
 
 

 

 כמה שאלות יש בעניין: יוסף הצדיק לשבטים.יכוח ששרר בין ורבי בעניין הודיבר הבמהלך השבוע 

 א סגירת מעגל היסטוריתו היללא ספק ז .מתגלה לאחיוטיט שבו יוסף הצדיק ראת המעמד המ אנו מוצאים בפרשה
ויכוח על שיטות עמוק ורב שנים, לאחיו היה ויכוח  יוסף הרי בין דווקא כאן עולה תמיהה גדולה:ומרגשת, אך 

מה היה באותו מעמד הכול על מקומו בשלום? אחד בא  ברגע סתכלות על העולם! אז כיצדדעות בהשקפה ובהו
 ?מחלוקתשפתר את ה

הם אינם אשמים בכל הצרות שפקדו סלח לאחיו מכל הלב, ואף השתדל לפייסם ולהרגיעם כי יוסף הצדיק  אמנם
 קת המהותית שביניהם?אותו במהלך השנים הכאובות, אך מה יש בכך בשביל לפתור את המחלו

מושל בכל סף  חי וכי הוא אבינו כי עוד יו שאלה נוספת שאמורה להישאל: כאשר באים השבטים ומבשרים ליעקב
 יפג ליבו כי לא האמין"., "ויעקב מסרב להאמין -ארץ מצרים 

"ותחי רוח ומיד  -ששלח עמם יוסף והנה, לא עוברים מספר דקות, והשבטים מראים ליעקב אבינו את העגלות 
שמתרגש  הוא אחד כזההאם יעקב יעקב מתחייה מהם? גלות הללו שמה יש בע... מה קרה פתאום? יעקב אביהם"

 ???מה הסיפור כאן !מרכבי פאר חלילה?

 ב אבינו?רגש יעקדוע מהם לא התומ עמם עגלות מלאות בכל טוב ארץ מצרים,ובכלל, הרי גם פרעה שלח 

י , על פי דברות אדיריםהכולל בתוכו המון יסוד מיוחדבשביל לבאר את כל התמיהות הללו, ביאר הרבי מהלך 
 אמת בפרשתינו: השפת

* 

קריאת שמע, עצם את עיניו  גיע אלר התפילת שחרית. כאש יהודי והתפללבבית מדרשו של הקוברינער ישב 
, כשבליבו דדד"--------ח  ---ה' א  "שמע ישראל, ה' אלוקינו,  -הפסוק הראשון את קרא נהוג, ובכוונה עצומה כ

 שמים!!!הה רוחות רץ ובכל ארבעבשבעת הרקיעים, באהיחיד שולט : הבורא הוא ההוא מכוון

ליך שולט גם עהוא ה אל תשכח שה': ש באזנוחא לו. הלפתע חש טפיחה על גבו, היה זה הקוברינער בעצמו
 בעצמך!!!

* 

 ב בשלווה בעולם הזהש   צדיקים מבקשים ל  " ,חייו של יעקב אבינועל  הידועיםדברי המדרש ת אהשפת אמת מביא 
 ."וכו'

אלה  בס"ד
שקבורים 
 באדמה...

 'געמוד 



ונמצאים חיים מעל הטבע, מנותקים מחיי העולם הזה  צדיקים! הב'אצילות' חי יהה יעקב אבינו ת:אמ השפת מבאר
הצדיקים יושבים בשלווה ונהנים מזיו ן הבורא! ובעולם הזה כידוע, אין מחיצות בינינו לבי !כביכול בעולם הבא

 'עוז וחדווה במקומו'! - חה שבהם שרויים אלה שחיים תמיד עם הבוראשר לתאר את התענוג והשמאי אפ השכינה!

מתעלה מעל לעולם הוא זכה לזה בגלל שהוא התענג ולשבת בשלווה, אבל יעקב אבינו ידע שאמנם הוא זכה ל אבל
 הזה!

הזה מכיל בטרדות ומוקפים בכל מה שהעולם אלו שחיים בעולם הזה, עמוסים כמונו, האנשים כל  עםומה יהיה 
 ולהכניסו אל חיינו???נוכל גם אנחנו לשבת בשלווה??? כיצד נוכל גם אנחנו לחיות עם הבורא  כיצד ומציע?

 על העולם הזה!!! 'יל ב   רו  ט  נ  קו  'עם  בעולם הזה!יעקב אבינו ביקש לחיות בשלווה 

 דרך חיי העולם הזה!גם טים: אפשר להגיע אל הבורא סר מיוחד עבור השבמליעקב אבינו יש 

* 

 נינו לבין הרוחניות!אבל, מה לעשות, יש נתק טבעי ומובן בי

 כי היא כל כך גבוהה -רוחניות ואפשרות לגעת ב גשאנחנו כל כך רחוקים, כל כך גשמיים, אין לנו שמץ של מו
 ??עם הבורא? -ובלתי נתפסת! לחיות בעולם הזה 

* 

 וק כאן, נכנס יוסף הצדיק לתמונה:ובדי

 יוסף הוא ה'צדיק'!

 ר!ש   זה ק  צדיק  בחינת 'יסוד',בהוא  צדיק דיק?מהו צ

ת , יודע מהם הבעיות והתאוומצד אחד הוא אדם כמונו, חי בעולם הזההבורא, הצדיק, תפקידו לקשר בינינו לבין 
שר לעילת עם הבורא, הוא מקום מהקשיים שיש לאנשים הפשוטים, ומצד שני הוא חי עלהגשמיות, הוא לא מת

 עם הבורא, בדביקות ובאהבה! ש  ד  ח  חי מ  שימה ונשימה הוא העילות ובכל נ

* 

 ובית יוסף להבה". -והיה בית יעקב לאש "

 ליעקב אבינו יש בשורה! יש בו אש עצומה וטובה, אש של קרבת ה'!

, הוא זה שחי עמנו בעולם, להבה''הבה היוצאת מתוך האש! יוסף הצדיק הוא הת האש לכולם? זוהי הלץ אומי מפי
 ומלמד אותנו דרך להגיע לבורא על אף ולמרות הכאבים! -נו, ער לקשיינו מבין אות

* 

 הוא זוכה לו במצרים:על הכבוד הרב ש, בה מורה יוסף לספר לאביו רשתינוסוק בפמסביר את כוונת הפר עהרוזינ
 ".מצרים קים לאדון על כל"כה אמר בנך יוסף שמני אלו

שטופת הזימה?  אדון במצריםבנו, זה מה שיצא מ ורה שכזו?ישמח בבשהאם יש אבא יהודי אחד  רוזינער:השואל 
 שמע על כך?ליוסף כל כך שאביו יחשוב למה אה? נשיא בארץ שכולה טומ

אם כן, כך היא כוונת הקדושה.  ה' מורה על השכינה, ש'כ   הקדושים מובא בספריםדבר עצום:  אומר הרוזינער
נשי מצרים לאדון על כל מצרים! יוסף הצדיק לימד את כל אאלוקים  , השכינה אומרת, שמניאמר הפסוק: כה

 משגיח עליהם!!!שאני הוא השולט ו



 ה, על קשייו ותסבוכותיו!!!דווקא בתוך העולם הז את שמו של הבורא עעולתו של הצדיק, לפרסם ולהודיכי זוהי פ

 תוך העולם הזה וקשייו הרבים!דווקא מ -שאפשר להגיע אל הבורא ואל השלווה  הוא זה שמראה לנו הצדיק

 על ידי אמונה - להכניס את ה' אל חיינות יש אפשרולכל אחד כי ", טיםלשב , אומר יוסף הצדיק""דעו לכם
 "נו המוחלטת!עושה את הכול לטובתו ושגיח עלינוא מבוטחים בו שה! על ידי כך שאנו בהשגחת הבורא

בורא וברחמיו מין בהסכים להאלצדיק ול תת נקודה של הכנעה, לזנייםוצריכים רק לפקוח עיניים, להטות א, אנחנוו
 והנה אנו מגיעים אל השלווה בעולם הזה!!!! -

* 

 !גשומ אוה 'קידצ' ,םדאה קר אל אוה 'קידצ'ש ,רמוא רשא 'ר :ונתוא דמלמ רשא 'רש תפסותה האב ןאכו

כאב  שלכאשר נופל עלינו רגע וקה! ברך מסתתר בכל קושי ומצהבורא יתכולנו הרי יודעים ש ,רשא 'ר רמוא
 כי הבורא הוא זה ששולח לנו את הקושי הזה!לדעת ולהתבונן , עלינו ובלבול

 ר אונים!החוסם וך הקשיידר - הרי לנו אופן נוסף של התקשרות אל הבורא דרך העולם הזה

* 

ע אש   ן פ   ד או  ר  י ע  ין ד   יג א  "ל   - ה"נ  מו  א   הע  ר  ץ ו  ר  א  ן כ  הפסוק בתהילים "ש   ה'בית ישראל' מגור היה מבאר באידיש את 
 ה!"נ  ו  מיט א  מ   יך  ז  

וכנים שאנו שידי ן לנו דרך אחרת, רק על אי -וחלטת בבורא אם רצונך להגיע אל האמונה המי: שפובתרגום חו
! ואז, אם רק נילחם באדמה וחסר תקווהוהמצבים בהם נראה שאנו כבר קבורים כביכול בארץ, רק על ידי הזמנים 

 אנו מסוגלים להגיע אל האמונה החזקה ביותר! -עם עצמנו ונחפש את הבורא 

* 

 קשר בורא!?וה ולהיכנע לצדיק? הרי יש בכך עוצמה אדירה כל כך של חיי שלונו, ומדוע סרבו השבטים 

כל אחד יש את הדרך הפרטית שלו, את בו העמיד אותו ה'! לשמסלול מיוחד לכל אדם יש אומר השפת אמת: 
 !וה' רוצה שהאדם יגיע אלישעל ידם הכישרונות והכישלונות, החוזקות והחולשות המיוחדות רק לו, 

בו את ההתבוננות יעזוייכנעו לצדיק, יאבדו את הדרך הייחודית שלהם! הם השבטים פחדו, שעל ידי שיתבטלו 
עקיטשע' בוש, עם 'בבאותו הלם יהפכו לקבוצה אחת, כולם פתאום ה וייסחפו אחר ה'זרם'... -מתוך נפשם פנימה 

 לבורא...-קשר אישי ביניעם כיוון מחשבה אחד, בלי ייחודיות ובלי אחיד, 

* 

האלומות ממש לא התכוון לכך! יוסף הצדיק סיפר להם על חלומותיו, הוא ניסה להסביר להם ש אבל יוסף הצדיק
 ו על המטרה המרכזית!!!וורק ישתח -שלהם יישאר על מקומם הייחודי 

עבודת ה' היא דרך של 'פרט , ובו הוא הוא מבאר כי פני כל ספרו הקדוש אדיר שמתפרש עללשפת אמת יש מהלך 
 !וכלל' -

ע ב של 'וידלהביא את העולם למצ, לגלות את הבורא בעולם! והיא ה' יש מטרה משותפת וכללית אחת לכל עובדי
 !'!!תה פעלתו, ויבין כל יצור כי את יצרתוכל פעול כי א

ל הייחודי שבו הוא אמור , את המסלו, בנקודה הזו יש לכל אחד את הדרך הפרטית שלואבל כיצד מגיעים לכך? הו  
 לצעוד, על פי תנאי חייו ותהפוכותיהם...



 בכך להביאו -רצה להביא את כולם להכנעה לצדיק כוח בין יוסף הצדיק לאחיו: יוסף הצדיק הוויזה היה, אפוא, 
 תת את נקודת ההכנעה!!!והשבטים סרבו ל ,אל חייהם את הבורא

* 

שהוא יהיה זה שיביא להם נו אל עם ישראל ושאל אותם אם הם רוצים : כאשר בא משה רביר' יודל פורוש אומר
משם התגלגלו הדברים עד שבאו שם היה נקודת הנפילה, ו -נו לראות את מלכינו' והם השיבו לו 'רצונאת התורה 

 העגל ר"ל. חטאאל 

 !!!רוב המוחלט להיכנע למנהיגיהכול בגלל הס

* 

 חשובה ויסודית למי שרוצה להגיע אל הבורא?שהיא כל כך , בהכנעה ,מה יש בה

זה הוא! אנחנו שני פרטים  -זה אני, והוא  -כנע אל חברי? הרי אני ה, כיצד אני יכול להיכי לכאור אלא, ביאר הרבי,
 ה מחלוקת במיטבה...ל תוכך גם הוא חושב... וכך נוצר כנע אליו???ינפרדים! אין לנו קשר בינינו, ואם כן, מדוע שא

סם את שמו ולהגיע לפר - משותפתו שהוא מעל כולנו, ולכולנו ישנה מטרה שהמימבינים שיש  חנואבל, ברגע שאנ
 וכולנו נכנעים לבורא שמעלינו!!!וב אין בינינו שום הבדל, אליו, ש

* 

שומעים על שאר השבטים, מדוע? להיכן לפתע איננו שה, תחילת הפרב יכוח שהיה בין יהודה ליוסףובמהלך הו
 הם הלכו?

אנו מה  -ם: מלכים מדברים ביניהם ו לעצמ, אמראומר המדרש: כאשר השבטים ראו את יהודה מדבר עם יוסף
מי אנו שניגש ליוסף יחד עם יהודה  (.מלך במצרים -ם של השבטים, ויוסף וע היה מלככיד איכפת לנו... )יהודה

 מלכינו?

 יוסף שם לב שהשבטים אינם ניגשים יחד עם יהודה, ופתאום נופל בו האסימון:

 הכנעה!!!!נתנו  -השבטים 

 דה!!!השבטים הגיעו אל הנקו

 ל יוסף להתאפק!ולא יכ -וכאן 

* 

גע! מדוע? א נר, אבל יעקב אבינו לריםחי ומפרסם את הבורא במצליעקב אבינו כי יוסף  ואז, באו השבטים וסיפרו
 ל הנקודה!אגיעו זו עדיין לא המטרה! יעקב אבינו רצה שהשבטים עצמם י -חי עם הבורא שיוסף  כי זה

 נרגע! -ינו את העגלות , כאשר ראה יעקב אבאבל

דה המרכזית, כולם מגיעים אל מסביב לנקוה למעין עיגול: כולם מסתובבים , ש'עגלות' הכוונמבאר 'קדושת לוי'ה
 !ליוןהשורש הע

בכך להגיע ו -השבטים הסכימו להיכנע אל הצדיק , הבין שיקול מדוגהושלם והעיהמהלך כשראה יעקב אבינו ש
 אל הבורא מתוך העולם הזה!!!

 ותחי רוח יעקב אביהם!!!


