
 בס"ד

  וישבפרשת 

  א.

 לסמוך): "א, לט( י"רש מסביר שניהם בין הקשר את, יוסף של מכירתו לסיפור יהודה ירידת סיפור את הסמיכה התורה
 שלה באצטרולוגין שראתה, שמים לשם זו אף, שמים לשם זו מה לך לומר, תמר למעשה פוטיפר של אשתו מעשה

  ".מבתה אם ממנה אם יודעת ואינה ממנו בנים להעמיד שעתידה

  ...היים דער פון רעבעצין א ממש"...א"תליט פוטיפר הרבנית... "שמים לשם התכוונה פוטיפר אשת?!  מבינים אתם

  ? פוטיפר לאשת תמר בין הבדל אין? האמנם

  ? ביניהם התהומי ההבדל זאת בכל מה, שמים לשם התכוונו פוטיפר של" רבניתו" וגם תמר שגם הוא כך אכן ואם

  .המשיח ומלך יהודה בית מלכות ממנה ויצא זכתה תמר למה

 מוזכרת היא! לילה באישון שנכרה מזדמן בקבר אכולים עצמות רגבי כמה אולי ממנה נשאר?  פוטיפר ואשת
  ...עולם לדראון התורה בפרשיות

  ? פוטיפר אשת של הטעות היתה איפה?  ההבדל מה

  .זו שאלה על ולב כליות מפלחת תשובה הרבי לנו מסר השבוע

 אבל', ה את לעבוד רוצים הם כלומר. אותם יעבוד' שה רוצים הם בעצם אבל', ה רצון לעשות רוצים אנשים הרבה
  ".שמים לשם" לעשות עכשיו תכננו שהם מוגדרת במצוה דוקא, בחרו שהם מסוימת בדרך דוקא

 שלא או מרצון אליו שיקלע מקרה בכל, בעולם אותו יסובב ה"שהקב צורה בכל, באמת ת"השי את העובד מאידך
 ובאופן בצורה אותו ויעבוד צורה בכל ה"הקב את יחפש הוא, העבוידה של הנקודה את יחפש הוא דבר בכל, מרצון
  .רוצה שהוא החליט ה"שהקב

  ? ההבדל איפה?  החילוק היכן

 רוצים לא עדיין השמים מה-משום אבל, שמים לשם משהו לעשות רוצה שהאדם במקרה ויזעק יתחדד ההבדל, ובכן
  ...בשבילו משהו לעשות

... הצדיק מיוסף דורות ולהקים" אלוקים את לשרת" הולכת שהיא החליטה היא, שמים לשם התכוונה פוטיפר אשת
  ...החוצה וברח בידיה בגדו עזב יוסף... אליה התכוונו לא השמים מה משום אבל

 בחדוות חדורה והייתה עילאית בקדושה עינים עצמה שניות כמה שלפני הכבודה הרבנית, יודעים כולנו ההמשך את
 ונכנסה..הכפולה העטרה בעלת הטלית את הפשילה, הרבנית האיצטלא את פשטה רגע בין", שמים לשם" של מצווה
 אם? הצדיק מיוסף דורות להקים זכיתי לא אני... רותחת געש כלבת פרצה הכעסנית האוריינטציה... רציחה של לטרנד

  ...ימיו אחרית עד שם שיירקב, לכלא שיכנס! יזכה לא אחד אף אז ככה

 הורה יהודה, נסיון שלחו משמים אבל, שמים לשם התכוונה היא, מצב בכזה בדיוק הייתה היא גם תמר?! תמר אבל
 עומד הכל', ה משרתי מלכים של דורות לראות השאיפה כל, שמים לשם הרצון כל, ההשקעה כל...", ותשרף הוציאוה"

  .לשריפה נגזר דינה... לשווא היה הכל...לטמיון לרדת

 אותו יעבוד שאני עכשיו החליט' ה אבל', ה רצון לעשות רציתי. שמים לגזירת נכנעת תמר! שפתיים חושקת? ותמר
  .ועד לעולם מבורך שמו יהי. מהמתוכנן אחרת בצורה

 עצמו יפיל מוטב"ש זכרה היא אז גם, עשתה שהיא" שמים לשם"ה על כובש חיוך אליה שלחו לא כשהשמים גם, תמר
 נסיון לי שולח ה"כשהקב עכשיו ודוקא, עכשיו גם'. ה עבד אני עכשיו גם"... ברבים חבירו פני ילבין ואל האש בכבשן

  ...להכשל ולא להתחשל הזמן זה", עבוידה" של

  ' !הקטן' ההבדל יחי



 בס"ד

  .אחח, חותך שזה כמה, אוי

 או כזו בצורה להתפלל, וכך כך להספיק, רצינו שאנחנו בתכנון רק" השם למען" אבל', ה רצון לעשות רוצה אדם כל
 לנו נתקע כשמשהו קורה מה השאלה... ויפה טוב הכל"... פעלד"ל לצאת היום להספיק ואפילו, לחבר לעזור, אחרת
"... דקות חמש רק" עזרה צריכה אשתך פתאום, בבית איתו להשאר וצריך חום קיבל שלנו הקטנטן פתאום... בדרך

  ...העינים מול לנו ברח האוטובוס פתאום

 שם דוקא, שרצינו כפי השם את לעבוד לנו הולך כשלא דוקא... לנו וממתין עומד ה"הקב, אז דוקא, אז כי נזכור הבה
  .האמיתי" שמים לשם" מתחיל שם, מאיתנו רוצה ה"שהקב האמיתית העבוידה זה

  !!!מוירעדיג

  ב.

  וימאן, ויעזוב בגדו אצלה וינס...

ממשמש בעיניו, וצעיר וחסון, מסלסל בשערו  17מאיפה לוקחים כזה עוצמה ? מאיפה הכוחות ? סך הכל בחור בן 
נמצא במצב שאין לו כביכול מה להפסיד, יתום מאמא, נמכר ע"י אחיו עצמו ובשרו תמורת כמה שקי תבלינים זולים 

, וכעת הוא שוהה במצרים ערוות י להניד עפעףע"י משפחתו שמכרו אותו בלודחוי מצרי, מרוחק -מדיפים ריח ערביה
סוף סוף יש הנה ו מבן זקונים ענוג הוא הפך בבת אחת למנקה ועוזרת בית אצל איזה שייח ערבי מגושם... הארץ,

  ...מישהו שמחכה לו, מישהו שרוצה אותו

  ?גם במצב כזה ירוד, ועוד במצרים ערוות הארץ מהיכן שאב יוסף הצדיק את הכוח העצום לזעוק "וימאן"

  רעיון נשגב לחינוך הבנים הבליחו מאורי הדורות מתוך סיפור זה:

  עוד פעם את המילה "וימאן" בפרשה זו, "ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, וימאן להנתחם"...אנו מוצאים 

  מה היה שם?

רו לו: אבא מה אתה בוכה ? תראה איזה שבט יפה הקמת, כולם בנותיו, ואמ 12של יעקב אבינו, ונותרים בניו  11באו 
ראשי ישיבות, ראשי כוללים, מגידי שיעורים, בעלי מוסר, גבירים אגדיים, תומכי תורה, דרשנים מופלגים, ואפילו כמה 

  קנאים יש ביניהם. והבנות, הו או, כולם מנהלות סמינרים ידועים, מרצות מבוקשות, נשות חסד ידועות.

  .בכל עדר יש כבשה אחת שחורה ,ילדים חסר אחד ? לא נורא, בכל משפחה יש נפיל אחד 24ה יש ? מתוך אז מ

מיוצאי חלציו  50%אביך יצחק ל ה ס"ה בן אחד שהלך בדרך התורה...אמרו לו: תן תודה, הרי לסביך אברהם אבינו הי
  ונסראללה... סאלח, ,דוקוראים להם בכלל מחמ

  ולא מניח תפילין רבינו תם"..." ערוות הארץ רק אחד גר במצרים 24אז מה לך לבכות? מתוך 

אבל יעקב אבינו, לא הסכים להתנחם, וימאן... הוא ידע את נפש בנו יקירו שמאחורי הסלסול בשערו ומאחורי 
  נפשו העמוקה של יוסף הצדיק... תמדועמאחורי הכל החלומות התכופים, 

  ורה היה נראה אבוד.האבא המשיך להאמין בבן שלו גם במצב שלכא

אמונה זו שיעקב אבינו האמין בכוחו של יוסף, ה"ויאמן להתנחם" של יעקב אבינו, זה נתן את הכוח ל"וימאן וינס" של 
  יוסף הצדיק.

לאו את נפשו של האבא, יהכוונה "דמות דיוקו של אביו נראה לו", האמונה שהאבא האמין בבנו, החום והאהבה שמ וז
  לבן במצב הירוד בו הוא היה נמצא...הם אלו שנתנו כוח על אף ולמרות מצבו, 

  רבותי, כל מילה מיותרת...
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  ג.

  ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה...

, "בגדו" מלשון "בוגד", היצר הרע הגיע ליוסף הצדיק ולחש לו באוזן: "מה הרה"ק רבי הרשעל'ה ליסקער זי"עמסביר 
ס אותך נים, כמה בוגדנות יש בך, אז מה תפבדיוק מי אתה עמוק בפ אתה בורח? ממתי אתה כזה צדיק ? אני יודע

  ?..."להיות צדיקעכשיו 

עם כל הפעמים שלא  ,עם כל הבוגדנות שיש בי, עם כל הנפילות :אבל יוסף הצדיק עזב בגדו אצלה, הוא אמר ליצה"ר
  יכול להרוויח... ת אניעדיין את הפעם הזא. עדיין דמות דיוקנו של אבי שבשמים עומד לנגדי.. הלך לי...

קח לך את הבוגדנות שלי, קח את הנפילות שלי, הם לא מפריעים לי, אני יכול לצמוח איתם ביחד,  ויעזוב בגדו אצלה.
  איתם יחד, הם יהיו בשבילי המנוף לצמיחה, לא הבור לנפילה וליאוש... דוקאאני יכול לצמוח 

ת יחד עם קצין רוסי עטור דרגות, שניהם פשטו את בגדיהם חלם ויענקל שמו, שנסע ברכבחכמי מסופר על "חכם" מ
הלביש בטעות את בגדיו  כבד, באמצע הנסיעה התעורר החלמאי ומתוך החושך העל הספסל לישוןנשכבו העליונים ו

 טרם התעורר סופית וכבר נחפז לרדתחלם... יענקל החלמאי תחנת של הקצין... עדיין החושך שולט והרכבת עוצרת ב
  כשהוא לבוש במדיו המגוהצים וענוד בדרגותיו הבכירות של הקצין.מהרכבת 

  מגיע הביתה, וצווחה נפלטת מפיה של זוגתו החלמאית... מה קרה ? יענקל זה אתה ? מתי נהיית קצין ? יענקל

, ולא מאמין למראה עיניו, "תראו מה קרה" הוא מתחיל לצעוק "אוי ויי, בטעות הגיע לפה הקצין מראהרץ ל יענקל
  הרוסי, ואני נשארתי תקוע ברכבת"...

  לפי בוגדיו...ככה זה כשאדם שופט את עצמו לפי בגדיו...

ויעזוב בגדו אצלה. זה הכוח של יוסף. הבוגדנות שנפלה עלי אתמול לא תשפיע עלי היום לרעה, אדרבה זה יתן לי את 
  הכוח להמשך. הנפילה תחשל אותי ולא תכשל אותי.

  ד.

  וימאן...

  ליוסף הצדיק את הכח לעמוד בנסיון?מה נתן 

  נתנה לו את הכח לבחור בטוב.היא זו שהבחירה עצם מסביר השפת אמת: הניסיון. זה נתן לו את הכח. כן, 

  מה הפשט?

השפת אמת מסביר שכל אדם אשר יתבונן לרגע בעצם הדבר שהקב"ה בחר להעמידו בניסיון מסוים, זה לבד יגרום לו 
הרי המלך נתן בי אמון, הוא העניק לי גוף ומוח ונשמה, הוא העניק לי בחירה, למה ? הרי לא לרצות למעול באמון. 

הוא יכול היה לבראות אותי ללא בחירה, ללא יכולת לפשוע, למה אם כן איפוא בחר המל לברוא אותי כך? כי הוא 
  סומך עלי!

  המלך סומך עלי ואני יפגע באמון ?!

על האדם, זה לבד אמור לגרום לו לא לרצות ליפול, לא לרצות לאבד את כלומר, עצם הניסיונות שהקב"ה מביא 
  הקשר, את האימון, אלא אדרבה הוא ירצה להוכיח נאמנות, להוכיח שלא לחינם בחר המלך דוקא בי לתת אמון.

וכך מסביר השפת אמת את מה שיוסף הצדיק ענה לאשת פוטיפר: "כי אם אותך באשר את אשתו", וכי יוסף הצדיק 
  נס עמה לויכוח ? הוא בא להסביר לה למה לא ?נכ

  לא!

השפת אמת מסביר שהסבר זה לא אמר יוסף לאשת פוטיפר, אלא לעצמו, הרי אני מקושר לקב"ה, הרי הוא סומך עלי, 
  וכלום לא חשך ממני רק אותך באשר את אשתו, וכי שווה לי לפגום באמון? שווה לי להרוס את הקשר ביני לבין קוני ?

  לכן צריך אדם להתבייש לפניו יתברך, ושלא יוכל לסור מרצונו"...שפת אמת: "מסיים ה


