
  ד"בס

   אורו של משיח-וישב פרשת 
  

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי (ִּכי ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹת "רבי שמואל בר נחמן פתח : א, בראשית רבה פה. 1
 -) יא, ירמיה כט" ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה' החֵׁשב ֲעֵליֶכם ְנֻאם 

 ראובן היה עסוק בשקו , ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו,במכירתו של יוסףשבטים היו עסוקין 
ה היה "והקב,  ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו,ובתעניתו

  .עוסק בורא אורו של מלך המשיח
  

ָאלֵ : יז-טו, בראשית לז. 2 ׁשְ ֶדה ַוּיִ ָ ׂשּ ה ֹתֶעה ּבַ ְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהּנֵ ׁש ַוּיִ ַבּקֵ ַוּיֹאֶמר  :הּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר ַמה ּתְ
א ִלי ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים יָדה ּנָ ׁש ַהּגִ י אְֹמִרים  :ֶאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבּקֵ ַמְעּתִ י ׁשָ ה ּכִ ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמּזֶ

דָֹתן ְמָצֵאם ּבְ ֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוּיִ   :ֵנְלָכה ּדָֹתְיָנה ַוּיֵ
  ).כא, דניאל ט" (ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל" שנאמר ,אלזה גברי: י"רש

יאמר כי הוא תועה מן הדרך ולא  -" ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבָּׂשֶדה": טו, בראשית לז, ן"רמב
 להגיד, ונכנס בשדה כי במקום המרעה היה מבקש אותם ויאריך הכתוב בזה, היה יודע אנה ילך

 ולהודיענו עוד כי .אבל הכל סבל לכבוד אביו, שהיה ראוי לחזור לוכי סיבות רבות באו אליו 
 ולזה ,ה מורה דרך שלא מדעתו להביאו בידם"מן לו הקביכי ז, הגזרה אמת והחריצות שקר

, שלא על חנם היה כל הסיפור הזה, נתכוונו רבותינו באמרם כי האישים האלה הם מלאכים
  :היא תקום' להודיענו כי עצת ה

לומר כי היה , יזכיר הכתוב המקום אשר שלחו משם -" ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון":  יד,שם, ן"רמב
ולכן עשו עמו רעה כי רחוקים היו מאביהם ולהגיד כי יוסף לכבוד אביו , מרחק רב ביניהם

 ולרבותינו עוד בזה .ולא אמר איך אלך והם שונאים אותי, נתאמץ ללכת אחריהם אל מקום רחוק
  :השלים עצה עמוקה של חבר הנאה הקבור בחברוןל: מדרש

  

ר : ה-ד, בראשית מה. 3 ׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוּיִ ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ
ם אִֹתי ִמְצָרְיָמה ם אֹ  :ְמַכְרּתֶ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ּבְ ה ַאל ּתֵ ָלַחִני ְוַעּתָ י ְלִמְחָיה ׁשְ ה ּכִ ִתי ֵהּנָ

  :ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם

  

ְיסֹוד ַאְחדּות ּתֹוָרה , ט ְוַהּסֹוד ֶזה ָּבֶזהַּכֲאִחיַזת ַהְּפָׁש : פיסקה יד, פרקי ישראל ותחיתו, אורות. 4
, ַּבַחִּיים, ְּכלּות ַהִחיצֹוִנית ָּבעֹוָלםַהִהְסַּתְּכלּות ַהּיֹוֵתר ְּפִניִמית ִעם ַהִהְסּתַ , ֶּפה-ְּבַעלִּבְכָתב ִעם ּתֹוָרה ֶׁש ֶׁש 

ֵּכן ִהיא ִהְתַאֲחדּות ַהֵּנס ְוַהֶּטַבע ַּבַהְנָהָגה ּוְכמֹו ֵכן , ָּבָאָדם ּוַבֲהָוָיה, ַּבִּסְגנֹון, ַּבְּמִסּבֹות, ַּבְּמִציאּות
ל אֹורֹו ֶׁש . ִביל ַהֵּבינֹוִני ַמְפִריָדםַהְּׁש ַמה ֶׁש , ַהִהְתַעְּמקּות ַהחֹוֶדֶרת ְמַאֶחֶדת ֶאת ַהִּנְפָרִדים. ָּבֱאְמּוָנה

ם ְוָכל ַהֵּנס ְוַהֶּטַבע ְמֻאָחִדים ָׁש מּוָאר הּוא ִמּתֶֹכן ָהֶעְליֹון ֶׁש , ְּיסֹודֹו ָרם ְוִנָּשא ְוָגַבּה ְמאֹדֶׁש , יחַ ָמִׁש 
ְּכמֹו ָהֲעִלילֹות , ָּפָעתֹוָידֹו ּוְבַהְׁש -לעַ , ל ַהֶּטַבע ִמָּקָטן ְוַעד ָּגדֹול ּפֹוֲעִלים ַּבֲעדֹו ְוִעּמֹוָהֲעִלילֹות ֶׁש 

ְורּוַח , מֹות ֶאְפרֹוִחים אֹו ֵּביִציםָּכל ַהֲהָוָיה ֻּכָּלה ִנְׁש , ים ֻּכָּלם עֹוְמִדים ְּבצּוָרה ֻעָּבִריתַהַּמֲעִׂש . ַהִּנּסּיֹות
, ֶזהּו ֵהיָכלֹו, :)בלק קצו; .ח-:ת זזהר שמו(יַח ָּגנּוז הּוא ְּבֵקן ִצּפֹור ּוָמִׁש , ֱאלִֹהים ֵמַרֶחֶפת ֲעֵליֶהם

ְוהֹוְלִכים ּוִמְתָקְרִבים ְלצּוַרת ֲהָוַית ַהַחִּיים , ְוָהֶאְפרֹוִחים ִמְתַּפְּתִחים ּוִמְתַּגְּדִלים ְוַהֵּביִצים ִמְתַחְּמִמם
ֶּשַּגם ֵהם , ֹוְלִליםּכֹחֹות ַהּׁשלֹא ַיְחְסרּו ַּגם ָּכל הַ , ַהּכֹל ּפֹוֵעל, ללּוַהּכֹל ַהּכֹל ּכָ -ּוִבְכָללּות, ְוַהִּמְפָעל

ֵהם ִמְצָטְרִפים ֶאל ֶׁש , ֹוְלִליםְוַהּכֹחֹות ַהּׁש. ְּכמֹו ַהּכֹחֹות ַהִחּיּוִבּיים' הּוִמְצָטְרִפים ְלהֹוִציא ְּכִלי ְלַמֲעֵׂש 
. ָרה ִחּיּוִבית ֶעְליֹוָנה ְּגנּוָזהם ְּבעֶֹמק ְיִריָדָתם אֹוָׁש , ל ַהַּמָּטָרה ָהֶעְליֹוָנהֹות ֶאת ַהִּצְביֹון ֶׁש ַהּכֹל ַלֲעׂש

) הקדמת הזהר בראשית ו(הּוא ְוַחד ִמְסֵּכָנא -ְּבִריךְ -אקּוְדָׁש , ר ֶעְליֹון ָּגנּוז ְוַחיַּתַחת ָהעִֹני ַהּנֹוָרא עֶֹׁש 
, .זהר ויחי רכה(ּוְטהֹוֵרי ֵלב ַהּיֹוְדִעים ָרָזא ְּדִמָּלה ְדִשּטּוָתא . ֵהם ֵהָּמה יֹוְשִבים ְּבֵהיַכל ֵקן ִצּפֹור

, ְוֵאיְך ִהיא ִמְצָטֶרֶפת ְלָהִאיר ָרָזא ְּדָחְכְמָתא, )'מילתא דבדיחותא וכו, .פסחים קיז' וע, :תזריע מז
ֵהם ָּדִרים ְּבָהאי ַמְגְּדָלא ּוִמְסַּתְּכִלים , )הזהר תיקון כא-תיקוני, :זהר תזריע מז(ְּכַרב ַהְמנּוָנא ַסָּבא 

   ...ּוָעתֹו ֵּדִעים ְּבאֹור ְיׁשֵהם ְּבִמְפְלאֹות ְּתִמים
  

, ישראל לבנין האומה בארץ המקושרת, התנועה הלאומית: רטז' עמ, חלק ג, ה"אגרות הראי. 5
 כבודו את' דתנועה שהיא מוכרחת להשיב לעם ,  בראהישראל וקדוש, גלויההיא תנועה אלהית 

  . יפעת השפעתו על העולם ועל החייםאת, ואת הדרו
 כל החזון הגדול את הגה חציר בשר רוח ולא אנוש לבב הגיונילא : 299' מע, ה"מאמרי הראי

 המתגלה בכל תנועותינו הוא ישראל אלהי אל אורהוא וזרם '  דדבר אםכי , הזה של תחיתנו
  . הגדולותעםהקטנות 

  


