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 בס"ד

 

 יהודי  יקר

 

כפי מראה עיניך, זה רק החומר של הספר "וטהר ליבנו", שיצא 

 אנשים לפחות 5000משך השנה בעלונים בתפוצה של מעל 

 

ממראה של ספר להדפסה, כי חסר בו עיצוב ועימוד ורחוק הוא 

 מקצועי, ואולי גם הגהה וליטוש הכתיבה.

 

יפה ובימינו יותר מתמיד, הציבור רוצה נוחות, רוצה מראה 

 ובאותיות נוחות לקריאה, וזה חשוב מאוד

 

 כי על פי גדולי ישראל זה ספר שמצווה גדולה מאוד להפיצו, 

 ילו את ביתם ומשפחתם, כי רבים נצלו מעוון, ורבים הצ

 וצדיקים רבים שיפרו מעשיהם, והתעלו עוד יותר!!!

 

לכן, אם תבחר להדפיס ספר זה בהידור, דע לך שכל יהודי 

 שמתחזק,

  

 זה זכות נצחית ועולמית עבורך

 וגם עבור מי שתקדיש עבורו את הספר 

 

 וכידוע שעל חילול ה' אין יום הכיפורים ומיתה מכפרת, 

 מכפרת על חילול ה'. ורק קידוש ה'

 

 אז בבקשה ממך, יהודי יקר!!

 

 בא נקדש ביחד שם ה' הגדול והנורא

 ועזור לי להדפיס ספר זה

 וכל המתחזקים מהספר

 זה קידוש ה' עצום וגדול

 

 קידוש ה' של רבים!!!

 

 

 

 

 

 בתודה ובברכה

 

 יוחנן ריינר
 למחייגים מחו"ל  972-527120333+

 0527120333בארץ ישראל 

  
 



 ויחי – שלום  רב
 לעילוי נשמת אבי מורי הצדיק רב שלום בן הצדיק רב יצחק ריינר זצ"ל

להיות כפופים נפעל גם אנחנו לשם שמים, אבל היות ואנחנו רחוקים ממאת האחוזים של לשם שמים, לכן עלינו  ולכן
לרבותינו, בכל מחיר, גם אם נראה לנו שהכל קורס, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונזכה בקרוב ממש לגאולה האמתית 

  והשלימה במהרה.

 

 אלה מי ויאמר

רש"י שיעקב אבינו היה בעל רוח הקודש וידע  כתב
עתידות, ולכן לא רצה לברך תחילה את בני יוסף, כי צפה 

העדיף את אפרים ממנשה כי  ולבסוףשיצאו מהם רשעים, 
 ".יהושע בן נוןצפה שמאפרים יצא צדיק גדול "

השאלה אם כן למה יעקב כן בירך כך את  ונשאלת
  פרעה??

 

פרעה שהנילוס יעלה לקראתו יעקב אבינו בירך את  שהרי
 .וכך המים ישקו את מצרים

יעקב נתן לפרעה ברכה כזו שהחטיאה  איך מאוד ותמוה
את פרעה שעשה עצמו לאלוהים, האם אין כאן לפני עיוור 

מצרים שהיא ערוות מקום כמו ב בפרטלא תתן מכשול??? 
 הארץ, ארץ טמאה בעבודה זרה וכישופים???

  
שהמליך את יוסף הוא המליכו דווקא שהיות ופרעה  ויתכן

על תקן שיוסף הוא איש אשר רוח אלוקים בו, והכיר 
בבורא עולם שנתן ליוסף את הכוח והחוכמה, ויוסף הצהיר 

 .בעוז ובתפארת שכל כוחו זה מבורא עולם

ברגע שיעקב בא למצרים הפסיק הרעב רק במצרים  וגם
בזכות  ולא בשאר הארצות, ואז כל העולם ראה בחוש כי זה

הקדושה של יעקב אבינו, ולא מחמת פרעה, כי פרעה לפני 
זה היה הולך לנילוס והנילוס לא עלה לקראתו, והברכה 

 .התחילה רק מאז בא יעקב למצרים

אדרבא יעקב ניסה לתקן את פרעה שכבר הכיר בכוח  אזי
השם והמליך את יוסף בכוח השם אשר בו בהכרזה פומבית 

ה יתחזק ויתקן את עצמו עוד נגד כל מצרים, שאולי פרע
 .יותר בראותו שבזכות קדושת יעקב הפסיק הרעב במצרים

ברכת יעקב על פרעה בעצמו שהנילוס יעלה לקראתו,  וגם
וכידוע דברי הגמרא שכישוף לא פועל במים אם כן יהיה 

שפרעה ברור לכל שזה לא מגיע מכישוף, ואולי זה יגרום 
 ה'. צרים לעבודת, ויחזיר את כל מבקב"הימשיך להכיר 

אולי עם ישראל במצרים לא יפלו למט' שערי  וככה 
טומאה, ולא יהיו רק חמישית בלבד שירצו לצאת 

 .ממצרים

פרעה הרשע ברגע שיעקב נפטר ואחריו יוסף הצדיק,  אבל
הפך פרעה את עורו וכאילו לא ידע את יוסף, דהיינו לא 
הכיר באמונה בבורא עולם שיוסף השליט והחדיר 

ים, ואז החל להצר את ישראל כי רצה להפוך עצמו במצר
לעבודה זרה, על ידי הכוח העל טבעי שקיבל מברכת יעקב 
שהנילוס עולה לקראתו, ואפילו עשה צרכיו בנילוס שלא 

 .יראו שגם הוא כבשר ודם רגיל
 

שזה חלק מסיבת רדיפת היהודים שלא רצה  ויתכן
זה רק  שיזכירו לו ולעם שפרעה אינו אלוהים וכל כוחו

 מברכת יעקב, והוא מנצל לרעה את ברכת יעקב.

אנחנו עם ישראל בני אברהם יצחק ויעקב התברכו בכל הברכות, ויש בנו כוח על טבעי של חזרה בתשובה כנגד כל  אבל
הכבוד, ננצל את  כיסאשובה עד שהיצר סוגר עלינו מכל הצדדים, כי תשובה קובעת רקיעים וחותרת פתח לת הניסיונות

 כוח זה, ונחזור בתשובה שלימה לפני אבינו שבשמים, ונחזק את כל בני בתינו וידידינו ללכת בדרכי ישרים אמן.

 מזה עצמתי את והעלתם אתכם אלהים יפקד פקד

 להם היה מסורת( ג"י', ה רבה שמות) ל"חז אמרו
 זה מה שיוסף ציווה אותם שהגואלובעצם  מאבותיהם

 לכן, פקידה בלשון יבוא הוא הלשון בזה אליהם, שיבוא
 ויאמן מיד פקדתי פקוד' ה אמר כה אמרו משה כשבא
 העם.

 

שואל, איך בני אפרים יצאו המדרש בפרשת בשלח  והנה
הרי אין עבד יוצא ממצרים והם יצאו לפני זמן הגאולה, 

אפרים היו מזרע בני ?? ומתרץ המדרש שמאתים אלף
 .המלוכה ולא היו בשעבוד משום כבודו של יוסף

 

נגלה עלי ואמר להם  נון מבני בניו של אפריםשבא  עד
וה , ובני אפרים בגאוהקב"ה להוציא אתכם ממצרים

 ,שלהם שהם מזרע המלוכה ושהם גיבורי כח במלחמה
, עמדו ולקחו "בני אפרים נושקי רומי קשת"שנאמר 

המצרים והרגו  ובאונשיהם ובניהם ויצאו ממצרים, 
 וגם באוגיבוריהם שנאמר בני אפרים וגו' הפכו ביום קרב, 

 אנשי גת והרגו מהם מאתים אלף. 

!!!! זה לא מובן, וכי נון שיקר בשם השם???נבואת שקר גם
והרי משה טוען שזה אסור, האם עמדו בוויכוח מי בא בשם 

 השם??
 

קשה איך האמינו לו, והרי הייתה להם צוואה מסבא  ועוד
אלוקים  פקוד יפקודרבא יוסף הצדיק שיבוא מנהיג ויאמר 

, וזה הרי שתעלו את עצמותי אתכםאתכם, וגם השביעם 
אמר פקוד  רק ביציאת משהלא קרה כשיצאו עם נון, 

 העלה את עצמות יוסףיפקוד והוכיח באות ומופת וגם הוא 

שזרק לנילוס, אז איך יצאו ככה בלי על ידי שם המפורש 
 ??ההשבעות של סבא רבא שלהם?

יתכן שכאשר שבט אפרים ראו את התדרדרות  אלא
האיומה של עם ישראל שנפלו למט' שערי טומאה, אזי הם 
ניסו להימלט מהטומאה בכל מחיר, ולכן כל האמצעים 
קידשו את המטרה אפילו בוויתור על קיום השבועות, 

 טומאה המשתוללת.העיקר לברוח מה

הם מכונים, הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים, כי  לכן
מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על כן מעי המו לו, רחם 

 ארחמנו נאום ה'.
 

וכוונתם הייתה לשם שמים, לכן בורא עולם אוהב  שהיות
אותם ומרחם עליהם, וממאן לקבל עליהם תנחומים, ולכן 

 ם את נקמתם.עם ישראל בער בהם לנקו

בכל זאת רואים מכאן שגם בכוונות לשם שמים אין  אבל
קיצורי דרך, וחייבים להישמע לדעת תורה ולמנהיגי הדור, 
גם אם נראה שהשמים קורסים עוד רגע, והמצב הרוחני 

 בכי רע, ואיך יתכן שהרבנים לא פועלים כראוי חלילה.

שוב, בן אדם שפועל מתוך יראת שמים טהורה גם  אבל
טעה בדרך זה לא נמחק, וכידוע המתים שקמו בזמן  אם

 יחזקאל היו מבני אפרים.
 

אם נבחין בדברי המדרש נבחין שהיה מעורב גאווה  אלא
בדעתם, לכן הם כשלו, כי מי שפועל מאה אחוז לשם שמים 

 יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת ללכת בדרך הישר והטוב.



 מטרף בני עלית
 נותן אבינו יעקב, הצדיק שאביו ראה רש"י שיהודה כתב

 כמעט הצידה זז הוא לכן וללוי, ולשמעון לראובן ביקורת
 ועליו!! שבחים מרעיף יעקב עליו דווקא אבלמהחדר,  ברח
, עלית" בני אתה, יודוך אחיך!!!! מטרף" אומר הוא

 יוסף. שאתה יהודה לא אשם במכירת

 למכור שהציע זה הוא יהודהדווקא  הרי !!עצום פלא וזה
 הורידו שהאחים כך כדי והאשמה היא בו, עד !!!יוסף את

 שטענו ובהרחבה במדרשיםוכפי שרש"י מביא  מגדלותו, אותו
 היינו לא לאביו יוסף את להחזיר עלינו מצווה היית אילו לו

 שומעים היינו אלא, אותו מוכרים היינו ולא אותו הורגים
  בקולך והיינו מחזירים אותו חי לאבינו.

 מטרףאומר יעקב אבינו ", על יהודה דווקא פתאום ואיך
 ???"עלית בני

 

 היו לא באמת האחים!!! שקר פשוט היה ייתכן שזה אלא
כי שנאו , הביתה חי יוסף את להחזיר ליהודה מקשיבים

להרוג,  –לו  לעשות רצו מה לאבא את יוסף וגם רצו שיספר
עם נחשים ועקרבים ובסוף  לבור אותו ומה עשו לו זרקו

 שמכרו אותו. 

ידע, וכשראו את צער אביהם  לא אחד אף האמת את אבל
הם הורידו את יהודה מגדלותו כי הם היו בטוחים בשקר 

 "."וירד יהודהשיהודה אשם, ולכן כתוב 

לאחר שחזר ליעקב השמחה כשהתבשר שיוסף חי,  אבל
נקי מחטא ועוון מכירת  שיהודה בבטחה יעקב ידע אזי

 יהרגו לא שלפחות במיעוטו הרע את בחר יוסף, כי יהודה
 אותו למכור יותר קל לעונש יסכימו שלפחות וידע יוסף את

 הבא העולם על לוותר הסכים שיהודה ידע לעבד, וגם יעקב
 לאביו יעקב ולבנימין עד כדי מסירות נפש, מתוך דאגה שלו

 מת.אכן נודע הא

מיד העלה אותו אביו חזרה לתפקידו שהוא יהיה  ולכן
 .המנהיג וראש לשבטים

שלח דווקא את יהודה לפתוח ישיבה ובית הוראה  ולכן
", ולא שלח את ואת יהודה שלח להורות לפניובמצרים "

לוי!! למרות בסופו של דבר רק שבט לוי למדו בישיבה 
 במשך כל גלות מצרים.

יהודה לכבודו הראוי ולהנהגה יעקב רצה להחזיר את  כי
 שנים. 22שנלקחה ממנו בשקר משך 

 שלפעמים אנחנו מפילים את האשמה בכישלונות שלנו באחרים, כולם אשמים ואולי גם קצת אנחנו!!, ללמדנו
ההורים שלהם בכל נרמה את עצמנו משך שנים ואפילו כל החיים, הנה יש בחורים שמאשימים את  וככה 

ההידרדרות הרוחנית שלהם, וזה שקר מוחלט כי היצר תפס טרמפ להצדיק את הרצון שלך להתקלקל ובכדי 
 לנקות לך את המצפון הוא מלביש את האשמה בהורים ואתה רק קרבן להתעללות שלהם, מסכן נעבעך!!

ך ומשפחתך, ועוד הפכת אותם אולי אם תזכה יבוא יום ותתבייש בשקר שהרסת את חייך ואת חיי הורי אבל
 לרשעים ואותך לצדיק!!!

 
אם באמת יש להפיל את האשמה בהוריך, אתה קח שלט גדול ותרשום אני טיפש אני מסכן אני עלוב כי כל  וגם

המשפחה שלי ככה, ותמשיך להשריש את המסכנות ואת העליבות לדורות הבאים, זה ממש יעזור לך ולצאצאיך 
תבכיין התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, אתה תתחיל את התקומה של בחיים!!!! אז מספיק לה

המשפחה, אתה תרים את קרן המשפחה, אדרבא תלמד מהמשפחה שלך העלובה מה לא לעשות, ומשם רק 
 תעלה ותעזור לאחרים מתוך הידע וניסיון חייך.

 בעיניך חן מצאתי נא אם

 אבינו ביקש שבכוונה יעקב דיסקין המהרי"ל כתב
  מצווה יהיה יפה ובלשון אם נא בכדי שיוסף לא

חלה כך  לא השבועה שאז ומחויב בגזירת כיבוד אב,
שהרי אין שבועה חלה לקיים את המצווה, כי מושבע 

 ועומד לקיים את המצוות.

או כל  אם אתה יכול לבנו אומר אבא שאם פלא, וזה
 אב!! כי כיבוד מצוות אין אז לשון בקשה עדינה ויפה,

 ביקש!!!  רק אותו חייב לא הוא

שהרי , כך משמע לא בקידושין ל"חז שמדברי הגם
 ונא בקשהב ואולי וכו',  במשתה במאכל כתוב מכבדו

לי אם תרצה לסרב, ואב  לסרב לך מרשה אני בו טמון
  "."אם נאשמחל על כבודו, כבודו מחול, ובפרט בלשון 

עד שנשבע זה בגדר אינו מצווה ועושה, ויש  ואולי
לדון האם שכרו מופחת מהמצווה ועושה כבכל 

 התורה כולה???

 יוסף מושבע ממתי טענתו יש לתמוה, וכי ובעיקר
 סיני??  בהר היה יוסף לא הרי ??הוא ועומד

 פרשת האיר את עיני שבספר ,גנזל יקותיאלוהרה"ג 
 ם"הרמב על למלך המשנה בעל רואזניס יהודה לרבי דרכים
 הצדיק ליוסף שהיה בארוכה הוא מבאר שם' א בדרך

 פ"עכ לא, או נוח בן דין להם יש אם אחיו עם מחלוקת
 ועומד. מושבע כל כאן אין נ"ב דין להם היה אם

 בגדר לא עדיין זה התורה פי על נהגו אם זאת גם ובכל
 כאילו -מושבע  כבר כאילו אם נהגו מושבע, ואפילו

 לחול?? משבועה חוסם לא בוודאי מושבע

 שאם ברור שזה ,גנזל יקותיאל הרה"גזה טוען  ועל
 עליהם קיבלו אזי ישראל דין לאבות שהיה אומרים

 שום בלא סיני הר מעמד לאחר כמו כולה התורה את
 שינוי.

שהיות ויש כאן לימוד לדורות עם ישראל לכן  וייתכן
היה חשוב להחמיר כאילו הוא מושבע ועומד, בכדי 
להציל טועים שישבעו על מצוות ובטעות ילמדו 

גם על צד שיש  כדאי וזהמהשבעת יעקב את יוסף, 
קצת הפסד בשכר מצוות כיבוד אב, שכר מופחת של 

 אינו מצווה ועושה.
  

שעלינו לחשב את דרכינו ואת כל פועלינו לא רק שיהיו נכונים וצודקים עכשיו ולנו, אלא גם מה ילמדו , ללמדנו
מזה הדורות הבאים, איך זה ישפיע לצאצאינו אחרינו, ואולי כאן רימז יעקב לבנו ליוסף כמה אבא יכול להשפיע 

 גם לעשרות דורות ממנו.



 ויחי  -וטהר  ליבנו  
 

 אלה מי ויאמר יוסף בני את ישראל וירא
 

 

יעקב למד חברותא בסוף ימיו עם אפרים, כתב ש רש"י

, דהיינו כאילו לא השואל את יוסף מי אל הואמדוע  ואם כן
 ???אפרים היה חברותא שלו הרימכיר את אפרים ומנשה, 

שכשיעקב רצה לברך  התשובה כפי שכתב רש"י, אלא

אותם, נסתלקה ממנו רוח הקודש, כי עתיד ירבעם ואחאב 
שאל יעקב מי  ולכןלצאת מאפרים, ויהוא ובניו ממנשה,  

 .אלו שלא ראויים לברכה

יוסף מראה לו שטר אירוסין כתשובה למה  כן אםו

 מה הקשר בין שטר כתובה לעניין הצאצאים וכיוכתובה, 
 ???הרשעים

נשאלת השאלה, הרי הצאצאים הרשעים הם בעצם  עוד

יצחק ויעקב כן גם הצאצאים של יעקב ויצחק, ולמה הם 
התברכו ולא עיכב להם הצאצאים הרשעים שיצאו 

 ???מהם

צדיקים מצאצאי יצחק ויעקב, גם לא עיכב כי יצאו  ואם

צדיקים, צאצאים גם מאפרים וממנשה יצאו גם  אם כן
 ???הם לא ראויים לברכה דווקא למהו

, וכי בגלל שיש גם צאצאים בעצם הענייןצ"ע  ובכלל

לא זכאי לברכה, וכי בידו לשנות  ארשעים, הסבא רב
 ??לא יהיו?אחרי דורות שהצאצאים הרשעים 

את זה  אבלזה האמת, שהרי הסתלקה השכינה,  אומנם

סתלקה האפשר לתרץ שיעקב אבינו ראה והצטער לכן 
ה כזו ילמה דווקא ליעקב היה ראי השאלה, השכינהממנו 

תתן כי יעקב הוא מבחינת אמת " ואםולא לשאר האבות?? 
" ולכן היה אכפת לו לבדוק טוב לפני שנותן אמת ליעקב

כשקיבל ברכה לא בדק טוב האם הוא ראוי  למהברכה, 
בשני  הריכי אין אדם רואה נגעי עצמו,  ואםלברכה?? 

 המקרים מדובר על צאצאיו ולא על עצמו??

דברים,  3יוסף החזיר את רוח הקודש ליעקב על ידי  והנה

מה הקשר  לכאורהו, ותפילהשטר אירוסין, ושטר כתובה, 
להחזיר רוח הקודש כתוב אצל בכדי  הרי ??בין הדברים

, אז יוסף היה ויהי כנגן המגנן ותהי עליו רוח ה'שאול, 
אצל יעקב  אוליו, צריך לשמח את יעקב ע"י שירה ונגינה
אלא הקפדה על  מה ששימח אותו זה לא שירה וניגון

 .שלימות ההלכה

מעליב את מנשה  רה, איך יעקב לכאותמוה גם מאוד

הגדול ושם את ידו ימנית על אפרים, כי מאפרים יצא צדיק 
 ?, הרי מה זה אשמת מנשה??יותר גדול, שהוא יהושע בן נון

נראה לי, שכאן לא מדובר על ברכה רגילה, שהרי  לכןו

הברכות הרגילות ניתנו לכל השבטים ביחד בסוף הפרשה, 
 .וכאן יש ברכה מיוחדת לבני יוסף

 

, יברך ישראל, שכל הצאצאים יהיו כאפרים ומנשה שבך

ולצאצאים צדיקים,  ברכה של אבא לדורות הבאיםשזה 
ולכן כשיש צאצאים רשעים כמו אחאב ובניו שהם צאצאי 

 ??נאחל ונברך את צאצאינו?האם בזאת וכזאת אפרים, נו 
 

נסתלקה ממנו רוח הקודש לברכה מיוחדת זו, ולא  לכן

 שיש בידם לשנות.בגלל שהם אשמים, או 

  המשך - טענת יוסף שמגיע לבניו את ברכת האבות לדורות הבאים

אופן יוסף הצליח לשכנע את אביו ולשמחו והחזיר  ובכל

את רוח הקודש שלמרות הצאצאים הרשעים בכל זאת 
 הברכה הזו מתאימה להם.

שפרעה הוא זה שחיתן אותו עם הוכיח ליעקב שלמרות  כי

לא התבייש לדרוש שיהיה שטר , בכל זאת הוא אוסנת
 .אירוסין וכתובה

שיש בזה קצת זלזול בכבודו של פרעה, שכאילו  למרות
חייבים לכתוב את ההסכמים ולא סומכים על המילה של 

וזה מסירות נפש עצומה , המלך פרעה ששידך בניהם
 חילת כהונתו בפגיעה במלך.שהסתכן עם ת

זה עשה בכדי שיהיו ילדים צדיקים וקדושים בלי  וכל
תירוצים וכדו', אזי ילדים שבאו מתוך קדושה ומסירות 
נפש על הלכה, וכולל התפילות שיוסף הוסיף והתפלל 

שהם בארמון גם כעליהם כל החיים שלא יתקלקלו 
 .קודם שבאו השבטים גםהמלוכה עם ילדי המצרים 

משימה כמעט בלתי אפשרית, כשאבא עסוק להציל  וזה
 ניסיונותעולם לדאוג לחינוך הילדים בסביבה טמאה ועם 

של עושר וכבוד, זה שלימות והמקסימום הנדרש מצד 
 האבא והילדים.

יוסף תרגל עם אביו, דהיינו התווכח עם יעקב,  ובעצם
האם הם ראויים לברכה המיוחדת או לא, ויוסף טען 

עושה מקסימום ומסירות נפש ותפילות שברגע שיהודי 
 .וילדיו צדיקים ומצוינים זה הברכה המושלמת לדורות

הכוונה לברכה שכל הצאצאים כולם יהיו צדיקים ,  ולא

אלא בניו החיים אתו יהיו צדיקים בכל מצב כמו מנשה 
ואפרים שבכל מצב נולדו בקדושה וגדלו בקדושה למרות 

 הקושי.
 

שיש משמעות גם לצאצאים בכל זאת יעקב התעקש  אבל

ולכן שיכל ידו, והעדיף את אפרים ממנשה ביד ימין 
 יהושע בן נון. -ובברכה, כי מאפרים יצא צדיק יותר גדול 

 

עוד, שרש"י פירש שיכל מלשון חוכמה, שיעקב טען  ויתכן
ליוסף שעל ידי הרבה חוכמה ותחכום אפשר להשפיע גם על 

ופחות רשעים, או דורות דרות שאחריך שיהיו צדיקים 
  .פחות השפעה של רשע



 

 ביאהפסוק שרש"י במכן ראיתי באלשיך בהושע  ולאחר
 .וכיוונתי לדבריו אומר כן, ברוך שזכיתיש

שאומרים בשם האדמו"ר מנדבורנא, שציווה שכל  וכמו
, כי כך בוודאי ישמרו שבת, אדמו"ריםיוצאי חלציו יהיו 

 הם צדיקים גדולים ובעזרת השם עד כל הדורות. ה'וברוך 

אלוקים כאפרים וכמנשה, שנזכה לעשות את המקסימום במסירות נפש לחיות  יהי רצון שיקויים בנו הברכה, ישימך אז
 .בקדושה וטהרה, ולחנך את בנינו בקדושה שלימה, ולא נראה דוגמא שלילית לבנינו, אלא יראת שמים בסתר ובגלוי

 

 המלאך הגואל אותי
 

ברכם בברכת המלאך הגואל אותי, שרגיל ללוות  ותחילה
והרי יהודי אף אותי בעת קושי וצרה, יתלווה גם לילדים, 

 הצדקת אסתר מאשדודוכפי שאמרה לי פעם לא לבד, 
 מימיני כי תמיד לנגדי' הויתי ששכתוב מפורש בתהילים "

יש תוספת עזרה  ניסיון בשעת בכל זאת דווקא אמוט", בל
מיוחד לעזור להם מלאך להם תמיד ירגישו שיש , ומשמים

 .בניסיונות

המשל של האבא שהלך עם בנו הקטן וראו בחולות  כמו
פסיעות של אדם גדול וקטן, אבל פתאום עברו ליד חיה 
טורפת אז האבא הרים את הילד ולכן ראו רק פסיעות של 
הגדול ונעלמו הפסיעות של הקטן, יש שיטעה ויחשוב שאם 

של הקטן סימן שהוא נטרף, וכמובן למרות אין פסיעות 
שכבר לא רואים את הפסיעות הקטנות זה לא סימן שהוא 

 .לא קיים, אלא אדרבא הוא מוגן יותר
 

אין לך ו, חלש ואדם פשוט וירודאחים יקרים, כשיש ניסיון היצר אומר עזור אותך אתה לא צדיק הדור, אתה סתם  כןל
 מלאך לצדך, כן תיעזר בו, אניתוספת יש  !!הברכה, תזכרותזכרו את את הכוח לעמוד מול היצר והתשוקה לעבירה, אזי 

 את היצר. לנצח מיוחדת משמיםקדימה אני יכול לנצח, יש עזרה לכן  קיבלתי תגבור, , ואדרבא עכשיו בקושילא לבד תמיד
 
 

 .הגוים מלא יהיה וזרעו ממנו יגדל הקטן אחיו
 
 

 וישם וכמנשה, כאפרים אלקים ישמךכתוב " ובהמשך
", וכמובן רבים תמהים למה זכה מנשה לפני אפרים את

אפרים יותר ממנשה בהקדמת הברכות של יעקב למרות 
יהושע בן " -שהוא הצעיר, וגם שזכה לצאצא צדיק גדול 

 -שיצא ממנשה " היותר גדול מהצאצא הצדיק נון
 "??גדעון"

נפרש שמנשה היה המליץ שעמד לעזרת אביו יוסף,  ואם
ואליו אפרים למד עם יעקב אבינו תורה, אולי זה הגורם 
שאפרים זכה ליותר, למרות שמנשה עזר לאביו שזה כיבוד 

זאת לימוד תורה עדיף בפרט לימוד תורה עם גדול  בכלאב, 
כשם שגם יוסף  "יעקב אבינו",הדור מעתיק השמועה 

כמעט הקטן שבשבטים זכה לגדולה בזכות שרק הוא למד 
 עם אביו יעקב תורה בשונה לשאר אחיו.

אם כן לא מובן למה יוסף התפלא על אביו וחשב  אבל
שיעקב טעה והתבלבל, הרי בו עצמו הייתה דוגמא 
שהמתמיד בתורה עם אביו זוכה יותר מהאחים הגדולים 

 רה עם יעקב???ממנו שלא התמידו ללמוד תו

, חשב יוסף שהוא זכה בזכות שהוא הבכור מרחל ואולי
האישה העיקרית של יעקב, אבל לפחות ליוסף היה צריך 
להיות מחשבה כצד שני לפחות שזכות לימוד התורה זה 
מה שקבע אצל יעקב בין אצלו עצמו ובין אצל אפרים, ואם 
כן איך בהחלטיות קבע שאביו טועה וניסה בפועל להזיז 

 את ידי אביו ולשנות כפי ראות עיניו?? 

נראה לתרץ, שיוסף חשב שנכון שמנשה לא למד  אלא
תורה בהתמדה עם יעקב, בכל זאת הוא יוסף חשב שמנשה 
משתווה לאפרים גם ברמה הרוחנית, כי להיות בארמון 

במצרים ערוות הארץ ששם יש את כל הטומאה והלכלוך 
הטמון בבית מדרש ולהישאר נקי וקדוש זה יותר עוצמתי מ

שנשאר נקי וקדוש, ולכן מעלת שמירת הקדושה של מנשה 
במקום ניסיונות משתווה לעוצמת ההתמדה של אפרים 
בלי הניסיונות של הטומאה, ובפרט שלמנשה יש עדיפות 

 טבעית שהוא הבכור.

זה טען לו יעקב, בני יוסף טעית!!! כוח ההתמדה  ועל
בלי שום ספק אפרים בתורה אין ערך שישווה לו!!! לכן 

 שווה יותר.

יעקב אבינו כבר העביר מסר זה ליוסף עוד קודם,  ובעצם
ואת יהודה שלח להורות לפניו וכפי שמבואר בפסוק "

" שכתב רש"י שיעקב שלח את יהודה להקים ישיבה גשנה
 בנו יוסף את פגש שיעקב ובית הוראה, ופלא הדבר שלפני

ישיבה, מה כל  יםלהק יהודה את שלח הוא, והחביב האבוד
 כך בוער???

 

 של במצרים תשתית בנה שיוסף ייתכן, שיעקב ידע  אלא
שמים, כי הכריז בפני כל שהוא ירא אלוקים,  ויראת אמונה

 !!!יהודי ולכל ליוסף מסר היה חשוב למסור אבל ליעקב
 חייב ועליה !!!!מבוססת על תורה להיות חייבת שהתשתית

 תורה בלי חיזוק שמים, כי ויראת  אמונה של חיבור להיות
 !!!הזמן עם פורח זה בסיס לו ואין אחיזה לו אין

למרות שבורא עולם הבטיח ליעקב אבינו שהוא ירד  ולכן
אתו למצרים, בכל זאת יעקב אבינו לא רוצה להגיע לגור 
במקום שאין בו ישיבה ומקום תורה, כי זה הבסיס לחיים, 

העוצמה שנותנת !!! מעל הכל ולפני הכל!!! כי זה תורה
יראת שמים וכוח לנצח את היצר הרע, בראתי יצר הרע 

 בראתי לו תורה תבלין.

 התחזקת !!! !!קדימהכן יהודי יקר,  על
 

  !!!, כשתתקרר מהתלהבות הקודש שאחזה בךתקופה אחרי יפרח ולא משךככה החיזוק שלך ית כי, לתורה עיתים קבע
 

 .ואמן אמן!!! לנצח חייךתנו יששאחז בך ושקיבלת על עצמך בהתלהבות קודש  חיזוקה ,על ידי לימוד התורהש ודע
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 שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
 

המדרש הרי בפרשה הקודמת כתוב שיעקב הגיע  שואל
 147כתוב שכל חייו היו  שלנו ובפרשה ,130למצרים בגיל 

אם כן  ,שנה בארץ מצרים 17אם כן ברור שיעקב אבינו חי 
 ??שנה במצרים 17שחי  התורהבשביל מה כתבה 

שנה שיוסף היה  17מקביל ל המפרשים כתבו שזה  והנה
חי בתחילת חייו עם אביו בארץ ישראל וכנגד זה יש 

יש מקום  ועדיין שנה שיעקב חי עם יוסף, 17במצרים 
 שנה אלו??   17ב העניין  מהלבאר 

שנים  17, כפי שכתבו המפרשים שיוסף נזהר כל ה ונראה
שיעקב היה במצרים, לא להיפגש עם אביו ביחידות וגם 
מיעט מאוד לבקר אותו, כי חשש שמא בפרטיות יעקב אביו 
ישאל אותו על המכירה והוא לא רצה לספר רע לאביו על 

לה, לכן אחיו שאביו לא יכעס עליהם ושלא יקלל אותם חלי
 השתדל לא לבקר את אביו.

לב, יוסף הצדיק שהיה היחיד מבני יעקב שהתמיד  ושימו
את כל מה שיעקב למד  17ללמוד מאביו בילדותו עד גיל 

בישיבת שם ועבר, עד כדי כך שפני יוסף השתנו לדמות 

אביו ורבו יעקב אבינו, ויוסף בהתלהבות היה רועה את 
אחיו שהיה מלמדם את מה שלמד מאביו, כי היה דולה 

שנה יוסף  22ומשקה מתורת אביו רבו המובהק לאחיו, ו
נתלש מלימודו עם אביו ועבר מדורי גיהינום וניסיונות 

ה סוף סוף הוא יכול להחזיר את השנים קשים ומרים, והנ
הגזולות חזרה לעצמו, ולנצל את החיים שנותרו לו יחד עם 

  .שנות נערותו 17כימי קדם, כימי  אתואביו ולחזור ללמוד 

יוסף, מתייסר ומתאפק ולא הולך ללמוד עם אביו,  אבל
פשוט נתלש באכזריות מחלום חייו ללמוד עם אביו ורבו 

ה רק בכדי שלא יכשל בלשון הרע על ז וכלהמובהק תורה, 
אחיו, אפילו שזה יהיה לתועלת ובהיתר כי אין סיכוי 

 שיעקב יכשיל את יוסף באיסור לשון הרע האסור.
 

שנה בהם  17יוסף רצה לתקן את ה כיכל כך למה??  וכל
שנה בסוף  17 לכן באו הדיבר לשון הרע על אחיו אצל אביו, 

אדיר של יוסף לאחר נתק אכזרי וצימאון  שהיוחיי אביו, 
יוסף מתייסר ולא נפגש עם אביו שנים הללו  17ובלאביו, 

 שנות נעוריו. 17לתקן את חטא לשון הרע של 

 

ללמדנו, כמה עלינו לתקן את מה שקלקלנו בנערינו, כן כל מה שלכלכנו בגיל צעיר עלינו לתקן, אפילו במחיר הקרבה כואב 
 אין שיעור, כי אנחנו חייבים לנקות. מאוד והפסד עצום עד

 

שנים לימוד תורה עם  17ואולי גם נבין כמה עלינו לתקן את חטא לשון הרע, שבשביל לתקן חטא לשון הרע יוסף הפסיד 
 רבו המובהק, אז נקבל על עצמנו מהרגע לשמור על לשוננו ולא לדבר לשון הרע חס ושלום. 

 ירכי תחת ידך נא שים בעיניך חן מצאתי נא אם לו ויאמר ליוסף לבנו ויקרא
 

רש"י, שיעקב אבינו ביקש מיוסף בנו שים ידך תחת  כתב
ירכי ותשבע לי, כמו שאברהם ביקש מאליעזר שישבע לו 
ואכן אליעזר שם ידו תחת ירך אברהם ונשבע, כי צריך 

 להישבע בחפץ של מצווה.

בהרחבה, וגם כתוב בתרגום יונתן ובפירוש התרגום  אבל
בבעלי התוספות שיוסף לא שם ידו, כי הכוונה להישבע 
בברית מילה ולבן אסור לעשות כן לאביו, וכפי שתוספות 
 מביא שנאמר "ולא יגלה את כנף אביו", לכן נשבע בלי זה.

התחדש לי שאולי פטור בלא כלום אי אפשר,  השם וברוך
יה ה והחפץ ,ולכן יוסף כן נשבע ואחז בחפץ של קדושה

הקדוש  של אביו יעקבות עיניו הקדושהניח ידו על ש
 ונשבע!!!

זה כוונת הבטחת הבורא ליעקב לפני הפגישה עם  ואולי
אמר כתב ש", והמדרש עיניך על ידו ישית ויוסףיוסף "

הקב"ה: היד שלא שמשה בעבירה, תבוא ותינתן על עיניך, 
 .שידעו כולם שיוסף נקי מאשת פוטיפר

שזה  ייתכןשל יעקב??  עיניוניתנה ידו של יוסף על  ומתי
נשבע בנקיטת חפץ קדושה שיוסף כעדיין בחיי יעקב, היה  

 ידו על עיני יעקב וכך נשבע.שם ש
 

מיוחד בעיניים של יעקב יותר משאר חלקי ואברי גופו  ומה
 הקדוש של יעקב?? 

 

המיוחד ייתכן שיש מיוחדות בעיניים של יעקב יותר  אלא
משאר איבריי גופו הקדוש, כי מלבד מה שיעקב שמר על 
עיניו בקדושה, הם גם שמרו על אחרים והצילו אחרים 

 מעוון.

עת הניסיון שהעיניים של יעקב הצילו את יוסף בש ובפרט
עם אשת פוטיפר, שראה דמות פני אביו בחלון שמסתכל 

 .עליו

העיניים של יעקב הרואות למרחוק והצילו אותו מעוון  לכן
עיני יעקב שימשו כחפץ של ליוסף  כן עלומלרדת שחת, 

 יותר מכל חלק ואיבר בגוף יעקב הקדוש!!!  קדושה

לזכות אחרים בקדושה ומניעת אחרים מעוון חמור  כי
 מתי יותר!!! עוצ

 

בזה ניחמו בורא עולם כשירד למצרים, שידו  ובעצם
הקדושה של יוסף הצדיק שלא חטא תישבע בעיניך, וזה 

שהוא  וגם ,ךבעיני קדושתואותך כי תרגיש את  ישמח
  כרצונך. בארץ ישראל לקברךיקיים את שבועתו 

, עלינו החובה להשתדל לזכות אחרים במצוות, ולחזקם ולהצילם מעבירות ומדרך רשע ומלרדת שחת לאובדן רוחני לכן
רח"ל, וחלילה לנו לקלקל אחרים שזה פי כמה וכמה גרוע יותר ממה שאתה חוטא לעצמך רח"ל, ולכן אם בחייך הכשלת 

עברת עבירה חמורה מאוד!! מלבד החילול ה' המחריד שעשית!!! והתיקון לזה הוא אחד שמלבד שתעזוב דרך אחרים 
 רשע ותפסיק לחטוא, אתה גם תזכה אחרים!! ותחזק אחרים להתקדש!! וזה תשובת המשקל המושלם לחטאיך.
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כמה מדרשים, במקום אחד כתוב שרק הפסוק נכתבו  בזה
כנבואת חלומו של יוסף שאביו  השתחווה ליוסףבסוף ימיו 

 .והשבטים משתחווים לו

שהשתחווה לבורא עולם והודה לו שמיטתו מדרשים  ויש
בניו השבטים הם יראים ושלמים, ויש   12שכל שלימה 

 עם לאה והודה ללאה והסכים לנישואימדרש שכאן 
 .למרות שהתחלפה בליל החופה עם רחל

בכל זה אחד הוא, שכל עוד שיעקב לא היה בטוח  והעניין
בניו צדיקים מושלמים הוא לא רצה להשתחוות  12שכל 

 ליוסף שמא יתקלקל בניסיון של המלכות, 

לא רצה להודות ללאה על הנישואין כי הוא הסכים  וגם
אחיות רק בשביל המטרה שראתה לאה ברוח  2לנישואי 

 אחיות,  2נשים שמתוכם  4שבטי ה' מ 12הקודש שיצאו 

לא היה אם חלילה מטרה זו לא הושגה אזי יעקב  אבל
 האחיות. 2מעוניין בנישואי 

יו שעברו מעל מחצי ימ 56לקראת מותו יוסף היה בן  אבל
בקדושה וצדקות אזי כבר אין מקום לחשוש שיפול 

  , המשך חכמהמדרגתו, כהסברו של 

בבטחה השתחווה לבנו יוסף הצדיק, וממילא כבר יכל  לכן
לשמוח בנישואיו עם לאה, וכמובן להודות לבורא עולם 

 שבטי קה. 12שהצליח בתפקידו לגדל 

עליו בנימין הצעיר לא הגיע לחצי ימיו עדיין, אבל  אומנם
היה פחות חשש כי אחיו הגדול יוסף ישמור עליו, וגם לא 
חי בניסיונות קשים כיוסף, ולכן לבנימין היה מספיק בכך 

 שנה בצדקות. 41שחי 

אם " כרגע אין לי את מקורו,בעבר פירוש  שמעתיש וכפי
שנה תקיימו את כל חוקי התורה,  41" שאם זה בחוקתי

 ." תמשיכו כל חייכם בצדקותתלכואזי "

במנחה, התעורר בי מחשבה כשהתפללתי ואמרתי  ובשבת
, שכל אחד מהאבות יש בו כוח "ירנן יצחקיגל  אברהם"

ינוחו  יעקב ובניו"אפילו לבד, ואילו אצל יעקב אומרים 
, וקצת נפלאתי מדוע יעקב לא כתוב לבד וכי כוחו רק "וב

 עם בניו???
 

, התבררו לי הדברים, שאדרבא כל שאיפת חייו של ומיד
בניו יהיו שבטי  12אגתו עד סוף ימיו היה שכל יעקב וכל ד

קה שלמים בצדקתם, ובזה גאוותו ולכן דווקא כתוב יעקב 
 ובניו כי כל בניו היו יראים ושלמים.

יה צריך להיות שאיפתנו, שנהיה אנחנו ובנינו כולם יראים ושלמים, לא רק שאנחנו נהיה צדיקים, אלא שנה וזה
 מושלמים במשפחתנו המושלמת.

 

את עצמך ואת בני ביתך, ואל תדחה למחר כי אז גם אם נניח שאתה תתחזק  ולחזקמהרגע עליך להתאמץ להתחזק  ולכן
 אבל את בניך או חלק ממשפחתך תפסיק חלילה, לכן מעכשיו רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 

 השביעני אבי :לאמר פרעה באזני נא דברו
 

תמהים מדוע יוסף שלח שליחים לפרעה  המפרשים
להודיע לו שנשבע לאביו שיקבור אותו בארץ ישראל, למה 

 לא בא לבדו ישירות לפרעה???
 

שפרעה  סוטה לו'כתוב ברש"י והוא על פי הגמרא  וגם
הסכים שיוסף ילך לארץ ישראל לקבור את אביו רק בגלל 
שיוסף נשבע לאביו, ולמה היה אכפת לפרעה שבועת יוסף 

 לאביו??
 

הגמרא שהיה בזה איום נגד פרעה שאם יוסף יבטל  עונה
את השבועה שנשבע לאביו אזי יוסף עלול לבטל גם את 

 ע לפרעה.השבועה שנשב
 

שפות,  71נשבע לפרעה שלא  יגלה שהוא יודע  ויוסף
ובמצרים היה חוק שמי שיודע הכי הרבה שפות הוא ימלוך, 
ופרעה פחד מכך ולכן אישר ליוסף לקבור את אביו, ועל זה 

זצ"ל איך העז יוסף ככה להתחצף  הסטייפלרשואל 
 לפרעה, ככה לאיים על מלך??? 

 

שביע את יוסף על דעתו של כתוב בכלי יקר שיעקב ה וגם
יעקב, וההלכה אומרת שהנשבע על דעת חברו אין לו 
התרה, ואם כן למה יוסף התחצף ואיים על פרעה, מספיק 
בכך שהיה אומר לפרעה שאין אפשרות לבטל את 

 השבועה??
 

, כלל נלמד מכאן, שאכן לפעמים אין ברירה חייבים אלא
אין ברירה,  כביכול ללכת נגד השני, וחייבים להתחצף כי

 אבל תנסה לצמצם זאת למינימום האפשרי.
 

יוסף לא אמר לפרעה חד וחלק אי אפשר להתיר את  ולכן
השבועה כי זה מכאיב לפרעה, כי הוא נשען על יוסף ובלי 
יוסף במצרים פחד פרעה מקריסה, לכן בא אליו יוסף 
בגישה של שווה לך וכדאי לך!!! ששווה לך שאני לא יתיר 

כה לא תהיה מאוים שמא אגלה את הסוד את השבועה כ
 שאני ראוי למלוך יותר ממך כי יש לי שפה נוספת ממך.

 

בשנייה הראשונה זה נשמע חוצפה ואיום, אבל לאחר  ונכון
מחשבה פרעה יבין והבין שאכן זה לטובתו, ולכן יוסף לא 
בא בעצמו לפרעה אלא שלח שליחים כי כך הוא צמצם את 

החוצפה פחות כואבת כי מבינים  החוצפה, כי על ידי שליח
שהוא לא מעיז פניו לפגוע ככה בפנים של הזולת, וגם ככה 
יוסף מרוויח את הזמן עד שפרעה קולט את העניין הטמון 
כאן שזה לטובתו, ולכן אחרי זה בא יוסף ישירות לפרעה 

 כאשר החוצפה התקבלה בהבנה.
 

יע שבבא בן בוטא הצבבא בתרא ד' כמו שראינו בגמרא  וזה
להורדוס להרוס ולבנות מחדש את בית המקדש השני כי 
היה סדקים במבנה, והיו חייבים לבנות בחוצפה נגד רצונם 
של השלטון הרומי, אבל כאמור גם כשחייבים ללכת נגד 
ולהתחצף צריכים לצמצם את החוצפה ולא להרגיז יותר 
מידי, לכן הציע שישלח שליח לרומי שילך שנה ויתעכב שנה 

שנה, ובמשך שנים אלו יספיקו לבנות את בית ויחזור 
 המקדש מחדש.

 

שנים שלחו תשובה, אם לא עשית  3לאחר  והרומאים
אל תבנה מחדש, ואם  –כלום תשאיר כך, ואם כבר הרסת 

הספקת גם לבנות מחדש אז אתה עבד חצוף ומקולל 
ומבוזה, אבל זה נגמר בזה ולא נלחמו נגדו ולא הענישו 

 אותו.
 

מצד אחד הוא לא התחצף לגמרי שהרי הוא ?? כי ולמה
התייחס אליהם ושאל אותם, ומצד שני גם לא בנה אחרי 
שאמרו לו לא לבנות!!! ולכן הבינו שהוא נאלץ להתחצף 
והיות והוא התחצף באופן הכי מצומצם שאפשר לכן כעסו 

 ומחלו לו.
 

עד כמה שאפשר בכל תחומי החיים, ולא להיכנס לייאוש הנה נפלתי הנה נכשלתי אלא גם אנחנו נלמד לצמצם נזקים  ולכן
 תעצור את הנזק ככל האפשר, ובעזרת השם נתעסק רק בדברים טובים ומוצלחים בלי נזקים ופרצות רק שלום ושמחה אמן.



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

 
 

 קים חשבה לטובהואל
קומות  4ישן בן  בבנייןאחד מראשון לציון התגורר  בחור

ללא מעלית, וכמעט מידי יום בשעה שהיה צריך ללכת 
לבית הספר הוא נתקע שעה ארוכה במדרגות שהיו תפוסות 
בגלל שבשעה זו הורידו בכיסא גלגלים שכן נכה שעבר 

 .אירוע מוחי וגופו השתתק כתוצאה מהאירוע

היה מרבה לאחר לבית ספר, וכמובן הוא היה נענש  וככה
 ואכן ,האיחורים, וזעמו וכעסו הצטבר עד לכדי פיצוץעל 

הפיצוץ הגיע, יום אחד כשהוא תקוע במדרגות בגלל הנכה, 
הוא ניצל רגע שהעובד הזר המטפל ענה לטלפון,  והוא נתן 
דחיפה מכוונת לכיסא שמיד התגלגל יחד עם הנכה במורד 
המדרגות,  והנכה נחבט כל גופו במדרגות ואיבד את 

ם פרץ מגופו, וכמובן שהובהל במהירות לבית הכרתו, וד
 חולים.

 

ראו זה פלא אחר חודשים הנכה שהתרפא מחבלותיו  אך
לפתע החל לנוע ולזוז, השיתוק עזב אותו, כנראה הדפיקות 
בראש שחטף מהנפילה במדרגות, החזירו לו את המוח 
לראש למקומו הראוי, וכך חזר הנכה שלם ובריא לביתו 

 בלי כסא גלגלים.
 

אותו נכה ידע את האמת שהבחור דחף אותו  אומנם
בכוונה אבל הוא לא ידע מה עליו לעשות עם אותו מזיק, 

 .להורגוהיה ל והרי מצד אחד הבחור התכוון להזיק לו, ויכ

שני מעשה הדחיפה של הבחור בעצם הוציאה לו את  מצד
מחלת השיתוק, והועילה לו מעל ומעבר למצופה, שאם היו 
שואלים את הנכה אם היה שווה לו נפילה זו היה קופץ 

 ואומר וודאי וודאי שווה.

היא שזה בעצם הדו שיח יוסף והאחים לאחר  האמת
פטירת יעקב אבינו, הם מתחננים ליוסף הלוואי תעניש 

 אותנו על הצער שעשינו לך, ואילו הוא טוען להם, 

נכון אתם חשבתם לעשות לי רעה, אבל הקב"ה חשבה  א.
למרות הכל לכאורה מגיע להם  אבל, לטובה להחיות עם רב

 ??עונש, נכון יוסף הרוויח מזה אבל הם רצו את ההיפך?

מה שיוסף מציג שיצא לו טוב מזה, הוא לא מציין  אבל
פך למלך במצרים, אלא הטוב הוא שהוא הרוויח שנה

אני ש עם רביה ישאחאמר לא הוא להחיות עם רב. אגב 
, ובכל זה ממילא לא אני ,להחיותאלא  ,החייתי עם רב

 הרווחתי מכל המהלך שעשיתם. אופן

אבל אחרי שהסביר להם זאת הוא מדבר אל ליבם,  ב.
ומסביר רש"י שאם אתם עשרה לא הצלחתם על אחד איך 
אני אחד יצליח על עשר, דהיינו שגם אם אני רוצה להעניש 

 אתכם, אני לא יצליח.

עד עכשיו הייתי עבד לשעבר, וכשבאתם התפארתי בכם  ג.
שאתם אחי ומשפחתי אז אין מצב שאני יעשה צחוק 

מי ואני יהרוג או יעניש אתכם, משפחתי שהחזירה לי מעצ
 את הכבוד שאני לא סתם עבד שעלה לגדולה.

, שמשתלם לי לכבד אתכם כראוי, ואני לא יכול דהיינו
להראות לכם אפילו חמיצות פנים, כי אני התגאתי 

 במשפחה, והמשחק חייב להמשיך.

אפילו , אני אתכםתרגישו נוח, לא רק שאני לא יעניש  ולכן
לא אציל נפש שמרחם עליכם, ובכל פעם שתעברו לידי 
תרגישו חוסר נעימות, אלא תרגישו הכי נוח בעולם, אני 
צריך אתכם, אתם הכבוד שלי ואין לי שום אפשרות 
ריאלית לפגוע בכם, נקודה, ושווה לי לכבד אתכם, זה 

 משתלם לי.

, אפילו בלי לפחות שיתן להם להרגיש רע בלב, מדהים וזה
איך יוסף מסוגל ככה חדים, לפחות מצפון בושה, פ

 ???להתעלות על עצמו ולהתנתק כאילו לא עשו לו שום דבר

 אמונה עצומהיוסף שהיה בעל , פשוטה מאוד והתשובה
לא חלם לרגע שהאחים עשו לו זאת, אלא בורא עולם הוא 

 ., והם היו רק שליחיםזה שגלגל את חייו כפי שהתגלגלו

הם בעת המכירה, זה היה שהתחנן אלי ולמרות
השתדלות, אבל ברגע שזה יצא לפועל האמין מהתחלה 

 .שזה מה שנגזר, והכל לטובה, למרות הקושי

כדי כך שהוא נענש בכך שביקש משר המשקים שיזכור  עד
אותו, כי בהיות יוסף מאמין בדרגה עצומה אזי השתדלות 

 כזו, הייתה מיותרת לחלוטין.

לאחים, ולתת להם הרגשה קל היה לו למחול  ולכן
 כי באמת הרגיש שלא עשו לו כלום, זה לא הם., מצוינת

את  והעליתםיוסף ידע שפקוד יפקוד אלוקים אתכם  ולכן
, שהבין שכל מה שהוא במצרים זה עצמותי מזה אתכם

להקל על גלות ישראל, אבל בסופו של גלות הם יזכו 
 לגאולה.

 המשך -אלוקים חשבה לטובה 

אותי,  , שאמר להם, ברגע שמכרתםלהוסיף עודאפשר ו
לפי ראיית עולמכם  הבנתי אתכם והצדקתי את מעשיכם

 .נגדי

אני יוסף " בפרשת ויגש האור החיים הקדוש וכדברי
בשעת המכירה למרות שגם  – "אחיכם אשר מכרתם אותי

ייתכן  ואיך ,אהבתי אתכםי והתחננתי לכם עדיין שבכית
  !!הדבר, אין זאת אלא כי פשוט הבנתי אתכם

שעל ידי חשבתם רציתם ובאמת  מלבד כל ההסברים  כי
כשם  ,יהיה ההמשך היחיד של האבותלא יוסף שהמכירה 

היו הממשיכים היחידים מבין שיצחק ויעקב היה אצל ש
ממשיכים דרך  יהיו כל הבניםיעקב  אלא אצלהאחים, 
 .וכפי שביארנו בפרשת וישבהאבות, 

הצלחתם לעלות במעלות התורה, ולהיות ממשיכי  ולכן
הדרך של האבות הקדושים בלי הצל שלי של יוסף שאיים 

מרו אלוקים חשבה לטובה על עתידכם, וזה כיוון יוסף באו



להציל עם רב, שעם ישראל יהיה מכל השבטים ולא רק 
 ממני.

 דנתםכי אתם לא עשיתם זאת ברשעות, אלא  ובאמת
וכפי שהרחיבו י בדין תורה כהבא להורגך השכם להורגו אות

חשובה מטרה וגם הייתה לכם המפרשים בעניין בפרשת וישב, 
 .להיות ממשיכי האבות הקדושים

כביכול רע, גם זה לא נכון, כי אני היה שלי זה  ולמרות
לגמרי בטומאת  יטמאוהצלתי את כל עם ישראל שלא 

מצרים, כי אני מולך בשם השם, וכל קבלתי את תפקיד 
המלוכה הייתה בשם כוחו של בורא עולם, וככה בגאווה 
היהודית והקדושה, הצלחתי להחיות את כל עם ישראל 

 .שלא יתביישו מהמצרים

תי להציל את כל עם לא ישנו שמם שפתם ולבושם, וזה בשבילי העונג הגדול ביותר, שזכיעם ישראל במצרים  וככה
 ישראל מרדת שחת חלילה.

לפני שנים בא שכן שלי עם בנו  אמתיבמעשה  ואסיים
להירשם לישיבה, אבל אני הכרתי את בן השכן שהיה 
המכה של השכונה, ידו בכל ויד כל בן, ילד אלים במיוחד, 

 .ולכן המלצתי לראש הישיבה לא לקבל תלמיד זה

איך אני ככה מתנהג השכן היה המום, וכעס עלי  והאבא
לו, שהוא אבא דואג לאחד, שזה בנו, אבל  ועניתי ?עם שכן?

כאן בישיבה צריכים לדאוג לחמישים בחורים, שעלולים 
 וכך נפרדנו בכעס. לסבול קשות מאלימות בנו היקר.

כאשר מכונית חונה  אחד בצהרי היום בשכונה יום
והוא במקום לענות לי  "שלוםמפרידה בנינו אמרתי לו "

עד  סבא, ,אבא ,החל לקלל אותי ואת כל המשפחה שלום
 .הכרתיאברהם אבינו, בלשון שעד לאותו יום לא 

לשמע הצעקות, כל השכונה התאספה ליד  וכמובן
המכונית, נשים וטף וסתם עוברי אורח, ובקצה האוזן אני 

השני אומר ו, רע מאודשומע שנים מלחששים חכה זה יגמר 
 מסיים לקלל.ואז הוא  !! , חכהכאן אלימותיהיה 

של  הסדרהכולם מחכים לשמוע את תגובתי, את , שקט
אבל אני לא חונכתי לקלל מעולם,  ,הקללות שאני יחזיר לו

 .והלכתי תודה רק אמרתי לו מילה אחת

שומע רעש של מכות , ואז אני אנשים מתאכזבים שמעתי
התחיל לדפוק אגרופים על  האבא העצבניש חזקות, וראיתי

חשבתי לעצמי וואו זה המכות שהיו מוכנים  גג המכונית.
 ה' ישמור. לי

כל פעם שהאבא השכן היה רואה אותי היה מיד עובד  ואז
 לערך. שנתייםלצד השני של הכביש, ככה במשך 

נפגשנו בדיוק בקרן זווית של בנין, ואז  בדיוק אחד יום
אמרתי לו שלום, ולהפתעתי הוא ענה לי שלום, וואו אחרי 

ואז שאלתי אותו, בבקשה תאמר למה  ף.שנתיים, סוף סו
 ?במשך שנתיים כאילו ברחת ממני, מה יש לי קרניים?

צחק, ואמר לי, אני יגיד לך את האמת אני בחיים שלי  הוא
לא ראיתי בן אדם כמוך שמקללים אותו ואת כל משפחתו 
אבא אמא בכל הקללות ברבים בפני קהל רב, בפני כל 

רצות, הבן אדם עונה השכנים, ובמקום להחזיר קללות נמ
לי בתודה, זה פשוט הפתיע אותי, ומפחיד אותי איך אתה 

 ??מסוגל ככה להבליג?

למדתי זאת לו, שלא תחשוב שאני מלאך, אלא  עניתי
, כאשר התחלת לקלל, יצאתי מיוסף הצדיק, להתנתק

  .מהנעלים שלי וכביכול נכנסתי לנעליים שלך

את בני  שעיכבשל אבא מסכן, שבצער גדול על זה  נעלים
להיכנס לישיבה, ועוד חצוף אומר לי שלום כאילו הכל 
בסדר, פשוט דמיינתי את עצמי במקומך ממש, לא הייתי 

 .אתהבאותו רגע, אלא  אני

כי  באמת לא נפגעתי לא כעסתי ואמרתי לך תודה לכן
 של אבא הכאוב על צער בנו. אמתיהמחשת לי מה זה כאב 

אני יוצא  היצר כשרוצה להפיל אותנו ברשתו, פשוט להתנתק בניסיוןוגם  זה הוא עוצמתי בהרבה תחומי חיים ונשק
נו חפץ חיים  , אני עכשיו החפץ חייםדורנומהנעליים שלי, ומדמיין שאני קודש הקדשים, יעקב אבינו, או צדיק ענק בן 

 .ויגבה ליבו בדרכי השם בשבילי נברא העולם קחו אוזר ואומץ מול היצר, בהצלחה אני מתגבר וככה   יחטא??????

 אפרים לפני מנשה
 

מדוע אפרים היה מועדף בעיני יעקב שהניח לפרש  ייתכן
יד ימינו עליו, וגם שזכה שיצא ממנו צדיק גדול יותר מאשר 

 .מנשה

הבן שבן אדם מושפע משמו, כפי שמצאנו ש ידוע שהרי
" שבו יהודההרביעי של לאה הצליח מאוד, כי קראה שמו "

שמות הבנים  ואילו, מודה בשמחה לבורא עולם היא
 .הראשונים היו על שם צערה ותחינתה ותקוותה

וגם זכתה שיצא  ,יהודה להודותליצא מזה הכוח  ולכן
חיבר ואמר את שוגם  ,במעשה בת שבעממנו דוד שהודה 

 .שכל כולו הודאה לבורא עולם התהילים

קרה לבנו בסיבת קריאת השמות כתוב שיוסף  והנה
 בית כל ואת עמלי כל את יםקאל נשני כי מנשההבכור "

בזה  ויש ,ששכח את כל מה שהיה לו בבית אביו -", אבי
, למרות שיש בזה גם הודאה ושכחה ואובדןעניין של צער 

 .כפי שהאריכו המפרשים
 

 בארץ אלהים הפרני כי" אפרים קרא השני שם את ואילו
 שהיה לו,  והריבוי הטוב ההצלחהעל שם " עניי

אכן  אפרים ששמו היה הודיה ושמחה על הצלחה לכן
 לבן ולדורות הבאים. יותר הצלחההשפיע 

כי כאשר בן אדם שמח ומרוצה יש לו חשק להשקיע הרבה שעלינו להתמקד בחיובי ובטוב יותר מאשר ברע ובצער,  ללמדנו
יותר מאשר אדם עצוב וממורמר, וגם בית שבו מקיימים מצוות מתוך שמחה וחיובי אזי הילדים שמחים ומקיימים את 

ת, ואילו בבית שהכל קודר ועצב והתמרמרות הילדים מקבלים שנאה לכל מה שמסמל בית זה, ולא פלא המצוות בהתלהבו
מלהתעסק ברע ובלכלוך שמדכא, ו"עשה טוב" תתעסק בחיובי בחצי כוס עזוב  –שיש מפרשים שאמרו, "סור מרע" 

 המלאה במצוות בשמחה ולא בהתמרמרות, "עבדו את ה' בשמחה".



 בס"ד

 

 יהודי  יקר

 

כפי מראה עיניך, זה רק החומר של הספר "וטהר ליבנו", שיצא 

 אנשים לפחות 5000משך השנה בעלונים בתפוצה של מעל 

 

ממראה של ספר להדפסה, כי חסר בו עיצוב ועימוד ורחוק הוא 

 מקצועי, ואולי גם הגהה וליטוש הכתיבה.

 

יפה ובימינו יותר מתמיד, הציבור רוצה נוחות, רוצה מראה 

 ובאותיות נוחות לקריאה, וזה חשוב מאוד

 

 כי על פי גדולי ישראל זה ספר שמצווה גדולה מאוד להפיצו, 

 ילו את ביתם ומשפחתם, כי רבים נצלו מעוון, ורבים הצ

 וצדיקים רבים שיפרו מעשיהם, והתעלו עוד יותר!!!

 

לכן, אם תבחר להדפיס ספר זה בהידור, דע לך שכל יהודי 

 שמתחזק,

  

 זה זכות נצחית ועולמית עבורך

 וגם עבור מי שתקדיש עבורו את הספר 

 

 וכידוע שעל חילול ה' אין יום הכיפורים ומיתה מכפרת, 

 מכפרת על חילול ה'. ורק קידוש ה'

 

 אז בבקשה ממך, יהודי יקר!!

 

 בא נקדש ביחד שם ה' הגדול והנורא

 ועזור לי להדפיס ספר זה

 וכל המתחזקים מהספר

 זה קידוש ה' עצום וגדול

 

 קידוש ה' של רבים!!!

 

 

 

 

 

 בתודה ובברכה

 

 יוחנן ריינר
 למחייגים מחו"ל  972-527120333+

 0527120333בארץ ישראל 

  
 



 

 

 בס"ד

 

  ספר

 "טהר ליבנוו"
 

 מי הצדיק
 שיזכה לחזק רבבות יהודים

 "הדפסת הספר"מצות על עצמו את קח יוי
 

 ו"נ"וטהר ליב

 בהידור רב שימשוך את העין 
 !!!ספר זהבת והמיוחד

 נפשות 10,000כבר חיזק מעל הוא כספר, שעוד לפני שהודפס 
 !!!מכל העולם ממש
 !!!ורבים הציל מעוון

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 
 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה

 

    ר' שלום בן יצחק ריינר  אבי מורי
 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל 

    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   
  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב  

 
 

 
 

 להצלחת:
 מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

   
 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 972527120333 + 

 יוחנן ריינר 
 

mailto:106855@gmail.com



