
  ויגשפרשת 

ורעים ומשתחווים אליו, ובכך בעצם מגשימים ליוסף את חלומותיו מלפני עשרות שנים... השבוע זכינו לקרוא בתורה איך אחיו של יוסף כ
לנו מכירים את חלומותיו של יוסף על האלומות המשתחווים אליו, ועל הזלזול שאחיו הפגינו כלפיו בעת שהשמיע להם את חלומותיו כו

  ..., "הנה בעל החלומות הלזה בא"הורודים

ה כמעט שלושים שנה לפני החלום המתוק, יש שאלה בלתי פתורה: לצורך מה היה צריך יוסף לחלום על מלוכאבל עם השמחה בהגשמת 
בעוד פתרון החלום בא יבוא רק כשאחיהם חולם החלומות  17-ה המטרה שאחיו ישמעו חלום מאחיהם הבחור בן הת? מה היהתגשמותה

  תלשלות הזאת?כבר יעמוד ויחתן את בניו שלו עצמו? איזה רעיון טמון בהש

  כליות אשר יסודותיו מושתתים בספר "שפת אמת", וכה זכינו לשמוע:- כהסבר, הביא הרבי השבוע רעיון מפלח

מטרת המלוכה שיש בעולם הזה, הטביע הבורא ברוב רחמיו במטרה מוצהרת שבאי עולם יתנו הכנעה לדמות העומדת מעליהם, כך הוא 
למנהיג, לשליט, והוא ברוחב בינתו וגדולת מדרגותיו עומד ונכנע בפני בורא עולם, וכך זוכים  סדר הבריאה, נתיני הממלכה נכנעים למלך,

, זהו חלק מתהליך כל נתיניו להיכנע יחד עמו לבורא עולם. בקיצור, מטרת המלוכה היא שאנו היהודים נלמד להתכופף ולתת הכנעה
  .קבלת עול מלכות שמים

על אחיו, אין לנו הבנה בחשבונות שמים, אבל כך עלתה ברצונו יתברך שדוקא יוסף שהוא כמעט והנה חכמתו יתברך גזרה שיוסף ימלוך 
זכה יוסף לחלומותיו בהם הוא  מסיבה זו, ודוקא אליו יכנעו כולם. על אחיו הגדולים ממנו ואף על אביו צעיר האחים, הוא ולא אחר ישלוט

  מולך, וכל אחיו משתחווים וכורעים לו ברך.

ולכן בלא הסברים ובלי הבנה. השבטים הקדושים, לא השכילו להבין כי אם זהו רצון השם הרי שיש להיכנע בהכנעה פשוטה,  ,אבל אחיו
, וגם זה איך נאמר 17את סירובם הנחרץ בכך שיוסף הינו בסך הכל ילד בן  נמקיםהאחים הקדושים סירבו לקבל את מרותו תוך שהם מ

האם הוא יסלול לנו דרך לעבודת  ... וכי אליו אנו עומדים להיכנע? מפיו נחיה ותחת צילו נחסה?בעדינות, מסלסל בשערו וממשמש בעיניו
  הבורא?

  אין מצב!!!לא, היו לא תהיה! המלוך תלוך עלינו אם משול תמשול בנו?! 

אך ורק כששער שיבה כך תזכה ללא יקרה עכשיו בשום אופן, אולי דו האחים וטענו טענה נחרצת: יוסף היקר, אם ניתן לך הכנעה, זה עמ
קצת "שפשופים" ו"מעברים" שיהפכו אותך ליוסף הצדיק שבאמת ראוי שתעבור אחרי נסכים להיכנע רק לבנבן כבר יעטר את זקנך... 

... ערבי מחניקיבול נוסף של ניסון התנקשות שמסתיים במכירה לשיירת גמלים מצרית בניחוח , תלהיכנע איליו... קצת ריחוק מהאחים
  שנה! 22צת "פוטיפר", וקינוח ב"אשת פוטיפר" הידועה לשמצה, וכלה במאסר ממושך בן עוד ק

או, הואו, עכשיו זה כבר יוסף חדש, יוסף כזה שהוא צדיק יסוד עולם, איש מצליח, עומד בנסיון, דמות דיוקנו של אביו נראה לו, ועוד שלל 
  מדרגות בעבודת השם. כעת זהו יוסף הראוי לתת לו הכנעה...

זוהי הסיבה שהשבטים לא הסכימו להיכנע ליוסף בשעת החלום, אבל רצונו יתברך היה בהכנעה פשוטה דוקא כשיוסף עוד היה צעיר 
  פני בורא עולם.היתה חביבה להיא נעה הפשוטה גות" ו"מדרגות נשגבות", דוקא ההכשום "השלו מתחיל... דוקא כשעוד לא היה 

 את, פרעה את, מצרים גלות כל את חוסכים היינו, החלום אחר תיכף להיכנע משכילים האחים יוה אילו: הפצצה את אמת השפת מטיל וכך
 היינו, ורדופים כחושים צורה של יהודים מליוני של והמצולק הכפוף גוום על המרושעות המלקות את, לנילוס המצמררת הילדים השלכת
 היה עצמו יוסף גם, וכן. הארורים המצרים של זרועם ונחת ליבם מרוע וסבלו שנענקו היהודים רבבות של הכאב זעקות את לגמרי חוסכים

  ...התחוב בבור הנורא הכלא ואת, הריחוק את, הבזיונות ואת הניסונות את, הללו המיותרות הסבל שנות את חוסך

 רעש בקול" ונשמע נעשה" ולזעוק התורה לקבלת ומיד תיכף לצעוד יכולים היו אז או, החלום את בשומעם מיד נכנעים השבטים היו אילו
  ...התאווה קברות ולא עגל לא, מדבר שנות 40 לא, גלות ולא מצרים לא... וחזק גדול

רקיעים ומצחו כמובן  יםאבל הם העדיפו לחפש מנהיג ראוי, שליט דגול, מנהיג כזה ששמו הולך לפניו בצדקתו ופרישותו, תפילותיו בוקע
חרוש קמטים, אחד כזה שכמובן לא נופל במאומה מ"הרבי זכרונו לברכה"... ומי שלא מוכן להיכנע בהכנעה פשוטה לרצונו של בורא עולם, 

  מי שלא יקבל זאת בדרך הקלה יהיה מוכרח לקבל זאת בדרך הקשה...

 לא כי, הנצחית האומה אבות, קה שבטי והטמירים של העמוקים ומעשיהם הקדושות במחשבותיהם השגה שום לנו שאין נכון
מוצא את עצמו בצומת דרכים שהקב"ה  האדםלפעמים  בשבילנו: חיים לדרך כרעיון זאת הבה נקבל אבל! מחשבותיכם מחשבותי
כמה אנו צריכים לזכור חביבי... יקרי ותשתוק, תבליג, הכנעה תעצור, תן הכנעה, אל תלחם!!! תכופף את הראש לרצון השם!!!  ו:מאותת ל

כנע . אם נועוד למי.. ים לעשות זאתרואנו לא מבינים למה בדיוק אנו אמ גם אם , כןהיכנעלכי אם נזכה להשכיל באותם רגעים גורליים 
גע למי לתת הכנעה, אם לא נשכיל לנצל את הרבעיקר ו ,ואיך ,אבל אם נחליט מתיהתורה...  תהרי שאנו צועדים הישר לקבל, באותו שלב

  הזה שבו מורידים את הרצון העצמי לאפס, הרי שזה עלול לעלות לנו ביוקר, מצרים, פרעה, ושאר "ממתקים" שיעשו את העבודה...


