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 שמירת העיניים
 

האם התקדמות הטכנולוגיה בכל התחומים בסופו של  –אחת השאלות הקשות בדורנו היא 
וכמובן שכאן יחל דיון פילוסופי עם אינסוף  מועילה יותר לאדם או אולי מזיקה לו ?

 דוגמאות לכאן ולכאן. כעת נבחן נק' אחת ממבט של יהדות...
 

ֻרהּו: )בראשית מב,ח( נאמרה בפרש ם לֹא ִהּכִ ף ֶאת ֶאָחיו ְוהֵּ ר יֹוסֵּ ּכֵּ  , יוסף היה ויש לשאול ַוּיַ
 שנים כשנמכר למצרים. הם יורדים למצרים מגיעים ליוסף, מנהלים אתו שיחות,  17בן 

  יוסף ? זהאיך יכול להיות שאף אחד מהם לא מזהה ש אוכלים אתו.. 
 , עדיין ניתן לזהות במי מדובר...אם יוסף בעל זקן עכשיושנים, גם  22גם אם עברו מאז 

 

 ..שכאשר הקב"ה לא רוצה שתבחין במשהו, הוא יעלים אותו ממך. פשיטא היא
יֶניָך רֹאֹות ֶאת מֹוֶריךָ  )פרק ל,כ( ישעיהאומר הנביא  . אבל יש כאן עניין עמוק יותר  .ְוָהיּו עֵּ

, הן מבחינה חיובית והן מבחינה וחכמים למדונו שנפש האדם מושפעת ממראה עיניו
שלילית, ולכן המליצו לאדם שעיניו יהיו רגילות לראות בגדולי הדור הצדיקים כדי שיהיה 

         ...בא האיסור להביט בפני הרשע ובדברים שלילייםומאידך, מושפע מהם לטובה. 
 

 משום  ,בפניו בכללשהם לא הסתכלו השבטים הקדושים לא זיהו את יוסף אחיהם בגלל 
 שהוא מבחינתם נחשב לגוי, משנה למלך של מצרים, הארץ הטמאה ביותר, שאמר עליה 

אֶתם ָהָאֶרץ ֶעְרַות ֶאת ִלְראֹות )בראשית מב,ט(..                                  והם שומרים את  :ּבָ
 ויה..גבקדושת העיניים שלא להביט בגוי רשע וכל שכן                                 

 

 כיום, בני הנוער מחזיקים בידם טכנולוגיה המביאה ישירות אליהם                               
 . הערצת תרבות אלימותו בלחיצת כפתור בלבד, סרטי אימה, זימה                               
  הגות. ילדים לא בוחלים הגויים, הצורך להידמות אליהם, במראה ובהתנ                               
 ומה קורה לנפשלהביט בסרטונים אמיתיים של עריפת ראשים, דם...                                
  מתרגלת.. נהיית כהה יותר ויותר.. ..היא מסתאבת של אותם בני נוער ?                               
   "הוא בן טובים", "איך זה קרה ?"  קרה.. יזעקו כולםאז.. כשקורה המו                               

 
 

 נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל          הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל                                                                         
 יורם בן יחיא ודעי ז"ל          יא בן סעיד ודעי ז"ל ר' יח                             5:16       4:16                     

 

 ר' צדוק בן יצחק משה ז"ל           שיכה בת מוסא ז"ל                              5:15       4:00                     
                      

 שלום בן יחיא ודעי ז"ל         יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל                                5:14       4:07                     
 שרה בת יחיא ודעי ז"ל                              ציונה ימיני ז"ל                                                                                     

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                           
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ֹמר                 ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיש ְ
 

 הרה"ג המקובל רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל    
                                   (27.10.83ד "תשמ בחשוון' כ -  1908,  ח")תרס               

 
 שבת אחת בימי השלטון הבריטי בארץ, הוטל עוצר על העיר

 ירושלים, הבריות נאלצו להישאר כלואים בבתיהם, אין יוצא
 ואין בא.

 

 היה שקוע בלימודו ולא שמע את הכרזת רבי מרדכי שרעבי, 
 פקודת העוצר, על כן יצא מביתו לעבר בית הכנסת. 

 

 ובהשוריינת לפתע, עצרה לידו בחריקת בלמים עזה מכונית מ
                                          שוטרים בריטיים.

 

 הצדיק שהיה שקוע במחשבותיו ענה להם  "הי יהודי, מה אתה עושה פה ?" קראו לעברו.
 שהוא הולך לבית הכנסת.

 

 אולם, השוטרים הבריטים הקשוחים לא קיבלו את תשובתו של הרב, ובקול נוקשה החלו
אף דרשו ו כך שהוא יצא מביתו ובכך הפר את העוצר הכללי שהוטל בעירלגעור ברב על 

 לעלות למכונית כדי לקחת אותו לבית המעצר. מנומ
 

רבי מרדכי שרעבי נחרד לשמע הדברים, והמחשבה כי ייאלץ חלילה לחלל את השבת בנסיעה 
ו עליו הוא ניסה לשכנע את השוטרים הבריטים, התחנן לפניהם שירחמ  זעזעה אותו.ברכב 

 ויעזבוהו לנפשו, אבל הרשעים הללו בראותם שלפניהם חכם יהודי נכבד ונשוא פנים,
 התנכלו לו בכוונה, כבלו את ידיו באזיקים אחזוהו בגסות והושיבוהו במכונית.

 

"סע" פקד המפקד על הנהג, ובעוד שהנהג בא להניע את הרכב.. נשמע קול פיצוץ אדיר 
   מתחת לרכב. 

 

קפצו ממקומם אחוזי בהלה, הם היו בטוחים שמתחת לרכב הופעל מוקש  כל יושבי הרכב
שהוטמן על ידי חברי המחתרות. בבדיקה יסודית שערכו התברר שאין ולא הוטמן שום 

 מוקש מתחת לרכב, ורעש הפיצוץ היה מהתפוצצות כל ארבעת הצמיגים של הרכב בו זמנית.
 

גלים בבת אחת, ללא מוקש וכאשר המפקד הבריטי במקום, הבין שהתפוצצות ארבעת הגל
הרכב עוד לא התחיל לנוע,  זהו אירוע חריג ולא טבעי.  הוא השכיל להבין שמדובר במעשה 

 על טבעי שבו מן השמים תובעים את עלבונה של השבת ואת עלבונו של הצדיק.
 

המפקד הבריטי ידע להבחין ולקשר את פיצוץ ארבעת הגלגלים כעונש על זה שלקחו בכוח 
 הצדיק רבי מרדכי שרעבי, ועל פגיעה בכבודו של החכם היהודי.את 

 

מיד ניגש המפקד אל רבי מרדכי, ביקש את סליחתו על הצער שהם גרמו לו, ואף הורה לשני 
שוטרים ללוות את רבי מרדכי בדרכו ולהמתין לו עד שיחזור בשלום לביתו, מתוך חשש 

 על השגיאה שעשה הוא ופקודיו .  שמא חוליה נוספת של שוטרים תפגוש את הרב ותחזור
 

רבי מרדכי שרעבי, הורד מהמכונית בכבוד רב ופסע לאיטו לביתו כשקדושת השבת מרחפת 
 ו, כאשר שני שוטרים בריטים פוסעים בעקבותיו ומלווים אותו בשעת העוצר הכללי,על פני

   ושומרים את צעדיו... 
 

יק ָזֻרעַ  אֹור )תהילים צז,יא( ד ִ ְלִיש ְ  ַלצ ַ ְמָחה ֵלב ֵריו   ש ִ
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 ופרעה חולם
 

ד ַעל ַהְיאֹר: }א{ ה עֹמֵּ ם ְוִהּנֵּ ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֹלֵּ ְ ץ ש     ַוְיִהי ִמּקֵּ
 

םמדוע נאמר בפסוק  )רבי חיים בן משה אבן עטר( הקדוש אור החייםשואל  בלשון  ּוַפְרעֹה חֹלֵּ

בלשון עבר. ומתרץ שבמשך שנתיים תמימות  םלַ ּוַפְרעֹה חָ והלא היה צריך לכתוב הווה ? 
 פרעה חולם בכל לילה מחדש את אותו חלום.  

 

 ות ?ומדוע החלום של פרעה חוזר על עצמו במשך שנתיים תמימוכעת יש לשאול, 
 

שיוסף היה מתוכנן לצאת מבית הסוהר מיד לאחר פתרון החלומות לשר ואפשר לפרש 
 שנים מאז נכנס לבית הסוהר ותם התשלום עבור  10המשקים ושר האופים, שהרי עברו 

 טיפות הזרע שיצאו ממנו.     10
 

שיוסף נידון לשנתיים נוספות בבית הכלא בגלל שאמר לשר המשקים שתי מילים אלא 
י ִאם  ראשית מ,יד()ב ִניּכִ ִדי ָחֶסד  ְזַכְרּתַ א ִעּמָ יָת ּנָ ר ִייַטב ָלְך ְוָעש ִ ֶ ֲאש  ָך ּכַ ִניִאּתְ ְרּתַ ֶאל  ְוִהְזּכַ

ה: ִית ַהּזֶ אַתִני ִמן ַהּבַ ְרעֹה ְוהֹוצֵּ הוא דרך הגאולה של יוסף, שהרי שהחלום של פרעה לכן,   ּפַ
, ולכן הגאולה תהיה בזכות חלומות שר בגלל חלומותיו של יוסף על אחיו הוא הורד מצרימה

לכן הוצרך פרעה לחלום את החלום במשך שנתיים עד המשקים האופים וחלומות פרעה. 
 שיגיע זמן השחרור של יוסף.   

 

לאחר שפרעה קם בבוקר נסער מחלומו, הוא קורא לחרטומיו ומבקש פתרון לחלום, והם 
חד מאתנו יכול היה לגשת לפרעה האמת היא שכל אואכן מציעים לו פתרונות שונים, 

 מה הבעיה ?! – 7עם המספר ולהמציא לו איזה פתרון 
 

ר אֹוָתם ְלַפְרעֹה -לכן כתבה התורה  ין ּפֹותֵּ שהיו הצעות כאלו ואחרות רק שבעיני  ללמדנו, ְואֵּ
פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה,  )רבי שלמה יצחקי( – רש"יפרעה הם לא תפסו. ומפרש 

ן נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם, שהיו אומרים שבע בנות אתה שלא היה קול
 .מוליד, שבע בנות אתה קובר

 

ואז מתעורר שר המשקים ומספר לפרעה על יוסף פותר החלומות. ויש לתמוה על שר 
לבית הסוהר, תספר ליוסף "אתה רציני ?! יש מצב, נצל אותו !! לך בשקט המשקים, 

ם פרעה, הוא יפתור לך ואז אתה תחזור כמו גדול לפרעה שאתה חלמת את חלו
   ותשחק אותה שיש לך את הפתרון..."

 

, ולכן כאשר אדם חולם החלום הולך אחר פתרונואלא מה ? עלינו להבין שבעניין חלומות, 
, אבל אז פותר החלום חלום ישאל אדם ראוי על חלומו כדי שיפתור לו את החלום לטובה

 . התאם למי ששאל על החלוםיפתור את החלום ב
 

ַוְיִהי  )בראשית מא,יג(אמר נשר המשקים ידע את העובדה שהחלום הולך אחר פתרונו, שלכן 

י ְואֹתֹו ָתָלה: ּנִ יב ַעל ּכַ ִ ש  ן ָהָיה אִֹתי הֵּ ַתר ָלנּו ּכֵּ ר ּפָ ֶ ֲאש  שאין טעם שהוא יספר מכאן הבין  ּכַ
ן הוא יקבל פתרון מיוסף שמתאים לו את חלום פרעה ליוסף כאילו שהוא חלם אותו, שאם כ

אז הוא יחזור לפרעה עם פתרון שלא כוון לפרעה ולכן גם הפתרון שלו ולא מתאים לפרעה, ו
 פתרונות שונים שלא התאימו לו.כפי שאמרנו כבר קיבל פרעה לא יצליח ולא יתאים 
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 עין ותשועת ה' כהרף
 

ְרעֹה: בֹא ֶאל ּפַ ְמלָֹתיו ַוּיָ ף ש ִ ח ַוְיַחּלֵּ ף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגּלַ ְקָרא ֶאת יֹוסֵּ ְרעֹה ַוּיִ ַלח ּפַ ְ ש   ַוּיִ
 

שנה בבית האסורים, באותו בור חשוך וטחוב, עם פושעים  12ידוע שיוסף הצדיק היה 
כתלי בית הסוהר קשה לו מצריים מלאי טומאה. וידוע שפושע שרוב חייו מבלה בין 

להתמודד עם המציאות ברחוב, ולכן אם לא יקבל את הכלים המתאימים לכך, ישנו סיכוי 
 סביר ביותר שהוא יחזור לבית כלאו.

 

ללא כל הכנה יוסף  עובר ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור,  -והנה, בפתע פתאום ללא התראה, במהירות 

ְמלָֹתיו מהפך,  ף ש ִ ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: -ן קצר ובתוך זמַוְיַחּלֵּ את האלמנט הזה  ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ּכָ

ּו ....)שמות יב,לט( של מהירות, חיפזון אנו פוגשים גם ביציאת מצרים שם נאמר, י גְֹרש  ּכִ

ּו ָלֶהם: ָדה לֹא ָעש  ּהַ ְוַגם צֵּ ְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהמֵּ גם בתקופת אסתר ומרדכי נאמר,  ִמּמִ

ה יד( )אסתר ו, ּתֶ ְ ש  ְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל ַהּמִ יעּו ַוּיַ ֶלְך ִהּגִ י ַהּמֶ ִרים ִעּמֹו ְוָסִריסֵּ עֹוָדם ְמַדּבְ

ר:   ָתה ֶאְסּתֵּ ר ָעש ְ ֶ  ֲאש 
 

 מה קורה פה ? למה בצורה כזו מהירה ופתאומית חל השינוי ? האם זה לא מסוכן ?
 

הישועה אין עוד סיבה לחכות ומיד  התשובה היא שתשועת ה' כהרף עין, כאשר מגיע זמן
ה ֶדֶרְך ְלָפָני  )מלאכי ג,א(הכל קורה, וזהו שאמר הנביא  ַח ַמְלָאִכי ּוִפּנָ ֹלֵּ    ּוִפְתאֹם ָיבֹואִהְנִני ש 

ים  ִ ם ְמַבְקש  ר ַאּתֶ ֶ יָכלֹו ָהָאדֹון ֲאש  ּוַמְלַאְך  מלך המשיח(שמדובר ב – מבאר )הרד"קֶאל הֵּ

ִרית  ה ָבא ָאַמר ה' ְצָבאֹות:א( )הוא אליהו הנביַהּבְ ִצים ִהּנֵּ ם ֲחפֵּ ר ַאּתֶ ֶ   ֲאש 
 

 משיח הן אלו הדעת בהיסח)מגיעים(  באין )שלשה דברים( 'ג )סנהדרין צז/א( אומרת  הגמרא
.  ושואלים מדוע דווקא הגמרא בחרה להשוות את ביאת המשיח מול מציאה ועקרב מציאה

לביאת המשיח, יקבל את ביאת המשיח ועקרב ?  אלא ללמד אותנו שמי שמצפה ומתכונן 
                           כמו מציאה = היסח דעת נעים ורצוי.   אבל.... מי שאינו מאמין יקבל זאת כעקרב  !!!  

הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מדהים, כל הטכנולוגיה, כל והנה כיום בדור עקבתא דמשיחא, 
 , "קצב העברת מידע"חכם יותר" ההמצאות בנויות על הרעיון של "מהיר יותר" "

 רמז יש בדבר לביאת משיח צדקנו במהרה...  –או שמא    האם מקריות הוא הדבר ?!
 

 לעמוד בניסיון 
 

 ישנם שני יסודות הקשורים אחד בשני בעניין ניסיון שבא על בן אדם.
 

 שאין הקב"ה מביא על האדם ניסיון אלא אם הוא מסוגל לעמוד בו. – היסוד הראשון
  וארא(-)שמות ח,כגת היסוד הזה לומדים ממשה רבנו כאשר הוא מבקש מפרעה א

ינּו:  לֵּ ר יֹאַמר אֵּ ֶ ֲאש  ינּו ּכַ ר ְוָזַבְחנּו ַלה' ֱאלֹהֵּ ְדּבָ ּמִ ְך ּבַ לֵּ ת ָיִמים נֵּ ֶ לֹש  ְ ֶרְך ש  נשאלת השאלה, ּדֶ
 מדוע משה לא אומר ישירות לפרעה "שחרר אותנו לחופשי" ? מה הוא מפחד ממנו ?

אם משה היה בא ישירות  אלא מה ?הוא, הלא בוודאי אין כאן פחד מפני פרעה,  ופשוט
ומבקש שחרור מוחלט בוודאי שפרעה לא יסכים הרי מבחינתו זו גזירה שאינו יכול לעמוד 

בה, אבל.. בוא נתחיל בקטן, רק תשחרר אותם לשלושה ימים בזה פרעה מסוגל לעמוד, אתה 
  ך... תתחיל לקבל עונש על כ –לא מוכן 

 

ת ָצָרה ִהיא )פרק ל,ז( הנביא ירמיה  – היסוד השני מֹהּו ְועֵּ ַאִין ּכָ י ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא מֵּ הֹוי ּכִ

ַע: ֵּ ש  ה ִיּוָ ּנָ למעשה כל ניסיון, כל צרה לא עלינו שבאה על אדם היא הישועה שלו,   ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ
 מונה.זהו כוח הא –גם אם בשלב מסוים זה ממש לא נראה לנו כך 

 

והם אלו שהעלו אותו אנו רואים שהחלומות הם אלו שהורידו את יוסף למצרים לעבד, 
וכאשר היה צורך בעזרה, אז כל אותם ייסורים ד בלמלוכה. ליוסף היו את הכוחות לעמו

רם לכך שיוסף ימצא חן בעיני והקב"ה מנע מהנחשים והעקרבים שבבור לפגוע בו, הקב"ה ג
 ...קב אביו מתגלה לו כדי שלא יחטא באשת פוטיפרעדמות יעוגם כל רואיו, 
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 חלומות פרעה
 

 )בראשית מא,ח(לאחר שפרעה חולם את חלומו הוא מתעורר אחוז בהלה ופונה ליועצים שלו.. 

ל ֲחָכֶמיהָ  י ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ ל ַחְרֻטּמֵּ ְקָרא ֶאת ּכָ ַלח ַוּיִ ְ ש  ֶעם רּוחֹו ַוּיִ ּפָ ְרעֹה  ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּתִ ר ּפַ ַוְיַסּפֵּ

ר אֹוָתם ְלַפְרעֹה: ין ּפֹותֵּ  ָלֶהם ֶאת ֲחלֹמֹו ְואֵּ
 

ָרא וגו'  - בראשית רבה, פרשה פט,ובמדרש  קְׁ ַלח ַויִּ שְׁ ין  ,)בראשית מא, ח(ַויִּ נִּ כְׁ סִּ ַע דְׁ הֹושֻׁ י יְׁ ַרבִּ
ין ָהיּו אֹותֹו  רִּ י, ּפֹותְׁ וִּ י לֵׁ ם ַרבִּ שֵׁ ַנס  )החרטומים נתנו פתרונות לפרעה(בְׁ כְׁ ֶאָלא ֶשֹלא ָהָיה קֹוָלן נִּ

ָניו  ָאזְׁ ע ָבנֹות ֶשַבע ָּפרֹות ַהּטֹובֹות, ֶשבַ  )הפתרון שלהם לא "תפס" אצל פרעה, והם הציעו..(,בְׁ
ים ַהּטֹובֹות, ֶשַבע  לִּ בֳּ רּו ֶשַבע שִּ ן ָאמְׁ כֵׁ ר. וְׁ יד. ֶשַבע ָּפרֹות ָהָרעֹות, ֶשַבע ָבנֹות ַאָתה קֹובֵׁ ַאָתה מֹולִּ

יב  תִּ כְׁ דֹות ָבְך. ֲהָדא הּוא דִּ יֹות מֹורְׁ כִּ ַּפרְׁ ים ָהָרעֹות, ֶשַבע אִּ לִּ בֳּ ש. ֶשַבע שִּ ַכבֵׁ כֻׁיֹות ַאָתה מְׁ  ַמלְׁ
ם.  :)משלי יד, ו( ַריִּ צְׁ י מִּ מֵׁ טֻׁ ַחרְׁ ֹעה וְׁ י ַפרְׁ מֵׁ לּו ַחכְׁ ן, אֵׁ ָמה ָוָאיִּ ֶקש לֵׁץ ָחכְׁ ָנבֹון )משלי יד, ו(בִּ ַדַעת לְׁ : וְׁ

ף. ל, ֶזה יֹוסֵׁ  ָנקֵׁ
 

אז פרעה, כלומר פרעה מקבל "פתרונות" שונים המתאימים למספרים המופיעים בחלום, 
ניינים, מתאימים לנתוני החלום, לא נראה לך ? מה הסיפור איתך ? הציעו לך פתרונות מע

 )זה ביננו כי עבדי פרעה לא היו מעיזים לדבר אליו ככה...(יש לך בעיה...  
 אלא שברצות ה' דרכי איש, אז פרעה לא יקבל שום פתרון מאחרים אלא רק מיוסף.

 

ר ַהמַּ }ט{  )בראשית מא(והנה פתאום משהו "זז" אצל שר המשקים  ר ש ַ ִקים ֶאת ַוְיַדּבֵּ ְ ש 

יר ַהּיֹום: אמֹר ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזּכִ ְרעֹה לֵּ ית  }י{  ּפַ ַמר ּבֵּ ְ ִמש  ן אִֹתי ּבְ ּתֵּ ְרעֹה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו ַוּיִ ּפַ

ר ָהאִֹפים: ש ַ  ת ש ַ ִחים אִֹתי ְואֵּ ּבָ  ר ַהּטַ

ן אִֹתי -עניין שכפל הכתוב פעמיים אותי המה ו ּתֵּ ר ָהאִֹפים ?,  ַוּיִ ת ש ַ  אִֹתי ְואֵּ
 

, מסביר זאת שאין דרכו של מלך לדבר ישירות אל הדיוטות, הרב מאיר אליהו שליט"א
שהאנשים שעובדים אלא רק לשרים שלו, "לקבינט". מה שקרה עם שר המשקים, הוא 

ְרעֹה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו -תחתיו טעו וגרמו ליין של המלך להחמיץ, וזהו שנאמר  , על אותם ּפַ
 אנשים, אבל את העונש מי מקבל ?

 

ַמר.    -האחראי, וזהו שנאמר  ְ ִמש  ן אִֹתי ּבְ ּתֵּ אח"כ נתגלגל הדבר ואותו יין מקולקל הגיע גם ַוּיִ
טעם המאפה, ושנתברר הדבר העניש המלך את שר למטבח של שר האופים שקלקל את 

האופים על זה שלא בדק את היין שקיבל לצורך האפיה, ושוב את שר המשקים על זה שנתן 
ר ָהאִֹפים -למטבח של שר האופים יין מקולקל וזהו שחזר הכתוב ואמר  ת ש ַ  .אִֹתי ְואֵּ

 

ב קצת "לטבל" את אותו שר המשקים כאשר הוא כבר מחליט לספר על יוסף אז הוא חיי
נּו ַנַער  }יב{ -הסיפור בהמעטת ערכו של יוסף, בלשון פשוטה שלנו "ללכלך עליו"  ם ִאּתָ ָ ְוש 

)והוא גם שייך לעברים האלו שאנחנו ִעְבִרי   תבגר()ילד, מהו כבר מבין, עדיין לא ה

ִחים  )ולא רק זאת אלא שבמעמד האזרחי שלו הוא בכלל עבד(ֶעֶבד  מתעבים( ּבָ ר ַהּטַ ְלש ַ

ָתר:  ֲחלֹמֹו ּפָ ינּו ִאיש  ּכַ ר ָלנּו ֶאת ֲחלֹמֹתֵּ ְפּתָ ר לֹו ַוּיִ ַסּפֶ ן ָהָיה אִֹתי  }יג{ַוּנְ ַתר ָלנּו ּכֵּ ר ּפָ ֶ ֲאש  ַוְיִהי ּכַ

י ְואֹתֹו ָתָלה: ּנִ יב ַעל ּכַ ִ ש   הֵּ
 

אז מה דוחף אותך בכל , אם אתה כל כך מתעב את יוסף, הזה אני לא מבין את שר המשקים
שתוק וזהו, אל תגלה לאף אחד שפרעה ישבור ת'ראש שלו ני פרעה ? זאת להציג אותו בפ

ֶאת  -ואתה תמשיך בשלך... ומדוע אתה מדבר בלשון רבים  בלמצוא פתרון לחלומות שלו..

יר ַהּיֹוםֲחָטַאי     ? ֲאִני ַמְזּכִ
 

יָון ֶשָרָאה ַשר   -בראשית רבה, פרשה פט, אות ז  התשובה מובאת בהמשך המדרש כֵׁ
ֹעה ַהמַ  ם ָימּות ַּפרְׁ ר, אִּ אֹומֵׁ תֹו וְׁ ַדעְׁ ב בְׁ ַחשֵׁ את, ָהָיה מְׁ ַבֶקֶשת ָלצֵׁ שֹו מְׁ ָתה ַנפְׁ ֹעה ֶשָהיְׁ ים ֶאת ַּפרְׁ קִּ שְׁ

ם ָלאו, י אִּ י ֶבֱאמּוָנתִּ נִּ ידֵׁ ם ַמֲעמִּ ַע אִּ י יֹודֵׁ ינִּ ר, אֵׁ ַיֲעֹמד ֶמֶלְך ַאחֵׁ ר ַשר )בראשית מא, ט( ֶזה וְׁ ַדבֵׁ : ַויְׁ
ים, ָאַמר לֹו  קִּ יַהַמשְׁ ָידִּ ים יֵׁש בְׁ נֵׁי ַחָּטאִּ ָפֶניָך,  ַאַחת, שְׁ יו לְׁ תִּ ַכרְׁ זְׁ הִּ ף טֹוָבה וְׁ יֹוסֵׁ י לְׁ יתִּ ֶשֹלא ָעשִּ

ַאַחר יָך וְׁ יתִּ אִּ רֹונֹו.  ֶשרְׁ תְׁ ַע ּפִּ ָך ָעָליו ֶשָהָיה יֹודֵׁ י לְׁ יתִּ לִּ ֹלא גִּ רֹונֹו ֶשל ֲחלֹום וְׁ תְׁ ר ַעל ּפִּ ָטעֵׁ צְׁ  מִּ
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 פגישת פרעה ויוסף
 

ף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור  }יד{פרעה מבקש לפגוש את יוסף ומיד  ְקָרא ֶאת יֹוסֵּ ְרעֹה ַוּיִ ַלח ּפַ ְ ש  ַוּיִ

ְרעֹה: בֹא ֶאל ּפַ ְמלָֹתיו ַוּיָ ף ש ִ ח ַוְיַחּלֵּ ין  }טו{ ַוְיַגּלַ ר אֵּ י ּופֹתֵּ ף ֲחלֹום ָחַלְמּתִ ְרעֹה ֶאל יֹוסֵּ ַוּיֹאֶמר ּפַ

ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹר אֹתֹו: ְ ש  אמֹר ּתִ י ָעֶליָך לֵּ ַמְעּתִ ָ אמֹר  }טז{ אֹתֹו ַוֲאִני ש  ְרעֹה לֵּ ף ֶאת ּפַ ַען יֹוסֵּ ַוּיַ

ְרעֹה: לֹום ּפַ ְ ְלָעָדי ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת ש   ּבִ
 

יפרעה אומר ליוסף  כלומר חלמתי חלום שהוא כחלום אחד ואילו החרטומים  ֲחלֹום ָחַלְמּתִ

ין אֹתוֹ פתרו לי אותו כשני חלומות וזהו  ר אֵּ , ומי אמר לך את פרעה . שואל יוסףּופֹתֵּ
עונה לו פרעה, כשם שראיתי את שהפתרונות שהציעו לך החרטומים אינם נכונים ?  

י החלום כך ראיתי את פתרונו ונשכח ממני, אבל אני יודע שפתרונם אינו נכון.  ַמְעּתִ ָ ַוֲאִני ש 

אמֹר ַמע ֲחלֹום, ָעֶליָך לֵּ ְ ש  ִלְפּתֹר תה יודע , אפילו אם מספרים לך את החלום שלא כראוי, אּתִ

ְלָעָדיעונה לו יוסף ואומר   אֹתֹו: לֹום , אין החכמה הזו שלי, אלא  ּבִ ְ ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת ש 

ְרעֹה: יוסף שברגע אחד הופך מעבד שנשכח בבית האסורים, לאדם שפרעה זקוק נואשות   ּפַ
לא מנצל וסף ילעזרה שלו, לפתרון שלו, וזוהי נקודת זמן הכי טובה לבקש כל דבר מפרעה, 

ְרעֹה -את המצב אלא, עונה לפרעה  לֹום ּפַ ְ ְלָעָדי ֱאלִֹהים ַיֲעֶנה ֶאת ש   , ומקדש שם שמיים.ּבִ
 

ד  }יז{פרעה מתחיל לספר את חלומו ליוסף  ֲחלִֹמי ִהְנִני עֹמֵּ ף ּבַ ְרעֹה ֶאל יֹוסֵּ ר ּפַ ַפת ַוְיַדּבֵּ ַעל ש ְ

ד  -אמר לו יוסף לא כך ראית אלא  ַהְיאֹר: ה עֹמֵּ    ַעל ַהְיאֹר:ְוִהּנֵּ

רֹות  }יח{ממשיך פרעה,  ַבע ּפָ ֶ ה ִמן ַהְיאֹר עֹלֹת ש  ר ִויפֹת ּתַֹארְוִהּנֵּ ש ָ ִריאֹות ּבָ ְרֶעיָנה  ּבְ ַוּתִ

ָאחּו:  ר -אמר לו יוסף לא כך ראית אלא ּבָ ש ָ  . ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריאֹת ּבָ

יֶהן  }יט{ממשיך פרעה  רֹות עֹלֹות ַאֲחרֵּ רֹות ֲאחֵּ ַבע ּפָ ֶ ה ש  ּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות ְוִהּנֵּ ּדַ

ר ש ָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרַֹע: ּבָ ה ּבְ ּנָ ית את אמר לו יוסף, למה לא הזכרת שרא לֹא ָרִאיִתי ָכהֵּ

יֶהן ִמן ַהְיאֹר  שבע הפרות האחרות ָרעֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ונוסף לא כך ראית אלא  עֹלֹות ַאֲחרֵּ

ר ש ָ  , שזה לשון הפוכה מהפרות הבריאות.ּבָ

ִריאֹת:  }כ{ ֹנֹות ַהּבְ רֹות ָהִראש  ַבע ַהּפָ ֶ ת ש  רֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות אֵּ בֹאָנה  }כא{ַוּתֹאַכְלָנה ַהּפָ ַוּתָ

ָנה ה ָוִאיָקץ:  ֶאל ִקְרּבֶ ִחּלָ ּתְ ר ּבַ ֶ ֲאש  יֶהן ַרע ּכַ ָנה ּוַמְראֵּ י ָבאּו ֶאל ִקְרּבֶ  אמר לו ְולֹא נֹוַדע ּכִ
יוסף לפרעה, לא חלמת שלא נודע כי באו אל קרבנה, אלא התעוררת קודם שראית מה קרה 

 עם הפרות. 
ֲחלִֹמי  }כב{ממשיך פרעה ואומר  ֶרא ּבַ ַבע  אומר יוסף לפרעה, ישנת ואז חלמתָואֵּ ֶ ה ש  ְוִהּנֵּ

ָקֶנה ֶאָחד  ִלים עֹלֹת ּבְ ּבֳּ ִ אֹת ְוטֹבֹות:ש  ִריאֹות ְוטֹבֹות: ולא כך ראית אלא ְמלֵּ     ּבְ

ִלים  }כג{ממשיך פרעה ואומר, ּבֳּ ִ ַבע ש  ֶ ה ש  ֻדפֹות ָקִדיםְוִהּנֵּ ְ ּקֹות ש  יֶהם:  ְצֻנמֹות ּדַ  צְֹמחֹות ַאֲחרֵּ

דּופֹת ָקִד  אמר לו יוסף לא כך ראית אלא, ְ ּקֹות ּוש  ת  }כד{ יםּדַ ּקֹת אֵּ ִלים ַהּדַ ּבֳּ ִ ְבַלְען ָהש  ַוּתִ

יד ִלי: ין ַמּגִ ים ְואֵּ ִלים ַהּטֹבֹות ָואַֹמר ֶאל ַהַחְרֻטּמִ ּבֳּ ִ ַבע ַהש  ֶ לפרעה מיהו יוסף  כעת ברור  ש 
 העומד מולו.

 

ף ֶאל  }כה{כאשר יוסף מתחיל לפתור לפרעה את החלומות הוא פותח ואומר,  ַוּיֹאֶמר יֹוסֵּ

ְרעֹ  ְרעֹה ֲחלֹום ּפַ יד ְלַפְרעֹה:ּפַ ה ִהּגִ ר ָהֱאלִֹהים עֹש ֶ ֶ ת ֲאש   ה ֶאָחד הּוא אֵּ
 

אמר רבי יוחנן: שלשה דברים מכריז עליהם הקב''ה  - במסכת ברכות דף נה/אהגמרא 
כי קרא ה' לרעב וגו'  א{-}מלכים ב חדכתיב  -בעצמו ואלו הן, רעב, ושובע ופרנס טוב. רעב 

 דכתיב  -וקראתי אל הדגן והרביתי אותו. פרנס טוב  כט{-}יחזקאל לודכתיב  -שובע 
 . וגו' ( ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל)ויאמר ב{-}שמות לא
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יד ְלַפְרעֹה:  - )רבי חיים בן משה אבן עטר(האור החיים  מסביר ה ִהּגִ ר ָהֱאלִֹהים עֹש ֶ ֶ ת ֲאש    אֵּ
 אמר יוסף לפרעה, הקב"ה מכריז על שלושה דברים, ואת שלושתם מסר לך בחלום.

 

ר ִויפֹת ּתַֹאר  }יח{שנאמר בחלומות על השובע: ש ָ ִריאֹות ּבָ רֹות ּבְ ַבע ּפָ ֶ ה ִמן ַהְיאֹר עֹלֹת ש  ְוִהּנֵּ

ָאחּו: ְרֶעיָנה ּבָ אֹת ְוטֹבֹות: }כב{ ַוּתִ ָקֶנה ֶאָחד ְמלֵּ ִלים עֹלֹת ּבְ ּבֳּ ִ ַבע ש  ֶ ה ש  ֲחלִֹמי ְוִהּנֵּ ֶרא ּבַ  ָואֵּ
 

ּלֹות ְוָרעֹות  }יט{ שנאמר בחלומות  על הרעב: יֶהן ּדַ רֹות עֹלֹות ַאֲחרֵּ רֹות ֲאחֵּ ַבע ּפָ ֶ ה ש  ְוִהּנֵּ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלרַֹע: ה ּבְ ּנָ ר לֹא ָרִאיִתי ָכהֵּ ש ָ ִלים  }כג{  ּתַֹאר ְמאֹד ְוַרּקֹות ּבָ ּבֳּ ִ ַבע ש  ֶ ה ש  ְוִהּנֵּ

יֶהם: ֻדפֹות ָקִדים צְֹמחֹות ַאֲחרֵּ ְ ּקֹות ש   ְצֻנמֹות ּדַ
 

הּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: }לג{שנאמר  על פרנס טוב: יתֵּ ִ ֶרא ַפְרעֹה ִאיש  ָנבֹון ְוָחָכם ִויש  ה יֵּ  ְוַעּתָ
 

מתוארת הפגישה בין פרעה ליוסף,  שבסוף פתרון החלום והעצות שנתן יוסף  בספר הישר
מר יוסף אל ויא ? מי יאמר ומי יודע כי דבריך נכונהלפרעה, עדיין שואל פרעה את יוסף, 

המלך זה לך האות על כל דברי כי נכונים הם וכי עצתי טובה לך, הנה אשתך יושבת על 
המשבר ביום הזה וילדה לך בן ושמחת בו. והיה בצאת הילד הזה ממעי אמו ומת בנך בכורך 

 ואכן כך היה....אשר ילד זה שנים ימים וניחמת בילד הילד לך היום. 
 

 ... רק הכסא
 

 פרעה לא מהסס וממנה מתוך התלהבות את יוסף לתפקיד הבכיר ביותרלאחר הפתרון 
ךָּ   -בממלכה, אבל אומר ליוסף  ל ִמּמֶ א ֶאְגּדַ ּסֵּ  !!! ַרק ַהּכִ

 

פרעה יודע שמבחינת כישורים מפרעה !!!  –המידה הזו של שררה מכאן אנו למדים מהיכן 
 "לוותר על המשרה ?" יוסף הרבה יותר טוב ממנו, אבל בכל זאת  "לעזוב את הכסא ?"  

עד כאן... כאשר אדם מקבל תפקיד, קשה לו לוותר על הכסא,  גם כאשר הוא יודע 
שהמתחרה שלו יותר מתאים, כלומר עצם התפקיד, טובת המערכת, טובת העם, לא בדיוק 

ָיה  - במסכת אבות   פרק א, משנה יעומדים לנגד עיניו, וזהו שלימדונו חכמים  ַמעְׁ שְׁ
יוֹ  ַטלְׁ ַאבְׁ ַוַדע וְׁ תְׁ ַאל תִּ ָנא ֶאת ָהַרָבנּות, וְׁ ָלאָכה, ּושְׁ ר, ֱאהֹוב ֶאת ַהמְׁ ָיה אֹומֵׁ ַמעְׁ ֶהם. שְׁ לּו מֵׁ בְׁ ן קִּ
ָנא ֶאת ָהַרָבנּות ? מהו   ָלָרשּות: וכי חס וחלילה יש לשנוא את הרבנים ?! בוודאי שלא, ּושְׁ

 שרים = רברבניא., שהרי התרגום של המילה היא השררה –רבנות אלא 
 

בני במסכת פסחים סו/א מהמעשה של את ההתנהגות ההפוכה ממידת פרעה אנו לומדים 
)זקני( בתירא והלל הזקן. באותה שנה שחל י"ד ניסן בשבת, לא ידעו בני בתירא האם קורבן 

אמרו להם שיש אדם שעלה  פסח דוחה את השבת, וחיפשו אם יש מי שיודע מה ההלכה.
 ת שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, מבבל, ושמו הלל הבבלי, ששימש א

 
תנו רבנן: הלכה זו נתעלמה מבני בתירא. פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת, שכחו   

ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו: כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את 
שני השבת אם לאו? אמרו להם: אדם אחד יש שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו, ששימש 

גדולי הדור שמעיה ואבטליון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שלחו וקראו לו. 
אמרו לו: כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו? אמר להם: וכי פסח אחד יש 

לנו בשנה שדוחה את השבת? והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין את 
לאחר שהיה דיון בנושא ההלכתי, כשראו בני בתירא שהלל    ?השבת. אמרו לו: מנין לך

בו ביום מינו את הלל נשיא והיה מורה להם הזקן ענה להם על מה שהם לא ידעו, מיד.. 
 בהלכות פסח"

 

טוב רעהו אם יגלה ש " מיד יפנה את מקומובעל תפקיד"שכל ..  הרי בוודאי נוי, בימוהיום
   ...יל למערכת...  טוב, חוזרים למציאותואז זה יוע ממנו
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 ברובד  הקבלה –חלומות יוסף ופרעה

 יוסף שני שליט"אהרב  –מורי ורבי דברי מ
 

יל את התהליך שלו על ידי סיפור החלומות שלו לאחים, ובגלל החלומות הם שנאו יוסף מתח
ַעל  וישב(-)בראשית לז,יטאותו ולכן אמרו עליו כשראוהו,  ה ּבַ ַוּיֹאְמרּו ִאיש  ֶאל ָאִחיו ִהּנֵּ

א: ֶזה ּבָ הּו  וישב(-)בראשית לז,כומיד אמרו,  ַהֲחלֹמֹות ַהּלָ ה ְלכּו ְוַנַהְרגֵּ כדי שלא  ? למה וגו'ְוַעּתָ
 יהיה ליוסף חלום שלישי ואז תהיה לו חזקה בדבר.

 

ההכנה לישועה של יוסף מגיעה דרך החלומות של שר המשקים, והישועה עצמה מגיעה דרך 
  מדוע הישועה של יוסף היא דווקא בחלומות ?  החלומות של פרעה.

 

של שר  בכל הסיפור יש שישה חלומות, שניים של יוסף, אחד של שר המשקים, אחד
 למה דווקא שישה חלומות ?האופים, ושניים של פרעה. 

 

 לך לך(-)בראשית יז,כא יצחק אבינו היה הראשון שנימול לשמונה ימים, ועליו נאמר

ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק  בטן. מדיד יידש קשר אָאִקים =   וגו',  ְוֶאת ּבְ
 .208=  26פעמים שם הויה  8יצחק =  ולכן שמו

 

מֹו ַיֲעקֹב..תולדות(-)בראשית כה,כו מרעל יעקב נא ְ ְקָרא ש   יעקב. וגו' שהקב"ה קרא שמו ַוּיִ
 .182=  26פעמים שם הויה  7יעקב = 

 

ף וישב(-)בראשית לז,ב על יוסף נאמר ה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוסֵּ ּלֶ הישיר  כלומר יוסף הוא ההמשך, אֵּ
 . 156=  26פעמים שם הויה  6יוסף =   של יעקב ולכן,

 

 (.6( ,יוסף )7(, יעקב )8אים כאן את הקשר הישיר בין אב לבן על פי שם הויה בין יצחק )רו
 

כל הסיפור של יוסף בא  –יוסף הוא גם השישי במניין האושפיזין, והוא בבחינת היסוד 
 להצביע על עניין ברית המילה שהוא יסוד.

 

ם וטרפות, בפועל ישנם חטאים שיוצרים בפועל מציאות מסוימת, כגון אדם שאכל שקצי
הוא שבע, הגוף שלו קיבל ויטמינים.  ולכן אם אדם עלול למות מרעב ויש לו רק אוכל טרף 

 לפניו, מותר לו לאכול כדי להחיות את נפשו.
 

לעומת זאת כל עניין התאווה לפגום ביסוד הברית המילה, או לדבר לשון הרע, היא בגדר 
זו, על אותו יצר הרע שבא לו כמו בחלום, חלום ולאחר שהאדם מצליח להגבר על התאווה ה

 הוא לא מרגיש שום חסרון פיזי בדבר. 
 

 שפגם הלשון ופגם הברית זהו  בספר היצירהכתב  (248פעמים אל =  8)ששמו אברהם אבינו 
 "בברית המילה"פגם הברית הוא  פגם  "מילה" ,אותו פגם. פגם הלשון הוא לשון הרע = 

 פה והברית קשורים זה בזה.בהוצאת זרע לבטלה.  כלומר ה
 

כיום אנו יכולים לראות אדם שמחלל שבת בפרהסיא ומצליח, ואדם אחר שמחלל שבת 
  ולמה זה ? –ונענש, ועוד הרבה דוגמאות 

 

התשובה היא יסוד בהנהגת הקב"ה בעניין הבחירה של האדם. ברור שאם אדם היה נענש 
 ך הייתה נלקחת ממנו זכות הבחירה. מיד עם ביצוע העבירה, הוא לא היה חוזר עליה, ובכ

אבל בכל זאת יש אנשים שנענשים בייסורים בעולם הזה על עבירות שונות, ויש אנשים שלא 
 נענשים על אותן עבירות.

 

כאן יש להבין שאדם הראשון כלל את כל הנשמות, וכל נשמה יש לה את היסוד, השורש 
 ממנו היא באה, אליו אם מחוברת. 

 

שחוטא בעניין מסוים שהוא משורש/יסוד נשמתו הוא ישלם על כך במידית, אבל אם  אדם
 אדם חטא בעניין שאינו משורש נשמתו, הוא ישלם על כך בזמן אחר ואולי גם בגלגול אחר.

 לכן אנו רואים מצבים שונים בהם חלק נענשים וחלק לא על אותן עבירות.
 

 



 
 
 
 

, ולכן כאשר "ברית המילה"ופגם  "המילה"יוסף הוא מידת היסוד שקשורה ישירות בפגם 
ף ֶאת  וישב(...-)בראשית לז,ב, ומוציא לשון הרע על אחיו "המילה"יוסף חוטא בפגם  א יֹוסֵּ בֵּ ַוּיָ

ָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם:  ּבָ למרות שכוונתו של יוסף הייתה לטובה, הרי שבגלל שהוא יסוד ּדִ
 מיד נגזר עליו העונש של עבדות במצרים. 

 

ן כבר מתחילים החלומות, שמצד אחד הן אלו שבגללם יוסף יימכר לעבדות במצרים, כמו כ
ומצד שני בזכותם הוא יעלה למלוך במצרים. והעניין התחיל דווקא בחלומות, כי עניין של 

 לשון הרע, הוא כמו חלום."המילה" פגם 
 

ה והוא פגם פעמים שם הוי 6בכל הסיפור מופיעים שישה חלומות משום שיוסף כולל בתוכו 
בכך. יוסף הוא גם האושפיזין השישי כפי שאמרנו.  הקב"ה עשה אותנו לעם סגולה בכך 

 שהשרה בנו את הספירות בצורת סגול...
 

 חסד     גבורה
 תפארת

 נצח      הוד
 יסוד

 

 החלומות. 6ולכן כנגד זה באו  –הספירות  6יוסף שהוא מידת היסוד, כולל את כל 
 בצורה של סגול... החלומות מסודרים  6גם 

 

 חלום האלומות של  יוסף         חלום השמש והירח של יוסף
 

 חלום שר המשקים ושר האופים
 

 חלום הפרות של פרעה          חלום השיבולים של פרעה
 

 חלום שר המשקים ושר האופים
 

ההתייחסות לחלום שר המשקים ושר האופים כחלום אחד, הוא מהסיבה שאם  הסבר:
היה פותר את חלום שר האופים, אז הפתרון רק של שר המשקים היה יכול להיות יוסף לא 

בגדר של ניחוש, אבל לאחר שיוסף פתר את שניהם זה הופך להיות כאסמכתא, לכן הם 
 נחשבים כפתרון אחד. 

 

בנוסף החלום של שר המשקים מופיע שוב פעם משום שרק לאחר החלומות של פרעה היה 
ת מחדש את עניין החלומות שלו ושל שר המשקים.. שעד אז לא צריך שר המשקים להעלו

 היו ידועים בכלל לפרעה. והוא זה השלב של "המכה בפטיש" שגורם להצלת יוסף.
 

 )יחזקאל לג,יא(הקב"ה תמיד נותן לאדם אפשרות לתקן את מעשיו, שהרי נאמר 
יֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני  מ ה'ֱאמֹר ֲאלֵּ ְרּכֹו ְוָחָיה ִאם ֶאְחּפֹץ ּבְ ע ִמּדַ ָ ּוב ָרש  ש  י ִאם ּבְ ע ּכִ ָ ֹות ָהָרש 

ל: ָראֵּ ית ִיש ְ ה ָתמּותּו ּבֵּ יֶכם ָהָרִעים ְוָלּמָ ְרכֵּ ּובּו ִמּדַ ּובּו ש   ש 
 

שהוציא על   "המילה"אצל יוסף הצדיק, הקב"ה נותן לו אפשרות לתקן את לשון הרע פגם 
 מודד עם לשון הרע שיוציאו עליו.אחיו, והתיקון יהיה שהוא יצטרך להת

 

במצב זה יוסף  "ברית המילה",העניין מגיע עם אשת פוטיפר שמנסה להחטיא אותו בעוון 
הוא כבר נפל,  אם הוא ח"ו היא תצליח להפיל אותו   "המילה"נמצא בסכנה גדולה, בעוון 

 הרי שלא תהיה תקנה ליוסף ח"ו.  "ברית המילה"גם בעוון 
 

בעניין יוסף ואשת פוטיפר שניסתה לפתותו  במסכת סוטה לו/בגמרא וזהו מה שנאמר ב
באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו:   –וכמעט שנפל ברשתה 

יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם 
 כד{-}בראשית מט ורועה זונות יאבד הון מיד ג{-}משלי כטותקרא רועה זונות ?!  דכתיב 

ותשב באיתן קשתו. א''ר יוחנן משום ר' מאיר, ששבה קשתו לאיתנו, ויפוזו זרועי ידיו נעץ 
 ידיו בקרקע, ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו.
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בוודאי שאין כוונת הגמרא שעשר טיפות הזרע יצאו מאצבעות ידיו, אלא הן יצאו ממקום 
 רק שורשם נמשך מעשר אצבעות ידיו. הברית 

 

היא מוציאה עליו  "ברית המילה"לאחר שאשת פוטיפר לא מצליחה להפיל את יוסף בעוון 
 לשון הרע ומאשימה אותו באונס, והוא נשלח לכלא.

 

על פי ההיגיון, יוסף היה צריך לקבל שכר לאחר שהצליח לעמוד בפיתוי הגדול של אשת 
אלא שזה התיקון של  הוא מקבל עונש ויורד לבור הכלא ? אז למה במקום שכרפוטיפר, 

וכאשר יוסף מתקן את חטא לשון הרע שלו, מיד הוא  יוסף כנגד עוון לשון הרע שהוציא.
 עולה לגדולה במצרים, כי יוסף היה מראש מיועד להיות שליט במצרים.

 

 היא תאווה שבאה כמו בחלום, "ברית המילה"ון ועו "המילה",כל עניין התאווה של עוון 
והראיה לכך היא שכאשר אדם מצליח  יצר הרע מנסה להחטיא  את האדם דרך הדמיון שלו.

 להתגבר על אותו דמיון, על אותו חלום, הוא לא מרגיש חסרון גשמי בדבר, כי הכל חלום. 
 

יות קשה ביותר, אבל ההתמודדות מול אותה תאווה, מול אותו דמיון, בהחלט יכולה לה
בסופו של דבר, במה אדם יהיה חסר אם הוא לא דיבר לשון הרע ? במה אדם יהיה חסר אם 

הוא לא חטא בעוון זרע לבטלה ? נהפוך הוא, האדם מרגיש טוב יותר רוחנית כאשר הוא גבר 
על אותו דמיון !!!  נכון שתוצאות התאווה הן מעשיות לצד זה או אחר, ולכן יש לנתב את 

 התאוות האלו לצד החיובי.  
 ? וחלום מה

 

אחד הנושאים המעניינים כל אחד מאתנו הוא נושא החלומות. מה זה חלום ? כיצד עלינו 
משנת בספרו  שליט"א שלום הרב בועז להגיב על החלום ? האם החלום הוא מסר ? 

 מבאר שבאופן כללי ניתן לחלק את החלומות לשישה סוגים:  החלומות
 

  :החלום הנבואי

ְמעּו ָנא )במדבר יב,ו(חלום שמגיע רק לנביאי ה' כפי שנאמר  ִ ִאם ִיְהֶיה  ָבָריְד  ַוּיֹאֶמר ש 

מַּ  ה'ְנִביֲאֶכם  ר ּבֹו:ּבַ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ע ּבַ ָליו ֶאְתַוּדָ   ְרָאה אֵּ
 

  :החלום האמיתי
כאשר אדם שבעת השינה  )רבי חיים משה לוצאטו( הרמח"ל, וכפי שמבאר לום על ידי מלאך ה'ח

חלק מהנפש שלו מתנתקת הגוף ונוסקת לעולמות עליונים שמה שנמצא ברמה רוחנית גבוה 
 המעברים לה מסרים.היא פוגשת כוחות רוחניים חיוביים 

אומר שהמלאך גבריאל הוא הממונה על החלומות, ויש מוסיפים שאף  הזוהר הקדוש
 המלאך מיכאל הוא שמראה חלומות לאדם. 

ויש הבדל, חלום הנאמר על ידי המלאך מיכאל אין בו דברים בטלים כלל ועיקר, אבל המסר 
להתגשם במהרה אבל  שלו מכוון לעתיד הרחוק. לעומת חלום מהמלאך גבריאל שעתיד

 מעורבבים בו גם דברים בטלים. 
 

  :חלום שעל ידי שד
בלבד. בלילה כאשר  נפש – כאשר אדם נמצא בדרגה רוחנית נמוכה הזוהר הקדושעל פי 

חלק מהנפש שלו יוצאת כשהוא נרדם, היא פוגשת את הכוחות השליליים שמתדבקים בה 
 בריהם שקר וחלק אמת, ולפעמים הם אף  ומודיעים לו בחלום חלק מהוויות העולם. חלק מד

 מתלוצצים עם הנפש, עושים ממנו צחוק מראים לו דברי כזב ואף מצערים ומבהילים אותו.
קריאת שמע שעל המיטה מועילה ושומרת מן השדים ומן המזיקים, ואם בכל התעורר 

 בבעתה מחלום רע, יחזור ויקרא קריאת שמע שעל המיטה.  
 

 המזל והכוכבים.  חלום שעל ידי מערכות
שחלום זה הוא בגדר חלום שבא על ידי שד, מהסיבה אומר  (משה בן נחמני)רבי הרמב"ן 

 שהשדים הם אלו שטסים בעולם ושומעים את העתידות משרי המזלות השוכנים באוויר.
 ובחלומות מעין אלו הידיעות המגיעות מהן הן כלליות ביותר ולא מפורטות.
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 חלום שבא מהרהורי ליבו.
מן הסתם אדם שחושב על משהו מסוים הרבה במשך היום עלול לחזור ולחלום על אותו 

 עניין.
 

 חלום הנובע מסיבות גופניות.
ל   כט,ח()ישעיה כפי שנאמר  – די מאכלים שאכלמא ה אֹוכֵּ ב ְוִהּנֵּ ר ַיֲחלֹם ָהָרעֵּ ֶ ֲאש  ְוָהָיה ּכַ

מֵּ  ר ַיֲחלֹם ַהּצָ ֶ ֹו ְוַכֲאש  יָקה ַנְפש  ִקיץ ְורֵּ ִקיץְוהֵּ ֶֹתה ְוהֵּ ה ש   . וגו' א ְוִהּנֵּ
 

רב סעדיה גאון מבאר שכאשר אדם חולה, החם והלח ידמה לו שמחות  – ממצבו הגופני
 ומיני שחוק, והיובש ידמה אבל ודאגות.  

 

לדוגמא אם קר לו הוא יכול לחלום שהוא  – מחוויות מוחשיות העוברות עליו בעת השינה
 יחלום שהוא נמצא ליד מקור חום.נמצא במקום מושלג, ואם חם לו הוא 

 

 כל החלומות הולכין אחר הפה
 

 מתבארין כפשוטן  "כל החלומות הולכין אחר הפה"שדברי חז"ל   הזוהר הקדושלשיטת 
 לשנות את הפתרון בגזירת פיו, והחלום יתקיים כפתרונו. –וביד הפותר יהיה מי שיהיה 

לומו לאוהבו בלבד, כדי שיפתור לו את שעל אדם לספר את ח הזוהר הקדושלכן אומר 
 חלומו לטובה, שאם יספרנו לשונאו,  הלה יפתרנו לרעה ואכן יתהפך החלום לרע.

  
, סיפורים על פתרון חלומות. באחד מנחת יהודהמביא בספרו  רבי יהודה פתיא זצ"ל

המקרים ניגשה אליו אישה נשואה שהייתה מעוברת וסיפרה לו שחלמה שבעלה הלך לבית 
קברות, שם הוציא מקברו את גופת אחיו והביאה לביתו. האישה המשיכה לספר כי ה

בחלומה היא נחרדה כל כך מהמעשה וסירבה להחזיק את הגופה בבית.  אולם בעלה 
 התעקש להשאיר את הגופה בבית ואף קבר את הגופה במרפסת ביתם.

 

סוג שכזה, בתי האם אין בחלום מ רבי יהודה פתיא זצ"להאישה המבוהלת שאלה את  
 קברות, מתים, סימן רע לה ולתינוקה ? 

 

הרגיע אותה הצדיק ואמר לה, את עתידה ללדת בן זכר, ובעלך ירצה לקרוא לילד על שם 
 אחיו המת, ואכן כך יקראו לו. אך אותו ילד יחיה בעזרת ה' חיים ארוכים, ויהיה "קבור" 

 וכך היה.  מיו כמו דודו..., ולא ימות בקיצור יבביתם במשך שנים ארוכות וטובות
 

, ששמע זצ"ל חכם סלמן מוצפימספר מעשה נורא בשם אביו  הרב בן ציון מוצפי שליט"א
 הבן איש חי. –מרן יוסף חיים זצ"ל את  המעשה ישירות מפי 

 

, כאשר חפרו קבר לאדם גדול שנפטר, והנה תוך כדי החפירה, נפל קיר הבן איש חיבזמנו של 
 ר זה לקברה של אישה צדקנית שמזה שנים רבות הלכה לעולמה.תומך המפריד בין קב

 

של הצדקת לעיני המלווים חלק מגופתה עקב נפילת הקיר שהפריד בין הקברים נתגלה 
 הגופה נשארה בשלימותה,שרצה לוודא שאכן בתכריכין שהוא שלם וללא כל פגע. הקברן 

 הוא מיהר וכיסה את הקבר. מישש את הגופה בידו ואישר כי אכן בשרה היה כביום חיותה,
 

באותו הלילה באה הנפטרת בחלום לקברן והחלה לגעור בו ולחרפו. תתבייש לך !!! אני 
באצבע חייתי למעלה ממאה שנה וכל חיי נהגתי בצניעות ולא העיז איש זר לנגוע בי ולו 

 ועתה לאחר עשר שנים מפטירתי באת להטריד את מנוחתי וליגע בגופי הקדוש ?,  קטנה
 שתוך עשרים וארבע שעות הנך מתבקש לבית דין של מעלה !!!  –ע לך ד
 

 את חלומו. הבן איש חיכולו מבועת ומזיע מהחלום, וניגש לספר למרן שהקברן קם בבוקר 
בצער, איני יכול לעשות למענך מאומה, ואכן עוד באותו היום הלך  הבן איש חיאמר לו 

 הקברן לעולמו.
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 לקחת אחריות על המעשה
 

 כל אדם טועה במשך חייו בדברים כאלו ואחרים, זה טבעי אנחנו לא רובוטים. אבל..
 לתמונה...חזק מגלים שטעינו ? קלקלנו במשהו ?   פה יצר הרע נכנס אנו מה עושים כאשר 

 

 לשחק אותה שזה היה ככה ? אפשר להתעלם ?  מישהו ראה ?  מישהו שמע ? בודקים, 
 

בעלי "אגו" גבוה כל כך שמרחיקים לכת עד כדי כך שלא רק שלא יודו בטעות   ישנם אנשים
שבכלל וינסו להמציא "הסבר הגיוני" שלהם, אלא הם אף ישכנעו את עצמם ואת האחרים 

 ."אני ?! אני אף פעם לא טועה" לא הייתה כאן טעות..
 

 "זה לא אני". -ויגידו  שפשוט יתחמקו מאחריות בתקווה שלא יעלו עליהםישנם אנשים 
 

 התורה הקדושה מלמדת אותנו מהי הדרך האמתית, הדרך שבנויה משלושה שלבים:
 

 להודות טעיתי, חטאתי עוויתי ופשעתי.. - הכרה בחטא]א[ 
 תו.לאחר שהבנתי שטעיתי להתחרט על מה שעשיתי, ובטח שלא להצדיק או – חרטה]ב[ 
 לקבל על עצמי שלא לחזור על אותה טעות על אותו חטא להבא. – קבלה לעתיד]ג[ 

 

, לאחר שהיו כמרגלים מואשמים על ידי יוסףירדו למצרים ולאחר שהאחים  בפרשתנו
, האחים מבקשים לדעת על מה במאסר שלושה ימים, ויוסף מבקש שילכו להביא את בנימין

ִמים אֲ ַוּיֹאְמרּו ִאיש  ֶאל ָאִחיו ֲאָבל  )בראשית מב,כא( . .שלהם  ?! והמסקנההם נענשים ולמה  ֵּ ש 

ינּו  לֵּ ָאה אֵּ ן ּבָ ָמְענּו ַעל ּכֵּ ָ ינּו ְולֹא ש  לֵּ ִהְתַחְננֹו אֵּ ֹו ּבְ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפש  ֶ ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאש 

ָרה ַהּזֹאת:  ַהּצָ
 

העכשווי קשר את המצב יודעים לאחים וה שנה !!! 22שנה עברו מאז מכירת יוסף,  22
 , ולקחת אחריות על כך.שנה 22כתוצאה של המעשה שלהם מלפני 

 

ואם נתבונן היטב בדברי האחים נבין שהאחים יודעים שעל פי מידת הדין הם לכאורה שפטו 
ֹו   -וזהו שאמרו  את יוסף כראוי, אבל הם נכשלו במידת הרחמים ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפש  ֶ ֲאש 

ִהְתַחְננֹו  ָמְענוּ ּבְ ָ ינּו ְולֹא ש  לֵּ  .אֵּ
 

כאשר אח שלכם מתחנן על נפשו, גם כאשר על פי דין הוא   -התביעה נגד האחים הייתה 
חייב לכאורה, למה לא ריחמתם עליו ? היכן הרגש שלכם ? לכן גם לא זכו השבטים שבית 

שם מכפרים והסליחות המקדש יבנה בשטחם, משום שבית המקדש שהוא מקום הרחמים 
לא יכול להיות בשטחם של השבטים אשר התנהגו במידת הדין ולא וונות עם ישראל, על עו

   במידת הרחמים כלפי אחיהם.  
 

שנה, יגיע  120חז"ל לימדונו בדרך שבה אדם מודד כך מודדים לו, כלומר כאשר אדם לאחר 
י לבית דין של מעלה יבדקו כיצד הוא התנהג מול הבריות. אם הוא היה "קשוח" הולך לפ

ידונו אותו לפי מידת הדין, ומי שהיה רחמן והיטיב עם אחיו ידונו אותו לפי מידת  –החוק 
 הרחמים, ושמה שהמשפט הוא משפט אמת והכל גלוי, מידת הרחמים ממש נחוצה...    
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