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'. מפניו נבהלו כי תווא לענות אחיו יכלו ולא חי אבי העוד יוסף אני אחיו אל יוסף ויאמר' )íô ,è(כתיב בפרשתן 

דברי רש"י, אמנם מצינו במדרש מפורש ללא נמצא בידינו מקור באמת ו'. הבושה מפני - מפניו נבהלו' י"רשוב

'. אך להדיא כדברי רש"י ויגשו אלי נא גשו להן אמר ,גדולה בושה להם שהיתה יוסף שראה כיון' êôîìò³) ¾è−î (íשאמרו 

  לא נמצא בידן.

  

îêþ−îêþ−îêþ−îêþ−    ó¾õòñó¾õòñó¾õòñó¾õòñ    êô¾êô¾êô¾êô¾    óñôè−óñôè−óñôè−óñôè−    í¼þí¼þí¼þí¼þ        

  

יש לתמוה, ראש לכל מה הוקשה לרש"י בלשון הכתוב 'כי נבהלו מפניו', עד שהוצרך לפרש 'מפני  בדברי רש"י

גודל הפחד והיראה שנפל על אחי יוסף, שמכרוהו למצרים, ועתה נתגלה  להבין מעצמויכול  אחדהבושה'. והלוא כל 

לא יבהלו שלהיפך החיים, ולמה להם שיוסף הוא השליט הוא המשביר לכל ארץ מצרים, והם נתונים בידו לחיים או 

'כי נבהלו  ¯·ÈÈÁ· Â�Èכך כתב מצינו לכמה ממפרשי הפשט שפירשו כן, ובאמת  .יצא לבם מיראה ופחדממנו עד ש

 יראו כי נבהלו ועוד, מלך כמו אותו רואים והיו לעבד אותו שמכרו מפני מלולם ואשתקל חרדה לבשם, ניומפ

¯·ÛÒÂÈ Â�È ובפירוש  ·È�Â˜ÊÁ'. וכ"ה יאחזון וחבלים צירים ונבהלו )í−¼¾− è− ,ì( שכתוב וכענין, רעה יגמלם שמא לנפשם

¯Â˘ ¯ÂÎ·.  'ויש להבין למה נטה רש"י מן הפירוש הפשוט, ופירש מפני הבושה, ועיÈÁ¯ÊÓ· „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó·Â  מה שכתבו

  בזה.

íì×î³íì×î³íì×î³íì×î³    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    þ¾ëþ¾ëþ¾ëþ¾ë    óðîóðîóðîóðî        

  

 ומה ',מפניו נבהלו כי אתו לענות אחיו יכלו ולא' ,בכי קרא להאי מטי כי אלעזר רבי' ):íè−èì ð(והנה אמרו בגמרא 

 קולו את ויתן'איתא  (è® þ"þë, −)'. ובמדרש וכמה כמה אחת על הוא ברוך הקדוש של תוכחה ,כך ודם בשר של תוכחה

 של קטנן יוסף ,התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי, אמר ברדלא כהן אבא, אותו לענות אחיו יכלו ולא בבכי

 הקדוש לכשיבא, מפניו נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו ולא ד"הה, בתוכחתו לעמוד יכולים היו ולא היה שבטים

'. ועי' וכמה כמה אחת על ,לעיניך ואערכה אוכיחך (ê× ,ò ó−ñí³) שנאמר, שהוא מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח הוא ברוך

·˘¯‰Ó"‡ È˘Â„ÈÁ ˙Â„‚‡ ' יראים היו מ"מ ,תוכחה מענין יוסף כלל להן אמר שלא גב על ואףחגיגה שם, שהעיר 

אולם יש להעיר '. בתוכחתו לעמוד יוכלו שלא הבושה מפני ונבהלו ,לו שעשו מה על להוכיחם כך אחר הוא שיבא

 כך אחר הוא שיבא יראים היו'שלא מצינו שהוכיחם כלל, ומה שכתב הרי עומדת, שבמקומה עדיין תמיהתו ש

  .לא משמע כן בלשון הגמרא ',להוכיחם

  

−òê−òê−òê−òê    ¹½î−¹½î−¹½î−¹½î−    ó×−ìêó×−ìêó×−ìêó×−ìê    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    ó³þ×ôó³þ×ôó³þ×ôó³þ×ô    −³îê−³îê−³îê−³îê    íô−þ®ôíô−þ®ôíô−þ®ôíô−þ®ô        

  

 אל יוסף ויאמרובעיקר דברי הכתוב יש לתמוה כמה תמיהות, ראש לכל יש להבין כפל הדברים, שתחילה כתיב '

 יוסף אני ויאמר ויגשו אלי נא גשו אחיו אל יוסף ויאמר' (ð šî½õ)וגו'. ואחר מכן כתיב  חי אבי העוד È�‡ ÛÒÂÈ אחיו
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אמר שהוא יוסף, ורש"י כבר תגלה להם מיד כשה'. ולמה חזר וכפל דבריו, אחרי שמצרימה תיוא מכרתם אשר אחיכם

'. ובזה ותחנונים רכה בלשון להם קרא, נכלמים אחי עכשיו אמר, לאחוריהם נסוגים אותם ראה - אלי נא גשוכתב '

  העלה ארוכה למה חזר ואמר אני יוסף אחיכם. יישב מה שקרא להם בלשון רכה ותחנונים, אך עדיין לא

  

óîñ¾íóîñ¾íóîñ¾íóîñ¾í    ó×−ëêó×−ëêó×−ëêó×−ëê    öšïíöšïíöšïíöšïí    þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    ó³þôêó³þôêó³þôêó³þôê    îòðî¼íîòðî¼íîòðî¼íîòðî¼í    −ì−ì−ì−ì        

  

הלוא לא עבר זמן רב מאז שהיו אצלו כל האחים, ושאל אותם  ',חי אבי העודעוד יש להבין מהו ששאל להם יוסף '

'. חי עודנו לאבינו לעבדך שלום ויאמרו' (ì× šî½õ)וכתיב שם  .×èô ñ−¼ñ) ,(ï 'חי העודנו אמרתם אשר הזקן אביכם השלום'

 ·ÌÈÈÁ Â�È·¯ ˘Â¯ÈÙחזר ושאל העוד אבי חי, וכבר עמדו בתמיהה זו גדולי המפרשים, ונפתח בראשונים, למה א"כ 

Ï‡ÈËÏÙ (è ,íô) שידע לפי, בריא היה אם שואל היה אך ,היה דחי ידע דוודאי כתב ליישב בדרך הפשט 'נראה לי 

·‡ÍÈ˘Ï בפירושו לתורה, וע"ע אריכות דברים  ‰¯È·"‡'. וכ"כ הוא בריא אם כלומר, חי אבי העוד שאל עליו שנצטער

¯˜È ÈÏÎ·Â '˜‰ .ועוד  

'. האריך חי העודנו אמרתם אשר הזקן אביכם השלום'כתיב בשאלתו דוק אחד בלשון הכתוב, שלעיל נדקדק עוד דק

לא האריך אלא שאל 'העוד אבי חי'. ועוד כאן אילו . והזקן' ‡·ÌÎÈ בשאלת שלומו, ועוד שהזכיר לשון רבים 'השלום

  חי'.   ‡·Â�Èולמה לא שאל 'העוד  חי', ‡·Èשהזכיר לשון פרטי 'העוד 

  

³šîñìô³šîñìô³šîñìô³šîñìô    ê−í¾ê−í¾ê−í¾ê−í¾    ó¾ñó¾ñó¾ñó¾ñ    ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾    íõî½íõî½íõî½íõî½    ó−−š³íñó−−š³íñó−−š³íñó−−š³íñ        

  

 השבטים מחלוקת בענין' "קהל, וז(ö−ò¼ë í"ð í"ôþ³)בפרשתן  ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡נפתח בדברים מופלאים שכתב 

 י"עפ המחלוקת ההי בודאי כי ,להתקיים סופה שמים לשם שהיא מחלוקת (ë ,ë ³îëê) המשנה בהם נתקיים ,יוסף עם

 שלו והתפשטות ,התורה עצם הוא ה"עבינו א יעקב כי ברך,ית הבורא בעבודת מהם אחד לכל השהי מיוחדים דרכים

(−í−ôþ  תיבדכ אש ראתנק שהתורה (ï ³−ò¼³.) ומצינו ,מיוחד דרך ההי אחד לכל לכן ,בהם נדרשת שהתורה מדות ג"בי ההי

(¬× ,è× ומצינו .כאש דברי כה (ó¾ ³−ò¼³) תיב דכ מים שנקראת(ê ,íò í−¼¾−) אש נתבחי ההי הצדיק ויוסף. למים לכו צמא כל 

 נתבחי הוא ויהודה. (î ,ï− ë"−íð) 'ה בדרכי לבו ויגבה כענין התלהבות נתבחי והוא .להבה יוסף בית (¼ì− ,ê í−ðëî) כדכתיב

 בכלל ובאמת. נמוך למקום יורדין המים מה (ó¾ ³−ò¼³)רא בגמ כדאיתא כמים לב לשפוך ,ותפלה הכנעה שהוא מים

 מדות בו להיות האדם כן ת"השי ברא כאשר ,המדות כל י"ע בא והשלימות ,האלו הכוחות כל להיות צריך ישראל

 ופעם בזה פעם להתנהג ובהתחזקות ובהכנעה בשמחה להתנהג וצריכין ,לטובה שוים כולם בודאי ,מזו זו משונות

 ,שמים לשם המדות של בהתחלקות בלבו המחלוקת אם ,הוא "כ כןג פרטי ובאדם ,האמיתי לשלימות שבאין עד בזה

  . עכלה"ק.וכו' .'להתקיים וסופן המדות כל בצירוף התיקון נעשה

  

íëþííëþííëþííëþí    î¾¼î¾¼î¾¼î¾¼    −ëþ×−ëþ×−ëþ×−ëþ×    öî¼ô¾öî¼ô¾öî¼ô¾öî¼ô¾    öëöëöëöë    −êìî−−êìî−−êìî−−êìî−    êñîêñîêñîêñî    öð−ë í³ñ¼öð−ë í³ñ¼öð−ë í³ñ¼öð−ë í³ñ¼        

  

, שמחלוקת יוסף הצדיק והשבטים הקדושים, היתה בעניני דרכי העבודה הוא הקדושים בקיצור אמריםביאור דבריו 

בחינת התלהבות דקדושה בחינת ויגבה לבו בדרכי ה', ויהודה ואחיו השבטים בחינה היה הראויה, שיוסף הצדיק 

אור, ואיזו היא דרך ישרה  אחרת, בחינת הכנעה ושפלות, והיתה מחלוקתם עזה וכבדה, שנחלקו באיזה דרך ישכון

בעיקר  ÚÈÊ ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙‰ ÏÚ· ÂÈÁ‡Ó ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˜"‰¯‰ õ)þê ë¾−î ’è ³î (ðî¼ í"ð"‡שיבור לו האדם, וכבר כתב 
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³î×þë)  (:íñ ה שאמרווז. דרכו פ"ע להתנהג צריך אחד וכל ,מהטבע למעלה .וב ,הטבע פ"ע .א, סוגים' ב ישמחלוקתם '

 דברים יכול ,מפיך הזה התורה ספר ימוש לא (−ì ,ê ¼¾îí) שנאמר לפי ,לומר תלמוד מה (ð− ,ê− ó−þëð) דגנך ואספת רבנן תנו

 אדם אפשר אומר יוחי בן שמעון רבי ,ישמעאל רבי דברי ארץ דרך מנהג בהן הנהג ,דגנך ואספת לומר תלמוד ,ככתבן

 מה תורה ,הרוח בשעת וזורה ,דישה בשעת ודש ,קצירה בשעת וקוצר ,זריעה בשעת וזורע ,חרישה בשעת חורש

 עושין ישראל שאין ובזמן ,אחרים ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן אלא ,עליה תהא

 יוחי בן שמעון כרבי ,בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה אביי אמר ,עצמן ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו

 נתבחי יםאלק גימטריא הטבע פ"ע מדריגה היא, כותהמל נתבחי יהודא והנה, להם עלתה לא לכךו בידן. עלתה ולא

נמצא עולה שיוסף הצדיק שהיה בחינת למעלה מדרך הטבע, בחר לו  .'מהטבע למעלה היא יוסף נתובחי, כותהמל

, ויש לומר שזה עומק בחינת שאינם נדרשים כלל לעשיית מלאכהדרך קדושה עליונה, בחינת עושין רצונו של מקום, 

 והנה נצבה וגם מתיואל קמה והנה השדה בתוך מיםואל מאלמים אנחנו והנהשחלם יוסה"צ, 'החלום הראשון 

היא בחינת רשב"י,  וסה"צ היה 'קמה אלומתי וגם נצבה',שבחינת י ,ïñ) ,(ï' מתיולאל ותשתחוין תיכםומואל בינהותס

דרך הטבע בלתי לה' לבדו, היא בחינת ההתלהבות שהזכיר השפ"א במידת להשבית העבודה בשדות ולהתעלות מעל 

  ויגבה לבו בדרכי ה'.

  

ê³ô−ñ¾ ëš¼−ê³ô−ñ¾ ëš¼−ê³ô−ñ¾ ëš¼−ê³ô−ñ¾ ëš¼−        

  

, המחלקת מזון ושלל לאגפיה, דרך הדואגת ומחזרת אמנם השבטים דרך אחרת היתה להם, בחינת המלכות דיהודה

אחר טובתן של כלל הבריות, לאו דווקא אותם קדושי עליונים בני עליה מועטים המתרוממים מעל דרך הטבע, וזהו 

שבחינת רשב"י אינה דרך לרבים, אלא דרך  ה בידן, כרבי ישמעאל ועלתה בידן',שאמרו 'הרבה עשו כרשב"י ולא עלת

  כן הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן, וכרבי ישמעאל ועלתה בידן, לפי שהיא הדרך לרבים. ליחידים, ועל

, (ïñ 'לי משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח השמש והנה עוד חלום חלמתי הנההחלום השני של יוסה"צ שחלם 'גם 

טען ששיטת אביו היא כשיטתו, בחינת  יוסה"צנחלקו והשבטים בשיטת יעקב אביהם ע"ה, שיוסה"צ כנ"ל , ביאורו ¬)

למעלה מן הטבע, בחינת התלהבות ויגבה לבו בדרכי ה', וזה הרמז של שמש וירח משתחוים לי, שמודים לשיטתו, 

אבל יהודה והשבטים הקדושים טענו שלא זו הדרך ולא זו העיר, ומהרהורי לבו הוא רואה, ובאמת שיטת יעקב 

היא הדרך הסלולה וכבושה לרבים, בחינת הכנעה ותפילה, ובאמת לפי שזו בע, אביהם היא כשיטתם, בחינת דרך הט

שהיתה בחינתו במידת התפארת,  (¼−’ ð¼š íôîþ³ š"íîï.)איתנייהו ביה ביעקב אבינו, הוא יעקב שלימתא  הא והא

ע"ה, ועל כן בהתכללות ב' מידות אבותיו הקדושים, בחינת החסד דאברהם אבינו ע"ה, ובחינת הגבורה דיצחק אבינו 

  כל אחד ראה במידת יעקב אבינו כפי שיטתו, לפי שכך באמת היו בו ב' המידות הללו.

  

³ôêëî³ôêëî³ôêëî³ôêëî    ññ×ëññ×ëññ×ëññ×ë    ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−    µ−þ®µ−þ®µ−þ®µ−þ®    ³î−íñ³î−íñ³î−íñ³î−íñ    ñ×ñ×ñ×ñ×    ³îìî×í³îìî×í³îìî×í³îìî×í    îñêíîñêíîñêíîñêí        

  

ידך, פעמים  התכללות כל הבחינות גם יחד, ומזה ומזה אל תנחהיא כדברי השפ"א הנ"ל שנצרך כאו"א לענין אמת וה

בזה ופעמים בזה, והכל מסייעים לעבודת המלך, כל אחד בדרכו ושיטתו, וכולם אהובים כולם ברורים וכולם 

. ‰‡Ó‡·Â' ÏÏÎ· Ï‡¯˘È ÍÈ¯ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎ ˙ÂÁÂÎ‰ ÂÏ˙נצרכים, כל אחד בשעתו ובענינו, וכלשון הרה"ק השפ"א זיע"א 

˙ÂÓÈÏ˘‰Â ‡· Ú"È ÏÎ .'˙Â„Ó‰ נה בשיטתו ובענינו, נהרא נהרא ופשטיה, וכך הוא באדם כך הוא בכלל ישראל כל מח

  ם.ל ישראל, וירא שמים יוצא ידי כולפרטי, שצריך לכלול עצמו בעבודת כל כל

  

        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõîîîî¾è−¾è−¾è−¾è−    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
î−òõô îñíëò −×î−òõô îñíëò −×î−òõô îñíëò −×î−òõô îñíëò −×        

  

 יכלו ולא חי אבי העוד יוסף אני אחיו אל יוסף ויאמרובזה נבוא ליישוב מקראי קודש ודברי רש"י דפרשתן, כתיב '

, על Â�ÓÓ', ולמה לא נאמר נבהלו ÂÈ�ÙÓ'. ויש להבין מה לשון אומרת 'כי נבהלו מפניו נבהלו כי תווא לענות אחיו

האיר עיננו בזה,  ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡ אמנם'. ‡Â˙Â לענות אחיו יכלו ולאמשקל דברי הכתוב לעיל מיניה '

 לענות אחיו יכלו ולא'ענין נפלא, וזלה"ק  î ,šî½õë í"ð î"ñþ³)  ë"ñþ³ ¼"¼î ,¾þðôë í"ðñêîô¾ô ó¾ëñêîô¾ô ó¾ëñêîô¾ô ó¾ëñêîô¾ô ó¾ë  ê"¼þ³– (ë"¼þ³¼−’בפרשתן שכתב 

היינו  .'דייקא ÂÈ�ÙÓ נבהלו ה שכתובוז ,הצדיק יוסף קדושת אז הרגישו השבטים בודאיוכו',  מפניו נבהלו כי תווא

שהיו חלוקים עמו בכל השנים על דרכי עבודת ה', באיזו דרך ישכון האור, ועתה כאשר ראו את צורת פניו והכירו 

בקדושתו הנוראה ומדריגתו העצומה, נבהלו מפניו, מצורת פניו הקדושות ומדמות דיוקנו, והוברר להם שהיתה 

שמתו, וכל מחלוקתם עמו כנגד שיטתו לא היתה ראויה, דרכו ראויה וברורה לפי שיטתו וענינו וע"פ בחינת ושורש נ

לפי שאע"פ שדרכם היא הדרך הראויה והסלולה לרבים, מכל מקום הוא בצדקותו מתחילתו ועד סופו, ובתומו הלך 

  בשיטתו לפי ענינו.

יראה  וע"כ פירש שבהלה זו, אינה בהלה של ',ÂÈ�ÙÓשבאמת הוקשה לרש"י מה לשון אומרת 'כי נבהלו נראה ומעתה 

ומוכח שהבהלה  שא"כ היה צריך לומר 'נבהלו ממנו',ופחד, שמא ינקום בהם על מעשיהם כפירוש שאר הראשונים, 

דייקא, מצורת דמות דיוקנו הקדושה, והבינו שהיתה דרכו ושיטתו ראויה והגונה לו ע"פ מעשיו ושורש  ÂÈ�ÙÓהיתה 

  מו. נשמתו, וע"כ נתחרטו ונתביישו מאד על כל השנים שנחלקו ע

  

−ì³î−ì³î−ì³î−ì³î    ìîþìîþìîþìîþ    ëš¼−ëš¼−ëš¼−ëš¼−    óí−ëêóí−ëêóí−ëêóí−ëê        

  

מאד קישור דברי הכתוב, שתחילה פתח יוסף הצדיק ואמר להם 'אני יוסף העוד אבי חי'. אף שכבר  יתיישב ועפ"ז

ויבואר ע"פ  ,ידע לבטח שיעקב אבינו חי וקיים, וכפי שכבר שמע מהם עצמם, מכל מקום חזר ושאל 'העוד אבי חי'

 חי יוסף עוד לאמר לו דויויג .אביהם יעקב אל כנען ארץ אווויב ממצרים ויעלו' ×íô) ,í×-(ïמאמר הכתוב להלן בפרשה 

 אלא ,היתה מתה וכי ,אביהם יעקב רוח ותחי' êôîìò³) ë¾−î (ó¾ −"¾þë êëîíî ,ëודרשו חז"ל  '.אביהם יעקב רוח ÈÁ˙Â וגו',

'. נמצא ענין החיות של יעקב אבינו ע"ה, רומז על בחינת רוח הקודש, וזהו הימנו שנסתלקה הקודש רוח בו שרתה

לראות שהוא יוסף הצדיק אחיו הקדושים אחר שנתוודעו היינו  ,'ÈÁ אביששאל יוסף הצדיק 'אני יוסף העוד 

 ',ÈÁ אביד 'העוהוכיחן ושאל להם  דקות דרכו לפי ענינו, 'אני יוסף'.ונוכחו לראות בצבצדקותו מתחילתו ועד סופו, 

וטעם נסתלקה רוח הקודש מיעקב אבינו ע"ה מאז המכירה, , שהלוא להוכיחם ברמז ודי לחכימא ברמיזאונתכוין 

יעקב כראוי לבחינת שלמות כל הבחינות היה חסר את מאחר ולא היה עמו את כוח יוסה"צ, אזי שהדבר משום 

מצינו בברייתא דרבי פנחס בן כמו שווע"כ נסתלקה הימנו רוח הקודש, שהיא בחינת שלמות כל המידות, שלימתא, 

וכו',  זהירות לידי מביאה תורה, שבחינת רוח הקודש, היא שלמות כל המידות כולן, כמו שאמר שם '(¼"ï ×:)יאיר 

מאחר ונסתלקה ווף כל המידות, ושלמות כל הבחינות, '. נמצאת רוח הקודש סודשהק רוח לידי מביאה חסידות

  ון עבודת יוסה"צ, מוכח להדיא שעבודתו ראויה ומעלת ריח ניחוח כלפי מעלה.מיעקב באינו רוח הקודש בגין חסר

  

−ì −ëê ðî¼í ¹½î− −òê−ì −ëê ðî¼í ¹½î− −òê−ì −ëê ðî¼í ¹½î− −òê−ì −ëê ðî¼í ¹½î− −òê        

  

'. שנוכחו ÂÈ�ÙÓוזה קישור דברי הכתובים, שפתח ואמר להם 'אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו 

לראות בצדקתו וצדקת דרכו לפי ענינו ושורש נשמתו, ולכך נבהלו מפניו מצורת קדשו ודמות דיוקנו, ונמלאו בושה 

למפרע שלפי דרכו היו מעשיו תמימים וישרים, ובאמת לפי שורש בחינתו להם נתגלה עליו, כאשר על שנחלקו 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõîîîî¾è−¾è−¾è−¾è−    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    í 
ה מדרך הטבע, בחינת ויגבה לבו בדרכי ה', ועל כן ומידתו הרי הוא שייך לאותם בני עליה מועטים, שהם למעל

 ‡·Èהזכיר  חי', ‡·Èוזהו שדקדק בדבריו לומר 'העוד רוח הקודש.  מאביובאמת משעה שהוגלה מאביו, נסתלקה 

ולזה נתכונו חז"ל שאמרו שלא יכלו , מאביו ועבודתובלשון פרטי, היינו שנחסרה הבחינה המיוחדה של יוסף הצדיק, 

  , שנרמזה בתוך דבריו.˙Â˙ÁÎÂפני מ אחיו לעמוד

'. וכאן שאל 'העוד חי העודנו אמרתם אשר הזקן אביכםובזה ידוקדק חילוק לשון הכתובים, שתחילה שאל 'השלום 

אבי חי'. שלעיל באמת שאל על חיותו הגשמית, אם הוא עודנו חי ודאג לשלומו, אבל עתה שאל על חיותו הרוחנית, 

       הימנו משום גלותו של יוסף הצדיק, שנחסרה הימנו בחינת עבודתו.על בחינת רוח הקודש שנסתלקה 

      

µ× þìêîµ× þìêîµ× þìêîµ× þìêî    îþëðîþëðîþëðîþëð    î−ìêî−ìêî−ìêî−ìê    −ê−ê−ê−êî³î³î³î³        

  

וליישב כפל הדברים, שאמר יוסף הצדיק 'אני יוסף העוד אבי חי', וחזר ואמר 'אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי 

 בא כי יוסף להם השיב'ו ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ˜"‰¯‰ (ó¾ î"ñþ³)"‡נמצא גם הוא בדברי ק נוסף שממצרימה'. נביא עו

 אצל היה אם כי חשבו אשר הצער מהם סר ובזה ,בצדקתו גורמים ושהם למצרים אותו מכירתם ידי על זו למדריגה

. לשלום דברו יכלו ולא (ð ,ïñ) שנאמר מה כלפי ,אתו אחיו דברו ר כךואח (î¬ ,íô) ונאמר ,יותר בצדקו גדול היה אביו

היינו אחר אשר הוכיחם יוסף הצדיק, עיי"ש המשך דבריו הקדושים. וכו',  'יוסף קנאת מהם וסרה עמו דברו עתה

ודמות דיוקנו הקדושה,  ÂÈ�ÙÓוהראה להם שהוא בתומו ובצדקותו, ושפיר עבד ע"פ מהלכו ושורש נשמתו, ונבהלו 

שו נא אלי, והוסיף לומר ונתביישו במה שנחלקו עמו, ולא הכירו בצדקת דרכו, קרא להם בלשון תחנונים ורחמים, ג

שעמד שם אחר דייקא בגין ירידתו למצרים,  מהדמות דיוקנו הקדושה וצורת פניו, נגרמדרגת להם שבאמת 

הצער שהיה להם, ומעתה דברו מהם את זכה למדרגה נפלאה זו, ובזה הסיר וע"כ בנסיונות הקשים והגדולים ביותר, 

הקדושה, וידעו שלגבי שורש נשמתו צדק מהם, דברו אחיו עמו, ושוב אחיו איתו, שאחר שלמדו והכירו ערך דרכו 

להפיס דעתם  סף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה',נסתלקה המחלוקת לשם שמים, ולכך חזר ואמר להם 'אני יו

שאת בחינת אני יוסף שזכו לראות בהתגלותו אליהם, בדמות דיוקנו הקדושה, נגרם בזכות ירידתו למצרים, ורימז 

ויודע בערך עבודתם הקדושה ובצדקת דרכם הקדושה לפי דרכם ושורש בחינתם, ובזה א מכיר בדבריו, שגם הו להם

  באו אל השלימות הנפלאה, שכל אחד מכיר ויודע בצדקת עבודת האחר.

  

ó−þ¼¾ ë"−î ó−¬ë¾ ë"−ó−þ¼¾ ë"−î ó−¬ë¾ ë"−ó−þ¼¾ ë"−î ó−¬ë¾ ë"−ó−þ¼¾ ë"−î ó−¬ë¾ ë"−        

  

È"¯‡‰Ó איתא שתן, הלימוד והלקח שנצרך ללמוד מדברי פראחר שנתבררו הכתובים ונתיישבו דברי רש"י, נעלה אל 

'˜‰ )þ¼¾ ³îòîî×í −¾îþð îò−ñ¼ ìë¾ñ ¾îþð ’−¼î ,ê ¼õ"ì íôðší þ¼¾ñ íñ−õ³í(  שי"ב שערי המקדש הם כנגד י"ב שערי שמים, ורומזים לי"ב

דרכים בעבודת ה', שכל שבט ושבט מהשבטים הקדושים יש לו דרך לעצמו בעבודת ה', וכולם אהובים כולם 

ברורים, ושלימות העבודה היא התכללות כל המידות והבחינות בכלל ישראל, ובכל אחד ואחד מישראל, וצריך לידע 

ך מעולה ומעלה ריח ניחוח כלפי מעלה, הנה כל אחת זקוקה לחברתה, וכל דרך בעבודת ה' נסמכת שכל דר לבדמש

היה זה את דרך החסידות,  ‡‡"ÚÈÊ Ë"˘Ú·‰ Â�È·¯ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡ Ê"‡הקים כאשר על עבודת הדרך האחרת, ו

  .ת על דרכי העבודה שהיו קיימים אזסתמכווספה והבה

  

הלין בפניו על עבודת הפצת הלה , ו‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡ושמעתי מאדם נאמן, שנתלוה לגדול אחד שנכנס אל 

ועוד טענות שונות,  ,, וטען כנגד עבודה זו שאין זו דרך החסידותÈ·¯ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓÏ"˜ÂˆÊ ‰התורה והמעיינות של 

וקטעו הבית ישראל ואמר לו בחריפות, שעבודה זו של הפצת התורה והמעיינות מוטלת על כל ישראל בשוה, ויש 
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מליובאוויטש הטה שכמו לסבול עול קשה זה, והשאיר לשאר המחנות לעסוק בביצור המחנות הרבי לשמוח ש

, יכולים שאר המחנות לעבוד בעבודת הקודש ושל פנימה וחיזוק כרם בית ישראל, ורק משום עבודתו הקדושה

מליובאוויטש, נסמך בעבודתו על עבודות שאר החצרות ושאר המחנות, ונהרא נהרא ופשטיה,  הרבישלהם, וכך גם 

  וכל הנחלים הולכים אל הים להביא לכדי שלמות והתכללות כל המידות.

  

 íïô íïô íïô íïô µð− ìò³ ñê íïôî µð− ìò³ ñê íïôî µð− ìò³ ñê íïôî µð− ìò³ ñê íïôî        

  

הללו אין נוגעים דייקא לדרכי הנהגת כלל ישראל, אלא נוגעים לכל אחד ואחד  ובענין זה יש להוסיף, שענינים

יה במה שנצרך לאותה שעה, תמישראל באופן פרטי, שצריך לעשות עבודתו הנצרכת, וכל יומא ויומא עביד עביד

וכל ערום יעשה בדעת, ומזה ומזה אל תנח ידך, ופעמים באופן של הכנעה ותפילה,  ,ן של ויגבה לבופפעמים באו

  בכל המצטרך לו לפי הוראת ועצת רבותיו ומורי דרכו.לצאת ידי שניהם 

ובעיקר יש לעמול בענין זה בעבודת חינוך הבנים, לידע להבין ולהשכיל שכל אחד יש לו חן כלפי מעלה, וכל אחד 

ואחד יש לו מעלה מיוחדת לו לעצמו, וצריך לפתחה ולכוונה אל דרך הישר, ולידע ולהכיר במעלת כל אחד ואחד 

באותם הנקראים חלושים ועניים בדעה, ועומד בזכרוני מעשה נורא, שנסעתי פעם לבני ברק עם מישראל, גם 

‡"ÚÈÊ ÌÁ�Ó È�Ù‰ ˜"‰¯‰הוצרך לישב בראש אסיפה חשובה של ראשי הישיבות , עוד קודם שנות הנהגתו, ש

אמר לי שישתהה שם  של כל הישיבות הקדושות בחצר הקודש גור, וכאשר עלה אל האסיפה ,והמנהלים הרוחניים

והורה  בוער באש להבת שלהבת, נכנס לרכב , והנה כעבור רגעים ספורים, יצא הפני מנחם זיע"א כשהואזמן מרובה

לנהג לחזור לירושלים, בכל הדרך היה נסער מאד, וכמעט שלא דיבר מאומה, כאשר באנו לירושלים הורה לי לעלות 

סערת נפש, ואמר שכאשר נתיישב שם באסיפה נעמד אחד מחשובי ואנה ב מו לביתו, ושם בחדרו הק' סובב אנהע

המחנכים ואמר שנתאספו כל העוסקים בחינוך לדון ולטכס עצות היאך פועלים עם הבחורים שהם בבחינת זיבורית, 

שישנם הטובים ביותר שהם עידי עידית, וישנם הטובים שהם עידית, וישנם בינונים שהם בינונית, וישנם חלושים 

הפני מנחם דיבורים אלו, עמד ממקומו, ואמר שאינו רוצה לישב  הרבי, שהם בחינת זיבורית, כאשר שמע ביותר

בקרב אנשים המכנים שם לבחורי ישראל בשם 'זיבורית', ואין הם ראויים ליקרא אנשי חינוך, ויצא וחזר לירושלים, 

ך לעלות ולפייס את הפני מנחם ולבקש משך כמה ימים אחרי מכן סערו הרוחות בחצר הקודש, וביקשו אנשי החינו

, 'זיבורית'לבחורים שם  לכנותשר פמחילתו, ולא הניחם, וחזר ואמר בכאב גדול ובסערת נפשו הטהורה, היאך א

  .ותיו ובחינותיו הנאדרות בקודשהלוא כל אחד ואחד הוא חלק אלוק ממעל, במעל
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בודתו, וכל עבודה יש לה מקום למעלה, והכל וזה עיקר הלימוד מפרשתן, לידע שכל אחד בישראל יש לו חן בע

מסייעין לעבודת המלך, וכאשר נתחזק בענינים חשובים הללו, לראות מעלת חברינו ולא חסרונם, נזכה בעזה"י 

להשלים עבודת כלל ישראל בקומה שלימה, בהתכללות כל המידות והבחינות, ולבוא אל בחינת השלמות, ומשפע 

  אכי"ר.  ה לבוא לבחינת 'ערכתי נר למשיחי',נו לטובה, נזכהארת יומין דחנוכה שעבר עלי
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