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ולא יכלו אחיו  ,ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חיכתוב בפרשתנו, בשעה שיוסף התוודע לאחיו: "
מדוע כתוב שנבהלו דווקא ו ,. יש להבין ממה בדיוק האחים נבהלו, ג)אשית מהבר(" תו כי נבהלו מפניוולענות א

  "מפניו"? היה צריך לומר נבהלו "ממנו".
  

נראה לבאר בס"ד: מובא בספרים שהאחים חשבו שכמו שמאברהם ומיצחק יצא פסולת, דהיינו ישמעאל ועשיו, 
ציד בפיו, כן יעקב אהב את יוסף כי היה מראה את  כן יצא מיעקב, דהיינו יוסף. וכשם שיצחק אהב את עשיו כי

. וכן ראו (בראשית לז, ב)עצמו כצדיק, וכל דבר רע שהיה יכול לומר על אחיו היה מספר לאביו, כמו שכתב רש"י 
. מזה דנו את יוסף כרודף, העלול לסכן או (רש"י שם)אותו מסלסל בשערותיו וממשמש בעיניו כדי להראות יפה 

  את העתיד של כלל ישראל. לכן חשבו שבצדק זרקו את יוסף לבור ומכרוהו לעבד. ח"ו אף להחריב
  

עם כל זה, ברגע שהאחים שמעו את המילים "אני יוסף", הם ראו והכירו שטעו בכל חשבונותיהם. עכשיו הם 
בד, ". ה"יוסף" שהם "הכירו" ושנאו וזרקו לבור ומכרו לעיוסף הצדיק" –הכירו וגילו את ה"יוסף" האמיתי 

לא היה היוסף האמיתי, אלא דמיון כוזב הנולד מנגיעותם האישית. לזרוק רודף רשע לבור ולמוכרו לעבד, זה 
בסדר גמור, ואף למצווה גדולה יחשב, עד שהחרימו את כל מי שיגלה ליעקב, ואף שיתפו את הקב"ה עמהם 

ר, אדם קדוש וטהור?! אוי ואבוי! וזה . אבל לעשות כן לצדיק גמולז, לג)שם (רש"י להשלים לעשרה לעשיית החרם 
 –", פנים מלשון פנימיות, שבאותו רגע ראו את יוסף הצדיק כפי שהוא באמת, כפי פנימיותו מפניושנבהלו "

  ולא כפי התנהגותו החיצונית, ומזה נבהלו. –איש צדיק וקדוש 
  

א היו יכולים ול ,ל שבטים היהיוסף קטנן ש .אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה
לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד  ".ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" דכתיבלעמוד בתוכחתו, 

מה הדמיון בין התוכחה שקבלו האחים והתוכחה שאנו נקבל  .)י ,בראשית רבה צג( , על אחת כמה וכמהלפי מה שהוא
  "?לפי מה שהוא"יוכיח כל אחד ואחד נה שהקב"ה מהקב"ה לאחר מאה ועשרים? ומה הכוו

  
היה רגיל לומר בשעת קידוש לבנה: אדם עושה  (לקט רשימות עמ' כו)ליקווד רבי נתן ואכטפויגל זצ"ל של המשגיח 

קידוש לבנה במשך שבעים שנה ונותן לחבירו "שלום עליכם", ועוד מחפש מישהו שאפשר לומר לו "שלום 
  .ועדיין לא נפגש עם עצמו ",שלום עליכם"מעולם לא נתן  והאדם לעצמו,עליכם". 

  



את עצמנו באחת  )identify(מי אנחנו? מי הוא יהודי? כולנו יודעים שיש לנו גוף ונשמה. לכן באפשרותנו לזהות 
גוף שבתוכו נשמה, כלומר עיקר הזיהוי הוא עם  א.: עמ' עה) ספר "דע את עצמך"(כפי שכתב במשתי הנוסחאות הבאות 

נשמה שמלובש עליה גוף, כלומר האדם מזדהה עם נשמתו, אלא  ב.גוף, אלא שבתוך הגוף נמצאת גם נשמה. ה
חלק אלוה  ,יהודי הוא נשמה קדושה ,יהודי אינו גוף –שעליה ישנו לבוש הנקרא בשם "גוף". האמת ברורה 

אדם המזהה את עצמו עם . עורו ובשרו אינם אלא לבוש הנקרא בשם "גוף". נתבונן נא: האם ישנו ממעל ממש
החולצה שהוא לובש? הרי בלילה היא כבר נמצאת בכביסה ובבוקר הוא לובש חולצה אחרת. כשם שברור לאדם 

  אינו חולצה ומכנסיים, אלא אדם לבוש, כן יהודי אינו אלא נשמה הלבושה בגוף. שהוא
  

תה מחמת יוסף. בהלת השבטים הי כשהכירו אתבזה נבין שאנו עתידים להיות במצב דומה מאוד שבו היו האחים 
עצם ההכרה שיוסף הוא "יוסף הצדיק", ולא רודף העלול להחריב את כלל ישראל, כפי שחשבו.  א.שני דברים: 

כל אותם הדברים האכזריים והנוראים שעשו, הזריקה לבור, המכירה לעבד וכו', היו לאותו איש צדיק קדוש  ב.
  וטהור. 

  
כשאדם יעלה לשמים, הוא יגלה ויכיר מי הוא באמת. שם אין גוף או הסתרה אחרת למציאותנו האמיתית. נראה 
ונכיר שאנו נשמה קדושה, חלק אלוה ממעל ממש, הרבה יותר קדושים ונעלים מכל מלאכי עליון. נבהל עד מאוד 

וטין מהגוש עפר שאיתו הזדהנו שונה לחל –מלהכיר את עצמנו כפי שאנו באמת, ומלראות את עוצם קדושתנו 
  כל ימי חיינו. זו תהיה כעין הבהלה שהרגישו השבטים מההכרה שיוסף הוא "יוסף הצדיק" ולא רודף.

  
התאכזרנו על  נבהל ונתבייש כשנראה שכל מעשינו הרעים היו נגד אותה נשמה קדושה! ,אבל יותר מזה

 –חלק מהקב"ה עצמו  –בר הקדוש ביותר בבריאה נשמתנו היקרה וטמאנו אותה בגילולי יצרנו. לקחנו את הד
והכנסנו אותו למקומות מטונפים, מבחינה רוחנית. השפלנוה עד עפר ובזינו אותה פעם אחר פעם עד אין חקר, 

(עיין על ידי שדיברנו עמה דיבורים אסורים, הסתכלנו עמה במראות אסורות, ועשינו עמה מעשים אשר לא יעשו 

. והכל בשביל הנאות חולפות שלא יהיו להם זכר. המוח אינו יכול לסבול את הבושה ות י)שער א' א ,בשערי תשובה
  והבהלה מאותה הכרה.

  
", דהיינו על ידי ההכרה לפי מה שהואזה שדייק אבא כהן ברדלא שעיקר התוכחה והבושה של כל אחד תהיה "

ו. נמצא שאנו במצב הרבה יותר , ולראות מה הוא עשה לאותה נשמה קדושה על ידי חטאיבעצמיותו האמיתית
יהי רצון שנזכה להכיר את  ואילו אנו לא מכירים את עצמנו! השבטים לא הכירו את יוסף,גרוע מהשבטים; 

עצמנו עוד בעולם הזה, ולהתנהג עם עצמנו כפי שראוי להתנהג עם נשמה קדושה ועליונה, למען לא נבוש ולא 
  נכלם לעולם הבא.

  
  
  

  מאמר החכם
  
  

מאחר ויש לאדם דעה והשכל להציל עצמו, ולברוח מאבדן נשמתו, איך יתכן שירצה להעלים 
  עיניו מהצלתו?

 
  הרמח"ל
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