שמבדיל בין הדברים.

ב. שני מיני קנאה

שני  בכלליות  נראה שישנם  על השני  בענין הקנאה המתעוררת מהסתכלות  כשנתבונן  דהנה 
סוגי קנאה. הסוג האחד הוא 'קנאת המעלה', והיינו דבין בגשמיות ובין ברוחניות האדם מבחין 

שלשני יש מה שאין לו, ומתעוררת אצלו קנאה, רגש של מרמור על כך שהשני אוחז במעלה 

שאין לו.
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השני לא ימצא אלא במקום שיש כמה שיונקים ממקור השפעה וחיות אחד, תלמידים  הסוג 
אצל מחנכם, חסידים אצל רבם, וביותר מצוי הוא אצל בנים כלפי אביהם. והיינו דיש ויסתכל 

אדם על רעהו המקבל קירוב מהרב, או שיבחין הבן במה שנראה לו כקשר מיוחד שיש לאחיו 

אצל אביו, ויתחיל לקנא )ולשנא( לא מצד מעלת השני שאין לו )דיתכן שיש לו יותר מעלות(, אלא מחמת 

שחש שרעהו מקורב יותר אצל הרב, שאחיו אהוב יותר אצל אביו.

ג. קנאה המזעזעת את שיתי הנפש

והבן שזו הקנאה השניה )והשנאה הנולדת מחמתה(, נבדלת מהראשונה במהותה לגמרי. דאת 'קנאת 
שהמעלות  יודע  המקנא  אפילו  דהרי  פרטים,  של  כענין  צדדי,  כדבר  להגדיר  אפשר  המעלה' 

הינם דבר נוסף על האדם בעצמו, ואין בזה כדי לערער את מציאותו שלו. אך בקנאה השניה 

מדובר בכאב וקנאה )וממילא לפעמים שנאה( שנובעים מעומק הנפש שכביכול נרמסת. דהיות והבנין 

)הראשוני( והחיות )התמידית( של כל אחד מהאחים הוא מאביהם מולידם )וכן בענין קשר התלמידים לצדיק(, 

לכך כאשר אחד מהאחים מרגיש שהאב נוטה באהבתו והתקשרותו לבן אחר, מזעזע הדבר את 

עומק שיתי נפשו, דבמידת מה )וודאי כפי הרגשתו( מפריך הדבר את כל מציאותו.

הנקודה תובן היטב ע"י שנתבונן ב"דרכי הטיפול", בעצות ובחזוקים שאפשר יהיה להשתמש 
מקנא  שהאחד  מחמת  שנובעת  השנאה  שכנגד  דתראה  הנ"ל.  מהקנאות  אחת  כל  כנגד  בהם 

לחלופין  או  המידות,  עבודת  של  הרגילה  בשפה  לדבר  אפשר  אין(  ולי  יש  לו  )למה  השני  במעלת 

באופן שורשי יותר בעניני אמונה והשגחה, ללמד ולהפנים שהשי"ת נותן לכל אחד את חלקו 

הצריך לו ואין נגרע מחמת זה חלקך כלל וכו' )וכעין זה(.

ד. מדוע לא אתקרב אף אני אל שאהבה נפשי

מה תוכל לומר לאותו בן שמסתכל על אחיו ורואה אותו זוכה מאביו למה שלפי דעתו  אבל 
מעיד על קרבה והתקשרות שלגביו לא נמצאת. דכאן הרי מדובר בקשר היקר שהינו משענתו 

יניקת  )דאיירי ביסוד עקרי של קיומו ולא בפרט בחייו(, והפגיעה אם כן היא בעומק נפשו, במקום  וחיותו 

החיים שכעת הוכחש, דהזעקה היא זעקת הנפש שעולה מדוע לא אתקרב אף אני אל שאהבה 

נפשי.

ה. קנאת עצם מהותית שהרגישו האחים

ונשוב ונבין שזהו כנ"ל שהשנאה מחמת החלומות היתה אצל האחים בבחינת "עוד שנא אתו" 
יסוד  מה שהיה  אך  הכל.  את  אינו מקעקע  המרירות שבו  כל  נוסף שעם  דבר  דיקא[,  ]"עוד" 

השנאה הוא "כי אתו אהב אביהם מכל אחיו", דזה הדבר עורר קנאת עצם מהותית, דבהיותם 
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מרגישים מרוחקים ממי שהוא גם אביהם וגם צדיק הדור, הוליד הדבר שנאה כלפי מי )שהרגישו( 

שבעטיו הוכחשה יניקתם )וממילא מציאותם(.

ו. התורה הדגישה ענין אחד כדי ללמד לדורות

יש להביא סיוע ליסוד זה, להוכיח שאכן התכוונה התורה לרמז ענין יסודי זה בפרשת שנאת 

האחים. דהנה לכאורה יש להקשות על מה שתלתה התורה הקדושה את שנאת האחים ב"כי 

אתו אהב אביהם", דמדוע תהיה טענה על יוסף הצדיק במה שאביו אוהב אותו, כל שכן שנאה 

כגון  נוסף,  דבר  צירוף של  כאן  היה  הבינו המפרשים שודאי  זו  קושיא  ובאמת מחמת  ממש. 

שהרגישו שיוסף מבאיש את ריחם וגורם לאהבה כלפיו )עיין תולדות יעקב מלבי"ם ועוד במה שפירשו(. 

במה  כגון  בצירוף,  אלא  היתה  לא  ליוסף  השנאה  כל  דאם  לדקדק,  מקום  יש  שעדיין  אלא 

שהביא דבתם רעה, מדוע אמרה תורה "כי אתו אהב אביהם", דלא הוזכר אלא דבר זה.

אך יובן בהנ"ל להפליא, ונחלק הדבר למה שאפשר לומר על אחי יוסף הקדושים, ומה שאפשר 

לומר לרובא דאינשי, אנשים כערכנו. דלגבי ביאור הכתוב יתיישב בפשטות שהתורה נקטה את 

ואיירי בערך אחר של כאב לא הוזכרה  וכנ"ל, דמאחר  הטעם המהותי שהיה לשנאת האחים 

בתחילה אלא הסיבה הזו.

ומאחר והתורה היא נצחית, דנכתבה ללמד אף את ענפי הענפים של שבטי י-ה, יובן עוד יותר 

מדוע כתוב שסיבת השנה היא אהבת האב לבנו, הגם שלכאורה קשה )כנ"ל( מדוע יש טענה על 

הבן במה שאביו אוהבו יותר. דבהנ"ל יובן דאם לא היה מדובר ברמיסה והכחשה של מציאות 

מי  הרגשת  וכנ"ל  מאחר  אך  אשם.  שלא  מי  את  פלוני  ישנא  מדוע  לשאול  שייך  היה  האדם, 

שנפל בקנאה זו היא שגזלו את חייו, את משענתו תקוותו ויניקתו, הזעקה והשנאה שבוקעים 

הינם פועל יוצא של שיתי הנפש שנפגעו, דכמעט ואין כאן עם מי לדבר )ולשאלו והרי פלוני לא אשם 

וכו'(. 

]וכנ"ל, אף אם לגבי אחי יוסף הקדושים לא נעז לומר שאבדו חלילה שקול דעת באופן שכזה 

)ובאמת האר"י ז"ל מבאר כידוע חששם ומהלכם(, מכל מקום בהודעה לכללות הנפשות רמזה התורה הכאב 

הקשה הנ"ל )של הנפשות שנופלים לקנאה שכזו(, דיש ובאמת הנפש שחשה רמוסה ומוכחשת לא תבקש 

טענה מוצדקת, דמי שמרגיש שגוזלים את משוש חייו יתקומם[.
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ז. דברי רבינו בחיי לגבי מהות השנאה

אחרי הקמת הזהירות בבואנו לעסוק בדברי ראשונים כמלאכים, טוב לנו להתלות באילן גדול, 
דהא לך לשון רבינו בחיי שקפל כל הנ"ל במספר מלים: "ויקנאו בו אחיו. בידוע כי השנאה 

קנאת האהבה,  מפני  היתה  אותו,  וישנאו  למעלה  והשנאה שהזכיר  הקנאה,  מצד  תבוא  ברוב 

כמו שכתוב ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו, ואם כן למה חזר בכאן 

ויקנאו בו אחיו. ויתכן לפרש כי מתחילה לא היו מקנאים בו מפני יתרון מעלה שהיה לו עליהם 

גדולים ממנו,  והם  בו  יקנאו  ולמה  יותר מהם,  אותו  אוהב  קנאת אהבת האב שהיה  רק מפני 

והוא נער בן שבע עשרה שנה, ואין אדם מקנא בחבירו אלא בכיוצא בו ושוה לו, אבל עתה 

אחרי שסיפר חלומותיו והם חכמים מחוכמים בפתרונים ראו כי הוא מעותד למלוך והתלבשו 

קנאה בזה, זהו לשון ויקנאו בו לא אמר ויקנאו אותו כמו ויקנאו אותו פלשתים )בראשית כו, יד(, 

אלא בו במעלה שהיו רואים בו".

ח. כל ישראל משתוקקים להתיחד ל"אשתאבא בגופא דמלכא"

נוגע  אלא  רבם,  אצל  ותלמידים  אביהם  כלפי  אחים  לקשרי  רק  שייך  אינו  הנ"ל  כל  ובאמת 
השי"ת  אל  להתקרב  ומתאוה  וכוסף  חושק  ויהודי  יהודי  שכל  למה  ההתקשרות,  לעקר  הוא 

"לאשתאבא  להתיחד,  התמידית  הבעירה  מונחת  ישראל  נפשות  ובשורשי  דהיות  ועוד.  עוד 

בגופא דמלכא" )זהר ח"א ריז:(, לכך הקנאה הנ"ל כל כך מצויה. דיהודי שכל חיותו נגזרת מהקשר 

חברו,  על  נכונה  לא  מהסתכלות  להפגע  אהבה(  לקבל  )ורצונו  רבה  כי  באהבתו  עלול  השי"ת,  עם 

ופגיעה  לכאב  שמעבר  דבר  לא,  ואותו  מקרבים  פלוני  שאת  להרגיש  לו  שגורמת  הסתכלות 

מפריך את מציאותו, את יסוד קיומו )וממילא יכול להוליד גם שנאה קשה שבאה מקנאה, ואכמ"ל(.

ט. דוגמא מהחיים

ית'.  אליו  להתקרב  החפצים  על  לפעמים  מהעובר  דוגמא  ע"י  הנ"ל  נקודה  להראות  ניתן 
כלפי  ומבקש להתעורר בחשקת אהבתו  בית הכנסת  היושב בפינת  ראובן  דנתפוס כמשל את 

השי"ת, ולאחר שיושב כך כמה דקות מבחין בשני אנשים נוספים, האחד יושב ולומד בחיות 

פשוט  אדם  שנראה  והשני  ברציפות.  שעות  שמונה  כבר  כאן  יושב  שהוא  מספרים  והתמדה, 

שקוע בשפיכת שיח לפני קונו, באופן שאם כי מנסה להצטנע בפינה, אי אפשר שלא לשמוע 

את הבכי המתגעגע המתלוה לדבורים של חן שמדבר בפשיטות, כל כולו אומר דביקות נברא 

בבורא. 

כדל  נראה  ראובן  בדרגות שלעומתם  אוחז  )הלומד בהתמדה עצומה(  כי אף הראשון  שאם  דתראה 
וריק ממעלות, מי שעלול יותר לשבור את רוחו )אם תתעורר אצלו קנאה( הוא האיש השני הפשוט. 



-ז-    /ליקוטיםפרשתוישב

יכול "להסתדר", אבל ההכחשה של  והיינו טעמא דעם מעלות שאין לו הוא עוד איך שהוא 

הקשר שלו עם השי"ת )שנגרמת לו ע"י השני( פוגעת בו במקום הרגיש ביותר, דכפי טעותו שפירש 

הדברים כמו שפירש נמצא מופרך לגמרי, דבלי קשר חזק ואהבה למה לו חיים.

י. "לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבתים"

והנה מלבד הביאור בכתובים, יש בהגדרת הדברים הנ"ל תועלת לעובדא ולמעשה. דבבחינת 
שאלת חכם חצי תשובה, כאשר שואלים ומבררים מהו פשר הכאב הזה, מנין נובעת הקנאה 

הזו, מדוע צף לו רגש של שנאה, יש אפשרות לנסות למנוע מראש את הדבר, או לרפא ולכל 

הפחות להכחיש את עוצמת הפגיעה ותולדותיה.

מי  לכל   - רב לתלמידים  ולכל  לילדים  לכל אב  ולמעשה  נוגע להלכה  ביותר  הפשוט  האופן 
שיש נפשות שבמידה זו או אחרת תלויים בו ומקוים ומצפים על קרבתו. דלאחר שמבינים שגם 

אחרי שלמדו את דרכי האמונה וההשגחה )שכל אחד מקבל משמים תכונות ומעלות אחרות וכו'(, עדיין יכולה 

להתעורר קנאה )ושנאה( של מי שמרגיש שהורחק מעל מקור חיותו ]שהוכחשה מציאותו באבדו 

את הקשר שכה חיוני בחייו[, צריכים להזהר מאד שלא תהיה ההתעסקות עם אחד מהבנים או 

התלמידים באופן שיתפס אצל האחרים כסימן לאהבה שלא קיימת כלפיהם.

בין  בנו  אדם  ישנה  אל  לעולם  רב  אמר  גוריא  בר  חמא  רב  "אמר  י:(:  )שבת  חז"ל  אמרו  וכבר 
אחיו  בו  נתקנאו  בניו  משאר  ליוסף  יעקב  שנתן  מילת  סלעים  שני  משקל  שבשביל  הבנים 

)תורה סה קמא(: "וזה  ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים". וכעין זה תראה בדברי רבינו ז"ל 

ולגדלם,  )נשמות(  האילנות  להשקות  תמיד  ומשתדל  משגיח  הוא  המופלג(  )הצדיק  השדה  הבעל 

ובשאר תקוני השדה, ולהרחיק האילנות זה מזה הרחקה הראוי, שלא יכחיש אחד את חברו. כי 

לפעמים צריך להראות למקורב גדול הרחקה גדולה כדי שלא יכחיש את חברו", ע"כ.

אמרנו שעקר הדבר נוגע בודאי לעמידה של כל יהודי ויהודי מול קונו, דחיבת הקדש  וכבר 
של  שאהבתו  לדעת  עליו,  לשמור  שיש  יקר  אוצר  היא  ואחד  אחד  כל  של  ביחודו  שנמצאת 

הבורא ית' שמצמצם אורו ית' בכלים מכלים שונים לרבבות נשמות ישראל אינה חלילה דבר 

מגושם שכשמופנה לאחד נגרע מהשני. 

והגם שכנ"ל אין פשוט כלל לחיות עם הבהירות הזאת, דלרוב עדינות הקשר הפנימי "קלים 
זה,  על  להתפלל  הישראלי  איש  את  תביא  האמת  ידיעת  מקום  מכל  זכוכית",  ככלי  לאבדם 

ובעקר  ודו"ק(,  תסור",  "לא  הספרדים  )וכנוסח  לעולמים"  ממנו  תסיר  אל  "ואהבתך  ית'  מאתו  להתחנן 

להזהר לא להסתכל ימינה ושמאלה, ואם כבר הסתכל וראה מה שראה )מה שנראה כקרבה יתירה שיש 
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לחברו שאין אצלו( לא לטעות לפרש את הדברים כמורים על כך שאהבתו הוכחשה )וממילא שמציאותו 

הופרכה(.

יא. להרבות בתפלה ולהמנע מהסתכלות לא נכונה

ברכה  אבינו  יעקב  שהניח  זכינו  הדבר,  עדינות  מחמת  שדיקא  לומר  יש  הצדיקים  דעת  ועל 

בדבר, הארה לדורות המאפשרת לחיות כך, וכן )כדלהלן( עצה מעשית לשכך בה את הקושי של 

מי שמתבונן ורואה חילוק בין האחים או התלמידים )או יהודים כלפי שמיא(, דנראה לו שאחד קרוב 

יותר.

יד(  מח,  )שם  ידיו"  את  "שכל  יוסף  זרע  את  יעקב  דמצינו שבשעה שברך  אמורים.  דברים  במה 

להחליף בין הנערים ולהעדיף )בשימת ימינו( את אפרים הצעיר )מה שאמור לעורר קנאה חזקה(, ופתח פיו 

ואמר "המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק 

)ברכות כ. עיין רש"י ז"ל( שלא תשלוט  )שם פס' טז(, דברכם כדאיתא בגמרא  וידגו לרב בקרב הארץ" 

בהם עין הרע.

יב. להמשיך ברכה לתוך הצורה הרגישה ביותר ולהמתיק

דבהנ"ל יובן דהועמדה כאן הצורה הרגישה ביותר, הכאובה ביותר, מציאות שהיא ודוגמתה 

ושנאה[,  קנאה  ]וממילא  הדדית  הכחשה  של  תחושות  הרבה  כך  לכל  שורש  להיות  יכולים 

הפשוט,  הפירוש  דמלבד  הרע.  מעין  שמירה   - הארץ"  בקרב  "וידגו  ברכת  לתוכה  והומשכה 

מובן בהנ"ל שכאן ניתן הכח להיות כל אחד נתון בבחינתו )עם כל החלקים שקבל וכל המעברים של ֵקרּוב 

וִרחּוק( מבלי לעורר הסתכלות של השני שיכולה להזיק הן למסתכל והן למי שמסכלים עליו. 

של  לקרוב  כסימן  שרואה  מה  אצלו  יתפרש  שבקל  משום  כנ"ל  הדבר  מזיק  שמסתכל  דלמי 

השני והכחשה שלו. וזה בעצמו יכול לעורר קנאה ושנאה עד כדי עין רעה ממש, ממילא מזיק 

הדבר גם למי שמסתכלים עליו, וצריך אם כן שמירה על הכל. וכיון שנמתק הדבר בשורש, כיון 

שהומשכה ברכת הדעת לתוך המציאות הסבוכה ביותר, יפה כח הדבר לעמוד לדורות במצבים 

כאלו וכדוגמתם.

]והגם שנאמרה ברכה זו לזרעו של יוסף ששמורים באופן יוצא דופן מעין הרע, משתייך הדבר 

לכל מי שמתקשר ליסוד יוסף שמזריע בסתר, דהיינו הצורה השמורה הנ"ל של מי שצופן את 

יחודו עד כמה שאפשר, להתהלך לפניו ית' במה שרק הוא וקונו יודעים, ואכמ"ל[.
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יג. לברר ולפרש את הסיבות שיקראו צדדיות

אלו  בענינים  שקיים  הגדול  הקושי  הרי  דחזינן  לגמרי,  הדבר  נתבטל  לא  ודאי  מקום  ומכל 
ורואה  מי שמתבונן  ולהניח דעתו של  הונחה עצה, לשכך  לכך  דגם  יובן  אך  ביומו.  יום  דבר 

הדבר  כאב  ימין,  לצד  אפרים  בהעדפת  וברך  ידיו  את  יעקב  ששכל  לאחר  דהנה  שרואה.  מה 

וגם הוא  יהיה לעם  גם הוא  ידעתי  בני  "ידעתי  לו  ועל כך אמר  ונסה להניא את אביו,  ליוסף 

יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים" )שם פס' יט(. דהגם שיוסף הצדיק לא 

שאל חלילה מצד קנאה או רשימו שלה )שהרי שניהם בניו(, יש להעמיס בכוונת התורה הנצחית את 

המבוכה בענין הנ"ל, דאיך אפשר לסבול הדבר, בפרט כשהחילוק וההעדפה של האחד הנם 

נגד הפשטות, דממילא מודגשים מאד.

ועל זה בא המענה של "ידעתי בני ידעתי כו' וזרעו יהיה מלא הגוים". דיש לומר )מלבד הפשוט( 
דברים  רואה  כשהעין  להתעורר  שיכול  הקנאה  כאב  את  בה  לשכך  פשוטה  עצה  כאן  שיש 

כסימן  ההעדפה  את  המתבוננת  העין  מפרשת  שבה  הטעות  שתשאר  דתחת  והיינו  שכאלו. 

לאהבה וקרבה אל אותו אחד שזוכה ליחס זה, פתח יעקב לבאר שיש אמנם חילוקים בהנהגה, 

אפילו דברים מתמיהים ממש של הגדלה לכאורה של האחד, אך היינו משום סיבות שיקראו 

צדדיות, כגון שעתיד להיות חילוק בגלויים של הזרע שלהם )עיין ברש"י ז"ל(, אך אין הדבר נוגע 

לעצם הבנים ששניהם אהובים, שניהם ברורים, שניהם מקורבים ויונקים ממקור הטוב.

הגמרא  מאמר  לעיל  שהבאנו  במה  ממש,  זה  בענין  חז"ל  שדברו  במה  לראות  יש  זה  וכעין 
שלעולם אל ישנה אדם בן בין הבנים וכו'. דעיין במגילה )טז:( שהקשתה הגמרא על מה שהוסיף 

יוסף לתת לבנימין אחיו "חמש חלפת שמלת" )שם מה, כב(, דאיך אפשר שדבר שנצטער בו אותו 

צדיק יכשל בו )דאמר רבא בר מחסיא וכו' בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר 

וירדו אבותינו למצרים(, ותירצה: "אמר רבי בנימין בר יפת רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא 

מלפני המלך בחמשה לבשי מלכות שנאמר 'ומרדכי יצא בלבוש מלכות וגו' וכו'", עיין שם.

במה  מתרצינן  ומה  עומדת,  בעינה  אחד  בן  העדפת  דלכאורה  המפרשים,  בזה  דברו  דכבר 
שאומרים שרמז רמז לו על זרעו. אך בהנ"ל יובן דהיות ועקר החשש הוא מפני גילוי צורה של 

"כי אתו אהב אביהם", מצב שיש לטעות בו ולומר שיש העדפת 'עצם' )בקשר ואהבה( של אחד על 

פני השני, לכך ברגע שמבררים שמאחורי השינוי וההעדפה עומד 'פרט' בלבד, כגון רמז לגבי 

זרע זרעו )ולא סימן עליו בעצמו(, סר ממילא השורש של הקנאה העמוקה והקשה הנ"ל, ואכמ"ל.

 *****
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סוד החלום דקדושה 

פרק א

"ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אותו" )שם לז, ה(. "ויוספו עוד 
שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו" )שם ח(. "ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו 
לאחיו וכו' והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי וגו'" )שם ט(. 

"ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר" )שם יא(

א. דרגת יוסף קשורה במסוים לסוד החלום

הנה בפשטות מבינים שחלומות יוסף עוררו את קנאת האחים משום "המלך תמלך עלינו אם 
שענין  שמבחינים  ע"י  ברם  והשתררות.  כגאוה  הדבר  דתפסו  ח(,  )שם  וגו'"  בנו  תמשל  משול 

החלומות חוזר ונשנה בכל הגלגולים )עם האחים, ועם שר המשקים והאופים, ועם חלום פרעה(, מבינים שיש 

נקודה פנימית יותר בכל זה, שענין החלום שייך ליוסף במסוים. וננסה אם כן לתת הסתכלות 

כללית בסוד חלום יוסף, למצא מעלה מהותית הגנוזה בענינו של "בעל החלומות" )שם לז, יט(, 

ולהבין ממילא )כדלהלן( שקנאת האחים היתה משום מעלה אמיתית, דרגה נפלאה, אשר כפי מה 

שפתח יוסף בפניהם היתה נמצאת אצלו בשלימות.

ב. לילה ויום גלות וגאולה

ויום  נקדים כמה מלים בענין הלילה והשינה. דהנה כידוע כשם שיש בבריאה לילה  ולהבין 
וגאולה. דבעוד  יום, כך יש את המושגים הכלליים של גלות  יום אחר  בסדר הזמנים הפשוט 

בבחינת  היא  הגלות  מבוכת  בו,  וברור  נהיר  שהכל  היום  בבחינת  היא  הגאולה  שבהירות 

בכלליות,  הלילה  בענין  אמורים  הדברים  ואם  כראוי.  בו  ולהבחין  לראות  אפשר  הלילה שאי 

הינו  אדם  שבו  השינה  מצב  לגבי  הם  שנכונים  שכן  כל  כראוי,  רואה  אינו  ער  כשהאדם  דאף 

כמת. דאין לך מצב "גלותי" במציאות האדם כמו השינה שאמרו בה חז"ל שהיא אחד מששים 

פט:(.  )עיין שבת  החיים  מכלל  אינה  ואומרים שהשינה  מרגישים  בתפיסה הפשוטה  ואף  במיתה, 

ונמצא אם כן שבעוד הגלות בכלליות שייכת לבחינת לילה, תקף הגלות מתבטא במצב השינה.

ג. חלום דקדושה

ואמנם כל זה נכון לגבי מי שהגלות מושלת עליו, דבמצבו אין מקום לדבר על מה שראה או 
לא ראה בזמן השינה, דהרי במצב זה של 'גלות' אין כלום, וממילא אף מה שיעלה במחשבתו 

אינו אלא בערך הדמיונות.
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הבנה  אצלו  דקדושה, החלום מבטא  דחלום  בדרגה  דמי שהוא  כן.  הדבר  אין  בקדושה  ברם 
דרגת  לגבי  הוא  וכן  חי.  הוא  בגלות  דאפילו  ליל,  בחשכת  אף  בבהירותה  הבוקעת  עמוקה 

'מציאות הקיום'. דבעוד שהמצב הרגיל של השינה הוא אפיסה גמורה, בבחינת הגלות שאפילו 

כאן  שיש  כך  על  מכריז  בבהירות  שמתגלה  דקדושה  החלום  ליפול,  מט  בה  הבסיסי  הקיום 

מישהו שאפילו בתוך הגלות יש לו מציאות איתנה.

ד. הפתרון והשליטה על החלום מורים על מעלת הצדיק ששולט על הגלות

ומעתה נבין שבעוד שכל זה ימצא במדת מה בכל בחינה של חלום דקדושה, אצל יוסף הצדיק 
הבחינו האחים בהפלגת הדבר ושלימות בדרגה לפנים מדרגה. דכפי מה שפתח יוסף הצדיק 

לגלות, לספר את חלומותיו באמונה ובבהירות שאין כדוגמתם, נודע שיש כאן אדם שלא רק 

שחולם דברים וזוכרם, אלא יודע היטב מה שחלם בהבנה בהירה שמולידה פתרון לחלום.

ההנהגה  כח  על  בעליל  שמראה  מה  לו,  משתחוים  שכולם  להדיא  שחלם  מה  שמלבד  דהבן 
משמעות  בבהירות[  ]ולהציגו  החלום  את  לפתור  יכולתו  בעצם  יש  לו,  ששייך  דקדושה 

אדם  דאין  האדם,  על  שנכפה  דבר  היא  הגלות  דהרי  הנפלאה.  דרגתו  על  עדות  מאד,  עמוקה 

)כנ"ל(,  )בפשטות( גולה מדעתו. וממילא היות והשינה והרהורי החלום הינם בבחינת גלות  נקרא 

הפתרון של החלום ע"י יוסף מורה שהוא שולט על הגלות, שהוא "בעל החלומות" ]בעלים על 

החלומות[, דלא רק שיש לו מציאות מסוימת בתוך הגלות )ככל חלום דקדושה(, אלא שהוא שולט 

בה )ומבין בה פשר דבר, לפתור ולהעמיד מציאות ברורה, והכל מתוך שהוא נצב כמנהיג בקיום חזק ונצחי - "והנה קמה אלמתי 

וגם נצבה" )שם לז, ז(.

וכנ"ל, זאת ההנהגה המוחלטת אינה רק 'בתוך' הגלות )דזה בעצמו חידוש(, אלא 'על' הגלות, דכפי 
חלום יוסף הינו זן ומפרנס לכל )וכמו שהתברר לאחר מכן(, דיש לו את הכח לבלבל את הגוים ממקום 

)וכעין הפלא הזה  - להושיב את פרעה בעצמו על כסאו  למקום, ולמנות פקידים ולהמליך מלכים 

חזינן במה שנמצא כידוע בצדיקי הדור תלמידי המגיד זי"ע, דנשאו ונתנו ביניהם האם צריך שמלך צרפת יעלה לגדולה וינצח או 

שמא מלך צרפת, דהיה הדבר נתון בידיהם(.

ה. "בעל החלומות"

ענין זה הינו עמוק עוד יותר )וכדלהלן(, אך כבר כעת נבין שקנאת האחים לא היתה בענין גאוה 
והשתררות בעלמא, ולא בענין מעלה שהיא בערך של 'פרט', דרגה מסוימת, אלא דנצב כנגדם 

מצב  בתוך  מלאה  בשליטה  הוא  דחי  הגלות,  על  בעלים  שהוא  להם  והראה  הצעיר  אחיהם 

"בעל החלומות"  דבריו( שהוא  )כפי  והחלום, לפתוח בפניהם דברים בבהירות שמעידה  השינה 

)בעלים על החלום וכנ"ל(.
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ו. להשליך את יוסף לבור הגלות

ובזה יומתק הא דכתיב "ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו 
ונשלכהו באחד הברות וכו' ונראה מה יהיו חלמתיו" )שם לז, כ(. דהנה מבלי להכנס למשמעויות 

העמוקות של בור בתורת הפנימיות, מובן בפשטות שהבור מבטא את הגלות בתקפה )וכן כתוב 

אור בחוץ  הרי בחלל באדמה שאפילו כשיש  יא((, דמדובר  ט,  )זכריה  בו"  מים  אין  "שלחתי אסיריך מבור 

נחשך המאור בפנים. וממילא יובן דהיות והדרגה שעוררה את קנאתם ]ושרצו להכחיש אותה[ 

הוא  דיכול  הוא,  כן  כדבריו  שאם  אמרו  לכך  החלומות",  "בעל  בסוד  בגלות  השליטה  היא 

לפענח את חלום הגלות ולהתקיים ואפילו להנהיג, נראה אותו מסתדר עם 'בור' הגלות שנכניס 

אותו לתוכו, נראה אותו 'פותר' את החלום ונשאר קיים )דמלבד ההכנסה לבור כפשוטו, עצם הדבר שיהרגוהו 

ולא יוכל להנצל יוכיח למפרע שאין לו את הדרגה שהתפאר בה(.

ז. המכירה לגלות

יש  דזאת  זה.  קוטב  על  במעשיהם  המכוון  נשאר  למצרים  ומכרוהו  מלהורגו  כשנמלכו  וגם 
נחלט  לשעבוד  הנמכר  אלא  קצבה,  לו  שיש  דבר  היתה  לא  בזמנם  לעבדות  דהמכירה  לדעת, 

בענין זה לכל ימי חייו, דשוב לא היה בעלים על מציאותו כלל )ולהכי לא חששו האחים שיחזור ויספר 

לאביו וכדומה, הגם שמצרים אינה רחוקה מארץ ישראל(.

וממילא הגם שאמר יהודה "מה בצע" )ותרגם אונקלוס 'מה ממון נתהני לנא'(, היה כאן ענין פנימי נוסף, 
אתה  לומר  והיינו  החלומות",  "בעל  בדרגת  שמתפאר  מי  של  החוזק  את  לנפץ  האחים  דרצו 

אומר שאתה מנהיג ושולט בגלות, נראה אותך יורד לגלות )כפשוטו( ושומר שם על קיום בסיסי.

ח. "גר יהיה זרעך"

מחמת  דלא  דבר,  סוף  זה  אין  דופן,  יוצאת  בדרגה  כאן  שמדובר  שביארנו  אחרי  גם  ואמנם 
גרידא התעוררה קנאת האחים. דהנה כל מגמת האבות הקדושים היתה להעמיד  יקרה  דרגא 

אומה שיאמר בה "אתם עדי" )ישעיה מג, י(, אומה שמוכנה לסבול הכל למענו ית', להזדכך ולרדת 

לכל מקום שיהיה, לגלות שכינתו ית' בתחתונים. ומחמת כן, ה"שטר קנין" על יעוד נשגב זה 

לא הוצמד לדבורי השגות וגדלות, אלא השתייך למה שנחקק בברית בין הבתרים, דשם נאמר 

הגלות של  ]ענין  יג(.  טו,  )שם  וגו'"  אתם  וענו  ועבדום  להם  לא  בארץ  זרעך  יהיה  "גר  לאברהם 

"גר יהיה זרעך" כל כך מהותי בענין הבירור של מיהו הממשיך של אברהם יצחק ויעקב, עד 

כי עקר מה שנדחה עשו היה נוגע לכך, וכמו שכתב רש"י ז"ל על הכתוב "וילך אל ארץ מפני 

יעקב אחיו" )שם לו, ו(: "מפני שטר חוב של גזירת 'כי גר יהיה זרעך' המוטל על זרעו של יצחק, 

אמר אלך לי מכאן, אין לי חלק במתנה נתנה לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר וכו'[.
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ט. ה"שטר חוב" של הגלות ניתן בתרדמה

וכשנקשר זאת לסוגיין, תראה שבברית בין הבתרים לא היה רק דבור על הגלות, אלא עצם 
ָרַשת הדבר היתה ע"י "ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה וגו'"  ַהׁשְ

תלויה  )שבו  החוב"  "שטר  בשורת  בנבואה,  השי"ת  אתו  דבר  לכן  קודם  דהגם שכבר  יב(,  טו,  )שם 

ההמשכיות של ענין האבות( נאמרה כשאברהם ב"תרדמה", דהיינו מצב שמצד עצמו מורה על הגלות 

- "אימה חשכה גדולה".

י. יוסף כממשיך האבות חלם על אביו ואמו

ויש להעמיק אם כן יותר בפשר מדרגת יוסף שעוררה קנאה. דבהנ"ל מובן שעצם הדבר שיוסף 
מתעסק כל כך הרבה בגלות כבר מראה על הזיקה שלו לסוגיית "גר יהיה זרעך", דזהו הסימן 

עד  דהטריד  נמי  והיינו  האבות,  כממשיך  להעמידו  דרכו  עובר  החוב"  למי ש"שטר  המובהק 

למאד את האחים במה שחלם יוסף גם על אביו ואמו, דהרמז הברור הוא שהוא הממשיך של 

זרע האבות )וידועים דברי האר"י ז"ל שהאריך לבאר מעין זה בחשש האחים(.

יא. חלום לא פתור

שהיה  מצב  דאותו  דומיא  בשנתו,  שמתגלה  כפי  הגלות  מצב  על  מדבר  יוסף  כאשר  ואמנם 
נתון בו אברהם בעת הנחת השורש, יש לדבר משמעות הרבה יותר פנימית. ננסה לבאר יותר, 

תחילה בפשטות ושוב נעמיק יותר. בפשטות יש לומר שהיסוד של "גר יהיה זרעך" שהושרש 

אצל אברהם, הואיל וניתן כנ"ל דוקא ב"תרדמה", מורה על כך שיש כאן בחינה של חלום לא 

פתור, וממילא חשכה ומבוכה שההמתקה שלה תמסר ביד מי שיודע להסתדר עם הלילה, מי 

שכ"בעל החלומות" יכול אפילו לפתור )ולהפוך הדמיון והבלבול לחלום דקדושה(.

יב. גרות וסבל כפשוטו

דובר  הבתרים  בין  בברית  הרי  לשאול,  אפשר  היה  דהנה  יותר.  עמוקה  נקודה  כאן  יש  אבל 
שיש  הגם  כן  ואם  כפשוטו,  וסבל  גרות  של  בגוון  גלות  על  אתם",  וענו  "ועבדום  על  להדיא 

בודאי מעלה נכרת של מי שמסתדר בגלות ועוד קם וכו', מכל מקום כלפי השורש של ברית בין 

הבתרים )המשכת האבות( אין לכאורה פחיתות מעלה במי שאינו אוחז שם, אדרבא, נאמר להדיא 

שזרע אברהם יסבול גלות כפשוטו )כלומר שבמקום שבו נמצא היסוד של ה"שטר חוב", במקום שבו צריך למצא את 

הגרעין של מי שעקר המשכת זרע האבות שייך אליו, לא נרמזה לכאורה מעלה נשגבה של חיים שקטים בתוך הגלות, כל שכן של 

קיום בטובה(.
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יג. "ואתה תבא אל אבתיך בשלום"

אלא שבאמת כן נמצא השורש לסוד החלום הפתור כבר בשורש של ברית בין הבתרים, ננסה 
להבחין בו בעין חכמה, ולקרב הדברים עד כמה שאפשר. דהנה אחרי שבמצב התרדמה נתבשר 

בשלום  אבתיך  אל  תבוא  "ואתה  לו  לומר  השי"ת  הוסיף  זרעו,  וצער  קשה  גלות  על  אברהם 

תקבר בשיבה טובה" )שם טו, טו(. ולכאורה צ"ב, שהרי גלות בניו עתידה לבא דורות לאחר מכן, 

ומה הצורך לומר לו אבל אתה תבא אל אבותיך בשלום וכו'. וחז"ל הקדושים הרגישו בכך, 

עיין ברש"י ז"ל ובמפרשים )ולפי דבריהם אין לכאורה קשר לאמור לעיל, כגון במה שפרשו שנתבשר שישמעאל יעשה 

תשובה, דלכאורה אין לזה שייכות עם עקר הגילוי(.

יד. סוד הקבורה של הצדיק

אך יובן בהקדים שתי הקדמות שהארכנו בהם במקום אחר )והם ענינים עמוקים שנאלץ כעת לומר את תורף 
ענינם בקיצור(. הדבר הראשון נוגע לצורת הגלות שדומה למיתה רקבון וקבורה, וכמו שהאריך בזה 

הגאון זי"ע בביאורו )ליקוטים בסוף ספר ספרא דצניעותא(. דע"פ הסתכלות זו נתבארה התבוננות פנימית 

המבחינה שבאמת הקבורה בקרקע היא צורה של יחוד, דכאשר מישהו שמשתייך ל"עמך כלם 

)המכונה צדיק( במלכות. אלא  )ישעיה ס, כא( נטמן בקרקע, יש בזה מבחינת פקידת היסוד  צדיקים" 

אצל  המתים,  בתחיית  אלא  יתברר  שלא  בגילוי  מדובר  דאינשי  דרובא  רובא  שכלפי  דבעוד 

צדיק יסוד עולם )אצל מי שכל ענינו בסוד הצנור הקדוש להתיחד ולהמשיך לנשמות ישראל וכו'( מדובר במציאות 

חיים ברורה בתכלית. דהאמת הבלתי מוכחשת היא שאצל זה הצדיק יסוד עולם כל הצורה של 

קבורה בקרקע ]וממילא כל הגלות שהינה בצורה זו ממש[ היא לטובה ולברכה. דלא רק שאין 

הקבורה )גלות( אצלו בגוון של מיתה ומרירות, אלא שבשלימות הגילוי של דרגה זו אין לו שום 

התפעלות מהגלות, אדרבא, קם הוא בשלום להפיק רצונו בטוב.

טו. "בו ירוץ צדיק ונשגב"

בו  שנקצר  ראוי  עדינותו  שלרוב  דק  ענין  והיא  הראשונה,  לזו  משתייכת  השניה  ההקדמה 
פעולת  עקר  ברית,  הקמת  של  בבריאה  הגילוי  שבבחינת  דנתבאר  ואחיה(.  הבינני  בספר  בזה  )והארכנו 

ליפול, דבעת שכזו מתגלה הסוד  יסוד הצדיק אינה אלא דוקא בעת שכל השיעור קומה מט 

של "הנך שכב עם אבותיך וקם" )דברים לא, טז(, והוא סוד שנרמז בבחינת "מבשרי אחזה אלוק" 

)דבבחינת "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" תפארת צדיק יסוד עולם מתגלה בחשך הגמור, ד"בו ירוץ צדיק ונשגב )משלי יח, י(, במה 

שנראה כאפיסה(.

ויובן אם כן שזהו שלא נשלם הגילוי בתרדמת אברהם עד שנאמר לו "ואתה תבוא אל אבותיך 
בשלום תקבר בשיבה טובה". דהשי"ת אמר לו בזה כביכול, הגם שדברתי אתך משינה וגלות, 
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)השייך לרובא דרובא(, כאשר השינה  זה הוא באופן הפשוט  וענויים, כל  הגם שבשרתי לך מגרות 

והחלום הינם בצביונם ה"גלותי" הפשוט, כאשר התרדמה הארוכה דומה לקבורה לריעותא.

טז. אברהם אבינו כצדיק הדור היה קיים בטוב בגלות

דיקא בעת שכזאת, דאפילו  יכול לקום  אתה "תקבר בשיבה טובה", אתה כצדיק הדור  אבל 
צורה שכזו אינה מורה אצלך אלא יחוד בטוב, "תבוא אל אבותיך בשלום" )היסוד נקרא כידוע "משכיל 

אל דל" בהיותו עולה למוחין להמשיך ביחוד למלכות שהיא דלה ועניה. ובהנ"ל זהו "תבוא אל אבותיך בשלום", והיינו תבוא אל 

אבותיך )המוחין( ע"י יסוד הצדיק שבך )שנקרא "שלום"(. וזהו שסיפא דקרא הוא "ביום רעה ימלטהו 

ה'", דאכן מכח גילוי זה יש אפשרות לצאת מכל הרע, מכל תרדמת הגלות(.

יז. השורש של דרגת יוסף הצדיק בענין אברהם אבינו בעצמו

"בשיבה  ש'נקבר'  כמי  החלומות",  כ"בעל  יוסף  מעלת  שסוד  למדים  נמצאנו  מקום  ומכל 
טובה" בתוך מה שנראה כגלות ]וקם ונצב[, לא רק שנרמז אף הוא במקום שורש הנחת ה"שטר 

חוב" בברית בין הבתרים, אלא שחקוק הוא שם בענין אברהם אבינו בעצמו, בסוד הלימוד של 

מעלתו הנשגבת של צדיק יסוד עולם, הכח הפלאי לפתור את החלום, לקחת מצב של שכיבה 

נוגעת לסוד  )והיינו אם כן דקנאת האחים במעלת "בעל החלומות"  וחשך ולקום בתוכו ולהנהיג ולהמשיך טוב 

דרגת יוסף - צדיק יסוד עולם(.

יח. "אני יוסף" הוא סוד פתרון החלום

ובזה יתבאר באופן פנימי מה שרואים להדיא בכתוב, בפשטות של מה שאירע, דחזינן שהרגע 
שבו נוכחו האחים שיוסף הוא אכן בעל החלומות דקדושה שקם ונצב בבהירות בתוך הגלות, 

רגע  אותו   - ג(  מה,  )שם  יוסף"  "אני  אמר  שבו  הרגע  הוא  נפל,  לא  חלומו  מפתרון  אחד  ודבר 

והיינו בהנ"ל דבאמת הם הם  יסוד עולם בשיאה.  שכדאיתא בספה"ק מונחת בו הארת צדיק 

הדברים, דהכח לפתור את חלום הגלות ולהבין ולהנהיג אינו רק ביניקה מסוימת מאור הצדיק, 

אלא הוא בעצמו הביטוי העמוק של הקמת ברית כשהקומה נשפלת, "בו ירוץ צדיק ונשגב" - 

"קמה אלמתי וגם נצבה", ודו"ק.

יט. שהלכו לרעות את עצמן

הנה  בקיצור.  הדברים  ונזכיר  בפרשה,  דתמיהה  ומלתא  דקדוקים  כמה  זה  בכל  וארווחנא 
הפתיחה למהלך מכירת יוסף היא במה שכתוב "וילכו אחיו לרעת את צאן אביהם" )שם לז, יב(, 
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וכתב רש"י ז"ל )בשם המדרש( "שלא הלכו אלא לרעות את עצמן", והדברים טעונים ביאור )עיין 

בשפתי חכמים ושאר מפרשים(.

כ. עצה עמוקה של אותו צדיק

)ד"ה מעמק  ז"ל  יד(, דכתב רש"י  )שם פס'  וגו'"  נדקדק במה שכתוב "וישלחהו מעמק חברון  עוד 
וכו' אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון לקיים מה  "והלא חברון בהר  חברון(: 

שנאמר לאברהם בין הבתרים 'כי גר יהיה זרעך'". וצריך להבין מהי העצה העמוקה המתעוררת 

דיקא כאן כשיוסף הולך להפגש עם אחיו שרוצים להכחיש היותו פותר החלומות דקדושה, 

וכן מדוע מייחסים כאן את אברהם בתאר "אותו צדיק" )במושג השמור לפעולת יסוד צדיק(.

כא. האיש גבריאל

עוד נעורר על מה שאירע תכף בסמוך )בפסוק הבא(, דעל הכתוב "וימצאהו איש והנה תעה בשדה 
וצ"ב  גבריאל'",  'והאיש  שנאמר  גבריאל  "זה  איש(  וימצאהו  )ד"ה  ז"ל  רש"י  כתב  תבקש("  מה  )ויאמר 

מדוע היה נחוץ שהמלאך גבריאל ירד אז למען יוסף )בשליחות שאפילו אם צריך אותה אפשר לכאורה באחר(.

כב. חותם דקדושה בסוד התפילין

על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, והכל אחד. דהנה האריך רבינו ז"ל )בתורה ה תנינא(  ונענה 
מכניסים  הגרים  דאלו  גרים,  ומקרבים  האמונה  את  כשמקימים  להתהוות  שיכול  הפגם  בענין 

והדבר מתבטא בכך ש"נוטלין חרב הגאוה מנהיגי הדור שמתגאים על הדור  גאוה בישראל, 

בחנם וכו' כי לא נתן להם גדלה מן השמים כלל וכו'" ]וע"י התגברות הגאוה מתגברת תאות 

הדור  מגיני  ע"י  הוא  מזה  ולהנצל  ה-ו([.  אות  שם  )עיין  וכו'  אחרא  דסטרא  חותם  שהיא  ניאוף 

שמכניעים את החותם דסטרא אחרא ומתקנים ומעלים את הדבר לחותם דקדושה שהוא סוד 

התפילין ]דבמקום הקלקול של הגאוה שהיה מעמידים את סוד הגאוה וההתפארות דקדושה 

)עיין אות ז([.

כג. מי ראוי להיות רועה

ואחרי גלותו הנ"ל, כתב כך: "וזה בחינת 'ומשה היה רעה' - משה הוא הדעת, בחינת מוחין, 
דקדושה,  רועים  שבעה  בחינת  וזה  כט(.  )משלי  זונות'  'רועה  הפך  דקדושה,  רועה  הוא  תפילין, 

בחינת משה היה רועה וכו'". ובחינה זו, כך ביאר שם בסמוך )אות ט(, היא בבחינת חלום ע"י 

מלאך, עיין שם היטב כי אי אפשר לפרש הכל.
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בחינת  את  ומגלה  הגאוה  את  ומתקן  שמעלה  שמי  לעניננו  למדים  נמצאנו  להאריך  ומבלי 

שמשתייך  זה  הוא  דקדושה,  רועה  שנקרא  זה  הוא  )דעת(,  התפילין  סוד  דקדושה,  ההתפארות 

להנהגה השורשית של בחינת שבעת הרועים, והוא גם זה שזוכה לחלום ע"י מלאך.

וממילא יובן שיוסף הצדיק שהתפאר בדרגתו עשה כן דיקא בענין החלומות, דכן נגזר ממעלת 

הצדיק השמור בבריתו, דזוכה לתפילין, ולהיות רועה - ולחלום דקדושה1. והיות והבירור היה 

בינו לבין אחיו, דהם רצו להכחישו ולומר שהם ראויים להנהיג ולא הוא, לכך פתחה התורה 

הקדושה )כפי פירוש רש"י ז"ל( ואמרה ש"הלכו לראות את עצמם". דהגם שהיו בודאי צדיקים, אך 

)המנהיג  לא הגיעו לדרגת יוסף בענין הנ"ל של סוד התפילין שהינו כנ"ל סוד הרועה דקדושה 

האמיתי(. ולהכי הודגש שאם אכן ראויים הם להנהיג, ראויים להיות 'רועים', ביחס ליוסף הצדיק 

אין זה אלא כלפי עצמם בלבד, והיינו ש"הלכו לרעות את עצמם" דיקא )וגם זו דרגת צדיקים, שהרי 

כתב רבינו ז"ל )תורה סא קמא( ש"יש צדיקים שנקראים בשם רבי וכו' ולא די שאינם יכולים להנהיג 

את עצמן כנ"ל וכו'", ואכמ"ל(.

כד. "אותו צדיק" דיקא

'קבור' אין זה אלא באופן של  יסוד עולם שגם כשהוא  זו שייכת לצדיק  כנ"ל דרגה  ובאמת 

"תקבר בשיבה טובה", דנתון הוא ביחוד )חבור( ועולה למוחין ולכתר להמשיך טוב. וזהו אם כן 

)יסוד(, "קבור"  שנסמך במקום זה הסוד של "אותו צדיק הקבור בחברון", "אותו צדיק" דיקא 

בין  ברית  של  קמא(  ז  תורה  עיין  )זווג,  העצה  מעמקות  הוא  זה  דכל  דיקא,  )יחוד(  ו"חברון"  דיקא, 

הבתרים, הכל כנ"ל.

כה. גבריאל בעל החלומות

וזהו שבטרם נפגש יוסף עם אחיו, בטרם ינסו להפריכו בענין "בעל החלומות", הוזקק לגילוי 

של גבריאל בדיקא, דכידוע בו מונח הסוד של חלום דקדושה ע"י מלאך, דהוא בעצמו המלאך 

הממונה על החלומות, ודו"ק.

1 ומובן שמה שנראה לאחי יוסף כהשתררות וגאוה אינו אלא סוד החותם דקדושה של התפילין, דמי שזוכה להעלות את הגאוה 

לשורש זוכה להתפארות דקדוש, ואכמ"ל.
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מאמר כללי לחנוכה

מאמר חנוכה התגלות כח הטוב הכבוש

נבוא להסתכלות פנימית להבין כל עניין החנוכה.

גזירות יון

מתחילה יש להבין מהו קליפת יון ואיך התגברו על ישראל. הנה כתוב בזהר )ח"ב רלז.( "כללא 

דארבע מלכוון הות פרה, כמה דאת אמר )הושע ד טז( כי כפרה סוררה סרר ישראל, אדומה, דא 

מלכות בבל, דכתיב )דניאל ב לח( אנת הוא רישא די דהבא. תמימה, דא מלכות מדי. אשר אין בה 

מום, דא מלכות יון, דאינון קריבין לארחי מהימנותא". 

ונמצא קליפתם נוגה שהוא מעורב טוב ורע, המבטא בלשון הכתוב )יחזקאל א ח( 'ונגה לו סביב 

ומתוכה כעין החשמל מתוך האש' והפירוש סביב ומתוכה יתפרש כעין עירבוב טוב ורע והיינו 

הרע סביב ובתוכה הטוב. וראה פלא מספר תיבת 'יון' גימ' ס"ו, ותיבת 'נוגה' גימ' ס"ד שהם 

הרע סביב סביב הטוב המכונה קדושה, שם הק' 'אדני' עולה גימ' ס"ה. 

עומדים עלינו לכלותינו

והביאור בזה דטומאת כל הגויים שהתגברו על ישראל מעולם היה בכח עבודה זרה, דהיינו 

שהם באו בכוחם הרע ורצו לשלוט על ישראל ולהשפילם בכח, אבל בעצם לא היה להם שום 

נגיעה בקדושת ישראל שמובדלים לגמרי מעבודה זרה ומאמינם בא-ל אחד, עד שהגיע יון ולא 

בכח הרע הגמור אלא בחכמה דייקא, שרצו רק להשליט חכמתם על ישראל, ולא החריבו את 

בית המקדש ולא רצו להשמיד הגופות, רק לטמא את השכל בחכמה רעה שעל ידי זה יבואו 

ח"ו לכפירה גמורה.

והנה ג' קליפות הטמאות שהם שאר האומות שרצו להתגבר על ישראל, לא הצליחו לטמאותם 

בעת  אבל  לה',  ונאמן  מהם  פרוש  הישראל  נשאר  ולעולם  הגוי,  עם  לישראל  מה  כי  באמת, 

שם  לשנות  שהצליחו  מתיונים,  נקרא  שזה  נהייתה,  לא  כמוה  אשר  צרה  עת  היה  יון  גזירות 

ישראל, ודווקא ע"י טומאת השכל שלטו על קדושת ישראל.
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קדושת ישראל במחשבה תחילה

עלה  ישראל  כד.(  ח"א  )זוה"ק  חז"ל  כמ"ש  במחשבה,  דייקא  הוא  ישראל  נשמת  שורש  דהנה 
ע"י  לדור  מדור  ישראל  נשמת  בה  שממשיכין  ההולדה  קדושת  כל  וזהו  תחילה,  במחשבה 

המחשבה שבה תלוי ההולדה, וכמ"ש )תניא פ"ב( "ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל 

נפח  מתוכיה  דנפח  מאן  בזוהר  וכמ"ש  בי  נפחת  ואתה  חיים  נשמת  באפיו  ויפח  כמ"ש  ממש 

פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח: כך עד"מ 

נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים אתם לה' אלהיכם פי' כמו שהבן 

דאיהו  ית'  וחכמתו  ממחשבתו  נמשכה  ישראל  איש  כל  נשמת  כביכול  כך  האב  ממוח  נמשך 

חכים ולא בחכמה ידיעא אלא הוא וחכמתו אחד". ועיקר הפגם הוא כאשר מטמאין המחשבה 

ומסיחין אותה מחכמת התורה אל חכמה חיצונית, ועל ידי זה מתעלם קדושת הנשמה שישראל 

עלה במחשבה תחילה, ואז עולה בדעתו להיות ח"ו ככל הגויים, ומזה באים טומאת קליפת 

המתייוונים. 

ושורש טומאה זו התחיל בתלמי המלך שתירגם את התורה יונית )מגילה ט.(, ואז נחשך העולם 
ג' ימים, כי מאז נתעלם מאוד כח תורה שבעל פה כידוע, ותחת זה נתגברה חכמת יון שהוא 

עיקר החשכת המחשבה והעלמת האור. ובכל פעם שאונסים את ישראל מלקיים מצוות, הרי 

המילה  על  היונים  שגזרו  וזה  הרע,  בתוך  שכובשים  נשמות  חלקי  הם  שמבטלים  זו  קדושה 

והחודש והשבת, שבהם ניכר עיקר קדושת ישראל עלה במחשבה, ואת הטוב הזה כבשו בתוך 

טומאתם.

המים הזידונים מעלימים קדושת הנשמה

שמרומז בתחילת הבריאה, שאז ישראל עלו במחשבה, דהיינו בראשית בשביל ישראל  וזהו 
שנקראו ראשית )רש"י(, והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום, ודרשו חז"ל )בר"ר ב ד( חושך 

זה מלכות יון, שאז כיסו המים את הכל ונעלם לגמרי קדושת ישראל עלה במחשבה.

וכן היה בעת המבול שחזר העולם לתהו ובהו וכיסו המים את כל הארץ, מרומז שם ג"כ יון 
שהוא היונה בשליחת נח אותה כמו שהארכנו )במאמרי מכון שבתך( במ"ש הרד"ק )השורשים אות היוד 

ערך יון שהזכר נקרא 'יון'( וידובר בזה עוד לקמן.

כח הצדיקים

ועי' מ"ש בספרים הק' )תורה י"ז קמא(, שגם כאשר נראה לכאורה כי הרע התגבר כל כך באופן 
הטוב  קדושת  כח  באמת  מתיונים,  של  כזה  מצב  כדי  עד  ישראל,  קדושת  שורש  שנעלם  כזה 



-א-

של שורש נשמת ישראל הוא חזק כל כך, ולעולם אינו נאבד אלא נשאר כבוש בתוך הרע, עד 

יכול  ואז מגודל התקשרותו אל הרע עד שאינו  ובעלי תשובה,  גרים  שיוצא משם באופן של 

להתפרד ממנו, מוציא עמו ג"כ מחלקי הרע גופא וזהו סוד הגרים.

התגלות שורש הטוב בקודש הקדשים

צריך כח הצדיקים, שהם מבקשים ומחפשים בכל עת איה הוא הטוב הכבוש, קדושת  ולזה 
יון, שאז  גזירות  בימי  הגדול  הנס  היה  וזה  אותו.  עד שמגלים  עלה במחשבה,  ישראל  נשמת 

עמדו בני אהרן הכהן הנכנס בכל שנה לפני ולפנים ביום הכיפורים, ומגלה שם הסוד הפנימי 

של נשמת ישראל איך שאין להם שייכות עם חטא, אלא כל חטאיהם הם מהתגברות ס"מ הרשע 

עליהם שזהו טומאת העמים, ואז נותן כל עוונותיהם על ראש השעיר ומשלחו לעזאזל, ונשמת 

ישראל נתגלית ביופי טהרתה, ורק להם היה הכח להלם ביון להוציא משם הטוב שבלעו, וזה 

היה על ידי 'מתתיהו בן יוחנן כהן גדול'.

חותמו של כהן גדול

וזהו נס פך השמן, כי יון טימאו כל השמנים המרמז על המחשבה, כמ"ש )קהלת ט ח( ושמן על 
ראשך אל יחסר, רק פך אחד טהור נשאר שהוא הטוב הכבוש שהיה טמון בביהמ"ק ולא יכלו 

לשלוט בו, כי אע"פ שחושבין להתגבר על תחילת המחשבה, אין להם כח לזה, כי כוחו חזק 

מכוחם. 

וזהו חתום בחותמו של כהן גדול, כמ"ש השפת אמת )בראשית וירא תרנו( בסוד בך חותמין, שיש 
עוונות  כל  ע"י  אף  יפגם  שלא  עליו,  מגן  שהשי"ת  מישראל  ואחד  אחד  בכל  אברהם  נקודת 

שבעולם, ונקודה זו חתומה בחותם קדוש שאין יכול להתקלקל, ואמרו חז"ל )עירובין יט.( אברהם 

חותם  עליו  שיש  מי  את  להכנס  מניח  ואין  גיהינום  של  פתחה  על  לבוא  לעתיד  יושב  אבינו 

המילה, אע"פ שלכאורה חוטא ופושע הוא וראוי לדין גיהנם )ובאמת דינו יתקיים בשאר כל מיני הדרכים(, 

מ"מ חותם המילה מגן על קדושת שורש מחשבתו הקדושה, שהוא נקודת האמונה, וזהו חותם 

הכה"ג המגלה סוד הפנימי של ישראל שעל ידו ניצלו מטומאת יון.

שמן זית זך – יציאת הטוב הכבוש

)אע"פ  עניין השמן זית זך הכבוש בתוך הזית, והרבה צריך להתייגע להוציא השמן הזה  וזהו 
שלמאור השמן הראשוני ואכמ"ל(, אמנם מיד כשיוצא שוב אינו מתערב השאר משקין, ולעולם נשאר 

צף מלמעלה, כי הוא שורש המחשבה המתגלה בכח הצדיק הנקרא טוב, כמ"ש )ישעיה ג י( אמרו 

ז' מידות וספירות, הוא כנגד צדיק  צדיק כי טוב, ופרי הזית משבעת המינים שמכוונים כנגד 
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נר תמיד, שהוא כח  ונקראים  יום  נרות המנורה שמדליק הכהן בכל  וזהו  )האריז"ל(.  יסוד עולם 

הנצחי של קדושת ישראל שאינו נאבד לעולם. 

וזהו שארז"ל )הוריות( כי שמן זית מחזיר תורה אפילו של שבעים שנה, היינו אפילו הטוב שנפל 
בהעלמה כזאת יש את כח הצדיק המזכירו את שרשו איך שעלה במחשבה תחילה, ובו נמלך 

אל  וחוזר  אליו  ונפל  שכמעט  מהאבדון  חוזר  זה  מכל  שנזכר  וע"י  העולם,  את  וברא  הקב"ה 

הקדושה.

תורה שבעל פה מתוך החושך

יוצא  אדרבה זכו להתגלות תורה שבעל פה בתכלית השלימות, והענין כי תורה שבע"פ  ואז 
דווקא מתוך החושך, וכמו שמצינו בכל חידושי תורה שגילו חכמי ישראל 'ראשונים ואחרונים' 

אחר קושיא או וא"ת נתבאר ונתחדש 'וי"ל' וכו', שהוא בכל פעם שיש איזה חכמה והמצאה 

חדשה בעולם, אז דנים חכמי ישראל בכח תורתם שנתן השי"ת לישראל ומחדשים הלכה איך 

להתנהג באותו עניין, ומזה בא תורה שבע"פ בכל דור.

המשכת הרצון

אי'  ולכן  תשא,  כי  בפרשת  עג'  חטא  אחר  ביוה"כ  שנתגלה  הרחמים  מדות  י"ג  כח  וזהו 
מדה"ר  י"ג  ע"י  רק  כי  חנוכה(,  נר  להדליק  הברכה  תיבת  בי"ג  )ולכוונם  בחנוכה  מאירים  שהם  בהאריז"ל 

שמגלה הכה"ג בקה"ק יכולים לצאת מטומאת יון, וי"ג מדה"ר נקרא רצון בסוד עת רצון רעוא 

דרעוין, שהוא למעלה מהמוחין ולמעלה מכל העולמות, ושם שורש נשמת ישראל. 

רצון השי"ת שהצדיקים מתיגעים  יש  נמצא בכל המקומות שבעולם, בכל מקום  הרצון  וכח 
פזוריהם  מקום  בכל  הנעלם  הטוב  את  מוציאים  ובזה  חי,  אל  בני  לישראל  ולגלותם  להשיגם 

בבריאה. 

וזהו כח הרצון הטוב של כל אחד ואחד מישראל שאין דבר העומד בפני הרצון, ועל כן חוזק 
זה מנצל את הרע, ואף אם התגבר עליו כמו שהתגבר לבסוף יצא משם, ואם לא הוא זרעו ישוב 

לה' )וכמו שאמר רביז"ל שיתפלל האדם על בנים יהיו איך שיהיו, כי משיח יתקן את כולם(.

צמיחת קרן משיח – תוקף הרצון הכבוש

ועתה תראה פלאות, דהנה כח הרצון נקרא קרן, כמ"ש )תהלים פט יח( וברצונך תרום קרננו )וכמבואר 
כאן בתורה(, והוא עיקר החוזק של הבהמה )כמדובר בפנים המאמר(, כמ"ש )דברים לג( וקרני ראם קרניו 

בהם עמים ינגח, וזהו לשון חז"ל קרן ופירות, שהדבר העומד וקיים נקרא קרן. 



-אב-

גם בברכת אהבת עולם מבקשים ומתחננים 'ותלמדם חקי חיים לעשות 'רצונך' בלבב  וראה 

ישראל להשכיחם  יון הרשעה על עמך  הניסים מזכירים, כשעמדה מלכות  ובברכת על  שלם' 

תורתך ולהעבירם מחקי רצונך'.

'קרן' השור שאין לכם חלק  על  דווקא כתבו לכם  גזרו  היוונים להתגבר,  רצו  זה  שעל  וכיון 

לא  ישראל  נצח  כי  נתגלה  אדרבה  הניצחון,  וחוזק  תוקף  אחר  אבל  ד(,  ב  )בר"ר  ישראל  באלקי 

ישקר, ונתגלה אור משיח בן דוד, כמרומז בספרים )מאור עינים( על פסוק )תהלים קלב( אצמיח קרן 

לדוד ערכתי נר למשיחי, שנתגלה תוקף כח הרצון של ישראל עלה במחשבה שאינו מתבטל 

לעולם. 

חנוכה תורה שבעל פה

חנוכה הוא יו"ט שלא ניתן להיכתב, והוא דווקא מצד תורה שבע"פ, ואז התחיל עיקר גילוי 

עניין החנוכה, שהוא התגלות הטוב  דברינו בעומק  ולפי  תורה שבעל פה כמדובר באריכות. 

דווקא ע"י התגברות  כי עיקר התחדשות התורה שבעל פה הוא  הכבוש ברע מתיישב היטב, 

כל  ולכן  רע,  נקרא  להשי"ת  בביטול  אינו  כאשר  העולם  מציאות  כל  כי  בזה  וההבנה  הרע, 

החידושים הנולדים בכל עת כאשר מתגלה עוד חכמה בגויים, הוא עוד הסתרה על מציאות 

הן  נתעוררים שאלות חדשות,  שינוי  כי מכל  תורה,  עוד  נולד  זה  ידי  על  דייקא  השי"ת, אבל 

בהלכה הן בהנהגה, וצריכים חכמי התורה לדון בזה איך להתנהג מעתה, ועי"ז מתחדש התורה 

לקרב  דור  בכל  ספרי הצדיקים המתגלים  כל  וכן  ותשובות,  ספרי שאלות  כל  דור, שהם  בכל 

לבות ישראל להשי"ת לפי עניין הדור והמקום, נמצא שדווקא מתוך החושך והעלמה שם מאיר 

אור תורה שבעל פה, ומתגלה עוד טוב כבוש.

ודווקא כאשר נתגברה חכמת יון להחשיך עיני העולם בחכמותיהם הרעות, אז כאשר התגבר 

צד הקדושה עליהם נולד אור התורה שבעל פה מתוך המצב ההוא, ועל כן הדלקת הנרות הוא 

דווקא בתחילת הלילה כאשר נתגלה עדיין מעט אור מתוך החושך, שזהו אור התורה שבעל 

פה המאיר דווקא מתוך התגברות ההסתרה.



-אג-    /המזבח

המזבח

חנוכת המזבח

גרים,  העלאת  של  זמן  הוא  נוגה,  שהוא  יון  קליפת  בו  שמבררים  חנוכה  כי  שנתבאר  אחר 
נבוא לדבר מעניין המזבח שהוא שורש כל הגרים בבריאה )כמבואר בתורה י"ז(, כי שם מעלים כל 

הבהמות לקרבן ומכפר על החטאים.

זאב בלשון יוני

לפי  ובפרט  אז,  לעשות  שזכו  המזבח  חנוכת  ע"ש  נקרא  כא:(  שבת  )מהרש"א  בפשטות  חנוכה, 
המבואר במשנה )ע"ז נב:( שהוצרכו לעשות מזבח חדש אחר ששיקצו מלכי יון את המזבח. 

גלות הנפש בחנוכה

אחר  חדש  מזבח  שבנו  בחז"ל  כשאי'  המזבח,  חנוכת  שם  על  הוא  הפשט  ע"פ  החנוכה  שם 
ששיקצו היונים את המזבח, וזהו קריאת התורה שקורין חנוכת הנשיאים )אע"פ שעיקר מצוות דרבנן 

נתקנו על שם נס המנורה, מ"מ שורש הדאורייתא הוא במזבח(.

והנה צריך להבין הסתכלות בלא גלו ישראל אלא להוסיף גרים, דבפשטות אין נראה כאיזה 
חטא, אבל באמת הגלות באה על חטא ונמצא שהנפילה שבאה ע"י החטא היא להוסיף גרים. 

ובזה מבואר דכאשר נכשל יהודי בחטא ח"ו, ונופל למה שנופל ר"ל, התכלית הוא שעי"ז יוסיף 

גרים שהוא טוב הכבוש.

שיבת הנפש במזבח

והמקום לזה בבריאה הוא המזבח, ופשוטן של דברים ששם שבים בתשובה ומביאים קרבנות 
ומתודים על חטאם, עי"ז משיבים כל הטוב הכבוש. וזמן החנוכה אז היה העיקר צרת הנפש 

הנשמות,  גלות  רק  הגוף  גלות  אז  היה  לא  כי  בדעותיהם,  ונתערבו  הגויים  לטומאת  שנפלו 

שיבת  שזהו  בדעתם,  להתערב  עוד  יספו  ולא  העמים  מטומאת  שנבדלו  היה  ישראל  וישועת 

הטוב הכבוש.

נחנך מזבח העולה, ועולה באה לכפר על הרהור הלב ועל ביטול מצוות עשה, וזה היה  ואז 
עשה  המצוות  כל  שורש  וביטול  יון,  חכמת  כפירה של  הרהורי  הלב  בהרהור  אז  הפגם  עיקר 

שהם שבת וחודש ומילה, והעולות השיבו כל הטוב הכבוש הזה למקומו שבקדושה.



-אד-

זאב בלשון יוני

בלשון  זאב  ופרש"י  וכו'  לוקוס  בלגה  בת  מרים  וכו'  יונים  כשנכנסו  נו:(,  )סוכה  חז"ל  ואמרו 
נבנה המזבח,  יטרוף שבחלקו  זאב  יוני, הנה באמת המזבח הוא זאב דקדושה, שהוא בנימין 

כי המזבח הוא מקום הטרף שמעלה כל הבריאה אל הקדושה, ושם שורש מקום האכילה של 

את  וטרפה  עליה,  נתגברה  אשר  יון  בחכמת  כ"כ  דעתה  נחשכה  מרשעת  ואותה  הבריאה,  כל 

נפשה על ידי גזירות יון שנתגברו אז ופגמו בסוד המזבח, ועי"ז אדרבה העלימו חלקי הקדושה 

הרע  יון  חכמת  מפני  יוני,  בלשון  לוקוס  למזבח  קראה  ולכן  המתיונים,  עניין  שזהו  בתוכם, 

שחישבה להתגבר עליו.

ויש לרמז ע"פ מה שנתבאר לעיל, כי יון מרומז במבול אצל שילוח היונה, וכתוב שם )בראשית 
אל  הטוב  השבת  כאן  מרומז  כי  ראה  בפיה,  טרף  זית  עלה  והנה  וגו'  היונה  אליו  ותשב  ט(  ח 

הקדושה דווקא בלשון טרף, שהוא סוד המזבח בנימין זאת יטרוף.

חינוך המזבח – יציאת הטוב מן הרע

עיקר הישועה היתה, על ידי שמתוך כל הרע שהתגבר כל כך על הטוב, נתגלה והאיר  והנה 
גרים,  בסוד  עצמו  הרע  חלקי  משם  הוציא  ועוד  הכל,  נתהפך  זה  ידי  ועל  שם,  הכבוש  הטוב 

שזהו כח המזבח להוציא כל הטוב שבבריאה, להשיבו לשרשו ולהעלות עמו גם חלקי הרע 

ובו קורין פרשת הנשיאים  זה באמת נעשה חנוכה שהוא חינוך המזבח,  ידי  ועל  גרים,  בסוד 

שחינכו את המזבח.

צדקה נדבת לב

מבואר בספה"ק שתיקון המזבח תלוי בצדקה ולהבין הענין, הנה הצדקה נקראת נדיבות לב, 
כמ"ש בתורה בפסקי הצדקה )דברים טו י( ולא ירע לבבך וגו', והנה קרבנות המזבח רובם חובות, 

ובאים לכפר ואין עניינם נדיבות לב, אמנם תיקון המזבח הוא התקרבות הגרים, שהם משיבים 

את פגם המזבח. 

ותראה שקרבנו של גוי הוא דווקא נדבה, כי גוי אין יכול להביא קרבן לחובה או לכפרה רק 
גופא נקרא דווקא  )כמ"ש בהגהות אשרי ב"ב פ"א סי' לו הביאוהו הפוסקים בהלכות צדקה סי' רנ"ד(, והגר  לנדבה 

נדיב כמ"ש הכתוב )תהלים מז י( נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם וגו' וברש"י "נדיבי עמים 

- שהתנדבו עצמם לטבח ולהרוג על קדושת שמו. עם אלהי אברהם - שהיה נדיב לב הראשון 

תחלה לגרים עתה נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכולת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בו", 



-אה-    /המזבח

שאין לו שום חיוב ומעצמו בא, וזהו עיקר תיקון המזבח, ולכן הוא תלוי דווקא בצדקה שהיא 

נדיבות לב.

נדבות רק על מזבח החיצון

ולתוספת  חטאו  להשלים  אלא  נדבה,  אינם  ועולה  אשם  חטאת  הקרבנות  שרוב  אע"פ  ולכן 
התקרבות, מ"מ שורש מקום המזבח היה בנדבה, שזה היה קרבנם של אדה"ר קין והבל ונח 

שהיה נדבה )עי' רמב"ם פ"ב ביהב"ח הל' ב(. 

שולחן  הכלים  כל  ואין  ביומו,  יום  דבר  חובת  הם  ביהמ"ק  עבודת  כל  הנה  ביאור  ולתוספת 
מזבח הפנימי ומנורה ראויים להקריב עליהם נדבות, כי אם מזבח החיצון מי שנתנדב בהמה 

סולת עצים יין שמן הכל יכול להתנדב וניתן על האש כמובא בגמ'. 

וההבנה בזה שהמזבח הוא המקום בביהמ"ק המלקט כל הניצוצות המפזורים שניתקו לגמרי 
ממקום קדושתם, עד שאינם כלל בני חיובא לבוא ולהכלל בקדושה, שזה בחינת גרים, והמזבח 

משיבם אל הקדושה ע"י הנדבות שמביאים אליו, וכל זה תלוי בנדבה הצדקה של בני ישראל 

שנותנים מרצון ליבם, שזהו עיקר הצדקה המובחרת כנפסק בהלכות צדקה )יור"ד סי' רמ"ט סעיף ג'(, 

ועי"ז מעוררים עומק רצון הטוב הכבוש ג"כ לשוב ולהתנדב להשי"ת.

תודה – נדבה

והנה קרבן תודה יש בו הבנה של נדבה, כי ההודאה היא לעולם דרך נדבה )אע"פ שבאה על החסד 
שעשה עמו אבל ההודאה אינה כפריעת חוב אלא שמתעורר ע"י החסד לנדוב עצמו ולהודות(, ועל כן לעתיד לבוא כל 

הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה שאינה לתועלת עצמו כלל רק נדבה, וזה שייך דווקא לתורה 

ג"כ  הוא  וכן מצד השי"ת  נדבה,  הבנה של  ולהלל, שזהו  להודות  בחנוכה שנתקן  זו שנאמר 

יו"ט שבא בנדבה, כי הוא תוספת על כל הי"ט, וכל זה הוא תיקון פגם המזבח, לקרב טוב חדש 

כעין גרים.

נדבת הנשיאים

השלימו  וזה  נדבה,  כולו  שכל  הנשיאים,  קרבנות  קוראין  שבחנוכה  פלא  דבר  תראה  ובזה 
הנשיאים על אשר חיסרו בנדבת המשכן, שכתוב שם )שמות לה ה( כל נדיב לבו יביאה את תרומת 

ה', וזה היה חנוכת המזבח, שבזה חינכו את קדושת המזבח בנדבה דווקא, שהוא עניין גרים, 

וכן מבואר שם במפרשים מה שחוזרת התורה אצל כל אחד מהם כל סדר נדבתו, מפני שמעצמו 

נדב ולא מפני חבירו, וכל זה עניין הנדבה.



-או-

תוספת – נדבה

ואח"כ כשחלשה דעתו של אהרן על שלא נשתתף בחנוכתם, הבטיחו על יו"ט חנוכה שהוא 
והודאה,  ביארנו שזהו ההלל  נדבה, כאשר  זמן של  היו"ט חנוכה הוא  על שם המנורה, שכל 

השי"ת  שנתן  מזו  גדולה  נדבה  לך  אין  הרי  ימים,  לשמונה  השמן  שהספיק  הנס  עניין  והוא 

לישראל תוספת השמן, שהרי ההדלקה עלינו היא מוטלת, ואכן מצידו נתן שמן לח' ימים הרי 

כולו נדבה, מחמת רצונו שרצה בנו, וראה ליקו"מ )תורה ב' תנינא(, מבואר שם שימי חנוכה הם ימי 

הודאה שהוא עניין של לעתיד לבוא.

****
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מצוות החנוכה

עתה נשוב לבאר את מצוות הדלקת נר חנוכה,

פירסום הנס במקומות הרחוקים

ניסא ביותר מפורים, דהרי בחנוכה ההדלקה היא מבחוץ  מצוות החנוכה הוא פרסומי  עיקר 
בעיקר  גדר  אינה  בי'  הקריאה  המגילה  בקריאת  )ואפילו  אחרים  שרואים  ע"י  דווקא  הוא  המצוה  וכל  דייקא, 

וזהו כמדובר כאן שחנוכה הוא תיקון המזבח,  המצוה(, וההבנה של פרסום הנס פירושו גרים, 

ע"כ הוא זמן של גרים, ולכן ההתעסקות הוא דווקא ברגלי דתרמודאי ירידה לדרגות שאפילו 

אין מקבלים מהם גרים )יבמות טז.(, והיינו הגויים המרוחקים ביותר וזהו זמן ההדלקה.

כי עיקר תיקון טומאת יון הוא להאיר את השכל ששם קדושת ישראל עלו במחשבה, וחכמת 
אור  השכל  את  להאיר  חנוכה  נרות  מדליקין  וע"כ  הרעה,  בחכמתם  הזה  השכל  החשיכו  יון 

הצדיק המגלה את קדושת ישראל, וזמן ההדלקה הוא מששקעה חמה שהוא אור השכל, עד 

שתכלה רגל מן השוק כאשר יש עדיין מעט אור, וצריך להעירו ולגלותו להוציא יקר מזולל.

מה שנמצא פך השמן החתום בחותמו של כהן גדול, הוא הבנה של טוב הכבוש בעומק  גם 
ודווקא  נמצא,  טהור  אחד  פך  ורק  חיצוניות,  חכמות  היינו  הטמאים  השמנים  כל  שהם  הרע, 

איך  היהודי,  טובו הכבוש של  את  מגלה  ושם  לקה"ק אחת בשנה  הנכנס  כה"ג,  בחותמו של 

שהוא עצמו טהור וכל עוונותיו ששילחו באותו היום על ראש השעיר אינם שלו, רק שייכים 

לרשעות הגויים הכובשים את ישראל.

קריאת ההלל דיבורי פאר ההולכים למרחוק

ומצוה השנית היא קריאת ההלל, שהיא מצוה מיוחדת מדרבנן ומברכין עליה, והעניין שלקרב 
גרים צריך לזה כח הצדיק המעורר את הטוב בכל מקומות הנדחים, והצדיק מדבר דיבורי קודש 

השי"ת,  את  ומפארים  שמהללים  ההלל  עניין  וזהו  הגרים,  ומעוררים  למרחוק  הולכים  והם 

שעניין הפאר הוא מבחוץ, כידוע שהתפארות לא שייך אלא כלפי אחרים, וע"כ דווקא בתפילין 

הנקראים פאר אמר הכתוב )דברים כח י( וראו כל עמי הארץ וגו' וירא ממך, וזה שכתב האריז"ל 

שהמלכות עומדת במקום התפארת דז"א. 
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נתגלה השי"ת בעולם, ובפסוקי ההלל ממזרח שמש עד מבואו וכו' רם על כל גויים ה',  ואז 
ודיבורים אלה הם הולכים למרחוק ונכתבים ונחקקים בתוך ספריהם של חכמותיהם הרעות, 

שהיא ספרי חכמה יונית, ושם רואה הטוב הכבוש איך שבתוך ספריהם כתוב היפך אמונתם, 

ומזה נעשים גרים שהוא תיקון החנוכה. ומובן בזה ג"כ מה שנר חנוכה למטה מעשרה, להרים 

המלכות, שזה תלוי ג"כ בהתפארות השי"ת שמתגלית דווקא לבחוץ, שהוא מקום המלכות.

שמן המשחה ככ"ף יונית

היונים היה ע"י הכוהנים המשוחים בשמן המשחה, העוסקים בעבודת המזבח, ורק  וניצחון 
הם יכלו להוציא נשמת ישראל מתוך חכמת יון. וראה שמשיחת שמן המשחה בצורת כ"ף יונית 

דייקא )רש"י ויקרא ב ד(, זה לעומת זה נגד הכתב היוני המתגבר על ידי ספריהם הרעים וחכמתם 

הרעה, וכ"ף היונית שמושחים בו בשמן המשחה הוא נותן הכח שיכנס הדיבור הקדוש בתוך 

ספריהם, ויוציא משם הגרים שהם טוב הכבוש.

חנוכה בחודש כסלו

ה'כנעני,  ה'ארץ  י'ושב  ו'ירא  יא(  נ  )בראשית  יוצא מהפסוק  כסלו  חודש  צירוף  יששכר  בבני  אי' 
ביתו  יעקב  שירדו  בשעה  כאן  מדובר  הנה  לחנוכה,  ושייכותו  הזה  הפסוק  במהות  ונתבונן 

למצרים, ואח"כ עלו להביאו לקבורה במערת המכפלה, ואז ראו הכנענים האבל הזה ואמרו 

אבל גדול זה למצרים.

ישראל במצרים לעשות גרים

והנה אי' )שם( שקבלה בידינו שמעשה זה היה בחנוכה, כפי החשבון שנסתלק בתשרי בט"ו בו 
כמ"ש ויעקב נסע סכתה, ואח"כ לפי מנין ע' יום יוצא בחנוכה. 

עניין  הוא  למצרים  ישראל  ירידת  דהנה  לחנוכה,  דווקא  שייך  העניין  שמהות  תראה  ועתה 
הגלות שלא גלו ישראל אלא להוסיף גרים )פסחים פז.(, והסדר היה שמתחילה ליקט יוסף את כל 

התבואה של מצרים, ועי"ז באו אליו מכל הארצות ואסף ממון של כל העולם, הנה בזה ליקט 

את כל ניצוצות אדה"ר שנתפזרו בעולם אל מצרים, ואז התחיל להשתדל להוציא את כל הטוב 

הזה להחזירו אל הקדושה בסוד גרים, כי כן אנו רואים שציוה יוסף למצרים למול עצמם.

כל טוב מצרים

ופרש"י  מצרים  טוב  מכל  לו  ושלח  יח(,  מה  )בראשית  למצרים  לרדת  לאביו  יוסף  קרא  ואח"כ 
בתוך  גנוז  הוא  בזה שמתחילה  וההבנה  טוב.  נקרא  הרי שהיין  הימנו,  נוחה  זקנים  יין שדעת 
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מה  אל  ערוך  באין  טוב  נתגלה  היין  יוצא  כאשר  מ"מ  טובים,  ג"כ  שהענבים  ואע"פ  ענביו, 

שהיה מקודם, וכמ"ש חז"ל )ברכות לה:( דאשתני לעלויא אשתני לברכה וכו', שזהו כעין התגלות 

רצונות השי"ת הכבושים בבריאה, ואז כאשר נתגלים נעשה מזה התפארות, וזהו הגפן המכוון 

כנגד תפארת.

אלקים חשבה לטובה

וכמו"כ גילה יוסף לאחיו כאשר אמר להם )בראשית נ כ( ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה 
לטובה, שהם חשבו לעקרו מכלל ישראל ולהאבידו בתוך הרע, אבל השי"ת חשב בזה להוציא 

על  הזה  הטוב  כל  התקבצות  ע"י  ישראל  כלל  נעשה  ועי"ז  הרע,  בתוך  שם  הנעלם  הטוב  כל 

יציאת מצרים.

חזרת יעקב לארץ ישראל

והנה העלאת יעקב ממצרים הוא ג"כ היה זמן של יציאת הטוב הכבוש ממצרים, כי יעקב הוא 
תפארת ישראל, ולכן הלכו עמו מצרים כמו בקריעת ים סוף שרדפו אחר בני ישראל להוסיף 

כל ניצוצות הקדושה שעדיין לא יצאו, וכלבן שרדף אחר יעקב, כמו"כ באו עתה להוסיף לתת 

חלקי הטוב, ואז בחנוכה שהוא זמן של פרסומי ניסא, כתוב וירא יושב הארץ הכנעני, שכולם 

באו לראות בהעלאת הטוב למקומו, ועי"ז כאשר שבו השבטים וירדו למצרים, נטלו עמם כח 

כל העולם לתקנו במצרים.

ודווקא יושב ארץ הכנעני שהוא ארץ ישראל, דהנה כל הי"ט היו בחו"ל פסח ושבועות סוכות 
המזבח  כח  שהוא  א"י  כח  צריך  שלזה  גרים,  להעלות  ההתעסקות  שאז  חנוכה  לבד  ופורים, 

כמבואר במק"א. )המאמר מיוסד ע"פ התורה יז קמא(


