
בית כנסת ובית מדרש 
ע"ש אליהו סימן טוב 

רח' גרונר 11 בני ברק 

בי˙
       אליהו

05
2-

71
34

19
2

דבר המערכת
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חלומותיו,  את  לאחיו  מספר  יוסף 
עליכם.  מולך  אני   - שמשמעותם 
האם יוסף פיקח היה? ללא ספק, וכפי 
ונבון כמוך,  שאמר לו פרעה: אין חכם 
ואיש אשר רוח אלוקים בו. האם זה מן 
בחלומותיו,  אחיו  את  להרגיז  החכמה 

שגם כך לא אהבוהו?
נפתר  שלא  'חלום  אומרים:  חז"ל 
עתיד  ואינו  נקראה'  שלא  כאגרת 
לו  שיפתרו  חייב  יוסף  ולכן  להתקיים. 
את החלום על מנת להבטיח את קיומו. 
וכך גם מדויק במדרש ]לק"ט, הובא בתו"ש 
ועי' אוה"ח[ על הפסוק: 'שמעו נא החלום 

כו': "נא - בבקשה. מפני מה היה מפייס 
אמרו  שהרי  חלומותיו?  לשמוע  להם 
כאגרת  מיפשרא  דלא  חלמא  חכמים 

דלא מקריא".
והרי הוא מעורר שנאה כלפיו - עד כדי 
להם  לספר  הגיוני  נפש!  לרוצחו  נסיון 

חלומותיו?
אדרבה! יוסף סבר שבכך שיספר להם 
שהרי  מהם,  השנאה  יסיר  החלום  את 
רק  חלומו  יספר  שאדם  חז"ל  הזהירו 
לאוהביו, שאם יספרו לשונאיו - שמא 
שבכך  סבר  כן  ואם  לרעה.  יפתרוהו 
בכם  רואה  אני   - ישדר  להם  שיספר 

אוהבי ומספר לכם חלומי!
"ַוֹּיאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם 
ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו 

ַעל ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל ְּדָבָריו".
כראוי,  כוונותיו  את  פירשו  לא  אחיו 
להתגדל  כדי  להם  שמספר  וסברו 
מהרהורי  הם  חלומותיו  וכל  עליהם, 
אלא  לאדם  לו  מראין  "אין  שהרי  ליבו 
בהם  ואין  נה:[  ]ברכות  לבו"  מהרהורי 
אמת ובכך עוד קיבלו הוכחה לסברתם 
להשתלט  כיצד  ביום  מהרהר  שיוסף 
איפוא  פלא  ואין  עליהם  ולהשתרר 
הם  ולכן  בלילה…  כך  על  חולם  שאף 
"על  שנאתם  על  שנאה  מוסיפים 

חלומותיו ועל דבריו". 
מה הכפילות? הם שנאוהו כאמור, על 
חלומותיו, שסברו שמקורם בהרהוריו, 
קיבל  בעצם  שהוא  קלטו  הם  אולם 
כעת את שרצה, שהנה פתרוהו לטובה, 

"וכל החלומות הולכים אחר הפה" ]שם[, 
בעקבות  עתה  יתקיים  שחלומו  ויתכן 

פתרונם...
ֹאתֹו  ַוְיַסֵּפר  ַאֵחר  ֲחלֹום  עֹוד  "ַוַּיֲחֹלם 
עֹוד  ֲחלֹום  ָחַלְמִּתי  ִהֵּנה  ַוֹּיאֶמר  ְלֶאָחיו 
ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים  ְוִהֵּנה ַהּׁשֶ

ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי" 
לא  האחים  אלחוט.  דממת   - הפעם 
שותקים  והם  בשנית,  בפח  נופלים 
חלומו,  את  להם  מספר  יוסף  כאשר 
מנת  על  לאביו  לגשת  נאלץ  הוא  ולכן 
נפתר  שלא  'חלום  שהרי  פתרון,  לקבל 

כאגרת שלא נקראה' ]העמק דבר[.
"ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו 
ָחָלְמָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהֲחלֹום  ָמה  לֹו  ַוֹּיאֶמר 
ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַּתֲחֹות 

ְלָך ָאְרָצה" 
ואביו  ואחיו,  אביו  בפני  מספרו  הוא 
את  לפתור  רצה  אחד  מצד  בו.  גוער 
חלום  שהוא  שהבין  כמשמעו,  החלום 
אמיתי, ]ולכן "שמר את הדבר" והמתין 
ומאידך, לא רצה לעורר  להתגשמותו[ 
קנאת האחים, ולכן הוא מתחכם ופותרו 
תוך כדי גערה, שהאחים יסברו שדבריו 
ואומר:  כפתרון,  ולא  כתמיהה  נאמרים 
'מה החלום הזה אשר חלמת?' הוא לא 
מסתפק בתמיהה אלא גם מפרט: 'הבא 
במגמה  ארצה'  לך  להשתחוות  נבוא… 
לפתור לו את החלום בפירוש, על מנת 

שיתקיים! ]הרוגוצ'ובר בשי לתורה, וישב[  
"ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר" 

שונאים  נשים לב שכעת האחים אינם 
אותו כפי שקרה בחלום הראשון, אלא 
מקנאים בו. הם מבינים שהחלום אמת 
ובפרט  אביהם,  יעקב  גם  פתרו  כך  אם 
שחלום  חז"ל  ואמרו  נשנה,  שהחלום 

שנשנה עתיד להתקיים. 
שהחלום  לטעון  כעת  ניתן  שלא  ועוד, 
הוא 'מהרהורי ליבו' של יוסף, שהרי לא 
יתכן שיוסף הרהר שאביו ואמו ישתחוו 

לו! )אור החיים(.
לבאר  הלוי"  ב"בית  מובא  נוסף  הסבר 
קנאו  ולבסוף  שנאוהו  בתחילה  מדוע 
הראשון  החלום  גדול:  מוסר  ובו  בו, 
הניצבת  יוסף  של  באלומתו  עסק 

במרכז וכל אלומות האחים משתחווים 
למזונות  מרמזת  אלומה  לאלומתו. 
מגלה  הראשון  החלום  ופרנסה. 

שהאחים יזדקקו ליוסף שיפרנסם.
החלום השני עסק בשמש ירח וכוכבים 
עוסקים  כאן  ליוסף.  המשתחוים 
בדברים "שמימיים" ובמעלות רוחניות 
הכוכבים  מהנהגת  המשתלשלות 
יתרון  לו  יהיה  בהם  וגם  והמזלות, 

עליהם והם ישתחוו לו.
מהחלום  'מתרגשים'  לא  האחים 
כלכלית  עליונות  המבטא  הראשון 
"אם  העולם  כמאמר  עליהם.  יוסף  של 
שהארנק   - משלי  תפוח  שלך  הארנק 
זה  וכי  שלך..."  מהארנק  יתבייש  שלי 
נותן לך מעלה עלי?? וזה מה שהחלום 
]-הארנק[  האלומות  ביטא:  הראשון 
אין  כאן  לאלומתו.  משתחוים  שלהם 

סיבה לקנא בו.
אולם יוסף בנסיון אשת פוטיפר נתעלה 
בא  וזה  רוחנית,  במעלה  גם  מעליהם 
הירח  השמש  על  בחלומו  ביטוי  לידי 
והכוכבים המשתחוים לו. כאן זו באמת 
מעלה אמיתית שלו עליהם. כלשון הרב: 
תורה  והם  הרוחניות  במעלות  "אבל 
ועבודה כל מי שהוא גדול מחבירו נתוסף 
נתעלה  דהצדיק  האדם,  בעצם  העילוי 
בעצמו יותר ונעשה בעצם בחינה אחרת 
אמתית  סיבה  להם  יש  כאן  מזולתו"! 
כמאמר  המותרת  קנאה  והיא  לקנאה, 
הכתוב "אל יקנא לבך... כי אם ביראת ה' 

כל היום" )משלי כג, יז(
מסקנה - המעלה האמתית היא המעלה 
גשמית  במעלה  לקנא  ואין  הרוחנית, 
שאינה מעלה בעצם, אלא משהו חיצוני 

גרידא!
עם  שהיה  במעשה  דברינו  נסיים 
ירפאהו  ה'  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל 
בשאלה,  אדם  אליו  שבא  בתושח"י, 
יוקרתי  רכב  שאקנה  מעוניינת  אישתי 
כראוי למצבי הכלכלי, ואילו אני חושש 

שיקנאו בי. מה הרב אומר?
את  סיימת  האם   - הרב  אותו  שאל 
שולט  אתה  האם  השיב.  לא,  הש"ס? 
במסכת אחת על בוריה? לא. האם הנך 

יודע סימן בשולחן ערוך כראוי? לא.
אם כן - הפטיר הרב - למה אתה חושב 

שיש סיבה לקנאות בך?…

טעם החיים

הארץ,  עם  הוא  הבּור- 
דהיינו  מים,  בו  אין  ריק, 
נחשים  אזי  תורה, 
בו,  מצויים  ועקרבים 
דהיינו בדיבוריו ומעשיו 
כנחשים  מזיק  הוא 
יהוידע  )בן  ועקרבים. 

שבת כב(

 – לומר  אפשר  ובדורנו 
בישין  מרעין  מיני  כל 
לנחשים  המשולים 
כדעות  ועקרבים 
ומכשולות  משובשות 

הטכנולוגיה – יש בו...

מכל  משמרת  "תורה 
ונותנת  בנערות,  רע 
בזקנה"  ותקווה  אחרית 

)קידושין(

וגם  זקנים  אלפים! 
שתו  וטף,  נשים  נערים 
מי  את  בצמא  ושותים 
בבית  והדעת  התורה 
אליהו'.  'בית  הקדוש 
תבין,  תטעם,  תשתתף, 
החיים.  בטעם  תחוש 

טעמו וראו כי טוב ה'.

4:14 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:17
5:38 .......... רבינו תם

הזמנים לפי אופק בני ברק

הרב בועז שלום שליט"א
רב ביהכ"נ והמדרשה ויו"ר ארגון 'טעמו וראו'

לוח זמנים - "בית אליהו"
רח' דב גרונר 11 פרדס כץ

פרשת וישב
מהלך נפלא בביאור חלומותיו של יוסף

על פי הספר 'משנת החלומות'
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זהר - הרב מזרחי - ע"פ הסולם8:00-9:15

לאחר 
תפילת הנץ 
שיעור עם 
הרב בועז 

שלום

שחרית נץ
שיעור אור החיים

7:00 שיעור בהלכההדף היומי - הרב רבינוביץ'9:15-10:30
7:30 שחרית

 הרב10:30-11:30
לסרי

הלכה
הרב עשור

 הרב
לסרי

מכתב 
מאליהו 

הרב בועז 
שלום

משנה
)בבא מציעא( 
הרב בועז 

שלום

ליל שבת 
20:30

הרב יוספי 
עין יעקב

11:45 תהלים לילדים

11:30-12:15

כלי יקר
עם

הרב בועז 
שלום

יחזקאל
הרב בועז 

שלום

שערי 
קדושה

הרב בועז 
שלום

הלכה
הרב יעקב 

עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום
12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכהחובת הלבבות, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:15-13:15
הרב שמואל אוחיון

14:45 הלכהתפילת מנחה גדולה13:15
הרב סמאי

פרקי אבות - הרב אסולין13:35-14:00
 15:45 

תפילת מנחה
סעודה שלישית

תפילת ערבית גמרא, מסכת שבת - הרב בשארי14:00-15:00
בזמן מוצ"ש

שיעור ערב וזמני תפילות:
שחרית נץ - ביהכ"נ פתוח מ-2:00 לפנות בוקר לקריאת תהלים

מנחה - 20 דקות קודם השקיעה
ערבית - 20 דקות לאחר השקיעה

בין מנחה לערבית הלכות
משניות חולין - הרב בועז שלם - לאחר ערבית

ערבית נוספת 19:00
שיעור -  מסכת תענית - הרב דרשן בימים א',ג',ד',ה'.

ביום שני שיעור לנשים בשעה 20:00

19:30 שיעור 
"שבט מוסר" עם 

סעודת מלווה 
מלכה

הרב שבתאי

מוצש"ק אחרי 
ערבית

"אבות ובנים"

לימוד חברותא - ימי ראשון ורביעי 19:30 עם ת"ח בכל מקצועות התורה. מומלץ!!

כל הילדים באים!!
ימי ראשון ורביעי 16:30

 תהלים, סיפורים, ממתקים, פרסים,
קלפים והפתעות...

חברותות
ימי ראשון ורביעי 19:30

עם ת"ח בכל מקצועות התורה. מומלץ!!

שידור חי של שיעורי בית המדרש באתר "קול הלשון"
www.taamu.co.il : ובאתר 
ובטל' קול הלשון: 03-6171111

קו ישיר לשיעורי הרב בועז שלום שליט"א 073-2951306
 ניתן לתרום בכ. אשראי להקדשת שיעורים לע"נ או רפו"ש

בטלפון: 053-3139355 בני

מדרשת בוקר "בית אליהו"

אבות ובנים

סיום מסכת סנהדרין

סעודת מלוה מלכה

הרב מיכאל לסרי
שיעור קבוע בימים א', ג' בשעה 10:30

הרב ברוך רוזנבלום
שיעור קבוע בפרשה כל יום ה' 11:20

ספר משנת החלומות/ הרב בועז שלום שליט"א
חז"ל, ע"פ  החלומות  סוגיית  את  וממצה  מקיף   ספר 
ונחלק  ומפוארת  עין  שובת  בצורה  ערוך  הספר  מכר.  לרב  שהפך 
לחמישה שערים: שער ההשקפה, שער התפילות, שער ההלכה, שער 
מקיף  החלומות-  פתרון  ושער  מרתקים[,  סיפורים   300[ הסיפורים 

את כל פתרוני החלומות, מבוארים ע"פ חז"ל. 
לספר המלצות נלהבות מגדולי ישראל. הגר"ד כהן ר"י חברון, הגר"ע 

יוסף, הגר"ש שטרן, הגר"ש עמאר, הגרב"צ מוצפי, והגר"י רצאבי. 

הספר כולל 750 עמודים.             להשיג: 052-7654798



שיעור לנשים 
 מדי יום שני בשעה 20:00 מתקיים שיעור לנשים

מפי רבנית חשובה – אסור להפסיד!

הרב שלמה אסולין שליט"א
שיעור קבוע מידי יום בשעה 12:30

הרב מיכאל לסרי שליט"א
שיעור בוקר יומי 10:30 ראשון ושלישי

הרב בנימין רבינוביץ שליט"א
שיעור בדף היומי כל יום בשעה 9:15

 פינת ההלכה
ע"פ פסקי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

מאת הרב שמואל אוחיון שליט"א 

 להצלחת כל מתפללי בית אליהו 
שסייעו בהוצאת העלון

לעילוי נשמת
 דוד סלם בן מאיר ושרה ז"ל 

ממתמידי בית אליהו

 "וישראל אהב את יוסף מכל בניו 
כי בן זקונים הוא לו" )ל"ז, ג'( )מתוך "שמן למאור"(

כתב רש"י, ואונקולוס תרגם בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד משם ועבר 
מסר לו עכ"ל.

אלא  שלמד,  מה  לו  מסר  לכן  אותו  שאהב  שכיון  הכוונה  שאין  נראה 
להיפך שע"י שלימדו לכן אהבו, והיינו שהטעם לאהבת יעקב את יוסף 
היה משום שבתחילה ראה שהוא בן חכם ומסר לו את כל מה שלמד 
אותו.  אהב  לכן  אהבה  לידי  מביאה  שהנתינה  וכיון  ועבר,  שם  בבית 
וזהו כוונת הפסוק וישראל 'אהב את יוסף מכל בניו', ולמה אהבו מכל 
שלמד  מה  ולימדו  לו  הוא  חכם  שבן  כיון  לו',  הוא  זקונים  בן  'כי   בניו? 

בבית שם ועבר. 

"עלי עין"
"וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע וייקחה וגו' )לח' ב'(

הנה באבות הקדושים מצינו שכאשר היו צריכים לראות - היו נושאים 
עיניהם – ורק עבור מה שמותר לראות – מפאת שחות עיניהם וקדושתם. 

אצל  וכן  וירא"  עיניו  "ויישא  תמיד  כתוב  ויעקב  יצחק  אברהם,  אצל 
)ולהבדיל  ישמעאלים"  אורחת  והנה  עיניהם  "ויישאו  כתוב  השבטים 
אצל עשו כתוב "וירא את הנשים ואת הילדים" עיניו תמיד משוטטות, 
שיהודה  פשוט  כן  ואם  ילדים...(  ואח"כ  תחילה  נשים  קולט  הוא  ומיד 
נהג בשחות עיניים כהשבטים והאבות, ואיך נאמר "וירא שם בת איש 

כנעני"?

ואבאר על פי מעשה שארע עם שני חבריי שהלכו להתברך מפי הגאון 
ר' מנשה קלין זצוק"ל לזיווג הגון, הגאון ברכם ואמר להם שאינו מבין 
מדוע כל כך קשה להתחתן בדורנו, וסיפר להם איך התחתן סבו. סבו 
היה תלמיד של החת"ס ובצאתו לביתו עבר דרך כפר בו נערה יהודייה 
שמכרה אבטיח. בצימאונו נשא ונתן עמה ותוך כדי דיבור ראה אותה. 
לאחר מעשה הצטער שנכשל בראיה אסורה. אך מיד נזכר שעל מנת 
אישה  שיקדש  לאדם  "אסור  שהרי  האשה,  פני  לראות  מותר  להינשא 
עד שיראנה שמא תתגנה עליו" ואם יישא את הנערה יתברר למפרע 

שלא עבר איסור. 

המוזר,  טעמו  את  האב  ששמע  ביתו.  את  לשאת  וביקש  לאביה  ניגש 
סירב. אך לאחר מכן שהתברר שהבחור הוא עילוי ומשכמו ומעלה נתן 

את הסכמתו. וכך – סיפר הרב – נישא סבי. 

לאור מעשה זה אפשר שכך אף היה ביהודה שמפאת קדושתו ושמירת 
עיניו כאשר נתקל פעם אחת בבת שוע לקח אותה לאישה כדי שלמפרע 

לא יעבור על ראיה אסורה.

לעילוי נשמת
סולימן ענאיתי בן דינה ז"ל

הרב בן ציון מוצפי שליט"א

הלכות חנוכה )מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(
א. סדר ההדלקה- לכתחילה נוסח הברכה להדליק 
נר חנוכה ]ר"ת שם קדוש נח"ל[. ובדיעבד כשאמר 
בני  )חזו"ע(.  יצא   - האשכנזים  כמנהג  חנוכה  של 

תימן נוהגים לומר "שלחנוכה" במילה אחת.
]מנהג  הברכות  כל  את  שיסיים  עד  ידליק  לא  ב. 
"להדליק  ברכת  בסיום  מיד  להדליק  המקובלים 
נר חנוכה"[. אחר שהדליק נר אחד שהוא החיוב, 

יאמר "הנרות הללו". 
מימין.  הקיצוני  הנר  מדליק  הראשון  בלילה  ג. 
בלילה השני מדליק הסמוך לו משמאל ומדליקו 
הלאה  וכן  אתמול.  שהדליק  הנר  ואח"כ  תחילה, 

כך שתמיד ההדלקה תהיה משמאל לימין.
מהנר  ידו  להוציא  לא  להקפיד  צריך  ד. 
הפתילה. ברוב  השלהבת  שתאחז   עד 
מהנרות  להדליקו  אסור  שבידו  הנר  כבה  אם 

אלא  הדולקים, 
של  מנר  ידליק 

חול.
ששכח  מי  ה. 
שהחיינו  לברך 
הראשון,  בלילה 
שאשתו  מי  וכן 
וברכה  הדליקה 
הבאים  או  השני  בלילה  יברך  הראשון,  בלילה 

אחריו ברכת שהחיינו.
ו. מותר לתת לקטנים שהגיעו לחינוך להדליק את 
החיוב.  נר  את  הדליק  שהוא  אחר  ההידור,  נרות 

ואת נר השמש גם לקטנים שלא הגיעו לחינוך.
ז. נשים חייבות בנר חנוכה. ומי שאינו ישן בביתו 
בהדלקת  בע"כ  יוצא  ההדלקה,  בעת  נעדר  או 

אשתו.
כרבע  הכוכבים  בצאת  להדלקה-  הראוי  הזמן  ח. 

שעה לאחר השקיעה.
והמנהג  הנרות.  להדלקת  קודמת  ערבית  ט. 
]לדעת  בזמן.  להדליק  ואח"כ  בשקיעה  להתפלל 

האורל"צ ידליק נרות ואחר כך יתפלל ערבית[.
להדליק  מלימודם  להפסיק  יכולים  אברכים  י. 
ישיבה  בחורי  אומנם  ללימודם.  ולחזור  בזמן, 

ידליקו  אלא  מלימודם,  להפסיק  צריכים  אינם 
ידי  שיוצאים  כיון  המדרש,  בבית  הלימוד  אחר 

חובה בהדלקת ההורים )חזו"ע עה(.
יא. בעל חנות, לכתחילה צריך לסגור החנות כדי 
להדליק בביתו בזמן, ואם אינו יכול, יאמר לאשתו 
בלי  להדליק  מסכימה  אינה  ואם  בזמן,  שתדליק 

בעלה ידליק כשיגיע לביתו.
יב. אסור לאכול פת או מזונות מעל 50 גרם מזמן 
קודם  שעה  מחצי  גם  להחמיר  ויש  ההדלקה, 
אומנם  הזמן.  משהגיע  ללמוד  גם  ואסור  הזמן. 
לילדים  או  האשה  אבל  מותר.  ומשקאות  פירות 
להגיע,  מתאחר  כשהבעל  ולאכול  להקל  יכולים 

משום שהוא המדליק. ובלבד שיש צורך בדבר.
יג. לכתחילה ישים שמן כדי שידלקו הנרות חצי 
שעה. והמוסיף מהדר במצוה. ובערב שבת צריך 
שעה  כחצי  שידלקו  כדי  בשמן  שיעור  שיהיה 

אחר צאת הכוכבים.
מן  מצוה  זית  שמן  אבל  כשרים  השמנים  כל  יד. 
המובחר. ואם הוא יקר יקח ממנו רק לנר החיוב, 
א"א  בחשמל  רגיל.  בשמן  ידליק  ההידור  ואת 
ידליק  לו שמן  לקיים את המצוה. אבל מי שאין 

חשמל בלי ברכה.
הציבור מוזמן לשיעור בשעה 13:00 מיד אחר 

מנחה של שבת.

גודל האחריות
"וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש"

אותו  זאת אלא להציל  ראובן, שלא אמר  "רוח הקודש העידה על 
יתלה  לא  שבכולן,  וגדול  בכור  אני  אמר,  משם.  ויטלנו  הוא  שיבוא 

הסרחון אלא בי" )רש"י עפ"י המדרש(

מרן הגר"ז סורוצקין זצ"ל מבאר באופן מופלא, שלמדים אנו מכאן 
כל הסיבה לשנאת האחים  על מידותיו המיוחדות של ראובן. הרי 
התנשא  שיוסף  עלינו",  תמלוך  "המלוך  בגלל  רק  היתה  יוסף,  את 
עליהם וביקש להיות למלך עליהם, ולכן קשרו כל האחים קשר כדי 

להמיתו.

ולכאורה, מי שהיה צריך לעמוד בראש הקשר נגד יוסף, הוא ראובן, 
ומנהגי  הנימוסים  כללי  כל  לפי  לו,  שייכת  המלכות  שהרי  הבכור. 
העולם. לייתר האחים הדבר לא ישנה מאומה, שאם יוסף ימלוך - 

הם יהיו עבדיו, ואם ראובן ימלוך - יהיו עבדיו.

העולם.  מן  למלוך"  ה"מתנשא  את  להעביר  כדי  אחיו,  באים  והנה 
ראובן, הוא  ודווקא  זכויותיו,  את  לראובן  רוצים להחזיר  בעצם  הם 
זה שבא להציל את המתחרה שלו, את יוסף, מיד אחיו, המבקשים 
מידות  בעל  איש  הנמצא  כדין,  לו  המגיע  הדין"  "פסק  את  לקיים 

נעלות כמוהו?

הסרחון  ראובן אני בכור ואין  "אמר  ראובן:  של  דבריו  הם  מאלפים 
תלוי אלא בי"

ראובן יכל לטעון - יוסף רוצה לקחת ממני את הבכורה ואת המלכות, 
ואבא אף הסכים לכך, כשעשה לו כתונת פסים, אז לבכורה ומלוכה 

בפועל - אין אני זכאי, ואילו להריגת יוסף - אני אחראי??

 - האם אני רק בכור לאחריות, לתלות בן סרחון, ופי שניים ומלכות 
יקח אחר?

הרבה יש לנו ללמוד מראובן, מסכם הגר"ז סורוצקין, שאדם שיש לו 
ניטלו  אם הזכויות  וגם  וזכויות,  בחובות  הקשורים  ומשרה,  תפקיד 

ממנו, הרי שאין לו לפרוק מעל צווארו את עול החובות!

תלמיד חכם וכלב
״וישב יעקב״ ראה כת של כלבים באים עליו. )בר"ר פד, ה(

אל  הקהל,  בנוכחות  פנה,  גדול,  למדן  עצמו  שהחזיק  אחד  משכיל 
תלמיד  כשרואים  הדין  לפי  רבנו,  ילמדנו  בליצנות:  ושאלו  המלבי״ם 
חכם, צריך לקום לפניו. לעומת זאת כשפוגשים כלב - הסגולה היא 
לשבת, כמו שכתוב ״וישב יעקב״ ראה כת של כלבים באים עליו וישב. 

אך דא עקא, מה יעשה אדם, כשהוא רואה בו זמנית גם תלמיד חכם 
וגם כלב, האם ישב או יקום?

השיב לו המלבי״ם בשנינות: על כגון זה, שאין יודעים איך לנהוג לפי 
כיצד  לראות  צריך  דבר״  עמא  מאי  חזי  ״פוק  חז״ל:  אומרים  ההלכה, 
העם נוהג, ובכן העצה היא שנצא שנינו אל הרחוב, ונראה כיצד ינהגו 

הבריות - ישבו או יקומו...

"העוף מעיד כי האדם שבתמונה מת"  )מתוך דורש ציון(
עץ  על  אותך  ותלה  מעליך  ראשך  את  פרעה  ישא  ימים  שלשת  "בעוד 

ואכל העוף את בשרך מעליך" )מ' יט'(

כדי  להורג?  אותו  יוציא  שפרעה  האופים,  שר  של  בחלומו  נרמז  היכן 
לענות על כך נקדים ונספר מעשה: בעיר אחת באיטליה נערכה תחרות 
בין ציירים אמנים מרחבי העולם. צייר אחד הציג תמונה שצייר ובה מיני 
מאפה משובחים ואדם אוכל מהם. הציור היה נראה אמיתי, עד כדי כך 

שציפור התעופפה לכיוונו וניסתה לאכול מהמאפים שבציור. 

צייר אחר צייר רחוב, ובו בתים ואנשים וכיכרות. הציור היה נראה כ"כ אמתי, שאחד המבקרים ניגש 
אליו, וניסה להסיט וילון מחלון אחד הבתים. התעורר ויכוח בין הנוכחים – איזה מבין שני הציורים 
מוצלח יותר? היו שאמרו הציור עם המאפים הוא המוצלח שהרי הציפור חשבה שהוא אמתי ורצתה 
לאכול ממנו, אחרים טענו שהציור עם החלון מוצלח יותר, כי כאן אדם בר דעת - ולא עוף – טעה וחשב 
שמדובר בבית אמתי לחלוטין. אמר להם אדם חכם אחד: הציור של מיני המאפה נראה פחות אמיתי, 
והראיה שהציפור באה לאכול ממיני המאפה. אם התמונה נראית כ"כ אמתית, איך לא פחדה הציפור 

מהאדם שנראה בה? ציפור גם מדחליל חוששת... אלא שהציפור הרגישה שלא מדובר באדם חי.

לאור זאת יתבאר גם הענין אצלנו. שר האופים ראה בחלום שעוף אוכל מאפים מהסל שעל ראשו. 
דרכו של עוף שהוא פוחד מאדם חי, ומאחר שהעז העוף לעמוד על ראשו, אות היא שאין שר האופים 

חי, ויומת ע"י פרעה.

     שו"ת דורש ציון
    מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

 

שאלה: יהודים חוגגים באמריקה את חג ההודיה, האם אין כאן משום "בחוקותיהם לא תלכו"?

תשובה: חלילה לזרע אברהם יצחק וישראל לחוג חגים נוצריים עם מנהג וחוקות הגויים, הרי מעיקר 
שמקילים  יש  ובימינו  שלהם,  לע"ז  ויודו  שילכו  משום  אידיהם,  בימי  איתם  לסחור  אסור  ההלכה 
או  דרכי שלום התירו כשפוגש אותו בחוץ  ורק מפני  לביתם לברכם,  כן אסור ללכת  כמו  בסחורה. 
בעבודה. וכן אסור לאכול ולשתות עימו ביום שלו כפי שכתב הבה"ג בהל' ע"ז. וכל דבר שהוא חוק 

לגויים אנחנו עם קדוש וצריכים להבדל ממנו!
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הרב אביחי דרשן שליט"א
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"חלומות באספמיה" 
בעקבות עניני החלומות המופיעים 
אחר  להתחקות  יצאנו  בפרשתנו 

מקורו של הביטוי
"חלומות באספמיה"

ובלתי  רחוקים  לדברים  מליצית  לשון 
מציאותיים

אספמיה מופיע בגמרא במסכת בבא בתרא 
שהמרחק  מוזכר  שם  הבתים,  חזקת  לגבי 
למדנו  מכאן  תמימה.  שנה  מהלך  הוא  לשם 

שאספמיה היא מקום רחוק.
התורה  על  ברש"י  מוזכרת  גם  אספמיה 
בפרשת בראשית "אינו דומה טעם דג העולה 

בעכו לטעם דג  
מופיע  באספמיה"  "חלומות  המלא  הביטוי 
בגמרא ]מס' נדה דף ל ע"ב[  "אדם ישן כאן 

ורואה חלום באספמיא".  

מבחר פנינים: )מתוך זוגיות עם רגש(
• הנישואין הם תכנית חיסכון, הקרן שמורה לעתיד והפירות נאכלים בהווה.
• התכנית נפתחת בפרוטה "הרי את מקודשת לי בפרוטה זו" ומרגע זה אנו 
ההפקדה,  מועד  את  לזכור  נשכיל  אם  עצמינו.  את  בה  להשקיע  נדרשים 
ונתמיד בכך בנאמנות, נהנה מפירותיה כל רגע ורגע והקרן תעמוד לנו לנצח.

וורט וחידוד לפרשה
יש לי מושג בפרשה


