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ד"תרלויגששפת אמת פרשת 
ידלנהואיש תבונה ' כובמדרש מים עמוקים עצה 

שבכל איש נמצא עצה איך לתקן דרכיו כי ' פי. 'כו
יראתונתן בלב כל איש ישראל י"הש

ח"תרלויגששפת אמת פרשת 
. 'כוידלנה' כוובמדרש מים עמוקים עצה בלב איש 

י היגיעה  "כבר פרשנו שהוא בכל איש ישראל שע
מוצא האדם בלבו נטמן עצות וכמה דרכים  

.ז נאמר יגעתי ומצאתי"וע. 'יתלעבודת הבורא 



ד"תרלויגששפת אמת פרשת 
לייגע  שצריכיןויש נקודה גנוזה בכל איש ישראל רק עמוק 

'  כוולא יכול ' דכי ביטול אל האמת "והוא ע. למצוא זאת הנקודה
יוסף הוא נקודה הפנימיות שיש ' ש כבר כי בחי"כמ' כולהתאפק 

:י הביטול מתגלה בהכרח"בכל דבר וע

מ"תרויגששפת אמת פרשת 
כי בלב א"במ' כבר כ. 'כוואיש תבונה ' כובמדרש מים עמוקים 

כ כמטמונים תחפשנה "וכ... איש היא לבו של כל אדם מישראל
כחכי יש בכל מקום ובכל עת בודאישצריך האדם להאמין 

ומי שיודע כי נטמן במקום זה . ובפרט בנפש האדם. ניצוץ קדוש
ואם מחפש באמת נאמר אמת . שימצאנהמחפש כל כך עד 

לו ' וכל זה נלמד ממעשה יהודה אם כי לא הי. מארץ תצמח
.  רק בדברים היוצאים מן הלב נגלה אליו האמת. שום טענה

:  ל"איש תבונות כנ' אליו לעצמותו בחיויגשופרשנו 



ויגששפת אמת בראשית פרשת 
מ החיות רק  "בחושך כי מ[ אף]והעצה לזה להאמין באמונה 

אף שטח עיניו מראות וכשנגמר כן אצל האדם ומוסר  ת"מהשי
ש  "נפשו באמת בביטול והכנעה לבוא לנקודה הפנימיות כמ

וכשאדם  . עבור הערבות של בנימיןנ"ומס' כוישב נא עבדך 
.  'יתמוכן למסור נפשו באמת בלי נגיעה רק להכיר קדושתו 

ממילא ולא יכול יוסף להתאפק הוא הנקודה הפנימיות שבכל  
והקליפה מחשיך  . י הקלקול נסתר זה"רק שע. יוסף' דבר שנק

י הכנעה וביטול  "וע. ת"מהשיו דבר נפרד "ומסתיר כאלו ח
וזהו . ל"שהוא אחיהם כנונתודעל מתגלה הפנימיות "אמת כנ

אף . ת"מ יש בפנימיותו חיות השי"בי אדוני שהאמין שמ
אבל באמת בי  . כל זה גרם החטא. האיךשנסתר לו ואינו יודע 

.  ל"כן יש בכל הסתר כנ. 'כואדוני 



אוי לנו ' כונבהלו מפניו ' כולענות ' כול על ולא יכלו "זש"מוגם 
הפנימיות ' כי נבהלו מפניו פי. ל"י הנ"עפל"יכ "ג' כומיום הדין 

שהחזיקוהו לגוי ופתאום נגלה להם אור הפנימיות שבו שהוא 
.  מאוד איך גרם חטאם שיתהפך להם אור כזהונתביישו. יוסף
'  הי. ח ליום הדין שנתגלה לכל אדם איך התיעוב היותר גדול"וקו

ואיך בחטאו עשה שיתהפך לרע . באמת החיות שבו קדוש מאוד
: מזהא"במוהבן כי אין להאריך שכתוב כבר . ל"גמור כנ



ט"תרלויגששפת אמת פרשת 
תבונה הכנסת  ' פי. ידלנהאיש תבונה ' כומים עמוקים ' ובמד

א "לכן כתיב לא יחפוץ כסיל בתבונה כ. הבינה במעשה
יהודה ' והנה בחי. ל"שאינו דבר של קיימא כנ. בהתגלות לבו

'  יתכי יש צדיק שהוא איש מנוחה והבורא . 'בחי' ויוסף הם ב
ויש צדיק  . משפיע עליו רוח קדושה בלי יגיעות נפש ובשר

שעומד בצדקו ועובר עליו כמה דרכים ומקומות עקלקלות עד 
ימי המעשה ' והם בחי. להיותצריכיןושניהם . שבא אל נכון
ויהודה ימי עבודה לכן  . השבת' ויוסף הוא בחי. ושבת קודש

. נקרא איש תבונה ודולה מים עמוקים ביותר



מ"תרויגששפת אמת פרשת 
כי בלב א"במ' כבר כ. 'כוואיש תבונה ' כובמדרש מים עמוקים 

ח "ובתיקון כל הקומה רמ. איש היא לבו של כל אדם מישראל
מצות אז מתקשר חבל בחבל ג"לתריאיברים וגידים שמכוונים 

ונקרא איש תבונות  . עד שמתגלה הפנימיות שבובנימאונימא
אז . והוא תיקון הגוף. כשמתפשט הבינה שבו לתוך כל האברים

.מאיר הנפש



ב"תרמויגששפת אמת פרשת 
במדרש מים עמוקים עצה בלב איש משל לבאר עמוק ומימיה  

להודיע כי כל מה שהמים עמוק ביותר הם . 'כויפים וצוננים 
מים שנמצא בכל איש ' וכמו כן נקודת התורה שנק. יפים ביותר

ש מה רב טובך אשר "כמ. כפי רוב היגיעה כך המציאה. ישראל
'  פי. היא תקום' וכתיב רבות מחשבות בלב איש ועצת ה. צפנת

והיא עצה בלב איש שהטמין . שנמצא בכל איש נקודה טובה
ובידה לדחות כל המחשבות . 'עצת ה' ונק. 'יתבו הבורא 

רק שצריך האדם לבטל כל . הסובבים על זו הנקודה והיא תקום
י חבל "לזו הנקודה עהכלויוכל לקשר . המחשבות למחשבה זו
יש קצת אחיזה לכל הדברים  שבודאי. בחבל משיחה במשיחה

וזאת עבודת ימי המעשה  . בקדושה



נ"תרויגששפת אמת פרשת 
'  כבר פרשנו כי זאת הי. 'כובמדרש מים עמוקים עצה בלב איש 

כדכתיבעבודת יהודה והשבטים לדלות מים מבורות עמוקים 
ז "והוא שיש בכל איש ישראל בפרט בעוה. שתה מים מבורך

בחכמה ' ש ה"ז הארות גנוזות כמ"כ וכן בכלל נמצא גם בעוה"ג
והוא עבודת ימי המעשה לברר אוכל מתוך פסולת  . יסד ארץ

יוסף הוא להמשיך אור חדש מן השורש בשמים וזהו ' ובחי
שנאמר וזרקתי וכעניןונוזלים מתוך בארך מעין נובע תמיד 

ומים עמוקים בלב הוא . תורה שבכתב' והוא בחי. עליכם מים
ויש מטמוניות גנוזות בלב  בתוכינופ חיי עולם נטע "תורה שבע

. איש



ח"תרלויגששפת אמת פרשת 
כבר פרשנו  . 'כוידלנה' כוובמדרש מים עמוקים עצה בלב איש 

י היגיעה מוצא האדם בלבו נטמן  "שהוא בכל איש ישראל שע
ז נאמר יגעתי  "וע. 'יתעצות וכמה דרכים לעבודת הבורא 

. ואמת הדבר שכפי היגיעה למצוא נקודה טמונה בלב. ומצאתי
ויגשזהו ענין ובודאי. לו התחדשות מן השמיםמשפיעיןכמו כן 

שהם עבודת ימי ענינים' אליו יהודה כי יהודה ויוסף הם אלה הב
ל למצוא "ש שתה מים מבורך כנ"י היגיעה כמ"המעשה ע

חבל בחבל . ידלנהז נאמר איש תבונה "וע. ההארה הטמונה בלב
. התקרבות אל הקדושהשצריכיןכי הם דברים בנימאנימא

מעובדיןהשבתה . יוסף נזיר אחיו. ק"ש' לבחיכ "אחזוכיןז"ועי
ומתקיים ונוזלים מתוך בארך שהיא השפעה המתחדשת . דחול

: א"במש "תמיד כמ



ח"תרנויגששפת אמת פרשת 

ש חיי עולם נטע  "פ לחם מן הארץ כמ"תורה שבע' כי זהו בחיא"במכבר כתבנו . 'כובמדרש מים עמוקים עצה 

זו צריכה בירור שהיא מעורב  ' למצוא איש הנקודה הטמונה בו ובחיי"לבניהודה להורות הדרך ' וזה בחיבתוכינו

והוא עץ יהודה וישראל  . עץ הדעת שצריך תיקון ובירור והוא עצה עמוקה של גלות מצרים' בפסולת והיא בחי

והוא תכלית  . תורה שבכתב' עץ החיים והוא להמשיך לחם מן השמים בחי' יוסף הצדיק הוא בחי' ובחי. חביריו

' היא תקום פי' ולכן כתיב רבות מחשבות בלב איש ועצת ה. הישועה כי אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו

נעשה  ' אלו הם בחי' ובאמת ב. לכן כתיב ביוסף קמה אלומתי. שניתן תקומה לאלה המחשבות שבלב איש

'  בשבת שהוא בחי' וכל עבודת ימי המעשה באין לידי עלי. נעשה בימי המעשה שצריך בירור ותיקון. ונשמע

הכחאל הפועל מכחשהקדימו השבטים להוציא ' ולפי שכן דרך בני ישראל להקדים נעשה לנשמע וכן הי. נשמע

כ בגלות מצרים עד שזכו  "וכמו כן אח. יוסף הצדיק' כ נגלה להם בחי"יוסף נסתר מהם ואח' שלהם בעוד שהי

'  ואלה שני העצים של יוסף ויהודה הם נמצאים בכל איש ישראל בחי. ש"והכל ענין אחד הוא כמ. לקבלת התורה

והוא  . כ זוכה לעזר מן השמים"שבו ואחהכחשצריך האדם לייגע עצמו ביגיעת בשר ונפש להוציא ח"ועהד"עה

כ הסיוע מן השמים  "כ והיו לטוטפות שבא אח"וקשרתם ואח' וכ. נעשה' כהה והוא בחיידתפילין של יד ' בחי

:  ממילא


