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 דברי שירה לה'
 וישבפרשת 

 57עלון מס' 

 תשפ"ב

 

שנים עשר השבטים. האחים שונאים ומקנאים ביוסף  –יעקב התיישב בארץ כנען ולו שנים עשר ילדים  

בשל האהבה היתרה שיעקב אבינו רוחש ליוסף שבאה לידי מאחר והוא מביא את דיבתם רעה אל אביהם ו

 .בעשיית כתונת פסיםביטוי 

ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו " -ל אחיו כולל אביו ואימו משתחווים לו יוסף חולם חלומות שמשמעותם שהוא ימלוך וכ

 ."ְוָאִביו ָשַמר ֶאת ַהָדָבר

אן בשכם, יעקב שולח את יוסף לבדוק מה שלום אחיו ומה שלום הצאן. בזמן שהאחים הלכו לרעות את הצ

יוסף יוצא בשליחות אביו וכשהוא לא מוצא אותם נגלה אליו מלאך ה' ואומר לו שהם הלכו לרעות במקום 

הנקרא דֹוָתְיָנה. יוסף שם פעמיו לשם וכשהאחים רואים אותו מרחוק הם זוממים להורגו אך בשל 

 הם מסכמים לזרוק אותו לבור, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים היו בו. התערבותו של ראובן

האחים התיישבו לסעוד את ליבם בפת לחם ולקראתם הגיעה אורחת ישמעאלים המובילה בשמים. יהודה 

 ".ַוִיְשְמעּו ֶאָחיוְוָיֵדנּו ַאל ְתִהי בֹו ִכי ָאִחינּו ְבָשֵרנּו הּוא מציע למכור את יוסף לישמעאלים "

הישמעאלים קונים את יוסף מידי האחים ומוכרים אותו למדינים, והמדינים מוכרים את יוסף לפוטיפר, 

 סריס פרעה, שר הטבחים.

האחים מטכסים עצה מה לומר לאביהם וטובלים את כתונת יוסף בדם של שעיר עיזים ומראים ליעקב. 

 ", לובש שק ומתאבל על יוסף.ָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסףַחָיה ָר "יעקב מזהה את הכתונת ואומר 

כשהאחים רואים שיעקב מסרב להתנחם על מות יוסף הם נתקפים בהרהורי חרטה ומאשימים את יהודה על 

 –שלושה בנים להם נולדים והצעתו. יהודה כתגובה עוזב את אחיו והולך ונושא לאשה את בתו של שוע, 

ער נושא לאשה את תמר ומת בחטאו, אונן אחיו מייבם את תמר אך גם הוא מת בחטאו. ָלה. ֵער, אֹוָנן ְושֵ 

שגם שלה ימות כמו  וששמשיב לה שתמתין ששלה יגדל וזאת בשל חלבקשת תמר להינשא לשלה, יהודה 

אחיו. יהודה מתאלמן מאשתו והימים עוברים ושלה לא ניתן לתמר. כשנודע לתמר שיהודה מגיע תמנתה 

 -כערבון . יהודה מתוודע אליה ובתמורה מביא לה נעמדת בפרשת דרכיםוז את צאנו היא עושה מעשה וזלג

. תמר לא כשנודע הריונה ליהודה הוא מבקש להוציאה לשריפה כדין אישה שזינתהחותמת, פתילה ומטה. 

ה ואומר מוכיחה אותו שההריון ממנו אלא שולחת לו את המשכון שהשאיר אצלה ואז יהודה מודה במעש

 "ָצְדָקה ממני". תמר יולדת תאומים, את פרץ וזרח.

יוסף מוצא חן בעיני פוטיפר והוא ממנה אותו לנהל את כל ביתו. יוסף יפה תואר ויפה מראה ואשת פוטיפר 

 חושקת בו, אך משלא עולה הדבר בידה, היא מעלילה על יוסף עלילה והוא מושלך לבית הסוהר.
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חלום, יוסף פותר להם את החלומות. משקים ושר האופים וכשהם חולמים בבית הסוהר נמצאים גם שר ה

לשר המשקים יוסף פותר לטובה והוא אומר לו שבעוד שלושה ימים פרעה יוציא אותו לחופשי, ומוסיף 

לבקש ממנו שיזכיר את שמו לפני פרעה. לעומת זאת לשר האופים יוסף אומר שבעוד שלושה ימים פרעה 

 .הלתליייוציא אותו 

 הפרשה מסתיימת כששר המשקים יוצא לחופשי אך הוא שוכח להזכיר את יוסף בפני פרעה.

 

 

 

 

 חלומות

אירוע גורלי לעם ישראל והוא מכירת יוסף שבעקבותיו החלה ירידת ישראל בפרשה שלנו מתרחש 

למצרים והתחלת הגלות. כמו כן בגלל מכירת יוסף התרחש אירוע נוסף גורלי לעם ישראל והוא עשרת 

הרוגי מלכות. חז"ל כותבים שבכל דור ודור נפרעים מאתנו קצת בעוון מכירת יוסף, עד שנתקן את עוון 

 בנה ביהמ"ק השלישי.חינם ויהשנאת 

החלומות שיוסף חלם היוו נדבך נוסף לשנאת האחים אליו )בנוסף לשנאתם אליו בגין הבאת הדיבה עליהם 

שנאה שרק הלכה וגברה עד שבסופו של דבר האחים עשו "יד אחת" נגד לאביהם ולאהבת יעקב את יוסף( 

 יוסף והוציאו לפועל את המכירה.

לשנוא אותו? ואם יוסף ראה שאחיו שונאים אותו, מדוע בכלל  מה יש בחלומות שגרם לאחי יוסף

 סיפר להם את החלומות?

היא תופעת  –שאחת התופעות השכיחות ביותר בחיינו, ומאידך המסתוריות והעלומות ביותר ראשית נציין 

ו החלימה. מאז ומעולם היה נושא החלומות מעורר סקרנות ועניין, וכבר קדמו ליוסף אנשים בתנ"ך שחלמ

 כדוגמת אביו, יעקב אבינו, וחלום הסולם. חלומות

שחולמים תופעת החלימה הינה חיובית וברוכה והיא מתרחשת בדרך כלל בעת השינה )למרות שיש אנשים 

 ( אצל כל אדם, גם אם הוא לא זוכר מאומה מהחלום בבוקר., תרתי משמעגם בהקיץ

 

( נו ע"ב)ל מה שמובא במסכת ברכות על משכיל אחד שקינטר פעם אחת את הרבי מקוצק ע מסופר

נכסים מצליחים לו". ואמר אותו משכיל  –פלאות נעשות לו, הרואה הדס בחלום  –"הרואה פיל בחלום 

 ופלאות לא נעשו לי ונכסיי אינם מצלחים לי... –לרבי מקוצק, והנה ראיתי פיל בחלומי וראיתי הדס 

כיהודי, ואילו אתה חולם  –: מי שאוכל כיהודי ושותה כיהודי וישן כיהודי וחי כיהודי השיבו הרבי מקוצק

 רצונך שפתרון חלומך יהיה כיהודי?... –זולל כגוי, סובא כגוי, ישן כגוי וחי כגוי 
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 ממחשבות הנובעחלום 

 )ברכות נה ע"ב( אין חלום בא לאדם אלא מהרהורי ליבו.  מובא בגמרא

ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ַהָשֶדה ְוִהֵנה ָקָמה ֲאֻלָמִתי ְוַגם "חלומו הראשון  אתיו יוסף בא ומספר לאח

. יוסף מספר לאחיו שהוא ראה בחלום שהוא והם "ִנָצָבה ְוִהֵנה ְתֻסֶביָנה ֲאֻלֹמֵתיֶכם ַוִתְשַתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמִתי

והאלומות שלהם  זקופהשל תבואה ופתאום קמה האלומה שלו ונעמדה  נמצאים בשדה ואוגדים אגודות

 סובבו סביב האלומה שלו והשתחוו לה.

 ?"ֲהָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ָמשֹול ִתְמֹשל ָבנּוהחלום לא מצא חן בעיני האחים והם עונים ליוסף "

, מחשבות רעות למלוך עליהםהאחים באים ליוסף בטענה שכל חלומו בא לו משום שהוא הרהר ביום 

השנאה שכבר את מחשבותיו הרעות כנגדם, ולכן הם מוסיפים לשנוא אותו על  מבטאוהחלום בעצם 

 קיימת.

לדבר לאחיו איך הוא לא מתבייש ו? ל האחיםבנוסף, איך הוא חולם על מלוכה והרי כבר יהודה מלך על כ

 רים המעידים על גאווה.וביהם? דהגדולים ממנו, ולהגיד להם פנים בפנים שהוא ימלוך עלי

 

 רוב ככל החלומות שאנו חולמים מושפעים באופן ישיר ממה שהרהרנו והעסקנו את תודעתנו במשך היום.

מבחן  :אדם שטרוד בעניין מסוים כדוגמתהפסיכולוגיה המודרנית מתייחסת לחלומות כ"ראי הנפש". 

צרים שתיכנס השבת טרם שהספיקו להכין את , או חששן של נשים בימי החורף הקגורלי, קבלה לעבודה

 כל ח"י הסלטים לשבת קודש   .םאלה יצופו, יעלו ויקבלו ביטוי בחלו וכו' חששות

 ולכן מובנת תמיהת האחים על יוסף ושנאתם אליו.

על קיסר רומי שבא פעם אחת לרבי יהושע ברבי חנניא ואמר לו: אומרים  )ברכות נו ע"א(בגמרא  מסופר

מרובה, אם כן אמור נא לי מה אחלום בלילה? אמר לו ר' יהושע: בחלומך תראה  אתם שחכמתכם

ִיְשבּו אותך ויעבידוך כרועה ְשקצים )חזירים(, ומטה הרועים יהיה שהפרסיים )שהיה מסוכסך איתם( 

 מזהב... 

 הרהר הקיסר כל אותו היום בדבריו המתמיהים של ר' יהושע, ולבסוף אף חלם זאת...

 

ותב שלא די שסיפר להם את החלום, אלא אמר להם, התבוננו במשמעות חלום זה, ובכך הוא כוהספורנו 

 הגדיל את חששם מפניו שהוא עתיד למלוך עליהם.
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 פתרון חלומות

שנאמר ויהי  –)ברכות נה ע"ב( אמר רבי אלעזר: מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה?  מובא בגמרא

 כאשר פתר לנו כן היה.

שר' אלעזר למד זאת מתשובת השבטים ליוסף בעניין החלום שאמרו לו "המלוך תמלוך  ח טוב'ב'לקומובא 

 אחר הפה. הולכים עלינו" ולפי שענו לו בלשון כפול, יצאו ממנו מלכים, מכאן אמרו כל החלומות 

ַוַיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַויֹאֶמר ִהֵנה ָחַלְמִתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵנה ַהֶשֶמש "חלום ל מוסיףיוסף 

ם ַהֶזה ַוְיַסֵפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִיְגַער בֹו ָאִביו ַויֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹו. ְוַהָיֵרַח ְוַאַחד ָעָשר כֹוָכִבים ִמְשַתֲחִוים ִלי

 "ת ְלָך ָאְרָצהֲאֶשר ָחָלְמָת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְשַתֲחֹו

  שסיפר רק לאחיו? חלום האלומות –בשונה מהחלום הראשון  ,מספר את החלום הזה גם לאביו יוסףמדוע 

ומות הולכים אחר הפה, יוסף סיפר לאחיו את החלום כי הוא רצה לשמוע את הפתרון מפיהם, שכן כל החל

על החלום השני הם לא השיבו לו ואת החלום הראשון הם פתרו לו באומרם "המלוך תמלוך עלינו". אבל 

ולא רצו לפתור לו, ולכן סיפר יוסף לאביו את החלום כדי שהוא יפתור לו, כפי שבאמת קרה, שאמר לו 

 )המהרש"ל(."הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה" 

 

 לטובה.אותו ולכן יש עניין לספר לאדם אוהב את החלום כדי שיפתור 

 

 חלום אמת

כתוב שהאחים שנאו את יוסף עוד לפני החלום הראשון, אם כן מדוע הם פתרו לו את חלום האלומות 

לטובה? הרי הפתרון הולך אחר הפה? אלא, שהם לא האמינו באמיתות החלום הראשון, אבל כשיוסף חולם 

שידוע שחלום  ,שניה הם מאמינים שהחלום הוא אמת ולכן גם לא רצו לפתור לו את החלוםכבר פעם 

ְוַעל ִהָשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַפְרֹעה ַפֲעָמִים ִכי )מא, לב( " מותיועל חלו שאמר יוסף לפרעהה מתקיים, כמו נָ שְ שנִ 

  ."ים ַלֲעֹשתֹוקָנכֹון ַהָדָבר ֵמִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמֵהר ָהֱאֹל

ואין הכוונה שצריך לחלום את אותו החלום בדיוק פעמיים, אלא  חלום שחוזר על עצמו, סופו להתקיים.

 מספיק שהחלומות יהיו עם אותו מסר.

 

דובער, הלוא -בכ' במרחשוון תרכ"א נולד בן לאדמו"ר המהר"ש מליובאוויטש ונקרא שמו בישראל שלום

ום מופלא שחלמה אימו, הרבנית רבקה. בחלומה ראתה הוא אדמו"ר הרש"ב. סיפור לידתו היה כרוך בחל

תורה ובישרו לה כי ייוולד לה בן. היא לא -את אימה ואת סבה, 'אדמו"ר האמצעי'. הם הורו לה לכתוב ספר

ידעה איך להתייחס לחלום ולא עשתה דבר. כעבור כמה ימים חזר החלום ונשנה, ובסיומו בירכו אותה סבה 

אמן' והתעוררה. בעלה, המהר"ש, שמע פתאום את רעייתו עונה אמן מתוך שינה ואימה, והיא ענתה בקול: '

ושאלה לפשר הדבר. כשסיפרה לו אמר: "חלום טוב הוא, ומדוע לא סיפרת לי מיד כשחלמת זאת 

 לראשונה? חלומות כאלה הם מדברים העומדים ברומו של עולם".
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כשרות. קשה היה להשיג קלף כזה, ולכן התורה ייכתב על קלף מבהמות שחוטות ו-המהר"ש החליט שספר

צדק' הורה למהר"ש שהתחלת הכתיבה תהיה בחשאי. גם סיום -התעכבה התחלת כתיבתו של הספר. ה'צמח

התורה, -התורה נעשה בחשאי, בי"ג במרחשוון תרכ"א. הרבנית רבקה תפרה את ה'מעיל' של ספר-ספר

ב! ויקיים ה' את הברכה שבירכו אותך חותני טו-צדק', בירכה: "מזל-וכשהכניסה אותו לחדרו של ה'צמח

  )אתר חב"ד(. וסבי". כעבור שבוע ילדה את בנה הרש"ב

 

 חלום כנבואה

 חכמים כתבו שחלום הינו אחד מששים בנבואה )ברכות נז ע"ב( 

 לספר לאחיו את חלומותיו ולהגביר בכך את שנאתם אליו? מה ראה יוסף שהיה איש חכם ונבון

אלא שיוסף היה רואה באספקלריא, וחלומותיו היו בנבואה, וידוע שנביא הכובש את נבואתו חייב מיתה. 

ולכן אמר יוסף מוטב שאפול בידי אדם ואולי אנצל ברחמי שמיים, מאשר אפול חלילה בידי שמיים בכך 

 )מושב זקנים(.שאכבוש את הנבואה 

)סנהדרין פט ה כנביא שכובש נבואתו נָ ּווה, וכובא על נינוידוע הסיפור על יונה הנביא שניסה להימנע מלהתנ

 ע"א(

 

כדי לקיים את גזירת הקב"ה בברית בין הבתרים שנאמר  יתהיושנאת האחים את יוסף הכל מטרת החלומות 

לעבור את כל התלאות . ולכן מוכרח היה יוסף לאברהם אבינו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם"

את גזירת הגלות, כי כך גזרה  כדי להוציא לפועל ו אותו ובמכירתו ובמאסרו במצרים רקשעבר בשנאת אחי

 חוכמתו יתברך!

וכתב הרמב"ן "החריצות שקר והגזירה אמת" שכל מה שגוזר הקב"ה, זה מה שיהיה, גם אם זה לא מובן 

 יא תקום".בסופו של דבר "עצת ה' הבשכל אנושי, ואין אנו יכולים להבין את עומקם של הדברים, 

 

ואנו כיום, שאין לנו נביא ואנחנו בוודאי שלא נביאים ולא בני נביאים ואין לנו מושג בפשר החלומות, טוב 

 שנגיד "חלומות שווא ידברו" ונמשיך לישון ולחלום בשקט.

 

 

 

  

 

 

 

 

 )חומר בנושא חלומות נלקח מתוך הספר משנת החלומות(



 

 (377)משנת החלומות עמ'  6

 מונטיפיוריהחלום של  –סיפור 

באישיותו של השר משה מונטיפיורי התגלם שילוב מיוחד של רגישות אנגלית נאצלת יחד עם שאיפה בלתי 

נלאית לסייע לאחיו היהודים. הוא חי בדור שבו השקיעו רוב היהודים את כל מאמציהם בהשתדלות למצוא 

 שים בכל אתר ואתר.פרנסה ולדאוג לצרכי הקהילה והעם. מונטיפיורי דאג לסייע לאחיו המרוש

בד בבד עם התחוללות המהפכה התעשייתית, שהרחיבה את מבטו של האדם לממדים כלל עולמיים, מיקד 

 מונטיפיורי את מבטו ואת לבבו בצרכי היהודים בארץ ישראל. 

 מהו הדבר אשר העיר בלבו של אוהב ירושלים וארץ ישראל את הדחף לשליחות נעלה זו?

(, בהיותו בן תשעים ושלוש, בא לבקרו, במעונו ברמסגייט, אחד מקרובי משפחתו, 1877ז )"בשנת תרל

מהו מקור התעניינותו בארץ ישראל.  –לאונרד מונטיפיורי. במהלך שיחתם, העלה האורח את הנושא 

"מעניין שהנך שואל אותי", ענה הנדבן הדגול, "איש זולתך, לא שאל אותי על כך מעולם. אף כי מעולם 

 לא גיליתי לאיש כיצד התחלתי להתעניין בארץ ישראל, אני רגיש שעכשיו הזמן הנכון לדבר על כך".

שאל והסיר אותה מאצבעו.  מונטיפיורי רכן קדימה הושיט את ידו לעבר האורח. "רואה אתה טבעת זו?"

ת בטבעת: "התבונן בה היטב", הוסיף כאשר נתן את הטבעת ביד אורחו. שתי מילים עבריות היו חרוטו

"קונה הכל". "שנים רבות עונד אני את החותם הזה, כתזכורת לפלא הראשון אשר הניע אותי לנסוע לארץ 

 ישראל".

מונטיפיורי הביט בחיבה באורחו הצעיר, ואמר: "בן הדור הצעיר אתה, ואתה עלול להסתכל על הדברים 

בקרבך התעוררות מעין זו". הוא כאילו דברי שטות הם, אבל אין זאת אלא משום שמעולם לא התחוללה 

נשען אחורנית בכסאו, והביט החוצה דרך החלון. "הכל התחיל מחלום אשר חלמתי באחד הלילות", אמר. 

 לנוכח מבטו המשתאה של לאונרד, המשיך וסיפר: "כן, משימת חיים זו התחילה מחלום פשוט!"

'אליהו הנביא', הרגשנו שנינו תחושה "פעם אחת, במוצאי שבת, כאשר אני ואשתי היקרה יהודית זימרנו 

של התעלות, ושוחחנו על הרעיון של ביקור בארץ הקודש והעפלה על הר הכרמל, וכן בעוד מקומות 

 קדושים. על אתר, הבטחתי לה שבאחד הימים אכן נצא למסע זה, ובאותו לילה חלמתי חלום.

ובחלומי, איש זקן ונשוא פנים מראה לי את תמונת אליהו הנביא בידו האחת, בעוד ידו השניה מצביעה 

"התעוררתי, ושבתי לישון. שוב, חזר ונשנה  לכיוון ארץ ישראל. ואז לחש באוזני שתי מילים: 'קונה הכל'.

אך שבתי ונרדמתי,  החלום ושוב התעוררתי כששתי המילים, 'קונה הכל', מהדהדות באוזני. לא ייאמן,

 ושוב חזר החלום בפעם השלישית!"

לאונרד האזין, מבלי להוציא הגה מפיו, כשהוא מתפלא למשמע אוזניו. מונטיפיורי המשיך לספר: "כה עז 

היה רושמו של החלום, עד כי הרגשתי שעלי להקדים ולקיים את הבטחתי לאשתי לפני המועד המתוכנן. 

 המחויבויות, והתחלתי מיד בתכנון המסע יחד עם אשתי. למעשה, הנחתי הצידה את כל יתר

 רצינו לראות כיצד חיים אחינו היהודים בארץ הקודש".

מונטיפיורי נתן מבט חודר בלאונרד, קרץ בעינו ואמר לו: "בין אם נראה לך החלום מגוחך ובין אם לא, 

 ולה בארץ ישראל, גם לך וגם לי!"אינך יכול להכחיש, שמצפה לנו כר נרחב לפע
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  שחק אותה

 

 תפזורת בפרשה

 

 מ נ ה א נ ה ח נ י ח ח ת ז ב א

 צ כ ב ר ל ש ר ז ב ט ה מ ג ה ר

 ת ת ס צ ח ד ז ס י ע נ ר ד ו ק

 ל ו ז כ י ג ל כ מ ד ע ט א ה ש

 ח נ ל נ ע כ ל ק ס ב ג מ פ ד ד

 י ת ח ע כ מ ח ד ע ו א ע כ ש כ

 ע פ י נ נ ב ע ע ר פ ר ה מ ה ע

 כ ס ע ס ר י ד ב ר י ו ר ד ת ש

 ג י כ ו ע ב ע ד ס ז א פ י ו ר

 ד מ נ פ ש ר ה א ו פ י מ א מ ה

 ש ט ק ס צ ב ז ש צ מ צ ת ל ו מ

 ק א ר ש ד ק י ר י מ ג נ ה ל ש

 פ ו ט י פ ר ק נ ד כ ע י ח א ק

 ר פ כ ע ר ע ו ב נ פ ר ע ה פ י

 א י ר ה ד ק ב ד ש ק ר א ט ו מ

 ט ט ק מ ז נ מ י ע א ר צ ר פ ח

 ו כ ד נ ז ג ב כ ה ע נ י מ צ ע

 פ א ב ש ק ג מ י ז י ע ר י ע ש

 ט מ י ר צ מ צ ר א ט ו פ ע ה נ

 ש ש א ב י ש ג פ ר ש ת ש ב ו ע
 

בן זקונים, כתונת פסים, אלומות השדה, עמק חברון, שעיר עיזים, פוטיפר, תמר,  בנק מילים:

 זרח, פרץ, שר האופים, שר המשקים, פרעה, ארץ מצרים, ארץ כנען

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://jewishvisual.com/photo/boy-holding-pencil-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%A2%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9F-3/&psig=AOvVaw3v_cZQRPjqRttn6OFDvYpK&ust=1625082288318000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCJib5MPNvfECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://jewishvisual.com/photo/boy-holding-pencil-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%A2%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9F-3/&psig=AOvVaw3v_cZQRPjqRttn6OFDvYpK&ust=1625082288318000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCJib5MPNvfECFQAAAAAdAAAAABAD
https://deal-digital.co.il/
https://deal-digital.co.il/
https://deal-digital.co.il/
https://deal-digital.co.il/
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 שאלות על הפרשה:

 השלם את הפסוק:

ְלדֹות יו ַבצֹּאן "ֵאלֶּה תֹּ חָׁ ת אֶּ ה אֶּ יָׁה רֹּעֶּ נָׁה הָׁ ְשֵרה שָׁ ן ְשַבע עֶּ  )פרק ל''ז פס' ב'(…" _____, יֹוֵסף בֶּ

ֵאל .1  ִיְשרָׁ

 ְראּוֵבן .2

ב .3  ַיֲעקֹּ

 יֹוֵסף  .4

יו ַוִיְתַאֵבל ַעל ְבנֹו _____ ַרִבים" )פרק ל''ז פס' ל''ד( ְתנָׁ ם ַשק ְבמָׁ יו ַויָׁשֶּ ב ִשְמֹלתָׁ  "ַוִיְקַרע ַיֲעקֹּ

ִנים .1  שָׁ

ִשים .2 דָׁ  חֹּ

בּועֹות .3  שָׁ

 יִָׁמים  .4

ה ְיהוָׁה ַמְצִליַח ְביָׁדֹו" )פרק ל''ט פס' ג'( שֶּ ר הּוא עֹּ ל ֲאשֶּ  "ַוַיְרא _____ ִכי ְיהוָׁה ִאתֹו ְוכֹּ

ה .1  ַפְרעֹּ

יו   .2 נָׁ  ֲאדֹּ

 פֹוִטיַפר .3

 יֹוֵסף .4

ֵחהּו" )פרק מ' פס' כ''ג( ת יֹוֵסף ַוִיְשכָׁ ַכר _____ אֶּ ֹּא זָׁ  "ְול

ִפיםַשר  .1 אֹּ  הָׁ

 ַשר ַהַמְשִקים .2

 ְראּוֵבן .3

ב .4  ַיֲעקֹּ

 

 

 

 שאלות:

 למה יעקב אהב את יוסף יותר מכל שאר ילדיו?

 כי יוסף היה בן הזקונים של יצחק .1

 כיוון שהיה בנו החכם והעביר לו את כל התורה שלמד משם ועבר .2

 מכיוון שיוסף היה יודע לפתור חלומות  .3

 כי יוסף היה הילד הכי חזק מכל אחיו .4
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ה" בראשית פרק ל''ח כתוב " ִמי ּוְשמֹו ִחירָׁ יו ַוֵיט ַעד ִאיש ֲעֻדלָׁ חָׁ ה ֵמֵאת אֶּ ד ְיהּודָׁ מי היה  -ַוֵירֶּ

 ?אותו האיש אליו הלך יהודה

 .אחד מהאנשים שאליו מכרו האחים את יוסף .1

 .אחד מבניו, יהודה הלך לומר לו שעליו לייבם את אשת אחיו .2

 .שותפות בממון אדם ממקום שנקרא עדולם, עשה איתו .3

 .אחראי בית האסורים שאליו  נשלח יוסף .4

 למה נזרק יוסף לבית האסורים?

 .כיוון שהוא 'ידע' את אשת פוטיפר .1

 .פוטיפר לא אהב את החלומות שיוסף חולם ומספר לכולם .2

 .כיוון שפירש את חלומו של שר האופים שפרעה עתיד לתלות אותו .3

  שיוסף 'ידעה'. אשת פוטיפרבגלל עלילת  .4

 איזה תפקיד קיבל יוסף כאשר הגיע לבית הסוהר?

 אחראי על כל האסירים .1

 שר המשקים של בית הסוהר .2

 מפרש החלומות של כל האסירים .3

 שר האופים של בית הסוהר .4

 למה פרעה הכניס את שר המשקים לבית הסוהר?

 כי במשתה שערך פרעה, שר המשקים הניח את הכוס על ידו של פרעה .1

 שהיה בה זבובכיוון שהגיש לפרעה כוס  .2

 כי לא הציל את אשתו מיד יוסף .3

 כיוון שהגיש לפרעה לחם שנאפה עם צרור עפר .4

 

 למה יהודה לא רצה לחתן את בנו שלה עם תמר?

 כי הוא רצה להתחתן איתה בעצמו. .1

 יהודה רצה לחכות שבנו יגדל כדי שיתחתן עם תמר. .2

 ן עם תמר.יהודה פחד שלאחר מות שני בניו, גם בנו הקטן ימות עקב הנישואי .3

 כיוון שהיתה כבר כלה לבנו שלה. .4
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 דיני חנוכה

 טוב שיעמדו כל בני הבית אחת לכל בני הבית המנים שנוהגים להדליק חנוכיייבני עדות המזרח והת ,

 ליד המדליק.

 חייבת בהדלקת נרות חנוכה, משום שגם נשים היו באותו הנס.בת שאינה נשואה וגרה לבדה , 

 לכתחילה צריך לילך לביתו ולא ידליק אצל חברו. ובמקום אדם שנמצא אצל חברו והגיע זמן הדלקה ,

 הדחק שאינו יכול, יסמוך על אשתו שמדליקה עליו, ויראה את ההדלקה אצל חברו.

  טוב לתת בכוסיות מים לפני ששמים שמן, להראות שעם ישראל שנמשלו לשמן גוברים על הגויים

 זידונים.שנמשלו למים ה

  נכון להניח הפתילות בחנוכייה ולאחר מכן לשים שמן, כמו שהיטיב הכהן את הנרות במנורה בבית

 המקדש.

  .כשמדליק תהיה ידו מול הנר ומדליקים את החנוכייה בעמידה וביד ימין ואפילו איטר ידליק ביד ימין

 .שמתכוון להדליקו

  צריך לתת שמן מספיק בכוסיות שיספיק להדלקה של חצי שעה מצאת הכוכבים. לאחר שעבר זמן

 החיוב יכול לכבות. ואם נכבתה מאליה בזמן החיוב, נכון להדליקה שוב בלא ברכה.

  אסור לאכול פת ומזונות יותר מביצה כחצי שעה לפני ההדלקה. אבל פירות ומשקה מותר. וכן אין

 ת עראי לפני ההדלקה.לישון אפילו שינ

  הזמן המוקדם ביותר להדלקה הוא מפלג המנחה, דהיינו שעה וחומש לפני צאת הכוכבים. ולכן בערב

 שבת לא ידליק לפני זמן פלג המנחה. ואם הדליק לפני זמן זה, יכבנה וידליק בזמנה עם ברכה.

 

 

 

 סגולות לחנוכה

 זכות בזרע של קיימא, כי מימי חנוכה מסוגלים לפקידת עקרים ועקרות, ובפרט סגולה נפלאה להתפלל בחנוכה ל

 ביום השמיני של חנוכה הנקרא 'זאת חנוכה' )בני יששכר, מאמר חודש כסליו(.

  :כמו כן יש להרבות בתפילה בימי החנוכה על הפרנסה, כי ימי החנוכה מסוגלים לפרנסה, ויש רמז לכך בפסוק

 (.217בגימטריא חנוכה )אביעה סגולות עמ' ט"ף  –'לחם לפי הטף' 

  ,סגולה להנצל מכל אויבים וליסטים ומקטרגים בזאת השנה, לשמור בכל לילה את הפתילות של נרות חנוכה

ובלילה האחרון אחר שכבו כל הנרות, יקח את כל הפתילות של כל השמונה ימים, וישרפם עם השמן שנשאר )האח 

 שנו מערכת ח ג(.נפ

  סגולה לרווק או רווקה שימצאו את זיווגם באותה שנה, שבעת ששורפים את כל הפתילות יחד וכנ"ל, יעבור

 (.216עליהם הרווק או הרווקה שבע פעמים על הפתילות בשעת שריפתן כשהאש נמוכה )אביעה סגולות עמ' 

 ישראל עם סגולה

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.b7net.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/2361&psig=AOvVaw27j4Y9flii2AaDQ3SQImis&ust=1622482093992000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDm5Y338fACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.b7net.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/2361&psig=AOvVaw27j4Y9flii2AaDQ3SQImis&ust=1622482093992000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDm5Y338fACFQAAAAAdAAAAABAD
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 צמאה לך נפשי!

 "... והבור ריק אין בו מים" )לז, כד(

בפרשה מסופר על אחי יוסף שמשליכים אותו לבור, והתורה מדגישה לנו כי הבור ריק ואין בו מים, וכי לא 

 היה מספיק לומר לנו שהוא ריק? מדוע היה צורך להוסיף ולציין כי אין בו מים?

 כידוע אין מילה מיותרת בתורה, ובכל תוספת או היעדר של עניין בתורה, חבויה משמעות עמוקה שהקב"ה

 רצה להנחיל לנו...

 רש"י מבאר את הפסוק: אמנם מים אין בו, אך נחשים ועקרבים היו בבור.

 בפנימיות העניינים, תורת החסידות מבארת לנו, כי בדרך הרמז נלמד כאן עניין מופלא:

ידועה אמרת חז"ל: " אין מים אלא תורה", מסביר הרבי מליובאוויטש כי כאשר אדם נמצא במצב שאין בו 

 )=אין בו מים(, בהכרח כי הדבר מביא לכך ש "נחשים ועקרבים יש בו". תורה

בעל התניא, שהשבוע חל יום גאולתו, יט בכסלו )פירוט בהמשך(, מסביר כי העולם נחלק לשניים: צד 

 הקדושה והצד שמנגד )או בשמו סטרא אחרא=הצד האחר(.

ם לתורה, באופן אוטומטי הוא מתמלא מכאן, בהכרח שברגע שאדם לא מחזיק בדברי תורה ולא קובע עיתי

 בכל הדברים שנוגעים לצד ההפכי לקדושה, בעניינים השייכים לצד האחר.

כאשר  –חיזוק לכך ניתן למצוא בפירוש הבעל שם טוב, מייסד החסידות, על הפסוק " וסרתם ועבדתם" 

( ואין ממוצע. אדם מפריד את עצמו )"וסרתם"( מהשם יתברך מיד הוא עובד עבודה זרה )"ועבדתם"

כלומר היעדר התעסקות בתורה שהיא מים חיים, מביאה את האדם למצב של ריקנות והימצאות בצד 

 האחר, בצד של נחשים ועקרבים.

בימים אלו, חוגגים המוני יהודים את חג הגאולה של בעל התניא הקדוש, י"ט כסלו, המכונה 'ראש השנה 

כלא לאחר שהעלילו עליו לשלטון הרוסי )ברובד הרוחני הוא לחסידות', יום בו שוחרר האדמו"ר הזקן מן ה

נכנס לכלא בעקבות קטרוג שהיה בשמים על האור הגדול שהפיץ בעולם, אור החסידות, ולאחר שהוסר 

 הקטרוג התקבל למעשה אישור משמים להמשיך ולהפיץ את תורת החסידות ביתר שאת וביתר עז(.

ע להמשיך את דרכו, וללמוד ממעיינות החסידות ותורתו של בעל וב"ה אנו זוכים כאן במדור זה מידי שבו

 התניא ובכך להשקות ולהחיות את נפשנו הצמאה. 

 ועל כל השמח בשמחת גאולתו, הבטיח האדמו"ר הזקן כי יוציאו מן המיצר אל המרחב! 

 ות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו"ובברכת חסידים נאחל "לשנה טובה בלימוד החסיד

 

 ,םשבת שלו

 י. שאער

 

 החסידות  בראי

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.prog.co.il/threads/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8.442117/&psig=AOvVaw2stI0birWl7w5QKrECZsy0&ust=1625083963113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCLDIzurTvfECFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.prog.co.il/threads/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%96%D7%94%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8.442117/&psig=AOvVaw2stI0birWl7w5QKrECZsy0&ust=1625083963113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCLDIzurTvfECFQAAAAAdAAAAABAQ
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 נזקי חוסר המחמאות:

במאמר הקודם דיברנו על הקשיים בנתינת המחמאות, וזאת למרות המודעות שלנו ליתרונות העצומים שיש 

ההרגשה שהוא אהוב, נערך ונחוץ. אז לפני שנתמקד במעלות למחמאות בכל הנוגע לתת לאדם שמולנו את 

נת מחמאות, הבה ונראה את הנזקים שיש להיעדר מחמאות בין בני זוג ובבית בכלל. חשוב להבין ישל נת

חולשה -תחושת רעב, והשלכות לטווח הרחוק-שכשם שלחוסר מזון מתמשך יש השלכה מיידית לאדם

ת גם לחוסר הענקת רגשות ומחמאות, וככל שחולף הזמן כך ורגישות למחלות וכו', כך יש ההשלכו

נוסף לתחושת המצוקה הרגשית מחיי הזוגיות, שתיכף נדבר עליה,  ת שליליות יותר.וההשלכות נעש

משפיע החוסר במחמאות על התנהגותו של ה"רעב" למחמאות, מה שקרוב לוודאי יוביל אותו למחשבות 

 שליליות ולהתנהגות שלילית.

  

 שליליות מחשבות

מחשבות שהוא במי שלא מקבל מחמאות יכול להגיע למצב של מחשבות שליליות על עצמו, בין אם מדובר 

 מחשבות שתופסות מקום בתת מודע:אם מדובר ב, ובין אליהן מודע ואחושב אותן וה

אות כלפי עצמו: אני לא שווה, לא מעריכים אותי, לא אוהבים אותי, אני לא מסוגל ועוד מחשבות נור •

 כדוגמת אלו.

כלפי בן זוגו: הוא אינטרסנט, חושב רק על עצמו, לא יודע לפרגן, לוקח הכל כמובן מאליו, לא מודע  •

 לצורך של בן הזוג שלו וכו'.

מחשבות כאלו פוגעות הן בדימוי העצמי של מי שלא מפרגנים לו והם במערכת היחסים עם בן הזוג שלא 

 מפרגן.

  

 התנהגות שלילית

 למחשבות שליליות, מי שלא מקבל מחמאות, יכול לבוא לידי התנהגויות שליליות:בנוסף 

לעשות עבורו דברים  –או מבן זוגו  פעוטים, ואף דורש מהסובבים אותו מגיב בחוסר סבלנות לדברים •

 שנראים בעינינו כמוזרים או לא קשורים. ואז בן הזוג מתרגז כי הוא לא מבין מה רוצים ממנו. 

בבית שיש לסדר ובעלה לא סידר.  ממש פעוטים על כל מיני דברים וכועסת ישה שמתלוננתא :לדוגמא

התלונות כנראה מגיעות ממקום שהיא לא מקבלת מבעלה מספיק תשומת לב, ואז זה יוצא בצורה כזאת, 

ועל ידי זה היא מקבלת תשומת לב, אמנם תשומת הלב היא שלילית, אך בתת מודע "נרשם" שהיא קיבלה 

 ת לב.תשומ

 באופן דומה ניתן לפרש התנהגות שלילית של ילד שלא מקבל מספיק תשומת לב ומחמאות.

       ילדים בית וחינוך-מדור בנושא שלום
 הרב אליהו נקש

 

 שלום  
 בבית        
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 דרישות כספיות מעבר למה שמצב החשבון יכול לאפשר.  •

שאין לה ערך לכסף.  כי הוא מפרש את זה ,נות שאשתו מבזבזת כסף ללא גבולותלדוגמא: בעל בא בטע

שיש לה חסר כלשהו שהיא מנסה למלא אותו.  מוכיחה של רעייתו שההתנהלות הזואבל יכול מאוד להיות 

יתכן שעל ידי התנהלות זו היא מממשת את ה'אני' שלה שלא מומש ע"י בעלה. אילו ה'אני' שלה היה מקבל 

 תה צריכה לחפש תחליפים יקרים יותר באופן כה חריג. יהיא לא הישמחמאות ורגשות, יכול להיות 

ישות מסוג זה, קיימת סבירות רבה, שהן אמצעי להשגת הישגים, כדי להרגיש כאמור, כאשר מופיעות דר

חיזוקים רגשיים באופן  תה מקבלתיהיהיא , אילו הלהיות ל יםהיו יכולרגשות אלו ". ש"אני שווה משהו

בדמות הוצאות כספיות  לחפש תחליפים כהה צרייתלא היהיא , כי אז הובפרט מבן זוג המילולי, הן מסביבת

 וכד'.

 

 מאכזבת ומתסכלת ,לזוגיות אפורה האיטיהוא המעבר  לחוסר במחמאות השלילית ביותר האבל ההשלכ •

 .להערכהו מבן הזוג שלי למילה טובההידיעה שאני לא אזכה  בשל

וככל שהזמן עובר כך  איום ונורא!הוא  - אותה הרגשה פנימית שאין שום משמעות לקשר הרגשי בינינו

המצב מחמיר, גם מהסיבה שיש פחות סיכוי לשינוי. ואנו יודעים כמה קשה לשנות הרגלים כדברי רבי 

 ישראל מסלנט: יותר קל ללמוד את כל הש"ס מאשר לתקן ולקנות מידה אחת.

  

 המתבקש מאתנו לאור הנ"ל...

הזוג )לילדים, ובכלל( מתוך  /בתכמה שיותר לבןחשוב עד מאוד שנסגל לעצמנו את היכולת להחמיא ו

רגיש יותר טוב עם עצמו, ואותנו כזוג לזוגיות טובה ובריאה כבסיס הל את הצד השניהנחה שזה יוביל 

 לחינוך ילדים מתוך נחת.

הזוג, אלא אדרבה, על ידי שאני אחמיא  /בתוחשוב לזכור שהמחמאות אינן סותרות את הציפיות שלי מבן

 ג ירגיש יותר קרוב אליי, כך הסיכוי לשינויים גדול יותר.הזו /בתובן

  

 

 במאמרים הבאים נראה מהם המעלות של המחמאות והמסתעף מכך.   

 

 

  

 

 

 

 

 מנהל מחלקת שלום בית בארגון הידברות –הכותב הינו יועץ נישואין ופסיכותרפיסט 

 073-2221310ניתן לפנות לרב בטלפון 
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 בין אדם לעצמו

 שבת שלום,

 ר.גולד

 

 

 

 כתונת פסים

"ְוִיְשָרֵאל  -בפרשתנו מסופר על האהבה העזה שחש יעקב אבינו כלפי יוסף בנו, ועל כתונת הפסים שהוא נותן לו 

 .ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו ִכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפִסים" )בראשית לז', ג'(

 ?ב ליוסףמהי משמעות כתונת הפסים שמעניק יעק

"מדרש אגדה על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר ולסוחרים  –רש"י מפרש ואומר כי זהו בגד יקר ומיוחד. והוא מוסיף 

ולישמעאלים ולמדינים". כלומר, מעבר להיותה סמל לייחוד ויוקרה, יש משמעות עמוקה יותר לכתונת הפסים, ולא 

 .סתם בחר יעקב לתת לבנו דווקא מתנה כזו

צרים. מהודה, יריסים, סרעה, פ –למילה "פסים" ל מביא בשם חז"ל פירוש מעניין ”הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ

לו ארבע נקודות ציון בחייו של יוסף שבהן היה צריך לגייס כוחות נפש עצומים בכדי לעמוד בהן ולצלוח אותן א

 .מתוך עוצמה, חכמה ורגישות

 .הפשוט, ופתר למלך מצרים את חלומותיוכאשר עמד יוסף, האסיר  –פרעה 

 .כאשר פתר את חלומותיהם של סריסי המלך החשובים ששהו איתו בבית האסורים –סריסים 

 .צריך לעמוד מולוהיה כאשר יהודה אחיו, שמכר אותו לישמעאלים, ניגש אליו בבית המלך, ויוסף  –יהודה 

 .ירות והופך למשנה למלך מצריםכאשר יוסף, האסיר המשוחרר, עולה לגדולה במה –מצרים 

יעקב יודע, ברוח הקודש, שליוסף נכונו חיים מלאי קשיים ואתגרים. כתונת הפסים, אותו בגד בעל ייחוד, שהוא 

אתה בעל כוחות ייחודיים, עוצמות פנימיות אדירות, ואתה תעמוד בכל האתגרים  –נותן לו, נועדה להעביר לו מסר 

 .ו היתה המשמעות העמוקה של המתנה הייחודית של יעקב ליוסףשיקרו בדרכך בהצלחה יתירה. ז

אך יוסף, בהיותו נער צעיר, בחר להחצין את המסר שהעביר לו אביו, במקום להפנימו ולהשתמש בו ככוח פנימי רב 

עוצמה. כך, בהמשך, מסופר על חלומות הגדולה שהוא חולם ומספר לאחיו, מה שמלבה את הקנאה העזה בקרבם 

 .עד להשתלשלות הטראגית שמתרחשת בעקבות זאת עוד יותר

בהמשך חייו, לאחר הטלטלות שעובר יוסף, גישתו משתנה והוא משתמש במסר של אביו ככוח שמחזק אותו 

ומעצים אותו מבחינה פנימית. הוא מצליח לעמוד באתגרים הקשים שהוא עומד בפניהם מתוך הפגנת עוצמה רוחנית 

חיצוני. ניתן, אם כן, להיווכח כי יוסף עובר שינוי פנימי משמעותי ובכך מממש את פנימית, ולא מתוך הפגנת כוח 

 .כוונתו המקורית של יעקב כאשר בחר להעניק לו את כתונת הפסים

 

 ?מה אנו למדים מכך

. השאלה היא מה אנו בוחרים לעשות עם מסוימותכוחות ייחודים, חוזקות  -כל אחד מאתנו קיבל מהקב"ה מתנות 

האם אנו משתמשים בהן מתוך עוצמה פנימית, בחוכמה וברגישות, כך שהן תקדמנה אותנו  –הללו המתנות 

ולהתנשאות על פני   ותסייענה בעדנו להיות אנשים טובים יותר, או שמא אנו משתמשים בהן ככלי להאדרה עצמית

ויקת, כשהעניק לנו את תה כוונה מדיאחרים, מה שבסופו של דבר יזיק גם לנו וגם למי שבסביבתנו. לקב"ה הי

המתנות הללו. עלינו לשאול את עצמנו לשם מה קבלנו אותן ומה הוא מצפה מאתנו לעשות איתן, ולפעול בהתאם 

 .לכך על מנת להיטיב, גם לעצמנו וגם לאחרים

שנזכה למלא את יעודנו ולהשתמש במתנות שנתן לנו הקב"ה לשם כך, מתוך חוכמה, עוצמה ורגישות, וכך נעלה 

  ."ה מעלה ובע"ה נתברך בברכת "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עיןמעל
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 יוסף "בעל החלומות"

 

 .מדבר מהלב ..בלי בושה ובלי פחד מה יגיבו, יוסף חולם חלומות ומספר אותם לאחיו

 ..יש חלומות  לכולנו

 ...שלא יצחקו וילעגו עלינו אנחנו רק חוששות לספר

 .שיתף בהתלהבות רבה אבל יוסף

 .צריך לשרוד ..אנחנו מדחיקות את החלומות שלנו כי אין זמן ..יש מציאות

 ,אבל יוסף לא פחד ולא התבייש

 .האמין וידע שלכל אדם יש שליחות בעולם

 .חלק מהתכנית האלוקית

 .אולי לא יתגשמו כי לא נותנים להם לצאת לאור, חלומות שלא מדברים עליהם

 , מקום, עתיד.ף מספר את החלום ונותן לו במהיוס

 .יש אנשים שמזמן הפסיקו לחלום

 .הפוטנציאללרצות לממש את  לשאוף, ,להפסיק לחלום פירושו להפסיק לחיות

 .החלומות נועדו לעשייה והגשמה

 .המפותלת של יוסף בתוכנית האלוקית הפרשה מראה לנו את הדרך

  מטרה.יש , אבל .ופיתולים יש שם בורות

 .נאמן להשם, נאמן לערכים שלו, הוא )גם לא אשת פוטיפר(יזיז אותו  אף אחד לא

 .כמו וויז לעבר החלום

 .לא היו להם שאיפות, חלומות הרב יצחק לסרי מבאר שאחיו שנאו אותו בגלל שלא היו להם

 .היה להם קשה לראות אותו מאמין בעצמו ובהצלחתו

 ..וגם שקשה ולא רואה את האור קים אותו לבור,אבל יוסף לא הפסיק לחלום גם כשזור

 . חולם בגדוליוסף 

  ..בכל תחום! אפשר לחלום ובגדול ,אז קדימה

 .כי חלומות נועדו להגשמה

 .להטביע חותם כמו יוסףו להשפיע נשאף להתקדם,

 

 שבת שלום,

 ס. קאשי

 

 ה נשיתבנימ

 ק"מ 2.8

 דרך החלומות
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 .הצלחה אמיתית ובזכות מה אפשר להצליחלומדים מהי מיוסף הצדיק 

 היתה בזכות אמונתו השלמה בבורא עולם, יוסף הצדיק כל הצלחתו של

שלל ישועות והשפעות טובות,  ולמשוך לחיינולהינצל מכל רע  יכוליםכי ע"י כח האמונה  צדיקים לימדונו

 הכסף לזהב ולשנות כל דרכי הטבע" )הר' משנחיז( .יכול האדם להחיות מתים ולהפוך  אמונה "וע"י

 

שיוסף הצדיק היה תמיד דבוק באמונת ה', ולכן ויהי איש מצליח ואפילו שגר  -וזהו "ויהי ה' את יוסף"

 לא פסק מדביקותו בה' ! -בבית אדוניו המצרי פוטיפר 

 ידה כנגד מידה הקב"ה שינה, ומויטבעשינה כ"כ את  הואכל טבעיו לרצון ה', את יוסף הצדיק זכה לשעבד 

על ידי שבירת  הירדן יסוב לאחור".-את כל טבעו של הים לפני ארונו של יוסף ככתוב "הים ראה וינוס

הטבעים שלנו, שבירת המחשבות האוטומטיות, שבירת המידות והתגובות השליליות למציאות, בכוחנו 

 למשוך הנהגה למעלה מן הטבע לחיינו האישיים!

מהפך הקב"ה עבור כל אדם יהודי את הטבע ואת הגזרות לטובה, במידה והאדם משנה  -מידה כנגד מידה

 ומשפר את טבעיו ועולה אל מעל המזל שלו עצמו!

כל ירידת השפע   שבירת המידות ולזכות לשפע רב, כי שללפעול אפילו בתחום קטן  נויש גם בכוח

 מעולמות העליונים היא רק באמצעות מידה זו!

 שהשפע בכל העניינים נמשך על ידי יוסף והוא היה המשביר לכל ארץ מצרים. –וכך לימדנו המדרש 

 

 טיפ

 :להפוך את הגזרות והטבע לטובה ולשנות את המזל כדי

 על ידי שבירת הטבעים שלנו, שבירת המחשבות האוטומטיות, 

 שבירת המידות והתגובות השליליות למציאות, 

 !למעלה מן הטבע לחיינו האישייםבכוחנו למשוך הנהגה 

            

            

             

 (ץחוה שמילובי - מתוך הדיברות)

 אין עוד מלבדו 
       

    

 אמונה ובטחון

https://www.hidabroot.org/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://www.hidabroot.org/vod?lecturer=&program=5295
https://www.hidabroot.org/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
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 ע"י תלמיד חכם

053-77291  /055-6725830 

 

 

 מידי שבוע נגיש כאן מתכון קל ומהיר הכנה לכבוד שבת קודש!

 השבוע מתכון לחמין קל ופשוט להכנה שיחמם לנו את שבתות החורף! 

 

 

 :מצרכים

 1 קילו בשר שריר בקר חתוך לקוביות גדולות 

 2 בצלים גדולים קצוצים 

 10 שיני שום פרוסות 

 3 לא משנה מאיזה סוג(שעועית שהושרו במי ברז במשך לילה ) כוסות 

 2/3 )כוס גריסים שהושרו במי ברז לפחות שעתיים )מומלץ כל הלילה 

 5-6 תפוחי אדמה גדולים קלופים וחצויים 

  כוסות( 10מים רותחים עד לכיסוי הירקות  )בערך 

 2 )בטטה חתוך לקוביות )לא חובה 

 :תיבול

 2, כף כמון, כפות מלאות פפריקה מתוקה 2, כפות מלאות סילאן  2,פות גדושות רסק עגבניותכ 2

 שחור. חצי כפית פלפלח וכפיות גדושות מל

 .ההכנה: אופן

 לסגירת הבשר. כפות שמן ומטגנים את הבשר מכל הצדדים 1-2חממים סיר עם טיפול בבשר: מ .1

שופכים לסיר מים רותחים באופן שיכסה את הבשר ומביאים לרתיחה על אש גבוהה. מבשלים במשך 

 . מסננים את הבשר מהנוזלים.דקות 10-כ

כפות שמן ומטגנים את הבצל עד להזהבה קלה.  3-4מחממים סיר גדול מאוד עם הכנת החמין:  .2

מוסיפים את השעועית והגריסים ושופכים מים  דקות. 2-מוסיפים את השום ומערבבים במשך כ

מוסיפים אח"כ  רותחים. מתבלים ברסק עגבניות, סילאן, פפריקה, כמון, מלח ופלפל שחור ומערבבים.

 נמוכה כשעה ולהעביר לפלטת שבת כל הלילה. -על אש בינונית .את תפוחי האדמה והבשר ומערבבים

 זהו מוכן!

 ��בתאבון                                                      

 

 

 

 

 

 

 ,שבת שלום בברכת

 ו.ש. טסה

 ויו"ט מתכון קל לשבת קודש -חיים זכו"  "טועמיה

 (אסור לקרוא את המדור בשבת ובחג משום "שטרי הדיוטות")

 זכו גם אחרים -אם אהבתם את העלון 

 תמורת תרומה סמלית םלאירועי את העלון ניתן להקדיש

 6733111-054או בנייד  dshiralh@gmail.com במייל קבלהל
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