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גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם

פחדו  "אני יוסף" לאחיויוסף אמר כאשר ש לפרש נראה
אבל  ,באמת יוסף אכן הואהם חששו שמא כי  ,לגשת אליו

 .17לא אותו יוסף הצדיק שהיה בגיל 

כי ביראת שמים ראו , חלילה נטמא יוסףשמא חששו  כי
ין הקדושה יורק בענ ,שיש לו שהרי הזכיר תמיד שם שמים

 .לעומתםחששו שמא הם הרסו אותו ועכשיו יוסף מקולקל 

וראו שאני מהול  אמר להם ראו את ברית המילה שלי לכן
, והאחים הקדושים בקדושתם ידעו לא פגמתי בבריתישו

 להבחין.

שאברהם אבינו עומד על פתחו  עירובין יט'כתוב בגמרא  כפי
 ן זה שליוכל מי שמהול אברהם אבינו טוע  גיהינוםשל 

  "אמר רבי אבא"לך צג' א'  זוהרב, ומבואר מהגיהינוםושולפו 

 אברהם אבינו רואה אותו כמהול. צר בריתוונשרק מהול ה

שיוסף מהול ולא  גם האחים הקדושים ראו בקדושתם כך
, שהם לא קלקלו את יוסף אז הם נרגעורק בבריתו  פגם

 הצדיק.

צדיק ה האמתישזה יוסף והאמינו ראו באמת הם  אז
 .מקולקלאחר ויוסף חס ושלום לא , ושהיה להם

ושלא תהיה זקנותינו מביישת את  ושנקדש שם שמים שלעולם נהיה צדיקים בלי נקלקל חלילה ברוך יעזור הקדוש
 , אלא אדרבא הכל הולך אחר הסוף, וסוף טוב הכל טוב, ונזכה להיות נקיים אמן ואמן.ילדותינו התמימה

  

 מצרימה אתי מכרתם אשר כםאחי יוסף אני ויאמר
 

האחים חששו שמא זה לא הקדוש, ש האור החיים כתב
מצד שני הם חששו שאם זה אכן באמת יוסף כן יוסף, כמו 

 .שמא עכשיו ינקום בהם

יודע יוסף והראיה שאני . אני א מר לאחיו,ויוסף א ולכן
נוסף בו חרם ששמכרתם אותי למרות שזה סוד כמוס 

דעו לכם  ב., לא אמור לדעת עליו ואדם זר שאסור לגלותו
אותי עדיין הרגשתי שאתם אחים שלי,  שמכרתםבזמן גם 

למרות הצער וכאב והבכי שהתחננתי לכם ולא הקשבתם ש
 אליכם כאח.  לא התנתקתי מאהבתיאני  גם אזלי 

יוסף אכן הוכיח להם שהוא יוסף על ידי שהוא  ובעצם
כיח להם יודע את סוד המכירה, אבל איך הוא יכול להו

אפילו בעת המכירה לא סרה ששאכן הוא אוהב אותם 
 אהבתו אליהם???

לתרץ, כי הנה האחים עשו חרם שלא יגלו זאת,  ונראה
לא  ואוליאבל יוסף יכול היה לסרב לחרם, ולא לקבל זאת, 

מספיק שיסרב בלבו אלא חייב להוציא זאת בשפתיו, 
 .במקום סכנה הוא לא חייב להוציא זאת בשפתיו ושמא

גם אם היה מסרב בפה לחרם לא היו מתייחסים  ואולי
אליו כי מכרו אותו למצרים מקום רחוק מארץ ישראל ולא 
חששו שהוא יצליח לגלות זאת לאביהם, לכן לא היה סכנה 

 ליוסף למחות בחרם ולא לקבלו.

שנים שהיה  9 ב לא הפר את החרם, כיגם אופן יוסף  ובכל
ח לאביו ולגלות לו מלך במצרים יכול היה לשלוח שלי

כי הוא  אלאבמצרים, ולמה לא עשה זאת??? חי שהוא 
כיבד את החלטת האחים כי אהב אותם ולא רצה לצער 

 אותם, לכן קיבל את החרם נגדו ולטובת האחים.

היה הוכחה ניצחת לאחים שיוסף אוהב אותם אכן  וזה
 .בבכי וגם ברום מעלתוובסבל גם  מאז ולתמיד

לתי נתפס, איך יוסף מתעלה על עצמו בזה האנושי   ובשכל
למען האחים בזמנים הכי אכזריים והבלתי נתפסים 
בהתנהגות האחים כלפיו, זר לא יבין זאת, ורק איש בעל 

, מסוגל להתנתק רגשית עד כדי כך בקב"האמונה וביטחון 
, "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו"ואכן על יוסף נכתב "

 .הגבוהה ביותר וחוץ מזה זה גם מידות טובות ברמה
 

 המשך -אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו 
 

האחים הקדושים, חזרו הקודמת כתוב ש בפרשה
חמלו בתשובה על ששמעו את יוסף מתחנן עליהם והם לא 

מדין רודף וכפי עונש עבדות עליו אלא הענישו את יוסף ב
 שהרחיבו המפרשים.

 

הם התעוררו לחזור בתשובה רק בגלל למה קשה כן  אםו
בוכה  חמור הוא תחנוני יוסף, הרי כל נידון למוות או לעונש

חששו שטעו בשיקול הדעת אז גם בלי  ואםומתחנן?? 
הדבר תחנוני יוסף היה עליהם לחזור בתשובה על עיקר 

כן רצו על שטעו בשיקול דעתם בכך שדנו את יוסף כרודף ש
ולא מתקבל על אותו לעבדות??  להורגו ובסופו של דבר דנו

שבגלל תחנונים ישתנה שיקול דעתם הרמה של הדעת 
 באור החייםועי' רמב"ן, ואכן ראיתי  האחים הקדושים!!!

הקשה עוד שהיה להם לומר עמד על קושיה זו, וש הקדוש
 "??על אשר מכרנואנחנו אשמים "
 

פי הדברים הקודמים זה מובן, שהאחים הקדושים  ועל
כעוס עליהם הדבר שיוסף הצדיק במקום לקלטו שעצם 
את  על עצמוחרם ולצעוק שהוא לא מקבל ולמחות על ה

, והוא ידאג לספר זאת לאביו בכל שנעשה לרעתו החרם
התחנן אליהם רק דרך שיתאפשר לו, במקום זה הוא 

ברחמים, ובכך גילה את אהבתו אליהם שלא רוצה לצערם 
להגן על ולהרוס להם את החרם שקבלו עליהם בכדי 

" ולכן רודףעצמם, אם כן זה עצמו הוכיח שיוסף אינו "
 מתחנוניו הם התעוררו וחזרו בתשובה על מכירת יוסף.

 

 ?? חי אבי העוד יוסף אני
 

 והאור !!!חי שאביו זה לפני ידע הרימקשים המפרשים 
שיוסף בא שיש דעה  'ולסוטה על פי הגמרא  כותב החיים

ברגע ו שבטים 10 הפסיד לכן ,עבירה –לעשות מלאכתו 
 .2 רק לו נשארוהאחרון עצר וברח ולכן 
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בעצם  אם כן זאת ידעאבינו  יעקבלפי זה ש ובפשטות
 ליוסף מספר יהודה ואכן ,חי שיוסף ידע כבריעקב אבינו 
 ולא טרף טרף אך" במיליםוטמן זאת מזה  שאביו יודע

 רק ,חי הוא כי אותו לראות שייך שאכן "הנה עד ראיתיו
 יעקב מצטער עלולראותו,  זכיתי לאעדיין  יעקב - אני

 !!!אותו שפיתתה זליכה ידי על נטרףש
 

 התבייש הוא כי "!!חי אבי ודהע" יוסף חרדת מובן כן ואם
עם אשת  לחטוא באיוסף  –הוא ש קלט שאביומכך 

נוצר נזק אביו ראה שנודע לו ששהוא נבהל בפרט ופוטיפר, 
 ורק עצר באמצע. ,יםשבט 10שיוסף הפסיד מבואו חמור 

 

שאלה אותם  שאליוסף כשהתגלה לאחיו הוא  ולכן
שהרי כל הזמן סיפרו  ",העוד אבי חי" שנראית כמיותרת

בשאלתו היא,  אביהם חי, אלא ייתכן וכוונת יוסףלו ש
 הוא האםו של החטא??? זהה במצב אותי ראה אבא אםה

  ???הגדול שנוצר מכך הצער את שרד
 

 נורא זה האחרון ברגע נעצור אם אפילו לניסיון להיכנס כי
דרכים  2אומרת שאם יש  ז'נ ב"בוכמו שהגמרא  ,ואיום

לא אין פריצות אזי גם אם  היובדרך אחת יש פריצות ובשני
אם אכן התחיל  הסתכל על הפריצות הוא רשע, כל שכן

 בעבירה שעל אחת כמה וכמה הוא נקרא רשע.
 

 

, ולהזכיר בעת ניסיון את דמות פני אבינו כאילו מסתכל ורואה אותנו, וזכור לי להתבייש באבינו , שחובה עלינוללמדנו
, ותמיד נזכור שלא מילדותי שראיתי סגולה כזו בספרי ברסלב, וחלילה לנו להתחצף להורינו ולהפסיד סגולה חביבה זו

שינו שאבינו יחיה ויתענג נחטא ונתבייש וניבהל ממה שיקרה לאבינו כשישמע מרוע מעללינו ח"ו, אלא אדרבא נתקן מע
 .לשמע פעלינו וטוב מעשינו אמן ואמן

 

 המשך – הרשעים את מחייב יוסף -ויוסף ישית ידו עליך 
 

 

, ולשם על יעקב ישית ידושיוסף מה הכוונה  המדרש שואל
 ???מה הוא ישית ידו על יוסף

 

יד שלא שמשה בעבירה, תבוא ה: הקב"האמר ש, ומתרץ
 .ו כולם שיוסף נקי מאשת פוטיפרשידעותינתן על עיניך, 

 
יוסף מחייב את " אומרת לה' ב' בשבת הגמרא והנה

מה עומק כוונת הגמרא, צריך עיון וכי  לכאורהו, "הרשעים
צדיקים יש להם לוכי רק את הרשעים הוא מחייב, הרי גם 

קדושת שהוא כנגד  ללמוד מיוסף הצדיקמה הרבה מאוד 
 ??היסוד שביסוד

 

 יוסףש דעה מביאה 'ול סוטה הגמרא שהנהלבאר,  ונראה
 אבל ,עבירהמלאכתו הכוונה שבא לעשות  לעשות בא

 בשנייה וכך אביו של דיוקנו דמות ראה הניסיון בשעת
 .החוצה ממנה וברח יצרו על להתגבר הצליחהוא  האחרונה

 

 ר"א, כתוב 'ב' זנ ב"ב בגמרא יש להקשות שהרי ולכאורה
 מסתכל שלא זה" ברע תמראו עיניו עוצם" אבא בר חייא

, יחפות שם הולכות כי, הכביסה על שעומדות בשעה בנשים
 הואולכן  אחרת דרך יששכמסבירה שמדובר  והגמרא

אם  אפילו !!רשע הוא ,שבחר בדרך שיש בה חוסר צניעות
 על הנשים. סתכלי יזהר מאוד ולא

 

 בניסיון עצמו לסכן לאדם אסור כי ,טעם הדבר ומפרשים
 ומפתה אליך בא, שקרן הרע שהיצר ולמרות, פריצות של

 מקיים אתה כך כי, זו בדרך כן לך דווקא: ואומר לך אותך
 הופך אתה וככה, הרע היצר על מתגבר אתהכך  כי !!מצווה
 אלא, נכון לא שזה אומרת הגמרא אבל !!!וקדוש לצדיק

 !!!! צדיק ולא !!!!רשע אתה
 

 הכניס עצםב פוטיפר אשת עם לחטוא שבא יוסף ואכן
 12 מתוך 10 איבד שאפילו כך כדי עד, לניסיון בידיים עצמו

לכאורה למרות אם כן , וממנו לצאת היו שאמורים שבטים
, והגמרא שעצר בסוף הרי ההתחלה לכאורה היא עבירה

רע הוא את האומרת שההולך בדרך רעה אפילו בלי לראות 
 רשע??

 

 לניסיוןסוטה שהכניסה עצמה אשה במצאנו  והנה
שנסתרה עם אדם זר, בכל זאת התורה מבטיחה שאם היא 

 ומסביריםטהורה היא תזכה לילדים יפים ולבנים זכרים, 

 כבשה היאכי המפרשים בפרשת נשא, שהיא מקבלת שכר 
 לחטא קרובה הייתהלמרות ש חטאה ולא יצרה את

 .כשנסתרה
 

 עצמה את שהביאה מה את נחשיבאיך  ,זה תמוה וגם
 הבוחר בדרך שיש בו פריצות אפילוהרי , למצווה לחטא

 שנסתרה בסוטה שכן כל, ורשעות עבירה זה  הסתכל לאש
 הרי , ולא רק הלכה בדרך רעה!!ממש בעבירה התחילהו

 ???בידיים לניסיון שנכנסה רשעית היא
 

 עבירה עשתה זו אישה שאכן, לתרץ לי נראה כן על
 לחלק מתייחס עולם בורא העבירה בתוך גם אבל, שנסתרה

 עם שהתייחדה בכך רשעית היא ואכן, שבו המצווה של
 שעשו בבזיונות נענשה כברהיא  הזה חלק על אבל, זר אדם

בעזרה ועוד פעולות כמתואר  כשפרעו את ראשה לה
  בפרשת נשא.

 

 שכר לקבל עליה עכשיו מהחטא אותה שניקו אחרי אכןו
 השלימה ולא שהתאפקהבכך , העבירה שבתוך המצווה של
 בכוח היאו, בה לבעור החלה שהאש למרות ירההעב את

 חשובה מצווה זו ובוודאי, האש את וכיבתה עצרה עצום
 .כאמור שכר זה על תקבל היא ולכן, ועצומה

 

צד מחפש  עולם בורא, ההסתרה שבתוך הסתרהבגם  כי
 ומכל הצדדים מכל ,שאפשר מה בכלזכות צד לחיובי ו

 .עשההמ בעומק שמסתתר מהמ גםו, הכיוונים
 

כלפי חיוב קנס של פי ארבע וחמש  מתחשב ה"שהקב כפי
ולא  4הוא ישלם פי  הגניבה במעשה התבזהכש בקר בגנב
 אותו עשו ששניהם לוט בנות בשנישמצאנו  וכמו, 5פי 

במעשה שהרתה לאביה  התביישה שלא אחת רק, מעשה
 ליהודים אסור לכןו, כי יצא מאביה מואב שלה לבן קראהו

 .אבמו עם להתחתן
 

 הכניס בעצםש פוטיפר אשת עם לחטוא שבא יוסף וגם
 גםכאמור  אבלאכן התחיל בעבירה , לניסיון םיבידי עצמו
, מנשוא וקשה נורא ניסיון זה בכוח עוצרים אם חטא בתוך
 !!!הרשעים את מחייב יוסף לכן, באמצע עצרהצדיק  ויוסף

 

, הגמרא כדברי מי שהכניס עצמו לעבירה הוא רשע שכל
 באמצעושנייה  שנייה כל חייבים הוא זאת בכלאבל 

 .ולהפסיק לעצור העבירה
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 לחטוא שנכנס מה לעבירה כלל נחשב לא שליוסף וייתכן
 היהש מלבד מה, כוחותיו מעל היה זה כי פוטיפר אשת עם

 עולם בורא כי אולי, יום יום אותו פיתתה והיא, אומלל עבד
 יהודה עם שהיה כמו זה למצב בכוח אותו הכניס כביכול

, וברוך השם ראיתי לאחר מכן שכן שבע ובת דוד ועם ותמר
 .לדבריו כיוונתיזכיתי ושברוך ה' ו החתם סופרכתב 

  

שבורא  במדרש ראיה ברורה לדבר שהרי מפורש ואכן
 עולם העיד עליו שהוא נקי מעוון אשת פוטיפר.

 

שיוסף יתנסה בניסיון לעצור  רצה עולם בוראכי  וכל זה
 שלעצור, דרך רשעים ילמד שיוסףוה, בכדי תאוהבאמצע 
 !!!וקדושה גבורה וזה מצווהו חובה עבירה זה באמצע

רואה את כל  הקב"הנפילה כי גלל המזה, שגם בחטא עלינו לצמצם אותו עד כמה שאפשר, וגם לא להתייאש ב נלמד
קדימה לא להתייאש, וגם  לכןשה, במע אם יהיההתמונה מכל הכיוונים וגם בעומק העניין, והוא רואה גם את צד היפה 

והתחזק ותקן את המעשה הרע עד כמה והעבירה אפילו באמצע הנפילה לא להתייאש, קום  חלילה וחס נפלת!!!אם יש 
 . שאפשר לתקן שיהיה בו לפחות כמה שיותר צדדים יפים וטובים

 

 מפניו נבהלו כי אתו לענות אחיו יכלו ולא
 

 

בא כהן ברדלא: אוי לנו אמר א, רבה צג' י' במדרש כתוב
יוסף קטן מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה, ומה 

לא היו יכולים אחיו לענות אותו כי נבהלו  שבשבטים
הקב"ה ויוכיח לכל כשיבוא על אחת כמה וכמה מפניו, 

 .אחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה
 

נפלאתי על הלשון, יוסף קטן שבשבטים, וכי הגיל  וקצת
ושנאו  !!הם עשו לו עוולה, לא האמינו בו ריהמשנה כאן?? 

 ייבהלושטעו הם ויגלו ומטבע הדברים שכשיראו  !!אותו
 ??שיהיה ומכל גיל ,מכל אדם שיהיה ויתביישו

 

שהכוונה, שהם נבהלו מגדלותו של יוסף, שלמרות  וייתכן
שהיה הקטן שבאחים בכל זאת הצליח להתעלות מעל 

לל הצליח לשמור על עבד אומשהיה גם כומעבר למצופה, ש
מלך חשוב על כל נהיה שהוא צדקותו וקדושתו, וגם כ

וממשיך  מצרים הוא בגאווה הזכיר שם שמים בגאון והפיץ
את אמונתו בכוח ה' שרק בזכותו הוא  להפיץ בגאון 

, ומכריז בגלוי שאת אלוקים הוא מצליח, ואין עוד מלבדו
ד ירא, וכל זמן שהיה בערוות הארץ של מצרים הוא לב

 !!!, ולהתעלות עד כדי יסוד שביסודרהצליח להישמ
 

אמרו לעצמם אם קטן שבנו שהיה בחיק השבטים  והם
 ,שנה 17המשפחה הקדושה של שבטי קה עדות לישראל רק 

של מידת  הצליח ויצא ענק שבענקים יסוד שביסוד
  הקדושה.

 

אנו גדולי השבטים שחיים בחיק קדושת המשפחה של  אז
ת בהרבה ממנו היינו אמורים לצמוח שבטי קה שנים רבו

עד כדי והצטערו מאוד מאוד ועל זה הם בכו  פי כמה וכמה,
 נשמתם על פי המדרשים!!! ופרחה כך שיצאה

 

גדול בתורה וצדיק גדול היינו מסוגלים לצאת??? זה נאמר אוי לנו מיום הדין!!! אוי לנו מיום התוכחה!!! כי איזה  ועל
 ולבכות ולהתעלף!!! עכשיו נתפוס את עצמנו!!! ,ועל זה עלינו לאבד הכרה לא יהודי פשוט!!!ומה יצאנו בסוף??? אפילו 

אני חייב לצאת גדול בתורה וקדוש וטהור, לא להיות אדם חדל אישים!!! עדיין הנר דולק עדיין אפשר לתקן!! ונחליט, 
 ם ובקדושה ביחד אתכם אמן ואמן.שמיקדימה להתפרע בכל הכוח לגדול ובעזרת השם נתעלה ונצליח בתורה וביראת 

 

 עבדך אבי
 

 120שיוסף היה אמור לחיות  פדר"א פל"ט במדרש כתוב
" ולא עבדך אביפעמים " 10שנה, ובגלל ששמע שאמרו לו 

שנים, כי זה פגיעה בכבוד אביו,  10מחה, לכן נחסרו מחייו 
ואם על כיבוד הורים הבטיחה תורה אריכות ימים, אזי על 

 ש קיצור ימים.זלזול הורים י
 

 5הגאון מווילנא הרי בבדיקה בפסוקים נמצא רק  מקשה
, ועוד מג' כח')פעם אחת בפרשת מקץ ", עבדך אביפעמים שכתוב "

 ???פעמים בתחילת הפרשה שלנו( 4
 

הגאון, שהיות והיה מליץ שתרגם את דברי האחים  מתרץ
" שאמרו עבדך אביעל "פעמים  5חזר המליץ ליוסף הרי ש

 פעמים. 10כאן  יוצאביחד ו ,האחים
 

כבוד  עללמחות יכל תמהתי בדבר, וכי יוסף  ומילדותי
" הוא היה מוחה, מיד עבדך אביאם כששמע " הריאביו??? 

השבטים היו מבינים שהוא שקרן ומבין לשון הקודש, וזה 
ממילא היה מתגלה  וגם! גדולה לתפוס מלך כשקרן!בושה 

את כוונתו לעוררם  שהוא יוסף, וזה היה מקלקללפני הזמן 
 חייהם???שנות משך בלעמוד על טעותם החמורה 

 

, האמורה קודם תשובת הגאוןיסוד לתרץ על פי  ונראה
ולמרות שלא  רש"י מקץ מב' כג'שהרי המליץ זה מנשה 

הייתה ברירה ליוסף ולא היה יכול למחות בהם, בכל זאת 
את  להזהיר את בנו מנשה להיזהר ולא לתרגםהיה עליו 

שהיה  ובפרט" הפוגעים בכבוד אביו, עבדך אביים "המיל
" לפעמים עבדך אבירווח זמן בין הפעם הראשונה שאמרו "

והן  ,נענש הן על התרגום ששמע ולא מיחה ולכןהנוספות, 
על דברי האחים ששמע ולא מיחה, למרות שנאלץ לא 

  למחות בהם.
 

אם אדם נאנס ולא אשם אכן הוא פטור, אבל אם הוא  כי
את המצב גם כשהוא כבר לא אנוס כי עבר האונס,  ממשיך

 אזי הוא נענש גם על ההתחלה שהייתה מתוך אונס.
 

 רבה פט' ג' המדרשראינו גם במפרשים על דברי  וכך

שליוסף היה מותר לעשות השתדלות על פי דרך הטבע 
להשתחרר מבור האסורים כי חייב אדם לעשות השתדלות 

אבל נענש והתעכב עוד שנתיים  ,חזון אי"ש אמונה ובטחון ב' ו'
", וזכרתני והזכרתני" פעמים השתדלותכי אמר עשה 

והיות ויש מיותר אזי הוא נענש גם על הראשונה שהיה 
 ., וכפי שטען הגר"ח מבריסק לגרש"שחייב בה

 

סדר הפוך שהרי כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ושואלים הרי ה  בכל שמירת העיניים כך הוא, ובעצם
 שקודם עין רואה ואחר כך הלב חומד???
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בכל זאת התורה הקדימה את חימוד הלב, כי כידוע בראיה הראשונה של פריצות כשנזהר מאוד, אם הוא מסלק מיד  אבל
את הרע ממוחו הוא לא עובר על זה, ואדרבא הוא מקבל שכר גדול כי עמד בניסיון הקשה וגם סילק את הרוע ממוחו, כי זה 

 חמה הפנימית שנסלק כל רע מתוכנו, וששום רע לא ידבק בנו.המל
 

מהרהר במראה וחומד אותו בלב, אזי הכל נחשב לעבירה גם הראיה שהייתה  האדם נופל כי הואאם חס ושלום  אבל
 .באונס ושלא באשמתו, כי גילה בדעתו שנוח לו והוא שמח בזה רח"ל, וקל וחומר אם הוא ממשיך שוב לראות

 ד", לשם ולתפארת אמן.ביידיש "אריינער און ההייליגער איצדיקים ונקיים, וכמו שאומרים  מרע ונהיהנזהר לכן  
 

 המשך - אדני באזני דבר עבדך נא ידבר
 

 ,"באזני אדני"מבואר, שכוונת הפסוק  הבאור במדרש
 .מליץ בליקרוב לאוזן ו יוסף באוזני דיבר שיהודה

 

 שלנו בפרשה כי, הקודם הגאון את סותר זה ולכאורה
 כאן ואם, אבי עבדך פעמים 4 כתוב יוסף עם יהודה בשיחת

 4 חסר כן אם יוסף לאוזני ישר דיבר כי מליץ היה לא
 שנאמר פעמים 10 כאן אין כן ואם מליץ היה שלא פעמים

 ???פעמים 6 רקאלא  "אבי עבדך"
 

 שנוהגים, רוקחמה כתב א"שליט הישיבה ראש מרן והנה
 ך"בתנ פעמים 3 כתוב כי 18 תפילת לפני פסיעות 3 לפסוע

 .אליהו ויגש-, יהודה ויגש -, אברהם ויגש-, ויגש
 

 שיהודה מתאים זה "יהודה ויגש" שמילא, מרן וטוען
לא מובן,  ואליהו אברהם ויגש אבל, ליוסף להתקרב רצה

 היו הזמן כל הם והלוא, השם לעבודת נגשו הם הריש
 ולהתקרב גשתל אצלם שייך מהאז , עולם בבורא דבוקים

 ???עולם לבורא
 

 שלמרות ,יסוד נלמד שמכאן, הישיבה ראש מרן ותירץ
 של פיזית בהתקרבות אמתית משמעות במציאות שאין
 על תפילה לפני זאת בכל, עולם לבורא ואליהו אברהם ויגש
 רצוננו את לבטא ופיזית גשמית פעולה לעשות כולנו

 אלוקיך לקראת היכון" מושגמו הכ, עולם לבורא להתקרב
 ."ישראל

 

 הרי "יהודה ויגש"מ גם פסיעות 3 דין נלמד למה כן ואם
 יהודה אצל כי, "ואליהו אברהם ויגשמ" שונה זה

ואילו , אמתית משמעות בה ישו פיזיתייתה ה ההתקרבות

, כי אמתית משמעות אין בהם של אברהם ואליהו בויגש
 .ולא פיזית ומשמעותית אם סמלית

 

 היה בפרשתנו גםאכן ש הגאון כדברילתרץ  נראה אלא
אמירת  פעמים 10 ישבאמת יוצא ש לכןו מליץצורך ב

 לאוזנו התקרב יהודהולמרות זאת  ", ובכל זאתאבי עבדך"
 .ומליץ במתרגם צורך לו אין כאילורק יוסף  של

 

 להיצמד מתאים השפה את מבינים אם רק כידוע אומנם
, אישית וידידות כקרבה הזולת של לאוזנו כביכול וללחוש

 זו קרבה אזי, מתרגם וצריך השפה את מבינים לאשכ אבל
 !!!מיותרת היא לאוזן

 

בחוסר ידיעת השפה ובדיבור רק בשפת הלב עדיף  אדרבאו
 מבעאת ו הגוף תנועות אתהשומע  שיראה ,ממול לעמוד
 .והגוף בזווית רחבה יותר הפנים

 

 שבמציאות למרות, יוסף של לאוזנו ניגש יהודה זאת ובכל
, קירבה של אמתית משמעות בזה אין השפה חסרון גללב

 רצונו את להראות בכדירק  זאת עשה יהודה זאת בכל
 .ליוסף להתקרב

 

אכן  כי, "ואליהו אברהם של ויגש"ל דומה זה כן ואם
 ביטוי רקאלא , מציאותמשמעותי ב תועלתאין  בכולם

 .להתקרבות הרצון להמחשת
 

ים או מתרחקים אנחנו בתפילה גם כן לא מתקרב ואכן
כי בורא עולם נמצא בכל  מבורא עולם על ידי הפסיעות,

 להתקרב!!!מקום בעולם, אלא רק מבטאים רצון 
 

לא לפסוע כדרך אנשים מלומדה כרובוט אלא שמונה עשרה,  קודםפסיעות  3 לפני שאנחנו פוסעיםאנחנו צריכים  ולכן
בכוונה עמוקה להתקרב עוד יותר לבורא עולם ידה שבה אני אמור אני מתחיל תפילת העמ תתעורר ותחשוב ברצינות הנה

לקיים מצוות נצל מחטא וינרגיש התעלות בעזר ה' וכוח לכל היום לה ואחרי תפילה כזועצמותי ומהותי, בלב ורגש ובכל ו
 .בחשק ובהתלהבות אמן ואמן

 

 המשך – השתדלות יהודה מול הביטחון של יוסף –ידבר נא באזני אדוני 
 

 השתדלות ועל, עצום ביטחון בעל היה יוסף אמורכ
 שעשה יהודה נהג ולהיפך, נענש הוא שלו מיותרת

שדיבר לאוזן יוסף בלי שיודע את שפתו  מיותרת השתדלות
, ורק בכדי לבטאות את מציאותית תועלת בו שאיןדבר 

 רצונו להתקרב ליוסף וכאמור.
 

?? םעול בבורא ביטחון לו חסרהיה  יהודהל וכי?? ולמה
 ???מיותרתהנראית כ השתדלות עשהיהודה  מדוע

 

טען שהנה ש, טוב שם הבעל כדברי היא התשובה אלא
  ה"הקב  עלינו  שאסר  דבר  שכל,  אומרת חולין קט'  הגמרא

  לנו  אסר  כגון,  כנגדו  היתר  דברהבורא יתברך   לנו  נתן
,  החזיר  כטעם  שטעמו  שבוטא  דג  של  מוח  והתיר,  החזיר

,  יבמה - אח  אשת לנו  והתיר  עריות  גילוי  לנו  אסרכמו כן 

  אסרוגם ,  בעלה  בחיי  גרושה  והתיר  איש  אשת  אסרוכן 
  וטעמו  קרוש  והוא דם  שכולו  הכבד  את  והתיר  דם  לנו

 .דם  כטעם
 

  אסר  ה"הקבהרי ,  הקדוש ט"הבעש  ששאל  ואומרים
 ???כנגדה  לנו  התיר  ומה,  כפירה

 

" כופר" תהיה, עזרה לבקש חבר כשבא, ט"הבעש ענה
  עצמך תפטור ואל, לו לעזור יכול לא אחד שאף ותחשוב

 מוטל עכשיו כי, לו יעזור כבר' הש בטענה עזרה מלהושיט
 .מי שיעזור לו אין מלבדךו ,אחד אף אין כאילו לנהוג עליך

 

 לכ את עשה הוא, בנימין להצלת בנוגע יהודה ולכן
 בנוגע כי, כביכול המיותרת גם האפשרית ההשתדלות
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 להתנהג ולא הדרכים בכל לפעול חייבים כאן לזולת לעזרה
ולכן  !!!כביכול ככופר תפעל כאןאלא , הביטחון במידת

יהודה התקרב ליוסף אפילו בלי להבין את שפתו וכל זה 
 רק לנסות עוד קצת להתקרב ואולי כך זה יעזור לבנימין.

 

תחזק בביטחון, אבל לחברים ולכל אחר הזקוק לעזרתנו עלינו לקפל חייבים אנו להלעצמנו שאכן ברורים,  דבריםהו
 שרוולים ולעשות כמה שיותר פעולות וכמה שיותר השתדלות למען הזולת.

 

תנו עלינו לפעול עבור השני ככופר, אבל בעצם ברור הדבר שעלינו להתפלל לבורא עולם שפעולכאמור למרות ש, וכמובן
, ועוד יותר ברור שכשתצליח לעזור לחברך מתוך מאמץ גופני הגשמית תפעל לנכון, כי אין עוד מלבדו ורק ברצונו יקום דבר
חייב אתה להאמין  כאן תכף ומיד נגמר כביכול היתר אלא ,והשתדלות מעשית אל תעלה על דעתך להאמין בכוח פועלך

 .צלחת לעזור לזולתשבורא עולם הוא נתן ברכה במעשה ידך ובזכותו ה
 

 לפניכם אלקים שלחני למחיה כי אתי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל תעצבו אל
 

זה ומרגיע את אחיו שהם לא עשו לו רע רק טוב,  יוסף
, שמלך ושריו עברו ליד קבוצה של נערים משל נפלאמזכיר 

, והמלך ששמע קילל את המלךפוחזים, ואחד מהנערים 
 השר הבכיר אבללהורגו,  את הקללה כעס נורא וביקש

סטירות  2 סטר לנער החצוףשהבין את הצפוי, מיד 
, המלך נרגע ובסופו של דבר וחמת המלך שככהמצלצלות, 

, הסתפק בסטירות ולא נתן הוראה להרוג את הנער המקלל
הסטירה ולנראה מהצד זה נראה כאכזריות של השר אבל 

 .של השר היה חסד עצום לאותו נער
   

ף ואלפי הבדלות, בין הטהור לטמא, זה  אל להבדילו
לות בעם ישראל, שבזמן השואה ימזכיר לי תקופות אפ

על חריגה קטנה  הנאצי רצה לרצוח יהודיבמחנות, לפעמים 
ואז  ,שעשה, או סתם כי בא לו להתעלל באכזריות ביהודי

ומגלגלו ארצה  הקאפו היהודי בא ומתנפל ובועט ביהודי
מחייך ומרוצה הנה נעשית וממשיך לבעוט בו, והנאצי 

מלאכתו על ידי יהודי, והוא מרוצה מהרעיון שיהודי מכה 
 .וממשיך בדרכו וככה השטן נרגעיהודי אחר באכזריות, 

 

לרואים מן הצד זה נראה שהקאפו הוא יהודי אכזרי  והנה
שאין כשהוא כאח של הנאצים וכשותף לפשע של הנאצים, 

ציל את חיי האמת היא שבמכות אלו הוא פשוט ה אבל
היהודי המוכה, וכל בעיטה שנתן הקאפו זה היה מתוך רגש 

כי לא כל הנראה אכזריות זה אכן באמת של רחמים, 

בעיקר במבחן  אכזריות לפעמים זה חסד בהתגלמותו
 .התוצאה

 

שיתאים יותר למקרה של מכירת  לחדד הדבר עוד ואפשר
, שהיה שוטר שראה מחבל ועליו היה חובה לירות יוסף

עוד לפני שהמחבל יפעיל את חגורת  הרוג את המחבלול
, אבל השוטר לא היה מסוגל כי בחיים הא לא הנפץ שעליו

 מתייסר כי הוא גם בסכנת חיים והשוטרהרג בן אדם, 
 חייב להציל חיי אחרים.גם והוא 

 

הוא ירה סוף סוף במחבל שמת ממש האחרון  וברגע
נצלו  ואכןץ הפעיל את חגורת הנפהצליח לפני שעוד  מידית

 .חיי עשרות
 

שוטר שלא היה מסוגל להרוג התעשת והתחיל  ואותו
הרג את המחבל, כי תוך בעצמו לספר בגאווה איך שהוא 

את הקושי שלו להרוג!!! והתמקד  ומחק ממנורגע השכיח 
 .ובתוצאה המושלמת בהצלחהאך ורק 

 

טען יוסף לאחיו, אתם רק טוב עשיתם ולא רע, זה אולי  כך
אבל זה היה טוב, נכון היה זמני צער וכאב וזה  נראה רע

, וגם אתם תמחקו את נמחק מול התוצאה הנפלאה
השלבים הקשים והרעים, ותתמקדו רק בתוצאה הנפלאה 

 .שכולנו כאן ביחד ושאני מציל אתכם ואת כל העולם מרעב
 

 

אבל הניצחון בסוף , תה מאודמפכי היצר הרע קשה מאוד לפעמים וגם ככה זה בקדושת האדם,  זה בחיים!!!! ככה
 שווה הכל, ואין צורך להוסיף מילים.היוצאת מזה והקדושה שיש בסוף וההתעלות  !!מתוק

 

 מהמידות הטובות –ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו 

שהם פשוט נבהלו מעוצמתו של יוסף, שבמקום  ייתכן
 לנקום בהם מיד ברגע שראה אותם כשהגיעו למצרים

 ניסההוא מיד , א הכיר אותם והם לא הכירו אותוכשהו
שמכרו אותו,  בחוכמה להחזיר אותם בתשובה על חטאם

וכאילו לא מדובר בו עצמו, וכביכול לא הוא זה שהרגיש 
את הפחד מהמוות ואת השפלה והעבדות והסבל בבור 

 שנה. 12האסורים 

 איזה!!! !!מרוכז בהם רק איך להטיב להםכולו כל  אלא
ובות ונאצלות פשוט לא יאמן!! ממש מדהים, מידות ט

שבזמן העצב והטרגדיה הגדולה של יוסף הוא חושב רק על 
 צערם של אחרים!!

לא נשכח שיוסף אהב מאוד את אביו שהיה רבו  וגם
מובהק ברוחניות ואהבו אהבת נפש והיה מקושר אליו בלב 
ונפש, עד כדי כך שאפילו פניו השתנו לדמות פני אביו, 

שיוסף לפחות יודיע לאחיו מיד שהוא יוסף וכך ובמקום 

במקום זה  ,במהירות שיא את אביובדחיפות ויוכל לפגוש 
הוא וכאמור  ,לאחיואמתית הוא מתעכב רק למען עזרה 

שיתחרטו מעצמם על גודל טעותם, ועצם ההכרה רצה 
 בחטא זה חלק מהכפרה.

מגודל התפעלותם מעוצמת המידות שייתכן  ולכן
וסף הם פשוט מתו, כי פרחה נשמתם ככתוב הנאצלות של י

 במדרש.

הגאון רבי ברוך מזכיר לי מה ששמעתי מהמשגיח  וזה
שלרבי  ברכות ה', על פי המסופר בגמרא פראנק שליט"א

יוחנן נפטרו ילדיו אחד אחרי השני, ובפטירה של בנו 
העשירי ראו אותו בלוויה רוכן ונוגע בגופת בנו הקטן, 

 הקטןורבי יוחנן יעמיד את בנו  הם חשבו אולי יהיה נס
הוא סך הכל לקח שן אחת מבנו  !!!לחיים, אבל לא

כל כך למה??? כי אחר זמן  וכלהקטן ושם בארנקו, 
כשהיה מנחם אבלים היה מוציא את השן ואומר להם 
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שקברתי,  העשיריתתנחמו, הנה זה השן שלי בני 
 ושרדתי והמשכתי לחיות, אז גם אתם תתנחמו.

 

יוחנן בלוויה  רבהילים, על מה חשב מב והדברים
, לא על כמה הוא העשירי שנפטר בחייוהטרגית של בנו 

מחשבתו הייתה איך מסכן ואומלל, אלא איך רב יוחנן 
ולהשתמש בה שלו האישית אפשר לנצל את הטרגדיה 

אפילו לפני שנוצר להם הצער, אלא  לעזור לנחם אחרים
, פשוט שלא תבוא התכונן לעזור בעתיד על כל צרהרב יוחנן 

 .מדהים, ונאים הדברים לאומרם

מתנהגים גדולי ישראל, שליטה מלאה ברגשות למטרות קודש, גם אנחנו נלך בדרכם, ולמרות סערות  ככה
רגשותינו, ויצרנו הבוער בקרבנו, נשתלט ונחליט עד כאן, "והתקדשתם והייתם קדושים" נעבוד על עצמנו ונזכה 

 זו "והייתם קדושים" אמן.באמת ובתמים להגיע לדרגה 
 

עד נראה כשיתבארו הדברים, נזכה ושיוסף חשב רק על אחיו ולא על עצמו ולא על נקמות גם אנחנו לעתיד לבוא  וכמו 
כמה בורא עולם במקום לנקום בנו על העבירות והחטאים שעשינו, הוא ניסה בכל מיני דרכים ומהלכים שאנחנו חווים 

בונן ולתקן את דרכנו, וכשנתבונן ברחמי בורא עולם הרבים אנחנו נבהל מעוצמת רוממותו בחיינו לעזור לנו להתכהיום 
 גודל רחמיו הרבים.מוגדלותו של הקדוש ברוך הוא ו

 והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה

שבורא עולם לא מעניש אדם אם  העקידהבספר  כתוב
מכך, ולפי  במעגל של אותו אדם יש צדיק שלא מגיע לו צער

טענת יהודה ליוסף, הרי אתה טוען שאתה ירא  מובןזה 
שמים אם כן למה אתה מעניש את בנימין כשאביו הצדיק 

 בגלל זה??מרוב צער ימות 
 

מסביר, שאם אתה יוסף תטען שבית הבית הלוי ש וכמו
דין של מטה מעניש חוטא בלי להתחשב במשפחה הקרובה, 

 והמשפחה אשמה בפשעל בדרך כלזה נכון באופן רגיל, כי 
של קרובם שלא שמרו עליו כהוגן, אבל כאן אתה שלפת את 

 קיבלת עליו אחריותאתה בנימין מחיק אביו הצדיק ו
ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה ככתוב " במפורש

, ולכן אחריות ההידרדרות היא רק עליך, "עיני עליו
 ק.אין לך זכות לגרום צער לאביו הצדיבוודאי וממילא 

 

תרצה להענישו כדין שמים, הרי בורא עולם לא  ואם
מעניש אם זה יגרום צער או נזק לקרוב או ידיד שלא מגיע 
לו להצטער, אז היות ואתה ירא שמים אתה חייב להחזירו 

 ולקחת אותי במקומו לעבד.
 

את מאמר   הי"ד אלחנן ווסרמן 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.

שרבן יוחנן טען שהיות והוא צדיק לא  האור אלחנן וביאר
כן בורא עולם מגיע לו להצטער על חיסרון הגשמים, ול

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, 
אפילו שיש רשעים וגזרה על הדור בכל זאת בגלל צדקותו 

 הוא דרש גשם!!
 

מספרת  רבן יוחנן בן זכאיתו פלא עצום שעל או 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  אמר
אם כועס עלי אין כעסו כעס ו ,אן ומחר בקברשהיום כ

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

שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש  עכשיו
אם ו ,ם ולעולמי עולמיםשהוא חי וקיים לעול ,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 ,של גיהנם

 

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 
פתאום עלה בראשו פתאום שהוא ילך לגיהינום?? איפה 

בצדקותו שהשתמש בה בחייו להוריד בטחונו העצום 
 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 מאושראישור מבורא עולם שהוא  שנה

 80שי הקדשים ביום כיפור במשך נכנס לבית קודכהן גדול 
 שנה ויצא שלם!!!

מתו  בזמן בית שני כמעט כל שנהלא פשוט כי בכלל  וזה
 110היה זקן מעל בן כבר וגם ביום כיפור, כוהנים גדולים 

 .לפחות

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

יוחנן בן  רבןוכש ,"כהן גדול לאל עליוןיוחנן כ"מזכירה את 
אדם גדול וצדיק הוא מזכיר את יוחנן דוגמא ל מביא זכאי

 .(ידים פ"ד מ"ו) 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 

בסוף נעשה יוחנן כהן גדול  למרות הכלזאת ו ובכל
איך נפלו גיבורים??? איך??? מה  !!!מרה לבכות צדוקי!!

 קרה לצדיק הגדול, יוחנן???
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, אפילו הבת נס חנוכהבהמשפחה שלו נלחמו כל  והנה
הכל למען והרגה את שר צבא יוון, ו שלו יהודית נלחמה

 משפחה יהודית לתפארת!!! היהדות המסורה מדור דור!!!
 אז משפחה כזו, מיוחנן כהן גדול, ומה עם יוחנן עצמו??

אוי !! יוחנן  אני בוכה מרה!!!ו !!!"נעשה צדוקילבסוף "
בליל ראשון של ובמחשבות אלו נרדמתי  למה???? יוחנן!!!

 !!חנוכה

התחדש לי ברוך השם, בבוקר יום שני של חנוכה,  וכאמור
חנן כהן שעשה יו שרבן יוחנן בן זכאי בא לתקן את הקלקול

 גדול בסוף חייו.

רבן יוחנן בן זכאי בכוונה ודווקא בסוף ימיו פחד  ולכן
ובכה והתעורר בתשובה בכדי לחדד את הפחד שלא יקלקל 

אדרבא יהרהר בתשובה  אלאסופו כיוחנן כהן גדול, 
ויפשפש במעשיו וישפיל עצמו בעוונה מרובה, ולא יבטח 

 בעצמו אלא יפחד מאוד מיום המיתה.

יוחנן בן זכאי תיקן את הרושם שעשה יוחנן כהן  רבן 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 
 סוף חיי יוחנן.  של

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

 

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

 

זהר מאוד, מלבסוף נעשה יאז אם ברצוננו לשמר את פך השמן הטהור בקדושה ובטהרה, עלינו לדעת שיש לה לכן
 .אלא אפחד מיצרי, ואשרי אדם מפחד תמידבכוחי ולא אבטח  צדוקי!!!

 

 המשך -"יעקב יעקב" 
 

לסמוך  עולם ברחמיו רצה לחדד לי עניין זה, שאסור  בורא
אלא אל על עצמנו למרות שנים של התקדשות אמתית, 

 תאמין בעצמך עד יום מותך.
 

רבי ישראל ראיתי הסבר נפלא של אבי תנועת המוסר  א.
ויאמר אלוקים לישראל במראות על הפסוק " סלנטר זצ"ל

שאחרי  בברכות יג'הגמרא על פי " קב יעקבהלילה ויאמר יע
שהקב"ה שינה את שם אברהם אבינו מאברם לאברהם 

לקרוא לאברהם בשמו הישן אברם, באיסור עשה נאסר 
מוסיפה הגמרא שכלפי יעקב למרות שבורא עולם אומנם 
" בכל זאת אין לא יקרא שמך יעקב כי אם ישראלאמר "

ורא עולם עבירה לקרוא לישראל בשם יעקב, כי גם ב
 ". יעקב יעקבבפרשתנו חזר וקרא לישראל "

 

י ישראל סלנטר, שבכוונה בורא עולם השתמש רב ומסביר
בשם יעקב יעקב למרות שקרא לו ישראל, כי השם ישראל 

, ואילו "עם אלוקים ואדם ותוכלכי שרית " מבטא שלימות
, ובורא "ויעקבני זה פעמים" השם יעקב מסמל עורמה

השלימות של האדם  גם לאחרשומרמז לנו עולם בא 
שהתגבר ו/שולט על יצרו עדיין חייב הוא להשתמש 

בדרכי הערמה ורמאות כנגד היצר הרע שבא  "יעקב"ב

אליו בתחבולות שונות ומשונות בכדי להפיל את האדם 
אל תאמין בעצמך עד יום " הגמרא האמור , וכמאמרהשלם
 ."מותך

 
 , כי עיקר הנפילות"מראות הלילהב"לכן נכתב  ואולי

שיכולים לבוא על ישראל שהוא יהודי מושלם השולט על 
יצרו, זה בעיקר בזמן שהוא לילה, שאין לו את האש 

רות עבודתו התמימה, הוא מרגיש השלהבת בקדושה למ
שאין בו את חמימות התפילה וההשתוקקות שהייתה לו 

באין אש י כ !!!בעבר, ואז הסכנה גדולה היא עד למאוד
קודש אז נכנס קרירות, ואז היצר מנסה לחממו באש של 

ושמח "ואין  "שבענו מטובך"ל, כי כאשר אין "עבירה רח
וטהר לבנו לעובדך "אז יש סכנה גדולה ל  "נפשנו בישועתך

  ."באמת
 

דווקא אז חייבים להתחכם כנגד היצר בכל  לכן
התחבולות, ולנעול ביתר שאר וביתר עוז את כל הפתחים 

גם בחשכת  אפילו הקטנים ביותר יצר הרע, ואז נוכל
 ה יתן לנו קצת", שהקב"מראות הלילה"הלילה לזכות ל

 אש תבערת קודש למרות תקופת החושך כביכול.
 
 

 משל ונמשל מתוך חלום  - המשך
 

אמר זה, שהמחיש לי את חלום חלמתי בעקבות מ ב.
, ולמרות שזה רק "אל תאמן בעצמך עד יום מותך"המושג 

 זה כברחלום, אבל הוא לא גרוע ממשל ונמשל וברוך ה' 
באופן מוחשי לכן אכתוב אותו גם יהודים חיזק רבבות 

שהיה נמצא  חלמתי, שיש לי אריה פרטי בכלובכאן, 
והגיע אדם שטען שהוא  ,במשרד של מזכירות הישיבה

והוציא את האריה ויודע לשלוט על אריות מבין באריות 
בידית בחוזקה אני ברחתי מהחדר בפחד ואחזתי  ,מהכלוב

 .מבחוץהדלת השקופה 
 

שר שיר והסתכל לאריה בעיניים, וכך אותו בן אדם  ואכן
הוא הוביל את האריה דקות ארוכות בלי שהאריה יתקוף 

עם שבה הוא הסריט את עצמו  מצלמההייתה ו בידו ,אותו
ואני בלחץ שכבר יחזיר את האריה , תוך כדי הטיול האריה

לכלוב, אבל הוא התלהב מעצמו והוא התחיל לצעוק בואו 
 שהסרטתי.המדהימה תראו את ההסרטה 

 

איך אתה בגלל  !!!וכי יצאת מדעתךצעקתי עליו,  ואני
שאתה רוצה להראות את  מטופשתה ךהתלהבות

 ךדעתאת ההסרטה, אתה מסכים לסכן את עצמך ולהסיח 
הרי ברגע של היסח הדעת הוא מסוגל  מהאריה?? ךוריכוז

 והתעוררתי!!! לקפוץ עליך ולקרוע את גופך!!!
 

עולם מיד הביא לי את פתרון החלום, וזה קשור  ובורא
בתי על המסר שטרח רבן יוחנן בן זכאי להעביר למה שכת

ל תאמין בעצמך עד יום מותך, לכן גם אבסוף חייו ש
שבמשך חייו הוא היה בטוח שהוא צדיק ובזכות זה הוא 
הוריד גשם בשנות בצורת, בכל זאת רגע לפני פטירתו הוא 
בכה שלא ידע לאן מוליכים אותו אם לגן עדן או חלילה 

 םלגיהינו
  

רות, שבורא עולם מזהיר אותי וכל בבהיתכף  והבנתי
או אפילו יהודי ויהודי שלא יחשוב שאם שנה שנתיים 

 ו כראוי, ושולטינייותר הוא צדיק ושומר על עאו עשור 
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חזק ועוצמתי הוא היצר על היצר הרע למרות ש לגמרי
עליו בשלימות  תשלטצדיק  אתהכאריה טורף, בכל זאת 

 בלי נזק!!!
 

זאת אסור להתלהב לפני סיום החיים, שכל עוד  בכל
 ולכן ,ול להתפרעיכ הואבכלוב ראוי סגור כהאריה לא 

אסור בשום פנים להסיח דעת רגע ממלחמת היצר שעלול 
 תאום ברגע של היסח הדעת שבא מתוך זחיחות הדעתבפ

 .נפל ולטרפנו חלילהלהת

 של דברים, אל תאמן בעצמך עד יום מותך!!! קיצורם
ואבא יקר  ,להמשיך להילחם עד הרגע האחרוןעלינו 

שבשמים, אני כולי הודאה מעומק לבי לך, תודה שאתה 
בחלומות את החיזוקים שאני זקוק להם ממחיש לי אפילו 

, בחלוםגם ואתה מורה לי דרך בחיים דרך מסרים ברורים 
ואין ספק שלהמחשה יש יתר תוקף ועוצמה תודה לך 

, שאין רגע פנוי מעבודתך, אפילו הכלזה ועל בוראי על 
 .בשינה אתה נותן עוז ותעצומות ברוך אלוקים

 

 ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו

שיוסף רצה שיביאו   גרי"ז מבריסק זצ"להבשם  אומרים
את בנימין ולעכב אותו אצלו, ככה יאלץ יעקב לרדת 
למצרים בכדי לשחרר את בנימין, וכך יתגלה סוד מכירת 

 יוסף בלי שיופר החרם שעשו האחים על מכירת יוסף.
 

של החרם, ולמה  10שהרי בנימין לא היה מה  ד"לענ וקשה
יגלה הוא חזרה לארץ כנען שאת בנימין יוסף  שלחלא 

וזאת ליעקב את הסוד שיוסף חי והוא מלך במצרים, 

 אומנםלרדת למצרים?? הזקן במקום להטריח את אביו 
, והראיה שגם החרם לא לגלות מחייב כל יהודייתכן ש

 !!!יצחק לא גילה לבנו יעקב
 

שיוסף העדיף להטריח את אביו הזקן, מאשר עוד  וייתכן
לגרום שוב לשנאת אחים בכך שדווקא בנימין אח יוסף 

ך ייתכן כי כמרחל, דווקא הוא יגלה לאביו על מכירת יוסף, 
 !!עצמםעל  יחזרוההיסטוריה של הלשנות והשנאה ש

 

 המשך -לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת 
 

תמהה, האם ייתכן שבדבר שהצטער בו  מגילה טז'הגמרא 
י הוא סבל על ההפליה בין יכשל בו הוא עצמו?? כ ,יוסף

אחיו לכן  רק הוא קיבל כתונת פסים, וקינאו בושהאחים, 
נמכר וכו', אז מדוע הוא בעצמו עושה הפליה בין האחים 

 ונותן לבנימין יותר מכל האחים??
 

שיוסף רצה גמרא, אמר רבי בנימין בן יפת ה ומתרצת
מלבושי מלכות,  5מרדכי שיצא ב מבנימין שיצא  רמזל

 שלמרות הרמז עדיין יש קנאה??  וקשה
 

את הרמז הזה כבר רימז בפרשת מקץ שבנימין קיבל  וגם
אז למה , במדרש הגדול ועודכמפורש דות מנות בסעודה י 5

 8חליפות לזכר  8שיתן גם ללוי  וגםפעמים אותו רמז?? 
שחוץ מהרמז למלבושי מלכות ברור  אלאבגדי כהן גדול, 

 כדלהלן. יש כאן עניין נוסף
 

)הביאו רש"י( כתוב, שכאשר  תנחומא הנה במדרש
חדת ואכלו האחים הביאו את בנימין יוסף עשה סעודה מיו

כולם ביחד, ואז יוסף נתן את המנה שלו לבנימין, ואז 
אוסנת גם נתנה את המנה שלה לבנימין, וכך עשו גם מנשה 

כאשר זה לא נראה ידות,  –מנות  5כך קיבל בנימין ואפרים, 
 .כמתואם בין יוסף ואוסנת וילדיו

מוזר להפליא איך האחים רואים שכל משפחת יוסף  וזה
ת בנימין, וכל המשפחה הנשיאותית של מפנקים אישית א

יוסף לא אוכלים רק שותים כפי שכתוב בפסוק, והם עדיין 
 לא קולטים שזה יוסף, שמפנק את אחיו בנימין???

 

יפגעו בכל כיוון רק  אז לא נכונהכשמסמנים מטרה  אלא
כל  אזלא במטרה, ולכן המדענים שסימנו שאין אלוקים, 

בירו בטענות מגוחכות פלא שמוכיח על בורא עולם הם יס
 רק לא להגיע למטרה שיש בורא לעולם.

 

שיוסף רצה לחדד להם זאת שוב אחרי שהתגלה  וייתכן
מנות שקיבל בנימין באופן לא  5להם, שתזכרו שוב את ה 

ועכשיו יותר מתמיד אתם קולטים עד כמה שזה  ,מתוכנן
לא חשבתם יישר ונכון  ולמה איךש היה מוזר להפליא,

קרוב בנימין כי הוא י מפנקים את שאשתי ומשפחת
 ??משפחתם

 

החליפות על בנימין תזכרו ותחנכו את  5כשתראו את  ולכן
הדורות הבאים אחריכם, להתבונן היטב ולשים לב, ולא 
להיות אטומים מלחשוב נכון וישר, אפילו כשזה מוכיח 

 שחייתם בחיים שגויים ושטעיתם בטעות חמורה מאוד.
   

סורות, אלא חייבים לקבל את האמת כמו שהיא על פי דעת גדולי הדור, גם אם יתברר , די לנו לסמן מטרות כאולכן
 שטעינו כל החיים, הגיע הזמן להשתנות ולשנות לטובה, כי עם האמת והיושר חייבים ללכת בכל הכוח ועד הסוף.

 

 י אביו יצחקקויזבח זבחים לאל
 

רבי ברכיה אמר אין הקב"ה  רבה צד' ה' מדרשב כתוב
 ם,ריאלא על בעלי יסו ,מייחד שמו על בריה כשהוא חי

אלא  ,"י יעקבקויזבח זבחים לאל"כאן  כתוב לאלפיכך 
 .י אביו יצחק שכבר מתקלאל

 

, כי מה פתאום יעקב אבינו מדרש פליאהזה  ולכאורה
מה ההווה אמינא שיזכיר וכי  ???בעצמו יזכיר אלוקי יעקב

 ??מדבר על עצמו בגוף שלישיכאילו  ??אלוקי יעקב
 

ויקרא לו קל "לפי מה שהתחדש לי על הפסוק  ואומנם
ה שהוא "גמרא שהקבהי מ"ברש, שכתוב "ישראלקי אלו

פרשת תחילת בוביארנו  ,קלקרא ליעקב  ישראל יאלוק

קב שאפשר להזכיר עה חידש לי"שהקב שהכוונהוישב 
כפי שמייחדים  "אלוקי יעקב"בתפילה עוד בחייו של יעקב 

אלוקי אברהם " –שמו של בורא עולם על אברהם ויצחק 
ה "את הקב, ולמרות שיעקב חי בכל ז"אלוקי יצחק

 .חייוהבטיחו שיותר הוא כבר לא יחטא עד סוף 
 

 

כאמור זה היה גם בכדי לעודד את יעקב כשהיה בין  אבל
 והייסוריםנות ושל לבן ועשו לניסי והייסוריםהניסיון 

אבל עכשיו שכבר נסתיימו  סף,ודינה וי ממקרהשהתייסר 
ך ה צורכבר לא הימחדש המדרש שניסיונותיו של יעקב, 

.בחייו של יעקב "אלוקי יעקב"להזכיר 
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 חמישית לפרעהונתתם 
 

 יב' מ', שכתב שבפרשת בא נחלת אליהו בספר ראיתי
, והרי "שנה 430מושב בני ישראל בארץ מצרים "כתוב ש

מספר שנה, אלא  400מלידת יצחק עד יציאת מצרים היה 
שנה לפני לידת  30זה נמדד מברית בין הבתרים שהיה 

 יצחק.
 

שנה עם ישראל היו במצרים, ורק  210למעשה רק  הנהו
שנה מתוך  86 מתוכם הם היו משעובדים לפרעה, ושנה  86

ק שקבע ובח יוסף רימזוזה יוצא בדיוק חמישית, שנה  430
 .במצרים

 

קשה וכי בכוח יוסף היה לשנות את זמן גלות עם  וקצת
עם עבדי פרעה מה הקשר בין חוק שעשה גם ו ??ישראל

  ???לגלות עם ישראלשיתנו חומש ממה שיגדלו בשדות, 
 

עם ישראל במצרים  "מושב"יש לתמוה למה נחשב  ובעצם
יהיו בגלות שהם בברית בין הבתרים הם עלישנגזר  מיום

  ??שנים 210הרי הם לא ישבו במצרים רק , מצרים
ירה זו בברית שהיות ואברהם אבינו הסכים לגזיתכן,  אלא

וגם יעקב אבינו הסכים לכך כשחילק את העולמות בינו 

הסכמה לבין עשו הרשע, לכן בורא עולם החשיב את ה
 את הגלות מאז התחילווהקבלה של האבות כאילו הם כבר 

 שנגזרה.
 

ה "הקבלסבול בעולם הזה שבזכות הסכמת האבות  וכשם
ק שעשה והחשיב להם זאת כאילו התחילו לסבול, כך ח

עצם יוסף במצרים שרק חמישית יקבל פרעה, היות ויוסף 
זה שנשאר צדיק ונמלך מתוך קדושתו ובכוח אמונתו 

כל רגע שהיה מלך במצרים היה בזה מסירות בהשם, וגם 
 קידוש השםבכך עשה ו שמור על הקדושההמשיך לל נפש

החוק שקבע היה לזה עוצמה גם לנצל זאת , לכן כל רגע
ראל שכל ימי שעבודם היה רק חמישית ולהקל על עם יש

 שנה בלבד. 86מזמן הגזירה שזה 
 

לחדד יותר, שהיות ויוסף הצדיק החשיב את כל  אפשרו
, טיב עמו הבוראהכחלק מהטובה ש תהליך סבלו כעבד

וכפי שאמר לשבטים שלא עשו לו כל רע אלא רק הטיבו 
עמו, אם כן בכוח זה שהחשיב הכל לטוב גם את שנותיו 

והזכות לקבוע כמה זמן לו את הכוח  נתןהקשות ביותר, זה 
 בדיוק עם ישראל יסבלו מפרעה בשעבוד.

 
לו שזכותו רבה ידע ש !!!וכאבכקשה וכצער גם מה שנראה שמי שמקבל עליו באמונה ובאהבה כל דבר לטובה  ,ללמדנו

ה אוהב יהודי שכזה ויש לו כוח עצום להשפיע לטובה בתפילה עליו ועל כלל ישראל, ואפילו לבטל או "עד למאוד והקב
ו, ולכן נתחזק באמונה ונתחזק באמונה בהגחתו האוהבת של בורא עולם עלינו בכל "לצמצם גזירות רעות מעם ישראל ח

שמחה מתוך הכרת הטוב עצומה, וכך הבות באהבה וברגע, ונשתדל תמיד להיות בשמחה, ולעבוד את הבורא יתברך בהתל
 ן.ודות להלל ולשבח עד בלי די, אמן ואמורא עולם ימציא לו עוד ועוד טובות וחסדים שימשיך להב

 

 המשך -רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעהלחק עד היום הזה וישם 
 

קבע ש ,את חוק פרעהעד היום הזה המשיך שיוסף  הבמ
הם ק וחה מכוחאלא  ,לא יהיו עבדים לפרעה שכוהני הדת

יקבלו אוכל חינם, בעצם כאן קבע יוסף את הכוח שהיה 
כוהני דת רעה בטענה שהם לשבט לוי לחמוק מעבדות פ

  .במצרים בלי להשתעבד בעבדות לפרעהוזכותם לחיות 
 

בשנות הרעב חידד יוסף שזה מצרים מי שראה את חוק  אז
שיוסף , לא הבין איך יתכן וקיבע אותו להמשך הדורות

הני דת של עבודה זרה, אבל מי שראה את כל ועוזר לכ

רק ניצל חוק קיים של פרעה והדגיש התמונה הבין שיוסף 
, והגויים חשבו "עד היום הזה", והאריך את תוקפו אותו

אבל יוסף  הטפילה, שהוא רק דואג לכבודם של כהני דתם
 הכין ה' לעזור לעם ישראל בשליחותהצדיק שהאמין שהוא 
הציל את שבט לוי שיוכלו לחמוק את חוק זה בכדי ל

ואכן  ,שנות גלות מצריםמעבדות פרעה ולהיות בישיבה כל 
כל עם ישראל אילו ישבו ולמדו תורה בעמל הם היו 

לא פלא שהתורה טורחת לספר ו ניצולים מעבדות פרעה,
 .לנו את חוקי מצרים שקבע יוסף בשנות הרעב למצרים

 

 לקראת אביו וירא אליוויעל 
 

יוסף נראה אל אביו, ופלא גדול מה כוונת  :י"רש כתב
אביו הוא ראה את י בזה הרי ברור שאם יוסף נפגש עם "רש

  ???אביו ואביו ראה אותו
 

ז טוען שזה קשור גם לדברי יעקב "ישמרן הגר וראיתי
, וגם כאן יש "אלכה ואראנו בטרם אמות"אבינו שאמר 

 ??ן הראיה של יעקב את יוסףמקום לשאול מה עניי
 

י שכתבתי בתחילת הפרשה, שיוסף אמר לפרש כפ ונראה
אני יוסף התכוון שהוא נשאר אותו צדיק כפי שהיה בבית 

היה מחובר אביו בבחרותו, שדמות פניו דמו לאביו כי 
ואת זה יעקב אבינו רצה לראות שבנו  מאוד לאביו יעקב,

יוסף עדיין נראה כמוהו דהיינו שנשאר צדיק, וכך יעקב 
 12דל בעולמו, שגיאבינו מרגיש שלם שיעשה את תפקידו 

  .שבטים בקדושה וטהרה וכראוי

א כן יוסף ראה שאביו יראה אותו מושלם שלא חט וכמו
יותר מזה יוסף ידע שהוא עמים לא כעבד ולא כמלך, ובין ה

צדיק ולכן ידע שכביכול כאשר אביו יראה אותו את יוסף 
ויוסף  הוא יעקב אבינו כביכול יראה את עצמו כמו במראה,

הכי גדולה , וזה המתנה אר צדיקששמח לשמח את אביו שנ
  .שבן יכול לתת לאביו

 

המתנה הכי גדולה שאבא יכול לתת לבן שהוא  שני ומצד
ים, ולכן תמיד היה חזק באמונה למרות הקשיים הגדול

יעקב אמר ברגע הפגישה עם יוסף את קריאת שמע, 
להראות ליוסף אני נשארתי שלם באמונתי תמיד גם 

קיבלתי עול בכל זאת  לגיהינוםייתי סבור שאני הולך כשה
מלכות שמים אפילו נוטל את נפשך וממונך וכל מה שאתה 

גדולי ישראל, אב ובן בין  אמתיתשואף אליו, זה פגישה 
 חוזקו באמונה בכל מצב.שכל אחד מראה את 
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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



