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  נפלאים ליקוטים
 וישבפרשת 

 

 יודלביץלעי"נ המגיד הרה"צ רבי שבתי בנימין 
  כ"ב כסלו -בן הרה"ג רבי שמואל אהרן זצ"ל 

 (א, לז" )אביו מגורי בארץ יעקב וישב"
 ל"זצ פיינשטיין משה רבי. בשלוה" יעקב לישב "ביקש י:"רש

 יעקב. הבנים חינוך לעניין היינו בשלוה לישב יעקב ביקש: ביאר
 שהם, בניו חינוך עבור לדאוג שוב צריך הוא שאין בלבו חשב
. בהם משתבח הוא ברוך שהקדוש, ת"השי ויראי צדיקים כולם
 להסיח צריך אינו שהאב ללמדנו. יוסף של רוגזו עליו קפץ וכאן

 ובכל, שמים ויראי וצדיקים גדולים הם אם אף, מבניו דעתו את
 . לנהוג כיצד ולהורותם להוכיחם הוא צריך עת

 

 (א, לז" )יעקב וישב"
 צדיקים. יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלווה לישב יעקב "ביקש

 מה לצדיקים די לא: ה"הקב אמר. בשלווה לישב מבקשים
 בשלוה ליישב שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן

 (. י"רש) "?הזה בעולם
)יומא  ממעזריטש למגיד שבא חכם תלמיד על מספרים

, רבותינו אמרו כיצד: ושאלו, י"ט כסלו( זי"ע –דהילולא דיליה 
 דבר והרי, הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך אדם שחייב

 אצל יקבל התשובה שאת הקדוש המגיד ענהו? ביותר קשה זה
 כידוע. אמן עלינו יגן זכותו מאניפולי זושא רבי הקדוש תלמידו

, קדקדו ועד רגלו מכף, ומכאובים ייסורים סבל זושא רבי
 ?זושא רבי של תשובתו תהיה מה ולפלא לחידה היה ובאמת

 המגיד רבו בשליחות שבא לו וסיפר זושא לרבי חכם אותו הלך
 של ל"הנ התמוה המאמר את לו שיסביר כדי ממעזריטש

: לו וענה, בתימהון זושא רבי בו הביט. לברכה זכרונם חכמינו
 פעם סבל שלפחות מישהו לענות צריך כזו שאלה על הרי"

 יודע איני, רע דבר סבלתי לא שמעולם ואני, רע דבר איזה אחת
 ונשא הדברים של המשמעות את חכם אותו מיד הבין ."להשיב

 שאינו וטוען, בייסורים הוא מדוכא אשר מהצדיק וחומר קל
 . רעה מהי יודע

 אמונה בו שנסוכה שאדם, כתב" איש חזון" הגאון הדור מופת
 משום, שבעולם דבר משום מוטרד או מודאג אינו הוא

 ואת הקשר את ומאבד, למעלה אותו קושרת שהאמונה
 לממשלת קשר במקום נאמר: ובלשוננו, הזה לעולם השייכות

 . הבא העולם לממשלת מתקשר הוא, הזה עולם
 עקיבא רבי התנא של הריגתו על מסופר( סא) ברכות בגמרא

 קורא והיה, ברזל של במסרקות בשרו את סרקו כיצד, יוסף בן
 ורבים, לו שעושים ממה מאומה מרגיש ולא, שמע קריאת

 אך? כאלה עילאיים נפש לכוחות הגיע כיצד, תמהו מתלמידיו
 מאוד מקושר עקיבא רבי שהיה לומר יש, ל"הנ הדברים לפי

, מאומה הרגיש שלא עד הזה מהעולם התנתק וממילא, למעלה
 מחרקים וחשש, ביער נמצא שהיה לאדם זאת שהמשילו ויש

 אדם אותו בוודאי הרי, מולו אריה פגש שבדרכו עד, ויתושים
 מגמתו וכל, והפרעושים היתושים על חשב לא זה בזמן

 שבאותו עקיבא ברבי היה וכן, מהאריה להינצל היו ומחשבתו
, המלכים מלכי מלך עם דיבר והוא, שמע קריאת זמן היה רגע

, מאומה הרגיש לא כך ומשום, עליו והמליכו, הוא ברוך הקדוש
 . שעבר הנוראים מהייסורים

 

 (א, לז" )יעקב וישב"
 צדיקים. יוסף של רוגזו עליו קפץ, בשלווה לישב יעקב "ביקש

 מה לצדיקים די לא: ה"הקב אמר, בשלווה לישב מבקשים
 בשלוה לישב שמבקשים אלא הבא לעולם להם שמתוקן

 (. י"רש) "?הזה בעולם
 לא ומדוע בשלווה לישב יעקב שביקש במה יש חיסרון מה

 לו שמורה הקרן ותהיה הזה בעולם הטובים מעשיו פירות יאכל
 ?הבא לעולם
 לא האדם כי: "כותב ’ט פרק" ישרים מסילת"ב ל"הרמח

 שהאדם י"ע רק והיינו, וטורח לעמל אלא ז"בעוה הוא למנוחה
 זה ידי על. יתברך בעבודתו ומתייגע ז"בעוה תענוג על מוותר

 ". שלמותו את ומשיג נבנה הוא
 האדם על שבאים הייסורים על אומר היה ל"זצ" חיים חפץ"ה

 בעיני דומה בייסורים והבועט, ראש בכובד לקבלם שצריך
 להסירן ורוצה ברזל בשלשלאות כבול אותו שמוליכין לאסיר
 הוא הרי, בכוח מכבליו להיחלץ ומנסה שמסובב מה וכל, מעליו

 . בבשרו וחותכות מוסיפות והשרשראות לעצמו מזיק רק
 

 (א, לז" )יעקב וישב"
. יוסף" של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב "ביקש פירש"י:

' ביקש' ברם בשלוה. לישב ביקש אם החיסרון מהו להבין יש
', רצה'ל' ביקש' בין ההבדל וזה, אחריה וחיזר שהשתדל הכוונה
 בוטח אינו כאילו הדבר לפי דרגתו של יעקב כחיסרון ונראה

 . אחריו לחזר בלא' ד מאת יקבל המגיע הטוב כי', בד
 (האלשיך הק')

 

 (ד, לז" )לשלום דברו יכלו ולא"
 אמרה שיש ידוע ואחת בלב". בפה אחת "שלא דיברו י"ברש

 כי אמיתית. ממחלוקת של שקר שלום שיהיה שכדאי שנונה
 לא אתה שבפנים אפילו חברך עם מדבר אתה אם זאת, בכל

 לאיזה להגיע תוכל עוד דבר של בסופו אבל, אתו שלם
 בשום יכולים לא, הזולת עם מדבר לא אתה אם אבל, שלימות

 סיפור שתשמעו כדאי והנה. שלמות של דיבור לידי להגיע אופן
 סיפר. למריבה הגיע לא זה י"וע בבטן לשמור לא נקרא זה מה

 לא שהוא לו וסיפר, בתו את אירס שלו טוב שידיד, אחד אדם
 שישי ליל הגיע כאשר, החונה לקראת פרטיות הזמנות שולח

 היכן לבדוק החליט, חתנו של לתורה העלייה שלפני
 עבור הזמנה תלויה הייתה שם, מגוריו לבניין ניגש" אויפרוף"ה

 על רשומים שהיו והזמן המיקום את ובדק, הבניין שכני
 ושם, מצוה בר בשמחת להשתתף ניגש כך אחר מיד, ההזמנה

" מצוה בר"ה בשמחת הידיד עם המפגש. ל"הנ בידיד הבחין
 בכל. הסיפור נסוב כך ועל ביניהם הידידות לסיום גרם כמעט

 אנו, רענן" שכונתון" כל ומעל, כנסת בית של מודעות לוח
 בהן ההזמנות בכל. ג""עב... היקר בננו נישואי" על מתבשרים

 אכן אם ספק". אישית" אותן לקחת בבקשה מבחינים נתקלים
 כך"ש סבר רק אם ספק כתובה מילה לכל המזמין התכוון
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  נפלאים ליקוטים
 וישבפרשת 

 

 לא פרטיות הזמנות" מוסיפים . אחדים"בהזמנות לכתוב נוהגים
. שונות להגדרות נתונה" נשלחו" של ההגדרה כאשר" נשלחו
 את קיבל הוא, הזמנות מחלק לא שהידיד. א התבשר כאשר

 לאדם ידידו ניגש כיצד הבחין לתדהמתו אך, כפשוטם הדברים
 השתתפו בו מצוה הבר אירוע במהלך זה היה, הזמנה לו ומגיש
 הפריע בהחלט שזה להצהיר כדי כנה מספיק מיודענו. שניהם

 אז הזמנות לחלק כן לבסוף החליט אם, לעצמי חשבתי. "לו
 לקבל כדי חזקים מספיק בינינו הקשרים, קיבלתי לא אני מדוע

 כן אם, הדוקים כ"כ לא שהקשרים תאמר ואם, כן הלא, הזמנה
 בחתונה להשתתף די" אויפרוף"ב גם להשתתף עלי מדוע

 להתקיים אמור היה" אויפרוף"שה סיפרנו לא עדיין. עצמה
 להטריח מיודענו תחילה תכנן זאת למרות. מרוחק במיקום

 כל שאינו משהבחין, כעת, בשמחה להשתתף כדי למקום עצמו
 ולא התכניות את לשנות סבר, השמחה בעל בקרב נחשב כך

 לנקוט החליט ההחלטה קבלת לפני". אויפרוף"ל להיסחב
 האם" ושאל השמחה לבעל ניגש הוא, אמיץ אך פשוט בצעד

 ומיד, רבה" בשמחה, "כן השיב הלה, הזמנה" לקבל יכול אני גם
 בעל קלט דיבור כדי בתוך "?לך למה "אבל ושאל הסתקרן
 "ההזמנה שראית",... הזמנה לבקש לידידו גרם מה השמחה

 כדי הייתה, פלוני לאיש מקודם שנתתי" השמחה, בעל הבהיר
 ההכנות לחץ כל עם... שלו הכנסת בבית אותה יתלה שהוא
 מפלוני ביקשתי ולפיכך, כנסת בית לכל אישית להגיע לי קשה

 היינו שאם ברור, הוסיף ומיד ...."הזמנה עבורי שם שיתלה
. אותן מקבלים שהיו מהראשונים אתה היית נותהזמ מחלקים

 ולהשתתף מאמץ להשקיע מיודענו החליט אתר על
 זו. בזה הכרוכים והזמן המרחק טרחת למרות" אויפרוף"ב

 כאשר. בבטן לשמור לא? והשנייה, הראשונה החלטתו הייתה
 ולפתוח אליו לגשת יש אזי, הזולת על מסויימת קפידה חשים

 זה באופן. בו ולטפל השולחן על הכאב את להוריד, הנושא את
 . לא ותו הבנה באי פשוט מדובר מעטים לא שבמקרים מתברר

 

" פניה כסתה כי לזונה ויחשבה יהודה ויראה"
 (טו, לח)

 שכיסתה הכירה ולא, הדרך באמצע בעמדה תמר את ראה הוא
, חמיה בבית מאוד צנועה שהייתה רבותינו ואמרו. פניה

 שהיא אשה כל וכן. חשדה לא לפיכך, פניה גילתה לא שמעולם
 כפי ונביאים מלכים ממנה ויוצאים זוכה חמיה בבית צנועה

 . הנביא וישעיה המלך דוד -מתמר  שיצאו
 לאומי" שירות" נגד המלחמה מתקופת עיתונות קטעי מתוך

 .(ג"תשי א"מנ' ב)
 גרביים, בגטו היו לא גרביים כי, בנותיי, לזכור עליכן וזה"

 אלו גרביים תרופות. ולא, מים ולא, לחם לא, פשוטות
 בחוצות המסתובבות שהבנות אלו, האישה רגלי את המצניעות

, טוהר זהו וצניעות, צניעות זוהי וגרביים. מהן סולדות ארצנו
 . העם הוא והטוהר

 ותפרו אותם קרעו, מזרונים, בנותיי, אחיותיכן הבנות לקחו
 לאורך והוסיפו קרעום המזרונים את הן לקחו. גרביים מהם

 השמלות. שרוולי

 להן ארב המוות. העבריות הבנות הגטו בחוצות התהלכו וככה
 . מבד מזרונים – והשרוולים הגרביים אבל, מקום בכל

 וישאל, בעולם משוט' ה לפני האלקים בני ויבואו, היום וכשיבוא
, דורשאף אובוצק בגטו בנותי את הראיתם, העולם בורא אותם
 אליו וגם, בתוכם השטן גם ויבוא, הארץ בכל כמותן שאין

 !אמן יענה כרחו בעל השטן גם העולמים. בורא שאלת תופנה
 בזה התעוררות בדרשת א"שליט מקאליב ר"האדמו אמר

 נרתע לא ואני, הקודש ארון ולפני לפניכם עומד אני: "הלשון
 על המקבלת צנועה ישראל בת ולכל אשה לכל מלהבטיח

, הקדושות האמהות כדרך צניעות במלבושי להתנהג עצמה
 חתיכות את אותן יקחו, והמשפט הדין ביום, לבוא שלעתיד

 בכף אותן וישימו, הברכיים ועל השרוולים על שמוסיפות הבד
 ". שכנגד הכף להכריע שבכוחן, ספק ובלי, זכויות של

 

 (לא, לז" )בדם הכתונת את ויטבלו"
 דבר, הדם מעלילת דורות במשך סבלו שיהודים מה כי ייתכן
 בעלילה ביהודים לחשוד אפשר כיצד, להסבר ניתן שאינו

 מצווים שאנו בעוד אדם דם שותים שהם, כזאת מגוחכת
 עם במה בשר שאפילו, דמו את להוציא כדי הבשר את למלוח

 אלא? כזאת עלילה עלינו להעליל אפשר ואיך לנו אסור דמו
 הפסים כתונת את בו טבלו אשר הדם בגלל עונש בתור זה הרי

 הרבה במשך ומשונות שונות מעלילות סבלנו אביהם את ורימו
 (חן אמרי) . דורות

 

 וימאן לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו"
 (לה, לז" )להתנחם

, לו גילו לא מדוע, הפצע את לרכך איש מתוכם קם לא מדוע
 ילד. ומכפולת כפולה אכזריות הייתה זו שכן. חי' יוסף 'עוד

 רעה לתרבות שיצא ילד אך, ההורים בהכרת אבוד איננו שטורף
האחים  ביצעו אשר את שמע אלמלי. מאבוד יותר הוא הרי

 משכל היה בנים עשרה עוד, ערות הארץ[ –]שמכרוהו למצרים 
 (ל"זצ הירש רפאל שמשון' ר הרב) . אחד ברגע

 

 (לה, לז" )שאולה אבל בני אל ארד כי"
 יהונתן רבי הרבי והקשה. גיהינום" – "שאולה י:"רש פירש

 אף והרי, ניזוקין אינן מצוה שלוחי רבותינו אמרו הרי, אייבשיץ
 בכך וקיים אביו בשליחות הלך שהרי, מצוה שליח היה יוסף

, יעקב את שהטריד וזהו, ניזוק אפוא מה מפני, אב כיבוד מצות
 ניזוק אם, לגיהינום" שאולה אבל בני אל ארד כי, "אמר כן ועל

 הוא האב אם, הדין פי על שכן, גיהינום ויורש רשע אני הרי יוסף
 . מצוה שליח יוסף היה לא וממילא, בכבודו חייב הבן אין רשע

 

 (כד, לח" )ותישרף הוציאוה"
 יש מדוע כ"וא נתכוונו שמים לשם שתיהן פוטיפר ואשת תמר
 המשיח יצא שממנה זכתה תמר שכן ?ביניהן הבדל זאת בכל

 ?לדיראון נשארה פוטיפר ואשת



 

~ 3 ~ 

  נפלאים ליקוטים
 וישבפרשת 

 

 שמים הלשם שכל בשעה תמר: ל"זצ חסמן ליב הרב תירץ
 ותישרף הוציאוה אמר יהודה כאשר, לטמיון לרדת עמד שלה
 האש לכבשן אדם עצמו שיפיל מוטב משום. שתקה זאת בכל
 !צודקת שהיא פ"אע, ברבים חברו פני להלבין ולא

 לא שיוסף כשראתה, לגמרי הפוך התנהגה פוטיפר אשת אבל
 הדרכים בכל אותו רדפה שלה שמים הלשם עם מסכים

 . לתאר שאין וכזב בשקר איומה פנים הלבנת כולל הנוראות
 מסכים לא אחר מישהו כאשר אתך קורה מה: ההבדל זהו אכן
 ?!... שלך שמים הלשם עם

 האש. לכבשן עצמו שיפיל לאדם לו" נח"ובאותו עניין: 
 להפיל אדם חייב בגמרא אמרו שלא, ל"זצ לייב רבי שביאר כפי

", לאדם לו נח" אלא, חברו פני ילבין ואל האש בכבשן עצמו
 פני להלבין מותר אם להישאל באים היו אם נמי הכי אין: כלומר

, להלבין שמותר פוסקים והיו ייתכן, ממיתה להינצל בכדי חברו
 את להפיל נח ויותר קל שיותר, בזאת לנו גילו ל"שחז אלא

 . ברבים חברו פני להלבין מאשר האש לכבשן עצמו
, המלך לפני שחטא לאדם, דומה הדבר למה, משל בזה והמשיל

 לבחור בידו נתן אבל, האש בכבשן שיעבור עונש המלך לו ונתן
 בכבשן יעבור פתי ומי, קטן בכבשן או גדול בכבשן לעבור אם

 אמר, כך! הקטן האש בכבשן לעבור כשיכול הגדול האש
 עד גדול כבשן הוא ברבים חברו פני הלבנת, ל"זצ ר"אדמו
 אל, גדול אש כבשן שהוא חברו פני וילבין ילך פתי ומי, מאוד

 !ז"בעוה האש של הקטן האש כבשן מול
 

 לאמר חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא"
 (כה, לח" )הרה אנכי לו אלה אשר לאיש

 לאיש" אלא!" מעוברת אני ממך" לומר פניו להלבין רצתה לא
 ישרפוני לאו ואם, יודה מעצמו יודה אם: אמרה". לו אלה אשר

 עצמו שיפיל לאדם לו נוח: אמרו מכאן. פניו את אלבין ואל
 (י"רש. )ברבים חברו פני ילבין ואל האש לכבשן
 כמה עד הממחיש אורנ מעשה מובא" תידום נפשי" בספר

 : הבריות בכבוד יתירה זהירות אנו צריכים
 מבני חלק. בא לא עדיין והחתן, בערב לתשע רבע השעה

 בשעה. במקום נכחו גם, ליבו מרחשי ידעו שלא, משפחתו
 . ודרוכים מודאגים והוריה הכלה בעיני הדמעות נצצו תשע
 לבית במהירות נסע, הליכות ונעים ישר איש, החתן של גיסו

 את קיבל טרם תורה בדעת התייעץ שלא, החתן. החתן
: בפניו הכריז, מעשיו חומרת את הבין ולא, הפזיזה החלטתו

 !"האלו המשקפיים את לסבול אפשר אי! אותה רוצה אינני"
 . הועיל ללא אך, בו וגער אותו ניער הגיס
 ובושה מבוכה ומתוך, עשר כבר השעה, לאולם חוזר הגיס

 לאבי המרה הבשורה את אונים בחוסר מסר, מנשוא גדולה
 ."בו חזר החתן חתונה, תהיה לא: "הכלה

 ובני הכלה של והביזיון הכלימה, הבושה את לתאר אפשר אי
 הון. ושכנים ידידים, אורחים מלא אולם בפני משפחתה

 ובשולחנות הכלה של החדשה בשמלה הושקע תועפות
 המון, עבודה של שעות עם יחד, ההשקעה. טוב כל העמוסים

 וכשלו מר בבכי פרצה הכלה. לטמיון ירדו, לטוב וציפיות תקווה
 איזו! בושה איזו. האיפוק כוחות כל את גייס אביה. אמה ברכי

 !חרפה
 ניסו, הקידושין את לסדר היה שאמור, הרב עם יחד החתן גיס

. ממנו טוב תמצא עוד היא: "במקצת הכאב את ולשכך לעודד
 ."לטובה זו גם

 העולה הצעה קיבלה הכלה חודשים שמונה כעבור. צדקו והם
 בעת. גשמיות וגם רוחניות גם, הבחינות מכל הקודם החתן על

 למעלה צברה שכבר מאושרת סבתא היא, אלו שורות כתיבת
 מכובד איש, בעלה עם מדבש מתוקות נישואין שנות מארבעים

 . טוב הכל טוב סוף. הכלה של סיפורה כאן עד. ומצליח
. משקפיים ובלי הראשונה מן נאה כביכול, אחרת מצא החתן גם

 של בראייתה הרעה חלה החתונה לאחר חודשים מספר, והנה
 . למשקפיים נזקקה והיא אשתו
 עם נולד הילד. הבכור בנם טוב במזל, להם נולד שנה כעבור
 ולניתוחים יקרים לטיפולים ונזקק עיניו בשתי חמורה פזילה
 . עבות משקפיים הרכיב וגם, שנים במשך

 ואת הראשונה הכלה את פייס לא החתן שמעולם ,לציין צריך
 . תורה בדעת התייעץ לא מעולם, וכאמור, משפחתה

 וחזר זו ואומללה בזויה כלה שהשאיר לאחר שנה וחמש עשרים
 בו פגעה ומכונית רגל כהולך כביש חצה הוא, האירוסין מן בו

 . מטרים עשרה של למרחק אותו והעיפה
 הודיעו הרופאים. הכרה חסר נמרץ בטיפול שכב המעשה בעל

 ". צמח" יהיה כי לוודאי קרוב, יחיה שאם, למשפחה
 למרכז הפיך בלתי נזק אך, סכנה מכלל הוא יצא שמים בחסדי

 הייתה ראייתו, כשהתעורר. הראיה על השולט החלק המוח
 דמויות ראה נוספות שנים כעשר למשך. ביותר מטושטשת

 היו יכולות לא פייםמשק ושום מרפא חשוכות היו עיניו. כפולות
, מעייפת הייתה הכפולה ראייתו, גרוע יותר עוד. לו לעזור

 . האחרון ליומו עד מאוד אותו ומרגיזה מתסכלת
 יצאה והמתבזה. הדין מידת של חדה בחרב המבזה נידון כך

 .ומאושרים טובים לחיים
 

 אשר לאיש לאמר חמיה אל שלחה והיא"
 (כה, לח" )הרה אנכי לו אלה

 לשם התכוונה שהיא פ"שאע, הבריות כבוד גדול כמה וראה בא
 מה ולמרות, משיח של ואורו דוד בית מלכות להקים כדי שמים
 של ואורו ריקנית יצאה שלא – תפילתה ונתקבלה זכתה שכבר
 זה כל על ויתרה זאת בכל(, הרה הייתה) לנצנץ התחיל משיח

 שכן. ברבים יהודה פני תלבין שלא ובלבד להישרף והסכימה
 הקלת לידי הדבר יגיע שלא אבל משיח של אורו הופעת תכלית

 (מרום מי. )הבריות בכבוד וזלזול ערך
 

" לאמר חמיה אל שלחה והיא מוצאת היא"
 (כה, לח)

 שיפיל עצמו לאדם לו "נוח (.נט מ"ב. י סוטה) אמרו מכאן
 ". ברבים חברו פני ילבין ואל האש לכבשן
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 הזדמנתי פעם א"שליט טויסיג יואל בונם רבי הגאון סיפר
 אנשים, צרחות ושמעתי, בירושלים ישראל בית לשכונת

 לאחר כשהגעתי "!גנב, גנב: "וצועקים אדם סביב מתגודדים
, ההיא בתקופה למשגיח כך על סיפרתי קמניץ לישיבת מכן
 כשלמדנו: ואמר דב רבי נענה. ל"זצ פריידין דב רבי צ"הגה

 שעון שגנב אדם הישיבה בני פעם תפסו, בשנחאי מיר בישיבת
 למשגיח הדבר נודע כאשר. ברבים וביישוהו עליו צעקו. זהב
 בגלל "וכי: ליבו מעמקי זעק ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה

 הריהו ברבים חברו פני המלבין והלא לרצוח?! הותר זהב שעון
 (אמונה ידיו) "!דמים כשופך

 
 (ב, לט" )מצליח איש ויהי יוסף את' ה ויהי"

 לי עשו ידי ועוצם כוחי לומר רגיל שמצליח מי, העולם מדרך
 הצלחתו בשעת שגם הכתוב מעיד יוסף על אבל. הזה החיל את
 ויהי" בשעת גם" יוסף את' ה ויהי. "זאת עשתה' ה יד כי ידע

 (שמחה שערי) ."מצליח איש
 

' ה עושה הוא אשר וכל אתו' ה כי אדוניו וירא"
 (ג, לט" )בידו מצליח

, היה רשע פוטיפר: הזה' הפס על תנחומא במדרש ל"חז אמרו
 ?אתו' ה כי ומהו? עמו ה"שהקב רואה היה כיצד
 נכנס היה. יוסף של מפיו זז ה"הקב של שמו היה שלא אלא

, בטחוני הוא אתה העולמים ריבון ואומר מלחש והיה, לשמשו
 כל ובעיני בעיניך ולרחמים ולחסד לחן תתנני, פטרוני הוא אתה
 . אדוני פוטיפר ובעיני רואי

 לי עושה אתה כשפים שמא מלחש אתה מה, לו אומר ופוטיפר
 לפיכך, בעיניך חן שאמצא מתפלל אני אלא לא, משיבו והוא

 . אתו' ה כי אדוניו וירא כתוב
 כיון( ג"פכ פרטית השגחה מאמר) שומר אמונים בספר כתב
' ה עושה הוא אשר וכל בו נתקיים יוסף של הנהגתו הייתה שכך

 בכל לו מצליח' ה היה דבר כל' לה שביקש כיון. בידו מצליח
 הוא באשר, אדם בכל הוא כן. עושה שהיה ומעשה מעשה

. יצליח יעשה אשר פעולה כל פיו על שגור שמים שם כשיהיה
 הם מושגחים, הבורא השגחת באמונת תמיד המתדבקים כי

 . פרטית בהשגחה ביותר
 מעשי על משגיח שהוא כמו מידה כנגד מידה משלם ה"הקב כי
 שבכל בזה עצמו מרגיל האדם אם כן. עליו משגיחים כך' ה

 נסים ידו על נעשים, לבורא מייחל שעושה ומעשה פעולה
 . הרבה ונפלאות

 

 אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר ויהי"
 (ז, לט" )יוסף אל עיניה את
 הרהר? מי. שם היו דברים הרהורי -האלה  הדברים אחר "ויהי
 מנה איזו רואה אבא היה אבא בבית כשהייתי אמר. הרהר יוסף
, הרע עין בי מכניסים אחי והיו, לי נותנה והיה שם הייתה יפה

 ה"הקב ל"א .ברווחה שאני לך אני מודה בכאן שאני עכשיו

 בראשית) הדוב" את בך מגרה שאני חייך, הטליס )איש בודד(
  .(ד, פז רבה

 אחיו עם ממריבותיו לו כשרווח, אביו כמו חשב יוסף גם
 והעמידו, הדוב את' ה בו גירה, עוד עליו העיקה לא ושנאתם

 המאבק אל יוסף הושלך שוב, פוטיפר אשת של הקשה בניסיון
, בעולם מנוחה אין כי, הרוחנית ההתפתחות את המזין התמידי
 במישור, למטה או למעלה, פוסקת בלתי תנועה הם והחיים
 . ברוחני גם כמו הגשמי
 לא מה מפני לו אומרים רשע: אומרת יומא במסכת הגמרא
 לו אומרים, ביצרי וטרוד הייתי נאה אומר אם? בתורה עסקת

 ויום יום בכל הצדיק יוסף על עליו אמרו? מיוסף היית נאה כלום
 לו שלבשה בגדים. בדברים משדלתו פוטיפר אשת הייתה

, שחרית לו לבשה לא ערבית. ערבית לו לבשה לא שחרית
 בבית חובשתך הריני לו אמרה, לאו לה אמר לי השמע לו אמרה

 את כופפת הריני לו אמרה, אסורים מתיר' ה לה אמר, האסורים
 וכיצד' וכו עיניך את מסמאת הריני, כפופים זוקף' ה, קומתך

 של דיוקנו דמות לו הזה? שנראית הקשה בניסיון יוסף עמד
 (. י"רש) אביו

 בדיוקנו יוסף נזכר הניסיון של הקשה בשעה כי, לנו מגלים ל"חז
 . החטא מן שהצילו מה וזה, אביו של

 אם( הארץ פרי בספרו) זצ"ל מויטבסק מנחם' ר שואל וכאן
, לו שנראתה אביו של דיוקנו דמות בזכות בניסיון עמד יוסף

 הם שהרי יצרם לעצת יתפתו שלא הרשעים את מחייב הכיצד
 ?כזה גדול אבא של לדמות זכו לא

 בעבודת יעקב של דרכו היא הכוונה יעקב של דיוקנו דמות אלא
 בית את לשרוד יעקב יכל האמת בכח כי, האמת דרך והיא', ה

 כי ידע יעקב. עשו אחיו של השנאה ניסיון עם ולהתמודד לבן
 יש, העולם אומות מצד בא כשהוא, והידידות האחווה רגש

 וממיטה מסוכנת הגוי מצד הקרבה שבקשת לפי, ממנו לחשוש
 , אסון

 ואם, ליעקב שונא שעשו היא הלכה: חז"ל דברי על אמונים אנו
' מה ביקש אבינו יעקב. וחברותם אהבתם על לסמוך לנו אין כך

 עם כל על, לדורות תפילה ונשא", עשו מיד אחיו מיד" שיצילו
 של בניו מבני לבוא העתידות המלחמות בכל שיצילם, ישראל

 ביקש -צורה  ולובשות צורה פושטות שהמלחמות ומכיון, עשו
 אחי מיד כי, האחווה בזמן גם שיצילם בניו על רחמים יעקב
 האמיתי פרצופו מתגלה האהבה מסווה ותחת, עשו למיד דבוק

 . ולאבד להרוג, להשמיד שמבקש הגוי של
 

 והאופה מצרים מלך משקה חטאו"
 (א, מ" )לאדוניהם

 -בשמים  של כוס-פוטירי  בפיילי זבוב נמצא המשקים שר אצל
, ביותר קטן דבר": הצבי כרם"ב וכתב( המדרש בשם י"רש) שלו
 הזבוב הנה. בעולם גדולים למאורעות עילה לשמש עשוי, זבוב

 ומי. למצרים אבותינו לירידת וגרם יוסף של גדולתו את היסב
 הזה. הזבוב בלי שלנו להיסטוריה לה היו פנים מה יודע
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