
 בס"ד. ימי שובבים תשע"ט.

 מלך חדש על מצרים

 ( ספר שמות פרק א 1)

ִים ֲאֶׁשר לֹא יַָּדע ֶאת יֹו ׁש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ  סף.)ח( ַויָּקָּ

 אות ד  -( ספר תולדות יעקב יוסף פרשת שמות 43)

מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו,  ]ד[ בפסוק ויקם

הבה נתחכמה לו פן ירבה וגו' ועלה מן הארץ, וישימו עליו שרי מסים וגו', וכאשר יענו כן ירבה וכן 

 יפרוץ. והקושיא מפורסמת, איך נוהג זה בכל אדם ובכל זמן. ושאר ספיקות:

ילד קטן וחכם ממלך זקן וכסיל, ודרשו על יצר הרע ויצר הטוב יעו"ש )קה"ר ונראה לי דהפסוק אמר טוב 

 ד.(:

והנה אם היה היצר הרע בא בדמות מלך זקן אל האדם כדי שידע האדם שהוא היצר הרע, ודאי לא היה 

אשמה בזה, כי השומע ישמע, והחדל יחדל. אך מה שמשנה כסות ולשון בדמות חדש, כאלו הוא ילד קטן 

הטוב, בזה נאשם לעתיד שהקדוש ברוך הוא ישחט ליצה"ר )סוכה נב.(. וכמו ששמעתי פירוש  שהוא יצר

הפסוק, בבן אמך תתן דופי אלה עשית והחרשתי )תהלים נ, כא(, מה שאין כן מה שדמית להיות כמוך וגו' 

 ודפח"ח. וכמ"ש האלשיך ויצמד ישראל לבעל פעור )במדבר כה, ג( יעו"ש:

דש, ששינה כסות ולשון ממלך זקן למלך חדש, וחידש גזירותיו להוסיף גזירות ובזה יובן ויקם מלך ח

ומצות חדשות, כאלו הוא יצר הטוב ומפתה לעשות מצות, אשר לא ידע את יוסף להוסיף במעלות 

השלימות, כי הוא היפך מדריגת יעקב שהוא עקב ושפלות, שאינו מחזיק טובה לעצמו גם בעוסק בתורה 

דות יעקב יוסף )בראשית לז, ב(. מה שאין כן זה המלך חדש שמתנשא לאמר כי יש הרבה, לכך אלה תול

  לו רב זכיות, מדריגת עשו שאמר יש לי רב )בראשית לג, ט(, זה לא ידע את יוסף:

 שנת ]תרל"א[  -פרשת שמות  -( שפת אמת ספר שמות 63-64)

' חלקיהם כו'. כי קשה להמדרש אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על המד' ויקם מלך חדש עתה יאכלם חדש כו

איך יש למצרים בחי' התחדשות והוא לישראל דכ' אין כל חדש כו'. רק ע"י שהפרו ברית מילה ונחסר 

להם בחי' יוסף שמשם בא ההתחדשות עי"ז יאכלם חדש כו' חלקיהם כו'. ודפח"ח. כי מי שדבוק בפנימיות. 

תמיד זה ההתחדשות ]וז"ש ביוסף והוא נער כו'[ ובכל מעשה שעושה אינו נדבק בחיצוניות הדבר. יש לו 

ולהיות נקי בבחי' יוסף שמירת הברית אינו בשום אופן רק שלא יהי' שום מעשה נפרש מפנימיות חיות 

הש"י שבו כמו שידוע לכל הבא לטהר עצמו בזה. ומי שהוא כן אין לו שום מיצר שיודע שכל ההסתר הוא 

טוב. ולזה צריכין בחי' אמונה להיות אמונה קבוע בלב איש שהכל רק מבחוץ אבל הפנימיות מהש"י והכל ל

 חיות הש"י. ופי' אמונה הוא הדביקות בשורש וחיות הש"י.



 תחומין הלכה ו  -הלכות תחומין וערובי או"ח  -( ספר ליקוטי הלכות או"ח 35)

ׁש ַעל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא יַָּדע ֶאת   דָּ ם ֶמֶלְך חָּ ל ַהְנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשֵיׁש ְוֶזה ְבִחיַנת ַויָּקָּ יֹוֵסף. יֹוֵסף הּוא ְבִחיַנת כָּ

ִלית ֶׁשִמֶמנּו נִ  ה ַהְכלָּ ִכין ֵמַהַצִּדיק ְבִחיַנת יֹוֵסף, ֶׁשהּוא ְנֻקּדָּ ם ִנְמׁשָּ ֵאל ֶׁשֻכלָּ ד ִמִיְשרָּ ל ֶאחָּ ל ַהְנֻקּדֹות ְבכָּ ִכין כָּ ְמׁשָּ

ד, ְכמֹו ֶׁשמְ  ל ֶאחָּ ל ַפַעם הּוא טֹובֹות ֶׁשְבכָּ ם ְמֻכִנים ְבֵׁשם ִמְצַרִים, ְבכָּ ֻליֹות, ֶׁשֻכלָּ ל ְיֵמי ַהגָּ קֹום ַאֵחר ( ּוְבכָּ ר ְבמָּ ֹבאָּ

א ֶמלֶ  ׁש ְוהּוא ִנְקרָּ דָּ יו ֵמחָּ לָּ ם ִמְתַגֵבר עָּ דָּ ל ַפַעם ִיְצרֹו ֶׁשל אָּ ׁש ְוכּו', ִכי ְבכָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ ְך ְך, ְבִחיַנת ֶמלֶ ְבִחיַנת ַויָּקָּ

עֹוְמִדים ְבכָּ  ל ַהִהְתַנְגדּות ְוַהְמִניעֹות ֶׁשל ַהמֹוְנִעים ְוַהחֹוְלִקים הָּ ִכין כָּ ד זֵָּקן ּוְכִסיל. ּוִמֶמנּו ִנְמׁשָּ ל ַפַעם ִכי לֹא ֶאחָּ

ל ַפַעם עֹומְ  דֹור ּוְבכָּ ל ּדֹור וָּ א ֶׁשְבכָּ לֹום, ֶאלָּ ֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו ַחס ְוׁשָּ ם ֶמֶלְך ִבְלַבד עֹוֵמד עָּ ֵלינּו ִבְבִחיַנת ַויָּקָּ ִדים עָּ

ל ַפַעם יו. ּוְׁשֵניֶהם ֱאֶמת. ֶׁשעֹוְמִדים ְבכָּ ַמר, ֶׁשִנְתַחְּדׁשּו ְגֵזרֹותָּ ׁש. ְוַחד אָּ ׁש ַממָּ דָּ ַמר, חָּ ׁש. ַחד אָּ דָּ חֹוְלִקים  חָּ

ל פַ  יו, ֶׁשְבכָּ ׁש ְוַגם ִנְתַחְּדִׁשין ְגֵזרֹותָּ ִׁשים ַממָּ ִׁשים, ֶׁשֵהם ְכֶנֶגד ּומֹוְנִעים ֲחדָּ ִעים ֲחדָּ ַעם גֹוְזִרים ְואֹוְמִרים ִּדבּוִרים רָּ

ם ַעל  דָּ אָּ ֱאֶמת ֶׁשרֹוִצים ִלְמֹנַע ּוְלַהִפיל ֶאת הָּ ה  -הָּ שָּ ה ְוכּו'. ְוֶזהּו 'ֲאֶׁשר לֹא יַָּדע ֶאת יֹוֵסף', עָּ ה ּוְתִפלָּ ְיֵדי ֶזה ִמּתֹורָּ

ל ֶאת ַמֲעלֹות ַהַצִּדיק ְבִחיַנת יֹוֵסף, ֶׁשהּוא ְכַלל ַהּטֹוב ֶאת ַעְצמֹו ְכלֹא יַָּדע. ֶׁשעֹוִשים אֶ  ם ְכִאלּו לֹא יְָּדעּו ְכלָּ ת ַעְצמָּ

ד ַחס וְ  ל ֶאחָּ ִׁשים ְלַהִפיל ֶאת כָּ ֵאל ְוֵהם רֹוִצים ְלִהְתַגֵבר ְלִבְלבּוִלים ֲחדָּ ְך טֹוב ְבִיְשרָּ ל כָּ לֹום, ֶׁשִהְכִניס כָּ ׁשָּ

ַרע לֹא ַעל ַהּטֹוב ַמה ֶשֶבֱאֶמת ְצִריִכין ְלֵהֶפְך ַכַנ"ל. ְלִהְסַּתֵכל ַרק  ַעל הָּ

 

 

דֹול ַעל ְשַפת ַהיָּם ַיַחד ֻכלָּם הֹודּו ְוִהְמִליכּו וְ  ה ִׁשְבחּו ְגאּוִלים ְלִׁשְמָך ַהגָּ ׁשָּ ה ֲחדָּ  אמרו.ִׁשירָּ


