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ואם לא עכשיו, אימתי?? 
 לעורך מקצועיעבר  הספר כבר

 ולצערי חסר עוד כסף להוצאות ההדפסה 
 

 של והסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 
 

  מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א
 

 שלח איימיללהנצחות לתרומות, ולקבלת עלונים 
  106855@gmail.com 

0527120333 
 

 להיות בפנים!!!חייב אתה גם 
 ומשפחות ,נפשותהצלת  – תרמת

mailto:106855@gmail.com


 מקץ -וטהר לבנו 

1 
 

 

 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,  אחדשמצד 

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
רק מכוח הביטחון, ולכן כשראה שבמקום להיזרק לבור 

אסירים עבדים, של בור ל מכךגרוע עם אסירים רגילים או 
הוא נזרק לבור אסורים של הצווארון העליון, של השרים 

ונוטה זה הוכיח לו שבורא עולם משגיח עליו  והמכובדים
 גם במצב נוראי זה.חסדו עליו 

 

 את השרים ישרתשיוסף  שרצואפשר להסביר היה ש נכון
 ואכן, , או שיוסף בחוכמתו יעזור לשר בית האסוריםבכלא

יוסף בלי שנדרש אכן שירת את השרים בבור שראינו 
יוסף קיבל זאת כהשגחה מיוחדת מבורא  אבלהאסורים, 

 עולם שכנראה דרכם הוא יצא החוצה מבור האסורים.
 

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

אמר לשר  ולכןהמשקים בורא עולם יוציא אותו לחירות, 
", והוצאתני מן הבית הזההמשקים שתזכיר אותי לפרעה "

לחירות דרך שר שאכן הוא יצא  בטוחכי היה  ודאיתבלשון 

וכל פעלו עד כאן היה בגדר ההשתדלות , המשקים
 .המותרת

 

טעה, כי הוא חשב שהוא יצא בתחנונים יוסף זאת  ובכל
טובה משר המשקים וגם בקשת חנינה על ידי בקשת 

יצא לא יוסף שבורא עולם רצה  אבליחוס עליו, מפרעה ש
מתוך רחמים ומתוך טובה של שר לא ו בתחנונים

עושה  ויוסף ,אלא מתוך כבוד שזקוקים ליוסףהמשקים, 
)ובפרט שיוסף כבר ראה , העולם שהוא בחוץ ומציל אתכטובה 

 .שתחנוניו לאחים לא פעלו ולא הועילו(
 

כך באמת קרה, יוסף יצא כי פרעה היה חייב דחוף  ואכן
פותר חלומות ואיש שיציל את מצרים ואת העולם מרעב 

 קשה ומתמשך.
 

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

, היא לא על ידי ד שדרכי בורא עולם בהשגחתו עליולו ללמו
 שהיה אפשר לפרש את למרות תחנונים לשקרנים,

שעליו להתחנן, שהרי באותו זמן עדיין לא ידע הסימנים 
 .שפרעה יחלום ושיהיה רעב בכל הארץ

 

רבי שטען לגאון  רבי חיים מבריסקבשם הגאון  וראיתי
 ליוסףשמצד ההשתדלות אכן היה מותר  שקופשמעון 
לא שששר המשקים יזכור אותו פעם אחת אבל לבקש 
יוסף נענש גם על הפעם הראשונה  אומנםפעמים, לבקש 

הייתה מותרת, כי ברגע שיש מעל הנצרך לא אפילו שהיא 
 הופכת לחיסרון בביטחון.כולה אזי כל ההשתדלות 

 

ולמרות שחייבים לעשות השתדלות למען הפרנסה בכל זאת עלינו שעלינו להתחזק באמונה ובהשגחה העליונה,  ,ללמדנו
להיזהר לא לעשות השתדלות יותר מידי, כי אז אנחנו הופכים את כל ההשתדלות לחיסרון באמונה ואיך נזכה לברכה 

 במעשי ידינו???
 

מלבד התפילות והתחנונים לבורא עולם מכל מקום  בעניין זה ,ועתידנו הרוחנישני בכל מה שנוגע למלחמת היצר  ומצד
להתמודד ולנצח במלחמת היצר, וככה לימד אותנו יעקב אבינו גם בדרך הטבע חובה עלינו לעשות כל מה שביכולתנו 

דו למרות שראה שלקראת עשו לא הספיק לו הבטחת בורא עולם שיגן עליו ויחזירו לארץ ישראל בשלום, ולא נרגע מפח
את בכל זאת הוא עשה כל פעולה גשמית שמסוגל בדרך הטבע להציל , ואת המלאך של עשו שכבר ניצח את לבן הרשע

מחנות, ומעשה אבות סימן יפה לבנים!!! שנגד  2עד כדי כך שאפילו חילק את העם ל  מפני עשו הרשע, עצמו ומשפחתו
 שיש בכוחנו לפעול בדרך הטבע. והפעולות היצר הרע חייבים להשקיע את כל הכוחות

 

שאנשים אחראים ובוגרים על עצמנו רק אלינו, חייבים אנחנו לחסום כל פרצה אפשרית ליצר הרע, ולא לסמוך  ובנוגע
בפרט כשהשאיר על תפילות ולימוד תורה בהתמדה ועשיית מצוות, כי היצר יכול להפיל כל יהודי לא לסמוך רק ואנחנו, 

ונכון שאלף פעמים אתה תתגבר ואפילו לא תחשוב על צד של עבירה, אבל פעם  ,פתחים פתוחים ולא חסומיםליצר הרע 
שלא יהיה ליצר  אותך בקלות דרך הפתחים הפרוצים ח"ו, אז מהרגע להתחיל לחסום וינצח מתפרעבאלף היצר בפתאום 

 שום פתח ופרצה, והרוצה להיטהר מסייעים בידו אמן ואמן.
 

 המשך–מקץ שנתיים 
 

 בורא אבל, יוסף את שכח המשקים שרש במדרש כתוב
 את זכרהקב"ה  השנתיים כלש, את יוסף שכח לא עולם
 ויעלה מהבור יצא ושיוסף השנתיים שיסתיימו וחיכה יוסף

 .לגדולה
 

 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
זוכר אותו ונמצא לצדו  עולם שבוראעוד יותר מתמיד 

 לא שהואכך הרגיש ו, לישועתו מאוד ממתיןומצטער עמו ו
 .לבד

 

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

 שנתיים לבד בלי השריםבבור עוד נשאר ש בכך יותר,
 .במתח מתי יגיע גאולתו, ולמה זה מתעכב עוד ועוד
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מן  את יוסףשהריצו זה מובן עניין נוסף שכתוב " ולפי
מהאדמו"ר הסבר נפלא על זה ", וראיתי למלך הבור

כנגד  -מידה כנגד מידה שטוען שיוסף זכה בזה  מסקולן
 מעבירה עם אשת פוטיפר. מה שיוסף ברח

 

בלחץ דברים ולא תמיד זה טוב לקבל בבת אחת  ולכאורה
עלולה לגרום נזק?? וכאן הגדולה טובים, כי ההתרגשות 

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

הצדיק סכנה, כי יוסף  יצרזה לא מצב שכאצל יוסף  אבל
חי בביטחון מושלם בבורא עולם, וגם כאמור יוסף הרגיש 

הוא לא שבורא עולם זוכר אותו וממתין לישועתו, ולכן 
שהיא הרגיש והאמין בישועת ה' , כי הוא היה מופתע

, וכל יום , והרגיש בחוש שהקב"ה זוכר אותוכהרף עין
בשנתיים ששר המשקים שכח אותו הוא הרגיש שה' לצידו 

 . וכאמור
 

על  ובוכה מהצד עלינו מסתכלכביכול  שהקב"ה ולהרגיש ,עולם בבורא מושלם בטחון, ולהרגיש להאמין עלינו ככה
ולא נשכח את בי,  בוטחהו המתייסר הצדיק בני של והגאולה הישועה זמן ויגיע הזמן שיעבור כבר נו ואומר, שלנו קושיה

 .לעולם ולא נתייאש' בה נבטחתמיד לכן לחסדו", חלים ידזמרה "רוצה ה' את יראיו, את המימה שאומרים בפסוקי 
 

או שאבדו  שכחו מה שהבטיחו לתתבני האדם הם ש נזכורקיימו,  נזכור שאת כל ההבטחות שהבטיחו לנו אנשים ולא וגם
 פי ייתן לנו לא שוכח ולא מאבד מההתלהבות אלא אבל בורא עולם  ,את החשק וההתלהבות שהייתה להם בעת ההבטחה

 ., אמן ואמןהרבה יותר ממה שציפינו לקבל יגיע זה ובשמחה ובחיוך, והקדושה כמה וכמה מידו הטובה והרחבה
 

 חלם פרעה
 

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

  ??חלומות דרך
 

קיבל  77בגיל  התמדה שנות עשרות אחריאבינו  יעקב הנה
 כבר 17 צעיר שבגילהצדיק  יוסף וגם ??בחלוםשכינה  גילוי
 גם, ועבר שם אצל שנים בעשרות למד שאביו מה כל השיג

 בבור גם והנה ???למהו, בחלום רק עברו המסרים לו
ולאחר , של השרים חלומותב מתעסקיוסף  האסורים

 ידי על לגדולה עולה הואשנתיים מחלומות השרים 
  .פרעה מותחלו

 

 ???למקום דרכים חסר וכי ??למהנשאלת השאלה,  ושוב
 חלומותדרך  דווקאבורא עולם העדיף שש נראהאכן ו

שוב נשאלת השאלה כל ו, כאן יסתדרו והתארגנו הדברים
 ???למהכך 

 

 מסר מחזק בםחלומות בעצם מהותם יש לבאר שב ונראה
או  , עצום קושי שבשעת, של חלום הוא ומסרוומעודד, 

 די מרגיש שהוא בשעה, הנראה כבלתי אפשרי ניסיון בשעת
 כרעליו לז !!!אפשר כמהכי , יותר לסבול כוח לי אין

 ומחר, "כחלום ודמיון" זה הניסיון והקושי והחייםש
ועל צרות  והניסיון הקושי על מתגבר הוא וכך, ואור בוקר

 .החיים גם אם הם מתמשכים רח"ל
 

)לעומת כל הנבואות דווקא בברית בין הבתרים  ולכן
הקב"ה הפיל על אברהם אחרות של אברהם אבינו( 

 הואתרדמה ובישר לו על גלות עם ישראל, כי הקושי 

חשכת הלילה שהפחיד את אברהם אבינו, אבל הוא כ
 כחלום יעוף.

 

 חוץ לטומאת עצומה מטהרה שהלך לפניאבינו  יעקב כןו
לפני שהלך מעמלה של תורה , הארמי לבן ולטומאת לארץ

 שנה 20 ובהתעללות באכזריות בית המדרש לעבודת פרךב
 .חלום של למסר זקוק היהאכן  הוא אצל לבן הרשע,

 

 לעבד שנמכרוכ צעיר בחוריוסף היה , יוסף עם היה וככה
 עדן מהגן היישרנשלף  זה היה כאילו מצרים בטומאת

, עבורו מחריד וקושי ניסיון זהו, אביו עם בלימודו לו שהיה
 זה הקשים שהחיים שיזכור, פעמים חלומותהיו לו  ולכן

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

 

, חלומותהוא היה סביב  אז גם, לגדולה שעלה בעת גם אבל
 והמלכות העושר להתכונן לקראת ניסיוןהיה עליו  כי

 מניסיון העוני והעבדות. יותר הקשה
 

עד עכשיו היה שפל ורק בורא עולם הקשיב לו אז הוא  כי
בעושר ומלכות כולם מרגיש קרוב לבורא עולם, אבל 
להיזהר לא  , אזי עליומקשיבים לו ומבקשים את קרבתו

 להתגאות ולזלזל ביראת שמים. לשכוח את בורא עולם ולא
 

, 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, , המחריד הניסיון לך קשה, קדימה וליפול, אז ראסור לנו להתייאש ולהישבשגם אנחנו , ללמדנו
יש בוקר ואור, ובעזרת השם  מחרותתעודד שדמיון, וכ חלוםכ כל הקושיקבל את ותתחזק באמונה בכל הכוח ו עתירג

 אמן ואמן.בקרוב ממש חשכת הלילה תואר לך 
 

 המשך –ושם אתנו נער עברי עבד 
 

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

נער שוטה, ועבד, ועברי, שהעבריים שנואים על  –מבזה 
שום אינו ראוי למכמה בחינות רמז שיוסף המצרים, ולכן 
 גדולה.תפקיד ולשום 

 

?? הרי הוא דיבר תקרא טובה בכללקשה הלזה  ולכאורה
, וגם כשדיבר עם המלך על יוסף הוא בזלזול ובבוז על יוסף

לא ביקש חנינה על יוסף שנגנב מבית הוריו כבקשת יוסף, 
אלא כל רצונו היה רק לנצל את יוסף שיפתור את חלום 
המלך ומצדו שמיד לאחר מכן המלך יחזיר אותו שוב 
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כולו דיבר רע, ה, אלא ואין לזה שום ערך של טוב לכלא,
 של שר המשקים על יוסף??  קטרוגוהטובה יצאה למרות ו
 

כתוב ששר  תנחומא ישן ובמדרש הגדולבמדרש  והנה
כל פעם שנכנס למלך לדבר לטובת יוסף הוא בהמשקים 

 .ביוסף שכח את יוסף, וכשיצא מיד נזכר
 

באמת ו ,זה שר המשקים באמת כן רצה לעזור ליוסף ולפי
לדבר לטובתו שהוא נחטף ונמכר וסתם העלילו עליו רצה 
 . את יוסף מהבורפרעה יחוס ויוציא רצה שכן ואכן הוא רע, 

 

לאחר איך פתאום שר המשקים  ,הדברכן פלא  ואם
ולמרות , אצל המלך על יוסףנזכר שנתיים סוף סוף הוא 

שמשך שנתיים רצה לדבר טוב על יוסף איך קרה הדבר 
בא ומדבר בזלזול וברוע על יוסף?? וכי שבשעת המבחן הוא 

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

 

מרוב פשטותה,  יתלתרץ תשובה שנראית כאמת ונראה
שאכן שר המשקים היה חייב טובה ליוסף ובאמת רצה 
להחזיר טובה ולדבר עליו טוב אצל המלך שיחוס וישחרר 

צריכים להתחנן עבור יוסף  וכל זה כאשר הי אבלאותו, 
  המסכן.

 

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

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

סף עולה לגדולה, ולכן כבר לא הוא עצמו יינזק מזה שיו
 רצה ברשעותו להגיד עליו דברים טובים.

 

שהוא צדק ששר על זה בדיוק יוסף נענש וכאמור,  ואכן
ה בדרך ליציאתו מבור האסורים, אבל יהמשקים הוא חולי

בעצם ו ,ורחמים יוסף טעה שהתחנן וביקש ממנו טובה
, יוסף אמור היה לצאת בכבוד ולא מתוך חנינה ורחמים

 .כפי שאכן קרה בסוף
  

, שככה גם הרבנית אסתר הצדקת מאשדודהוסיפה לי  ועל
התנהג המן הרשע, היה לו את כל הכבוד שבעולם חוץ 

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

לא והם יכולים לסבול שאין להם את מקסימות הכבוד, 
 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
לגדולה נעשה זאת בשמחה ובטוב  אחר מצליח ועולה לגדולה, ואדרבא עם יכולים אנחנו להיות שותפים לעלייתו של הזולת

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

 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 האר"י ולפי זה מבאר
שנות  ועל, שובעשנות ה והודיע לך על לך הראה אלוקים

 את גםבשליחות הקב"ה  תשליםמתאים  פרעה לכן, הרעב
 .לציבור טוב פרנס שתמנה והוא, השלישי העניין

 

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

 מאת בחלום לראות עליו היה זה את גם אלאומעצמו, 
 הואכפרנס  יוסף אתהלוא ו, והשובע הרעב כמו האלוקים

 פרעהאדרבא הוא ראה את עצמו " אלאבחלומו,  ראה לא
הוא לכאורה פרעה  כןואם  ???"היאר על עמד והנה חלם

 הטוב ולא יוסף או אדם אחר!!!הפרנס 
 

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

בגלל זה יש  ואולי, אותם שכח ולא החלומות את פרעה זכר
הבדלים בין החלומות  היוהבדלים בסיפור החלומות כי 

לו במשך השנתיים ונזכר בהם רק עכשיו ונשנו שחזרו 
 .במהלך דיבורו עם יוסף

 

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

 

 שכחבמשך שנתיים  המשקים שרש מגלהפרעה  לפתע אבל
כל פעם לדבר בת שניסה למרווכאמור קודם ש ,יוסף את

כל פעם שנכנס למלך הוא שכח לטובת יוסף בכל זאת 
שר פרעה נזכר וגם  בדיוק ורק לאחר שנתייםמיוסף, 

, וכנראה המלך הבין זאת כי פעם ביוסף נזכר המשקים
 שהכרת הטוב הייתה ערך חובה כפי שמצאנו אצל אחשוורו

עם ספר הזכרונות, שהיה מוטרד על שלא החזיר טובה 
 .למרדכי

 

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

 יוסף של זמנו גיעה לא הפרנס אלא יוסף רק שעדיין לא
וראיה לכך  ,ויוסף הוא הפרנס הטוב שבורא עולם, לצאת

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

 השכחה והזיכרון שצץ לשניהם בדיוק לאחר שנתיים.
 

 פקדים ויפקד פרעה מצרים, יעשה 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, שפרעה ימנה פקידים בכל ארץ מצריםכתוב 
ממנה אחראי על כל ארץ מצרים, למה צריך פרעה כן פרעה 

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

 ימנהפרעה במקום  יעשהלמה כתוב  וגם?? משכורת?
 פרעה או לשון דומה??

היא שבאמת פרעה לא עשה כלום, ורק  התשובה
רק כישלון זה יהיה רשום  יהיהואם האחראי יעשה הכל, 

 על האחראי.
 

הוא  "את ההצלחהאם 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 
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 מצרים ארץ על וישיתהו וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה
 

מי ביקש מיוסף לתת עצות למלך, כאשר  מקשים רבים
הוא שפל מול ענק, איך העז פניו להוסיף על מה שלא 
התבקש מהמלך, שזה לכשעצמו עלול להתפרש כחוצפה 

 וגאווה??
 

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

?? יוסף? -בעצמו הוא  היה זה של דבר חכם אחר, שבסופו
לא פחד להגיד לפרעה שפרעה לא מתאים הוא עד כדי כך 

עלול לפגוע בכל אדם וכל שכן במלך  ודבר שכזהלתפקיד, 
 ועוד כך למלךשעבד מעיז פניו לומר כובפרט  ,של אימפריה

 בפני רבים????
 

 ופרעה נרדם וחלם והתעורר וחזרהיות , שלפרש וייתכן
לא מתאים לתפקיד  , זה עצמו סימן שפרעהלישון שוב

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

הבין שיש כאן מסר עצום לעמו הוא כמלך ו ,הרי הוא מלך

??? ופך צד וחוזר לישון?או לכל העולם, אז איך זה שהוא ה
 שהוא לא מתאים. ברור סימןכבר היווה זה 

 

אולי השאלה אולי הייתה כאן מעידה חד פעמית,  נשאלת
עד כדי כך פרעה העייפות התגברה עליו מאוד, אז למה 
 ??נכשל ונפסל לתפקיד החשוב בעקבות זה

 

, כי בעצם לא היה חלום ארוך עם שני החלומות, ונראה
אלא לילות כפי שהיה אצל יוסף,  2חלומות ב 2או 

 מכתחילה החלום היה בנוי שחלק אחד יחלום תחילה
הוא יקבל לאחר שישכב וירדם  ואת החלק השני ויתעורר

 שנית באותו לילה, 
 

לפי דברי המדרש הגדול המובא קודם שכך חלם  ובפרט
שנתיים ולא הייתה כאן מעידה חד פעמית  פרעה במשך

, סימן שבעל החלומות בכוונה בנה על כך שניתשנרדם 
שפרעה יתעורר וכדרכו יתעצל ויחזור לישון בחוסר 

, ובזה להוכיח לו שהוא לא מתאים לתפקיד אחריות
 .החשוב

 

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

 אמן ואמן. את עצמינו ומשפחתנו ראשון
 

 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 ולכאורה
 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 יוסף, ווהפתעות תהפוכות אוהב עולם בורא אבל
כחתן של אסנת בתו של פוטיפר, וגם חזר  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 לרעה, כי ולא, לטובה מופתעים להיות כדאי

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

 מצרים ארץ כל על אתו ונתון אברך לפניו ויקראו
 

ליוסף ששמר על  השכרמה מקום גדול לתמוה,  יש
נהיה מלך בארץ טמאה כמצרים זכה ושהוא  בכךהעיניים 
הרי זה ניסיון קשה  ??כשפיםעבודה זרה וטומאה ומלאה ב

 מנשוא???
 

מינו לשופט אנשי סדום ש בפרשת ויראכבר כתבתי ש וכפי
בסדום רק בגלל שרצו לקלקל אותו סופית, את לוט 

והחליטו שעל ידי התפקיד החשוב של שופט בסדום הוא 
מידת החסד!!  -נתק מהמידות הטובות המושרשות בו ית

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

 

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

 ??? הרוחנית
 

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

 לו את הכוח לענות ולפתור חלומות. ורק אלוקים הוא נותן
 

פרעה מקבל את דברי יוסף בשלימות, ומינה אותו  ואכן
אשר רוח "איש  שיוסף הואבגלל לתפקיד משנה למלך רק 

  ".אלוקים בו

 הצליחיוסף  ,"ערוות הארץ" -גם במקום טמא  לכןו
ובלי נפילות, כי הוא  וטהרה בקדושהמהתפקיד  תליהנו

עלה לתפקיד רק על תקן שהוא נאמן לבורא עולם ומאמין 
בזכות רק ציל את מצרים שהוא מהכריז  יוסף גםגם ובו, 

 .האמונה בבורא עולם
 

 הרשה לעצמו להקריב ולשחוט את אלוהיהםיוסף  ולכן
למרות  ,ששחט ואכל עם האחים הקדושיםכאת הכבש 

 זאת הואשזה תועבת מצרים לאכול את אלוהיהם, וכל 
עם  מהתחלה הוא באכי , בלי לפחד מהםזאת עשה 

וכולם ידעו  ידעו שזה מה שהוא!!, וכל מצרים האמונה
צדיק הציל את מצרים רק בכוח האמונה בבורא היוסף ש

 עולם!!! 
 

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

א לקדש שם שמים ללולהמשיך כל הזמן בגאון  עולם
 !!מורא

 

על יוסף שביקש משר פלא שבורא עולם הקפיד  לא
המשקים שיפעל לשחררו מתוך חנינה ורחמים, כי בורא 
עולם רצה שיוסף יצא בגאווה מתוך עוצמה, וככה הוא יפיץ 

 את האמונה בבורא עולם בגאווה מתוך עוצמה ובלי פחד.
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 בגלות מצרים, לעם ישראלמושלמת הכנה יצר  וזה
מ"ט שקע בנפל ושעם ישראל  שלמרות טומאת  מצרים
לא שינו שמם לשונם עם ישראל שערי טומאה, בכל זאת 

ולבושם, וכל זה מכוח גאוות היהדות שיוסף מלך בגאון 
 .והצלחתו כוחו ותלה רק בבורא עולם את ,בשם השם

 

עם ישראל שלא שינו לבושם שפתם ולשונם זכו  ובכוח
, כי בכוחו של "יוסף הוא המשביר"ולכן , לצאת ממצרים

 .לצאת ממצרים םהיו ראויייוסף עם ישראל 
 

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

 ."ממעשיהם
 

יחד, בהכל ולכתוב היה צריך לכרוך רש"י  ולכאורה
לא למד  בכל זאתים, ימלך בין הגושבוי ושלמרות שהיה 

וכתב באמצע הדברים רש"י הפריד  למהממעשיהם, 
 "??ועוד"
 

לא למד מה שכתב רש"י ששמדבריו משמע יתכן וכך  אלא
הולך רק על התקופה שהיה שבוי ועבד, הרעים ממעשיהם 

אבל על התקופה שהיה מלך לא היה לו ניסיון כמעט ללמוד 
 ?? למהכל כך וממעשיהם הרעים!!! 

 

על תקן של  , שהיות ויוסף נמלך רקהיא כאמור התשובה
, ועל תקן יהודי מאמין בשלימות בבורא עולםוקדוש צדיק 

ללמוד ממעשי עצום גדול וסיון ינ ליוסף הצדיקלא היה לכן 
אם חלילה היה נגרר לעבירות ואם חלילה היה , כי םיהגוי

בכל מצרים, שהרי הוא ייהפך ללעג ולקלס נחלש מאמונתו 
ולכן רק  כוחו המפורסם,ובמקור בעיקר  הוא זלזל בכך 

אז היה לו את הקושי העצום לא ללמוד רק כשהיה שבוי 
 .ממעשי הגויים

 

יותר נתחזק בעצמנו וכמה שיותר נחזק אחרים בשם השם כך אנחנו  בגאון,ברבים  לקדש שם שמיםעלינו לחזק ו לכן
המחזק שיאמרו: ראו את זה ונסגור בעדינו מלחטוא לבורא עולם, כי אם נחטא חלילה נהפך להיות להג וקלס ברבים, 

נופל בחטאים רחמנא ליצלן, ולכן כל אחד מאתנו יחזק אחרים ויתחזק בעצמו וביחד נתעלה ביראת והוא בעצמו אחרים 
ממה שהספקנו בעבר לחזק הרבה יותר ובעזרת השם נקבל כוחות נוספים שנספיק בזמן קצר פי כמה  שמים טהורה אמן,

 ונחת רוח מכל יוצאי חלצנו אמן ואמן.ושלווה ואושר רוחני וגשמי, עושר והרחבת הדעת ל , ונזכהכזהבזמן 
 

 לאשה אן כהן פרע פוטי בת אסנת את לו ויתן
 

יתכן  איך שאלזצ"ל  הפני מנחםבעל  מגור האדמו"ר
בבית זה  הרי, עם בת של פוטיפרדווקא שיוסף מתחתן 

להחטיא אותו  שניסתה מאוד מאישהסבל יוסף הצדיק 
העלילה עליו היא לה וברח  וכשסירב ,באיסור אשת איש

עלילות שקרים והוציאה על הקדוש והטהור שם רע שהוא 
 והכניס שהיא הוציאה עליוובגלל השם רע טמא ורשע, 
גלגל בורא , למה בבור מתחת לאדמה שנה 12אותו לכלא 

 ???, כחתן לבתו של פוטיפרחזר לבית זהעולם שיוסף 
 

מהבור, פרעה וכל שריו יצא יוסף הצדיק כש ובפרט
מחליט פרעה ופלא ש צדיק גמור,ליוסף כקדוש והתייחסו 

להיכנס לגוב  הסכים, ולמה יוסף זהשידוך דווקא נותן לו ו
", למה שוויגערחמות מסוכנת "עם כזו  האריות ולהסתכן

 ??התחמקיוסף ניסה ל
 

של  צדיק של שנשאר לה בגדשברגע  ,האדמו"ר עונהו
כל ובהמשך גם , זה גרם לה לחזור בתשובהיוסף 

 משפחתה.
 

כל בגדי לה את וכי לפני זה לא היה  תמוה,קצת  ולכאורה
 לאוכי הוא  ,היה בביתהיוסף בעצמו  ובעצם בביתה,יוסף 

לעורר אותה ואותם  מהבגדים שלויותר טוב קדוש ו
אם הבגדים הקדושים שלו החזירו  הרי?? בתשובה

 כל שכן???הוא עצמו לא בתשובה, 
 

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

רואה אותו ונזכרת ביוסף וייצר  והייתה, יוסף של הבודד
 ומפתההאסורים  לבור רצה הייתההרע היה מתגבר עליה ו

 שיחטא עמה, וכפי שכתוב במדרשים. יוסף את
 

 ושל נפש מסירות של בגד!! איך יתכן שלשמים זעק וזה
 רחמנא כגורם לטומאה ישמש עולם יסוד צדיק של קדושה

 ???ליצלן
 

שיוסף סירב לה שוב ושוב, היא כבר  שנים אחרי אבל
מרעיון זה  והתייאשהמלפתות את יוסף לעבירה,  נשברה

 .לחלוטין
 

, רעדה חטפההיא ו שוב ראתה את בגדו של יוסף היא ואז
זה בגד של מסירות נפש קלטה שגם מרשעת זו פתאום כי 

 םגיהינובל והבגד של יוסף שברח מעבירה וסזה  ,של צדיק
למרות שהייתה מפתה האסורים, ועדיין לא שומע לה בבור 

 בכל מיני פיתוים. אותו יום יום
 

שמאחורי הנפשית והקדושה בעוצמה  וכשהתעמקה
היא וכל כך היא התעוררה לתשובה שלימה, ו הבגד

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

 

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

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

 .טובה שכזו יוסף הצדיק לא סירב אלא שמח עליה
 

 

החפץ אז גם מתבטא בחפץ שמסירות נפש העוצמה של מקרין מסירות נפש של יהודי, עד כדי כך שהמזה, עד כמה  נלמד
, הנה רשעית שרצתה להחטיא את צדיק יסוד העולם הופך רשעים לצדיקיםפועל נפלאות שמקרין יראת שמים, והדומם 

צריכים גם הבגד של הצדיק משך שנים, בכל זאת בזכות בגד של צדיק היא חזרה בתשובה!!! אבל כמובן לא מספיק 
 .להתעמק איזה עוצמה מסתתרת באדם שהחפץ היה שלו, רק ככה החפץ משפיע ומעורר

  

לכל אחד בחיים היו לו מצבים שמסר את נפשו, אז  !!!לכל אחד ישאין ספק ש ??מסירות נפשכוח אין לו  מאתנו מיל אז
תתהפך לאש של קדושה, אש יוקדת בה ותשתמש בה ו רתיזכ !!!כן המסירות נפש שלך, קדימה בכוח המסירות נפש

 אמן ואמן. לעבודת השם יתברך
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 המשך - ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה
 

את השאיר למה הצדיק על יוסף  שתמה ברמב"ן ראיתי
?? הרי זה שימש למה, פוטיפראצל אשת - בגדו אצלה

  ??כחומר מפליל נגדו
 

שרק בגלל שהבגד נשאר אצלה  כתוב ברמב"ןמזה  ויותר
שיוסף יגלה למשפחתה את מעשיה הנפשעים היא פחדה 

הקדימה היא  ויוכיח זאת על ידי הבגד שנשאר אצלה, לכן
השאיר ללא חשש  יוסףאיך  תמוהשוב והעלילה עליו, ו

עליו להתגבר ולחטוף את ולכן היה חומר מפליל בשטח, 
 בגדו מידה??

 

שהיצר בוער על כבשעת ניסיון פשוטה היא, ש והתשובה
מיד בלי  חברח, כן תברדבר ראשון תתחשוב על כלום, אלא 

 !!! שום חשבונות לא על בושות ולא על נזקים, רק תברח
 

רבי עמרם חסידא  על קידושין פא'שמסופר בגמרא  כמוו
שמהצל והאור של אחת השבויות שהיו בעליית ביתו, לקח 

גברים ביחד להרימו,  10סולם כבד מאוד שהיו צריכים 
הצליח והרימו לבדו, בו והוא מכוח רצונו העז שהתעורר 

בכדי שיבואו חבריו , ק אש בבית שליוצעהתחיל לואז 
, להצילו מהניסיון, אמרו לו חבריו הרבנים ביישת אותנו

, ענה להם מוטב להתבייש שרב צדיק כמוך מרגיש ניסיון 
 ולא להתבייש בעולם הבבעולם הזה 

                   

שזה היה מידה זכה יוסף שהריצו אותו מהר מהבור,  ולכן
 גם ולכן, מעבירהוברח רץ יוסף ש זה בשכרכנגד מידה 

את ראה  שים סוף נקרע וברח כאשר ,"הים ראה וינוס"
 .ככתוב במדרש ארונו של יוסף

 

חשבונות , בלי לעשות כמו שיוסף ברח גם הים ברח כי
 בדיוק", הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה"

ברח בלי חשבונות האם משתלם לו להשאיר כמו שיוסף 
 את הבגד או לחטוף את הבגד מידה.

                         

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

 החלום את לו שפתר מיוסף מתלהבהנה פרעה  לב, נשים 
 בשנות מצרים את להציל, נכונה הצעה לו נתן וגם, כראוי
 מהיום לו ואומר, שלו הטבעת את לו נותן פרעה ואז, הרעב
, ממך יגדל הכסא רק פרעה אני ואילו, לבד מחליט אתה

 .בלבד כבודדהיינו רק תשאיר לי את ה

אמור  ףיוסש ובמקום ליוסף מחליט פרעה מיד זאת ובכל
 אוסנת את ליוסף החליט ונתן פרעהש בכך, להחליט

 וזה, ביותר ובוטה גסה התערבות זה ולכאורה !!!לאשה
שיוסף יחליט הכל  הקודמת פרעה החלטת את ממש סותר
כתוב  ג'  בבא בתרא, והרי בגמרא כשקרן אותו ומציגהלבד, 

 שמלך עומד בהבטחתו ולא חוזר בו?? 

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

 עליך הוא, כי דיבר רע רשע שר המשקים רק, המשקים

 אדון אתהש האמת את יודע אני אבל, בזוי עבד שאתה
 אלא עבירה לעשות רצית אתה ולא, עבד ולא ליצרך

 אותך לגרור שניסתה זו היא פוטיפר אשת זליכה הגבירה
  .לעבירה בכוח

, וטהור קדוש שאתה לך מאמין שאני אני מוכיח לך ולכן
, עליך שהעלילו בית באותו אדון להיות לך ייתן שאניבכך 
, רע שם עליך שהוציאה האם עם ולא הבת עם תתחתן ושם
 בעלה את נהרוג לא וגם, שעשתה מה על פרס תקבל שלא

  .בגללה
 

 רואים כולם ככה, שלה הבת עםאתה תתחתן דווקא  אלא
 שקט בלב אני וככה, עבד ולא אדון ואתה ,וכשר נקי שאתה

כי גם אני חייב לדאוג , אליך ומעבירו התפקיד את עוזב
 שםעם  מלוכהוכך קיבל יוסף , למצרים ולכבוד המלכות

 .כולנה על העולה טוב

שסוף האמת להתגלות, וכל מאמץ של מסירות נפש לא נמחק, ולמרות שלפעמים נראה כאילו טרחנו חינם, , ללמדנו
למה??? אבל אל דאגה האמת תצוף וסוף  לךבאמת, וזה כואב  שאתהרע והפוך ממש ממה כאדם  אותךואנשים רואים 

הכבוד לבוא, וכל הסבל שהיה לך עד שתתגלה האמת זה ישמש כפרת עוונות ומחילת פשע, ובעזרת השם נחיה בשם טוב 
 .אמן ואמן העולה על כולנה

 

 והם לא הכרהו
 

הנה לשבטים כל כך ונתבונן בדבר פלא עצום,  לב נשים
יושב על כסא מנים ברורים שיוסף הוא זה שהרבה סי

משנה למלך מצרים, ובכל זאת שימו לב איך כאילו סמאו 
 והדברים מפליאים!!! ונסתרה דעתם עיניהם

כך  ,כושיםהיו ארץ מצרים בזמן האבות כולם הנה  כי
כשבאו שבטים עשרת ה, והנה בפרשת לך לךכותב רש"י 

 ,מחזה מדהיםמ למצרים היו אמורים להיות מופתעים
בשינוי חד שונה והוא שולט ביד רמה הסגן שיושב מלך או 

ובעצם צבע  ,בין שחורים לבןהוא כי מאחרים שסביבו, 
אז , דומה לאבא יעקבהוא וגם  ,שבטיםעורו ושערו דומה ל

 ????לא הכירו אותופלא עצום איך 

יש  37בלי זקן ועכשיו בגיל  17בגיל עזב אותם  הואש נכון
הוא  עם הזקןואדרבא דווקא  זקןה עם בכל זאת גםן, לו זק
הרי  יופיו המפורסםאת  נוסיףו, אבינו דומה ליעקביותר 

 ??שכל ילד קטן יצעק הנה יוסף?
 

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
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 מה הקשר ???מחבלמרגל או הוא לא ש מוכיחהקטן אז 
 בין הדברים???

, שברצונו לקיים את החלום הראשוןלא קלטו,  למה
 מלבד ההורים 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
השאיר כביכול בכלא אותו הוא ש משמעוןאת כולם, חוץ 

ואיך שמעון  הוא בנו, כאילוודאג לו  שהלכו הוא שחרר אותוכומיד 
ידע שהוא שמפרש רש"י ש וכפי ,עצמו לא קולט שבעצם זה יוסף

מאיפה היה להם לתמוה  והאחיםולוי ביחד מסוכנים, 
 ???אחיםשב המסוכניםיודע אדם זה מי 

  

היחיד במצרים המשנה למלך הוא , ולמרבה הפלא
במקום שכולם עובדי  בפרסייה שמזכיר שם שמים

 "!!!יראאת אלוקים אני " - אלילים
  

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

 3שיביא את בנימין, ולאחר  אחדימים והציע שישלחו 
, שעשה חשבון הנפש כי הוא ירא אלוקיםימים הוא טען 

והוא  מתחשב בהםולכן הוא משנה את החלטתו והוא 
יישאר  אחד ורקאת בנימין  שיביאואת כולם  משחרר

 בכלא.
 

, הם מדברי יוסף שטוען שהתעורר לתקן דרכיו ושימו לב
, גם הם מתעוררים לעשות חשבון הנפשמפני יראת שמים, 

 צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל" ואומרים 
 הצרה אלינו באה כן על ,שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו

 ולא קולטים שזה יוסף. , אבל הם נעצרים"הזאת
 

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

כועס אבינו  ואת הדרישה להביא את בנימין, יעקבזאת 
למה בכלל סיפרו שיש להם אח קטן, והם עונים לו עליהם 
שהאיש ידרוש להביא את האח הקטן  העלו בדעתםכי לא 

ופלא איך כולם כראיה שהם לא מרגלים, כי מה הקשר, 
הרבה ל כך כ, ומבינים שהדברים לא הגיוניים ומוזרים

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

 

ויוסף רואה אותו והוא  ,בנימין מגיע למצרים והנה
", ומתחיל לבכות בני יחנך יםקאלמתרגש ומברך אותו "

שמו לב איך  איך לאובורח מהחדר, איך לא שמו לב לזה??? 
שהוא מברך את בנימין בשם ה', הרי מדובר כאן במשפחה 

לא שמו  למהשל ספק מרגלים, מה הוא מתלהב מבנימין?? 
לב שהם אחים מאב ואם שמאוד דומים ולכן יש ברכה 

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

 

כאשר שחיטת כבש  ,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 הקדושים??? והם השבטים מרגליםכ
למרות ששנים הזירו ואוכלים ושותים עמו בלי להתבלבל, 

 ???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 מנחש על פי הכוס הם תמהו, כי 
 ?, ושוב מה פתרון הדבר??מנחש בכוס

לא בכל זאת הגנב של הכוס, ונמצא דווקא בנימין  ובסוף
הורגים את הגנב רק הופכים אותו לעבד, למה??? למה לא 

שהאח הקודם גם הפך להם להזכיר  רצה שיוסףקלטו 
ייתכן  איךלעבד ולא נהרג, וגם את זה לא קלטו?? 

ית יהקיצוניות שמברכה והתרגשות עם דמעות על רא
בנימין, ומסעודה משפחתית חגיגית, נהפך הדבר לאשמת 

 עבדות???ב וענישתובנימין בגניבה 
 

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

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

 

וזה ההסבר לכל התופעה , המוסר מדהים הוא ובאמת
שהאחים של יוסף סימנו המדהימה שראינו כאן, והוא 

לא טעו בכך שהם בוודאי שהם והמטרה הייתה מטרה, 
מכרו את יוסף, והיו בטוחים שבוודאי החלומות שקר, 

הם היו בטוחים בדעתם עד כדי כך וויוסף לא יהיה מלך, 
 .מיד לאחר המכירה הם ישבו לאכול כי לא הרגישו שטעוש
 

כל הסימנים שהיו להם ושיוסף טרח להראות להם,  ולכן
המשיכו בטעותם  עיווריםכמו כי הם , ופשוט זה לא עזר
חשבון נפש  עשוהם נכון ומלך,  אכן נהיה שלא יתכן שיוסף

 ,שלא ריחמנו על יוסף כשהתחנן עליהם אשמים אנחנו ובכו
, אין מצב שטעינו ויוסף מלךבשלהם שעדיין הם  ובכל זאת

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

האמת היא הקדוש ברוך נותן לנו כל הזמן סימנים מה למרות שו ,אנחנו יכולים לחיות בטעות, בחיים שלנוגם זה  ככהו
אנחנו לא וכך שנים !!! אנחנו חיים בטעותשיתכן ואנחנו לא חולמים אנחנו מתעלמים ולא רוצים להכיר באמת, ובכל זאת 

 מאמינים שיש מצב שאנחנו טועים וחיים בטעות.

בורא עולם יראה לנו שחיינו בטעות ורימנו את עצמנו כל החיים, ולמרות כל , אוי לנו מיום הדין, מיום התוכחה ואז
 .את הסימנים לפינות לא נכונות שהסטנו הצידההסימנים שבורא עולם נתן לנו במשך החיים התעלמנו או 

 

האם ככה באמת אנחנו רוצים ?? באמת? האם אנחנו חיים?? ?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" לעבודת הבורא באמת ובתמים לקפל שרוולים
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בחור ישיבה קנה  ,סיפור נפלאאת העניין אספר  להמחיש
ויום לאחר ההגרלה הוא ניגש לדוכן  ,לוטו -הגרלה כרטיס 

ם שלו עלו בהגרלה וכי הפיס וראה מפורש שכל המספרי
מרוגש  הבחור₪, מיליון  7בפרס הראשון של  הוא הזוכה 

כולו סיפר לאביו ולאמו ולכל משפחתו ולכל ידידיו 
שפתאום התרבו כחול אשר על שפת הים, ואז נזכר שעליו 

 י ברק לתל אביב למשרדי מפעל הפיס.לנסוע מבנ

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

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

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

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

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

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

  כרטיס לבדיקה במחשב של מפעל הפיס.את ה

בביטחון  הבחור 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 
מזוהה, והמנהל מתחיל לגמגם ואומר לבחור שמע ידידי 
יש בעיה אם המחשב לא קולט אז לפי חוקי מפעל הפיס 
שייתכן שגם כתובים על גב הכרטיס שלך אין זכיה, הבחור 

כהוגן, והתחנן למנהל להעביר את הכרטיס שוב ושוב  נבהל
 אך ללא הועיל, לא נקלט!!!

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

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

 
 

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

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

 

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

 ושקדים בטנים ולט נכאת דבש ומעט צרי מעט מנחה לאיש והורידו
 

" שהיות ואסור להוציא פירות צפנת פענחבספר " כתוב
, לכן יעקב אמר להם )רמב"ם מכירה יד' ח'(מארץ ישראל 

 .פירות שיוציאו לאיש רק קצת
 

לשלוח את בנו הקטן , אם יעקב אבינו נקרע ולכאורה
וגם רק אחרי ערבות של יהודה, כי  ,נגד רצונובנימין ממש 

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

 לנסות לשדל ולרצות את האיש.
 

זה דווקא עלול עצם יעקב אבינו שלח רק מעט, הרי  ולמה
 כזלזול בכבודו??שיראה בזה להכעיס את האיש עוד יותר 

דבר שיש יעקב אבינו היה בטוח שאם ישלח לאיש אלא, 
יוסיף סייעתא , זה רק בו מסירות נפש בהקפדה על הלכה

 ונשיאת חן שלא על פי דרך הטבע. דשמיא
 

מה שאמר יעקב אבינו לעשו נקלוט דוגמא ל ומכאן
 אפילו במצב סכנה ומצוקהש ",תרי"ג מצוות שמרתי"

 .יעקב אבינו הקפיד לדקדק על ההלכה בלי פשרות
 

וקלט את הפירות קצת מעט ושני כשיוסף קיבל את  ומצד
הקפדה  של ועוצמהשטומן בחובו אמונה אמתית  הרעיון
 להבה! אשכהתרגש והתגעגע יוסף הצדיק כמה  ,בהלכה

רגשותיו של  לנוכח לב מי לא ימס !!והקדושלאביו הצדיק 
 .גדלות אמונת אביו יעקביוסף שגאו בעוז מול 

 

שהקפדה על תורה ומצוות מתוך אמת טהורה לא אמורה להזיק, אלא אדרבא אנשים מעריכים אמונה תמימה  ללמדנו
בתוך ליבם מעריכים אדם שהוא בעל ערכים לכן רוב בני האדם ועקבית, והיום בעולם שרוב האנשים הם בלי ערכים 

, אבל בלבם יש למרות שכלפי חוץ הם מזלזלים ושונאיםחוץ מאנשים ששונאים ולפעמים  ומשמעת עצמית גבוהה,
 .וכמובן יש מקרים יוצאי דופן שעליהם יש להתייעץ עם רבהערכה, 

 

שלא נכנס לשום הרצאה של קירוב רחוקים כי זה לא משך את שמעתי שאדם בסמינר שהיה בעל מפעל לממתקים  ואכן
לבו, ובמקום ההרצאות הוא עמד בחוץ וחילק ממתקים לילדים, וכמובן כל הילדים התלהבו ואכלו ממתקים בתאבון 

ובעל המפעל ניגש לאותו ילד ושאל מהצד ולא השתתף במסיבה, כי הוא היה הבן של המרצה, מוגבר, ורק ילד אחד עמד 
ענה לו הילד שהוא לא אוכל ממתקים שהוריו לא אשרו שהם כשרים, ואכן כשבעל  הוא לא משתתף בחגיגה??למה  אותו

המפעל הגיש לו ממתקים הוא חיכה בסבלנות עד שאביו סיים לגמרי את ההרצאה והתפנה ורק אז הוא ניגש לשאול את 
 הממתקים.אכל בברכה את אביו לכשרות הממתקים, ורק לאחר האישור הילד 

 

לחזור  החינוך שקיבל בן המרצה, זה השפיע עליו עוצמת וגדלותבעל מפעל שלא נכנס להרצאות, בראותו את  ואותו
מול כולם, זה גירה אותו להתחבר לעוצמה  בתשובה שלימה, כי הוא התפעל מעמידה על עקרונות גם במחיר של התאפקות

  נים ומול כל העולם וכל התשוקות!!!היהודית שעומדת במבחן המציאות גם כלפי ילדים קט
 

יש שם עד היום באזור ש להונגריהמכיר יהודי שנלחם על שמירת עיניו ומחשבותיו, ואדם זה נצרך לטוס  ואני
אנטישמיות קשה נגד יהודים, והנה אותו יהודי עבר במרכז העיר והפריצות שם הייתה קשה ומחרידה והוא נלחם גם שם 
לשמור על קדושתו, והנה לפתע הוא מרגיש נגיעות קלות בחליפתו הוא חשש שמא כייסו אותו, אבל ממש לא!!! אנשים 



 מקץ -וטהר לבנו 

9 
 

על מונית גוי הזמין אותו לנסיעה חינם וסיפר לו שהוא פשוט גויים מבוגרים פשוט נשקו את שולי חליפתו, עד כדי כך שב
הוא וחבריו ואנשים ברחוב נדהמו לראות איש דת צעיר בודד ולא מקומי ולא מוכר שנזהר ושומר על קדושתו, ודבר כזה הם 

 !! לא ראו מחייהם, וקוים בו "וראו כל עמיי הארץ כי ה' נקרא עליך, ויראו מפניך", כן!! אפילו אנטישמים!
 

   נגנב מבית אדניך כסף או זהבהן כסף אשר מצאנו השיבנו אליך, ואיך 
 

שהאחים הקדושים טענו שהרי  זצ"ל הגרי"זמרן  מבאר
ההלכה שאבדת גויים מותרת, ואליו גזל גויים אסורה, 

בכל זאת ולכן יש קל וחומר שאם אבידה של גוי המותרת 
כל שכן  ,מארץ ישראלאותו החזירו עצמם והחמירו על הם 

 שהם לא יגזלו שהיא עבירה חמורה.

, מפורסמת יש לטעון על טענה זו על פי מעשיה אומנם
שפעם משה השכן מקומה א' השאיל מטאטא מיוסף 
מקומה ד', ולאחר מכן הוא החזיר לו את המטאטא בצירוף 

לתמיהת שכנו יוסף על פשר המטאטא הקטן  מטאטא קטן,
סף, ענה משה שפשוט המטאטא הגדול הוליד מטאטא הנו

סא יקטן, ולאחר שבוע חזר הדבר על עצמו עם השאלת כ
קטן בטענה  אבצירוף כיססא ישמשה החזיר ליוסף את הכ

שהכיסא הוליד, וכך זה חזר על עצמו במברגה גדולה 
 .שחזרה עם מברגה קטנה בטענה שהמברגה הולידה

משה ביקש להשאיל את רכבו של יוסף, וליוסף אחד  יום
היה רכב יוקרתי ובשמחה הוא השאיל אותו למשה כי היה 
בטוח שהרכב היוקרתי יחזור אליו בתוספת מכונית קטנה 

אבל להפתעתו עברו כמה ימים והרכב אולי איזה אופנוע, 
היוקרתי לא חזר לבעליו, ובלית ברירה ובאי נעימות יוסף 

ותו בעדינות איפה הרכב, וכמובן ניגש למשה ושאל א
הקטן כי לא רצה להפסיד אולי את הבונוס  בעדינות

שהפעם מטבע הדברים אמור להיות מוצר יקר, ולהפתעתו 
 משה עונה לו בטבעיות הרכב מת ונעלם מהעולם!!! 

הנדהם שואל בתדהמה מה פירוש הרכב מת ונעלם??  יוסף
כן הרכב מת אבל משה רגוע עונה לו, אין דברים כאלו!!! 

ונעלם!!! וכפי שהאמנת שמטאטא מוליד וכיסא מוליד 
ומברגה מולידה ואז לא טענת אין דברים כאלו!!! אז גם 

 תקבל ותאמין שהפעם הרכב מת ונעלם!!!!!

משה היה שווה להפסיד מטאטא קטן וכיסא קטן ל ובעצם
ומברגה קטנה רק בשביל לזכות בסוף במכונית 

ן את כל זה שיפסיד כמה !!! ואולי הוא תכנהיוקרתית
 פעמים קצת, בכדי לזכות בסופו של דבר בדבר הגדול!!!

כל מוחצת לטובתם, כי טענת האחים לא הייתה כן  ואם
יוסף יכל לטעון להם אתם העדפתם להחזיר לי מארץ כנען 
את הכסף המושב לכם, כי כך תרכשו את אמוני וכך תגנבו 

 "??הכוס אשר בו אנחשלי את היקר לי ביותר "

היא על פי שאלה נוספת ששואל מרן הגרי"ז  והתשובה
ואת הכסף זצ"ל מה פשר הדגשת יעקב אבינו שאמר לבניו "

שלכאורה המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם", 
 " מיותר שברור שהחזירו ביד??בידכםהמילה "

בפי המילים "לי להוסיף ולהקשות שגם  ונראה
ואת מיותרים, שמספיק אם היה כתוב " "אמתחתיכם

", ונשים לב שגם כשדיברו  והתווכחו הכסף המושב תשיבו
בפי עם יוסף הם שוב הדגישו "הן כסף אשר מצאנו 

מספיק היה  השיבנו אליך מארץ כנען", אמתחתינו
 שיאמרו "את הכסף שמצאנו החזרנו מארץ כנען"??

שקל אז הם  1000יש כאן דגש שלא רק שהם מצאו  אלא
הם החזירו בדיוק את הכסף שקל, אלא  1000החזירו 

שמצאו ולא השתמשו בו ונתנו במקומם כסף אחר, למשל 
אם כל השטרות היו מקומטים אז את אותם השטרות 
המקומטים בדיוק אותם הם החזירו, והם שמרו לא לגעת 

זה אפילו שהיה ולא להשתמש ולא להשאיל את הכסף ה
להם משא ארוך מאוד בימים ההם בין מדינות, בכל זאת 
מחמת ישרות מופלגת הם לא נגעו באותו כסף בכלל!!! 
ולכן מודגש שאותו הכסף שהיה בפי אמתחתיהם דווקא 

 אותו בדיוק הם החזירו, 

הם היו רמאים שניסו להפסיד קצת בכדי להרוויח  ואם
וקא את אותו כסף הרבה, לא היה חשוב להם להחזיר דו

בדיוק, אלא העיקר שיחזירו את שווי הכסף אפילו 
במטבעות או בשטרות אחרות, אלא כאן ברור היה שהם 
החזירו רק בגלל יושר מופלג שאין כדוגמתו, ולכן ציווה 
אותם יעקב להחזיר את הכסף ביד, דהיינו שימחישו ליוסף 

 שזה בדיוק אותו כסף ממש שלא נגעו ולא השתמשו בו.

ת שהשפשיושר שדרש יעקב אבינו מעם ישראל זה הקפדה מושלמת לא להתקרב לרכוש של השני, וכפי שאמר  ללמדנו
שנגנב גביע של כסף התברר  ולפתע, להתבשם מתורתו של האדמו"ר קוצקעיירה סיפר לנכדיו, שבילדותו נסע לאמת 

 הרבי מקוצקשמע זאת  !!הפקרכמו הכל  כאןמבאי הבית הגיב: מה הפלא שגונבים כאן, הרי  חדמביתו של הרבי, וא
שמאותו יום הייתה לו ההרגשה כאילו חומת ברזל  השפת אמתסיפר ו !!!!"לא תגנוב": הרי כתוב והגיב בחדות לשונו

 י לא שייך!!!כ – לשלוח יד בממון השניואדירה מפרידה בינו לרכוש הזולת, שאיש לא מסוגל להעיז 
 

שידגישו את יושרם המופלג בזהירות על רכוש הזולת,  –נלמד מזה שיעקב אבינו דרש מהם להשיב את הכסף ביד  ועוד
עד כמה יש עלינו החובה להדגיש את הישרות המושלמת בכדי שנעשה קידוש ה' עצום, כי גם גויים מבינים מה עוצמת 

הקושי להיות יישר כמו סרגל, ובראותם את עוצמת ישרותנו זה עושה קידוש השם עצום, וממילא נבין עד כמה עלינו 
ולא לעשות דברים שעלולים ליצור חילול ה' עצום, ועלינו להיות ישרים ונתפלל לבורא עולם לא לעשות חילול ה'  להיזהר

שיעזור לנו שנתפרנס בשפע וביושר, ושלא נהיה תחת ניסיון קשה של מצוקה כספית שהיצר עלול להפיל אותנו מחמת 
 מצוקתנו ח"ו. 

 

 ואתם עלו בשלום אל אביכם
 

שיהיה להם  שכאן רימז לעשרת השבטים הרבינו בחיי כתב
תיקון נשמה על מכירת יוסף, והתיקון היה שגופם 
השתעבד אחרי פטירת יוסף, וגם על ידי הריגת עשרת 

מותם של כן לומלכות, כי הגוף זה ככתונת לנפש, הרוגי 

היה כנגד העוון שחטאו , וזה כעונש בכותנתםזה  הצדיקים
ועל ידי תחבולה זו  ,בכתונת הפסים שטבלהו בדם שעיר

 ואכן, הםלאבי שיתגלה הדברביצעו את מכירת יוסף בלי 
 .ולה זו יתכן ולא היו מוכרים את יוסףבלי תחב
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על שנאמר בתפילת יום כיפור " אלא אזכרה" ובפיוט
עשרת הרוגי מלכות שנרצחו על עוון מכירת יוסף, כתוב 

תאר ובת בליעל לקול בכיתו של רבי ישמעאל עמדה, ש
תו להעמידה. נאץ י, ושאלה מאת אביה חייפיו בלבה חמדה

שאלה  להפשיט עורו מעל פניובליעל דבר זה לעשותו, 
לעשותו, וכשהגיע  דבר זהמאתו, ולא עכב 

מעלה   צרח בקול מר ליוצר נשמתו. שרפי תפילין למקום
צעקו במרה, זו תורה וזו שכרה עטוה כשלמה אורה, אויב 
מנאץ שמך הגדול והנורא, ומחרף ומגדף על דברי תורה. 
ענתה בת קול משמים, אם אשמע קול אחר אהפוך את 

יא מלפני העולם למים, לתהו ובהו אשית הדומים, גזרה ה
 .קבלוה משעשעי דת יומיים

 

עונש קשה זה היה כנגד אשת פוטיפר שחמדה את  ואולי
יופיו של יוסף וכנגד מה שחטפה את כתונתו של יוסף, 

ולכן יוסף נשלח  ,שמזה התפתחה העלילה שלה נגד יוסף
שבת בליעל תחמוד נגזר  לכןלבור האסורים שנים רבות, 

הגזרה אולי ו, ו בחייויופיו של רבי ישמעאל ושיפשטו עור
ועדיין לא  ,תנאים אלוצדיקים והייתה שנבחרו דווקא  מלפניהיא 

 מצאתי מקור ברור לזה ואדרבא אשמח לקבל מקור לזה.

 

 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

טז'  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 סיוון תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן הרב דוד  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –אלפער 

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  פנחס   וישב
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי שמעון  מקץ
ה' טבת  -  תחי'הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל  –לע"נ  מטות 
כה'  –בן הרב אהן צבי נודל שיבלט"א 

 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

 חסיבהאליהו ושמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל 

 .נ.צ.ב.ה.ו' באב תש"ן ת -נפטר ב

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום  ואתחנן   שמות
 יח' אב –ריינר 

נכדו הרב שלמה 
 פרידמן מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

הכהן בר  ש"ב: הרב שמריהו זונדל –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא אקרמן בת  –ל"נ  ראה
 -הרב שמריהו זונדל הכהן שר )שאער( 

 ג' אלול

משפחת יאלס 
 שליט"א

 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב אברהם  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער 
 שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה בן הר"ר  –זקינו לע"נ 

 יא' טבת תשס"ג –שרגא צבי ריינער 
 

ריזל בת הרב ר' אברהם   -ולע"נ זוגתו 
 ח' טבת תשע"ג –סופר ז"ל 

 פ ח.הרה"ח רב 
 ריינער שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח   -לע"נ 
 יוסף אקרמן  נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

לעילוי כל הנשמות  בעילום שם יום כיפור   מצורע
הם יעל שלא נאמר

 קדיש

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 תשס"חל' ניסן 

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

   פורים   אמור

      בהר

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 gmail.com@106855או באימייל    0527120333 יוחנן ריינר

 תורמים נוספים
    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  – י"קהרב  ,₪ 100ראש ישיבה חשוב בבני ברק 

 ₪  300 באשדוד ראש ישיבה חשוב  ₪ 200הרב שלמה ביטון   ₪ 200שמעון שנקר הרב 

mailto:106855@gmail.com



