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LbiÂ'גֹו יהּודה הּוא 1אליו הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶָָָָֹ

יהּודה  יחּוד ּדהינּו ליֹוסף יהּודה ְְְְְִֵַַַָָָהּגׁשת

הּפרׁשה 2ויֹוסף  ּבהפטרת ועלּֿדרֿזה מסּפר 3. ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ועץ  יהּודה עץ עצים, ׁשני יהיּו לבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּלעתיד

ּכמֹו ּדוד, ׁשה ּוא לכּלם יהיה אחד ּומל ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻאפרים,

עבּדי 4ׁשּכתּוב  ודוד גֹו' עליהם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשל  ׁשבטֹו עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָנׂשיא

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יגּדל 5יֹוסף, הּקטן אחיו ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ׁשבט  את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא ְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו,

ׁשּכתּוב  (ּוכמֹו גֹו'),6מנּׁשה מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. מּׁשבט הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹודוד

ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד החּבּור ּכן ּגם ְְִִִֵֵַַָָהּוא

היא  הּתֹורה והּנה אחד. מל ּתחת יהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשניהם

הֹוראה 7נצחית  יׁשנּה זה ׁשּבענין מּובן, ּומּזה , ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָ

הּסּפּור  ּדגם מּיׂשראל, ואחת אחד לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָנצחית

נצחי  הּוא לבא) (לעתיד להיֹות העתיד ּדבר ְְִִִִִֶֶַָָָָָֹעל

הענינים  וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשּי

ּומּכיון  ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר

ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבני  אל ּדּבר יׂשראל ּבני את צו ּבּה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אחד 8יׂשראל  לכל הֹוראה הּוא ׁשעּקרּה מּובן, , ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּכל  ׁשל ענינֹו ּבעּקר היא וההֹוראה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל,

מּיׂש ואחד לׁשּמׁשאחד נבראתי ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קֹוני  .9את ִֶ

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ,10הענין, ≈ְְְִִֵֵַָָָָָָֹ

הענינים  ב' הם ויֹוסף יהּודה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשעניני
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו פ"ט )2ריש שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

ואילך. א) ואילך.)3(צג, טז לז, כדֿכה.)4יחזקאל יט.)5שם, מח, כ.)6ויחי ב, ועוד.)7במדבר רפי"ז. תניא כ"ה )8ראה

שלפני  שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר) בדא"ח בכ"מ

יב). ע' (לקמן ה. סו"ס בסופה.)9המאמר ועבדי )10קידושין תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈÚ‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית , המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»

הדברים  של eÁÈ„הפנימית eÈ‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ
ÛÒBÈÂהתאחדות  ‰„e‰È2 להלן שיבואר ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰כפי . ¿»¿≈¿«∆∆∆

‰L¯t‰ ˙¯ËÙ‰a3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓ המשיח eÈ‰Èבימות ¿«¿»««»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿
‰„e‰È ıÚ ,ÌÈˆÚ ÈL עץ ¿≈≈ƒ≈¿»
יהודה  שבטֿמלכות את ≈¿ıÚÂהמסמל

ÌÈ¯Ù‡ שבטֿמלכות את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף  בן È‰È‰אפרים „Á‡ CÏÓe ,∆∆∆»ƒ¿∆

ÌlÎÏ קודמת שבתקופה בעוד כי ¿À»
ממלכות  שתי היו ואפרים יהודה

תחת  יתאחדו הם לבוא לעתיד שונות,

אחד  מלך של Âc„,מלכותו ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4 של ההפטרה בהמשך  ¿∆»

ויגש  CÏÓפרשת „Âc Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»ƒ∆∆
‡ÈN Èc·Ú „Â„Â 'B‚ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
‡e‰ ÌÈ¯Ù‡c .ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»¿∆¿«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚ לו שהיו ƒ«ƒ¿∆≈
שניהם  ומבין ואפרים, מנשה בנים, שני

יותר  החשוב הוא BÓkאפרים ,¿
Ba ·e˙kL5ÌÏe‡Â למרות ∆»¿»

הבכור  הוא ‰ÔËwשמנשה ÂÈÁ‡»ƒ«»…
אפרים e‰Â‡שהוא ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿

ÏÏkLאפרים Ï‚c‰ L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆∆»«
‰MÓ Ë·L בתורה ‡˙ ככתוב ∆≈∆¿«∆

הייתה  במדבר ישראל בני של שהחנייה

(דגל  'דגלים' ארבעה של חלוקה לפי

דג  ראובן, מחנה דגל יהודה, ל מחנה

שבכל  דן) מחנה ודגל אפרים מחנה

וכל  שבטים, שלושה היו מהם אחד

שהיה  אחד שבט שם על נקרא 'דגל'

אפרים  שבט – ולענייננו הדגל, ראש

היה  ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה

לו e˙kL·טפל BÓÎe)6ÂÈÏÚÂ ¿∆»¿»»
'B‚ ‰MÓ ‰hÓ שמנשה היינו «≈¿«∆
כאמור) לאפרים, ‰e‡טפל „Â„Â ,¿»ƒ

‰„e‰È Ë·MÓ מלכות כן ואם ƒ≈∆¿»
שגם  כך יתאחדו יהודה ומלכות אפרים

דוד  ממשלת תחת יהיה אפרים שבט

בשונה  (וזאת יהודה משבט שהוא

אליו  "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב

משנה  היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף ניגש יהודה כאשר יהודה",

ממשלתו). תחת היה ויהודה Ìbלמלך, ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«
Ôk הפרשה תוכן Ì‰ÈMLכמו ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰ ≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆

.„Á‡ CÏÓ ˙Áz eÈ‰Èƒ¿««∆∆∆»
˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â7 ¿ƒ≈«»ƒƒ¿ƒ

במאורעות  עוסקת שהיא ולמרות

שנים, אלפי לפני שהתרחשו

דברי  כל של הרוחנית המשמעות

לנצח  קיימת Ô·eÓ,התורה ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈÚaL יהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

יהודה  ממלכות בין ואחדות ליוסף

התורה) ענייני בכל (כמו ואפרים

ÏÎÏ ˙ÈÁˆ ‰‡¯B‰ dLÈ∆¿»»»ƒ¿ƒ¿»
Ì‚c ,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈¿«
„È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ ¯etq‰«ƒ«»»∆»ƒ

(‡·Ï „È˙ÚÏ) ˙BÈ‰Ï הרי ƒ¿∆»ƒ»…
התרחש  לא עדיין שהדבר למרות

זאת  בכל ÈÁˆבפועל, ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית ÂLÎÚ,מבחינה Ìb ¿«»««¿»

ÌÈÈÚ‰ ¯ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈¿«»…∆»ƒ¿»ƒ
eÈ‰ ¯·kL בפועל¯·Úa ∆¿»»∆»»

.(‰„e‰ÈÏ ÛÒBÈ ˙Lb‰)«»«≈ƒ»
¯B˙a ‰z ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«»ƒ¿»¿
BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
Èa ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
Èa Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8‡e‰ d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
המטרה  אלא סתם הדברים סיפור לא

לשמש  היא בסיפור העיקרית

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
BÈÚ ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ובתפקידו,ולא  בחייו טפל בפרט

- הוא ענינו È‡Mועיקר ‰Ó«∆¬ƒ
È˙‡¯· במטרה˙‡ LnLÏ ƒ¿≈ƒ¿«≈∆

ÈB˜9 ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ƒ
ה'. עבודת בענייני להיות צריכה

¯‡·Ók ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»«¿…»
e˙L¯t ÈLe¯„a החסידות מאמרי ƒ¿≈»»»≈

הפרשה  על נשיאינו רבותינו ,10של
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 י  ..............................................  בעת ניחום אבלים 

 טו  ..................י ך כר ויגשפרשת  –שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גהר "קלכ רה והת ק עלחלוי יצ טילקו  )ו
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 בכ  ............  פרשת ויגשלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 דנ  .................  פרשת ויגשלשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 הנ  .......................................  פרשת ויגש לשבוע  
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  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא
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 יחר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 
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    התפילהקונטרס   )כו
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 מהר  ................  קודש-שבתת חנהתורה למה אקרי  )לב

 מור  ........................  פרשת ויגש לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 מזר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



eb'ו dcedi eil` ybie

ּבּגמרא  ּדאיפליגּו ּומעׂשה, לּמּוד) (אֹו 11ּדתלמּוד ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּגבר  ּדיהּודה ּגדֹול. מעׂשה אֹו ּגדֹול ּתלמּוד ְֲִִֶַַַָָָָאי

לפסק 12ּבאחיו  הּוא ענינֹו ׁשעּקר הּמלך והּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּדוד  ׁשל ענינֹו ּגם  וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאי

העבּדּות  ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדכתיב

ּדוקא  ּבפעל למעׂשה הּוא 13ׁשּי ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשל  ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹּתלמּוד,

לּה ּבהבנה 14לאּפׁשא לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הֹוספה  מּלׁשֹון יֹוסף ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ,15והּׂשגה, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא  אפרים ׁשהרי אפרים, ׁשל ענינֹו זהּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוכן

גֹו' הפרני ּתכלית 16מּלׁשֹון והּנה והֹוספה. רּבּוי , ְְְְְִִִִִִֵַַָָ

ׁשּתהיה  והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּכּונה

הּמעׂשה  ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ְְְֲֲֶֶַַַַַַַַֻֻּפעּלת

 ֿ על מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו  ּבהמׁש הּמבאר הּלֹומד 17ּפי ּדכאׁשר , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ׁשהּמעׂשה יֹודע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹּתֹורה

אמּתת  אל ּומכּון לגמרי ּבטל הּוא אז ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָהרי

 ֿ ועל למעׂשה. נֹוגע ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָההלכה,

ּבמעׂשה, ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדרֿזה

ההלכֹות  ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹוהינּו

ואּלה  יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא תעׂשינה, לא ענין אׁשר ּגם ת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לאּפׁשא  ׁשל (ּבאפן כּו' והּׂשגה ּבהבנה לּמּוד ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ּבלי  למעׂשה הלכֹות לפסק  איֿאפׁשר ׁשהרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלּה),

ּכדאיתא  ההלכֹות, וטעמי ּפרטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלידע

.18ּבראׁשֹונים  ִִָ

‰p‰Â הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַ

יׁשנם  יֹותר ּבפרטּיּות אמנם לאדם, ְְְִִִֵֶָָָָָָָמחּוץ

הּתפּלה  ּבעבֹודת  היינּו עצמֹו, ּבאדם הענינים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָב'

לתפּלה  ּגאּלה סמיכת יֹוסף 19ׁשּלֹו, ענין ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻ
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ז g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

העמידה,20ויהּודה  ּתפּלת הּתפּלה, ענין ׁשּיׁשנֹו , ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

הּבּטּול  ּבתכלית היא זֹו ענינֹו21ׁשּתפּלה ׁשּזהּו , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

יהּודה  ּבֹו20ׁשל ׁשּכתּוב ּכמֹו את 22, אֹודה הּפעם ְְֶֶֶֶַַַָָ

(אֹודה) ההֹודאה ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה'

יׁשנֹו ולפניֿזה (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבאים

ליֹוסף  ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ׁשהרי 20ענין והֹוספה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכאׁשר  ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻּגאּלה

מּקרב  נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ּבאפן היא ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻהּגאּלה

היא 23לי  הּגאּלה אּלא קרב ׁשל מציאּות ׁשאין , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻ

ּדהינּו לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻּבׁשלֹום,

ּדתלמּוד  הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָיחּוד

לזה  זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָּומעׂשה,

ׁשּיהיה  הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְִִִִֶֶַָָָָָלעתיד,

ÌÓ‡ הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִִִֶַַָָָֹ

ּבּכתּוב  ׁשּמסּפר ליֹוסף, יהּודה ְְְְֵֶַַַָָָָֻּדהּגׁשת

לֹו ׁשאמר ליֹוסף, יהּודה ּדברי נא 1ּכל ידּבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּד ּדברי עבּד יּכנסּו רׁש"י ּופרׁש אדֹוני, ּבאזני בר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

המארעֹות  ּפרטי ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבאזנ

הארי מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָׁשארעּו

להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּכתּוב

ּכתיב  יהּודה ּדברי יֹוסף 24ּדלאחר יכֹול ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָֹ

מּדברי  ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע וגֹו', ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתאּפק

יהּודה  ּׁשּסּפר מה רב הרי ולכאֹורה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹיהּודה,

חזר  ּדבריו ּברב ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹליֹוסף

ׁשּנּוי  זה ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל

להתאּפק  יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּגדֹול

ְוכּו'.

C‡ּפרׁשתנּו חּיים' ּב'תֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, ּבדברי 25הענין ּדהחּדּוׁש , «ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

אֹודֹותם  ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ּדבריו ׁשעלֿידי היה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָיהּודה
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ועוד.)20 תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו ראה )21זהר

סה"מ  שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת

ובכ"מ. א. קסז, ח"א קונטרסים סה"מ תקצ. ס"ע תרס"ו ואילך. קסב ע' לה.)22תרנ"ד כט, ב.)23ויצא רה, פרשתנו זהר

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו, ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין א.)24ד"ה מה, (צג,)25פרשתנו פ"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גאולה  לסמוך ובכך e‰ÈÂ„‰לתפילה עשרה ÛÒBÈ ÔÈÚ e‰fL20 ∆∆ƒ¿«≈ƒ»

בחינת  הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

והתקרבות  סמיכת זו הייתה יהודה" אליו "ויגש היה כאשר כן ואם תפילה

ותפילה  ‰ÈÓÚ„‰גאולה ˙lÙz ,‰lÙz‰ ÔÈÚ BLiL תפילת , ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
‰È‡שמונהֿעשרה  BÊ ‰lÙzL ,∆¿ƒ»ƒ

Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a21 האדם ובה ¿«¿ƒ«ƒ
מבחינה  וגם תנועה ללא לעמוד חייב

האדם  עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

 ֿ לקדושֿברוך הביטול לתכלית מגיע

עולם  כנגד שהיא (ומבואר הוא

e‰fLהאצילות) הוא , הביטול ∆∆
‰„e‰È ÏL BÈÚ20BÓk , ƒ¿»∆¿»¿

Ba ·e˙kL22 ניתן "יהודה" ששמו ∆»
שאמרה  לאה אימו ידי על »»»‰ÌÚtלו

„ÓÚzÂ 'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆««¬…
‰‡„B‰‰ È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓƒ∆∆∆«¿≈«»»

(‰„B‡) פי על פועל לא אדם כאשר ∆
את  מבטל אלא האישיים והבנתו שכלו

 ֿ הקדוש של ורצונו דעתו בפני דעתו

Ïeh·eברוךֿהוא ‰„ÈÓÚÏ ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒ»ƒ
‰ÊŒÈÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ) כהקדמה ««¬…¿ƒ¿≈∆

‰l‡b‰,לתפילה  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿À»
ÛÒBÈÏ CiL ‰fL20,‰ÙÒB‰Â ∆∆«»¿≈¿»»

ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆
‰ÙÒB‰ המצב לעומת וחידוש »»

והגבלה  גלות של מצב שהיה ,הקודם
‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡k Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆«¿À»ƒ
ÈLÙ ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a¿…∆¿»»¿»«¿ƒ

ÈÏ ·¯wÓ23 במאמרי כמבואר ƒ¿»ƒ
פדייה  יש זה, פסוק על רבים חסידות

בה  ומלחמה קרב באמצעות (גאולה)

על  גובר המנצח שכנגד הצד הצד

בשלום  פדייה ויש ממנו עצמו ,ופודה
‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆¿»∆»

‰l‡b‰ והפדייהÌBÏLa ‡È‰ «¿À»ƒ¿»
ומרצון  בשלום משלים שכנגד ,והצד

‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»
¯eaÁÂ „eÁÈ eÈ‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÈÚ‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙c¿«¿«¬∆¿»
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

מתחברים  ביניהם, וההבדלים השוני למרות אלא לזה זה קרובים רק שאינם כך

זה עם ‰eÁi„זה ÔÈÚ e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óe ליוסף יהודה בין ƒ¿«¬ƒ««¿∆ƒ¿««ƒ
אפרים ומלכות יהודה מלכות בין È˙ÚÏ„,והחיבור ‰È‰iL להיות שיהפ כו ∆ƒ¿∆∆»ƒ

יהודה  מלכות תחת אחת Èc·Úממלכה „Â„Â יהודה משבט ÈN‡שהוא ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ
.ÌÏBÚÏ Ì‰Ï»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙Lb‰c ¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ¿«»«
·e˙ka ¯tÒnL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»«»
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È È¯·c Ïk»ƒ¿≈¿»¿≈

BÏ ¯Ó‡L1 ליוסף ‡יהודה ¯a„È ∆»«¿«∆»
,ÈB„‡ ÈÊ‡a ¯·c Ec·Ú«¿¿»»¿»¿≈¬ƒ
È¯·c eÒkÈ È"L¯ L¯Ùe≈≈«ƒƒ»¿¿»«
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â ,EÊ‡a¿»¿¿¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
ÚecÓ ‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»««
ÈË¯t ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰∆¡ƒ«»¿»¿»≈

ÌÈ¯·c‰ יהודה ניגש כיצד גם ופירט «¿»ƒ
את  וגם אליו דיבר בדיוק וכיצד ליוסף

לו?. שאמר מה ˆ¯CÈכל „BÚÂ¿»ƒ
‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ïc ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒƒ¿««ƒ¿≈¿»

·È˙k24ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…»≈
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï התוודע ובהמשך ¿ƒ¿«≈¿

לאחיו  ‰È‰יוסף ‰fL ÚÓLÓe ,«¿«∆∆»»
,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz»»ƒƒ¿≈¿»

·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ הדברים‰Ó ¿ƒ¿»¬≈…«
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ¯tqM לאחר כעת, ∆ƒ≈¿»¿≈

אליו  Ì„wÓ,שניגש ÛÒBÈ Ú„È»«≈ƒ…∆
‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L∆¬≈¿…¿»»»«««
CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈≈

‰Ê Ì¯b כעת הדברים על החזרה »«∆
‡lL ÛÒBÈa Ck Ïk ÏB„b ÈepLƒ»»»¿≈∆…

'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ועד »»»¿ƒ¿«≈¿
לאחיו? יוסף התוודע זה שבגלל כך כדי

¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
'ÌÈiÁ ˙¯B˙'a ‰k¯‡a לאדמו"ר «¬À»¿««ƒ

e˙L¯t25LecÁ‰cהאמצעי , »»»≈¿«ƒ
È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈
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eb'ח dcedi eil` ybie

ּפרטים  ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלדרּגתֹו,

ּדהּנה  ּומקֹורם. לׁשרׁשם אֹותם והעלה ְְְְְֱִֵֵֶָָָָָאּלּו,

יֹוסף  מכירת אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר ְְְְִִִִֵַָָָיהּודה

ׁשּזה  ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבחיצֹונּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּביהּודה, אפּלּו ירידה וּירד 26ּפעל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְֲִִִֶָָָֻיהּודה

מחה  ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו היתה יֹוסף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמכירת

אּלּו, ּבענינים יהּודה ׁשּדּבר עלֿידי אמנם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבהם).

הם  הרי ׁשּׁשם ּומקֹורם לׁשרׁשם אֹותם ְְְֱֲֵֵֶֶָָָָָָהעלה

ׁשּמכירת  נתּגּלה אז ּדוקא ולכן נעלים. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים

יֹוסף  ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה ּכי 27יֹוסף ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לאב  ויׂשמני וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלמחיה

מעלת  מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָֹלפרעה

ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ׁשּלֹו, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹהּבּטּול

ׁשּיהיה  חדׁש, ענין ּביֹוסף ּפעל עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולכן

ענין  אצלֹו והיה וכּו', להתאּפק יֹוסף יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹולא

ׁשּז ּבא הּבכּיה, ׁשּזה היינּו הּמֹוחין, מּמֹותרי ּבא ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

לסּבל  יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעלֿידי

החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹאֹותֹו,

אף  ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשאפּלּו

והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא יֹוסף ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבכלל,

ּבזה  הּבאּור היּו28וכּידּוע והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהתּבֹודדּות, להיֹות ּכדי צאן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַֹרֹועי

ּבעצמּותֹו ּבאלקּות, ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה ְְְְֱִֵֶַָָָֹֹיֹוסף

מצרים. למל מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָּומהּותֹו

ּבּמדרׁש יעקב 29וכדאיתא ׁשאמר מה רב 30על ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹ

מּמּנּו, יֹותר הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַעֹוד
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רט. ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי ויגש סד"ה וראה ב). (צה, הפרק בסוף שם ואילך). ד (צד, פי"ב וישב )26גֿד).

ובפרש"י. א ח.)27לח, ה; מה, ויחי )28פרשתנו תו"ח ואילך. קצב ע' (ח"א) תקס"ה יט. ע' הקצרים – אדה"ז מאמרי

253 ע' .197 ע' חכ"ה ואילך. ס"ד 225 עמוד ל חלק לקו"ש וראה ועוד. תפר"ח. עזר"ת, זכר ולא ד"ה ואילך). ב (קב,

ואילך.)29ואילך. 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈ¯·c יוסף באזני ‰ÌÈÈÚודהיה ‰ÏÚ‰כעת Ïk והמאורעות ‡˙ ¿»»∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ

eÈ‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ ¯acL ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם ∆ƒ≈»¿«¿»¿«¿
התחדש  כעת יהודה בדברי אבל לכן קודם  CekÊÂליוסף ¯e¯a ÏÚtL∆»«≈¿ƒ

‰p‰c .Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ ‰ÏÚ‰Â ,el‡ ÌÈË¯t ÏÎa¿»¿»ƒ≈¿∆¡»»¿»¿»¿»¿ƒ≈
˙B„B‡ ÂÈ¯·„a ¯ÈkÊ‰ ‰„e‰È¿»ƒ¿ƒƒ¿»»
˙eiBˆÈÁaL ÛÒBÈ ˙¯ÈÎÓ¿ƒ«≈∆¿ƒƒ

¯ˆÈe,ובגלוי  ÈzÏa ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ»
elÙ‡ ‰„È¯È ÏÚt ‰fL „ÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ»¬ƒ

·e˙kL BÓk ,‰„e‰Èa26„¯iÂ ƒ»¿∆»«≈∆
e‰e„È¯B‰L 'B‚ ‰„e‰È אחיו ¿»∆ƒ

Èk) B˙l„bÓ אחיוeÚË ƒ¿À»ƒ»¬
‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»
‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ B˙ÓL‡a¿«¿»≈¬«∆…ƒ»

Ì‰a וירד" הפסוק על רש"י וכפירוש »∆
מגדולתו  אחיו "שהורידוהו יהודה":

אתה  אמרו אביהם, בצרת כשראו

להשיבו  אמרת אילו למכרו, אמרת

לך" שומעים ŒÏÚהיינו ÌÓ‡ .(»¿»«
ÌÈÈÚa ‰„e‰È ¯acL È„È¿≈∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡ יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡ והביא »¿»¿»¿»
ומקורם  שורשם את גילוי «∆ÌMLלידי
ÌÈÏÚ ÌÈÈÚ Ì‰ È¯‰ כפי ורק ¬≈≈ƒ¿»ƒ«¬ƒ

דברים  הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים  ‡Êבלתי ‡˜Âc ÔÎÏÂ .¿»≈«¿»»
כפי  הדברים את גילה שיהודה לאחר

ומקורם שהם  «»¿lb˙ƒ‰בשורשם
¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL∆¿ƒ«≈»¿»»»

‰ÏÚ גם התגלה ואילך, זה (ומשלב «¬∆
היתה  יוסף מכירת שבעצם למטה כאן

ונעלה), חיובי Ó‡L¯דבר BÓk¿∆»«
ÛÒBÈ27 ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈

ולכן  רצוי בלתי דבר היה מכירתו

"נבהלו  לאחיו התוודע יוסף כאשר

יחר  ואל תעצבו "אל אבל מפניו",

- הנה" אותי מכרתם כי Èkƒבעיניכם
ÌÈ˜Ï‡ ÈÁÏL ‰ÈÁÓÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒ
·‡Ï ÈÓNÈÂ 'B‚Â ÌÎÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿ƒ≈ƒ¿»

'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ נפעל זה ודבר בגלוי. גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת ¿«¿…¿
לי  יהודה בין החיבור ידי יהודה")על אליו ("ויגש כללי Èkוסף באופן אמנם ƒ

זאת  בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של e‰È„‰מעלתו ‡˜Âc מלשון «¿»¿»
Ê‰הודאה  ÔÈÚ Èelb ÏÚÙÏ ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…ƒƒ¿»∆

ÛÒBÈa הוספה ÛÒBÈaמלשון ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ וגילוי . הוספה ¿≈¿»≈«¿≈∆»«¿≈
L„Áשל ÔÈÚ לא והם לאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»

אלא  eÎÂ'הכירוהו, ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ‰È‰iL לא ומעתה ∆ƒ¿∆¿…»≈¿ƒ¿«≈¿
אחיו  אל יתוודע אלא עצמו את ויסתיר ‰iÎa‰יגביל ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰Â ,¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»
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ÔÈ‡L ‰Êk Èelb È„ÈŒÏÚ ‡a»«¿≈ƒ»∆∆≈
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‰Êa ¯e‡a‰28˙B·‡‰L «≈»∆∆»»
È„k Ô‡ˆ ÈÚB¯ eÈ‰ ÌÈË·M‰Â¿«¿»ƒ»≈…¿≈

˙e„„Ba˙‰a ˙BÈ‰Ï מענייני ƒ¿¿ƒ¿¿
שאיננה  במלאכה לעסוק וכדי העולם

מנת  על וזאת יתירה, טרחה דורשת

יפריעו  לא הגשמי הזה העולם שענייני

באלוקות  דבוקים להיות Œ‰Óלהם ,«
BÁÎa ‰È‰ ÛÒBÈ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈»»¿…

,˙e˜Ï‡a ˜e·c ˙BÈ‰Ï רק ולא ƒ¿»∆¡…
אלא  באלוקות נמוכות בדרגות

היית  שלו ¿»¿B˙eÓˆÚaה הדבקות
B˙BÈ‰a Ìb ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈«ƒ¿

ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ ‰LÓ ולמרות ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿«ƒ
בענייני  ביותר גדולות טרדות לו שהיו

מנעו  לא הטרדות כל הזה, העולם

באלוקות  דבוק להיות להמשיך ממנו

אור  בו האיר כי הדבקות בתכלית

העולם  ענייני וכל בעיניו נחשב לא כלל שהעולם כך מהעולם נעלה אלוקי

באלוקות  המוחלטת בדביקותו פגעו L¯„naלא ‡˙È‡„ÎÂ .29‰Ó ÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,

ּבּטּול  הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ּדהינּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָיהּודה,

ּגם  ׁשּלמעלה ּכ ּכל נעלה אֹור ּגּלּוי ּפעל ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָזה

יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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טז.)31 א.)32שם, רי, יז.)33פרשתנו לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ מענייני ופרוש צאן רועה היה שיעקב לעיל, האמורה ≈««¬…

דבוק  היה ויוסף באלוקות, לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם

העולם  בענייני טרדותיו למרות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,באלוקות למרות . ¿««ƒ≈
לכן  קודם גם מהשבטים נעלה היה e‰È„‰שיוסף È¯·c ¯Á‡Ï È¯‰¬≈¿««ƒ¿≈¿»

,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ÔÙ‡a¿…∆¿«ƒ«≈»¿»
,Ï"p‰ Ïeha‰ ˙ÈÏÎz eÈ‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ««
¯B‡ Èelb ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰¬≈ƒ∆»«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓlL Ck Ïk ‰ÏÚ«¬∆»»∆¿«¿»«

ÛÒBÈ ÏL B˙‚¯„nÓ ולמעלה ƒ«¿≈»∆≈
לסבול  יכול היה בעצמו שיוסף ממה

ÛÒBÈולהכיל  ‰È‰ ‡lL „Ú ,«∆…»»≈
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ הנעלה והאור »¿ƒ¿«≈

אחיו, אל חוץ, כלפי גם התגלה

- מזו ÚÓLויתירה ÏBw‰L „ÚÂ¿«∆«ƒ¿«
‰Ú¯t ˙Èa31‡˙Èa , ≈«¿…≈»

dÈpÈÓ ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ≈
'eÎ ÔÈ¯B‰ Ïk שנפרעו בית »¿ƒ

כל  ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו

ÏÚהאורות ¯‰fa ‡˙È‡„k)ƒ¿ƒ»«…««

˜eÒt‰32,(הדרגות שבכל העליונים האורות שהתגלו לשורש Ú„היינו «»«
- האורות כל e‰Óeומקור B˙eÓˆÚÏ.C¯a˙È B˙ ¿«¿«ƒ¿»≈

‰kÊ ,el‡ ÌÈÈÚ ÏÎa ¯eac‰ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆
,ÏÚÙa Ï"p‰ ‰¯ËÙ‰aL „eÚi‰ Ìei˜Ï LnÓ ·B¯˜a¿»«»¿ƒ«ƒ∆««¿»»««¿…«
„Ú ,ÌÈ¯Ù‡Â ‰„e‰Èc ¯eaÁ‰«ƒƒ»¿∆¿«ƒ«
ויחידה  אחת ממלכה להיות שיהפכו

E„Èa ÌÈ„Á‡Ï eÈ‰ÂÏ33, ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆
Èc·Ú „Â„Â ‰È‰ÈÂ המשיח מלך ¿ƒ¿∆¿»ƒ«¿ƒ

‰ÁÓN·e ,ÌÏBÚÏ Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»¿ƒ¿»
„iÓe ÛÎ˙Â ,··Ï ·eËÂ¿≈»¿≈∆ƒ«
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 ֿ ואףֿעלּֿפי יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּזהּו

אליו  ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹכן,
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יכֹול  יֹוסף היה ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּמדרגתֹו

ּפרעה  ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד ּביתא 31להתאּפק, , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

הּפסּוק  על ּבּזהר (ּכדאיתא כּו' נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין עד 32ּדאתּפריעּו ,( ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ְְְִֵַַָלעצמּותֹו

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ לקּיּום מּמׁש ּבקרֹוב נזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עד  ואפרים, ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּיעּוד

ּביד לאחדים וטּוב 33לוהיּו ּובׂשמחה לעֹולם, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ותכף ְִֵֵֶַַָָלבב,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc migqt(ipy meil)

àæBçîc éðâà éðä ,àáø øîà,`fegn xiray wva zexrw oze` ± ¨©¨¨¨¥©§¥¦§¨
ìéîì éøéãúe ìéàBäàøéîç eäa eäLîe àøéîç eäa Lxg`n ± ¦§¦¦§¥©§£¦¨©§§£¦¨

od s` ,ung oda zedydle yell cinz milibxeøBàN úéák§¥§
,éîc äL÷ BöenéçL.gqta oda ynzydl xeq`e ¤¦¨¤¨¥

:`xnbd zl`eyàèéLt.ynn xe`y ziak od oky ,zexeq` ody §¦¨
:`xnbd dperàìå àøéåà eäa èéìL àçéåøc ïåék ,àîéúc eäî©§¥¨¥¨¦§¦¨¨¦§£¦¨§Ÿ

éòìaqpkp ,od zegeexn el` zexrwy xg`n xn`z `ny - ¨§¦
elek `lny xe`y ziak opi`e relal mdn rpene xie` okezl

,xe`yaïì òîLî à÷ungdn zerleae ,xe`y ziak od mby `ax ¨©§©¨
.opeva mb

äðùî
lirl dpyna epipy(.gk)xzen ,gqtd eilr xary ixkp ly ungy ,

.d`pda xeq` ,gqtd eilr xary l`xyi ly ung eli`e ,d`pda
ixkpl jiiyd ung ly mpic z` zx`an epiptly dpynd
l`xyil jiiyd ung lye ,eaeg oerxtl l`xyil careyne

:gqtd mdilr xary ,eaeg oerxtl ixkpl careyneäåìäL éøëð̈§¦¤¦§¨
zernìàøNé úàgqt iptlBöîç ìòziaa evng l`xyid gipde - ¤¦§¨¥©£¥

onf ribiyk eaeg rxti `l m`y ixkpl xn`e ,oekynk ixkpd
,eiykrn el iepw ungd `di ,oerxtd,çñtä øçàonf ribd m` ©©©¤©

eaeg l`xyid el rxt `le oerxtd,øzeîungd,äàðäameyn ¨©£¨¨
ungd ribdy dryny rxtnl xxazd ,eaeg z` rxt `l xy`ky
xzen ,gqtd eilr xary ixkp ly unge ,ely df did ,ixkpd cil

.d`pda
åeli`äåìäL ìàøNézernéøëð úà,gqt iptlBöîç ìògipde - §¦§¨¥¤¦§¨¤¨§¦©£¥

`l m`y l`xyil xn`e ,oekynk l`xyid ziaa evng ixkpd

,eiykrn ely ungd `di ,oerxtd onf ribiyk eaeg rxtiøçà©©
,çñtä,eaeg ixkpd el rxt `le oerxtd onf ribd m`øeñà ©¤©¨

,äàðäarxtnl xxazd ,eaeg z` rxt `l xy`ky meyn ©£¨¨
xary l`xyi ly unge ,l`xyid ly df did ,d`eldd zryny

.d`pda xeq` ,gqtd eilr

àøîâ
miqkpn aeg lra ziiab oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:micareynáBç ìòa ,øîzéàel cariye ,exagl zern delnd - ¦§©©©
dabi mieqn onf cr eaeg rxti `l m`y delnl xn`e ,eiqkp deld
iqkpn eaeg z` delnd daeb ,erxt `le onfd ribde ,eaeg mdn

,el micareynd deldäáBb àeä òøôîì ,øîà ééaàef diaba - ©©¥¨©§©§¥©¤
zrk delnd daebyd`eldd zryn xaky xacd dlbzn ,eaega
,ely el` miqkp eidäáBb àeä àaäìe ïàkî ,øîà àáøådelnd - §¨¨¨©¦¨§©¨¤

ely el` miqkp oi`e ,mze` daeby dryn wx miqkpd z` dpew
.d`eldd zryn

mixwn el`ae `axe iia` ewlgp mixwn el`a zx`an `xnbd
:dfl df micenLéc÷àc àëéä ìkd yicwd xy`k -äåìeiqkp ¨¥¨§©§¦Ÿ¤

,oerxtd onf ribdy mcew micareyndïéaæåd xkn e` -äåìeiqkp §©¦Ÿ¤
,oerxtd onf mcew micareyndéâéìt àì àîìò élekmicen lkd - ¥¨§¨Ÿ§¦¦

xaeqd `ax s`y meyn ,ycwd eyicwd oi`e dxikn ezxikn oi`y
zeyxa eid f` cre ,diabd zrya wx miqkpd z` dpew delndy
mipkyenn miqkpd eid dxiknd onfae li`edy dcen ,deld
ok zngne ,myicwdl e` mxkenl deld zeyxa mpi` ,delnl

mixaeqéøèå äåìî éúàcóz` sexhle `eal delnd lekiy - §¨¥©§¤§¨¦
,dxenz `ll zegewldn miqkpd
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המשך בינור למס' פסחים ליום שאי עמ' ב


