
  
בתו� השדה וגו' ויוספו עוד מי� יעקב וגו' והנה אנחנו מאלמי� אל וישב

חוי� לי וגו' תו וגו' והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבי� משתשנא א
דבשמע� לחלו�  ,לשו� הקרא(ל''ז, ז', ט', י''א) צ''ע  ויקנאו בו אחיו

  הראשו� כתיב שהיו שונאי� אותו, ובחלו� השני כתיב שהיו מתקנאי� בו. 
  

דבחלו� הראשו� נאמר ליוס� שיהי' גדול מאחיו בעושר  הבית הלוי תי'
וע''כ הראו לו  ה,ללח� ולפרנסואחיו יהיו נצרכי� לו  ,ובהצלחת עול� הזה

ואלומתו קמה ואלומת� השתחוו  ,החלו� בתבואה שהיו מאלמי� אלומי�
בחלו� , אבל פרנסה ומזונות שיהיו נצרכי� לולאלומתו, דזה מורה על 

אמר והנה השמש נוכמו ש ,י הראו לו יתרונו עליה� בעניני רוחניותהשנ
והירח ואחד עשר כוכבי� משתחוי� לי, והנה מעלת העושר והצלחות 
הגופניות אינ� מעלות נוספות בעצ� האד�, כי לא נתוס� על יד� שו� מעלה 

ובעצמות� העשיר  ,בעצ� אל העשיר יותר מהעני, ואינ� רק מעלה שכנית
אבל במעלות הרוחניות וה� תורה ועבודה, כל מי שהוא גדול  והעני שוי�,

מחבירו נתוס� העילוי בעצ� האד�, דהצדיק נתעלה בעצמו יותר ונעשה 
בעצ� בחינה אחרת מזולתו, וע''כ בחלו� הראשו� אמר תסובינה 

דבזה לא  ,לא אמר שה� משתחוי� לו ,אלומותיכ� ותשתחוי� לאלומתי
ומותיה� השתחוו לאלומתו, אבל בחלו� נתוס� בו מעלה עליה�, רק שאל

, השני המורה על יתרונו ברוחניות אמר ואחד עשר כוכבי� משתחוי� לי
שהוא בעצמו נתעלה עליה�, וע''כ בחלו� הראשו� לא נאמר בו  דהיינו

כי לא רצו למלו� כלל אחד על חבירו, וצדיקי� כמות� לא  ,קנאה כלל
אותו על שחשב שיצטרכו אליו יקנאו בעושר ובהצלחת עול� הזה, רק שנאו 

למזו� והוא ימשול בה�, אבל בחלו� השני שמורה על יתרונו ברוחניות לא 
נאמר בו שנאה כי לא שיי� בזה שנאה, רק קנאה על יתרונו עליה�, דהיא 
קנאה המותרת, וכמ''ש (משלי כ''ג) אל יקנא לב� בחטאי� כי א� ביראת 

  ה'. 
  

 על יתרונויוס� את שנאו  היו �חלו� הראשושג� ב באמת יש לפרשהנה 
, עפ''י הפסוק , עפ''י דברי הרה''ק ר' מענדיל מרומנוב זצ''לברוחניות
עפ''י המשנה  ! ומי יקו� במקו� קדשו ) מי יעלה בהר ה'כ''ד, ג'בתהלי� (

 ,מנחתו לא שעה אלמלשו� ו –) אי� ל� אד� שאי� לו שעה ד', ג'באבות (
, ויקבל כלומר אי� אד� שאי� לו שעה שבו ישעה אל עושהו ויפשפש במעשיו

עליו עול מלכות שמי� באמת, ובאותו שעה הוא עולה למעלה, אבל אחר זה 
ולא יקו� במקו� קדושתו, וז''ש מי יעלה וגו' ומי יקו�  ,ירד ממדרגתו
 ולא ירד ממדרגתו וממקומו, ע''ז אמר מי שהוא נקי כפי� ,במקו� קדשו

שיש לו לב טהור ועבדתו עבודת אמת מעומקא דלבא, ואז  , דהיינוובר לבב
כי  ,פיו ולבו שוי�, וע''ז נאמר שפת אמת תכו� לעד, אבל מי שאינו בר לבב

, ואי� עבודתו זכה ונקי', הוא הנופל א� עודו נאחז בסב� תאות עול� הזה
פי' זקני ולפ''ז ממדרגתו ולא יקו� במקו� קדושתו, כי א� עולה ויורד. 
�והנה אנחנו  – הגה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב לב) כוונת חלו� הראשו

לפעמי� עומד ולפעמי� חוזר ונופל, כדר� אלומי  –מאלמי� אלומי� 
והנה קמה אלמתי וג� נצבה ואיננו נופל ממצבו, והטע� כי  ! השדה, אבל

 ''י�הוא בר לבב, וכמו שנאמר למעלה כי ב� זקני� הוא לו ותרגומו ב''ר חכ
ולה ''בינה אלמתיכ� כמו עיגול הסובב עמלשו� בר וז�, אבל והנה תס !

  לאלמתי.  ולכ� ותשתחוי� ,למעלה ויורד למטה, כי עבודתכ� אינה זכה ונקי'
  

למה ''וישנאו אותו'' בשביל שיקרע הי�  ! וכ� משמע מדברי המדרש רבה
שהשבטי� ידעו שעתיד הי�  פי' הנחמד למראהי�.  !לפניה�, פסי� פס 

 נתקנאו ולא לפני ארונות שלה�, לכ� ,ובזכותו ארונו של יוס�להקרע לפני 
היו ה� ג� קשו להוציאו מ� העול� כדי שיקרע הי� לפניה� דוקא, כי יבו וב

וידעו בנפשייהו כי צדיקי�  ,וברי לה� שבזכות� יקרע הי� ,צדיקי�
 ,למה וישנאו אותו ,ק ביותרובזה יהי' לשו� המדרש מדוקדגמורי� הוו, 

הרי מבואר . , ולא לפני ארונו של יוס�בשביל שיקרע הי� לפניה� דוקא
ולא כדברי הבית הלוי, וא''כ הדרא  יתרונו ברוחניות שנאו את יוס� עלש

   .קנאה –שנאה, ובחלו� השני  ! בחלו� הראשו� נאמר קושיא לדוכתא, למה
  

דבשנאה נכלל ג� קנאה  ,הקנאההשנאה גרועה ממדת דלכאורה מדת וי''ל 
שנאה) ולכ� כשנאמר בחלו� הראשו� ששנאו אותו (דהיינו קנאה מעורר 

אבל בחלו� השני שכבר גער  שבכלל מאתי� מנה, ידעינ� שג� התקנאו בו,
הועיל גערתו  ,רש''ימלב� של אחי� כפ כדי להוציא את הקנאה ,יעקב ביוס�
ולא נשאר לה� רק  ,ס�ונסתלקה מהאחי� את שנאת� ליו ,עכ''פ מחצה

בודאי א''א לומר שיעקב אבינו גער על בניו, כדי  ! ביתר ביאור קנאה.
תחלה, ולא נשתנה דבר, וה� שנאו אותו כבלהוציא שנאת� ליוס� מלב�, 

  רק הקנאה.   האלא ודאי הועילה גערת יעקב, להוציא השנאה מלב�, ונשאר

דבשניה� ניבא שימלו� דהנה החלומות שחל� יוס� היו שוי�, וי''ל עוד, 
ישתחוו לו, והי' ראוי שא� יקפידו עליו שישיבו לו בלשו� שג� , ועליה�
את קפידת� אל  הראו האחי�כתוב ש בחלו� הראשו� למה וא''כ צ''עשוה, 
� תמלו� עלינו,והמלבמה שאמרו לו  ,יוס�  �דהיינו על מלכותו שימלו

א נבוא וגו' הבושהקפיד יעקב עליו אמר רק  ובחלו� השני עליה�,
על אות, וומשמע שהקפידא היתה רק על ההשתחו ,להשתחוות ל� ארצה

 אביו לאחיו,שהתורה גילה לנו החילוק בי� וי''ל . לא הקפיד המלוכה עצמה
בנקודה לא האמי� לו עליה�, רק שימלו� האמי� לו שבודאי  שיעקב אבינו
, אותווההשתח על לו, לפיכ� כתוב הקפדתו רק ישתחוו שכול�אחת, דהיינו 

עליה�, לפיכ� נכתבה  שימלו�ע''ז לא האמינו את יוס� אפילו האחי� אבל 
ולפ''ז לא תהא לו.  המלוכהאפילו בקפידת� ''המלו� תמלו� עלינו'' דהיינו 

ב)  .שנאהא) שני דברי�.  שבחלו� הראשו� היו להאחי� על יוס� י''ל
 ! קנאהו .ולשישתחוו באה ממה שניבא  !  שנאהש – וביאור הדבר. קנאה

בחלו� הראשו� כתיב וישנאו עליה�, לפיכ�  ימלו�ששניבא באה ממה 
קנאה)  הדבשנאה נכלל ,(וכמו שכתבתי לעיל, שבכלל מאתי� מנה אותו

הבוא נבוא וגו'  שיעקב דחה שנאת� במה שאמר אבל בחלו� השני
קנאה על זה שימלו� עליה�, לכ� הלא נשאר בה� רק  ,להשתחוות ל� ארצה
    כתוב רק ויקנאו בו. 

  
כפילות הלשו�. הנה צ''ע  –ולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכחהו ב) 

הג�  האור החיי� פי'לאחר מכא�.  –בו ביו�. וישכחהו  –פרש''י לא זכר 
 י.נשלא שכחו בתחלה, לא זכר שמו, כאשר צוה עליו יוס� דכתיב זכרת

דהיינו ששכח  – ולא זכר שר המשקי� את יוס� ! הפסוק  ולפ''ז מדויק לשו�
ועוד מודיע הכתוב ששכחו ג� מלבו, והכוונה בזה כי לצד שהחליט  את שמו.

שלא לזוכרו נשכח מלבו, כי א� הי' בלבו ובדעתו צד אחד לזוכרו באמצעות 
  זה הי' קצת נזכר, אלא לצד החלט הדבר נשכח ממנו. 

  
שלא זכרו ולא עלה ברעיונו עד שנעקר  – דכלההאגרא וי''ל עוד עפ''י דברי 

שהוצר� להזכירו לפני פרעה בנידו�  מלבו ש� יוס�, עד שאפילו לאחר מכא�
שמו, כי לא זכרו בשמו רק נזכר העני�, ומשמיענו בהחלו� לא הזכירו 

התורה בזה אי� שנשכח לגמרי ש� יוס�, דא� הי' הש� ההוא עדיי� 
תפרס� שמו בעול� בנידו� מצרי� הי' מ בזכרו�, אז כשמל� יוס� על

מות כמבואר ולא� באר# כנע� אי� פתר הח שמעיהחלומות, וג� יעקב 
אותו  עדיי� מפורס� רבי� הי' קוראי� יוס� ישר, וא� הי' הש�הבספר 

� הדבר ליעקב ובניו, ובפרט כשבאו לשבר יעדיי� בש� יוס�, והי' מספר
 ות כ''ב שני�שבר, אבל מאת השי''ת היתה כדי שלא יתוודע הדבר עד כל

קבל יעקב עונשו שלא שימש את אביו כ''ב שני�, ע''כ נשכח שמו כדי שי
לגמרי, רק פרעה קרא את שמו צפנת פענח, ובזה הש� לבד הי' קוראי� 

  אותו. 
  

 –ג' במסורת הכא, ואיד�  – וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הבעל הטורי�
לומר ששר המשקי�  –ולא זכר הדו� רגליו  –ולא זכר יואש המל� החסד 

הי' כפוי טובה, ולא זכר הטובה שעשה לו יוס�, וכ� יואש הי' כפוי טובה, 
ולא זכר הטובה שעשה לו יהוידע הכה� והרג לזכרי' בנו, וע''ז נהרגו כמה 
נפשות מישראל, שהי' דמו תוסס עד שנחרב הבית, וזהו ולא זכר הדו� 

לרמז על חה בכפילות לשו� שמטע� זה נאמר שכ ולפ''ז י''לרגליו ביו� אפו. 
טובה, ולא זכר הטובה שעשה העזה של שר המשקי� שהי' כפוי הה והחוצפ

  לו יוס�. 
  

הקב''ה לא שכח,  ,אע''פ ששר המשקי� שכח הטובה שעשה לו יוס� הנה
 ! אמר לו הקב''ה את שוכחו ואני לא אשכחהו  )פ''חוכדאיתא במדרש (

מלת ''שר  –פירוש המהרז''ו  –ולא זכר שר המשקי�  (מ', כ''ג) הה''ד
  המשקי�'' מיותר, ע''כ דורש שר המשקי� לא זכר, אבל הקב''ה זכר. 

  
 פרש''י בש� המדרש) ולא זכר שר המשקי� את יוס� וישכחהו (מ', כ''ג) ג
ולא פנה אל רהבי� ע''י שאמר  .אשרי הגבר אשר ש� ה' מבטחו זה יוס� !

ומדרש פליאה  לו שתי שני�. נתוס� כי א� זכרתני והזכרתנילשר המשקי� 
  הוא, שמתחיל לשבח את יוס� ולבסו� מגנה אותו.

  
הרמב''� עפ''י  זקני הרה''ק ר' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר מזבאלטוב תי'

,�דהכל כפי ער� הבטחו� שיש לו לאד�, כ� מתנהגי� עמו  בס' אמונה ובטחו
לו בטחו�  מ� השמי�, ובבחינת הבטחו� יש כמה מדריגות, דיש אד� שיש

של� שהוא סומ� על ה', אז מלאכתו נעשית ע''י אחרי�, ומתנהגי� עמו מ� 
אי� שו� מגרעת  לאד� פשוטהשמי� בדר� שהוא חו# לדר� הטבע, וע''כ 

  

 
פרשת 
וישב 

  ע''זתש
  לפ''ק



כמו שעשה יוס� ע''י שר המשקי�, אול�  ,א� עושה פעולות ע''פ דר� הטבע
ש דברי יוס� שהי' בעל בטחו� גדול ג� זאת למגרעת יחשב. ולפ''ז א''

המדרש ''אשרי הגבר אשר ש� ה' מבטחו זה יוס�'' דהיינו שכל בטחונו הי' 
בלתי שו� פעולה טבעית, ולאשר כי שינה דרכו הטוב ועשה פעולה ע''י שר 
המשקי� לעומת גדולתו הי' נחשב זאת למגרעת ונתוספו לו שתי שני�, 

המשקי�  למע� יאיר עליו אור ישועתו יתב''ש מידו הרחבה והמלאה, כי שר
  שכח מכל מה שעשה לו יוס� ומ� השמי� נתעורר לבבו לטובת אותו צדיק.

  
 ,באופ� אחר, עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''לכוונת פרש''י וי''ל 

כמ''ש (משלי ג')  ! בטחו� גמורא) . שבנוגע מדת בטחו� יש כמה אופני�
פי' הגר''א שהכוונה הוא על בטחו� גמור,  –בטח אל ה' ואל בנת� אל תשע� 

כמו שאמרו  ,שאי� לאד� לעשות שו� פעולה מצדו כלל אלא לבטוח בה'
 ב)חז''ל על חזקי' המל� שהתפלל להקב''ה אני יש� על מטתי ואתה עושה. 

כמ''ש וברכתי� בכל אשר תעשה, שאד� עושה  !  בטחו� ע� מעשה ופעולה
ח לו ברכה והצלחה במעשה ידיו. והנה פעולה ויש לו בטחו� בהקב''ה שישל

אחת מהי''ג מדות שהתורה נדרשת בה� היא ששני כתובי� שנראי� 
כ� כא� יש כמו שמכחישי� זה את זה בא הכתוב השלישי ומכריע ביניה�, 

אשר מש�  ,עוד פסוק (תהלי� ל''ו) גול על ה' דרכ� ובטח עליו והוא יעשה
ויבטח בה' שהוא יגמור אחריו נראה שהאד� צרי� לעשות איזו פעולה קלה 

 �לטובה ככל הדרוש לו, ובמדת בטחו� כזו צרי� האד� לבחור, כי זוהי דר
הממוצעת, וכ� הי' דעת יוס� במדת הבטחו�, שלא רצה לשתוק לגמרי 
מלבקש מאת שר המשקי� שישתדל להוציאו מבית הסוהר, שזהו הקצה 

ולבקש תחנוני� האחרו� של בטחו� כדביארנו, וכמו כ� לא רצה להפציר 
 �שירח� עליו וישתדל במוקד� להוציאו מש�, שזהו הקצה השני, אלא הל

בדר� אגב ואקראי  ''כי א� זכרתני והזכרתני''בדר� האמצעית ואמר לו 
לאמר, שא� יתרחש שיעלה הוא בזכרונו, אז יזכיר אותו לטובה, ולכ� חשב 

שטוב לו ש�  שר המשקי� כי אי� השחרור נחו# ליוס� כ''כ, שיכול להיות
בבית הסהר, כי הלא שר בית הסהר הפקיד אותו להיות הפקיד על כל 
האסירי�, ולא חסר לו ש� מאומה, והראי' שלא ביקש ממנו עזרתו כי א� 

 ,אבל כשהגיע העת מק# שנתי� ימי� ,ולכ� נתרשל בזה וישכחהו ,בדר� אגב
ו, ונזכר אז זכר את יוס� ופתרונו שפתר ל ,ופרעה ביקש שיפתרו לו חלומו

ג''כ שאמר לו כי א� זכרתני והזכרתני, ומצא זאת עתה לחובה לפניו למלא 
דרישת יוס�, ואז הי' הדבר בעתו לטובתו של יוס�, שעי''ז זכה לעלות 
לגדולה, אבל לא כ� הי' א� יוס� לא הי' מתנהג במדת הבטחו� ההוא, והי' 

תדל והי' מבקש אותו ומתחנ� לפניו להש ,ש� מבטחו בשר המשקי�
להוציאו מש� תיכ�, ובודאי הי' עושה כ� למלאות בקשתו, וג� הי' עולה 
בידו להוציאו, כי ניכרי� שדבריו אמת, ומה ג� שהכירו בו ע''י פתרוניו 
שרוח אלקי� נוססה בקרבו, ומוב� מאליו שיוס� הצדיק כשהי' משתחרר 

צרי� מבית הסהר הי' תיכ� עולה לאביו באר# כנע�, וכל השתלשלות עניני מ
ביחס לירידת יעקב ובניו וכלכלת� הי' נעשה ע''י אחר, והוא לא הי' זוכה 
למלוכה, נמצא שכל הגדולה שהגיעה לו ליוס� הי' ע''י בטחונו האמיתי, 

ע''י שאמר  ,וזהו שאמר במדרש אשרי הגבר אשר ש� ה' מבטחו זה יוס�
לו  לשר המשקי� כי א� זכרתני והזכרתני כלומר בסגנו� קל כזה נתוספו

   ועי''ז זכה למלוכה. ,שתי שני� להיות עוד בבית הסהר
  

דהיינו  – ולא זכר שר המשקי� את יוס� ! ולפ''ז מדויק לשו� הפסוק
שהזכיר את שמו ''יוס�'' להראות שאפילו ש� בבית האסורי� הוא נשאר 

כו ויעלו שמוי )ל''ז, כ''חוכעי� זה פי' האגרא דכלה הפסוק (יוס� בצדקו. 
שדי לומר  צ''ע – עאלי�לישמ וימכרו את יוס�את יוס� מ� הבור 

שבא להודיע צדקת יוס�, דהיינו אע''פ  וי''ל''וימכרוהו'' כיו� דעליו קאי. 
  שכבר נמכר לעבד הוא יוס� בצדקו. 

  

מ''ו)  –ב� שלשי� שנה בעמדו לפני פרעה (מ''א שנאמר ויוס�  וי''ל עוד
שהמלכות נקנית בשלשי� מעלות, וכ� מצינו בדוד ו') פרק ואיתא באבות (

 �המל� שהי' ב� שלשי� כשמל� דכל שנותיו היו שבעי� שנה, ובחברו� מל
שלא הי' שיי�  ולפ''ז י''ל שבע שני�, ובירושלי� מל� שלש ושלשי� שנה.

ליוס� להיות מל� קוד� ל' שנה שאז קנה השלשי� מעלות של מלוכה, ולכ� 
בדר� אגב וכדברינו הנ''ל נתוספו לו שתי שני�  כיו� שביקש משר המשקי�

זקני הרה''ק ר' ישעי' שור להיות עוד בבית הסהר ועי''ז זכה למלוכה. 
שהטע� שיוס� ודוד זכו למלוכה הוא שיהי' שני  זצ''ל (כליל תפארת) כתב

  משיחי� משיח ב� יוס� ומשיח ב� דוד.  
  

 דכיו� שיוס� ביקש משר המשקי� בדר� אגב ולדברינו הנ''ל י''ל עוד
, שכח שר המשקי� את יוס� לגמרי, עד כדי כ� שלא זכר את שמו, ואקראי

שלא יתוודע הדבר ליעקב ובניו שיוס� הוא השליט  כדי ומאת ה' היתה זאת
  על מצרי�.   

  
אמר ר' שמואל בר נחמ�, ארורי� ה�  וי''ל עוד עפ''י דברי המדרש (פ''ט)

נער שוטה  ! קרא יוס� ששאי� עושי� טובה שלמה,  המשקי�) (שר הרשעי�
שהי' יותר  ולפ''ז י''לברי עבד, כמ''ש (מ''א, י''ב) וש� אתנו נער עברי וגו'. ע

''י חלו�, ולא פרעה ויתגדל עלהמתי� עוד ב' שני� כדי שיחלו�  טוב ליוס�
שר כיו� שראה  – עפ''י דברי המדרש ש� וי''ל עוד ע''י הזכרה בעלמא.

הי' מחשב בדעתו ואומר,  ,המשקי� את פרעה שהיתה נפשו מבקשת לצאת
איני יודע א� מעמידני באמונתי או  ,א� ימות פרעה זה ויעמד מל� אחר

שמטע� זה הי' יותר טוב ליוס� להמתי� עוד ב' שני�, כדי  ולפ''ז י''ללאו. 
אותו  שמזכיר השר המשקי�ויתגלה ע''י חלו�, דאז כשיחלו� פרעה 

לטובת עצמו, וכדברי  אדרבה לטובת יוס� אלא מזכיר אותו , אינועהלפר
החדש ית� תפקידו לאחר, אולי מל� פרעה מת,  א�המדרש הנ''ל שחש ש

ס בנ''י ומתפרנ וס� נעשה משנה למל�שיומסתבר לומר כ�, דא''א לומר דזה 
לפרעה,  יוס� אתזכיר� הי' בזכות שר המשקי� שהכ''כ שני� באר# מצרי

הי'  הגבר אשר ש� ה' מבטחו, דהיינו כיו� שיוס� יאשר ! ת פרש''י וזהו כוונ
למעלה מדר� הטבע  מצד עצמו, דהיינו כה למלכותו� גדול זחטצדיק ובעל ב

  בלי שו� סיוע של שר המשקי�.       
  

עפ''י המעשה ברבי אהר� מטייטיב זצ''ל מצאצאיו של וי''ל באופ� אחר, 
שלפני שנתפרס� שמו כצדיק, היה מתגורר בעיר קונסטנטי�,  ,הבעש''ט

ש� חי בדחקות ועניות רבה. יו� אחד ערב שבת כשהל� רבי אהר� אל בית 
המדרש ובביתו לא נמצא דבר לסעודה, פנה אל אחד מ� המתפללי� וקבל 

ו של הבעש''ט ילפניה� על מצבו ואמר היתכ� שאיש לא ירח� על צאצא
לגווע ברעב ממש. הדברי� עשו רוש� רב על  ויניחו לו ולבני ביתו

המתפללי�, ומיד הוחלט שמאותו יו� ואיל� יתנו לרבי אהר� שכר שבועי 
ושמיד לאחר שבת יתכנסו בעלי הבתי� לאסיפה, וכל אחד ואחד יתחייב על 
חלקו בשכרו של רבי אהר�. בדרכו כשחזר לביתו מבית המדרש עלו ברבי 

ה, כל חייו היה בעל בטחו� ונזהר מלפנות אהר� רגשי חרטה, היתכ� מה שעש
ולבקש את עזרת� של הבריות ועכשיו איבד חלילה את בטחונו ובנוס� על 
כ� השתמש בשמו של זקנו הבעש''ט. מרוב צער פר# בבכי ונשא עיניו 
לשמי� בתפילה והתחנ� שישכחו בעלי הבתי� את ההבטחה שהבטיחו לו 

נתקבלה וההחלטה על קביעות שכר ולא יעשו למענו דבר. וכ� היה, תפילתו 
שג� ביוס� הי' כ� שהי' לו חרטה שביקש  ולפ''ז י''ללרבי אהר� נשתכחה. 

עזר משר המשקי� להזכיר אותו לפרעה, לכ� התפלל להקב''ה ששר 
המשקי� ישכח בקשתו ולא יעשה למענו דבר, וכ� הי', וזהו כוונת הפסוק 

 !  ולפ''ז מדויק לשו� הפסוק דהיינו ששכח אותו ע''י תפלת יוס�. ,וישכחהו
רק  ושהזכיר את שמו ''יוס�'' לרמז ששכח !  ולא זכר שר המשקי� את יוס�

יוס�.   של יותוע''י תפל
 

ה ויראו אותו מרחוק וגו' (לרמז העתיד) מדרכיו של אבי זצ''ל הי' להשתמש באיזו התנצלות שתהי' לקרב את הלבבות לעבוד את הש�. פע� אחת בא
או הוציא מארו� הקדש את הספר משפחת יהודי� בלתי דתיי� לראות את בית מדרשו הרומינשער שוהל. סבב עמה� אבי והראה לה� כל הבני�, טר� שיצ

ועלת תורה ופתח אותו והראה להילד שלה� את אותיותי'. לא הבינו לאיזו תכלית עשה כ� ושאלו אותו, הלא הילד לא יתגדל לדר� החיי� של� ומהו הת
לב ילד זה לתורה ולמצוות מי יוכל להראות לו את הספר תורה. ענה לה� אבי אותיות התורה בעצמ� ה� קודש קדשי�, ויש בראיית� לחוד כח לקרב את 

  לידע אפשר שע''י ראיי' זו לבסו� יתגדל להיות ירא ועובד ה'.
  

על איזה  הוציאוה ותשר� וגו' פע� באו כמה חשובי רבני� גדולי תורה, ובקשו מהרה''ק ר' מאיר יחיאל הלוי זצ''ל אדמו''ר מאוסטרובצא שיצר� חתימתו
לה� שמבואר  ''קול קורא'' להוריד מישהו ממקומו ומשרתו, אמר לה� הרבי זצ''ל שזו תהי' בושה גדולה לאותו אד�, טענו ה� אבל הרי הוא ''רשע'' אמר

'ל א� בפרשת וישב, בפרשת יהודה ותמר, כשיהודה אמר ''הוציאוה ותשר�'' היא שלחה לחמי' לומר ''למי אשר אלה לו אנכי הרה ומביא רש''י בש� חז'
בירו ברבי� עכ''ד. ויהודה יהודה יודה מעצמו יודה, וא� לאו ישרפוני, ואל אלבי� פניו, מכא� אמרו נוח לו לאד� שיפילוהו לכבש� האש, ואל ילבי� פני ח

ויהודה  הודה ואמר ''צדקה ממני'' אבל א� יהודה לא הי' מודה, הרי היו מוציאי� אותה לשריפה, והיו נהרגי� שלש נפשות, תמר והתאומי� אשר בבטנה,
ביישת ומלבינה פניו ברבי�, אלא מה, א� אי� היא מצתה, שיהודה יודה, וא� הוא יודה הי' אז רשע גמור, ובכל זאת לא רצתה תמר לביישו, מה היא כ� ר

ה הוא את הוא יודה הרי הוא ''צדיק'' ולצדיק הבושה הזאת תועלת היא לו. הפטיר אחד מהרבני� ואמר איננו יודעי� א� היו� פוסקי� כ� להלכה, אז הפנ
ממנה אנחנו חייבי� ללמוד התנהגות וארחות חיי�. פניו מה� ואמר מה את� חושבי�, שהתורה היא אוס� של סיפורי מעשיות, התורה היא תורת חיי�, ו

  (משמרת כהונה)  
 

מיד פע� אחת באו רבני� למר� הגאו� ר' משה פיינשטיי� זצ''ל ובקשו ממנו שיצר� חתימתו על איזה ''קול קורא'' לעשות מחאה כנגד אחד שמבזה תל
מי� אמר לה� הרי מבואר בסנהדרי� (ק''י) שהרי השמש והירח אמרו חכ�, ורבינו בשביל כמה סיבות שונות לא הסכי�, וכשביקשו ממנו הרבה פע

רבש''ע א� אתה עושה די� לב� עמר� (כנגד קרח ועדתו) נצא (ונאיר לעול�) וא� לאו לא נצא, עד שזרק בה� חצי� אמר לה� בכבודי לא מחית�  –להקב''ה 
  וזה גור� קטרוג למה לא נעשה מחאות בשביל כבוד שמי� רח''ל.    בכבוד בשר וד� מחית�. הרי מבואר ששיי� לעשות מחאה בשביל תלמיד חכ�
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