
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

                     

ים ְכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם" י ַאחִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ י ְבַאָפם הָ  .שִׁ י כִׁ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִׁ י בִׁ יש ְבֹסָדם ַאל ָתֹבא ַנְפשִׁ ְרו ּ אִׁ

ְקר ּ שֹור ְרֹצָנם עִׁ י . ּבִׁ י ָעז ְוֶעְבָרָתם כִׁ יֵצם ְביְִׁשָרֵאל ָאר ּר ַאָפם כִׁ )בראשית מט,  ".ָקָשָתה ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב ַוֲאפִׁ

 ז(-ה

שמעון הוא קו שמאל. קו שמאל נקרא רצונות דקבלה. הזוהר הקדוש  ?פנימיתאיך להבין את הדברים מבחינה 

 קומן  שמאלה קורוד בא, מצד פ חורבןכל הזוה"ק ואתחנן קפח, הסולם: אומר שמקו שמאל יוצא כל החורבן. ]

 ...[ הימין

כל המריבות שיש לאדם בינו לבין חברו, בתוך המשפחה, כל המחלות שיש לאדם, הכל בא מהרצון לקבל לעצמו 

כל החורבנות כולם  נקרא קו שמאל.זה  -שלו. וכן בכלל עם ישראל כל החורבנות באים מתגבורת הרצון לקבל 

 .מהרצונות הקבלה של האדם, וזה שמעון באים מקו שמאל, דהיינו מהכלים דקבלה,

 

הקו  .הוא קו אמצעי, אלא שבקו האמצעי אנו לומדים בפתיחה לפירוש הסולם שיש שני מרכיבים, לפי זה ,לוי

וזהו ע"י הבחינה ד' דעביות. ע"י העביות  ,האמצעי פועל שתי פעולות: פעולה אחת ממעטת את הג"ר דחכמה

זה נקרא  –ו נעשה צמצום. כאשר הקו האמצעי מעורר את הבחינה הזאת הגדולה ביותר, עצם הרצון לקבל שעלי

מנעולא, שתיכף ומיד ננעלים כל צינורות השפע, מסתלק אור האלוקות. אח"כ יש פעולה שנייה של הקו האמצעי 

 לוי הוא בחינת מנעולא שבקו אמצעי כלומר שמאל שבאמצעי. ,שהיא להרבות בחסדים. אם כן

 

 . "ביעקב ואפיצם בישראל אחלקם"אם כן מה התקנה? 

 

מצד שני אי אפשר לבטל לגמרי את הרצון לקבל.  .ח ההרסוהרצון לקבל שבאדם הוא כ :מה הרמז כאן? הרמז הוא

כי חומר הדלק בא  ,לאכול, אין לו שום עניין בחיים אז אין לו עניין לחלוטיןאת הרצון לקבל  בטלאם אדם מ

ולפרק אותו לחלק את הרצון לקבל  מה צריך לעשות? צריך לכן .'וכו להשתלם ,ללמוד השתוקקות ,לקבל רצוןמה

אם נפרק רק  ;תו בשליטת הקדושהונכבוש אש ,נוסיף עליועוד נקהה את העוקץ החד שלו ו כך יוע" ,למנות קטנות

לא  דםהא סתם בימות החול - הרצון לקבל תענוג מאכילהלמשל,  ם שונים.ושאיניתן לו ביטוי בנו ,אותו לגורמים

חנו מצווים נאבל בשבת שא וזהו.צריך לאכול מה שיש ולחפש תענוג ממאכלים, אלא  ך לתת לזה הכשרצרי

 .הזה לקבל לרצון טויאז נותנים בי ,באוכל טובמצווים להתענג בשבת  הגשמימצד הענף  ."נגווקראת לשבת ע"

 תאחנו מפרקים נשא אצריך להדגיש כי אנו משתמשים ברצון לקבל הזה כי ככה הבורא רוצה שנתענג בשבת. יוצ

ככה זה בכל עניין  .ם עליו את קדושת השבתלייחומ ,בשבת ,שמים אותו במקום מסויםלקבל הזה,  הרצוןחתיכת 

 )תשס"ח(הרצון לקבל רק בקדושה.  וע"י זה יכולים להשתלט על הרצון לקבל. שנזכה בס"ד להשתמש עם ,ועניין
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 )בראשית מז(  הפסוק של הפרשה:

ים נָ  י ֵחן ְבֵעיֶניָך שִּ ם ָנא ָמָצאתִּ ְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹּאֶמר לֹו אִּ יתָ )כט( ַויְִּקְרבּו ְיֵמי יְִּשָרֵאל ָלמּות ַויְִּקָרא לִּ י ְוָעשִּ  א ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ
ְצָריִּם ְקְבֵרנִּי ְבמִּ י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא תִּ ָמדִּ  עִּ

 פשט הפסוק:

 יע את בנו היקר יוסף שלא יקבור אותו במצרים אלא יביא אותו לקבורה בארץ כנען.יעקב, החש שסופו קרב, משב

 )מדרש אגדה בראשית פרק מז(  הפסוק:  האודה על

ולמה לא קרא לראובן או ליהודה ]להשביע אתם[, כי הם בניו: ראובן בכור, יהודה מלך, והניחן וקרא ליוסף? ולמה 
יָת עשה כן? בשביל שהיה ספיקה בידו לע שות, לפיכך לא קרא אלא ליוסף שיכולת בידו לעשות ]בפסוק שלנו[ "ְוָעשִּ

ְקבְ  י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת". ואמר יעקב ליוסף אם אתה עושה עמי היום חסד ואמת אף לאחר מיתתי עשה: "ַאל ָנא תִּ ָמדִּ ֵרנִּי עִּ
ְצָריִּם". לפי שצפה ברוח הקודש שעתידים מצרים ללקות בכנים ]בעשר המכות[ ויהיו מרחשות במטה שלו: דבר  ְבמִּ

אחר: מפני מה לא ביקש להיקבר במצרים, מפני שלא יעשו אותו עבודה זרה, שכשם שנפרעין מן העובדים כך 
י ְצַריִּם ֶאֱעֶשה ְשָפטִּ ם ֲאנִּי נפרעים מן הנעבד ]ה' נוקם בעובדי עבודה זרה ובאלילים שלהם[, שנאמר: "ּוְבָכל ֱאֹלֵהי מִּ

 )שמות יב( ".ה'

 ודות למחשבה:נק

יעקב מבקש מיוסף שיעשה איתו "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת". דרישה זו משלבת שתי תנועות מנוגדות: החסד מהצד של הנתינה 
הבלתי מוגבלת, לעומת האמת המסמלת את כוח הדין והמשפט שאינו חורג מהגבול הקבוע. המפרשים מסבירים 

על פי דין של כיבוד אב )על צד האמת( אבל בנוסף,  שהדרישה של יעקב ליוסף כפולה: תבטיח לי לדאוג לקבורתי
באופן כללי ניתן לקבוע שהאיזון בין החסד והאמת מסמל   תקבור אותי בארץ כנען ולא במצרים )על צד החסד(.

שעל האדם לצעוד. כל מעשה של חסד צריך להיות שקול מול הצרכים של אנשים  –האמצעי  –את שביל הזהב 
בעצמו. למשל אסור לאדם לרושש את עצמו ואת משפחתו כדי לעזור לעניים. אבל יש  אחרים או של גומל החסד

חיוב לתת לפחות עשירית מכספנו לנזקקים. ולהיפך, אל לנו לנהוג רק על פי מידת הדין והחוק, אלא עלינו להוסיף 
 .פוך את לב האבן שבנו ללב של בשרחמלה ואהבה ולה

 
אנו לעיתים קרובות חושבים על הרווח שנוכל לקבל בחזרה מאותו אדם. כשאנו עושים מעשה חסד עם אדם אחר 

אנו יוצרים מחויבות אצל השני, שנדע לפרוע בזמן הצורך. זה העיקרון הידוע של "יד לוחצת יד". האם זה חסד 
 אמיתי המבוסס על אהבת הזולת ללא רצון לקבל פרס? רש"י מבין את הביטוי "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת" כחסד שעושים עם

כי המצב היחיד שאין ציפייה לתגמול מהשני הוא החסד שעושים עם המת,   המת והוא "חסד של אמת".
כשדואגים לקבורתו או לטהרתו. אבל אנו צריכים לשאוף לנהוג ב"חסד של אמת" גם עם החי, ללא ציפייה 

  לתמורה כלשהי, אלא רק לגרימת נחת רוח איש לרעהּו.
 

ות שלנו. השכל אומר שככל שאנו מבינים ומשיגים דבר מסוים, כך עולה יכולתנו לדון פן נוסף נוגע לתפישת המציא
אותו על צד האמת. ולהפך, ככל שמציאות מסוימת נסתרת מאתנו, כך עלינו לדון אותה בזהירות ובענווה. מפליא 

אתנו. לעומת למרות שכונותיהם נעלמים מ –על צד הדין והאמת  –שאנו נוטים לדון אנשים אחרים לכף חובה 
את האדם שאנו מכירים הכי טוב: עצמנו. דרושה עבודה מתמדת  –על צד החסד  –זאת, אנו מרבים לדון לכף זכות 

   כדי להפוך את הקערה על פיה, ולדון את עצמנו במידת האמת ואת האחרים לצד החסד.
  



 פניני אמונה והשפעה

 (נ.א. )

 

 .נשוי זוו היה ההי

 .מאוד מאד אותה באה ובעלה יפה מאד היתה האישה

 .יופיה להעלמות אט אט שורמה עור מחלת פיתחה היא אחד יום

 .עיניו מאור את ואיבד דרכים בתאונת נפוע הבעל ףא

 .יופיה את כליל איבדה האישה השנים שבמרוצת אלא. מכך כלל נפועה לא שלהם הזוויות אך

 . שלהם היחסים במערכת שינוי שום היה ולא, שלה בכיעור וכלל כלל הבחין לא הבעל

 .מותה יום עד בעלה אל היא ום וכך אשתו אל באהבתו המשיך העיוור עלהב

 . העיר את לעזוב אמר פורמאליים הליכים  שסיים ולאחר ,יוון הרבה לו ורמה מחייו הסתלקותה

 " .בהליכה לך סייעה, בך שתמכה זו היא ?בלעדיה תסתדר איך:  "אותו ושאל חבר אליו ניוש

 : עונה האיש ואז

 יותר לה מכאיבה היתה שלה הכיעור את רואה שאני הידיעה כי כך עצמי את עשיתי .עיוור לא אני"

 ."האחרון  יומה עד מאושרת אותה לשמור ורציתי מיוחדת רעיה היתה כי. מאד לי כאב .עצמה מהמחלה

 וזה .אושרם למען. הזולת של מחיסרונות ולהתעלם עיוורים עצמנו את לעשות לנו טוב לעתים:  הלקח

 .אושרינו

 ?בפינו ביחד תמיד יםנשאר הם זאת ולמרות שלנו בלשון ננעצות שלנו השיניים פעמים כמה

 ה.הסליח של המהות זו

 ובוכות סימולטני באופן, ביחד הדברים את רואות הן,  השניה את אחת רואות  לא העיניים אם אף

 . יחדב

 .האחדות זו

 .והאחדות הסליחה של והרוח הכושר את לנו יעניק ה"שהקב רצון יהי

 .משוחחים אנחנו ביחד אבל לדבר יכול אני לבד

 .חוווים אנחנו ביחד אבל הרוע את לנצל יכול אני לבד"

 .צוחקים אנחנו ביחד אבל לחייך יכול אני לבד

 .האנושית היחסים מערכת של היופי זה

 .מלוכדים תשארו .האחר ללא כלום אנחנו

 

 "כל עבודתנו לולות אהבתנו בקרבנו בכל יום ויום ממש" )הרב אשלו(



 על שלושה דברים

 א. קליין()

 
 מהו סוד חניטת יעקב ויוסף, זהר פרשת ויחי

ארבעה זוגות קבורים במערת המכפלה, אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. כל השבעה נקברו 

מה  ?יוסף בנו מדוע נחנט ?השמיני הוא יעקב, נחנט טרם קבורתו. מהי אותה חניטה שעבר יעקב .באופן פשוט

וכיצד מקבילה חניטת פגי התאנה,  "?התאנה חנטה פגיה" :הקשר שבין חניטת אב ובן לפסוק הידוע משיר השירים

לחניטת יעקב  שנעשית דרך הטבע ולא ע"י מעשה אדם שהיא הבשלת הפרי ומילוי כל חלליו לכלל שלמות אחת

 ?ויוסף במצרים

 

חניטא דיעקב מאי איהו, א"ל זיל שאיל לאסיא. ת"ח, נקרא בזהר פרשת ויחי מאמר חניטא דיעקב, אמר ר' אבא, 

כתיב ויצו יוסף את עבדיו את הרופאים לחנוט את אביו ויחנטו הרופאים את ישראל, ס"ד כשאר בני נשא הוה 

חניטא דא. אי תימא בגין אורחא הוא דעבדו, הא כתיב וימת יוסף בן וגו' ויישם בארון במצרים, הא לא אזלו עמיה 

 .מן אתקבר, וכתיב ויחנטו אותובארחא, דהא ת

לך שאל לרופא. בא וראה, כתוב ויצו יוסף את  (רבי שמעון)אמר לו  ?תרגום: אמר רבי אבא, חניטת יעקב מה הוא

יתה ילחנוט את אביו, שכתוב ויחנטו הרופאים את ישראל, וכי יעלה על דעתך כי חניטה זו ה עבדיו את הרופאים

כפי שעושים  ,םיחניטת מומיות, כלומר הוצאת האברים הפנימי )חניטה שעבר יעקב אינה ?כשאר בני אדם

 (.ומילוי החלל במוך ובשמים, אלא היא חניטה מיוחדת עליה נקרא בהמשך ,הרופאים

 

שמחמת הדרך, שהיו צריכים להשהותו, עשו זה, )כדי לשמור את הגוף בדרך ממצרים לארץ ישראל(  ואם תאמר

, כלומרפ שלא הלכו עמו בדרך, כי הוא נקבר שמה, וכתוב, ויחנטו אותו. אע" .ביוסף בנו, וימת יוסף וגו' הרי כתוב

אם מניחים שהחניטה שעבר יעקב היתה כדי לשמר את הגוף בדרך ממצרים לארץ ישראל, הרי שהנחה זו בטלה, 

 ?אם כן מדוע נזקק לחניטה .ענין טלטלת הדרך לא נתקיים בו ,כלומר .כי יוסף מת ונקבר במצרים

אלא, ארחא דמלכין אינון, בגין לקיימא גופייהו, חנטי לון במשח רבות, עלאה על כל משחין, מעורב בבוסמין, ושאיב 

ליה בגופא, יומא בתר יומא, בההוא משחא טבא, ארבעין יומין, דכתיב וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי 

 .החנוטים. בתר דאשתלים דא, קיימא גופא שלים זמנין סגיאין

כדי לקיים את גופם, חנטו אותם במשחות רבות, עליונות על כל  .(ליעקב וליוסף)תרגום: אלא דרך המלכים להם 

המשחות, )בשמן המשחה( המעורב בבשמים )והיה( שמן המשחה שואב את תוכן האיברים הפנימיים, יום אחר 

או ימי החנוטים. לאחר שנשלם יום באותה משחה טובה, ארבעים ימים, שכתוב וימלאו ארבעים יום, כי כן ימל

 .תהליך זה, קיים הגוף שלם ימים רבים

 

בגין דכל ההוא ארעא דכנען, וארעא דמצרים, מכלה גופא ומרקב ליה לזמן זעיר, מכל שאר ארעא, ובגין לקיימא 

יב גופא עבדי דא, ועבדי חניטא דא מגו ומברא. מגו דשוין ההוא משחא על טבורא, והוא עאל בטבורא לגו, ואשתא

 .במעוי, וקאים ליה לגופא מגו ומברא לזמנין סגיאין

תרגום: משום שכל ארץ כנען זו וכל ארץ מצרים, מכלה את הגוף ומרקיב אותו, בזמן קצר מכל שאר הארצות, ובכדי 

צוניות. מאותה נזילה פנימית הבאה כתוצאה ית הגוף ובחולקיים את הגוף עושים זאת. ועושים חניטה זו בפנימי

ממשחת השמן על הטבור, נכנס השמן בפנימיות הטבור, ונשאב במעיו, ומקיים לו את הגוף מבפנים ומבחוץ ימים 

 .רבים

ויעקב הכי הוה בקיומא דגופא, והכי אצטריך, דגופא דאבהן איהו, והוה בקיומא בגופא ונפשא. כגוונא דא ליוסף, 

גופא, ובקיומא דגופא ונפשא הוא. בקיומא דגופא, דכתיב ויחנטו אותו, בקיומא דנפשא, דכתיב ויישם דאיהו דוגמא ד

 .בארון במצרים

)ספירת תפארת( והוא בקיום בגוף ובנפש.  תרגום: ויעקב כך היה בקיום הגוף, וכך צריך להיות, שכן גוף האבות הוא

רית( ובקיום הגוף והנפש הוא, הוא מקיים את קיום הגוף כעין זה ליוסף, שהוא כמו הגוף )ספירת יסוד, שהוא הב

 .לפי שכתוב, ויחנטו אותו, והוא מקיים את הנפש, ככתוב ויישם בארון במצרים

 

בפנימיות נבחן יעקב לספירת תפארת, שהיא נמצאת על קו אמצעי בעץ  .אב ובן ,הרחבת הדברים: יעקב ויוסף

אמצעי בעץ חיים. בגוף האדם ספירת תפארת מיוחסת ללב, ואילו  ויוסף נבחן לספירת יסוד, שגם היא על קו חיים, 

 ספירת יסוד מיוחסת לברית. 

 



יעקב ויוסף הם משל לאדם שחי בארץ כנען )לא ישראל( וארץ מצרים, ארץ כנען מלשון כניעה לכוחות הגוף 

ים. היות -ים, כמו אופנלשון זוגיים, -והחומר, כעכנאי, כמו הנחש המכונה בארמית עכנאי, ואילו מצרים מלשון מצר

שתכופות ליבו של אדם מצוי בעולם החומר )יעקב בארץ כנען( וגופו נתון במיצר )ארץ מצרים, כי לגוף יש תאריך 

 ?איך עושים זאת .תפוגה כמו מוצר על המדף(, הרי שבמותם של יעקב ויוסף אנו נדרשים להחזיר יצירה ליוצרה

ותם אל נשמת כל אאיך מחזירים  .מתכלים )ארץ כנען וארץ מצרים(הרי כל שנותיהם היו נתונים בעולמות חומר 

ע"י חניטה מיוחדת שאינה חניטה רפואית שעניינה שימור הגוף והצורה בלבד. חניטה  מסביר לנו הזהר, ?חי

ים והכנסה של מוך ובשמים תחתם, אך בחניטת דרך המלכים שהיא ירפואית כוללת הוצאת האיברים הפנימ

 ,ויוסף, לא מוציאים את האיברים הפנימיים שכן כך פוגעים בגוף המלך ומחלקים אותו חניטה שנחנטו בה יעקב

 אלא שמים שמן המשחה מעורב בבשמים על הטבור, והוא נשאב ע"י הטבור פנימה.

אם כן, מה מספר לנו הזהר הקדוש על חניטת יעקב ויוסף? היות שהבשר מרקיב ומעלה רימה ותולעה, ולא נותר 

ממנו מאום, היו הרופאים במצרים מוציאים את האיברים הפנימים ומכניסים במקומם מוך ובשמים כדי למנוע 

. טת מלכים, כי הם בניו של הקב"המהגוף להרקב. אך חניטת יעקב ויוסף לא היתה כדרך כל בשר, אלא היתה חני

לכן לא הוצאו איבריהם הפנימיים, אלא בחניטתם שמו שמן המשחה על הטבור, ושמן המשחה שורשו בעולם 

אצילות, שעניינו חכמה וסימנו אות י' דשם הוי"ה, וכאשר הושם השמן על הטבור שהוא נוטריקון טוב אור, והוא 

למעיים דרכו, שימרו השמן והבשמים את הגוף מבפנים, כלומר גם מרכז אות ו' דשם הוי"ה, וחדר שמן המשחה 

מים כדרך החניטה בחניטת יעקב וגם בחניטת ויוסף נשתמר גופם בתכלית השלימות, ללא הרחקת איברים מסוי

 ימים מכלל הגוף ומשאירה אותו מבותר.מסוברים אי המוציאההרפואית הנפוצה, 

כיצד? היות שהטבור הוא צינור כניסה ויציאה  .נור כפוליכצסיכום הדברים: בחניטת יעקב ויוסף השתמשו בטבור 

לכן גם  .בו גוף האדם הוא עובר במעי הבריאה של העובר במעי אימו, השתמשו הרופאים החונטים באותו עקרון

הוא מכניס את שמן המשחה והבשמים פנימה, ומוציא את פרשי  .כאן, לטבור יש תפקיד כפול, כניסה ויציאה

ם החוצה יהשמן והבשמים נאחזים בפרשי המעיים כפתילה ומבעירים את הפרשת המעי ?כיצד .המעיים החוצה

דרך הטבור, כאשר תהליך הניקוי נמשך ארבעים יום. במשך ארבעים יום מתנקה הגוף מהבלי העולם הזה, וחוזר 

 .לדמות אדם, שאין בו פרש, שהוא רוחניות שלמה ,לצורתו השלמה

 .pesukim.orgאתר על שלושה דברים: 

 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

 

מצרים, פרשה זו סתומה, היינו שאין בספר התורה רווח בין פרשת ויחי לפרשת ויגש.  הרווח ויחי יעקב בארץ 

אז החל  בירידתו של יעקב למצריםכי בפרשת ויחי   מסמל את הישוב הדעת להתבונן, וכאן אין את העניין הזה.

אומות "כלליות",  יםפרטים", כנגד שבע"עבוד של עם ישראל, אז ירדו שבעים נפש יוצאי ירך יעקב שהם שבעים הש

אדם  'ית שכל אנשי העולם הם פרט אחד, בבחנו לגלויוהתחילה העבודה להכליל את הכלל והריבוי "בפרט", שעני

רווח להתבונן, כמו שהנביא אומר "לכן גלה  ם החטא, והירידה לגלות נעשה כשאין ישוב הדעת, כשאיןהראשון קוד

והטעם הוא כי המצב האידיאלי שלנו  זוהי הירידה לגלות.רווח להתבונן.  ושאין ל ,ן שאין לו דעתועמי בלי דעת", כיו

הוא רוצה  .גבוהה יותר מהתבוננות הו דרגתנלהבין כל דבר, אבל השי"ת רוצה מאו הוא שאנו יכולים להתבונן

בלי צורך לרווח להתבונן, כי  שבראיה הראשונה שלנו את המציאות נבין הכל ,והיינושיהיה לנו "כח הראיה". 

קודם הירידה לגלות האדם מרגיש מספיק טוב עם כח  .למעשה זה ההבדל בין קודם הגלות לתוצאה של הגלות

יותר גבוהה, והמטרה של הגלות ליצור כח ראיה שהוא בחי' ספירת  הלדרג ההתבוננות שלו ולא מחפש להתקדם

 ,כל שפע התענוג, הרבה יותר מכח ההתבוננות.  ולכן כאן בפרשתינו שמתחילה הירידה לגלות החכמה, ששם צרור

סים וכן אנו נכנ ,"ההתבוננות", כי אנו עוברים לעבודה חדשה של "ראיה"שמורה על כח  אין רווח בין הפרשיות

ש'מות ו'ארא לימים גבוהים וקדושים שהם בשבועות הקרובים הנקראים ימי השובבי"ם, שהם ר"ת של פרשיות 

ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים, שבימים אלו ע"י הירידה לגלות מתקנים את הפגמים של המוח, כי כח ההתבוננות בא 

וח, וכן באופן כללי לד' הגלויות, מצרים תה לתקן את המיוירידה לגלות מצרים הימהלב, וכח הראיה בא מהמוח, 

כנגד ספירת החכמה, וזהו גם הסוד של הזוהר הקדוש, שבשונה מכל הגמרות והמדרשים, תמיד לפני כל מאמר 

כי פ' נשא,  "בוא וראה", כי ע"י לימוד הזוהר הקדוש יוצאים מן הגלות, כמבואר בזוהר הקדוש אומר הזוהר הקדוש

בחינת והר הקדוש שהוא לכן ע"י הז .ת כח הראיה שהיא יותר גבוהה מההתבוננותכנ"ל שהגלות הוא לגלות א

  .ח ההתבוננותוח הראיה למעלה מכוכי כל מטרת הגלות הוא לגלות את כ ,וצאים מן הגלותח הראיה" יו"כ
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 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד

 

מרמזת כי בני האדם שנבראו עברו תהליכים קשים ולעתים אף  וי חיאו  ויחי .מהווה את סוף ספר בראשית ויחיפרשת 

)לכה דודי(. ותכליתו של עם  במחשבה תחילה" כואבים, וכל העולמות שנבראו הם בשביל בני ישראל, "כי סוף מעשה

וכבר מממש את גזר הדין אשר  ,ישראל לתקן את חטא האדם הראשון. למרות כאבי הלידה, עם חדש זה עתה נולד לעולם

 .מ'ים באות יומסת ב'ראשית פותח באות בלחיות בגלות בארץ מצרים. מצאתי כי ספר אבינו ר עליו עוד מימי אברהם נגז

אימתי. מה שמרמז כי עם ישראל עוד בהיותו עובר מהראשונה הפותחת את התלמוד במסכת ברכות בתיבה אות זו היא 

לזכות בגאולה באמצעות תורות אלו שקבלו מה' היה מוקף בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ואף יתקן את העולם 

 יתברך.

 

ְצַריִּם, ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה" י ַיֲעקֹּב ְבֶאֶרץ מִּ כותב בעל הטורים: "כנגד י"ז שנה שגדל הוא ליוסף, כלכלו  .מז,כח( בראשית) "ַוְיחִּ

נתן תלמידו של רבי נחמן  י"ז שנה". למעשה יעקב זכה שהחליף והפך לו ה' זמן יגון ואנחה לזמן של שמחה. כותב רבי

"כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלקותו בעולם שרק בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה  מברסלב:

והחיות. וזה בחינת כל הגלויות שעוברין על ישראל שעקרם הוא גלות הנפש שהיא רחוקה מאביה שבשמיים, שעקר 

שון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות הגלות הוא העצבות, כי מחמת חטא אדם הרא

ושם דיקא חי יעקב  עד שבכח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה מהיכלי התמורות. ועקר הברור על ידי השמחה...

גמר הגאולה בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה דיקא". רבי נתן מגלה לנו ש

שיש לברר דווקא מתוך כאב הגלות והעצב את השמחה. כי הגלויות הן אותן היכלי התמורות  האחרונה תלויה בכך

שמנסות להמיר ולהחליף את האמת שהבורא לכאורה רחוק מאתנו ולא רוצה בנו, מה שגורם לעצבות. ודווקא שם יש 

 להפוך את היגון ואנחה לשמחה. באמצעות הגיון וכך להצליח  צוצות הקדושה ואת הבורא חי החייםילעבוד ולגלות את נ

"אמר  כותב בעל הטורים: .שבקש לגלות את הקץ לבניו, ונסתם ממנו" ?למה פרשה זו סתומה -"ויחי יעקב  רש"י מפרש:

 ."קץגם אין בהם אותיות  :ואמר להם ,חטתדקדק בשמותינו ולא תמצא בהן אותיות  :אמרו לו ?שמא יש בכם חטא :יעקב

וקא ואלא ד ,אין זמן שמגביל אותו ואחריתו לא להחטיא את המטרה .שמלמד שעם ישראל הוא עם נצחי וקדוש מה

וה ווה, זכיה בענוטול תחרות וגאיעין טובה, חסד, ב ,לדבוק בבורא יתברך ולקבל ממנו חיות ותענוג. מה שמוסיף אהבה

 והשתוות צורה אל הבורא המשפיע. 

 

חושש אני שמא תחשבו שבני רחל  ,מאחר שנולדתם מארבע אמהות :וכך אמר להם" קוטי עם לועז מביא לפרשת ויחי:יל

 ים כאחד, ואני רוצה שתהיו מאוחדים...והם חביבים יותר, שהם נקראים זרע והשאר לא. לכן אני אומר לכם שכולכם שו

. כלומר שמע שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחדואמרו:  רצה שיאמרו לו בפרוש וברצון שהם דבקים בהקדוש ברוך הוא...

לוהינו -ישראל אבינו, כשם שאין בלבך שום מחשבה רעה, אף אנו מאמינים באמונה שלמה שה' אחד ושמו אחד. והוא א

. למרות זאת, לאחר מותו של יעקב פחדו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדואין עוד מלבדו. אז ענה אחריהם יעקב: 

י -להיות לו לעבדים והוא משיב להם בבכי: "ַאלבנ"י מיוסף שיגמול להם רעה על מכירתו ובקשו  יָראּו כִּ ים, -אֱ  ֲהַתַחתתִּ ֹלהִּ

ים, ֲחָשָבּה ְלטָֹּבה, ְלַמַען ֲעשֹּה ַכיֹום ַהֶזה, ְלַהֲחיֹּת ַעם-ְוַאֶתם, ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה, אֱ  ָאנִּי. ה' הצרוף  התחתָרב". בתיבה -ֹלהִּ

 "התחת". אונקלוס מתרגם שתפקידו לתת חיות לכל משפחת ישראל המחזק את תשובתו של יוסף לאחיו תת ח)חיות(

ולהיות כי הם אחים שווים ואחרון כלומר יוסף מבקש ללמד את אחיו שעור סופי  ,ל אחדבתיבה זו הצרוף  ."דחלא" -ב

 אחד.כ

 

 אסיים בשיר שכתבתי: 

 

 כסה שתי עיניך בידך, בשתי אוזניך שמע קולך. 

 אלוף זן נפש, שמע קולך חודר אל רוש. 

 שמע קולך ישראל, ישר עקמומיות לבך, 

 נך, זך שיר אל אדו

 .שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד

 

  אז בע"ה שנזכה למצוא בכל אחד את הנקודה הטובה שבו בכדי לזכות לאחווה לשמחה ולאחדות אכי"ר.

 

 


