
    חלום האלומות של יוסףחלום האלומות של יוסףחלום האלומות של יוסףחלום האלומות של יוסף
ראשון שני החלומות של יוסף שונים עד מאד ולכאורה אין קשר במבט במבט במבט במבט 

ברור ביניהם . האחד עסוק במלכות , מספר על שמש וירח ועל אחד 

עשר כוכבים המשתחוים ליוסף , זהו חלום שמלבד היותו נבואי הוא גם 

 חלום שמתאים למלכים . 

החלום השני הוא לכאורה מצד אחד הכפלה של חלום השמש אבל  אבל  אבל  אבל  

והירח ומאידך רחוק ממנו ונמצא בשדה צהובה , תחת שמש יוקדת , 

ומה שנראה בו זאת כפיפת קומה של הטבע הצומח אל יוסף , ומה 

שמדאיג באמת הוא שיוסף אינו עושה מאומה בחלום האלומות  . אם 

 בשורה היא הבה ונתודע אליה. 

    א.א.א.א.
אולי לא סוד שמוסר השיעור מגלה חיבה יתירה לדברים עתיקים זה  זה  זה  זה  

וישנים . שנים רבות הוא נובר בעליות מעלות ריח טחב שנולד במשך 

הזמן ומגלה שם , דוקא שם , דברים חדשים 

וטריים ! וגם עתה , למרות שהוא כבר מתקרב 

לסיומו של ספר בראשית , באלף השלישי של 

בריאת העולם הוא חוזר לפרשת בראשית , כי 

כך נדמה לו שבאותה פרשה נמצאים פיענוחי 

הסודות של כל החיים שלנו , ואחרי פרשת 

 אין חדש תחת השמש "! "  –בראשית 

מדבר על פרשת בראשית הוא מתכוין כשהוא  כשהוא  כשהוא  כשהוא  

לאותו מפגש רווי סודות בין הקב"ה ובין אדה"ר 

באותו בוקר היסטורי של ראש השנה שנת א' 

ושם הקב"ה רמז לאדם הראשון על שבע מצוות 

בני נח באמור לו "מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ 

כי ביום אכלך   –הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו  

 ממנו מות תמות! "

ואף חובה על מוסר השיעור לומר קבל עם מותר מותר מותר מותר 

ועדה קדושה שהוא לא מבין כלום בפסוק זה . 

למה הקב"ה ויתר על הפתיחה הרגילה שלו 

שהיא להיכנס עמו בדברי נחת והתחיל את 

דבריו בנעימה מצוה ?  { מ"ם שוואית וצד"י 

פתוחה }  ומה בכלל רצה הקב"ה ? אם עץ הדעת 

הוא מסוכן ורעיל אז למה הוא נברא בכלל  ? 

 –למה לברוא דבר , יפה ונחמד ואפילו טוב  

ואחר כך לאסור על אכילתו ? וכי אכזריות יש כאן ?   –לדעת האשה  

 להראות לו דבר יפה ובאותו זמן לאסור עליו את ההנאה ממנו ! 

כל קוצר הבנתי בעניין זה נדמה לי שהרצון האלוקי היה להפגיש את עם עם עם עם 

אדם הראשון עם גבולות !  "דע לך בני היקר , העולם הוא נפלא עד מאד 

אבל גם סכנות יש בו , והסכנות נמצאות כשאתה מתקרב לגבול וחושב 

 לעבור אותו "! 

תחיה   –כל עוד תסתפק במה שיש לך בתוך הגבולות  אמת איומה . הנה הנה הנה הנה 

נצח , אבל אתה עלול להפסיד אותו כשתנסה -!  אתה באמת בר   לנצח 

לפרוץ את הגבולות ! הנצח עצמו מוקף בגבולות השומרות עליו , אבל 

כשינסה האדם לחרוג מהגבולות שלו , ינסה לשבור את הגבול הדק בינו 

 מות ! -לבין אלוקים הוא יאבד את הנצחיות שלו ויהיה בן

יודע מה נברא מקודם , "כל עץ הגן"  או "עץ הדעת "?! המסגרת או מי מי מי מי 

התוך ? יכול להיות ואף מסתבר כך שעץ הדעת הוא היה הבריאה 

הראשונה . מעטפת החיים היתה היסוד שעל גביו הועמדה כל 

הבריאה ,כמו שליה לולד , והיא מורכבת משני אותיות , אל"ף ולמ"ד 

ל בצורה העליונה -שכאשר האל"ף קודמת מתקבלת המילה א 

שמשמעותה הוא כח ! אבל כשהן יורדות לעולם שלנו הן מתהפכות 

לא ! כאילו שבתורה כתוב " ומעץ הדעת טוב ורע  –ויוצרות את המילה 

לא " ! ורק אחר כך כתוב "תאכל ממנו"!  כלומר אם תדע לשמור על 

 הגבולות תוכל להתחבר לתוך ואף להנות ממנו !

הכתוב עד כאן אינו שייך לשיעור של היום אבל את ההשראה כל  כל  כל  כל  

לשיעור שאב הכותב מפסוקים אלו והוא מבקש להודות לאלוקי 

 הזדמנויות הפסוקים על ההכוונה הנכונה לקראת השיעור . 

 ב.
שנכתבו לעיל מהוים פתיחה לנושא והשיעור ימשיך את עצמו הדברים הדברים הדברים הדברים 

בשאלה : הן אמת שהקב"ה רצה ללמד לאדם גבולות . את זה ביארת 

יפה , אבל למה הגבולות נמצאים דוקא בענין זה של אכילה ? למה לא 

אמר הקב"ה לאדם הראשון מכל הספרים שיש בעולם תקרא אבל יש 

ספר אחד שאסור לך לקרוא וכו' . או בכל מקום בעולם שתרצה לגור בו 

תגור אבל במקום זה או זה לא תגור ! למה דוקא השתמש הקב"ה בעצי 

הפרי בשביל ללמד לאדם את ענין הגבולות ? זה יהיה הנושא שלנו 

 בשבת קודש זאת !

זאת טילטלה את עבדכם הנאמן למדרש שאלה שאלה שאלה שאלה 

המובא גם בתוספות במסכת כתובות דף צד. 

שם מספרת הגמרא שבשעת פטירתו של רבינו 

 : ו ואמר  זקף עשר אצבעותי הקדוש הוא 

. גלוי וידוע  לפניך שיגעתי בעשר  רבש"ע 

אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע 

 קטנה " ! 

דברי רבי אלו מביאים התוספות דאמרינן על  על  על  על  

במדרש  {תנדא"ר } עד שאדם מתפלל על דברי 

תורה שיכנסו לתוך מעיו יתפלל על אכילה 

ושתיה שלא יכנסו לתוך מעיו והמדרש שם 

 מביא את הסיפור על רבי הכתוב בגמרא . 

יכולים להבין מתוך זה שיש מלחמה על אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

מעיו של האדם ! מה יכנס לשם ? האם יכנסו 

לשם דברי תורה כמו שאדם רוצה ומתפלל 

עליהם , או שהמקום יהיה תפוס על ידי אכילה 

 ושתיה שגם הם רוצים להכנס לשם . 

ש ב ת ו ך  מ ע י ו  ש ל  א ד ם  י ש  מ כ נ ר א ה  כ נ ר א ה  כ נ ר א ה  כ נ ר א ה  

 ! . א ו  לתורה  א ו  ל א ו כ ל  ע ט  מ ק ום 

והשאלה היא למה זה באמת כך ? למה לא יגורו 

 שניהם יחדיו באותו מקום ? 

הנאה ! בודאי ששניהם נצרכים לאדם   –האמיתי של הענין הוא  הקוד  הקוד  הקוד  הקוד  

אבל "אמור לי ממה אתה נהנה ואומר לך מי אתה" !  יאמר פתגם ידוע ! 

כי האדם נמצא היכן שההנאה שלו גוררת אותו לשם . כך הבינו התוס' 

כלומר עם   –. יגעתי בעשר אצבעותי  נהנה  שרבי דיבר על מה שהוא  

 ! נהניתי הגוף ולא 

זה כך ? מפני שהאוכל נותן לאדם הרגשת עריבות ונעימות { אם ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

האוכל טעים ! } מלבד מה שהוא מזין את הגוף , ועריבות היא 

! כל דבר שגורם לאדם הנאה מביא עמו התמזגות  התחברות 

והתחברות . אבל השאלה היא ממה אתה נהנה ?  אולי לכן אסור לאכול 

לפני התפילה כי האדם אחרי שהוא אכל ההרגשות שלו מחוברות 

לאוכל , ולתפילה כמו בודאי גם ללימוד תורה יהיה קושי למצוא מקום 

 בתוך האדם . 

זאת היא הסיבה שהקב"ה שם את הגבולות של אדם דוקא בנושא אולי אולי אולי אולי 

של אכילה .  כי דוקא שם נמצא המבחן של האדם . או אתה מחובר 

 לבורא העולם או לקוקה קולה שעליה יש אומרים שהיא טעם החיים . 

הדרישה איננה להימנע מהנאת האוכל , הדרישה היא לשים גבולות . 

הרמב"ם יכתוב את זה בספרו ויש החושבים שהרמב"ם כתב את זה 

כרופא הדואג לבריאות מטופליו . הראב"ד יכתוב את זה בנושא 
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למה לא אמר הקב"ה לאדם ”

הראשון מכל הספרים שיש 

בעולם תקרא אבל יש ספר 

אחד שאסור לך לקרוא וכו' . 

או בכל מקום בעולם 

שתרצה לגור בו תגור אבל 

במקום זה או זה לא תגור ! 

למה דוקא השתמש הקב"ה 

בעצי הפרי בשביל ללמד 

לאדם את ענין הגבולות ? זה 

יהיה הנושא שלנו בשבת 

 ” קודש זאת!



הפרישות שאדם צריך להשאיר בצלחת כפית אחרונה ולא לאכול 

אותה . זה ענין של קדושה . אנחנו נכנס לזה מזוית חינוכית וכך נכנס 

לפרשת השבוע , הפרשה הגדולה היא פרשת ויגש ושם באמת מתחיל 

 השיעור שלנו בערב זה . 

    ג.ג.ג.ג.
מספרת על יוסף הצדיק שבבוא אליו בני משפחתו מארץ כנען התורה  התורה  התורה  התורה  

הוא סידר להם מגורים והוא כלכל אותם במה שנקרא בתורה " ל ח ם   ל 

פ י   ה ט ף  " . חז"ל למדו מזה הלכה חשובה האומרת שבזמן שהציבור 

בצער גם העשירים צריכים להשתתף בצער ולמעט את אכילתם למרות 

שהם יכולים להרשות לעצמם מותרות . זאת ללא ספק הלכה חשובה 

 והיא אינה צריכה להסכמה שלנו . 

מוסר השיעור מבקש ללכת עם הפסוק קצת יותר רחוק ולחשוב אבל  אבל  אבל  אבל  

שיוסף הצדיק לא חשב רק על זמנים קשים כמו זמני רעב , אלא הוא 

חשב על חינוך אמיתי לבני משפחתו ולבאים אחריהם . עם אוכל צריך 

להיזהר ! לתת לו את המקום המגיע לו אבל לתחום לו גבולות . כמה 

שצריך ורק כמה שצריך.  ולא רק בגלל שיש בעולם קריזיס והרבה בני 

אדם סובלים מאד , אלא בגלל שאכילה יתירה משתלטת על האדם 

וחוסמת לפניו מים של תורה . לא על חינם אמרו חז"ל על הפסוק "הוי 

שאין מים אלא תורה"  ! ולמה "אלא" תורה ? למה   –כל צמא לכו למים  

לא "גם" תורה ? בגלל שמים מסמלים בשפת המעמיקים את עולם 

ההנאה ! ועולם זה נמצא בסכנה מתמדת כאשר הנחש מצביע על פרי 

עץ הדעת שהוא בודאי עץ ההנאה ולוחש או מרעים באזני האדם " האי 

 חטוף ואכול חטוף ושתה "! {עירובין נ"ד }  –עלמא כבי הילולא דמיא 

לימוד חשוב עבורינו .  "לחם לפי הטף " ! אולי זאת משמעות חלום זה זה זה זה 

זאת   -האלומות של יוסף . "תסובנה אלומותיכם ותשתחוינה לאלומתי" 

 קבלת דרך החינוך של יוסף . לחם לפי הטף !

לקראת סיום אני מבקש להודות למתפללים שהשתתפו לקראת סיום אני מבקש להודות למתפללים שהשתתפו לקראת סיום אני מבקש להודות למתפללים שהשתתפו לקראת סיום אני מבקש להודות למתפללים שהשתתפו 
באבלי הכבד על פטירת אחי הצדיק רבי ישראל ז"ל ובאו באבלי הכבד על פטירת אחי הצדיק רבי ישראל ז"ל ובאו באבלי הכבד על פטירת אחי הצדיק רבי ישראל ז"ל ובאו באבלי הכבד על פטירת אחי הצדיק רבי ישראל ז"ל ובאו 
לנחם אותי בביתי בהר שמואל. ראיתי בזה אות למערכת לנחם אותי בביתי בהר שמואל. ראיתי בזה אות למערכת לנחם אותי בביתי בהר שמואל. ראיתי בזה אות למערכת לנחם אותי בביתי בהר שמואל. ראיתי בזה אות למערכת 
יחסים יפה בקהילות שלנו ואני גאה להיות חבר בקהילה יחסים יפה בקהילות שלנו ואני גאה להיות חבר בקהילה יחסים יפה בקהילות שלנו ואני גאה להיות חבר בקהילה יחסים יפה בקהילות שלנו ואני גאה להיות חבר בקהילה 
יפה זאת. ובמיוחד לרב הגדול רבי דוד שרעבי שליט"א יפה זאת. ובמיוחד לרב הגדול רבי דוד שרעבי שליט"א יפה זאת. ובמיוחד לרב הגדול רבי דוד שרעבי שליט"א יפה זאת. ובמיוחד לרב הגדול רבי דוד שרעבי שליט"א 
ולרבי יצחק ברוק נ"י  שטורח כל כך להקל מעלי את ולרבי יצחק ברוק נ"י  שטורח כל כך להקל מעלי את ולרבי יצחק ברוק נ"י  שטורח כל כך להקל מעלי את ולרבי יצחק ברוק נ"י  שטורח כל כך להקל מעלי את 
הקשיים שאני פוגש ביום יום שלי. ישלם בעל הגמולות הקשיים שאני פוגש ביום יום שלי. ישלם בעל הגמולות הקשיים שאני פוגש ביום יום שלי. ישלם בעל הגמולות הקשיים שאני פוגש ביום יום שלי. ישלם בעל הגמולות 

    לכם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.לכם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.לכם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.לכם מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.
שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

    המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר.
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Har Shmuel Good Will  Ambassador, 
Morton (Moshe Baruch) Zemel 

  
 My husband, Mort Zemel, has been praising Har Shmuel 
to everyone both within and without the communi-
ty.  Having lived in Har Shmuel for approximately 5 months, 
since July 14, 2015.  Asked how the community compares 
with others where he’s lived.  He answers, “Jerusalem, 
where we last lived.consists pretty much of wall-to-wall 
apartments.Har Shmuel is composed of single family 
homes, many of which are architecturally outstanding. 
An English speaker, he has no trouble in communicating 
with the other residents, : I find that a substantial number of 
people in Har Shmuel are able and willing to communicatie 
in English. How does he connect with his Jerusalem, where 
he has personal affiliations.  “ The trip from Har Shmuel to 
Jerusalem, depending upon traffic can be as little as 15 
minutes by car.  I find that when I want to go to Jerusalem, 
it is generally not a problem, unless I need to make a trip 
during rush hour..” 
What about his projections for the future for Har 
Shmuel?  My husband, a great-grandfather who has lived 
in many diverse communities, comments, “ Har Shmuel is a 
friendly non-judgmental, Torah-centered community,  As 
such, with the tremendous amount of construction that is 
on-going, I foresee positive growth in many dimen-
sions.  The ages, interests and hashkafot of the residents 
are varied,  I see this as a tremendous calling card for its 
continued growth. 
When he addresses the question of changes that have oc-
curred in the community as a result of his being here, Mort 
begins with a story, “ On July 14 in the evening, as we were 
completing our move into Har Shmuel, at about 10:30 PM, 
as I was driving by the Sephardic Shul, I noticed that the 
lights were on.  I went inside and met Rabbi David Shara-
by, the Community Rabbi, and inquired as to the times of 
weekday Shacharit in the various shuls.  At that time I also 
inquired as to the availability of Sheurim in English. His 
reply was, ‘It can be arranged.’ 
Since that time, a nightly stimulating English Gemorah Shir 
in Masechet Megillah taught by Mordechai Wittenstein  has 
become a fact.It also opened the door to learning for other 
English speakers in Har Shmuel. 
In addition to which, I learn Gemorah Gitten with Rabbi Da-

vid Sharaby on a daily basis.  This learning in Har Shmuel 
has obviated the necessity of my commuting to Jerusalem 
during rush hours, and I find that the one-on-one learning 
with Rabbi Sharaby to be outstanding.” 
Extra advantages from which  Mort   benefits on a regular 
basis, are the variety of minyanim. He notes, “ Previously, 
in my shul of choice in Yerushalayim,  I was relied upon to 
open the Shul that I attended daily at 6 AM. In Har Shmuel, 
I have the flexibility of attending any minyan which is con-
venient for me that day.” 
What’s impressed Mort the most about Har Shmuel?  He 
answers, “ The friendliness.  The ongoing assistance of so 
many of the people that we have met at Har Shmuel. 
And as to the future,  Mort projects, “ We are looking for-
ward to working with  other members of the community, 
including  English speakers to disseminate information on 
available goods and services in Har Shmuel and environs. 
Other English speaking residents have expressed an inter-
est in getting together socially and for learning.” 
As to the reaction of family and friends to our move, Mort 
observes, “We’ve had family and friends over from other 
areas, and they’ve all enjoyed the community. Har Shmuel 
is a well-kept secret--the homes are beautiful, the scenic, 
panoramic views outstanding, and the people are welcom-
ing. One of our guests was impressed that when he asked 
for directions to our house from a neighbor on the street, he 
was directed right to us.” 
 All in all, Mort is most pleased about our move here.  And 
his comments are based, not only upon the wonderful re-
ception that we have had here, but by comparisons with 
other communities that we have observed.  Har Shmuel 
appears to be a community with a strong foundation of 
Chesed and Torah, and on that basis contributes to the 
enjoyment of each of its members.  Mort is one case in 
point.  Anyone else who would like to share his or her reac-
tions and experiences, please contact me, and I will be 
happy to consider him/her for an article in the English Alon. 
  
Yocheved Miriam Zemel, the Owner-Broker of Zemel Real-
ty Jerusalem, wears two hats, as a real estate professional 
and a writer living in Israel. She writes frequently on major 
issues confronting the Jewish world, E-mail her 
at yocheved@zemel.org. or call her at 052-750-4624 or 
from the US at 561-922-0300 (not after 3 PM EST). 
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 חזו בני חביבי

    בראשות הרב יצחק אלקיים, בית מדרש מלא בלומדים!! בראשות הרב יצחק אלקיים, בית מדרש מלא בלומדים!! בראשות הרב יצחק אלקיים, בית מדרש מלא בלומדים!! בראשות הרב יצחק אלקיים, בית מדרש מלא בלומדים!!     10:1510:1510:1510:15עד עד עד עד     8:158:158:158:15שמחה גדולה במעמד לחיים בהרחבת הכולל ערב שמחה גדולה במעמד לחיים בהרחבת הכולל ערב שמחה גדולה במעמד לחיים בהרחבת הכולל ערב שמחה גדולה במעמד לחיים בהרחבת הכולל ערב 

    שמחה גדולה במעמד סיום מסכת של לומדי הדף היומי עם הגאון הרב סטפנסקי שליטא בבית הכנסת החסידי!!שמחה גדולה במעמד סיום מסכת של לומדי הדף היומי עם הגאון הרב סטפנסקי שליטא בבית הכנסת החסידי!!שמחה גדולה במעמד סיום מסכת של לומדי הדף היומי עם הגאון הרב סטפנסקי שליטא בבית הכנסת החסידי!!שמחה גדולה במעמד סיום מסכת של לומדי הדף היומי עם הגאון הרב סטפנסקי שליטא בבית הכנסת החסידי!!
    יישר כח גדוליישר כח גדוליישר כח גדוליישר כח גדול    

    בוסקילהבוסקילהבוסקילהבוסקילה‘ ‘ ‘ ‘ להרלהרלהרלהר
    על הסעודהעל הסעודהעל הסעודהעל הסעודה
    כיד המלךכיד המלךכיד המלךכיד המלך

    לכבודה של תורה!!לכבודה של תורה!!לכבודה של תורה!!לכבודה של תורה!!

שיעור הלכה כל ערב שיעור הלכה כל ערב שיעור הלכה כל ערב שיעור הלכה כל ערב 
עם הרב לוי יצחק עם הרב לוי יצחק עם הרב לוי יצחק עם הרב לוי יצחק 

        9:309:309:309:30בי משעה בי משעה בי משעה בי משעה ‘‘‘‘חגחגחגחג

שיעור באור החיים שיעור באור החיים שיעור באור החיים שיעור באור החיים 
הקדוש עם הרב חיים הקדוש עם הרב חיים הקדוש עם הרב חיים הקדוש עם הרב חיים 
ביטון בביתו, סעודת ביטון בביתו, סעודת ביטון בביתו, סעודת ביטון בביתו, סעודת 
    מלווה מלכה, והילולא!מלווה מלכה, והילולא!מלווה מלכה, והילולא!מלווה מלכה, והילולא!

 òáø úáù ìë éîìùåøé úçôùî ìöà úåðáì úáù úìá÷
úåøð ú÷ìãä øçàì äòù 

 ïùåçä éðáà 'çø57  
(øãâä ìò íéáåäö íéèìù ùéù äôéà) 

 åððá ìù ïúç úáùì äðéìì íéøãç íéëéøö åðà
àá úùøô úáùá 

 ïåôìè0504134456       0504145278 
éîìùåøé úéøåðå äùî úçôùî :äãåúá 



מסכת גיטין (דף ס"ב ע"א) כתוב: ששאלו מהיכן יודעים שרבנן ובגמרא ובגמרא ובגמרא ובגמרא 

בי מלכים ימלוכו וגו', והביאור   -נקראים מלכים? אמר להם שכתוב  

שמעלת מלך בפשטות כולו הוא רק 

בהשואה לאדם אחר שאז נאמר שזה 

מלך משום שמושל על האחרים ואין 

האחרים מלכים, אמנם בגמרא מסכת 

ברכות (דף ו' ע"ב) רואים לא כך, אמר רבי 

חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו 

יראת שמים דבריו נשמעין שנאמר סוף 

דבר הכל נשמע את האלהים ירא וגו', 

מאי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר 

אמר הקב"ה כל העולם כלו לא נברא 

אלא בשביל זה! רבי אבא בר כהנא אמר 

שקול זה כנגד כל העולם כולו! ר' שמעון 

בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן 

זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה! הנה רואים כאן 

יותר שמעלת התלמיד חכם והירא את השם אינו רק במה שהוא ימשול 

על האחרים וחשיבותו יתירה מהם, אלא שהתלמיד חכם וירא השם 

יקרא שכל העולם כולו לא נברא מלך  מלך  מלך  מלך  בשמו לבד בלא היחס לזולתו גם  

אלא לצוות לזה ומלשון צוותא כדי לשמשו (ראה רש"י שם) מעצם 

בריאתם לכך, והוא ממעלתו לבד! ועל כן כל תלמיד חכם וירא שמים 

תלמיד חכם שמת מי   -נקרא יחיד, וזה האמור בירושלמי ברכות (דף ב') 

תלמיד חכם שמת אין  -יביא לנו חליפתו! וכן בבראשית רבא (אות צ"א) 

אנו מוצאים תמורתו! והוא שאין ליחיד תמורה וחילוף שהרי אין דומה 

 לו!

סף זה  זה  זה  זה   ו י ל  ש לה  ו לה הגד מע יה ה ה

הצדיק, הוא גדול בגלל עבודת עצמו 

ולא שהוא מתגדל על ידי אחרים לומר 

אני חבר אני חבר אני חבר אני חבר   אני לומד בישיבה פלונית! אני לומד בישיבה פלונית! אני לומד בישיבה פלונית! אני לומד בישיבה פלונית! 

אלא כל אני ראש... אני ראש... אני ראש... אני ראש...  באגודה זו או אחרת!באגודה זו או אחרת!באגודה זו או אחרת!באגודה זו או אחרת!

גדולתו ממנו! וזה בלבד מה שישרוף את 

 עשו הרשע!

    * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *    

סימנים אומר להם יוסף, סימן אחד שתי שתי שתי שתי 

שהוא מהול, וסימן שני שהוא מדבר 

בלשון הקודש.  אבל קשה כי בפרשה 

הקודמת (בפרק מ"א פסוק נ"ה) כתוב: 

ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל 

פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים 

, לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו 

ובמדרש רבה (מקץ עה"פ וירא יעקב כי 

יש שבר במצרים) כתוב: שכיון שחזק הרעב בארץ נתקבצו המצרים 

האלהים שלי   -ובאו אצל יוסף, ואמרו לו תן לנו לחם, אמר להם יוסף  

אינו מאכיל את הערלים, לכו ומולו את 

ל  כ ו  כ ל ! ה ל כ ו א ם  כ ל ן  ת וא ם  כ מ עצ

המצריים אל פרעה וכו' אמר להם פרעה 

שוטים אתם פשעתם בנפשותיכם מפני 

מה לא הנחתם בבתיכם תבואה של שנים 

ושלש וארבע שנים? אמרו לו כל תבואה 

שהיתה בבתינו הרקיבה וכו' אף פת שהיה 

לכו אל   -בסל הרקיב! אמר להם פרעה  

יוסף אשר יאמר לכם תעשו!  ורואים שכל 

המצריים מלו את עצמם, אם כן איזה 

הוכחה זו לומר לאחיו שהוא מהול? והרי 

 כל המצריים נימולים!

צריך לומר שאין כאן שתי הוכחות אלא  אלא  אלא  אלא  

 שהוא מדבר בלשון הקודש, אלא הכל הוכחה אחת.ב. ב. ב. ב. שהוא מהול, א. א. א. א. 

הערלים גם לשונם הוא לשון זול ופרוץ, ומה שיוצא מפיו של הגויים  הגויים  הגויים  הגויים  

אדם מראה הרבה על פנימיותו, וזה מה שאמר יוסף לאחיו, הוא אמר 

להם תראו שאני מדבר אתכם בלשון הקודש, הפה שלי הוא טהור וזך, 

 וזה סימן שאיני ערל אלא נימול ישראל ולא כמו שאר המצריים.

 

 המשךפרשה מפורשת 
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 שיעורים לנשים

 שיעור ותהילים בשבת אצל משפחת בן חיים
 15:00בשעה  63רחוב אבני החושן 

 כל הנשים מוזמנות!
שמחות אנו לבשר לכן על שיעור מרתק ע"י הרבנית 

 אהובה סטפנסקי
  "התמודדויות עם נסיונות החיים"בנושא: 

 בערב, נא לדייק 8:00ביום רביעי יא' בטבת בשעה 

 ב' 60אצל משפחת קוק רחוב אבני החושן 

 harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור  harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור 

    

    ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!ן ועוד... של הר שמואל!!““““לוח נדללוח נדללוח נדללוח נדל
    בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...בתים, מגרשים, עסקים...

    HARSHMUEL.COMבאתר: באתר: באתר: באתר: 
    הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!הפרסום חינם!

REAL ESTATE DEALS 

 ‘‘‘‘בקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכובקרוב לוח מודפס, טלפונים, עסקים וכו

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ


