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 פרשת ויחי -היסח הדעת

 

  :מט פרק בראשית

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

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

 

  :כב פרק דברים

י( ו) ָקֵרא כִּ ּפֹור ַקן יִּ ים ָהָאֶרץ ַעל אֹו ֵעץ ְבָכל ַבֶדֶרְך ְלָפֶניָך צִּ ים אֹו ֶאְפֹרחִּ ים  ַעל ֹרֶבֶצת ְוָהֵאם ֵביצִּ  ַעל אֹו ָהֶאְפֹרחִּ

ים ַקח לֹא ַהֵביצִּ ים ַעל ָהֵאם תִּ  :ַהָבנִּ

 

  :כב פרק תצא כי פרשת דברים י"רש

 :למזומן פרט - יקרא כי( ו)

 

  :ויחי פרשת בראשית טוב שם בעל

 שם הבעל בשם. הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא. א

 ילקוט: )משיח יבוא ופתאום, הדעת בהיסח, עבודתו על ישב ואחד אחד שכל, מקרה דרך, יקרא אשר, טוב

 (ויחי פרשת משה

 

  :א עמוד צז דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 קמה ובת, נערים לפני יעמדו וזקנים, זקנים פני ילבינו נערים בו בא דוד שבן דור: אומר נהוראי רבי, תניא

 . מאביו מתבייש הבן ואין, כלב כפני הדור ופני, בחמותה וכלה, באמה

 ונהפכה, ביוקר והיין פריו יתן והגפן, יעות והיוקר, תרבה העזות בו בא דוד שבן דור: אומר נחמיה רבי תניא

 כל שתתהפך עד בא דוד בן אין: יצחק רבי דאמר, יצחק לרבי ליה מסייע. תוכחה ואין, למינות המלכות כל

 . הוא טהור לבן הפך כלו - קרא מאי: רבא אמר. למינות המלכות

. המסורות שירבו עד בא דוד בן אין - ועזוב עצור ואפס יד אזלת כי יראה כי'[ וגו] עמו' ה ידין כי, רבנן תנו

 . הכיס מן פרוטה שתכלה עד: אחר דבר. התלמידים שיתמעטו עד: אחר דבר

 דרבי הא כי. לישראל ועוזר סומך אין כביכול - ועזוב עצור ואפס שנאמר. הגאולה מן שיתייאשו עד: אחר דבר

 . תרחקוה לא מנייכו בעינא, במטותא: להו אמר, ביה דמעסקי רבנן משכח הוה כי, זירא

 .ועקרב, מציאה, משיח: הן אלו, הדעת בהיסח באין שלשה: דתנינא

 

  :א עמוד צז דף סנהדרין מסכת אגדות חידושי א"מהרש

 משיח של הדעת בהיסח זכה אם זה בענין השלשה אלו כלל. ועקרב מציאה משיח הדעת בהיסח באין שלשה

 הדעת כהיסח המשיח ביאת לו יהיה זכה לא ,לו יהיה וטובה ששמחה מציאה של דעת בהיסח משיח לו יבא

 :לו לרעה עקרב דנשיכת

 

 :171הרבי מלובביץ', לקוטי שיחות, כרך י, עמ' 

ובאמת. הנה זה שטוענים שאין הדור ראוי וכו', זה גופא הוכחה כי עכשיו הוא זמן גילוי המשיח, ווכמאמר 

רואה שום מקום רבותינו ז"ל שמשיח בא בהיסח הדעת. כאשר נמצאים במצב כזה שאין הדעת והשכל הגלוי 

 .איך תבוא הגאולה, הרי 'היסח הדעת' זה סימן מובהק הוא לגאולה הקרובה
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כי אין הכוונה שאין לחשוב ולחכות ח"ו על דבר הגאולה בכדי שיהיה 'היסח הדעת'. אדרבה, עיקר גדול 

לוי אין 'אחכה לו בכל יום שיבא', כי אם הכוונה אשר מבלי הבט על זה שהדעת והשכל הג -באמונת ישראל 

וזהו העבודה של 'היסח הדעת', ועל  -מטעם ודעת  שלמעלה רואה מקום לזה, מאמינים אנו בתוקף האמונה

 .בן דוד בא בקרוב ממש -ידי אמונה זו 

 

  :אמור פרשת ויקרא צדיק פרי - 1מלובלין הכהן צדוק' ר

 אתה ובאת' וגו ישראל זקני את ואספת לך( ח"י - ז"ט', ג שמות) כתיב למשה יתברך' ה בציווי מצינו והנה

 אלהי'( ג', ה שם) כתיב ואהרן משה כשבאו כך ואחר', בה עלינו נקרה העברים אלהי' ה' וגו ישראל וזקני

 ידי על בא הענין היה אז, מאמינים והיו עמהם הולכים הזקנים היו שבאם והיינו', בא עלינו נקרא העברים

 שנשמטו כך אחר אך', בה מקרה כתיב בציווי ולכן האמונה ידי על בשלימות שהיה ישראל כנסת מלכות מדת

 ראוים היו שלא אף מעתיקא נפלאות עליון פלא שהוא ף"אל ידי על להיות הוצרך אז אחד אחד הזקנים

 ..., לגאולה

 עד בא דוד בן דאין והיינו, הקץ להם לגלות דביקש הימים באחרית אתכם יקרא אשר יעקב שאמר מה וכן

 באים שלושה דתנינין תרחקוהו לא מיניכי במטותא( א ז"צ סנהדרין) שאמרו כמו הגאולה מן שיתיאשו

 שם שאמרו כמו) תשמעו בקולו אם היום רק זמן לו אין אחישנה דקץ בעתה קץ והיינו', וכו הדעת בהיסח

 ביציאת שהיה וכמו, למענו' ה יעשה בעתה מקום מכל חייב שכולו דור ושלום חס יהיו אם שאף ...( א ח"צ

 עליון מפלא שהוא ף"באל וכתיב. לב על יעלה לא אשר הדעת בהיסח מקרה דרך יקרא אשר כתיב ולכן מצרים

 .מעתיקא נפלאות

 

  :ג פרק שמות

ְקֵני ַאָתה ּוָבאתָ  ְלֹקֶלָך ְוָשְמעּו( יח) ְשָרֵאל ְוזִּ ם ֶמֶלְך ֶאל יִּ ְצַריִּ ים ֱאֹלֵהי' ה ֵאָליו ַוֲאַמְרֶתם מִּ יִּ ְברִּ ְקָרה ָהעִּ  ְוַעָתה ָעֵלינּו נִּ

ים ְשֹלֶשת ֶדֶרְך ָנא ֵנֲלָכה ְדָבר ָימִּ ְזְבָחה ַבמִּ  :ֱאֹלֵהינּו' ַלה ְונִּ

 

 :ה פרק שמות

ים ֱאֹלֵהי ַויֹאְמרּו( ג) ְברִּ ְקָרא ָהעִּ ים ְשֹלֶשת ֶדֶרְך ָנא ֵנֲלָכה ָעֵלינּו נִּ ְדָבר ָימִּ ְזְבָחה ַבמִּ ְפָגֵענּו ֶּפן ֱאֹלֵהינּו' ַלה ְונִּ  ַבֶדֶבר יִּ

 :ֶבָחֶרב אֹו
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. שבליטא קריזבורג של רבה שהיה יעקב' ר לאביו( 1823) ג"תקפ בשנת נולד( רובינשטיין) רבינוביץ הכהן צדוק' ר

 לערי הגיע וכך, מאשתו להיפרד כדי רבנים ממאה היתר לקבל נאלץ הוא( 1843) ג"תר בשנת. לעילוי נחשב מילדותו
, ללובלין עבר הוא. ביצא'מאיז ליינר יוסף מרדכי' לר נקשר ובעיקר, בדרכם ודבק החסידות מגדולי כמה הכיר, פולין
(. 1848) ח"תר בשנת פורסם' הצדיק צדקת' המפורסם ספרו; רבו שיטת פי על החסידות בתורת ספרים לחבר והחל
, בהלכה גם רבים ספרים כתב(. 1900) ס"תר בשנת פטירתו עד, בלובלין ר"כאדמו שימש( 1888) ח"תרמ משנת

 את כוללת' צדיק פרי' הספרים סדרת. ועוד, ם"הרמב על' המלך אוצר', 'צבי תפארת' ת"שו הם שבהם המפורסמים
 (.1901) א"תרס בשנת להתפרסם החלה והיא, תלמידיו י"ע שנערכו כפי דרשותיו


