ד״ה ויגש אליו יהודה וגו'
מעלת עבודת קבלת עול פשוטה

יו"ל לש"פ ויגש ה'תשע"ז

שנה ו  /גליון רכ
שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושבעה לבריאה

ב"ה.

לקראת שבת פ' ויגש ,הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי' ,את הקונטרס
'די חסידישע פרשה' ,והוא פירוש וביאור על מאמרי חסידות דפרשיות השבוע ומועדי השנה,
מלוקטים מספרי תורה אור ולקוטי תורה לרבינו הזקן .ומטרתו להקל בלימוד ה'חסידישע
פרשה' בכל שבוע.
הביאור מבוסס על המאמרים המיוסדים על דרוש זה וכן על עוד 'הנחות' מאותו הדרוש
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מאמר ד"ה

ויגש אליו יהודה

תורה אור פרשת ויגש דף מג

תוכן המאמר
ויגש אליו יהודה 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרק א )  :( 5ביאור המחלוקת אם שמים קדמו בבריאה או ארץ קדמה .מעלת הדומם על הצומח ,החי והמדבר
פרק ב )  :( 8הטעם שבמשכן היו דומם צומח חי מלמטה למעלה )קרקע ,כותל ,גג( והמקדש היה רק מדומם ואבנים.
מעלת הדומם ניכרת גם עכשיו
פרק ג )  :( 11ביאור הכתוב 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני'  -השפעת יוסף ,ז"א ,ליהודה ,מלכות.
מעלת שורש יהודה שתתגלה לעתיד לבוא
המאמר בלשונו כפי שמופיע בתו"א 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ב"ה .תו"א פ' מקץ ,ד"ה ויהי מקץ שנתים ימים ,ב ]לא ,ג – לב ,ב[
פרק א
ביאור המחלוקת אם שמים קדמו בבריאה או ארץ קדמה.
מעלת הדומם על הצומח ,החי והמדבר

"ַו ִיּגַּשׁ ֵאלָיו יְהוּדָה ַויֹּאמֶר ִבּי ֲא ֹדנִי וגו'
1

] ְי ַד ֶבּ ר נָא ַע ְב דְּ ָך ָד ָב ר בְּ אָ ְז נֵי אֲדֹ ִנ י וְאַל ִי ַח ר אַפְּ ָך בְּ ַע ְב ֶדּ ָך כִּ י
ָכ מוֹ ָך כְּ ַפ רְ עֹה[" )בראשית מד ,יח (.
 יהודה ניגש ליוסף  ,לדבר איתו על שביקש להביא אתבנימין  ,ואמר  :יכנסו נא דברי באזניך  ,ואל תכעס עלי למרות
שאני מדבר בדרך קשה  ,כי חשוב אתה בעיני כמלך ) ע " פ
רש " י ( .
מאמר זה יבאר את המשמעות הפנימית של כתוב זה ,
ובפרט התוכן הפנימי של הגשת יהודה ליוסף המורה על
מעלת יוסף לגבי יהודה  ,וכן יבאר גם את תוכנה הפנימי של
ההפטרה של פרשת ויגש בה מסופר אודות התאחדות מלכות
יהודה ויוסף ומה שנאמר שם ש ' עבדי דוד מלך עליה ' ,שמזה

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
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מובן שלעתיד לבוא תתעלה מדריגת יהודה להיות למעלה
מיוסף .
]כדי להבין את הפירוש הפנימי בפסוק ,יש
להקדים[:

הנה ,כתיב

) שה " ש א  ,יז (

ָתּינוּ ֲא ָרזִים וגו'
"קֹרוֹת בּ ֵ

] ַר הִ י ֵט נוּ בְּ רוֹתִ ים [".

 שבח המשכן הוא ) רש " י (  ,הכתלים של בתינו – המשכן– עשויים מארזים .

והנה ,יש להבין ההפרש בין המשכן לבית עולמים
) בית המקדש( ,שהמשכן היה מארזים ,כמו שכתוב
) שמות כו ,טו ( "עצי שטים עומדים"  -וכפירוש רש " י
)עה "פ( יעקב אבינו נטע ארזים כו' ,והמכסה היה
מיריעות עזים ועורות אילים ועורות תחשים כו'
)ראה שמות כו ,ז .שם ,יד (; והבית המקדש היה
3
מאבנים ועפר דוקא.
2

 (2וגם יריעות התחתונות היו מצמר ופשתן )שמות כו ,א וברש"י(.
) (3שאסור לעשות בו עץ בולט  -מן הכותל  -ואכסדראות של עץ,
כמו שכתב הרמב"ם פרק א' מהלכות בית הבחירה  -וזה לשונו שם:
"אין בונין בו עץ בולט כלל אלא או באבנים או בלבנים וסיד ואין עושין
אכסדרות של עץ בכל העזרה אלא של אבנים או לבנים".
ועיין בספר החינוך מצוה תצ"ב  -המצוה לא ליטע עץ במקדש
)אשרה( ,ומבאר שטעם האיסור הוא משום שכך היו עושים עובדי עבודה
זרה.
רק שהיו כלונסאות של ארז בתקרת האולם כו' )מדות פ"ג מ"ח( -
אבל לא היו בולטות )וראה בארוכה לקו"ש חלק כ"ח מסעי בביאור דברי
הרמב"ם שאסור לעשות "עץ בולט כלל"((.

6

חסידישע

פרשה

~ ויגש ~

וצריך להבין זה :מפני מה במשכן היו הארזים
עיקר בבנין ,והעפר היה רק בקרקע המשכן למטה
] וכמו שכתוב ' ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן '
)א (([ ,ובמקדש נהפוך הוא – שהיו האבנים והעפר
העיקר ,שאפילו הגג ]והמעזיבה[ היה מהן ,5ולא היו
עצים ,רק כלונסאות של ארז  -בתקרת האולם -
4

) תקס " ה

הנזכרים לעיל ,שהיו טפלים לעיקר הבנין?
6

והענין  -ליישב קושיא זו ,בהקדים:
כי הנה ,ידוע 7שיש בכל עולם  -גם בעולמות העליונים
הרוחניים  -ד' בחינות :דומם ,צומח ,חי ,מדבר -
דהיות אשר כל העולמות ' משתלשלים ' זה מזה  ,מובן  ,שכל
התכונות והטבעיים שישנם בנבראים גשמיים באים
ומשתלשלים מעולמות עליונים  ,שגם בהם נמצאים אותם
התכונות והטבעיים  ,רק שבעולמות העליונים הן תכונות
רוחניות  .וכך הוא לגבי ד ' הסוגים של דומם צומח חי מדבר ,
שכל הנמצאים והנבראים שבכל העולמות מתחלקים לד '
סוגים הללו )וכמובן ,באופן רוחני(.
]ועתה יבאר את סדר מעלתם של ד' בחינות
אלו[:

והדומם הוא למטה במדריגה מצומח  -כנראה
במוחש שאין בו חיות ניכרת וגלויה  ,משא " כ הצומח גדל
שזהו סימן על החיות שבו.
והצומח למטה מן החי כו'  -שהרי לחי יש יותר חיות
מהצומח ,ויש לו גם כוח התנועה וכו'.
והעילוי שבכולם הוא בחינת המדבר  -שיש בו בנוסף
על כל הנ " ל גם כוח הדיבור והשכל.

 (4וראה בסה"מ תשמ"ו ד"ה ויגש שהטעם שהביא ראיה מפסוק שקרקע
המשכן היה עפר ,אף שלכאורה דבר פשוט הוא שקרקע של אהל הוא עפר
האדמה ,הוא להוכיח שעפר המדבר במקום המשכן היה חלק מהמשכן ,ויש
בו קדושת המשכן.
 (5ראה רע"ב מדות פ"ד מ"ו.
 (6ויתירה מזו ,שהיו שקועים בבנין ולא היו נראים כלל )ראה לקו"ת ברכה
ד"ה מזמור שיר )הב'( פרק ג(.
 (7עץ חיים שער נ )שער קיצור אבי"ע( פ"י.

ולכאורה תמוה ,דאם כן
והמדבר הוא הנעלה ביותר ,מפני מה הארץ דוקא
תוציא צמחהּ )ע " פ ישעי' סא ,יא ( ,שהצומח יהיה גדל
ונולד ונמשך מעפר הארץ ,הלא הצומח הוא
למעלה מהדומם ,שהוא העפר?
 -שהדומם הוא הנמוך ביותר ,

 איך יש בכוח העפר הדומם  ,שהוא ב מ דר יגה הכיתחתונה  ,לגרום לגידול הצומח שהוא ב מ דר י גה נעלית ממנו
) והרי גם הבעלי חיים מקבלים חיותם ומזונם מהצומח הגדל
מהארץ ( ?
" ומאחר שהארץ מגדלת ומצמיחה את הצמחים  ,מוכרח
לומר שיש בה מעלה יתירה מן הצומח  ,מאחרי שהוא גדל
ומתהווה ממנה " ) תקס " ה )א (( .

אך הענין  -ליישב ולבאר דבר זה:
ְדלֹא ְר ִאי זֶה ְכּ ְר ִאי זֶה  -אין כוחו ובחינתו של זה ) הדו מם (
ככוחו ובחינתו של זה )הצומח( – שאף על פי שהדומם
למטה במדריגה מן הצומח )כנ "ל ( ,עם כל זה ,יש בו
מעלה יתירה מצד שרשו שלמעלה מבחינת צומח
וחי כו'.
 בגלוי  ,הדומם הוא הנמוך ביותר  ,אבל בשורשובאלקות ) כנזכר לעיל שלכל דבר גשמי יש שורש רוחני
למעלה בעולמות העליונ ים (  ,הדומם נעלה ביותר  ,כפי
שיבאר .

דהנה ,ידוע מחלוקת התנאים בגמרא:8
'חד אמר :שמים ָק ְדמוּ לארץ  -השמים נבראו תחילה,
כמו שכתוב ) בראשית א ,א ( "בראשית ברא כו' ] אלקים [
את השמים ואת הארץ"  -השמים נזכרים בכתוב
תחילה.
וחד אמר :ארץ קדמה  -נבראה תחילה ,כמו שכתוב
)בראשית ב ,ד ( "ביום עשות כו' ]ה' אלקים[ ארץ
ושמים"'  -ארץ נזכרת תחילה.
ו'אלו ואלו דברי אלקים חיים'

) ערובין יג  ,ב( 9

השיטות הן אמת ) אף שיש מחלוקת בדבר(.
) (8חגיגה יב ,א(.

 -שתי

חסידישע

~ ויגש אליו יהודה ~

]ומבאר כיצד יתכן ששניהם אמת[:

פרשה

7

]מבאר את ענין המחלוקת במה קדם – שמים או
ארץ ,ואיך יכול להיות ששניהם אמת ,כנ"ל ש'אלו
ואלו דברי אלקים חיים'[:

שבמחשבה ארץ קדמה לשמים.

 -כי בפועל

פירוש :כי הארץ ,לפי שהיא 'סוף מעשה'  -נבראה
בסוף  ,ו בגלוי היא ב מ דר י גה תחתונה יותר ,על כן  -מצד זה
עצמו ,שרשה במחשבה היא בבחינת תחילת

והענין  -לבאר כיצד למרות שלמעשה הארץ נמוכה יותר ,
בכל זאת יש לה שורש נעלה יותר:

 כדיוק לשון התפלה ' במח שבה תחילה ' ,היינוה מ דר י גה הכי נעלית במחשבתו יתברך ) ' תחילה ' במובן של
מעלה ומדרגה ( .

 במחשבה העליונה של הקב " ה הארץ קדמה  ,כי ,כ אמור  ,יש לה שורש נעלה יותר .

וכשברא ] בפועל[ ,ברא השמים תחילה
השמים נעלים מהארץ.

כי 'סוף מעשה במחשבה תחלה'

) פיוט ' לכה דודי '

10

(.

כלומר  :הן במעשה והן מחשבה יש את התחיל ה והסוף ,
שבמעשה תחילת המעשה היא תחילת עשיית המלאכה והסוף
הוא גמר וסיום המלאכה  ,ובמחשבה תחילתה היא מה עולה
במחשבתו ראשונה  ,והסוף הוא כל פרטי הדברים שבהם
חושב  .ועל זה אמרו שמה שבא למעשה בסוף זו היתה תחילת
מחשבתו של האדם .
והדברים אמורים לא רק בתחילה וסוף בזמן  ,אלא גם
במעלה ובמדריגה  ,שמה שעולה בתחילת מחשבת האדם הוא
הדבר הנוגע לו יותר  ,היינו שיש אצלו יותר חשיבות וערך
מאשר מה שקיים בסוף מחשבתו .
וכמשל אדם הרוצה לבנות בית לדור בו ,שבמחשתו
עולה הסוף קודם  ,שתחילה חושב ומצייר ציור הבנין כפי
שיהיה בשלימותו ואיך שידור ב ו  ,ורק אחר כך יתחיל לחשוב
איך למלא את רצונו  ,כיצד עליו להתחיל לבנות הבין בפועל .
והרי נמצא  ,שבתחילה יעלה במחשבה ה ' סוף מעשה ' ) בית
בנוי בשלימות ( שזוהי המטרה  ,וראשית מלאכת הבית בפועל
)תחילת המעשה ( תעלה במחשתו אחרונה ) ע " פ תקס " ה )א (( .
וגם כאן הנה מה שעולה במחשבת ו תחילה זהו עיקר כוונת
ומטרת האדם  ,ולא רק תחילה בזמן .
ונמצא  ,ש ' סוף מעשה ' מושרש בעומק הנפש הרבה יותר
מתחילת המעשה  ,וזהו עומק הפירוש ב ' מחשבה תחיל ' ה ,
שאין הכוונה רק דזה עלה תחילה במחשתו  ,כי אם זוהי דרגא
גבוהה יותר מחשבה  ,בחינת 'תחילת המחשבה ' .

 (9ראה גם מאמרי אדה"א נ"ך ע' שלט ואילך .תו"ח תצוה ח"ב שמט ,ד.
לקו"ש ויצא כרך טו ע'  233ואילך .וש"נ.
 (10ראה ש"א שער הפורים נח ,א .סה ,א .סה"מ תרל"ח ע' תב .וש"נ.

המחשבה.

אבל השמים ,שהם תחילת המעשה
ועליונים יותר ,כפי שנבראו למטה ,הם אחרונים
במחשבה  -שורשם יותר נמוך.

 -נבראו תחילה

כי זהו הכלל ,שה'סוף מעשה' עולה תחילה
במחשבה.
וביאור הדברים בעו מק יותר :
במובן רחב יותר ארץ ושמים מורים על עולם הזה
הגשמי ) ארץ ( ועולמות רוחניים ) שמים (  ,ומכיון שהארץ היא
' סוף מעשה ' ,שהעולם הזה הגשמי הוא העולם התחתון
ביותר  ,הבא ב ' סוף ' לאחרי כל העולמות העליונים  ,מובן ,
שזהו מה שעלה ב ' מחשבה תחילה ' ,לפי שעיקר המכוון הוא
בעול ם הזה דווקא .
שכן  ,כוונתו ורצונו יתברך בבריאת כל העולמות הוא
להיות לו דירה בתחתונים  ,היינו  ,שבעולם הזה בני ישראל
יעבדו את ה ' בקיום תורה ומצוות ועל ידי זה יגלו אלקות
למטה  ,ובזה יעשו דירה להקב " ה למטה  .וזהו שבחינת ' סוף
מעשה ' – עולם הזה הגשמי – עלה במחשבה תחילה  ,עיקר
כוונתו ורצונו יתברך .
ונמצא  ,שב ' הדעות האמורות הן אמיתיות  ,שהן השמים
קדמו בהבריאה בפועל  ,והן הארץ קדמה בכוונתו ורצונו
יתברך .
]וכעת חוזר לביאור ענין דומם וצומח ,שכמו
שהוא בשמים ובארץ ,שסוף מעשה עלה במחשבה
תחילה ,כך גם לגבי ד' בחינות שבבריאה – שהנמוך
ביותר ,דומם ,שרשה נעלה יותר ,מצד הכלל האמור
ד'סוף מעשה במחשבה תחילה'[:
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חסידישע

~ ויגש ~

ולכך  -על פי כלל זה ,הצומח למעלה מהדומם ,וכן
החי למעלה מהצומח כו' ,שזהו כפי סדר
ההשתלשלות דדומם צומח חי מדבר בעולמות,
שבחינת הדומם ועפר הארץ הוא בחינת 'סוף
מעשה'  -ב מ דר יגה נמוכה יותר ) ו לכן החיות שבו אינה
גלויה כלל ,כנ " ל( ,וצומח וחי למעלה ממנו במדריגה
 שבאופן גלוי הם במדריגה נעלית יותר ) ולכן  ,כאמור ,חיותם ניכרת(.
והוא ענין 'שמים קדמו לארץ'  -היינו  ,בפועל השמים
נבראו תחילה ונראים נעלים יותר במדריגה ,ומכל מקום,
מצד שרשן ב'מחשבה הקדומה'  -מחשבתו יתברך
הראשונה לברוא את כל העולמות ,הרי ארץ דוקא
קדמה לכולם במחשבה  -כי  ,כאמור  ,זהו הכלל שה ' סוף
מעשה ' עולה תחילה במחשבה  ,וטעם הדבר הוא משום ש בה
דווקא נמצא עיקר כוונתו יתברך בבריאת כל העולמות ,
שנתאווה להיות לו דירה ב תחתונים דווקא  ,היינו בבחינת
הארץ וע ולם הזה הגשמי  ,ועולמות העליונים הרוחניים הם רק
אמצעים כדי לברוא את עולם הזה גשמי והחומרי  ,ושבו
דווקא יעבדו בני ישראל את עבודתם בקיום התורה והמצוות
בחפצים גשמיים דווקא שעל ידי זה ממשיך ומגלה בהם
אלקות.11

לכן ,דוקא בה יש הכח והיכולת להוציא צמחה
'כוח הצומח' נמצא בארץ דווקא ,מצד שרשה הנעלה

-

פרשה

למעלה מהצומח  ,החי והמדבר  .והרי כח הצומח " המצמיח
תמיד יש מאין  ..עשבים ואילנות  ..שהוא ] הכח הצומח [
' אין ' ורוחני  ,והם ] העשבים וכו ' [ גשמיים " ) תניא אגרת הקדש סי '
כ (  ,נמצא  ,שהוא הכח לברוא יש מאין ,והוא כח של ' אין
סוף ' ,ד " הוא לב דו בכחו ויכולתו לברוא יש מאין " ) תניא שם ( .
ודווקא בארץ ישנו כח זה מצד שרשה הנעלה.
]מעלה נוספת שבדומם )מלבד זה שיש בה כח
הצומח( שבאה לידי ביטוי גם בדומם הגשמי כפי
שהוא למטה[:

ולכן ,הצומח והחי והמדבר כולם מקבלים ממנה
כו'.
הצומח מקבל חיותו מן הדומם  " ,שאף שהחי הוא
למעלה מהצומח והמדבר למעל המהחי  ,אף על פי כן  ,החי
ניזון וחי מהצומח  ,והמדבר מקבל חיותו משניהם כו ' " )תניא
אגרת הקודש שם (  ,ועד שהתהוות הצומח חי ומדבר בששת
ימי בראשית היתה מן עפר הארץ )"תוצא הארץ וגו ' "( ,
וכמאמר רז " ל ' הכל היה מן העפר ' .
]לסיכום  :נתבאר לעיל בענין 'סוף מעשה
במחשבה תחילה' אשר כל מה שבא למטה בדרגה
נמוכה יותר ,יש לו שורש גבוה יותר למעלה ,וכך הוא
לגבי בחינת הדומם ,שאף שהיא הכי תחתונה לגבי
הצומח ,החי והמדבר ,דווקא בה יש את כוח הצומח
וכל שאר סוגי הבריאה זקוקים לה[.

פרק ב
הטעם שבמשכן היו דומם צומח חי מלמטה למעלה

 (11פשוט שמה שמבואר כאן בענין דומם צומח חי מדבר ,שדווקא הדומם
שהוא סוף מעשה שרשו למעלה מצומח וחי' כו' ,אינו בסתירה לכך שבני
ישראל הם תכלית הכל ,כמאמר חז"ל שהעולם נברא בשביל התורה ובשביל
ישראל .כי במאמר כאן מדבר בד' סוגים שבבריאה ,דמאחר שהכוונה
העליונה היא להמשיך אלקות בתוך גשמיות העולם עד לדומם ממש ,נמצא
שהדומם הוא סוף מעשה שעלה במחשבה תחילה .אך ,בני ישראל הם
למעלה מכל הבריאה כולה ,כמאמר רז"ל )בראשית רבה בתחילתה(
שמחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר ,שהם אלו שמשלימים את הכוונה
העליונה הזו ,שכן נשמות ישראל להיותן 'חל אלקה ממעל ממש )תניא ר"פ
ב( ,יש להם הכח להמשיך ולגלות אלקות ע"י קיום תורה ומצוות בתוך
גשמיות העולם.
וזהו שבני ישראל הם תכלית הכל ,כי הם המשלימים כוונתו יתברך
בבריאת העולמות ,רק שהכוונה היא להמשיך אלקות בתוך גשמיות העולם,
שלכן מכל הנבראים שבכל העולמות כולם ,הארץ והדומם הם 'סוף מעשה
והמטרה הסופית )ע"פ פי' חסידות מבוארת(

)קרקע ,כותל ,גג( והמקדש היה רק מדומם ואבנים.
מעלת הדומם ניכרת גם עכשיו
]על פי כל הנ"ל בביאור מעלת הדומם לע הצומח
וחי בגלל שרשו במחשבה העליונה – יבאר להלן את
ההבדל בין המשכן והמקדש ,דבמשכן היו ארזים
העיקר ,משא"כ במקדש עיקר הבנין היה מעפר
ואבנים[:

הנה ,במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית
השלימות ] ,לפי[ שהיה רק דירת עראי של הקדוש
ברוך הוא ) ראה שהש " ר פ " א  ,טז ) ג (( ,כמו שכתוב ) שמואל  -ב
וּב ִמ ְשׁ ָכּן כו'"  ' -מתהלך '
ֵך ְבּ ֹא ֶהל ְ
ָא ְהיֶה ִמ ְת ַהלּ ְ
ז  ,ו ( "ו ֶ

חסידישע

פרשה

~ ויגש אליו יהודה ~

משמע שהקב " ה הולך בו  ,אבל אינו שורה ודר בו בקביעות .
והמ שכן נקרא ' אהל ' ) ולא בית (  ,כי הוא היה רק דירת עראי
לשכינה  ,וההבדל בין ' דירת עראי ' לדירת קבע אינו רק
בכמות  ,כמה זמן שוכנים בדירה זו ,אלא זהו הבדל באיכות .
וכמו להבדיל באדם  ,שאין נפשו של אדם קשורה כל כך
בדירתו העראית כמו בדירתו הקבועה  ,כך למעלה כביכול,
שמדריגת האור האלקי ששוכן במשכן אינה גבוהה כל כך
כבבית המקדש.

לכך  -משום שבמשכן לא היתה תכלית הכוונה ,נעשה
כפי אופן סדר השתלשלות העולמות ,איך
שנבראו כסדרן  -מלמעלה למטה  ,מעולמות עליונים
לעולמות התחתונים ,שבזה שמים קדמו לארץ -
הדברים הנראים נעלים יותר  ,הם אכן נעלי ם  ,וכן הדברים
הנראים נמוכים ,הם אכן נמוכים יותר.
 היינו  ,במשכן היה מאיר האור האלקי המצומצםהנקרא אור של ' סדר השתלשלות ' ,שזהו האור האלקי
המלובש בכל העולמות והנבראים להחיותם ולקיימם  ,שהאור
האלקי הזה מתצמצם ומאיר בכל עולם ועולם לפי ערכו
ומדריגתו  ,לעולם עליון יותר ביתר גילוי  ,ובעולם נמוך יותר
בפחות גילוי  .ולכן  ,גם הבנין הגשמי של המשכן היה לפי
' סדר השתלשלות ' ,אשר שמים קדמו לארץ להיותם גבוהים
ממנה  ,ועל דרך זה חי קודם לצומח וצומח לדומם .

ולכן ,כותלי המשכן היו מקרשים  -עצי שטים ,שהן
בחינת צומח ,ורק קרקע המשכן ] שלמ טה מהכתלים [
היה מעפר ,שזהו כמו שהוא בהשתלשלות,
שהצומח למעלה מן הדומם.
ולכן ,נעשו הקרשים מארזים ]דווקא[ ,שהארז גדל
בגובה מאד  -להורות על גודל מעלת הצומח על הדומם,
שזהו בחינה העליונה שבצומח כו' ,למעלה מעלה
מבחינת הדומם ,שאין בו תוספת וגידול כלל.
המשכן הוא ת כלית השלימות של העולם  ,ולכן נבנה
מהסוג הנעלה ביותר שבצומח גופא  ,שהוא עץ ארז שגדל
בגובה מאד  .היינו  ,גדרי של צומח הוא – צמיחה מקטנות
לגדלות  ,בשונה מדומם שאין בו שום צמיחה וגידול  .נמצא ,
שכל שצומח לגובה עליון יותר  ,הרי זו שלימות גדולה יותר
במין הצומח  ,ולכך  ,הא רז הוא " בחינה עליונה שבצומח ".
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והמכסה על המשכן היה מיריעות ומעורות אילים
ותחשים כו' ,שהוא בחינת החי ,שלמעלה
במדריגה גם מבחינת הצומח.
לפיכך ,היריעות ,שהם בחינת ה'מקיפים' ,שהיו
פרושים על כותלי המשכן  -להורות על שייכותם לאור
העליון הבלי גבול שלמעלה מהתגלות פנימית ,היו
מבחינת חי ,שהוא למעלה מבחינת צומח ,שממנו
נעשו כותלי המשכן  -שלמטה מהמקיף  .היינו  ,מכיון
שבמכסה המשכן מלמעלה היה שורה אור רוחני עליון יותר ,
לכן ,נעשה ממין החי שלמעלה מצומח.

נמצא ,שכל זה נעשה כפי סדר מעלת ומדריגת
ההשתלשלות ,בהשתלשלותן ובריאותן מלמעלה
למטה ,שהוא בחינת 'שמים קדמו כו' ] לארץ['.
אבל במקדש היה נמצא בו תכלית השלימות ,כי
היה דירת קבע של הקדוש ברוך הוא  -השראת
והתגלות אלקות בקביעות  ,כאדם הדר בדירת הקבע שלו שבה
הוא נמצא בגלוי  ,וזה מורה על כך שבו נתגלתה האמת
האלקית כפי שהיא במחשבתו יתברך כבי כול.

כמו שכתוב ) תהלים קלב ,יד (  -על הבית המקדש " -זאת
מנוחתי עדי עד"  -דירת קבע.
שהיה ] המקדש [ מעין עולם הבא  -שאז יהיה תכלית
השלימות שבשבילה נברא העולם  ,שאז יתגלה עצמותו
יתברך  ,בחינת מחשבה תחילה  ,למטה  ,וגילוי זה היה שורה
גם בבית המקדש ,וזהו שהיה " מעין עו לם הבא ".
]היינו[:

מה שיהיה באלף השביעי ,כשיהיה מנוחה לחיי
העולמים ) ראה תמיד בסופה (  -מנוחה ושביתה מהצמצום
וההעלם והסתר על אלקות ) ויתכן שרומז למנוחת הקב " ה
והשראתו בקביעות  ,כדלעיל 'זאת מנוחתי עדי עד ' (  ,שאז
האמת האלקית תתגלה בכל תוקפה ובכל העולם  ,משא " כ
בזמ ן הזה הוא רק בבית המקדש ,ורק מעין הגילוי הזה.

10

חסידישע

~ ויגש ~

שאז תתעלה ה'ארץ עליונה' – שהיא בחינת
מלכות דאצילות ) כשם שהארץ מקבלת את הזרעים
ומצמיחה אותם  ,כך המלכות מקבלת את ההשפעות
מהספירות שלמעלה ומשפיעה אותן לעולמות התחתונים( –
להיות למעלה מכולם  -למעלה משאר הספירות
דא צילות.

וכמו שכתוב ) משלי יב ,ד ( " ֵא ֶשׁת ַחיִל
ַעלָהּ" ,שתהיה 'עטרת'
ֲטרֶת בּ ְ
לאשה ,בחינת המקבל( ע ֶ
 נעלית יותר )כמו הכתר שנמצא מעל הראש(  -לעתידלבוא ל'זעיר אנפין' דאצילות  -שתהיה נעלית יותר גם
מהמידות דאצילות שבזמן הזה הן למעלה מהמלכות.
) מלכות  ,שנמשלה

והיינו  -הטעם לכך שהמלכות תתעלה כל כך:
מצד שרשה ,שעלתה במחשבה הקדומה תחילה -
' מחשבה תחילה'.
'ארץ ) מלכות ( קדמה לשמים )זעיר אנפין ('  -כמבואר
לעיל שכל דבר שלמטה הוא ' סוף מעשה ' ,שרשו הוא
ב' מחשבה תחילה'.
לכן ,אף בבית המקדש – שהיה מעין עולם הבא -
דוגמת מצב הדבר ים שיהיה אז  ,שאז יתגלה שורש העליון של
המלכות' ,סוף מעשה' – נעשה עיקר הבית מאבנים
ועפר ,שהם בחינת דומם  -ה מ דר י גה התחתונה יותר ,
בחינת המלכות.
שאף הגג והמעזיבה ,שהיא בחינת ה'מקיף' ] של
המקדש [  -המורה על אור עליון בלי גבול שלמעלה מהשגת
ותפיסת הנבראים ,נעשה מאבנים ועפר ,ולא מארזים,

שהוא כפי מה שיהיה לעתיד לבוא ,שבחינת
'ארץ' קדמה  -כי אז יתגלה שורש המלכות והדומם ,
הנעלה יותר מכל סוגי הבריאה.
"אשת חיל עטרת בעלה" ,מצד שרשה כו'
' מחשבה תחילה'.

 -בבחינת

כלומר  :כשם שלעתיד לבוא תתעלה הארץ להיות
למעלה משמים  ,כך הוא במדריגות דדומם צומח חי  ,שאז

פרשה

תתגלה מעלת הדומם על הצומח והחי  .ולכן בבית המקדש
שבו היה מאיר מעין הגילוי דלעתיד לבוא  ,עיקר הבנין היה
מדומם דווקא  ,עד שגם ה ' מקיף ' של המקדש ) ששם מתגלה
' אור מקיף ' העליון כנ " ל ( נבנה מדומם .

רק שכלונסאות של ארז שהיה בהתקרה ,הם היו
בחינת 'תמכין' ) שעליהם נשענת תקרת הבית( לבד
לעיקר התקרה הנעשה מבחינת דומם ,וכענין
'תמכין דאורייתא' ) ראה זח " א ח ,א (  -התומכים בכספם
12
בלומדי תורה ,שעליהם נשענים לומדי התורה.
]הולך ומבאר שמלבד מעלת הדומם המתגלית
בה גם עכשיו שיש בה את כח הצומח ,הנה ,יש בה גם
מעלה נוספת רוחנית[:

והנה ,נראה בעליל ) במוחש ( גם כן בחינה זו שיש
בהארץ מעלה יתירה  -גם עכשיו  ,לפני גילוי שורש
המלכות והארץ בפועל שיהיה לעתיד לבוא  ,ניתן לראות את
מעלת המלכות והארץ על שאר הדברים גם ברוחניות.

והוא בחינת הביטול שיש בה ,שהיא מדרס תחת
כפות רגלי הכל ) רא ה ב " ר פמ " א ט (  -שהכל דשין בה
ודורסים עליה  ,כי עפר מורה על ביטול  ,כמו שכתוב ' ואנכי
עפר ואפר' וכן 'ונשפי כעפר לכל תהיה'.

מה שאין כן הצומח ,שגדלים בגובה והתנשאות
כו'  -והוא ביטוי לישות והמציאות שלהם ,היפך הביטול.
]ומבאר מהיכן בא להארץ ביטול נעלה זה[:

מצד שרשה הנעלה

וביטול זה נמשך ] בארץ [
במחשבה  -כי הארץ באה ממקור עליון במחשבה  ,כנ " ל
ש ' סוף מעשה במחשבה תחילה ' ,עיקר רצונו וכוונתו יתברך
בהבריאה.

) (12ועיין מה שמבואר במקום אחר על פסוק 'מחר חדש' ,במה
שאמר יהונתן לדוד' :ואנכי אהיה לך למשנה כו''  -דוד הוא בחינת
מלכות ,דוד המלך ,ויהונתן ' -זעיר אנפין' ,ויהונתן אמר לדוד 'אנכי אהיה
לך למשנה' ,שיהיה טפל )'משנה'( לדוד המלך ,מצד מעלת שורש המלכות
שלמעלה מ'זעיר אנפין'(.

חסידישע

~ ויגש אליו יהודה ~

שהמחשבה היא בחינת 'חשב מ"ה'
) קיב ,ב ((  -אותיות ' מחשבה'  -שהוא תכלית הביטול,
כמו שאמר משה רבינו עליו השלום ) שמות טז ,ז (:
"ונחנו מ"ה"  -אנחנו ) משה ואהרן ( לא נחשבים ל כלום
) ראה ת " ז תי ' סט

ביחס להקב " ה עצמו  ,וכשם ש ' מה ' מורה על ביטול ,כך
בחינת המ חשבה  ,אותיות ' חשב מ " ה ' ,היא דרגא נעלית
ביותר שבה נרגשת הארת אלקות בגילוי  ,ו לפיכך היא בטלה
לאלקות.13

ומשם

 -משרשה הנעלה של מלכות בבחינת ה מחשבה  ,חשב

מ "ה  -נמשך ומתלבש בחינת הביטול בארץ.

ומצד זה  -מפני מעלת שורשה  -תתעלה לעתיד לבוא
להיות 'עטרת בעלה'  -למעלה מ 'זעיר אנפין '  ,שכעת
הוא ה' בעל' של המלכות ,המשפיע בה כל ההשפעות.
לכן ,היה בית המקדש מאבנים דוקא.
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 (13וראה בפי' חסידות מבוארת שם ע' ח שגם עניינה של המשחבה הוא
ביטול בניגוד לדיבור שהוא בחינת 'יש' .והסברת הדברים בקצרה :שמחשבה
היא בתוך האדם ולא נגלית אל הזולת ,אלא נשארת מכוסה ונעלמת במוח
האדם .משא"כ הדיבור יוצא לחוץ עד שנשמע אל הזולת ומתקבל אצלו .וזה
שהמחשבה נשארת בתוך האדם מורה על בחינת ביטול ,שאין בה שום נתינת
מקום לאיזו מציאות זולתה ,משא"כ הדיבור נותן מקום למציאות אחרת .וכך
גם למעלה ,בחינת מחשבה עליונה היא דרגא נעלית יותר שכלולה ובטלה
לגמרי לאלקות עד שאין שום נתינת מקום למציאות וישות ,משא"כ בחינת
הדיבור למעלה מורה על אור אלקי שיורד ונמשך למטה יותר ובו יש נתינת
מקום להתהוות מציאות אחרת ,ולכן ההתהוות היא ע"י דיבורו יתברך,
כמ"ש 'בדבר ה' שמים נעשו'.
) (14וכמו שמבואר גם כן במקום אחר על פסוק 'מזמור שיר חנוכת
הבית' )סה"מ תקס"ה ע' קלב ואילך( :דלכך אמרו בגמרא )ר"ה ד ,א(
על כורש ,שהחמיץ  -לא עשה כהוגן  -במה שחזר וצוה ְל ַערֵב בחינת
ָתא
ָכין ִדּי ֶאבֶן גְּלָל ְתּל ָ
צומח בבית המקדש – ]כמו שכתוב[ "נ ְִדבּ ִ
ָך ִדּי ָאע ֲחדַת כו' ] ְונ ְִפ ְק ָתא ִמן ֵבּית ַמ ְל ָכּא ִתּ ְתי ְִהב[" )עזרא ו ,ד( -
ְונ ְִדבּ ְ
יבנה שלוש שורות של אבני שיש ושורה אחת של עץ ,וכן בסדר הזה עד
כלות הגובה ,כי בנין כזה חזק ביותר ,והוצאת הבנין תינתן מן בית המלך
)מצו"ד(.
]והטעם ע"פ פנימיות הדברים[:
כי צריך להיות כולו באבנים דוקא ,מטעם הנזכר לעיל  -כי
המקדש הוא מעין לעתיד לבוא ,ואז תתגלה מעלת המלכות – דומם –
דווקא .ומזה שכורש רצה לשנות זאת ,מוכח שהחמיץ.
ובתפילה  -בחינת המלכות והדומם  -הוא בחינת השתחואות
שבשמונה עשרה  -כי ההשתחוואה מורה על ביטול מוחלט להשם ,כמו
הביטול של המלכות והארץ' ,קול דממה דקה'  -ללא רעש ,ענין הביטול,

פרשה
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 כי בו יש השראת השכינה בקביעות ובהתג לות  ,שזוהיתכלית הכוונה  ,וזהו מעין המצב דלעתיד לבוא  ,ולעתיד
יתגלה השורש העליון של המלכות  ,בחינת הדומם והאבנים .

מה שאין כן בהמשכן שנעשה כפי סדר
ההשתלשלות דעכשיו ,שבחינת צומח למעלה
מהדומם' ,שמים קדמו כו' ] לארץ ['  -שבאופן גלוי
רוחניות  ,והעולמות העליונים  ,הם למעלה מגשמיות ועולמות
התחתונים ,לכן ,היו הכותלים מ'עצי שטים'  -צומח,
והעפר היה בקרקע המשכן ,וכנזכר לעיל  -החלקים
התחתונים של המשכן היו מדומם  ,הבחינה התחתונה  ,וככל
שהדבר גבוה יותר במשכן  ,עשייתו היא מדברים נעלים יותר ,
ולכן הכתלים הם מצומח ,והכיסוי מלמעלה מחי.
]לסיכום :נתבאר לעיל שמעלת שורש המלכות
גלוי' ,במידה מסוימת ,גם עכשיו ,בזה שבארץ
הגשמית ,מלכות ,יש ביטול ,שהכל דורסים עליה,
משא"כ שאר סוגי הבריאה ,וביטול זה נמשך בה
מחמת שורשה הנעלה במחשבה[.

פרק ג
ביאור הכתוב 'ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני' -
השפעת יוסף ,ז"א ,ליהודה ,מלכות .מעלת שורש יהודה
שתתגלה לעתיד לבוא
]ישוב לבאר את התוכן הפנימי של הפסוק
המובא בתחילת המאמר[:

והנה ,זהו גם כן ענין יוסף ויהודה ,שהוא גם כן
בחינת ומדריגת 'שמים' ו'ארץ' ,ובחינות צומח
ודומם כו'  -כפי שהולך ומבאר.

בחינת דומם ' -דממה דקה' הוא בחינת דומם ,מלשון דממה ,ואותיות
התפילה הם בחינת דומם  -כי האותיות אין להן תוכן מצד עצמן ,כמו
שהמלכות 'לית לה מגרמה כלום' ,אלא רק מה שמשפיעים לה מלמעלה(.
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חסידישע

~ ויגש ~

כי יוסף לשון תוספת וריבוי  -כמו שאמרה רחל אמו
בטעם קריאת שמו ' יוסף ' – ' יוסף ה ' לי בן אחר ' ,לשון
תוספת.15

שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה ,והוא
ענין בחינת צומח  -שצומח מקטנות לגדלות ) משא " כ
הדומם(.
ובפרט בחינת הארז ,שגדל והולך למעלה מעלה
ברום המעלות  -שבצומח גופא הוא הגבוה ביותר.
וכמו שכתוב ) תהלים צב ,יג ( " ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר י ְִפרָחְ ,כּ ֶארֶז
ִשׂגֶּה"  -הפסוק מדמה את הצדיק לעץ ארז דווקא ,
ַבּ ְלּ ָבנוֹן י ְ
כי כשם שהארז הוא אילן הגדל לגובה רב ,כך הצדיק הוא
ב מ דר יגה גבוהה ביותר  .ויוסף הוא בחינת ארז  ,כי ידוע שיוסף
הוא בחינת צדיק ) כפי שנקרא ' יוסף הצדיק ' (  ,וכתיב ' צדיק
גו ' כארז בלבנון ישגה ' ,הרי שיוסף ) בחינת צדיק ( נמשל
16
ל'ארז' גבוה )' בלבנון ישגה'(.

 (15וכמו שכתוב 'בן פורת יוסף' ,שפרה ורבה ומצמיח רב תבואות )תקס"ה
)ב((.
) (16והיינו  -ביאור ענין בחינת יוסף בספירות העליונות :בחינת 'זעיר
אנפין' )המידות( דאצילות ,שנקרא 'צומח' לגבי המלכות ,שנקראת
'דומם' ,כמו שמבואר במקום אחר )תו"א בראשית ד"ה ולהבין בתוס'
ביאור ענין ויצר )ד ,א((( באריכות ]הטעם לכך[  -ותוכנו בקצרה הוא:
שהמדות )ז"א( יש בהם צמיחה וגידול  -כמו שהמידות שבאדם גדלות
וצומחות ,לדוגמא באהבה אשר ככל שיחשוב ויתבונן בטיב הדבר האהוב
אצלו ,כך תגדל מידת האהבה שלו.
אבל האותיות )מלכות( הן בחינת דומם כו'  -האותיות לא צומחות
מקטנות לגלדות ,אלא נשארות כמות שהן ,כמו בחינת הדומם.
ובמדות יש בחינת קטנות וגדלות )כנ"ל(  -ולכן יוסף הוא לשון
תוספת וריבוי ,כי הוא בחינת המידות דאצילות ,שיש בהן תוספת וגידול
מקטנות לגדלות.
וזהו בחינת 'עץ ארז ואזוב'  -שניהם בסוג הצומח )שמשתשים בהם
דווקא לטהרת מצורע וכן בפרה אדומה( ,שהאזוב הוא בחינת הקטנות -
שבצומח ,והארז בחינת הגדלות כו'  -שבצומח .הרי שיש בו ענין הצמיחה
והגידול.
וזהו שכתוב "כארז בלבנון ישגה כו'"  -שעץ הארז 'ישגה' ,היינו יגדל
ויצמח מקטנות לגדלות )בגובה(.
ויוסף בפרט  -ביוסף ענין הצמיחה והגידול מודגש במיוחד ,כי  -הוא
בחינת יסוד  -שהרי נקרא יוסף הצדיק ,ו'צדיק יסוד עולם' ,קשור למידת
היסוד ,שעולה עד הדעת  -כי יסוד הוא בקו האמצעי מבין שלשה הקוים
של הספירות ,והספירות שבקו זה עולות ומגיעות למעלה משאר הספירות,
שגם הדעת היא בקו האמצעי ,ולכן יסוד יש לו קשר מיוחד עם הדעת ,ודעת
עולה עד הכתר כו' )ולכן יש בדעת התחברות הפכים של חסד וגבורה ,כי

פרשה
]ומבאר עניינו של יוסף[:

ויהודה הוא בחינת 'ארץ' ,מלכות דאצילות,
שהיא בחינת הדומם דאצילות ) כנ " ל שהמלכות
נקראת דומם(.
]מבאר הקשר של יהודה למלכות דווקא[:

ולכן' ,יהודה' לשון הודאה 17וביטול  -שמודה לדבר
שלמעלה מהבנתו ותפיסתו  ,כמו ' מודים חכמים לר' מאיר ',
שביטלו את דעתם לדעת ר ' מאיר  ,למרות שלא הבינו את
טעמו.18

יש בו בחינת הביטול ביותר,

שהדומם ) מלכות (
כנזכר לעיל  -שהרי הכל דורסים עליו  ,ואין לו הגבהה
והתנשאות כ לל  ,וזה נובע מכך ששרשו למעלה יותר ) בבחינת
' מחשבה תחילה ' ,חשב מ " ה  ,כנ " ל (  .וזהו שמבואר לעיל
שענין הביטול היא היא מעלת הדומם  ,ולכן יהודה  ,שעניינו
הודאה וביטול הוא בחינת המלכות ודומם שיש בה בחינת
הביטול ביותר.

והנה ,בסדר ההשתלשלות עתה ,יוסף הוא
למעלה מיהודה ,שהרי המלכות )נקבה ( מקבלת
שפעה וחיותה מן ה'זעיר אנפין' )זכר(.
ולכן  -כביטוי למעלה זו ,יוסף היה המלך במצרים,
שהוא בחינת צומח ,בחינת גידול והתנשאות,

מאחר שמאיר בה מבחינת הכתר שלמעלה מב' ספירות אלו ,ביכולתה לחבר
אותן(  -הרי שבחינת היסוד עולה למעלה מעלה ,בחינת הגידול והצמיחה
במיוחד.
וכשמבריח מעלה מעלה נקרא 'ארז בלבנון כו''  -כאשר המידות
עולות ומגיעות למעלה מעלה ,עד לבחינת הכתר ,נקראות 'ארז בלבנון',
מלשון לבן ,וצבע הלבן מורה על פשיטות האור ,אור עליון שאין לו ציור
וגדר מיוחד ,בחינת הכתר(.
 (17ראה בראשית כט ,לה.
 (18וראה עוד בענין ההודאה ע"פ חסידות ראה תו"א ויחי מה ,ג .הוספות
לתו"א מג"א קכא ,ד .לקו"ת בשלח סו ,ג .לקו"ת דברים ד"ה ציון במשפט
תפדה א ,א ובחסידות מבוארת שם ריש פרק ב ע' שס ואילך .מאמרי אדה"ז
אתהלך לאזניא ע' קלו ואילך .סידור עם דא"ח ד"ה אתה הצבת שג ,ג
ואילך .שו ,ב ואילך .המשך תרס"ו ע' תקנ .תקעח-עט .סה"מ תרס"ח ע'
קנט .עת"ר ס"ע קצז ואילך .עזר"ת ע' קעד .תרפ"ה ע' קעא ואילך .ועוד.

חסידישע

~ ויגש אליו יהודה ~

והוא היה המשביר והמשפיע לכולם ; ויהודה
הוא המקבל  -שקיבל שפע מיוסף.
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וזהו שכתוב "ויגש אליו
] ליוסף [' :בי אדני'".

 -ליוסף -

פרשה

יהודה ,ויאמר

פירוש  -לבאר הפירוש הפנימי בכתוב ) במה שאמר יהודה
ליוסף ' בי אדוני ' ( לפי המבואר לעיל בעניינם ומדריגתם של
יוסף ויהודה:

מלכות[ ,שעלה ב'מחשבה

מצד שרשו ] של יהודה ,
תחילה' ,כנזכר לעיל  -ש ' סוף מעשה ' עלה ' במחשבה
תחילה ' ,שרשה נעלה יותר אפילו מדבר הנראה ) על כל פנים
בגלוי (  ,נעלה ורוחני יותר  ,היינו נעלה יותר מבחינת ז " א –
יוסף.
]והולך ומבאר ענין עליית יהודה למעלה מיוסף
לעתיד לבוא ,כפי שבא לידי ביטוי בעבודת האדם
לקונו.
נקודת הענין

שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק  -כי יהודה הוא
מלכות המקבלת מיוסף  ,ז " א  .וזהו ' בי אדוני ' – שיושפע
השפע מיוסף הצדיק ) ' אד וני ' ( בי  ,בתוך יהודה  ,וכמבואר
לעיל ,שהמלכות מקבלת שפעה מחיותה מן ז "א.

וכמבואר בזוהר ) זח " א רו ,א ( :ד"ויגש"
הפנימית של הגשה זו ,היינו' ,תקרובתא עלמא
בעלמא' ] -התקרבות עולם לעולם[ ,דהיינו' ,עלמא
תתאה' ) העולם התחתון ( ,בחינת מלכות  -הספירה
התחתונה ,המקבלת ,מתייחדת ו'נגשת' לגבי 'עלמא
עילאה' ) העולם העליון ( ,בחינת 'זעיר אנפין'  -המידות
העליונות ,המשפיעות אור ושפע אלקי למלכות ,לקבל
השפע כו'  -התקרבות עולם בעולם  ,היינו  ,התקרבות
מלכות )יהודה( לז "א )יוסף( לקבל ממנו את השפע .

 -המשמעות
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וזהו על דרך שהיה במשכן הצומח למעלה
מהדומם ,כנזכר לעיל  -כדרך סדר השתלשלות  ,שז " א
הוא למעלה ממלכות ומשפיע בה כל שפעה וחיותה.
אבל לעתיד לבוא יתעלה יהודה ) מלכות ( להיות
למעלה מבחינת יוסף )ז "א( ,כמו שכתוב "אשת
חיל ) מלכות ( עטרת ) כתר של ( בעלה )ז " א ("  -כנ " ל,
ש מלכות למעלה מז "א )כשם שהכתר הוא מעל הראש(.

 (19ראה בראשית מב ,ו.
 (20ראה בביאור דברי הזהר הללו בלקו"ש חלק כ"ה ויגש )ב(.
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)ע"פ חסידות מבוארת על מאמר זה ע' יב -

יג(:
מעלת הדומם לגבי הצומח ,כמבואר לעיל ,היא
בענין הביטול ,ובענין הביטול להקב"ה יש כמה
מדריגות ,ובכללות הן שתים :
'יראה תתאה' – ביטול פשוט שהאדם מקבל על
עצמו את עול מלכותו יתברך ,שלמרות שלבו בוער
לתאוות ותענוגים גשמיים ,מכל מקום כופה את
עצמו לקבל על עצמו עול מלכותו ולהיות עובד את ה'
בפועל בלימוד התורה וקיום המצוות .ועבודה זו היא
ענין בחינת מלכות שבנפש האדם ,קבלת עול מלכותו,
ונקראת 'דומם' לפי שאין בה 'חיות' והתלהבות,
אלא רק שהאדם כופה את עצמו לקיים רצונו יתברך
במעשה בפועל.
ולמעלה יותר ישנה בחינת 'יראה עילאה' ,והוא
ביטול מוחלט להקב"ה ,עד שאין האדם מרגיש את
עצמו כלל ,וכמשל כשאדם עומד לפני מלך גדול,
שנופלת עליו אימה גדולה עד שמתבטל לגמרי
ממציאותו "שנעשה כאבן דומם ממש שלא יכול
לדבר ואין בו שום התפשטות והרגשה בעצמו כלל
וכלל" )תו"ח( .היינו ,זהו ביטול בו אין האדם מרגיש
את עצמו וישותו העצמית כלל ,ועבודה זו נובעת
מבחינת חכמה שבנפש ,חכמה אותיות כח מ"ה,
שהוא ביטול בתכלית.
וכן יש עבודה הנובעת מצד מידות האדם ,היינו
שמתבונן בגדלות ה' ומתעורר באהבה או יראת ה',
שעבודה זו היא למעלה הרבה מבחינת יראה תתאה,
כי כאן יש לאדם רצון חשק פנימי לעבודת ה' ,ואילו
בקבלת עול יש רק ביטול חיצוני בעוד שבפנימיותו
חושק ומתאווה לענייני עולם הזה.
אבל ביחד עם זה ,בעבודת המדות נרגשת עדיין
מציאות האדם ,שיש מי שאוהב ויש מי שירא ,שזהו
כל גדר המדות – התייחסות מציאות האדם לאיזה
דבר ,או באופן של קירוב ואהבה ,או באופן של יראה
וריחוק.
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חסידישע

~ ויגש ~

אבל יראה עילאה היא ביטול גמור לה' ובה אין
שום רגש של 'אני' ,וכאילו יש כאן רק את רצונו של
הקב"ה.
כלומר ,העבודה מצד מדות בנויה על רגש האדם,
שרגש האהבה מניעו לעבודתו יתברך .וככל שהרגש
גדול יותר ,כך עבודתו את ה' תהיה גדולה יותר.
אמנם ,אף שיראה תתאה היא למטה מעבודת
המדות ,השורש של עבודה זו הוא מיראה עילאה
שלמעלה ממדות .היינו ,שהיכולת של האדם לבטל
את עצמו להקב" ה למרות שלבו בוער לתאוות,
נובעת מכך שבנשמת כל אדם יש בחינת חכמה
שבנפש ,שמצד בחינ הזו האדם בטל לגמרי לה',
וממנה נמשכת באדם תכונה זו של ביטול .כי
לכאורה תמוה ,כיצד יש באדם גם ביטול נמוך זה
לכפות את עצמו לקיים רצונו יתברך ולא ללכת אחרי
תאוות לבו ,הרי אין בו שום אהבה או יראת ה'? אלא
רק מכיון ש'סוף מעשה במחשבה תחילה' ,שבחינת
המלכות שבנפשו ,ביטול חיצוני ופשוט דיראה תתאה
שורשה מבחינת החכמה שבנפשו – ביטול מוחלט
לה' דיראה עילאה .אלא שמאחר שאדם זה עדיין
בדרגא תחתונה ביותר ,בא ביטול זה לידי ביטוי רק
באופן חיצוני ,קבלת עול מלכותו יתברך.

פרשה

תחושת הביטול היא במידה יתירה , 21ולכן בה דווקא יש
השראת א ור אין סוף ב " ה  .וזו היא בחינת המחשבה הדמוברת
כאן – חכמה דאצילות.
]ולפי זה שבחכמה ישנו תכונת הביטול ביותר,
יבאר שגם הדרגא הנמשכת ממנה יש בה ביטול
גדול[:

ָסד ַבּ ְר ָתּא' ) זח " ג רמח  ,א (  -האב  ,חכמה
והנהַ ' ,אבָּא י ַ
) כמבואר בתניא פרק ג ' ש ' אב ' הוא כינוי לחכמה (  ' ,יסד '
) עשה ( את הבת  ,מלכות ) דמלכות היא בחינת מקבל (  ,היינו
ששורש המלכות הוא מהחכמה.22
]ומבאר הענין כפי שבא לידי ביטוי בעבודת ה'[:

כי 'חכמה עילאה'  -חכמה דאצילות  -נקראת 'יראה
עילאה' ) יראה עליונה (  -כי בחכמה עילאה נרגשת עצמות
אלקות מצד גודל הקירוב שלה לאור אין סוף ב " ה  ,ומהרגשה
זאת נובעת יראה גדולה ביותר – ביטול מוחלט להקב "ה.

ו'חכמה תתאה' ,שהיא המלכות  ,היא 'יראה
תתאה'  -יראה תחתונה יותר – קבלת עול מלכותו יתברך
23

וזהו ענין 'סוף מעשה במחשבה תחילה' בעבודת
האדם ' :סוף מעשה' הוא עבודה התחתונה ביותר,
שהאדם כפוה את עצמו לקיים בפועל ובמעשה רצונו
יתברך מצד קבלת עול מלכותו ,וביטל זה שרשו
מ'מחשבה תחילה' ,דמחשבה אותיות חשב מה,
ביטול בתכלית.
ולפי זה יובן ענין עליית יהודה למעל המסיוף
לעתיד לבוא ,שאז יתגלה כיצד הביטל דקבלת עול
מלכותו שרשה בבחינת 'חכמה' שבנפש ,ביטול
מוחלט לה' ,שלמעלה לאין שיעור מבחינ המדות,
שהן בחינת 'יש' ולא ביטול.
וזהו שהולך ומבאר[:

'חשב מ"ה',

כי הנה' ,מחשבה' הוא ] אותיות [
דהיינו ,תכלית הביטול  -כי  ,כאמור לעיל  ,מ " ה מורה
על ביטול ,כנאמר 'ונחנו מה'.

בחינת חכמה דאצילות' ,כח

שהוא  -המחשבה -
מ"ה' ) הקדמת ת "ז בתחילתה (  -חכמה אותיות כח מ " ה –
כח של ביטול  ,כי החכמה היא הספירה הנעלית ביותר
והקרובה ביותר לאור אין סוף ב "ה עצמו  ,ולכן בחכמה

בלבד אף שלבו בוער לתאוות גשמיות – כי במלכות אין גילוי
אלקות כמו בחכמה עצמה  ,וממילא אין הרגשת היראה חז קה
כל כך.

וזהו 'אבא יסד ברתא' – שמבחינת 'יראה עילאה'
דחכמה )אבא( נמשכה ) "יסד "( המלכות' ,יראה
תתאה' ) בת (  -כמבואר לעיל ששורש המלכות הוא
במחשבתו יתברך  ,חשב מ " ה  ,בחינת החכמה  ,ומחמת שורש
זה ש בו יש יראה וביטול מוחלט להשם  ,הנה  ,מזה נמשך גם
במלכות גודל הביטול של ה ) כנראה מכך שהארץ הגשמית ,
שבאה ממלכות דאצילות ,היא בביטול(.

 (21ליתר ביאור בהקשר בין חכמה וביטול – ראה בארוכה בס' חסידות
מבוארת מועדים ח"א בנספחים )ע' תב(.
 (22ראה תניא אגרת הקדש סימן ה בביאור ענין זה לענין אותיות הדיבור
)דמלכות עניינה דיבור( ,ששורש האותיות הוא מבחנית חכמה שבנפש .וראה
בארוכה בספר חסידות מבוארת מועדים ח"א ד"ה ת"ר נר חנוכה פרק ד )ע'
שכט ואילך(.
 (23ראה לקו"ת בלק עג ,א .עה ,ב .פ' ראה כט ,ד.

חסידישע

~ ויגש אליו יהודה ~

כלומר  :שורש של העבודה ד ' יראה תתאה ' הוא מ ' יראה
עילאה ' ,דהיינו  ,שהאפשריות לאדם לבטל את עצמו
להקב " ה  ,למרות שבלבו בוערת תאווה לעניינים גשמיים ובכל
זאת הרי הוא כופה את עצמו לקבל עול מלכותו יתברך –
נוב עת מכך שבנשמת כל אדם יש בחינת ' חכמה ' שבנפש ,
שמצד בחינה זו האדם בטל לגמרי להקב " ה  ,וממנה נמשכת
באדם תכונה זו של ביטול .
שכן  ,לכאורה  ,היות שאין לאדם השגה בגדלות ה '
ואיןבלבו שום רגש של אהבה או יראה  ,הרי מהיכן בא לאדם
כח ותוקף כזה לבטל את עצמו ואת רצונותיו להיות נכנע
להקב " ה? אלא  ,אין זה אלא מפני ש ' סוף מעשה במחשבה
תחילה ' ,היינו  ,שזה שהאדם מבטל את עצמו לרצונו יתברך
וכופה את עצמו לא ללכת אחרי תאוות לבו  ,נובע מהביטול
הפנימי שמצד בחינת חכמה שבנפש  ,שמצד בחינה זו האדם
ממש בטל ומבוטל לחלוטין לה ' בדרגא הגבוהה ביותר .

ולעתיד לבוא תתעלה בחינת 'יראה תתאה'
ב'יראה עילאה' מקורהּ ,על כן תהיה אז 'עטרת
בעלה'  -המלכות תהיה למעלה מז "א )המידות דאצילות(,
כי הביטול הוא למעלה במדריגה מאהבה ויראה
דמדות הנמשכים מבחינות חסד וגבורה ד'זעיר
אנפין'.
בעבודה מצד המדות עדיין מעורב בה רגש של ישות
ו מציאות  ' ,אני אוהב ' או ' אני ירא ' ,כנ " ל  ,ובמילא אין זה
ביטול גמור לה ' ,ואילו בחינת יראה עילאה היא למעלה באין
ערוך מזה  ,כי עניינה ביטול מוחלט לה ' ללא כל הרגשת ישות
ומציאות עצמאית .
והנה  ,לעתיד לבוא כאשר יתגלה כיצד יראה תתאה היא
ביטוי הביטל שמצד יראה עילאה  ,תתע לה גם עבודה נמוכה זו
להיות למעלה מעבודת המדות ) אהבה ויראה (.
] ו " התפעלות האהבה ] שתהיה אז [ לא תהיה רק
כמשמשים וטפלים להחזיק בחינת הביטל האמיתי "  ,שיהיה
"תמכין " לבחינת יראה עילאה וביטול האמיתי  ,כמו הארזים
בתקרת המקדש שהחזיקו המעזיבה של אבנים  ,כנ " ל ) תקס " ה
) ב (( [.
ולכך ,גם עכשיו יש בהארץ בחינת הביטול יותר -
שהכל דורסים עליה ,וכנזכר לעיל  -שגודל ביטולה נובע
ונמשך משורשה הנעלה  .וזהו על דרך הנתבאר לעיל  ,שיראה

פרשה
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תתאה שרשה ביראה עילאה  ,ודבר זה מתבטא בהביטול
העצום שיש בהארץ דווקא.

ובחינת ביטול ד'יראה עילאה' היא בחינת
ומדריגת משה רבינו עליו השלום" ,ונחנו מה כו'"
 מ " ה הוא בחינת החכמה  ,ומשה רבינו אמר על עצמו " ונחנו24
מה " ,בחינת החכמה.

וזהו מה שכתוב בהפטרה דפרשת 'ויגש'
טז -כה (:
" ַקח ְל ָך עֵץ ֶא ָחד ְוּכתֹב ָעלָיו ִליהוּדָה כו'ְ ,וּל ַקח עֵץ
ֶא ָחד ְוּכתוֹב ָעלָיו ְליוֹסֵף עֵץ ֶא ְפ ַריִם כו'ְ ,ו ָקרַב א ָֹתם
ֶא ָחד ֶאל ֶא ָחד כו' ] ְל ָך ְל ֵע ץ ֶא ָח ד ְו ָה יוּ ַל ֲא ָח ִד ים בְּ יָ ֶד ָך [,
אוֹתם ָע ָליו
ָת ִתּי ָ
ִהנֵּהֲ ,אנִי ֹל ֵק ַח ֶאת עֵץ יוֹסֵף כו'ְ ,ונ ַ
ֶך
ֶאת עֵץ יְהוּדָה כו'" ,עד – " ְו ַע ְב ִדּי ָדוִד ֶמל ְ
ֲעל ֶ
ֵיהם"  -הקב " ה אומר ליחזקאל הנביא לומר לבני ישראל
) יחזקאל לז ,

שלעתיד לבוא לא יהיו שתי ממלכות  ,יהודה וישראל ) יוסף ( ,
אלא כל ישראל יתאחדו למלכות אחת  ,מלכות בית דוד
שמשבט יהודה.
פירוש  -ביאור ההפטרה דפרשת ויגש ) בה מסופר שלעתיד
לבוא מלכות יהודה תתעלה על הכל( על -פי חסידות:

כי עתה יוסף הוא למעלה מיהודה ,שהוא נמשל
ל'ארז' אשר גדל בגובה ומתוסף והולך.

) (24ועיין לקמן על פסוק 'יהודה אתה' )פ' ויחי מה ,ב(  -שם מבאר
מעלת בחינת יהודה ,מלכות – הודאה וביטול ,על שאר אחיו ,ז"א – מידות.

ומה שכתוב על פי מאמר הזהר פרשת 'אמור' ,על פסוק "וגם
אמנה אחותי בת אבי כו'" ,מענין 'בחכמה יסד ארץ ,כונן שמים
בתבונה' )ביאורי הזוהר לאדמו"ר האמצעי ע ,ב(  -ששורש הארץ והמלכות
הוא מחכמה דווקא ,ואילו שורש השמים שעשוים מאש ומים ,חסד וגבורה –
ז"א – הוא ממדריגה תחתונה יותר ,בינה.

ועיין מה שנתבאר לעיל פרשת בראשית ד"ה 'להבין הטעם
שנשתנה יצירת ]האדם משאר הנבראים[' )ג ,ד ואילך(  -גם שם מבאר את
הפסוק 'בחכמה יסד ארץ' ומעלת שורש המלכות מצד 'נעוץ תחילתן
)חכמה( בסופן )מלכות(' ,ולכן נשמת האדם שבאה מחכמה ,התלבשה בגוף
הדומם ,מלכות ,משא"כ שאר הנבראים שגופם צומח(.
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כך יוסף ,אליו שייכים עשרת השבטים ,כמו
שכתוב שם  -בהפטרת פרשת ויגש " -ושבטי ישראל
חביריו"  -של יוסף ,נמצא ,הוא מרובה בשבטים
יותר מיהודה  -להורות על גודל מעלתו ,שעל שם זה
נקרא 'יוסף'  -לשון תוספת וריבוי  ,כי הוא ב מ דר י גה נעלית
יותר ,מרובה בשבטים.
כי הוא ה'דעת עליון' כו'  -כמבואר לעיל שיוסף הוא
בחינת היסוד שעולה עד הדעת  ,והדעת עולה עד הכתר  ,הרי
שהוא בדרגא נעלית ביותר.

אך ,לעתיד לבוא כשיתחברו שניהם – יוסף
ויהודה – ביחד בתכלית היחוד האמיתי  -כ כתוב
בהפטרה ' ְו ָק ַר ב אֹ ָת ם ֶא ָח ד ֶא ל ֶא ָח ד ְל ָך ְל ֵע ץ ֶא ָח ד ְו ָה יוּ
ַל ֲא ָח ִד ים בְּ יָ ֶד ָך ' ,דהיינו ,מה שכתוב "ויגש אליו
יהודה"  -התקרבות והתעלות בחינת יהודה  ,מלכות ,
והתאחדותה עם בחינת יוסף ,ז "א ,וכמו שכתובֶ " 25א ָחד
ְבּ ֶא ָחד ִיגַּשׁוּ"  -יהודה ניגש ליוסף ' אחד באחד ' –
בהתאחדות גמורה ,וזה יהיה לעתיד לבוא ,אז -
בהתעלות והתאחדות זו  -יתעלה יהודה למעלה מיוסף
 יתגלה שורש המלכות שהוא למעלה מז "א ,כנזכר לעילעל פסוק "אשת חיל עטרת בעלה"  -האשה המקבלת ,
מלכות  ,תתעלה למעלה מבעלה  ,ז " א  ,כשם שהכתר ) עטרה (
הוא מעל הראש.
ולכן ,אז "ועבדי דוד ) יהודה ( מלך על כל ישראל" -
בחינת יהודה תהיה למעלה מכל ישראל ,כולל יוסף ) כמלך
שהוא למעלה מכל העם (  ,כי שורש המלכות למעלה מז " א
) כנ " ל בענין 'אבא יסד ברתא'(.

וזהו שכתוב ) בראשית מה ,א ( " ְולֹא ָיכֹל יוֹסֵף ְל ִה ְת ַא ֵפּק
כו' ְבּ ִה ְתַודַּע יוֹ ֵסף ֶאל ֶא ָחיו" ,דהיינו ,שנתחברו
יוסף ויהודה בתכלית החיבור והיחוד' ,למיהוי
) להיות ( אחד באחד' כו'  -שכן ' התודע ' מתפרש גם
26

' התאחד ' ) כי דעת הוא מלשון התקשרות  ' ,והאדם ידע את

) (25איוב מא ]ח[(.
 (26זהר תרומה קלה ,סע"א.

פרשה

חוה ' (  ,וכאשר התודע יוסף לאחיו  ,התאחד גם עם יהודה ,
27
להיותם בהתאחדות מוחלטת.

) (27ועיין על פסוק 'והיה מספר בני ישראל כו'' )לקו"ת במדבר ו ,ג(,
ְשׂמוּ להם ראש אחד
בענין' :ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ,ו ָ
כו''.
ועיין בדרוש 'ברכת הזמון' )סידור עם דא"ח שער ברהמ"ז קב ,ב(,
בענין :שדוד המלך עליו השלום יברך על כוס יין המשומר שלעתיד
לבוא כו'.
ועיין על פסוק 'מחר חדש' )לקו"ת ברכה צז ,א( ,בענין :יהונתן ודוד.
ובכל הנזכר לעיל יובן ויבואר מה שכתוב בלקוטי הש"ס מהאר"י
ז"ל בביאור מאמר רז"ל ב]פרק[ 'חלק' )]סנהדרין[ דף ק"ב סוף עמוד
א(:
'שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בן נבט ]בבגדו[ ,ואמר לו:
'חזור בך ]תעשה תשובה[ כו' ]ואני ואתה ובן ישי )דוד( נטייל )ביחד( בגן
עדן[ ,אמר ליה  -ירעבם להקב"ה' :מי בראש'  -מי יהיה בראש בטיול זה
בגן עדן? אמר ליה  -הקב"ה לירבעם' :בן ישי בראש' .אמר ליה
]ירעבם[' :אי הכי ,לא בעינא'  -אם כן ,אינני רוצה בכך )ולא אשוב
בתשובה(.
שהוא  -המשמעות הפנימית של סיפור זה היא  -ממש הענין הנזכר
לעיל  -לגבי יהודה ויוסף ,כפי שהולך ומבאר.
שהקדוש ברוך הוא רצה שירבעם יחזור בתשובה ,ואז יאיר בו
מבחינת ומדריגת יוסף ,בחינת 'עץ אפרים' כו'  -כמובא לעיל בהפטרה
של פרשת ויגש .וזהו 'אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן' ,שיהיה מאיר
בהם אין סוף ברוך הוא בהארה רבה ,וזהו 'אנ"י' כו'  -הארת והתגלות
אור אין סוף ב"ה בעצמו.
אמר ליה  -ירעבם להקב"ה' :מי בראש'? כי הוא רצה כמו שהיה
עכשיו ,שבחינת ומדריגת יוסף הוא למעלה מבחינת יהודה ,לכך
רצה הוא להיות בראש לגבי דוד  -כי אם היה עושה תשובה ,היתה
מאירה בו בחינת יוסף ,כנ"ל.
אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו שלעתיד לבוא יתעלה יהודה ,לכן,
בן ישי )דוד( בראש כו'.
אמר ליה' :אי הכי לא בעינא'] ,לפי[ שלא היה בו בחינת ביטול
ושפלות זה  -הביטול של בחינת יהודה ודוד ,ולכן לא היה יכול להשפיל את
עצמו ולהתבטל לבחינת דוד כמו שיהיה לעתיד לבוא.
וזהו שאמרו רז"ל )סנהדרין קא ,ב(' :גסות הרוח שבירבעם טרדתו
כו' ]מן העולם['  -גסות הרוח שלו גרמה לו שנטרד מן העולם ,היינו משום
שלא רצה לבטל את עצמו למצב הדברים לעתיד לבוא ,שאז יהיה דוד
במדריגה עליונה יותר.
ומעין זה נתבאר גם כן במקום אחר בענין המרגלים )ראה אוה"ת
שלח ע' תנ ואילך( ,שלא היה בהם גם כן שפלות זו לגבי בחינת 'ארץ
העליונה'  -מלכות דאצילות ,דוד ,שדימו בעצמם )חשבו( שאינם
צריכים לזה  -ביטול לגבי מלכות ,עולם המעשה ,להיותן מ'עלמא
דדכורא' )עולם הזכר(  -בחינת ז"א המשפיע למלכות ולמעלה ממנה] ,כמו
שנאמר על המרגלים" [:כולם אנשים כו'"  -עולם הזכר ,ז"א .ולכן לא רצו
להיכנס לארץ ישראל ,בחינת מלכות דאצילות.

חסידישע
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 והרי ענין החיבור של יוסף ויהודה שיהיה לעתיד לבוא) כמבואר בהפטרה ( נרמז גם כן בהפרשה , 28ובזה גופא
מודגשת מעלת יהודה על יוסף  ,דאילו בתחילת הפרשה ניגש
יהודה אל יוסף  ,משא "כ כאן היה להיפך  ,ש " התוודע יוסף אל
אחיו  . .הגשה זו היתה כדי לכלול בחינת יוסף ביהודה ..
שנכלל ונתאחד במדריגת יהודה "  ,וכמו לעתיד לבוא שיתעלה
יהודה למעלה מיוסף ויהיה דוד עבדי נשיא להם לעולם
29
) תקס " ה ) ב (( .

אבל יוסף הצדיק ויהודה יתחברו לעתיד לבוא בתכלית היחוד,

'למיהוי אחד באחד' ,כנזכר לעיל  -ואז תתגלה מעלת שורש יהודה על
יוסף(.
 (28אלא שעיקר ענין זה – מעלת יהודה על יוסף שתתגלה לעתיד לבוא –
מפקרש בהפטרה דווקא ,כי תקנת ההפטרה היתה מחמת הגזירות של זמן
הגלות ,אשר ירידה זו צורך עליה ,שעל ידי הגלות מגיעים להגילויים דלעתיד
לבוא ,ולכן דווקא בהפטרה מודגשת מעלת יהודה על יוסף שתתגלה לעתיד
לבוא )ד"ה ויגש תשמ"ו(.
 (29ראה בפי' חסידות מבוארת על מאמר זה בסופו לקיצור המאמר
והוראות בעבודת ה' – ע' יח.

פרשה
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פרשה

~ המאמר בלשונו כפי שמופיע בתורה אור ~
עם הוספת קצת סימני פיסוק  ,ופיתוח ראשי -תיבות  ,וחילוק לקטעים

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו' .הנה ,כתיב
קורות בתינו ארזים וגו' .והנה י"ל ההפרש בין המשכן
לבית עולמים שהמשכן הי' מארזים כמ"ש עצי שטים
עומדים והמכסה הי' מיריעות עזים ועורות אילים
ועורות תחשים כו' והבהמ"ק הי' מאבנים ועפר דוקא
)שאסור לעשות בו עץ בולט ואכסדראות של עץ כמ"ש
הרמב"ם פ"א מהל' בית הבחירה וע' בס' החינוך מצוה
תצ"ב( רק שהיו כלונסאות של ארז בתקרת האולם כו'
וצ"ל זה מפני מה במשכן היו הארזים עיקר בבנין והעפר
הי' רק בקרקע המשכן למטה .ובמקדש נהפוך הוא שהיו
האבנים והעפר העיקר שאפי' הגג הי' מהן ולא היו עצים
רק כלונסאות של ארז הנ"ל שהיו טפלים לעיקר הבנין.
והענין כי הנה ידוע שיש בכל עולם ד' בחי' דצח"מ
והדומם הוא למטה במדרגה מצומח והצומח למטה מן
החי כו' והעילוי שבכולם הוא בחי' המדבר ולכאורה
תמוה דא"כ מפני מה הארץ דוקא תוציא צמחה
שהצומח יהי' גדל ונולד ונמשך מעפר הארץ הלא
הצומח הוא למעלה מהדומם שהוא העפר .אך הענין
דלא ראי זה כראי זה שאע"פ שהדומם למטה במדרגה
מן הצומח עכ"ז יש בו מעלה יתירה מצד שרשו
שלמעלה מבחי' צומח וחי כו' .דהנה ידוע מחלוקת
התנאים בגמ' )חגיגה יב (.חד אמר שמים קדמו לארץ
כמ"ש בראשית ברא כו' את השמים ואת הארץ וח"א
ארץ קדמה כמ"ש ביום עשות כו' ארץ ושמים ואלו ואלו
דא"ח שבמחשבה ארץ קדמה לשמים וכשברא ברא
השמים תחלה .והענין כי סוף מעשה במח' תחלה פי' כי
הארץ לפי שהיא סוף מעשה ע"כ שרשה במח' היא
בבחי' תחלת המחשבה אבל השמים שהם תחלת
המעשה הם אחרוני' במחשבה כי זהו הכלל שהסוף
מעשה עולה תחלה במחשבה ולכך הצומח למעלה
מהדומם וכן החי למעלה מהצומח כו' שזהו כפי סדר
ההשתלשלות דדצח"מ בעולמות שבחי' הדומם ועפר
הארץ הוא בחי' סוף מעשה וצומח וחי למעלה ממנו
במדרגה והוא ענין שמים קדמו לארץ .ומ"מ מצד שרשן

במחשבה הקדומה הרי ארץ דוקא קדמה לכולם
במחשבה .לכן דוקא בה יש הכח והיכולת להוציא
צמחה מצד שרשה הנעלה ולכן הצומח והחי והמדבר
כולם מקבלים ממנה כו'.
והנה במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית השלימות
שהיה רק דירת עראי של הקב"ה .כמ"ש ואהיה מתהלך
באהל ובמשכן כו' .לכך נעשה כפי אופן סדר
השתלשלות העולמות איך שנבראו כסדרן שבזה שמים
קדמו לארץ .ולכן כותלי המשכן היו מקרשים שהן בחי'
צומח .ורק קרקע המשכן הי' מעפר .שזהו כמו שהוא
בהשתלשלות שהצומח למעלה מן הדומם ולכן נעשו
הקרשים מארזים שהארז גדל בגובה מאד שזהו בחי'
העליונה שבצומח כו' למעלה מעלה מבחי' הדומם שאין
בו תוספת וגידול כלל .והמכסה על המשכן היה
מיריעות ומעורות אילים ותחשים כו' שהוא בחינת החי
שלמעלה במדרגה גם מבחי' הצומח .לפיכך היריעות
שהם בחי' המקיפים שהיו פרושי' על כותלי המשכן היו
מבחי' חי שהוא למעל' מבחי' צומח שממנו נעשו כותלי
המשכן .נמצא שכ"ז נעש' כפי סדר מעלת ומדרגת
ההשתלשלות בהשתלשלותן ובריאותן מלמעלמ"ט
שהוא בחי' שמים קדמו כו' .אבל במקדש היה נמצא בו
תכלית השלימות כי היה דירת קבע של הקב"ה כמ"ש
זאת מנוחתי עדי עד שהי' מעין עוה"ב מה שיהי' באלף
השביעי כשיהי' מנוחה לחיי העולמים שאז תתעלה
הארץ עליונה שהיא בחי' מל' דאצי' להיות למעלה
מכולם .וכמ"ש אשת חיל עט"ב שתהי' עטרת לע"ל
לז"א דאצילות .והיינו מצד שרשה שעלתה במחשבה
הקדומה תחלה ארץ קדמה לשמים .לכן אף בבהמ"ק
שהי' מעין עוה"ב נעשה עיקר הבית מאבנים ועפר שהם
בחי' דומם שאף הגג והמעזיבה שהיא בחי' המקיף נעשה
מאבנים ועפר ולא מארזים שהוא כפי מה שיהיה לע"ל
שבחי' ארץ קדמה א"ח עט"ב מצד שרשה כו' רק
שכלונסאות של ארז שהיה בהתקרה הם היו בחי' תמכין
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לבד לעיקר התקרה הנעשה מבחי' דומם וכענין תמכין
דאורייתא) .ועמ"ש במ"א ע"פ מחר חדש במ"ש יהונתן
לדוד ואנכי אהיה לך למשנה כו'(.
והנה נראה בעליל ג"כ בחי' זו שיש בהארץ מעלה יתירה
והוא בחי' הבטול שיש בה שהיא מדרס תחת כפות רגלי
הכל משא"כ הצומח שגדלים בגובה והתנשאות כו'.
ובטול זה נמשך מצד שרשה הנעלה במחשבה
שהמחשבה היא בחי' חשב מ"ה שהוא תכלית הבטול
כמ"ש מרע"ה ונחנו מ"ה .ומשם נמשך ומתלבש בחי'
הבטול בארץ ומצד זה תתעלה לע"ל להיות עט"ב לכן
היה בהמ"ק מאבנים דוקא )וכמ"ש ג"כ במ"א ע"פ
מזמור שיר חנוכת הבית דלכך אמרו בגמרא על כורש
שהחמיץ במה שחזר וצוה לערב בחי' צומח בבהמ"ק
נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת כו' כי צ"ל
כולו באבנים דוקא מטעם הנ"ל .ובתפלה הוא בחי'
השתחואות שבשמ"ע קול דממה דקה .בחי' דומם
ואותיות התפלה הם בחינת דומם( משא"כ בהמשכן
שנעשה כפי סדר ההשתלשלות דעכשיו שבחי' צומח
למעלה מהדומם שמים קדמו כו' לכן היו הכותלי' מעצי
שטים והעפר היה בקרקע המשכן וכנ"ל.
והנה זהו ג"כ ענין יוסף ויהודה .שהוא ג"כ בחי' ומדרגת
שמים וארץ ובחי' צומח ודומם כו' .כי יוסף לשון
תוספת ורבוי שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה
והוא ענין בחי' צומח ובפרט בחי' הארז שגדל והולך
למעלה מעלה ברום המעלות .וכמ"ש צדיק כתמר יפרח
כארז בלבנון ישגה )והיינו בחי' ז"א דאצי' שנק' צומח
לגבי המל' שנק' דומם כמ"ש במ"א באריכות שהמדות
יש בהם צמיחה וגידול אבל האותיות הן בחי' דומם כו'
ובמדות יש בחי' קטנות וגדלות .וזהו בחי' עץ ארז ואזוב
שהאזוב הוא בחי' הקטנות והארז בחי' הגדלות כו' .וז"ש
כארז בלבנון ישגה כו' ויוסף בפרט הוא בחי' יסוד
שעולה עד הדעת ודעת עולה עד הכתר כו' .וכשמבריח
מעלה מעלה נק' ארז בלבנון כו'( ויהודה הוא בחי' ארץ
מל' דאצילות שהיא בחי' הדומם דאצי' .ולכן יהודה ל'
הודאה ובטול שהדומם יש בו בחי' הבטול ביותר כנ"ל.
והנה בסדר ההשתלשלות עתה יוסף הוא למעלה
מיהודה שהרי המל' מקבלת שפעה וחיותה מן הז"א
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ולכן יוסף היה המלך במצרים שהוא בחי' צומח בחי'
גידול והתנשאות והוא היה המשביר והמשפיע לכולם.
ויהודה הוא המקבל .וז"ש ויגש אליו יהודה ויאמר בי
אדני .פי' שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק וכמבואר
בזוהר דויגש היינו תקרובתא עלמא בעלמא .דהיינו
עלמא תתאה בחי' מל' מתייחדת ונגשת לגבי עלמא
עלאה בחי' ז"א לקבל השפע כו' .וזהו ע"ד שהיה במשכן
הצומח למעלה מהדומם כנ"ל .אבל לע"ל יתעלה יהודה
להיות למעלה מבחי' יוסף כמ"ש א"ח עט"ב מצד שרשו
שעלה במחשבה תחלה כנ"ל .כי הנה מחשבה הוא חשב
מ"ה דהיינו תכלית הבטול שהוא בחי' חכ' דאצי' כח
מ"ה .והנה אבא יסד ברתא כי ח"ע נק' ירא' עלאה .וח"ת
שהיא המל' היא יראה תתא' וזהו אבא יסד ברתא
שמבחי' יראה עלא' דחכ' נמשכ' המל' יראה תתאה.
ולע"ל תתעלה בחי' יראה תתאה ביראה עלאה מקורה
ע"כ תהי' אז עט"ב כי הבטול הוא למעלה במדרגה
מאהוי"ר דמדות הנמשכי' מבחי' חו"ג דז"א .ולכך גם
עכשיו יש בהארץ בחי' הבטול יותר וכנ"ל .ובחי' בטול
דיראה עלאה היא בחינת ומדרגת משרע"ה ונחנו מה כו'
)וע' לקמן ע"פ יהודה אתה ומ"ש ע"פ מאמר הזהר פ'
אמור ע"פ וגם אמנה אחותי בת אבי כו' מענין בחכמה
יסד ארץ כונן שמים בתבונה .ועמש"ל פ' בראשית ד"ה
להבין הטעם שנשתנה יצירת(.
וזהו מ"ש בהפטרה דפ' ויגש קח לך עץ אחד וכתוב עליו
ליהודה כו' ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים
כו' וקרב אותם אחד אל אחד כו' הנה אני לוקח את עץ
יוסף כו' ונתתי אותם עליו את עץ יהודה כו' .עד ועבדי
דוד מלך עליהם .פי' כי עתה יוסף הוא למעלה מיהודה
שהוא נמשל לארז אשר גדל בגובה ומתוסף והולך .כך
יוסף אליו שייכים עשרת השבטים .כמ"ש שם ושבטי
ישראל חביריו נמצא הוא מרובה בשבטים יותר מיהודה.
שע"ש זה נק' יוסף כי הוא הדעת עליון כו' .אך לעתיד
לבא כשיתחברו שניהם יוסף ויהודה ביחד בתכלית
היחוד האמיתי דהיינו מ"ש ויגש אליו יהודה וכמ"ש
)איוב מ"א( אחד באחד יגשו וזה יהיה לע"ל אז יתעלה
יהודה למעלה מיוסף כנ"ל ע"פ א"ח עט"ב .ולכן אז
ועבדי דוד מלך על כל ישראל .וז"ש ולא יכול יוסף
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חסידישע

~ ויגש ~

להתאפק כו' בהתודע יוסף אל אחיו דהיינו שנתחברו
יוסף ויהודה בתכלית החבור והיחוד למיהוי אחד באחד
כו') .וע' ע"פ והיה מספר בנ"י כו' בענין ונקבצו בני
יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד כו' .וע'
בדרוש ברכת הזמון בענין שדהע"ה יברך על כוס יין
המשומר שלע"ל כו' וע' ע"פ מחר חדש בענין יהונתן
ודוד.
ובכל הנ"ל יובן ויבואר מ"ש בלקוטי הש"ס מהאר"י ז"ל
בביאור מארז"ל בחלק )דק"ב סע"א( שתפשו הקב"ה
לירבעם בן נבט ואמר לו חזור בך כו' א"ל מי בראש א"ל
בן ישי בראש א"ל אי הכי לא בעינא .שהוא ממש הענין
הנ"ל שהקב"ה רצה שירבעם יחזור בתשובה ואז יאיר בו
מבחי' ומדרגת יוסף בחי' עץ אפרים כו' .וזהו אני ואתה
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ובן ישי נטייל בג"ע שיהי' מאיר בהם א"ס ב"ה בהאר'
רבה .וזהו אנ"י כו' א"ל מי בראש כי הוא רצה כמו
שהיה עכשיו שבחינת ומדרגת יוסף הוא למעלה מבחי'
יהודה לכך רצה הוא להיות בראש לגבי דוד אבל
הקב"ה אמר לו שלע"ל יתעלה יהודה לכן בן ישי בראש
כו' א"ל אי הכי לא בעינא שלא היה בו בחי' בטול
ושפלות זה .וזשארז"ל גסות הרוח שבירבעם טרדתו כו'.
ומעין זה נתבאר ג"כ במ"א בענין המרגלים שלא היה
בהם ג"כ שפלות זו לגבי בחי' ארץ העליונה שדימו
בעצמם שא"צ לזה להיותן מעלמא דדכורא כולם אנשים
כו' .אבל יוסף הצדיק ויהודה יתחברו לע"ל בתכלית
היחוד למיהוי אחד באחד כנ"ל(.

מנדבים חודשיים – 25
לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ולזכות
הרבנית הצדקנית,
הרבנית חי' מושקא
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם דוד
ומרת רחל לאה
טיברג
***
לזכות
לוי וזוגתו מרת רבקה
לאה
ובניהם חי' מושקא,
מנחם מענדל ,ובתיה
מינא
געלב
***
לזכות
הרה"ת ר' שרגא פייועל
בראוד
***
לזכות
הרה"ת ר' יוסף
רסקין וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לזכות
הבחור התמים אליה
סילפין
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נפתלי
מיכאלאווסקי וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הבחור התמים מיכאל
זהבי
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' ישראל מאיר
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
הרה"ת אברהם ישעי'
בהרה"ת
עובדי' ע"ה
שטראקס
***
לזכות
בת שבע שתחי' בת
הרה"ת יוחנן מרזוב
וכל משפחתו
***
לזכות
דינה בת שבע בת
מאירה אסתר
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' יהושע
בירקאוויץ
וכל משפחתו שיתברכו
בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
רבקה אלטא בת
חנה לאה
עליה השלום
***
לעילוי נשמת
הילדה היקרה עדאל
שיינא ע"ה בת הרה"ת
מרדכי אליה יבדל לחיים
טובים וארוכים
האנאווער
***
לזכות
הרה"ת ר' אביגדור
סימאנדס וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' חיים משה
וזוגתו מנוחה רחל ובניהם
מנחם מענדל ופעסיא
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
ראובן אברהם בן אלתר
שלמה זלמן
תנצב"ה
***

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר'
שמואל אייזיק הלוי ע"ה
פאפאק
נפטר ליל ש"ק פ'
במדבר ,ה' סיון ערב חג
השבועות ,התשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
נדפס על ידי ולזכות
משפחתו שיחיו לאורך
ימים ושנים טובות
***
לעילוי נשמת
בתיה בת שלמה הלוי
ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
***
לזכות
ולרפואה שלימה וקרובה
עבור
חי' אלה שתחי' בת ריסא
ולזכות
עמנואל בן חי' סאשה
***
לזכות
רפו"ש ליוסף יצחק בן
איריס
ודורי בן אורה
לזכות אשר בן רינה
לזיווג משורש נשמתו
ולגאולה שלימה של עם
ישראל בקרוב ממש
***

לזכות
לרפו"ש לשאול אליהו
שיחי' בן חנה רבקה
שתחי'
***
לזכות
מרת חנה מינא בת
שושנה אביבה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
הרחמים רבים כתריאל
שלום בן
הרחמים רבים חיים
יצחק ע"ה
נלב"ע ביום הש"ק ח'
תשרי תשס"ז
תנצב"ה
***
לזכות
הרה"ת ר' יונתן מיכאל
הכהן
בן ריסא ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נחמן דוב
שיחי'
בן מאלע ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
יחזקאל בן יוסף חיים
ולעילוי נשמת
רבקה בת יחזקאל
***
לעילוי נשמת
ר' ראובן בן ר' יוסף
רובינשטיין ע"ה נדבת
חתנו ר' מיכל קארצאג
***
לזכות
בת מצוה
יהודית
כ"ח תמוז תשע"ג
ולזכות אחיותיה חי'
מושקא ,זעלדא ,ואחיה
שרגא פייוויש ,מנחם
מענדל
נדבת הוריו
מרדכי אברהם ישעיהו
וזוגתו מרת אסתר שפרה
טלזנר
***
לזכות הרב ומשפיע
שמואל לו ,שימשיך
בעבודתו הקודש
מאת תלמידו
שאול גנוגלי
***
לזכות
World Trade
Copiers
ואברהם הולצברג

שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הת' מנחם מענדל בן
שיינא באשא
ליום הולדתו כ"ט תמוז
לברכה והצלחה בכל
המצטרך לו
לאריכות ימים ושנים
טובות
***
לזכות
אסתר בת
רחל
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הילד חייל בצבאות ה'
אברהם זאב בן שיינא
באשא
ליום הולדתו כ"ב אלול
לשנת הצלחה רבה
ומופלגה בגו"ר
***
לזכות
ר' לוי יצחק הלוי
וזוגתו מרת חנה
קורינסקי
וכל יוצאי חלציהם
ולזכות
'חדר מנחם' מלבורן
אוסטרליה

מנדבים חודשיים 50 -
לזכות
הרה"ת ר' לוי הלוי בן שרה
וזוגתו מרת שיינא מלכה בת רחל
ובניהם יהודית ,צבי הירש הלוי ,חי' מושקא

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת באבי'ג

בת שיינא מלכה
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***

***

Refuah Sheleima for

לזכות
הרה"ת ר' שלום דובער
וזוגתו מרת חי' מושקא
גורביץ

Daniel Reuvein ben Dina
Donated
Anonymously

וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת אהרן

מנדבים חודשיים 150 -
לזכות
הרה"ת ר' שמואל דוד וזוגתו
שיחיו
ניומאן
וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי
מזוני ובכולם רווחי

לזכות
ר' יעקב בן חנה שי'
גרסון
וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה

לעילוי נשמת
הרה"ת הר' אליהו ציון בן הרה"ת ר' חנניה ומרת ברוכה
ולזכות
מרת סופי' בת גרז שתבדל לחיים טובים וארוכים
ולזכות
ר' חיים שמעון בן רחל ,ומרת חי' לאה בת ראשקא שיחיו
נדבת
אוריאל בן סופי'
וזוגתו מרת חנה טויבע בת חי' לאה
ומשפחתם שיחיו
להצלחה רבה בגו"ר

השליח הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

מינץ
לזכות
הילדים מנחם מענדל ,אייזיק גרשון ,צמח ,משה ,וחי' מושקא שיחיו
מינץ
שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת

נדבת
ר' יוסף הלוי וזוגתו מרת חנה מלכה שיחיו

גורביץ
לזכות
כל משפחתו
שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת
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