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פרשת ויגש 

 תשע"ג

  

    

 

 בין הגדול השייכותאת  רואות עיניכםחביבי ו אהובי

 ובפרט ,לטובה עלינו שעברו חנוכהה ימיפרשת ויגש ל

  .'חנוכה זאת'ל

אבי, -איך אעלה אל-כי" :הייתה ליוסף יהודה טענת הנה

 שלנו הפרשה, "בנפשו קשורה ונפשו" "יוהנער איננו אית

בזמן  שלימהה הגאולה בזמן ,משיחה לביאת ומזתר

שגם הרחוקים והנדחים  ,מהגלות ישראל כל התקבצוש

כי לא " -התקרבו לאבא שבשמים

  ."נידח ממנו חיד

 אל אעלה איך" יהודה אמר על זה

והנער " ,שבשמים אבינו -"אבי

אי  .הקטן אחינו -איתי" איננו

 אפילואפשר בלי כל עם ישראל, 

 .ורחוקים הקטנים

 נשברות הלבבות ,ועוד יותר עמוק 

 כולם עמך" כי, ישראל כלל את משלימים באמת הם

 הייתה הבונים מאסו אבן", המלך דוד אמר וכן, "צדיקים

כולם ישימו לב שהקטנים משלמים את  , "פינה לראש

 היו שלא'קטנים'  אותם איך פליאה היהכלל ישראל וי

 כלל את משלימים שהם פינה לראש נעשים ,נחשבים

 .(אמת שפת ע״פ) ישראל

 

 אבן' כמו שהיה האחרון הנר, 'חנוכה זאת'היה ב כן כמו

 ימי כל משךב בנר הזה הדליקו שלא, 'הבונים מאסו

 'פינה שרא'ל נעשית השמיני לילהב עכשיו, חנוכה

 מאסו אבן" לכן, הימים שמונת כל המשלימה את

 ,'חנוכה זאת' היינו -"תזא הייתה ה׳ מאת" ..."הבונים

  .פינה לראש להיות

הרבה  כך כל שעבר, הצדיק יוסף עם הסיפור היהכך 

חשבו בכלל  ולא, ומכרהו ייסורים

 הוא לנגדם העומד המלךש כלל

 יוסף איך תמהו לכן ,אחיהם יוסף

 ?כל כך לגדולה זכה

 לא :הצדיק ועל זה השיב להם יוסף

 כי, לכאן אותי שלחתם אתם

ה " להם לומר והמשיך, אלוקים ָּ ְוַאת 

ה,  יתָּ ֶאֶרץ -ְקחו    ,זֹאת ֲעׂשו  ֻצו ֵּ ֶכם מֵּ לָּ

לו    עינינומ נפלא, נעלם העניין שזה שתדעו "...תִמְצַרִים ֲעגָּ

הגשמיות  בענייםשזה חידוש ופלא  ,'חנוכה זאת' כמו

  והלא עמוקות שלנו.

 עלינו מרמז "הבונים מאסו אבן" כי במדרש כתוב וכן

 בבנין "פינה ראש"ל הנהי בקרוב המשיח ובביאת, בגלות

שבת שלום ומברוך! .מןאמהרה בימנו ב המקדש בית

 

זכיתי להיות עם ר' שלמה כששבת באפרת בפרשת 'ויגש'. הוא דרש ב'ישיבת המבתר' לפני קריאת התורה, ואלה הם בערך 
הדברים שאמר:

לכל יהודי צריך שיהיו שני צדדים: יוסף ויהודה. יוסף הוא הצדיק הגמור, אדם שממש לא חוטא, לא נכשל. ויהודה הוא ה'בעל 
לכתחילה אנחנו צריכים 'להיות יוסף', כלומר ממש לקבל על עצמנו שלא לחטוא  ודע לתקן מיד את אשר עיוות.תשובה', אדם שי

 לעשות תשובה. 'להיות יהודה' ו, צריכים ומיד לאחר שנכשלים לעולם. ובדיעבד, אם אנו נכשלים

בתורה ח"ו, מסוגל לומר 'חטאתי'  הרבי הריי"צ היה אומר שחסיד הוא רק יהודי שרגע לאחר שעשה את העבירה הכי חמורה

זה לא פשוט, כי כפי שאומר הרב קוק זצ"ל ב'אורות התשובה', מי שרוצה דווקא להיות 'צדיק גמור', קשה לו  ולהתוודות לפני ה'.

    לבעל תשובה ישנה גמישות פנימית, וכנראה קשר עמוק יותר עם ה'...להיות 'בעל תשובה'. 

 אעלה איך" יהודה אמר על זה
 ,שבשמים אבינו -"אבי אל
 אחינו -איתי" איננווהנער "

אי אפשר בלי כל עם  .הקטן
 .ורחוקים הקטנים אפילוישראל, 

 

 השיחה מההפצה של קשרהודפס ונערך ע"י נתנאל גואלמן השיחה נלקחה מההפצה של קשר, 

 )נתנאל( 7carlebach@gmail.com ,8140220-054לתרומות הערות והארות ולקבלת העלון למייל: 
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