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 וישב -וטהר ליבנו            בס"ד

הוא  הוא מנסה אותי שאני קרוב לאבא למרות הקושי חייבים לזכור, אבל חלילהאו נכבה ונראה כאלו מזלו כבוי  ח"ו,
 .מחטאי לכן דווקא עכשיו רבו קשיי מנקה אותי במהירות

 

 

 

 כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב
 

לשבת בשלווה מיד קפץ עליו שביקש יעקב  רש"יכתב 
, כי אומר הקב"ה לא די להם רוגזו ובעייתו של יוסף

לצדיקים מה שמוכן להם בעולם הבא, שהם מבקשים גם 
שלווה בעולם הזה?? לכן לא זכה יעקב לשלווה וקפץ עליו 

 רוגזו של יוסף.
 

הרי ליעקב היו הרבה צרות קשות לפני ומקשה הגרי"ז 
צרת עשיו, צרת סף, שהרי היה לו קודם את צרת מכירת יו

לא , מדוע דווקא כאן התעורר העניין של "לבן, צרת דינה
 "??די לצדיקים מה שמוכן להם לעולם הבא

 

לתרץ שאכן ניסיון מכירת יוסף, אכן היה ניסיון  ונראה
יעקב של" "אבל שאולהלז' לה' כתב רש"י כי קשה מנשוא, 

שאם לא ימות אחד מבניו בחייו,  וידיעה אבינו היה סימן
, ומתוך זה אתה למד שאם כן גיהינוםאזי לא יראה פני 

 .גיהינוםימות אחד מבניו בחייו הריהו רואה פני 
 

, מתבנו שיוסף כל עשרת בניו השבטים הקדושים  והנה
 !!!לגיהינוםשהוא הולך התוצאה מילא ומ

 

?? הדבר איך יתכן הצדיק מתייסר בכאב עצום, ויעקב
וכפי שהעיד על , חי בחשבון נפש דקדקניהוא הרי  ולמה??
, ויעקב יכול ג מצוות שמרתי"עם לבן גרתי ותריעצמו ש

לא פלא  ??מה חטאי ??מה פשעיהיה לצעוק בקול גדול 

, כי זה ייסורים עזים בוכה עליויצחק שידע הכל אבא שלו ש
 שאין כדוגמתן.

 

נחלש ולא לא אבינו יעקב , התסכולוהכאב  ולמרות
ממשיך מתקרר ולא שומר מצוות רק בשביל הילדים, אלא 

באותה תפילה בהתלהבות ובהשתוקקות ובאש קודש 
לשם כי אכן פעל רק  ,ובאותו לימוד ובאותו עבודת השם

 !!! שמים
 

בלי לדעת למה  לגיהינוםאפילו שאני הולך לעצמו,  ואמר
, כרגיל אני ממשיך בעבודת השםבכל זאת  !!ועל מה

  !!!כי זה האמת?? ולמה
 

כי יעקב עבד את  "תתן אמת ליעקבפלא שעליו כתוב " ולא
 בורא עולם באמת מושלמת לא לשם רווח כלשהוא,

דהיינו  גמרא מגילה יח'ע"פ  -קל קראוהקב"ה לכן  אוליו
, אחוז לשם שמים 100שעבודתו הייתה מושלמת לגמרי 

ועבד כי הוא חי  העליונה, במרכבה דמות פניוש פלא ולא
 .רק בשביל האמתאת בורא עולם 

 

ורק היה נדמה  ,התברר שהוא בן עולם הבאכמובן  ובסוף
מתוך ידיעה מוטעית זו  ואדרבא, גיהינוםלו שהוא יורש 

שאין לנו  לאושר וגן עדןלהשגות גבוהות עד אין סוף וזכה 
  ., כי עמד בניסיון שאי אפשר לשער קושיודמיון לשערו

 

, שבורא עולם מנסה אותנו גם במידע מוטעה בעליל, מידע שגורם לנו טשטוש עצום והרס השלווה, אבל אם ללמדנו
נתגבר על הקושי נגלה שהכל היה טעות והכל היה ניסיון, ואם נתגבר על הניסיון נרקוד משמחה שלא טעינו והובלנו כשה 

נגלה שהכל דמיון והבל, ומזה רק נבנה בתמימות אחרי בורא עולם, ובקושי נאמין שעוד יתבהרו המסכים וטועה, ולכן נלך 
  לתלפיות ובעוצמת נפש ורוח אמן ואמן.

 

 רוגזו של יוסף –"עקידת יעקב" 
 

לאחר שיעקב סיים את פגישתו עם  י"ברש כתוב הנה
 "קל" ליעקב קראו ה"שהקב דרשו רבותינו פרק לג' כ'עשיו, 

 ???הכוונה מה פלאי דבר וזה ,('יח מגילהע"פ הגמרא )
 

 ואלוקי אברהם אלוקי שאומרים שכמו, הכוונה ואולי
 אפילו כמוהם אתה גם לו אומר עולם בורא אז, יצחק

בכל זאת עליך  אלוקי אומרים לא חי ועל חי אתה שעדיין
 ".אלוקי יעקבכבר אפשר לומר "

 

שהיות ובן אדם יכול לחטוא בחייו לכן גם מפורש  הענייןו
 יעקב לכןעל צדיק אין שם הקב"ה מתייחד עליו, 

העיד על  עולם בורא אבל", יצחק פחד" אמרכשהתפלל 
יצחק בחייו שיישאר שלם בצדקו כי עוור חשוב כמת, וכאן 

 מושלם כברבורא עולם העיד שהוא  יעקב עלהתחדש ש
כשהוא חי בריא ושלם, וזה גדלות מפליאה  מושלם ויישאר

 !!!יוסףדינה ו ניסיון לפני עוד היה זהועדות מדהימה, כי 
 

 דינה ניסיון כשעדיין תואר ולכזה זכות לכזה זכה ולמה
 עדיין לפניו???  מנשוא קשה שהוא יוסףוניסיון 

 

 כפי שכתבתי בפרשת ויצא התחדש לי ב"ה, והתשובה
רצה כי  ,אבני העקידה אתלפני שכיבתו סידר שיעקב 

להמחיש לעצמו את עקידת יצחק כאילו הוא עקוד ונשחט 
למעשה יצחק לא נשחט, רק בכל זאת  והנהעל גבי המזבח, 

היה כאן גבורת נפש של יצחק שהסכים להישחט וגם של 
 אברהם שהסכים לשחוט את בנו יחידו יצחק.

 

שהיה לאברהם היה זה ניסיון קשה מנשוא גם בגלל  והנה
עמוד החסד שיעשה מעשה אכזרי לשחוט את בנו היחיד 

שאסור לשחוט בני  לאמו, וכן שזה סתר את כל אמונתו
 תר את הבטחת בורא עולםוסשחיטת בנו יצחק  וגםאדם, 

ובכל זאת אברהם לא התחכם  שביצחק יקרא לך זרע,
אלא הלך בתמימות ופעל  והאמונה הדבריםסתירת למרות 

 כרצון בורא עולם בלי חשבונות.
 

בורא עולם מעיד  שמצד אחדבדיוק קרה גם ליעקב,  וזה
" מושלם בצדקות ומובטח שלא יחטא עוד, קלעליו שהוא "

הוא סובל עינוי ופגיעה רוחנית קשה בבתו, ובכל  ומצד שני
זאת הוא מקריב בבית אל קרבנות שנדר על שחזר בשלום 

יותר מזה הוא סובל לאחר מכן עינוי  ועודכפי שביקש, 
כי  ,בשכר ועונש כביכול עד כדי סתירת האמונהמיוסף 

ולא יגרום  ,בורא עולם שהוא צדיק מושלםמעדות קיבל 
ובכל זאת בנו מת והוא יורד  ר בחטא,ולא ייפול יות החטא

 לגיהינום באופן לא מובן בעליל.
  

קיבל יעקב את מה שביקש כששכב על אבני המזבח,  וכאן
שהמחיש לעצמו שהוא עצמו נעקד, והנה בורא עולם זימן 

עקידת לו את מבוקשו בצורה אחרת אבל באותו רעיון, "
 " ממש.יעקב

 

  והוא ,קשים מרים ייסוריםמתגברים עליו  דווקא אז לפעמיםשלפעמים למרות החזרה בתשובה וההתחזקות, , ללמדנו
 חינוך הילדים או בעיות בריאותבעיות ו ,, בעיות בשלום ביתקשיים נוראים בפרנסהפתאום יש לו כי , מדוכדך עד עפר



שאר מאתנו אם תנקה אותנו יכי מה י ,בנקלונא מחק חטאי בחסד וברחמים , אב הרחמן, לבה נישא מעומקתפילה  אך
 אם , ובכל זאתברוחניות ובגשמיות האר פניך עלי ,בל מתחנן אני לךמצב ובכל זמן, אאבא יקר אני שלך בכל ?? במידת הדין

בניסיונות, ולכן נעודד את ידידינו ואת בני משפחתנו ואת כל הסובבים אותנו, ככה נשרה אווירה נעימה וטובה וכוח 
 להתמודד ולהתעלות, ובעזרת השם יצליח לנצח את היצר הרע כולנו יחד אמן ואמן.

 

אני ממשיך להתקדש אליך  , בכל זאת יחמירהקושי או השם ירחם הקושי חלילה חלילה ימשך  וגםשתפר ה עדיין לא
כי מעשה אבות  , ואני לא עובד אותך בוראי כי כדאי לי, אלא כי זה חובתי בעולמי,כי זה החובה וזה האמת ,באמת ובתמים

ונזכה לעבוד את סימן יפה לבנים, ויעקב אבינו טמן בנו את הכוח לעבוד את הבורא בכל מצב ובאמת, אז חזק חזק ונתחזק 
 הבורא באמת ובעזרת ה' מתוך אושר ושלווה וכבוד ושם טוב אמן ואמן.

 

 המשך –" ויקרא לו "קל" אלוקי ישראל"
 

",  ומי קרא לו?? קלליעקב " – ויקרא לומפרש " רש"י
", וכאן יש לתמוה למה לא אלוקי ישראל" -בורא עולם 

אחד, קרא ליעקב  "קל"פירשו להיפך, שבורא עולם שהוא 
 ."אלוקי ישראל"
 

לפי ההסבר הקודם שאכן זה המשמעות שאפשר  בפרט
להזכיר אלוקי יעקב בתפילה כמו אלוקי אברהם ואלוקי 

" למה אלוקי יעקביצחק?? וגם למה אכן בתפילה אומרים "
הרי הקב"ה אמר לא יקרא ", אלוקי ישראללא אומרים "

 עוד שמך יעקב כי אם ישראל???
 

, שהיות ועדיין בורא עולם לא נתן ליעקב את השם ונראה
"ישראל", כי שם זה קיבל רק לאחר מעשה דינה, לכן כאן 
וודאי שבורא עולם לא נתן לו את יחוד שמו יתברך עליו  

חייב להיות שבורא עולם ", ולכן אלוקי ישראלבשם "
 "אלוקי ישראל" קרא ליעקב "קל" כמו שכתב רש"י.שהוא 

 

וכשבורא עולם ייחד שמו יתברך על יעקב, היה שמו  והיות
 ".אלוקי יעקב" ולא ישראל, לכן נשאר בתפילה "יעקב"
 

שהיות ואפילו בשמו יעקב כבר ייחד בורא עולם  וייתכן
שמו על יעקב, אם כן אדרבא זה מעלה, שאפילו כביכול 

הנמוכה מדרגת ישראל, בכל זאת כוחו של בדרגת יעקב 
 יעקב היה תקיף וחזק שבחייו בורא עולם ייחד שמו עליו.

 

, דווקא לאחר מעשה דינה שיעקב אבינו לא חשב ואולי
בלבו שום מחשבה של תרעומת על בורא עולם שהבטיחו 
שלא יעזבו וישמרו בכל דרכיו, אלא קיבל ייסורים קשים 
אלו בתמימות וחשבון הנפש על עצמו, והלך להקריב 
קרבנות שהבטיח אם בורא עולם לא יעזבו ואם בורא 

הכנות שאמר לאנשיו  יקיים את הבטחתו לו, ועוד עשה
ויוצאי חלציו הסירו כל רע מקרבכם, זה העלה אותו 

 ".  ישראל"נוספת  לדרגת שלימות 
 

 תיתן אמת ליעקב -ביקש לישב בשלווה 
 

ולפני של "סולם יעקב" אחרי החלום ויצא  בפרשת
אם יהיה אלקים עמדי "שיעקב יוצא ללבן, הוא אומר: 

 ."והיה ה' לי לאלקיםושמרני ונתן לי וגו' 
 

יעקב אבינו פחד מהשהות אצל לבן שאולי  פירשנו ושם
הרשע, שמא יפול חלילה ברוחניות, לכן אמר, אם אכן 
אקבל את כל צורכי בבית לבן לא מתוך רחמים ולפנים 

במידת הדין יסכימו שמגיע לי שגם  אלאמשורת הדין, 
 .צדיק גמור, אם כן אני אכן אזכה להיות פרנסה וכל צורכי

 

עבודת ה' אני יעקב, יעבוד את בורא עולם מעל דרגת  אזי
עבודת ה' מתוך יעקב התחייב לעבוד  אלאאהבה, מתוך 

" שזה מידת הרחמים והיה ה'"וזה  ,יראת הרוממות
את בורא באהבה ", שאני יעבוד לי לאלוקיםואהבה, "

 ובמידת היראה הגבוהה שזה אלוקים.
 

בפרשתנו כשהיה תחת רוגזו של יוסף שבעדות  והנה
השבטים הוא מת, וכאמור ידע שהוא רואה פני גיהינום כי 
מת בנו בחייו, כאן אכן עבד את בורא עולם כהבטחתו, 
שהרי יראת העונש אין כאן כי ממילא ידע שהוא הולך 

ברור כאשר מובן ו, ולעבוד מתוך אהבה זה לא לגיהינום
 .גיהינוםהוא יורש 

 

כמו שכתוב אהבה, שייך  כאן עדיין שלכאורה גם למרות)
אפילו נוטל  "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"

שעדיין חייבים  ,אפילו נוטל ממונך "ובכל מאודך"נפשך 
אבל צדיק גמור היורד , לאהוב את בורא עולם לפני ואחרי

לגיהינום בפשטות זה יותר גרוע מנוטל נפשך וממונך 
עבודה מתוך יראת הרוממות ומתוך גדלות  אבלויל"ע( 

בורא עולם, זה שייך גם במצבו זה של יעקב, כי עבד את 
בורא עולם כי כך ציווה בורא עולם העצום, ויעקב עבד את 

 צום.בורא עולם מכוח ציווי בורא עולם הגדול והע
 

" שאחרי ביקש לישב בשלווהזה כוונת המדרש " ואולי
שיעקב חזר לארץ ישראל חשב שקיים נדרו כי עבד את 
בורא עולם באהבה ומתוך יראת הרוממות כל זמן שהיה 

בורא עולם רצה שיעקב  אבלאצל לבן עד שחזר לאביו, 
עבודת ה' ימשיך בעבודת הקודש ויתעלה עוד, לכן יצר לו 

הרוממות ואמת צרופה בלי טובות הנאה  שכל כולה יראת
 , רק למען שמו הגדול.כלל וכלל

 

, שתמיד עלינו לשאוף להתעלות עוד יותר בעבודת ה', וגם להתחייב על דרגה גבוהה בעבודת ה', ולא להסתפק ללמדנו
להעלות את הקווים האדומים שמתחת זה לא יורדים רק עולים, וכל הזמן לנסות להעלות  במועט בעבודת ה', אלא תמיד

 את הקווים האדומים יותר גבוה ויותר גבוה, רק עולים משם למעלה, ובחיים לא לרדת מהקווים האדומים.
 

 

 הקב"ה קראו ליעקב "קל" –המשך 
 

ללבן עולם נתן תעצומות ליעקב אבינו לפני שיצא  בורא
וברכו והבטיח  והתגלה אליו בחלום כששכב במקום ההוא

 לו את ארץ ישראל וגם שמירה כל רגע ורגע.
 

עידוד וכוח ליעקב שוב שבורא עולם רצה לתת  ייתכןו
, אבינו לפני הניסיון הקשה שיעקב התנסה עם דינה ויוסף

 ."קל" בורא עולם בתואר ולכן קראו

אם נפרש כאמור לעיל, שבורא עולם העיד שהוא  ובפרט
, שאפשר כבר להגיד עליו מושלם ויישאר מושלם כבר

  " גם כשהוא חי בריא ושלם. אלוקי יעקב"
 

זה, נתן כוח ליעקב להצליח לעמוד בניסיונות  ועידוד
קשים ניסיונות למשפחתו לעצמו והרוחניים הנוגעים 

 .מנשוא
 

 , כי זה נותן כוח להמשיך וליותר מזה גם להתעלות עוד יותר ולעמוד להצליח בכדי עידוד חייב אחדמזה, שכל  נלמד
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 א - פסים כתנת לו ועשה לו הוא זקנים בן כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל

יוסף דמו  ו דיוקנו שלפנידמות ש -""זקוניםרש"י  כתב
שכל תורתו של יעקב " זקונים"פירש  ועוד, ליעקב אביו

 .יוסףבנו שם ועבר לימד את ולמד בישיבת שקנה 

בנו כמעט מה ראה יעקב דווקא ללמד רק את  וקשה
 ?, ולא את שאר בניוהאחרון את התורה שלמד משם ועבר

האחים לא רצו ללמוד כתב שש כלי יקרספר ב וראיתי
וודאי לפי שכל בניו , )וז"ל "אלא אביהם תורה אצל יעקב

"(, ורק מאסו בחוכמות ולא נתחברו אל יעקב לשמוע ממנו
יוסף רדף וביקש כל הזמן אבא תלמד אותי תורה, ונכסף 

 .ללמוד מיעקב אביווקק והשת

על  כן נשאלת השאלה מדוע שנאו האחים את יוסף, אםו
שקיבל כתונת פסים מאביהם ובעצם על שאהב אותו יותר 

 אביו מה שהם לא רצו להשקיעהרי הוא השקיע עם  מהם!!
 ?כאן מתנת חינם? ?? הרי לא היהלכן זכה וקיבל?ו

האחים סברו שאדם צריך להגיע לבד להישגים  ואולי
, אבל זה תמוה כי בתורה ולא לקבל כביכול תורה מוכנה

דרכה של תורה לעבור במסורת מרב לתלמיד, וכך אכן 

למדו האבות מישיבת שם ועבר, ולמה בני יעקב לא יחפצו 
 ללמוד ממעתקי השמועה??

 ,"ילמדנובמדרש " התירוץ נדחה מחמת הכתוב ולכאורה
ביאר  וכךשיוסף היה מלמד אותם מה שלמד אצל אביהם, 

 ."יוסף היה רועה את אחיוהפסוק " את

נראה שבהתחלה שלימד אותם תורה לא שנאו  ובפשטות
אותו, רק לאחר מכן כשדיבר עליהם דיבה אצל אביהם אז 

ואם כן הם כן הסכימו לקבל תורה התחילו לשנוא אותו, 
, אז חוזרת השאלה מדוע לא רצו ללמוד תורה מפי מלמד
 מאביהם??

שבגיל הצעיר שלהם אביהם היה טרוד  וייתכן שבגלל אבל
מאוד לעבוד ללבן בלי מנוחה, לכן לא היה יכול ללמדם, 

 ואז כאשר גדלו כבר התרגלו ללמוד לבד ובלי אבא.

וזה גרם להם לקנאה שכאב להם מאוד מאוד  וייתכן
חשק הזדמנות וה יתליוסף הי דווקאלמה עצומה ביוסף, 

חשק ד הנאבוהתלהבות ללמוד מאביהם, ואילו להם 
 ללמוד מאביהם. 

עד כמה עלינו לא לאבד את ילדנו בגיל הצעיר שלהם, כי אם לא נשקיע בהם בגיל צעיר הם יהיו מנותקים מאתנו , ללמדנו
ויהיה קשה מאוד לך ולהם בגיל מבוגר להתחבר לילדים שלך, וקל וחומר אם עשית טעיות חמורות ושטויות כדרך חלק 

הקטן ראה ומבין ויודע ואפילו אם שתק ושותק זה נחרת במוחו, ולפעמים בגיל מתבגר הוא מהצעירים רח"ל, דע לך שהבן 
 מתפרץ ומוציא הכל החוצה למרבה הבושה והכלימה, 

 

אם תתחזק בהמשך חייך הוא יזכור לך את ימי נעוריך ויגיד לך גם אני אבא רוצה ליהנות כמוך ואחרי זה אתחזק  וגם
ון פה ומענה לשון לעוצרו מהדרדרות, והיום המדרון חלקלק פי כמה וכמה משנים עברו, כמוך בגיל מבוגר, ואין לך פתח

 ועינך כלות ואין בידך מאומה לעשות.
 

כך לפחות תוכל לדרוש מיוצאי חלציך  קדושה וטהרה,תורה ומצוות בב עצמךמהרגע, אפילו אם אתה בחור צעיר, בנה  לכן
 על הדעת, ובעזרת השם גם יפעלו לטובה שתראה נחת מכל זרעך אמן ואמן.להיות כמוך, והדברים יהיו דברים המתקבלים 

 המשך- ב - דומה בפניו ליעקביוסף  –זקונים 

שדמות פניו דיוקנו של יוסף דמו  -""זקוניםרש"י  כתב
בנים רק  12, איך יתכן שממשפחה של קשהו ,ליעקב אביו

בדרך כלל חצי מהילדים דומים  הריבן אחד דומה לאבא!!! 
ה של הילד, לאבא וחצי לאמא, ויש משפחות שעד החתונ

עדיין ההורים רבים מי דומה למי, אז מה פתאום רק יוסף 
 )לפחות( דומה לאבא??? 11הבן ה

 

 את יוסף מכליעקב אהב ש, הכלי יקרדברי לפי  וייתכן
ואילו  תורה מיעקב בהשתוקקות למדכי רק הוא בניו, 

 שאר הבנים לא רצו ללמוד תורה מיעקב, 

, שהרי לפני יעקבגם הפנים של יוסף דמו ש זה גרם לכן
בזכות החוכמה שקיבל יוסף לכן חוכמת אדם תאיר פניו, ו

 .כאור חוכמת פני יעקב פניו של יוסף מיעקב האירו
 

במציאות גם היום רואים שהפנים של ש ואומרים
 .משתנים ונדמים לדמות פני רבםהמובהקים התלמידים 

 

ב"אלה אפשר להוסיף שלכן הפרשה מתחילה  זה ולפי
שבגיל צעיר זה  יוסף בן שבע עשרה שנה",תולדות יעקב, 

דומים  ונהיופניו  השתנהכבר קנה את תורת אביו, ואז 
.רק הוא השתוקק ולמד תורה מאביהםכי לאביו, וכאמור 

גוף ב להיפךטמאה משפיעה השפעה  פךלהיו, המראה החיצוניהגוף וגם על משפיעה גם על  פעה רוחניתששה ,ללמדך
, טומאההבריאות, כי מי שחי בקדושה וטהרת הלב יש לו לב בריא יותר, מאשר אחד שטוף בעל צוני, והאמת גם מראה החיוב

מתאוות  א שבעלוגם המצב רוח הנפשי בריא יותר אצל אחד שמרגיש שלם עם עצמו ומלא בסיפוק אמתי, מאשר אחד ש
  .ואמן הבל, אז תהיה חזק ברוחניות ותהיה בריא בגוף ובנפש ושמח וטוב לב אמןומרגיש ריקנות של רדיפה אחרי הרוח וה



 המשך -ג –ו את וישנאו אחיו מכל אביהם אהב אתו כי אחיו ויראו

2 

מאוד, שאולי יש כאן חששו האחים כותב ש המלבי"ם
שני  2שלאברהם היה דפוס קבוע שחוזר על עצמו, דהיינו 

יצחק, וכן  והואיקרי עו חשוב היהרק בן אחד אבל  בנים
שהוא עיקרי היה רק בן אחד בנים, וגם אצלו  2היו ליצחק 
 א'רק כמה בנים אבל חששו שגם ליעקב יש לכן  יעקב, 
 כישמעאל ועשיו. ואילו הם חלילה יוסף,  -עיקרי יהיה 

אלה "בשלכן הפרשה מתחילה  דבריו אפשר להוסיף ולפי
 שבגיל צעיר זה ,רה שנה"שבע עשתולדות יעקב, יוסף בן 

פניו דומים גם רק ש הבחינוכבר קנה את תורת אביו, ואז 
למד תורה השתוקק והוא רק וכאמור קודם שלאביו, 

רק יוסף הוא אכן רעדו מפחד שמא ויראו ו, לכן יהםמאב
 .הוא העיקרוהתולדות, 

 

דרך הראו שדרך לימודו שונה משלהם וזה ש ובפרט
ו ומיעקב ליוסף, המסורה מישיבת שם ועבר ליעקב אבינ

הם חשודים על כשראו שלדעתו של יוסף  ונבהלו מאוד 
עבירות חמורות, ביזוי בני השפחות, עריות, אבר מן החי, 

ואביהם לא כועס עליו שזה לשון  מספר זאת לאביהם הואו
עושה רק לו בגד אדרבא הוא ו ,עדיין אוהב אותואלא  ,הרע

יעקב כנראה ש הם פירשו זאת אזיכתונת פסים,  מיוחד
הם כן אכן  ואםמסכים איתו ודעתו כדעת יוסף, אבינו 

, ואולי גרוע מכך גם בעיני בעיני יוסף לפחות רשעים
חלילה יוסף הוא הממשיך והם כי אכן רק  ,אביהם

 .כישמעאל ועשיו רח"ל
 

שיוסף עוד חולם שהוא הולך למלוך, הרי בוודאי  ומאחר
מלבד זאת שהוא הנבחר והם כישמעאל וכעשיו בעיניו, ו

עוד  שהואייתכן יתכן שברגע שהוא חושב  שהוא מלך 
שלא מקבלים אותו למיתה מחמת  דינם ויבצעיפסוק 

לכן דווקא בחלומות גרם  ,עליהם והם כמורדים במלכות
ירצו להורגו, מחמש שהוא הם גם שנאו אותו ששמלבד 

 ויהרגם.כמורדים ורשעים נם ויקדים ויד
 

 שם יט ע''אוכן תוספות  יח ע''בסנהדרין  תוספות ועיין)
שבדיני נפשות הנוגעים למרידה במלכות אותם דן המלך 

שמלך דן בעצמו  סנהדרין כא' ב' המאירייחידי, וכפי שכתב 
פי כללי התורה(, -א עלמטכסיסי המלכות'' )לכאורה גם ל

שסובר שאין למלך לשבת  ה-סנהדרין ב', ד הרמב''םודעת 
גם  ואולי ,(במושב הסנהדרין, אבל רשאי הוא לדון יחיד

 .אחד כשר לדונםיין דאפילו שכגויים  ידונםיוסף שחששו 

אשמים כך שהם אם לא היו מאשימים את עצמם בובעצם 
אלא היו  לא מתחברים ללמוד תורה מאביהם,זה שהם ב

אילוצי אביהם שהיה טרוד כל כולו לעבוד מבינים שמכורח 
 בינו להם.את לבן לכן היה נתק 

אהב ללמוד עם אביהם כי מגיל צעיר קולטים שיוסף והיו 
וכך לא היו מגיעים למסקנות  התחיל ללמוד עם אבא,

 וכאמור. מפחידות

אחיות,  2הרי יעקב התחתן עם שמזה, תר וילטעון  אפשרו
הרי האבות קיימו את התורה כולה אז מדוע מקשים שו

  ??אחיות 2התחתן עם 
 

שיעקב ידע על פי הסוד  ין'ח מוולאז"הגרמתרץ  לאא
השבטים,  12אחיות בכדי להקים את  2להתחתן עם ליו שע

לא  שלפני מתן תורה רבי חיים שמואלביץשמבאר  וכפי
היה מותר או אסור אלא כל מצווה בדקו האבות לפי 

ה תועלת ליעקב להתחתן עם ולכן כאן היהתועלת שבדבר, 
השבטים יש בו יותר תועלת מקיום איסור  12, כי אחיות 2

 .עוד ולקמן נרחיב בעניין, אחיות לפני מתן תורה 2התורה של 
 

 2שאם אביהם התחתן עם על השבטים היה להבין,  ,ולכן
 ברור כי יש תועלתלמרות שהתורה אוסרת זאת,  אחיות

ילדים יל שבשבוברור כשמש  עצומה ללידת כל השבטים,
לא היה יעקב מתיר לעצמו להתחתן עשיו או ישמעאל כמו 

 תורה אפילו לפני נתינתה.נגד ה עם אחיות
   

שלפעמים עצת היצר שנאשים את עצמנו, כמין ענווה פסולה, ומכוח זה היצר מסמא את עיננו שלא נתבונן כראוי  ,ללמדנו
היצר רוצה להשיג בהאשימנו את עצמנו, אלא אדרבא ויגבה ליבו בדרכי ה' וחייב  בכדי שלא נשנה את המסקנות שאותם

לשם כך ברא את שודרך שבורא עולם רוצה בהטובים דם לומר בשבילי נברא העולם, וממני ומעכשיו מתחילים החיים א
לכן גם כשהמצב נראה רע וייתכן שזה באשמתך אל תתייאש אלא תתנער כאילו כולם אשמים ולא אתה ותקום  עולמו,

 ותתעלה ותתקן את המעוות כראוי.
 

 החלום השני להרגיע את האחיםמטרת  – המשך -ד – יוסףחלומות 
 

בחלום הראשון הוא אומר להם שונתבונן,  לבנשים  הוהנ
ואילו בחלום השני הוא לא מבקש  ,"שמעו נא"בבקשה 

 למה??ורשות, אלא מיד מספר, 
 

כי בחלום השני חלם שגם אביו ואמו משתחווים  וייתכן
לבד השבטים, והרי אם מסר החלומות הוא שרק הוא מלו 

יעקב גם דוע הממשיך והוא הנבחר והם בטלים, אם כן מ
, הרי יעקב לבנם יוסף יםמשתחווואמו הצדקת הצדיק 

 ???עיקרים בעם ישראלים ובוודאי צדיקורחל 
  

הבא נבוא אני " בפני השבטים יעקב צועק על יוסף ולכן
חלום שהכי רצה להבליט לשבטים  ,"מך להשתחוות לךוא

מסר שיוסף הוא הנבחר היחיד לעם ישראל, כי אם הוא לא 
זה המסר אין סיבה שאני יעקב והאמא הצדיקה שלו 

 ליוסף,  נשתחווה
 

רק יוסף יהיה מלך כפשוטו,  לכם צדיקים,וודאי כו אלא
בלי לשלול את חשיבות דהיינו בלי קשר לעם ישראל, 

  .האחים בעם ישראל בקדושת העם

את מסר ר אשמב חלוםהיות והוא השני חלום ה ולכן
 לכןמעיקר חששם,  רגיע את האחיםהלאמור ו חלומותיו

 לטובתם. ידע שזה, כי םגם בלי רשות להם זאתיוסף סיפר 
 

וכפי שביאר  ,"הבא נבוא"ולשבטים,  ליוסףאומר  ויעקב
שמש והירח ואחד עשרה כוכבים נמצאים שה ז"הגרי

המלכות  ולכן ,הנמצא בכדור הארץ ממךמאוד רחוק 
שחלמת זה במקום רחוק שנבוא כולנו אליך ולא כאן 

 .ועכשיו
 

שאין להם סכנה מיוסף,  להם מחדדשוב יעקב  ואם כן
יעקב  מזה ויותר .ואדרבא גם בעתיד כולם יחיו ויהיו ביחד

לם יבואו בכניעה ליוסף ומרצונם ולא מחדד להם שכו
 שיוסף ישתלט עליהם בכוח ובעל כורחם.

 

 וייתכןדברי טעם אלו לא חדר לליבם של השבטים,  אבל
 שנכנס שנאה וחשש לליבם, כבר לא רצו לשמוע כי מהרגע

 ,מה' הייתה זאתבכל אופן ו, או לא יכלו כבר לחשוב אחרת
 ידוע.והמשך אבותינו למצרים  התגלגלו בדרך זוכי 

 

  !!לכותיהובהש , ואנחנו נהיה אשמים באטימותנקבלודעת לא כי שום דברי טעם  ,צמנו בשנאהעלאטום שאסור  ,ללמדנו



 וישב - זרע אברהם יצחק
 ר זצ"ל בחייהם ובמותם לא נפרדועע"ש הרה"צ הקדוש רב אברהם יצחק אלפר והרה"צ רב יצחק ריינ

 

 

 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
 

מכונה  ארץ ישראלהחתם סופר, למה אצל יעקב  מקשה
"?? מגורים", ואילו אצל יצחק אביו היא מכונה "ישיבה"

" וכי לא ידוע בארץ כנעןמדוע כתוב " וגם יש לתמוה
שיצחק אביו היה גר בארץ כנען, הרי ליצחק היה אסור 

 לצאת מארץ ישראל???
 

 בשם והחזקוני התוספות בעליכתוב בלתרץ שהרי  ונראה
יצחק פרחה נשמתו ועלה לגן עדן, בעקידת ש הגדול מדרש

שנים בגן עדן, ולכן כלפי יצחק כל  3ויש גם דעות שלמד 

" וארעי, אבל אצל יעקב אבינו גרהעולם הזה הוא בבחינת "
ששנים היה בחרן וגם בגלות מצרים אזי עיקר מקומו 

 היה בארץ ישראל, " וישב"ועיקר דירתו 
 

היה מנוע ממצוות כיבוד אב ומצוות שעד עכשיו  ובפרט
ישוב ארץ ישראל, ועכשיו השלים כל חובתו בעולמו, לכן 

, ולכן מודגש הרגיש בארץ ישראל כדירה מושלמת עבורו
גם מגורי אביו כנגד כיבוד אב, וגם ארץ כנען כנגד מצוות 

  ישוב ארץ ישראל.
 

 מלאכתו לעשות הביתה ויבא הזה כהיום יהיו
 

 סוטה לז'הביא את מחלוקת רב ושמואל בגמרא  רש"י
 ןהניסיובשעת בא לעשות עבירה אבל יוסף  שלדעה אחת

ה האחרונה הצליח ידמות דיוקנו של אביו וכך בשניראה 
 וברח ממנה החוצה. להתגבר על יצרו

 

 דמות פני בזכירת הכוח המיוחדהבן שואל מה  וכאן
 ???אביו

 

שפניו של " בן זקוניםכאמור ברש"י בביאור הפסוק " אלא
 יוסףהיה בגלל שרק שזה  וביארנו קודםיוסף דמו לאביו, 

שם  בישיבתשלמד  התורהכל את אביו יעקב רצה ללמוד מ

האור שהיה  לכןחוכמת אדם תאיר פניו, והיות וועבר, 
 .לבנו יוסףגם ליעקב עבר 

 

חוכמת אדם "של יוסף שנזכר באביו, זכר את האור  ולכן
בתענוג זכר נוכך , ולו לאבאהמשותף  "תאיר פניו
מתמיד  עם אבא שהיה לו כשלמד האין סופי והגושמאק

 .וצדיק
 

גרם תענוג הקדוש והרוחני שהיה לו עם אביו שה וכשנזכר
ה זמאוד ויכרון מתוק זזה היה  ,פניו לאביו ונדמאפילו שלו 

 .להתגבר על תענוג היצרעזר לו 
 

סיון תיזכר בתענוג הכי רוחני שהיה לך תזכור את המתיקות את ההשתוקקות לבורא עולם לאבא שבשמים, יבעת נ ולכן
זה מאוד וזה יכול להיות גם בחוויה ותענוג רוחני אחר שהתענגת בחייך, אבל בלימוד תורה  ,ככה תוכל בעזר השם להתגבר

 מצוי ושכיח התענגות וההתלהבות.
 

בטעם הרוחני של  תיזכרסיון יבשעת נשק, אגושמתענוג , תבלין זה טעם "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" וזה
 .אמן ואמן, , וככה תתגבר על היצר הרעםהחידושיהלימוד, בתענוג של ההתמדה של 

 

 ונראה מה יהיו חלמתיו
 

אז בא , דווקא פירשוהו שהוא יהיה מלך שאפילו אביו ושוב חלום באותו סגנון, אחרי החלום שיוסף חלם שהוא מלך דווקא
 .אחד מהכלא נידון למוותות, ופחדים כי אומלל, בור אסורים, סיוןינ, עבד, נפילה קשה

 

 !!!ההעליי הבא ,דווקא בשיא ההסתרה ושוב
 

היה גם ככה , גם כשאתה בעליה אתה לפעמים רואה פתאום הכל שחור גרוע מגרוע, גם בעליה יש נפילה, יקרים צדיקים
על ידי הנביא שמואל  כשנצטווההנה הוא היה בזוי אחיו ואפילו לא נחשב כבן ישי עד כדי כך שאביו לא קרא לו  ,אצל דוד

, רדיפות איומותהוא החל לסבול מאז למרות קרן האור כביכול דווקא ו ,נמלך ונמשך למלךלהביא את כל בניו, ואז הוא 
 .נתחזק לא להיבהל ככה זה בחיים, רק אחרי הסבל בא ההצלחה ורק אחרי זה, סבל

 

 חזקו ואמצו בעד עמנו ,כי אתה עמדי אבל האור יגיע, גם אם דווקא עכשיו הכל קורס סביבי, לעלות ביראת שמים נמשיך
 .קדושים וטהורים אשריכם ישראל

 

גם , ומסולסל "וימאןהצדיק כשסירב לעבור עבירה " על יוסף להיות קדוש וטהור זה לנהוג כיוסף, כמו שכתוב ותזכרו
 ארוך ולא לוותר. לאאאאאאושוב  אא לאאא ליצר הרעל לא, ארוך בסלסולאנחנו צריכים למאן 

 

 צדקה ממני
 

 ,"אליך אבוא נא הבה ויאמר הדרך אל אליה ויט" כתוב
החפץ חיים שמעשה זה של יהודה בוודאי לא התאים  כתבו

לצדיק גדול כיהודה  וכל שכן ,לאדם רגילוביזיון עצום 
הראש ישיבה היהודי והוא שהקים ישיבות במצרים, 

 הפסוק שכתב רש"י עלכפי ו ,אבינוהראשון בנשיאות יעקב 
 .""ואת יהודה שלח להורות לפניו

 

יהודה איך " ,זה חילול ה' עצוםיהודה  כזה על וסיפור
וכפי  זה לא אשמתו, אבל, "עשה מעשה חמור כזההצדיק 

ליהודה לא , כי באמת שזה היה בעל כורחושכתוב במדרש 
 .היה שליטה על זה

 

 הקב"ה דחף את יהודה למעשה כזה בעל כורחו??? ולמה
, שהיות ומדובר כאן בהולדת שורש חייםהחפץ  מסביר

מלכות המשיח ועל עניין חשוב זה השטן ישתולל למנוע 
זה בעטיפה מכוערת זאת, לכן עטף הקדוש ברוך הוא את 

המכוערת והטמאה כביכול ודוחה שהשטן יהנה מהעטיפה 
  ישתוק.ישמח וו
 

בכל זאת איך יהודה הפך את כל הסיפור למעשה  אבל
והפך לשטן קערה על פיה, התשובה אצילי קדוש וטהור 

" צדקה ממניבכך שהתגבר על הביזיונות והודה ברבים "
 שאני הוא זה שבא עליה והיא הרה לי.

 



אם בגלל זה תפסיד הרבה מאוד, אבל עבור כבוד השני זה שווה,  גם בו, עד כמה עלינו לכבד את הזולת ולא לחשוד ללמדנו
 .כי אין לנו הפסד יותר ממה שיעקב אבינו הפסיד נבואה ורוח הקודש משך שנים בגלל שלא רצה לחשוד בבניו הצדיקים

מתן תורה כאמור יכול היה יהודה לטעון בליבו  ולפני
שהתועלת שתמות תמר ולא יתחלל שם שמים ברבים, אבל 
הוא למד מתמר שהקריבה עצמה ואת עובריה בכדי לא 

פיל את יהודה, ממנה למד שהקרבה עצמית זה ערך להש
ובזה  עליון, ולכן הודה ברבים למרות הביזיונות העצומים,

הוא הפך את כל הסיפור לקדוש וטהור מתחילתו ועד סופו 
 כולל העטיפה, כי הכל נהפך למעש אצילי וגבורה.  

 

דוד המלך נעים זמירות ישראל, אותו דבר היה עם  ובדיוק
מכל ראיה אסורה, ובכל זאת כשעלה שהוא שמר על 

להתבודד בגג לשם ה' דווקא שם מלאך הכשיל אותו 
שבת נו במראה אסור שהכשילו בעל כורחו, וכפי שהגמרא 

, ורשב"י כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהאומרת 
עליו,  ולא היה ראוי להתגבר יצרש אומר ע"ז ד'בגמרא 

 .תה לשלוט בויאלא גזירת מלך הי
 

שמשיח יצא מזרעו, וגם  שלמהשם מסיפור זה נולד  וגם
כאן הייתה עטיפה מכוערת בכדי שהשטן לא יפריע למהלך 
התפתחות שורשי המשיח, וגם שם דוד תיקן את כל 

 המעשה מתחילתו ועד סופו.
 

הנה בא נתן הנביא להוכיח את דוד המלך על מעשה זה,  כי
אתה יודע יכול היה דוד לטעון לנתן הנביא הרי אתה נביא ו

את האמת שזה לא היה באשמתי ובשליטתי, כי מלאך 
כביכול דחף אותי למעשה חמור זה, וכי תעלה על דעתך 

 שאני דוד נעים זמירות ישראל יעשה כזאת ה' ירחם!!! 
 

זה הוא מיד מודה על חטאו, ומתוודה ולא  ובמקום
בכל זאת  אבלמתחמק!!! והוא מתבזה שנכתב זאת בתנ"ך, 

שהפך את כל הסיפור  הפכה קערה על פיהההודאה שלו 
 כולל העטיפה המכוערת למעשה אצילי ומחזק, 

 

, שהקים עולה של תשובהאומרת  ע"ז ד'שהגמרא  וכפי
של עולם,  ריבונואמר לפניו בילקוט שמעוני,  ובהרחבה

את הרשעים, ותאמר להם אם  שתחזקקבלני בתשובה כדי 
דוד מלך ישראל שעשה דבר חמור כיון שחזר בתשובה לפני 

 .מקבל אתכם שאניקבלתי אותו, אתם על אחת כמה וכמה 
איך יעקב אבינו מחק את שפלא עצום, זה מתרץ לי  ויסוד

כשמדובר  ובפרט, של אשתו והמעשה האחרוןהבקשה 

שנפטרה  " ובפרטרחל אמנו"האהובה עליו ביותר  באשתו
בן שזה  בן אוניבפטירתה קראה לבנה  הנה כי, בצעירותה

וכפי  ,לבנימין, ואילו יעקב במחי יד משנה את שמו צערי
לא מובן שהיא ימין לחרן, ו "ארץ ישראל בן" שפירש רש"י

 למה אכן יעקב שינה מבקשתה האחרונה??
 

אפשר לתרץ שאין דנים את האדם בשעת צערו,  ובפשטות
 להנציח את היגון בבנו.ויעקב לא רצה 

 

נפש מה שכתב בלתרץ על פי  לפי האמור קודם אפשר אבל
, שיעקב זצ"ל רבי חיים שמואלביץוהרחיב בזה החיים 

אחיות למרות שזה אסור על פי התורה, כי  2התחתן עם 
לפני מתן תורה קיימו מצוות לפי הרגשת הלב והצורך 

להתחתן עם ועצום גדול רוחני הנכון, ולכן יעקב ראה צורך 
שבטי קה עדות כי ראה שדווקא מהם יצאו  ,אחיות 2

 .לישראל
 

כל זה התאים לחרן, אבל בארץ ישראל שם נהגו  אבל
האבות על פי התורה, ולכן מתה אשתו רחל בצעירותה, 

 בארץ ישראל עם אחות אחת וכפי חוקישכך יעקב יחיה 
 התורה.

 

גם כאן השטן היה משתולל ומנסה למנוע בכל  ובעצם
כוחו את לידת השבטים שזה גם שורש המשיח וכמובן כל 
קהל עדת ישראל, ולכן בורא עולם הלביש זאת בעטיפה 

אחיות,  2מכוערת כביכול שיעקב התחתן נגד התורה עם 
כך השטן לא עיכב ומנע והפריע, כי שמח במעשה יעקב 

 שהתחתן נגד התורה כביכול.
 

ה כולל גם כאן יעקב תיקן הכל והפך קערה על פי אבל
העטיפה, כי כשמתה אשתו האהובה רחל בצעירותה, 
במקום להישבר מצערה, מיד התעשת וקרא לבן הנולד 

  .בשונה ממנה שקראה לו שם של צער ויגון
 
הוא קרא לו שם של שמחה של מצוה, בן יחיד  אדרבאו

אחיות  2שנולד בארץ הקודש, בן שביטל מיעקב את נישואי 
שקידש את יעקב בקדושת ארץ האסור על פי התורה, בן 

 ישראל המושלמת.
 

, ואדרבא מאהבהשגם אנחנו יכולים להפוך קערה על פיה כולל העטיפה המכוערת, ולחזור בתשובה שלימה , ללמדנו
, ובפרט היום רשתותיוכל בקיבלנו כשנפלנו ברשתו של היצר לחזק אחרים שלא יפלו ברשת היצר נשתמש בכל הידע ש

 .אמן ואמן תשובה וחיזוק הרביםב ונתעלה, ובעזרת ה' נעלה וכדו'שהרשת המפורסמת ביותר של היצר זה רשת האינטרנט 
 

 לא יכלו דברו לשלום
מסביר שהיות ויוסף טען שהם רשעים סופר  החתם

החשודים על אבר מן החי ועריות אם כן לשיטתו הם 
  דורש בשלומם??הוא למה ואם כן רשעים?? 

 

, פסחים קיג'הוא חייב לשנוא אותם כפי שכתוב בגמרא  הרי
ואם בכל זאת הוא דורש בשלומם הרי שהוא עובר עבירה 

צביעות ואחד בפה בפרט שזה מראה על וה לשנוא אותו ושמצ
 ואחד בלב.

 

שיוסף לא רצה לשנוא אותם שנאה טבעית  וייתכן
האסורה, אלא רק שנאה כמצוות המלך, והיות ובאמת 
האחים לא חטאו לכן הוא לא הצליח לשנוא אותם שנאה 

אמתית של מצוות המלך.
 

 וימאן להתנחם –רבים  ימים בנו על ויתאבל
 

 

 22על המת שישתכח מהלב, ובכל זאת יעקב במשך  גזירה
שנה לא התנחם ולא שכח את יוסף, ולכן היה בעצבות ולא 

שהוא לא  מכךאבל בכל זאת איך לא קלט , זכה לנבואה
   ??מתנחם שאכן יוסף חי

יעקב פירש ליוסף שמשמעות הרי שיש לתמוה  ובפרט
יבואו מרחוק כולם ש עם השמש והירח, החלום השני

תמונה צטרף ליעקב לאמור היה להזה ולהשתחוות ליוסף, 
 הבנה שיוסף יתרחק ויחיה רחוק מהבית ושם ימלוך??ול

, שלא רצה לפרש כך, כי אם כן הוא חושד בבניו וייתכן
ששיקרו עליו ורימו אותו שיוסף מת, ולכן הסכים להאמין 

וגם להפסיד נבואת ה' להם למרות התמיהה הגדולה, 
 במשך עשרות שנים רק בשביל לא לחשוד בבניו.

 

, יעקב תירץ לעצמו שהסיבה שהוא אינו מתנחם זה ואולי
בגלל שיוסף היה גם תלמיד מובהק שלו, וזה צער תורני 

כפי שראינו שרב יוחנן יצא מדעתו מצער עד שנפטר  עצום,
יה חסר לו את הלימוד עם ריש לקיש.ה כבקשת חכמים כי

 



 

 

 בס"ד

 

 עלוני טהר ליבנו
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

שליט"א האדמו"ר מטולנאע"י כ"ק   
 אשדוד

 לרגל היארצייט בכה' כסליו של זקינו

זצוק"ל דוד מרדכימו"ר רבי האדבן יוחנן האדמו"ר רבי    
 שימליץ טוב על כל עם ישראל אמן

 

 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    א"מ ר' שלום בן יצחק ריינר 
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 
 

 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

ישראל בן מרים ראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת עקא   נעמי משה חיים בן לאהמשה בן נלי   אוריידה

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה      עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה     
 דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה        מוניק בת דינה

 רפאל        אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
    צבי בן מניה      ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 דניאל בן ציונה   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה, להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו" על כל הפרשיות תזכה למצוות
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