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  .יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו

 

 ויחי תרל"אאמת  שפת

רץ כי ע"י בחי' אמת יכולין לחיות גם בא צריםמרץ אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד ויחי יעקב בא

 תתן אמת ליעקב עכ"ד.  תיבוכ צריםמ

הרבותא מה שהי' בבחי'  . ומשמע דעיקרצריםמרץ רק ויהי יעקב בא כתובלו ליה דהנה לא ה

שע"י אמת יכולים לעורר החיות גם בכל הסתר ומיצר כמ"ש תתן אמת  .חיים גם בא"מ

ליעקב. והוא להיות בטל תמיד אל הפנימיות שהוא האמת. שהחיצוניות אינו אמת. רק הסתר. 

ולפי הרצון שבאדם באמת בכל דבר להיות נעשה רצון המקום ב"ה בלבד. כמו כן נתגלה לו 

  ת. ואדרבה בכל מקום שיש יותר הסתר. שמה נגנז דבר פנימי כנודע.האמ

ופי'  ונ"ל שז"ש ויהי האדם לנפש חי'. פי' נפש. הרצון. ע"י פנימיות הנפש נמשך חיות תמיד.

 חיים הוא דביקות בשורש ומקור שמשם נמשך תמיד חיות. 

מעורר שע"י שמחת הנפש וכ"כ בזוה"ק ויגש ע"פ ותחי רוח יעקב. ונ"ל שהוא מלשון מים חיים 

 מקור החיים וניתוסף חיות. 

והגם שהי' בא"מ ידע שכל המצרים הם רק קליפה והסתר. אבל הפנימיות הוא חיות הש"י. 

 ולכך אחז"ל כי הרשעים בחייהם נק' מתים שנפרשים ממקור החיות כנ"ל. 

אם הפי' על זמן ביאת משיח לא ידענו מה סוד עמוק הוא וז"ש רש"י ז"ל ביקש לגלות הקץ. 

 זה. וגם מה נ"מ בידיעה זו. 

פי' שרצה לברר זה שהגלות רק הסתר והכח פנימי הוא רק מהש"י. רק אם הי' נגלה זה לא 

וכמדומה לי שאא"ז ז"ל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז"ל שהקשה למה הי' גלות כלל. ונסתם. 

נודע הקץ. הגלות בנקל. ע"כ אני זוכר. ונראה כנ"ל שפי' גילוי הקץ רצה לגלות הקץ. ותי' שכש

לידע שיש קץ להגלות. והוא ע"י שהוא רק הסתר ואינו כח בפ"ע ח"ו. כי הפנימיות שהוא אמת 

 אין לו קץ וההסתר יש לו קץ. ורצה שיהי' זה נגלה. ולא הי' גלות כלל. ונשאר סתום.

רק בדרך הסתר. והפי' ע"י אמונה יכולין למצוא ומ"מ כ' בזוה"ק שגילה מה שרצה לגלות 

ות להיות נמצא האמת להתברר שהוא רק הסתר כנ"ל. ולכך ויחי יעקב סתום. שזה מקור החי

  גם בא"מ. זה נסתם ולכך נק' שהתחיל השעבוד

ומ"מ ע"י אמונה שמאמינים זה בנ"י. שאין שום כח בלתי הש"י רק כ"ז רק הסתר. אף שאין 

 מ"מ ע"י אמונה ג"כ יכולין לראות האמת. רואין זה בעין. 

רק יעקב אע"ה רצה שלא נוכל לטעות כלל. שיהי' זה נגלה. ונשאר סתום שצריכין יגיעה 

כי יש אספקלריא המאירה והיא בחי' יעקב שאין לפניו הסתר ורואה הכל בעין למצוא זה. 

צריכין לבוא אל  הראות ויש אספקלריא שאינה מאירה. והיא בחי' אמונה שע"י ההסתר עצמו

האמת ע"י האמונה ונק' אספקלריא שא"מ כי האור בא מההסתר דייקא כנ"ל והבן. וכיון שלא 

הי' יכול יעקב לגלות זה הקץ שהוא לברר להם האמת בבחי' אספקלריא המאירה צריך להיות 

 התיקון בבחי' אמונה. וזה צריכין לידע גם עתה כי בכל גלות כן. שהקב"ה מכין קודם הגלות

הארות קדושות שיכולין להתדבק בהם אף בחשך רק שאינו נגלה וכשמאמינים כראוי יכולין 

 למצוא האמת ואז בא גאולה כי תכלית הגלות הגאולה כנ"ל.



וזה בחי' דהמע"ה דלית לי' מגרמי' כו'. ומשיג האמת רק ע"י הביטול. וזה ההפרש שבין אמת 

 לאמונה. 

ו לא מת. מקרא אני דורש כו'. שכשאדם דורש ומייגע וכ"כ אא"ז מו"ר זצלה"ה על יעקב אבינ

 עצמו שזה בחי' תושבע"פ. יכול למצוא הארה מחיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר. 

 מתעברין מינה כו': יך נחלת יעקב ע"י הביטולוגם בשבת מתעורר בחי' יעקב כמ"ש והאכלת

 

 ספר בראשית פרק מט 

ים: ית ַהָימִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחרִּ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר יִּ ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאגִּ  )א( ַויִּ

יֶכם: ְשָרֵאל ֲאבִּ ְמעּו ֶאל יִּ ְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְושִּ ָקְבצּו ְושִּ  )ב( הִּ

 

 תרמ"החי שפת אמת וי

בפסוק ויקרא יעקב אל בניו כו'. כי קריאה הוא לשון התקרבות והתחברות כמ"ש וקרא זה 

א"ז. ולשון מינוי כמ"ש ויקרא לאור יום פי' חז"ל קריא רחמנא לנהורא ופקדי' אמצוותא דיממא 

כו'. והענין שנתן יעקב אע"ה לכל שבט מינוי שלו. והראה לכל א' מקומו והתחברות שלו 

 ביעקב אביהם. 

י כמו שיעקב אע"ה מקיים כל הבריאה כמ"ש חז"ל שצורתו חקוקה תחת כסה"כ. כן כ

השבטים המה עמודים שכל העולם עומד עליהם. וע"ז כתיב לה' מצוקי ארץ וישת עליהם 

תבל. וכ' לה' עין אדם. וכל שבטי ישראל עין אדם הוא הצורה של יעקב אבינו שאחז"ל שופרי' 

 ן וכל השבטים הם ענפים שמתפשטין מזה האילן. דיעקב מעין שופרי' דאדם הראשו

 

 שפת אמת פרשת ויחי תרמ"ח

בפסוק האספו ואגידה. הקבצו ושמעו בנ"י ושמעו אל ישראל. ואז"ל ביקש לגלות להם הקץ. 

משמע שהכל תלוי כפי האסיפה שיכולין בנ"י לבוא אל האחדות. וכן שמעתי מפי מו"ז ז"ל כי 

 מוע. כפי הכנסי' לש"ש כך יכולין לש

 ובאמת בזה תלוי הגאולה כמ"ש היום אם בקולו תשמעו. 

ולכן שבת קודש דבי' מתאחדין ברזא דאחד יכולין לשמוע דבר ה' והוא מפתח של הגאולה. 

ואיתא בירושלמי תענית אם משמרין בנ"י שבת אחד נגאלין דכ' היום א"ב תשמעו וכ' אכלוהו 

לשמיעה זו. דהנה בשבת ניתנה תורה לכן  היום כי שבת היום כו'. והוא כנ"ל שהשבת מוכן

השבת מסייע לבנ"י ע"י שמבטלין כל המעשים בש"ק ומוכנים לקבל דבר ה'. ולכן ניתקן לכו 

 היום אם בקולו תשמעו.)שכתוב( נרננה בכניסת שבת 

 

 

 תרס"ה שפת אמת פרשת ויחי

היא לש"ש בפסוק האספו ואגידה לכם. ובמדרש שזכו מכאן לק"ש כו'. דאיתא כל כנסי' ש

סופה להתקיים. והנה כנסי' זו בוודאי הי' לש"ש ולכן היא קיימת לעד וכמ"ש אשר יקרא אתכם 

 באחרית הימים שאסיפה זו הי' הכנה לכל הדורות. 

 וגם מה שקיבלו אח"כ התורה הי' בכח זה כמ"ש מורשה קהלת יעקב. 

 ה"ק. ובכל אסיפה לש"ש מסייע כוחו של יעקב דיעקב כלול הוא כדאיתא בזו

 ולכן בש"ק שהוא זמן אסיפה זוכין לנחלת יעקב. 

וקריאת שמע היא מתוך אסיפת כלל ישראל כי העדות על הקב"ה אינו באיש יחידי רק כלל 

ישראל. וכמ"ש שמע ישראל שמע הוא קיבוץ ואסיפה וחל ע"ז שם ה' אלקינו וסופה להתקיים 

 :שפת אמת תכון לעדכמ"ש 

 

 


