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he saga of Yosef continues. The Parsha tells of 
Yosef ’s release from prison and his dramatic 
rise from being a convict to the highest office 

of government in the land. (The opposite of what 
sometimes happens in this country.) He marries 
Osnas Bas Potifera and has two sons. He names 
the first born Menashe: עמלי כל  את  אלוקים  נשני  כי    
 Hashem has made me forget all my -ואת כל בית אבי
hardship and of my father’s household. He names 
the second son Efraim:
עניי בארץ  אלוקים  הפרני   Hashem has made me - כי 
fruitful in the land of my suffering. The difficult 
one is Menashe; usually, when naming a child one 
expresses some kind of Hakaras Hatov, gratitude, 
thankfulness for the gift of the child. Mefarshim 
wonder as to how this name gives any kind of 
appreciation. (See Netziv 41:51, 39:6 in Harchev 
Davor). Our wonder grows as we see the Medrash 
(BRR 79:5) that compares Yaakov to Yosef. The 
Medrash teaches that when Yaakov emerged from 
his Galuos with Esav, he was ,בבניו שלם  בגופו,   שלם 
 his learning was intact. But ,שלם בממונו ושלם בתלמודו
not Yosef, אבל יוסף שכח - he forgot his learning, as 
it says עמלי כל  את  אלוקים  נשני   How could Yosef .כי 
choose a name for his firstborn that highlights 
his forgetting the learning that he acquired in 
his father’s house? A very difficult question that 
requires a journey into the Kochus Hanefesh with 
a touch of sophistication. I heard this idea once, 
long ago from Mori V’Rebbi Harav Elya Svei. That 
memory was revived by what I saw this year, in the 
Sefer of Harav Elya Boruch Finkel as heard from 
Rav Refoel Solevetchick, in the name his father the 

Brisker Rav. There are times when it is in a person’s 
best interest to forget the past, in order for him 
to be able to deal with the task at hand wherever 
life is taking him. We know from our own life 
experience, and observing others, some people 
cannot get past it. I always tell Talmidim: Don’t 
let your yesterday rob you of your tomorrow. I 
tell them it does not matter if your second grade 
teacher punished you for something you never 
did, (you can fill in whatever MINOR trauma you 
think you had), just get over it! As adolescents in 
Yeshiva, we were inspired by the haunting tune and 
lived off the unforgettable lyrics of Harav Avraham 
Elya Kaplan in his Niggun Shokoh Chama; a laser-
like strike at our Neshamos:
 Should we forget everything and - האם לשכח כל ושמח
rejoice 
ובכות הכל  לזכור   Or should we remember - או 
everything and weep. 
He then asks for a tomorrow so that אולי אפתר את  
 maybe, maybe I will be able to interpret thisהחלום
dream. (See at the end of his Sefer בעקבות היראה)
Being a child of Holocaust survivors, I saw that 
lesson first hand. Those that had the strength to 
rebuild, to make life livable had to, at some level, 
put the past on the back burner and only look 
forward. So sometimes, forgetting is in fact a 
Bracha and something to say thank you for. Some 
of you may be thinking: nice point, maybe even 
something I never thought about, but rabbi you 
are talking about forgetting Torah! A word about 
that too. The Gemara (Bava Metzia 85A) tells that 
when Rav Zeira was moving to Eretz Yisroel, he 
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ost people are familiar with the statement that the 
lion is the king of the animals. Fewer know that the 
Midrash says that the lion is the king of the Behemos 

Teme'os, non-kosher animals, but the cow is the king of the 
kosher animals. They are two completely different types of 
kings. I often tell people that we are all “kings” over our 
lives, our families, and those that rely on us for advice and 
assistance. Therefore, it’s important to know how a king is 
supposed to act.
 
The lion rules with the goal of using his position for self-
serving purposes. He attacks and eats the other animals in 
the forest. Many parents do the same, seeing themselves as 
kings in their homes and expecting to be served by those 
in the lower positions. Children serve parents, wives serve 
husbands, and younger siblings serve their older ones. That 
is not how the Torah sees Malchus. 

Yosef is called B'chor Shor, and demonstrated how a 
“kosher” king is supposed to act. Yosef took care of others, 
first the B'nei Shefachos, then in Potifar’s house, again in jail, 
and, finally, he took care of all of Mitzrayim. A king serves his 
people; he is their servant.
 
Yes, we have to teach our children how to respect older 
people, and specifically their parents. But that is because of 
the Mitzvah of Chinuch. Otherwise, parents, role models, 
and Rabbonim serve the people who lean on them for 
support. This is a complete change of perspective. Don’t be 
upset because you’re the only one in Shul who remembers 
to empty the garbage (I’m getting better at it), and don’t 
be upset because you are a servant to others. That is true 
kingship, demonstrating by Yosef, and by all of our kings who 
were Kosher.
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By Rabbi Shmuel Gluck

M

he nature of many people is to take things for granted. 
For us to consistently recognize something, it must 
be out of the ordinary or we must be a special 

person. We’re so talented at this that we ignore things even 
when it is obvious how inconvenienced the giver was. Often 
(not always) this is done when what is being done for us has 
been done for as long as the person can remember. It’s done 
when people can’t imagine that it will ever be taken away 
from them. Making what people do, or people themselves, 
invisible is exceedingly damaging and I want to describe why 
this is so and how to avoid becoming invisible.
 
Our ability to make other people completely, or partially, 
invisible, is so natural that we are unaware that we do it. We 
do it to our mailman (do you say good morning when you 
pass him in the street?). We do it to whomever we pass in 
the hall when we’re in the doctor’s office (do you at least 
make eye contact & offer a quick nod as a staff member 
quickly walks past you) and all those in the background of 
our lives (did you call your grandparents this week?).
 

I realized how resistant we are to make people visible right 
before I moved to Hillburn. I decided that I would say good 
morning to anyone I passed in the morning on my way 
to yeshiva. Adults couldn’t understand what I was saying, 
looked at their watches, and told me the time. (This is no 
joke. This was a very common response.) When they would 
respond appropriately, they would not make eye contact. 
The 10 to 14 year old children just laughed at me between 
themselves. Interestingly, the children eventually said good 
morning to me before I did. This was another reminder to 
me how children are more easily trained than adults are, if 
we are consistent and pleasant.
 
Often, since we are speaking to them, we are completely 
unaware that we’re making people invisible. Yet, our 
conversations may be shallow, our interactions, peripheral. 
We aren’t acknowledging to ourselves that others have the 
same rights, feelings, aspirations, and concerns as we have. 
To us, unless we make a mindful decision differently, no one 
is as “real” as we are. We see them, yet we don’t.
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Just Because Something Is Obvious Doesn’t Mean It Should Be Invisible
By Rabbi Shmuel Gluck

 
 

A Study of Shabbos #9 
Some Insights about Chanukah, Time – and Shabbos 

By David Gurwitz 
 

Chanukah has an obvious connection to the number 8, which, like the miracles of the lights and 
the military victory – is considered beyond nature. The mathematical sign for eternity is the 
number 8 turned on its side.  

Rav Moshe Wolfson, in Wellsprings of Faith, explains that the miracle of the oil came from the 
deepest level of holiness, in the Kodesh Hakadoshim, beyond any reach of tumah. So, too, any 
Jew has a hidden point of purity, far beyond the forces of this world.  The reward for overcoming 
the inevitable situation by the Chasmonaim led to an eternal reminder of the power of faith, 
called Chanukah.  

Chanukah is, therefore, an eternal gift. In fact, our sages tell us that just as the Torah gives us 
Pesach, Shavuous, and Succos, after Moshiach comes, the rabbinical holidays – Chanukah, 
Purim, and Tisha B'Av – will remain.  

We wrote the following last week about the number 8: “As we approach the spiritual light of 
Chanukah, we see that Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, in calling Klal Yisroel the eighth 
creation as a pair for the spiritual light of Shabbos, adds a completely new understanding to 
Chanukah, the holiday of 8, beyond nature. In essence, Klal Yisroel is also beyond nature. 
Perhaps this aspect of the marriage is reinforced by a chosson breaking a kos at the chupah, 
since kos is begematria hateva, nature, indicating that the life of a Jewish couple is beyond 
nature.” 

I’d like to suggest that “eternal” Chanukah also has a tremendous connection to the number 4. 
So does Shabbos, surprisingly. This appears to us in the sphere of time – and can also help us 
bring more of Shabbos into the week. How do we see this? 

The letters of the word Shabbos – shin, beis and saf - can be broken up to spell shuv saf – return 
– do shuva – to the concept of 400, which is the value of the letter saf.  Shabbos, in its name, 
is our weekly tshuvah guide as well. Our sages tell us that the tshuvah process we began in 
Tishrei continues “up to” Chanukah. Tshuva Yisrael Ad Hashem Elokecha. The word ad – ayin 
daled – has a value of 74. 74 days from the 10th of Tishrei – Yom Kippur - is the 25th of Kislev 
– Chanukah!                                                                         

Tshuva has a value of 713, which equals, with the kollel, Chanukah - 89 - times 8. Each night is 
an opportunity to reflect – the essence of doing tshuvah.    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS MIKEITZ 
CHANUKAH LIGHTS AND YOSEF'S BEAUTIFUL GOBLET 

 
What is the significance of the goblet  during the encounter of Yosef with his brothers. Everything Yosef wanted to accomplish in order  עיבג
to clarify the loyalty of his brothers and their remorse over hating him and selling him to Mitzrayim could have been achieved without its 
usage. It must be that the usage of the goblet was alluding to his brothers a deeper message that needed their self - introspection. 
 
In Hilchos Chanukah if one lights his menorah and the light extinguishes soon after without burning the given shiur, he has already fulfilled 
the mitzvah and there is no need at all to relight it again. This halacha is called הל קוקז ןיא התבכ . The question the meforshim ask is why not? 
If one can relight it in order for it to burn the required shiur make him do so. The mitzvah is אסינ ימוסרפ . There will be a greater amount of 
awareness to the miracle if it would burn a half an hour instead of one minute. After all, relighting is not such a tedious act that our Chachamim 
because of this reason refrained from obligating him to relight once again. What then is the rationale to paskin הל קוקז ןיא התבכ ? 
 
Rashi in the beginning of Parshas Behaalosche brings the Medrash that when Ahron Hakohen saw the sacrifices that the Neseeim brought for 
the dedication of the Mishkan his spirit fell for he realized that both he and his Shevet did not participate in the festivities. Hashem comforted 
him by saying your participation of lighting the Menorah is greater than all of their sacrifices. What is the explanation to this? 
 
Let us talk about a theme that permeates throughout the story of Chanukah and that is the concept of beauty which appears in many facets. 
Chazal say that ten measurements of beauty came down to this world and Yerushalayim took nine portions. The source of this beauty was 
the Bais Hamikdash. The victory of the Chashmonaeem on Chanukah was the reconquering of the Bais Hamikdash from the Greeks, purifying 
it and rededicating it, causing the Shechina and its beauty to return.  
 
Yosef is described as הארמ הפיו ראות הפי . The sefarim tell us that ףסוי  is gematriah ןוי ךלמ  and  סכויטנא  the Greek King during the period of 
Chanukah. The Greeks also possessed the relationship to beauty as they are the descendants of תפי . However both beauties were worlds 
apart and that is why they clashed with each other. 
 
Rav Moshe Shapiro ztl explains the definition of beauty. Beauty is created by the symmetrical combination of different and varying 
components which together make a complete form or picture. The more contrast and less conformity of color, and dissimilarity of the varying 
components, the greater the potential that the finished product of the artist will be beautiful and exquisite. 
 
Rav Hutner ztl once gave an analogy to understand the concept of beauty. Have you ever saw a Yerushlam Rav Hutner ztl once gave an 
analogy to understand the concept of beauty. Yerushlamis are known for their exquisite dancing at a chasunah with their artistic movements 
of hands, feet and body. There is something fascinating that catches your eyes watching him dance more than others. Rav Hutner explained 
that music is not something tangible but spiritual. This is in contrast to the body which is very physical and heavy. When music is played all 
of a sudden the body becomes alive and starts to break into a dance. When the movement of the body aligns itself exactly to the rhythm and 
melody of the song, together they create a spectacle of beauty that grabs your attention.  
 
This is the unique quality of beauty that Yerushalayim reflects. Dovid Hamelech writes (Tehillim 122) ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה םילשורי  the 
gemarah in Taanis 5 explains that there are two cities Yerushalaim, one on earth and one in the heavens. Although they seem completely 
separated from one another, light years away, Dovid tells us they are connected ודחי הל הרבח  in a spectacular way. See Rashi Bereishis 28, 
םימשה רעש הזו 17 . The earthly city of Yerushalayim has an earthly structure and the spiritual city of Yerushalyim possesses a spiritual 
structure. Two opposites, two complete contrasting edifices and yet the beauty of it is, that every small detail of the Mikdash of הטמ  is 
perfectly aligned with every spiritual detail of the Mikdash הלעמל  and they and nurture from each other to form one dynamic symmetrical 
synergy. The fact that there were ten constant miracles in the Beis Hamikdash on earth was because the spiritual energy of the Heavenly 
Mikdash trickled down into the earthly one. 
 
The Maharal writes that the fusion between the two is facilitated by the kohanim. As numbers go, seven symbolizes this world and eight 
represents above nature. Likewise the Bais Hamikdash on earth is still a seven however the Bais Hamikdash in the heavens is symbolized by 
number eight. Likewise in the tens, seventy represents this world and eighty above nature. Therefore the Maharal says that the individuals  
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I had a family event in Bait Shemesh, and I arranged ahead of time 
for a drier who usually takes me to Bait Shemesh. On that day, the 
driver informed me that he could not take me. I called someone 
who is always available for me and he was happy to take me 
wherever I had to go. While I was getting ready inside, he was 
outside taking care of business on his phone using the time for his 
livelihood. 
While he was outside walking back and forth involved in his 
conversation on his cellphone, he heard a loud scream. He turned 
to the noise and saw an elderly man rolling down the stairs 
banging his head on stairs and on the landing. When he landed at 
the bottom of the stairs, he was bruised and beaten beyond 
recognition. He ran towards him to stop the bleeding from his 
head and to control him while he was having a seizure until 
Hatzolah could come to take him to the hospital to continue 
treating him. After a few days, the man’s condition improved and 
within a few weeks he came home. He was grateful for the 
immediate first aid that saved his life. 
See the hand of Hashem and how the Creator of the World thinks 
about every step. The first driver did not know how to administer 
first aid.   Hashem wanted to save him. He caused the first driver 
to cancel and my right-hand man was available for the trip and 
every detail planned to save a Jewish soul. He was the only one in 
the area who knew how to administer first aid. 
 
Another story: My son and the chassan were with me and they 
wanted to go with me to the Av Bais Din of Yerushalayim to invite 
him to the wedding. We tried to get a taxi but because of corona, 
taxis were not taking more than two passengers and we were 
three. 
Suddenly, the grandson who was also with me said to call so and 
so, someone who had taken us in the past, and the grandson got 
his name. I said that if the grandson mentioned his name then we 
would try him, perhaps this idea came from Heaven. I called him 
and he had just finished davening Maari in Zichron Moshe. He was 
very happy to take us especially since he needed a great salvation, 
and he wanted a beracha from the Av Bais Din. On the way, he 
told me that he wanted to go to the graves of Tzaddikim but the 
friend who was supposed to go with him suddenly could not go. He 
came to the neighborhood to daven and now he was quite pleased 
to get a beracha from the Tzaddik in his time of distress. 

- Moreinu HaRav shlit”a  
 

Mikeitz 
5781 

They prepared the tribute – ויכינו את המנחה 
In the old Jewish neighborhood, a very wealthy man posted a 
notice that he was looking for a dedicated, trustworthy worker, a 
job that came along with a large salary. Of course, the entire 
populace of the city ran to his office to try to get this coveted 
position. A few dozen people all sat together in the waiting room 
next to the office, they sat and waited. When the door opened, 
they were surprised to see that the wealthy man did not keep the 
Torah. Many of them began to find ways to endear themselves to 
the wealthy man, all of them except R’ Zalman who did not change 
his appearance at all, he just waited his turn. Finally R’ Zalman was 
called into the office, the wealthy man looked at him and asked, 
“Why didn’t you change your appearance like the rest of the 
people?” R’ Zalman firmly replied, “For a few ruble I should change 
my Jewish appearance?!” When the wealthy man heard this he 
immediately knew that he found the man he was looking for, one 
who clung to his ways and did not change his customs for a few 
pennies. He would be a dedicated and trustworthy employee, 
exactly what he was looking for. 
Yaakov Avinu told his sons to take a tribute with them for the 
viceroy of Egypt. What was this tribute?  מעט צרי ומעט דבש נכאת'
 ,a bit of balsam, a bit of honey, wax, lotus‘ – ולט בטנים ושקדים'
pistachios, and almonds’ (43:11), all these items were inexpensive, 
not respectable to bring as a tribute to the king. Also, this king was 
needed by all the countries and they all came to buy food from him, 
and they could be blamed for insulting the kingdom. But the shivtei 
K-ah, did not make any calculations, rather, they did as their father 
instructed them. Not only this, but when they waited in the king’s 
palace, they prepared the tribute as Rashi HaKadosh explains, ‘they 
prepared – they decorated it with pretty vessels’. They brought the 
plain tribute to the viceroy of Egypt in nice vessels, and only 
HaKadosh Baruch Hu knew how happy Yosef was with the gift he 
received. 
These words encourage us and remind us that we must follow in 
the ways of the fathers, aside from protecting us this also pays us 
back. Even if it seems to us that sometimes the elders do not 
sufficiently understand what goes on today, in contrast, we 
understand quite well what is appropriate and proper. Still, we 
must nullify our thinking and follow the Gedolim and Zekeinim and 
we will only benefit from it. 

- Tiv HaTorah - Mikeitz 
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here are topics in Judaism that occupy a small 
and somewhat obscure corner of the world of 
Jewish thought, and do not garner significant 

attention by either scholars or laymen. Alternatively, 
there are other themes that one can spend nearly a 
lifetime thinking about, and that require great work, 
introspection, and honesty. The topic I would like 
to address this week falls squarely in the second 
category. The issue is far broader and more complex 
than what I can address here but if you wish please 
be in touch with me for further sources and articles 
on the topic. 

Like most complicated areas of philosophy or 
machshava the starting point for the discussion 
seems somewhat innocuous. Yosef Hatzaddik after 
informing the םיקשמה רש that he will be released in 
three days from his jail cell asks him to remember 
Yosef to Pharoah:

ִמן־ ְוהֹוֵצאַתִני  ְרֹעה  ֶאל־ַפּ ִני  ְרַתּ ְוִהְזַכּ ָחֶסד  ִדי  ִעָמּ א  יָת־ָנּ .....ְוָעִשׂ
ִית ַהֶזּה: ַהַבּ

...and do me the kindness of mentioning me to 
Pharaoh, so as to free me from this place. (Breishis 
40:14)

Presumably, based on numerous statements of 
Chazal (הנס על  סומכים   among others) Yosef was אין 
well within the appropriate bounds of behavior in 
posing such a request. However, the last pasuk in 
VaYeshev and the first pasuk in Mikeitz indicates that 
the butler had in fact forgotten to advocate on behalf 
of Yosef, and that the inappropriateness of Yosef’s 
question resulted in the extension of his jail sentence 
by another two years. This idea is expressed by Rashi 
and is found in a host of midrashic sources:

ִנים, י ָשׁ ֵתּ ָלה בֹו יֹוֵסף ְלָזְכרֹו, ֻהְזַקק ִלְהיֹות ָאסּור ְשׁ ָתּ ֵני ֶשׁ  ִמְפּ
ם ה' ִמְבַטחֹו ְוֹלא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ר ָשׂ ֶבר ֲאֶשׁ ֵרי ַהֶגּ ֱאַמר ַאְשׁ ֶנּ  ֶשׁ

רּוִיים ַרַהב: (תהילים מ') – ְוֹלא ָבַטח ַעל ִמְצִרים, ַהְקּ

Yosef’s punishment lays the groundwork for a 
lengthy discussion among the giants of Jewish 
thought revolving around two basic questions. The 
first question is somewhat technical. What does 
the medrash/Rashi mean in saying that Yosef is the 
paradigm of perfect faith and that he did not turn to 
the רהבים - the arrogant ones? This incident, in theory, 
proved just the opposite. Namely, that Yosef in fact 
did not have perfect faith as indicated by the fact that 
he indeed turned to the butler (the arrogant one) for 
his salvation. Secondly, and far more fundamental, is 
the basic tension pitting action versus inaction that 
highlights the opposing forces of pure faith versus 
the world of observable reality, nature and natural 
causes and effects. In classic terms Yosef’s initiative 
is the ultimate demonstration of the clash between 
 Without sounding grandiose, how .השתדלות and בטחון
the meforshim understand and answer this question 
establish fundamentally different perspectives about 
the nature of the universe and man’s place in it. 

The first approach to this conundrum is espoused 
by a large segment of the 19th and 20th century 
Jewish thinkers including the Alter of Kelm, the Alter 
of Novardhok, Rav Eliyahu Dessler and perhaps most 
famously the Beis HaLevi (in his comments at the 
beginning of Mikeitz). The Beis HaLevi believes that in 
an ideal world man would be animated by faith alone 
and he would recognize that if he is in possession 
of perfect faith then his physical needs will be 
fulfilled. For various reasons we are commanded in 
the ‘mitzvah’ of hishtadlus which means functioning 
as though the world operates based on the laws of 
nature and cause and effect. However once a person 
has ascended to a certain personal status of faith, he 
no longer needs to be bound by those same principles 
of hishtadlus. Yosef’s ‘crime’, so to speak, was that he 
should have realized about himself that his life was 
now functioning למעלה מן הטבע and that placing his 
trust in mortal man was a violation of the principles 
of faith. The goal of the ish Elokim is to ultimately 
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“It was not apparent that they had come inside them”

The Seven Emaciated Cows Representing the Seven Midos of the Klipah 
Deny that They Are Sustained by the Seven Midos of Kedushah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Mikeitz 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

while the unhealthy cows and ears of corn alluded to seven 
years of famine and starvation.  Why did HKB”H arrange 
for Yosef to reign over all of Mitzrayim as a consequence of 
these dreams?  

Who Advised Yosef to Suggest  
that Pharaoh Appoint a Discerning Wise Man 

 to Oversee Mitzrayim

Furthermore, it behooves us to scrutinize the advice Yosef 
offered Pharaoh after interpreting his dream (ibid. 33): ועתה" 

 ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים

 Now, let Pharaoh  על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע".
search for a discerning and wise man and place him in 
charge of the land of Mitzrayim.  This is what Pharaoh 
should do: Empower him to appoint overseers on the 
land, and he will prepare the land of Mitzrayim during 
the seven years of plenty.  In Sha’ar HaPesukim, our master, 
the Arizal, is mystified by this sequence of events: This is 
difficult to comprehend.  Did Pharaoh appoint Yosef 
to be the king’s advisor, as Yosef’s statement seems to 
indicate: “Now, let Pharaoh search for a discerning 
and wise man”?  It should have sufficed for him to just 
interpret the dream as he was requested to do.  

The Arizal explains the matter plainly and simply.  He 
begins by interpreting an earlier passuk (ibid. 25): ויאמר" 

  יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה".
Yosef said to Pharaoh, “Pharaoh’s dream is one.  What 
Elokim is doing, He has informed Pharaoh.”  It is curious 
that Yosef expressed this fact in the present tense rather 
than in the future tense.  He said: “What Elokim is doing” 

In this week’s parsha, parshas Mikeitz, it is fitting for us to 
examine Pharaoh’s dream.  Per the narrative, the emaciated, 
unhealthy appearing cows emerge from the river and devour 
the seven healthy, robust cows (Bereishis 41, 1): 

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור, והנה מן היאור 

עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו, והנה שבע פרות 

אצל  ותעמודנה  בשר  ודקות  מראה  רעות  היאור  מן  אחריהן  עולות  אחרות 

הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע 

הפרות יפות המראה והבריאות וייקץ פרעה".

It happened at the end of two years to the day: 
Pharaoh was dreaming and, behold—he was standing 
on the bank of the river, when behold!  Seven cows of 
beautiful appearance and robust flesh emerged from the 
river, and they were grazing in the swamp.  Then, behold, 
seven other cows emerged from the river after them of 
poor appearance and gaunt flesh; they stood next to the 
cows on the bank of the river.  Then the cows of poor 
appearance and gaunt flesh ate the seven robust cows of 
beautiful appearance; and Pharaoh awoke.  

It seems obvious that HKB”H, the Grand Orchestrator, 
arranged for Pharaoh to dream this dream, so that Yosef 
would be released from the dungeon.  As we know, Yosef 
interpreted the dream and rose to power, becoming the 
viceroy of Mitzrayim.  Pharaoh’s next dream was similar in 
content but involved ears of corn instead of cows.  We will 
endeavor to explain the connection between the dream of the 
cows and the dream of the corn.  As we know, according to 
Yosef ’s interpretation of the dreams, the seven robust cows 
and healthy ears of corn alluded to seven years of plenty; 
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YYoosseeff’’ss  CCllootthhiinngg  
ויסר פרעה את טבעתו מעל  ““  4422::4411
ידו ויתן אתה על יד יוסף, וילבש אתו  
על   הזהב  רביד  וישם  שש  בגדי 

 Paroah removed his ring from his“ ””צוארו
hand and put it on Yosef’s hand, had him 
dressed in garments of fine linen and put 
the golden chain around his neck.” Yosef 
went from languishing in prison, to 
receiving the royal ring of Paroah and being 
clothed with royal linen clothing and a gold 
chain being placed around his neck.  Why 
does the Torah need to tell us details of 
Yosef’s clothing?  Why didn’t the Torah just 
tell us that Yosef became the viceroy in 
Mitzrayim – that is really all that matters?  
The following Divrei Torah will expound on 
this topic and support the P’shat offered in 
the closing paragraph. 
 The giving of the king’s ring is a 
sign for the receiver of the ring that he is to 
be second to the king, regarding his position 
of greatness. (רש"י)  
 “And he clothes Yosef with linen 
clothing.”  Who clothed Yosef?  It was 
Hakodosh Boruch Hu Who clothed him – for 
it was Hakodosh Boruch Hu Who gave 
Yosef this position of great power and 
honor. (רבינו יואל)  
 And he donned him with “בגדי שש.” 
The name יוסף is the Gematria of 156 which 
is equal to the Gematria of the Shem 
Havayah 6 times (26x6=156).  That is why 
Yosef was Zoche to the clothing of שש – six.  
Yosef had a great Nisoyon with the wife of 
Potifar.  His Yetzer Hara was working 
diligently in an attempt to convince Yosef to 
sin with her.  Yosef overpowered his Yetzer 
Hara and did not sin with her.  Yosef turned 
his Yetzer Hara into good, meaning that he 
used both of his Yetzers, his Yetzer Hatov 
and his Yetzer Hara, in his Avodas 
Hashem.  The Gematria of יצר is equal to  'ש 
– 300.  Being that Yosef used both of his 
Yetzers in his Avodas Hashem, he was 
Zoche to clothing of “(בן איש חי) .”שש  
 The בגד שש allude to the   ור ע כתנות  
as its says by Odom Harishon, Bereishis 
3:21 and others say that it was a Remez to 
the  פסים  Yaakov gave to Yosef.  The כתונת 
Medrash says that the  כתונת פסים were the 
כהונה  meaning that with those – בגדי 
clothing, the Avodah would be performed 
for Hakodosh Boruch Hu.  Yosef was Zoche 
to receive these special clothing, which were 
like Bigdei Malchus and Bigdei Kehunah.  
The Medrash in Bereishis tells us that the 
עור of the עור  as in – ”אור“ ,is spelled כתנות 
“light.”  This is a reference to the hidden 
light which Hakodosh Boruch Hu hid away 
for the Tzaddikim and it can be tapped into 
through the wisdom of the Torah.  This was 

Yosef Hatzaddik, as the Posuk tells us that 
he was “בן זקונים” – which Targum Onkelos 
translates to mean that he was wise.  
Everything that Yaakov learned in the 
Yeshiva of Shem and Eiver, he taught to 
Yosef.  This was represented by Yaakov 
giving Yosef the  כתונת פסים – the light – the 
Torah.  This enlightened Yosef’s eyes 
through the Torah Hakdosha, with this 
special hidden light. (מהר"י שטייף)  
 Rebbe Shimon Ben Gamliel said: 
Yosef was rewarded from Shomayim as a 
result of his deeds.  Regarding his mouth 
that did not kiss Potifar’s wife, he was 
Zoche to, “ ועל פיך ישק כל עמי” – “And by your 
mouth all of my people shall be sustained.”  
Regarding Yosef’s body that did not touch 
Potifar’s wife, he was Zoche to, “ אתו    וילבש
שש   ”.He was clothed in fine linen“ – ”בגדי 
Yosef’s neck that did not commit a sin, he 
was Zoche to, “ וישם רביד הזהב על צוארו” – “He 
(Paroah) placed a gold chain around his 
neck.”  Yosef’s hands did not commit a sin, 
and was therefore Zoche to, “ את  ויסר   פרעה 
יוסף ידי  על  אתה  ויתן  ידיו  מעל   And“ – ”טבעתו 
Paroah removed his ring from his hands, 
and put it on Yosef’s hand.”  Yosef’s legs did 
not sin, and was therefore Zoche to, “  וירכב
לו  אשר  המשנה  במרכבת   Paroah had“ – ”אתו 
Yosef ride in his second chariot.”  Yosef’s 
mind that did not think of sin, was Zoche to, 
 – ”אברך They called him“ – ”ויקראו לפניו אברך“
which connotes that he was an  אב, a father 
in wisdom, and רך, tender in years. 
Conversely, Nevuchadnetzar was referred 
to as, “טפסר” in Yirmiyah 51:27 which 
connotes that he was a “טפש” – a fool in 
terms of wisdom, and a “שר” in terms of 
years – for he was advanced in his years. 
 (בראשית רבה)
 The Medrash discusses at length 
of all the parts of the rewards that Yosef 
Hatzaddik received, based on the action of 
the different parts of his body.  The 
Medrash is teaching us something very 
integral here.  Hakodosh Boruch Hu does 
not merely reward an individual for the 
actual Mitzvah that he performs, but He 
also takes into account all of the details that 
caused the Mitzvah to occur and gives 
reward for all of the moving parts.  For 
example, when one gives Tzedakah; he is 
not only rewarded for the act of giving the 
Tzedakah to the poor person, but will also 
receive reward for the joy, the effort, and 
the thought process that went into how he 
performed the Mitzvah of giving the 
Tzedakah.  Hakodosh Boruch Hu takes into 
account everything a person does and 
thinks.  The Gemara in Kiddushin 39b says, 
 – ”ישב ולא עבד עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה“

“One who sits and does not perform a sin, 
he is given reward equivalent to one who 
performs a Mitzvah.”  This does not mean 
that one who is sitting at home and doing 
nothing receives reward for not sinning.  
Rather it is speaking of a scenario where 
one is confronted with a sin and the Yetzer 
Hara is actively seeking to get him to 
transgress a certain sin.  In this scenario, if 
he is able to overcome his Yetzer Hara, and 
not sin, he receives reward like one who 
performs a Mitzvas Aseh.  This is how one 
can actively be Mekayeim the Mitzvos Lo 
Saseh of the Torah.  Yosef was confronted 
with sin, as Potifar’s wife attempted to 
convince him to sin.  Yosef did not do so, and 
received reward for all of his actions that 
“assisted” him in not sinning. (יפה תואר) 
 The Torah is telling us that it is 
not enough to perform Mitzvos and not sin.  
Rather we must also do them in the proper 
manner.  Hakodosh Boruch Hu takes 
everything into account.  Did we perform 
the Mitzvah with joy, with desire, or did we 
do so with resentment?  We must know that 
our attitudes in our service to Hashem is a 
key ingredient.  If one has a good attitude, 
and puts as much into the Mitzvah as he 
can, that shows all the more devotion to 
Hakodosh Boruch Hu, and one will be 
rewarded accordingly.  If one does the 
Mitzvos, and refrains from sin, but does not 
do so with the proper attitude, while he will 
receive reward for what he did do, he will be 
missing much.  Yosef put everything he had 
into his Avodas Hashem.  The Torah 
stresses all of the items that Yosef received, 
for he deserved each one for what he did.  
When one is faced with a challenge to 
transgress a sin and refrains from doing so, 
that is a Kiyum of that Lo Saseh.  Yosef 
Hatzaddik faced a daunting challenge.  
Yosef rose to the challenge using his Yetzer 
Hatov and Yetzer Hara and said that he 
will not sin.  Yosef knew that refraining 
from this sin may cause him much Tza’ar in 
the future, but he was prepared to endure 
all the pain for the sake of Hakodosh 
Boruch Hu.  It was in the Zechus of Yosef 
Hatzaddik that the entire world received 
nourishment. We must seek to emulate 
Yosef Hatzaddik.  We must serve Hakodosh 
Boruch Hu with every fiber of our being.  
Our service to Hashem is not meant to be 
perfunctory, but rather we must do so with 
the recognition that it is what brings 
nourishment to ourselves and to the rest of 
the world.  May we be Zoche to rise to our 
own challenges, to refrain from sin, and 
serve Hakodosh Boruch Hu in the most 
optimal manner.   

Parashas Mikeitz א"פשת ץקמתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

רובהןמוהוציריו
And they rushed him from the dungeon. (41:14)

Yosef is imprisoned in an Egyptian dungeon – with no 
realistic hope of being released. He needs Hashem to provide him 
with a miracle. Suddenly the door is opened, guards enter and lift 
him off the floor. The people quickly give him a haircut and a new 
set of clothes. He does not have a moment to comprehend what is 
occurring. Before he realises what is happening, he is presented to 
Pharaoh. Yosef had no preparation whatsoever for that moment in 
which Pharaoh said to him, “I hear that you are good at interpreting 
dreams. I want you to listen to my dreams and give me the correct 
interpretation.” Yosef’s immediate reply was: “It is not about me. 
Everything I say comes from G-d.” Imagine any one of us being 
awakened from a deep sleep, would that be our immediate 
response? Yosef conveyed what was in his heart, what he thought 
about all the time. At no juncture was he separated from Hashem. 

Horav Yaakov Neiman, zl, explains that this was Yosef. 
Shem Shomayim shagur b’piv, “The name of Heaven was fluent in his 
mouth” (Rashi Ibid. 39:3). He was completely attached to the 
Almighty. Thus, his response to Pharaoh was spontaneous. It is 
related (He’emanti Va’Adabeirah) that the venerable Mashgiach of 
Mir, Horav Yeruchem Levovitz, zl, was once traveling by train. He was 
holding his gloves loosely in his hand, when one of the gloves flew 
out the open window. Rav Yeruchem’s immediate reaction was to 
fling the other glove out of the window. Why? This way, in case 
someone were to discover the glove, he would find its pair – thus 
providing him with a pair of gloves. After all, what good is one 
glove? This is the reaction of an individual who always thinks of 
others. No gam zu l’tovah, or it should be a kaparah; just, “How can I 
help another person?” Our spontaneous reactions define who we 
are and what we think about. A person’s essence comes to the fore 
when he does not have the luxury of time to prepare, to think, to 
mull over a situation and issue a proper (politically correct) 
response. The real person is manifest when he is up against the wall, 
and he needs to produce a spontaneous reaction. 

A distinguished Rav delivered a lecture at one of the 
seminaries in Eretz Yisrael. He commenced his lecture with a 
question: “I will state one word, and you will give me your 
immediate reaction to that word. (In other words, “What does that 
word invoke you to think about?”). The first word was echad, one. 
The common response was “two.” The next word was abba, father, 
which evoked the response of ima, mother. The Rav noted their 
replies and explained to them the actual replies he had hoped they 
would provide. The word echad should have been an immediate 
correlation to Hashem, Who is truly the only “one.” Abba, father, 
should have elicited Avinu She’ba’Shomayim; “Our Heavenly Father.” 
How one instinctively responds demonstrates what is on his mind 
and his line of thinking, which, for the most part, reflects his identity. 

םירצמץראבעבשהלכחכשנוןהירחאובערינשעבשומקו
The seven years of famine will arise after them, and all the 
abundance in the land of Egypt will be forgotten. (41:30)

When Yosef described the sorry state of affairs during the 
years of hunger, he said that the hunger would be so devastating 

that no one would be able to recollect the previous wonderful years 
of abundance. This was represented by the seven lean cows 
swallowing up the seven healthy cows in such a manner that the 
presence of the seven healthy cows would not even be a memory. 
They would be gone, disappeared, as if they had never existed. 
Ramban suggests that Yosef was alluding to Pharaoh that the years 
of famine would be no ordinary famine, where one can “put away” 
some food for a rainy day. No! When the famine arrived it would 
ravage Egypt, to the extent that no one would have anything. No 
savings, nothing.

Yosef explained to Pharaoh that the hunger would go 
against anything the Egyptian culture understood. There would be 
no such thing as classes of wealthy people who had preserved food 
for a rainy day. The Egyptians lived for the present. They had great 
wealth, and they enjoyed it. It never entered their minds that it 
would all be lost. They lived for the present, not the future. They 
reveled in their prosperity and enjoyed their abundance without 
regard for the future. The future did not affect them. Life was all 
about “now”!

Yosef taught the Egyptians that, in order to survive, they 
must alter their mindset. The seven years of famine that would 
follow the seven years of abundance would totally erase any 
semblance of abundance. If they did not prepare for it, they would 
all die! This is why Yosef told Pharaoh that it was crucial to appoint 
someone who neither possessed – nor lived by – the Egyptian 
conviction. It had to be someone who was: wise, who could see 
what the future would bring; a visionary who understood that the 
resources that existed in the present must be preserved for the 
future or there would be no future. A wise person does not 
squander his wealth and resources in times that are good. He knows 
that changes occur, at times without warning. Thus, he always sets 
aside some surplus assets, just in case they are needed. His foolish 
counterpart lives for the moment, ensconced in the present, while 
ignoring the future.  His future, if it changes negatively, will be very 
bleak indeed.

The greatest gift is the ability to recognise Heavenly 
blessing, especially when it is cloaked in the ambiguity of negative 
circumstances. A wise person understands that he can, and should,
learn from everything that happens in his life. Nothing comes from 
Hashem without purpose. Nothing is happenstance. Horav Yisrael 
Belsky, zl, observes that this is where Yosef demonstrated his 
wisdom and uncanny ability to glean a lesson for the future from 
everything that had taken place in his life. As the years of plenty 
prepared Egypt for its upcoming years of famine and challenge, 
Yosef’s thirteen years of pain and adversity were a vital prelude to 
his becoming an Egyptian monarch, second only to Pharaoh. His 
preceding circumstances, which included: his enslavement; the 
incident with Potifar’s wife from whom he barely escaped spiritually 
unscathed; followed by his subsequent imprisonment, were all part 
of a Heavenly-mandated prelude to prepare Yosef for his future role 
as the Egyptian viceroy, the second most powerful person in the 
world. It was these moments, during which his success in 
overcoming the challenges allowed him to prepare for the future, 
crystalising his unshakeable dedication to the will of Hashem under 
the most trying circumstances. Yosef understood quite well the 
meaning of preservation, taking the moments of spiritual abundance 
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Now You Know! 
When none of the Egyptian wise men 
were able to provide an explanation 
of his dream that calmed Pharaoh’s 
mind, Yosef was taken from prison 
and brought before him. 
Pharaoh said, “I have heard that you 
can interpret dreams.” This was 
Yosef’s chance. Say, “Yes, I can!” 
Prove your worth to Pharaoh or at 
least make it look good. Earn your 
freedom! 
But Yosef doesn’t do this. He says, 
“Biladai,” a contraction of words 
meaning, “it doesn’t extend to me.” 
The power isn’t mine, but Hashem’s. 
He gave the dream and He will 
provide its interpretation. 
Why would Yosef hurt his chances of 
escaping Egypt by making such a 
statement?! 
Because Yosef knew that nothing was 
in his control. He would attempt to 
interpret the dream positively, but 
ultimately it would be what Hashem 
put in his mouth that he would say. 
This is the hallmark of the true Baal 
Bitachon: that he doesn’t believe, nor 
does he need anyone else to believe, 
that he has power. We only have the 
power to choose to serve Hashem – 
but, of course, THAT is the greatest 
power in the world. 

Thought of the week: 

Everything can be taken 
from a man but one thing: 
the last of the human 
freedoms - to choose one’s 
attitude in any given set of 
circumstances…  

- Viktor E. Frankl 

 (A:AM TYwARB) „...OYMY OYTNw JQM YHYW‰ 
“And it was at the end of two years’ time…” (Gen. 41:1) 

Thrown into jail on trumped-up charges, Yosef finally had an opportunity for release. At the 
end of last week’s parsha, he correctly interpreted the dreams of two high-ranking officials 
in Pharaoh’s court. When he predicted that the royal wine steward would be returned to his 
post, Yosef asked the grateful man to remember him to Pharaoh and procure his release. 

Alas, the last posuk of Vayeishev tells us that the wine steward did not remember the 
Canaanite lad, and forgot him. Thus, Yosef remained in prison until Pharaoh had his 
dreams which none could interpret to his satisfaction. Only then did the wine steward recall 
Yosef and grudgingly inform Pharaoh that perhaps this little boy (who was 30 years old by 
now) might be able to interpret the dreams. 

A quick look at the posuk, though, brings up an obvious question. Why does it have the 
word ‘yamim’ in there, which means days, if it already said, ‘shnasayim’ which means two 
years? A literal translation might be, “And it was at the end of two years’ worth of days.” 
That said, what is the Torah trying to convey here? 

The Sifsei Kohain says that the usage here is similar to the expression when Yaakov 
worked seven years for Rachel, “and it seemed like days to him.” Because Yosef had such 
strong Bitachon in Hashem, the time flew by and seemed like two days. When one is 
anxious to get out of a situation time seems to slow, but when he knows he’s where he 
should be, it doesn’t bother him because he knows he will not be there one moment longer 
than he needs to be. Right now, this is the best place for him. 

Others, including the Chizkuni, say the word ‘yamim’ comes to tell us that these were two 
complete years from the day that the wine steward was freed. It was not a year and a little 
bit and rounded up for expression, but two full years, down to the day. This is important 
because it reinforces the fact that Yosef’s imprisonment was intentional and with direct 
Divine supervision. Because it was so specific, it reminds us that Hashem has His plan. 

The strength that a person needs to get through a difficult situation can be found in his 
connection to and trust in Hashem. If he feels that he is a victim of circumstance, or the 
victim of someone’s ill will towards him, he has negated the hashgacha pratis, the specific 
involvement of Hashem in his life, and he will suffer as a prisoner of his own device. One 
who understands that Hashem is there with him and put him there for a specific reason, 
can tolerate and even thrive under adverse conditions. 

So how does one build up this trust? ‘Shnasayim yamim,’ it was two years of days. Taking 
life as it comes each day and not worrying about that which hasn’t happened yet; not 
imagining the worst and giving in to despair, is the way we get through many of life’s most 
challenging moments. By telling yourself, “I am where Hashem wanted me to be today,” 
you will be able to remain optimistic not only about today, but also about tomorrow; for as 
many tomorrows as it may be. 

One winter day, an old man trudged home from shul. The weather was at near-blizzard 
conditions and the snow swirled about. A driver passing by recognized the ninety-year-
old fellow, and stopped to offer him a lift. 

Remarking on the weather, the driver found it hard to believe that ten people managed 
to make it out on a day of such difficult weather. Incredulously, he asked the older man, 
“Did you really have a minyan (quorum of ten) today?” 

“Almost,” replied the old fellow with a cheerful smile. “We were only short… nine men.”  

©2020 – J. Gewirtz 
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Yosef’s dreams took twenty-two 
years to materialize. This week marks 
not only the conclusion of twenty-two 

years of Migdal Ohr, but the more 
important beginning of year 23.  

We thank the Ribono Shel Olam for 
this opportunity and ask that we be 
able to continue for another twenty-
two years (times two or three…). ���� 

You are in the situation 
where you can choose – 

Do you share or not? 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
 



  WITH MENTION OF THIS AD

info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com  |  P: 845.369.9600  |  F: 845.369.9601  |  382 Route 59 Suite 264, Airmont, NY 10952

WE GO ABOVE & BEYOND & WE DO IT ALL UNDER ONE ROOF 

A S K  A B O U T O U R  D I G I TA L +  S O C I A L M E D I A M A R K E T I N G  

FOR ALL YOUR
MARKETING NEEDS
WE GOT  YOUR BACK

Anything & Everything



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

he saga of Yosef continues. The Parsha tells of 
Yosef ’s release from prison and his dramatic 
rise from being a convict to the highest office 

of government in the land. (The opposite of what 
sometimes happens in this country.) He marries 
Osnas Bas Potifera and has two sons. He names 
the first born Menashe: עמלי כל  את  אלוקים  נשני  כי    
 Hashem has made me forget all my -ואת כל בית אבי
hardship and of my father’s household. He names 
the second son Efraim:
עניי בארץ  אלוקים  הפרני   Hashem has made me - כי 
fruitful in the land of my suffering. The difficult 
one is Menashe; usually, when naming a child one 
expresses some kind of Hakaras Hatov, gratitude, 
thankfulness for the gift of the child. Mefarshim 
wonder as to how this name gives any kind of 
appreciation. (See Netziv 41:51, 39:6 in Harchev 
Davor). Our wonder grows as we see the Medrash 
(BRR 79:5) that compares Yaakov to Yosef. The 
Medrash teaches that when Yaakov emerged from 
his Galuos with Esav, he was ,בבניו שלם  בגופו,   שלם 
 his learning was intact. But ,שלם בממונו ושלם בתלמודו
not Yosef, אבל יוסף שכח - he forgot his learning, as 
it says עמלי כל  את  אלוקים  נשני   How could Yosef .כי 
choose a name for his firstborn that highlights 
his forgetting the learning that he acquired in 
his father’s house? A very difficult question that 
requires a journey into the Kochus Hanefesh with 
a touch of sophistication. I heard this idea once, 
long ago from Mori V’Rebbi Harav Elya Svei. That 
memory was revived by what I saw this year, in the 
Sefer of Harav Elya Boruch Finkel as heard from 
Rav Refoel Solevetchick, in the name his father the 

Brisker Rav. There are times when it is in a person’s 
best interest to forget the past, in order for him 
to be able to deal with the task at hand wherever 
life is taking him. We know from our own life 
experience, and observing others, some people 
cannot get past it. I always tell Talmidim: Don’t 
let your yesterday rob you of your tomorrow. I 
tell them it does not matter if your second grade 
teacher punished you for something you never 
did, (you can fill in whatever MINOR trauma you 
think you had), just get over it! As adolescents in 
Yeshiva, we were inspired by the haunting tune and 
lived off the unforgettable lyrics of Harav Avraham 
Elya Kaplan in his Niggun Shokoh Chama; a laser-
like strike at our Neshamos:
 Should we forget everything and - האם לשכח כל ושמח
rejoice 
ובכות הכל  לזכור   Or should we remember - או 
everything and weep. 
He then asks for a tomorrow so that אולי אפתר את  
 maybe, maybe I will be able to interpret thisהחלום
dream. (See at the end of his Sefer בעקבות היראה)
Being a child of Holocaust survivors, I saw that 
lesson first hand. Those that had the strength to 
rebuild, to make life livable had to, at some level, 
put the past on the back burner and only look 
forward. So sometimes, forgetting is in fact a 
Bracha and something to say thank you for. Some 
of you may be thinking: nice point, maybe even 
something I never thought about, but rabbi you 
are talking about forgetting Torah! A word about 
that too. The Gemara (Bava Metzia 85A) tells that 
when Rav Zeira was moving to Eretz Yisroel, he 
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fasted 100 days מיניה בבלאה  גמרא   to forget דלשתכח 
Talmud Bavli in order for him to fully understand 
Talmud Yerushalmi. Rashi explains because they 
had a different style of learning, another Derech 
Halimud. Rav Simcha Zissel Brode, Chevroner 
Rosh Yeshiva explains that to learn in the house 
of Yaakov, with Yaakov as a Chavrusa, was the best 
Yeshiva in the world - Gan Eden Mamash. But now, 
thrown into a whole different set of circumstances 
and all the while realizing that it is Hashem’s 
doing, he had to change his Derech Halimud (I see 
this as similar to leaving Kollel and going out in 
the workplace - different Nisyonos). Yosef is in the 
worst country, with that country’s low-lives, in jail 
or on the streets, given a job that should take 100 
men to do – he had to change his style. As such, we 
are not talking about forgetting, but rather using a 
different approach. Rav Simcha Zissel points out a 
fascinating idea, to which we chould add something 
implied from the newly published Sefer on 
Chumash from Rav Avraham Ben Harambam. He 
seems to be saying that he described his Nisayon, 
to forget the house of his father and the Torah, but 
he overcame that Nisayon and got back on track. 
This is proven by Rashi (Shmos 1:5) on the Pasuk 
במצרים היה   indicates היה that Chazal say the ,ויוסף 
that the same Yosef that was his father’s shepherd 
was the same one that was in Mitzraim ונעשה מלך 
 Yosef knew, that to convince his father .ועומד בצדקו
he had to send wagons that were reminiscent of 
the last Sugya of ארופה  .which they learned עגלה 
Therefore, Yosef named him Menashe, indicating 
the different Nisyonos that we all have when it 
comes to Talmud Torah. The Netziv, in fact, learns 

that half of Menashe took their share together with 
the Bnei Gad U’Bnei Reuven on the other side 
of Yarden, EVEN THOUGH THEY DID NOT 
ASK TO GO THERE. They were sent by Moshe, 
because עבר לירדן also needs Talmidei Chachamim, 
so they were sent to teach them Torah. It seems 
they understood why they were named, and the 
responsibility to learn no matter what side of 
the Yarden you are on, or whatever country and 
circumstance you find yourself. 
May we all be Zoche to continue to be מוסיף והולך in 
Talmud Torah and bringing Nachas Ruach to the 
Ribono Shel Olam. 
Among those who are מצפים לישועה,

-2-
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here are topics in Judaism that occupy a small 
and somewhat obscure corner of the world of 
Jewish thought, and do not garner significant 

attention by either scholars or laymen. Alternatively, 
there are other themes that one can spend nearly a 
lifetime thinking about, and that require great work, 
introspection, and honesty. The topic I would like 
to address this week falls squarely in the second 
category. The issue is far broader and more complex 
than what I can address here but if you wish please 
be in touch with me for further sources and articles 
on the topic. 

Like most complicated areas of philosophy or 
machshava the starting point for the discussion 
seems somewhat innocuous. Yosef Hatzaddik after 
informing the םיקשמה רש that he will be released in 
three days from his jail cell asks him to remember 
Yosef to Pharoah:

ִמן־ ְוהֹוֵצאַתִני  ְרֹעה  ֶאל־ַפּ ִני  ְרַתּ ְוִהְזַכּ ָחֶסד  ִדי  ִעָמּ א  יָת־ָנּ .....ְוָעִשׂ
ִית ַהֶזּה: ַהַבּ

...and do me the kindness of mentioning me to 
Pharaoh, so as to free me from this place. (Breishis 
40:14)

Presumably, based on numerous statements of 
Chazal (הנס על  סומכים   among others) Yosef was אין 
well within the appropriate bounds of behavior in 
posing such a request. However, the last pasuk in 
VaYeshev and the first pasuk in Mikeitz indicates that 
the butler had in fact forgotten to advocate on behalf 
of Yosef, and that the inappropriateness of Yosef’s 
question resulted in the extension of his jail sentence 
by another two years. This idea is expressed by Rashi 
and is found in a host of midrashic sources:

ִנים, י ָשׁ ֵתּ ָלה בֹו יֹוֵסף ְלָזְכרֹו, ֻהְזַקק ִלְהיֹות ָאסּור ְשׁ ָתּ ֵני ֶשׁ  ִמְפּ
ם ה' ִמְבַטחֹו ְוֹלא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ר ָשׂ ֶבר ֲאֶשׁ ֵרי ַהֶגּ ֱאַמר ַאְשׁ ֶנּ  ֶשׁ

רּוִיים ַרַהב: (תהילים מ') – ְוֹלא ָבַטח ַעל ִמְצִרים, ַהְקּ

Yosef’s punishment lays the groundwork for a 
lengthy discussion among the giants of Jewish 
thought revolving around two basic questions. The 
first question is somewhat technical. What does 
the medrash/Rashi mean in saying that Yosef is the 
paradigm of perfect faith and that he did not turn to 
the רהבים - the arrogant ones? This incident, in theory, 
proved just the opposite. Namely, that Yosef in fact 
did not have perfect faith as indicated by the fact that 
he indeed turned to the butler (the arrogant one) for 
his salvation. Secondly, and far more fundamental, is 
the basic tension pitting action versus inaction that 
highlights the opposing forces of pure faith versus 
the world of observable reality, nature and natural 
causes and effects. In classic terms Yosef’s initiative 
is the ultimate demonstration of the clash between 
 Without sounding grandiose, how .השתדלות and בטחון
the meforshim understand and answer this question 
establish fundamentally different perspectives about 
the nature of the universe and man’s place in it. 

The first approach to this conundrum is espoused 
by a large segment of the 19th and 20th century 
Jewish thinkers including the Alter of Kelm, the Alter 
of Novardhok, Rav Eliyahu Dessler and perhaps most 
famously the Beis HaLevi (in his comments at the 
beginning of Mikeitz). The Beis HaLevi believes that in 
an ideal world man would be animated by faith alone 
and he would recognize that if he is in possession 
of perfect faith then his physical needs will be 
fulfilled. For various reasons we are commanded in 
the ‘mitzvah’ of hishtadlus which means functioning 
as though the world operates based on the laws of 
nature and cause and effect. However once a person 
has ascended to a certain personal status of faith, he 
no longer needs to be bound by those same principles 
of hishtadlus. Yosef’s ‘crime’, so to speak, was that he 
should have realized about himself that his life was 
now functioning למעלה מן הטבע and that placing his 
trust in mortal man was a violation of the principles 
of faith. The goal of the ish Elokim is to ultimately 
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ascend to a point where faith alone suffices. 

According to many authorities this perspective is 
what  informs the conclusion of a famous gemarah in 
Berachos 35b.  The gemarah records a debate with 
great contemporary significance between Rebbe 
Yishmiel and Rebbe Shimon bar Yochai about whether 
a Torah only or a Torah im derech eretz approach is 
more legitimate. Rebbe Yishmoel says that based 
on the pesukim of  and othersואספת דגניך, the Torah 
is stressing the importance of making a living, 
functioning within the observed laws of nature and 
being engaged in derech eretz. Rebbe Shimon argues 
that if man is so busy with constant involvement in 
making a living then תורה מה תהא עליה - what will be 
with the study of Torah. Rebbe Shimon argues that if 
Bnei Yisroel are living lives of faith and commitment 
to HKB’H then somehow their needs will be taken 
care of. 

What is the conclusion of this most important of 
debates? 

י ַרִבּ ָיָדן. ְכּ ָמֵעאל, ְוָעְלָתה ְבּ י ִיְשׁ ַרִבּ ה ָעׂשּו ְכּ ֵיי: ַהְרֵבּ  ָאַמר ַאָבּ
ָיָדן. ן יֹוַחי, ְוֹלא ָעְלָתה ְבּ ְמעֹון ֶבּ ִשׁ

Abayei said that many have tried the derech eretz 
driven approach of Rebbe Yishmoel and were 
successful while many others attempted the Torah 
only approach of Reb Shimon and were unsuccessful. 
The Beis HaLevi understands the conclusion of this 
gemarah as saying that while in an ideal world one 
should follow the faith only path of Rebbe Shimon, it is 
simply not feasible for the average person. However, 
if we are dealing with one who has ascended to that 
exalted spiritual plane, as Yosef had, then no further 
efforts in השתדלות are necessary and in fact those 
efforts are an affront of sorts. 

The Chazon Ish seemingly has a completely different 
approach to this issue. He apparently believes 
that man must always strike the balance between 
bitachon and hishtadlus. Whereas for the Beis HaLevi 
mortal man can eventually leave the contours and 
limitations of the natural world and can just reside in 
the world of pure faith, the Chazon Ish believes that 
the concept of hishtadlus is part of the ideal vision 
of how one approaches the world. Man’s physical 
efforts need to be shaped and refined by a faith 
perspective, but at no point do we argue that the 

concept of hishtadlus is inappropriate per se.

What would seem to be behind the opinions of the Beis 
HaLevi and the Chazon Ish is a fascinating position of 
the Ramban and others. The Ramban (end of Parshas 
Bo) argues that everything that exists in the universe 
is G-d’s will. There is no such thing as absolute laws 
of science and nature independent of the ratzon 
Hashem. (Much of the philosophical discussion of 
pantheism and pan-entheism revolves around the 
concepts discussed in this Ramban). If that is true, 
then eventually man can acquire such faith and such 
clarity about G-d’s involvement in the universe that 
he no longer needs to live by the perceived laws that 
dictate the lives of most men. While this idea might 
sound foreign to our more modern sensibilities, it is 
commonly found in many sefarim and informs the 
behavior and decisions of a decent sized segment of 
the Orthodox community. 

On the flip side, for the Rambam and others who 
have a different perspective about the laws of nature 
and science, and who believe that G-d established 
distinct and binding laws of nature, than one would 
still be theoretically bound to those natural laws no 
matter the level of faith that one has acquired. As 
critical as faith is, man still lives firmly within the 
contours of the natural world. This debate between 
the Chazon Ish and the Beis HaLevi would seem to be 
related to this broader issue. 

If the Chazon Ish believes that hishtadlus is an 
appropriate response even for those of intense faith, 
what then was the problem with Yosef’s behavior? His 
theory, one that has enormous practical ramifications, 
is that hishtadlus is often an obligation but that it 
can’t be born out of desperation. The problem for 
Yosef was that he turned to the רהבים -to the arrogant 
ones. He solicited help from the butler, someone 
who most likely would get out of jail and not give 
Yosef another thought. Asking for help was not the 
problem, it was asking the שר המשקים that seemed 
to indicate a desperation. The feelings of desperation 
should have suggested to someone of such faith as 
Yosef to pull back and be reliant on HKB’H instead 
of ‘running after’ the butler. The Nodah B’Yehudah 
points out that the fact that Yosef was asking the 
butler three days before his release as opposed to on 
the day of his release just further indicates that Yosef 
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felt desperate as opposed to calm and faithful. 

Hishtadlus is often mandated but needs be 
appropriate to the situation and the necessary course 
of action must be reflected on with a spirit of calm. 
According to the Chazon Ish, every situation requires 
its own cheshbon - its own calculation to figure out 
what amount of effort is required. When is one not 
being mishtadel enough and is too reliant on faith, 
and when has one crossed the line and has become 
either desperate or overly self-reliant? Finding that 
middle ground is incredibly difficult. 

As a case in point, I remember several years back 
close friends were interested in getting one of their 
children into a certain school. They met with the 
principal and called a person or two to advocate on 
their behalf. That seemed somewhat reasonable and 
‘mandated’ by the demands of the situation. A few 
weeks later they still had not heard an affirmative 
from the principal and by now had written multiple 
e-mails to the school and had asked six or seven 
people to advocate on their behalf. Somehow without 
realizing it they had crossed the line from reasonable 
and healthy, and thus mandated, hishtadlus, to 
something born out of frustration and desperation 
and hence a violation of the concept of appropriate 
bitachon. 

While a full discussion of the challenges raised by 
this Chazon Ish is well beyond these couple of pages. 
Let me just briefly mention three areas that I believe 
should be a point of focus in thinking about the 
application of this dynamic between bitachon and 
hishtadlus:

1) How does a person ascertain the appropriate 
middle line? How does one know if spending every 
free moment trying to get into medical school or 
getting a job in finance is what is indicated and 
necessary or whether that smacks of desperation? 
What is the right amount, and what is either too little 
or too much? Obviously, it is critical to have experts in 
the field who are both healthy and balanced people 
and who are also יראי שמים who can be turned to help 
navigate these fundamentally complex issues. 

2) How does a person know that their decision 
about faith versus efforts are informed by healthy 
considerations? We all have our own negi’os (strong 

biases and inclinations) that push us in one direction 
or the other. When almost all doctors recommended 
certain communal precautions regarding Covid, what 
are the unseen forces and negi’os, that push a G-d 
fearing community to ignore reasonable measures 
of hishtadlus? What unchecked forces of anxiety and 
the need to feel in control push people to overshoot 
reasonable standards of hishtadlus and enslave 
themselves to certain unhealthy aspirations. These 
negi’os are often incredibly subtle and are nearly 
impossible to identify within ourselves. 

3) Are we able to have what the Chazon Ish describes 
in a different context as a השקט  a sense of - שעת 
peace and equilibrium that allows us to sit humbly, 
quietly, and faithfully within our own lives? Are we 
able to faithfully say that ‘I’ve done my best; I’ve put 
in effort and now I will stand back and cede control 
to HKB’H and to the bigger forces of the universe’?  
Do we have an overarching sense of acceptance and 
inner peace? Do we have the capability to allow faith 
to be a living breathing force within our own souls 
and consciousness?

Hence, the avodah is threefold. To figure out the 
necessary hishtadlus, to understand our own biases 
that make the appropriate adjudication of the 
hishtadlus- bitachon dynamic difficult, and lastly to 
cultivate deep faith that allows us to be at peace in 
the decisions that we bring to bear in our lives. 

Blessed are we that have Yosef Hatzadik and the 
other Avos and Imahos as eternal models of faith. 
Grateful we are to be able to openly and honestly 
grapple with questions of faith and to have continuous 
opportunities to bring faith into our lives in a very real 
and meaningful way. 

Everyone should have a meaningful and restful 
Shabbos

R’ Blass can be reached at blass@yu.edu
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Trong in all areas.  
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I had a family event in Bait Shemesh, and I arranged ahead of time 
for a drier who usually takes me to Bait Shemesh. On that day, the 
driver informed me that he could not take me. I called someone 
who is always available for me and he was happy to take me 
wherever I had to go. While I was getting ready inside, he was 
outside taking care of business on his phone using the time for his 
livelihood. 
While he was outside walking back and forth involved in his 
conversation on his cellphone, he heard a loud scream. He turned 
to the noise and saw an elderly man rolling down the stairs 
banging his head on stairs and on the landing. When he landed at 
the bottom of the stairs, he was bruised and beaten beyond 
recognition. He ran towards him to stop the bleeding from his 
head and to control him while he was having a seizure until 
Hatzolah could come to take him to the hospital to continue 
treating him. After a few days, the man’s condition improved and 
within a few weeks he came home. He was grateful for the 
immediate first aid that saved his life. 
See the hand of Hashem and how the Creator of the World thinks 
about every step. The first driver did not know how to administer 
first aid.   Hashem wanted to save him. He caused the first driver 
to cancel and my right-hand man was available for the trip and 
every detail planned to save a Jewish soul. He was the only one in 
the area who knew how to administer first aid. 
 
Another story: My son and the chassan were with me and they 
wanted to go with me to the Av Bais Din of Yerushalayim to invite 
him to the wedding. We tried to get a taxi but because of corona, 
taxis were not taking more than two passengers and we were 
three. 
Suddenly, the grandson who was also with me said to call so and 
so, someone who had taken us in the past, and the grandson got 
his name. I said that if the grandson mentioned his name then we 
would try him, perhaps this idea came from Heaven. I called him 
and he had just finished davening Maari in Zichron Moshe. He was 
very happy to take us especially since he needed a great salvation, 
and he wanted a beracha from the Av Bais Din. On the way, he 
told me that he wanted to go to the graves of Tzaddikim but the 
friend who was supposed to go with him suddenly could not go. He 
came to the neighborhood to daven and now he was quite pleased 
to get a beracha from the Tzaddik in his time of distress. 

- Moreinu HaRav shlit”a  
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They prepared the tribute – ויכינו את המנחה 
In the old Jewish neighborhood, a very wealthy man posted a 
notice that he was looking for a dedicated, trustworthy worker, a 
job that came along with a large salary. Of course, the entire 
populace of the city ran to his office to try to get this coveted 
position. A few dozen people all sat together in the waiting room 
next to the office, they sat and waited. When the door opened, 
they were surprised to see that the wealthy man did not keep the 
Torah. Many of them began to find ways to endear themselves to 
the wealthy man, all of them except R’ Zalman who did not change 
his appearance at all, he just waited his turn. Finally R’ Zalman was 
called into the office, the wealthy man looked at him and asked, 
“Why didn’t you change your appearance like the rest of the 
people?” R’ Zalman firmly replied, “For a few ruble I should change 
my Jewish appearance?!” When the wealthy man heard this he 
immediately knew that he found the man he was looking for, one 
who clung to his ways and did not change his customs for a few 
pennies. He would be a dedicated and trustworthy employee, 
exactly what he was looking for. 
Yaakov Avinu told his sons to take a tribute with them for the 
viceroy of Egypt. What was this tribute?  מעט צרי ומעט דבש נכאת'
 ,a bit of balsam, a bit of honey, wax, lotus‘ – ולט בטנים ושקדים'
pistachios, and almonds’ (43:11), all these items were inexpensive, 
not respectable to bring as a tribute to the king. Also, this king was 
needed by all the countries and they all came to buy food from him, 
and they could be blamed for insulting the kingdom. But the shivtei 
K-ah, did not make any calculations, rather, they did as their father 
instructed them. Not only this, but when they waited in the king’s 
palace, they prepared the tribute as Rashi HaKadosh explains, ‘they 
prepared – they decorated it with pretty vessels’. They brought the 
plain tribute to the viceroy of Egypt in nice vessels, and only 
HaKadosh Baruch Hu knew how happy Yosef was with the gift he 
received. 
These words encourage us and remind us that we must follow in 
the ways of the fathers, aside from protecting us this also pays us 
back. Even if it seems to us that sometimes the elders do not 
sufficiently understand what goes on today, in contrast, we 
understand quite well what is appropriate and proper. Still, we 
must nullify our thinking and follow the Gedolim and Zekeinim and 
we will only benefit from it. 

- Tiv HaTorah - Mikeitz 
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But Yosef did not want to trade arrogance for humility. In his opinion, 
even if there was an advantage to the trait of arrogance, there was 
nothing to be proud about. The wisdom did not stem from himself, but 
rather, to the One Who endowed him with it. He is the One Who wanted 
him to be wise and He is also able to make one a fool, and it is shameful 
to take honor for something not his. Additionally, he saw no benefit from 
the honor the Egyptians were bestowing upon him. Therefore, he stood 
firm and answered Pharaoh (41:16) 'בלעדי' – ‘That is beyond me’ – It 
does not come from me. Even the wisdom that stood for me when I 
interpreted the dream of the ‘sar hamashkin’ was not from me, but 
rather, from the One Whose wisdom is His, He enlightened me with the 
intellect to interpret it properly. Therefore, now as well   אלקים יענה את'
 G-d will respond to Pharaoh’s welfare’. Whether through‘ – שלום פרעה'
me or through someone else, Hashem Yisbarach will enlighten his 
intellect. 
Not only did Yosef remove himself from the arrogant with his words, he 
also wanted to lower Pharaoh’s view, which was that the more a person 
can be proud about himself, he should brag about it. Yosef showed 
Pharaoh that even his salvation was dependent on the wisdom of Above, 
and Pharaoh should not think that he will find the meaning of his dream 
through the wisdom of a flesh and blood person. 
Even after Pharaoh related his dreams to Yosef, and Yosef understood 
their meaning, he first reiterated that the interpretation was not from 
him. Rather, 'את אשר אלקים עושה הגיד לפרעה' – ‘What G-d is doing, He 
has told to Pharaoh’ (41:25). That is, HaKadosh Baruch Hu is the Maggid 
– the teller – and the interpreter is only a service vessel of HaKadosh 
Baruch Hu. Why praise the vessel? He repeated this after hearing the 
dreams (41:28) and after he interpreted the dreams (41:32), to inform 
Pharaoh that this was not his wisdom, and to explain the ways of the 
Hebrews, why they truly were not arrogant. Not because they have 
understanding and talent, rather, in their opinion wisdom or anything 
else does not stem from the person himself. 
When Yosef finished speaking, Pharaoh and all his servants were amazed 
by his interpretation, and even more by his explanation. It was only now 
that they understood the nature of the Hebrews. Now they understood 
their nature is to lower themselves, but not because they were low, 
rather, because they were exceptionally smart, and they knew that their 
wisdom was not from them. These words had such an impact on Pharaoh 
that he was forced to admit that everything was dependent on the One 
Who said the world should exist and all wisdom was His. He himself 
illuminated faith in the hearts of his servants when he told them (41:38) 
בו' אלקים  רוח  איש אשר  כזה   Could we find a man like this, in‘ – 'הנמצא 
whom is the spirit of G-d’. That is, true, this wisdom is ‘the spirit of G-d’ 
and this is only ‘a man in whom is the spirit’ and it is not from him. Still, 
there is no man like him who has this spirit of wisdom in him. This is only 
through the merit that he recognizes that everything is in the hands of 
heaven. 
Pharaoh continues to say to Yosef (41:39)  אחרי הודיע אלקים אותך כל זאת'
וחכם כמוך' נבון   Since G-d has informed you of all this, there is no‘ – אין 
one so discerning and wise like you’. That is, true, this is G-dly wisdom 
that resides within you, still you have a part in it. Were it not for your 
humility, you would not merit this wisdom. Now that you recognize 
humility and that the wisdom is not yours, wisdom is given to you, ‘there 
is no one as wise as you’. 
This is why he immediately made him the viceroy over Egypt, and he said 
 You‘ – 'אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך' (41:40)
shall be over my house and by your command shall all my people be 
sustained, only by the throne shall I outrank you.’ Pharaoh was not afraid 
that Yosef would take over the kingdom because he saw that he was 
faithful and humble, and he knew that a man like this would not take 
praise for himself and would not want to take the kingdom for himself.    
 

 אמונת העבריים מול כפירת מצרים 
The faith of the Hebrews against the 

heresy of Egyptians 
 

ו: ויאמר פרעה... ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר את 
טז(-:טוויען יוסף בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה: )מא  

And Pharaoh said… “Now I heard it said of you that you hear 
a dream to interpret it.” Yosef replied, “That is beyond me. 

G-d will respond to Pharaoh’s welfare.” (41:-15-16) 
Here and as the passage continues, we see the discussion 
between Pharaoh and Yosef. In order to understand Pharaoh’s 
view, we must first remember his nature as described by 
Chazal in the holy seforim. 
Pharaoh was the symbol of arrogance, this is the one who was 
not embarrassed to say (Yechezkel 29:3) יאורי ואני עשיתני'  'לי  – 
‘Mine is my river, and I have made myself powerful’. He also 
said (Shemos 5:2) ''ה ידעתי את   – 'מי ה' אדר אשמע בקולו... לא 
‘Who is Hashem that I should heed His voice… I do not know 
Hashem’. Even the letters of his name עה''פר  when rearranged 
spell 'הערף' – the nape of the neck, meaning that he turns his 
back to the Kingdom of Hashem Rachmana litzlan, and he tried 
to take the credit for himself. 
One we know the nature of Pharaoh we can then understand 
his conversation with Yosef. When Pharaoh saw Yosef, just by 
looking at him he saw that he was a very wise man and if he 
mingled with the officers of the kingdom he would be as one 
of them, he would have been a great asset to the entire 
kingdom. 
However, there was one thing holding him back and it was not 
a simple thing, he was an ‘Ivri’ -a Hevrew. The Hebrews were 
very hated by the Egyptians. To the extent that the Torah 
testifies to this later on (43:32) where the Hebrews are 
described as ‘loathsome’ to the Egyptians. 
They were as different from each other as east is from west. 
As mentioned, Pharaoh was the symbol of arrogance and his 
nation followed in his ways and they loved to demonstrate 
their strength to one another in order to best the other. The 
Hebrews were different, they did not look at this kindly, and 
even if they were strong, they tried to hide this attribute (see 
Sanhedrin 14a). The Egyptians could not stomach this. They 
felt that if there are people who would not brag about their 
physical prowess then it would be better if they locked 
themselves in their homes and cried about their bitter lot. But 
the Hebrews, did not care about this and walked about happy 
and cheerful. The Egyptians claimed that people like this are 
insane and rightfully categorized as loathsome. 
In light of what was said, Pharaoh wanted the interpretation, 
for as long as Yosef humbled himself and did not gloat about 
his strength and talent, it was not possible to have him mingle 
among the officers of the kingdom. Therefore, he tried to 
bestow Yosef with honor and esteem to let them know that he 
was ‘the best’. He began by saying (41:16)   עליך שמעתי  'אני 
 I heard it said of you that you‘ - לאמר תשמע חלום לפתור אותו, 
hear a dream to interpret it.’ That is, you are endowed with 
exceptional wisdom and when you hear a dream with your 
wisdom you know its interpretation, and so, I need a man like 
you. Now, hear my dream and give me its interpretation. 
With these words Pharaoh wanted to give Yosef a taste of 
arrogance, that he should understand how they praise him, 
and through this he will realize that he is a somebody! He has 
talent! He has personal strength! Then he will remove himself 
from the ‘Hebrews’ who were low in their eyes, and he will be 
fit even to the officers of the kingdom and they too will want 
him to be among them as one of the officers.   
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“It was not apparent that they had come inside them”

The Seven Emaciated Cows Representing the Seven Midos of the Klipah 
Deny that They Are Sustained by the Seven Midos of Kedushah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Mikeitz 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

while the unhealthy cows and ears of corn alluded to seven 
years of famine and starvation.  Why did HKB”H arrange 
for Yosef to reign over all of Mitzrayim as a consequence of 
these dreams?  

Who Advised Yosef to Suggest  
that Pharaoh Appoint a Discerning Wise Man 

 to Oversee Mitzrayim

Furthermore, it behooves us to scrutinize the advice Yosef 
offered Pharaoh after interpreting his dream (ibid. 33): ועתה" 

 ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים, יעשה פרעה ויפקד פקידים

 Now, let Pharaoh  על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע".
search for a discerning and wise man and place him in 
charge of the land of Mitzrayim.  This is what Pharaoh 
should do: Empower him to appoint overseers on the 
land, and he will prepare the land of Mitzrayim during 
the seven years of plenty.  In Sha’ar HaPesukim, our master, 
the Arizal, is mystified by this sequence of events: This is 
difficult to comprehend.  Did Pharaoh appoint Yosef 
to be the king’s advisor, as Yosef’s statement seems to 
indicate: “Now, let Pharaoh search for a discerning 
and wise man”?  It should have sufficed for him to just 
interpret the dream as he was requested to do.  

The Arizal explains the matter plainly and simply.  He 
begins by interpreting an earlier passuk (ibid. 25): ויאמר" 

  יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה".
Yosef said to Pharaoh, “Pharaoh’s dream is one.  What 
Elokim is doing, He has informed Pharaoh.”  It is curious 
that Yosef expressed this fact in the present tense rather 
than in the future tense.  He said: “What Elokim is doing” 

In this week’s parsha, parshas Mikeitz, it is fitting for us to 
examine Pharaoh’s dream.  Per the narrative, the emaciated, 
unhealthy appearing cows emerge from the river and devour 
the seven healthy, robust cows (Bereishis 41, 1): 

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור, והנה מן היאור 

עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותרעינה באחו, והנה שבע פרות 

אצל  ותעמודנה  בשר  ודקות  מראה  רעות  היאור  מן  אחריהן  עולות  אחרות 

הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע 

הפרות יפות המראה והבריאות וייקץ פרעה".

It happened at the end of two years to the day: 
Pharaoh was dreaming and, behold—he was standing 
on the bank of the river, when behold!  Seven cows of 
beautiful appearance and robust flesh emerged from the 
river, and they were grazing in the swamp.  Then, behold, 
seven other cows emerged from the river after them of 
poor appearance and gaunt flesh; they stood next to the 
cows on the bank of the river.  Then the cows of poor 
appearance and gaunt flesh ate the seven robust cows of 
beautiful appearance; and Pharaoh awoke.  

It seems obvious that HKB”H, the Grand Orchestrator, 
arranged for Pharaoh to dream this dream, so that Yosef 
would be released from the dungeon.  As we know, Yosef 
interpreted the dream and rose to power, becoming the 
viceroy of Mitzrayim.  Pharaoh’s next dream was similar in 
content but involved ears of corn instead of cows.  We will 
endeavor to explain the connection between the dream of the 
cows and the dream of the corn.  As we know, according to 
Yosef ’s interpretation of the dreams, the seven robust cows 
and healthy ears of corn alluded to seven years of plenty; 
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rather than “what Elokim is going to do.”  He explains this 
based on a teaching in the Gemara (Berachos 55a): אמר רבי" 

 יוחנן, שלשה דברים מכריז עליהם הקב"ה בעצמו, ואלו הן, רעב ושובע ופרנס

 Rabbi Yochanan said: There are three things that—טוב"
HKB”H announces Himself.  They are: Famine, plenty 
and a good leader.  

We find that Pharaoh saw two of these three things in his 
dream—the years of plenty and the years of famine.  Thus, 
Yosef deduced that HKB”H intended to announce the third 
item, as well—“a good leader.”  This explains Yosef ’s remark 
to Pharaoh: “What G-d is doing”—announcing situations 
of famine and plenty Himself, as He always does—“He has 
informed Pharaoh.”  “And now” that HKB”H has revealed 
two of the three things that He announces Himself, it is 
apparent that He also wants to announce the matter of “a 
good leader.”  Hence, Yosef advises Pharaoh: “Search for a 
discerning and wise man and place him in charge of the 
land of Mitzrayim.”  

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, we will suggest another explanation: How did 
Yosef prove to Pharaoh from his dream that it was crucial to 
appoint a discerning, wise leader to supervise and manage 
the events that were about to transpire in Mitzrayim?  First, 
however, we will explain the reason HKB”H arranged for 
Yosef to rise to power via the dream of the sickly-looking 
cows swallowing the robust-looking cows.  

The Healthy Cows Represent the Seven Midos  
of Kedushah the Sickly Cows Represent 

 the Seven Midos of Tumah

We will begin our journey by introducing the teaching in 
the Zohar hakadosh (Mikeitz 194a) that the seven healthy, 
robust looking cows and the seven healthy, full ears of corn 
represent the seven midos emanating from the domain of 
kedushah: Chesed, gevurah, Tiferes, netzach, hod, yesod 
and malchus.  On the other hand, the seven emaciated 
cows and the seven shriveled ears of corn represent the 
seven midos emanating from the domain of the klipah.  
Clearly, the two sets oppose one another, in keeping with 
the passuk (Koheles 7, 14): "האלקים עשה  זה  לעומת  —"זה 
G-d created the world with corresponding equal and 
 opposite forces.  

Along these lines, the Zohar explains why only regarding 
the robust cows does the narrative specify: “They were 
grazing in the swamp”—that they were grazing together 
as a group.  This is not mentioned regarding the sickly 
cows.  This is because unity is a sign and characteristic of 
kedushah.  In contrast, tumah is characterized by separation 
and hatred. 

From the aforementioned, we can conclude that the seven 
years of plenty represent the seven midos of kedushah, 
which are the conduits that HKB”H utilizes to provide the 
world with abundant good.  Correspondingly, there are seven 
days of the week aligned with the seven midos.  On the other 
hand, the seven years of famine represent the seven midos 
of tumah; they lack any true substance of their own; they are 
merely harbingers of destruction and disaster.  

The Seven Midos of the Klipah Are Sustained  
by the Seven Midos of Kedushah

With this in mind, why did HKB”H show Pharaoh in the 
first dream: “The cows of poor appearance and gaunt 
flesh ate the seven robust cows of beautiful appearance” 
and, in the second dream (Bereishis 41, 7): ותבלענה השבלים" 

והמלאות" הבריאות  השבלים  שבע  את   the seven thin ears—הדקות 
swallowed up the seven healthy and full ears?  We must 
endeavor to understand the significance of the seven sickly 
cows devouring the seven robust cows and, similarly, the 
seven shriveled ears devouring the seven full ears.  

It appears that we can explain the matter based on a 
concept presented in our sacred sefarim.  The klipos, the 
forces of evil, do not possess any life-force of their own; 
they are sustained entirely by what they are able to derive 
from the domain of kedushah.  This is consistent with the 
Gemara’s statement (ibid. 18b): "מתים קרויין  שבחייהן   --"רשעים 
the wicked, even while they are still alive, are considered 
as if they are dead.  Therefore, they are constantly in pursuit 
of Jews; by causing them to sin, they are able to steal sparks 
of kedushah from them.  The source for this concept is found 
in the Arizal’s Sha’ar HaMitzvos (Parshas Re’eh).  Here is an 
excerpt from his sacred writings:

Know that the klipos are dead; they possess no life-
source of their own, whatsoever . . . Furthermore, the 
wicked are considered dead even during their lifetimes; 
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because their holy neshamah, emanating from the living 
G-d, left them due to their sins . . . Then, (in its place), 
they were invaded by the soul of the klipah, which is 
called death or the shadow of death.  Hence, they are 
considered in their lifetimes as dead.  Therefore, the 
sole desire of the klipos and yetzer hara is to pursue a 
person and cause him to sin for their own benefit.  Thus, 
they hold onto the neshamos of kedushah, which are 
called life, and are nourished by them; their existence 
is attributable to them . . . Therefore, all of the external 
forces of evil pursue and cling to any place that possesses 
kedushah, as we know.  For, that which clings to them 
(elements of kedushah) is attached to life, and that 
which separates from them is essentially parting from 
life.  Thus, you should not be surprised that the klipos 
pursue mankind to such a degree to cause them to sin 
and to anger their Creator.  They are compelled to do so 
for their own benefit, to survive and live.  Thus, you can 
comprehend the reason a bad person is punished when 
he sins and how much he truly deserves to be punished.  
After all, he has desecrated and introduced holiness 
into the mundane (secular); he has sustained the klipah 
and killed the element of kedushah that has entered the 
realm of death.  

This then is what HKB”H conveyed to Pharaoh in his 
dreams.  The seven sickly cows devoured the seven robust 
cows to teach him that the seven midos of the forces of 
tumah in Mitzrayim lack any life-force of their own.  They 
are sustained solely by what they steal from the seven midos 
of kedushah.  For this reason, it behooves him to respect 
Yisrael, the source of kedushah, while they sojourn with him 
in galus, in Mitzrayim.  

Despite this revelation, the Torah teaches us (Shemos 1, 
 a new king rose—»ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" :(8
to power over Mitzrayim, who did not know of Yosef.  He 
forgot this vital lesson conveyed by Yosef ’s interpretation of 
Pharaoh’s dream—that the klipos are sustained exclusively 
from the domain of kedushah.  Additionally, due to his 
incredible audacity, he turned the tables around (ibid. 9): 
ממנו" ועצום  רב  ישראל  בני  עם  הנה  עמו  אל   he said to his—"ויאמר 
people, “Behold, the people, Bnei Yisrael, are stronger 
and more numerous than us.”  In other words, he professed 
that the source of Yisrael’s strength and numbers stemmed 
 from us, i.e. they stole their life-force and sustenance—"ממנו"

from the Egyptians.  Hence, he advised that they act wisely 
and peremptorily, so that Bnei Yisrael would not overwhelm 
them and leave the land (ibid. 10): הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה" 

כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ".

The Klipah Denies that Its Existence 
 Relies on the Realm of Kedushah

With this introduction, we can explain very nicely why 
when Pharaoh recounted his dream to Yosef, he added 
details that the narrative does not mention in his actual 
dream (Bereishis 41, 17): 

"וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור 

פרות  שבע  והנה  באחו,  ותרעינה  תואר  ויפות  בשר  בריאות  פרות  שבע  עולות 

כהנה  ראיתי  לא  בשר,  ורקות  מאד  תואר  ורעות  דלות  אחריהן  עולות  אחרות 

הפרות  שבע  את  והרעות  הרקות  הפרות  ותאכלנה  לרוע,  מצרים  ארץ  בכל 

הראשונות הבריאות, ותבואנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן 

רע כאשר בתחילה ואיקץ".

Then Pharaoh said to Yosef, “In my dream, behold, I 
was standing upon the bank of the river.  And behold, out 
of the river, there emerged seven cows of robust flesh 
and beautiful form, and they were grazing in the swamp.  
Then, behold!  Seven other cows emerged after them—
haggard and of very poor form and with emaciated flesh; 
I have never seen anything like them in all the land of 
Mitzrayim for poorness.  And the emaciated, poor cows 
ate the first seven healthy cows.  They came inside them, 
but it was not apparent that they had come inside them, 
for their appearance remained as poor as at first; then 
I woke up.”  

Pharaoh adds two details concerning the emaciated, 
sickly appearing cows that do not appear in the original 
narrative.  Firstly: “I have never seen anything like them in 
all the land of Mitzrayim for poorness.”  Secondly: “It was 
not apparent that they had come inside them, for their 
appearance remained as poor as at first.”  In truth, it is 
feasible that Pharaoh described to Yosef his true impressions 
of what he had seen.  Notwithstanding, it behooves us to 
comprehend the significance of these additions.  

Let us suggest an interpretation of Pharaoh’s statement: 
“I have never seen anything like them in all the land of 
Mitzrayim for poorness.”  It was hinted to him from above 
that Mitzrayim is a cesspool, the most immoral place on earth; 
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it is the root of all the exiles; the fifty gates of tumah prevail 
there.  As we know, Yisrael sank in Mitzrayim to the forty-
ninth level of tumah, compelling HKB”H to take them out of 
Mitzrayim prematurely and hurriedly before they sank to the 
fiftieth level of tumah.  From this perspective, recognizing that 
the seven sickly cows represent the seven midos of the klipah, 
Pharaoh proclaims: “I have never seen anything like them 
in all the land of Mitzrayim for poorness.”  

We will now address the second detail that Pharaoh 
added: “It was not apparent that they had come inside 
them, for their appearance remained as poor as at first.”  
In his own, incredible way, the Sefas Emes (Mikeitz 5636) 
explains that here Pharaoh reveals the essence of the “sitra 
achra”—literally, the other side, the forces of evil.  They lack 
any sense of appreciation and recognition of the good that 
they receive from HKB”H—that they owe their existence 
to Him.  Therefore, it was not apparent that the life-force 
of the seven healthy cows entered them.  This, in fact, is 
the implication of the passuk: “A new king rose to power 
over Mitzrayim, who did not know of Yosef.”  He did not 
acknowledge that he owed Yosef a debt of gratitude for 
saving Mitzrayim from starvation.    

The “Samech-Mem” Is Referred  
to as Another God

The fact that the forces of tumah refuse to acknowledge 
that they owe their existence to the realm of kedushah is 
explained in the Zohar hakadosh, in the Raiya Mehemna 
(Ki Seitzei 277b): Samael, an alien god, was originally 
a servant of HKB”H. Subsequently, (he and his mate 
rebelled against Hashem and) they made themselves gods.  
Therefore, it is predestined that HKB”H will remove them 
from the world and wipe them out.  

Our teacher, the Arizal, explains in Sha’ar Ma’amarei 
Rashbi (ibid.): This is extremely bewildering.  How could 
the Samech-Mem and its female partner be so gullible, 
to rebel against their Maker and to believe that they 
were godly?!  After all, they were the agents of the 
Blessed One, and they knew Him.  Yet, the matter can be 
understood in terms of (Tehillim 103, 19): “His kingship 
has dominion over all.”  They said in the Tikunim that 
HKB”H disguises Himself within the klipos.  This occurs 
when Yisrael sin.  Then the Shechinah goes into galus 

and cloaks Herself within the klipos, as we know.  Upon 
seeing that they have become a divine body and vessel, 
due to the spark of godliness within them, they think 
that they themselves are the body of G-d, chas v’shalom.  
Thus, they made themselves gods.  

He explains that during times of galus, the Shechinah 
disguises itself within them.  The fact that they pretend to be 
divine and elements of kedushah is their own doing.  We can 
suggest that this is the meaning of the Gemara (Sanhedrin 
67b): "אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה"—
Rabbi Yochanan said: Why are they called sorcerers?  
Because they contradict the heavenly family.  In other 
words, they deny that their existence comes from the holy 
Shechinah; they consider themselves godly, able to sustain 
themselves.  This then is the gist of what Pharaoh told Yosef.  
Even though the life of the seven sickly, scrawny cows comes 
from the sparks of kedushah that they swallowed from the 
seven robust cows; nevertheless: “It was not apparent 
that they had come inside them, for their appearance 
remained as poor as at first.”  

Yosef Advised Pharaoh to Find a Discerning Wise 
Man Who Recognized that the Existence of the 

Egyptians Relies on the Constituents of Kedushah

Following this line of reasoning, we will proceed to 
explain the words of advice Yosef offered Pharaoh: “Search 
for a discerning and wise man and place him in charge 
of the land of Mitzrayim.”  In this manner, Yosef revealed 
an incredible truth to Pharaoh.  In his dream, he saw seven 
scrawny cows devour seven robust cows.  Yet, it was not 
apparent that they had consumed them.  According 
to Yosef’s interpretation of the dream, this signified that 
(Bereishis 41, 30) “seven years of famine would follow, all 
the plenty of the land of Mitzrayim would be forgotten, 
and the famine would ravage the land.”  This, however, 
would only hold true if Mitzrayim continued to be managed 
and run by Pharaoh, whose essence and nature refused to 
believe that he was sustained by the forces of kedushah, as 
reflected by the statement: “It was not apparent that they 
had come inside them.”  As a consequence, “midah k’neged 
midah”: “Their appearance remained as poor as at first”—
the fulfillment of the dream would, indeed, come to pass; not 
a single trace would remain from the seven years of plenty.  
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To avoid this devastating inevitability, Yosef advised: 
“Now, search for a discerning and wise man”—someone, 
who recognizes the truth—that Mitzrayim possesses no 
life-force of its own; it is totally dependent on the realm of 
kedushah.  This was the inherent message of the dream.  
Therefore, it behooves you to “place him in charge of the 
land of Mitzrayim.”  He must rule the land of Mitzrayim, 
because they are totally unaware of this reality.  If you do 
so, he will be able to extend the plenty emanating from the 
realm of kedushah into the seven years of famine emanating 
from the klipah.  Thus, the influence of the kedushah will be 
apparent even during the years of famine.  

This was the gist of the counsel Yosef proffered to Pharaoh.  
After appointing a wise, discerning man, who is aware that 
Mitzrayim lacks any sustaining, life-force of its own (ibid. 
34): “This is what Pharaoh should do: Empower him to 
appoint overseers on the land, and he will prepare the 
land of Mitzrayim during the seven years of plenty.  Let 
them gather all the food of those approaching good 
years; let them amass grain under Pharaoh’s custody for 
food in the cities, and safeguard it.  The food will be a 
reserve for the land against the seven years of famine 
which will come to pass in the land of Mitzrayim, so that 
the land will not perish in the famine.”

After receiving this counsel, the Torah says (ibid. 37): 
עבדיו" כל  ובעיני  פרעה  בעיני  הדבר   the matter appeared—"וייטב 
good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his 
servants.  Yosef ’s advice appealed to them, because they 
realized that due to their inherent evil, they were incapable 
of recognizing the truth—that their lives and existence 
depended on the constituents of kedushah.  Therefore, since 
he preferred to stay alive rather than die, Pharaoh agreed to 
appoint Yosef as the viceroy of Mitzrayim (ibid. 38): ויאמר" 

 פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, ויאמר פרעה אל יוסף

 אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי

 And Pharaoh said to his  ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך".
servants, “Could we find someone like this—a man who 
embodies the spirit of G-d?”  Then Pharaoh said to Yosef, 
“Since G-d has informed you of all this, there is no one so 
discerning and wise as you.  You shall oversee my house 
and by your command shall all my people be sustained; 
only by the throne shall I outrank you.”  

Amazingly, this explains aptly the special name Pharaoh 
gave to Yosef (ibid. 45): "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח"—Pharaoh 
named Yosef Tzophnat Paeneiach.  The Targum Onkelos 
comments: He is a man to whom that which is concealed 
is revealed.  In other words, he is aware of everything that 
the forces of tumah attempt to conceal—namely, that they 
are sustained entirely by the elements of kedushah.  Due to 
this incredible prowess, he is capable of keeping us alive and 
guiding us through the seven years of the klipah by managing 
the seven years of kedushah effectively.  

HKB”H Arranged for Yosef to Accumulate All the 
Sparks of Kedushah in Mitzrayim

Continuing onward on this majestic path, we will now 
explain why HKB”H arranged for Yosef HaTzaddik to interpret 
Pharaoh’s dream and show him how to save Mitzrayim from 
the seven years of famine.  As we have learned, the key was 
appointing a discerning and wise man, who understood that 
the Egyptians were sustained by “nitzotzei kedushah.”  Now, 
we find the following elucidation in the Gemara (Berachos 
9b) related to the passuk (Shemos 12, 36): ,מצרים את   "וינצלו 

 אמר רבי אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן, וריש לקיש אמר עשאוה

 So they emptied out Mitzrayim”: Rabbi“  כמצולה שאין בה דגים".
Ami said: This teaches that they transformed Mitzrayim 
into the equivalent of a trap containing no grain. And 
Reish Lakish said: They transformed Mitzrayim into the 
equivalent of the depths of the sea where there are no 
fish.  According to the Arizal, these metaphors allude to the 
“nitzotzei kedushah” that Yisrael took out of Mitzrayim.  It is 
for this reason that Yisrael are prohibited from returning to 
Mitzrayim, as it is written (ibid. 14, 13): כי אשר ראיתם את מצרים" 

עולם" עד  עוד  לראותם  תוסיפו  לא   for that which you have—היום 
seen in Mitzrayim today, you shall not see them ever again.  
They already completed the task of clarifying and extracting 
all of the sparks of kedushah that had landed there.  

Apropos this subject, the Avodas Yisrael (Mikeitz) teaches 
us an incredible chiddush.  The people of Yisrael on their 
own were incapable of removing all the “nitzotzei kedushah” 
from Mitzrayim.  First, Yosef had to gather all of the holy 
sparks together into one place and separate them from the 
tumah of Mitzrayim.  That made it possible for Yisrael to 
take them with them afterwards when they departed from 
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Mitzrayim.  This is alluded to by the passuk (Bereishis 47, 
 "וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר :(14

פרעה". ביתה  הכסף  את  יוסף  ויבא  שוברים,   Yosef gathered all  הם 
the money (“kesef”) that was to be found in the land of 
Mitzrayim and in the land of Canaan for the purchases 
that they were purchasing; Yosef brought the money 
(“kesef”) into Pharaoh’s palace.  Here are the comments of 
the holy Avodas Yisrael: 

Heaven forbid that the offspring of Yaakov Avinu, a”h, 
and the paradigm of a tzaddik, that it was his tendency 
(and goal) to gather and horde silver and gold like the 
general public.  His sole intent was for the sake of Heaven, 
to gather together the holy sparks . . . which are referred 
to by the term “kesef,” as we find in the passuk (ibid. 31, 30): 
נכספתה״ נכסוף   He brought them into Pharaoh’s palace  .״כי 
to be under his supervision.  As a result, subsequently, 
it was easier for Bnei Yisrael to remove the holy sparks 
that had been collected and accumulated . . . as it is 
written: “They emptied out Mitzrayim.”  

A similar explanation is provided by the Chasam Sofer, 
zy”a, regarding the passuk (Bereishis 47, 14): “Yosef 
gathered all the money . . . And when the money was 

exhausted . . .”  This alludes to the fact that this money 
that Yosef accumulated was received with noble 
intent and was elevated by Yosef, inasmuch as he also 
accumulated along with it all the scattered holy sparks, 
as we know.  He brought them to Pharaoh’s treasure-
house (to remain there) until the coming of the word of 
Hashem to take His legions out of there.  At that time, 
Yisrael gathered them up in Mitzrayim and by the sea, 
as we have explained elsewhere.   

Thus, we have explained very nicely why HKB”H 
orchestrated the salvation of Mitzrayim from the seven 
years of famine by revealing to Pharaoh via a dream the 
need to appoint a discerning and wise man to take charge 
of Mitzrayim—someone who recognized that the life-force 
and sustenance of Mitzrayim emanated from the realm of 
kedushah.  The ultimate purpose of this plan was for Yosef 
to be appointed viceroy and overseer of Mitzrayim.  In 
that capacity, he would recognize every item of food that 
contained “nitzotzei kedushah.”  Thus, Yosef succeeded 
in fulfilling the will of Hashem; he accumulated all of the 
“nitzotzei kedushah” found in Mitzrayim.  This is the message 
of the passuk: “Yosef gathered all the ‘kesef’ that was to 
be found in the land of Mitzrayim.”
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ost people are familiar with the statement that the 
lion is the king of the animals. Fewer know that the 
Midrash says that the lion is the king of the Behemos 

Teme'os, non-kosher animals, but the cow is the king of the 
kosher animals. They are two completely different types of 
kings. I often tell people that we are all “kings” over our 
lives, our families, and those that rely on us for advice and 
assistance. Therefore, it’s important to know how a king is 
supposed to act.
 
The lion rules with the goal of using his position for self-
serving purposes. He attacks and eats the other animals in 
the forest. Many parents do the same, seeing themselves as 
kings in their homes and expecting to be served by those 
in the lower positions. Children serve parents, wives serve 
husbands, and younger siblings serve their older ones. That 
is not how the Torah sees Malchus. 

Yosef is called B'chor Shor, and demonstrated how a 
“kosher” king is supposed to act. Yosef took care of others, 
first the B'nei Shefachos, then in Potifar’s house, again in jail, 
and, finally, he took care of all of Mitzrayim. A king serves his 
people; he is their servant.
 
Yes, we have to teach our children how to respect older 
people, and specifically their parents. But that is because of 
the Mitzvah of Chinuch. Otherwise, parents, role models, 
and Rabbonim serve the people who lean on them for 
support. This is a complete change of perspective. Don’t be 
upset because you’re the only one in Shul who remembers 
to empty the garbage (I’m getting better at it), and don’t 
be upset because you are a servant to others. That is true 
kingship, demonstrating by Yosef, and by all of our kings who 
were Kosher.
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By Rabbi Shmuel Gluck

M

he nature of many people is to take things for granted. 
For us to consistently recognize something, it must 
be out of the ordinary or we must be a special 

person. We’re so talented at this that we ignore things even 
when it is obvious how inconvenienced the giver was. Often 
(not always) this is done when what is being done for us has 
been done for as long as the person can remember. It’s done 
when people can’t imagine that it will ever be taken away 
from them. Making what people do, or people themselves, 
invisible is exceedingly damaging and I want to describe why 
this is so and how to avoid becoming invisible.
 
Our ability to make other people completely, or partially, 
invisible, is so natural that we are unaware that we do it. We 
do it to our mailman (do you say good morning when you 
pass him in the street?). We do it to whomever we pass in 
the hall when we’re in the doctor’s office (do you at least 
make eye contact & offer a quick nod as a staff member 
quickly walks past you) and all those in the background of 
our lives (did you call your grandparents this week?).
 

I realized how resistant we are to make people visible right 
before I moved to Hillburn. I decided that I would say good 
morning to anyone I passed in the morning on my way 
to yeshiva. Adults couldn’t understand what I was saying, 
looked at their watches, and told me the time. (This is no 
joke. This was a very common response.) When they would 
respond appropriately, they would not make eye contact. 
The 10 to 14 year old children just laughed at me between 
themselves. Interestingly, the children eventually said good 
morning to me before I did. This was another reminder to 
me how children are more easily trained than adults are, if 
we are consistent and pleasant.
 
Often, since we are speaking to them, we are completely 
unaware that we’re making people invisible. Yet, our 
conversations may be shallow, our interactions, peripheral. 
We aren’t acknowledging to ourselves that others have the 
same rights, feelings, aspirations, and concerns as we have. 
To us, unless we make a mindful decision differently, no one 
is as “real” as we are. We see them, yet we don’t.
 

T
Just Because Something Is Obvious Doesn’t Mean It Should Be Invisible
By Rabbi Shmuel Gluck
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While there are many reasons that healthy individuals have 
Shalom Bayis issues, one of the more common reasons is that 
many people don’t give the other person the respect they 
deserve. While it’s possible that they really are respecting 
their spouse, if the other person doesn’t feel it (e.g. they are 
insecure), then we have to do better.
 
If we consistently ignore what another person does for us, 
we will eventually cause them to feel that they are invisible 
to others. There’s nothing more painful than feeling not 
noticed when one walks into a room. This often happens as 
a result of something more serious. (Please contact me at 
914-490-8129 if you think that this may be the case.) 
 
My intention in writing this article is not for parents, spouses, 
and employers to read this, reinforce, and then lament that 
they’re being ignored. That won’t do anyone any good. We 
should always focus on the part of the problem that we 
have control of, ourselves, and not on the part that we have 
no control of, and that is the actions of others.
 
The part that we often control which 
makes us feel invisible is that many 
people won’t appreciate others when 
a) they are constantly being reminded 
that it is expected of them, or, if they are 
not being reminded in words, b) their 
body language shows disappointment 
when they aren’t acknowledged. c) 
Those expecting to be recognized 
don’t appreciate what others have done 
for them. It is necessary to appreciate 
others to be appreciated oneself and 
this is true even if the first person gives significantly more 
than he or she receives. (Parents, I hope you’re listening).
 
We have significantly more control over how visible we are 
to others than we imagine.

Here’s what we can do to be more noticed:
 
1) The first step is to make certain that we aren’t a 
contradiction. For example: Many feel their parents don’t give 
them enough attention even though some of those people’s 
own children feel the same about them. Before making any 
changes, they should acknowledge similar contradictions 
within themselves. Once people acknowledge their own 
inconsistencies, without saying “it’s different”, they can 
move to the next step.
 
2) I have found that noticing others generally creates a 
ripple effect. Those that genuinely notice and acknowledge, 
are noticed and acknowledged by others. They don’t have to 

worry about others treating them as if they were invisible.
 
Why is this a challenge to begin with? Many people, dare 
I say most, are insecure. Insecure people find it difficult 
believing that they are equal to others or that others see 
them as equals. Therefore, saying please or thank you is a 
challenge for them. Doing so means they “owe” someone 
else by making that other person better in some way than 
they are.

This is such a prevailing attitude that it is a revolving pattern 
in many relationships and is impossible to discern who 
“started”. To be appreciated, we have to stop the cycle. The 
challenge is that people have to stop the pattern without 
expecting a reciprocal reaction for weeks, possibly months. 
Eventually, the family will become an appreciative one. When 
it doesn’t, it is because issues are more complex and, as I 
said, you can gladly call me if that is the case.
 
3) Many are made invisible because the alternative would 
be to interact with the person helping them. Despite their 

being helpful, they are not pleasant. 
This is sad and creates a lot of friction. 
People who give to others feel that in 
the merit of their being a giving person 
others should be appreciative even if 
they are unpleasant people. At the same 
time, the recipients prefer not receiving, 
even if they do still take. And sadly, no 
one is wrong. To be acknowledged may 
require a transformation on the part of 
the giver. Before changing, it is important 
to be realistic as to what it involves

 
Since it is still Chanuka, we would be negligent if we didn’t 
discuss Hashem. We know He sees us and we know that 
our actions are noticed and judged. We also know that we 
get rewarded and punished based on our actions.
 
Yet, beyond that, Hashem is invisible to us, not a part of 
our general lives. While it’s difficult to remember Hashem 
every moment since He can’t be seen, this is an explanation 
and not an excuse. We have to make the proverbial “eye 
contact’ with Hashem on a constant basis, instead of doing 
so when we really need something from Him.
 
Finally, I want to thank everyone that helped us during 
our dinner campaign. You are not invisible to me or to our 
staff. We truly appreciate your help. I want to particularly 
thank our alumni & their parents for remembering us year 
after year. Besides the financial support, I also need to be 
reminded that I am not invisible and, by helping, you are 
doing just that. 
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"We have 

significantly more 

control over how visible 

we are to others than 

we imagine."
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A Study of Shabbos #9 
Some Insights about Chanukah, Time – and Shabbos 

By David Gurwitz 
 

Chanukah has an obvious connection to the number 8, which, like the miracles of the lights and 
the military victory – is considered beyond nature. The mathematical sign for eternity is the 
number 8 turned on its side.  

Rav Moshe Wolfson, in Wellsprings of Faith, explains that the miracle of the oil came from the 
deepest level of holiness, in the Kodesh Hakadoshim, beyond any reach of tumah. So, too, any 
Jew has a hidden point of purity, far beyond the forces of this world.  The reward for overcoming 
the inevitable situation by the Chasmonaim led to an eternal reminder of the power of faith, 
called Chanukah.  

Chanukah is, therefore, an eternal gift. In fact, our sages tell us that just as the Torah gives us 
Pesach, Shavuous, and Succos, after Moshiach comes, the rabbinical holidays – Chanukah, 
Purim, and Tisha B'Av – will remain.  

We wrote the following last week about the number 8: “As we approach the spiritual light of 
Chanukah, we see that Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l, in calling Klal Yisroel the eighth 
creation as a pair for the spiritual light of Shabbos, adds a completely new understanding to 
Chanukah, the holiday of 8, beyond nature. In essence, Klal Yisroel is also beyond nature. 
Perhaps this aspect of the marriage is reinforced by a chosson breaking a kos at the chupah, 
since kos is begematria hateva, nature, indicating that the life of a Jewish couple is beyond 
nature.” 

I’d like to suggest that “eternal” Chanukah also has a tremendous connection to the number 4. 
So does Shabbos, surprisingly. This appears to us in the sphere of time – and can also help us 
bring more of Shabbos into the week. How do we see this? 

The letters of the word Shabbos – shin, beis and saf - can be broken up to spell shuv saf – return 
– do shuva – to the concept of 400, which is the value of the letter saf.  Shabbos, in its name, 
is our weekly tshuvah guide as well. Our sages tell us that the tshuvah process we began in 
Tishrei continues “up to” Chanukah. Tshuva Yisrael Ad Hashem Elokecha. The word ad – ayin 
daled – has a value of 74. 74 days from the 10th of Tishrei – Yom Kippur - is the 25th of Kislev 
– Chanukah!                                                                         

Tshuva has a value of 713, which equals, with the kollel, Chanukah - 89 - times 8. Each night is 
an opportunity to reflect – the essence of doing tshuvah.    
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Rav Osher Chaim Levene brings in his sefer Jewish Wisdom in the Numbers that “the number 
400, as an extension of 4, deals with the correct use of space as the perfect forum for existence 
and achievement.”  

400 represents a dimension beyond the three dimensions that we inhabit physically. In fact, we 
see this in creation as well. (Thinking about creation during the week also brings Shabbos into 
the week). Day 4 of creation, with its formation of the sun, moon and the stars – bearers of light 
- actually allowed for man to live a life governed by time. Day 4 completed the work of the light 
created - and then hidden - on day 1. Sitting by and staring at the lights of Chanukah each night 
for 30 minutes - which adds up to 4 hours - brings this hidden light of creation to our neshama. 
Therefore, Chanukah – with its core of chein – ches(8) and nun (50) – both letters beyond 7 
times 7 - nature -  actually connects to the light aspect of day 4 of each week. The Tehillim of 
Day 4, Tehillim 94, discusses a time when the Beis Hamikdash  will be destroyed. Chanukah 
focuses our minds on that as well. 

It is interesting, in this regard, that that the fourth bracha of Shemona Esray starts with atah 
chonein l’Adam daas – Hashem graciously grants wisdom to man. The mispar kattan – sum of 
the value of the letters in the word chein – 58 - is also 4. So is that of the word Bereishis (913)- 
9 and 1 and 3 equal 13, which reduces to 4. 4. Chanukah shows us that the light of creation and 
the chein of a person are both gifts beyond nature. 

Rav Wolfson summarizes what happened with the Menorah in a way that can give us great 
encouragement. One explanation of the miracle lasting eight days is that there was not a 
miraculous change in the nature of the oil, but in the way that time itself was operating in the 
Beis Hamikdash. In effect, time has a reality that cannot be measured by the hands of a clock. 
In the tzadik’s world, there are two times to deal with: today and tomorrow. Today is for mitzvos, 
and tomorrow is for the reward. A rasha is all about today. That is what differentiated Yaacov 
and Esav. 

I’d like to end this drush with an idea that came from hearing a vort from Rabbi Yitzkak 
Lichtenstein, who explained at shalosh seudas that Esav’s 400 men were told lashon hara about 
Yaacov.  

When they came and met Yaacov, they saw that it was all lies – and left Esav. While Esav said 
yeish li rav – I have a lot – Yaacov said yeish li col – I have it all. There is nothing missing. Rav 
Lichtenstein said that the Chafetz Chaim said that yeish li cal – I have everything - should be 
the motto for a Jew at all times. 

It hit me then that the value of yeish(310) li(40) cal(50) adds up to 400 – just like Yoseph and 
Rivka, eyin ra, the 400 times that a rabbi learned with a student, the last letter in the Aleph Beis, 
- and Esav’s 400 men. 

We come from Yaacov. His 400 – I have everything – will always be bigger than Esav’s 400 – I 
have a lot. Chanukah’s connection to day 4 of the week should get us thinking Shabbos even 
earlier than usual.                                                                   

David 
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PARSHAS MIKEITZ 
CHANUKAH LIGHTS AND YOSEF'S BEAUTIFUL GOBLET 

 
What is the significance of the goblet  during the encounter of Yosef with his brothers. Everything Yosef wanted to accomplish in order  עיבג
to clarify the loyalty of his brothers and their remorse over hating him and selling him to Mitzrayim could have been achieved without its 
usage. It must be that the usage of the goblet was alluding to his brothers a deeper message that needed their self - introspection. 
 
In Hilchos Chanukah if one lights his menorah and the light extinguishes soon after without burning the given shiur, he has already fulfilled 
the mitzvah and there is no need at all to relight it again. This halacha is called הל קוקז ןיא התבכ . The question the meforshim ask is why not? 
If one can relight it in order for it to burn the required shiur make him do so. The mitzvah is אסינ ימוסרפ . There will be a greater amount of 
awareness to the miracle if it would burn a half an hour instead of one minute. After all, relighting is not such a tedious act that our Chachamim 
because of this reason refrained from obligating him to relight once again. What then is the rationale to paskin הל קוקז ןיא התבכ ? 
 
Rashi in the beginning of Parshas Behaalosche brings the Medrash that when Ahron Hakohen saw the sacrifices that the Neseeim brought for 
the dedication of the Mishkan his spirit fell for he realized that both he and his Shevet did not participate in the festivities. Hashem comforted 
him by saying your participation of lighting the Menorah is greater than all of their sacrifices. What is the explanation to this? 
 
Let us talk about a theme that permeates throughout the story of Chanukah and that is the concept of beauty which appears in many facets. 
Chazal say that ten measurements of beauty came down to this world and Yerushalayim took nine portions. The source of this beauty was 
the Bais Hamikdash. The victory of the Chashmonaeem on Chanukah was the reconquering of the Bais Hamikdash from the Greeks, purifying 
it and rededicating it, causing the Shechina and its beauty to return.  
 
Yosef is described as הארמ הפיו ראות הפי . The sefarim tell us that ףסוי  is gematriah ןוי ךלמ  and  סכויטנא  the Greek King during the period of 
Chanukah. The Greeks also possessed the relationship to beauty as they are the descendants of תפי . However both beauties were worlds 
apart and that is why they clashed with each other. 
 
Rav Moshe Shapiro ztl explains the definition of beauty. Beauty is created by the symmetrical combination of different and varying 
components which together make a complete form or picture. The more contrast and less conformity of color, and dissimilarity of the varying 
components, the greater the potential that the finished product of the artist will be beautiful and exquisite. 
 
Rav Hutner ztl once gave an analogy to understand the concept of beauty. Have you ever saw a Yerushlam Rav Hutner ztl once gave an 
analogy to understand the concept of beauty. Yerushlamis are known for their exquisite dancing at a chasunah with their artistic movements 
of hands, feet and body. There is something fascinating that catches your eyes watching him dance more than others. Rav Hutner explained 
that music is not something tangible but spiritual. This is in contrast to the body which is very physical and heavy. When music is played all 
of a sudden the body becomes alive and starts to break into a dance. When the movement of the body aligns itself exactly to the rhythm and 
melody of the song, together they create a spectacle of beauty that grabs your attention.  
 
This is the unique quality of beauty that Yerushalayim reflects. Dovid Hamelech writes (Tehillim 122) ודחי הל הרבחש ריעכ היונבה םילשורי  the 
gemarah in Taanis 5 explains that there are two cities Yerushalaim, one on earth and one in the heavens. Although they seem completely 
separated from one another, light years away, Dovid tells us they are connected ודחי הל הרבח  in a spectacular way. See Rashi Bereishis 28, 
םימשה רעש הזו 17 . The earthly city of Yerushalayim has an earthly structure and the spiritual city of Yerushalyim possesses a spiritual 
structure. Two opposites, two complete contrasting edifices and yet the beauty of it is, that every small detail of the Mikdash of הטמ  is 
perfectly aligned with every spiritual detail of the Mikdash הלעמל  and they and nurture from each other to form one dynamic symmetrical 
synergy. The fact that there were ten constant miracles in the Beis Hamikdash on earth was because the spiritual energy of the Heavenly 
Mikdash trickled down into the earthly one. 
 
The Maharal writes that the fusion between the two is facilitated by the kohanim. As numbers go, seven symbolizes this world and eight 
represents above nature. Likewise the Bais Hamikdash on earth is still a seven however the Bais Hamikdash in the heavens is symbolized by 
number eight. Likewise in the tens, seventy represents this world and eighty above nature. Therefore the Maharal says that the individuals  
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who perform the service in the Bais Hamikdash are called ןהכ  which is gematriah 75, halfway between 70 and 80. It is the Kohen who services 
both worlds by connecting the two Mikdashos together. 
 
The beauty of the Greeks was superficial. With their super intellectual wisdom they delved into the sciences, biology, philosophies, ecology, 
and all knowledge. True they tied the external physicality of nature to a deeper existence such as atomic energy, but they were not interested 
to penetrate further to connect it to its creator. Therefore their beauty remained always external and peripheral, and never consisted of a 
symmetry and wholesomeness of extreme contrasts such as the spirit of Hashem fused together with dense earthly matter. 
Yosef was described as beautiful. Yosef's role within the formation of Am Yisrael in its beginning stage of twelve Shevatim, was to be the 
bridge between the Three Avos and the Shevatim. The Pachad Yitzchak writes that this is the reason why we find that the Torah writes Yosef's 
demise twice, once at the end of sefer Bereishis and the other at the beginning of Shmos. Yosef by serving as a bridge between the Avos and 
Shevatim belongs not only to the sefer of the Avos Bereishis, but also to the sefer of Shmos the story of the seventy souls and the creation of 
the 600,000 Yidden that left Mitzrayim.  
 
Yosef possessed the spiritual characteristic of beauty of connecting the Avos who can be compared to Yerushlayim in heaven together with 
the Shevatim and the Seventy souls that descended to Mitzrayim who were the Yerushalayim on earth. The gematriah of הלעמל םלשורי ריעה  
1046 equals לארשיו קחציו םהרבא ולא . 1045. The Shevatim and the seventy souls that descended to Mitzrayim paralleled the Bais Hamikdash 
on earth. It was Yosef who was the in between serving Yisrael, like the Kohen in the Bais Hamikdash. Therefore Yosef merited the title of תפי 

 because he connected and aligned the Shevatim to the Avos and elevated them to very spiritual high level. Because of his trying  הארמו ראות
ordeal with the wife of Potiphar all Yisrael were protected from illicit relations while they were slaves to the Egyptians. Yosef made Yisrael 
connect to the inner beauty of Mitzrayim and realize that Hashem was with them in Mitzrayim and they were not alone ןודאל םיקלא ינמש 

םירצמ ץרא לכב  I placed Hashem as master in the entire land of Egypt. 
 
This was the role of Yosef's goblet. Yosef wanted the Shevatim to realize even subliminally, that his only purpose was to connect the Shevatim 
and the Seventy Souls to the Avos, which was parallel to bonding the Bais Hamikdash of earth to the one in heaven. The more they become 
negated to Yosef the tzadik the fuller the flow of ruchniyus would be sent between the Avos Shevatim and the Seventy. The allusion to this 
explanation is in the words עיבג . The letter ג symbolizes the three Avos, the בי  symbolizes the twelve Shevatim, and the ע symbolizes the 
Seventy Souls. All three segments of Klal Yisrael are directed and supervised by Yosef. He alone has the title הפי -  ראות תפי . The goblet עיבגה  
with its five letters spell הפי . The הפי  of Yosef is demonstrated by his orchestration of aligning with perfect symmetry the Shevatim and 
Seventy with the Avos. Yes this goblet of Yosef has a different הפי  than any other goblet that ever was. 
 
The Tasher Rebbe ztl writes that when a Yid lights his menorah in his house he miraculously lights the Menorah in the Bais Hamikdash above. 
Because of his lighting, Hashem showers down to earth the Hidden Light זונגה רוא  that existed during the Six Days of Creation but was later 
concealed. On Chanukah this special light is once again revealed. The main mitzvah therefore is to light the Menorah in the upper Bais 
Hamikdash to bring down the Ohr Haganuz. That is why we find the Halacha is הל קוקז ןיא התבכ  that once one lit his menorah in his house 
there is no need to relight it even those it became extinguished before the minimum time. The reason being that once you lit it on earth, the 
Menorah in Shamayim was also lit and that is the essence of the Mitzvah. 
 
So when Ahron Hakohen lit the Menorah in the Mishkan it was tantamount to lighting the Menorah in the Bais Hamikdash in Shamayim. 
There is no other mitzvah that we find that if one fulfills it on earth it is as if one fulfills it in the Bais Hamikdash in heaven. This was Hashem's 
message to Ahron that your mitzvah of lighting the Menorah is tantamount of you lighting the Menorah in the Bais Hamikdash above, a level 
that even the korbanos cannot attain. 
 
This concept is alluded to in the words תורנה תעבש וריאי הרנמה ינפ לומ לא  see Rashi (Bamidbar 8,2). When Ahron will kindle the Menorah in 
the Mishkan, its lights will align with the lights of the Menorah in the Beis Hamikdash Shel Maalah ( הרונמה ינפ לומ לא ).  
Our sefarim tell us that when our Chachamim established this mitzvah that everyone should light the Menorah by his house, they were really 
conveying the message that on Chanukah everyone has the capacity to be Ahron Hakohen and one's house has the kedusha of the Beis 
Hamikdash. דבלב םתוארל אלא םהב שמתשתהל תושר ונל ןיא  As the Ran explained that our Chachamim gave our regular menorah the din of 
the Menorah in the Beis Hamikdash that it is prohibited to benefit from its light. If so, when one lights his menorah in the capacity of Ahron 
in the Beis Hamikdash he must also look at himself as if he is lighting the Menorah in the Bais Hamikdash shel maalah and that light never 
extinguishes. 

Gut Shabbos Lichtigen Chanukah 
Rav Brazil 
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רובהןמוהוציריו
And they rushed him from the dungeon. (41:14)

Yosef is imprisoned in an Egyptian dungeon – with no 
realistic hope of being released. He needs Hashem to provide him 
with a miracle. Suddenly the door is opened, guards enter and lift 
him off the floor. The people quickly give him a haircut and a new 
set of clothes. He does not have a moment to comprehend what is 
occurring. Before he realises what is happening, he is presented to 
Pharaoh. Yosef had no preparation whatsoever for that moment in 
which Pharaoh said to him, “I hear that you are good at interpreting 
dreams. I want you to listen to my dreams and give me the correct 
interpretation.” Yosef’s immediate reply was: “It is not about me. 
Everything I say comes from G-d.” Imagine any one of us being 
awakened from a deep sleep, would that be our immediate 
response? Yosef conveyed what was in his heart, what he thought 
about all the time. At no juncture was he separated from Hashem. 

Horav Yaakov Neiman, zl, explains that this was Yosef. 
Shem Shomayim shagur b’piv, “The name of Heaven was fluent in his 
mouth” (Rashi Ibid. 39:3). He was completely attached to the 
Almighty. Thus, his response to Pharaoh was spontaneous. It is 
related (He’emanti Va’Adabeirah) that the venerable Mashgiach of 
Mir, Horav Yeruchem Levovitz, zl, was once traveling by train. He was 
holding his gloves loosely in his hand, when one of the gloves flew 
out the open window. Rav Yeruchem’s immediate reaction was to 
fling the other glove out of the window. Why? This way, in case 
someone were to discover the glove, he would find its pair – thus 
providing him with a pair of gloves. After all, what good is one 
glove? This is the reaction of an individual who always thinks of 
others. No gam zu l’tovah, or it should be a kaparah; just, “How can I 
help another person?” Our spontaneous reactions define who we 
are and what we think about. A person’s essence comes to the fore 
when he does not have the luxury of time to prepare, to think, to 
mull over a situation and issue a proper (politically correct) 
response. The real person is manifest when he is up against the wall, 
and he needs to produce a spontaneous reaction. 

A distinguished Rav delivered a lecture at one of the 
seminaries in Eretz Yisrael. He commenced his lecture with a 
question: “I will state one word, and you will give me your 
immediate reaction to that word. (In other words, “What does that 
word invoke you to think about?”). The first word was echad, one. 
The common response was “two.” The next word was abba, father, 
which evoked the response of ima, mother. The Rav noted their 
replies and explained to them the actual replies he had hoped they 
would provide. The word echad should have been an immediate 
correlation to Hashem, Who is truly the only “one.” Abba, father, 
should have elicited Avinu She’ba’Shomayim; “Our Heavenly Father.” 
How one instinctively responds demonstrates what is on his mind 
and his line of thinking, which, for the most part, reflects his identity. 

םירצמץראבעבשהלכחכשנוןהירחאובערינשעבשומקו
The seven years of famine will arise after them, and all the 
abundance in the land of Egypt will be forgotten. (41:30)

When Yosef described the sorry state of affairs during the 
years of hunger, he said that the hunger would be so devastating 

that no one would be able to recollect the previous wonderful years 
of abundance. This was represented by the seven lean cows 
swallowing up the seven healthy cows in such a manner that the 
presence of the seven healthy cows would not even be a memory. 
They would be gone, disappeared, as if they had never existed. 
Ramban suggests that Yosef was alluding to Pharaoh that the years 
of famine would be no ordinary famine, where one can “put away” 
some food for a rainy day. No! When the famine arrived it would 
ravage Egypt, to the extent that no one would have anything. No 
savings, nothing.

Yosef explained to Pharaoh that the hunger would go 
against anything the Egyptian culture understood. There would be 
no such thing as classes of wealthy people who had preserved food 
for a rainy day. The Egyptians lived for the present. They had great 
wealth, and they enjoyed it. It never entered their minds that it 
would all be lost. They lived for the present, not the future. They 
reveled in their prosperity and enjoyed their abundance without 
regard for the future. The future did not affect them. Life was all 
about “now”!

Yosef taught the Egyptians that, in order to survive, they 
must alter their mindset. The seven years of famine that would 
follow the seven years of abundance would totally erase any 
semblance of abundance. If they did not prepare for it, they would 
all die! This is why Yosef told Pharaoh that it was crucial to appoint 
someone who neither possessed – nor lived by – the Egyptian 
conviction. It had to be someone who was: wise, who could see 
what the future would bring; a visionary who understood that the 
resources that existed in the present must be preserved for the 
future or there would be no future. A wise person does not 
squander his wealth and resources in times that are good. He knows 
that changes occur, at times without warning. Thus, he always sets 
aside some surplus assets, just in case they are needed. His foolish 
counterpart lives for the moment, ensconced in the present, while 
ignoring the future.  His future, if it changes negatively, will be very 
bleak indeed.

The greatest gift is the ability to recognise Heavenly 
blessing, especially when it is cloaked in the ambiguity of negative 
circumstances. A wise person understands that he can, and should,
learn from everything that happens in his life. Nothing comes from 
Hashem without purpose. Nothing is happenstance. Horav Yisrael 
Belsky, zl, observes that this is where Yosef demonstrated his 
wisdom and uncanny ability to glean a lesson for the future from 
everything that had taken place in his life. As the years of plenty 
prepared Egypt for its upcoming years of famine and challenge, 
Yosef’s thirteen years of pain and adversity were a vital prelude to 
his becoming an Egyptian monarch, second only to Pharaoh. His 
preceding circumstances, which included: his enslavement; the 
incident with Potifar’s wife from whom he barely escaped spiritually 
unscathed; followed by his subsequent imprisonment, were all part 
of a Heavenly-mandated prelude to prepare Yosef for his future role 
as the Egyptian viceroy, the second most powerful person in the 
world. It was these moments, during which his success in 
overcoming the challenges allowed him to prepare for the future, 
crystalising his unshakeable dedication to the will of Hashem under 
the most trying circumstances. Yosef understood quite well the 
meaning of preservation, taking the moments of spiritual abundance 
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and saving them for a time when he would shore up all of his 
spiritual reserves.

The Rosh Yeshivah explains that the ability to employ 
present resources to prepare them for the future is a combination of 
Divine and human endeavour. Hashem creates the opportunity by 
catalysing events, both positive and negative, which set the stage for 
some future event. Yosef’s suffering, Pharaoh’s dream, and the years 
of plenty, (and we shouldn’t ignore the incident between Yosef and 
his brothers) clearly indicate that we humans have no control over 
the events which occur in our lives. We are able, however, to take 
the circumstances and occurrences and utilise the resources that we 
gained from them, to use them at a later juncture.

The Egyptians thought they were smarter than Yosef. 
Chazal say that the clever Egyptians stored their surplus produce.  In 
the end, it all became infested, compelling them to go to Yosef and 
plead for food. It was only Yosef’s national grainaries that had no 
spoilage.  When the Egyptians took note of this phenomenon, they 
began to fear Yosef, thinking that he possessed supernatural powers. 
According to the Ramban, Yosef might have had access to a 
substance known as chumtun, an effective preservative. He could 
mix a drop of chumtun into the grain, and it would be protected 
from worm infestation.

A Jew also has access to a preservative, a spiritual 
preservative. In his Nefesh Ha’Chaim, Horav Chaim Volozhiner, zl, 
compares a Jew’s yiraas Shomayim, fear of Heaven, to a spiritual 
preservative. A person could learn and become erudite; he could 
perform mitzvos and, on the surface, be viewed as an observant 
scholarly Jew. If he does not, however, “preserve” his learning and 
mitzvah observance with yiraas Shomayim, it will decay and putrefy, 
eventually leaving him nothing more than an empty shell. Learning 
and mitzvah observance are not a way of life. They comprise life 
itself. In other words, yiraas Shomayim preserves life.  

לכתאוילמעלכתאםיקלאינשניכהשנמרוכבהםשתאףסויארקיו
יבאתיב

Yosef called the name of the firstborn Menashe for, “G-d has made 
me forget all my hardship and all my father’s household.” (41:51)

After years of overcoming challenges and adversity, pain 
and enslavement, Yosef is freed and overnight catapulted to 
undreamed of leadership, luxury and dignity. He marries and is 
blessed with his firstborn son whom he names Menashe. He 
chooses this name because of its relationship with nashoh, forget. 
Thus, Yosef declares: “This name (which implies forgetting) is my 
declaration of gratitude to Hashem for allowing me to be able to 
forget my hardship and my father’s household (which was, for Yosef, 
the beginning of his hardship). A cursory reading of the name and its
implications leaves the reader perplexed. Is this the way a leader of 
Klal Yisrael, a tzaddik, righteous person, speaks? Why would he want 
to forget his home, and (adding insult to injury) why would he thank 
Hashem for this opportunity? One would think that Yosef would 
have focused on the positive, thanking Hashem: for saving him from 
his brothers’ machinations to rid themselves of him; for his 
liberation from prison; for delivering to him a wonderful, suitable 
wife; for a son to carry on his legacy. He had so much more for which 
to thank Hashem. Why focus on the negative, and why praise 
forgetting his home?

Horav Ben Tzion Bruk, zl, suggests that we can derive much 
concerning the character and shleimus ha’nefesh, perfection of the 
soul, of Yosef from his naming of Menashe and its underlying 
reason.  Let us begin with imagining the pain Yosef experienced 
when he was forcibly extricated from his father’s home. Each of the 
homes of the Avos, Patriarchs, was a veritable Mishkan, Sanctuary 
(Ramban, Preface to Sefer Shemos). Furthermore, Yosef’s 
relationship with Yaakov Avinu was extraordinary in terms of the 
spiritual legacy that Yaakov was transmitting to his son, Yosef. To be 

flung from a spiritual utopia to the cesspool of society, to be forced 
to live with society’s moral profligates, was a major shock for Yosef. 
Who was responsible for all of Yosef’s spiritual and physical trauma, 
if not his brothers? One would think that Yosef had every reason to 
want to cause his brothers to suffer as he suffered. He did not. 
Ramban explains that whatever appears to be an act of vengeance 
(based upon his ill-treatment of his brothers) as Yosef’s self-imposed 
mandate to see the fruition of his dreams. In no way did Yosef bring 
up the troubles and pain they had caused him when they threw him 
into a pit filled with poisonous snakes and scorpions, taking him 
from the pit only to sell him to Yishmaelim, which led to the 
adversity that accompanied him during the following years of his 
captivity.

Thus, the Rosh Yeshivah explains Yosef’s nashani, 
forgetting, as applying to the pain of leaving his father’s home. He 
was able to expunge from his heart any vestige of anger that he 
might have harboured against his brothers for all of the tzaros, 
troubles, that befell him after he left his father’s home. Yosef not 
only did not forget the home, its sanctity and the spiritual purity that 
permeated it, but he sorely missed it. Nary a day passed that Yosef 
did not long for the home of his youth.

How was Yosef able to expunge any ill will against his 
brothers? He certainly could not be blamed if, in the back of his 
mind, he harboured a vestige of negativity towards his brothers.  He 
did not become morose, because he trained himself to focus on 
pleasant distractions that would assuage his feelings of negativity. By 
diverting his attention from the gloom and doom, he was able to 
maintain a sense of dignity and grace under circumstances that 
would have destroyed a lesser person. Yosef engaged in gashmius, 
physicality, because it made him feel good about himself, thus 
diverting his emotions from his brothers. When he saw that he had 
succeeded in purging himself of any negative feelings towards his 
brothers, he declared, Nashani, “I forgot the pain of being turned 
away from my father’s house.” The only emotional baggage that he 
still carried with him was missing his home. Hashem allowed him to 
forget this pain.

Maintaining dignity and grace in the face of challenge and 
adversity is not a simple feat.  It takes enormous courage and self-
confidence, but, above all, it requires that a person have strong 
convictions and pride in his commitment. A Jew must sense that he 
is part of something much greater than himself, that he is part of 
Klal Yisrael; thus, his purpose in life is to glorify Hashem. He is a 
member of ligyono shel Melech, the legion of the King. This should 
engender within him a feeling of stateliness, at all times demanding 
of himself an impressiveness of character and a solemn, lofty 
bearing.

The biography prefacing the commentary to the Siddur of 
Horav Shimon Schwab, zl, contains a well-known story which 
characterises the Rav’s dignity and grace in the face of adversity.  
Under the greatest challenge, he never for a moment lost sight of 
who he was, what he represented, and to Whom he maintained his 
true allegiance. It was Shushan Purim 1936; Rav Schwab was then 
the District Rabbi of Ichenhausen, Bavaria, an ancient kehillah in 
Southern Germany.  His position included ministering to the needs 
of a number of small kehillos in the area. The Nazis were growing in 
power and support, and, as a result, the Jewish communities of 
Germany did their best to maintain a low profile. The Nazis 
infiltrated the communities with their own sympathisers who would 
spy on the Jews and report any infraction – real or imagined – to the 
authorities. No courts existed at that time. Thus, an “offender” was 
picked up and most often was never heard from again. The Rav was 
the subject of a libellous accusation that in one of his sermons 
(Parashas Ki Sisa) he had publicly maligned Hitler. He was brought 
before the Gestapo and called on the carpet to explain his seditious 
behaviour.  With dignity and nobility, he looked into the eye of the 
commandant and said that the claim against him was an outright lie. 
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He had used the German word vermittler, which means medium, but 
sounds like Hitler. He was speaking in regard to the sin of the Golden 
Calf, whereby the Jews sought an intermediary to replace Moshe 
Rabbeinu. The Rav said, “We Jews do not require a vermittler to 
serve Hashem. He is a personal G-d to whom we can speak directly.” 
It goes without saying that the Rav, while maintaining his innocence 
with aplomb, actually feared for his life.

The commandant listened to his explanation and said he 
would get back to him concerning the charges. Two months passed 
before Rav Schwab was exonerated. During this time, he slept 
fitfully, wearing his full rabbinic garb. He did not don his bedclothes 
for two months because he feared that he would be arrested in the 
middle of the night (which was common) and dragged to jail or to 
the woods, to be beaten or shot and left to die. This had already 
been the fate of others. Rav Schwab conjectured that if this were to 
be his fate, he would confront it with dignity, wearing his rabbinic 
garb, as befits a Jewish leader. He understood that he represented 
Judaism, its people and the Creator, our G-d.

ונילאוננחתהבושפנתרצוניאררשאוניחאלעונחנאםימשאלבא
ונעמשאלו

Indeed, we are guilty concerning our brother inasmuch as we saw his 
heartfelt anguish when he pleaded with us and we paid no heed. 

(42:21)

People hardly want to accept the blame for their failings in 
life, for missed opportunities, misadventures and bad decisions. It is 
so much more convenient to lay the blame at someone else’s 
doorstep. It is our parents, spouse, children, principal, friends, 
teacher, doctor, etc., everyone but ourselves. Veritably, no one can 
prevent an individual from achieving his goal, other than himself. It 
is easier, however, to rationalise and find an excuse than to take 
responsibility. The one who blames others is himself a loser. 
Successful people take their obligations seriously and accept 
responsibility for their failures. Then they dig in and start over again. 
When Yosef’s brothers took notice of their trying circumstances in 
Egypt, they realised that Hashem was conveying a message to them: 
“You did something wrong, and now the time has come to answer 
for it.” They did not blame anyone but themselves. Aval asheimim
anachnu, “Indeed, we are guilty.” In his Haamek Davar, the Netziv, 
zl, explains: HeRue l’daas she’heim ikar ha’mesavvim tzarah zu, 
“They demonstrated that they were the ones responsible for this 
trouble.”

Chazal say (Makkos 10b) B’derech she’adam rotzeh leilech 
molichin oso; “In the way that man wishes to go, in that way they 
lead him.” A person decides which path of life he is inclined to take.  
The angels that are created by man’s deeds will “accompany” him 
on this path. Thus, he catalyses the ramifications resulting from his 
decision. He has no one to blame but himself.

In Nifle’osecha Asichah, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, 
relates a frightening story which was publicised in the media.  I say 
“frightening,” because it is a story that could happen to anyone.  It 
all depends upon the decisions we make in life. Jack (his name) was 
the consummate businessman. If he had a meeting, its importance 
notwithstanding, it took priority, and timeliness was essential. He 
expected that anyone attending a meeting be present on time, 
regardless of the personal inconvenience. A schedule was to be 
honoured and adhered to.  Just as Jack demanded of others, he was 
equally demanding of himself. It was, thus, understandable that
when representatives of a large overseas corporation sought to 
meet with him, he took this meeting seriously. They sought 
someone who could navigate American bureaucracy, so that they 
could look forward to building their company in the States. This 
meeting was very important to Jack, because it could very well 
determine his future trajectory.

The meeting was called for 9:00 a.m. Not wanting to take 
chances, he left his home at 7:00 a.m. in the hope to avoid traffic 

and arrive early. He planned to stop at a diner and order a cup of 
coffee. Unfortunately, we all have those days when nothing seems to 
go right. That day was Jack’s day for taking the wrong car, which had 
no gas, to getting stuck in a traffic jam, to being forced to take a 
detour in the road due to a broken water main. He was no longer 
going to be early. He would be lucky to arrive in time for the 
meeting. The clock was ticking, and 9:00 a.m. loomed larger than 
ever. At the last detour, his frustration got the better of him. As he 
was about to go into meltdown mode, he reminded himself of a 
seldom used shortcut. It was far off the beaten path, but it would 
allow him to save the day and arrive at his meeting on time.

Jack quickly turned around and went through a series of 
turns uphill and downhill until he was on the open road again.  He 
had lost so much time. He would have to make it up.  Suddenly, he 
saw people standing on the side of the road. They waved him down: 
“Please, we have a boy that is the victim of a hit and run driver. The 
nearest ambulance is thirty minutes out.” The boy was unconscious; 
he needed a ride to the hospital.  Jack said, “Listen, there are other 
drivers on the road. Any minute another driver will pull up. I am late 
for the most important meeting of my career. I cannot go to the 
hospital. I am so sorry, but I must go!”  

Jack left, and, as soon as he was walking into the elevator 
of the office building at 8:55, his wife called: “Jack! Jack! Something 
terrible has happened. Come home immediately!”  “What? What 
happened that is so important that it cannot wait until after the 
meeting?” “Our son! Our dear son was riding his bike to school, and 
he was hit by a hit and run driver! He died at the scene! Do you 
know what else? A businessman was stopped, and they pleaded 
with him to transport our son to the hospital, and the cruel man 
said, ‘I am late for an appointment.’ He could have saved our child, 
but his appointment was more important than our child!” Jack
fainted.

We make the bed in which we sleep. We make choices. We 
decide on our priorities. At whose expense? Even if Jack would have 
won the coveted account – at what price?  

Va’ani Tefillah

ךמשבוטה
Hatov Shimcha

That Your Name is good.

Shem – Name, and Shema – hear, have a distinct 
relationship. When we hear and see Hashem’s deeds, they (the 
deeds) attest to Hashem’s Name – Tov, Good. Horav Avigdor Miller, 
zl, explains that all of nature is harnessed to serve man and to 
provide him with all of his means. Likewise, our minds and bodies 
are present to help them function properly. Furthermore, only Your 
Name (Hashem) alone is good, since man and nature – both agents 
of Hashem – Who dispatches them to serve our needs, provide us 
with all of the good we receive. Thus, the only true “good” in the 
world – Hatov Shimcha, Your Name is good, is Hashem. This does 
not mean that we should in any way ignore the agent. Chazal (Bava 
Kamma 92), “Although the wine belongs to the host, we thank the 
butler who serves it.” While everything in life is derived from 
Hashem, we must express our gratitude to His human emissaries 
who deliver His goodness to us. Throughout life we are sustained by 
individuals – both close and distant – who Hashem has placed in our 
lives to fulfil our needs. We must never lose sight of the fact that 
Hashem is behind it all, but, concomitantly, we should never belittle 
the agent. Obviously, Hashem Who selected them, determined their 
worthiness.
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YYoosseeff’’ss  CCllootthhiinngg  
ויסר פרעה את טבעתו מעל  ““  4422::4411
ידו ויתן אתה על יד יוסף, וילבש אתו  
על   הזהב  רביד  וישם  שש  בגדי 

 Paroah removed his ring from his“ ””צוארו
hand and put it on Yosef’s hand, had him 
dressed in garments of fine linen and put 
the golden chain around his neck.” Yosef 
went from languishing in prison, to 
receiving the royal ring of Paroah and being 
clothed with royal linen clothing and a gold 
chain being placed around his neck.  Why 
does the Torah need to tell us details of 
Yosef’s clothing?  Why didn’t the Torah just 
tell us that Yosef became the viceroy in 
Mitzrayim – that is really all that matters?  
The following Divrei Torah will expound on 
this topic and support the P’shat offered in 
the closing paragraph. 
 The giving of the king’s ring is a 
sign for the receiver of the ring that he is to 
be second to the king, regarding his position 
of greatness. (רש"י)  
 “And he clothes Yosef with linen 
clothing.”  Who clothed Yosef?  It was 
Hakodosh Boruch Hu Who clothed him – for 
it was Hakodosh Boruch Hu Who gave 
Yosef this position of great power and 
honor. (רבינו יואל)  
 And he donned him with “בגדי שש.” 
The name יוסף is the Gematria of 156 which 
is equal to the Gematria of the Shem 
Havayah 6 times (26x6=156).  That is why 
Yosef was Zoche to the clothing of שש – six.  
Yosef had a great Nisoyon with the wife of 
Potifar.  His Yetzer Hara was working 
diligently in an attempt to convince Yosef to 
sin with her.  Yosef overpowered his Yetzer 
Hara and did not sin with her.  Yosef turned 
his Yetzer Hara into good, meaning that he 
used both of his Yetzers, his Yetzer Hatov 
and his Yetzer Hara, in his Avodas 
Hashem.  The Gematria of יצר is equal to  'ש 
– 300.  Being that Yosef used both of his 
Yetzers in his Avodas Hashem, he was 
Zoche to clothing of “(בן איש חי) .”שש  
 The בגד שש allude to the   ור ע כתנות  
as its says by Odom Harishon, Bereishis 
3:21 and others say that it was a Remez to 
the  פסים  Yaakov gave to Yosef.  The כתונת 
Medrash says that the  כתונת פסים were the 
כהונה  meaning that with those – בגדי 
clothing, the Avodah would be performed 
for Hakodosh Boruch Hu.  Yosef was Zoche 
to receive these special clothing, which were 
like Bigdei Malchus and Bigdei Kehunah.  
The Medrash in Bereishis tells us that the 
עור of the עור  as in – ”אור“ ,is spelled כתנות 
“light.”  This is a reference to the hidden 
light which Hakodosh Boruch Hu hid away 
for the Tzaddikim and it can be tapped into 
through the wisdom of the Torah.  This was 

Yosef Hatzaddik, as the Posuk tells us that 
he was “בן זקונים” – which Targum Onkelos 
translates to mean that he was wise.  
Everything that Yaakov learned in the 
Yeshiva of Shem and Eiver, he taught to 
Yosef.  This was represented by Yaakov 
giving Yosef the  כתונת פסים – the light – the 
Torah.  This enlightened Yosef’s eyes 
through the Torah Hakdosha, with this 
special hidden light. (מהר"י שטייף)  
 Rebbe Shimon Ben Gamliel said: 
Yosef was rewarded from Shomayim as a 
result of his deeds.  Regarding his mouth 
that did not kiss Potifar’s wife, he was 
Zoche to, “ ועל פיך ישק כל עמי” – “And by your 
mouth all of my people shall be sustained.”  
Regarding Yosef’s body that did not touch 
Potifar’s wife, he was Zoche to, “ אתו    וילבש
שש   ”.He was clothed in fine linen“ – ”בגדי 
Yosef’s neck that did not commit a sin, he 
was Zoche to, “ וישם רביד הזהב על צוארו” – “He 
(Paroah) placed a gold chain around his 
neck.”  Yosef’s hands did not commit a sin, 
and was therefore Zoche to, “ את  ויסר   פרעה 
יוסף ידי  על  אתה  ויתן  ידיו  מעל   And“ – ”טבעתו 
Paroah removed his ring from his hands, 
and put it on Yosef’s hand.”  Yosef’s legs did 
not sin, and was therefore Zoche to, “  וירכב
לו  אשר  המשנה  במרכבת   Paroah had“ – ”אתו 
Yosef ride in his second chariot.”  Yosef’s 
mind that did not think of sin, was Zoche to, 
 – ”אברך They called him“ – ”ויקראו לפניו אברך“
which connotes that he was an  אב, a father 
in wisdom, and רך, tender in years. 
Conversely, Nevuchadnetzar was referred 
to as, “טפסר” in Yirmiyah 51:27 which 
connotes that he was a “טפש” – a fool in 
terms of wisdom, and a “שר” in terms of 
years – for he was advanced in his years. 
 (בראשית רבה)
 The Medrash discusses at length 
of all the parts of the rewards that Yosef 
Hatzaddik received, based on the action of 
the different parts of his body.  The 
Medrash is teaching us something very 
integral here.  Hakodosh Boruch Hu does 
not merely reward an individual for the 
actual Mitzvah that he performs, but He 
also takes into account all of the details that 
caused the Mitzvah to occur and gives 
reward for all of the moving parts.  For 
example, when one gives Tzedakah; he is 
not only rewarded for the act of giving the 
Tzedakah to the poor person, but will also 
receive reward for the joy, the effort, and 
the thought process that went into how he 
performed the Mitzvah of giving the 
Tzedakah.  Hakodosh Boruch Hu takes into 
account everything a person does and 
thinks.  The Gemara in Kiddushin 39b says, 
 – ”ישב ולא עבד עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה“

“One who sits and does not perform a sin, 
he is given reward equivalent to one who 
performs a Mitzvah.”  This does not mean 
that one who is sitting at home and doing 
nothing receives reward for not sinning.  
Rather it is speaking of a scenario where 
one is confronted with a sin and the Yetzer 
Hara is actively seeking to get him to 
transgress a certain sin.  In this scenario, if 
he is able to overcome his Yetzer Hara, and 
not sin, he receives reward like one who 
performs a Mitzvas Aseh.  This is how one 
can actively be Mekayeim the Mitzvos Lo 
Saseh of the Torah.  Yosef was confronted 
with sin, as Potifar’s wife attempted to 
convince him to sin.  Yosef did not do so, and 
received reward for all of his actions that 
“assisted” him in not sinning. (יפה תואר) 
 The Torah is telling us that it is 
not enough to perform Mitzvos and not sin.  
Rather we must also do them in the proper 
manner.  Hakodosh Boruch Hu takes 
everything into account.  Did we perform 
the Mitzvah with joy, with desire, or did we 
do so with resentment?  We must know that 
our attitudes in our service to Hashem is a 
key ingredient.  If one has a good attitude, 
and puts as much into the Mitzvah as he 
can, that shows all the more devotion to 
Hakodosh Boruch Hu, and one will be 
rewarded accordingly.  If one does the 
Mitzvos, and refrains from sin, but does not 
do so with the proper attitude, while he will 
receive reward for what he did do, he will be 
missing much.  Yosef put everything he had 
into his Avodas Hashem.  The Torah 
stresses all of the items that Yosef received, 
for he deserved each one for what he did.  
When one is faced with a challenge to 
transgress a sin and refrains from doing so, 
that is a Kiyum of that Lo Saseh.  Yosef 
Hatzaddik faced a daunting challenge.  
Yosef rose to the challenge using his Yetzer 
Hatov and Yetzer Hara and said that he 
will not sin.  Yosef knew that refraining 
from this sin may cause him much Tza’ar in 
the future, but he was prepared to endure 
all the pain for the sake of Hakodosh 
Boruch Hu.  It was in the Zechus of Yosef 
Hatzaddik that the entire world received 
nourishment. We must seek to emulate 
Yosef Hatzaddik.  We must serve Hakodosh 
Boruch Hu with every fiber of our being.  
Our service to Hashem is not meant to be 
perfunctory, but rather we must do so with 
the recognition that it is what brings 
nourishment to ourselves and to the rest of 
the world.  May we be Zoche to rise to our 
own challenges, to refrain from sin, and 
serve Hakodosh Boruch Hu in the most 
optimal manner.   
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Now You Know! 
When none of the Egyptian wise men 
were able to provide an explanation 
of his dream that calmed Pharaoh’s 
mind, Yosef was taken from prison 
and brought before him. 
Pharaoh said, “I have heard that you 
can interpret dreams.” This was 
Yosef’s chance. Say, “Yes, I can!” 
Prove your worth to Pharaoh or at 
least make it look good. Earn your 
freedom! 
But Yosef doesn’t do this. He says, 
“Biladai,” a contraction of words 
meaning, “it doesn’t extend to me.” 
The power isn’t mine, but Hashem’s. 
He gave the dream and He will 
provide its interpretation. 
Why would Yosef hurt his chances of 
escaping Egypt by making such a 
statement?! 
Because Yosef knew that nothing was 
in his control. He would attempt to 
interpret the dream positively, but 
ultimately it would be what Hashem 
put in his mouth that he would say. 
This is the hallmark of the true Baal 
Bitachon: that he doesn’t believe, nor 
does he need anyone else to believe, 
that he has power. We only have the 
power to choose to serve Hashem – 
but, of course, THAT is the greatest 
power in the world. 

Thought of the week: 

Everything can be taken 
from a man but one thing: 
the last of the human 
freedoms - to choose one’s 
attitude in any given set of 
circumstances…  

- Viktor E. Frankl 

 (A:AM TYwARB) „...OYMY OYTNw JQM YHYW‰ 
“And it was at the end of two years’ time…” (Gen. 41:1) 

Thrown into jail on trumped-up charges, Yosef finally had an opportunity for release. At the 
end of last week’s parsha, he correctly interpreted the dreams of two high-ranking officials 
in Pharaoh’s court. When he predicted that the royal wine steward would be returned to his 
post, Yosef asked the grateful man to remember him to Pharaoh and procure his release. 

Alas, the last posuk of Vayeishev tells us that the wine steward did not remember the 
Canaanite lad, and forgot him. Thus, Yosef remained in prison until Pharaoh had his 
dreams which none could interpret to his satisfaction. Only then did the wine steward recall 
Yosef and grudgingly inform Pharaoh that perhaps this little boy (who was 30 years old by 
now) might be able to interpret the dreams. 

A quick look at the posuk, though, brings up an obvious question. Why does it have the 
word ‘yamim’ in there, which means days, if it already said, ‘shnasayim’ which means two 
years? A literal translation might be, “And it was at the end of two years’ worth of days.” 
That said, what is the Torah trying to convey here? 

The Sifsei Kohain says that the usage here is similar to the expression when Yaakov 
worked seven years for Rachel, “and it seemed like days to him.” Because Yosef had such 
strong Bitachon in Hashem, the time flew by and seemed like two days. When one is 
anxious to get out of a situation time seems to slow, but when he knows he’s where he 
should be, it doesn’t bother him because he knows he will not be there one moment longer 
than he needs to be. Right now, this is the best place for him. 

Others, including the Chizkuni, say the word ‘yamim’ comes to tell us that these were two 
complete years from the day that the wine steward was freed. It was not a year and a little 
bit and rounded up for expression, but two full years, down to the day. This is important 
because it reinforces the fact that Yosef’s imprisonment was intentional and with direct 
Divine supervision. Because it was so specific, it reminds us that Hashem has His plan. 

The strength that a person needs to get through a difficult situation can be found in his 
connection to and trust in Hashem. If he feels that he is a victim of circumstance, or the 
victim of someone’s ill will towards him, he has negated the hashgacha pratis, the specific 
involvement of Hashem in his life, and he will suffer as a prisoner of his own device. One 
who understands that Hashem is there with him and put him there for a specific reason, 
can tolerate and even thrive under adverse conditions. 

So how does one build up this trust? ‘Shnasayim yamim,’ it was two years of days. Taking 
life as it comes each day and not worrying about that which hasn’t happened yet; not 
imagining the worst and giving in to despair, is the way we get through many of life’s most 
challenging moments. By telling yourself, “I am where Hashem wanted me to be today,” 
you will be able to remain optimistic not only about today, but also about tomorrow; for as 
many tomorrows as it may be. 

One winter day, an old man trudged home from shul. The weather was at near-blizzard 
conditions and the snow swirled about. A driver passing by recognized the ninety-year-
old fellow, and stopped to offer him a lift. 

Remarking on the weather, the driver found it hard to believe that ten people managed 
to make it out on a day of such difficult weather. Incredulously, he asked the older man, 
“Did you really have a minyan (quorum of ten) today?” 

“Almost,” replied the old fellow with a cheerful smile. “We were only short… nine men.”  
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Yosef’s dreams took twenty-two 
years to materialize. This week marks 
not only the conclusion of twenty-two 

years of Migdal Ohr, but the more 
important beginning of year 23.  

We thank the Ribono Shel Olam for 
this opportunity and ask that we be 
able to continue for another twenty-
two years (times two or three…). ���� 
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where you can choose – 

Do you share or not? 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 
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ללקט  יוסף  שהקדים  לולי  ממצרים,  הקדושה 

ולהפרידם  אחד  במקום  הקדושה  ניצוצי  כל  את 

כך  יכולים אחר  היו  זה  ידי  ועל  מטומאת מצרים, 

ישראל בעלותם ממצרים לקחת עמהם את ניצוצי 

הקדושה הללו.

בדרך זו הוא מפרש מה שכתוב )בראשית מז-יד(: 

מצרים  בארץ  הנמצא  הכסף  כל  את  יוסף  "וילקט 

ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את 

הכסף ביתה פרעה".

יסוד  ולצדיק  ע"ה  אבינו  יעקב  לזרע  "חלילה 

וזהב  כסף  ולצבור  לאסוף  מגמתו  שיהיה  עולם, 

כדרך המוני עם, רק היתה כוונתו לשם שמים ללקט 

הנקרא  וחמדתם,  ואהבתם  הקדושות  הניצוצות 

ויבא  נכספתה,  נכסוף  כי  לא-ל(  )שם  כסף  בלשון 

אותם ביתה פרעה תחת ידו, וממילא אחר כך יקל 

לבני ישראל להוציא הניצוצות קדושות המכונסין 

ואסופים... ככתוב וינצלו את מצרים".

על  זי"ע  סופר"  ה"חתם  בדברי  מבואר  וכן 

ויתום  וגו'  הכסף  כל  את  יוסף  "וילקט  הפסוק: 

קיבל  יוסף  שלקטו  הזה  הכסף  כי  מרמז  הכסף... 

תמימות ונתעלה על ידי יוסף, ובשגם שלקט עמו 

כל הניצוצות הקדושות המפוזרות כידוע והביאום 

לאוצר פרעה, עד עת בוא דבר ה' להוציא צבאותיו 

משם, ואז לקטום ישראל במצרים ובים".

הקב"ה  שסיבב  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

ידי  על  הרעב  שנות  משבע  מצרים  את  להציל 

וחכם  נבון  איש  שימנה  בחלום,  לפרעה  שגילה 

כי  הקדושה,  מצד  היא  מצרים  חיות  כי  המכיר 

התכלית בכל זה היתה שימנה את יוסף על מצרים 

קדושה,  ניצוצי  בו  שטמונים  מאכל  בכל  שיכיר 

ניצוצי  כל  ללקט  יצליח  בידו  ה'  חפץ  זה  ידי  ועל 

הקדושה הנמצאים במצרים, כמו שכתוב: "וילקט 

יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים".

 יעץב הת חווה לשני עתו ז' שע ים
כדי להכניע ז' כוחו  הטו אה

ונראה להביא סימוכין לרעיון נכבד זה מדברות 

וישכב(,  ד"ה  ויצא  )פרשת  יוסף"  ה"אמרי  של  קדשו 

מדרשו  בבית  יעקב  שלמד  שנים  י"ד  ענין  שמבאר 

של עבר, כי בז' השנים הראשונות למד איך להכניע 

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

ז' המדות הרעות של הסטרא אחרא, ואחר כך בז' 

השנים השניות למד איך לתקן את ז' המדות הטובות 

של הקדושה, והנה הדברים בלשון קדשו:

"הטעם למה הלך י"ד שנים לבית עבר, כי רצונו 

לתקן את הז' מדות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד 

ניצוח הודאה  מלכות, שהם אהבה יראה התפארות 

התקשרות ממשלה, כנודע דז' מדות הם באדם, וכל 

ונודע  יוצא מז' מדות אלו.  הפעולות של אדם אינו 

ז' מדות דסטרא  וכנגדם יש  ז' מדות בקדושה  דיש 

אחרא, כי את זה לעומת זה עשה אלקים, ובז' שנים 

הראשונים הכניע הז' מדות דסטרא אחרא, ואחר כך 

בז' שנים אחרים תיקן הז' מדות דקדושה".

הללו,  השנים  בי"ד  כי  להוסיף  יש  דברינו  לפי 

של  הרעות  המדות  מז'  לגמרי  להיפרד  איך  למד 

ז' שנים איך לתקן  הסטרא אחרא, ואחר כך למד 

ניצוצי  שיברר  ידי  על  הקדושה,  של  המדות  ז' 

מדות  מז'  הטומאה  מדות  ז'  שבלעו  הקדושה 

ליעקב  שייכת  זו  עבודה  כי  לומר  ויש  הקדושה. 

הוי"ה  פעמים  ז'  בגימטריא  יעק"ב  ששמו  אבינו 

כנגד ז' מדות של הקדושה.

עמוקות"  ה"מגלה  שביאר  מה  לצרף  נפלא 

אבינו  יעקב  שעשה  מה  קצב(  )אופן  ואתחנן  על 

"וישתחו  כשהתפייס עם עשו אחיו )בראשית לג-ג(: 

פי  על  אחיו".  עד  גשתו  עד  פעמים  שבע  ארצה 

בר  אחא  רב  אצל  כט:(  )קידושין  בגמרא  המבואר 

שם  שהיה  בלילה  המדרש  לבית  שנכנס  יעקב, 

מזיק בצורת נחש עם ז' ראשים, ובכל כריעה שכרע 

להקב"ה נפל ראש אחד של הנחש, עד שבגמר ז' 

הכריעות נפלו כל הראשים ומת. 

פי  על  בזה,  הענין  עמוקות"  ה"מגלה  ומבאר 

לו  יש  "שבעה שמות  נב.(:  )סוכה  המבואר בגמרא 

לו  יש  עשו  של  שרו  הרע  היצר  כי  הרע".  ליצר 

בר  אחא  רב  השתחווה  ולכן  הטומאה,  כוחות  ז' 

ז' כוחות של  ה' כדי לבטל  ז' כריעות לפני  יעקב 

הסטרא אחרא. וזהו פירוש הפסוק )משלי כד-טז(: 

"כי שבע יפול צדיק וקם - עם ז' השתחוואות שלו 

שנפל רב אחא לארץ, בזה קם אחר כך, שהפיל ז' 

השתחווה  יעקב  וכן  אחרא".  סטרא  של  ראשים 

כוחות  ז'  בזה  להכניע  כדי  ה',  לפני  פעמים  ז' 

הטומאה של עשו עכדה"ק.

 יוסף ל ד אצל יעץב ירד תנה
לב"" ניצוצי הץדותה  ן הטו אה

הענין  לבאר  יש  האמור  פי  על  אמנם 

שהשתחווה יעקב ז' פעמים מול עשו וקם לכבוד 

הקב"ה, כי בכך עשה פועל דמיון להיכנס בתוך ז' 

והוציא  הטומאה,  שורש  הרשע  עשו  של  המדות 

הקדושה.  מדות  מז'  הקדושה  ניצוצי  כל  משם 

על  עח-ח(  )ב"ר  המדרש  מאמר  בזה  לפרש  יומתק 

ארצה  "וישתחו  יעקב:  אצל  שנאמר  הנ"ל  הפסוק 

שבע פעמים, למה שבע, על שם כי שבע יפול צדיק 

עם  להפליא  מתאים  זה  הרי  המבואר  ולפי  וקם". 

ניצוצי  להוציא  דמיון  פועל  בזה  שעשה  האמור, 

קדושה מז' מדות הטומאה. 

לז-ג(:  )בראשית  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא 

הוא  חכים  בר  תרגם,  "ואונקלוס  רש"י:  ופירש  לו". 

לנו  הרי  לו".  מסר  ועבר  משם  שלמד  מה  כל  ליה, 

דברים ברורים שמסר לו גם מה שלמד י"ד שנה בבית 

מדרשו של עבר, ולפי המבואר מסר לו את הסוד, 

איך להוציא ניצוצי קדושה מז' מדות הטומאה, כדי 

להחזירם למקומם בז' מדות הקדושה.

ויש להוסיף תבלין לפרש בזה מה שכתוב לפני 

יעקב  "אלה תולדות  ב(:  )שם  יוסף למצרים  מכירת 

יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן". 

וצריך להבין הענין מה מספר הכתוב שיוסף היה בן 

הוא, שיעקב הרגיש  אך הענין  שבע עשרה שנה. 

ניצוצי  במצרים  לברר  יצטרך  שיוסף  קדשו  ברוח 

לז'  להחזירם  כדי  הטומאה,  מדות  מז'  הקדושה 

מדות הקדושה, לכן מסר לו כל מה שלמד בענין 

זה י"ד שנים בבית מדרשו של עבר.

והנה התחלת לימוד התורה לילד הוא כשנעשה 

בן ג' שנים אחרי ג' שנות ערלה, לכן המתין יעקב עד 

שיוסף בנו יהיה בן ג' שנים, ואז למד עמו י"ד שנים 

עבר,  של  מדרשו  בבית  שנים  י"ד  למד  שהוא  מה 

עשרה  שבע  בן  יוסף  היה  הלימוד  בגמר  כי  נמצא 

כדי  למצרים  לרדת  ומזומן  מוכן  היה  שאז  שנה, 

מז'  הקדושה  ניצוצות  בירור  מלאכת  שם  לעשות 

מדות הטומאה להחזירם לז' מדות הקדושה.
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ונוקביה  ס"מ  איך  גדולה,  תימא  נראה  "זה 

בלבם  ולחשוב  בקונם  למרוד  פתאים,  כך  כל  יהיו 

ומכירים  יתברך  שלוחיו  הם  והנה  אלוהות,  שהם 

קג-יט(  )תהלים  בסוד  יובן  הזה  הענין  אך  אותו.  הם 

דקוב"ה  בתיקונין  שאמרו  משלה,  בכל  ומלכותו 

אתלבש גו קליפין, והוא בזמן שישראל חוטאים, 

בתוך  ומתלבשת  בגלות  גולה  השכינה  שאז 

גוף  נעשים  הם  כי  ובראותם  כנודע,  הקליפות 

וכלי אל ניצוץ האלהות המתלבש בתוכם, אז הם 

חושבים כי הם עצמם גוף האלהות ח"ו, ועל ידי כן 

עבדי גרמייהו אלוהות".

התלבשות  מצד  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

עצמם  עושים  הם  הגלות,  בזמן  בתוכם  השכינה 

ויש  מעצמם.  היא  זו  קדושה  חיות  כאילו  אלהות 

לומר כי זהו ביאור הגמרא )סנהדרין סז:(: "אמר רבי 

נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא  יוחנן, למה 

של מעלה". כלומר שהם מכחישים שחיותם היא 

מהשכינה הקדושה, כי הם עושים עצמם אלהות 

שיש להם חיות מצד עצמם.

יוסף ייעק לש"עה ל צוא אית נבון וחכם 
ה כי" כי חיו  ה צ"ים היא  הץדותה

יוסף  נעלה לבאר מה שייעץ  זו במסילה  בדרך 

לפרעה: "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו 

ענין  לפרעה  יוסף  גילה  בכך  כי  מצרים",  ארץ  על 

הפרות  שבע  שבלעו  בחלום  שראה  מה  כי  נפלא, 

הרעות את שבע הפרות הטובות: "ולא נודע כי באו 

אל קרבנה", שהפתרון לכך הוא כמו שאמר לו יוסף: 

"וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל השבע בארץ 

מצרים וכילה הרעב את הארץ", הוא רק בתנאי אם 

ההנהגה במצרים תהיה על ידי פרעה, שמצד מהותו 

וטבעו הרע הוא מכחיש שחיותו היא מצד הקדושה 

"ולא נודע כי באו אל קרבנה", ועל ידי זה  בבחינת: 

באו  כי  נודע  "ולא  באמת:  יתקיים  מדה  כנגד  מדה 

אל קרבנה", שלא ישאר שריד ופליט משבע שנות 

השבע בתוך שבע שנות הרעב.

"ועתה ירא פרעה איש  לכן העצה על כך היא: 

שום  למצרים  שאין  בכך  מכיר  שהוא  וחכם",  נבון 

חיות מצד עצמם כי אם מצד הקדושה, אשר כאמור 

הפרות  שבע  על  פרעה  שראה  החלום  ביאור  זהו 

הרעות שאכלו את שבע הפרות הטובות, "וישיתהו 

שישלוט על ארץ מצרים שאין   - על ארץ מצרים" 

להם הכרה זו, ועל ידי זה יצליח להמשיך השפע של 

שבע שנות השבע מצד הקדושה, בתוך שבע שנות 

יהיה  הקדושה  של  שהשפע  הקליפה,  מצד  הרעב 

ניכר גם בשבע שנות הרעב.

שימצא  אחרי  כי  לפרעה,  יוסף  שייעץ  וזהו 

חיות  שום  למצרים  שאין  המכיר  וחכם  נבון  איש 

פרעה  "יעשה  הקדושה:  מצד  אם  כי  עצמם  מצד 

מצרים  ארץ  את  וחמש  הארץ  על  פקידים  ויפקד 

השנים  אוכל  כל  את  ויקבצו  השבע,  שני  בשבע 

פרעה  יד  תחת  בר  ויצברו  האלה,  הבאות  הטובות 

לארץ  לפקדון  האוכל  והיה  ושמרו,  בערים  אוכל 

ולא  מצרים  בארץ  תהיין  אשר  הרעב  שני  לשבע 

תיכרת הארץ ברעב".

על כך אומר הכתוב )שם לז(: "וייטב הדבר בעיני 

פרעה ובעיני כל עבדיו", כי הבינו בעיניהם הרעות 

שאינם מסוגלים להכיר שחיותם היא מהקדושה, 

יוסף על כל מצרים  לכן הסכים פרעה למנות את 

אל  פרעה  "ויאמר  במות:  ולא  בחיים  חפץ  היה  כי 

עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, ויאמר 

כל  את  אותך  אלקים  הודיע  אחרי  יוסף  אל  פרעה 

זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה על ביתי ועל 

פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך".

 רויץ"א ש"עה תם יוסף צשנ  שענחר
רגב"א ד ט "ן גליין ליהר

מיוחד  שם  פרעה  שנתן  מה  בזה  להבין  נפלא 

צפנת  יוסף  שם  פרעה  "ויקרא  מה(:  )שם  ליוסף 

"גברא דמטמרן  ופירש בתרגום אונקלוס:  פענח". 

שכוחות  מה  כל  לפניו  שגלוי  כלומר  ליה".  גליין 

מקבלים  שהם  להסתיר  משתדלים  הטומאה 

יש  זו  הכרה  ובזכות  הקדושה,  מצד  רק  חיותם 

בכוחו להחיות את שבע שנות הרעב מצד הקליפה 

על ידי שבע שנות השבע מצד הקדושה.

על פי האמור נשכיל להבין כי שורש הקדושה 

הוא, להכיר טובה להקב"ה על השפע הטוב שהוא 

משפיע לנו בשבע המדות. ויש לומר כי מטעם זה 

אנו אומרים בכל שבעת ימי השבוע בפסוקי דזמרה 

דויד  "ויברך  כט-י(:  א  הימים  )דברי  שחרית  תפלת  של 

ה'  אתה  ברוך  דויד  ויאמר  הקהל  כל  לעיני  ה'  את 

אלקי ישראל אבינו מעולם ועד עולם, לך ה' הגדולה 

בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח  והתפארת  והגבורה 

ובארץ, לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש".

הספרים  בכל  המבואר  פי  על  בזה  הענין 

הקב"ה  את  המלך  דוד  המליך  בכך  כי  הקדושים, 

]חסד[,  גדולה  כאן:  שהזכיר  המדות  שבע  על 

ממלכה  ]יסוד[,  כל  הוד,  נצח,  תפארת,  גבורה, 

וישלח(  )פרשת  עין"  ה"בת  שכתב  וזהו  ]מלכות[. 

בלשון קדשו:

"וזה היה תמיד עבדות יעקב אבינו ע"ה, לקשר 

ולייחד השבעה מדות קדושות למקורם ולשרשם, 

והתפארת  והגבורה  הגדולה  ה'  לך  הכתוב  כמאמר 

עד  רעות  מדות  השבעה  ולהכניע  ולהשפיל  וכו', 

נשבר  בלב  אמיתית  הכנעה  בחינת  ידי  על  לארץ, 

ז'  גימטריא  יעק"ב  תיבת  מרמז  זה  ועל  ונדכה, 

פעמים הוי"ה שם העצם ברוך הוא וברוך שמו".

 הץברה סיבב תיץבק יוסף
כל ניצוצי הץדותה   צ"ים

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שסיבב הקב"ה 

לגלות בחלום לפרעה על ידי יוסף הצדיק, איך להציל 

את מצרים משבע שנות הרעב, על ידי שימנה איש 

נבון וחכם שמכיר כי חיותם היא מניצוצי הקדושה, 

על פי מה שדרשו בגמרא )ברכות ט:( מקרא שכתוב 

)שמות יב-לו(: "וינצלו את מצרים, אמר רבי אמי מלמד 

אמר  לקיש  וריש  דגן,  בה  שאין  כמצודה  שעשאוה 

עשאוה כמצולה שאין בה דגים".

פ"ג(  ק"ש  שער  )פע"ח  האריז"ל  רבינו  ופירש 

ישראל  ניצוצי הקדושה שהוציאו  בזה על  הרמז 

היתה  מצרים  "גאולת  קדשו:  בלשון  ממצרים, 

גאולה שלימה, כי אז וינצלו את מצרים שעשאוהו 

שום  בהם  נשאר  ולא  דגים,  בה  שאין  כמצולה 

מה  לגמרי,  השכינה  גאולת  והיתה  קדושה  ניצוץ 

שאין כן בשום גאולה אחרת".

ויצבר  ד"ה  מקץ  )פרשת  ישראל"  ב"עבודת  והנה 

היו  לא  ישראל  כלל  כי  גדול,  חידוש  מבואר  יוסף( 

ניצוצי  כל  את  להוציא  עצמם  בכוחות  מסוגלים 

 א"יזרל: רוינצלו א   צ"יםר כ צולה תאין בה דגים, 
תהוציאו ית"אל א  כל ניצוצי הץדותה   צ"ים

 יוסף ייעק לש"עה ל נו  אית חכם ה כי" החיו  תל הץדותה
 כדי תיתאי"  תבע תנו  התובע לתבע תנו  ה"עב

 עבוד  ית"אל: רוילץט יוסף א  כל הכסףר. 
יוסף ליץט א  כל ניצוצי הץדותה תיוציאו ית"אל   צ"ים

 ש"עה "את הץלישה ץ"א ליוסף רצשנ  שענחר 
תית בכוחו לגלו  כל ניצוצי הץדותה ה וס "ים ב צ"ים
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)שם  השבלים  על  בחלום  וכן  והבריאות".  המראה 

השבלים  שבע  את  הדקות  השבלים  "ותבלענה  ז(: 

שבע  ענין  מהו  להבין  וצריך  והמלאות".  הבריאות 

הפרות הרעות שבלעו את שבע הפרות הטובות, 

שבע  את  שבלעו  הדקות  השבלים  שבע  וכן 

השבלים הבריאות והמלאות.

ונראה לבאר הענין בזה על פי המבואר בספרים 

עצמן  מצד  חיות  שום  אין  לקליפות  כי  הקדושים, 

כי אם ממה שיונקות מצד הקדושה, כי הן מסטרא 

דמותא, כמבואר בגמרא )ברכות יח:(: "רשעים שבחייהן 

איש  אחרי  תמיד  רודפות  הן  לכן  מתים".  קרויין 

ישראל להחטיאו כדי שיגזלו ממנו ניצוצי הקדושה, 

ומקור הדבר ב"שער המצות" לרבינו האריז"ל )פרשת 

ראה במצות זכירת יציאת מצרים(, הנה לשון קדשו:

חיות  להם  ואין  מתים,  הם  הקליפות  כי  "דע 

שהרשעים  אלא  עוד  ולא  כלל...  עצמן  מצד 

הקדושה  שנשמתם  לפי  מתים,  נקראים  בחייהם 

חטאם...  ידי  על  נסתלקה מהם  חיים  מצד אלקים 

מות  הנקרא  הקליפה  של  נפש  בהם  נכנסה  ואז 

כל  ולכן  מתים.  בחייהם  נקראים  ולכן  צלמות,  או 

תאוות הקליפות והיצר הרע הוא לרדוף אחר האדם 

ולהחטיאו לתועלתם, כי אוחזין בנשמות הקדושה 

הנקרא חיים וניזונין מהם ועל ידיהם הם חיים.

בגוף  כנשמה  עומדות  הקליפה  בתוך  והנשמות 

החיצונים  כל  רודפים  ולכן  ממש,  אותו  המחיה 

הדבק  כי  כנודע,  קדושה  שיש  מקום  בכל  ונדבקים 

בהם נדבק בחיים, והפורש מהם כפורש מחיים. ובזה 

להחטיא  כך  כל  רודפים  הקליפות  איך  תתמה  אל 

את בני האדם ולהכעיס לבוראם, אבל הם מוכרחים 

לתועלת עצמם להתקיים ולחיות. ובזה תבין סיבת 

עונש הרשע בעת שחוטא כמה וכמה ראוי ליענש, 

הקליפה  ומחיה  בחול,  הקודש  והכניס  שחילל  כיון 

וממית את הקדושה בהיכנסה תוך המות".

מלך  לפרעה  הקב"ה  שהראה  זהו  כן  כי  הנה 

שבע  את  אכלו  הרעות  הפרות  ששבע  מצרים, 

הפרות הטובות, כדי שישכיל להבין מזה שאין לז' 

חיות  שום  במצרים  הטומאה  כוחות  של  המדות 

מצד עצמן, כי אם ממה שאוכלות וגוזלות מז' מדות 

הקדושה, ועל ידי זה יכבד את ישראל שהם שורש 

הקדושה כאשר יהיו אצלו בגלות מצרים.

אולם הכתוב מגלה לנו )שמות א-ח(: "ויקם מלך 

ששכח  יוסף",  את  ידע  לא  אשר  על מצרים  חדש 

מה שפתר יוסף לפרעה את החלום, כי החיות של 

שברוב  ועוד  זאת  מהקדושה,  רק  היא  הקליפות 

חוצפתו הפך את הקערה על פיה, "ויאמר אל עמו 

מה  כלומר  ממנו",  ועצום  רב  ישראל  בני  עם  הנה 

על פי האמור נשכיל להבין מה שהוסיף פרעה 

הפרט השני: "ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן 

רע כאשר בתחילה", כפי שלמדנו הביאור על כך 

תרל"ו  )שנת  אמת"  ה"שפת  של  הטהורה  במשנתו 

של  המהות  את  פרעה  גילה  בכך  כי  בפסוק(,  ד"ה 

הסטרא אחרא, שאין להם שום מדה של הכרת 

הטוב להכיר טובה להקב"ה שהם מקבלים חיותם 

ממנו, עד כדי כך שלא נודע אצלם שהחיות של 

שכתוב  וזהו  קרבנה.  אל  באו  הטובות  הפרות  ז' 

)שמות א-ח(: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא 

שהציל  ליוסף  טובה  הכיר  שלא  יוסף",  את  ידע 

את מצרים מרעב, הנה הדברים בלשון קדשו:

"בפסוק ולא נודע כי באו אל קרבנה, ובסיפור 

החלום בתורה לא נאמר זה, רק פרעה הוסיף זה, 

ומזה בא גם אחר כך )שמות א-ח( אשר לא ידע את 

יוסף. וביאור הענין כמו שכתבנו במקום אחר, כי 

בהם  יש  אחרא,  הסטרא  בחינת  שהם  הרעב  שני 

אין  הרשעים  רק  השובע,  משני  קדושה  ניצוצי 

מכירין זאת, לכן אמר ולא נודע, אבל יוסף הצדיק 

ביטל זה ואמר )בראשית מא-כה( חלום ]פרעה[ אחד 

הוא, שגם בו יש ניצוצי קדושה מהאחדות".

 הסר  נץ"א אל אח"
 תום תעתה עצ ו אלוה

אינם  הטומאה  שכוחות  זה  ענין  והנה 

מבואר  מהקדושה,  חיות  להם  שיש  מכירים 

תצא  כי  )פרשת  מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר 

אלוהות:  עצמם  עושים  זוגו  ובת  הס"מ  כי  רעז:( 

לבתר  לקוב"ה,  ליה  הוה  "וסמא"ל אל אחר עבד 

דעבידו גרמייהו אלוהות, קודשא בריך הוא עתיד 

לאעבר לון מעלמא ולממחי לון". פירוש: סמא"ל 

כך  ואחר  להקב"ה,  מתחילה  היה  עבד  אחר  אל 

מרדו הוא ובת זוגו בה' ועשו עצמם אלוהות, לכן 

עתיד הקב"ה להעביר אותם מן העולם ולמחות 

מאמרי  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר  אותם. 

רשב"י" )שם(:

 יתוב שליא  ה ש"תים:  י ביץת  יוסף הצדיץ לייעק לש"עה:
 רוע ה י"א ש"עה אית נבון וחכםר

 זוה" הץדות: תבע הש"ו  ה"עו  הן ז'  דו  הץלישה, 
תבע הש"ו  הטובו  הן ז'  דו  הץדותה

 תש  א  : רולא נודע כי באו אל ץ"בנהר, 
הץלישה אינה  כי"ה טובה לץדותה תנו נ  לה חיו  לה ץיים

 ש"עה  לך  צ"ים עתה א  עצ ו כאילו רלא ידע א  יוסףר 
ולא הכי" לו טובה תהציל א   צ"ים  "עב

את  שגזלו  ממה  "ממנו",  הוא  ועצום  רב  שהוא 

חיותם ופרנסתם מהמצרים, "הבה נתחכמה לו פן 

ונוסף גם הוא על  ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה 

שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ". 

 רולא נודע כי באו אל ץ"בנהר
הץלישה  כחיתה תחיו ה  הץדותה

ועתה בא וראה כי על פי האמור יומתק להבין 

מה שמצינו, כי כאשר סיפר פרעה ליוסף את החלום 

הוסיף פרטים שלא נזכרו בחלום )בראשית מא-יז(:

על  עומד  הנני  בחלומי  יוסף  אל  פרעה  "וידבר 

פרות  שבע  עולות  היאור  מן  והנה  היאור,  שפת 

והנה  באחו,  ותרעינה  תואר  ויפות  בשר  בריאות 

ורעות  דלות  אחריהן  עולות  אחרות  פרות  שבע 

תואר מאד ורקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ 

מצרים לרוע, ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את 

אל  ותבואנה  הבריאות,  הראשונות  הפרות  שבע 

רע  ומראיהן  קרבנה  אל  באו  כי  נודע  ולא  קרבנה 

כאשר בתחילה ואיקץ".

כאשר נתבונן נראה שהוסיף פרעה אצל הפרות 

הרעות ב' פרטים שלא נזכרו בחלום, פרט אחד: "לא 

ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע". פרט שני: "ולא 

נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחילה". 

שכך  אמת  ליוסף  סיפר  שפרעה  יתכן  כי  אמת  הן 

נתרשם ממה שראה בחלום, אבל צריך ביאור להבין 

המשמעות של הוספות אלו.

ויש לבאר מה שאמר פרעה: "לא ראיתי כהנה 

בכל ארץ מצרים לרוע", שרמזו לו מן השמים בכך 

הגלויות,  כל  שורש  הארץ  ערות  היא  מצרים  כי 

ששלטו שם נ' שערי טומאה, אשר מתוכם שקעו 

ישראל במ"ט שערי טומאה, עד שהוציאם הקב"ה 

במהירות לפני ששקעו בשער הנ', ומצד זה ראה 

ז'  על  רמז  שהן  הרעות,  הפרות  שבע  כי  פרעה 

"לא ראיתי כהנה בכל ארץ  המדות מצד הקליפה: 

מצרים לרוע".
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מקץ תשפ"א

רולא נודע כי באו אל ץ"בנהר

 תבע הש"ו  ה"עו  תהן ז'  דו  תל הץלישה
 כחיתו  תהן  ץבלו  חיו ן  ז'  דו  תל הץדותה

טוב  מה  בעתו  דבר  מקץ  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בענין חלום פרעה על שבע הפרות הרעות 

שאכלו את שבע הפרות הבריאות )בראשית מא-א(:

והנה  חולם  ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  "ויהי 

עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות 

והנה  באחו,  ותרעינה  בשר  ובריאות  מראה  יפות 

שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור רעות 

על  הפרות  אצל  ותעמודנה  בשר  ודקות  מראה 

שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות 

והבריאות  המראה  יפות  הפרות  שבע  את  הבשר 

וייקץ פרעה".

כל  מסבב  הקב"ה  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

בכך  לסבב  כדי  לפרעה,  זה  חלום  הביא  הסיבות 

שיצא יוסף מבית האסורים לפתור את החלום, ועל 

הנה  מצרים.  כל  על  לשלוט  לגדולתו  עלה  זה  ידי 

כי כן צריך ביאור מהו הקשר בין החלום על שבע 

הפרות  שבע  את  שבלעו  המראה  רעות  הפרות 

שבלעו  הדקות  השבלים  שבע  וכן  המראה,  יפות 

כפי  אשר  והטובות,  הבריאות  השבלים  שבע  את 

שפתר יוסף הן רמז על שבע שנות השבע לעומת 

שבע שנות הרעב, למה שסיבב הקב"ה שבעקבות 

חלום זה ישלוט יוסף על כל מצרים.

  י ביץת  יוסף לייעק לש"עה
ל נו  אית נבון וחכם על  צ"ים

עוד ראוי להתבונן על מה שייעץ יוסף לפרעה 

ירא  "ועתה  לג(:  )שם  החלום  את  לו  שפתר  אחרי 

מצרים,  ארץ  על  וישיתהו  וחכם  נבון  איש  פרעה 

יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחמש את ארץ 

האריז"ל  רבינו  ותמה  השבע".  שני  בשבע  מצרים 

ב"שער הפסוקים" )ד"ה ויאמר יוסף(: "וקשה, הליועץ 

נבון  איש  פרעה  ירא  ועתה  שאמר  נתנוהו,  למלך 

וחכם, ודי לו לפתור החלום אשר שאל ממנו".

ומיישב האריז"ל ענין זה בדרך הפשט, בהקדם 

לפרש מה שכתוב )שם כה(: "ויאמר יוסף אל פרעה 

עושה  האלקים  אשר  את  הוא,  אחד  פרעה  חלום 

"האלקים  שאמר  מה  ביאור  וצריך  לפרעה".  הגיד 

בלשון  "יעשה"  בלשון הוה, והיה לו לומר  עושה" 

והרעב.  השבע  שנות  באו  לא  עדיין  שהרי  עתיד, 

ומתרץ על פי מה ששנינו בגמרא )ברכות נה.(: "אמר 

הקב"ה  עליהם  מכריז  דברים  שלשה  יוחנן,  רבי 

בעצמו, ואלו הן, רעב ושובע ופרנס טוב".

מתוך  דברים  שני  בחלום  ראה  פרעה  והנה 

שהן  בעצמו,  עליהם  מכריז  שהקב"ה  השלשה 

יוסף  השיג  מזה  הרעב,  ושנות  השבע  שנות 

השלישי  הדבר  על  גם  להכריז  רוצה  שהקב"ה 

"את אשר  יוסף לפרעה:  "פרנס טוב". על כן אמר 

בעצמו  עליהם  להכריז  תמיד   - עושה"  האלקים 

שובע ורעב "הגיד לפרעה. ועתה" שהראה הקב"ה 

שנים משלשת הדברים שהוא מכריז עליהם, הרי 

"פרנס  על  גם  להכריז  רוצה  שהקב"ה  סימן  זה 

וישיתהו  וחכם  נבון  איש  פרעה  "ירא  כן  על  טוב", 

על ארץ מצרים".

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

מתוך  לפרעה  יוסף  הוכיח  איך  עוד  לבאר  נראה 

החלום עצמו, שהוא צריך למנות איש נבון וחכם 

על ארץ מצרים, בהקדם לבאר מה שסיבב הקב"ה 

החלום  ידי  על  במצרים,  לגדולה  יוסף  שעלה 

המראה  רעות  הפרות  שבע  על  לפרעה  שהראה 

שבלעו את שבע הפרות טובות המראה.

 הש"ו  הטובו  ז'  דו  הץדותה
הש"ו  ה"עו  ז'  דו  הטו אה

פתח דברינו יאיר במה שמבאר בזוהר הקדוש 

המראה  טובות  הפרות  שבע  כי  קצד.(,  )פרשתנו 

על  רמז  הן  והמלאות,  הבריאות  השבלים  ושבע 

שבע המדות מצד הקדושה: חסד, גבורה, תפארת, 

נצח, הוד, יסוד, מלכות, ואילו שבע הפרות הרעות 

שבע  על  רמז  הן  והשדופות,  הדקות  והשבלים 

מדות  לז'  המתנגדות  הקליפה,  מצד  המדות 

הקדושה בבחינת )קהלת ז-יד(: "זה לעומת זה עשה 

האלקים". הנה הדברים בלשון קדשו:

"שבע פרות הטובות דרגין אינון עלאין על אחרנין, 

אלין  דלתתא,  אחרנין  דרגין  הרעות  הפרות  ושבע 

פירוש:  מסטרא דקדושה ואלין מסטרא דמסאבא". 

"שבע פרות הטובות מדרגות עליונות הן על מדרגות 

הן  אחרות  מדרגות  הרעות  הפרות  ושבע  האחרות, 

למטה, אלו מצד הקדושה ואלו מצד הטומאה".

השבלים  שבע  ענין  זו  בדרך  הזוהר  מבאר  וכן 

הטובות לעומת שבע השבלים הרעות, שהן רמז על 

המדות  שבע  לעומת  הקדושה  מצד  המדות  שבע 

לבאר  הזוהר  מוסיף  האמור  פי  על  הטומאה.  מצד 

"ותרעינה  הטעם שכתוב רק אצל הפרות הטובות: 

התחברות  הוא  קדושה  של  סימן  כי  לרמז  באחו", 

ִחּבּוָרא  ָאחּו, בְּ ְרֶעיָנה בָּ "ַותִּ באחדות בלי שום פירוד: 

הּו  ח בְּ כַּ תַּ ָלא ִאשְׁ ַאְחָווָתא ]בהתחברות ובאחווה[, דְּ בְּ

ירּוָדא" ]שלא נמצא בהם פירוד[. פִּ

בדברי  המבואר  פי  על  הוא  הענין  ביאור 

הקדושה  כי  ז(  פרק  יא  שער  חיים  )עץ  האריז"ל  רבינו 

אבל  היחיד,  רשות  בבחינת  דאחדות  סטרא  היא 

בבחינת  דפירודא  סטרא  היא  אחרא  הסטרא 

"הן רבים  )שמות ה-ה(:  רשות הרבים, בסוד הכתוב 

הוא  קדושה  של  הסימן  לכן  הארץ".  עם  עתה 

הוא  טומאה  של  הסימן  ואילו  ואהבה,  אחדות 

פירוד ושנאה.

הן  השבע  שנות  שבע  כי  מזה  להבין  נשכיל 

ז' המדות שמצד הקדושה, שהן צינורות  רמז על 

לכל  ידן  על  משפיע  שהקב"ה  טוב  רב  שפע  של 

העולם, לכן יש כנגדן ז' ימי השבוע המכוונים כנגד 

ז'  על  רמז  הן  הרעב  שנות  שבע  ואילו  המדות,  ז' 

מצד  כלום  בהן  שאין  הטומאה,  שמצד  המדות 

עצמן כי אם חורבן ושנות רעב. 

 ז' ה דו   צד הץלישה
חיו ן  ז'  דו  הץדותה

אמנם לפי זה צריך ביאור מה שהראה הקב"ה 

הפרות  "ותאכלנה  מא-ד(:  )בראשית  בחלום  לפרעה 

רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות 
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הנהרות הקפואים.
החנוכה,  ימי  באמצע  היער  רכישת  זו של  הצעה  אך עתה, משהגיעה 
הדברים  נמצאו  למעות,  המוכר  של  והנחיצות  הדחיפות  מחמת 
ימות  עד  העצים  כריתת  עם  להמתין  אפשר  אי  אחד  מצד  הפוכים. 
הקיץ ולשולחם רק בחורף הבא, כי הדבר כרוך בהפסד מרובה. לפיכך 
העצה הטובה ביותר היא לכרות את העצים בחודש אדר עם תום עונת 
החורף לקראת האביב, ולשולחם תיכף בחודש ניסן, שבו עדיין נצרכים 

במחוזות רבים לעצים.
אמנם עיקר הבעיה היא, שזו העונה של חודש ניסן נקראת 'עונת ביניים', 
בין חורף לקיץ. היא נתונה לשינויים רבים, ואי אפשר לדעת עתה בימי 
החנוכה אם בחודש ניסן עדיין יהיו הנהרות קפואים עם השלג שנערם 
יהיה להריץ את משלוחי העצים על גביהם, או שמא  וניתן  שעליהם, 
השלגים  הפשרת  עונת  תתחיל  וכבר  לבוא,  הקיץ  יקדים  עת  באותה 
שעל הנהרות, ואז כבר לא ניתן להסדיר את המשלוחים, שסכנה גדולה 

היא לעבור עם מטען כבד שכזה על שלג המתחיל להפשיר.
נא  יאמר  דנן אל הרבי בשאלתו הקשה,  - על כך בדיוק הגיע הסוחר 
ירדו השלגים על הנהרות, או  ניסן הבעל"ט עדיין  הרבי, האם בחודש 
זו  בשאלה  שכן   – השלגים?  את  להמיס  בתוקפה  חמה  תצא  שכבר 
תלויה ועומדת כל העסקה כולה, אם יכניס עצמו בה, או שמניח הוא 

את כספו על קרן הצבי, ועלול להפסיד הכל!
כששמע הרבי את שאלתו של האיש, רצה לשלחו מעל פניו, וכי נביא 
אנכי לדעת את מצב השלגים שבנהרות בעוד ארבעה חודשים? הלא 
שאלה כזו שייכת לחזאים שבשירות המטאורולוגי, שם יושב לו החזאי 
וגם  ו'הוזה' את תשקיף מזג האויר לימים הבאים לקראתנו לשלום... 
הם אינם יודעים לומר בימי החנוכה מה יהיה מצב השלג שעל הנהר 

בירח ניסן... ומה כל זה קשור אלי?
ואין  בנחרצות,  פסק  הכל!  יודע  הרבי  מרפה,  אינו  התמים  האיש  אך 
אפשרות לפנות לשום אדם בעולם עם שאלה שכזו, רק אל הרבי הק' 

בעצמו.  
ניסה הרבי כמה פעמים להסביר לאיש, שאין כאן מקום לשאלה שכזו, 
ואין מן הראוי להטרידו בשאלות כאלו. אך ללא הועיל, האיש מתעקש 
תלויות  הבוגרות  בנותיו  ששת  כל  שגורל  בהיות  נפשו,  על  ומבקש 
או  העסקה,  את  לבצע  האם  לדעת  הוא  מוכרח  זו,  בעסקה  ועומדות 

למשוך ידיו ממנה.
כראות הרבי שהאיש אינו מרפה, קרא לגבאי פנימה, וביקשו להוציא 

את הטרדן מן החדר!
מדוע מפריע אתה כאן לרבי? – שאל הגבאי ברוגזה.

על  שוב  וחזר  ממנו,  רוצים  מה  מבין  אינו  תמימותו  ברוב  האיש  אבל 
שאלתו, שהוא רק מבקש לדעת את 'תחזית מזג האויר' של חודש ניסן 

הקרב ובא.
כששמע הגבאי הנאמן את שאלתו התהרהר קמעא, ונראה כמסתפק 

אם אכן צריך להוציא את האיש.
אליו  התחייך  בדעתו,  וחוכך  בדבר  מסתפק  שהגבאי  הרבי  כשראה 
ושאל: האם גם אתה חושבני כחזאי?... הכיצד אוכל לחזות ולדעת עתה 

את העתיד להתרחש בחודש ניסן?
שאם  אמר,  הרבי,  את  היטב  להכיר  זכה  שכבר  הפיקח,  הגבאי  אולם 
שהרי  שאלה',  'רעבי'שע  כן  שזו  ייתכן  שכזו  בשאלה  הרבי  אל  באים 

לאדם פשוט לא ניגשים עם שאלות שכאלו!
לרבי  והסביר  עליו,  יושר  להמליץ  ניסה  האיש,  על  שריחם  הגבאי 
שבוודאי אין כוונת השואל לשאול כאן על פי חכמת המטאורולוגיה... 
אלא מתוך 'אמונת צדיקים' בלבד, שואל הוא בתמימות אם עליו לבצע 

את העסקה.
כשראה הגבאי שהרבי מאזין לדבריו המשיך והטעים, הרי עומדים 

הגנוז  האור  וזורח  מאיר  שבהם  המקודשים,  החנוכה  בימי  כעת  אנו 
המופלא, שבו ניתן לראות מסוף העולם ועד סופו. ומאמינים אנו בני 

מאמינים בכוחם של צדיקים, בפרט בימי הניסים הללו!
כשמוע הרבי הק' את דבריו, קם ממקומו נעמד בדחילו ורחימו בקרן 
זווית ושפך תפילה קצרה לפני קונו. ולאחר מכן הסביר פניו אל האיש 
בברכה מעליא, סע נא לביתך ותבצע את העסקה על הצד היותר טוב! 
והשי"ת יהיה בעזרך שלא תפסיד בה כלום, ותוכל להשיא את בנותיך 

בריוח ובכבוד!
הברכה  עם  ביחד  שקיבל,  הברורה  התשובה  על  מאוד  שמח  האיש 
הטובה. ואכן התבצעה העסקה על הצד היותר טוב, ולאחר פסח חזר 
התעשר  טוב  עסק  מאותו   – אמונה!  עצתו  על  לרבי  להודות  האיש 
האיש, ומאז זרחה שמש הצלחתו ונעשה לאחד מן העשירים הגדולים 

בארץ פולין.
ללמדך גודל כוח אור החנוכה, המאיר וזורח בימים המקודשים הללו. 
ובוודאי מן הראוי לנצל אלו הימים להאיר אל תוך חשכה, באורה של 

תורה ועבודת השם יתברך בשמחה ובטוב לבב.
]ליל שישי פרשת ויגש תשע"ג[

-< • >-
לרב  התמנה  רבתי,  יורק  ניו  שבפרברי  החשובות  הקהילות  באחת 
הקהילה תלמיד חכם חשוב, גאון מפורסם וירא אלקים מרבים, אשר 

נשא על שכמו את עול הנהגת העדה בלב ונפש.
של  ומשמנה  מסולתה  ושלמים,  יראים  אנשים  של  קהילה  זו  היתה 

היהדות החרדית הנאמנה, והכל התנהל בה על מי מנוחות כדת וכדין.
הרב הדגול, שחיפש תמיד דרכים לרומם את בני קהילתו, היה מרבה 
המהדר  שיהודי  תדיר  הדגיש  בדרשותיו  מצוה".  "הידור  בענין  לדבר 
במצוה, ואינו מסתפק רק בעצם הקיום היבש של גוף מעשה המצוה, 
לצאת ידי חובתו בלבד, אלא מוסיף ומהדר בה, הרי בכך הוא מתקשר 
באהבת  להתעלות  יעוצה  עצה  היא  וזו  ונפשו.  ליבו  בכל  המצוה  עם 
ורחימו  ויותר, שככל שיוסיף להדר במצוה בדחילו  יותר  יתברך  השם 

וברעותא דליבא הרי תגדל יותר אהבת השי"ת בלב.
אחת ההוכחות החזקות שהביא הרב הנכבד בדבר, היא מסדר מצות 
החנוכה. דחזינן בשמעתין שישנם כמה מדרגות חלוקות בקיום המצוה. 
ואינם  בלבד,  וביתו"  איש  "נר  מצוה  של  ביסודה  שמסתפקים  ישנם 
מחפשים להדר בה יותר. וישנם המוסיפים להדר בה, אבל בהידור אחד 
בלבד סגי להו, כמ"ש "המהדרין נר לכל אחד ואחד". – אך ישנה מדרגה 
גבוהה יותר, אלו שאינם מסתפקים בהידור אחד בעלמא בלבד, אלא 
ויותר, והם הנקראים "מהדרין מן המהדרין", ולהם  יותר  מוסיפים בה 

תקנו סדר מיוחד של "מוסיף והולך".
והרי מבואר מכאן, שמן הראוי להתעלות ולהתקרב יותר ויותר בהידור 
המצוה, ולא להסתפק במה שהוא מן "המהדרין" בלבד, אלא ישתדל 
שפיר  אמרו  שעליהם   – המהדרין".  מן  "מהדרין  בדרגת  אף  להיות 

בגמרא: "מעלין בקודש ואין מורידין"!
להדר  שניתן  שונות  דוגמאות  בדרשותיו  שוזר  הרב  היה  פעם  בכל 

במצוות, ומצא בכל דבר אופנים נאים וראויים להדר ולסלסל במצוה.
באחת הדרשות דיבר הרב מגודל חשיבות התפילה, והשפעתה הגדולה 
צורת  על  נבנה מאוד  נפש האדם  איכות  בנין  כולו, שכל  היום  כל  על 
להדר  ונאים שניתן  רבים  הידורים  בדבריו  כאן שילב  גם   – תפילותיו. 
הכנסת  לבית  'נופל'  אינו  בתפילה  שהמהדר  נקט,  ולדוגמא  בתפילה, 
זמן  לפני  מעט  מקדים  אלא  התפילה...  תוך  אל  הרחוב  מן  היישר 
התפילה, ומכין עצמו כראוי אל התפילה, כדי שיוכל לגשת להתפלל 
בלבולים  מיני  ובמנוחה, אחר שמנקה את הראש מכל  ביישוב הדעת 

הכנה  לך  שאין  התפילה,  שלפני  גפ"ת  לימוד  ומתוך  חוץ,  ומחשבות 
טובה הימנה לתפילה.

וזל"ק:  פורים(,  רמזי  )מועדים  שלמה"  "תפארת  בספה"ק  כמ"ש 
"ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה כו' )אסתר 
ט, כה(. הנראה לרמז בזה, על פי מ"ש בספרים, כי העצה הנכונה להינצל 
ממחשבות זרות בשעת התפלה, שיכין את עצמו קודם התפלה בלימוד 
זה  המלך'  לפני  'ובבואה  הנ"ל,  בפסוק  הרמז  וזה   – הקדושה.  התורה 
המלך מלכי המלכים הקב"ה לעמוד בתפלה, 'אמר עם הספר', על ידי 
שלמד בספר, 'ישוב מחשבתו הרעה' יבטל כל המחשבות רעות בשעת 

התפלה, ויהיה תפלתו זכה צלולה וברורה" ע"כ מתק לשון קדשו.
והנה אחד מנכבדי הקהילה אדם אמיד ועתיר נכסין, היה רגיל לאחר 
הוא בעיקר  תמיד לתפילה. משום מה החליט לעצמו שזמן התפילה 
בעת שמגיע הש"ץ לברכת ישתבח, ]או בשבת קודש כשמתחיל שוכן 
עד[, וכל שאר פסוקי דזמרה הקודמים הרי הם כמו 'קרבנות', שאם יש 

זמן מדפדפים בהם בחופזה, ואם אין זמן 'מדלגים' עליהם... 
הרב הצדיק ניסה כמה פעמים לדבר אל ליבו, שאין זו הנהגה נכונה, ויש 
לכל הפחות מעת תחילת התפילה. אך האיש  לבית הכנסת  להקדים 
היה תמיד מתנצל ועונה, שאין כאן 'איחור' רציני, כי אם של עשר דקות 

או רבע שעה ותו לא, וזמן קצר שכזה אינו נחשב כאיחור!
אף לאחר אותה דרשה נלהבת שדיבר הרב במפורש מהידור התפילה, 
בסדר  העשיר  המשיך  התפילה,  לפני  ולהגיע  להקדים  הראוי  ושמן 
יומו באיחור התפילה בלא שום שינוי. – הנהגתו זו הפריעה מאוד לרב 
המרא דאתרא, וכאב ליבו על כך. בפרט שלאחר אותה דרשה החלה 
התעוררות גדולה בין בני הקהילה, על אתר נפתח 'כולל בוקר' לאברכים 
מצוינים לפני התפילה, ואברכים רבים הסתדרו בחברותות וקול התורה 
 – התפילה.  לפני  בבוקר  השכם  המדרש  בבית  ברמה  להדהד  החל 
התעוררות.  אותה  לכל  לבו  שת  ולא  בשלו,  ממשיך  הנגיד  זה  ואילו 
הרב שחשש מן הקרירות שיכול האיש להשפיע אף על אחרים בכך, 
בהיותו מנכבדי הקהילה, ניסה שוב לעוררו על כך, אבל האיש מתעקש 

שאיחור של עשר דקות בלבד לא נחשב כאיחור...
והנה לא חלפו ימים מועטים, ופגעה בו באותו גביר יד ה' ל"ע, שריפה 
גדולה פרצה בעוז בבית החרושת שבבעלותו, וכטבעה של האש היא 
התפשטה במהירות מחדר לחדר, ומקומה אחת לחבירתה. העשיר בעל 
הבית נבהל מאוד לנפשו, ותיכף הזעיק את כוחות הכבאות וההצלה, אך 
כדרכם של הכבאים האמריקאים הם לא הספיקו להגיע מיידית. הוא 
התקשר בלחץ גדול שוב ושוב אל תחנת 'מכבי אש', וזעק בקול ניחר 
שהאש קופצת במהירות ומדלגת מקומה לקומה, ושיחישו בדחיפות 

את הגעתם למקום, כי כל המתחם כולו כבר אחוז להבות אש!
אך לדאבון לב כאשר סוף סוף כבר הגיעו לוחמי האש לא עלתה בידם 

להציל הרבה, והבנין כולו ניתן למאכולת אש!
כשניגש היהודי אל מפקד פלוגת הכבאים בטענות ומענות, מדוע זה 
התמהמהו כל כך, ולא מיהרו לבוא תיכף בקריאתו הראשונה. ענה לו 
אותו 'כושי', שבהתחשב בתנאי הנסיעה הקשים והפקקים ]טרעפיק[ 

שבכבישים, הרי איחור של עשר דקות אינו נחשב כאיחור!... 
לשמע תשובתו של המפקד נדהם האיש ונפקחו עיניו, הלא הוא עצמו 
טען תמיד בפני הרב, שעשר דקות בלבד אינם נחשבים כאיחור... והנה 
דקות  בעשר  יש  ונורא  עצום  איחור  כמה  היטב  הראוהו  השמים  מן 
בלבד! כאשר הפסיד באותם עשר דקות שהשתוללה השריפה הון יקר 

ועצום!
מה  את  היטב  קלט  הוא  לקצה,  מקצה  דרכו  את  האיש  הפך  אז  מני 
שרמזו לו מן השמים, והצטרף מיידית לכולל בוקר המקומי, והיה תמיד 

מעשרה ראשונים המקדימים לתפילה, למהדרין מן המהדרין!
]שיחת 'זאת חנוכה' תשע"ו[
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גליון מס':

מה אשיב לה'
אני  שניה,  מיד  לקנות  משתדל  אני  לבית  הריהוט  את 
וכמובן  וטוב  איכותי  מוצר  שמגיע  עד  וממתין  מחפש 

במחיר הולם ובכך אנו חוסכים סכומי עתק.
סנדוויץ  מעץ  ארון  וחיפשתי  בסבלנות  המתנתי 
במצב  אחת  מצאתי  סוף  שסוף  עד  דלתות  שש 
חדש בישוב מעט מרוחק אבל המחיר שהיה שש 

מאות שקלים בלבד היה לפתיון...
שתבדוק  משם  רחוק  לא  שגרה  מאחותי  בקשתי 
אם אכן מדובר בארון במצב נדיר כפי שהציג זאת 
המוכר או שמא מדובר באדם שרק מנסה למכור...
אחרי שבדקה היטב התקשרה אלי אחותי ואישרה 

כי הארון אכן נראה במצב חדש.
על  מקדמה  שקלים  מאתיים  לו  שתתן  מאחותי  בקשתי 
וסיכמתי עם בעל הארון שכשאבוא לאסוף את  החשבון 

הארון אשלים לו את יתר הסכום.
ולקחתי  שלי  אבא  של  לבית  ידיד  עם  נסעתי  מוצש"ק 
את  עליו  להעמיס  שאוכל  יותר  הגדול  הרכב  את  ממנו 
הארון  אכן  כי  וראיתי  בשלום  הגענו  לדרך,  ויצאנו  הארון 
יפה מאוד ואז ברגע אחד חשכו עיניי ראיתי כי לא מדובר 
בארון סנדוויץ כמסוכם כי אם בארון מסיבית ואני בשביל 

ארון סיבית לא הייתי טורח אפילו לרגע אחד.
ומחר  לאסוף  שהבטחתי  עלי  לצעוק  החל  הבית  בעל 
הדירה צריכה להיות פנויה מכל חפץ ואני לעומתו טענתי 
כי מדובר בהונאה שהרי דברנו על ארון עץ סנדוויץ והנה 
אחותי  את  שהטרחתי  עוד  ולא  מסיבית  בארון  מדובר 
ולקחתי את הרכב מאבא שלי הוויכוח היה בשיאו כאשר 

דרשתי חזרה את כספי. 
ואז קרה דבר פלא, ידידי שהגיע לעזור לי אמר שאחותו 
בשבילה,  ארון  לי  יש  אם  לשאול  אליו  התקשרה  בדיוק 

"אני אוסיף  עוד 200 שקלים וניקח את הארון לאחותי...
בעל הבית שמח ואני גם שמחתי לכל הפחות לעשות חסד 
עם הזולת ולא לחינם הייתה הטרחה וגם ידידי שמח לעזור 

לאחותו. העמסנו את הארון על הרכב ויצאנו לדרך...
מכולת  לחפש  ידידי  לי  אמר  מהישוב  ביציאה 
לו  לי שאין  הוברר  צורך,  לאיזה  אשפה. לשאלתי 
אחות שצריכה ארון והוא בסך הכל לא רצה שיצא 
חילול ה' ולכן הסכים לשלם את הארון העיקר לא 

לגרום למריבות מיותרות גם אם הן צודקות...
ועכשיו  והעמסנו  פירקנו  שסתם  הדבר  לי  חרה  עכשיו  

לזרוק לאשפה?! לא בא בחשבון!!!
שהיינו  ספר  קריית  מאזור  כולל  ראש  לידיד  התקשרתי 
שזקוק  מישהו  לו  ידוע  אם  אותו  ושאלנו  לשם  קרובים 
לארון? הוא חשב ונזכר כי לפני ימים אחדים התבטא אברך 

ואמר: "הלוואי והיה נוחת לי בבית ארון שש דלתות!!!"
הוא נתן לי את המספר והנחתנו לו בבית ארון שש דלתות 
את  לעכל  הצליח  לא  הוא  בדמעות  היה  הוא  כבקשתו... 
חסד ה' עליו  פרט כאשר שמע את השתלשלות הדברים.

שמחו  וכולם  לריק  עמלנו  שלא  כולנו  שמחנו 
שמחה גדולה.

כעבור שבוע קבלתי שיחת טלפון מקרוב משפחה שעובר 
לחו"ל ושאל אם יש דברים שארצה לקחת מהדירה שהוא 
עוזב, הגעתי לשם ובין הדברים היה גם ארון שש דלתות 
מעץ מלא משובח ביותר' אה כמה הודיתי לה' על כל הטוב 

אשר גמלני, :מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי!!!"
בעל המעשה: מ.ב.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים המהדרין מן המהדרין – מוסיף והולך!

מצות חנוכה מלמדת אותנו לשאוף להגיע אל השלמות, עד דרגת "מהדרין 
בקיום  שלא  ובודאי  'מהדרין',  במדרגת  להסתפק  ושלא  המהדרין",  מן 

המצוה היבשה בלבד בלא שום הידור או בלא חיות והתלהבות.
לן  'מהדרין מן המהדרין', קיימא  לזו השלמות של  כיצד להגיע  אך הדרך 

הלכתא כבית הלל, שהוא מתחיל מנר אחד 
נר  והולך'  'מוסיף  ויום  יום  בכל  וכך  בלבד 
המדרגות  עליית  דרכי  וללמדך  ליום.  אחד 
בדילוג  אחת  בבת  לרוץ  שלא  זו,  אחר  בזו 
בכל  בלבד  אחת  במדרגה  רק  דרגות,  כמה 

פעם. 
ר'  הרבי  הרה"ק  תפילת  בלשון  מבואר  וכן 
"ְוֶׁשִּנְׁשּתֹוֵקק  זצוק"ל:  מליזענסק  אלימלך 
ְלַמְדֵרָגה  ְויֹוֵתר, ּוִמַּמְדֵרָגה  יֹוֵתר  ֵאֶליָך  ָּתִמיד 
ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת  ָלבֹוא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּתֲעֵלנּו, 
כלומר,  ְוַיֲעֹקב".  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ַהְּקדֹוִׁשים 
להתקרב  ההשתוקקות  זו  על  שמבקשים 
תמיד יותר ויותר, אך יחד עם זאת מדגישים 
"ממדרגה למדרגה תעלני", שתהא זו עליה 
בקפיצה  ולא  מדרגה,  אחר  מדרגה  מתונה 
ודילוג של הרבה מדרגות יחד. כי אם יחטוף 
בחופזה לדלג במרוצה מדרגות רבות יחדיו, 
קרוב  הרי  היטב,  בהם  אחוז  אינו  ועדיין 
יפול בסוף, הרי  ואם ח"ו  הוא אל הנפילה. 
יחטוף  רב  גובה  של  מקפיצה  כשייפול 

חבטה עזה וכואבת מאוד. 
קטנה  בקבלה  אחד',  'נר  עם  מתחיל  ולכן 

ומבוססת שיוכל לעמוד בה בשופי. ואחר שיתרגל בה ויעמוד איתן באותה 
דרגה, יוכל להוסיף שוב מדרגה אחת נוספת, וכך יהא מוסיף והולך מדרגה 
דרגה אחת  אלא  יפול  לא  כך,  יפול אחר  ח"ו  באם  אחר מדרגה. שיימצא 
וכבר  הרגיל,  כטבע  אצלו  נהפכה  כבר  לה  הקודמת  הדרגה  שכן  בלבד, 
המהדרין  מן  "מהדרין  מדרגת  אל  יתגדל  ובכך   – בו.  והתאמצה  התחזקה 

– מוסיף והולך"!
]"טיב המועדים – חנוכה" עריכה מחודשת[
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סיפר לי איש נאמן, אשר לרגלי מאורע מסוים סיבבו מן השמים שנתמנה 
כמנהל אחראי באחת המחלקות החשובות של "עזר מציון". בד בבד עם 
אחריותו הגדולה על ניהול המשרדים השונים, שימש גם בתור 'פרמדיק' 
היטב  והמאובזר  הגדול  האמבולנס  רכב  עם  יצא  הצורך  ובעת  מומחה, 
להיות לעזר ולאחיסמך לחולים ולמשפחתם בשעתם הקשה. וכבר עלתה 
בידו בחסדי שמים לא אחת להציל חולים מסוכנים ממוות לחיים, בהגיעו 

מיידית ככוח 'הצלה' ראשון אל החולה.
מתוקף  ובהיותו  קשים,  מקרים  ומאות  בעשרות  האישי  ניסיונו  מתוך 
תפקידו יוצא ונכנס במסדרונות בתי החולים השונים, ראה לעתים מקרים 

קשים ביותר, של אנשים כשרים שספגו פגיעות קשות מאוד.
גדולי  של  בתיהם  אל  רבות  פעמים  לעלות  נצרך  שכזה  מיוחד  בתפקיד 
ישראל, עם שאלות גורליות שהיו צריכים להכרעת דעת תורה. וכך נעשה 
בעל  זצוק"ל,  הסטייפאלער  ישראל  של  מאורן  רבינו  אצל  מאוד  מקורב 

"קהילות יעקב". 
הקשים  המקרים  על  לפניו  סיפר  הרב,  עם  לו  שהיו  השיחות  באחת 
והמזעזעים שרואה בעיניו, ופעמים רבות עולה בליבו התמיהה והפליאה, 

על מה ולמה עשה ד' ככה? 
ענה לו הסטייפאלער, להבין את דרכי ד' הרי גם מעצמך תבין שאי אפשר 
ישראל,  בני  את  שפקדה  האיומה  השואה  את  וכי  להשיג.  אשה  ליילוד 
והכחידה יותר משליש מעם סגולה, כשמיליונים נעקדו על קידוש השם, 
יכולים אנו להבין? – רק זאת ידענו נאמנה, מתוך אמונה פשוטה ותמימה, 

כי ישרים דרכי ה', וכך צריך להיות!
מאחר  בנדון,  להתחזק  לעשות  הוא  יכול  כן  אם  מה  האיש,  שאל  ושוב 
גם  תובעים  השמים  מן  ובוודאי  וכואבים,  קשים  למקרים  רבות  שנחשף 

ממנו התחזקות וקירוב, כשמראים לו תמיד את יד ד' הקשה!
על  להשי"ת  להודות  עליך  ראשית  רבה,  בחביבות  הסטייפאלער  לו  ענה 
הזכות הגדולה שנפלה בחלקך להציל נפשות ישראל, כי אפילו המציל נפש 

אחת מישראל בלבד, הרי הוא כמי שהציל עולם מלא!
אך בזה צדקו דבריך, שכשרואים דברים קשים שכאלה הרי זה כמו 'מוסר 
ספר' חי, המחייב להתחזק יותר בשמירת התורה והמצוה. – ולפיכך בוודאי 

עליך להתחזק ולקבל על עצמך קבלות טובות וישרות בחיזוק תורה ויראת 
שמים.

הטובות,  קבלות  בסדר  לדעת  צריך  זאת  הסטייפאלער,  המשיך  אולם, 
וההתחזקות בתורה וביראת שמים, שלא לרוץ בהם רחוק מדי!

יסוד  הנה  לפניו,  וביאר  הרב  פתח  ותיכף 
חנוכה, שתקנו  למדין מסדר מצות  אנו  זה 
המצוה.  בסדר  מדרגות  מדרגות  חכמים 
המצוה  שורש  יסוד  את  פירשו  מתחילה 
בה  הוסיפו  ושוב  וביתו",  איש  "בנר  שהיא 
לכל  "נר  בה  שמדליקין  "מהדרין"  דרגת 
אחד ואחד", ושוב יש בה דרגה נוספת של 
בדרגה  ואפילו   – המהדרין".  מן  "מהדרין 
חזינן  המהדרין'  מן  'מהדרין  של  הגבוהה 
שגם בה תקנו סדר עליית המדרגות מתון 
מתון. ועל אף היותם מחבבים את המצוות 
הידור,  אחר  הידור  בהם  ומהדרין  ביותר, 
מדרגות.  סדרי  תקנו  בהם  גם  זאת  כל  עם 
ושוב  נר אחד בלבד,  ביום הראשון מדליק 
אחד  נר  עוד  עם  והולך'  'מוסיף  למחרת 
עד  הוא  ממתין  שלם  יום  וכך  בלבד,  נוסף 

להוספת עוד נר במצוה. 
תיכף  שידליק  חכמים  תקנו  לא  ובודווקא 
בבת  הנרות  שמונת  כל  את  הראשון  ביום 
בקפיצה  ולקפוץ  לדלג  שלא  כדי  אחת, 
אחת תיכף עד המדרגה הגבוהה ביותר. רק 
בסדר מסודר ומבוסס היטב, 'מוסיף והולך' 

ממדרגה למדרגה, נר אחד בלבד לכל יום.
לחטוף  ראוי  שאין  הרב,  סיים  החנוכה,  מצות  סדר  מיסוד  אפוא  למדנו 
ולתפוס מדרגות רבות בבת אחת, כי אם להתקדם במתינות מדרגה אחד 
לפי  שאינם  גדולים,  דברים  עצמך  על  לקבל  תמהר  אל  לפיכך  מדרגה. 
בדבר  לטובה,  אחת  בקבלה  נא  התחל  בהם!  להחזיק  תוכל  ולא  מידתך 
המתאים לפי נפשך, שתוכל לעמוד בו איתן. ורק לאחר שכבר יתהפך אצלך 
ההרגל כמו טבע, כמאמר החכם שההרגל נעשה טבע, אז תמשיך להיות 
הגדולים  השורשים  מן  אחד  הוא  זה  וכלל  נוספת,  למדרגה  והולך  מוסיף 

בעבודת השם יתברך!
]שיחת קודש בהדלקת נר ג' דחנוכה תשע"ו[
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באחד מימי החנוכה הקדושים, נכנס אל הרה"ק מסוכטשוב בעל 'אבני נזר' 
זצוק"ל יהודי סוחר עצים ותינה את צרתו בפניו, כאשר חננו השם יתברך 
נכונה בלעה"ר, אך כדי להשיאן  בשש בנות טובות ומושלמות בכל מידה 
עם שידוכים הוגנים המתאימים להן זקוק הוא להון רב, הן בשביל הוצאות 
– ועתה שאלתו בפיו,  'נדן' כראוי.  והן כדי לשלשל דמי  הנישואין עצמם, 
בהיות שמציעים לו 'עסקה טובה' לרכישת יער עבות, שיש בו אלפי עצים 
טובים ומשובחים, שניתן לגרוף בהם הון רב! – שואל הוא האם לבצע את 

אותו עסק.
לכאורה, הסביר האיש, נראית עסקה זו כהזדמנות נדירה, שכן בעל היער 
זקוק בדחיפות לכסף מזומן ]קעש[, ומעונין למכור את כל עצי היער עכשיו 

ומיד, ובשביל כך הוריד את המחיר עד כמעט לחצי!
ברם דא עקא, שעתה בתקופת חג החנוכה שורר ביער קור מקפיא, השלגים 
המרובים מכסים כמעט את כל חלקי היער בגובה רב. כך שאין זה אפשרי 
שיתהלכו  רבים  פועלים  המצריכה  העצים,  כריתת  למלאכת  לגשת  כעת 
רק  הנראה  וככל  ערב,  עד  מבוקר  רבות  שעות  היער  ברחבי  במלאכתם 

בשלהי החורף בסביבות חודש אדר הבעל"ט יוכלו להתחיל במלאכה.
מאידך גיסא, דרכי משלוח העצים בימים ההם נעשו על גבי רפסודות ענק 
שגלשו על פני הנהרות הקפואים, וכך היו נשלחים משלוחי ענק לכל עיר 
אלפי  כך  וקיבלו  הגדולים,  לנהרות  סמוך  שכנו  בפולין  רבות  ערים  ועיר. 
עצים גדולים וחטובים. ובימים ההם הרי היו העצים מצרך נחוץ ביותר בכל 
והקיץ  האביב  ובתקופת   – שבימינו.  והנפט  הדלק  עידן  בטרם  ובית,  בית 
משלוחי  את  להסדיר  מאוד  קשה  להפשיר,  השלגים  מתחילים  כשכבר 
השלג  על  היתה  הרפסודות  של  גלישתן  שעיקר  הנהרות,  גבי  על  העצים 
את  עושים  היערות  בעלי  היו  רוב  פי  על  ולפיכך  הנהרות.  את  המכסה 
מלאכת כריתת העצים בימות הקיץ, כשהיער פורח ומלבלב וניתן לעבוד בו 
בנוחות, ומצד שני היו שולחים את המשלוחים הגדולים עם תחילת החורף 

בעת שהשלג יכסה כל ארץ, והגלישה נוחה על פני 

ג

"תנו רבנן, מצות חנוכה נר 
נר  והמהדרין  וביתו,  איש 
לכל אחד ואחד, והמהדרין 
הלל  בית  כו'  המהדרין  מן 
אומרים, יום ראשון מדליק 
מוסיף  ואילך  מכאן  אחת 
דבית  וטעמא  וכו'.  והולך 
ואין  בקדש  דמעלין  הלל, 

מורידין" )שבת כא:(.
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

זאת חנוכה 
א.  הנותר מן השמן ביום השמיני ]דאילו מה שנותר בלילות הקודמין יכול להשתמש בו בלילות שאחריהן[, 
עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו, ודוקא כשנתן בו מתחילה רק כדי שיעור הצריך 
למצותו אלא שנכבה באמצע ונשאר, ולכן אסור משום דהוקצה למצותו, אבל אם נתן 
מתחילה שמן הרבה בנר מותר להשתמש עם הנותר לכתחילה, וי"א דאף בכה"ג אם נתן 
את השמן בסתם הוקצה כל השמן למצותו, אם לא שהתנה מתחלה שלא יהא נאסר 

אלא בכשיעור )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(. 
ב. אבל אסור להניחו לשנה הבאה לנר חנוכה משום דחיישינן לתקלה, ואפילו להניחו 
וליהנות  להדליק  יבוא  דחיישינן שמא  אסור,  ג"כ  לאכלו  יבוא  לא  דודאי  בכלי מאוס 

הימנו )מ"ב שם סקי"ט(. 
ג. המנהג אצל הצדיקים לעשות סעודה גדולה ביום השמיני הנקרא זאת חנוכה, ובודאי 
יש בזה כוונה, ובפשיטות נר' דאפשר מפני שהוא גמרה של מצוה, והוא ע"ד שכתב 
הרמ"א בסי' תרס"ט שעושין סעודת משתה לגמרה של תורה, וכמ"ש בא"ר שם בשם 

ראב"ח דה"ה לגמרה של מצוה )ליקוטי מהרי"ח(. 
זיטאמיר(.  ויום כיפור )תולדות אהרן  זאת חנוכה הוא גמר החתימה מראש השנה  ד. 
וכ"כ בספר טעמי המנהגים בשם ליקוטי מהרי"ל שיום זאת חנוכה הוא השלמה על 
הימים הנוראים, ועל כן על כל איש מישראל להעלות על זכרונו כעת את כל הקבלות 
חובתו  וירבה להתבונן מה  טובים,  ובמעשים  ותפלה  בתורה  על עצמו  טובות שקיבל 

בעולמו )טיב המועדים חנוכה(.
בתפילת  לפעול  יכולים  שצדיקים  דמה  זי"ע  מרוזי'ן  דהרה"ק  משמיה  ומתאמרא  ה.  
עד  כוחו  גדול  הזה  והיום  חנוכה,  זאת  ביום  לפעול  יהודי פשוט  בכוחו של  יש  נעילה 
למאד, ולכן ישתדל כל אחד להקדיש מזמנו לתפילה ובקשה שיזכה להתקרב אל ד' 
ליראה ולאהבה אותו ולעשות רצונו כל ימי חייו. ואף מי שלא זכה לשוב כהוגן בימים 

הנוראים, עדיין לא איחר את המועד, ויזדרז לשוב אל השם ביום הקדוש הזה )שם(. 
איסור הנאה מנר חנוכה 

שמוסיפין  אותן  ואפילו  הנרות  לכל  אמור  זה  ודין  חנוכה,  בנרות  להשתמש  אסור  א. 
מצוה  סעודת  דהוי  סעודת שבת  אצלן  לאכול  רוצה  אם  ואפילו  לילה,  בכל  המהדרין 
דכיון  ועוד משום  הנס,  נר מצוה לפרסם  ניכר שהוא  כדי שיהא  והטעם  כן אסור.  גם 
)סי' תרע"ג  שתיקנוה ע"י נס שנעשה במנורה עשאוה כמנורה שאין משתמשין בה כלל 

ס"א ובמ"ב שם(.

ב. אפילו תשמיש עראי כגון לבדוק מעות או למנותן לאורה ג"כ אסור, ואפילו מרחוק 
שאין ידיו סמוכות לנר )שם(.

בנרות  וה"ה  לאורה,  ללמוד  כגון  קדושה,  של  תשמיש  אפילו  בו  להשתמש  ואסור  ג. 
ויש  דלקו חצי שעה.  זמן שלא  כל  ביהכ"נ שאסור להתפלל מעריב אצלן  חנוכה של 
מתירין בתשמיש של קדושה, ואפשר דיש להקל בלימוד דרך עראי כשאין ידיו סמוכות 

לנר וצ"ע )שם ובביה"ל ד"ה ויש עיי"ש(.
ודוקא כשהוא משתמש עכ"פ תשמיש עראי, אבל כל שאינו משתמש כלום ה"ז  ד. 
רשאי לישב בביתו בשעה שנר חנוכה דולקת, ואפילו אם לא הדליק את השמש כנהוג, 
ולא עוד, אלא אף מותר לו לילך לאורן שלא יכשל ואינו מחויב להעצים עיניו, דזה לא 

מיקרי תשמיש )מ"ב שם סקי"א ובשעה"צ שם(.
יש  מקום  ומכל  לאורה,  להשתמש  מותר  הדלקתה  מעת  שעה  חצי  שעבר  לאחר  ה. 

מחמירין שכל זמן שהנרות דולקות לא ישתמש לאורן, 
שיעורו  זמן  תוך  בין  לחלק  ידע  שלא  הרואה  משום 
לאחר זמן שעורו )סי' תרע"ב ס"ב ובמ"ב שם(, ולענין תשמיש 
)ביה"ל סי' תרע"ג ד"ה ויש  קדושה אפשר דאין להחמיר וצ"ע 

מי שמתיר(.

שהודלק  לאחר  אלא  בהנאה  נאסר  אינו  חנוכה  נר  ו. 
אינו  חנוכה  לנר  הזמנה  אבל  מעשה,  בו  נעשה  שכבר 
אסור  איסורו  זמן  תוך  והודלק  כבה  אם  וה"ה  אוסר, 
בהנאה, משא"כ אם כבה לאחר זמן איסורו )מ"ב סי' תרע"ג 
נתן  דאם  שסוברים  פוסקים  ויש  שם(.  בשעה"צ  ועי'  סקכ"א 

בסתם הקצה למצותה הכל )מ"ב סי' תרע"ב סק"ז(.
ז.  יש מי שכתב שאם נפל לו איזה ספק בדין הנוגע לנר 
חנוכה וצריך לעיין בספר ואין לו נר אחר חוץ מן הנרות 
שיש  ואף  ההוא,  הנר  לאור  לעיין  מותר  חנוכה,  של 
שהוא  דכיון  פשוט  נראה  מקום  מכל  ראיותיו,  לדחות 

דרך עראי מותר )שערי תשובה סי' תרע"ג סק"ד עיי"ש(.
ח. קטן שהגיע לחינוך שצריך להדליק נר חנוכה, אסור 

להשתמש לאור נרותיו שהדליק )הליכות שלמה פט"ו סי"א(.
לאחר  השמיני  ביום  שנותרו  והפתילות  השמן  ט.  
ההדלקה, עושה להם מדורה ושורפן בפני עצמן, שהרי 
ירצה  אם  ואפילו  מהן,  ליהנות  ואסור  למצוותן  הוקצו 
בכלי  יניחו  אם  אפילו  אסור,  ג"כ  הבאה  לשנה  להניחן 
יבוא  שמא  דחיישינן  לאכלו,  יבוא  לא  שבודאי  מאוס 

להדליקן ויהנה ממנו )סי' תרע"ז ס"ד ובמ"ב שם(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות חנוכה - ב'
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■ כי אתה תאיר נרי ■
מעט אור דוחה הרבה מן החושך

והנה מבליחים להם  והאפילה שולטים בשליטה ללא מיצרים ברומו של עולם,  בעיצומן של לילות סגריר, בעוד החושך 
שלהבות של אש, אמנם קטנים הם הנרות, אבל אורם הבהיר מסוגל לבקוע מסכים של ברזל ולהאיר את חשכת הלילה 
באור יקרות ובזהרורי נוגה, מפזזות הלהבות בניחותא ומפזרות לכל עבר גצים של אש, והולכים הניצוצות האלו ומבעירים 
את נשמות ישראל אל אביהם שבשמים עד שתהא השלהבת עולה מאליה, ובאמת אמרו שאין לך שום נפש מישראל שלא 
מושפע ממאור הנרות הללו, אפילו לב של אבן נימוח כשמן ונמשך מאליו אל הלהב המתלקח בראש הפתילה ומתרומם 

אל עבר שמי השמים העליונים.
'פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן  ואמרו בספרים הקדושים, שזהו מה שאמרו חז"ל )שבת כא.( 
בחנוכה', ובפשטות הכוונה, שישנם סוגים שונים של שמן שאינם בוערים כל כך יפה, ועל אף שאסור להדליק בהם נרות של 

שבת אבל לצורך נר חנוכה מותר להשתמש בהם.
ותבעיר  אותם  שתעלה  לאש  שממתינים  ישראל  נשמות  הם  אלו  והשמנים  הפתילות  בצהריים,  כשמש  ברור  בזה  הרמז 
את לבם, ועל אף שישנם נשמות כאלו שהספיקו להתרחק ממקור הקדושה רח"ל, עד שאפילו קדושת השבת קודש לא 
משפיעה עליהם לטובה, אולם תקוה אחת עדיין יש להם, ואלו הם הלילות הקדושים של חנוכה, שאז זוכים גם נשמות אלו 
לתיקון ועליה ומוארים באור החיים, כי כח מיוחד יש לנרות של חנוכה להאיר ולהזריח אפילו את הנשמות הנידחות ביותר 

ואפילו נשמות של בעלי עבירה מובהקים.
הלא הוא מאיר בכל העולמות

ידוע המעשה שאירע בקהילה קדושה מאחת העיירות הפזורות בגולה שסבלו מרורות מאיש אחד מזרע ישראל, שבעבור 
בצע כסף וקצת כבוד המדומה נהפך ליבו לרעה רח"ל ונעשה מוסר, נוהג היה לאכול קורצא בבית הפריץ על אחיו היהודים 
ולטפול עליהם עלילות שוא ומדוחים, וכל כך הגדיש את הסאה עד שהרגישו בני העיר כי כשל כח הסבל וכי יותר אינם 
מסוגלים לסבול את מעלליו, נמלכו כולם לשלוח הזכרה אל הרה"ק מלובלין שבכח קדושתו יסיר מהם את מר המוות הזה.

לקראת ימי החנוכה יצאה משלחת מכובדת מראשי הקהל לעבר העיר לובלין בכדי לחלות את פני הצדיק ולבקש ממנו 
הצרה  את  מזכירים  הם  בו  דרחמי  פתקא  בידם  מלובלין,  הצדיק  אל  החבורה  בני  נגשו  ערב  צללי  בנטות  ונחמה,  ישועה 
הגדולה אליה נקלעו כשבתוך הדברים ציינו גם לשמו ולשם אמו של המסור, אולם לגודל פליאתם, הצדיק שנודע בעיניו 
הבדולחות שרואה למרחקים לא אבה להסכים עמהם, הוא אמר להם שאיננו מבין מה הם רוצים ממנו, הלא איש זה מאיר 

בכל העולמות.
הדבר היה לפלא גדול, שהלא איש זה ידוע היה לשפל ונבזה, וכיצד יתכן שצדיק הדור לא יעמוד על טיבו, אולם למרות זאת 
החליטו להמתין לשעת הכושר ולאחר זמן באו שוב לפני הרבי מלובלין עם אותו הזכרה, הפעם קרא הצדיק את הדברים 

וכבר הסכים עמהם, לאחר מכן בירך אותם שינצלו מאותו מסור ותהיה להם הרווחה במהרה.
לעירם  בכניסתם  מיד  ואכן,  השמים,  בשמי  לו  שמהלכים  הצדיק  של  בכוחו  בטוחים  לביתם,  לשוב  פנו  גדולה  בשמחה 
התקבלו בשיר ורננים על ידי כל הקהל הקודש שבישרו להם על הישועה הגדולה והפלאית שהייתה להם, וכי מאותו היום 

והלאה נפטרו לגמרי מעולו של אותו רשע.
אולם בכל זאת לא נתנה להם מנוח העובדה, שבפעם הראשונה שהזכירו את שמו של הרשע, אמר הצדיק שאדם זה מאיר 
בכל העולמות, כיצד יתכן כדבר הזה?! אבל היה להם האמונה הפשוטה שאם הצדיק אומר כך חייב להיות שיש דברים בגו, 
עד שלאחר חקירות ודרישות נתברר להם למפרע כי באותו שעה שבאו לפני הרבי מלובלין בפעם הראשונה, עמד אותו 
ברנש והדליק נרות חנוכה, או אז הבינו את פשרן של דברים, כי בשעה שמדליק האיש ישראל את הנרות של חנוכה, אזי 

מאירה נשמתו באור יקרות ומבהיק בכל העולמות.
אור צדיקים ישמח

ויש לנו להבין, שאם הרשעים ובעלי העבירה זוכים להאיר את נשמתם על ידי מצוות נר חנוכה, אם כן כאשר כשירי הלב ונקיי 
הדעת שבישראל נעמדים ברגש ובסילודין להדליק נרות חנוכה מתוך הכנה דרבה ורגשי קודש, על אחת כמה וכמה שבזכות 
הדלקת הנרות יש להם עלייה גדולה גבוה מעל גבוה ואף זוכים לאור באור 

החיים ולהתקדש בקדושה של מעלה.
מלפניך...  רצון  "ויהי  הנרות:  הדלקת  לפני  בתפילה  אומרים  שאנו  וכמו 
כאילו  חנוכה,  נר  הדלקת  מצות  עולה  להיות  לפניך  רצון  עת  עתה  שיהיה 
עם  לפניך  ותעלה  בה,  חתומים  הם  אשר  הנוראים  הסודות  כל  השגתי 
כוונות מעשה מצוה זאת הנעשית על ידי בני ידידיך המכונים כל שמותיך 
המאורות  עוזך  בשכינת  ולהאיר  זו...  בהדלקה  לבוא  הראויים  הקדושים 
הגדולים, ומשם יושפע שפע חיים לי אני עבדך לאור באור החיים, כי אתה 
תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי, שלח אורך ואמתך המה ינחוני ליראה ולאהבה 

את שמך".
דיבורים מלהיבים כל לב מובאים בספר 'מאיר עיני חכמים' )שער ו( שכתב 
כל  ולהתלהט  להדליק  יכול  שאז  הכולל,  עם  'להדליק'  "וזה  הלשון:  בזה 
ומדותיו  מחשבותיו  כל  אצלו  ישתנו  הזאת  שבתשוקה  עד  בתשוקה,  כך 
חנוכה  שתיבת  חנוכה,  נר  להדליק  וזה  יתברך...,  השם  לדביקות  ומעשיו 
סוד התחדשות מלשון חנוכת המזבח, ורצוני לומר לחדש אותנו בתשוקות 

ומדות ומעשים חדשים, שנזכה אנחנו להיות חניה לשכינה".
עוד כותב שם: "כי הנה עיקר הדלקת נר חנוכה שיתעורר האדם לקבל עליו 
מחשבותיו  כל  יתהפכו  תשוקתו  שמגודל  עד  שלימה,  שמים  מלכות  עול 
ולהתייחד  פה,  שבעל  תורה  בקבלת  ואבריו  חושיו  בכל  ומעשיו  ומדותיו 
כל  בביטול  יתברך  רצון השם  לדביקות  ותפילה  בתורה שבכתב בתשוקה 
בכל  יתברך  להשם  לעבוד  שיזכה  עד  קונו,  לבין  בינו  המבדילים  המסכים 
טבעו ממש בדביקות לרצון השם יתברך באמת ובלב שלם, בלתי שום פחד 

משום מדה ותאוה רעה חס ושלום כו'". ועיין שם עוד בהמשך דבריו.

<התחזקו<ת <הלכה



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה
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ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 • הכר נא •
לשם  עבירה  אדם  שיעשה  יתכן  האם 
שמים? והאם יתכן שאדם מתכוון לעשות 
מעשה טוב ויצא מכך רע? ואם יש אפשרות 
כיצד  לרע,  טוב  בין  כך  כל  שנתבלבל  כזו 

נוכל לדעת מתי הוא טוב ומתי הוא רע?
רצופה  לגיהנם  'הדרך  שאומר  משפט  יש 
יתכן,  זה  כיצד  תוהים  ואנו  טובות',  כוונות 
יכול  איך  טובה,  כוונה  לאדם  לו  יש  אם 
להיות שתצא מכך תקלה המובילה לגיהנם? 
התשובה היא: בהחלט כן! אדם יכול לטעות 
בכוונתו, לטעות בדרכו ולהתבלבל בין טוב 
לרע, לחשוב שהוא עושה דבר נכון כאשר 

למעשה הוא עושה רע.
תמר,  מעשה  על  לומדים  אנו  בפרשתנו 
צאצאים  להעמיד  כדי  נפשה  את  שמסרה 
הדרך  עם  איננו מסכימים  אם  גם  מיהודה, 
ומעידים  לנו  אומרים  חז"ל  זאת,  שעשתה 
זכתה  ואכן  שמים,  לשם  שנתכוונה  עליה 
ויצאה ממנה המלכות. אשה נוספת מוזכרת 
בפרשה והיא אשת פוטיפר, בטח תשאלו, 
הק'  רש"י  אבל  אלו?  שתי  בין  הקשר  מה 
רש"י  לנו  מסביר  וכך  קשר,  שיש  אומר 
למכירתו  יהודה  של  ירידתו  נסמכה  מדוע 
של  אשתו  מעשה  לסמוך  'כדי  יוסף,  של 
זו  מה  לך  לומר  תמר,  למעשה  פוטיפר 
שראתה  שמים,  לשם  זו  אף  שמים  לשם 
באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים 
מבתה',  אם  ממנה  אם  יודעת  ואינה  ממנו 
של  אלו  דבריו  את  לומדים  שאנו  ואחרי 
רש"י אנו תמהים, הייתכן? הרי אחרי כמה 
וכאן  'ארורה',  אותה  קורא  רש"י  פסוקים 

הוא אומר לנו שנתכוונה לשם שמים?!
את  לעשות  אפשר  אמרנו,  אשר  הוא 
לחשוב  ועוד  ביותר  החמורות  העבירות 
כן נשארה  שעושים זאת לשם שמים, אם 
זה  ומתי  נכון  זה  מתי  נדע  איך  השאלה: 
טעות? הרי אדם קרוב אצל עצמו ולפעמים 
ראוי  מה  בעצמנו  להחליט  יכולים  איננו 
ומה אינו נכון, התשובה היא: כי אנו אין לנו 
כשיש  כן  ועל  וההלכה,  התורה  דברי  אלא 
גדולים,  בעצת  לשאול  עליו  ספק  ליהודי 
והסתלק  רב  לך  'עשה  התנא  אמר  כך  ועל 

מן הספק'.

 )ע"פ טיב התורה-וישב(

<המערכ<<ת

ֵחהּו:  ּכָ ׁשְ ִקים ֶאת יֹוֵסף ַוּיִ ׁשְ ר ַהּמַ ְולֹא ָזַכר ׂשַ
)מ, כג(

ופירש"י: וישכחהו - מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו, הוזקק 
להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר )תהלים מ, ה( אשרי הגבר 
מצרים  על  בטח  ולא  רהבים,  אל  פנה  ולא  מבטחו  ה'  שם  אשר 

הקרוים )ישעיה ל, ז( רהב:
רש"י  של  דבריו  תוכן  את  להבין  אפשר  אי  שטחית  בראיה 
שתחילתו וסופו סותרים זה את זה, שהרי בתחילה הביא שנענש 
יוסף והוזקק להיות אסור בבית האסורים עוד ב' שנים מפני ששם 
ממאמר  לדבריו  הוכחה  מביא  כך  ואחר  המשקים.  בשר  בטחונו 
רהבים'  אל  פנה  ולא  מבטחו  ה'  שם  אשר  הגבר  'אשרי  הכתוב 
ומייחסו אל יוסף, שלא בטח במצרים הקרוים רהב. הרי לנו מכאן 

סתירה במקום הוכחה? 
אפשר ליישב את הדברים על פי פירושו של הרה"ק רבי משה 
דוד מטשורטקוב זי"ע, שהקשה על המקרא שלפנינו, כי מאחר 
שהכתוב סיפר שלא 'זכר' שר המשקין את יוסף ממילא ידעינין 
שתיבת  ותירץ  'וישכחהו'?  שוב  לומר  תלמוד  ומה  ש'וישכחהו' 
של  מלבו  הדברים  את  השכיח  שהוא  יוסף,  על  קאי  וישכחהו 
שר המשקין, כיון שנמלך יוסף שלא טוב עשה בכך שביקש את 
טובתו של בשר ודם, כי לבעל מדרגה כיוסף הצדיק נחשב הדבר 
פגם בביטחון, על כן התפלל להקב"ה שהדבר ישתכח מלבו של 
שר המשקים, ולא תבוא ישועתו מכח מידת ההשתדלות, כי אם 

ע"י הקב"ה בעצמו. 
והם  הכתוב,  משמעות  את  מיישבים  מטשורטקוב  הרה"ק  דברי 
'שר  שהכיר  אחר  דהנה  הדברים,  השתלשלות  מתוך  ניכרים  גם 
המשקין' בגודל חכמתו של יוסף מן הראוי היה שתיכף לשחרורו 
'איש  אודות  התפעלות  מתוך  להודיעו  פרעה  אל  מעצמו  יפנה 
הפלא' שאותו פגש בבית הסוהר, ויספר לפניו איך לא נפל מדבריו 
דבר, וכפי שפתר חלומו ואת חלומו של שר האופים כן היה, ואז 
ולהביאו  הבור  מן  לחלצו  במליצה  דבריו  את  להפטיר  עליו  היה 
בבית המלכות, גם מבלי שיבקשו יוסף על כך, כיון שבסופו של 
דבר מחונן הוא בחכמה נפלאה, וללא ספק תבוא על ידו תועלת 

מרובה למלכות מצרים. 
זכר  לא  כך  על  יוסף  שביקשו  אחר  שגם  רואים  למעשה  אולם 
ימים'  'שנתיים  אחרי  אם  כי  זאת,  מכל  מאומה  המשקים'  'שר 
כשהוכרחו ל'פותר חלומות'. ודבר זה מעורר השתאות האיך יפיג 
הדבר מזכרונו של שר המשקין ולא יפעל דבר למענו של יוסף, 
אם לא שנאמר שכדברי הרה"ק כן הוא, שיוסף הצדיק התחרט על 
מעשהו והתפלל לפני הקב"ה שהדברים לא יעוררו את רגשותיו 
ולא יתעורר להשתדל בעבורו, ועל אף שיתכן  של שר המשקין 
שגם לולא בקשתו של יוסף היה שר המשקין משתדל לשחררו 
יוסף שבפועל  מיאן  כלום,  יוסף בהשתדלותו  פעל  ונמצא שלא 
ישתדל עבורו, שמא יתלו אחרים את שחרורו בדבר השתדלותו 

של יוסף, ולא רצה כי אם בישועה הניכרת שכולה מן השמים. 

דבריו הקדושים שופכים גם אור על דברי רש"י המוקשים. כי על 
פיהם יכולים לומר שלא התכוון רש"י לומר שהוזקק יוסף להיות 
אסור עוד ב' שנים 'כעונש' על שתלה בטחונו בשר המשקין, אלא 
כך הם כוונת דבריו: מפני שתלה בו בשר המשקין יוסף בטחונו 
לזוכרו גרמו לו לבסוף הדברים להמלך שלא טוב עשה והתפלל 
להקב"ה שישכיח את הדברים מלבו, ואכן תפילתו עשתה רושם 
וגרם לשכחתו של שר המשקין, ועל כן הוזקק להיות אסור עוד 
יוסף,  על  להמליץ  מעצמו  המשקין  שר  נתעורר  ואז  שנים,  ב' 
מבלי שום השתדלות מצד יוסף, ומובן שפיר מה שהמשיך רש"י 
אל  פנה  ולא  ה' מבטחט  הגבר אשר שם  בדבריו שנאמר אשרי 
רק  להיוושע  שביקש  יוסף  על  מכוונים  אכן  הדברים  כי  רהבים 

מתוך בטחון גמור בהקב"ה ולא בטח על מצרים הקרוים רהב'. 
כאותה מידה שפירש הרה"ק מטשורטקוב על יוסף, מסופר על 
הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע, ]מצאצאי מרן הבעש"ט זי"ע,[ 

עני מרוד היה רבי אהרן, ואפילו מעות כדי לשכור מלמדים לבניו 
לא היו לו, אולם כל עוד שלא היו נזקקים כי אם ללימוד האותיות 
והיו  אך מאחר שנתבגרו  המסורה,  זוגתו  זאת  והנקודות עשתה 
זקוקים ללימוד החומש ויתר לימודי קודש תבעה האשה מבעלה 
שיעשה דבר מה למען בניו, כי זהו מחובתו שידאג למען תלמודם.
מצויה  הפרוטה  שאין  בידעו  מאוד,  כך  על  אהרן  רבי  נצטער 
באמתחתו, והחליט כי בש"ק יעכב את הקריאה, ויַתנה את צערו 
מלמדים  עבור  וידאגו  לצערו  לבם  יתנו  העיר  שבני  כדי  ברבים 
את  עיכב  ובש"ק  מעשה,  לכלל  הגיע  ממחשבה  ואכן  לבניו. 
הקריאה, והשמיע קולו בפני בני העיירה את גודל דוחקו, והביע 

את בקשתו שיבואו לעזרתו.
על  תמיהתם  את  הם  גם  והביעו  מדבריו,  נזדעזעו  אכן  הנוכחים 
שמו  לא  וכלל  בתוכם  שוכן  קדוש  שאיש  ידעו  מאז  כי  עצמם, 
החלטה  לידי  באו  כן  על  ולמשפחתו.  לו  השלום  לדעת  עיניהם 
מעתה  לספק  האיך  ידונו  בו  לאסיפה  יתכנסו  שבת  שבמוצאי 

קצבה שתספיק לכל צרכי הרה"ק. 
לאחר התפילה עשה רבי אהרן חשבון לעצמו, והסיק שלא טוב 
ישועת  על  סמך  ולא  ודם'  'בשר  של  סיועם  שביקש  בכך  עשה 
השם, וכדי לתקן את המעוות הניח ידו על מזוזת הפתח, וביקש 
מהשי"ת שבני העיירה ישכחו מכל דבר האסיפה. ובקשתו אכן 
נתקבלה, וכך הוה, שבמוצאי שבת נשתכחו הדברים מכל אנשי 

העיירה.
זו היתה משנת הצדיקים והקדושים שלפי ערכם לא היו זקוקוים 
למידת  הצריכים  כערכינו  לאנשים  גם  אולם  השתדלות,  לשום 
את  לבדוק  אחד  כל  על  שמוטל  מכאן  ללמוד  יש  ההשתדלות 
מהותו טרם צאתו לעסוק בהשתדלות, ולדעת מידת ההשתדלות 
עלול  לו  הראויה  המידה  על  יעמוד  לא  אם  כי  לערכו,  הראוי 
האדם  למזגו של  הראוי  והשתדלות  לצורך,  בהם שלא  להרבות 
הוא אכן לשביעות רצונו יתברך, אבל לא השתדלות שהוא מעבר 

הראוי לו.

פרק במשנת הבטחון של הצדיק
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לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
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 פ"אתש מקץ| פרשת 21עלון מס' 
 

ייררככבב  אאוותתוו  בבממררככבבתת  ההממששננהה  אאששרר  ללוו  ווייקקרראאוו  וו
 .ללפפננייוו  אאבבררךך  ווננתתווןן  אאוותתוו  עעלל  ככלל  אאררץץ  ממצצררייםם

  (' פסוק מג'מא 'בראשית פ)
 

 התורה על זקנים בהדר' התוס' בפי כתב אא..
 נוהגין היו מתחילה. המשנה במרכבת :ל"וז

, אחד סוס אם כי העגלה במרכבת היה שלא
 אחר כשרדף' ג עד הוסיף ופרעה' בב תתייקקןן ויוסף

 . כ"ע... כולו על ושלישים דכתיב ישראל
 
 שינוי דיש נראה בדבר דכשנעיין חזי פוק בב..

 לגבי בעוד' התוס בעלי של קדשם בלשון
 יוסף לגבי הנה', ג עד'' הוסיף,, כתבו פרעה
 יש ספק כל וללא'', 'ב ןתיק,, ויוסף כתבו
 .האי מאי ב"וצ. הלשון בשינוי בדבריהם כוונה

  

 מפי שנאמר דכפי בזה לומר יראה ואשר גג..
 דיסקין ל"המהרי מרן אמר השמועה
 שהוציאוהו היום ואותו דהואיל ה"זצוקללה

 בברייתא כמבואר) ה"ר היה האסורים מבית
... אומר אליעזר רבי תניא' ב' י ה"ר' שבגמ
 והרי, (האסורים מבית יוסף יצא השנה בראש

 יוסף ורצה בשבת כמו ט"ביו מחמר איסור יש
 אמר ולכן מחמר איסור על לעבור שלא

 כמו יהיה ממילא לעגלה סוסים שני שירתמו
, דפטורים שעשו בשנים בשבת דאמרינן

 בבהמתו אסור אבל פטור שבחבירו כל ל"וקיי
 . לכתחלה מותר

  

 היטב מיושב דיסקין ל"המהרי דברי ולפי דד..
 כתבו פרעה דלגבי' תוס בדברי שדקדקנו מה
 כתבו יוסף ולגבי'' סוסים שלשה ההווססייףף,,

 שני דדייקו)'' סוסים שני תתייקקןן,, הלשון בדוקא
  יוסף דאצל ומשום, (ההממששננהה ממרכבת סוסים

 

 מאיסור להצילו כדי ממש תקנה זו היתה
 . מחמר

 
 דבמחמר דיסקין ל"המהרי כדברי ואכן הה..

 פטור שחבירו לכ בכלל הוא בהמות בשתי
 לכתחלה מותר להכי ואמטו, מותר בבהמתו

 כן לומר נטה, ביחד בהמות בשתי לחמר
 הוא בתורת. שבת הלכות על חיים במקור
 משום להתיר דאין מסיק למסקנא אך אמינא
 .בקרבן רק הוא'' בעשותה,, מעוט דאולי

 
 פסח' הל על ספרו בסוף)  חיים המקור ל"וז וו..

 א"המג) ארץ ינימג על ביאורים וקצת בהגהות
 אפשר היה לכאורה והנה: ל"וז כתב ((ז"והט

 בשני בעגלה הוא באם חדש היתר להמציא
 דכל), אחד בסוס יכול היה זה ולמשא סוסים
, (יכול וזה יכול זה עצמו בפני מהסוסים אחד

 יכול בזה אסור אבל פטור ג"כה אנשים ובשני
 ם"וברמב' א' צג דף בשבת כמבואר, יכול וזה
 פטור שבחבירו כל ל"וקי שבת' הלמ' ה' פ

 א"עמ לכתחלה מותר בבהמתו אסור אבל
 שביתת איסור ליכא כ"וא' ו ק"ס' שה סימן

 . כ"ע ...רוכבין דאין שבות רק ג"כה בהמתו
   
 כתב' יא הלכה' כ' פ שבת' הל ש"באו אך זז..

 משום חיים המקור דברי ולדחות להקשות
 אתר בכל, מושיט גבי בירושלמי דאמרו דכמו

 אמרת וכאן פטור שנים ידי על אמר את
 כתב הלויים עבודת היתה שכך ומשני, חייבים

 הרי דמשכן הוצאה גבי הכא דכן ש"האו זה על
 דהוצאה הרי הבקר ושמונת עגלות ארבע היו
 דכן חזינא בקר שני י"ע היה עגלה י"ע

  ולא  במשא  שנים  לשאת  דבהמות  אורחייהו
 

 תת בהמתו בשתי בהמות.יבדין מחמר ושב
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ממההגגאאווןן  ההגגדדוולל  ררבביי  ששללממהה  קקננייבבססקקיי  ששללייטט""אא,,מאמרי דעת ורוממות  ''ננפפששיי  חחממדדהה'',,בימים אלו ראה אור הספר הנפלא 
''קקררייתת    מאשר הגיד לפני סגל תלמידים מקשיבים בישיבות הקדושות  ררבבייננוו  ממררןן  ששרר  ההתתווררהה  ששללייטט""אא,,בנו יקירו של 

נשיא הישיבות. לתועלת הרבים יצאנו  שבראשותו, ואשר אצורות בלבבו של מרן שליט"א, ''תתפפאאררתת  צצייווןן''וממללךך''  
 ללקט שביבי אור מן הספר החדש, מאשר מסר בשם רבן של ישראל שליט"א, והמעט יעיד על הכלל.

  ללייממוודד  ממההררשש""אא
סיפר לי לא פעם,   אאבביי  ממוורריי  ששללייטט""אאעזבו את לימוד הפשט!". ואכן,  –ה'חזון איש' כבר התבטא, כי "מיום שעזבו את לימוד המהרש"א 

היה אומר שלימוד המהרש"א יכול להוות מבחן עבור האדם, בכדי לברר עם עצמו האם הוא למד את הסוגיה כמו שצריך,  ההססטטייייפפללעעררש
כפי הנראה הוא למד את הסוגיה היטב והבין אותה על בוריה.   –עם רש"י ותוספות... אם הוא מצליח להבין את דברי המהרש"א בקלות 

אין טעם להתאמץ... יש לחזור וללמוד שוב את הגמרא, הרש"י או דברי התוספות   –המהרש"א  אולם אם הוא מתקשה בהבנת דברי
אין כל אפשרות שלא   –עליהם נסובים דברי המהרש"א, שכן הדבר מעיד על חיסרון בהבנת הסוגיה עצמה! כאשר הסוגיה ברורה היטב 

 להבין את דברי המהרש"א באופן מלא!
  אאייזזהה  פפייררוושש  ללתתפפייללהה  ההוואא  ההננככווןן??

כל אחד יכול למצוא ספרים רבים המבארים את נוסח התפילה בצורה כזו או אחרת אשר תתיישב על ליבו. אין אנו יודעים איזה 
כאשר אנו מוציאים את  אאננוו  ממתתככווווננייםםמהפירושים מכוון אל האמת, וזה גם לא משנה... הדבר החשוב מבחינתנו הוא, שאנו נבין למה 

השיב פעם לאברך ששאלו מהו הפירוש האמיתי בתפילת שמונה עשרה מבין שלל הפירושים,  ללייטט""אאאאבביי  ממוורריי  ששהמילים מפינו!  ואכן, 
כי "דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד"... כלומר: אין פירוש אחד אמיתי... כל מי שמתפלל מתוך הבנה של המילים על פי הפירוש שהוא  

 פילתו מקובלת!יוצא ידי חובה ות –מתכוון אליו, הפירוש שמתיישב על ליבו שלו 
  דדבבררייםם  בבטטללייםם

: "כמה זמן מותר 'להתבטל' באמצע ממררןן  הה''חחזזווןן  אאיישש'', ששאל פעם את ההגגהה""צצ  רר''  דדבב  ייפפהה  זזצצ""ללסיפר לי פעם בשם  אאבביי  ממוורריי  ששללייטט""אא
 הסדר?". כלומר: אם בחור מרגיש צורך 'להתאוורר' או 'להשתחרר' בעיצומו של סדר הלימוד, כמה זמן יכול הוא להקדיש לכך? 

מרן ה'חזון איש', לא השיב תשובה ברורה על שאלה זו. הוא רק אמר בקיצור: "עד שאתה מרגיש שזה מוגזם!"... כלומר: אלו דברים 
שאין להם שיעור... כל אחד ואחד, יודע ומכיר את עצמו... כל אחד ואחד, יודע מרת נפשו... כל אחד ואחד יכול להעריך את הצרכים  

שהזמן לא 'יברח' בין האצבעות,   ממחחששבבהה  ווממוודדעעוותת!!מתוך  ההככררהה!!מתוך  חחששבבווןן!!י צריך: שהדברים יעשו מתוך שלו... אבל דבר אחד בוודא
 אלא יהיה מחושב ומתוכנן היטב!

  אאממווננהה  תתממייממהה  וופפששווטטהה
אנו לא מתכוונים לנסות לחקור ולהבין. אנו לא מתכוונים לשאול שאלות ולהיכנס אל המערה החשוכה הזו, בו בזמן שאין כל ערובה 

ראה אאבביי  ממוורריי  ששללייטט""אא  שנצא ממנה בשלום. אנו מתבצרים ומתגוננים מאחורי מגן האמונה התמימה והפשוטה בצור תמים דעים. כש
 אותי פעם פותח את ספר "מורה נבוכים", הוא ניגש אלי וסגר את הספר מיד... "זה לא בשביל הגיל שלך!" הוא חרץ.

  עעננווהה
שאמר כי בתקופתו של הפרי מגדים היו שני אחרונים שחיברו ספרי הלכה בולטים:  בשם ה'סטייפלער', ממאאבביי  ממוורריי  ששללייטט""אאשמעתי 
 לא רצה ה'סטייפלער' להזכיר, ומיד נבין גם מדוע. –הינו הפרי מגדים, ואילו את שמו של השני  –האחד 

הוא משאיר ב'צריך עיון', הוא   אינו פוסק אף פעם את דבריו באופן חד משמעי. הוא מעלה צדדים לכאן ולכאן, –כך או כך, הפרי מגדים 
הוא מציין כי אין לסמוך על דבריו הלכה למעשה, שהרי לא  –מפנה לעיין בסוגיות שונות, אך אינו מכריע כך או אחרת. גם בהקדמתו 

כאשר  חיבר אף הוא חיבור הלכתי,  –היה אלא מלמד תינוקות... כך הוא תפס את עצמו, בענוותנותו הרבה. לעומתו, ה'אחרון' האחר 
הוא מציין בהקדמתו לספרו כי ניתן לסמוך עליו הלכה למעשה, שכן בדק וחקר ודרש היטב את הדברים, בררם וטחנם עד דק, וקים לו  

 שכך ההלכה בבירור.
התקבל עד לימינו אנו כאחד הבולטים שבין ספרי ההלכה למעשה, כאשר הכרעותיו  –והנה, ראה זה פלא: ספרו של ה'פרי מגדים' 

כמעט נשכח   –וף פסוק בנושאים רבים מספור. ולעומתו, ה'אחרון' האחר, אשר סבר כי ניתן להסתמך על דבריו הלכה למעשה מהוות ס
 מלב, ולא מצינו שפסקיו התקבלו למעשה כלל...

  קקננאאהה
"לחץ דם גבוה?  זכורני, שהגעתי פעם אל ה'סטייפלער', וביקשתי ברכה עבור חולה שסבל מלחץ דם גבוה. ה'סטייפלער' הביט בי ואמר:

הוא בריא... אבל היום? לוקחים סמרטוט, קושרים   –הוא חולה, ומי שאין לו חום  –אני לא יודע מה זה... פעם ידעו, שמי שיש לו חום 
 מסביב ליד, לוחצים פה ושם, והופכים אנשים בריאים לחולים...".

הסיבה לכך, אינה משום שהבריות נהיו חלשות יותר, או לא היו כל אותן מחלות שהיום סובל מהן המין האנושי.  –כלומר: פעם 
שהמחלות נהיו חזקות יותר... הסיבה לכך, הינה משום שכיום הקנאה מגיעה לשיאים חדשים, שמרקיבים עצמות כאן בעולם הזה! 

 מושגים חדשים בקנאה... לא המציאו בימינו אנו... היא היתה כאן מאז ומעולם! אולם בכל זאת... בימינו, ישנם –כמובן... את הקנאה 
הרי זה מבהיל ממש: אנשים עסוקים מבוקר עד לילה בהתבוננות סביבם, בסקירה מדוקדקת של כל מה שיש לזולתם, ובניסיון להשיג 

  –את כל מה שעיניהם רואות! כלום יש מקום להתפלא על כך שאנשים סובלים מאולקוס ומלחץ דם גבוה? הרי המתח התמידי הזה 
 כפשוטם של דברים ממש! –את הגוף ואת הנפש! רקב עצמות קנאה יכול לכלות 

      33114455990000--005533  ההממששללווחח  חחייננםם  ללההזזממננוותת  ::                                                                                                          ללההזזממייןן  ווללקקבבלל  דדררךך  ננצצייגגיי  ננייתתןן        
      בבררחחבביי  ההאאררץץ  ההקקוובבץץ  גגללייווננוותת        

  



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  

  חחיידדוושש  ממייווחחדד  ממגגננזזיי  ממררןן  ררבבייננוו  ששללייטט""אא    
  ששאאממרר  ללפפנניי  ככאאררבבעעייםם  ששננהה

  ככפפיי  ששקקבבללננוו  ממחחתתננוו        
ההגגאאווןן  ההגגדדוולל  ררבביי  ייצצחחקק  קקווללדדצצקקיי  ששללייטט""אא


קקחחוו  ממזזממררתת  ההאאררץץ  ווככוו''  ממעעטט  צצרריי  ווממעעטט  דדבבשש  ננככאאתת    וו

  ))ייאא,,  ממגג((  ווללטט  בבטטננייםם  ווששקקדדייםם
מבואר בפסוקים שיעקב אבינו נתרצה לבסוף לשלוח  
את בנימין על מנת שיקחו מזמרת הארץ מעט צרי 

נכאת ולוט בטנים ושקדים, וביאר רבינו   ומעט דבש
שיעקב אבינו לימד את בניו, שכאשר זקוקים  
לישועות צריך להתחזק בברכות בכוונה וכדכתיב  
"מזמרת הארץ" כלומר לזמר ולברך להקב"ה, והנה  
צרי הוא ציפורן שמברכים עליו בורא מיני בשמים 
ודבש ברכתו שהכל, נכאת הוא שעווה ומברכים עליו  

בורא מאורי האש, ולוט מבואר  שבת במוצאי
במסכת ברכות הרואה אשתו של לוט מברך ברוך 
זוכר הצדיקים שהקב"ה זכר את אברהם והציל את  
לוט, בטנים מברך האדמה ושקדים מברך העץ,  
וכאשר תעשו חיזוק בברכות בכוונה מובטח לכם  
שהקב"ה יתן לכם רחמים לפני האיש, וכך היה  

הישועה, ומעשה אבות   שבמסע זו של השבטים באה
סימן לבנים שבעת צרה להתחזק בברכות בכוונה  

 ועי"ז הקב"ה יברך ויושיע את עמו ישראל.
וידוע שהחפץ חיים כתב בספר מחנה ישראל  
שהגלות שלנו הוא גלות יוסף ואם כן יש לנו הוראה  
מיעקב אבינו להתחזק בברכות ועי"ז נזכה לגאולה 

 השלימה אכי"ר.

 מקץפרשת  410 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

גליון זה מוקדש לידידינו היקר  

 שיראה ברכה והצלחה

 בכל הענינים 

  ממננוותתרר  קקננקקננייםם
הרווחת, כי שמן הנותר ממה שהדליקו בו נר  ישנה אימרה

חנוכה הוא סגולה גדולה לרפואה, ובפרט למי שחלה ברגלו 
בחולי הנקרא 'שושנה', ורמזו את הדבר ממילות הפיוט של 
מעוז צור 'מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים'. ורבינו אמר כי 
אכן הסגולה כתובה בספרי חסידות, אבל אסור לעשות כן, כי  

ת הנותר מן השמן שהדליקו בו יש לשרוף באש כי  הלא א
אסור להשתמש בו לדבר חולין, ורק כאשר התנו מראש, מותר 
להשתמש בו לשאר צרכים, אכן, העיר רבינו, שמן כזה שהתנו 

 עליו אינו נחשב 'מותר קנקנים'...
ולמעשה, כשביקשו מרבינו רשות לקחת מה שנשאר מבקבוק  

אין בזה ומותר להשתמש השמן שהדליק בו, אמר שקדושה 
 בזה, אבל שידעו שיתכן גם שהסגולה לא תועיל...

רבינו מברך בקבוקי שמן קטנים שחולקו  בתמונה: 
ע"י הגאון הרב פריינד ראש מוסדות בית אבא בק"ס  

 (בתמונה), בדינר מיוחד שערך לתורמי המוסדות.

  ייפפהה  ממרראאהה

 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה

פפררוותת  אאחחררוותת  עעווללוותת  אאחחררייההןן  ממןן  ההייאאוורר  ררעעוותת  ממרראאהה      ווההננהה  ששבבעע
  ))גג  ,,ממאא((  בבששררוודדקקוותת  

נה של רבנו, כתב רבנו כמה מכתבים ולחת בין הארוסין
לכלתו הרבנית הצדקנית ע"ה שהתגוררה בירושלים, 

(מובא  אחד מהן  ,צוק"לבבית אביה מרן הגרי"ש אלישיב ז
עוסק בפרשתנו. מענין כי המכתב נושא את בספר בית אמי) 

תך י' סיון פתח תקוה"  ולעהתאריך "יום חמישי פ' בה
 .ב על פרשתנו 'מקץ'ואבל נס
כתב דורש החתן בשלום הכלה ומשפחתה,  המ לתיבתח

מה שזה ו"וכעת אכתב לך איזה הערה מה שחשבתי וכמד
 נכון".

כאשר פרעה מתאר את חלומו הראשון עם הפרות הוא 
מזכיר "שבע פרות.. רעות מראה ודקות בשר", ואינו  

יוסף כדי שיפתר כשהוא מספר ל מזכיר דלות כלל, ואלו
דלות  " מר שבע פרות...ואו (פסוק י"ט) לו, הוא מוסיף מעט

(רקות ודקות הוא כפילות של  ורעות תאר מאד ורקות בשר" 
 : לאחר מכן. ועוד הערהאותו דבר אבל דלות בשר הוא תוספת)

הוא משתמש (פסוק כ"ז) , הוא אומר את החלום יוסף פותר
באותן מילים שפרעה אמר בפעם הראשונה "שבע 

להבין  הפרות הרקות והרעות" ולא הזכיר דלות. וצריך
מה השנויים וההוספות האלה. ומישב רבנו במכתבו: 
ואפשר לומר, שבאמת פרעה לא חלם על פרות "דלות"  

והוא הוסיף בכונה  על פרות רעות ודקות,אלא רק 
מעצמו דבר שלא חלם כדי לנסות את יוסף אם פתרונו  

ידע יהיה נכון ויפתור גם מה שלא חלם. אבל יוסף 
ה דלות, ולכן  א ראהאמת ברוח הקודש, שפרעה ל

בפתרון החלום הזכיר רק רקות ורעות, כמו שראה  
 פרעה, ובזה מיושבים כל הפסוקים. 

את מכתבו מסיים: והנני דו"ש ושלום אביך הגאון 
 שליט"א וכל המשפחה, חיים.

    ((ששבבעעננוו  ממטטוובבךך))
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 • הכר נא •
לשם  עבירה  אדם  שיעשה  יתכן  האם 
שמים? והאם יתכן שאדם מתכוון לעשות 
מעשה טוב ויצא מכך רע? ואם יש אפשרות 
כיצד  לרע,  טוב  בין  כך  כל  שנתבלבל  כזו 

נוכל לדעת מתי הוא טוב ומתי הוא רע?
רצופה  לגיהנם  'הדרך  שאומר  משפט  יש 
יתכן,  זה  כיצד  תוהים  ואנו  טובות',  כוונות 
יכול  איך  טובה,  כוונה  לאדם  לו  יש  אם 
להיות שתצא מכך תקלה המובילה לגיהנם? 
התשובה היא: בהחלט כן! אדם יכול לטעות 
בכוונתו, לטעות בדרכו ולהתבלבל בין טוב 
לרע, לחשוב שהוא עושה דבר נכון כאשר 

למעשה הוא עושה רע.
תמר,  מעשה  על  לומדים  אנו  בפרשתנו 
צאצאים  להעמיד  כדי  נפשה  את  שמסרה 
הדרך  עם  איננו מסכימים  אם  גם  מיהודה, 
ומעידים  לנו  אומרים  חז"ל  זאת,  שעשתה 
זכתה  ואכן  שמים,  לשם  שנתכוונה  עליה 
ויצאה ממנה המלכות. אשה נוספת מוזכרת 
בפרשה והיא אשת פוטיפר, בטח תשאלו, 
הק'  רש"י  אבל  אלו?  שתי  בין  הקשר  מה 
רש"י  לנו  מסביר  וכך  קשר,  שיש  אומר 
למכירתו  יהודה  של  ירידתו  נסמכה  מדוע 
של  אשתו  מעשה  לסמוך  'כדי  יוסף,  של 
זו  מה  לך  לומר  תמר,  למעשה  פוטיפר 
שראתה  שמים,  לשם  זו  אף  שמים  לשם 
באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים 
מבתה',  אם  ממנה  אם  יודעת  ואינה  ממנו 
של  אלו  דבריו  את  לומדים  שאנו  ואחרי 
רש"י אנו תמהים, הייתכן? הרי אחרי כמה 
וכאן  'ארורה',  אותה  קורא  רש"י  פסוקים 

הוא אומר לנו שנתכוונה לשם שמים?!
את  לעשות  אפשר  אמרנו,  אשר  הוא 
לחשוב  ועוד  ביותר  החמורות  העבירות 
כן נשארה  שעושים זאת לשם שמים, אם 
זה  ומתי  נכון  זה  מתי  נדע  איך  השאלה: 
טעות? הרי אדם קרוב אצל עצמו ולפעמים 
ראוי  מה  בעצמנו  להחליט  יכולים  איננו 
ומה אינו נכון, התשובה היא: כי אנו אין לנו 
כשיש  כן  ועל  וההלכה,  התורה  דברי  אלא 
גדולים,  בעצת  לשאול  עליו  ספק  ליהודי 
והסתלק  רב  לך  'עשה  התנא  אמר  כך  ועל 

מן הספק'.

 )ע"פ טיב התורה-וישב(

<המערכ<<ת

ֵחהּו:  ּכָ ׁשְ ִקים ֶאת יֹוֵסף ַוּיִ ׁשְ ר ַהּמַ ְולֹא ָזַכר ׂשַ
)מ, כג(

ופירש"י: וישכחהו - מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו, הוזקק 
להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר )תהלים מ, ה( אשרי הגבר 
מצרים  על  בטח  ולא  רהבים,  אל  פנה  ולא  מבטחו  ה'  שם  אשר 

הקרוים )ישעיה ל, ז( רהב:
רש"י  של  דבריו  תוכן  את  להבין  אפשר  אי  שטחית  בראיה 
שתחילתו וסופו סותרים זה את זה, שהרי בתחילה הביא שנענש 
יוסף והוזקק להיות אסור בבית האסורים עוד ב' שנים מפני ששם 
ממאמר  לדבריו  הוכחה  מביא  כך  ואחר  המשקים.  בשר  בטחונו 
רהבים'  אל  פנה  ולא  מבטחו  ה'  שם  אשר  הגבר  'אשרי  הכתוב 
ומייחסו אל יוסף, שלא בטח במצרים הקרוים רהב. הרי לנו מכאן 

סתירה במקום הוכחה? 
אפשר ליישב את הדברים על פי פירושו של הרה"ק רבי משה 
דוד מטשורטקוב זי"ע, שהקשה על המקרא שלפנינו, כי מאחר 
שהכתוב סיפר שלא 'זכר' שר המשקין את יוסף ממילא ידעינין 
שתיבת  ותירץ  'וישכחהו'?  שוב  לומר  תלמוד  ומה  ש'וישכחהו' 
של  מלבו  הדברים  את  השכיח  שהוא  יוסף,  על  קאי  וישכחהו 
שר המשקין, כיון שנמלך יוסף שלא טוב עשה בכך שביקש את 
טובתו של בשר ודם, כי לבעל מדרגה כיוסף הצדיק נחשב הדבר 
פגם בביטחון, על כן התפלל להקב"ה שהדבר ישתכח מלבו של 
שר המשקים, ולא תבוא ישועתו מכח מידת ההשתדלות, כי אם 

ע"י הקב"ה בעצמו. 
והם  הכתוב,  משמעות  את  מיישבים  מטשורטקוב  הרה"ק  דברי 
'שר  שהכיר  אחר  דהנה  הדברים,  השתלשלות  מתוך  ניכרים  גם 
המשקין' בגודל חכמתו של יוסף מן הראוי היה שתיכף לשחרורו 
'איש  אודות  התפעלות  מתוך  להודיעו  פרעה  אל  מעצמו  יפנה 
הפלא' שאותו פגש בבית הסוהר, ויספר לפניו איך לא נפל מדבריו 
דבר, וכפי שפתר חלומו ואת חלומו של שר האופים כן היה, ואז 
ולהביאו  הבור  מן  לחלצו  במליצה  דבריו  את  להפטיר  עליו  היה 
בבית המלכות, גם מבלי שיבקשו יוסף על כך, כיון שבסופו של 
דבר מחונן הוא בחכמה נפלאה, וללא ספק תבוא על ידו תועלת 

מרובה למלכות מצרים. 
זכר  לא  כך  על  יוסף  שביקשו  אחר  שגם  רואים  למעשה  אולם 
ימים'  'שנתיים  אחרי  אם  כי  זאת,  מכל  מאומה  המשקים'  'שר 
כשהוכרחו ל'פותר חלומות'. ודבר זה מעורר השתאות האיך יפיג 
הדבר מזכרונו של שר המשקין ולא יפעל דבר למענו של יוסף, 
אם לא שנאמר שכדברי הרה"ק כן הוא, שיוסף הצדיק התחרט על 
מעשהו והתפלל לפני הקב"ה שהדברים לא יעוררו את רגשותיו 
ולא יתעורר להשתדל בעבורו, ועל אף שיתכן  של שר המשקין 
שגם לולא בקשתו של יוסף היה שר המשקין משתדל לשחררו 
יוסף שבפועל  מיאן  כלום,  יוסף בהשתדלותו  פעל  ונמצא שלא 
ישתדל עבורו, שמא יתלו אחרים את שחרורו בדבר השתדלותו 

של יוסף, ולא רצה כי אם בישועה הניכרת שכולה מן השמים. 

דבריו הקדושים שופכים גם אור על דברי רש"י המוקשים. כי על 
פיהם יכולים לומר שלא התכוון רש"י לומר שהוזקק יוסף להיות 
אסור עוד ב' שנים 'כעונש' על שתלה בטחונו בשר המשקין, אלא 
כך הם כוונת דבריו: מפני שתלה בו בשר המשקין יוסף בטחונו 
לזוכרו גרמו לו לבסוף הדברים להמלך שלא טוב עשה והתפלל 
להקב"ה שישכיח את הדברים מלבו, ואכן תפילתו עשתה רושם 
וגרם לשכחתו של שר המשקין, ועל כן הוזקק להיות אסור עוד 
יוסף,  על  להמליץ  מעצמו  המשקין  שר  נתעורר  ואז  שנים,  ב' 
מבלי שום השתדלות מצד יוסף, ומובן שפיר מה שהמשיך רש"י 
אל  פנה  ולא  ה' מבטחט  הגבר אשר שם  בדבריו שנאמר אשרי 
רק  להיוושע  שביקש  יוסף  על  מכוונים  אכן  הדברים  כי  רהבים 

מתוך בטחון גמור בהקב"ה ולא בטח על מצרים הקרוים רהב'. 
כאותה מידה שפירש הרה"ק מטשורטקוב על יוסף, מסופר על 
הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע, ]מצאצאי מרן הבעש"ט זי"ע,[ 

עני מרוד היה רבי אהרן, ואפילו מעות כדי לשכור מלמדים לבניו 
לא היו לו, אולם כל עוד שלא היו נזקקים כי אם ללימוד האותיות 
והיו  אך מאחר שנתבגרו  המסורה,  זוגתו  זאת  והנקודות עשתה 
זקוקים ללימוד החומש ויתר לימודי קודש תבעה האשה מבעלה 
שיעשה דבר מה למען בניו, כי זהו מחובתו שידאג למען תלמודם.
מצויה  הפרוטה  שאין  בידעו  מאוד,  כך  על  אהרן  רבי  נצטער 
באמתחתו, והחליט כי בש"ק יעכב את הקריאה, ויַתנה את צערו 
מלמדים  עבור  וידאגו  לצערו  לבם  יתנו  העיר  שבני  כדי  ברבים 
את  עיכב  ובש"ק  מעשה,  לכלל  הגיע  ממחשבה  ואכן  לבניו. 
הקריאה, והשמיע קולו בפני בני העיירה את גודל דוחקו, והביע 

את בקשתו שיבואו לעזרתו.
על  תמיהתם  את  הם  גם  והביעו  מדבריו,  נזדעזעו  אכן  הנוכחים 
שמו  לא  וכלל  בתוכם  שוכן  קדוש  שאיש  ידעו  מאז  כי  עצמם, 
החלטה  לידי  באו  כן  על  ולמשפחתו.  לו  השלום  לדעת  עיניהם 
מעתה  לספק  האיך  ידונו  בו  לאסיפה  יתכנסו  שבת  שבמוצאי 

קצבה שתספיק לכל צרכי הרה"ק. 
לאחר התפילה עשה רבי אהרן חשבון לעצמו, והסיק שלא טוב 
ישועת  על  סמך  ולא  ודם'  'בשר  של  סיועם  שביקש  בכך  עשה 
השם, וכדי לתקן את המעוות הניח ידו על מזוזת הפתח, וביקש 
מהשי"ת שבני העיירה ישכחו מכל דבר האסיפה. ובקשתו אכן 
נתקבלה, וכך הוה, שבמוצאי שבת נשתכחו הדברים מכל אנשי 

העיירה.
זו היתה משנת הצדיקים והקדושים שלפי ערכם לא היו זקוקוים 
למידת  הצריכים  כערכינו  לאנשים  גם  אולם  השתדלות,  לשום 
את  לבדוק  אחד  כל  על  שמוטל  מכאן  ללמוד  יש  ההשתדלות 
מהותו טרם צאתו לעסוק בהשתדלות, ולדעת מידת ההשתדלות 
עלול  לו  הראויה  המידה  על  יעמוד  לא  אם  כי  לערכו,  הראוי 
האדם  למזגו של  הראוי  והשתדלות  לצורך,  בהם שלא  להרבות 
הוא אכן לשביעות רצונו יתברך, אבל לא השתדלות שהוא מעבר 

הראוי לו.

פרק במשנת הבטחון של הצדיק
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 פ"אתש חנוכה -וישב| פרשת 20עלון מס' 
 

אברך שהיה עם בנו בבית החולים שאלה  אא..
בימי החנוכה, והנה כשהגיע זמן הדלקת 
הנרות בא אליו רב בית החולים ואמר לאברך 

אתך אני מבין שאתה תרצה  מתוך הכרותי
להדליק כאן בחדר של החולה נרות חנוכה, 
אז אני מודיע לך שיש כאן גלאי עשן וברגע 

הגלאי מופעל,  -שתדליק את נר החנוכה 
ומגיעות האחיות ומיד ללא אומר ודברים הם 

 יכבו את הנר.  
 
לאור הדברים הללו נתעוררו כמה שאלות  בב..

ייקקווםם  ממהה  דדייננםם  ששלל  ננררוותת  חחננווככהה  ששיידדללבהלכה 
וובבררוורר  ללננוו  ששממיידד  אאחחרר  ההדדללקקתתםם  ללפפנניי  ההגגייעע  זזממןן  

וכפי שיבואר  ,,ששייעעוורר  ההההדדללקקהה  ייככבבוו  אאוותתםם
 להלן.    

 

הנה במס' שבת כא' ב' איתא אמר רבי זירא  גג..
אמר רב מתנה ואמרי לה אמר רבי זירא אמר 

פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין  ,רב
מדליקין בהן בחנוכה,  -,מדליקין בהן בשבת
ת. אמר רבי ירמיה מאי בין בחול בין בשב

ין זקוק לה, ואסור קסבר כבתה א -,טעמא דרב
 ...וכבתה אין זקוק לה? להשתמש לאורה

ורמינהו מצותה משתשקע החמה עד שתכלה 
רגל מן השוק. מאי לאו דאי כבתה הדר 

לא, דאי לא אדליק מדליק. ואי  ,מדליק לה
עד שתכלה רגל מן השוק, ועד נמי לשיעורה. 

ר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עד כמה אמ
 דכליא ריגלא דתרמודאי. ע"כ. 

 

העולה מדברי הגמ' דחכמים הקפידו על  דד..
 משך זמן שיעור שיהא דלוק נר החנוכה.

 
 

וכן נפסק להלכה בשו"ע או"ח סי' תרעב'  הה..
 סעי' ב' וז"ל: 

מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק שהוא 
כא שאז העם עוברים ושבים ואי ,כמו חצי שעה

ההללככךך  צצררייךך  ללייתתןן  בבהה  ששממןן  ככזזהה  פרסומי ניסא, 
יכול לכבותה , ואם נתן בה יותר ההששייעעוורר

 ע"כ.  ...לאחר שעבר זה הזמן
 

בהלכה זו שבשו"ע עסקינן דכל מי שלא שם  ..וו
שמן כשיעור זמן ההדלקה לא יצא ידי חובת 
הדלקת נר חנוכה, דהמצוה ניתנה בשיעור כזה 

 שידלק חצי שעה. שיהיה שמן 
                *           *  * 

 

אע"פ שאם כבתה שועל סמך האמור בגמרא  זז..
 צריך לתת בנר חנוכה שמן -אין זקוק לה,

מחדש  ,כשיעור שתהא דולקת עד כדי מצותה
 כתב וז"ל:ו חדוש גדול, שלטי הגבוריםה

צריך לתת  -,ואע"פ שאם כבתה אין זקוק לה
כשיעור שתהא דולקת עד בנר חנוכה שמן 

 כדי מצותה. 
שאם הדליקה בפני הרוח וכבתה ונראה בעיני 

צריך עוד לחזור ולהדליקה במקום שאין 
ששההרריי  ההוואאיילל  וואאייננהה  ייככווללהה  ללעעממוודד  בבפפנניי   ,הרוח

 ההררווחח  ההרריי  ההוואא  ככממיי  ששללאא  ננתתןן  בבהה  ששממןן  ככששייעעוורר
הל' חנוכה שבסוגיא ]שלטי הגבורים ע"כ.  

   [. שם ט' א' מדפי הרי"ף אות ה'
 וכן פסק המג"א סי' תרע"ג ס"ק יב' וז"ל:

ואם העמיד' במקום הרוח וכבת'  -אם כבת'
דדההווהה  ככאאללוו  ללאא  ננתתןן  בבהה  ששממןן  זקוק לה, 

 ע"כ.  ...ככששייעעוורר
 
 

 יינניי  חחננווככההששייעעוורר  בבעעננ

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם
  

  חחיידדוושש  ממייווחחדד  ממגגננזזיי  ממררןן  ררבבייננוו  ששללייטט""אא    
  ששאאממרר  ללפפנניי  ככאאררבבעעייםם  ששננהה

  ככפפיי  ששקקבבללננוו  ממחחתתננוו        
ההגגאאווןן  ההגגדדוולל  ררבביי  ייצצחחקק  קקווללדדצצקקיי  ששללייטט""אא


קקחחוו  ממזזממררתת  ההאאררץץ  ווככוו''  ממעעטט  צצרריי  ווממעעטט  דדבבשש  ננככאאתת    וו

  ))ייאא,,  ממגג((  ווללטט  בבטטננייםם  ווששקקדדייםם
מבואר בפסוקים שיעקב אבינו נתרצה לבסוף לשלוח  
את בנימין על מנת שיקחו מזמרת הארץ מעט צרי 

נכאת ולוט בטנים ושקדים, וביאר רבינו   ומעט דבש
שיעקב אבינו לימד את בניו, שכאשר זקוקים  
לישועות צריך להתחזק בברכות בכוונה וכדכתיב  
"מזמרת הארץ" כלומר לזמר ולברך להקב"ה, והנה  
צרי הוא ציפורן שמברכים עליו בורא מיני בשמים 
ודבש ברכתו שהכל, נכאת הוא שעווה ומברכים עליו  

בורא מאורי האש, ולוט מבואר  שבת במוצאי
במסכת ברכות הרואה אשתו של לוט מברך ברוך 
זוכר הצדיקים שהקב"ה זכר את אברהם והציל את  
לוט, בטנים מברך האדמה ושקדים מברך העץ,  
וכאשר תעשו חיזוק בברכות בכוונה מובטח לכם  
שהקב"ה יתן לכם רחמים לפני האיש, וכך היה  

הישועה, ומעשה אבות   שבמסע זו של השבטים באה
סימן לבנים שבעת צרה להתחזק בברכות בכוונה  

 ועי"ז הקב"ה יברך ויושיע את עמו ישראל.
וידוע שהחפץ חיים כתב בספר מחנה ישראל  
שהגלות שלנו הוא גלות יוסף ואם כן יש לנו הוראה  
מיעקב אבינו להתחזק בברכות ועי"ז נזכה לגאולה 

 השלימה אכי"ר.

 מקץפרשת  410 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

גליון זה מוקדש לידידינו היקר  

 שיראה ברכה והצלחה

 בכל הענינים 

  ממננוותתרר  קקננקקננייםם
הרווחת, כי שמן הנותר ממה שהדליקו בו נר  ישנה אימרה

חנוכה הוא סגולה גדולה לרפואה, ובפרט למי שחלה ברגלו 
בחולי הנקרא 'שושנה', ורמזו את הדבר ממילות הפיוט של 
מעוז צור 'מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים'. ורבינו אמר כי 
אכן הסגולה כתובה בספרי חסידות, אבל אסור לעשות כן, כי  

ת הנותר מן השמן שהדליקו בו יש לשרוף באש כי  הלא א
אסור להשתמש בו לדבר חולין, ורק כאשר התנו מראש, מותר 
להשתמש בו לשאר צרכים, אכן, העיר רבינו, שמן כזה שהתנו 

 עליו אינו נחשב 'מותר קנקנים'...
ולמעשה, כשביקשו מרבינו רשות לקחת מה שנשאר מבקבוק  

אין בזה ומותר להשתמש השמן שהדליק בו, אמר שקדושה 
 בזה, אבל שידעו שיתכן גם שהסגולה לא תועיל...

רבינו מברך בקבוקי שמן קטנים שחולקו  בתמונה: 
ע"י הגאון הרב פריינד ראש מוסדות בית אבא בק"ס  

 (בתמונה), בדינר מיוחד שערך לתורמי המוסדות.

  ייפפהה  ממרראאהה

 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה

פפררוותת  אאחחררוותת  עעווללוותת  אאחחררייההןן  ממןן  ההייאאוורר  ררעעוותת  ממרראאהה      ווההננהה  ששבבעע
  ))גג  ,,ממאא((  בבששררוודדקקוותת  

נה של רבנו, כתב רבנו כמה מכתבים ולחת בין הארוסין
לכלתו הרבנית הצדקנית ע"ה שהתגוררה בירושלים, 

(מובא  אחד מהן  ,צוק"לבבית אביה מרן הגרי"ש אלישיב ז
עוסק בפרשתנו. מענין כי המכתב נושא את בספר בית אמי) 

תך י' סיון פתח תקוה"  ולעהתאריך "יום חמישי פ' בה
 .ב על פרשתנו 'מקץ'ואבל נס
כתב דורש החתן בשלום הכלה ומשפחתה,  המ לתיבתח

מה שזה ו"וכעת אכתב לך איזה הערה מה שחשבתי וכמד
 נכון".

כאשר פרעה מתאר את חלומו הראשון עם הפרות הוא 
מזכיר "שבע פרות.. רעות מראה ודקות בשר", ואינו  

יוסף כדי שיפתר כשהוא מספר ל מזכיר דלות כלל, ואלו
דלות  " מר שבע פרות...ואו (פסוק י"ט) לו, הוא מוסיף מעט

(רקות ודקות הוא כפילות של  ורעות תאר מאד ורקות בשר" 
 : לאחר מכן. ועוד הערהאותו דבר אבל דלות בשר הוא תוספת)

הוא משתמש (פסוק כ"ז) , הוא אומר את החלום יוסף פותר
באותן מילים שפרעה אמר בפעם הראשונה "שבע 

להבין  הפרות הרקות והרעות" ולא הזכיר דלות. וצריך
מה השנויים וההוספות האלה. ומישב רבנו במכתבו: 
ואפשר לומר, שבאמת פרעה לא חלם על פרות "דלות"  

והוא הוסיף בכונה  על פרות רעות ודקות,אלא רק 
מעצמו דבר שלא חלם כדי לנסות את יוסף אם פתרונו  

ידע יהיה נכון ויפתור גם מה שלא חלם. אבל יוסף 
ה דלות, ולכן  א ראהאמת ברוח הקודש, שפרעה ל

בפתרון החלום הזכיר רק רקות ורעות, כמו שראה  
 פרעה, ובזה מיושבים כל הפסוקים. 

את מכתבו מסיים: והנני דו"ש ושלום אביך הגאון 
 שליט"א וכל המשפחה, חיים.

    ((ששבבעעננוו  ממטטוובבךך))
 

ש"ת   ץק  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מקץ תשפ"א

רולא נודע כי באו אל ץ"בנהר

 תבע הש"ו  ה"עו  תהן ז'  דו  תל הץלישה
 כחיתו  תהן  ץבלו  חיו ן  ז'  דו  תל הץדותה

טוב  מה  בעתו  דבר  מקץ  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן בענין חלום פרעה על שבע הפרות הרעות 

שאכלו את שבע הפרות הבריאות )בראשית מא-א(:

והנה  חולם  ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  "ויהי 

עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות 

והנה  באחו,  ותרעינה  בשר  ובריאות  מראה  יפות 

שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור רעות 

על  הפרות  אצל  ותעמודנה  בשר  ודקות  מראה 

שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות 

והבריאות  המראה  יפות  הפרות  שבע  את  הבשר 

וייקץ פרעה".

כל  מסבב  הקב"ה  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

בכך  לסבב  כדי  לפרעה,  זה  חלום  הביא  הסיבות 

שיצא יוסף מבית האסורים לפתור את החלום, ועל 

הנה  מצרים.  כל  על  לשלוט  לגדולתו  עלה  זה  ידי 

כי כן צריך ביאור מהו הקשר בין החלום על שבע 

הפרות  שבע  את  שבלעו  המראה  רעות  הפרות 

שבלעו  הדקות  השבלים  שבע  וכן  המראה,  יפות 

כפי  אשר  והטובות,  הבריאות  השבלים  שבע  את 

שפתר יוסף הן רמז על שבע שנות השבע לעומת 

שבע שנות הרעב, למה שסיבב הקב"ה שבעקבות 

חלום זה ישלוט יוסף על כל מצרים.

  י ביץת  יוסף לייעק לש"עה
ל נו  אית נבון וחכם על  צ"ים

עוד ראוי להתבונן על מה שייעץ יוסף לפרעה 

ירא  "ועתה  לג(:  )שם  החלום  את  לו  שפתר  אחרי 

מצרים,  ארץ  על  וישיתהו  וחכם  נבון  איש  פרעה 

יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחמש את ארץ 

האריז"ל  רבינו  ותמה  השבע".  שני  בשבע  מצרים 

ב"שער הפסוקים" )ד"ה ויאמר יוסף(: "וקשה, הליועץ 

נבון  איש  פרעה  ירא  ועתה  שאמר  נתנוהו,  למלך 

וחכם, ודי לו לפתור החלום אשר שאל ממנו".

ומיישב האריז"ל ענין זה בדרך הפשט, בהקדם 

לפרש מה שכתוב )שם כה(: "ויאמר יוסף אל פרעה 

עושה  האלקים  אשר  את  הוא,  אחד  פרעה  חלום 

"האלקים  שאמר  מה  ביאור  וצריך  לפרעה".  הגיד 

בלשון  "יעשה"  בלשון הוה, והיה לו לומר  עושה" 

והרעב.  השבע  שנות  באו  לא  עדיין  שהרי  עתיד, 

ומתרץ על פי מה ששנינו בגמרא )ברכות נה.(: "אמר 

הקב"ה  עליהם  מכריז  דברים  שלשה  יוחנן,  רבי 

בעצמו, ואלו הן, רעב ושובע ופרנס טוב".

מתוך  דברים  שני  בחלום  ראה  פרעה  והנה 

שהן  בעצמו,  עליהם  מכריז  שהקב"ה  השלשה 

יוסף  השיג  מזה  הרעב,  ושנות  השבע  שנות 

השלישי  הדבר  על  גם  להכריז  רוצה  שהקב"ה 

"את אשר  יוסף לפרעה:  "פרנס טוב". על כן אמר 

בעצמו  עליהם  להכריז  תמיד   - עושה"  האלקים 

שובע ורעב "הגיד לפרעה. ועתה" שהראה הקב"ה 

שנים משלשת הדברים שהוא מכריז עליהם, הרי 

"פרנס  על  גם  להכריז  רוצה  שהקב"ה  סימן  זה 

וישיתהו  וחכם  נבון  איש  פרעה  "ירא  כן  על  טוב", 

על ארץ מצרים".

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

מתוך  לפרעה  יוסף  הוכיח  איך  עוד  לבאר  נראה 

החלום עצמו, שהוא צריך למנות איש נבון וחכם 

על ארץ מצרים, בהקדם לבאר מה שסיבב הקב"ה 

החלום  ידי  על  במצרים,  לגדולה  יוסף  שעלה 

המראה  רעות  הפרות  שבע  על  לפרעה  שהראה 

שבלעו את שבע הפרות טובות המראה.

 הש"ו  הטובו  ז'  דו  הץדותה
הש"ו  ה"עו  ז'  דו  הטו אה

פתח דברינו יאיר במה שמבאר בזוהר הקדוש 

המראה  טובות  הפרות  שבע  כי  קצד.(,  )פרשתנו 

על  רמז  הן  והמלאות,  הבריאות  השבלים  ושבע 

שבע המדות מצד הקדושה: חסד, גבורה, תפארת, 

נצח, הוד, יסוד, מלכות, ואילו שבע הפרות הרעות 

שבע  על  רמז  הן  והשדופות,  הדקות  והשבלים 

מדות  לז'  המתנגדות  הקליפה,  מצד  המדות 

הקדושה בבחינת )קהלת ז-יד(: "זה לעומת זה עשה 

האלקים". הנה הדברים בלשון קדשו:

"שבע פרות הטובות דרגין אינון עלאין על אחרנין, 

אלין  דלתתא,  אחרנין  דרגין  הרעות  הפרות  ושבע 

פירוש:  מסטרא דקדושה ואלין מסטרא דמסאבא". 

"שבע פרות הטובות מדרגות עליונות הן על מדרגות 

הן  אחרות  מדרגות  הרעות  הפרות  ושבע  האחרות, 

למטה, אלו מצד הקדושה ואלו מצד הטומאה".

השבלים  שבע  ענין  זו  בדרך  הזוהר  מבאר  וכן 

הטובות לעומת שבע השבלים הרעות, שהן רמז על 

המדות  שבע  לעומת  הקדושה  מצד  המדות  שבע 

לבאר  הזוהר  מוסיף  האמור  פי  על  הטומאה.  מצד 

"ותרעינה  הטעם שכתוב רק אצל הפרות הטובות: 

התחברות  הוא  קדושה  של  סימן  כי  לרמז  באחו", 

ִחּבּוָרא  ָאחּו, בְּ ְרֶעיָנה בָּ "ַותִּ באחדות בלי שום פירוד: 

הּו  ח בְּ כַּ תַּ ָלא ִאשְׁ ַאְחָווָתא ]בהתחברות ובאחווה[, דְּ בְּ

ירּוָדא" ]שלא נמצא בהם פירוד[. פִּ

בדברי  המבואר  פי  על  הוא  הענין  ביאור 

הקדושה  כי  ז(  פרק  יא  שער  חיים  )עץ  האריז"ל  רבינו 

אבל  היחיד,  רשות  בבחינת  דאחדות  סטרא  היא 

בבחינת  דפירודא  סטרא  היא  אחרא  הסטרא 

"הן רבים  )שמות ה-ה(:  רשות הרבים, בסוד הכתוב 

הוא  קדושה  של  הסימן  לכן  הארץ".  עם  עתה 

הוא  טומאה  של  הסימן  ואילו  ואהבה,  אחדות 

פירוד ושנאה.

הן  השבע  שנות  שבע  כי  מזה  להבין  נשכיל 

ז' המדות שמצד הקדושה, שהן צינורות  רמז על 

לכל  ידן  על  משפיע  שהקב"ה  טוב  רב  שפע  של 

העולם, לכן יש כנגדן ז' ימי השבוע המכוונים כנגד 

ז'  על  רמז  הן  הרעב  שנות  שבע  ואילו  המדות,  ז' 

מצד  כלום  בהן  שאין  הטומאה,  שמצד  המדות 

עצמן כי אם חורבן ושנות רעב. 

 ז' ה דו   צד הץלישה
חיו ן  ז'  דו  הץדותה

אמנם לפי זה צריך ביאור מה שהראה הקב"ה 

הפרות  "ותאכלנה  מא-ד(:  )בראשית  בחלום  לפרעה 

רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות 
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