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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

 )לה'( וצדקותו )לאדונו( למדנו על נאמנותו .פרק מ פסוק כג –מפרק לט פסוק ז' השבוע למדנו בעזרתו ית' 
  .רב סתה לשכנע אותו זמןישל יוסף שממאן לרעיונות של אשת פוטיפר אפילו שהיא נ

זה ה' עושה שיוסף ימצא חן בעני למדנו על יוסף בבית הסוהר שאינו מאבד את בטחונו בה' ית' ואפילו במקום כ
סוהר ממנה את יוסף להיות אחראי על כל הנעשה בבית ל הנמצאים ובעיני שר בית הסוהר עד ששר בית הכ

על החלומות שלהם ועל הפטרון שיוסף  ,הסוהר. סיפרנו על שר המשקים והאופים מדוע הושלכו לבית הסוהר
 פטר להם שהתברר אחר שלושה ימים  כנכון. 

 .חזק חזק ונתחזק

ציה קים מלאים מרץ ומוטיבישב אך הילדים הצדיפרשת ו יתה לסיים בסוףיהתוכנית השנתית השהאמת 
וסיפרנו על חלומות  ז-מא אלהמשיך וללמוד עוד דברים חדשים ולכן כבר בסוף השבוע התחלנו פרשת מקץ 

 .פרעה
הוא  -לא יודע מה אני עושה בבית -הרי האדון שלי. לא ידע איתי מה בבית -הן אדוני -יט( אשת פוטיפר-)ז

איננו חשוב..  -עושה דברים לא טובים. איננו גדול בבית הזה ממנילא בודק אחרי מכיוון שהוא סומך עלי שאיני 
הסיבה הראשונה שיוסף מסרב היא שהוא נאמן לאדון שלו ולא רוצה לעשות משהוא שהוא לא מסכים. 

 הסיבה השני שיוסף מסרב מכיוון שזה חטא חמור לה' לקחת אישה נשואה. -וחטאתי לאלקים
סתה לשכנע את יוסף כל יום חכמים מלמדים אותנו ששנה שלמה היא כאשר היא נ -כדברה אל יוסף יום יום

 -לא קבל את בקשתה. לשכב אצלה להיות עמה -נסתה לשכנע אותו )דעת זקנים בעלי התוס'(. ולא שמע אליה
ואפילו לא  לא רק שלאל הסכים לשכב אצלה אלא בכלל לא רצה להיות רק איתה בחדר לבד )ספורנו ורשב"ם(

 רצה סתם לדבר איתה )ראב"ע(.
שהיה יום מיוחד יום מסיבה של ע"ז שיוסף כמובן לא משתתף בו ואשת פוטיפר עשתה עצמה  -ויהי כהיום הזה

יוסף בא רק בשביל לעבוד אם הוא היה  -כחולה על מת להשאר עם יוסף )רש"י(. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו
 )ספורנו(. סיודע שהיא בבית בכלל לא היה נכנ

 לכבוד גבירתו לא רצא להוציא בגדו בכח )רמב"ן(. -ויעזוב בגדו בידה
וכך   המצרים שנאו את העבריםמבני עבר מעבר הנהר )רש"י(  -בריאיש ע פוטיפר הביא לנו. -ראו הביא לנו

 לעשות ממנו צחוק. -בעני כל בני הבית. לצחק בנו אשת פוטיפר מנסה לבזות את יוסף
הילדים הקשו מדוע כאן כתוב ויצא ואילו בפסוק יג ויח כתוב רק וינס אחוצה )יש תשובה  -חוצהוינוס ויצא ה

 (מעניינת בהעמ"ד
הוא מאוד כעס אך לא הורג את יוסף מכיון שיודע שיוסף כל כך ישר ונאמן ולכן  -ויהי כשמע אדוניו... ויחר אפו

 לא האמין לגמרי לאישתו )ספורנו(.
מאהבתו את יוסף הוא שם אותו בבית סהר  -מקום אשר אסירי המלך אסורים -הרכג( יוסף בבית הס-)כ

פרס עליו חסד  -עם יוסף. ויט אליו חסד -ויהי ה' את יוסף .()רמב"ן שהאנשים החשובים )שחטאו( נמצאים
 עשה ימצא חן בעיני ..  -כלומר עשה שהוא ימצא חן בעיני כל רואיו. ויתן חנו בעיני שר בית הסהר

 והם עושים )ת"א(.הוא אומר להם  -ר עושים שם הוא הי ה עושהואת כל אש
לא רואה שיוסף עושה שום דבר לא טוב )לא מוצא סיבה מוצדקת למה הכניסו  -אין שר את כל מאומה בידו

 העמ"ד(.  -את יוסף לבית הסהר

 :עברית
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