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 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!

 שלום וברכה!

בלימודנו אנו כבר מתחילים לחוש את סיום החומש הקרב ובא, הילדים כבר 

ימים עד שנגיע ל"סיום"... )בשבוע הבא נפרסם בעז"ה פרשו סופרים את ה

 ובלנ"ד פרטים מדויקים(.

ובד בעבודות קשות, אך כשאדוניו רואה שבכל דבר הוא מצליח הוא יוסף בהתחלה ע – יוסף בבית פוטיפר

לאט לאט ממנה אותו לתפקידים יותר חשובים עד שבסוף הוא נהיה אחראי על כל ביתו מלבד קביעת המאכלים 
לסעודות. פוטיפר רואה את יוסף ממלמל לפני ואחרי כל עבודה והוא שואל אותו לפשר העניין, ויוסף מסביר שהוא 

 לה' שברא את העולם. תיארנו בהרחבה את הסייעתא דשמיא ואת הצלחתו של יוסף לעומת העבדים האחרים. מתפלל

יוסף הצדיק בזכות קדושתו נראה יפה מאוד ולכן אשת פוטיפר רוצה להתחתן אתו. היא ניגשת  – אשת פוטיפר

תו ועוד שזה חטא לה'. היא מחליפה כל אליו ומבקשת ויוסף כמובן מתנגד: הרי האדון כ"כ סומך עליו ואיך יגנוב את אש
הזמן בגדים ותכשיטים למשוך את תשומת ליבו ויוסף הצדיק נזהר שלא להסתכל עליה בכלל וכן נזהר לבדוק כל פעם 
לפני כניסתו לארמון שיש עוד אנשים מלבדם. היא מאיימת עליו באיבוד עיניו וכו' והוא לא מסכים. ביום החג לפסלים 

ן ויוסף נכנס בלי לבדוק )הוא לא ידע שאשת פוטיפר עשתה את עצמה כחולה ונשארה( ופתאום אשת כולם הלכו מהארמו
פוטיפר תופסת אותו ורוצה להתחתן עמו. יוסף מיד משאיר את הבגד העליון בידיה ובורח. היא משקרת שהוא ניסה 

 רגו(.להתחתן עמה ופוטיפר משליך אותו לבית הסוהר. )הוא לא האמין לה כ"כ ולכן לא ה

שנה!( אך גם שם כמובן ה' שומר ודואג.  21המסכן נמצא בבית הסוהר )סה"כ   יוסף – יוסף בבית הסוהר

יוסף מתמנה לאחראי על כל האסירים וכך שוררת ברכה ושלוה בכל סדרי ענייניהם. שרי המשקים והאופים מגיעים 
ואה אותם עצובים בגלל חלומותיהם, יוסף לכלא, הם עצובים מאוד ויוסף מנחמם ומשמחם. יום אחד יוסף מגיע ור

בצידקותו משדלם לספר לו אותם ופותר אותם. יוסף מבקש משר המשקים להכיר לו טובה ולהזכירו לפני פרעה. לאחר 
שלושה ימים מתקיימים החלומות שר המשקים חוזר לתפקידו )הזבוב נפל בטעות( ושר האופים נתלה )לא השגיח כראוי 

 מנם שר המשקים כפוי הטובה שכח את יוסף )הפוך מיעקב שהכיר טובה לאנשי שכם( אך ה' זכר...על נקיון הכלים(. א

חלום מוזר, שבע פרות שמנות עולות מהיאור ואחריהן שבע רזות ביותר, הרזות  פרעה חולם – חלומות פרעה

בולעות את השמנות ולא ניכר כלל שהן בלעו אותן. הוא מתעורר בבהלה וחוזר לישון וחולם חלום שני: שבע שיבולים 
עות אותן. הוא שמנות ומשובחות ואחריהן רזות ודקות שצומחות לפניהם ומסתירות אותן למרות דקותן וכאילו בול

מדינות  7מתעורר בבוקר ומזדרז לקרוא לכל חכמי מצריים שיפתרו את חלומותיו. הם מציעים כל מיני פתרונות הבל )
נער,  –ימותו( ולבסוף שר המשקים נזכר ביוסף )גם אז הוא מזכיר אותו בצורה מזלזלת  7בנות יוולדו ו 7יפסיד,  7ינצח ו

. יוסף מגיע לארמון, כולם מזלזלים בו בליבם, פרעה מבקש שיפתור לו, יוסף ע"מ שלא יקבל תפקיד( -עבד, עברי 
בענוותו אומר שאיננו הפותר אלא ה' ופותר את החלום שיהיו שבע שני שבע ושבע שני רעב. יוסף ממשיך ומציע למנות 

יותר לכך הוא יוסף אחראי שידאג למחסנים ובחכמתו ידע איך לשמר את הגידולים השונים. פרעה מיד אומר שהמתאים ב
 היחיד בכל מצרים שה' מגלה לו דברים וחכמתו אלוקית ולא אנושית.

יוסף אינו מתבטל ונח מימי הכלא אלא מיד מזדרז ועובר בכל מצרים וממנה אחראים בכל  – יוסף משנה למלך

מביא חמישית עיר ועיר ומדריך אותם איך לשמור את הכל. מתחילות שנות השבע, הארץ מבורכת ביותר וכל אחד 
 ואח"כ מהאוצרות בכסף. האישיים רעב, בהתחלה כל אחד לוקח ממחסניומתחיל המפירותיו לאוצרות. 

מעוז צור )בית שירים ששרנו :   ♪♪♪
על הניסים,   באו זרים,   וכל ראשון(, 

,    יונים נקבצו נת,   הנרות הללושמו
 מנגינות, מסרת גיבורים... 4 -עלי

שימו לב! ביום שלישי ז' טבת )אחרי חנוכה( תערך 

אסיפת אמהות עם יעל בגן. לאחר מכן תתקיים אסיפה 

 לאבות ואמהות למעוניינים בהכרות עם הת"ת.

 



הרעב קשה גם בא"י, יעקב רואה אנשים מגיעים ממצריים עם אוכל ומבקש מבניו  – ירידת האחים למצרים

. ע"מ לחפשו הם יורדים כולם שילכו לשם. האחים שמחים מאוד סוף סוף יוכלו לחפש את יוסף ולתקן את חטאם
למצריים )למרות שהיה מספיק אח אחד עם עשרה חמורים(. האחים החליטו לשחרר את יוסף מעבדותו בכל מחיר 
ואפילו בכח אם יהיה צריך, הם חייבים לתקן! הם מגיעים לשם וכל אח נכנס משער אחר ומחפש באיזור אחר ובסוף 

כים למחסנים ע"מ לקנות אוכל ואז מתברר להם שצריך אישור מצפנת פענח. כולם חוזרים עצובים שלא מצאו. הם ממשי
)יוסף הצדיק שכ"כ רצה לפגוש את אחיו תיקן שירשמו את שמות כל הנכנסים וכן שכל הבאים מחוץ למצרים יצטרכו 

 לקבל אישור ממנו(.

 שבת שלום                                                                                                      

 נחום   

 

 

 

 

 

 


