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"ויחי" יעקב בארץ מצרים וגו' ,יש
לתמוה למה לא אמר לשון הרגיל בתורה כמו
וישב יעקב בארץ מצרים וגו' או ויהי ימי יעקב
בארץ מצרים ,ועי' מה שפירש האור החיים הק'
שהכוו ה בלשון "ויחי" הוא לומר שאלו השבע
עשרה ש ה שהיה במצרים היו חיים טובים וחיי
חת ומ וחה עבורו יותר מבכל משך חייו )ולכן
כתב עליהם לשון "ויחי"( ע"ש.
הק'א כתב על פסוק זה שיעקב זכה
במצרים להגיע להשגת בואה יותר ממה שהיה
לו עד עתה בדומה לדרגת משה רבי ו ע"ה,
עשדה"ק ,ועי' גם כן בכלי יקר שכתב לפרש לשון
"ויחי" )כעין זה באופן אחר קצת( שזכה בש ים אלו
לטעם עולם הבא.
ע ין זה צריך ביאור איך יתכן שדווקא
במקום שפל של ערות מצרים זכה לדרגא גבוהה
כזו שלא זכה בה בארץ ישראל.
לפרש ולבאר הע ין ו קדים שעלי ו לדעת
שכל המאורעות שעוברים על האדם בחייו הכל
תלוי איך שהאדם מקבל אותם ,וכעין מה
שאמרו חז"ל שכל החלומות הולכים אחר הפה
)כלו' אחרי הפתרון( דהיי ו איך שמפרשים את
משמעות החלום ,וכך הוא גם לגבי כל
המאורעות הקורות לבן אדם בעולם הזה שתלוי
איך האדם מסתכל עליהם ואיך הוא מפרש
אותם ואיך מקבל אותם.
יש להבין שבאמת כל העולם הזה הוא רק
דמיו י ודומה לחלום אמ ם כל זמן שהאדם
מצא תוך העולם הזה שהוא תוך השקר אי
אפשר לו לראות ולהבין את זה כל כך כי העולם
הזה שהוא מצא בה מחשיך עי יו מלראות את
האמת ולכן קרא עולם הזה עלמא דשקרא כי
העולם הזה משקר לעי י האדם וגורם לו שיראה
כל ע י יה לא על פי אמתתם ,ולכן כל זמן
שהאדם קשור לעולם הזה אי אפשר לו לראות
את הצורה האמיתית של העולם הזה ,ורק אחרי
שיצא מתוך העולם הזה אזי פתחים עי י האדם
לראות את האמת.
שהוא בע ין החלום שכל זמן שהאדם
ישן וחולם )אי ו מסוגל לראות את האמת שהחלום
הוא דמיון בעלמא אלא( הרי הוא רואה את הדמיון
של החלום כאילו זה אמיתי ,ואם יחלום שמכים
אותו ירגיש כאלו יש לו כאב ,וכמו כן כאשר
מתבזה בחלום מרגיש הבזיון לא פחות מבאם
זה היה בהקיץ ,וכמו כן כאשר חולם על תע וג
ושמחה הרי הוא מרגיש כמתע ג ושמח אע"פ
שבאמת אין שם יותר מדמיון בעלמא ,ורק
כאשר מתעורר מהשי ה אזי רואה את האמת
שהחלום היה רק דמיון שווא בעלמא ,ואז פלא

כלליים ש וגעים תמיד ולכן
אפשר וכדאי לקוראם גם
אחרי הפרשה או

המועד.

בעי יו איך בחלום ראה את דברי החלום
כמציאות אמיתי וממשי.
יפלא בעי י ה פש כאשר היא יוצאת
מהעולם הזה ו מצאת למעלה אזי כאשר
תסתכל מלמעלה למטה תראה איך שהעולם
הזה הוא שקר ודמיו י ורחוק מהאמת והיא
רואה את העולם הזה כחלום ודמיון בעלמא עד
שלא תוכל להבין איך היה אפשר לטעות
ולראות את ע י י העולם הזהכמציאות ממש.
כן יהיה כאשר יגיע הגאולה השלימה
שאז יתבטל כל השקר והדמיון של העולם הזה
)ומכל שכן לעתיד לבא שאז יתבטל העולם הזה לגמרי(

היה כול ו כמו מי שיתעורר משי תו ,ואז
יתגלה ל ו שכל העולם הזה היה כחלום.
מי שלומד את התורה הק' ומבין את
האמת ומעמיק בה יוכל להבין גם היום כאשר
עוד ו בעולם הזה שהעולם הזה אי ו כמו
ש ראה לעי י בשר אלא יש לה משמעות עמוקה
יותר ממה ש ראה לעין ,ולכן המסתכל על פי
התורה הק' ועי ים הרוח יים יודע איך להבין
ולפרש את המשמעות האמיתי ולהבין שטמון
וג וז בתוך כל מאורע שבעולם הזה גם אור גדול
שמתוכה יבין דברים רוח יים ואת האלקות
וכמו שכתוב ) (...מבשרי אחזה אלוק ועל ידי כן
יוכל להתעלות יותר בדרגות הרוח יות.
שכן מי שלומד תורה לשמה ועל ידי כן
זוכה לאור התורה הק' ומדבק עצמו בה אזי לא
רק שיבין איך לפרש את ע י י העולם הזה אלא
הרי הוא יכול להעלות פשו מעל העולם הזה
ואז מסתכל עליה מלמעלה למטה ואז יראה
בעי יו ממש את המשמעות האמיתי הרוח י
מכל העולם הזה וממאורעיו ויראה כמו בעי יו
ממש שהחלק הגשמי הרי הוא כחלום ודמיון
בעלמא.
זה רמוז בפסוק בשוב ד' את שיבת ציון
"היי ו כחולמים" שלכאורה לא מובן הכוו ה
בפרט מה ש אמר בלשון עבר "היי ו" כי לפי
פירוש המפרשים שםב היה לו לומר בלשון
הווה ,אמ ם לפי האמור יש לפרש הכוו ה כך
שאז יתגלה לעי י ו האמת ו בין משמעות
האמיתי של כל ההווה בעולם וגם על כל העבר
ועל ידי כן בין שטעי ו עד עתה במשך כל
הגלות ושבאמת כל העבר וגם הגלות וכל
הצרות היו כחלום ואז היה כמו האדם שחולם
חלום רע כגון שמכים או מבזים אותו והוא
מצטער ועצוב מאד מזה וצועק ומתא ח מגודל
צערו ,ופתאום הוא מתעורר ורואה שהכל היה
רק חלום אזי תיכף ומיד פג צערו ועצבותו
והרגשת בזיו ו והרי הוא עשה שוב שמח
וצוחק מכל החלום.

כן יהיה בשוב ד' את שיבת ציון וכאשר
גיע לעולם העתיד והאמיתי ויתגלה ל ו שכל
מה שהיה לפ י זה בעולם הזה היה רק חלום
ודמיו י ולא אמיתי אזי ממילא יתבטל מאת ו
כל הצער ו בין ו ראה שכל הצער היה בח ם
שהצטער ו על כל מה שלא היה לפי רצו י ו כי
היה הכל רק דמיו יג ולכן אז ימלא שחוק פי ו
וגו' ש צחק מכל הגלות ו צחק מעצמי ו שטעי ו
כל כך והצטער ו כל כך בח ם.
ביחד עם הצחוק צטער גם כן על מה
שהיי ו יכולים לחיות מאושרים גם בכל זמן
הגלות אם היה ל ו הבטחון הראוי בד' והיי ו
מאמי ים שד' ית' הוא טוב ומטיב לכל ואז היי ו
פותרים את החלום של העולם הזה הגשמי
לטובה כראוי ,והיי ו מקבלים את כל
המאורעות באהבה בידיעה שהכל לטובת ו
ה צחית ,והיי ו שמחים ומודים על מה ש ראה
רעה כמו על הטוב ו מצא שכל מה שהצטער ו
היה בח ם מבלי דעת ,ומכל שכן אם כאשר
היי ו עדיין בעולם הזה היי ו מתעמקים בדברי
התורה הק' היי ו מסוגלים גם להתבו ן ולחפש
לראות בכל מצב רק את האור הטמון בה ועל
ידי זה היי ו מתעלים על ידו ובזה היי ו זוכים
הן לחיים מאושרים בעולם הזה והן לטובה
ה צחית בעולם שכולו טוב בבחי ת אשריך וטוב
לך כדרשת חז"ל אשריך בעולם הזה וטוב לך
לעולם הבא )ברכות ח.(.
מהאמור שבאמת יש ל ו בחירה
וברירה להשקיף על כל הסבל שעובר עלי ו
בצורה אחרת ואז שתחרר מגודל הצער והסבל
והרי זה דומה לחלום שהכל הולך אחרי הפתרון,
וכמו שאם האדם בשעת חלומו הרע היה
מסתכל על חלומו כחלום היה חושך מעצמו כל
הצער אבל אין לאדם הבחירה הזאת בחלומו
מה שאין כן במה שמדובר כאן הרי יש ל ו
הבחירה להפעיל את שכל ו ולהתחזק ע"י
התבו ות בתורה הק' ולהבין שהכל חלום
ודמיון של שוא ושקר ושאין להצטער על כל מה
שעובר בעולם הזה כי כל זה עומד לעוף ולא
ישאר מאומה זכר מכל העבר ,וזה מה ש בין
לעתיד שהיה הכל תלוי בידי ו איך פתר ו אז את
החלום הזה ,וכלו' שאם פרש ו זה לרעה היי ו
מרגישים צער גדול אמ ם אם היי ו מבי ים
לפרש הכל לטובה כמו שהוא לפי האמת היי ו
מרגישים מאושרים.
שהמטרה של הצרה )החצו ית( הרי זה
שלח ל ו כעו ש לחטא וכדי לעורר אות ו
שעלי ו לתקן את עצמי ו ,בכל זאת אין זה
סתירה לה אמר כי אם בין את זה ו תעורר
באמת לתשובה הרי זה עצמו האור והטובה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ג וגם כל מה שהיי ו מפחדים תמיד כל היום מחמת
א קטע זו שבזוהר הק' שם יש בה חלוקי דיעות אם זה ב שפרשו שמרוב ה סים וה פלאות יהיה קשה להאמין
מדברי הזוהר הק' או הוספה שהוסיפו המדפיסים ואין שזה קורה באמת במוחש ויהיה דמה ל ו על ה פלאות המציק היה בח ם כמו שכתוב ב ביא ) (...כי איה חמת
המציק מצא ששם פחדו פחד שבאמת לא היה פחד.
ידוע מקור הדברים מאיפה הם ,ע"ש בפירוש מתוק מדבש .שקורה כאלו זה חלום.

עמ"י

היותר גדולה שיכולה להיות ואם בין שזה
הטובה עבורי ו בודאי חזור בתשובה ו מצא
שיוצא המטרה לאור ,ועוד יש לדעת שביחד עם
החזרה בתשובה מופיע להאדם גם אור חדש
)שזה יתן דוקא לבעל תשובה כמו שאמרו חז"ל במקום
שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים
לעמוד( ולכן ע"י האור שימצא בה יוכל גם

עש"ו

בס"ד

אדם ,ועבד את ד' בתוך החושך היותר גדול של
עצמו ומדותיו וטבעיו ודוקא על ידי זה זכה
לאור היותר גדול יותר משאר כל ב י אדם ,וכמו
כן היה יעקב אבי ו ע"ה שדוקא אחרי שירד
למקום החושך הגדול של מצרים והתחזק שם
בדביקות ד' זכה לאור יותר גדול ממה שזכה
בארץ ישראל וזכה לטעום טעם העולם הבא,
ובזה יתבאר גם כן דברי הזוהר הק' ה "ל
שמדמה את יעקב אבי ו שזכה בדומה לדרגת
משה רבי ו ע"ה.

ב

והצדיקים הגדולים מסוגלים לגלות הרבה יותר
משאר אדם.
האמור שהאור הטמון בתוך הצרה
שמתגלה מתוך הג יזה הרי זה מעין אור העולם
הבא יש לדעת שלפי כמה שהאדם מגלה יותר
את האור בעולם הזה בעבודה שלו לשבור את
המסך המבדיל )בטבע וחומר של העולם הזה וחצו י
המכסה את האור( כך לפי זה יזכה בעולם הבא
להתגלות אור יותר גדול.
להבין שהיום מכיון שאין א ו ראויים
לאור זה על פי שורת הדין לכן אי אפשר
שיתגלה ל ו בגלוי כי מלך במשפט יעמיד ארץ,
וה ה רצו ו ית' הוא בכל זאת לאפשר ל ו
ליה ות מאור הטוב הזה כמו האב האוהב את
ב ו ובפרט כאשר רואה שב ו משתדל ומתאמץ
להיות טוב אלא שעדיין לא הצליח לגמרי הרי
הוא כבר רוצה להע יק לו מהטוב שהכין עבורו
אמ ם בכדי שלא יהיה על זה קטרוג אזי הוא
מוכרח להסתירו ול סותו באופן שלא יהיה יכר
להמקטרגים וגם לא יכול לגלות לב ו בפירוש
כי אז ישמעו גם המקטרגים לכן רק כאשר הבן
הוא משכיל ומבין מעצמו שמגודל אהבת אביו
אליו רוצה להע יקו גם עתה את הטוב ההוא
ועל כן בודאי החביאו תוך כסוי ולכן הולך הבן
ומחפש ומחטט תוך הכסוי עד שמגלהו ,כמו כן
הרי זה בה משל שהקב"ה ביחד עם מה ששולח
ל ו )צרה בחצו יות שזה( רמז לעורר אות ו
לתשובה כ "ל יחד עם זה רוצה שכאשר תעורר
יהיה ל ו כבר האור הזה ש ותן ל ו אפשרות גם
להתעלות על ידה וכ "ל.

להתעלות עוד יותר מבקודם.
הדברים הוא שיש לדעת שכל דבר
וצרה בעולם הזה יש בתוכו ב' ע י ים ,א( אי ו
מציאות אמיתי אלא דמיו י ולפעמים הרי זה רע
אמ ם הרי זה סך הכל לא יותר מחלום ,ב( הוא
אמיתי ו צחי והוא תמיד טוב ,והם מחולקים
לש ים שא' הוא חצו י וא' פ ימי ,החצו י הוא
מה ש ראה לעי י בשר לכל אדם בלי צורך
להתבו ן ולהתעמק ,והש י שהוא הפ ימי
והאמיתי וה צחי הוא חבוי וטמון בפ ימיות
הדבר ואי ו ראה לעין החצו י הבשרי והוא
ראית לעי י השכל רק אחרי ההתבו ות
וההתעמקות ורק המאמין בה ימצא ה והלא
מאמין בה לא יהיה מסוגל למצא הד ועל כן
בכדי שיוכל האדם לקבל מכל דבר את האור כי
טוב צריך להאמין ששיש ה בפ ים ואפילו
בשעה שכלפיו הרי זה ראה רע ממש.
אפשר לפרש מה שאמר הקב"ה ליעקב
בפ' ויגש )מ"ו ד'( א כי ארדה עמך מצרימה וא כי
אעלך "גם" עלה שלכאורה ראה מיותר תיבת
"גם" ותיבת "עלה" ומה היה חסר אם היה אומר
רק "וא כי אעלך" ,ולהאמור יש לומר שזה בא
לרבות שגם עתה בזמן הגלות והחושך כבר יכול
להיות לו עליה ,והודיע ד' ית' את זה ליעקב
לפ י שהגיע למצרים בכדי שיתכו ן ויכין את
עצמו לזה לקבל דרגא הזאת של העליה יותר
ממה שלפ י זהה.
יתורץ קושייתי ו הראשו ה למה
כתוב לשון ויחי וגו' כי זה מה שרצה הפסוק כאן
להודיע במה שכתב "ויחי" וגו' שיעקב אבי ו
אכן קיים את זה ומצא וגילה את קודת החיים
והאור שבתוך החושך שבמצרים ובזה עשה
מהי"ז ש ה שהיה במצרים "ויחי" וזכה להעליה
ה "ל "וא כי אעלך גם עלה" והיי ו שהתעלה על
ידי זה עוד יותר ממה שהתעלה בארץ ישראל כי
מכיון שהיה צריך לשבור את הקרח בכדי לגלות
את האור לכן וזה כפי הכלל לפום צערא אגרא
כלו' שכל מה שמגיע לאדם ביותר צער הרי הוא
מתעלה על ידי זה הרבה יותר ממה שמתעלה
ע"י דבר שמגיע לו בקל.
הבא ו במקום אחר מה דאיתא במדרש
שמשה רב ו ע"ה זכה לדרגתו ע"י ש ולד עם כל
הטבעים הרעים שיש ם בעולם יותר משאר כל

רצה הכתוב ללמד לכל א' וא' הכלל
ה זכר שידע כל אדם שבשעה שמרגיש איזה
חושך מיוחד ידע שבתוך החושך מסתתר אור ד'
ית' ואם יבין את זאת ויאמין כן יזכה שיתגלה
לו האור וכ "ל ,ומי שהוא בן תורה ויכול להכ יס
עצמו לעמקה של תורה ולהרגיש בה האור
והמתיקות הוא יחפש את האור הג וז בתורה
וידבק עצמו ומחשבתו לזה ועל ידי כן יהיה
מסוגל לראות את האור הג וז ועל ידי כן יוכל
להמתיק ויבטל את כל החושך ה ראה לעין,
ויהפוך אותו לאור על ידו שיעלה יותר בדרגות
הרוח יות וכ "ל ,וה ה לצדיקים וב י עליה לא
קשה להם להגיע לכל זה ,אבל לאדם רגיל הרי
זה לא קל להגיע לזה אמ ם יש דרך שגם לו יקל
הדבר להגיע לזה והוא ע"י שירגיל עצמו תמיד
לחשוב ולהסתכל על העולם הזה כחלום עד
שיהיה עשה לו כדבר טבעי הרי זה ישפיע גם
על הרגשותיו שכבר לא ירגיש הצער מכל דברי
ההבל של העולם הזה )אמ ם לזה יזכה האדם רק ע"י
עבודה שלימה שישקיע ברציפות בע ין זה ה זכרו( ובזה
)מ"ט ד'( כי עלית משכבי אביך אז
יכול לבטל ולשחרר מעצמו כל הצער ועל ידי כן
חללת יצועי עלה ,דהיי ו כמו שכתב רש"י בפ'
יהיה מאושר בזה ובבא.
וישלח )ל"ה כ"ב( שכאשר מתה רחל טל יעקב
  
מטתו שהיתה תמיד באהל רחל )מפ י שהחזיק
החושך
בתוך
תמיד
להבין שהאור ש מצא
אותה לעקרת הבית( וקבע את מטתו באהל בלהה
הגאולה
אחרי
ו
ל
להתגלות
הוא האור שעומד
שתהיה היא במקום רחל מכיון שהיתה שפחת
השלימה ומכל שכן אחרי ש גיע להעתיד לבא רחל ,ובא ראובן ותבע עלבון אמו ,אמר אם
דהיי ו להעולם הבא שאז יתגדל ויתרבה האור אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי
בלי גבול ,וזה האור ש זכר בדברי חז"ל ) (...תהא צרה לאמי )בתמיה( לכן בלבל ראובן
שהוא האור ששימש בו' ימי בראשית וג זו משכבו של יעקב והכ יסו לאהל לאה ,ואמר לו
הקב"ה לצדיקים לעתיד לבא ולא אמרו יעקב כאן )בפ' ויחי( לראובן שעל ידי זה הפסיד
שהעלימו אלא "ג זו" שמשמעו שהוא מצא גם את מה שהיה ראוי ליטול יתר על שאר אחיו
היום אלא שהוא בג יזה עד לעתיד לבא שאז דהיי ו כהו ה ומלכות )שהיו עתידין לצאת מב יו(.
יתגלה בגלוי ,וה ה מה שאפשר לגלות גם היום
על זה מסיים הפסוק ואמר "אז חללת
היא בדרך ה "ל שיתעמק האדם ויבטל מעצמו יצועי עלה" ופירש רש"י שחלל בזה א'
את הראי' החצו ית המוטעת וירומם עצמו מעל משמותיו של הקב"ה שהיה רגיל לעלות על
העולם הזה ואז יראה את הג וז בה וזה רק מעין מטתו וזה מה ש תחלל ע"י כן ,ע"כ ,וה ה יש
האור שיתגלה לעתיד לבוא אמ ם השיעור להבין למה הזכיר יעקב ע ין זה של חללת
שיתגלה לאדם היום תלוי לפי עבודתו וזכותו

ד כי כאשר הוא רואה את הראיה החצו י ותיכף ומיד
הרי הוא מ יח ומחליט שזה לא טוב ומצטער עליה ואי ו
מאמין בה שיש בתוכה טוב ,אזי כבר עי י שכלו לא
מתפקדים לזה להוכיח לו את הטוב שבה ואי ו מסוגל
להתעמק עד שיגיע לראות את הטוב ,ועוד שמאחר שכבר
הדבר לא טוב יש לו כבר מתחת הכרתו כמו גיעה להחזיק
מה שהחליט מה שאמר לראשו ה ואי ו רוצה לראות
אחרת ,וכמו רופא שכאשר מחליט מכח השערתו
בהשקפתו הראשו ה שהע ין הוא כך וכך הרי הוא כבר
עשה מ וגע ורוצה לראות בסוף כל בדיקותיו שהיה צודק
והשערותיו קולעים בדיוק למה ששיער ועל כן כבר יראה
ויפרש את תוצאות מהבדיקות כפי גיעתו.
ה עוד יש לפרש הפסוק "א כי אעלך גם עלה" שאמר לו
ד' שכפי הדבקות שיהא לך בשעת הירידה כך לפי זה תהא
"גם" הדבקות אח"כ בשעת העליה מן הגלות ,וכן הוא גם
ל ו שכפי איך שא ו מדבקים עצמ ו לד’ עכשיו בשעת
הירידה והחשכות של לפ י הגאולה כך לפי זה תהא

אליה הוא בזכות שהיו בארץ מצרים ועמדו ב סיו ות
הקשים שהיו שם ,ולכן גם אמר ד' ית' ליעקב את
הבטחת העליה ממצרים בלשון "א כי" ,שהעליה תלוי
ב"א כי" שהוא לשון מצרית היי ו שההתחזקות לעבוד
את ד’ בתוך החושך של מצרים היא דווקא ההכ ה
לעליה.
ו וכך הוא מטבע הדברים שבכח גודל ההרגל של האדם
יוכל לש ות גם את הרגשותיו שיפעלו כפי רצו ו ,וע ין
זה הוא פשוט גם על פי ההגיון כי כל הרגשיו של האדם
פועלים רק יחד עם מחו ומחשבותיו של האדם כלו'
שהמוח הוא המפעיל את קומת האדם והמוח שולח
פקודה לכל אבר ולכל שריר וגיד ועצב ולכן כאשר האדם
היה משותק ל"ע הרי זה חל במחו שהמוח או חלק
מסוים מהמוח לא מתפקד ואז אי ו שולח פקודות ולכן
אין הגוף יכול לתפקד וכאשר השיתוק חל רק בחלק
מהמוח אזי אי ו מתפקד אותו אבר שמכוון כ גד אותו
חלק שבמח ש עשה משותק.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------הדבקות של ו בשעת הגאולה ,ובזה יש לפרש גם את
הלשון "א כי" אעלך שלכאורה מדוע תפש ד' תיבת א כי
דווקא ולא א י ,אלא יש לומר כמו שאמר ו פעם על דברי
חז"ל הטעם שד’ פתח את עשרת הדברות בלשון "א כי"
ולא א י ,משום שזה לשון מצרית ,והמשמעות הפשוט בזה
הוא שזה הלשון שהיה מוכר להם והיו רגילים אליה,
והקשי ו על זה שלכאו' הלא לא דברו ב י ישראל במצרים
בלשון מצרית כמו שאמרו חז"ל שלא שי ו לשו ם ,וא"כ
אי ו מובן כלל מדוע היה הצורך לפתוח להם בלשון
מצרית ,וכמו כן קשה זה בפסוק ה "ל של "א כי" אעלך
ש אמר ליעקב לפ י ירידתו למצרים ומדוע השתמש
בלשון מצרית.
אלא יש לפרש הע ין בדרך זה שד' ית' רצה לרמז לב י
ישראל שזכו לקבלת התורה בזכות מה שהתגברו כשהיו
בתוך החושך של מצרים ,ובזה גם מתורץ מה שאמר להם
"אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא "אשר בראתי העולם
ובראתיך" אלא שבזה רמז להם שכל מה שזוכים עכשיו

עמ"י

יצועי עלה וכי זוטרא הוא עצם המעשה שהיה
כאן ע ין של חילול כיבוד אב.
לבאר הע ין כך ,ו קדים מה שיש
להבין בעצם הע ין איך באמת עלה בלבו של
ראובן לעשות כדבר הזה וכי איך עלה בדעתו
שיעקב אביו לא ירגיש בדבר או שחשב
שיסכים לש ות דעתו מפ י זה ,ועוד וכי לא
היה מפחד מקפידת אביו ,ועל כולם איך לא
חשש מפ י מצות כיבוד אב.
בעל כרחי ו לומר שראובן היה בטוח
שיעקב לא ירגיש בדבר זה כלל כי כך דרכם של
הצדיקים הגדולים שבשעה שהם גשים
לע י ים הגשמיים הרי הם מכי ים את עצמם

בס"ד

באופן כזה שהם עשים לפ י זה מופשטים
לגמרי מהעולם הזה מעולם הגשמי עד שאי ם
מרגישים את גופם כלל והם דבוקים בדביקות
בד' ית' ובעולם הרוח י וכל מה שעושים אז
הרי הם מכוו ים בפעולתם רק לייחד היחודים
השייכים להע ין ,ואז עשה הפעולה הגשמית
בהיסח הדעת מהגוף עד שאין מורגש להם
ואי ם יודעים כלל בשעת מעשה שהם עושים
ועוסקים איזה ע ין בגשמיות ובפעולה כלל.
זה מבואר בספה"ק ו"א )פ' בראשית(
בפסוק )ד' א'( והאדם ידע את חוה אשתו ,ע"שז,
על כל פ ים מי שהוא בדרגא עליו ה כזו הרי
אפילו הידיעה בעלמא שעוסק עתה בגשמיות

עש"ו

ג

הרי זה כבר פגם גדול עבורו ולכן ידע ראובן
שבודאי בלתי שום ספק לא ירגיש כלל יעקב
אם הוא באהל בלהה או באהל לאה.
כן אפילו בשעה שתכ יס אותו לאה
לאהלה לא ירגיש שלאה מכ יסה אותו ולא
בלהה כי מזמן שהגיע הביתה והתכו ן כבר
לעסוק בעסק הגשמי כבר היו שרעפיו דבוקים
בד'ח ,ומכיון שסבור ראובן שטעה יעקב בזה
ובאמת צריך להיות אחרת )על פי ע י ים הרוח יים
שהשיגו השבטי קה וידעו שבילי דרקיע( לכן העיז
ב פשו לעשות כפי מה שחשב והביןט ומכיון
שהיה בטוח שלא ירגיש יעקב ככל את ה עשה
לכן חשב שלא יהיה בזה פגיעה בכיבוד אבי.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ז וז"ל... ,כי כן הוא דרך הצדיק האמיתי שאין לו שום כפי מש"כ ב ו"א היי ו בדרגא אחרת גבוהה הרבה יותר במלואים הבא ו בע ין זה מכתבים מגדולי רב י זמ י ו ששופכים
מחשבה והרהור ותאוה אפי' ...ואפילו בעת ...צריך לחשב שהרי שם המדובר לפ י חטא עץ הדעת ושהיו עדיין בגן בוז וקלון על זה(.

אז בעולמות העליו ים ולא ידע כלל שהוא עם אשתו ,וזה
הוא "והאדם ידע את חוה אשתו" רוצה לומר שהיה ותן
דעתו וידע שהיא אשתו ...ולכן ותלד את קין ...קי א
דמסאבותא ...ומחמת שעלה למדרגה עליו ה ...בב'
מחשבות שהיה במחשבתו גם זה העולם כ "ל  ...גרם לו
ירידה וכו' ,עכ"ל מתוך דבריו.
ח ובדרגא כזו של התפשטות הגשמיות שלא היה מסוגל
לשים לב לדעת את אשר לפ יו בדיוק מי היא.
ובזה יובן גם כן איך הצליח לבן להטעות את יעקב ליתן
לו את לאה במקום רחל ובמה היה בטוח ובוטח שלא
יתפוס יעקב את זה בדברו אליה וכדו' ותצא לאה בתו
בחרפת עולם על ידי זה ,אלא שגם הוא הבין את דרגת
יעקב ולכן היה לו העוז לעשות כזאת ,ובזה יובן גם איך
טעה ישי אבי דוד בין אשתו לשפחתו.
אמ ם לפי המבואר בהמשך הדברים שבכל זאת ודע
ליעקב תיכף ומיד שזאת אי ה בלהה מכח השם שראה
שעלה על יצועו ,לפי זה יש להקשות אם כן למה לא
הרגיש יעקב כמו כן בשעה שלבן רימהו ו תן לו את לאה
במקום רחל שאז היה צריך לעלות על יצועיו השם של
תקון לאה במקום השם של תקון רחל כמו שהיה כאן וא"כ
למה לא הרגיש עד הבוקר שהיא לאה כמו שכתוב ויהי
בבוקר וה ה היא לאה וגו'.
אך יש לומר ולתרץ הע ין כך שמתחלה כאשר הלך יעקב
לישא אשה חשב שעליו לישא רק אשה אחת והיא רחל
ולכן לא היה לו עדיין ע ין של ש י תקו ים פרדים זה מזה
אלא היה לו כוו ה א' כללית שכלול בתוכה כ גד ש יהם,
ועל כן לא היה הבדל ו פקא מי ה בין שתיהן שיוכל
להבחין על ידי כן )ואם היתה אשה אחרת שאי ה כלולה בע ין
זה בודאי היה מרגיש ומבחין( אבל לאה היתה באמת כלולה
בתוך תקו ו עד עבור ז' ימים ש שא גם את רחל שאז
התחיל הע ין להתחלק לשתים לב' תקו ים פרדים זה
מזה ,והרי זה דומה למה דאיתא בספ"ח שמקודם היו
הספירות כלולים וקשורים כספירה א' יחד ואז היה קרא
עולם העקודים מלשון קשר ורק אח"כ עשה הפרטיות
ש תחלקו לעשר קודות פרדות ,ע"ש.
עוד יש לתרץ באופן אחר שכאשר מסרה רחל את
הסימ ים ללאה מסרה לה גם את שמתה בתורת שאלה
שבשעת הזיווג )תתעבר בה( ותאיר עליה שמתה של רחל
ולכן היתה אז בבחי ת ) שמת( רחל ממש ולכן כל הע י ים
הרוח יים שהם מופיעים לפי בחי ת ה שמה הופיע אז
השם של בחי ת רחל ולכן לא היה שייך שירגיש.
וה ה בכדי לתרץ עצם הקושיא כאן במעשה של בלהה
ולאה איך יעקב לא הרגיש אין צורך לתרץ שהיה בדרגא
זו ה זכר ב ו"א שהיה כל כך מופשט אז עד שלא ידע כלל
במה היה עוסק אז ,אלא אפשר לתרץ אפילו אם לא היה
בדרגא כזו של התפשטות הגשמיות אלא מספיק גם אם
אמר רק שהיה שקוע במחשבת הלימוד בתורה הק' או
בשאר מחשבות רוח יות ולכן היה אפשר בקל להטעותו,
ולפי זה בודאי שלא היו יכולים להטעותו באשה זרה ח"ו
אלא באלו שש יהם היו באמת שותיו )ושסוף כל סוף היו
ש יהן קבועות בראשו והיה רגיל בשתיהן לדעת שזו אשתו(,
אלא שלשים לב לדעת בדיוק איזה מ שותיו היא זאת לזה
לא היה מסוגל להתרכז בשעה שהיה כל כך שקוע
במחשבה אחרת ודבר זה מצוי גם אצל שאר א שים
בי ו ים ,וגם אצל לבן יש לתרץ עוד באופן יותר פשוט
והוא כמו שמבואר שם באור החיים הק' ע"ש.
אמ ם לאמתו של דבר בודאי שהיה יעקב אבי ו בדרגא
ה זכר ב ו"א שלא ידע כלל בעת ההיא באיזה ע ין גשמי
הרי הוא עוסק אז ,ומה שמצי ו שאדם הראשון כשל בזה

עדן ולא היה להם כלל גוף אלא היו כמו מלאכים ולכן כל
ע י י זיווג ה זכר אצלם היה בעסק יחודים כמו שכבר
תבאר במקום אחר )בספר בקרב מח יך במלואים שם(.
אבל יש להוסיף שבאמת יש לדעת שאצל ב י ישראל
בכל הדורות אפילו לפ י מתן תורה היו כולם אפילו
הבי ו ים והפשוטים והגים בצ יעות גדולה בע י י
קדושה עד שהיה פשוט דברים כאלו שהיו יכולים בקל
לטעות מחמת גודל הת הגות הצ יעות ,וכמבואר בפרשת
שמות ברש"י )ב' י"א( שכתב על שלומית בת דברי שלא
הרגישה כשבא אליה המצרי וחשבה שהיה בעלה) ,ואע"פ
שעל שלומית בת דברי העיד הכתוב )עי' רש"י ויקרא כ"ד י"א(

שהיתה פחות צ ועה משאר ה שים הרגילות( וכמבואר בגמרא
)שבת פ"ז( במה שאמרו שם ישראל קדושים הם וכו' על
לפ י מתן תורה והיי ו אע"פ שלא היה להם עדיין הציווי
של קדושים תהיו וכמו שאמרו חז"ל קדש עצמך במותר
לך ,עם כל זה בע י י קדושה וצ יעות היה ממילא כך מפ י
שגזע ישראל ומהותן היא בקדושה ו שמתו של יהודי לא
ות ת לו להת הג אחרת )שלא כראוי לב י האבות הק'(.
והמתבו ן בזה יבין כמה סטו היום בתקופה זו )לאחרו ה
ממש( מדרכי אבותי ו שמכל הדורות ,ולדאבו י ו היום
קרה בע ין זה אסון ורא ש פלו בבירא עמיקתא שהיא
לשמצה ולחרפה בדרגה ממש של הגוים ואומות העולם
ומחקים אותם ואת סג ון חיי ביתם ,ואין זה בכלל כמו
חיי בית יהודי מאז היתה לגוי.
ולה הגה זאת הגיעו ע"י מדריכים ומדריכות שהכ יסו
דברים חדשים זרים מבין הגוים ע"י שראשי המדריכים
הללו המה בעלי תשובה שגדלו עם כל תרבות הגוים
מ עוריהם מלפ י שחזרו לדת של תורה ,והם קוראים את
עצמם היום בעלי מקצוע בחי וך מפ י שלמדו מקצוע זה
באו יווערסיטי ומכיון שבאו ו עשו משפיעים במח ה
השומרי תורה ומצות התחילו להשפיע בצורה זו ומצאו
להם הסברים על פי התורה כביכול לפי הגיו ם המסולף
ומסלפים את התורה הק' בצורה בזויה ושפילה מאוד
לדאבו י ו ורחוק מאמתה של תורה יותר ממרחק השמים
מהארץ במושגים שלא שערום אבותי ו מעולם ועד עולם
ואפילו לפ י מתן תורה שהיו בלי תורה ומצות והיו עירום
ועריה וכ "ל.
ועיקר הצרה בזה היא מה שאצל רובם ככולם של
השומרי תורה ומצות וה קראים חרדים וגם אצל
ה קראים ב י תורה תקבל גם כן הדרכותיהם ושיטתם
המסולף מפ י שמסתכלים עליהם בהערכה וחשיבות
שהרי הם הבעלי מקצוע ,וכל זה מפ י שחסר אצלי ו כבוד
והערכה להתורה הק' ולדעת ולהאמין שהתורה הק' לא
חסרה כלום וכל מה שא ו צריכים לדעת במהלך חיי ו
התורה הק' מע יקה ל ו ומלמדת אות ו כאמא המלמדת
לב ה כל מה שצריך לו ,ומה שאין א ו מקבלים מהתורה
הק' אי אפשר לקבל משום מקום אחר) ,ועי' גליו י ו פ'
ואתח ן ועוד( ואם היה ל ו כבוד להתורה כראוי לא היי ו
תפסים בשאר דרכים המסולפים ,ואין להאריך יותר
בדברים שכבר הרחב ו במקום אחר ,ד"י ויציל ו מידי
היזקם.
וכל זה גם מפ י שלא שמשו גדולי הדור ולא רק גדולי
אלא אפילו קט י הדור שמלפ י ו לא שמשו ולא
מתחשבים עם המסורה היש ה ואם היו מתחשבים עם
המסורה היש ה ומחשיבים אותה כראוי ומחפשים לדעת
את מהלך החיים הישן אפילו אצל עמי הארץ מדור הישן
היו ל ו הב י תורה פ ים אחרות פ ים יותר יפות ולב יותר
חם של יהודי כמו בכל הדורות ,ועל כל פ ים אכמ"ל בזה
כל כך וכבר הארכ ו במקום אחר )גם בספר בקרב מח יך

ועל כן אין חידוש למה הדור הצעיר ולדים בטבע של
השתוללות וחציפות שלא היה דוגמתו בכל הדורות )אצל
ב י ישראל רק אצל אומות העולם( כי מכיון שיוצאים מחיי
בית כאלה הרי זה פשוט שזה חטאתך וזה פריה כמבואר
ע ין זה בספה"ק וספרי מוסר ,וכמו בזריעת חטים שכאשר
זורעים אותו כן הוא צומח וגודל כן הוא לגבי הולדת
הילדים )ועי' אור החיים הק' ריש פ' תזריע(.
אמ ם מכיון שלא מבי ים על פי דעת ודת התורה
והקדושה לכן לא מקשרים הדברים זה לזה אע"פ שזה כל
כך פשוט בכל הספה"ק אמ ם החכמי יוון של היום אין
להם ריח של תורה כלל והם מכחישי אמו ה לכן הם
ממציאים חכמה חדשה ואומרים במלים יפים ומחוכמים
שיש להילד מחלת פש או בלשו ם בעיה פשית וצריך
טיפול מיוחד והם גם ית ו את הטיפול תמורת כסף טוב,
ו מצא הם מרויחים זה פעמיים בין בשעה שגורמים את
שורש הקלקול דהיי ו בשעה ש ות ים את ההדרכה
המובילה לשאול ובין אחר שכבר צמח הקוץ מכאיב
ו"יעקב ו זה פעמיים".
אמ ם לדאבו י ו היצר הרע התגבר מאוד בדור של ו
שדומה לדור המבול ועל כן לא שמים לב לדעת גדולי
התורה והיראה וכל המחבלים כרמים עשים מושלים
בכיפה ואין ל ו על מי להשען אלא על אבי ו שבשמים,
ועל כל פ ים עלי ו לזעוק את כאבי ו וישמע חכם ומבקש
ד' ויתבו ן וילך אצל חכם אמיתי שיש לו דעת תורה
הטהורה לפי מסורת ישראל סבא ועל ידי כן ושב ורפא לו
בס"ד ,וישמע חכם ויוסף לקח להבין דבר מתו"ד בס"ד.
ט ובזה טעה ולכן חשב עליו חטא ואע"פ שהיה בודאי
שוגג גמור בזה וכן אמרו חז"ל בגמ' )שבת "ה" (:כל האומר
ראובן חטא אי ו אלא טועה"
ויש לפרש בלשון זה כך שמי שאומר שחטא "אי ו" )כלו'
אי ו כון( כי לא היה חוטא "אלא" )רק היה( "טועה" ולא
יותר ,על כל פ ים בצדיקים גדולי עולם כאלה מדקדקין
עליהם כל כך על כחוט השערה שאפילו שוגג גמור )ושכוו ו
לטובה( חשב חטא שצריכים תיקון עליו ולכן חשב עליו
בתורה הק' בלשון חמור כזה כאלו "וישכב" וגו'.
וי"ל שזה עצמו שהתורה הק' כתבה עליו לשון כזה שזה
בזיון וחרפה ורא זה עצמו כבר תיקן את הע ין ולכן תיכף
ומיד תוך כדי דיבור דהיי ו באותו פסוק עצמו כתוב "ויהיו
ב י ישראל ש ים עשר" לומר שלא יצא ממ ין השבטים
כמו שפירש רש"י וזה מטעם שבחצי הראשון של הפסוק
תקן הדבר ולכן לרמז זה המשיכה התורה בתוך אותו
הפסוק לומר ויהיו ב י ישראל וגו' ,וק"ל.
י וכדרגא זו )שבשעת עסקם בע י י גשמיות היו כל כך
בדביקות עד שלא ידעו כלל במה הם עסוקים עתה דרגות כאלו(

שמוע שמע ו גם על צדיקי עולם שמלפ י ו גם בדורות
האחרו ים ובפרט אצל תלמידי בעש"ט.
וכדאי להזכיר ע ין א' דומה קצת )אע"פ שאין זה דרגא
המדובר כאן עם כל זה טוב ל ו ול ערי ו לדעת כמה היו גדולי
וצדיקי הדורות מופשטים מכל ע י י עולם הזה ואפילו מקשר
למשפחתם( ,והוא מה שמובא על הגאון רע"א שידוע שהיה
החתם סופר בזיווג ש י שלו חת ו של הגאון רע"א )אע"פ
שהיו ש יהם באותם הש ים בערך( ,וה ה אשתו של החתם

סופר פטרה בחיי אביה הגאון רע"א אמ ם לא הודיעו
להגאון רע"א ולא ידע מזה כלל ,ובי י לבי י התחתן החתם
סופר עם אשה אחרת.
וה ה היה מ הגו של הגאון רע"א לבא לבקר אצל חת ו
החתם סופר מפעם לפעם ,ובפעם שאחרי פטירת בתו
כשהגיע הגאון רע"א לביקור דאגו שם מה יעשו כשיגיע
הגרע"א )כי לא רצו להודיעו מפ י גילו( אבל החתם סופר

עמ"י

בס"ד

דרגות יש לשאוף להגיע.
כן עלי ו ללמוד מכל זה מה שגם וגע
ל ו לדעת כמה הוא המבוקש מאת ו להתקדש
בשעה שעוסקים בע י ים גשמיים ,כי גם
הצדיקים התחילו בדרגות הראשו ות הקרובות
יותר לחומר הגוף והיו מטפסים ועולים לאט
לאט עד שהגיעו למה שהגיעו ,ולכן גם מאת ו
מבוקש להתקדש הרבה וכמובן להתחיל בדרגא
ששייך ל ו ומשם לטפס ולעלות תמיד יותר
ויותריא ,ועל כן עלי ו לפלס דרכי ו על כל פ ים
בקו כזה שיוביל אות ו להעליה המבוקשת
לבסוף ,וכמו מי ש וסע ממקום למקום צריך
שיעלה מתחלת דרכו על הרכב ה כון ובמסילה
ה כו ה שיובילו אותו לכיוון דרכו שהוא רוצה
להגיע לבסוף ,ואם יעלה על רכב שאי ו וסע
באותו הקו והמסילה כלל לא יוכל להגיע בשום
פעם וכמו כן הוא לע י י ו.
כן עלי ו לדעת את הקו שהוא המסילה
העולה בית קל ,וזה א ו צריכים ללמוד ממה
שמסופר בתורה הק' ולכוון דרכי ו גם באותה
המסילה ואותו הקו כ זכר ,והוא מסילת
הפרישות להפשיט את מחשבתו ביותר מכל
הרגשת הגשמיות וה אתה בשעה שא ו
עוסקים בה ,וכמו כן בעת האכילה ובכל שאר
הע י ים הגשמיים.
שהאדם מצליח להפשיט את מחשבתו
והרגש ה אתו מהגשמיות הרי הוא מתקדש
יותר והרי הוא מתקרב יותר לד' ית' ולכל
דרגות הרוח יות עד שיגיע שהרגשותיו יתהפכו
מגשמי לרוח י וימשיכו אותו רק לתע וג
הרוח י ויהיה מאס בעי יו כל התאוות
וה אות הגשמיות ,וכמבואר בספר מסילת
ישרים שצריך האדם תמיד לחשוב ולהתבו ן
על מיאוס התאוות וה אות הגשמיות בין
בבחי ת האכילה ושאר ה אות הגופ יות ובין
בבחי ת הכבוד והממון ושאר דברים ע"ש ,ודי
בזה להעיר לב מבקשי אמת.

באמת כן הרגיש יעקב והטעם לזה כי
ה ה כמו שמצי ו שיש ם ב' תקו ים שגם א ו
עושים בתקון חצות א' קרא תיקון רחל ,ב'
תקון לאה וכמו כן היה אצל יעקב עוד ב'
תקו ים שהם תקון בלהה במקום תקון רחל
ותקון זלפה )ששייך לשורש לאה( ועל כן כשיעקב
התחיל לכוון הכוו ות והיחודים ששייכים
לתקון רחל האירו פתאום לפ יו השמות של
תקון לאה כי בהם היה עוסק בפועל ופעולתו
של יעקב היה תיכף ומיד ממשיך הארת השמות
ששייכים להמעשה שעוסק בו ,ומזה הרגיש
יעקב תיכף ומיד שהרי הוא עם לאה ולא עם
בלהה ,וזה מה שאמר לראובן כי בשעה
שבלבלת יצועי בזה גם בלבלת את השם שהיה
רגיל לעלות ולהאיר על משכבי בשעה שהיה
עוסק בתקון רחל שהוא השם ששייך לרחל
ועתה התחלף שעלה השם ששייך ללאה ומזה
ידעתי מה שעשית לי וזה מה שקראו יעקב
"חללת" שחילל את שם ד' ח"ו שעלה שלא על
פי כו תו )ו מצא כאלו כוון שם לבטלה ח"ו( ועל זה
היה ההקפדה על ראובן ובזה הפסיד את
הכהו ה ואת המלכות ,ובזה תבאר הע ין
והפסוק היטב והוא כפו"פ בס"ד.
אע"פ שכל הדרוש הזה הוא בדרכי
הצדיקים הגדולים שגבהו דרכיהם מדרכי ו
באלפי דרגות ,עם כל זה כפי הכלל שכבר זכר
לעיל שכל דבר שמבואר בתורה הק' וכל סיפור
שהזכירה התורה הק' הרי זה גם עבור כל א' וא'
שילמד ממ ה על כל פ ים לפי ערכו במה שיכול
להיות וגע לו כל א' וא' כפום דרגא דיליה כמו
דאיתא בחז"ל )ת א דבי אליהו " (...חייב אדם לומר
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי" ,והיי ו לומר
שאפילו כאשר האדם יודע שאי אפשר לו לפי
דרגתו ומצבו בשום פ ים להגיע לדרגות הללו
עם כל זה חייב שיהיה לו על כל פ ים התשוקה
הזאת בלבו לומר הלואי שהייתי יכול להגיע גם
כן להיות כמו האבות הקדושים ,כי התשוקה
הזו עצמה מסוגלת להעלות את האדם להתקרב
על כל פ ים במקצת קירבה לאלו הדרגות ,ואפי'
אוצר הזמנים
אם יהיה התקרבות של אחוז א' או חצי אחוז
הרי זה גם הישג חשוב ולכן כתב הת א דבי
אליהו שחייב אדם שיאמר כך בלבו ועל כן
כ סים לימי השובבי"ם שהם מיוחדים
כתב ו על פי דרך זה בפ ים כדי לדעת דרגת לתיקו ים בע י י קדושה ,ועלי ו לדעת בזה דבר
הצדיקים עד היכן הגיעו כדי שעל כל פ ים יהיה חשוב ,שה ה אצל יעקב היה הבחי ה של
קלט בלב ו על כל פ ים מקצת מזה ו דע לאיזה "ראשית או י" שלא היה לו שום פגם בקדושה

עש"ו

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אמר שלא לדאוג כלל כי לא ירגיש כלל שבתו אי ה ,וה ה
היה מ הג בתו שכאשר סע הביתה היתה היא מלוה אותו
להעגלה והיתה תומכת בידו לעלות על המרכבה ,וציווה
החתם סופר לאשתו החדשה שהיא תמלא מקום בתו
ותלוה אותו החוצה ותתמוך בו כמו שהיתה בתו עושה לו
)כמובן שהיה רק מעל שרוול מעילו( ,ובדרך שאל בשלומה
כדרך שהיה והג לשאול בשלום בתו ,והיא ע תה כרגיל
ולא הרגיש הגרע"א כלל שאין זאת בתו ,ו סע לשלום בלי
לדעת משום דבר ,ע"כ הסיפור.
והזכר ו ע ין זה כי עלי ו ללמוד מדרכיהם של הצדיקים
וגדולים הללו כי כשם שמפיהם א ו חיים בדברי תורה כן
עלי ו גם לחיות מפי הת הגותם בפרישותם ודביקותם
בתורה ובד' ית' וללמוד לפחות אפס קצהו ממהלך חייהם
איך שכל חיי העולם הזה היה בעי יהם ולבם כטפל ו עשו
אצלם כלאחר יד בלי להשקיע מוחם )ומכל שכן לבם( בה
עד שהיה אפשר להם בקל לטעות בכאלה דברים ,וזה כמו
שכתב בעל הת יא )באגה"ק  (...לפרש דברי המש ה )אבות
ד' כ"ב( "בעל כרחך אתה חי" שכו ת המש ה לומר בזה שכך
צריך להיות אצל האדם שחיי העולם הזה יעשה בעל כרחו
כאלו כפאו וכו' ע"ש דבה"ק.
יא איתא בספה"ק שאע"פ שאי אפשר לאדם לעלות בפעם
א' לשיא המדרגות בכל זאת תשוקת לבו צריך להיות להגיע
עד שיא המעלות והמדרגות ועם כל זה בפועל צריך לעלות

רק לאט לאט לפי רגל המלאכה אשר לפ יו.
יב שהיה הבחי ה של "ויפוזו זרועי ידיו" ובעבור זה
הפסיד י' שבטים שהיו עתידים לצאת ממ ו ולכן היה צריך
להיות עשר ש ים בבית הסוהר והיה צריך להיות עשרה
הרוגי מלכות )ואף שאיתא מהאר"י ז"ל שאין זה כלל כפשוטו
וכדאיתא שהיה מי' אצבעות ידיו ,שאין זה שייך כלל בגשמיות
אלא שהיה ע ין ופגם רוח י גבוה בעולמות העליו ים שאין ל ו
שום השגה בזה ,אך סוף סוף יעקב היה יותר שלם שלא היה לו
אפילו פגם כזה(.

יג ומי שעושה הכל לשם שמים עבורו לא קשה העבודה
כשאי ו רואה שמצליח להגיע להמדריגה כי לא אכפת לו
בכלל אם לא רואה ההצלחה.
ועל כן מי שקשה לו לחזק את עצמו להמשיך לעבוד
)ומכל שכן באומץ הראוי( כשאי ו רואה שמצליח להגיע
למטרתו שבעבורה הכ יס עצמו לעבודה זו יכול לחזק
עצמו בדרך זו שיחשוב מאחר שלא הולך לו בדרך שרצה
)אזי במקום שיתרשל ויפסיד הכל( יתחיל מעתה לעבוד
בצורה זו ה זכר לשם ד' ית' לעשות חת רוח עבורו ואין
המדובר על דרגא של שלא על מ ת לקבל פרס אלא שיכוון
בכדי לקבל שכר אלא במקום שהיה עובד עד עתה לשם
מטרה להגיע לדרגא מסויימת )ובזה יהיה לו עו ג מזה גם
בעודו בעולם הזה( מעתה יש ה כוו תו ויכוון במטרתו עבור
שכרו בעולם העליון ועבודתו יהיה בכוו ה לעבוד עבור

ד

)עי' אור החיים הק' שם( ,אך אצל יוסף לא היה
שלימותו בזה כדרגת יעקב ממש )עי' מפ'יב( וא"כ
קשה מדוע דווקא יוסף קרא "יוסף הצדיק"
והוא היה מרכבה למידת היסוד ,והלא לכאורה
יעקב היה יותר שלם במדת היסוד.
יש ללמוד מכאן לימוד גדול שמי שיש לו
יותר סיו ות ויותר לחם על ע ין רוח י אע"פ
שלבסוף לא השיג כל כך שלמות באותה מדה
בכל זאת הוא דווקא קו ה את המדה והוא קו ה
הדרגה יותר ממי שיותר שלם בע ין זה אך לא
היה לו על זה מלחמה כל כך ,ולכן יוסף שהיה לו
מלחמות בע ין היסוד היה המרכבה למדה זו,
ויש ליקח מזה חיזוק לאדם ללחום וללחום
ואפילו כש ראה לו שלא יוצא בשלימות )כי יש לו
גם כשלו ות ח"ו( ו ראה לו שאי ו מצליח ,עם כל זה
יוכל להיות שיזכה לתואר צדיק ע"י ש לחם ולא
ותן להיצר הרע ל צח אותויג.
מהאמור שמי ש לחם על איזה דרגא
ומדה ברוח יות קו ה את תואר המדה הזאת
יותר ממי שהוא יותר שלם באותו המדה אלא
שלא עבר סיו ות ושלא לחם בע ין ההוא.
יתפרש כמין חומר הפסוק בפ' ויחי )מ"ט
כ"ו( "ברכות אביך גברו על ברכות הורי עד תאות
גבעות עולם תהיי ה לראש יוסף" וגו' ,ופירש
רש"י )בד"ה זיר אחיו( וז"ל ורבותי ו דרשו  ...על
כבישת יצרו באשת אדו יו וכו' ,וכך יתפרש
הפסוק שבדבר שעלה ברכת ומעלת יעקב על
אברהם ויצחק שהיא הע ין שהיתה מטתו
שלימה ולא יצא ממ ו שום פסולת )כמו מאברהם
שיצא ישמעאל ומיצחק יצא עשיו( והיה ראובן
ראשית או ו ודרגא זו מתואר במדת צדיק ,זאת
הברכה תחול על ראש יוסף ואע"פ שלא היה
אצלו אותו השלימות כמו שהיה אצל יעקב בכל
זאת תהיי ה לראש יוסף שהוא יקבל תואר יוסף
צדיקא יותר מיעקב מכיון שהוא לחם על זה
ב סיון בשעה שהיה זיר אחיו וכ "ל.

הבעל הבית ובצורה שהבעל הבית קובע ועליו רק לעשות
רצו ו ו חת רוח להבעל הבית ועל זה יקבל שכרו משלם
וכך יוכל לחזק תמיד את האומץ שלו ולהמשיך להילחם.
וכמו שיש בעולם הזה פועלים שעובדים בקבל ות
ופועלים שעובדים לפי שעות ,והפועלים שעובדים
בקבל ות מקבלים שכר על התוצאה ואם לא יוצא
בהצלחה אזי אפילו אם השקיע מאה שעות עבודה אי ו
מקבל כלום ,מה שאין כן העובד על השעה והיום מקבל
שכרו משלם בין אם יוצא בהצלחה בין אם לא ,והוא תמיד
בטוח במשכורתו וחי רגוע תמיד בלי שום דאגה ומתח
ועל זה אמר )קהלת ה' י"א( מתוקה ש ת העובד אם מעט
ואם הרבה ,כלו' מי שאי ו קבלן )שמשכורתו בקבל ות(
אלא פועל רגיל ש קרא עובד )ולא קבלן( דבין אם התוצאה
מעט ובין אם התוצאה הרבה מקבל משכורתו שלימה לכן
שי תו עריבה לו בלי מתח ודאגה איך יצא גורלו ,שיודע
שעיקר מה ש צרך ממ ו זה העבודה והיגיעה ולא ההצלחה
בגלוי ,ואדרבה באופן זו משכורתו יותר בטוחה ואין חוסר
בפר סתו מה שאין כן העובד בקבל ות הרי הוא תמיד
בדאגה ומתח על הצלחתו ועל פר סתו.
ויש להתחזק גם בע ין זה שיש להבין שדוקא בעבודה
כזו שאין א ו מרגישים ורואים בה כל כך הצלחה לא שייך
שיהא ל ו בזה כל כך גיעות עצמיות ולכן הרי היא יותר
מעולה וקרובה לעבודת הצדיקים שהיא לשם שמים.

