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בפרשתינו יוסף מתנסה באשת פוטיפר. 
נסיון קשה ביותר. 

לאחר שיוסף עומד בניסיון כל כך קשה, 
ציפה  בטח  הוא  תיאמן,  שלא  בהצלחה 
אותי  ויחזיר  אותי  יציל  ה'  זה  שבזכות 
לכלא  כניסה   - פרס  ומקבל  אבא,  לבית 

ללא הגבלת זמן… נסיון נורא!!! 
המשקים  שר  חלומות  את  פותר  יוסף 
והאופים - עוד ניסיון - האם יבטח בבשר 
והזכרתני'  'זכרתני   - ומבקש   - ודם? 

ומקבל עוד שנתיים בכלא… 
פותר  לו  ואין  חלום  חולם  פרעה  והנה 
ופרעה מזמן את יוסף לפתור את חלומו. 
ודם  בבשר  יבטח  האם   - ניסיון  שוב 
לאמר  פרעה  את  יוסף  "ויען  שנית?! 
בלעדי , א-לקים יענה את שלום פרעה" 

כאן יוסף מתחיל להסתבך… פרעה האמין 
עשיתיני"  ואני  יאורי  "לי  האלוה,  שהוא 
ואף היה הולך להתפנות ביאור, כדי שאף 
ה"אל"  גם  שלפעמים  ירגיש  לא  אחד 
נזקק לנקביו… ובא יוסף אומר לו: 'אדוני 
עובד על כולם בעיניים', לעיני כל עבדיו 
וסריסיו! פרעה לחוץ בשל החלום, והוא 
מוכן לבלוע את ה'צפרדע' מבלי להגיב, 
והוא מתחיל לספר את חלומו על שבע 
פרות ושבע שבולים וכו' ומסיים: "ואומר 

אל החרטומים ואין מגיד לי". 
"ויאמר  בשנית:  בפרעה  מתגרה  ויוסף 
הוא  אחד  פרעה  חלום  פרעה  אל  יוסף 
את אשר הא-לקים עושה הגיד לפרעה". 
אשר  הדבר  "הוא  בשלישית…  ומשפילו 
עושה  הא-לקים  אשר  פרעה  אל  דברתי 

הראה את פרעה". 
אל  החלום  השנות  "ועל  וברביעית… 
הא- מעם  הדבר  נכון  כי  פעמים  פרעה 

לקים וממהר הא-לקים לעשותו". 
האם   - ולשאול  לעצור  אנו  רוצים  וכאן 
להתאבד?  יותר  קלות  דרכים  ליוסף  אין 
במצרים על הרבה פחות מזה היו מתיזין 

את ראשו של האדם! 
ה'צמח  בעל  האדמו"ר  על  מספרים 
במטה  מחקירותיו  שבאחת  צדק' 
החוקר  לו  הצמיד  הרוסית,  הבולשת 
הזה  הצעצוע   - ואמר  לרקתו  אקדח 
לדבר" אנשים  להרבה  גרם   כבר 
השיב לו האדמו"ר בקור רוח: "הצעצוע 

לו  שיש  מי  את  רק  להפחיד  יכול  הזה 
מי  את  לא  רבים,  ואלוהיות  אחד  עולם 
שיש לו אלוקים אחד ושני עולמות"... - 
 - - גם אם תיקח אותי מכאן  רצה לומר 

יש לי עולם של נצח!
לו  שיש  לאדם  ומופת  אות  הוא  יוסף 
עימה  ללכת  מוכן  והוא  מוחלטת  אמת 
המלך,  אדוני  וסריסיך,  אתה  הסוף.  עד 
איני  לעולם.  בורא  שיש  לדעת  תלמדו 

מתרגש ממך אדוני המלך. 
הדבר  "וייטב  מכל:  המדהים  קורה  וכאן 
בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו"! כיצד קרה 
הדבר?? טבע העולם להעריך אדם עיקבי 
נושאה  הוא  כאשר  ובפרט  באמונתו, 

בגאון ללא חת! 
של  המפתיעה  תגובתו  מגיעה  וממילא 
פרעה : "ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא 
ויאמר  בו?  א-לקים  רוח  אשר  איש  כזה 
א-לקים  הודיע  אחרי  יוסף  אל  פרעה 
כמוך.  וחכם  נבון  אין  זאת  כל  את  אותך 

אנו שומעים טוב?? פרעה? אלקים? 
היוקדת  האמת  מול  נמס  פרעה  גם 

היוצאת מפי יוסף!
נסיונות קשים עבר יוסף, אך סוף הכבוד 
לבוא; "אמר רבי שמעון בן גמליאל יוסף 

משלו נתנו לו: 
פיו שלא נשק בעבירה - ועל פיך ישק כל 
עמי, גופו שלא נגע בעבירה - וילבש אותו 
 - לעבירה  הרכין  שלא  צוארו  שש,  בגדי 
שלא  ידיו  צוארו,  על  הזהב  רביד  וישם 
משמשו בעבירה - ויסר המלך את טבעתו 
מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף, רגליו שלא 
במרכבת  אותו  וירכב   - בעבירה  פסעו 
חשבה  שלא  מחשבה  לו,  אשר  המשנה 
ויקראו  חכמה,  ותקרא  תבוא   - בעבירה 

לפניו אברך אב בחכמה ורך בשנים". 
מאתנו.  אחד  לכל  נוגעים  הדברים 
סביבתי.  הלחץ  הדור-  של  הניסיון 
פעמים במקום העבודה, פעמים קרובים 
נלחץ.  ואדם  הערות,  המעירים  וקרובות 
דרכו  בתחילת  האדם  כאשר  בפרט 
ולאישה,  לאיש  ראש  כיסוי  הרוחנית. 
הקפדה  תורני,  לחינוך  הילדים  שליחת 
יוסף  וכו'.  בשבת,  נסיעה  צניעות,  על 

מלמדנו כיצד עומדים בניסיון. 
הדברים מתקשרים גם לחנוכה.

לחשמונאים, על פי הטבע, לא היה סיכוי 
האדירה.  היוונית  האימפריה  את  לנצח 
עוז  ליוונים?  היה  שלא  להם  היה  מה 
כשטעונים  הדרך!  בצדקת  ואמונה  רוח, 
באמונה שלימה בהשם יתברך, בביטחון 
ועוז רוח, מוצאים תעצומות נפש אדירים 
הניסיונות,  כל  על  להתגבר  המאפשרים 

ואף לניסים מעל לדרך הטבע!
לטלקומניקציה  חברה  בבעל  מעשה 
כַסּפק  להכנס  רב  זמן  שניסה  באנגליה 
מחברות  לאחת  תקשורת  אמצעי 
הצלחה.  וללא  הממשלתיות,  הטלפונים 
אדיר,  שלה  הקניה  שכח  בחברה  מדובר 
מסודר  יהיה  "להתברג"  יצליח  ואם 
לאחר  והנה  ארוכות.  לשנים  כלכלית 
עימו  להיפגש  הסכימו  רבים  לחצים 
לפני  קצר  זמן  פגישה.  לו  ונקבעה 
יוצאת  שהיא  לב  שם  הוא  הפגישה 
עם  מגיע  הוא  בעיה.  המיצרים'.  ב'בין 
בסלידתם  ידועים  והבריטים  זקן',  'זיפי 
האם  רבות  הסתפק  הוא  מ'מוזנחות'. 
להתגלח או לסכן את ההזדמנות היחידה 
וספיקות  התלבטויות  לאחר  שקיבל. 
התיר  והרב  רב,  שאלת  עשה  הוא  רבים 
החליט  הוא  להתגלח.  הדחק  בשעת  לי 
שהוא ישמור על מנהגו ולא יתגלח, ויהי 
המבטים  נעיצת  את  ראה  בפגישה,  מה. 
פתח  והוא  הסתייגותם,  את  שהסגירו 
'מתי  שאלות  עוד  שגררה  בהתנצלות, 
ההבדל  ו'מה  מתגלחים'  אינכם  עוד 
וכו'  העומר'  לספירת  המצרים  בין  בין 
לפגישה  הפכה  העסקית  והפגישה 
של  האחרונות  בדקות  תיאולוגית... 
להראות  מועט  זמן  לו  נותר  הפגישה 
את מוצריו, אמנם הם התרשמו, אך הוא 
יצא מן הפגישה בתחושה חמצמצה של 
מקבל  הוא  כחודשיים  לאחר  פיספוס. 
להיות  נבחר  שהוא  התבשר  בו  מכתב 
לחברת  התקשורת  אמצעי  של  הַסּפק 

התקשורת הממשלתית!
לאחר כשנה, הוא ביקר בתערוכה בנושאי 
אחד  בדרכו  נקרה  והנה  טלקומניקציה, 
האנשים מהפגישה ההיא. לאחר לחיצת 
ידים וכו' אמר לו הלה בגילוי לב - "אחד 
שלנו  בהחלטה  המרכזיים  הגורמים 
אדם  שאתה  העובדה  הייתה  בך,  לבחור 
מאמין, ואינך מוכן למכור את העקרונות 
שלך בעבור בצע כסף. דבר זה מוכיח את 
ומן  לדתך  ונאמנותך  במטרה  דביקותך 
הסתם אף לעבודתך, ואנו שמחים שאכן 

לא התאכזבנו ממך…"

לפעמים חלומות 
מתגשמים

חולם"  ופרעה  מקץ...  "ויהי 
)מא' , א'(

לעולם  חלה  מקץ  פרשת 
בחנוכה. מה הקשר?

הפרות  מהרמזים:  אחד 
הפרות  את  בלעו  הרזות 
לעתיד  סימן  השמנות, 
שיבואו המעטים והחלשים 
הרבים  את  וינצחו 
והגיבורים. ועל אף שאנחנו 
המיעוט מכל מקום הקב"ה 
שנאמר:  בנו,  דווקא  חפץ 
העמים  מכל  מרבכם  "לא 
חשק ה' בכם ויבחר בכם כי 
אתם המעט מכל העמים". 

)דורש ציון(
עסקינן,  בחלומות  ואם 
שח לי יהודי בן 72 מלומדי 
הקבועים,  המדרשה 
"המתפלל בחלום סימן יפה 
לו - והחולם בתפילה סימן 

רע לו"...
"הגשמתי  ואומר:  והוסיף 
חלום" שאלתי: "מה?" אמר: 
"כל חיי חלמתי להיות אברך, 
ובגילי זכיתי לזה!  אני לומד 
יום יום מ-9:00-15:00 בבית 

אליהו.
גם אתה יכול להגשים 

חלום!

4:16 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:19
5:39 .......... 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 מקץ
לצעוד עם אמונתך בגאון!
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זהר - הרב מזרחי - ע"פ הסולם8:00-9:15
 לאחר שחרית בנץ
 שיעור במכתב אליהו

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 
הכהן עדני

פרשת 
השבוע
הרב 

רוזנבלום
12:30 מנחה גדולה

13:00 הלכהחובת הלבבות, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20
הרב שמואל אוחיון

14:45 הלכהתפילת מנחה גדולה13:20
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 שלום - לאחר ערבית

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

ביום שני שיעור לנשים בשעה 20:00
שיעור לצעירים - יום רביעי - הרב רונן לוי בשעה 20:30 מוסר ופרשה

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!!

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

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

 ר' רפאל כהן 
40 שנה בצבא קבע

הנני מגיע למדרשה 
מזה  בקביעות 
ומיום  וחצי,  כשנה 
מרגיש  אני  ליום 
הפסדתי  כמה  עד 
שנים  עשרות 
הרוחני  מהחומר 

שמועבר ע"י הרבנים החשובים.
בס"ד,  השתנתה  התנהגותי 
אהבת  הבית,  בשלום  הן  וניכרת 
כך  ועל  קרובים,  וקירוב  הזולת 
יישר כח לרבנים - ובראשם הרב 
ולתורמים  שליט"א,  שלום  בועז 
המקום,  בהחזקת  המסייעים 
מרדכי  לרב   - הראשי  ולמסייע 

מזרחי. 

אל תאמר מחר, פן יהיה 
מאוחר! הצטרף עוד היום 
למדרשת הבוקר הגדולה 

בעולם, 'בית אליהו' ותחוש 
גם אתה בשינוי!

באי המדרשה ממליצים

היה שותף,
וקבל מתנות אטרקטיביות!

 בית אליהו - בית מדרש פעיל הכולל: 
 • שיעורי תורה ברצף מטובי הרבנים והמרצים! 

 • כולל אברכים • פרויקט חברותות 
 • אבות ובנים • תהילים לילדים 

• שיעורי נשים • שיעורי קירוב, ועוד!
 ההוצאות מרובות, ובאפשרותך 

 להיות שותף, ולבחור מתנה
מאחד המסלולים הבאים.
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הוראת קבע ע"ס ₪50 מזכה 
 אותך בספר משנת החלומות
 או בספר משנת הגלגולים

 או במיקרו 32SD ג"ב 
מלא בשיעורי הרב.

 הוראת קבע ע"ס ₪100 - מזכה אותך 
בשתי מתנות ממסלול א', או במיקרו 64SD ג"ב 

 מלא בשיעורי הרב, או בנגן סאמויקס
+ כרטיס מיקרו-SD 32 ג"ב.

+

+

 הוראת קבע ע"ס ₪150 - מזכה אותך
בשלש המתנות ממסלול א', או מתנה אחת 

ממסלול א' + מתנה אחת ממסלול ב'.
או דיסק אונקי סנדיסק 3.0 128 ג"ב

אפשר לתרום בכ. אשראי דרך מערכת "נדרים פלוס".
 כל התורמים זכאים להקדשה בעלון לע"נ לרפואה

או כל ישועה

053-3139355 חייגו:
בני

 התקשר
עוד היום 
ונקבע לך 
חברותא 
בנימין כרמלי

053-3139355



הרב שלמה אסולין שליט"א
שיעור קבוע מידי יום בשעה 12:20

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

"הארת פנים בתוך תוקף ההסתר" )מתוך "שמן למאור"(
כשנכנסו היוונים להיכל וטמאו את כל השמנים היה הסתר-הפנים גדול 
אולם  וטמאוהו.  לישראל  ביותר  המקודש  למקום  נכנסו  היונים  מאוד. 
לישראל  זמן ממש, האיר הש"י  ועוצם ההסתר, באותו  כבר בתוך תוקף 
הארת פנים עצומה במה שהסתיר מהיונים פך שמן טהור, להשפיע בו את 
הישועה בהדלקה בטהרה. עוד הוסיף להפליא עמהם נס בתוך נס שהכין 

להם פך שמן אחד שיספיק לשמונה ימים.
שמעל  הנס  ואת  הישועה  את  הש"י  הכין  ההסתר  בתוקף  שכבר  נמצא 
לטבע, וכל זה היה בשעה שהיה חושך על פני תהום ולא היה נראה אז שום 

הארת פנים. 
כבר  פנים  ההסתר  תוקף  שבתוך  מזה,  למדנו  לדורות  ולימוד  גדול  יסוד 

נמצאת הארת הפנים הגם שאינה נראית! 
"ויהי בעת ההיא - רבי  מבטא זאת בצורה נפלאה:  המדרש ]בר"ר פה-א[ 
שמואל בר נחמן פתח )ירמיה כט( 'כי אנכי ידעתי את המחשבות' שבטים 
היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן 
ויהודה  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה  ויעקב  ובתעניתו,  בשקו  עסוק  היה 
עוסק  היה  והקב"ה  ואשתו[  בניו  מות  ]אחרי  אשה  לו  ליקח  עסוק  היה 
אז  דוקא   - לך  דע  בכי-רע,  נראה  כשהכל  המשיח":  מלך  של  אורו  ובורא 

מתנוצץ אור הגאולה וזה ה' בורא אורו של משיח!

"על המלחמות"
הרב מפוניבז זצוק"ל הסביר את מה שאומרים, לפי נוסח האשכנזים, ב"על 
הניסים ועל המלחמות" כשהוא שואל בפליאה מה זה שאנחנו מודים על 
המלחמות, וכי אוהבי מדון אנחנו ועל חרבנו נחיה, שאנו שמחים כביכול 
הניצחונות  יותר מתאים היה שנודה על  ד' מלחמות? לא  לנו  על שזימן 

שהנחיל לנו ה'?
המלחמה  שהרי  מידי,  מוקדם  עדיין  הניצחון  על  להודות  כי  והשיב, 
ביוונים הייתה מלחמה רוחנית בעיקרה – מלחמת הקדושה נגד הטומאה 
– והניצחון הסופי לא יהיה אלא בעת שיבוא משיח צדקנו, בינתיים מודים 
ביותר  אנו על עצם הדבר שאנו נלחמים, על כך שבכל המצבים הקשים 
כשהטומאה מאיימת להשתלט ולכבוש הכל, יהודים אינם נכנעים אלא 

נלחמים בעוז. 
הגאון ר' יצחק הוטנר זצוק"ל באגרתו המפורסמת לבחור שבור ומיואש, 
כותב לו: "אבל דע לך חביבי ששורש נשמתך הוא לא השלווה של היצר 
הטוב, אלא דווקא מלחמתו של היצר הטוב וכו' בוודאי שהנך נכשל ועומד 
שלאחר  מבטיחך  אני  אבל  שדוד,  תיפול  מערכות  ובכמה  נכשל  להיות 
הפסד כל המערכות תצא מן המלחמה כשזר הניצחון על ראשך, והטרף 

החד מפרפר בין שינך. 
כי  חושבים  והטיפשים  וקם"  צדיק  ייפול  "שבע  אמר:  אדם  מכל  החכם 
אבל  קם  הוא  מ"מ  צדיק  ייפול  ששבע  שאע"פ  רבותא;  בדרך  כוונתו 
החכמים יודעים היטב שהכוונה היא שמהות הקימה של הצדיק היא דרך 

שבע הנפילות שלו".
הגה"צ ר' שלום שבדרון זצוק"ל אמר בהספדו על הגאון ר' חיים שמואלביץ 
זצוק"ל שאומרים שלר' חיים היו סדרים של שלושים שעות רצופות של 

לימוד – מה אתם חושבים זה הלך לו בקלות? הוא נלחם עם המטה שלו.
יעקב אבינו ועם ישראל נקראים ישראל על שם "כי שרית...ותוכל" לא על 

שם הניצחון – ותוכל – אלא על שם המלחמה – ושרית!

לעילוי נשמת
סולימן ענאיתי בן דינה ז"ל

דעת כשרות
הרב יעקב ידידיה הכהן עדני שליט"א

שיעור קבוע יום ד' בשעה 11:20
הרב בן ציון מוצפי שליט"א

)מתוך "חנוכה בציון"(

 המשך הלכות חנוכה 
)מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(

להניח  להקפיד  יש   - להדלקה  הראוי  המקום  א. 
יותר  ולא  מהקרקע,  ס"מ   24 מעל  החנוכיה  את 
מעל  הניח  אם  גם  ומ"מ  לקרקע.  ס"מ   80 מעל 
מהלהבה  נעשית  והמדידה  יצא.  זה  שיעור 
י'  מעל  שהוא  אע"פ  בחלון  והמדליקים  עצמה. 

טפחים טוב עושים, משום פרסומי ניסא.

ב. המדליקים בתוך הבית, יש להם על מה לסמוך, 
הפונה  במקום  להדליק  המובחר  מן  מצוה  אבל 

לרשות הרבים )ילקו"י חנוכה מהדורת תשע"ג לז(.

מטר,  מ9.60  יותר  מהרחוב  גבוה  שחלונו  מי  ג. 
יניח הנרות בביתו, אלא אם כן יש בנין ממולו.

ד. בימינו, גם מי שיש לו שני פתחים, אינו צריך 
להדליק בשניהם. היות ואין דין חשד. 

מדליקים הנרות  סדר ההדלקה בבית הכנסת -  ה. 
להחמיר  ונכון  לערבית.  מנחה  בין  בשקיעה 
כשהולכים  הצורך  ובעת  שעה.  חצי  שידלקו 

הציבור לביתם, מותר לכבותם אף קודם לכן.

צד  שהוא  הקדש,  לארון  מימין  הנחתה  מקום  ו. 
דרום. ויסדרו הנרות כמנהגם או מדרום לצפון או 

ממזרח למערב.

ז. לכתחילה לא יתנו לקטן להדליק בבית הכנסת. 
אבל בדיעבד יצאו ידי חובה.

ח. המדליק בבית הכנסת, יכול לברך כל הברכות 
גר  הוא  אם  אמנם  ביתו.  לבני  להדליק  כשחוזר 

לבד, יברך בביתו רק 'להדליק נר חנוכה'.

בביתם,  ברכו  כבר  שכולם  שבת  בליל  כן  כמו  ט. 
אין לברך אלא ברכת 'להדליק נר חנוכה'.

י. אין לברך בבית הכנסת אלא אם יש מנין. ונשים 
או קטנים שהגיעו לחינוך מצטרפים לעשרה.

במסיבות  באולמות  להדליק  המנהג  פשט  יא. 
אומרים  אם  ובפרט  בברכה.  בחנוכה,  שנערכות 
שם דברי תורה. וטוב שיתפללו שם ערבית לאחר 

ההדלקה.

שבת  בערב  ההדלקה  זמן   - חנוכה  שבת  דיני  יב. 
כרבע שעה לפני השקיעה.

שבת.  לנר  קודם  חנוכה  נר  להדליק  נכון  יג. 
ותדליק  החיוב,  נר  בהדלקת  די  וכשמאוחר, 

האשה נר שבת, ואח"כ ידליק שאר הנרות.
נר  והדליקה  האשה  הקדימה  אם  גם  ובדיעבד 
שבת, ואפילו אם קבלה שבת בהדלקה, אין בעלה 

תלוי בקבלתה, ויכול להדליק נר חנוכה. 

שעה  חצי  עד  שידלקו  כדי  בנרות  שמן  יניח  יד. 
"הדלקת  בזמן  מדליק  אם  הכוכבים.  צאת  לאחר 
נרות" שבלוח, יניח שמן לפחות כדי שעה ועשר 

דקות.

טו. במוצאי שבת, בבית הכנסת ידליקו נר חנוכה 
תחילה ואח"כ יבדילו. ובבית יבדיל ואח"כ ידליק 
נר חנוכה. המקפיד על זמן ר"ת לא ידליק במוצ"ש 

עד שיעבור זמן ר"ת.
הציבור מוזמן לשיעור בשעה 13:00 מיד אחר 

מנחה של שבת.

בסוף הפרשה, מורה יוסף להכניס את גביע הכסף באמתחת בנימין, ולאחר 
שהאחים יוצאים מביתו, הוא שולח לרדוף אחריהם ובא אליהם בטרוניה: 
"הרעותם אשר עשיתם". וכאן מתחיל דין ודברים בינם לבינו. הם מכחישים 
את דבריו ומוסיפים: "אשר יימצא איתו ]הגביע[ מעבדיך - ומת, וגם אנחנו 

נהיה לאדוני לעבדים". 

הוא  אחד  מצד  פנימית:  סתירה  ובה  תשובה  להם  עונה  יוסף  של  שליחו 
אומר "גם עתה כדבריכם כן הוא", אך מיד משנה ואומר: "אשר ימצא אתו 

יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים".

משנים  הם  יוסף,  אל  מגיעים  והם  הגביע  שנתפס  לאחר  פלא,  זה  והנה 
אשר  גם  אנחנו  גם  לאדוני,  עבדים  "הננו  ואומרים:  הראשונה  מהודעתם 
יוסף עונה להם: "האיש אשר נמצא הגביע בידו  נמצא הגביע בידו". אבל 

הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום".

רבים ממפרשי התורה, עומדים על השינויים הללו, ובחרתי בדברי ה"כלי יקר" 
המופלאים, המבאר אחת לאחת את השתלשלות הדברים והדברים מאירים: 
בעונש  האחים  הפריזו  הראשון  בשלב  כאן".  היה  ודתות  חלוקות  "ארבע 
הראוי על הגנב עצמו, שאף מגיע לו עונש מות, אך אלו שהתחברו אליו, הגם 
שפטורים בלא כלום אי אפשר, שבוודאי מדובר בגנב עם "הרשעות קודמות", 

והיה להם לשמור עליו, אך די לפוטרם בעונש קל יותר - עבדות. 

לעומת זאת שליחו של יוסף טוען, כי בדיני מצרים, לא מענישים את הגנב 
בעונש כה חמור - מוות, אלא בעבדות, ולכן כולכם צריכים להיות עבדים, 
אולם היות והדבר הוא חרפה לכם להשוות אתכם לגנב עצמו, לכן יש לחלק 

בענשיכם, והוא והוא קובע: 

הגנב יהיה לי לעבד, דהיינו עבד לעבדים, ואילו אתם תהיו נקיים מכך, ולכן 
עבדות  שכן  "נקיים",  שיהיו  אמר  ולכן  למושל,  אלא  לי,  עבדים  תהיו  לא 
נקיים מנכסיהם, שהרי מה שקנה  עבדות נקיה יותר, וגם יהיו  למושל היא 

עבד קנה רבו ]וגם נקיים מחשד - שלא יאמרו שאתם גנבים כמותו[.

שליחו,  דברי  את  לשנות  מבקשים  הם  יוסף,  לפני  מובאים  כשהאחים 
על  להקל  ביקשו  ובכך  גדול,  גנאי  הוא  המושל,  לעבד  שעבדות  ואומרים, 
להשוות את  בנימין שלא יהיה עבד לעבדים, אך מאידך, כפשרה, החמירו 

עצמם אליו, וכך יהיו כולם עבדים ליוסף.

הוא  רק  וקובע;  עצמו,  לגנב  להשוותם  דבריהם  את  מקבל  לא  יוסף  אולם 
יהיה לי לעבד, כהצעתכם, ואילו אתם "עלו לשלום אל אביכם".

מי באמת הגנב?
ַּכְּדָבִרים  ֲאדִֹני  ְיַדֵּבר  ָלָּמה  ֵאָליו  ַוֹּיאְמרּו  וגו'  ּבֹו  ֲאֹדִני  ִיְׁשֶּתה  ֲאֶׁשר  ֶזה  "ֲהלֹוא 
ְּבִפי  ָמָצאנּו  ֲאֶׁשר  ֶּכֶסף  ֵהן  ַהֶּזֽה:  ַּכָּדָבר  ֵמֲעׂשֹות  ַלֲעָבֶדיָך  ָחִליָלה  ָהֵאֶּלה? 
ַאְמְּתֹחֵתינּו ֱהִׁשיֹבנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוֵאיְך ִנְגֹנב ִמֵּבית ֲאֹדֶניָך ֶּכֶסף אֹו ָזָהב": 

]בראשית מד, ה-ח[

הבית  משרתי  אם  מהבית,  מסוים  חפץ  נעלם  ופתאום  לבית  בא  כשאורח 
כולם ישרים ונאמנים, יש מקום לחשוד את האורח שהוא הגנב, אבל אם 

משרתי הבית הם חבורת גנבים, למה יחשדו דוקא באורח?
של  מקום   - במצרים  קרה  הדבר  הנה  ליוסף:  השבטים  אמרו  אשר  הוא 
ומשרתיך  מעבדיך  הדבר  נמנע  וכי  לעבדיך״  ״חלילה  וכי  וגנבים,  רמאים 
המצרים ״מעשות כדבר הזה״? וכי הם לעולם לא שולחים יד בממון שאינו 
שלהם? ולמה תחשוד בנו אחר שכבר הוכחנו את יושרנו - שדוקא אנו גנבנו 
את הגביע??                       בשם ר' איצ׳לה מוולוז'ין

מהו המאכל המזויף ביותר בעולם?
 Atlantic היוקרתי  האמריקאי  במגזין  לאחרונה  שפורסמה  בכתבה 
שבגלל  נכתב  זית"  בשמן  משומנים  הפשע  "גלגלי  הכותרת:  תחת 
קלות הזיוף והרווחים העצומים, שמן הזית הפך לאחד העיסוקים של 

ארגוני פשע בכל העולם.

ומה המצב אצלנו? שמן זית מזויף מגיע גם לישראל, וייתכן אפילו 
שהוא מגיע תחת מותגים של חברות גדולות. במקרה הטוב מדובר 
בעיקר כספי,  זול, כך שההפסד הוא  בשמן זית מהול עם שמן סויה 

רשויות  פי  על  שמוגדרים  טעם  וחומרי  מאכל  צבעי  שמכיל  זית  בשמן  מדובר  הגרוע,  במקרה 
הבריאות כלא ראוים למאכל אדם ועלולים להזיק לבריאות.

המזויף  המזון  מוצר  הוא  הזית  ששמן  נכתב  האירופי  האיחוד  לאחרונה  שהוציא  מיוחד  בדו"ח 
שלהם  היכולת  ובחוסר  ידם  באזלת  ואחרות,  אלה  במילים  הודו,  הדו"ח  כותבי  בעולם,  ביותר 
לשלוט על התחום הפרוע של זיופי שמן הזית. לפי הערכות, שמן הזית האיטלקי נחשב למשובח 
 10 כל  מתוך   4 רק  שנערכו,  מבדיקות  כי  עולה  יורקר"  ב"ניו  שפורסמו  מתחקירים  אבל  בעולם, 

בקבוקי שמן זית איטלקי היו משמן זית כתית מעולה.

מה למעשה?

אגף  ראש  שליט"א  אבוחצירה  שמואל  ר'  הרה"ג 
'יורה דעה' גולל בפני חששות  כשרות המזון בבד"ץ 
למערכת  וגרמו  בפניהם,  שנחשפו  לזיוף  קשים 
שוק  את  כליל  לנטוש  שנים   15 לפני  כבר  הכשרות 
יהודים בלבד.  בד  רק בתי  ולאשר  שמן הזית הערבי, 
ליכט  ד"ר  למעבדות  השמן  נשלח  רבות  פעמים 

ונמצא בתערובת של של 80 אחוז שמן סויה!

עליהם  היחידים  הם  הכשרות  גופי   - למסקנה  ולכן 
ניתן לסמוך בנוגע לתכולת השמן וכשרותו.
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הרב אביחי דרשן שליט"א
שיעור קבוע גמרא בימים א' ג' ד' ה' בשעה 19:15

ַאְבֵרְך 
ַוָיַּסר ַפְּרֹעה ֶאת ַטַבְּעּתֹו ֵמַעל ָידֹו, ַוִיֵּתּן ֹאָתּה 

ַעל ַיד יֹוֵסף, ַוַיְּלֵבּׁש ֹאתֹו ִבְּגֵדי ֵשׁׁש ַוָיֶּשׂם ְרִבד ַהָזָּהב 
לֹו,  ֲאֶשׁר  ַהִמְּשֶׁנה  ְבִּמְרֶכֶּבת  ֹאתֹו  ַוַיְּרֵכּב  ַצָוּארֹו:  ַעל 
ַוִיְּקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָכּל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: 
מינה אותו למשנה למלך והוא זכה לכינוי "אברך", 
'דין  פי'  וברש"י  שקיבל  המלכותי  למעמד  ביטוי 

אבא למלכא' ]ריכא בארמית - מלך[.
שמראשית  לצעיר  כתואר  זה  מושג  משמש  כיום 
כל עתותיו ללימוד התורה  נישואיו מקדיש  שנות 
נחשב  חז"ל  מתקופת  עוד  בכולל.  או  בישיבה 
מעמדם של תלמידי החכמים למורם מעם, ואמרו 
עם  גדול  וכהן  חכם  תלמיד  ממזר  "אפילו  חז"ל 
הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם" )תלמוד ירושלמי 
רש"י  מדברי  לקוח  זה  שם  ע"ג(.  מח  פ"ג  הוריות 
שהביא פירוש נוסף )מבראשית רבה פרשה צ', ג( 
ורך  בחכמה  אב   – "אברך  הדרש  דרך  על  שמבאר 
בשנים", כלומר: בחכמתו הוא כאב איש בוגר ומצד 
גילו הוא רך בשנים וצעיר לימים, כבר בגיל צעיר 

יש בו חכמה כשל מבוגר. 

בערב שבת חנוכה ראוי להקדים ולהתפלל תפילת מנחה, ואח"כ ידליק נרות 
חנוכה מבעוד יום ]בא"ח[. סימן לדבר "מנחה" ר"ת מ'נחה נ'רות ח'נוכה ה'דלקה. 
המנחה  פלג  זמן  לאחר  חנוכה  נרות  ידליק  מנחה  התפלל  ולא  שנאנס   ומי 

)15:35 ב"ב( וילך להתפלל מנחה כבכל ערב שבת.
תפילת  לאחר  השבת  לכניסת  סמוך  החנוכה  נרות  מדליקים  הכנסת  בבית 

המנחה והדלקת כל אחד בביתו.

וורט וחידוד לפרשה
יש לי מושג בפרשה

עורך ראשי מכון 'דעת כשרות' בראשות הגר"ש מחפוד שליט"א גאב"ד 'יורה דעה'


