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הירידה למצרים בסוד בירור העבדות

א. בירור בסימן עבדות

יהיה  לדורות(  הדרך  )שהכין  במצרים  יוסף  של  הבירור  ית' שכל  חכמתו  שגזרה  במה  להתבונן  יש 
ברגע  דאפילו  הסהר,  בבית  הארוכה  השהות  והן  כעבד,  למצרים  המכירה  הן  עבדות,  בסימן 

האחרון, לקראת שהעלוהו, היה הדבר מתוך אמירת "ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים 

וגו'" )שם מא, יב( ]דבודאי לא היה מעצור מלפניו ית' להעלות את יוסף לגדולה מבלי להקדים 

לכך את העבדות, וצ"ב אם כן במה שהיה הכל באופן של "וירצהו מן הבור" )שם מא, ד(, דמשמע 

הנהגה מכוונת שהסמיכה את עלייתו לעבדותו[.

ב. לא רוצה את העבד רוצה בן

)פשטות הפסוקים כפי שמתגלים בשורש הדבר(, ושוב  לפתוח קצת פשר דבר בזה, תחילה בגמרא  וננסה 
)המפורש(  בסברא, להבין בכלליות צורת הבירור שהיה דוקא כפי שהיה. הנה השורש הראשון 

להיות ישראל נצרכים לרדת למצרים ולהזדכך כעבדים, נמצא בברית בין הבתרים, דנאמר בה 

לאברהם "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה" )שם 

ענין  של  שתחילתו  מבחינים  זו,  לאמירה  שקדם  הדברים  סדר  בכלליות  וכשמתבוננים  יג(.  טו, 

היתה במה שאברהם גילה דעתו שאינו מתרצה במה שאליעזר יורש אותו )"מה תתן לי ואנכי הולך 

ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר וכו' הן לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אתי" )שם טז ב-ג((, דרוצה הוא בבן, 

ועל זה הבטיחו השי"ת "לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך וגו'", וכרת עמו ברית )לאחר ששאל 

אברהם הארץ "במה אדע"(, לבשר לו שם )גם( שיהיו בניו עבדים, הכל ככתוב.

ג. השי"ת הודיע לאברהם שלא נפטר מענין העבדות שצריך להתברר

נמשמש  ושוב  זו,  לעינינו בפרשה  הנגלית  כללית  נציג תחילה הסתכלות  אל המכוון  ולגשת 
בה  שמבינים  שטחית  מהבנה  שלאפוקי  דתראה  ולהרחיבם.  ולבארם  לבססם  בדברים,  יותר 

מבחינים  בן,  לו  יהיה  אלא  )העבד(,  אליעזר  עם  עסק  לו  יהיה  לאברהם שלא  הבטיח  שהשי"ת 

אברהם  דעתו של  כשהניח השי"ת  להלן( שגם  יותר  )ונרחיב  דמובן  אחר.  במהלך  הכתובים  בסדר 

אתם".  וענו  "ועבדום  בסימן  הכל  שיהיה  להדיא  לו  פרש  שימשיכו,  בן  לו  שיהיה  לו  ובישר 

והיינו דהודיעו דהגם שאכן יהיה לו בן, אך לא משום זה ימלט מענין העבדות )אליעזר(, אדרבא, 

כל הזיכוך של בניו בכור הברזל יהיה באופן של עבדים, "ועבדום" דיקא )וכפי שהתברר לאחר מכן גם 

בארץ מצרים שהינם מזרע חם שפגם והתקלל בזרע עבדים ארור(.
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ד. משמש כנעני

וכובש את  והכנעני אז בארץ( שכתב: "היה הולך  ו, ד"ה  יב,  )שם  ז"ל  נקדים דברי רש"י  יותר  להבין 
אר"י מזרעו של שם שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו וכו' לפיכך 'ויאמר אל 

אברם לזרעך את הארץ הזאת' עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם".

לן שלא רק שאר"י נקראת ארץ כנען, אלא שהבירור שלה ושל זכות אברהם לשבת בה  הרי 
קשור לזרעו של כנען שמנסה להאחז בה. ומבלי להאריך נשליך כלפי הנ"ל, להבין דלא בכדי 

הירושה  הנדון של המשכת  כל  היה  ולגביו  דיקא,  כנעני  עבד  היה  לאברהם  הצמוד  המשמש 

ודרך הקדש.

ה. 'זה לעומת זה' בצורת עבדות

ביאור הדברים: הנה השי"ת ברא את העולם כדי שיהיו נבראים שיקבלו עול מלכותו, להכניע 
עצמם תחתיו בביטול ולהוות מרכבה להשראת שכינתו, מהות שעליה אמרו חז"ל "עבדי הם 

]ולא עבדים לעבדים[" )ב"מ י.(, ושבה נשתבח בחיר ה' שנקרא "משה עבדי" )במדבר יב, ז(.

ובאמת הגדרת העבדות היא כה מהותית בצורה הקדושה, עד כי הבירורים בסוד "זה לעומת 
זה", ובבחינת הקלי' הקודמת לפרי, הינם על קוטב זה ממש. לצאת מקלי' העבדות מחד גיסא, 

מ"ארור כנען", מטומאת )כתובות יא.( "עבד בהפקירא ניחא ליה" )פריקת עול מלכות שמים(. אך לשמור 

מאידך גיסא על תכונת העבדות דקדושה שמונחת במהות בני ישראל הנכנעים לפניו ית' כ'עבד 

נאמן', דדיקא בזה יתייצב תאר ה'בן' שלהם על בסיס נכון של מלכות דקדושה, לאמר עליהם 

'בן', אבל לא  לך  יהיה  ילדים,  נכון שיהיו לך  לו השי"ת,  ]ונמצא שכביכול אמר  "עבדי הם" 

סיימת עם ה'אליעזר' הזה, עם בחינת העבדות שתתברר בירידה ל"בית עבדים" וביציאה משם 

לחירות עולם[.

ו. כשישראל הינם 'עבדי ה' הגוים משמשים אותם כעבדים

על הציר הזה סובב והולך הבירור בין ישראל לעמים בכלל, ולגבי זרע חם )שהם הקלי' שכנגד ענין 
זה( בפרט. דעד כמה שזוכים ישראל לבחינה של "עבדי הם", מתגלה ממילא הסיפא של "ולא 

האומות  כל  לבא  לעתיד  יהיו  הדבר  בשלימות  כי  עד  הקלי',  נכנעת  דשוב  לעבדים",  עבדים 

עבדים לישראל, דאין זה אלא פועל יוצא של גילוי תפארת מקבלי מלכותו ית' הנכנעים באמת, 

נכנעים בנאמנות ]והיינו דכשלא זוכים קמים העבדים דסטרא אחרא בהפקרותם למלוך ולהעז 

הקלי'  נכנעת   - "עבדי"   - דקדושה  העבדים  כשמתגלים  ותכף  ביטול,  והעדר  בחוצפה  פנים 

לשמש את הטוב שהוא בעל ההכנעה דקדושה, לית ליה מגרמיה מידי[.



-ה-    /הירידהלמרריםבסודבירורהדבדות

ז. יוסף הוצרך להתנסות בענין עבדא בהפקירא ניחא ליה

ובהבין כל זה, נמצא שהקימה של יוסף למלוך באופן שכל בית העבדים של זרע חם נכנעים 
ישראל  שיהיו  אפשר  שאי  רק  לא  דממילא  הם",  "עבדי  של  הסוד  גילוי  מתוך  נגזרת  לפניו, 

"עבדים לעבדים", אלא שהגוים נכנעים תחת יד העבדים דקדושה, לבטל את קלי' הארור, את 

הטומאה של עבדא בהפקירה ניחא ליה.

אשת  עם  נסיון  הם"(  )"עבדי  מלוכתו  קודם  לעבור  הצדיק  יוסף  דהוצרך  הא  מאד  יומתק  ובזה 
העבדות  להפקיע  ליה,  ניחא  בהפקירה  עבדא  של  הנקודה  בבירור  ענינו  דבהנ"ל  פוטיפר. 

הארורה ולצאת כעבד ה', כמי שה'הפקרות' שלו היא מצד שאין לו כלום משלו )לית ליה מגרמיה 

מידי(, כאותו כלי ש'מפקיר' עצמו להיות ריק ולקבץ כל הגוונים ולהשפיעם.

ח. "בלעדי"

וזהו שהדיבור הראשון שהוציא יוסף הצדיק מפיו )לאחר שיצא מבית האסורים ועמד כבן חורין לפני פרעה( 
הוא "בלעדי" )שם מא, טז(, דכתב רש"י ז"ל )ד"ה בלעדי( "אין החכמה שלי אלא האלקים יענה וכו'". 

דהיות והמשמעות הפשוטה היא הכרה בכך שאין לו משלו כלום )כלי ריק, לית ליה מגרמיה(, מבטא 

האמיתית  החירות  יהודי,  של  שהחירות  ללמדך  דקדושה,  וההכנעה  העבדות  סוד  את  הדבר 

שזכה לה יוסף הצדיק בתשלום הבירור, היא צורה של "עבדי הם", והיינו אם כן דתכף ליציאתו 

מבור העבדים קיפל הכל במלה אחת מדויקת - "בלעדי".

ט. "כי לי בני ישראל עבדים"

יוסף מעת שראהו  גדולתו כלפי  כל  יפתח עומק חדש במה שרואים שפרעה ביטל את  ובזה 
)שם  וגו'"  ואת רגלו  ידו  ירים איש את  ושמע דבריו, דלא נחה דעתו עד שאמר "ובלעדיך לא 

"זה  של  הבירור  במלחמת  העבדות  תיקון  מהלך  לטובה  נשלם  דכאן  יובן  דבהנ"ל  מד(.  מא, 

לעומת זה". והיינו דכיון שעמד יוסף בנסיון של עבדא בהפקירה ניחא ליה, והאיר את ההכנעה 

דקדושה באומרו "בלעדי", היה גילוי עצום של )ויקרא כה, מה( "לי בני ישראל עבדים" ]שממנו 

ה'עבד  תחת  חם  של  העבדים  זרע  נשפל  ממילא  לעבדים'[,  עבדים  'ולא  חז"ל  דרשו  כנ"ל 

דקדושה' )כעין שיהיה לעתיד לבא( - ממילא נכנע פרעה. )ודו"ק מעתה, דהצירוף של "בלעדי" מורכב מאותיות 'לי 

עבד', ללמד על בחינת "כי לי בני ישראל עבדים" שהתגלתה אז, ושהיתה מונחת כנ"ל דיקא בדבור זה(.

י. גנוני מלכות

ליוסף  פרעה  לו  שאמר  בשעה  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  "א"ר  לו:(:  )סוטה  בגמרא  איתא 
כסף  בעשרים  רבו  שלקחו  עבד  פרעה  אצטגניני  אמרו  וגו'"  ידו  את  איש  ירים  לא  'ובלעדיך 
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תמשילהו עלינו אמר להן גנוני מלכות אני רואה בו וכו'" ]רש"י ד"ה גנוני מלכות: גווני מלכות 

בחכמה גבורה ויופי[.

והנה הנסיון למנוע את עליית יוסף לגדולה ע"י טענת עבדות מובן בפשטות, וכן מצינו בכתוב 
ובזהו  גנהו  גדולתו  דלמנוע  וגו'",  עבד  עברי  נער  אתנו  "ושם  בלשון  המשקים  שר  שהזכירו 

בכך. ואמנם ע"פ האמור לעיל הדברים מכוונים לנקודה פנימית ביותר, נקודה שתבאר גם את 

תשובת פרעה שאמר שרואה ביוסף "גנוני מלכות" - גוונים של חכמה גבורה ויופי.

יא. "תחת עבד כי ימלוך"

דהנה הכתוב אומר "תחת שלוש רגזה ארץ וכו' תחת עבד כי ימלך ונבל כי ישבע לחם" )משלי 
ל, כב-כג(. ומבלי להאריך בביאורים נקח את הנוגע לסוגיין, והוא דיש בירור כללי בין הקדושה 

בירור שענינו לגלות מיהו ה'בן מלך' האמיתי הראוי למלוכה.  ישראל לעמים,  בין  לטומאה, 

ואמנם הקושי בבירור הדבר נובע מכך שבאמת ההנהגה דקדושה בעצמה, היכולת להיות מלך 

ֵבַע ומשביע, נגזרת דיקא מהכנעה ושפלות של מי שמשים עצמו ככלי ריק, "בלעדי", סוד  שׂשָ

העבדות דקדושה. דכיון שגוון העבדות שייך במידה נכרת למהות המלוכה דקדושה, לכך יש 

מקום לקלי' לטשטש הדבר, להמיר את השפלות של מי שמפקיר עצמו כעבד ]להיות כלי )או 

צנור( ריק וכו'[ בבחינות של 'עבדא בהפקירא ניחא ליה' )כפשוטו או בדקות(.

מוצאים שיש  גדול,  ברע  טוב  בו  להמיר  דקותו המקום  זה שלרוב  ענין  לגבי  דיקא  וממילא 
קמה  דקלי',  ההפקרות  הקדושה,  דהפך  דהעבדות  וגו'",  ימלך  כי  עבד  "תחת  של  מציאות 

למלוך בדמיון מעוות למדת המלכות שאין בה כלום )דבקדושה מדובר כנ"ל ב'לית ליה מגרמיה מידי' בכלי 

ריק ש'מפקיר' עצמו לכנוס ולהכיל את כל הגוונים, ובהפך הקדושה מתגלה הדבר כטומאת עבדא בהפקירה ניחא ליה(.

למלוך,  ארור  יקום עבד  רק שמאפשר מציאות שבה  לא  כן שכח ההטעיה שניתן  אם  ומובן 
כן  אם  והיינו  הקדושה,  כלפי  ימלך"  כי  "עבד  של  טענה  לייחס  הקלי'  יכולה  שכביכול  אלא 

דטענו על יוסף שהוא עבד ואינו ראוי למלוך, דיש בזה מהתלבשות העוות הנ"ל.

יב. פרעה מודה שיוסף הצדיק אוחז בגנוני מלכות להמשיך כל ג' קוים

המכיל  ריק  לכלי  שנמשך  נקי  )צנור  דקדושה  הפקרות  של  נפלאה  לדרגה  זכה  הצדיק  יוסף  כנ"ל  ברם 
לפניו.  ה'' שנצב  'עבד  בפני  )כעבד(  מיד  להכנע  לפרעה  "עבדי הם", מה שגרם  סוד  הגוונים(,  כל 

וממילא לא רק שסר ממקומו ופינהו למען יוסף שבהכנעתו ראוי למלכות, אלא שהפריך בעצמו 

)הודאת בעל דין( את נסיון הקלי' להדמות כקוף )ולטעון שיוסף הוא עבד וכו'( באומרו "גנוני מלכות אני 

מלמדת  קוים  בג'  הגוונים  דכלליות  ויופי(.  גבורה  חכמה  של  מלכות  גווני  ז"ל  רש"י  כנ"ל  )דפירש  בו"  רואה 
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שבכלי ריק עסקינן, מלכות דקדושה שמפקירה עצמה לקבץ ולהמשיך דרכה את הכל, והיינו 

ממש התכונה המהותית של מלכות אמיתית, סוד ההכנעה ששמור למי שנאמר בו "כי לי בני 

ישראל עבדים".

יג. אין שביעה בקלי'

]ונדרוש בזה סיפא דקרא )ד"תחת עבד כי ימלוך"( - "ונבל כי ישבע לחם". דהנה במידת צדיק נאמר 

"צדיק אכל לשבע נפשו וגו'" )משלי יג, כה(, דיש ביסוד צדיק כח של שביעה דקדושה, "מרעיבהו 

כן  אם  וזהו  וכו'.  בהפקירה  עבדא  כנ"ל  בה  שנאמר  העבדות  טומאת  הפך  קז.(,  )סנהדרין  שבע" 

שדומיא ד"עבד כי ימלוך", אחד הדברים שמרגיזים ארץ הינם "נבל כי ישבע לחם". ד"נבל" 

הוא ראשי תיבות של 'בהפקירה ניחא ליה', הפך השביעה דקדושה, ואיך אפשר אם כן לומר 

בו ש"ישבע לחם", והיינו טעמא דרוגזא[.

יד. דמיון פתרון החלום לשורש של ברית בין הבתרים

שייך לעיל: אמרינן שבברית בין הבתרים הודיע השי"ת לאברהם שהגם שמבטיח לו בן עוד 

נכון לו בירור בבחינות אליעזר העבד, דיצטרכו זרעו לרדת לעבדות בטרם יצאו ברכוש גדול 

יוסף  כפי פתרון  הנ"ל מובן שאף חלומות פרעה  ואחר האריכות  חורין שנאמר בהם "עבדי הם"(.  )בני 

ע"י  ובליעתם  אברהם,  של  הטובות  השנים  בבחינת  היו  הבריאות  דהפרות  הדרך.  זה  על  היו 

הכחושות בבחינת הירידה לבית עבדים ]שנאמר בה "ועבדום וענו אותם"[, ערות הארץ )"ובטן 

רשעים תחסר"(. וממילא ההמתקה ביציאת יוסף למלוך, וביציאת ישראל כבני חורין )עבדי ה'(, היא 

בבחינת "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".

טו. לתקן במקום הקלקול

הנ"ל נעורר דבר נפלא שיש להרחיב בו, ותן לחכם ויחכם עוד. דתראה שבאותו מקום  בכל 

שבו החל הקלקול של קלי' העבדות, נעשה התיקון, ודוקא ע"י יוסף שהשלים )במידת מה( בירור 

הנ"ל. דהרי הקלקול התהווה ע"י "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )שם ט, נח(, דהכניס זמורות 

בזרע עבדים,  ונתקלל  והשתכר, מה שגרם לכך שחם עשה מה שעשה  והתעסק בגפן  לתיבה 

הכל ככתוב וכמבואר בחז"ל. וממילא מתיישב שהתיקון של הדבר, העליה של יוסף כעבד ה' 

יוסף את חלום שר המשקים שהיה בענין  )להכניע את המלכות של בית עבדים דקלי'(, היתה ע"י שפתר 

הגפן דיקא, לברר ולהמתיק בשורש הקלקול, ואכמ"ל.
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טז. "אני עבדך בן אמתך"

בבית  למלוך  וקם  שבירר  הצדיק  ליוסף  דקדושה  העבדות  בירור  את  לייחס  שהארכנו  הגם 
העבדים, עקר העטרה של עבדות דקדושה שייכת לדוד המלך שעומד כידוע בשורש המלכות, 

בחינת ההכנעה הנ"ל. ]לא נאריך בכך כעת, אך בקיצור מובן שיש להם שייכות בבחינת 'כל' 

)יסוד( ו'כלה' )מלכות(, דשניהם מבטאים את בחינת ההפקרות דקדושה להעביר ולהכיל הגוונים, 

אלא שזה צנור וזה כלי. וזהו שמצינו שורש מסוים של מלוכה ביוסף, ומלכים משורשו שהיה 

שמור להם תפקיד להכשיר את המלכות הקבועה, אך עקר הדבר היה מלכות בית דוד, "אני 

עבדך בן אמתך" )תהלים קטז, טז([.

יז. טעם הכחדת זרע חשמונאי ע"י עבדים

)קידושין ע:( "אמר שמואל כל דאמר מבית חשמונאי מלכא  יובן קצת הא דאיתא בגמרא  ובזה 
וכו'", דמצינו שתחת מלכות חשמונאי קמו עבדים למלוך  קאתינא עבדא הוא דלא אישתיור 

מבלי להותיר מהם זכר, וביאר בזה הרמב"ן )בראשית מט, י( שהיה זה עונש על ש"עברו על צוואת 

הזקן" )יעקב אבינו(, על הקביעה של "לא יסור שבט מיהודה וגו'" )שם(, דאין יכולים למלוך אלא 

מלכי בית דוד בלבד.

דבהנ"ל יש לומר דענין זה של צוואת הזקן איננו בגדר של חוקה חקקתי, אלא מלתא בטעמא, 
דבר הכרחי הנגזר ממהות המלוכה. והיינו דכיון שההפקעה הגמורה של קלי' העבדות היא רק 

ע"י העבדות דקדושה שהיא היא סוד ההכנעה ]ככלי[ של המלך )דלית ליה מגרמיה מידי(, לכך אין 

מי שיכול להתמיד באפיסה גמורה שכזו )עבדות שכזו( אלא מי שהינו מזרע דוד שנכונים במהותם 

להתייצב בנאמנות בצורה של לית ליה מגרמיה מידי, כלום ממש )אבל יסוד הצדיק הוא גם 'חי' וגם 'מת', 

ויש לו עליה למוחין למען היחוד, ואכמ"ל(.

ע"י  הכחדה  דיקא  היתה  מתמשך(  )באופן  המלוכה  לקיחת  של  שהתוצאה  כן  אם  שפיר  ואתי 
השתלטות של עבדים, עד כדי כך שמי שטוען שהוא ממלכות בית חשמונאי בידוע שהוא עבד 

בני  "לי  נכון את השורש של  זה" מובן שכיון שלא העמידו  )לריעותא(. דבבחינת ה"זה לעומת 

ישראל עבדים" )"אני עבדך בן אמתך"(, התעוררה שוב טומאת ההפקרות של "ארור כנען", ובבחינת 

"תחת עבד כי ימלוך" היתה תקומה לקלי' העבדות1.

*****

1 בהפך ממה שאירע בעת שיוסף הצדיק קם למלוך בהכנעה הנכונה )באופן הנצרך לשעתו(, דאז כנ"ל נכנע פרעה ]העבד[ בפני 

יוסף שגילה "גנוני מלכות". ובאמת איתא בזהר הקדוש )ח"ב ו:( שאחרי שעבר זמן והתקיים "ויקם מלך חדש על מצרים ]אשר 

לא ידע את יוסף[" )שמות א, ח(, היה הדבר בבחינת "תחת עבד כי ימלוך וגו'", והיינו ככל הנ"ל, ואכמ"ל.
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"צפנת פענח"

"ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת פת פוטי פרע וגו'" 
)בראשית מא, מה(

א. לברוח מהבור ולפענח את הבור

רש"י  )לשון  הצפונות"  "מפרש  הוא  פענח"  "צפנת  המלים  משמעות  של  הפשוט  הפירוש  הנה 
וצריך להבין מדוע מיוחד השבח הזה דוקא ליוסף הצדיק, מה היה בו שלא נמצא בכל  ז"ל(. 

פרעה  התעורר  מדוע  צ"ב  וכן  הצפונות.  את  פרש  מסוים  שבענין  מי  בכל  אחר,  חלום  פותר 

שביכולתו  והראה  החלום  יוסף  דפתר  התבואה,  שמירת  ענין  מתוך  דוקא  זה  בתאר  להודות 

לקבץ ולשמור בר )בלי שירקיב(.

בו  בפשטות תראה שיש שני אופנים של פענוח של מקום טמון, מקום חושך שאין  ולהבין 
בו,  נמצא  בור חשוך שהאדם  בדוגמת  הוא  והטמון  הצפון  ננקוט שהמקום  דאם  שום הארה. 

יהיה מי שיהיה לו את הכח להמלט משם )מאפילה לאורה(, אולי אפילו למלט אחרים. ואמנם גדול 

ממנו במהות יהיה מי שלא רק שיתהדר בכך שיכול לברוח מהחשך, אלא דיש לו את היכולת 

בפנים חדשות,  להראותו  בעצמו,  ב'בור'  הצפון  את  ל"פענח"  על ההעלמה,  לתת מבט חדש 

פנים מאירות.

ב. לצדיק יש בחינה של "ישב בסתר עליון"

רק  לא  יוסף,  בה  פענח" שהתעטר  "צפנת  דרגת  היתה  זה  בכלליות( שממין  )תחילה  נבין  כן  ואם 
במה  פשר  שיש  אור,  הוא  שהחשך  ולהראות  צפונות  לפענח  אלא  מהחשך,  ולמלט  להמלט 

שנראה סמוך ובלתי ניתן לפתירה.

או  עצה  לתת  שישכילו  כאלו  יחסרו  לא  סוף  דסוף  יותר,  ומהותי  עמוק  יוסף  של  ענינו  ברם 
יוסף הצדיק מלתא אחריתי  הסתכלות על מצב מסוים ולהמתיקו, לכל הפחות לפרקים. אלא 

שנוגעות  פשוטות  במלים  נרחיב  ושוב  בו  לקצר  שראוי  עדין  שורש  תחילה  ]נציג  ביה  אית 

הצדיק  ליוסף  יש  ומתייחד,  המדרגה  בסתר  החי  הצדיק  יסוד  בסוד  דבהיותו  דהבן  לעבודה[. 

את הבחינה של "ישב בסתר עליון" )תהלים צא, י( שמאפשרת לו )כפי מהותו( לרדת למקומות צרים 

ונסתרים, ושם להמשיך אורה ופשר, זרע קדש של דעת עליונה.
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ג. יוסף הצדיק לא עמד מן הצד

ובאותיות פשוטות יותר )שאפשר להאריך בהם יותר( יוסף הצדיק לא דיבר ממקום של אדם העומד מן 
הצד וסומך על בינתו הגדולה לתת עצות והדרכות ולהאיר הסתכלויות שעולים בשכלו. אלא 

בור הגלות במצרים.  ירידה לתוך  בירידה אחר  ירד אותו צדיק  נסיון  אין חכם כבעל  בבחינת 

ואם בבחינת "אלה תלדות יעקב יוסף" )שם לז, ב( היו הקבלות בין יוסף ליעקב אביו שירד לבית 

לבן וכו', אצל יוסף הצדיק היתה העמקה לפנים מהעמקה בשפלות המדרגה שהושלך אליה, 

)כדאיתא בחז"ל(,  )על לא עוול בכפו(, ולהתנסות שוב ושוב עם אשת פוטיפר  להמכר לעבד ע"י אחיו 

ועד  ומעל הכל להיות שנים עשר שנים בבור כפשוטו, דכדאמרי אינשי היה שקוע מכף רגל 

ראש באותה העלמה.

ד. להיות "איש מצליח" בתוך בור הגלות

ושם התגלה כחו. דמבלי להמלט לחוץ, אלא בתוך הבור בעצמו, התקיים "ויהי ה' את יוסף 
ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר" )שם מ, כא(, "ואשר הוא עושה ה' מצליח" )שם פס' 

כג(, והוא פלא וחידוש. דהנה מלבד היותו נתון אז במצב שפל שכזה, קדמו לכך כל כך הרבה 

מונים, להחשיך את המוח  יכול להעמיק את חשכת הצרה עשרת  ורעות, מה שהיה  הסתרות 

והלב באלפי קושיות ומרמורים שמגבירים את גלות הנפש עד בלי שאת.

ואמנם יוסף הצדיק לא רק שלא נשקע בתוך כל זה, אלא דחתר וחיפש ובקש למצא פשר דבר, 
לפענח ולהשכיל בסוד ההשגחה שזמנה אותו דוקא לשם, דוקא בצורה כזו, לחיות לכתחילה 

)עד כמה שאפשר( בהמשכת דעת לתוך הצמצום, לתוך חשכת הבור שצריך להאירו.

ה. לחתור אחר השכל שבכל דבר

ולומר  המידה  על  להפריז  צורך  אין  הקדש,  מדרך  יניקה  לעצמנו  אף  לקח  ורצוננו  ומאחר 
שהיה נתון בבור כל הזמן בשמחה )כמו שתכף נוכיח מלשון הזהר הקדוש(. אך עצם הדבר שאחז בדרך 

"צפנת פענח" הביא לכך ש"חיפש תמיד את השכל שבכל דבר" )תורה א קמא(, לא מחמת חקירות 

וזמן,  מצב  בכל  בכלי  השכל  אור  בהנחת  ית'  כבודו  להגדיל  אלא  חלילה,  עצמו  והשכלת 

להמתיק ]עד כמה שאפשר[ את החשיכה ולחיות חיים שיש בהם חן בתוך הצמצום עצמו - לזה 

ויש מי ששואל כי מבין שחייבים  'למה' בהתרסה או ביאוש,  )נדגיש שיש שני סוגי שאלות, דיש מי ששואל  'פענוח'  יקרא 

לגלות כאן אור ה', את "השכל שבכל דבר", ולכך יודע להסיק מסקנות ולהאיר החשך, לפחות להאיר קצת כדי לאפשר להמשיך 

לבסוף,  שאלה  ואיך  בתחילה  שאל  איך  שנתחלפו,  והשפחה  המלך  בן  במעשה  מזה  )עיין  המתיישבת  ההארה  לתכלית  עד  הלאה 

ותבין, ואכמ"ל((.
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]ועיין בתורה )א קמא הנ"ל( דע"י חיפוש השכל שבכל דבר נעשה הצירוף של 'חן', והבן לענין 
'חן'  וגו'",  חנו  "ויתן  בו  נאמר  האסורים  בית  בתוך  כי  עד  זו  במדרגה  שהפליא  הצדיק  יוסף 

דיקא[.

של התנוצצויות ששופכות למפרע אור על הכל, זכה יוסף הצדיק בעת שהוציאוהו  וכדרכם 
עמל  כה  עד  דאם  עליו.  שעברו  הצפונות  כל  של  ה"פענוח"  לשלימות  פרעה  לפני  והביאוהו 

באופן  שלו  ה"פענוח"  פרי  התגלה  שכעת  הרי  הבור(,  בתוך  חן  בנשיאת  וחי  הצליח  )ואף  וחפש  ובקש 

קדישין  במוחין  ולעטרו  ולהמליכו  לאור,  משפטו  להוציא  הבירה  בעל  עליו  דהציץ  מושלם, 

שמנהירין עיינין לגבי כל מה שהיה, והיינו אם כן דהבחין בכך פרעה ובעל כרחו הודה במעלת 

האיש פלא שהוצג לפניו - "צפנת פענח"2.

ו. לטובתי נשברה רגל פרתי

הא לך זרע, דברי השם משמואל זי"ע השייכים לסוגיין: וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו 
מן הבור. ובזוה"ק ר' אבא פתח ואמר רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו וגו' עד ובג"כ 

רוצה ה' את יראיו כתיב ולא ביראיו כמאן דרעי ברעותי' לאחרא ואתרעי לי' ואתפייסא בהדי', 

ובג"כ רוצה ה' את יראיו ולא ביראיו. כגוונא דא יוסף הוה עציב בעציבו דרוחא בעציבו דליבא 

מילין  לי'  ואהדרו  לי'  אתפייסו  ויריצוהו  כתיב  מה  בגיני'  פרעה  דשדר  כיון  תמן  אסיר  דהוה 

וכן הפיוס  ליוסף  נראה דהפיוס  דחדוון מילין למחדא ליבא בגין דהוה עציב מן בירא. ע"כ. 

ליראיו, היינו שהקב"ה מראה להם שכל מה שעבר עליהם הכל הי' לתכלית נרצה מאד, וכענין 

מוכרחים,  היו  עליהם  שעברו  הדברים  וכל  פרתי,  רגל  נשברה  לטובתי  ה"ד(  פ"ג  הוריות  )ירושלמי 

ולעומת המעלה הגדולה המעותדת להם כל מה שעבר עליהם אינם תופסים מקום כלל. 

התועלת  לעומת  טורח  כלל  נחשב  זה  שאין  המאכל,  בהלעטת  טורח  לו  שיש  איש  ולמשל 
שיש לו מהמאכל, והוא בוחר בטורח למען יגיע לתועלת. כן נמי אם הי' נותן להם מתחילה 

אפשר  אי  שמתחילה  אלא  לתועלת.  הגיע  למען  והטורח  בצער  מעצמם  בוחרים  היו  לבחור 

להם להראותם ולהודיעם, שא"כ לא יהי' שום נסיון כלל, אבל אח"כ כשעמדו בנסיון הקב"ה 

זה  הענין,  זה  בנפשו  לצייר  מראש  ויודע  מאמין  והמשכיל  כנ"ל.  להם  במה שמראה  מפייסם 

נותן כח ועצמה ביד איש לסבול כל מה שעבר עליו. וזוהי עצה היעוצה לפני כל איש שילדי 

יום עומדים לשטן עלי דרכו שישכיל וידע ויצייר זה היטב בנפשו, ובזה ימתקו לו מרירות ילדי 

יום המונעים אותו ומתיצבים כחומה נגדו", ע"כ.

2 עיין ב'תולדות' )בראשית א( בענין ההסתרה שמתבטלת בראש השנה בגילוי אלופו של עולם, והבן סוד יוסף שיצא מרב דיקא 

בראש השנה.
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ז. פרעה נאלץ להודות בפלא

ומכל מקום מתיישב שבבחינת מלאך רע עונה אמן, ראה פרעה איך כל הירידות וההשפלות 
עצם  את  לפתור  הצליח  השונים  החלומות  את  משפתר  דיותר  ליוסף,  לו  יכלו  לא  והבזיונות 

ההסתרה שהיתה אמורה להחשיך את חייו, ולכך כנ"ל יצא מגדרו בהתפעלות ונאלץ להודות 

בפלא של "צפנת פענח".

ח. לאצור תמצית חיים

לשימתו  פענח"  "צפנת  יוסף  היות  בין  שישנו  שרואים  בקשר  יסודית  הבנה  בזה  וארווחנא 
על מצרים לאגור אוצרות בר ]מבלי שירקבו[ )עיין רש"י ז"ל שם מא, נה ד"ה אשר יאמר לכם תעשו(, דחזינן 

שפרעה הבין שיוסף כ"צפנת פענח" הוא היחיד הראוי ומסוגל לכך. דיובן דהנה כתב "ולחם 

)ב"ר פרשה מח פסקא  דליבא'  מזוניתא  'פיתא  חז"ל  וכן אמרו  טו(,  קד,  )תהלים  וגו'"  יסעד  אנוש  לבב 

גנוזה בזה המזון  יח, ה ד"ה וסעדו לבבכם(, דכדאיתא בספרים כל החיות דקדושה  יא, עיין רש"י ז"ל שם 

הבסיסי, התמצית השורשית שנאמר בה )דברים ח, ג( "כי על כל מצא פי ה' יחיה האדם" )כפי פירושו 

הידוע של האר"י ז"ל, עיין ספר הלקוטים עקב פרק ח(.

וממילא מתיישב שהיכולת של יוסף הצדיק לפענח את סבך מבוכת הגלות שהושלך בה, דלא 
חי"  יוסף  "עוד  בו  )במרירות המציאות שהושלך בה(, אלא דמתקיים  ונסוג לאחור  'מרקב'  רק שאיננו 

- היא בעצמה יסוד כחו הנפלא לאגור בר, לאצור תמצית חיים, להמתיק את ה'בור' כ'באר' - 

מקור חיים ברוחניות וגשמיות.

ט. הקשר בין נתינת אסנת ליוסף למעלת "צפנת פענח" שנתעטר בה

אחר הדברים האלה יפתח להבין מדוע התורה הקדושה כרכה יחדיו שני ענינים בפסוק אחד. 
"ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח - ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה". דהנה 

לנסיון  דזהו בעצמו שגרם  פוטיפר,  היתה אסנת בתה של אשת  ז"ל  לפי דעת חלק מרבותינו 

יוסף אתה להיות דק ומטעה, דכפי שהביא רש"י ז"ל )שם לט, א ד"ה ויוסף הורד( ראתה באצטרלוגין 

שעתיד יוסף להעמיד ממנה בן ]רק לא היה ברור אם ממנה ממש או מבתה[.

)עיין  נבין שמלבד ענין ההתגברות וביטול הקלי' שהיה ליוסף בנסיון אשת פוטיפר  זה  וע"פ 
מה  ]את  נכון  לפענח  שבדבר",  ב"שכל  להבחין  חכמה  עין  שם  לו  נצרכת  היתה  קמא(,  עב  תורה 

שיכול להטעות עד למאד[ ולהשיג הפתרון האמיתי, דלא נועדה לחלקו אלא בתה )אסנת( ולא 

היא בעצמה.
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הזכרנו לעיל ]בקיצור[ שיש שייכות פנימית ועמוקה בין הכח של "צפנת פענח" לסוד  וכבר 
צדיק יסוד עולם שיורד וחי בסתר )"וצדיק באמונתו יחיה"(. ועל סמך זה נוסיף כעת שכיון שכידוע 

קנה יוסף את שלימות מדריגת ה"צדיק" דיקא באותו נסיון, לכך לא בכדי היה שם גם בירור דק 

ביכולתו לפענח נכון, להכיר שאסנת היא בת זוגו שעתידה ליפול בגורלו )ולא אמה(.

אסנת",  את  לו  "ויתן  של  הסיפא  את  פענח"  ל"צפנת  התורה  שהצמידה  שפיר  אתי  ומעתה 
דבאמת בא זה )הסיפא( ולימד על זה )הרישא(, דכאן נתברר ונתאמת בעליל שאכן פתר יפה להבחין 

המציאות לאשורה, ממילא אין כמוהו ראוי לתאר "צפנת פענח".

י. הטעם שבטרם היציאה לגלות עסקו יעקב ויוסף בפרשת עגלה ערופה

דעל  הקדושים,  חז"ל  בפנינו  שפתחו  כפי  הכתובים  יקרות  באור  לנגדנו  יאירו  זה  כל  ע"פ 
הכתוב "וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם" )שם מה, כז(, הביא 

רש"י ז"ל בזה הלשון: "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה, 

זהו שנאמר 'וירא את העגלות אשר שלח יוסף', ולא נאמר אשר שלח פרעה".

נאמר חלקנו  אנו  ואף  ערופה,  עגלה  בענין השייכות של  כבר הפליגו  והספה"ק  והמפרשים 
במי התורה, מים שאין להם סוף. דתראה שמבלי להכנס לנסתרות התורה והשגות, בהסתכלות 

נכונה בעומק הפשט מבחינים בנקודה שאין למוצאה אלא במצות עגלה ערופה. דיסוד המצוה 

חל ומתגלה כאשר יש מציאות קשה ונעלמת, "חלל באדמה" ש"לא נודע מי הכהו" )דברים כא, 

לברר   - הצפון  את  לפענח  להתעסק במה שיכול  ציווי  לישראל  ניתן  הזו  דבתוך ההסתרה  א(, 

ולגלות את המכה )עיין באר"י ?(. ]דלא מצינו מצוה כדוגמתה העוסקת בבירור ופתרון ההעלמה, 

מי ומה[.

והבן אם כן שלא בכדי לא נפרד יעקב מיוסף אלא מתוך דברי תורה אלו - פרשת עגלה ערופה. 
כל אלו מהוים  והתהיות,  והמבוכות, כל הקושיות  אלא דבאמת כל ההסתרות, כל ההעלמות 

'מקשה אחת' של גלות בלתי פתורה, בחינה של "לא נודע מי הכהו" שלצורך פתרונה זקוקים 

לסוד עגלה ערופה, להתגלות מי שיש לו את הכח של "צפנת פענח", לרדת כיסוד צדיק ולהאיר 

החשך בבירור נכון.

יא. "ותחי רוח יעקב"

וזהו שבתחילה כשאמרו ליעקב "עוד יוסף חי" כתיב ביה "ויפג לבו כי לא האמין להם" )שם 
לקיים  שיכול  מי  אלא  הגלות  בבחינת  להתקיים  יכול  ואין  דמאחר  דיקא.  לבו"  "ויפג  כו(,  מה, 

תבואה )ללא רקבון(, מי שיכול לחיות ולהחיות בבחינת 'פתא סעדא דליבא', לכך בטרם שנוכח 
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לבו  נסעד  לא  'חי', ממילא  יתכן שיוסף  פענח", סבר שלא  "צפנת  בדרגת  אוחז  יעקב שיוסף 

אלא להפך.

אבל לאחר ששלח לו יוסף את העגלות, סוד עגלה ערופה שמעיד שאכן הינו "צפנת פענח", 
 - נפתרה מבוכת הגלות בין רגע, לא רק להכיר שיוסף חי חיים אמתיים, אלא לחיות בעצמו 

"ותחי רוח יעקב".

יב. "אני יוסף" מתרץ ופותר את הכל

ובאמת כל הנ"ל הוא בבחינת פשוטו של מקרא ממש שמתגלה בענין יוסף בכלל, ובעסקו עם 
יוסף"  "אני  להם  כשאמר  תכף  בזה המפרשים,  דכפי שהאריכו  בפרט.  להתגלותו  עד  האחים 

)שם מה, ג(, תורצו בהבזק של רגע כל הקושיות. והיינו בהנ"ל דדי היה בגילוי זה שהיה הארה 

וליישר הלבבות  כדי להסיר הררי תמיהות,  "צפנת פענח",  עולם, של  יסוד  צדיק  עצומה של 

שנתעקמו )לפי דרגתם( בחשכת הגלות והספק.

יג. פשוט מאמין

יסוד  יוסף,  בן  לבחינת משיח  יותר  פענח" ששייכת  "צפנת  שטעמנו ממתיקות הארת  לאחר 
הצדיק שמבין פשר בסתר ומגלה סוד, נייחד כמה מלים לבחינת משיח בן דוד, שורש האמונה 

)וכל דברינו בשורשים עמוקים אלו הוא רק לפי ערכנו ועל דעת הצדיקים, למען ה'לקח טוב' שהורשינו לקחת(. דתראה שבעוד 

ש'בן יוסף' יש לו את הכח להאריך בהסברים ולגלות סודות המאירים את החשיכה )דלכך נשתבח 

בתאר 'צפנת פענח'(, 'בן דוד' עומד במקום שכזה באופן אחר לגמרי. דלא רק שאין לו השגה, ולא 

רק שאין לו 'שכל עמוק' שיפתור את הכל ]ולהאיר את הבור[, אלא שפעמים שאיננו מבין כלל, 

הגמורה  הנאמנות  מלבד  כלום  לו  אין  הזאת,  הזאת, בשפלות  בדלות  הזה,  ובמקום  כפשוטו. 

שלו, להמשיך הלאה, יהיה איך שיהיה, באמירה של האמת היקרה שלו, 'אעפ"כ אני מאמין, 

פשוט מאמין'.

שישנה חלוקה כללית לנשמות של 'בן יוסף' ו'בן דוד', צריך כל יהודי להתפלל לפניו  והגם 
ית' שיזכה "לדעת מה יעשה ישראל" )דברי הימים א יב, לג(. דיש פעמים שעקר העבודה בהם היא 

את  לפתור  בחינתו  כפי  ולהתאמץ  ולהבין  להשכיל  דבר,  הקדוש שבכל  השכל  אחר  בחיפוש 

ההולמת  היא  גרידא  אמונה  של  והפשיטות  שהתמימות  רגעים  יש  אך  בה.  שנתון  המציאות 

אותם, דצריך לדעת מתי להניח את השכלים בצד )אפילו שכלים אמתיים של מידה כנגד מידה וסוד הגלגולים 

וכו'(, ולאחוז במדתו של דוד מלכא משיחא שהינו פשוט מאמין, יהודי שמסוגל להתהלך לפניו 

ית' בנאמנות, מבלי לשאול ולהבין.
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השלמה פרשת וישב

המשך מאמר סוד החלום דקדושה\ פרק ב'

א. דוד המלך לא זוכר את הטוב שבחלומותיו

אי אפשר לחתום הסוגיא בלי לבאר קצת את מה שעל פניו נראה כמכחיש את המהלך הנ"ל, 
ובאמת מיושב היטב כפי בחינתו, דבר דבור על אופניו. דהנה אחרי שנוכחנו לראות שזכירת 

- את הגלות,  יוסף(, להנהיג בגלות  )בן  יוסף בבהירות היוו עדות על דרגת משיח שבו  חלומות 

ובפרט כנ"ל היכולת לפתור החלום. אחרי כל זה מזדקרת לכאורה תמונה מנוגדת במה שנמצא 

אצל דוד המלך ההפך מזה, דזה לשון הגמרא )ברכות נה:(: כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב 

וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע והכתיב לא תאונה אליך רעה ואמר רב חסדא אמר 

רב ירמיה בר אבא שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים ונגע לא יקרב באהלך 

שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה שאתה בא מן הדרך אלא איהו לא חזי ליה אחריני חזו ליה 

וכי לא חזא איהו מעליותא הוא והאמר רבי זעירא כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע 

שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע אלא הכי קאמר דחזא ולא ידע מאי 

חזא א.

הרי לן שלא מדובר במי שלא זכה וכו', אלא דוד מלכא משיחא בעצמו לא זכר את חלומותיו 
הטובים, דנעדרה אצלו לגמרי הצורה של קים והנהגה בגלות בביטוי הנ"ל של הטוב שבחלום. 

דלא רק שבהירות לא נמצאה בו בענין זה, אלא שלא זכר הטוב )שבחלום( כלל ]ומאידך אחיתופל 

שהרשיע חלם חלומות טובים וזכרם[.

שהפשטן יאמר שזוהי הרגילות, וכדמשמע שאדם טוב מראים לו חלום רע, דיפרש  וכמובן 
יש  באמת  אך  ברשעים(,  )ולהפך  הזה  בעולם  צדקותיו  לצדיק  לשלם  לא  ענין של  אלא  כאן  שאין 

דברים בגו, דחזינן כנ"ל שדוקא דוד מלכא עומד כדוגמא למי שלא זכר חלום טוב )ובפרט כנ"ל 

שאצל יוסף הצדיק כן מצינו דוגמא של טוב כפשוטו(.

ב. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

ובאופן כללי מאד יובן שהשוני הנ"ל נובע מהחילוק השורשי שבין שני המשיחים והעבודה 
שהינם מייצגים. דיוסף הצדיק בסוד משיח בן יוסף הוא "איש מצליח" )שם לט, ב( בעליל, דלא 
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ומחובר  ומפענח  ומבין  שזוכר  אלא  בו,  נסרך  רע  של  קלוש  שריח  מה  מכל  הוא  שנשמר  רק 

ושולט, דאוחז הוא בכל גינוני המלוכה המשתייכים בפשטות למנהיג דקדושה כמוהו.

אבל דוד המלך הוא בבחינת גילוי מלכותו ית' בסוד משיח בן דוד, הבחינה שלא בכדי נאמר 
צז.(, מתוך מה שנראה  )סנהדרין  )בשלימות( מכח אל הפועל אלא בהיסח הדעת  יוצאת  בה שאינה 

וכבר נשברו כל כך הרבה קולמוסים בספה"ק לבאר  והגם שהענין עמוק מאד,  כהפך הדבר. 

מהי הנקודה של משיח בן דוד, ננקוט כעת בדרך קצרה ופשוטה, ואידך זיל גמור.

ג. גרעין לוז איתן שאי אפשר להכחישו

דיובן כלפי הנ"ל שהחלומות של דוד שנראים כנעדרים מהטוב שהיינו מצפים למצא בחלקו 
של מי שהוא מנהיג ומלך, מבטאים במידת מה )כפי בחינתו( חוזק פנימי נפלא שדיקא בו גנוז סוד 

ית', גרעין לוז איתן שיהיה מה שיהיה אי אפשר להכחישו. והיינו דכמי שאכן מניק  מלכותו 

מבטא  חלומותיו  עם  המלך  דוד  עליהם,  שעובר  מה  עליהם  שעובר  הנשמות  כל  את  לדורות 

שבו  ברור  ממצב  נגזרת  אינה  בעולם[  ית'  מלכותו  ]המגלה  דקדושה  האדם  של  שההצלחה 

רואים בעליל שידנו תקיפה, שדעתנו צלולה, שבחירתנו בתכלית הטוב, מה שיכול מיניה וביה 

להתפרש כדבר שתלוי ועומד, דפעמים ישנו ופעמים שאיננו. אלא דוד מלכא משיחא מכריז 

בעצם מציאותו שיהיה מה שיהיה צריך להתחזק, אפשר להתחזק, דאף החלום המטושטש אינו 

)הגם שנראית כנעלמת(, והא ראיה שאפשר להיות נעדרים לחלוטין מחלומות  מכחיש את התכלית 

ולהלל,  להודות  נפלאה,  בהתחזקות  הלאה  ולהמשיך  גלויה,  הנהגה  של  מבהירות  טובים, 

ולהתחנן ולצעוק וללמוד - להתהלך לפני השי"ת בארצות החיים.

ד. האמונה בסוד 'עלה ברצונו הפשוט'

ובאמת שהחיזוק הנפלא של דוד מלכא משיחא, מלבד הגוון הפשוט ]והנכון[ שלו )אמונה תמימה 
כידוע  שנצב  למי  השייך  עמוק  מענין  כחו  יונק  הכל(,  את  אתם  לעבור  שאפשר  העולמים  כל  בבורא  ודבקות 

בשורש המלכות, שורש האמונה. דהנה יסוד פשוט הוא שהאמונה בהגדרתה אינה אלא במה 

ההמשכה  בסדר  העולמות  שהתקשרות  הגם  וממילא  כלל.  אנושי  בשכל  להבינו  אפשר  שאי 

יסוד צדיק, מכל מקום היות ובמידת מה יש  נה"י, בהשפעת  מעילא לתתא הינה בהתלבשות 

בזה ערך של עילה ועלול, דלאחר ראשית ההתהוות יש מידה מסוימת של הבנה )בצורת ההמשכה 

ופרי ההמשכה(, לכך לא בזה תתגלה עקר האמונה - פנימיות המלכות.

אלא עקר יסוד האמונה משתייך לנקודה השורשית ביותר של 'עלה ברצונו הפשוט', דאיירי 
במקום שבו אין לדבר כלל על ב' שיצא מא', ואי אפשר לתפוס כלל מה גרם לתחילת ה'לידה'. 

כל שאפשר לומר הוא שיש כאן רצון פשוט שאינו מכלל סדר ההשתלשלות.
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ה. סוד החזוק של דוד וההולכים בנתיבתו

ובאמת דבר זה אינו בגדר ענין נשגב ששייך ללימודים של מה שהיה בשורש הקדום, אלא הוא 
בעצמו מהסודות הפנימיים של כח החיזוק של דוד המלך שהולך אתו ועם היונקים ממנו לכל 

יהיו. דהבן שהתפיסה שבה מבינים שמהלך של גאולה  יהיו אשר  מקום, לכל מיני המצבים, 

מבטא  הנכסף,  היעוד  לקראת  כמתקדם  לסופו  מראשיתו  נכר  להיות  חייב  דקדושה[  ]מלוכה 

בחינה של התלבשות העליון בתחתון להשפיע ולהוליד בתוך סדר השתלשלות, דלכך מצפים 

לראות קשר מסוים בין הדרך לתוצאה )ולפי זה כאשר הכל מט ליפול ואין שום בהירות נגזר מכך שהגאולה רחוקה, 

דאי אפשר שיצא מתוך המציאות הגלויה טוב שחסרים ההקדמות שלו(.

ואמנם סוד המלכות דדוד, האחיזה בשורש האמונה הנעתק שקדם לסדר ההשתלשלות, הוא 
המעניק לאוחזים בו בית יד להוליד גאולת עולם )בכלליות ובפרטיות( בכל מצב. דכאשר מזדקרת 

השאלה בעז לאמור איך יתכן שלאור הגילוי דהשתא נחזיק מעמד, כל שכן שלא נוכל לדבר 

מגאולה וטוב, בה המענה הבטוח. אין הכי נמי, מצד סדר השתלשלות גרידא לא היינו מדברים 

גבוהה, יתכן שלא היינו יכולים אפילו להתחזק. אך הרי עקר מלכותו ית' היא בהשראה פלאית 

של אור אינסוף בתחתונים, באופן שאחרי כל הביאורים וסדרי ההמשכה וגדרי משפיע ומקבל, 

נותר עקר הדבר נגזר מתוך אותו רצון פשוט שאינו כפוף )חלילה( לגדרי עילה ועלול, ואין אם 

כן שום מניעה לאחוז בזה בכל רגע נתון, להתחזק באמונה ול"הוליד" כעת גאולה, בחינה של 

'עלה ברצונו הפשוט' שאינה מתפעלת מהרגע הקודם.

ו. שיתא אלפי שני הוה עלמא וחד חרוב

ובמקום אחר נתבאר שזהו שהגם שיש מושג של ימות משיח בסוף השית אלפין שנין בהאי 
'חד  לא.(  )ר"ה  יהיה  אלא  הזמן,  שיסתיים  רק  שלא  אחרי  דוקא  הוא  הנצחי  היעוד  עקר  עלמא, 

שאם  בפשטות  מבינים  להבינם[,  נתיימר  ]שלא  שבזה  הסודות  דמלבד  חרב(.  שנה  )אלף  חרוב' 

הטוב המעותד היה מגיע בסמוך למקום וזמן העבודה והבירורים, היתה גאולת הנצח נתפסת 

כנמשכת מהפרק הקודם בערך של עילה ועלול, בבחינת פרי של סדר השתלשלות. ולהכי עלה 

ברצונו ית' שלמען יזכו נשמות ישראל לתכלית הטוב באופן היותר נעלה, יהיה הכל בבחינת 

שורש האמונה, בסוד המלכות שקמה מתוך ההפיכה ללא הקדמה מיושבת, אדרבא, יקדם לכך 

)דחייבים  תחיית המתים  דזהו שבסוד  לבחינה שכזו,  שייך  )דיוסף(  יסוד הצדיק  אף  )ובודאי  חרוב'.  'חד 

שיהיה תחילה חורבן הגוף והמהלך הקודם( יש ביסוד 'חי' ו'מת', ואכמ"ל(.

יוסף הצדיק למצרים  שכל זה מרומז היטב במה שהסמיכה התורה הקדושה לירידת  ותראה 
ההודאה  עד  ותמר  יהודה  ענין  כל  א(,  לח,  )שם  וגו'"  אחיו  מאת  יהודה  "וירד  של  הפרשה  את 

עולם,  יסוד  צדיק  של  בדרגה  בבהירות  אוחז  יוסף  בעוד  דהנה  כו(.  לח,  )שם  ממני"  "צדקה  של 
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ואביו מוצא לנכון למסור לו את תורת שם ועבר ולהלבישו, ויכול הוא לחלום ולפתור וככל 

הנ"ל, התורה מסמיכה את ענין "וירד יהודה" שבאופן מודגש נראה על הגוון להפך מכל הנ"ל. 

דמלבד שעל המלים "וירד יהודה" פרשו חז"ל שהורידוהו אחיו מגדולתו )עיין ברש"י ז"ל(, עצם 

הפרשה מספרת על מציאות שלא נכיר בה כלל גוון של התגברות והנהגה, דאין בה את גילוי 

מלאך  שבא  ח(  פסקה  פה  פרשה  )ב"ר  חז"ל  אמרו  שכבר  ]והגם  הפשוט  הבהיר  בצביונה  הקדושה 

והכריחו ליהודה בכל אותו מעשה שהיה מכבשי דרחמנא, סוף סוף הגילוי הפשוט לא העיד 

על ביטול הגלות )הכללית והפרטית( אלא להפך[.

ז. הכח של יהודי שנקרא על שם יהודה

 והיינו טעמא דבשורש של משיח בן דוד עסקינן )שמונח ביהודה(, ממילא כנ"ל אי הבהירות על 
הגוון, ואפילו מה שנראה כמהלך של אי התגברות, אינו נובע כלל מחולשה ורפיון הקדושה, 

אדרבא, יש למשכיל האמת להבחין בחוזק של עצם הלוז שאיננה תלויה ב'חלומות טובים', 

ואיננה מתפעלת ממה שנראה כנפילה. זהו סוד דוד מלכא משיחא שהגם שהינו נפל, דנראה 

שלא רק בגלות אלא בכלל, אין לו קיום. מכל מקום דוקא בו נאמר "חי וקיים", דיש לו את 

הכח לעבור את הכל, לשרוד חלומות שכוחים וגלות קשה ולצאת לבסוף כמי שכל זה לא נגע 

על  ונאחז בשורש הנעתק של איש הישראלי שנקרא  אליו, דברגע אחד אומר "צדקה ממני" 

שמו - יהודי.

ח. בורא אור של מלך המשיח

שתי  וננקוט  יהודה,  של  המהלך  בכל  מאד  ניכר  משיחא  מלכא  דוד  שורש  של  הזה  היסוד 
"ויהי  הכתוב  על  דהנה  הנ"ל.  השורשית  האמונה  בדרך  נפלא  חזוק  בצדן,  ששכרן  דוגמאות 

בעת ההיא וירד יהודה וגו'" איתא במדרש )ב"ר פרשה פה פסקא א( בזה הלשון: "כי אנכי ידעתי את 

ראובן  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה  ויוסף  יוסף  של  במכירתו  עסוקין  היו  שבטים  המחשבות' 

היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה 

והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח", ע"כ.

ט. דרך הקדש של יהודה

וכבר מצינו מן המפרשים שהבינו שבריאת אורו של משיח היתה פועל יוצא של ענין יהודה 
שהוזכר באחרונה )שהיה עסוק לקח לו אשה(, וביארוהו לפי דרכם )עיין דברים נפלאים בשם משמואל וישב תרע"ב(. 

ובהנ"ל יובן שהא דיהודה לא פנה להתעסק בשקו ותעניתו, הגם שאחרי שהורידוהו מגדולתו 

)והאשימוהו שמכרו את יוסף בגללו( היה ראוי לו לכאורה להתעסק בכך יותר מכולם, היה משום מהלך 

פנימי בסוד החיזוק הנפלא של דוד מלכא משיחא - "בורא אורו של מלך המשיח".
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למרות  שקרה,  מה  למרות  נראה,  )לכאורה(  שהוא  איך  למרות  הלאה  דהמשיך  דהא  והיינו 
שנתקלקלו דברים שצריכים תיקון, אינו משום זלזול כלשהו בחשיבות ענין המארי דחושבנא, 

לא מיניה ולא מקצתיה. אלא היותו פונה בתמימות לקיים תורה כאילו לא קרה כלום )מהמצוה 

מתוך  הפשוט',  ברצונו  'עלה  בבחינת  אמונה  מכח  נגזר  משמואל(,  בשם  שם  עיין  בתורה,  הראשונה 

שלא  רק  לא  לכך  ההשתלשלות,  מסדר  שנעתקת  הקדש  דרך  לחקוק  עצמו'  על  ש'החמיר 

התבלבל מהקשיים, אלא לא התייחס כלל לרגע הקודם, כאילו אין הדבר נוגע אליו כלל.

י. פסק דין נקי

וכעין זה מתגלה גם במה שאמר יהודה "הוציאוה ותשרף" )שם לח, כד(, דפסק על תמר )בתחילה( 
דין מות, ומצינו שעשה כך כדי לאיים על הדור, לא מעקר הדין )עיין שפתי חכמים בעל הטורים ועוד(. 

דהנה דרך העולם היא שמי שנפל בענין מסוים, לא יוכל בקל לצאת ממקום זה עד לכדי הרגשה 

שנקי הוא בדבר זה, כל שכן שאם ממארי דחושבנא הוא לא ירגיש בר הכי להורות לאחרים 

דרך, כל שכן וכל שכן שלא יעשה כן בתקיפות ובנחרצות. וממילא הגם שחז"ל ברור מיללו, 

דלמדונו כנ"ל שמעשה יהודה שהטה על הדרך היה ע"י מלאך שהתערב וכו', מכל מקום היות 

ובעניני קדושה וצניעות עסקינן, יש חידוש גדול בכך שבסמוך לכך שעבר על יהודה מה שעבר, 

מצא עוז ונקיות בנפשו לפסוק מיתה בענינים שכאלו, מה שמורה שכל מה שהיה כאילו נשכח 

ועבר, לא נגע אליו כלל, עד כדי כך שיכל להתחבר לשורש רענן ולהוליד פסק דין נקי.

יא. שורש ההעזה להדליק נר חנוכה בגלות

וע"פ זה יומתקו דברי ר' בונים מפשיסחא זי"ע )קול מבשר ?( בכתוב הנ"ל ד"הוציאוה ותשרף", 
דאמר שהוא מרמז לנר חנוכה שמדליקים בחוץ. דהנה מבואר בחסידות שחנוכה הוא בבחינת 

הארת  עם  הגאולה,  מעין  הגלות  בתוך  לחיות  דמתחילים  יז(,  קלב,  )תהלים  למשיחי"  נר  "ערכתי 

להתחנך  להתחיל  שצריך  בזה  אמרינן  הגאולה  שכלפי  שהגם  ותראה  שם.  עיין  הגנוז,  אור 

מראש, לגבי המציאות דהשתא, דאכתי בגלות אנן, יש בהדלקת הנר )מה שמונח בזה( חידוש עצום. 

לנסות להמשיך אור  ולהתעסק עם דבר שכזה, איך אפשר  דלכאורה מנין שואבים כח לגשת 

עליון מופלא למרות שאנחנו נראים איך שאנחנו נראים, למרות ה'רגע הקודם' שלנו )שבדרך עילה 

ועלול אינו מאפשר לכאורה לאחוז לפתע ברום גובה שכזה(.

אלא דזהו גופא הכח הפלאי של משיח בן דוד שהונח כנ"ל בזה הכתוב בעצמו. והיינו דהיכולת 
הנ"ל של יהודה להתנתק לחלוטין ממה שאירע )עם תמר( ברגע הקודם, עד כדי כך שכאדם חדש 

היא  הצניעות,  בעניני  שכזה  דין  בנקיות  ולפסוק  ותשרף"  "הוציאוה  מלומר  נמנע  לא  לגמרי 

העומדת לנשמות ישראל )יהודים על שם יהודה( להיות מאמינים באופן שכזה, להתחזק תמיד )בבחינת 



-כ-

יש מאין(, ולהעיז לאחוז בנקודה חדשה בקודשה ללא שום משענת של הרגע הקודם, והיינו סוד 

הדלקת הנר בתוך הגלות, "הוציאוה ותשרף".

יב. "ללמד בני יהודה קשת"

ובהנ"ל משתייך הדבר אל האמור לעיל בשורש דוד משיחא, ויש בו "ללמד בני יהודה קשת" 
וראה כמה  דוגמאות חמורות, צא  לנקוט  נפשות. דמבלי  כך  כל  בו  יח(, במה שנופלים  א,  )ש"ב 

תפלות נאבדות, כמה מעשים טובים לא נעשים, כמה מחשבות נקיות מוחמצות, והכל מתוך 

שיהודי לא מצליח להתנתק ממעשה שהיה אתו ברגע הקודם ולהמשיך הלאה, דעל זה וכיוצא 

אמיתית  התחדשות  למצא  וצריך  שאפשר  להורות  האמונה  סוד  של  העמוק  הלימוד  בא  בזה 

שיפה כחה להתחיל מהתחלה, באמת ובנקיות.

יג. אחיתופל העיז פניו מכח חלומותיו הטובים

אחיתופל  את  חז"ל  העמידו  זה  דכנגד  מימיו,  טוב  )זכר(  ראה  שלא  דוד  חלומות  לענין  נשוב 
שראה רק חלומות טובים )וזכרם(. דמלבד הבחינה של לשלם לרשעים בעולם הזה, יובן בהנ"ל 

והנהיג  ראה  שבאמת  השלימות,  בתכלית  דקדושה  לחלום  שזכה  הצדיק  מיוסף  שלאפוקי 

מתוך  דיקא  שנבעה  הסתרה  בתוך  הסתרה  בבחינת  היתה  אחיתופל  של  המציאות  בבהירות, 

הבהירות המדומה שלו. והיינו דאחיתופל העז פניו לרדוף את דוד ביותר מתוך שדימה בנפשו 

שהחלומות הטובים שלו מהוים סימן לברירות עצתו והנהגתו בטוב, ואכמ"ל.

יד. הכנור שמנגן מאליו ע"י רוח צפונית

לאחר שדברנו מחלומותיו יפתח יותר מה שלמדונו חז"ל על לילותיו )שאף הם כנ"ל בסוד הגלות( של 
דוד המלך, "דאמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כנור היה תלוי למעלה ממטתו 

עומד  היה  מיד  מאליו,  ומנגן  בו  ונושבת  צפונית  רוח  בא  לילה  חצות  שהגיע  וכיון  דוד  של 

ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר וכו'" )ברכות ג:(.

"מצפון  בחינת  יד(,  א,  )ירמיה  וגו'"  הרעה  תפתח  "מצפון  בבחינת  הנה  כדאיתא  צפונית  דרוח 
)איוב לז, כב(, והיינו שורש של גבורות שבהתפשטותם מתגברת חשכת הגלות.  זהב יאתה וגו'" 

דיקא ע"י הרוח צפונית מורה על הפלא הנ"ל של  לנגן  דוד מתחיל  וממילא היות הכנור של 

כל  מריש  המשכה  על  מלמדת  הדעת  בהיסח  שמגיעה  דהגאולה  משיחא,  מלכא  דוד  נקודת 

שהחלומות  איך  למרות  הצמצומים,  כל  למרות  דממילא  ההשתלשלות,  לסדר  מעבר  דרגין, 

נראים, "פתאם יבא אל היכלו האדון וגו'" )מלאכי ג, א(, "מנגן מאליו" דיקא3.

3 כנור כידוע הוא בסוד כו נר, שם הויה וג' יחודים שורשיים העולים כמנין נר. והבן סוד הצדיקים שישבו בחנוכה בחשכת ליל 

ונגנו בעת שהרוח מנשבת, ואכמ"ל.
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טו. 'עמך ישראל צריכין פרנסה'

לו  אמרו  אצלו  ישראל  חכמי  נכנסו  השחר  עמוד  שעלה  "כיון  הגמרא:  שם  שהמשיכה  וזהו 
אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה אמר להם לכו והתפרנסו זה מזה וכו' אמר להם לכו 

וכו'[". דכבר עמד התפארת  ונמלכין בסנהדרין  יועצים באחיתופל  ידיכם בגדוד ]מיד  ופשטו 

שלמה זי"ע על כך שמשמע שזה הדבר חזר ונשנה יום יום )עיין שם במה שביאר(. ובהנ"ל יובן שכאן 

)מכנור שמנגן מאליו(.  נעלמת  מנקודה  דוד שנמשך באמונה  הנהגת המלכות של  כח  להדיא  כתוב 

והיינו דכשם שאצל יוסף הצדיק )בבחינת משיח בן יוסף( כתוב "הוא המשביר לכל עם הארץ" )שם 

מב, ו(, וכן כנ"ל "קמה אלמתי וגם נצבה", דהיה זן ומפרנס ומנהיג. כן גילו חז"ל בענין הנ"ל, 

דמתוך הלילה, מתוך הרוח צפונית, היה מתגלה אצלו באורח פלא אור מלכותו ית', גילוי כה 

עצום שהוליד פניה אל המנהיג האמיתי לבקש שפע ומזון - "עמך ישראל צריכין פרנסה".

אותו  שהקדיח  קדם  שאפילו  ללמדך  באחיתופל",  נועצים  "מיד  לכך  שנסמך  ברמז  ]וזהו 
רשע תבשילו, כל בהירות עצתו )וחלומותיו( לא היתה אלא סניף דסניף בהמשכת פרנסת הדעת, 

לאחר שעקר הדבר הושרש ב"אי בהירות" )רוח צפונית( שהתהפכה אצל דוד ל"מנגן מאליו", כח 

ההנהגה שנולד בגילוי מלכות דקדושה[.

טז. סוד גילוי העיט בברית בין הבתרים

בגילוי  בגלות(  ברורה  בהנהגה  )שקם  יוסף  יסוד  בחינת  של  הנעלם  בשורש  א(  )בפרק  שהארכנו  ואחר 
צדיק"  ל"אותו  שנאמר  במה  הדבר  שמונח  כנ"ל  ]דנתבאר  הבתרים  בין  ברית  של  השורשי 

"ואתה תבא אל אבותיך בשלום"[, יש לראות אף את הבחינה של דוד מלכא כפי שמתגלית בזה 

השורש. דיובן דזהו שעוד לפני שכתוב שם "ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם", עוד 

לפני שנפלה על אברהם השינה של חשכת הגלות, כתוב "וירד העיט על הפגרים וישב אתם 

אברם", דכתב רש"י ז"ל )ד"ה וישב( "לשון נשיבה והפרחה כו' רמז שיבא דוד בן ישי לכלותם 

ואין מניחין אותו מן השמים עד שיבא מלך המשיח".

הוא  שאוחז  אלא  הגלות,  חשכת  תחת  כֶנֶפל  נופל  לא  שדוד  רק  שלא  מתגלה  דכאן  והיינו 
)כמו  וזהו שרואים בשורש שבאמת אף דוד מלכא  )נעתקת(, לפני ה"תרדמה".  בנקודה מוקדמת 

גזירת שמים היא המונעת הדבר, להותיר את  ורק  )לבטל את הגלות(,  הגוים  יכול לכלות את  יוסף( 

להבחין  צריך  ממילא  שנין,  אלפין  השית  מהלך  בכל  שזור  האיתן  שכחה  לוז',  כ'עצם  ענינו 

הדבר ולהתחזק, להאמין בכך ולחיות חיים אחרים, ואכמ"ל.


