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 פרשה פה פסקה א  -מדרש רבה בראשית 

 ''כי אנכי ידעתי את המחשבות''רבי שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט(  ''ויהי בעת ההיא''

ראובן היה עסוק  ,ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו ,שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף

והקב"ה  ,ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה ,ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,בשקו ובתעניתו

  .היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח

 

 שפת אמת וישב תרמ"ג

במדרש כי אנכי ידעתי את המחשבות כו' כולם עסוקין בשקן ותעניתן כו'. והקב"ה הי' עסוק 

שגאולה  -רושמשיח בא בהיסח הדעת. פי )כתוב( ן הוא דאיתאלברוא אורו של משיח. העני

אחרונה היא בישועת השי"ת בלי השגת שכל אנושי. וכמו כן לידת משיח הי' בהיסח הדעת 

 שהיו כולם טרודים בצערם 

לכן נתקיים שיש משיח בן  ,לשם שמים הכי בודאי כל מחלוקת של השבטים היויש להבין 

יוסף ובן דוד. וכל אחד הי' תופס לפי דעתו כי המלכות מגיע ליהודה או ליוסף. וכולם כיוונו 

 . נותאלקים חיים. וצריך להיות ב' הבחילשמים. אלו ואלו דברי 

משיח בן יוסף המתחיל ובן דוד הגומר. ולכן הי' הסדר כן שמקודם נכסה מהם יוסף הצדיק 

שיח בן דוד. והקב"ה יודע המחשבות ראה דעת כולם למצוא האמת. ונפלו במבוכה ואז נולד מ

בדבר שאין ביכולת בני אדם לקיים בפועל בשלימות. וצירף הקב"ה מחשבה טובה שלהם 

 וברא אורו של משיח. 

נו. כמ"ש שמע ה' קול יהודה והיא בחי' דוד המע"ה נעים זמירות ולוהנה יהודה בחי' שמע ק

 ' יוסף הוא משלו נותן לו. ישראל. ובחי

אבל באמת בכלל ישראל המלכות ליהודה. כי בסוף הכל צריכין לסייעתא דשמיא. וענין זה 

נוהג בפרט כל איש ישראל ג"כ כמ"ש רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום. פי' בודאי 

ב"ה הק האדם צריך לחשב דרכו בכל המדות שיוכל להיות נעזר לעבודת השי"ת. אבל בסוף

 עוזרו. וע"י כל המחשבות שהם לשם שמים מתקיים בסוף עצת ה'. 

כל מחשבותם לשם שמים  וחשבות. ויעקב אבינו ע"ה ובניו היהמ אתאנכי ידעתי  כתובשהו וז

 בלבד. וכשהגיעו לתהום שאין בכח אדם לילך עוד. אז צירף הקב"ה עמהם ונתן כחו. 

 

 

 ספר בראשית פרק לט 

ל יֹוֵסףַוְיִהי ַאַחר ַהְדב   יה  אֶּ ת ֵעינֶּ יו אֶּ ת ֲאֹדנ  א ֵאשֶּ ה ַוִתש  ֵאלֶּ ת  וכו':  ִרים ה  ל ֵאשֶּ ר אֶּ ֵאן ַויֹאמֶּ ַוְימ 

יו ַתן ְבי ִדי: ֲאֹדנ  ר יֶּש לֹו נ  ִית ְוֹכל ֲאשֶּ ִּני ְולֹא  ֵהן ֲאֹדִני לֹא י ַדע ִאִתי ַמה ַבב  ה ִממֶּ דֹול ַבַבִית ַהזֶּ ֵאינֶּּנּו ג 

אִתי ט  ה ַהזֹאת ְוח  ה ַהְגֹדל  ע  ר  ה ה  ֱעשֶּ ר ַאְת ִאְשתֹו ְוֵאיְך אֶּ ְך ַבֲאשֶּ ה ִכי ִאם אֹות  ִּני ְמאּומ  ַשְך ִממֶּ  ח 

 ֵלאֹלִהים:

 

 שפת אמת וישב תרל"ב

וימאן ויאמר הן כו' וכל כו' יש לו נתן בידי כו'. יש ללמוד מזה לדחות היצה"ר ע"י חשבון זה 

' והוא נתן הבחירה לאדם. זה עצמו נותן שלא שהי' ביד הקב"ה למחות מלעשות נגד רצונו ית

נעבור על רצונו. ויוסף נראה שאמר זה להוציא גם מלבה כי עליו כתיב וימאן ופי' וימאן שלא 

 היה לו כלל תאוה לזה. שנתגבר לגמרי נגד היצה"ר. 

 



 שפת אמת וישב תרל"ג

כו'. יש ללמוד מזה איך וימאן ויאמר כו' הן אדוני כו' ולא חשך כו' כי אם אותך כו' את אשתו 

להשמר מיצה"ר ע"י ישוב הדעת שהקב"ה מסר הכל לרשות האדם. אף כי הי' ברשותו שלא 

להיות כח לאדם לעשות נגד רצונו. רק בטובו מסר הכל להאדם רק שיקבל האדם על עצמו 

עול מלכותו ית'. ומזה עצמו צריך ליפול בושה על האדם שלא יוכל לעשות נגד רצון הקב"ה 

 לעשות הכל לש"ש לברר שמלכותך מלכות כל עולמים כנ"ל. והבן. רק 

 וישוב הדעת הנ"ל בא ע"י שוימאן מקודם בלי טעם וימאן ויאמר כנ"ל:

רק שנראית לו דמות דיוקנו של אביו  )לחטוא( לעשות מלאכתו. במדרש לעשות צרכיו נכנס

הפי' שנתיישב בשורש  ומרלש כו'. י)כוח להתגבר(כו'. עוד ואין איש ולא מצא עצמו איש 

החיות שלו וראה שאין לו חיים אם עושה זה שהוא נגד רצון המקום ב"ה. וזהו ולא מצא עצמו 

איש. וזה דמות דיוקנו של אביו שיש לכל דבר דמות וציור למעלה. והאדם נברא שכל מעשיו 

ויצא החוצה כו'  ותנועותיו יעוררו בעולמות עליונים. ועי"ז כבש יצרו כנ"ל. והכל אחד. וז"ש וינס

  שנתבטל מכל וכל שראה שזה היפוך החיים כנ"ל:

 

 וישב תרמ"דשפת אמת 

מיאן בעבירה בלי טעם רק כמ"ש חז"ל  בפסוק וימאן ויאמר אל אשת אדוניו כו'. פי' בתחלה

אל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר. רק מה אעשה אבי שבשמים גזר עלי. ואמת שע"י יראת 

שמים זה זוכין אח"כ למצוא טעמים לבחור בטוב ולמאוס ברע. לכן ע"י וימאן בא לנתינת 

"י יראת טעם. כי החכמה של האדם הבל. ויש בו כמה טעותים. אבל החכמה והדעת שבא ע

שמים היא האמת. וז"ש חז"ל כל שיראת חטאו קודמת כו' חכמתו מתקיימת. וכ' הן יראת ה' 

היא חכמה פי' החכמה הבאה בכח היראה. ויתכן לומר ויאמר אל אשת אדוניו שכל הטעם הי' 

רק להמשיך גם אותה. ואפשר זה שאמרו חז"ל שכוונתה היה לשם שמים זה נעשה לבסוף 

י' ביניהם. ובדברים אלו נצנצה בה הרהורי קדושה אם כי מקודם היתה ע"י המשא ומתן שה

 מרשעת ממש:


