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 ויקחו אליך להעלת נר תמיד:

תנחומא כתוב, אמר בורא עולם, וכי אני הבורא  במדרש
"יוצר אור" צריך שתאירו לי?? אלא בשביל להאיר לך 

 .למשה

העין הזו לבנה, והשחור  אמר ר' יוחנןהמדרש,  מוסיף
באמצע, מאיפה הוא צריך לראות? לא מהחלק הלבן?? אבל 

ור, ואת אור העיניים זה לא כך, האדם רואה רק מתוך השח
 אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש להבין את דרכי. 

אחר מביא המדרש רעיון דומה, " מי שנמצא  ובמקום
בחושך את מי רואה? רק את מה שנמצא באור, ואילו מי 

שנמצא באור אינו רואה מה שנמצא בחושך, אבל הקדוש 
 ברוך הוא רואה מה שבחושך וגם מה שבאור".

מידי היקר אברהם א' בן מרדכי שליט"א לי תל והזכיר
מה שדרשתי בחנוכה, "שהתבוננתי בנר הקדוש, של חנוכה, 
כן הסתכלתי בו, וראיתי שצמוד לפתילה עיגול שחור אבל 

 מקיף אותו אור אדום צהוב וביחד זה אש שמאיר". 

אחרי דברי המדרש, יש לנו חוט משולש של רעיון  אבל
שהאור אצל בני  בקשר לאור, שהמכנה המשותף הוא,

 .האדם בנוי מהחושך ומהשחור

ולמדתי מזה מסר לנו, שלכל אחד מאתנו יש שחור של עבירות, אבל ככה בנוי אור, שנקיף את השחור באור מאיר אדום 
וצהוב, לפעמים הוא מרצד לפי הרוח, ולא לגמרי יציב, כי גם אנחנו לא יציבים לגמרי, אבל עדיין מאירים לתפארת, ולכן 

 ים אל יאוש, אתם מאירים למרות כל הנפילות, זה האור שמאיר ככה בדיוק על השחור שבנרות.יהוד
 

דבר אני לומד שמתוך החושך אפשר לראות את האור, אז גם כשאתה בחושך עדיין יש בכוחך להתחזק ולראות את  ועוד
 האור ולהגיע לאור, ולראות את הטוב שבאור.

 

באור אינו יכול לראות את מי שבחושך, לא יכול לראות ולהבין את הרשעים, ולעזור לפי זה יוצא שמי שצדיק שנמצא  אבל
להם להתקרב אל האור, אבל יתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם אומר למשה, "יקחו אליך" האור הזה שמדליקים בלילה 

ו שאצל הקב"ה שרואה במשכן, כשאין שם אדם כי אין עבודה בלילה, זה בשבילך, משה, שתקבל גם אתה כוח של אור כמ
 בכל מצב את כולם, וככה לצדיק קדוש וטהור יש בו יכולת להבין ולעזור לכל יהודי באשר הוא שם.

 

 האם הוא צדיק?? – יוחנן כהן גדול

בספר העקידה שבורא עולם לא מעניש אדם אם  כתוב
 במעגל של אותו אדם יש צדיק שלא מגיע לו צער מכך.

 
את מאמר   הי"ד לחנן ווסרמןא הקדוש רביזה מבאר  ולפי

בשנות  זכאי בן יוחנן שרבן  תענית, יז' א'הגמרא בירושלמי 
בצורת היה אומר לספר יש לי צער שאני רוצה להסתפר 
אבל אסור לי כי גזרו תענית כי לא ירדו גשמים, ומיד החלו 

 הגשמים לרדת בכדי שרבן יוחנן לא יצטער חלילה.

ן שהיות והוא צדיק לא שרבן יוחנן טע האור אלחנן וביאר
מגיע לו להצטער על חיסרון הגשמים, ולכן בורא עולם 
הוריד גשם עבור כל העולם, בכדי שהצדיק רבן יוחנן לא 

 יצטער!!!
 

חידוש זה התעוררתי, שהנה לנו רבן יוחנן בוטח  ובראותי
בצדקותו ודורש מבורא עולם גשם כי לא מגיע לו צער, 

ר בכל זאת בגלל צדקותו אפילו שיש רשעים וגזרה על הדו
 הוא דרש גשם!!

מספרת  רבן יוחנן בן זכאיפלא עצום שעל אותו  אבל
כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו וז"ל:   ברכות כח' ב'הגמרא  

 אמרו !! כיון שראה אותם התחיל לבכות ,תלמידיו לבקרו
מפני  !!פטיש החזק ,עמוד הימיני ,נר ישראל :לו תלמידיו

 ??מה אתה בוכה

 ,אותי מוליכיםלהם אילו לפני מלך בשר ודם היו  מרא
אם כועס עלי אין כעסו כעס ו ,שהיום כאן ומחר בקבר

ואם ממיתני  ,ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ,עולם
אני יכול לפייסו בדברים גם ו ,אין מיתתו מיתת עולם

 !!! אף על פי כן הייתי בוכהו ,ולשחדו בממון

פני מלך מלכי המלכים הקדוש שמוליכים אותי ל עכשיו
אם ו ,שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים ,ברוך הוא

ואם אוסרני איסורו איסור  ,כועס עלי כעסו כעס עולם
ואיני יכול לפייסו  ,ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם ,עולם

 !!ולא לשחדו בממון ,בדברים

עוד אלא שיש לפני שני דרכים אחת של גן עדן ואחת  ולא
 !!!ולא אבכה !!! ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ,יהנםשל ג

עצום הדבר!!! איך התהפכו היוצרות???? מביטחון  ופלא
עצמי בחייו על צדקותו השלימה שלכן דרש גשם ואכן 
בזכותו ירדו גשמים, פתאום לפני פטירתו הוא בוכה שלא 
יודע מה מצבו?? לא יודע אם לגן עדן או לגיהינום?? מה 

ה בראשו פתאום שהוא ילך לגיהינום?? איפה פתאום על
בטחונו העצום בצדקותו שהשתמש בה בחייו להוריד 

 גשמים???

על נראה לחדש, וזה התחדש לי תוך כדי תפילת " אלא
", שהתחלתי הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

 80שקיבל  יוחנן לא סתם יוחנן!!!, מצער על יוחנןלבכות 
יוחנן  , שהריצדיק מאושרם שהוא אישור מבורא עול שנה

 80נכנס לבית קודשי הקדשים ביום כיפור במשך כהן גדול 
בזמן בית שני לא פשוט בכלל כי  וזה שנה ויצא שלם!!!

וגם היה ביום כיפור, מתו כוהנים גדולים  כמעט כל שנה
 .לפחות 110זקן מעל בן 

קודש הקודשים )בעת בגם זכה לשמוע בת קול  ויוחנן
 ראש השנה י"ח ב' ובגמרא, סוטה ל"גטרת( הקטרת הק

 ."כהן גדול לאל עליוןמזכירה את יוחנן כ"

אדם גדול וצדיק הוא דוגמא ל מביא יוחנן בן זכאי רבןוכש
 .(ידים פ"ד מ"ו) מזכיר את יוחנן כהן גדול

דברים  "ומשנאיו מן יקומון"בברכת משה לשבט לוי:  וכן
של לשונאיו  ה: ולא יהיתרגום ירושלמיב כתוב ל"ג י"א

 כוח לעמוד.כהן גדול יוחנן 

 לבכות!!! בסוף נעשה צדוקי!! זאת ולמרות הכל ובכל

כל המשפחה שלו נלחמו לנס חנוכה, אפילו הבת שלו  והנה
הכל למען היהדות , ווהרגה את שר צבא יוון יהודית נלחמה

אז  משפחה יהודית לתפארת!!! המסורה מדור דור!!!
 ול, ומה עם יוחנן עצמו??משפחה כזו, מיוחנן כהן גד
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אוי !! יוחנן  אני בוכה מרה!!!ו !!!"נעשה צדוקי לבסוף"
 ובמחשבות אלו נרדמתי אמש!! למה???? יוחנן!!!

 
בבוקר יום שני של חנוכה, התחדש לי ברוך השם,  וכאמור

שרבן יוחנן בן זכאי בא לתקן את הקלקול שעשה יוחנן כהן 
זכאי בכוונה ודווקא גדול בסוף חייו, ולכן רבן יוחנן בן 

בסוף ימיו פחד ובכה והתעורר בתשובה בכדי לחדד את 
אדרבא  אלאהפחד שלא יקלקל סופו כיוחנן כהן גדול, 

יהרהר בתשובה ויפשפש במעשיו וישפיל עצמו בעוונה 
 מרובה, ולא יבטח בעצמו אלא יפחד מאוד מיום המיתה.

ן רבן יוחנן בן זכאי תיקן את הרושם שעשה יוחנן כה וכך
, וכאמור רבן יוחנן בן זכאי החשיב מאוד את יוחנן גדול

ולכן הוא דאג לתקן  )ידים ד' ו'(כהן גדול כאדם גדול וצדיק 
, ואין ואולי גם תיקן חטאו של יוחנן כהן גדולרושם חטאו, 

לי יד ושם בקבלה לכן נסתפק ברעיון שתיקן הרושם הרע 
 של סוף חיי יוחנן. 

אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן  :תנןברכות כט' ך על עצמנו, וכפי שהגמרא אומרת מזה שאסור לנו לסמו נלמדו
 כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי.

 

הנה אני נקי מחטא וכל הרהור וראיית איסור תקופה ארוכה ממש ואפילו יותר משנה שלימה ולכן אין לא יאמר אדם  ולכן
 שש וסכנה, וזה ממש לא נכון, עלינו לזכור "לבסוף נעשה צדוקי".לי יותר ח

 

אז אם ברצוננו לשמר את פך השמן הטהור בקדושה ובטהרה, עלינו לדעת שיש להזהר מאוד, מלבסוף נעשה  לכן
 !!אוי יוחנן אוי יוחנן, שוב אבכה", על הניסים בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול" בתפילתומחר כמו היום  צדוקי!!!

 ולא אבטח אלא אפחד מיצרי, ואשרי אדם מפחד תמיד. למה???
 

 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים
 בן מתתיהו בימיבעת אמירת " שוב ערבית בתפילת

ליוחנן כהן המשך  בס"ד חידוש התחדש לי ", שוביוחנן
 חטא את תקנו גדול כהן יוחנן של חלציו יוצאי , שגםגדול
 ."צדוקי שהנע שלבסוף"המשפחה  אבי

לשנה אחרת קבעום שאומרת " בת כא בשבהגמרא  הנה
שרק בשנה  , דהיינו"ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה

 !!לדורות קבעו אותו לחגאחרי שהיה נס חנוכה 

דחו את קביעת החג רק לשנה  שואלים, למה ורבים
 ??הבאה, ומה לא קבעו אותו מיד

 החלטההייתה  , שאם זה היה נקבע מיד, זהוייתכן
המנצחים  אבל, המנצחים מעורבת עם החלטת

 את לתקן רצו גדול כהן יוחנן של צאצאיו החשמונאים

החליטו לדחות את ההחלטה,  הם לכן, הגדול אביהם יוחנן
 ישראל לחכמי נתנו ושהם לא יחליטו בכלל בעניין, רק

בית  - קבעום, עדהייוהבן  כפי שמסביר השמועה, מעתיקי
, הצדוקים נגדהם ש בית דין למטה - ועשאום דין למעלה

 .החג על יטוויחל יקבעו הםו

 המסורה היהודית ההלכה כוח של מתברר כחג זה ובעצם
 והדלקת, המלחמה ניצחון של הכוחות כל מעל, והנכונה

 לשמוע וציוונוהוא שנקבע בחג " הגדול הנרות!! והכוח
חטא  יוחנן אביהם  את תיקנו ככה !!! "חכמים דברי בקול

  אב. מזכה בן, אב מכבד , כי בן"צדוקי נעשה שלבסוף"

 אחריו שנים מאות שחי זכאי בן יוחנן שרבן פלא לא
 מלבסוף ומתעלםלצדיק  כסמל גדול כהן ביוחנן משתמש

 .זה את ניקו חלציו ויוצאי המשפחה צדוקי, כי נעשה

שלא נשאיר אחרינו לכלוך שעל צאצאנו לתקן גם עבורנו, כי גם כך יש ירידת הדורות , חטאינו את ננקה קדימה
 רים רח"ל, כי מיום ליום יותר בקלות אפשר לחטוא וליפול בבת אחת לשאול תחתיות, ואדרבא נזכהוהניסיונות רק מתגב

 במהרה בימינו אמן ואמן. הגנוז לזכות אבות לבנים תזכור, ונזכה לאור נזכה וככה גם את אבותינו,

 "בהעלתך את הנרות"
 

 

 חלשה הנשיאים חנוכת רןאה שכשראה לפי ,הנשיאים לפרשת המנורה פרשת נסמכה רש"י, למה כתב
 שאתה משלהם גדולה שלך חייך ה"הקב לו אמר ,שבטו ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה שלא ,דעתו אז

 .הנרות את ומטיב מדליק
 

למה  נחמו הקב''ה  .אשואל על זה כמה שאלות,  הרמב"ן
כגון  ,עבודותה משארבעבודת המנורה יותר דווקא 

  ??מנחת  חביתיןקטורת  והקרבת  הקרבנות  והקטרת ה

למה  חלשה דעתו של אהרן, הרי  , קשה  הרמב''ןה . ב
 בימים  ההם  ימי המילואים  הקריב  אהרן  הרבה  קרבנות

חדד את מ ן''והרמבאז הוא זכה במה שהם לא זכו??? 
ואם תאמר שהקורבנות היו חובה ולא נדבה, הרי  ,השאלה

   ???חובה היאגם  הדלקת  הנרות 
 

מה  היא  הנחמה  שבעבודת  המנורה,    הרמב''ן  ותמה
" פני המנורה יאירואל מול "בשם  המדרש,  ש  ותירץ

גם כשאין בית המקדש לעולם  שהנרות  יאירוהכוונה 
ניחם את אהרן, בורא עולם בזה שהרמב''ן  ומסביר קיים,

המנורה  נרות  הטבת והדלקת שהשפעת גילה לאהרןכי 
  .בנרות חנוכהלעולם תימשך 

 

שאהרן עדיין קשה, אם נפרש כפי שכתבנו קודם,  אבל
הצטער כי רצה שיהיה תרומה וחסרון כיס גם ממנו 

 לחנוכת המשכן?? 
 

יש השקעה של ש ,ריבונו של עולם לימד את אהרןש יתכןו
 שהיאעבודה ה' ומאמץ בנדבת ממון, ויש השקעה תרומה ו

 .נדבה חשובה לאין ערוך שהשפעתו לדורי דורות
 

על  וחוזרת מאריכה בפרשת נשא התורהש לדבר, ראיהו
למרות שתרומתם הייתה שווה,  ,קורבנות כל נשיא ונשיא

פרשת  והדבר בולט במיוחד כי בגלל אריכות זוולא קיצרה וכללה אותם יחד, 
 , פרשה הארוכה מכל הפרשיותה היא נשא

 
ונשיא כי כל נשיא שהתורה מאריכה וחוזרת,  והסיבה

וכפי שמאריך ת מתרומת חברו שונואחרות וכיוון כוונות 

שעיקר התרומה לבורא עולם זה  ,וזה מוכיח, המדרש
 ,המחשבה והכוונה

 



 

 חנוכה -וטהר ליבנו          בס"ד
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שלך העצום המאמץ  ניחם בורא עולם את אהרן, בזהו
שווה יותר מחיסרון ממון,  ההדלקה,בכוונות ובעבודת 

וזה גדולה בנס חנוכה, הצלחת להשפיע לדורות שהרי 
 .משלהם

 

, ובפרט כשקשה לך, בורא עולם שמח ונהנה מזה יותר ממה שתשקיע עם כל הלב והכוונהוחני נלמד מזה, שכל מאמץ ר
 .והמסירות שלך לבורא עולם שתוציא כסף מכיסך, כי לא העיקר חסרון הממון, אלא כוונתך הטובה

 

 כרגע טסים חנובמסך כתוב שאנשראיתי  ,אלף מטר 10 בגובההייתי שכש, מהרהורי ליבי בטיסה אמחיש את הדבר ואולי
לעצמי, בגרמניה יושב מיליונר שיש לו רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב לעצמו אני ואפסי עוד,  חשבתימעל גרמניה, 

קילומטר, לא ראיתי אותו, וגם לא ראיתי את הבית הענק שלו, ואפילו  10רק של מגובה  אבל ,אני כל העולם ענק שבענקים
 ם לא את העיר שלו, רק חום וירוק במקום רקע התכלת של הים.לא ראיתי את הרחוב שלו, ואפילו ג

 

, הנה הולך יהודי ברחובות גרמניה, ומולו פריצות איומה, והיצר אומר לו אף אחד לא מכיר אותך כולם עודהרהרתי  ואז
!!!  זה עבירה  !!יד !! די  !!אסור !!!אבא אני לא רוצה !!! אאאאא!!! לאהיהודי צועק בלבו, לא אבל!!!  גוים, תיפול כבר

זה בולט מלמטה עד לכסא  כןקרן לייזר עוצמתי מתפרץ ממנו ואורו זורח עד למעלה למעלה,  ואזהוא מתגבר, ברוך השם ו
 הכבוד, אוי איזה נחת רוח עשה ליוצרו, ומלאכי השרת שרים לו "ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרו".

 

ראיתי בלי כוונה, ואם פילו שאף אחד לא מרגיש, בשכונה, לא מסתכל א ,זה גם פה, ברחוב וגרמניה
 שבשמים ואבא, והנה זה עף !! מתחנן בבקשה!! בבקשה דחוף !!אבא תוציא לי את זה מהזיכרוןתתחנן, 

", קדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ונמר, שפע ברכה חזו חזו בני חביביאומר לפמליא דיליה "
 ., זה מחזיק ומשפיע לדורי דורותשלך גדולה משלהם, מןוהצלחה ניתן לו ברכת השם יותן לו א

 

 המשך -שלך  גדולה  משלהם  שאתה  מדליק  ומטיב  את  הנרות
  

בספרו שטיינבך שליט"א הגאון הגדול ר' עזרא ידידי 
שהפך    ]מקץ[  ספר  ברכת  שמואלמ הביא שם""עזרי מעם ה

  חשמונאים היה  חתום  בחותמו  של  אהרןלתגלה הששמן 
לאהרן  הכהן  את  נס  שבורא עולם גילה שלאחר  ,הכהן

אהרן  עשה  כל מה שביכולתו  לקחת  חלק  בנס   ,חנוכה
חתם  פך  שמן  כדי  שיהיה  שמור  להיגנז   ולכןולהכינו,  

 .עד שיתגלה לחשמונאים
 

שההדלקה שלך היום  ,זה אמר לו הקב''ה שלך גדולה  ועל
גדול  ,את נס חנוכה תוהכנפך שמן הטמנת את שוגם מה 

מהשפעת קורבנות הנשיאים, והחנוכה של אהרן 
והחשמונאים הכוהנים מבית אהרן גדולה יותר מחנוכת 

 כת הנרות, קיימת לעולם גם בימינו.המזבח, כי חנו
 

זה מתורץ לי השאלה, שאם נר אחד מספיק להדליק  ולפי
שמצאו פח קטן שהיה בו חנוכה נס בדיעבד, אם כן מדוע ב

 ,לא הדליקו רק נר אחד בלבדהדלקה של יום א', למה רק ל
ימים???  8או  7 כל השכך בוודאי יקיימו מצוות הדלקה 

 7השתמשו ביום הראשון בכל הפח והדליקו את כל  למה
הנרות??? הרי הם לקחו סיכון שאם לא יהיה נס אז יתבטל 

 מצוות הדלקת הנרות בשאר הימים????
 

היות ומצאו פח בחתימתו ש שנראית לענ"ד,והתשובה 
 ראו והבינולנס חנוכה,  במיוחדשל אהרן הכהן, שהכין 

שאהרן הכין פח להם ברור היה שאהרן צפה את העתיד, ו

נרות  7 , שזהבאופן מהודרו את המנורה בלי שינוי וקישידל
בכוונה אהרן ש יתכןו, ימים עד שיצא שמן חדש 8כפול 

מצאו את הפח לחשמונאים ששכי רצה  ,קטןשמן הכין פח 
יאמינו ש, בדרך נס אמונה שלימה ממש שזה יספיקיהיה 
 ו שלפועלבכוח האמונה בו, הצדיק אהרןפועלו של בכוח 

משך ייגרום להם להמשיך את הנס עליהם ושי , זהצדיקה
אז גם אנחנו נתחזק באמונה שכוח פועלם של , לדורות

  צדיקים ונראה גם אנו ניסים ונפלאות אמן.
 

, ינהשלא ששבחו של אהרן מלמד וונה זה הכ ואולי
אלא ידלקו  שגם בנס חנוכה לא יהיה שינוישאהרן השפיע 

שכתב כפי אולי אהרן השפיע ו, כל הנרות כל שבעת הנרות
בעצמו  הקפיד להדליק ", שאהרןויעש כן אהרןהרמב"ן "

( כא כז שמות) כתובכ ,בבניו כשרה שהמצווה ואפילו ימיו, את הנרות כל

 יםדבר רמוז הזאת הגדולה מצווהשב, ובניו אהרן אותו יערוך
 .נשגב וסוד ניםעליו

היות יש כאן עניין של מידה כנגד מידה, שעוד, ש חשבתיו
את כל ואהרן הקפיד כל ימיו להדליק בעצמו ובהידור 

לא מסרה הקפיד מאוד וובכוונה מושלמת ושבעת הנרות, 
 שבורא עולם טמן כוח, מדה כנגד מידהלאחר, זה השפיע 

ממה שאהרן הקפיד  חנוכהנס בפח הקטן שלא ישתנה ב
הבינו שלא  ולכן בשלמות,את כל הנרות בחייו להדליק 

יתכן שמהפח הטמון לנס של אהרן וזה השכר שלו מריבונו 
 של עולם, ידליקו רק נר אחד ליום לא כפי שהקפיד בחייו. 

 

גם אז  ,אמיתיותיהיו מחשבותיו דיבוריו וכל שמו עצאת מי שמרגיל ש  ה'ס יב' דושה שער הקבראשית חוכמה  וראיתי
אם כשהוא ער לא חושב שטויות ושקרים, מידה כנגד מידה שזה  ,וידע כמו המלאכים ,מראות אמתיחלום ויראה בלילה 

 .יחלום דברי שקר ושטותריבונו של עולם לא ייתן שגם בשנתו אז 
 

ם, בורא עולם ישמור אותך בלילה, ומידה כנגד מידה אם אתה גם אם תרגיל את עצמך לשמור על עיניך וקדושתך ביו ולכן
אלא יוסיף לך קדושה  ,מרגיל את עצמך לברוח ממחשבות רעות אז בורא עולם ישמור עליך, ולא יתן למשחית להשחיתך

 על קדושתך, רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 וזה מעשה המנורה מקשה, כן עשה את המנורה
 

מעשה המנורה עד רש"י שמשה רבינו התקשה ב כתב
  ."וזהשהראה לו בורא עולם "

 

יש דעה שגם זה לא עזר ולכן בורא עולם אמר לו זרוק  אבל
כיכר זהב לאש וכך תיעשה המנורה שעשה הקב"ה שכאילו 

הקשו מה היה הקושי למשה רבינו  ורביםזה יעשה מאליה, 

כל כך במעשה המנורה, ובפרט אחרי שבורא עולם כבר 
 אה???הראה לא איך זה נר

הקשו במפורשים, שלא מובן למה כאן שכתוב  ועוד
שאהרן הדליק את המנורה, יש גם פירוט איך וממה 
נעשתה ונוצרה המנורה?? מה הקשר בין מצוות ההדלקה 

 לתיאור מעשה המנורה?? 
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נשא כתוב, "ויהי ביום כלות משה להקים את  ובפרשת
" כאילו משה התחתן כלות משההמשכן", ופירש רש"י "

רש"י הרי משה לא בנה את המשכן  והקשהם המשכן, ע
אלא בצלאל ואהליאב וכל חכם לב, אז במה נחשב כאילו 

רש"י, שמשה מסר נפשו  ותירץמשה התחתן עם המשכן???  
על המשכן לראות תבנית ותוכנית כל דבר ודבר ולא טעה 

זה נחשב שמשה כאילו התחתן עם  ולכןבתבנית אחרת, 
 נן שלא יהיה טעויות.המשכן בזה שהשקיע ותכ

 

משה לא התקשה בבריח התיכון שרק בנס רץ בתוך  והנה
הקרשים והתעקם לכל צד, אז מה הקושי במנורה, 

שבמנורה כלול כל  החפץ חיים,לכך אומר  והתשובה
כמראה אשר הראה ה' את חוכמת התורה, ולכן גם כתוב "

" דהיינו שבמנורה יש את כל התורה גם מה שתלמיד משה
 תיד לחדש, כפי שקיבל משה בהר סיני.ותיק ע

 

. משה היה צריך לדעת את כל אנראה לענ"ד  פי זה ועל
התורה כולה עד סוף העולם, וזה היה קשה מאוד למשה 

. שגם בלחדש מעצמו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, 
אם אכן משה השיג בעמלו את כל התורה כולה ממש, אולי 

ו מקשה אחת בכל זאת התקשה שכל החידושים יהי
פנים לתורה יהיו  70חוברים לתורה ולמקורות, שכל ה

לאלו . שכשיש מחלוקת להגיע גויתחברו כראוי למקורות, 
זה רק בזמן ביאת המשיח, ואולי  ואלו דברי אלוקים חיים

 זה היה קושי העצום למשה רבינו. 
 

על עוד דרך, שמה שכתוב שמשה מסר את נפשו  וחשבתי
ה כל תבנית ותבנית לא לטעות שלא יהיו טעויות ורא

הוא למד בתבנית, הכוונה שחוץ ממה שלמד מה כן לעשות, 
, את כל צורות הטעויות גם את כל מה שלא צריך לעשות

העלולות לקרוא, וכאן היה צריך מסירות נפש להתעמק על 
כל הצורות לעומק ולשלול את כל הדרכים ולהשאיר רק 

ים הלא נכונים אחד, ובצורה כזו שלומדים את כל הצדד
ממילא אין טעויות, כי לקחת בחשבון את כל הטעויות, 
ואתה כבר יודע שזה טעות ולא לעשות אותו, ורק כשלא 
יודעים יש טעויות, חבל לא ידעתי!! לכן משה למד הכל 

 בכדי שלא יהיה שום טעות.
 

פך כשמשה הגיע למנורה שזה כנגד חוכמת התורה  ולכן
וגם  ,פנים לתורה 70את כל  לדעתהיה עליו , השמן הטהור

 הלא נכונים והמוטעים. את כל האפשרויותלדעת 
 

התקשה משה כי אין סוף לטעויות שאפשר לטעות  ובזה
בכוונה או בלי כוונה בלימוד התורה,  כמו אותו תלמיד 

 .טעמים 150שהיה מטהר את השרץ ב 

יתרו שחיפש את האמת בדרך בדיקת כל  ואפילו
ת קריעת ים סוף ומלחמת עמלק האמונות, לולי ששמע א

 ולפייתכן שעד היום הוא עדיין היה ממשיך לחפש ולבדוק, 
זעזע את העולם והראה לו מעשי זה מובן שכתוב במדרש "

", כי הטעויות שמשבשים בתורה זה מזעזע את המנורה
 העולם.

 

ראינו שמשה ביקש מיתרו להישאר במדבר כי הוא  ואכן
מו"ר מסטמאר מסביר היה לעיניים לעם ישראל, והאד

נפלא, שרק יתרו שבדק יסודי כל סוגי העבודה זרה ושללם 
ומאס בהם והגיע באהבה ליהדות, רק הוא יכול היה ללמד 
את משה ואת עם ישראל מה הם כל צורות וענייני העבודות 

 זרות בלי שימשוך אותם לעבודה זרה חלילה. 
 

 לו  הקב"ה אחרי שעשית כל מה שביכולתך קדימה אמר
זרוק לאש, ללמדנו שצריך סייעתא דשמיא מיוחדת גם 
לגדול הדור ליחיד שבדור לנביא הנביאים, משה רבינו, גם 
צריך את ניסי בורא עולם לעשות את הדבר הנכון באופן 

 .מושלם בלי טעויות
 

 9קנים ו  7שהגאון מווילנא אומר, המנורה יש בה  וכפי
, ומשה רצה 49גביעים סך הכל  22כפתורים ו  11פרחים  ו 

ולא הצליח, לכן אמר לו הקב"ה זרוק  50להגיע שער ה 
זה כבר מעל הטבע והכוחות של משה  50לאש, כי שער ה

 רבינו.
 

לנו התורה, שאהרן הכהן כשהדליק כיוון לכל ה  אומרת
שערי חוכמה שמשה עשה וכיוון, שכפי שעשה משה כך  49

פעם בכל  אלאכיוון גם אהרן, ולא רק בפעם הראשונה, 
 ולא שינהשערי חוכמה,  49ופעם שהדליק הוא כיוון על כל 

וחיסר אלא כל פעם כיוון את כל הכוונות הנסתרות, 
רומזת לדבר שהמצווה הגדולה הזאת הרמב"ן  וכלשון

 .עליון וסוד נשגב
 

אל מול פני על פי זה יש לבאר עוד, שעל הפסוק " ואולי
ורה זה , הרי המנומקשים", המנורה יאירו שבעת הנרות

הקנה האמצעי ואם כן רק ששה האירו אל פני המנורה, על 
 ידי נטיית הפתילה לכיוון הנר האמצעי??

 
פני הנרות כנגד  7יתכן כאמור, שאהרן הדליק את כל  אלא

שזה נון שערי החוכמה, ובזה טמן את הכוח בפך  המנורה
נרות בנס חנוכה כאמור,  7השמן שמעט שמן יאיר את כל ה

רומזת  שהמצווה הגדולה הזאתוונת הרמב"ן שזה כ ויתכן
 .לדבר עליון וסוד נשגב

 

מזה, שלא מספיק להתחזק ולעשות רק טוב, אלא צריך להשקיע גם לחסום כל דרך וכל פרצה שממנה יכול היצר  ונלמד
ל, ובאמת להתאמץ ולהשקיע בסגירת כ נכון זה קשהלהטעות אותנו ולהפיל אותנו בפח יקוש, ולהורידנו לשאול תחתית, 

 .כל הפתחים ליצר הרע ולטעויות ולמכשולים שבהם הוא עלול להפיל אותנו בטעות
 

" הוא מחפש פתח לפתח חטאת רובץנלמד ממשה שכך עלינו לנהוג, שאין טעות אם משקיעים לפני כראוי, וזכרו " אבל 
 ואז הוא נכנס והורס!! זהירות, סכנה!!!!

 ויקחו אליך שמן זית להעלות נר תמיד

שואלים מה זה אליך?  ובמדרש לעיל כתוב:  מפורשיםה
אמר הקדוש ברוך הוא וכי לאורה אני צריך והרי אני מאיר 

, מה יש למשה ושואליםלעולם אלא לך ההדלקה, למשה, 
 ?מהדלקה של נרות הדולקים בעיקר בלילה באוהל מועד?

 

תנחומא בפרשת בהעלותך כתוב, שאמר הקדוש  ובמדרש
אמור לאהרן אל תירא, לגדולה מזו ברוך הוא למשה לך 

שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, שהקרבנות רק 
אל  בזמן שבהמ"ק קיים הם נוהגים, אבל הנרות הם לעולם

מול פני המנורה יאירו, וכל הברכות שנתתי לך לברך את 
 .בניי, אינן בטלין לעולם

 ???לעולםשהנרות הם  מה הכוונההשאלה  ונשאלת

ומנורה זה מביא חוכמה בעולם, עד כדי ששמן זית  אלא
כך זה משפיע עד לימינו וזמנינו, שהרוצה להחכים יתפלל 

 וזה נר תמיד בנטייה לצד דרום כי המנורה הייתה בדרום,
 כפשוטו.

זה, בשבילך, שהאור שבמנורה הדולק בלילה מאיר ומחכים את לומדי התורה, תורת משה, ויתכן שדולק בלילה  לכן
בעיקר בלילה זה כשמן זית זך אור נקי וצלול, חוכמה קדושה וטהורה וצלולה, זהב טהור מקשה, מושלם,  שלימוד התורה

 כפתור ופרח, אשריכם הלומדים ביום ובלילה.



 מקץ -וטהר ליבנו            בס"ד
 

 והם לא הכרהו
הנה לשבטים כל כך ונתבונן בדבר פלא עצום,  לב נשים

הרבה סימנים ברורים שיוסף הוא זה היושב על כסא משנה 
 הםיובכל זאת שימו לב איך כאילו סמאו עינ למלך מצרים,

 והדברים מפליאים!!!

כך כותב  ,כושיםהיו ארץ מצרים בזמן האבות כולם  הנה
כשבאו למצרים שבטים עשרת ה, והנה בפרשת לך לךרש"י 

שיושב מלך  ,מחזה מדהיםהיו אמורים להיות מופתעים מ
והוא בשינוי חד מאחרים שסביבו, שולט ביד רמה הסגן או 

ובעצם צבע עורו ושערו דומה  ,וריםבין שח לבןהוא 
אז פלא עצום איך , דומה לאבא יעקבהוא וגם  ,שבטיםל

 ????לא הכירו אותו

יש  37בלי זקן ועכשיו בגיל  17בגיל עזב אותם  הוא ואכן
הוא  עם הזקןואדרבא דווקא  זקןה עם ן, בכל זאת גםלו זק
הרי  יופיו המפורסםאת  נוסיףו, אבינו דומה ליעקביותר 
 ??ילד קטן יצעק הנה יוסף? שכל

 

אותם דווקא תופס  יוסף שהרי ותמיהה גדולה, פלא ועוד
אתם  :ואומר להם הנוהרים למצרים, מכל המיליונים

כשעלילה זו כבר אמורה למקד אותם ביוסף, , מרגלים
?? ולמה הוא מעליל לנסות לחקור מי הוא העברי הזה

 עליהם כזאת?? 

תביאו את אם  :מכל אמירתו של יוסף והפלא הגדול
אתם לא ש מוכיחאז זה  "בנימיןשלכם " אח הקטןה

 יויביא את אח המרגל או המחבל הגדולוכי אם !!!! מרגלים
 מה הקשר ???מחבלמרגל או הוא לא ש מוכיחהקטן אז 

 בין הדברים???

, שברצונו לקיים את החלום הראשוןלא קלטו,  למה
 ריםמלבד ההו כולל בנימיןכל השבטים שבשלב הראשון 

 ובפרט ?? משתחווים לו, והאימהות יעקב אבינודהיינו 
לקנות  באוכי אכן , לענייןוהתבואה קשורים  האלומותש

 ??חיטה מיוסף

בשלום למה כל הזמן הוא מתעניין עצום,  עוד פלאו
אבי , ממתי מתעניינים בשלומו של האבא הזקן

 ???המרגלים
 

משחרר בסוף הוא ו למאסר, ימים 3עוצר את כולם ל  והוא
ומיד בכלא ול כביכאותו שהשאיר  משמעוןאת כולם, חוץ 

 לא קולט עצמו שמעוןאיך ופינק אותו ו שהלכו הוא שחרר אותו
ידע שהוא ולוי ביחד שמפרש רש"י ש וכפי ,שבעצם זה יוסף

יודע אדם זה  מאיפההיה להם לתמוה  האחיםומסוכנים, 
 ???אחיםשבמי המסוכן 

  

 שמזכיר שם שמיםהיחיד במצרים  , הואולמרבה הפלא
 "!!!את אלוקים אני ירא" ???במקום שכולם עובדי אלילים

  

שינה כאשר אמר להם  שהוא ירא אלוקים המשפט ואת
 3 בתחילה עצר את כולם לכי , את החלטתו הראשונה

ימים  3שיביא את בנימין, ולאחר  1הציע שישלחו ימים ו
, ולכן שעשה חשבון הנפש כי הוא ירא אלוקיםהוא טען 

 והוא משחרר מתחשב בהםהוא משנה את החלטתו והוא 
 .אר בכלאייש 1 ורקאת בנימין  שיביאואת כולם 

 

מדברי יוסף שטוען שהתעורר לתקן דרכיו , הם ושימו לב
, מתעוררים לעשות חשבון הנפשגם הם מפני יראת שמים, 

 צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל" אומרים ו

 הצרה אלינו באה כן על ,שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו
 הם נעצרים ולא קולטים שזה יוסף., אבל "הזאת

 

נבהלים ולא רנק, הם הכסף חוזר לאהם רואים ש ושוב
כל ליעקב  וכשמספרים מבינים מה זה אמור להיות???

עליהם כועס  יעקב ,ואת הדרישה להביא את בנימיןזאת 
ן, והם עונים לו כי לא למה בכלל סיפרו שיש להם אח קט

שהאיש ידרוש להביא את האח הקטן כראיה  העלו בדעתם
ופלא איך כולם מבינים שהם לא מרגלים, כי מה הקשר, 
הרבה סימנים ל כך כ, ושהדברים לא הגיוניים ומוזרים

לא שממש מצביעים מפורש שהאיש הוא יוסף למה הם 
 ?קלטו זאת??

 

תרגש בנימין מגיע למצרים ויוסף רואה אותו והוא מ והנה
תחיל לבכות ובורח ומ ,"בני יחנך יםקאלומברך אותו "

שהוא  ךישמו לב א איך לאמהחדר, איך לא שמו לב לזה??? 
מברך את בנימין בשם ה', הרי מדובר כאן במשפחה של 

שמו לב למה לא , מה הוא מתלהב מבנימין?? מרגליםספק 
ולכן יש ברכה  דומיםמאוד מאב ואם שאחים הם ש

יד סעודת חגיגית לרגל מלכן מיוחדת ויש התרגשות ובכי, ו
 ???הפגישה המשפחתית שנפגשו אחרי שנים

 

שחיטת כבש  כאשר ,כבש כהלכהשוחט פלא, שהוא  ועוד
של זה עבודה זרה כי  ,מצריםותועבה היא ל האסור

ובעצם זו  !! כבש אוכל איתם מושל מצריםוהוא , מצרים
 עם חשודיםמי??  עםו ,סעודה חגיגית בשר וייןהייתה 

 סומכים על הכשרו הקדושיםבטים הש??? והם מרגליםכ
למרות ששנים הזירו , בלי להתבלבל עמואוכלים ושותים ו

 ???עצמם מהיין בגלל מכירת יוסף
 

, של לידת השבטים לאכול לפי הסדרנותן להם  הואו
שלמרות שהוא סיפר להם שהוא , "ויתמהו איש אל אחיו"

שהוא  השקרלא קיבלו את כי  ,הם תמהומנחש על פי הכוס 
 ?רון הדבר??, ושוב מה פתמנחש בכוס

דווקא בנימין הגנב של הכוס, ולא הורגים את הגנב  ובסוף
למה לא קלטו שהוא רצו  עבד, למה???הופכים אותו לרק 

וגם את זה  להזכיר שהאח הקודם גם הפך לעבד ולא נהרג,
עם מברכה והתרגשות שהקיצוניות ייתכן  איך ??לא קלטו

נהפך  ,חגיגיתמשפחתית סעודה מו על ראית בנימין,דמעות 
 ???עבדותעונש גניבה וב ת בנימיןלאשמהדבר 

 

לא יכלו אחיו לענות אותו ", אני יוסףכשאמר יוסף  אכןו
אוי לנו מיום הדין אוי לנו "ועל זה נאמר , "כי יראו מפניו
אם אחיו של יוסף בשר ודם לא עמדו ש ,"מיום התוכחה

איך אנו נעמוד מול המוסר של בורא  ,בפני מוסר אחיהם
 ??עולם?

 

שהאחים של יוסף סימנו , מדהים הואהמוסר  ובאמת
מטרה, שהם לא טעו בכך שהם מכרו את יוסף, והיו 

עד בטוחים שבוודאי החלומות שקר, ויוסף לא יהיה מלך, 
מיד לאחר המכירה הם ישבו לאכול כי לא כדי כך שהם 
 .הרגישו שטעו

 

כל הסימנים שהיו להם ושיוסף טרח להראות להם,  ולכן
המשיכו בטעותם שלא הם  עיווריםפשוט זה לא עזר, כמו 

הם יעשו חשבון נפש נכון ומלך,  אכן נהיה יתכן שיוסף
אין מצב שטעינו עדיין  ובכל זאת ,חנואשמים אנ ובכוי

וככה טעו וטעו עד שיוסף נאלץ לגלות להם את , ויוסף מלך
 האמת הפשוטה.

אנחנו יכולים לחיות בטעות והקדוש ברוך נותן לנו כל הזמן סימנים מה האמת ואנחנו מתעלמים ולא , זה בחיים שלנו וככה
  .שאנחנו טועים וחיים בטעותשיש מצב !!! אנחנו לא מאמינים אנחנו חיים בטעותשאנחנו לא חולמים רוצים להכיר באמת, ו



בורא עולם יראה לנו שחיינו בטעות ורימנו את עצמנו כל החיים, ולמרות כל , ו מיום הדין, מיום התוכחהאוי לנ ואז
 .הסימנים שבורא עולם נתן לנו במשך החיים התעלמנו או שמרחנו את הסימנים לפינות לא נכונות

 

 

הצלת העולם, לכן תפקיד את הפסיד עוצמתי "מלך מצרים" ל העצלות בן אדם דווקא בגל, עצום מלמדנו מוסר השכל וזה
ודבר  נציל עולםובעזרת השם ", קרא אל אלוקיך!! קום  !!קום ??בן אדם מה לך נרדם"גם אנחנו לא נתעצל ונירדם, 

 אמן ואמן. את עצמינו ומשפחתנו ראשון

בורא עולם יראה לנו שחיינו בטעות ורימנו את עצמנו כל החיים, ולמרות כל , ו מיום הדין, מיום התוכחהאוי לנ ואז
 .הסימנים שבורא עולם נתן לנו במשך החיים התעלמנו או שמרחנו את הסימנים לפינות לא נכונות

 

ה באמת אנחנו רוצים האם ככ?? האם אנחנו חיים באמת??? ?אתנומורי ורבותי, עכשיו נעצור ונתבונן מה  אדרבא
עכשיו  קדימה ??ככה אנחנו רוצים שצאצאינו יתנהגו ויחיו??? ככה אנחנו מוכנים למות??? להתייצב בפני בורא עולם?

 ."וטהר לבנו לעובדך באמת" באמת ובתמיםלעבודת הבורא  לקפל שרוולים

בחור ישיבה קנה את העניין אספר סיפור נפלא  להמחיש
דוכן הפיס הוא ניגש ל ויום לאחר ההגרלהכרטיס לוטו 

עלו בהגרלה וכי הוא ראה מפורש שכל המספרים שלו ו
הוא מרוגש כולו  ,₪ליון ימ 7הזוכה ב בפרס הראשון של 

ולאמו ולכל משפחתו ולכל ידידיו שפתאום  סיפר לאביו
התרבו כחול אשר על שפת הים, ואז נזכר שעליו לנסוע 
 מבני ברק לתל אביב למשרדי מפעל הפיס ברחוב הפטמן, 

לא היה כסף לכן עצר מונית והוכיח לבעל המונית  ולבחור
שהכרטיס שלו זוכה והוא נוסע למפעל הפיס, והיות ואין 

המיליונים ממפעל שיקבל את לו כרגע כסף הוא לאחר 
הנסיעה פי עשר מעלות בעל המונית על הפיס הוא ישלם ל

הנסיעה הרגילה, בעל המונית הסכים וכך הגיע הבחור 
 למשרדי מפעל הפיס, 

בקומת הכניסה בקבלה ביקש לפגוש את מנהל מפעל  שם
ז אמרו לו הפיס, בתחילה חשבו שהוא בא להתרים אותו א

שכאן כבר תורמים הרבה מעל ומעבר למה שהוא חושב, 
 אבל הבחור מציג את הכרטיס ואומר אני בא בגלל שזכיתי

ותוך דקה  יםאת השערבפרס הראשון בלוטו, מיד פתחו לו 
מולו ומבקש ממנו  הוא ישב מול מנהל מפעל הפיס שמחייך

 את הכרטיס לבדיקה במחשב של מפעל הפיס, 

 בביטחוןהבחור בהתלהבות מגיש את הכרטיס  כמובן
שעוד רגע קל הוא יוצא עם צ'ק שמן, אבל כשהכניסו את 
הכרטיס למכונה המכשיר מודיע על שגיאה, שהכרטיס לא 

והמנהל מתחיל לגמגם ואומר לבחור שמע ידידי מזוהה, 
אם המחשב לא קולט אז לפי חוקי מפעל הפיס  יש בעיה

שייתכן שגם כתובים על גב הכרטיס שלך אין זכיה, הבחור 
נבהל כהוגן, והתחנן למנהל להעביר את הכרטיס שוב ושוב 

 אך ללא הועיל, לא נקלט!!!

הבחור פחד לצאת לרחוב מה יגיד לבעל המונית???  מסכן
 אפילו כסף חזור לבני ברק לא היה לו!!!

שאנחנו בסדר גמור או לפחות די בסדר, אם לא בשורה הראשונה  אנחנו יכולים לחיות את כל החיים ואנחנו בטוחים גם
 .ה או השלישית מגדולי ישראל, ולכל הפחות מקום טוב באמצעילפחות בשורה השני

 

, ומגלים שהתפילות לא נקלטו כי אז חשבנו על העסקים או גרוע מכך, שמגיעים לשמים, בודקים את הכרטיסכ אבל
ובמקרה הגרוע עם דברי לשון הרע וליצנות, וכן  ,כי זה היה קרעים קרעים במקרה הטוב ,והלימוד תורה שלנו גם לא נקלט

ואז לחרדתו מתברר לאדם שכל בטחונו נדף ואיננו, והוא עני ואביון, וגרוע מושלמת ללא פגם,  הלאה עד שאין מצוה אחת
 מכך כי את העבירות עשה בשיא השלימות בשיא ההתלהבות והמרץ והחשק, ואז כבר אי אפשר לתקן.

 

ועל זה נאמר במסילת ישרים,  וכפי הכתובבדיקה יסודית לימוד מוסר ולקיים מצוות בשלימות עם מעכשיו להתחיל  ,לכן
 להגיע לשלימות, ולא לחיות בדמיון.עשה לך רב וקנה לך חבר, שהם יעזרו לך 

 

 פקדים ויפקד פרעה יעשה, מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש
 

בפסוק אחד כתוב שיוסף אמר לפרעה , הנה דבר פלא
הבא , ומיד בפסוק ימנה אדם אחראי על כל מצריםפרעה ש

אם  וקשה, ה ימנה פקידים בכל ארץ מצריםשפרעכתוב 
ממנה אחראי על כל ארץ מצרים, למה צריך פרעה כן פרעה 

מה תפקיד הרי פקידים בכל מצרים,  לאחר מכן למנות
על מה הוא יקבל  ??בשביל מה הוא התמנה ,האחראי

 ימנהפרעה במקום  יעשהוגם למה כתוב  ??משכורת?
 ??פרעה או לשון דומה

היא שבאמת פרעה לא עשה כלום, ורק  התשובה
ואם יש כישלון זה יהיה רשום על האחראי יעשה הכל, 

 .האחראי
 

הוא  "את ההצלחה"אם תהיה עשיה והצלחה אותה  אבל
ילביש על פרעה, שפרעה יקבל את הכבוד כאילו הוא עשה, 

אוהבים, ולכן פרעה התלהב ואמר אתה  שמנהליםכמו 
 יגדל ממך. אהכיסיוסף אתה חכם, אתה מתאים לי, רק 

 

 מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה
 

מי ביקש מיוסף לתת עצות למלך, כאשר מקשים  רבים
פניו להוסיף על מה שלא  העזהוא שפל מול ענק, איך 

זה לכשעצמו עלול להתפרש כחוצפה התבקש מהמלך, ש
 וגאווה??

 

החליט יוסף מהחלום, שלא פרעה הבין ואיך תמוה  ויותר
העולם מהרעב, אלא אדם  תלצריך לבצע את התוכנית להצ

עד כדי כך  ??יוסף? הוא עצמו, חכם אחר, שבסופו היה זה
, שזה שלא פחד להגיד לפרעה שפרעה לא מתאים לתפקיד

ממש עלול לפגוע בכל אדם וכל שכן במלך של אימפריה 
 ובפרט שעבד מעיז פניו לומר לו זאת בפני רבים????

 

 שוב היות ופרעה נרדם וחלם והתעורר וחזרש, וייתכן
לא מתאים לתפקיד  , זה עצמו סימן שפרעהלישון

כי אם הוא אדם אחראי ורציני, איך זה שמיד !!! הרציני
 ??אחרי חלום מפחיד של הפרות שנבלעו, הוא חוזר לישון

והבין שיש כאן מסר עצום לעמו או לכל  ,הרי הוא מלך
זה  ???העולם, אז איך זה שהוא הופך צד וחוזר לישון?

 שהוא לא מתאים. ברור סימן
 

אולי ן מעידה חד פעמית, אולי הייתה כאהשאלה  נשאלת
 ??ייפסלהעייפות התגברה עליו מאוד, אז למה 

 

, כי בעצם לא היה חלום ארוך עם שני החלומות, ונראה
רק לאחר  למהלילות כפי שהיה אצל יוסף,  2חלומות ב 2או 

שהתעורר הוא נרדם שוב ושוב חלם, סימן שבעל החלומות 
בכוונה בנה על כך שפרעה יתעורר וכדרכו יתעצל ויחזור 

 לישון בחוסר אחריות.
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 חלם פרעה
 

ועל  חלומות שהרבה מתגלגל סביב, בר כמה פרשיותכ זה
 עברו עצומים כה מסרים למה עצום פלא וזהפי חלומות, 

  ??חלומות דרך
 

 גילויקיבל  77בגיל  התמדה שנות עשרות אחרי יעקב הנה
 השיג כבר 17 צעיר שבגיל הצדיק יוסף וגם ??בחלוםשכינה 

 לו גם, ועבר שם אצל שנים בעשרות למד שאביו מה כל
 האסורים בבור גם הנהו ???למה, בחלום רק עברו המסרים

ולאחר שנתיים מחלומות , של השרים חלומותביוסף נפגש 
  .פרעה מותחלו ידי על לגדולה עולה הואהשרים 

 

 ???למקום דרכים חסר וכי ??למהנשאלת השאלה,  ושוב
 ???ולמה, כאן היו חלומות דווקאייתכן ש אלא

 

ומעודד,  מחזק חלומות בעצם מהותם יש בהם מסר כי
 לארץ חוץ לטומאת עצומה מטהרה שהלך לפני יעקבולכן 

 לעבודת פרךמבית המדרש , הארמי לבן ולטומאת
 למסר זקוק היהאכן  הוא, שנה 20 ובהתעללות באכזריות

 .חלום של
 

 בשעתאו  , עצום קושי שבשעת, של חלום הוא ומסרו
 לי אין די מרגיש שהוא בשעה, הנראה כבלתי אפשרי ניסיון

ניסיון הש כרלזליו ע !!!אפשר כמהכי , יותר לסבול כוח
 וכך, אורו בוקר ומחר, ודמיון חלוםכ זה חייםוהקושי וה

גם אם  ועל צרות החיים והניסיון הקושי על מתגבר הוא
 .ל"הם מתמשכים רח

 

 לעבד שנמכר שלפני צעיר בחור, יוסף עם היה וככה
 לו שהיה עדן מהגן היישרהוא נשלף  מצרים בטומאת
היו לו  ולכן, מחריד וקושי ניסיון זהו, אביו עם בלימודו
 ויש חלום זה הקשים שהחיים שיזכור, חלומות פעמים

 יעוף כחלום החיים כי ,להתגבר כוח לו תןיי וזה, אורו בוקר
 .שקרי ומראה כדמיון

 

, הוא היה סביב חלומות אז גם, לגדולה שעלה בעת גם אבל
 והמלכות העושר ניסיוןלהתכונן לקראת היה עליו  כי

 .מניסיון העוני והעבדות יותר הקשה
 

רק בורא עולם הקשיב לו אז הוא היה שפל ועד עכשיו  כי
בעושר ומלכות כולם רא עולם, אבל מרגיש קרוב לבו

להיזהר לא  עליואזי , מקשיבים לו ומבקשים את קרבתו
 .ולזלזל ביראת שמים להתגאות לאו לשכוח את בורא עולם

 

, חלום הכל הזכירו ליוסף שוב אתה סביב חלומות כי לכן
 ,הבוקר זה והעיקר ,חלום הכל וההנאות העושר הכבוד
במצרים  מלך להיות יוסף הצליח ככה !!הבא העולם

 .ומושלמת צרופה שמים ביראת ולהישאר
 

הצרות חונקים אותך, , מחרידה הניסיון לך קשה, קדימה אזוליפול,  רולהישבשגם אנחנו אסור לנו להתייאש  ,ללמדנו
 ר לך אמן ואמן.ובעזרת השם חשכת הלילה תוא ואור, בוקריש  מחרזה דמיון,  חלום זה עתירג

 

 מצרים ארץ כל על אתו ונתון אברך לפניו ויקראו
 

ליוסף ששמר על  השכרמה מקום גדול לתמוה,  יש
רץ טמאה כמצרים מלאה העיניים בזה שהוא נהיה מלך בא

 קשהזה ניסיון רי ה ??כשפיםעבודה זרה וטומאה וב
 ???מנשוא

 

כבר כתבתי בעבר שאת לוט אנשי סדום מינו לשופט  הרי
בסדום רק בגלל שרצו לקלקל אותו סופית, והחליטו שעל 

הוא יתנתק ידי התפקיד החשוב של שופט בסדום 
הם ואכן  !!מהמידות הטובות המושרשות בו, מידת החסד

ללוט  צדקו, אבל היות וכבר באותו לילה המלאכים הגיעו
 .לכן לא הספיק לוט להתקלקל

 

שנים עוד לפני שהשבטים  9יוסף מלך במצרים  והנה
  ???מגיעים אליו, איך הוא מחזיק מעמד ולא נופל

 

עם  שיוסף מתחילת פגישתולחדש חידוש עצום,  ונראה
פרעה הוא מיד הכריז שהוא כלום והוא לא שווה כלום, 

אלוקים הוא נותן לו את הכוח לענות ולפתור חלומות,  רקו
פרעה מקבל את דברי יוסף בשלימות, ומינה אותו  הנהו

גם  לכן, "אשר רוח אלוקים בו"איש  שהואדווקא בגלל 
מהתפקיד  תליהנוהצליח  "ערוות הארץ"במקום טמא 

על  עלה לתפקיד רקובלי נפילות, כי הוא  וטהרה בקדושה
הוא הכריז גם ו ,וומאמין ב בורא עולםשהוא נאמן ל תקן

 .הציל את מצרים בזכות האמונה בבורא עולם
 

את  יב ולשחוט את אלוהיהםהרשה לעצמו להקר ולכן
הכבש ששחט ואכל עם האחים הקדושים למרות שזה 

בלי לפחד תועבת מצרים לאכול את אלוהיהם, וכל זה עשה 
, וכל מצרים ידעו כי הוא זרם מתחילה עם האמונה ,מהם

שזה מה שהוא, יוסף צדיק הציל את מצרים רק בכוח 
  !!!האמונה בבורא עולם

 

עצומה שנהנה במלכות  ,יוסףל עצום שכר היה זהואכן 
בורא שם של קידוש מתוך שליחות עולמית,  הבאימפרי

א לקדש שם שמים ללכל הזמן  ולהמשיךבגאון  עולם
 !!מורא

 

 בגלות מצרים, לעם ישראלמושלמת הכנה יצר  וזה
מ"ט שערי ב שעם ישראל שקע שלמרות טומאת  מצרים

לא שינו שמם לשונם ולבושם, עם ישראל טומאה, בכל זאת 
 ,דות שיוסף מלך בגאון בשם השםוכל זה מכוח גאוות היה

 .והצלחתו כוחו בורא עולם אתותלה רק ב
 

שלא שינו לבושם שפתם ולשונם זכו לצאת  ובכוח
 ."יוסף הוא המשביר"ולכן , ממצרים

 

שיעקב היה " שכתב בפרשת ויחירש"י ברי זה מתורץ ד ולפי
למד לא ו ,םהגויישהיה שבוי בין  ועוד ,וסף מלךכי י ,שלם

 , "ממעשיהם
 

יחד, בהכל ולכתוב היה צריך לכרוך י "רש ולכאורה
לא למד  בכל זאת, יםין הגומלך בישבוי ושלמרות שהיה 

 באמצע הדברים וכתברש"י הפריד  למהממעשיהם, 
 ??"ועוד"
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ממעשיהם הולך רק על התקופה משמע שלא למד  אלא
א היה לו לשהיה שבוי ועבד, אבל על התקופה שהיה מלך 

 ??ולמה !!!רעיםניסיון כמעט ללמוד ממעשיהם ה
על תקן של  ויוסף נמלך רקשהיות , היא כאמור והתשובה

עצום סיון ילא היה לו נוקדוש המאמין המושלם, לכן צדיק 
אם יזלזל  הפך ללעג ולקלסי, כי הוא יםיללמוד ממעשי הגוי

, ולכן רק כשהיה שבוי אז היה לו בעיקר כוחו המפורסם
 .את הקושי העצום לא ללמוד ממעשי הגויים

 
וכמה שיותר נחזק אחרים בשם השם כך אנחנו נתחזק ונסגור בעדינו  ,בגאוןברבים  לקדש שם שמיםלחזק ועלינו  לכן

אחרים נופל בחטאים רחמנא ליצלן, מלחטוא לבורא עולם, כי אם נחטא חלילה נהפך להיות להג וקלס ברבים, המחזק 
כוחות ובעזרת השם נקבל  ,אמןולכן כל אחד מאתנו יחזק אחרים ויתחזק בעצמו וביחד נתעלה ביראת שמים טהורה 

ונחת רוח מכל יוצאי חלצנו עושר והרחבת הדעת ל פקנו בעבר בזמן זה, ונזכהנוספים שנספיק בזמן קצר פי כמה ממה שהס
 אמן ואמן.

 

 לאשה אן כהן פרע פוטי בת אסנת את לו ויתן
 

יתכן  איך שאלל "זצ הפני מנחםמגור בעל  ר"האדמו
בבית זה  הרי ,בת של פוטיפרעם דווקא שיוסף מתחתן 

להחטיא אותו באיסור אשת  שניסתה מאישהמאוד סבל 
לה וברח העלילה עליו עלילות שקרים  וכשסירב ,איש

 ולכן ,והוציאה על הקדוש והטהור שם רע שהוא טמא ורשע
 חזרלמה , בבור מתחת לאדמה שנה 12אותו לכלא  והכניס
 ???זהלבית 

 

ליוסף התייחסו פרעה וכל שריו מהבור, כשיצא  ובפרט
, זהשידוך דווקא פרעה נותן לו שפלא ו צדיק גמור,ו כקדוש

עם כזו  היכנס לגוב האריות ולהסתכןל הסכיםולמה יוסף 
 ??, למה לא התחמק"שוויגער"חמות מסוכנת 

 

שברגע שנשאר לה בגד של צדיק של יוסף  ,ר"האדמו עונה
 .משפחתהגם כל ובהמשך זה גרם לה לחזור בתשובה, 

 

כל בגדי לה את וכי לפני זה לא היה  תמוה,קצת  ולכאורה
טוב  לאהיה בביתה וכי הוא יוסף בעצמו  גםו בביתה,יוסף 

אם הבגדים הקדושים שלו  הרי ??מהבגדים שלויותר 
 ???החזירו בתשובה, כל שכן הוא עצמו

 

 המנובלתשהיה כאן תהליך ארוך, שבתחילה  ונראה
העליון הבגד  שייתכן והיההעליון  הבגד את לוקחת הייתה

וייצר ף רואה אותו ונזכרת ביוס והייתה ,יוסף של הבודד

 ומפתההאסורים  לבור רצה הייתהויה מתגבר עליה ההרע 
 וכפי שכתוב במדרשים. שיחטא עמה, יוסף את

 

 ושל נפש מסירות של בגדאיך יתכן ש !!לשמים זועק וזה
 רחמנא טומאהכגורם ל ישמש עולם יסוד צדיק של קדושה

 ???ליצלן
 

מלפתות את יוסף לעבירה,  נשברה שנים אחרי אבל
 .ן זה לגמרימרעיו והתייאשה

 

 ,חוטפת רעדההיא  בגדו של יוסףשוב ראתה את  אהי ואז
הבגד זה  ,זה בגד של מסירות נפש של צדיקשפתאום קלטה 

האסורים, בבור  םגיהינובל ושל יוסף שברח מעבירה וס
 למרות שהייתה מפתה אותו יום יוםמע לה ולא שעדיין ו

 .פיתויםבכל מיני 
 

שמאחורי הנפשית והקדושה בעוצמה  וכשהתעמקה
היא וכל כך שובה שלימה, והיא התעוררה לת הבגד

אסנת והבת לפחות היא ומשפחתה חזרו בתשובה שלימה, 
  .חזרו בתשובה אשת יוסף

 

אומר לו אתה צדיק  ,פרעה במחווה ליוסף הצדיק ולכן
ובמצרים אין צדיקים חוץ מהמשפחה של פוטיפר 

בזכות המסירות נפש שלך,  - שבזכותך הם חזרו בתשובה
 .המתאים לך בכל מצרים היחידזה השידוך 

 

מקרין והחפץ מתבטא בחפץ מסירות נפש המה של עוצכך שהעד כמה מקרין מסירות נפש של יהודי, עד כדי מזה,  נלמד
   .הופך רשעים לצדיקיםפועל נפלאות שיראת שמים, ו

אז לכל אחד בחיים היו לו מצבים שמסר את נפשו,  !!!לכל אחד ישאין ספק ש ??מסירות נפשכוח אין לו  מאתנומי ל אז
 .תתהפך לאש של קדושה, אש יוקדת לעבודת השם יתברך כן המסירות נפש שלך, קדימה בכוח המסירות נפש

 

 אסנת את לו ויתן - ממך אגדל הכסא רק עמי כל ישק פיך ועל
 

 נתן וגם ,כראוי החלום את לו שפתר מיוסף מתלהב פרעה
 פרעה ואז ,הרעב בשנות מצרים את להציל, נכונה הצעה לו

 מחליט אתה מהיום לו ואומר, שלו הטבעת את לו נותן
 .וזהוא כבוד, ממך יגדל הכסא רק פרעה אני ואילו ,לבד

 והוא ף,יוס ובמקום ליוסף מחליט הוא מיד זאת ובכל
 זה לכאורהו !!!איתה שיתחתן האשה את ליוסף נותן פרעה

 החלטת את ממש סותר וזה ,ביותר ובוטה גסה התערבות
בבא רי בגמרא , והכשקרן אותו ומציגה הקודמת פרעה

  ??עומד בהבטחתו ולא חוזר בו וב שמלךכת ג'  בתרא

 מהעברת חלקדע לך ש ליוסף אומר שפרעה, לתרץ נראהו
 משר שביקשת כפי שמך טהרתכולל  זה, אליך התפקיד

 אבל ,בזוי עבד שאתה עליך לכלך רשע הוא רק, המשקים

 אתה ולא, עבד ולא ליצרך אדון ואתה האמת את יודע אני
 היא פוטיפר אשת זליכה הגבירה אלא עבירה לעשות רצית

  .לעבירה בכוח אותך לגרור שניסתה זו

 שאני, וטהור קדוש שאתה לך מאמין שאני הראיה ולכן
 ושם, עליך שהעלילו בית באותו אדון להיות לך ייתן

 שלא, רע שם עליך שהוציאה האם עם ולא הבת עם תתחתן
 , בגללה בעלה את נהרוג לא וגם, שעשתה מה על פרס תקבל

 ,וכשר נקי שאתה רואים כולם ככה, שלה הבת עם אלא
 התפקיד את עוזב שקט בלב אני וככה, עבד ולא אדון ואתה

כי גם אני חייב לדאוג למצרים ולכבוד , אליך ומעבירו
 על העולה טוב שםעם  מלוכהוכך קיבל יוסף , המלכות

 .כולנה

 

שלפעמים נראה כאילו טרחנו חינם,  שסוף האמת להתגלות, וכל מאמץ של מסירות נפש לא נמחק, ולמרות ,ללמדנו
אבל אל דאגה האמת תצוף וסוף הכבוד לבוא,  ???ואנשים רואים אותי רע והפוך ממש ממה שאני באמת, וזה כואב לי למה

האמת זה ישמש כפרת עוונות ומחילת פשע, ובעזרת השם נחיה בשם טוב העולה על תתגלה וכל הסבל שהיה לך עד ש
 כולנה.



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

 

 

 ויהי מקץ שנתים ימים
 

אשרי הגבר אשר אר"ש בר אבא " רבה פט'במדרש  כתוב
", שעל ידי ולא פנה אל רהבים" זה יוסף, "שם ה' מבטחו

שיוסף אמר לשר המשקים וזכרתני והזכרתני לפרעה, 
 נוספו לו עוד שנתיים בבור האסורים.

 

מקשים שדברי המדרש נראים כסותרים,  והמפרשים
יש  מצד שנינראה שיוסף הוא בעל בטחון,  שמצד אחד

ואם ביקורת שטעה ופנה לרהבים שזה חוסר ביטחון בה', 
 למה קיבל תחילה את התואר בעל הביטחון??? כן

 

, שאכן ברור שיוסף החזיק מעמד בכל הניסיונות ונראה
ולכן כשראה שבמקום להיזרק לבור רק מכוח הביטחון, 

עם אסירים רגילים או שפל מכך בור לאסירים עבדים, הוא 
נזרק לבור אסורים של הצווארון העליון, של השרים 

סביר שנתנו לו להיות משרת אפשר לה נכוןוהמכובדים, 
יוסף בלי שנדרש אכן שירת את השרים  ואכןלשרים אלו, 

יוסף קיבל זאת כהשגחה מיוחדת  אבלבבור האסורים, 
מבורא עולם שכנראה דרכם הוא יצא החוצה מבור 

 האסורים.
 

כאשר השרים חלמו והם פנו אליו ואכן פתר להם  ולכן
דרך שר  ההשגחה ואכןנכון, זה הוכיח לו שלא טעה בדרכי 

אמר לשר  ולכן, המשקים בורא עולם יוציא אותו לחירות

", והוצאתני מן הבית הזההמשקים שתזכיר אותי לפרעה "
לחירות דרך שר שאכן הוא יצא  בטוחכי היה  ודאיתבלשון 

 .המשקים
 

זאת טעה, כי הוא חשב שהוא יצא בתחנונים על ידי  ובכל
 אבלבקשת חנינה מפרעה, שאולי יחוס עליו ואולי לא, 

ומתוך רחמים ומתוך  שיצא לא בתחנוניםבורא עולם רצה 
 אלא מתוך כבוד שזקוקים ליוסףטובה של שר המשקים, 

 והוא עושה טובה שהוא בחוץ ומציל את העולם.
 

א כי פרעה היה חייב דחוף כך באמת קרה, יוסף יצ ואכן
 מרעבואת העולם פותר חלומות ואיש שיציל את מצרים 

 .קשה ומתמשך
 

, המדרש מתחיל שיוסף כל כולו חי רק מתוך ביטחון ולכן
יש בבורא עולם, אבל בכל זאת גם צדיק בעל ביטחון כיוסף 

על ידי לא , היא זהד שדרכי בורא עולם בהשגחה ולמלו ל
 .למרות כל הסימנים שמוכיחים זאת ,תחנונים לשקרנים

 

מפרשים, שמצד ההשתדלות אכן היה מותר לו לבקש  ישו
שששר המשקים יזכור אותו פעם אחת ולא פעמים, ולכן 
יוסף נענש גם על הפעם הראשונה אפילו שהיא הייתה 
מותרת, כי ברגע שיש מעל הנצרך אזי כל ההשתדלות 

 הופכת לחיסרון בביטחון.
 

 המשך – ושם אתנו נער עברי עבד
 

רש"י: ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה,  כתב
שלמרות שהזכיר את יוסף בכל זאת הוא הזכירו בלשון 

נער שוטה, ועבד, ועברי, שהעבריים שנואים על  –מבזה 
 המצרים, ולכן אינו ראוי לגדולה.

 

קשה הלזה תקרא טובה בכלל??? הרי הוא דיבר  ולכאורה
בזלזול ובבוז על יוסף ואין לזה שום ערך של טובה, אלא 

  הטובה יצאה למרות הלכלוך של שר המשקים על יוסף??
 

כתוב ששר  ישן ובמדרש הגדול תנחומאבמדרש  והנה
וא שכח ה לדבר לטובת יוסף המשקים כל פעם שנכנס למלך

 .את יוסף, וכשיצא מיד נזכר
 

זה שר המשקים באמת כן רצה לעזור ליוסף ולדבר  ולפי
לטובתו שהוא נחטף ונמכר וסתם העלילו עליו רע, וכך 

  פרעה יחוס עליו ויוציא אותו.
 

איך פתאום שר המשקים שסוף סוף נזכר  הדבר ופלא
אחרי שנתיים, בא ומדבר בזלזול וברוע על יוסף?? וכי שכח 

 כמה רצה במשך שנתיים לדבר עם המלך טוב על יוסף???

נראה לתרץ תשובה שנראית כאמת מרוב פשטותה,  אלא
קים היה חייב טובה ליוסף ובאמת רצה ששאכן שר המ

המלך שיחוס וישחרר  להחזיר טובה ולדבר עליו טוב אצל
כל זה כאשר היו צריכים להתחנן עבור יוסף  אבלאותו, 

 המסכן, 
 

ברגע שיוסף מטפס לגדולה כי המלך זקוק לו, כאן  אבל
לא היה מסוגל כבר פחד שר המשקים לדבר טוב על יוסף כי 

כן, אבל להפוך  -לפרגן שגם לשני יהיה כבוד, לעזור למסכן 
אולי הוא לא, וגם התחיל לדמיין  -אותו לעוצמתי וחזק 

רצה כבר לא לכן עצמו יינזק מזה שיוסף עולה לגדולה, ו
 להגיד עליו דברים טובים.ברשעותו 

 

הוסיפה לי הרבנית אסתר הצדקת מאשדוד, שככה גם  ועל
חוץ  המן הרשע, היה לו את כל הכבוד שבעולםהתנהג 

וזה כבר מרדכי היהודי,  –מיהודי אחד שלא השתחווה לו 
כך מנהג הרשעים שלא  הרס לו הכל, שכלום לא שווה לו,

יכולים לסבול שאין להם את מקסימות הכבוד, לא 
 מסוגלים לחשוב שהשני גם יעלה ויצמח.

 

נהיה צדיקים, ונפרגן את הטוב ביותר לזולת, ואפילו לא כתמורת להכרת הטוב, אלא עלינו לשמוח מכל הלב שיהודי  לכן
של הזולת לגדולה נעשה זאת בשמחה ובטוב  לעלייתואחר מצליח ועולה לגדולה, ואדרבא עם יכולים אנחנו להיות שותפים 

 ובפרנסתי, כי הדמיון מסוגל להרוס כל חלקה טובה.ה עלול בעתיד הרחוק או בחשש רחוק לפגוע בי שאולי זלב, גם במצב 
 

 אשר אלוקים עשה הראה את פרעה
 

 דברים כתוב, אמר רבי יוחנן שלושה ברכות נה' בגמרא
, טוב ופרנס, שובע, : רעבעצמוב עולם בוראמכריז עליהם 

, לפרעה אומר יוסףש הקדוש י"האר מבארולפי זה 

שנות  ועל, שובעשנות ה והודיע לך על לך הראה אלוקים
, השלישי העניין את גם תשליםמתאים  פרעה לכן, הרעב
 .טוב פרנס שתמנה והוא

 



 יוסיף סייעתא דשמיארק , זה דבר שיש בו מסירות נפש בהקפדה על הלכהשאם ישלח לאיש  בטוחיעקב אבינו היה אלא, 
, אפילו במצב סכנה ומצוקהשל יעקב אבינו  רק נקלוט דוגמא לתרי"ג מצוות שמרתיונשיאת חן שלא על פי דרך הטבע, 

כמה התרגש שטומן בחובו אמונה אמתית בכוח על הקפדה בהלכה  וקלט את הרעיוןומצד שני כשיוסף קיבל את הקצת 
 .רגשותיו של יוסף שגאו בעוז מול גדלות אמונת אביו יעקב לנוכח לב מי לא ימסדוש, והקוהתגעגע אש!!! לאביו הצדיק 

 הדבר את שהרי, ביאור צריכים לכאורה והדברים
לבדו   להחליט היהולא היה עליו  פרעהראה  לא השלישי

 מאת בחלום לראות עליו היה זה את גם אלאומעצמו, 
 לא הואכפרנס הרי  יוסף ואת, והשובע הרעב כמו האלוקים

 חלם פרעהאדרבא הוא ראה את עצמו " אלאבחלומו,  ראה
ואם כבר פרעה הוא הפרנס הטוב  ???"היאר על עמד והנה

 ולא יוסף או אדם אחר!!!
 

 שנתיים שבמשך, הגדול מדרשבכתוב ב פי על לתרץ ונראה
 ורק, אותם ושוכח הללו החלומות את חולם היה פרעה
 אז למלוכה לעלות יוסף של זמנו כשהגיע שנתיים אחרי

בגלל  ואולי, אותם שכח ולא החלומות את פרעה זכר אכן
זה יש הבדלים בסיפור החלומות כי היה הבדלים בין 
החלומות שחזרו לו במשך השנתיים ונזכר בהם רק עכשיו 

 .סףבמהלך דיבורו עם יו

 היוםדווקא  למה ,מיומיים יום מה מבין לא פרעה והנה
  ???החלום את זוכר כן הוא שנתיים לאחר

 

 יוסף את שכח גם המשקים שרש מגלהפרעה  לפתע אבל
למרות שניסה כל פעם לדבר לטובת יוסף וכל פעם שנכנס 

ורק  עברו שנתיים בדיוקלמלך הוא שכח מיוסף, והנה 
 ביוסף. נזכר הוא עכשיו

 

, המשקים שר לשל שלו השכחה בין מקשר פרעה ואז
הוא פרעה גם שכח את חלומו כי  הוא יוסף שבגלל ומגלה

 יוסף של זמנו גיעה עדיין לאלא הפרנס אלא יוסף רק ש
וראיה לכך הפרנס הטוב שבורא עולם  ויוסף הוא, לצאת

סיבב מלך ושרים בגללו במשך שנתיים,  שבורא עולם 
על ידי  הכריזכביכול  עולם בורא זו של פרנס טוב  והכרזה

 השכחה והזיכרון שצץ לשניהם בדיוק לאחר שנתיים.
 

 המשך–מקץ שנתיים 
 

 בורא אבל, יוסף את שכח המשקים שרש במדרש כתוב
 וחיכה יוסף את זכרהקב"ה  השנתיים כלש, שכח לא עולם

 .לגדולה ויעלה מהבור יצא ושיוסף השנתיים שיסתיימו
 

 טוב לעשות מצפה שבורא החידוש מה, השאלה ונשאלת
 שבורא מכך יוסף הרוויח ומה  ,כך זה תמיד הרי, אדם לבן

  ??אותו שכח לא עולם
 

 הרגיש פתאום' בה בביטחון התחזק כשיוסףש נראה אלא
 ממתיןומצטער עמו ו זוכר אותו ונמצא לצדו עולם שבורא

 .לבד לא שהואכך הרגיש ו, לישועתו מאוד
 

יוסף הצדיק לא נשבר ולא נפל ברוחו, למרות הקושי  ולכן
שדווקא כשציפה לישועה דווקא אז נהיה יותר קשה כי 

 נשאר שנתיים לבד בבור בלי השרים. 

מן  את יוסףשהריצו שכתוב "זה מובן עניין נוסף  ולפי
וראיתי הסבר נפלא מהאדמו"ר מסקולן ", למלך הבור

כנגד מה שיוסף  -מידה כנגד מידה זה יוסף זכה בשטוען ש
 מעבירה עם אשת פוטיפר. ברח

 

לא תמיד זה טוב לקבל בבת אחת בלחץ  ולכאורה
 ובמרוצה דברים טובים, כי ההתרגשות עלולה לגרום נזק??

 .שנה בבור 12לחץ פתאומי אחרי וכאן אצל יוסף זה היה 
 

חי בביטחון זה לא היה סכנה, כי יוסף אצל יוסף  אבל
הרגיש שבורא עולם כאמור יוסף וגם  ,בורא עולםמושלם ב

, כי הוא לא היה מופתעולכן זוכר אותו וממתין לישועתו, 
, והרגיש הוא הרגיש והאמין בישועת ה' שהיא כהרף עין

  .בחוש שהקב"ה זוכר אותו
 

 נו ואומר, שלנו בקושי ובוכה מהצד עלינו מסתכל שהקב"ה ולהרגיש ,בבורא מושלם בטחון, ולהרגיש להאמין עלינו ככה
 .לעולם תייאשולא נ' בה בטח, לכן נבי ובוטח מתייסרה הצדיק בני של והגאולה הישועה זמן ויגיע הזמן שיעבור כבר

 

אבל בורא עולם ייתן  זכרו הם שכחו מה שהבטיחו לתת, ,קיימו ולאנזכור שאת כל ההבטחות שהבטיחו לנו אנשים  וגם
 לקבל. שציפינוממה הרבה יותר  יגיע זה ובשמחה בחיוךו, עולם בוראכמה וכמה מידו הטובה והרחבה של  פי לנו 

 

 לא ואני, השם בעזרתבהידור רב לזיכוי הרבים בקרוב  לדפוס יצא "ליבנו וטהר" הספר גם השם בעזרתתפילה  כוליו
 ובשליחו הנאמן בקרוב אמן. עולם בבורא בוטח רק בטיחמ

 

 לאשה אן כהן פרע פוטי בת אסנת את לו ויתן
 

וסיים את  לפרעה אותו שיזכיר המשקים שרמ ביקש יוסף
 ."הזה הבית מן והוצאתני"בקשתו במשפט 

 

 של מהבור שתוציא אותי להגיד צריך היה לכאורהו
 זה הבור וכי ??הזה מהבית לצאת אמר למה, האסורים

 !!!פוטיפר מביתלגמרי  להתנתק גם הכוונה אלא ??בית
 

 בורא השגחת שעשה על החשבונות כל עם יוסף, ותראו
, פוטיפר של מהבית לצאת שתפקידו בטוח היהעליו,  עולם
כן  דווקא יוסףו, והפתעות תהפוכות אוהב עולם בורא אבל
גם חזר וכחתן של אסנת בתו של פוטיפר,  הזה לבית חזר

 אנשי כולל לו כפופים שכולם "מצרים מושל" עוצמה מתוך
 .זה בית

 אז !!!צפוי הבלתי את ולעשות, פיה על קערה להפוך יכול עולם בורא תמיד, הכל יודעים שאתם תחשבו אל באמת אז
, יותר טובים נהיה, לכן, לקצה מקצה לגמרי להשתנות יכולים חיים אחת בבת כי, לרעה ולא, לטובה מופתעים להיות כדאי

 !!ואמן אמן לטובה רק אותנו יפתיע עולם בורא וכך, אחרים ונחזק באמת נתחזק
 

 ושקדים בטנים ולט נכאת דבש ומעט צרי מעט מנחה לאיש והורידו
בספר "צפנת פענח" שהיות ואסור להוציא פירות  כתוב

, לכן יעקב אמר להם )רמב"ם מכירה יד' ח'(מארץ ישראל 
 שיוציאו לאיש רק קצת.

 

רק גם צונו ממש ונגד ר נקרע, אם יעקב אבינו ולכאורה
לשלוח את בנו הקטן בנימין, כי אחרי ערבות של יהודה 

, אם כן ובאו מים עד נפש פשוט לא הייתה כל ברירה
פירות הרבה גם בוודאי היה מותר לו להתיר ולהוציא 

 .לנסות לשדל ולרצות את האיש
 

עלול דווקא זה  הרישלח רק מעט, אבינו יעקב  ולמה
 ??עוד יותר כזלזול בכבודו להכעיס את האיש



 

 

 בס"ד

 

 עלוני טהר ליבנו
 

 
 ולזכות להצלחת

 מי שישתדל למצוא תורם
 להדפסת הספר 
 "וטהר ליבנו"

מהנכתב בורבים התחזקו ברוך ה' כי   
 

 

 

 

 

 ע"הלעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות 
 

 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 

 , להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו" על כל הפרשיות תזכה למצוותתורםמבקש 

mailto:106855@gmail.com



