
 ד                                              "בס
     חלומות שר המשקי והאופי חלומות שר המשקי והאופי חלומות שר המשקי והאופי חלומות שר המשקי והאופי––––פרשת וישב פרשת וישב פרשת וישב פרשת וישב 

    בראשית פרק מ בראשית פרק מ בראשית פרק מ בראשית פרק מ . . . . אאאא
 :ַוְיִהי 'ַחר ַהְ&ָבִרי ָהֵאֶ%ה ָחְטא# ַמְ"ֵקה ֶמֶלְ� ִמְצַרִי ְוָהאֶֹפה ַלֲאדֵֹניֶה ְלֶמֶלְ� ִמְצָרִי) א(
 :ָסִריָסיו ַעל ַ.ר ַהַ/ְ"ִקי ְוַעל ַ.ר ָהא-ִפיַוִ,ְקצֹ+ ַ*ְרעֹה ַעל ְ"ֵני ) ב(
 :ַוִ,56ֵ אָֹת 3ְִמְ"ַמר 3ֵית ַ.ר ַה3ָ4ִַחי ֶאל 3ֵית ַה2ַֹהר ְמק- ֲאֶ"ר י-ֵס+ 1ס#ר ָ") ג(
 :ָמרַוִ,ְפקֹד ַ.ר ַה3ָ4ִַחי ֶאת י-ֵס+ ִא6ָ ַוְיָ"ֶרת אָֹת ַוִ,ְהי# ָיִמי 3ְִמְ") ד(
 :ַוַ,ַחְלמ# ֲחל- ְ"ֵניֶה ִאי" ֲחלֹמ- 3ְַלְיָלה ֶאָחד ִאי" 7ְִפְתר-5 ֲחלֹמ- ַהַ/ְ"ֶקה ְוָהאֶֹפה ֲאֶ"ר ְלֶמֶלְ� ִמְצַרִי ֲאֶ"ר ֲאס#ִרי 3ְֵבית ַה2ַֹהר) ה(
 :ַוָ,בֹא ֲאֵליֶה י-ֵס+ 33ֶַֹקר ַוַ,ְרא אָֹת ְוִה9ָ זֲֹעִפי) ו(
 : ַוִ,ְ"'ל ֶאת ְסִריֵסי ַפְרעֹה ֲאֶ"ר ִא6- ְבִמְ"ַמר 3ֵית ֲאדָֹניו ֵלאמֹר ַמ&#ַע ְ*ֵניֶכ ָרִעי ַה,-)ז(
 :ַו,ֹאְמר# ֵאָליו ֲחל- ָחַלְמנ# #פֵֹתר ֵאי5 אֹת- ַו,ֹאֶמר ֲאֵלֶה י-ֵס+ ֲהל-א ֵלאלִֹהי ִ*ְתרִֹני ַסְ*ר# ָנא ִלי) ח(
 :ֵ*ר ַ.ר ַהַ/ְ"ִקי ֶאת ֲחלֹמ- ְלי-ֵס+ ַו,ֹאֶמר ל- 3ֲַחל-ִמי ְוִה9ֵה ֶגֶפ5 ְלָפָניַוְיַס) ט(
 :#ַבֶ=ֶפ5 ְ"לָֹ"ה ָ.ִריִג ְוִהיא ְכפַֹרַחת ָעְלָתה ִנָ>; ִהְבִ"יל# 'ְ"7ְלֶֹתיָה ֲעָנִבי) י(
 :ֶאְ.ַחט אָֹת ֶאל 7-ס ַ*ְרעֹה ָוֶא56ֵ ֶאת ַה7-ס ַעל 7ַ+ ַ*ְרעֹהְוכ-ס ַ*ְרעֹה 3ְָיִדי ָוֶאַ<ח ֶאת ָהֲעָנִבי ָו) יא(
 :ַו,ֹאֶמר ל- י-ֵס+ ֶזה ִ*ְתרֹנ- ְ"לֶֹ"ת ַהָ?ִרִגי ְ"לֶֹ"ת ָיִמי ֵה) יב(
 :כ-ס ַ*ְרעֹה 3ְָיד- 7ִַ/ְ"ָ*ט ָהִרא"-5 ֲאֶ"ר ָהִייָת ַמְ"ֵקה3ְ#ע-ד ְ"לֶֹ"ת ָיִמי ִיָ?א ַפְרעֹה ֶאת רֹאֶ"ָ� ַוֲהִ"יְבָ� ַעל 9ֶ7ַָ� ְוָנַת6ָ ) יג(
 :7ִי ִא ְזַכְר6ִַני ִא6ְָ� 7ֲַאֶ"ר ִייַטב ָלְ� ְוָעִ.יָת 9ָא ִעָ/ִדי ָחֶסד ְוִהְז7ְַר6ִַני ֶאל ַ*ְרעֹה ְוה-ֵצאַתִני ִמ5 ַה3ִַית ַהֶ@ה) יד(
 :י ֵמֶאֶרB ָהִעְבִרי ְוַג *ֹה לֹא ָעִ.יִתי ְמא#ָמה 7ִי ָ.מ# אִֹתי 33ַ-ר7ִי ג9Aֹב =9ַAְב6ִ) טו(
 :ַוַ,ְרא ַ.ר ָהאִֹפי 7ִי ט-ב ָ*ָתר ַו,ֹאֶמר ֶאל י-ֵס+ '+ ֲאִני 3ֲַחל-ִמי ְוִה9ֵה ְ"לָֹ"ה ַסֵ%י חִֹרי ַעל רֹאִ"י) טז(
 : ַ*ְרעֹה ַמֲעֵ.ה אֶֹפה ְוָהע-+ אֵֹכל אָֹת ִמ5 ַה2ַל ֵמַעל רֹאִ"י#ַב2ַל ָהֶעְלי-5 ִמ7ֹל ַמֲאַכל) יז(
 :ַוַ,ַע5 י-ֵס+ ַו,ֹאֶמר ֶזה ִ*ְתרֹנ- ְ"לֶֹ"ת ַה%ִ2ַי ְ"לֶֹ"ת ָיִמי ֵה) יח(
 :1ַכל ָהע-+ ֶאת 3ְָ.ְרָ� ֵמָעֶלי3ְ�ָע-ד ְ"לֶֹ"ת ָיִמי ִיָ?א ַפְרעֹה ֶאת רֹאְ"ָ� ֵמָעֶליָ� ְוָתָלה א-ְתָ� ַעל ֵעB ְו) יט(
ֶ%ֶדת ֶאת ַ*ְרעֹה ַוַ,ַע. ִמְ"6ֶה ְלָכל ֲעָבָדיו ַוִ,ָ?א ֶאת רֹא" ַ.ר ַהַ/ְ"ִקי ְוֶאת רֹא" ַ.ר ָהאִֹפי 3ְת-ְ� ֲעָבָדיו) כ( Aה  :ַוְיִהי 3ַ,- ַהCְִליִ"י י-
 : ַעל ַמְ"ֵקה# ַוִ,56ֵ ַה7-ס ַעל 7ַ+ ַ*ְרעֹהַוָ,ֶ"ב ֶאת ַ.ר ַהַ/ְ"ִקי) כא(
 :ְוֵאת ַ.ר ָהאִֹפי 6ָָלה 7ֲַאֶ"ר ָ*ַתר ָלֶה י-ֵס+) כב(
 פ: ְולֹא ָזַכר ַ.ר ַהַ/ְ"ִקי ֶאת י-ֵס+ ַוִ,ְ"7ֵָחה#) כג(
    פרשה פח פרשה פח פרשה פח פרשה פח ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה . . . . בבבב

ד חטאו משקה מל� מצרי "הה, שר האופי צרור נמצא בתו� גלוסקי5 שלו, פוטירי5 שלוב רבנ5 אמרי שר המשקי זבוב נמצא בתו� פיילי 
וחטאתי ' נאמר כא5 חטאו ונאמר להל5 ואי� אעשה וגו, רבי אביתר אמר בקשו להזדווג לבתו של מל�, בתשמיש אדוניה, והאופה לאדוניה

 . לאלהי
 תלמוד בבלי מסכת חולי5 ד+ צב עמוד א תלמוד בבלי מסכת חולי5 ד+ צב עמוד א תלמוד בבלי מסכת חולי5 ד+ צב עמוד א תלמוד בבלי מסכת חולי5 ד+ צב עמוד א . . . . גגגג
הבשילו ,  אלו האמהותFוהיא כפורחת עלתה נצה ,  זה אברה יצחק ויעקבFשלשה שריגי ,  זה העולFגפ5 : אליעזר אומררבי , תניא..

 : אלא! והלא אי5 מראי5 לו לאד אלא מה שעתיד להיות? וכי מראי5 לו לאד מה שהיה: אמר לו רבי יהושע.  אלו השבטיFאשכלותיה ענבי
 אלו הצדיקי Fהבשילו אשכלותיה ענבי ,  אלו סנהדריF5והיא כפורחת עלתה נצה ,  אלו משה ואהר5 ומריFשלשה שריגי ,  זה תורהFגפ5 

שלשה ,  זה ירושליFגפ5 : רבי אלעזר המודעי אומר; דמוקי ליה כוליה בחד מקו, עדיי5 צריכי5 אנו למודעי: ג"אמר ר. שבכל דור ודור
 רבי יהושע ב5 לוי .  אלו נסכיFהבשילו אשכלותיה ענבי ,  אלו פרחי כהונהFפורחת עלתה נצה והיא כ, וכה5 גדול, מל�,  זה מקדשFשריגי

,  אלו הבכוריFוהיא כפורחת עלתה נצה , ומ5, עמוד ענ5,  זה בארFשלשה שריגי ,  זו תורהFגפ5 : יהושע ב5 לוי' דאמר ר, מוקי לה במתנות
 שלשה , גפ5 ממצרי תסיע+ 'תהלי פ: +וכ5 הוא אומר,  אלו ישראלFגפ5 :  בר אבא אמררבי ירמיה.  אלו נסכיFהבשילו אשכלותיה ענבי

 וכ5 הוא ,  הגיע זמנ5 של ישראל לפרות ולרבותFוהיא כפורחת עלתה נצה ,  אלו שלשה רגלי שישראל עולי5 בה5 בכל שנה ושנהFשריגי
ויז נצח על בגדי וכל + ג"ישעיהו ס: +וכ5 הוא אומר, ל ישראל ליגאל הגיע זמ5 שFעלתה נצה , ובני ישראל פרו וישרצו+ 'שמות א: +אומר

שלשה כוסות האמורות במצרי : והיינו דאמר רבא.  הגיע זמנה של מצרי לשתות כוס התרעלהFהבשילו אשכלותיה ענבי , מלבושי אגאלתי
אמר ליה רבי אבא לרבי ירמיה בר . עובדי כוכביואחד שעתידה לשתות ע כל ה, ואחד ששתה בימי פרעה נכה, אחד ששתה בימי משה? למה
,  אלו בעלי בתיFזמורות שבה , אומה זו כגפ5 נמשלה: אמר רבי שמעו5 ב5 לקיש.  כוות� דריש להוFכי דריש להו רב להני קראי באגדתא : אבא

ליבעי רחמי : והיינו דשלחו מת; ראל אלו ריקני שבישFקנוקנות שבה ,  אלו עמי הארFBעלי5 שבה ,  אלו תלמידי חכמיFאשכולות שבה 
 . דאילמלא עליא לא מתקיימ5 איתכליא, איתכליא על עליא

    יונת5 בראשית פרק מ יונת5 בראשית פרק מ יונת5 בראשית פרק מ יונת5 בראשית פרק מ . . . . דדדד
יְרֵמי ַסָמא ְדמ-ָתא 3ְֵמיְכֵלי; ַוֲהָוה 3ַָתר ִ*ְתָגַמָיא ָהִאֵלי5 ְוִאְתַחָווא ְלֵמיַמר ָסְרח# ַרב ְמז#ַגָיא ְדַמְל7ָא ְדִמְצַרִי ְוַרב ַנֲח6-ַמָיא ְוִאְתַיֲעט# ְלִמ) א(

 :#ְבַמְ"ַקֵיי; ְלִמיְקַטל ְלִרי3-ְנה- ְלַמְל7ָא ְדִמְצָרִי
 ְבֵניה-5 ֲעִתיִדי5 ְלִמיְ"6ְַע3ְָדא ַוֲאַמר ֵלי; י-ֵס+ ֵדי5 ס-+ *-ְ"ָרָנא ְדֶחְלָמא 6ְָלֵתי ְמצ-ְגָיא 6ְָלֵתי 'ְבַהת ַעְלָמא ִאינ5# 'ְבָרָה ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְדִמ5 3ְֵני) יב(

 ְלִמְצַרִי 3ְִטיָנא #ְבִליְבָנא #ְבָכל *#ְלָחָנָהא 3ְ'ְנֵ*י ְבָרא #ִמ5 3ַָתר 7ְד-5 ִמְתָ*ְרִקי5 ַעל ַיד 6ְַלת ַרֲעָיי5 ְוִדי ֲאַמְר6ְ ְנִסיִבית ַית ִעיְנַבָייא ְוַעְצִרית ַיְתה-
יָהִבית ַית 7ַָסא ִליָדא ְדַפְרעֹה ה#א ְפָייָלא ְדר#ְגָזא ְדָעִתיד ַ*ְרעֹה ָ"ֵתי 3ְִעְקָבא ְו'6ְ ַרב ְמז-ַגָיא 6ְַק3ֵל ֲאַגר ַטב ַעל ֶחְלָמְ� ַטב ְלַכָסא ְדַפְרעֹה ִו

 :ָנְ�ְדָחַלְמ6ָא #פ-ְ"ָרֵני; ֵדי5 ה#א ָלְ� 6ְָלֵתי ְמצ-ְגָייא 6ְָלָתא י-ִמי5 ִהינ5# ְלפ#ְרָק
3ְס-+ 6ְָלֵתי י-ִמי5 ֵייע#ל ֳקָד ַ*ְרעֹה ד#ְכָרָנְ� ְוָיִרי ַית ֵריָ"ְ� 3ִיָקר ִויֵתִביָנְ� ַעל ִ"מ#ָ"ְ� ְוִת56ֵ 7ַָסא ְדַפְרעֹה 3ִיֵדי; 7ְִהְלָכָתא ַקְדָמ1ה ַדֲהִוית ) יג(

 :ְמז-ֵגי;
ְוָנַקט ר-ֲחָצֵני; ְדַבר ַנ" ַוֲאַמר ְלַרב ְמז-ַגָיא ֱאָלֵה5 6ְִד7ְִריַנִני ִעָמְ� 7ַד ִייַטב ָלְ� ְוֶתֱעַבד 7ְד-5 ִעִמי ִטיב# ְוִתיְד7ַר ָעַלי ְ"ַבק י-ֵס+ ַית ר-ֲחָצֵני; ִדְלֵעיל ) יד(

 :ֳקָד ַ*ְרעֹה #ְתַהְנְפִקיַנִני ִמ5 3ֵית ֲאִסיֵרי ָהֵדי5
 :ְרָעא ְדִעיְבָרֵאי ְוא#+ ָהָכא ָלא ֲעָבִדית ִמַדַע 3ִי" ֲאר# ַ"ִויא# ָיִתי 3ְֵבית ֲאִסיֵריֲאר# ִמְגַנב ִאְתַגֵניִבית ִמ5 ') טו(
+ ֲאָנא ַהִוית ָחֵמי 3ְֶחְלִמי ַוֲחָמא ַרב ַנְח6-ֵמי ֲאר# ָיא#ת ָ*ָ"ר ְדה#א ָחָמא *#ְ"ַר5 ֵחיְלָמא ְדַחְבֵרי; ְוָ"ֵרי ְלַמָלָלא 3ְִל"-5 ר#ְגָזא ַוֲאַמר ְלי-ֵס+ א#) טז(

 :ְוָהא 6ְָלָתא ַסִלי5 ְדִפי6ָא ַנְקָיא ַעל ֵריִ"י
 :#ְבַסָלא ִעָל1ה ִמ7ָל 6ְַפנ#ֵקי ֵמיַכל ַ*ְרעֹה ע-ַבד ַנְח6- ְוע-ָפא 1ִכיל ַיְתה- ִמ5 ַסָלא ֵמִעיַלֵוי ֵריִ"י) יז(
ָלָתא ַסַלָיא 6ְָלֵתי ַ"ֲע#3ַדָיא ִהינ5# ַדֲעִתיִדי5 ְלֵבית ִיְ.ָרֵאל ְלִמְ"6ֲַע3ְָדא ְו'ְנ6ְ ַרב ַנֲח6-ֵמי 6ְַק3ֵיל ֲאַגר #ְ"ָרֵני; 6ְְו1ֵתיב י-ֵס+ ְו1ַמר ֵדי5 ה#א *) יח(

 :ְ"ָרֵני; 6ְָלָתא ַסַלָיא 6ְַלת י-ִמי5 ִהינ5# ְלַקְטָל3ִ�ְי" ַעל ֶחְלָמְ� 3ִי" ְדָחַלְמ6ָ ְדָפַ"ר ֵלי; י-ֵס+ ַית ַמה ִדְ"ַפר 3ְֵעינ-י ַוֲאַמר ֵלי; ֵדי5 ָלְ� *#
 :3ְס-+ 6ְָלָתא י-ִמי5 ַיֲעִדי ַ*ְרעֹה 3ְַסְייָפא ַית ֵריָ"ְ� ֵמִעיל-י ג#ָפְ� ְוִיְצל-ב ָיָתְ� ַעל ֵקיָסא ְוֵייכ#ל ע-ָפא ַית 3ִיְ.ָרְ� ִמיָנְ�) יט(
 :י- ְגנ#ָסא ְדַפְרעֹה ְוָעַבד ֵ"יר# ְלָכל ַעְבד-י ְור-ַמ ַית ֵרי" ַרב ְמז-ַגָיא ְוַית ֵרי" ַרב ַנְח6-ַמָיא 3ְג- ַעְבד-יַוֲהָוה 3ְי- 6ְִליָתֵאי ) כ(
 :עֹהְו1ֵתיב ַית ַרב ְמז-ֵגי; ַעל ַמְזֵגי; ְדִאְ"7ַ6ַח ְדָלא ֲהָוה 3ְֵעיָטא ַהה#א ִויַהב 7ַָסא ַעל ְיָדא ְדַפְר) כא(
 :ְוַית ַרב ַנְח6-ֵמי ְצָלב ְדָיַעט ְלִמְקְטֵלי; ֵהיְכָמא ְדָפַ"ר ְלה- י-ֵס+) כב(
 ַעד ְזַמ5 ִדי ָמָטא ִקיָצא ִמ5 #ְבִגי5 ְדָ"ַבק י-ֵס+ ִחְסָדא ִדְלֵעיל ְוִאְתָרִחיB 3ְַרב ְמז-ַגָיא 3ְִבַ.ר ָעִביד 3ְִגי5 57ֵ ָלא ִאיְד7ַר ַרב ְמז-ַגָיא ַית י-ֵס+ ְו'ְנְ"ֵיי;) כג(

 :ֳקָד ְיָי ְלִמְתַ*ְרָקא
    פרשה פח פרשה פח פרשה פח פרשה פח ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה . . . . הההה

 ..'בעוד שלשת ימי וגו, בשורה טובהאמר לו את בשרתני בשורה טובה א+ אני אבשר� 



זו מלכות , ובסל העליו5, ונותאלו שלשה מלכיות הראש, והנה שלשה סלי חורי, ה שפתחו בא+ ואבדו בא+' ר חמא ד"א, וירא שר האופי
ל את בשרתני "א, כ אוכל את התחתו5"ומשאכל את העליו5 אח, והעו+ אוכל אות, הרביעית שהיא מכתבת טרימוסיאה מכל אומות העול

 ' בעוד שלשת ימי וגו, בשורה רעה א+ אני מבשר� בשורה רעה
    אאאא""""ל חידושי אגדות חולי5 צב על חידושי אגדות חולי5 צב על חידושי אגדות חולי5 צב על חידושי אגדות חולי5 צב ע""""מהרמהרמהרמהר. . . . וווו

וכמו שאמר שר , רק הוי לומר ויפתר לו חלומותיו כפתרו5 חלומו, ה התורה מפרש חלו הרשע ומה פתרונוודעת כי א לא כ5 לא הי
ולא , שעל ידי החלו בא יעקב ליוס+ למצרי, רק מפני שבא התחלת גאולת ישראל. 'וגו ר החלו רק ונחלמה חלוהמשקה לפרעה ולא זכ

וא לא כ5 לא היו , י אות והביא אות אל המעלה הגדולה שלקח לו לע"השכי ממצרי הוציא . קנו ישראל מעלת כי א במצרי
ולכ� החלו הזה , ומעלת ישראל אשר ה מוכני אליה היה גור את גאולת. ה יותר משאר אומות ולא זכו אל מה שזכו"ישראל אל הקב

שיהיו ישראל בגלות מצרי ולכ� היה החלו מעני5 והגאולה אל ישראל מצד חשיבות מעלת אי5 ראויי , שהיה גור וסבה אל הגאולה
כי הגפ5 הוא על כל , כי ישראל בודאי נמשלו לגפ5, ולפיכ� הגפ5 שראה שר המשקה בחלו הוא רומז על ישראל. ישראל ואיכות ומהות

  :ועוד הרבה דברי בזה שהוא מדמה ישראל לגפ5, האילנות בחשיבותו וכ5 ישראל מעלת על כל
    פרק מו פרק מו פרק מו פרק מו בראשית בראשית בראשית בראשית . . . . זזזז
 :ַוִ,2ַע ִיְ.ָרֵאל ְוָכל ֲאֶ"ר ל- ַוָ,בֹא 3ְֵאָרה Cַָבע ַוִ,ְז3ַח ְזָבִחי ֵלאלֵֹהי 1ִביו ִיְצָחק) א(
 :ַו,ֹאֶמר ֱאלִֹהי ְלִיְ.ָרֵאל 3ְַמְראֹת ַהַ%ְיָלה ַו,ֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַו,ֹאֶמר ִה9ִֵני) ב(
 :לֵֹהי 1ִביָ� 'ל 6ִיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה 7ִי ְלג-י ָ=ד-ל ֲאִ.יְמָ� ָ"ַו,ֹאֶמר 1נִֹכי ָהֵאל ֱא) ג(
 :1נִֹכי ֵאֵרד ִעְ/ָ� ִמְצַרְיָמה ְו1נִֹכי 'ַעְלָ� ַג ָעלֹה ְוי-ֵס+ ָיִ"ית ָיד- ַעל ֵעיֶניָ�) ד(

    כלי יקר בראשית פרק מו כלי יקר בראשית פרק מו כלי יקר בראשית פרק מו כלי יקר בראשית פרק מו . . . . חחחח
וזו היא , כל הסיבות והגלגולי האלו היו להוריד מצרימה כדי לפרוע חוב כי גר יהיה זרע�. אנכי ארד עמ� מצרימה ואנכי אעל� ג עלה) ד(

כדר� שמצינו כשיעד לאברה כי גר יהיה זרע� , אל יעקב במראות הלילה'  ועל כ5 נראה ה..העצה העמוקה של אותו צדיק הקבור בחברו5
כ� , ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אבר) בראשית טו יב(נאמר כמו ש, נראה אליו בזמ5 שהשמש שוקעת בנפול תרדמה על האנשי

ועל כ5 היה יעקב מתירא לירד למקו חוש� ענ5 וערפל עד שאמר לו , כי כל זה רמז אל חשכת הגלות, אל יעקב במראות הלילה' נראה ה
והעינוי היה סיבה , ה אמר כ5 ירבה" והקבוזה על ידי העינוי שאמרו פ5 ירבה, ה אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימ� ש"הקב

 :וכאשר יענו אותו כ5 ירבה) שמות א יב(לעשות לגוי גדול כמו שנאמר 
, עמ� היינו ירידת יעקב, כי אנכי ארד היינו ירידת השכינה, אנכי ארד עמ� הקדי ירידת השכינה לירידתו' ובזה מדוקדק הלשו5 שאמר לו ה

המשל בזה למי שמולי� את , ואחר כ� ג עלה היינו עליית השכינה, י אעל� היינו עליית יעקב תחילהואנכ, ובעליה נאמר בהיפ� זה ממש
על כ5 אינו יורד לתו� המי עד שירד שמה תחילה זה המוליכו והוא , חבירו למי עמוקי וחבירו ירא לרדת שמה פ5 יטבע ברוב עומק

כדי שבי5 בירידה ובי5 , אלא הוא העולה תחילה ומוליכו אחריו,  ישאר במי לבדואבל בעליה אינו רוצה שיל� מוליכו תחילה והוא, אחריו
על כ5 הקדי בירידה ירידת , ה שיהיו ישראל בגלות רגע אחד בלא השכינה"כ� לא רצה הקב, בעליה לא ישאר הוא לבדו רגע אחד במי

 :וזהו עני5 נכו5 ויקר. השכינה ובעליה הקדי עלית יעקב
    ]]]]אאאא""""תרמתרמתרמתרמ[[[[ת שמות ת שמות ת שמות ת שמות  פרש פרש פרש פרששפת אמת שמותשפת אמת שמותשפת אמת שמותשפת אמת שמות. . . . טטטט

 ולכ5 ...ל"הל. ופרB. רבה. דקשה עינו. ה להרבות ולהפריB"י כש שה נותני לב לענות כ5 לב הקב"ופירש. 'כ5 ירבה כו' בפסוק וכאשר יענו כו
. ש"ב ע"י ועוה"ה ואי יסורי5 תור"מתנות ניתנו ע' ג' ש במד"כ כמ"י להיות הגלות הכנה לגאולה שאח"כאשר יענו דהיינו שבאופ5 זה נהג הש' כ

גלות ' וכמו שהי. י יסורי5"לכ5 הקדי לתת ע. המתנות דבר של קיימא' ה שיהי"והיינו שרצה הקב. 'ש במד"וזה מטע אוהבו שחרו מוסר ע
תוק+ שיש לכ5 בכל . ב"כמו כ5 יש לנו להבי5 יסורי של גלותינו המר שהוא הכנה לימות המשיח ולעוה. מצרי יסורי5 לצור� מתנה של התורה

Bכ5 ירבה וכ5 יפרו  :בכל גלות הוא לקיי
    טזטזטזטז,,,,בראשית מבראשית מבראשית מבראשית מ' ' ' ' אור החיי הקאור החיי הקאור החיי הקאור החיי הק. . . . יייי

 
    פרשה פח פרשה פח פרשה פח פרשה פח ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה . . . . יאיאיאיא

ה אדוני על עבדיה לית5 גדולה "הקצי+ הקב', וגו' לכו חזו מפעלות ה) תהלי מו(יודא בר סימו5 ורבי חני5 בש רבי יוחנ5 כתיב ' ג ר
רבי , לית5 גדולה למרדכי, קצ+ בגת5 ותרש) אסתר ב(, עבדי על אדוניה לית5 גדולה לצדיק, דיו לית5 גדולה ליוס+פרעה קצ+ על עב, לצדיקי

שמואל אמר חכינא , חני5 אמר מנגני5 עשו לו לחנקו' ר, רב אמר קונדא מכירי5 נתנו בתו� מנעליה, יוד5 הוה משתעי אלי5 עובדא דבגת5 ותרש
 . רבנ5 אמרו זבוב נתנו בתו� פיילי פוטירי5 שלו מיד ויבוקש הדבר וימצא, דבר וימצאויבוקש ה, עשו לו בתו� ספלו

    פרשה פז פרשה פז פרשה פז פרשה פז ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה . . . . בבבביייי
אסתר (, נס5 שוה ויהי כדברה אל יוס+ יו יו, בנימי5 אמר בניה של רחל נס5 שוה וגדולת5 שוה' יוד5 בש ר' ר, ו ויהי כדברה אל יוס+ יו יו

אסתר (, ויסר פרעה את טבעתו) בראשית מא(, וגדולת5 שוה, ולא שמע אליה/) 'אסתר ג/ש (, ולא שמע אליה, ליו יו ויוויהי באמר א) ג
ויקח המ5 ' ונתו5 הלבוש והסוס וגו) ו/ אסתר/ש (, וילבש אותו בגדי שש, ויתנה למרדכי, וית5 אותה על יד יוס+, ויסר המל� את טבעתו) ח

) ו/ אסתר/ש (וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו , ותש אסתר את מרדכי על בית המ5) ח/ אסתר/ש (ל צוארו ויש רביד הזהב ע', וגו
 'ויקרא לפניו ככה וגו, ויקרא לפניו אבר�, ברחוב העיר] על הסוס[וירכיבהו 

    ידידידיד,,,,בראשית מבראשית מבראשית מבראשית מ' ' ' ' אור החיי הקאור החיי הקאור החיי הקאור החיי הק. . . . יגיגיגיג
יעשה הדבר על ידו אבל לא לרצונו ' מעלת יוס+ ולא כ5 הוא שאמת כי הוטע שנענש יוס+ כי טעה בחושבו כי מרצונו של שר המשקי תהיה 

ובמראה החלו שהודיעו הדבר לשר המשקי כדי שיתבשר יוס+ בדבר לא ) יב,להל5 מא(וכמו שכ5 היה שעל כורחו דיבר אל פרעה וש איתנו 
 שישי בטחונו בו

    פרשה פח פרשה פח פרשה פח פרשה פח ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה בראשית רבה . . . . ידידידיד
ה את שוכחו ואני "אמר לו הקב,  כל היו היה מתנה תנאי ומלא� בא והופכ5 וקושר קשרי ומלא� בא ומתיר5',ז ולא זכר שר המשקי וגו

, מי היה מחכה לאברה ושרה שהיו זקני שיולד לה ב5, א שר המשקי שכח� ואני לא אשכח�"ד, ד ולא זכר שר המשקי"הה, לא אשכחהו
מי היה מחכה למשה , מי היה מחכה ליוס+ שעברו עליו כל הצרות האלו שיהיה מל�, רמי מחכה ליעקב שעבר במקלו הירד5 שיפרB ויעשי

מי מחכה , מי מחכה לדוד שיהיה מל� עד סו+ הדורות, מי מחכה לרות שהיתה גרה שחזרה למלכות ישראל, שהושל� ליאור שיהיה כמו שנהיה
מי מחכה , ה"מי מחכה לישראל בימי המ5 שיציל הקב, תו� האשמי מחכה לחנניה מישאל ועזריה שיצאו מ, ליהויכי5 שיצא מבית האסורי

שיהיו כל , ביו ההוא אקי את סוכת דוד) עמוס ט(שנאמר , ה"מי מחכה לסוכת דוד הנופלת שיקימנה הקב, לגליות שיהיו לש ולתהלה
 .ו שכ אחדולעבד' כי אז אהפו� אל עמי שפה ברורה לקרוא כל בש ה) צפניה ג(העול אגודה אחת שנאמר 


