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ְוָאנִֹכי  ָמָחר,  ִהֵּנה-חֶֹדׁש  ֶאל-ְיהוָֹנָתן,  ָּדִוד  ַוּיֹאֶמר  ה 

ְוִנְסַּתְרִּתי  ְוִׁשַּלְחַּתִני  ֶלֱאכוֹל;  ִעם-ַהֶּמֶלְך,  ָיׁשֹב-ֵאֵׁשב 

ִיְפְקֵדִני,  ִאם-ָּפקֹד  ו  ַהְּׁשִלִׁשית.   ָהֶעֶרב  ַעד  ַבָּׂשֶדה, 

ָאִביָך:  ְוָאַמְרָּת, ִנְׁשאֹל ִנְׁשַאל ִמֶּמִּני ָדִוד ָלרּוץ ֵּבית-

ְלָכל-ַהִּמְׁשָּפָחה. ָׁשם,  ַהָּיִמים  ֶזַבח  ִעירוֹ--ִּכי  ֶלֶחם 

ְוִאם-ָחרֹה  ְלַעְבֶּדָך;  ָׁשלוֹם  טוֹב,  יֹאַמר  ִאם-ּכֹה  ז 

ְוָעִׂשיָת  ח  ֵמִעּמוֹ.   ָהָרָעה  ִּכי-ָכְלָתה  לוֹ--ַּדע,  ֶיֱחֶרה, 

ֶחֶסד, ַעל-ַעְבֶּדָך, ִּכי ִּבְבִרית ְיהָוה, ֵהֵבאָת ֶאת-ַעְבְּדָך 

ִעָּמְך; ְוִאם-ֶיׁש-ִּבי ָעו ֹן ֲהִמיֵתִני ַאָּתה, ְוַעד-ָאִביָך ָלָּמה-

ֶּזה ְתִביֵאִני.  {פ}

שמואל א פרק כ 

מקורות
תנ״ך

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

פסוק ה
"הנה חדש מחר" –

חידוש הלבנה וכל אוכלי שולחן המלך אין 
נמנע איש מלבא ביום טוב אל הלחם:

"ואנכי ישוב אשב עם המלך לאכול" –
לשון הווה הוא ואנכי רגיל לישב עם המלך 

תמיד לאכול סמוך לו:
"ושלחתני" –

שלישי  יום  של  הערב  עד  ונסתרתי  מעתה 
ולא אהיה עם האוכלים ויפקד מושבי ויתמה 

המלך עלי או מחר או למחרתו:

פסוק ו 
"נשאול נשאל" –
רשות שאל ממני:
"זבח הימים" –

משנה לשנה בזמן הזה:

פסוק ז
"אם כה יאמר טוב" –

שלא יחרה לו:
"שלום לעבדך" –
אין בלבו להרגני:

"ואם חרה יחרה" –

זהו שאהא לו מצוי להרגני:

"כלתה הרעה מעמו" –

סוף דבר מחשבה רעה לו עלי:

פסוק ח

"ועשית חסד" –

לשלחני:



פעילות יצירתית מס׳ 1
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פרשה מג: אברהם יוצא להציל את לוט

מקורות
מדרש

ОПЕРАЦИЯ «ЛОТ»
מבצע ״לוט״

א [הבוטח בה' לא ירא רע]
וישמע אברם כי נשבה אחיו

(תהלים קיב) משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה' סמוך לבו 
לא יירא עד אשר יראה בצריו.

משמועה רעה לא יירא, זה אברהם, כי עתה ידעתי כי ירא אלהים 

אתה. נכון לבו בטוח בה', ומצאת את לבבו נאמן לפניך. סמוך לבו 
לא יירא, שנאמר (בראשית טו): אל תירא אברם. עד אשר יראה 

בצריו, ויחלק עליהם לילה:

ב [אברהם ואליעזר יוצאים להציל את לוט]
וישמע אברם כי נשבה אחיו

הה"ד (ישעיה לג): אוטם אזנו משמוע דמים.
וירק את חניכיו

רבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומר: הן הוריקו פנים, כנגד אברהם. 
אמרו: ה' מלכים לא יכלו לעמוד בהם, ואנו יכולים לעמוד בהם?!

רבי נחמיה אמר: אברהם הוריק פנים כנגדן. אמר: אצא ואפול על 
קדוש שמו של מקום!

אבא בר זבדא אמר: בכלי זיין הוריקן, היך מה דאת אמר (תהלים 
לה): והרק חנית וסגור לקראת רודפי.

אמר רבי שמעון בן לקיש: באבנים טובות ומרגליות הוריקן, היך מה 
דאת אמר (תהלים סה): ואברותיה בירקרק חרוץ.

רבי לוי אמר: בפרשת שוטרים הוריקן, היך מה דאת אמר: (דברים 
כ) מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו.

חניכיו, בעלי חניכתו. שמם אברם, כשמו.
שמנה עשר ושלוש מאות

ריש לקיש בשם בר קפראריש לקיש בשם בר קפרא: אליעזר לבדו היה, מנין אליעזר, י"ח וג' 
מאות.

מלפניה  ומכה  היא,  כוכבים  עבודת  שם  דן,  עד  וירדוף 
ומאחריה.

מכה מלפניה, וירדוף עד דן. ומכה מאחריה (ירמיה ח): מדן נשמע 
נחרת סוסיו:

ג [הנסים שנעשו לאברהם באותו לילה סימן לדורות]
ויחלק עליהם לילה

רבי בנימין בר יפת משם ר' יונתןרבי בנימין בר יפת משם ר' יונתן: הלילה נחלק מאיליו. ורבנן אמריורבנן אמרי: 
יוצרו חלקו. אמר הקב"ה: אביהם פעל עמי בחצי הלילה, אף אני 
פועל עם בניו בחצי הלילה. ואימתי? במצרים, שנאמר (שמות יב): 

ויהי בחצי הלילה, וה' הכה כל בכור וגו'.
אמר רבי תנחומאאמר רבי תנחומא: אית דמפקין לישנא אחרינא. אמר הקדוש ברוך 
הוא: אביהם יצא בחצי הלילה, אף אני אצא עם בניו בחצי הלילה, 

שנאמר (שם): כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא.
ויכם וירדפם, וכי יש אדם רודף הרוגים?!

שנאמר  היו,  הרוגים  אברהם  אבינו  של  רודפיו  פנחס:  רבי  פנחסאמר  רבי  אמר 
מי  מא):  (ישעיה  הה"ד  רדפו,  הכית  אשר  אתה  כי  סט):  (תהלים 

העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו.
ביד אברהם,  ויפלו  שיבואו  מזרחיים,  לבם של  זה שהעיר  הוא  מי 
צדק יקראהו לרגלו חי העולמים, שהיה מאיר לו בכל מקום שהיה 

הולך.

אמר רבי ברכיהאמר רבי ברכיה: מזל צדק היה מאיר לו.
אמר ר' ראובןאמר ר' ראובן: צדקה היתה צווחת ואומרת: אם אין אברהם, אין מי 

יעשה אותי, הה"ד (שם) יתן לפניו גוים ומלכים ירד.
רבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אמררבי יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אמר: אברהם היה משליך עליהם 

עפר, והוא נעשה חרבות קש ונעשה חצים.
ורבי נחמיה אמרורבי נחמיה אמר: יתן עפר לא נאמר אלא, כעפר. הן היו משליכים 
חרבות על אברהם, ונעשין עפר חצים, והן נעשים קש, הה"ד (שם 

מא): ירדפם יעבור שלום.
רבי לוי בשם רבי יוסי בר זמרארבי לוי בשם רבי יוסי בר זמרא: פסיעותיו של אבינו אברהם היו, 

שלוש מילין.
לא  ברגליו  מיל, שנאמר (שם) אורח  סימון אמר:  רבי  בר  יודן  סימון אמרר'  רבי  בר  יודן  ר' 

יבא.
ר' נחמיה אמר בשם רבי אבהור' נחמיה אמר בשם רבי אבהו: לא נתאבקו רגליהן, אלא כזה שהוא 

הולך מביתו לבית הכנסת:
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ד [אברהם משיב את הרכוש]
וישב את כל הרכוש וגם את לוט וגו'

רבי יודן אמררבי יודן אמר: אנשים ונשים השיב, וטף לא החזיר. עמדו ונתגיירו 
וגדרו ערות אבותיהם, הה"ד (יחזקאל ז) והבאתי רעי גוים. מי הם 

רועי גוים?
ר"י בר רבי סימוןר"י בר רבי סימון: אלו אנשי סדום, שנאמר ואנשי סדום:

ה [גאוותו של מלך סדום]
ויצא מלך סדום לקראתו וגו'

לו: מה  לו בזנבו. אמר  רבי אבא בר כהנא אמררבי אבא בר כהנא אמר: התחיל לקשקש 
אתה ירדת לכבשן האש וניצלת, אף אני ירדתי לחמר וניצלתי.

אל עמק שוה
רבי ברכיה ורבי חנינא בשם רבי שמואל בר נחמן: ששם השוו כל 

עובדי כוכבים, וקצצו ארזים ועשו בימה גדולה, והושיבו אותו בתוכו 
וגו'. אמרו  לו: שמענו אדוני  ואומרים  לפניו  והיו מקלסין  למעלה, 
לו: מלך את עלינו! נשיא את עלינו! אלוה את עלינו! אמר להם: אל 

יחסר העולם מלכו, ואל יחסר אלוהו:

ו [מלכי צדק מקבל את פני אברהם בשובו מהמלחמה]
ומלכי צדק מלך שלם וגו'

הה"ד (תהלים מה) ובת צור במנחה פניך יחלו עשירי עם.
ומלכי צדק מלך שלם, המקום הזה מצדיק את יושביו. מלכי צדק, 
אדוני צדק, צדק נקראת ירושלים, שנאמר (ישעיה א) צדק ילין בה 

מלך שלם.
כהן  והוא  ויין  לחם  הוציא  מהול.  שנולד  אומר:  הבבלי  יצחק  אומררבי  הבבלי  יצחק  רבי 

לאל עליון.
רבי שמואל בר נחמן ורבנן רבי שמואל אמררבי שמואל בר נחמן ורבנן רבי שמואל אמר: הלכות כהונה גדולה 

גילה לו. לחם, זה לחם הפנים.

ויין, אלו הנסכים.
(משלי ט): לכו לחמו בלחמי  ורבנן אמריורבנן אמרי: תורה גילה לו, שנאמר 

ושתו ביין מסכתי.
והוא כהן לאל עליון

רבי אבא בר כהנא אמר: כל יין שכתוב בתורה עושה רושם, חוץ 
מזה.

אמר רבי לוי: אף זה לא יצאנו מידו, שמשם קרא עליו: ועבדום וענו 
אותם ארבע מאות שנה:

ז [אברהם הכיר את ה' לפני באי ביתו]
ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ

ממי קנאן? רבי אבא בשם רב כהנא ור' יצחק רבי אבא אמררבי אבא בשם רב כהנא ור' יצחק רבי אבא אמר: כאינש 
דאמר: פלן, עינוהי יאי, שעריה יאי.

ומשהיו  השבים,  ואת  העוברים  את  מקבל  היה  יצחק:  רבי  יצחקאמר  רבי  אמר 
אוכלים ושותין היה אומר להן: ברכו! והן אומרים לו: מה נאמר? 

לו  אמר  משלו!  שאכלנו  עולם  אל  ברוך  אמרו,  להם:  אומר  והוא 
בבריותי,  אותי  והכרת  לבריותי,  ניכר  שמי  היה  לא  אני,  הקב"ה: 
מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בברייתו של עולם, הה"ד 

(בראשית יד): קונה שמים וארץ:

ח [בזכות ויתן לו מעשר מכל]
וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך

רבי הונא אמררבי הונא אמר: שהופך מנגנין שלך על צריך.
רבי יודן אמררבי יודן אמר: כמה מנגנאות עשיתי להביאן תחת ידיך, אוהבים היו 
זה לזה, זה משלח לזה כתבים, וזה משלח לזה דורונות, והמרדתי 

אותם אלו על אלו, כדי שיבואו ויפלו תחת ידיך.
ויתן לו מעשר מכל

רבי יהודה בר סימון אמררבי יהודה בר סימון אמר: מכח אותה ברכה, אכלו ג' יתידות גדולות 

מקורות
מדרש

ОПЕРАЦИЯ «ЛОТ»
מבצע ״לוט״
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בעולם.
אברהם יצחק ויעקב.

בזכות  וה' ברך את אברהם בכל,  כד):  (בראשית  באברהם, כתיב 
ויתן לו מעשר מכל.

ביצחק, כתיב (שם כז): ואוכל מכל, בזכות ויתן לו מעשר מכל.
ביעקב, כתיב (שם לג): כי חנני אלהים וכי יש לי כל, בזכות ויתן לו 

מעשר מכל.
ר'  ורבנן  נחמיה  ור'  יהודה  ר' רבי  ורבנן  נחמיה  ור'  יהודה  רבי  כהנים?  לברכת  ישראל  זכו  מהיכן 

יהודה אמריהודה אמר: מאברהם, כה יהיה זרעך.

כה תברכו את בני ישראל.
ר' נחמיה אמרר' נחמיה אמר: מיצחק, שנאמר (בראשית כב): ואני והנער נלכה 

עד כה. לפיכך אמר המקום: כה תברכו את בני ישראל.
יעקב,  לבית  יט): כה תאמר  (שמות  ורבנן אמריורבנן אמרי: מיעקב, שנאמר 

וכנגדו כה תברכו את בני ישראל.
רבי אליעזר ור' יוסי בר חנינא ר' אליעזר אמררבי אליעזר ור' יוסי בר חנינא ר' אליעזר אמר: אימתי אני מגדל את 

בניך ככוכבים? כשאגלה עליהם בכה, כה תאמר לבית יעקב.
ור' יוסי ב"ר חנינא אמרור' יוסי ב"ר חנינא אמר: כשאגלה על מנהיגם בכה, שנאמר (שם 

ד): כה אמר ה': בני בכורי ישראל:
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ט [אם מחוט ועד שרוך נעל]
ויאמר מלך סדום אל אברם תן לי הנפש וגו' ויאמר אברם אל מלך סדום הרימותי ידי וגו'

ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ר' יהודה אמרר' יהודה ור' נחמיה ורבנן ר' יהודה אמר: עשאן תרומה היך מה דאת 
נחמיה אמר:  נחמיה אמרורבי  ורבי  ה'.  והרמותם ממנו תרומת  יח)  (במדבר  אמר: 
עשאן שבועה, היך מה דאת אמר (דניאל יב): וירם ימינו ושמאלו אל 
השמים, וישבע בחי העולם. ורבנן אמריורבנן אמרי: עשאן שירה, היך מה דאת 

אמר (שמות טו): זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו.
רבי ברכיה ור' חלבו ור' אמי בשם ר' אלעזר אמרורבי ברכיה ור' חלבו ור' אמי בשם ר' אלעזר אמרו אמר משה בל' 
שאמר אבא שירה. הרימותי ידי אל ה', בו בלשון אני אומר שירה, 

שנאמר: אלהי אבי וארוממנהו.
אם מחוט

אמרת  את  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  ממל:  בר  אבא  רבי  ממלאמר  בר  אבא  רבי  אמר 
אם מחוט, חייך! שאני נותן לבניך מצות ציצית, היך מה דאת אמר 
(במדבר מו): ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, ומתרגמינן חוטא 

דתכלתא.
ועד שרוך נעל, חייך! שאני נותן לבניך מצות יבמה, היך מה 

דאת אמר (דברים כה): וחלצה נעלו מעל רגלו.
דבר אחר: אם מחוט, זה המשכן שהוא מצוייר בתכלת וארגמן. ועד 

שרוך נעל, אלו עורות התחשים.
דבר אחר: אם מחוט, אלו הקרבנות, כההיא דתנן: וחוט של סקרא 

חוגרו באמצ, להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים.
ועד שרוך נעל, אלו פעמי רגלים, היך מה דאת אמר (שיר ו): מה יפו 

פעמיך בנעלים.
בלעדי רק אשר אכלו הנערים, הה"ד (שמואל א ל): 
ויען כל איש רע ובליעל, מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ויאמרו: יען 
אשר לא הלכו עמי, לא נתן להם מהשלל אשר הצלנו, כי אם איש 
את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו, ויאמר דוד: לא תעשון כן אחי! 
את אשר נתן ה' לנו וישמור אותנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו, 
ומי ישמע לכם לדבר הזה! כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב 
על הכלים, יחדו יחלוקו! ויהי מהיום ההוא ומעלה, וישימה דוד לחוק 

ולמשפט לישראל עד היום הזה.
למד?  וממי  ומעלה.  אלא  כאן,  כתיב  אין  והלאה  יודן:  רבי  יודןאמר  רבי  אמר 
מאברהם זקינו, שאמר בלעדי, רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים 

וגו'.

מקורות
מדרש

ОПЕРАЦИЯ «ЛОТ»
מבצע ״לוט״
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מדרש שיר השירים זוטא פרשה א'

שבעים שמות קרא לירושלים. ירושלים, שלום, יראה, יבוס, גלעד, לבנון, ציון, מרום, ים, 
כסא ה', עיר דוד, יפה נוף, הר ציון, ירכתי צפון, קרית מלך רב, משוש כל הארץ, בעולה, 
חפצי בה, אבן מעמסה, אפרתה, שדה יער, מנוחה, אריאל, הר מועד, יפה, בתולה, כלה, 
אשת נעורים, רבתי עם, רבתי בגוים, שרתי במדינות, עיר שחברה לה, בית תפלה, מגדל 
ה' קדושים,  ה', הר מרום,  גן  עדן,  גילה,  נעזבה,  לא  עיר  דרושה,  ידידות,  עדר, מצודה, 
עקרה, מוריה, הר גבוה, עיר היונה, קריה נאמנה, עיר הצדק, גיא חזיון, דלתות העמים, 
במות, נחלה, הר הקדש, הר חמד, גבעת הלבונה, עיר דוד, עיר הנגב, הר מרום ישראל, 

שם חדש אשר פי ה' יקבנו.
נקראה שלם, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם (בראשית י"ד י"ח). נקראה יראה, שנאמר ה' 
יראה (שם כ"ב י"ד), שמתוכה הוא רואה עניי עמי ומרחם עליהם ומתוכה ברא את העולם. 

נקראה לבנון, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון (דברים ג' כ"ה).
(ישעיה ל"ג ה'). נקראה כסא, שכן הוא  נקראה מרום, שנאמר נשגב ה' כי שוכן מרום 
אומר בעת ההיא יקראו לירושלם כסא ה' (ירמיה ג' י"ז), שמתוכה ישב על כסא דין ומחייב 
אויבי עמו. נקראה ים, שנאמר ונקוו אליה כל הגוים לשם ה' לירושלם (ירמיהו ג') ונאמר 
יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד (בראשית א' ט'), וכמו שקבל ים כל מי בראשית 

כך היא עתידה לקבל את כל בניה. 
נקראה עיר דוד, שנאמר וילכוד דוד את מצודת ציון היא עיר דוד (שמואל ב' ה' ז'), ומפני 
מה נקראת על שם בשר ודם, אלא שהיה גלוי לפני הקב"ה שבשר ודם בונה אותה ובשר 
ודם מחריבה, אבל לעתיד לבא היא נקראת על שמו של הקב"ה, שנאמר עיר ה' ציון קדוש 

ישראל (ישעיה ס' י"ד).
נקראה יפה נוף, שנאמר יפה נוף משוש כל הארץ (תהלים מ"ח ג'). נקראה הר ציון, כשם 
שמעמידין ציון לקברות להודיע בין טמא לטהור, כך הודעתי לכל באי עולם שהיא ואני 
זווגם. נקראה ירכתי צפון, שעתידין כל נכסי צפון להכנס לתוכה. נקראה קרית מלך רב, 
שהיא עירו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. נקראה כלילת יופי, שנאמר כלילת יופי משוש 

לכל הארץ (איכה ב' ט"ו). 
נקראה בעולה, שהיא בעולה שאין לה פרנס אלא הקב"ה. נקראה חפצי בה, שנאמר כי לך 
יקרא חפצי בה ולארצך בעולה (ישעיה ס"ב ד'), שכן הוא אומר ציון דורש אין לה (ירמיה 
ל, ז'). דבר אחר: חפצי בה, שאני רוצה בה מכל המדינות, שנאמר אוהב ה' את שערי ציון 
(תהלים פ"ז ב'). נקראה עיר לא נעזבה, שנאמר ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה (ישעיה 
ס"ב י"ב), העיר שאינה נעזבת מפני לעולם, שנאמר לא יאמר לך עוד עזובה וגו' (ישעיהו 

ס"ב ד').
נקראה גילה, שנאמר הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש (ישעיהו ס"ה י"ח). נקראה 
בשן שנאמר הר גבנונים הר בשן (תהלים ס"ח ט"ז) נקראה חדרך, שנאמר בארץ חדרך 
נשמע  ברמה  קול  רמה, שנאמר  נקראה  למלך שבמרום.  א'), שהיא מחרדת  ט'  (זכריה 

(ירמיה ל"א ט"ו). נקראה עדן, שבניה עתידים להכנס ולהתעדן בתוכה.

מקורות
מדרש

ЙЕРУШАЛАИМ
ירושלים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 3-4

עמ' 13
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ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוִּיְהיּו  א 

ַאְרַּבע  ְּבִקְרַית  ָׂשָרה  ַוָּתָמת  ב  ָׂשָרה.   ַחֵּיי  ְׁשֵני  ָׁשִנים 

ִהוא ֶחְברוֹן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוָּיבֹא ַאְבָרָהם ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה 

ְוִלְבּכָֹתּה.  ג ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתוֹ ַוְיַדֵּבר ֶאל-

ִלי  ְּתנּו  ִעָּמֶכם  ָאנִֹכי  ֵּגר-ְותוָֹׁשב  ד  ֵלאמֹר.   ְּבֵני-ֵחת 

ַוַּיֲענּו  ה  ִמְּלָפָני.   ֵמִתי  ְוֶאְקְּבָרה  ִעָּמֶכם  ֲאֻחַּזת-ֶקֶבר 

ְבֵני-ֵחת ֶאת-ַאְבָרָהם ֵלאמֹר לוֹ.  ו ְׁשָמֵענּו ֲאדִֹני ְנִׂשיא 

ֱאֹלִהים ַאָּתה ְּבתוֵֹכנּו ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקבֹר ֶאת-ֵמֶתָך 

ֵמֶתָך. ִמְּקבֹר  ִמְּמָך  לֹא-ִיְכֶלה  ֶאת-ִקְברוֹ  ִמֶּמּנּו  ִאיׁש 

ִלְבֵני-ֵחת. ְלַעם-ָהָאֶרץ  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַאְבָרָהם  ַוָּיָקם  ז 

ִלְקּבֹר  ֶאת-ַנְפְׁשֶכם  ִאם-ֵיׁש  ֵלאמֹר   ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ח 

ֶּבן-צַֹחר. ְּבֶעְפרוֹן  ּוִפְגעּו-ִלי  ְׁשָמעּוִני  ִמְּלָפַני  ֶאת-ֵמִתי 

ט ְוִיֶּתן-ִלי ֶאת-ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר-לוֹ ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה 

ָׂשֵדהּו  ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִּלי ְּבתוְֹכֶכם ַלֲאֻחַּזת-ָקֶבר. 

י ְוֶעְפרוֹן יֵֹׁשב ְּבתוְֹך ְּבֵני-ֵחת ַוַּיַען ֶעְפרוֹן ַהִחִּתי ֶאת-

ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני-ֵחת ְלכֹל ָּבֵאי ַׁשַער-ִעירוֹ ֵלאמֹר. 

יא לֹא-ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָלְך ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-

ּבוֹ ְלָך ְנַתִּתיָה ְלֵעיֵני ְבֵני-ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּלְך ְקבֹר ֵמֶתָך. 

ַוְיַדֵּבר  יג  ָהָאֶרץ.   ַעם  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַּתחּו  יב 

לּו  ִאם-ַאָּתה  ַאְך  ֵלאמֹר  ַעם-ָהָאֶרץ  ְּבָאְזֵני  ֶאל-ֶעְפרוֹן 

ֶאת- ְוֶאְקְּבָרה  ִמֶּמִּני  ַקח  ַהָּׂשֶדה  ֶּכֶסף  ָנַתִּתי  ְׁשָמֵעִני 

לוֹ. ֵלאמֹר  ֶאת-ַאְבָרָהם  ֶעְפרוֹן  ַוַּיַען  יד  ָׁשָּמה.   ֵמִתי 

ֵּביִני  ֶׁשֶקל-ֶּכֶסף  ֵמאֹת  ַאְרַּבע  ֶאֶרץ  ְׁשָמֵעִני  ֲאדִֹני  טו 

ּוֵביְנָך ַמה-ִהוא ְוֶאת-ֵמְתָך ְקבֹר.  טז ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם 

ֲאֶׁשר  ֶאת-ַהֶּכֶסף  ְלֶעְפרֹן  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשקֹל  ֶאל-ֶעְפרוֹן 

עֵֹבר  ֶּכֶסף  ֶׁשֶקל  ֵמאוֹת  ַאְרַּבע  ְבֵני-ֵחת  ְּבָאְזֵני  ִּדֶּבר 

ֲאֶׁשר  ַּבַּמְכֵּפָלה  ֲאֶׁשר  ֶעְפרוֹן  ְׂשֵדה  ַוָּיָקם  יז  ַלּסֵֹחר.  

ִלְפֵני ַמְמֵרא ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-ּבוֹ ְוָכל-ָהֵעץ ֲאֶׁשר 

ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְּבָכל-ְּגֻבלוֹ ָסִביב.  יח ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה 

ְוַאֲחֵרי- יט  ַׁשַער-ִעירוֹ.   ָּבֵאי  ְּבכֹל  ְבֵני-ֵחת  ְלֵעיֵני 

ְׂשֵדה  ֶאל-ְמָעַרת  ִאְׁשּתוֹ  ֶאת-ָׂשָרה  ַאְבָרָהם  ָקַבר  ֵכן 

ְּכָנַען.  ְּבֶאֶרץ  ֶחְברוֹן   ִהוא  ַמְמֵרא  ַעל-ְּפֵני  ַהַּמְכֵּפָלה 

כ ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-ּבוֹ ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת-

ָקֶבר ֵמֵאת ְּבֵני-ֵחת.

בראשית פרק כג (פרשת חיי שרה)

ג (א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 
שנה ושבע שנים –

לך  לומר  וכלל,  כלל  בכל  שנה  נכתב  לכך 
כבת  מאה  בת  לעצמו.  נדרש  אחד  שכל 
עשרים לחטא. מה בת עשרים לא חטאה, 
בלא  בת מאה  אף  עונשין,  בת  אינה  שהרי 

חטא. ובת עשרים כבת שבע ליופי:
שני חיי שרה –
כלן שוין לטובה:

(ב) בקרית ארבע –
על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן שישי 
ותלמי ואביהם. דבר אחרדבר אחר: על שם ארבעה 
זוגות שנקברו שם איש ואשתו: אדם וחווה, אדם וחווה, 

אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאהאברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה:
ויבא אברהם –

 - ולבכתה  לשרה  ולבכתהלספוד  לשרה  לספוד  שבע:  מבאר   
ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל 
לשחיטה  בנה  שנזדמן  העקידה  בשורת  ידי 

ממנה  נשמתה  פרחה  נשחט,  שלא  וכמעט 
ומתה:

(ד) גר ותושב אנכי עמכם –
ומדרש ומדרש  ונתישבתי עמכם.  גר מארץ אחרת 
ואם לאו אהיה  גר,  אגדהאגדה: אם תרצו הריני 
הקב"ה  לי  שאמר  הדין  מן  ואטלנה  תושב 

(לעיל יב ז) לזרעך אתן את הארץ הזאת:
אחזת קבר –



מקורות
תנ״ך

ЗЕМЛЯ АВРАhАМА
ארץ אברהם
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אחוזת קרקע לבית הקברות:

(ו) לא יכלה –
לא ימנע. כמו: (תהילים מ יב) לא תכלא רחמיך. וכמו (לעיל ח ב) 

ויכלא הגשם:

(ח) נפשכם –
רצונכם:

ופגעו לי –
לשון בקשהלשון בקשה, כמו (רות א טז) אל תפגעי בי:

(ט) המכפלה –
בית ועליה על גביו. דבר אחרדבר אחר: שכפולה בזוגות:

בכסף מלא –
(דברי הימים א' כא כד)  דוד אמר לארונה  וכן  אשלם כל שוויה, 

בכסף מלא:

(י) ועפרון ישב –
של  חשיבותו  מפני  עליהם,  שוטר  מנוהו  היום  אותו  חסר,  חסרכתיב  כתיב 

אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה:
לכל באי שער עירו –

שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה:

(יא) לא אדני –
לא תקנה אותה בדמים:

נתתי לך – הרי הוא כמו שנתתיה לך:

(יג) אך אם אתה לו שמעני –
אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחנם, אני אי אפשי בכך, אך אם 

אתה לו שמעני הלואי ותשמעני:
נתתי –

דונא"י בלע"ז [נתתי][נתתי] מוכן הוא אצלי והלוואי נתתי לך כבר:

(טו) ביני ובינך –
בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום, אלא הנח את המכר 

ואת מתך קבור:

(טז) וישקל אברהם לעפרן –
ממנו  שנטל  עשה,  לא  מעט  ואפילו  הרבה  לפי שאמר  וי"ו,  וי"וחסר  חסר 
לסוחר,  עובר  טז)  (פסוק  שנאמר  קנטרין,  שהן  גדולים  שקלים 
שהן  גדולים  ששקליהן  מקום  ויש  מקום  בכל  בשקל  שמתקבלים 

קנטרין, צינטינייר"ש [מטבעות של מאה] בלע"ז:

(יז) ויקם שדה עפרון –
תקומה הייתה לה שיצאה מיד הדיוט ליד מלך. ופשוטו של מקראופשוטו של מקרא: 

ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו':

(יח) בכל באי שער עירו –
בקרב כולם ובמעמד כולם הקנהו לו.
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(המשך מעמ' 23)
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שמואל ב פרק ב

א ַוְיִהי ַאֲחֵרי-ֵכן, ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ַּביהָוה ֵלאמֹר ַהֶאֱעֶלה 
ְּבַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו, ֲעֵלה; ַוּיֹאֶמר 
ָּדִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה, ַוּיֹאֶמר ֶחְברָֹנה.  ב ַוַּיַעל ָׁשם ָּדִוד, 

ְוַגם ְׁשֵּתי ָנָׁשיו--ֲאִחינַֹעם, ַהִּיְזְרֵעִלית, ַוֲאִביַגִיל, 
ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי.  ג ַוֲאָנָׁשיו ֲאֶׁשר-ִעּמֹו ֶהֱעָלה 
ָדִוד, ִאיׁש ּוֵביתֹו; ַוֵּיְׁשבּו, ְּבָעֵרי ֶחְברֹון.  ד ַוָּיבֹאּו 

ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה, ַוִּיְמְׁשחּו-ָׁשם ֶאת-ָּדִוד ְלֶמֶלְך ַעל-ֵּבית 
ְיהּוָדה; ַוַּיִּגדּו ְלָדִוד, ֵלאמֹר, ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ִּגְלָעד, ֲאֶׁשר 

ָקְברּו ֶאת-ָׁשאּול.  {ס}

:בטקסט השיעור
חוברת מרצה מס' 3-4

עמ' 17
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ЗЕМЛЯ АВРАhАМАמקורות ארץ אברהם
מקורות נוספים

רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ב-ה"ג
ב  מניין כסף האמור בתורה באונס ובמפתה ובמוציא שם רע והורג עבד, הוא כסף הוא שקל הנאמר בכל מקום בתורה; 

ומשקלו, שלוש מאות ועשרים שעורה. וכבר הוסיפו חכמים עליו, ועשו משקלו כמשקל המטבע הנקרא סלע בזמן בית שני; 
וכמה הוא משקל הסלע, שלוש מאות וארבע ושמונים שעורה בינונייות.

ג  סלע היה ארבעה דינרין, והדינר שש מעין; ומעה, היא הנקראת בימי משה רבנו גרה, ומעה הייתה שני פונדיונין; ופונדיון 
שני איסרין, ופרוטה אחת משמונה באיסר. נמצא משקל המעה, והיא הגרה, שש עשרה שעורות; ומשקל האיסר ארבע 

שעורות, ומשקל הפרוטה חצי שעורה.

ספר "פענח רזא"
(לרבי יצחק בר יהודה הלוי) 

חיי שרה כג, טז
כתוב בתורה "זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף" 

(ויקרא כז, טז) – 
ב-50 שקל כסף אפשר לקנות "בית כור", שהם 

75,000 אמות מרובעות (ערכין יד, ב). 
על פי חשבון זה, ב-400 שקל כסף הוא שווי של 

600,000 אמות מרובעות.
שטח של אדם אחד – אמה על אמה (סוכה ז, א). 

יוצא כי מערת המכפלה מכילה שטח עבור 600,000 
בני אדם.
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ЗЕМЛЯ АВРАhАМАמקורות ארץ אברהם
מקורות נוספים

"תורת מנחם" כרך
טו ע' 234

ע"י הארבע מאות שקל כסף ששילם 
אברהם אבינו, קיבל כל יהודי חלק

(אמה על אמה) בארץ ישראל.

תניא פרק ל"ז
כי כללות ישראל שהם ששים 

רבוא נשמות פרטיות הם כללות 
החיות של כללות העולם, כי 

בשבילם נברא, וכל פרט מהם 
הוא כולל ושייך לו החיות של 

חלק אחד מששים רבוא מכללות 
העולם התלוי בנפשו החיונית 

להעלותו לה' בעלייתה, דהיינו 
במה שמשתמש מעולם הזה 

לצורך גופו ונפשו החיונית 
לעבודת ה', כגון אכילה ושתיה 

ודומיהם ודירה וכל כלי תשמישיו. 
אלא שששים רבוא נשמות 

פרטיות אלו הן שרשים, וכל שרש 
מתחלק לששים רבוא ניצוצות, 

שכל ניצוץ הוא נשמה אחת.
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ПРЕМЬЕРАמקורות הצגת בכורה
מקורות נוספים

כמה שמות יש לחברון?

מפרש"י על הפסוק – מה טעם נקרא קרית ארבע, על שם ארבעה ענקים שהיו שם: אחימן, ששי, תלמי ואביהן, פירוש שני 
של רש"י על שם ארבעה זוגות שנקברו שם…

ה"כלי יקר" מפרש בדרך שונה, קודם, לקרית ארבע היו ארבעה שמות, והם: אשכול, ממרא, קרית ארבע, חברון.
ולאחר מכן היא נקראת בארבעה שמות מכיוון שמקום זה "הוקצה" לקברות, על כן נקרא בארבעה שמות המורים על ארבע 

דרכים שהמיתה מצויה בהן, ואלו הם:
1. יש מיתה שאדם מת בחטאו, כמו שכתוב בבמדבר (כז, ג) "כי בחטאו מת".

2. יש מיתה בעוון אחרים כמו בנים שנתפסים בעוון אביהם וצדיק הנתפס בעוון הדור.
3. יש שימותו בלי עוון אלא מצד המידה הטבעית, פירוד ארבעת היסודות , וכל מורכב סופו להיפרד.

4. מיתת נשיקה  – מיתת צדיקים שמתים בנשיקה (לשון נשיקה זה לשון חיבור) וענין מיתה זו שכאשר תעלה מחשבתה 
ונשמתה ותדבק למעלה בשכל הפועל, כיוון שעלתה שוב לא תרד, כי תישאר הנשמה "מחוברת".

וכנגד כל דרך באו ארבעת השמות של העיר חברון.
ממרא – כנגד (1) אדם שמת בחטאו, מלשון "ממרים הייתם עם ד' (דברים, ט, ז) ".

אשכול – כנגד (2) המת בעוון אחרים, הנעשים שכולים ממנו, כי הקובר בניו קרוי שכול כמו שנאמר "למה אשכל גם שניכם 
יום אחד" (בראשית, כז, מה), כי החוטא נקרא אשכול, בשל השכול.

קרית ארבע – כנגד (3) המיתה הטבעית ופירוד ארבעת היסודות.
חברון – כנגד (4) מיתת הנשיקה והחיבור.

ובא הכתוב לומר שמיתת שרה לא היתה מצד שני סוגי מיתה (1, 2) הראשונים, שיש בהם צד עוון, אלא מצד שני הסוגים 
האחרונים, שאין בהם צד עוון שכן כתוב בפסוק "ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון" והזכיר הכתוב דוקא שתי מיתות 

אלו, שאין בהם צד עוון אלא מיתה מסוג פירוד ארבעת היסודות ומיתה מסוג מיתת נשיקה.
 

http://www.vorts.co.il/?p=587 :מקור
(נשלח ע"י מאור צוברי)

:בטקסט השיעור
חוברת מרצה מס' 3-4
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТמקורות תניא מספרת
מקורות נוספים

תניא פרק י"ט
ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מה שכתוב "נר ה' נשמת אדם", פירוש: שישראל 
הקרוים אדם, נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו מפני 
שאור האש חפץ בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו למעלה ביסוד האש הכללי 
כלום  יאיר  ולא  יכבה  זה  ידי  שעל  ואף  חיים.  בעץ  שכתוב  כמו  הירח  גלגל  שתחת 
למטה, וגם למעלה בשרשו יתבטל אורו במציאות בשרשו, אף על פי כן בכך הוא 
חפץ בטבעו. כך נשמת האדם, וכן בחינת רוח ונפש, חפצה וחשקה בטבעה ליפרד 
ולצאת מן הגוף ולידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב"ה, הגם שתהיה אין ואפס 
ותתבטל שם במציאות לגמרי ולא ישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון, 
אף על פי כן זה רצונה וחפצה בטבעה. וטבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו 
בבחינת טעם ודעת, וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת 
ושכל מושג ומובן, אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן. והיא בחינת חכמה 

שבנפש, שבה אור א"ס ב"ה.

תניא פרק א'
נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף, 
וכדכתיב "כי נפש הבשר בדם היא", וממנה באות כל המדות רעות מארבע יסודות 
רעים שבה. דהיינו: כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה למעלה, ותאות התענוגים מיסוד 
המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים 

מיסוד הרוח, ועצלות ועצבות מיסוד העפר.

עפר דקדושה: "ונפשי כעפר לכל תהיה" (נוסח התפילה. ע"פ ברכות יז, א). 
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46
אשל באר שבע

46 בראשית פרק כא (פרשת וירא) goעם פירוש רשי

עד שנת 2023 מקום זה לא היה יותר מעוד נקודה 
במדבר הנגב. הצמחייה הראשונה הופיעה כאן בזכות 

גן של עצי פרי. אברהם, שנטע כאן אשל — 

47 אבות א משנה ה

התרעמו לקוחות בלתי—מנוסים.  "אין מחירים כאלה!" — 
אך הנוסעים בעלי הנסיון יודעים היטב, שבמסעדה קיימת 

מערכת הנחות מפליאה. ניתן לשלם עבור הארוחה 
והטקסט  ב"ברכת המזון", —  בהודאה קצרה לה' — 

הנאמר מבטל לחלוטין את החשבון בן חמש הספרות.

48 סוטה י,א-ב

50 בראשית רבה פמ"ט, ד

51  אוצר אגדות התורה - חסדי אברהם ושרה 

ומעשי צדקתם

54 קונטרס ומעיין מאמר א פרק ב

55 מאמר 'ויטע אשל' תש"א

58
עברית ב-5 דקות

58 ברכה: לקוט

רעיון של הכפלה ושל הוצאת הפוטנציאל מהכוח אל 
פועל בא לידי ביטוי גם במילה "ְלַהְבִריך". משמעותה 

"יצירת גפן חדשה מגבעולה של הגפן  החקלאית — 

והיא יכולה להראות רחוקה ממשמעות  הקיימת" — 
שורשה, שזה עתה גילינו.

59  מאה ברכות בכל יום - הלכות ברכת השחר 

ושאר ברכות (שולחן ערוך הרב אורח חיים מו 

סעיף א)

60  ברכה היא מלשון המשכה (מאמר ויהיו חיי שרה, 

תנש״א)

61
קופסא שחורה

61  בראשית פרק כד (פרשת חיי שרה) עם פירוש 

רש"י

מדרש רבה פרשה ס: שליחותו של אליעזר טז 

[הברכות באהלה של שרה ורבקה]

בכל הימים, שהייתה שרה קיימת, היה נר דולק מלילי 
שבת ועד לילי שבת לאות שלום בית. אור השלום, 

המתחדש בערב שבת, האיר כל השבוע.

62
משנה פתוחה

62  שבת פרק שני עם פירושו של ר' עובדיה מבר־
טנורה

מאילו חומרים מכינים פתילות לאותן הנרות, שמדליקים 
מכל חומר, שמאפשר  בערב שבת? תשובה כללית — 

בעירה חלקה ונקייה

מפתח 
עניינים

חלק ב. שיעורים 5-6
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מקורות
תנ״ך

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע

ָׁשם  ִּכי  ָׁשַבע   ְּבֵאר  ַההּוא  ַלָּמקוֹם  ָקָרא  ַעל-ֵּכן  לא 

ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם.  לב ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם 

ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר-ְצָבאוֹ ַוָּיֻׁשבּו ֶאל-ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים.

ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַוִּיְקָרא-ָׁשם  ָׁשַבע  ִּבְבֵאר  ֶאֶׁשל  ַוִּיַּטע  לג 

ֵאל עוָֹלם.  לד ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים 

ַרִּבים.

בראשית פרק כא (פרשת וירא)

(לג) אשל –
ממנו  להביא  פרדס  אמר  חד  ושמואל,  רב 
פונדק  אמר  וחד  בסעודה,  לאורחים  פירות 
לשון  ומצינו  פירות,  מיני  כל  ובו  לאכסניא 
ויטע  יא)  (דניאל  שנאמר  באהלים  נטיעה 

אהלי אפדנו: 
ויקרא שם וגו' –

הקב"ה  של  שמו  נקרא  אשל  אותו  ידי  על 
ושותים  לכל העולם לאחר שאוכלים  אלוה 
אמר להם ברכו למי שאכלתם משלו סבורים 
אתם שמשלי אכלתם משל מי שאמר והיה 

העולם אכלתם (סוטה י): 

(לד) ימים רבים –
כ"ה  עשה  בחברון  חברון  של  על  מרובים 
היה  שנה  ע"ה  בן  שהרי  כ"ו  וכאן  שנה 
בצאתו מחרן אותה שנה ויבא וישב באלוני 
ממרא שלא מצינו קודם לכן שנתיישב אלא 
שם שבכל מקומותיו היה כאורח חונה ונוסע 
משם,  ויעתק  אברם,  ויעבר  שנאמר  והולך 
ובמצרים  מצרימה,  אברם  וירד  רעב  ויהי 
לא עשה אלא שלשה חדשים שהרי שלחו 
וישב  ויבא  עד  למסעיו  וילך  מיד  פרעה 
עד  ישב  שם  בחברון  אשר  ממרא  באלוני 
שנהפכה סדום מיד ויסע משם אברהם מפני 

בושה של לוט ובא לארץ פלשתים ובן צ"ט 

שנה היה שהרי בשלישי למילתו באו אצלו 

ימים  כתיב  וכאן  שנה  כ"ה  הרי  המלאכים 

רבים מרובים על הראשונים ולא בא הכתוב 

לסתום אלא לפרש ואם היו מרובים עליהם 

שתי שנים או יותר היה מפרשם ועל כרחך 

אינם יתירים יותר משנה הרי כ"ו שנה מיד 

יצא משם וחזר לחברון ואותה שנה קדמה 

לפני עקידתו של יצחק י"ב שנים כך שנויה 

בסדר עולם (ב"ר):





בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 3
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אבות א משנה ה
יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי ביתך פתוח לרוחה – כביתו של אברהם אבינו עליו 
למצוא  להקיף  האורחים  יצטרכו  שלא  כדי  העולם,  רוחות  לארבע  פתוח  שהיה  השלום 

הפתח.

ברטנורא 

יהי ביתך פתוח לרוחה – 
כביתו של אברהם אבינו ע"ה שהיה פתוח לארבע רוחות העולם, כדי שלא יצטרכו האורחים 

להקיף למצוא הפתח:

ויהיו עניים בני ביתך – 
ולא יקנה עבדים לשמשו. מוטב שיהנו ישראל מנכסיו ולא זרע כנען הארור:

באשתו אמרו –
מדקאמר עם האשה ולא אמר עם אשה, למדנו שבאשתו אמרו. אית דמפרשי, באשתו נדה 
וכן  נראה, דאפילו באשתו טהורה.  ומדברי המשנה  לידי הרגל עבירה.  יבוא  בלבד, שלא 
אמרו חז"ל [חגיגה ה'] מגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו 

בשעת הדין. אלא א"כ צריך לפייסה לדבר מצוה, כגון רב דשח ושחק ועשה צרכיו:

מכאן אמרו חכמים –
רבינו הקדוש שסידר המשניות כתבה, מדברי חכם זה שאמר ואל תרבה שיחה עם האשה 
למדו חכמים לומר, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו. מצאתי כתוב, 
כשאדם מספר לאשתו קורותיו כך וכך אירע לי עם פלוני, היא מלמדתו לחרחר ריב, כגון 
לידי  בדבריה  והביאתו  תנופה,  הלוים  את  לאשתו מה שעשה משה שהניף  קורח שסיפר 
מחלוקת. אי נמי, מתוך שהוא מספר לה שחבריו גינוהו וביישוהו אף היא מבזה אותו בלבה, 

וזה גורם רעה לעצמו:

ובוטל מדברי תורה –
שנמשך אחר דברים בטלים ואינו עוסק בתורה:

САД В БЕЕР-ШЕВЕמקורות אשל באר שבע
משנה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 3
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מקורות
תלמוד

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
בטקסט השיעור: חוברת מרצה מס' 5-6, עמ' 3אשל באר שבע



49 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

מקורות
תלמוד

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע
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מקורות
מדרש

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע

בראשית רבה פמ"ט, ד

אברהם היה מקבל את העוברים ואת השבים, משהיו אוכלים ושותים 
אמר להם: ברכו!

אמרו ליה: מה נאמר? אמר להם: אמרו "ברוך אל עולם שאכלנו 
משלו"! אם מקבל עליו ובריך הוה אכיל ושתי ואזיל, ואי לא הוה 

מקבל עליה ובריך הוה אמר להם: הב מה דעלך! ואמר מה אית לך 
עלי? הוה אמה להם: חד קסיט דחמר בעשרה פולרין, וחד ליטרא 

דקופר בעשרה פולרין, וחד עיגול דריפתא בעשרה פולרין, מאן 
יהיב לך חמרא במדברא? מאן יהיב לך קופר במדברא? מאן יהיב 

לך עיגולא במדברא? מן דהוה חמי ההיא עקתא דהוה עקי ליה, הוה 
אמר "ברוך אל עולם שאכלנו משלו".

50                                                       נסיעות אברהם 



בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 4
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מקורות
מדרש

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע

אוצר אגדות התורה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 4
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מקורות
מדרש

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע

אוצר אגדות התורה
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מקורות
מדרש

САД В БЕЕР-ШЕВЕ
אשל באר שבע

אוצר אגדות התורה
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קונטרס ומעיין מאמר א פרק ב

ובאמת הוא שטות נורא, וכי זהו הטוב אשר אליו ימשוך האדם בחיר הנבראים?

כי הנה יש כמה מיני תענוגים, וכמו התענוג במאכל ערב ומתוק לחיך, שזהו תענוג היותר 
שפל ופחות, וכמו כן בדרך כלל התענוג בענינים גשמיים וגופניים שזהו תענוג בהמי ממש, 
שחבהמה נמשכת אחרי דברים הטובים והערבים לפי טבעה ואינה יודעת מטוב אחר כי אם 
מהטוב הזה ואחריו היא נמשכת. ולמעלה מזה הוא כמו התענוג בקול ערב, שהוא תענוג 
רוחני יותר, ולמעלה מזה הוא התענוג בעניני המדות, וכמו במדת הטוב והחסד שעושה עם 
זולתו שיש בזה תענוג נפלא להאיש הטוב. והנה יש בזה גם כן מדריגות, שאם הטוב שלו 
הוא רק מצד הטבעי לבד בלי הבחנת השכל, והיינו שעושה טוב וחסד עם כל הבא לידו 
בלי הבחנת בין טוב לרע, ובלי שום כוונה פנימית בעשיית הטוב אתו, הרי התענוג בזה הוא 
ג"כ תענוג בהמי, שהוא התגברות האהבה הטבעית, וכידוע שהבהמה עיקרה הוא בבחי' 
ואין לה דעת כלל, וכאשר האדם מתנהג ומתענג בפעולת המדות לבד בלי  המדות לבד 
הנהגת השכל, הרי הוא כבהמה, כי אם כל מדת בני אדם צ"ל על פי השכל, וכמו במדת 

החסד להבחין בין טוב לרע.

ולפעמים צריכים להשפיע חסד גם למי שאינו ראוי, אך כשביל הכוונה והתועלת שיהי' 
מזה, וכמו אברהם אבינו ע"ה שהיה מאכיל ומשקה גם לערביים, והיה הכוונה בכדי להודיע 
אלקותו ית' בעולם ולקרב את הבריות לאלקות. וכדאי' בגמרא (סוטה י, סע"א) על פסוק 
"ויקרא שם בשם ה' אל עולם", אמר ריש לקיש אל תקרי ויקרא אלא ויקריא (למד לבריות 
לקרוא שם בשם ה' אל עולם. רש"י), שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפי כל 
וכי משלי  להם:  אמר  (לאברהם).  לברכו  עמדו  ושתו,  לאחר שאכלו  כיצד?  ושב.  עובר 
אכלתם? משל אלקי עולם אכלתם! הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם! וזה היה 
זה את הבריות  ידי  תכלית כוונת החסד, לא מצד החסד הטבעי, כי אם בכדי לקרב על 
השבים.  ואת  העוברים  את  מקבל  היה  אברהם  איתא:  פמ"ט)  (וירא  ובמד"ר  לאלקות. 
משהיו אוכלים ושותים, אמר להם: ברכו! אמרו לו: מה נאמר? אמר להם, אמרו: ברוך 
אל עולם שאכלנו משלו, אם מקבל עליו ובריך, הוה אכיל ושתי ואזיל; ואי לא הוה מקבל 
עליה ובריך, הוה אמר לו: הב מה דעלך. ואמר: מה אית לך עלי? הוה אמר ליה: חד קמיט 
(פירש הערוך: כלי של חרס או מתכות או מכל דבר. מתנות כהונה) דחמר (יין) בעשר 
פולרין (מין מטבע. מתנות כהונה) וחד ליטרא דקופר (ליטרא בשר. מ"כ) בי' פולרין וחד 
עיגול דריפתא (לחם. מ"כ) בי' פולרין. מאן יהיב לך חמרא במדברא? מאן יהיב לך קופר 
במדברא? מאן יהיב לך עיגולא במדברא? (מי נתן לך מעולם במדבר בשר ולחם ויין. מ"כ) 
מן דהוה חמי ההיא עקתא דהוה עקי ליה (משהיה רואה האורח הצרה ההיא שהיה מיצר 
לו. מ"כ) הוה אמר: "ברוך אל עולם שאכלנו משלו". וכן כל המדות צריכים להיות ע"פ 

הנהגת השכל דוקא.

САД В БЕЕР-ШЕВЕמקורות אשל באר שבע
מקורות נוספים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 4
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САД В БЕЕР-ШЕВЕמקורות אשל באר שבע
בטקסט השיעור: חוברת מרצה מס' 5-6, עמ' 4מקורות נוספים
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САД В БЕЕР-ШЕВЕמקורות אשל באר שבע
מקורות נוספים
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САД В БЕЕР-ШЕВЕמקורות אשל באר שבע
מקורות נוספים
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ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ עברית ב-5 דקות מקורות
מקורות נוספים

ברכה: לקוט

דרך מצוותיך קמח, א:
ענין הברכות שאנו מברכים אותו כמ"ש ברוך אתה או יתברך 
צריך  יתברך  הוא  וכי  כן,  גם  פלאי  הוא  שלכאורה  עם  כו', 
לברכה, והלא הוא שלימו דכולהו ... וענין ברכה זו הוא לשון 
המשכה וגילוי כמו המבריך את הגפן שכופף קומתו כו', וגם 
ויתגלה  לומר שיומשך אלקותו  רצונו  זו,  הכונה בברכה  כאן 
למטה, וזהו 'יתברך' פירוש יתגלה עד שיאמרו הנה אלקינו זה 
... רצונו לומר שיתגלה מהות האלקות, ולא כמו שעכשיו ידוע 

מציאותו ולא מהותו.

דרך מצוותיך ע, ב:
הברכה ענינה המשכה ממעלה למטה, כמו ענין בריכה שהוא 
'ברוך'  אומרים  אנו  יתברך  עליו  וגם  מים,  מהמשכת  קיבוץ 
הקדושה  יתברך  ממנו  הארה  גילוי  ממשיכים  שאנו  כלומר 
ומובדלת מהעולמות, שמכל מקום תאיר בהם ותתגלה להם 

ע"י המצוות.

58                                                       נסיעות אברהם 



בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 5-6

עמ' 6
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ברכות השחר תקנום חכמים על סדר העולם והנהגתו, 
מה שהבריות נהנין בכל יום, שיברכו להקדוש ברוך 

הוא על זה בפעם הראשונה שנהנין הנאה זו בכל יום 
ויום, להשלים מניין המאה ברכות שחייב כל אדם 

לברך בכל יום ויום מערב ועד בוקר, כמו שתיקן דוד 
המלך עליו השלום על ידי מעשה, שהיו מתים בכל 

יום מאה נפשות מישראל, ולא היו יודעים על מה 
היו מתים, עד שחקר והבין ברוח הקודש, ותיקן מאה 

ברכות בכל יום. ורמז לדבר (שמואל ב כג א): "נאום 
הגבר הוקם על", עלעל בגימטריא מאה. וסמך לדבר מן 

התורה (דברים ח יב): "ועתה ישראל מה ה' אלהיך 
שואל מעמך כי אם ליראה את ה'", אל תקרי מה אלא 

מאה; והן מאה ברכות, שהן ליראה את ה' ולאהבה 
אותו ולזכרו תמיד, על ידי הברכות שמברך תמיד ערב 
ובוקר וצהרים, בשלוש תפילות, וברכות השחר, ושאר 

ברכות הקבועות בכל יום ובכל עת.
והן מאה ברכות אף ביום התענית: חמישים ושבע 

בשלוש תפילות, ושתיים לפני קריאת שמע של 
ערבית, ושלוש לאחריה עם יראו עינינו, הרי שישים 
ושתיים. ובסעודת הלילה מברך שמונה ברכות: על 

נטילת ידיים, והמוציא, וארבע של ברכת המזון, ועל 
כוס שבברכת המזון מברך לפניו ולאחריו, הרי שבעים. 

ואחר כך ברכת המפיל כשהולך לישן, ועל נטילת 

ידיים בשחר, ואשר יצר, ואלהי נשמה, הרי שבעים 
וארבע. וחמש עשרה ברכות מהנותן לשכוי עד הגומל 

חסדים טובים, הרי שמונים ותשע. ושלוש ברכות 
התורה, ושתיים של תפילין, ואחת של ציצית, וברוך 

שאמר וישתבח, ושתיים לפני קריאת שמע ואחת 
לאחריה, הרי מאה.

ובשבת חסרו משלוש תפילות שלושים ושש ברכות, 
ושתי ברכות של תפילין, וברכת יראו עינינו. ונתוספו 

שבע של מוסף, ושש עשרה של שתי סעודות, ושתיים 
של קידוש הלילה כשמקדש על הכוס, ואחת של 

קידוש היום, הרי עשרים ושש. חסרו שלוש עשרה. 
צריך למלאותן בפירות ומיני בשמים. ואם אין לו, יכוין 

וישמע ברכות הקוראין בתורה והמפטיר, ויענה אחריהן 
אמן, כמו שכתבתי בסימן רפ"ד (סעיף ז'). אבל אם לא 

ישמע הברכה, אף על פי שיודע איזה ברכה מברך 
ועונה אחריה אמן, אינה עולה לו למנין מאה ברכות. 
אבל מי שיש לו פירות, אינו יוצא בשמיעת הברכות.

וביום הכיפורים, יכול להריח ולמלאות מנין מאה 
ברכות. אך אי אפשר לברך על כל פעם, אם לא 

בהיסח הדעת, כמו שיתבאר בסימן רי"ז. והשאר 
יכוין בשמיעת הברכות בחזרת הש"ץ. וכן יעשה מי 
שמתענה מבעוד יום, שחסרו לו שמונה של סעודת 

הלילה.

שולחן ערוך הרב אורח חיים מו סעיף א

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТמקורות עברית ב-5 דקות
מקורות נוספים

מאה
ברכות
בכל יום

הלכות ברכת השחר
ושאר ברכות
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ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ עברית ב-5 דקות מקורות
מקורות נוספים

21   ויתירה מזה – להמשיך בחיי אתה שלמעלה משם הוי� שיומשך ויתגלה בשפ הוי�, ועד שיומשך ויתגלה גם בשם 

אלקים.
22  ראה גם המשך תער�ב שם פש�ס.

23  לשון אדה�ז בשו�ע שם.

24  ברכות לה, סע�א ובפרש�י שם. שז�ע אדה�ז או�ח ר�ס קסז. סדר ברבת הנהנין בתחילתו.

25  תהלים בד, א.

ברכה היא מלשון המשכה, והפירוש ד"ברוך אתה 
הוי'" הוא להמשיך שם הוי'21 שיהיה ברוך ונמשך 

בגילוי למטה. וסדר ההמשכה הוא, שתחלה נמשך 
שם הוי' בנפש האדם, הוי' אלקינוהוי' אלקינו, להיות גילוי אור 
אין סוף בנפש כל ישראל שתתחזק אמונת ה' בלבם 

בגילוי עד שנעשה אלקה שלנו, כוחינו וחיותנו, ולאחרי 
שנמשך ונתגלה בישראל, נמשך על ידם הגילוי גם 

למטה להיות מלך העולםמלך העולם. ויש להוסיף, שההמשכה 
והגילוי למטה מודגשים גם בתוכן הברכות, כי, נוסף 
לכך ש(רוב ה)ברכות קשורים עם עניני העולם (שהרי 

אפילו ברכות המצוות קשורים עם עניני העולם שבהם 
מקיימים המצוות, ציצית בצמר גשמי ותפילין בקלף 
גשמי כו'), הרי הברכות עצמם הם על עניני העולם, 

וכמו ברכות השחר22 שתקנום חכמים על סדר העולם 

והנהגתו מה שהבריות נהנין בכל יום שיברכו להקב"ה 
על זה בפעם ראשונה שנהנין הנאה זו בכל יום23, ועל 

דרך זה הברכות על בקשת צרכיו הגשמיים רופא 
חולים ומברך השנים וכיוצא בזה, ועל אחת כמה וכמה 
ברכות הנהנין שמברכים לפני אכילה ושתיה, שעל ידי 

הברכה נעשה הדבר מותר באכילה ושתיה, כמאמר 
רז"ל24 כל הנהנה מעולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה 
מקדשי שמים, שנאמר25 "לה' הארץ ומלואה", לאחר 

ברכה הרי היא לבני אדם, היינו, שפעולת הברכה היא 
(לא לבטל חס ושלום העילוי דקדשי שמים שבדבר זה, 

אלא) שקדשי שמים נעשים שלו, שאכילתו ושתייתו 
היא בבחינת קדשי שמים, כיון שעל ידי הברכה נעשה 
הבירור והזיכוך דהדברים הגשמיים להיות נמשך בהם 

הגילוי ד(הוי' אלקינו) מלך העולם. 

מאמר ויהיו חיי שרה, תנש�א

ברכה
היא מלשון 

המשכה
הלכות ברכת השחר

ושאר ברכות
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מקורות
תנ״ך

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК קופסא שחורה

מדרש רבה פרשה ס: שליחותו של אליעזר 
טז [הברכות באהלה של שרה ורבקה]

ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, כל ימים שהיתה שרה קיימת, היה ענן קשור על פתח אהלה, כיון שמתה, פסק 
אותו ענן, וכיון שבאת רבקה, חזר אותו ענן.

כל ימים שהיתה שרה קיימת, היו דלתות פתוחות לרוחה, וכיון שמתה שרה, פסקה אותה הרוחה, וכיון שבאת 
רבקה חזרה אותה הרוחה. וכל ימים שהיתה שרה קיימת, היה ברכה משולחת בעיסה, וכיון שמתה שרה, פסקה 
אותה הברכה, כיון שבאת רבקה חזרה. כל ימים שהיתה שרה קיימת, היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת, 

וכיון שמתה פסק אותו הנר, וכיון שבאת רבקה חזר.
וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו קוצה חלתה בטהרה וקוצה עיסתה בטהרה מיד,

ויביאה יצחק האהלה.
אמר רבי יודןאמר רבי יודן: למדתך תורה, שאם יהיה לאדם בנים גדולים, יהיה משיאן מתחלה ואח"כ הוא נושא לו אשה. 

ממי אתה למד? מאברהם, בתחלה ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, ואחר כך: ויוסף אברהם ויקח אשה.

סז ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק, ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמוֹ, ַוִּיַּקח ֶאת-ִרְבָקה ַוְּתִהי-לוֹ ְלִאָּׁשה, ַוֶּיֱאָהֶבָה; ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק, ַאֲחֵרי ִאּמוֹ.

בראשית פרק כד (פרשת חיי שרה)

(סז) האהלה שרה אמו -
שרה  היא  והרי  כלומר  אמו,  דוגמת שרה  ונעשית  האהלה  ויביאה 
לערב  שבת  מערב  דלוק  נר  היה  קיימת  ששרה  זמן  שכל  אמו, 
שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, 

וכשבאת רבקה חזרו:
אחרי אמו -

דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה, ומשמתה 
הוא מתנחם באשתו.
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ОТКРЫТАЯ МИШНАמקורות משנה פתוחה
משנה

ר' עובדיה מברטנורה

משנה א

במה מדליקין –
נר של שבת, במה עושין פתילות ושמנים להדליק:

לא בלכש –
כמין צמר יש בארז בין הקליפה לעץ, וקרוי לכש:

בחוסן –
פשתן שאינו מנופץ:

בכלך –
פסולת של משי:
בפתילת האידן –

כמין צמר יש [בערבה] בין הקליפה לעץ:
בפתילת המדבר –

עלי עשב ארוך שגודלין אותם ומדליקין בהן:
בירוקה שעל פני המים –

כמין צמר שגדל בדופני הספינה ששהתה זמן מרובה במים. עד כאן פסול פתילות, מכאן ואילך פסול שמנים:
לא בזפת ולא בשעוה –

שלא יתן זפת נמס ושעוה נתכת בנר במקום שמן וידליק, אבל לעשות כמין פתילה ארוכה שרגילין לעשות משעוה 
שרי:

ולא בשמן קיק –
שמן היוצא מגרעינים שבתוך הצמר גפן שקורין "קוטון". ויש מפרשים קיקיון דיונה והוא עשב שעליו גדולים ונקרא 
בערבי "כרוע", והשמן היוצא ממנו עב ביותר. ופתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהם, מה טעם, מפני שהאור 
מסכסכת בהם, כלומר שאין האור נכנסת תוך הפתילה [אלא] סביב מבחוץ. ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין 
בהם, לפי שאין נמשכים אחר הפתילה, ומתוך שאין הנר דולקת יפה חיישינן שמא יטה השמן על פי הנר ונמצא 

שבת פרק שני
ב,א  במה מדליקין, ובמה אין מדליקין:  אין מדליקין לא בלכש, ולא בחוסן, ולא בכלך, ולא 
בפתילת האידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים.  לא בזפת, ולא בשעווה, 
ולא בשמן קיק, ולא בשמן שריפה, ולא באליה, ולא בחלב.  נחום המדי אומר, מדליקין בחלב 

מבושל; וחכמים אומרים, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו.
ב,ב  אין מדליקין שמן שריפה ביום טוב. רבי ישמעאל אומר, אין מדליקין בעטרן, מפני כבוד 
השבת; וחכמים מתירין בכל השמנים--בשמן שומשמין, בשמן אגוזים, בשמן צנונות, בשמן 

דגים, בשמן פקועות, בעטרן, ובנפט. רבי טרפון אומר, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.
ב,ג  כל היוצא מן העץ--אין מדליקין בו, אלא פשתן; וכל היוצא מן העץ--אינו מיטמא טומאת 
אוהלים, אלא פשתן.  פתילת הבגד שקיפלה ולא היבהבה--רבי אליעזר אומר, טמאה היא, ואין 

מדליקין בה; רבי עקיבה אומר, טהורה היא, ומדליקין בה.

13 'בטקסט השיעור:חוברת מרצה מס' 5-6, עמ
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ОТКРЫТАЯ МИШНАמקורות משנה פתוחה
משנה

מבעיר. אי נמי, שמא יניח הנר ויצא, ואנן קיימא לן דנר של שבת חובה:
ולא בשמן שריפה –

שמן של תרומה שנטמא. ואמאי קרי ליה שמן שריפה הואיל ולשריפה עומד שהרי אסור באכילה. וביום טוב שחל 
להיות בערב שבת עסקינן, שכשמדליק הנר מבעוד יום נמצא שורף שמן טמא של תרומה ביום טוב, ואנן קיימא לן 
אין שורפין קדשים ביום טוב דכתיב (שמות יב) "והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו", ודרשינן קרא הכי, והנותר 
ממנו עד בקר ראשון, עד בקר שני עמוד ותשרפנו, שאין שורפים הנותר ביום טוב. והוא הדין לכל שאר קדשים 

הטעונים שריפה:
וחכמים אומרים אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו –

ותנא קמא נמי אמר ולא בחלב כל חלב במשמע. אלא איכא בין חכמים לתנא קמא דחד מינייהו סבר דשרי להדליק 
בחלב מבושל כשמערב בו שמן כל שהוא, וחד אוסר אפילו על ידי תערובת שמן. ולא נתברר לחכמי התלמוד מי 

משניהם האוסר ומי המתיר. והלכה כחכמים:

משנה ב

אין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט –
טעמא דמתניתין דלעיל קאמר, מה טעם תנן ולא בשמן שריפה, לפי שאין מדליקין בשמן שריפה ביו"ט, שאין 

שורפין קדשים ביו"ט:
אין מדליקין בעטרן –

פסולת של זפת וריחו רע ביותר, ומיהו נמשך אחר הפתילה יותר מן הזפת מפני שהוא רך, הילכך אלמלא מפני 
כבוד שבת היו מדליקין בו:

שומשמין –
כך שמו בערבי והוא זרע דק מתוק, ובארץ ישראל ממנו הרבה:

שמן צנונות –
שמן היוצא מזרע צנון:

פקועות –
דלעת מדברית:

נפט –
מין זפת הוא, ולבן וריחו רע. והלכה כחכמים שמדליקין בכל השמנים, חוץ מאותן הפסולות שנמנו לעיל במתניתין, 
וחוץ משמן אפרסמון ונפט לבן, שכל אחד משני אלו השמנים הוא עף ושורף, וחיישינן שמא יניחנו ויצא. ועוד יש 
טעם אחר לאסור בשמן אפרסמון גזירה שמא יסתפק ממנו מפני חשיבותו, וקיימא לן הנותן שמן בנר חייב משום 

מבעיר, והמסתפק ממנו חייב משום מכבה:

משנה ג

כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו –
לעשות ממנו פתילה:

אלא פשתן –
דאקרי עץ כדכתיב (יהושע ב) ותטמנם בפשתי העץ, ואפ"ה מדליקין בפתילה שעושין ממנו. וקנבוס וצמר גפן לאו 
יוצאין מן העץ נינהו, אלא מיני זרע הן הילכך מדליקין בהן. ופשתן נמי מין זרע הוא ולא איצטריך לרבוייה אלא 

משום דאקרי עץ דכתיב ותטמנם בפשתי העץ:
אינו מטמא טומאת אהלים –
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אם עשה מהן אהל והמת תחתיו, הוי כשאר בית ואינו טעון הזאה וטבילה, דאהל עצמו אינו מקבל טומאה אלא 
כלים שתחתיו:

אלא פשתן –
שהאהל עצמו טמא, כדכתיב (במדבר יט) והזה על האהל, וילפינן אהל אהל ממשכן, דכתיב ביה (שמות מ) ויפרוש 
את האהל על המשכן, ולא היה באהל משכן דבר יוצא מן העץ אלא פשתן כדכתיב (שם כו) עשר יריעות שש 

משזר:
שקפלה –

כדרך שגודלין הפתילות:
הבהבה –

מצומצמות  אצבעות  שלש  על  אצבעות  שלש  בו  שיש  ובבגד  יפה.  ותדליק  מחורכת  שתהיה  כדי  השלהבת  על 
עסקינן:

טמאה היא –
דקפולה אינו מבטלה מתורת בגד, הואיל ולא הבהבה:

טהורה היא –
דקפולה בטלה מתורת בגד והיא כאילו אין בה ג' על ג', וכל פחות מג' על ג' טהור מלטמא לא בנגעים ולא בטומאת 

מת:
ואין מדליקין בה –

ביום טוב שחל להיות בע"ש עסקינן, דשייך ביה איסור מוקצה ואין מסיקין בשברי כלים שנשברו בו ביום דהוו להו 
נולד, אבל בכלים מסיקין דהא חזו לטלטול, ודכולי עלמא אית להו המדליק צריך להדליק רוב היוצא מן הפתילה 
חוץ לנר קודם שיסלק ידיו, הילכך טעמא דר"א דאמר אין מדליקין בה קסבר קפולה לא בטלה מתורת כלי, וכי 
אדליק בה פורתא כיון דג' על ג' מצומצמות היו הוה ליה שבר כלי, דפחות מג' על ג' לאו כלי הוא, וכי מדליק בידים 
להשלים רוב היוצא נמצא שמדליק בשבר כלי שנשבר בי"ט, דכי אמרינן מסיקין בכלים דוקא שלא יגע בו אחר 
שנפחת. ורבי עקיבא אומר מדליקין בה, קסבר קפולה בטלה מתורת כלי, מכי קפלה מעי"ט, דאין גודלין פתילה 

בי"ט, ונמצא שאין כאן שבר כלי שנשבר בי"ט, הילכך מדליקין בה. והלכה כר' עקיבא:

ОТКРЫТАЯ МИШНАמקורות משנה פתוחה
משנה
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66
בתור הקדמה

66 המאורעות בשנות הרעב במצרים

הדוגמא הראשונה של ניהול כלכלי שקול תוארה כבר 
לפני אלפי שנים, אך גם כיום רק מעטים מבין בולטי 

הכלכלנים מכירים אותה. אנו מצדנו נכיר ונבחן אותה 
ממש ברגעים אלה.

68
הכרוניקה של המשבר
68 בראשית פרק מא goעם פירוש רשי

שנת אלפיים מאתיים שלושים ושש (2236) מתבררת 
כשנה בלתי-פוריה בעליל.

שבע שנים של רעב,  כאן מתחילה תקופה קשה — 
שמתפשט על אזורים גאוגרפיים שלמים ופוגע בכל 

מדינות העולם.

73 בראשית פרק מב goעם פירוש רשי

אפילו בסתיו של שנת אלפיים מאתיים שלושים ושבע 
(2237), כאשר כל העולם כבר מרגיש בתוצאותיה של 

בצורת חסרת תקדים, במצרים עדיין יש לחם.

74 בראשית פרק מז goעם פירוש רשי

77
איך הכל התחיל

77 עבודה זרה י

חקירת האירוע אורכת שנה שלמה. והנה, סוף סוף, 
משפטם של שני החשודים בהרעלה מגיע אל סיום 

מפתיע. הדבר קורה ביום הולדתו של פרעה.

78  שיחת ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, 
ה'תש"כ

85
חלומות מפורסמים

85 ברכות נה א-ב

שליש מחייו של אדם עוברים עליו בשנתו, ובערך כל 
שעה הוא רואה חלום חדש. ברם, רוב רובן של המראות 

נמחק מהזיכרון ועל אחת כמה וכמה אינו ראוי לפרסום 
ברבים.

kjgdr 87חכמת שלמה על מלכים א פרק ג

ובכן, לאחר שוויתר על טובות הנאה וזכויות יתר שונות, 
שלמה מבקש להעניק לו תכונה, שבלשון הקודש קרויה 

בשם "חכמה". בחירה זו זוכה להערכה כה גבוהה 
"מגבוה", שבנוסף לתכונה זו הוא מקבל גם תהילת עולם 

ועושר עצום.

89
תניא מספרת

89 שמות פרק לה goעם פירוש רשי

בצלאל הוא אחד מאבות אבותיו של שלמה המלך 
המפורסם.

צוות בצלאל חייב להשתלט על שלל דקויותיהן של 
טכנולוגיות ייצור כלי המשכן.

90 תניא פרק ג

מילה זאת עצמה מורכבת משתי מילים: "כח" ו"מה". 
"כח" הוא פוטנציאל, יכולת, אפשרות לבצע דבר, שעוד 

לא מומש. "מה" זו מילת שאלה על מהות העצם, אבל 
לא על דרך הבאתו לעולם.

91
חלומות מפורסמים

91 דניאל פרק ב' בתרגום עברי מסורתי

בהיותו בשיא ממשלתו עתיד נבוכדנצר לחלום חלום 
מוזר, אשר, ככל הנראה, מנבא סוף קרוב לתהילתו 

העולמית. כדי לפענח חזיון מוזר זה, שגיבורו הראשי הוא 
ענק על רגלי חרש, דרושים פותרי החלומות הטובים 

הוצאה להורג. ביותר. עונש על פתרון לא נכון — 

94
מפות

מפתח 
עניינים

חלק ג. שיעורים 7-8
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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ בתור הקדמה מקורות בטקסט השיעור: חוברת מרצה מס' 7-8, עמ' 3מקורות נוספים
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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯמקורות בתור הקדמה
מקורות נוספים
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מקורות
תנ״ך

ХРОНИКА КРИЗИСА. ЧАСТЬ 1
הכרוניקה של המשבר. חלק א

א ַוְיִהי, ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים; ּוַפְרעֹה חֵֹלם, ְוִהֵּנה עֵֹמד 

ַעל-ַהְיאֹר.  ב ְוִהֵּנה ִמן-ַהְיאֹר, עֹֹלת ֶׁשַבע ָּפרוֹת, ְיפוֹת 

ַמְרֶאה, ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר; ַוִּתְרֶעיָנה, ָּבָאחּו.  ג ְוִהֵּנה ֶׁשַבע 

ָּפרוֹת ֲאֵחרוֹת, עֹלוֹת ַאֲחֵריֶהן ִמן-ַהְיאֹר, ָרעוֹת ַמְרֶאה, 

ְוַדּקוֹת ָּבָׂשר; ַוַּתֲעמְֹדָנה ֵאֶצל ַהָּפרוֹת, ַעל-ְׂשַפת ַהְיאֹר. 

ד ַוּתֹאַכְלָנה ַהָּפרוֹת, ָרעוֹת ַהַּמְרֶאה ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר, ֵאת 

ֶׁשַבע ַהָּפרוֹת, ְיפֹת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריאֹת; ַוִּייַקץ, ַּפְרעֹה. 

עֹלוֹת  ִׁשֳּבִלים,  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ֵׁשִנית;  ַוַּיֲחֹלם  ַוִּייָׁשן,  ה 

ִׁשֳּבִלים,  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ו  ְוטֹבוֹת.   ֶאָחד--ְּבִריאוֹת  ְּבָקֶנה 

ַּדּקוֹת ּוְׁשדּופֹת ָקִדים--צְֹמחוֹת, ַאֲחֵריֶהן.  ז ַוִּתְבַלְעָנה, 

ַהְּבִריאוֹת  ַהִּׁשֳּבִלים,  ֶׁשַבע  ֵאת  ַהַּדּקוֹת,  ַהִּׁשֳּבִלים 

ְוַהְּמֵלאוֹת; ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה, ְוִהֵּנה ֲחלוֹם.  ח ַוְיִהי ַבּבֶֹקר, 

ַוִּתָּפֶעם רּוחוֹ, ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת-ָּכל-ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים, 

ֶאת-ֲחֹלמוֹ,  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר  ְוֶאת-ָּכל-ֲחָכֶמיָה; 

ְוֵאין-ּפוֵֹתר אוָֹתם ְלַפְרעֹה.  ט ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים, 

ַהּיוֹם. ַמְזִּכיר  ֲאִני  ֶאת-ֲחָטַאי,  ֵלאמֹר:   ֶאת-ַּפְרעֹה 

י ַּפְרעֹה, ָקַצף ַעל-ֲעָבָדיו; ַוִּיֵּתן אִֹתי ְּבִמְׁשַמר, ֵּבית ַׂשר 

ַהַּטָּבִחים--אִֹתי, ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים.  יא ַוַּנַחְלָמה ֲחלוֹם 

ְּבַלְיָלה ֶאָחד, ֲאִני ָוהּוא:  ִאיׁש ְּכִפְתרוֹן ֲחֹלמוֹ, ָחָלְמנּו.

יב ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי, ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים, ַוְּנַסֶּפר-

ָּפָתר.  ַּכֲחֹלמוֹ,  ִאיׁש  ֶאת-ֲחֹלמֵֹתינּו:   ַוִּיְפָּתר-ָלנּו  לוֹ, 

ַעל- ֵהִׁשיב  אִֹתי  ָהָיה:   ֵּכן  ָּפַתר-ָלנּו,  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  יג 

ַּכִּני, ְואֹתוֹ ָתָלה.  יד ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ֶאת-יוֵֹסף, 

ַוְיִריֻצהּו ִמן-ַהּבוֹר; ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתיו, ַוָּיבֹא ֶאל-

ַּפְרעֹה.  טו ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה, ֶאל-יוֵֹסף, ֲחלוֹם ָחַלְמִּתי, 

ִּתְׁשַמע  ֵלאמֹר,  ָעֶליָך  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני,  אֹתוֹ;  ֵאין  ּופֵֹתר 

ֲחלוֹם, ִלְפּתֹר אֹתוֹ.  טז ַוַּיַען יוֵֹסף ֶאת-ַּפְרעֹה ֵלאמֹר, 

ִּבְלָעָדי:  ֱאֹלִהים, ַיֲעֶנה ֶאת-ְׁשלוֹם ַּפְרעֹה.  יז ַוְיַדֵּבר 

ַּפְרעֹה, ֶאל-יוֵֹסף:  ַּבֲחֹלִמי, ִהְנִני עֵֹמד ַעל-ְׂשַפת ַהְיאֹר. 

יח ְוִהֵּנה ִמן-ַהְיאֹר, עֹֹלת ֶׁשַבע ָּפרוֹת, ְּבִריאוֹת ָּבָׂשר, 

ֶׁשַבע-ָּפרוֹת  ְוִהֵּנה  יט  ָּבָאחּו.   ַוִּתְרֶעיָנה,  ּתַֹאר;  ִויפֹת 

ְמאֹד,  ּתַֹאר  ְוָרעוֹת  ַּדּלוֹת  ַאֲחֵריֶהן,  עֹלוֹת  ֲאֵחרוֹת, 

ִמְצַרִים,  ְּבָכל-ֶאֶרץ  ָכֵהָּנה  לֹא-ָרִאיִתי  ָּבָׂשר:  ְוַרּקוֹת 

ְוָהָרעוֹת--ֵאת  ָהַרּקוֹת,  ַהָּפרוֹת,  ַוּתֹאַכְלָנה,  כ  ָלרַֹע.  

ַוָּתבֹאָנה  כא  ַהְּבִריאֹת.   ָהִראׁשֹנוֹת,  ַהָּפרוֹת  ֶׁשַבע 

ֶאל-ִקְרֶּבָנה, ְולֹא נוַֹדע ִּכי-ָבאּו ֶאל-ִקְרֶּבָנה, ּוַמְרֵאיֶהן 

ַּבֲחֹלִמי;  ָוֵאֶרא,  כב  ָוִאיָקץ.   ַּבְּתִחָּלה;  ַּכֲאֶׁשר  ַרע, 

ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים, עֹֹלת ְּבָקֶנה ֶאָחד--ְמֵלאֹת ְוטֹבוֹת.

כג ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים, ְצֻנמוֹת ַּדּקוֹת ְׁשֻדפוֹת ָקִדים--

צְֹמחוֹת, ַאֲחֵריֶהם.  כד ַוִּתְבַלְעָן ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹת, ֵאת 

ְוֵאין  ֶאל-ַהַחְרֻטִּמים,  ָואַֹמר,  ַהּטֹבוֹת;  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע 

ַמִּגיד, ִלי.  כה ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל-ַּפְרעֹה, ֲחלוֹם ַּפְרעֹה 

ֶאָחד הּוא:  ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱאֹלִהים עֶֹׂשה, ִהִּגיד ְלַפְרעֹה.

כו ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת, ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה, ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים 

ַהּטֹבֹת, ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה: ֲחלוֹם, ֶאָחד הּוא. כז ְוֶׁשַבע 

ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַאֲחֵריֶהן,  ָהעֹֹלת  ְוָהָרעֹת  ָהַרּקוֹת  ַהָּפרוֹת 

ַהָּקִדים--ִיְהיּו,  ְׁשֻדפוֹת  ָהֵרקוֹת,  ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע  ֵהָּנה, 

ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב.  כח הּוא ַהָּדָבר, ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל-

ֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע, ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב
בראשית פרק מא


בטקסט השיעור:

חוברת מרצה מס' 7-8
עמ' 3
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ֶאת-ַּפְרעֹה. ֶהְרָאה  עֶֹׂשה,  ָהֱאֹלִהים  ֲאֶׁשר  ַּפְרעֹה:  

ְּבָכל-ֶאֶרץ  ָּגדוֹל,  ָּבאוֹת--ָׂשָבע  ָׁשִנים,  ֶׁשַבע  ִהֵּנה  כט 

ְוִנְׁשַּכח  ַאֲחֵריֶהן,  ָרָעב,  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ְוָקמּו  ל  ִמְצָרִים.  

ָּכל-ַהָּׂשָבע, ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוִכָּלה ָהָרָעב, ֶאת-ָהָאֶרץ.

ַההּוא  ָהָרָעב  ִמְּפֵני  ָּבָאֶרץ,  ַהָּׂשָבע  ְולֹא-ִיָּוַדע  לא 

ִהָּׁשנוֹת  ְוַעל  לב  ְמאֹד.   הּוא,  ִּכי-ָכֵבד  ַאֲחֵרי-ֵכן: 

ֵמִעם  ַהָּדָבר  ַּפֲעָמִים--ִּכי-ָנכוֹן  ֶאל-ַּפְרעֹה,  ַהֲחלוֹם 

ָהֱאֹלִהים, ּוְמַמֵהר ָהֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹתוֹ.  לג ְוַעָּתה ֵיֶרא 

ַפְרעֹה, ִאיׁש ָנבוֹן ְוָחָכם; ִויִׁשיֵתהּו, ַעל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  

ְוִחֵּמׁש  ַעל-ָהָאֶרץ;  ְּפִקִדים  ְוַיְפֵקד  ַפְרעֹה,  ַיֲעֶׂשה  לד 

ְוִיְקְּבצּו,  לה  ַהָּׂשָבע.   ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ִמְצַרִים,  ֶאת-ֶאֶרץ 

ֶאת-ָּכל-אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבוֹת, ַהָּבאֹת, ָהֵאֶּלה; ְוִיְצְּברּו-

ָבר ַּתַחת ַיד-ַּפְרעֹה, אֶֹכל ֶּבָעִרים--ְוָׁשָמרּו.  לו ְוָהָיה 

ֲאֶׁשר  ָהָרָעב,  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע  ָלָאֶרץ,  ְלִפָּקדוֹן,  ָהאֶֹכל 

ָּבָרָעב. ָהָאֶרץ,  ְולֹא-ִתָּכֵרת  ִמְצָרִים;  ְּבֶאֶרץ  ִּתְהֶייָן 

לז ַוִּייַטב ַהָּדָבר, ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה, ּוְבֵעיֵני, ָּכל-ֲעָבָדיו.  

ָכֶזה--ִאיׁש,  ֲהִנְמָצא  ֶאל-ֲעָבָדיו:  ַּפְרעֹה,  ַוּיֹאֶמר  לח 

ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִהים ּבוֹ.  לט ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל-יוֵֹסף, 

ֵאין-ָנבוֹן  ֶאת-ָּכל-זֹאת,  אוְֹתָך  ֱאֹלִהים  הוִֹדיַע  ַאֲחֵרי 

ְוָחָכם, ָּכמוָֹך.  מ ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל-ֵּביִתי, ְוַעל-ִּפיָך ִיַּׁשק 

ָּכל-ַעִּמי; ַרק ַהִּכֵּסא, ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך.  מא ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה, 

ִמְצָרִים. ָּכל-ֶאֶרץ  ַעל  אְֹתָך,  ָנַתִּתי  ְרֵאה  ֶאל-יוֵֹסף:  

מב ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת-ַטַּבְעּתוֹ ֵמַעל ָידוֹ, ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל-

ַיד יוֵֹסף; ַוַּיְלֵּבׁש אֹתוֹ ִּבְגֵדי-ֵׁשׁש, ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל-

ַצָּוארוֹ.  מג ַוַּיְרֵּכב אֹתוֹ, ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר-לוֹ, 

ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו, ַאְבֵרְך; ְוָנתוֹן אֹתוֹ, ַעל ָּכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.

ּוִבְלָעֶדיָך,  ַפְרעֹה;  ֲאִני  ֶאל-יוֵֹסף,  ַּפְרעֹה  ַוּיֹאֶמר  מד 

לֹא-ָיִרים ִאיׁש ֶאת-ָידוֹ ְוֶאת-ַרְגלוֹ--ְּבָכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.

מה ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁשם-יוֵֹסף, ָצְפַנת ַּפְעֵנַח, ַוִּיֶּתן-לוֹ ֶאת-

ָאְסַנת ַּבת-ּפוִֹטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן, ְלִאָּׁשה; ַוֵּיֵצא יוֵֹסף, ַעל-

ְּבָעְמדוֹ,  ָׁשָנה,  ֶּבן-ְׁשֹלִׁשים  ְויוֵֹסף,  מו  ִמְצָרִים.   ֶאֶרץ 

ִלְפֵני ַּפְרעֹה ֶמֶלְך-ִמְצָרִים; ַוֵּיֵצא יוֵֹסף ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה, 

ַוַּיֲעבֹר ְּבָכל-ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  מז ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ, ְּבֶׁשַבע 

ְׁשֵני ַהָּׂשָבע--ִלְקָמִצים.  מח ַוִּיְקּבֹץ ֶאת-ָּכל-אֶֹכל ֶׁשַבע 

ֶּבָעִרים:   ַוִּיֶּתן-אֶֹכל,  ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ָׁשִנים, 

ְּבתוָֹכּה. ָנַתן  ְסִביבֶֹתיָה,  ֲאֶׁשר  ְׂשֵדה-ָהִעיר  אֶֹכל 

ְמאֹד--ַעד  ַהְרֵּבה  ַהָּים,  ְּכחוֹל  ָּבר  יוֵֹסף  ַוִּיְצּבֹר  מט 

ְׁשֵני  ֻיַּלד  ּוְליוֵֹסף  נ  ִמְסָּפר.   ִּכי-ֵאין  ִלְסּפֹר,  ִּכי-ָחַדל 

ָבִנים, ְּבֶטֶרם ָּתבוֹא ְׁשַנת ָהָרָעב, ֲאֶׁשר ָיְלָדה-ּלוֹ ָאְסַנת, 

ֶאת-ֵׁשם  יוֵֹסף  ַוִּיְקָרא  נא  אוֹן.   ּכֵֹהן  ֶפַרע  ַּבת-ּפוִֹטי 

ְוֵאת  ֶאת-ָּכל-ֲעָמִלי,  ֱאֹלִהים  ִּכי-ַנַּׁשִני  ְמַנֶּׁשה:   ַהְּבכוֹר, 

ָּכל-ֵּבית ָאִבי.  נב ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני, ָקָרא ֶאְפָרִים:  ִּכי-

ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוִּתְכֶליָנה  נג  ָעְנִיי.  ְּבֶאֶרץ  ֱאֹלִהים,  ִהְפַרִני 

ַהָּׂשָבע ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.  נד ַוְּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע 

ְׁשֵני ָהָרָעב ָלבוֹא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יוֵֹסף ַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל-

ָהֲאָרצוֹת ּוְבָכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם.  נה ַוִּתְרַעב 

ָּכל-ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל-ַּפְרעֹה ַלָּלֶחם ַוּיֹאֶמר 

ָלֶכם  ֲאֶׁשר-יֹאַמר  ֶאל-יוֵֹסף  ְלכּו  ְלָכל-ִמְצַרִים  ַּפְרעֹה 

ַוִּיְפַּתח  ָהָאֶרץ  ָּכל-ְּפֵני  ַעל  ָהָיה  ְוָהָרָעב  נו  ַּתֲעׂשּו.  

יוֵֹסף ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַוִּיְׁשּבֹר ְלִמְצַרִים ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.  נז ְוָכל-ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹר 

ֶאל-יוֵֹסף  ִּכי-ָחַזק ָהָרָעב ְּבָכל-ָהָאֶרץ.

בראשית פרק מא

ХРОНИКА КРИЗИСА. ЧАСТЬ 1מקורות הכרוניקה של המשבר. חלק א
תנ״ך

(המשך מעמ' 70)
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מקורות
תנ״ך

ХРОНИКА КРИЗИСА. ЧАСТЬ 1
הכרוניקה של המשבר. חלק א 


(א) ויהי מקץ -

כתרגומו:כתרגומו: מסוף, וכל לשון קץ סוף הוא:
על היאור -

חוץ  יאורים  קרוים  אינם  נהרות  שאר  כל 
יאורים  עשויין  הארץ  שכל  מפני  מנילוס, 
בתוכם  עולה  ונילוס  אדם  בידי  יאורים 
יורדין  גשמים  שאין  לפי  אותם,  ומשקה 

במצרים תדיר כשאר ארצות:

(ב) יפות מראה -
סימן הוא לימי שובע, שהבריות נראות יפות 

זו לזו, שאין עין בריה צרה בחברתה:
באחו -

באגם, מריש"ק בלע"ז [ביצה], כמו (איוב ח 
יא) ישגא אחו:

(ג) ודקות בשר -
טינבי"ש בלע"ז [דקות], לשון דק:

(ד) ותאכלנה -
סימן שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי 

הרעב:

(ה) בקנה אחד -
טודי"ל בלע"ז [גבעול]:

בריאות -
שייני"ש בלע"ז [בריאות]:

(ו) ושדופת -
השלידי"ש בלע"ז [מיובשות] ושקיפן קדום, 
חבוטות לשון משקוף החבוט תמיד על ידי 

הדלת המכה עליו:
קדים -

רוח מזרחית שקורין ביש"א [רוח יבשה]:

(ז) הבריאות -
שייני"ש בלע"ז [בריאות]:

והנה חלום -
והוצרך  לפניו  שלם  חלום  נשלם  והנה 

לפותרים:

(ח) ותפעם רוחו -
כפעמון.  בתוכו  מקשקשת  רוחה  ומטרפא 
א)  ב  (דניאל  אומר  הוא  ובנבוכדנצר 
ותתפעם רוחו, לפי שהיו שם שתי פעימות 

שכחת החלום והעלמת פתרונו:
חרטמי -

בעצמות.  ששואלים  מתים,  בטימי  הנחרים 
טימי, הן עצמות בלשון ארמי, ובמשנה בית 

שהוא מלא טמיא, מלא עצמות:
ואין פותר אותם לפרעה -

שלא  לפרעה,  לא  אבל  אותם,  היו  פותרים 
היה קולן נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח 
אתה  בנות  שבע  אומרים  שהיו  בפתרונם, 

מוליד, שבע בנות אתה קובר:

(יא) איש כפתרון חלומו -
חלום הראוי לפתרון שנפתר לו ודומה לו:

(יב) נער עברי עבד -
שלמה.  טובתם  שאין  הרשעים  ארורים 

מזכירו בלשון בזיון:
נער -

שוטה ואין ראוי לגדולה:
עברי -

אפילו לשוננו אינו מכיר:
עבד -

וכתוב בנמוסי מצרים שאין עבד מולך ולא 
לובש בגדי שרים:

איש כחלומו -
לפי החלום וקרוב לענינו:

(יג) השיב על כני -
מי שבידו להשיב, והוא פרעה הנזכר למעלה, 
על  קצף  פרעה  י)  פסוק  (לעיל  כמו שאמר 
עבדיו, הרי מקרא קצר ולא פירש מי השיב, 
לפי שאין צריך לפרש מי השיב. וכן דרך כל 
הם  לעשות  שעליו  מי  על  קצרים  מקראות 

סותמים את הדבר:

(יד) מן הבור -
מן בית הסוהר שהוא עשוי כמין גומא. וכן כל 
בור שבמקרא לשון גומא הוא, ואף אם אין 

בו מים קרוי בור פוש"א בלע"ז [חפירה]:
ויגלח -

מפני כבוד המלכות:

(טו) תשמע חלום לפתור אותו -
תאזין ותבין חלום לפתור אותו:

תשמע -
כג)  מב  (להלן  כמו:  והאזנה,  הבנה  לשון 
לא  אשר  מט)  כח  (דברים  יוסף.  שומע 

תשמע לשונו.
אינטינדר"א בלע"ז [להבין]:

(טז) בלעדי -
יתן  יענה,  אלוהים  אלא  החכמה משלי  אין 

עניה בפי לשלום פרעה:

(יט) דלות -
יג ד) מדוע אתה ככה  (ש"ב  כחושות. כמו 

דל, דאמנון:
ורקות בשר -

כל לשון רקות שבמקרא חסרי בשר, ובלע"ז 
בלושי"ש [מחוסרות]:

(כג) צנמות -
צונמא בלשון ארמי סלע, הרי הן כעץ בלי 

לחלוח, וקשות כסלע.
ותרגומו: נצן לקין, נצן אין בהן אלא הנץ לפי 

שנתרוקנו מן הזרע:

(כו) שבע שנים, שבע שנים -
החלום  נשנה  ואשר  שבע,  אלא  אינן  כולן 
לו  פעמים לפי שהדבר מזומן, כמו שפירש 
וגו'.  החלום  השנות  ועל  לב)  (פסוק  בסוף 
בשבע שנים הטובות נאמר (פסוק כה) הגיד 
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לפרעה, לפי שהיה סמוך. ובשבע שני רעב 
לפי  פרעה.  את  הראה  כח)  (פסוק  נאמר 
לשון  בו  נופל  ורחוק,  מופלג  הדבר  שהיה 

מראה:
(ל) ונשכח כל השבע -

הוא פתרון הבליעה:

(לא) ולא יודע השבע -
הוא פתרון (פסוק כא) ולא נודע כי באו אל 

קרבנה:

(לב) נכון -
מזומן:

(לד) וחמש -
יח)  יג  (שמות  וכן  ויזרזון  כתרגומו: 

וחמושים:

(לה) את כל אכל -
ונקוד  באל"ף  טעמו  לפיכך  הוא.  דבר  שם 

בפתח קטן.
כי  כה)  ז  (ויקרא  כגון  פועל,  שהוא  ואוכל 
כל אוכל חלב, טעמו למטה בכף ונקוד קמץ 

קטן:
תחת יד פרעה -

ברשותו ובאוצרותיו:

(לו) והיה האכל -
הצבור כשאר פקדון הגנוז לקיום הארץ:

(לח) הנמצא כזה -
הנמצא  ונבקשנו  נלך  אם  כדין,  הנשכח 
ה"א  כל  וכן  תמיהה,  לשון  הנמצא  כמוהו. 
בחטף  ונקודה  תיבה  בראש  המשמשת 

פתח:

(לט) אין נבון וחכם כמוך -
נמצא  וחכם שאמרת, לא  נבון  לבקש איש 

כמוך:

(מ) ישק -
יתזן, יתפרנס. כל צרכי עמי יהיו נעשים על 

ידך. כמו (לעיל טו ב) ובן משק ביתי.
גרנישו"ן  בר,  נשקו  יב)  ב  (תהילים  וכמו 

בלע"ז [אספקה]:
רק הכסא -

שיהיו קורין לי מלך:
כסא -

לז)  א  א  (מלכים  כמו  המלוכה  של  לשון 
ויגדל את כסאו מכסא אדוני המלך:

(מא) נתתי אתך -
מניתי יתך, ואף על פי כן לשון נתינה הוא. 
כמו (דברים כו יט) ולתתך עליון, בין לגדולה 
כמו  עליו.  נתינה  לשון  נופל  לשפלות  בין 

(מלאכי ב ט) נתתי אתכם נבזים ושפלים:

(מב) ויסר פרעה את טבעתו -
נתינת טבעת המלך הוא אות למי שנותנה לו 

להיות שני לו לגדולה:
בגדי שש -

דבר חשיבות הוא במצרים:
רבד -

רביד.  קרוי  בטבעות  רצוף  ועל שהוא  ענק, 
וכן (משלי ז טז) רבדתי ערשי, רצפתי ערשי 
(מדות א ח) מוקף  מרצפות. בלשון משנה 
הרובד  על  ב)  מג  (יומא  אבן.  של  רובדין 

שבעזרה, והיא רצפה:

(מג) במרכבת המשנה -
השניה למרכבתו, המהלכת אצל שלו:

אברך -
כתרגומו: דין אבא למלכא. רך בלשון ארמי 

מלך.
בהשותפין (בבא בתרא ד א) לא ריכא ולא 

בר ריכא.
ובדברי אגדה: דרש ר' יהודה: אברך זה יוסף 
שהוא אב בחכמה ורך בשנים. אמר לו רבי 
מעוות  אתה  מתי  עד  דורמסקית:  בן  יוסי 

לשון  אלא  אברך  אין  הכתובים,  את  עלינו 
ברכים, שהכל היו נכנסין ויוצאין תחת ידו, 

כענין שנאמר ונתון אותו וגו':

(מד) אני פרעה -
מלכותי,  על  גזרות  לגזור  בידי  יכולת  שיש 
בלעדיך,  ידו  את  איש  ירים  גוזר שלא  ואני 

שלא ברשותך.
דבר אחר: אני פרעה אני אהיה מלך ובלעדיך 

וגו' וזהו דוגמת (פסוק מ) רק הכסא:
את ידו ואת רגלו -

כתרגומו:

(מה) צפנת פענח -
מפרש הצפונות, ואין לפענח דמיון במקרא:

פוטי פרע -
הוא פוטיפר, ונקרא פוטיפרע על שנסתרס 

מאליו, לפי שלקח את יוסף למשכב זכר:

(מז) ותעש הארץ -
כתרגומו, ואין הלשון נעקר מלשון עשייה:

לקמצים -
קומץ על קומץ, יד על יד היו אוצרים:

(מח) אכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן 
בתוכה -

ונותנין  פירותיה  מעמדת  וארץ  ארץ  שכל 
בתבואה מעפר המקום ומעמיד את התבואה 

מלירקב:

(מט) עד כי חדל לספר -
עד כי חדל לו הסופר לספור, והרי זה מקרא 

קצר:
כי אין מספר -

בלשון  משמש  כי  והרי  מספר.  שאין  לפי 
דהא:

(נ) בטרם תבוא שנת הרעב -
בשני  מטתו  לשמש  לאדם  שאסור  מכאן 

(המשך מעמ' 72)
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רעבון:

(נה) ותרעב כל ארץ מצרים –
משל  חוץ  שאצרו,  תבואתם  שהרקיבה 

יוסף.
אשר יאמר לכם תעשו –

לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, וכשבאו 
אצל פרעה ואומרים 'כך הוא אומר לנו' אמר 
להם 'למה לא צברתם בר? והלא הכריז לכם 
ששני הרעב באים', אמרו לו: 'אספנו הרבה 

והרקיבה', אמר להם: 'אם כן, כל אשר יאמר 
לכם תעשו! הרי גזר על התבואה והרקיבה, 

מה אם יגזור עלינו ונמות?'. 

(נו) על כל פני הארץ –
מי הם 'פני הארץ'? אלו העשירים. 

את כל אשר בהם –
כתרגומו 'די בהון עיבורא'. 

וישבור למצרים –
שבר לשון מכר ולשון קנין הוא. כאן משמש 

לשון מכר; 'שברו לנו מעט אוכל' לשון קנין. 

ואל תאמר אינו כי אם בתבואה, שאף ביין 

בלא  שברו  'ולכו  נה)  (ישעיהו  מצינו  וחלב 

כסף ובלא מחיר יין וחלב'. 

(נז) וכל הארץ באו מצרימה –
אל יוסף, לשבור. ואם תדרשהו כסדרו, היה 

צריך לכתוב 'לשבור מן יוסף':

(המשך מעמ' 73)
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ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִמְצָרִים;  ֶיׁש-ֶׁשֶבר  ִּכי  ַיֲעקֹב,  ַוַּיְרא  א 

ְלָבָניו, ָלָּמה ִּתְתָראּו.  ב ַוּיֹאֶמר--ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי, ִּכי ֶיׁש-

ְוִנְחֶיה  ִמָּׁשם,  ְוִׁשְברּו-ָלנּו  ְרדּו-ָׁשָּמה  ְּבִמְצָרִים;  ֶׁשֶבר 

ָּבר,  ִלְׁשּבֹר  ֲעָׂשָרה,  ֲאֵחי-יוֵֹסף,  ַוֵּיְרדּו  ג  ָנמּות.   ְולֹא 

ִמִּמְצָרִים.  ד ְוֶאת-ִּבְנָיִמין ֲאִחי יוֵֹסף, לֹא-ָׁשַלח ַיֲעקֹב 

ְּבֵני  ַוָּיבֹאּו  ה  ָאסוֹן.   ֶּפן-ִיְקָרֶאּנּו  ָאַמר,  ִּכי  ֶאת-ֶאָחיו:  

ִיְׂשָרֵאל, ִלְׁשּבֹר ְּבתוְֹך ַהָּבִאים:  ִּכי-ָהָיה ָהָרָעב, ְּבֶאֶרץ 

ְּכָנַען.

(א) וירא יעקב כי יש שבר במצרים -
שמעשמע,  אלא  ראהראה  לא  והלא  ראהראה,  ומהיכן 
שנאמר (להלן מב ב) הנה שמעתי וגו', ומהו 

וירא?
לו  יש  שעדיין  קדש  של  באספקלריא  ראה 
ממש  נבואה  הייתה  ולא  במצרים.  שבר 

להודיעו בפירוש שזה יוסף:
למה תתראו -

ובני  למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל 
שעה  שבאותה  שבעים,  אתם  כאלו  עשו 
פשוטו  נראה  [ולי  תבואה.  להם  היה  עדיין 
למה תתראו, למה יהיו הכל מסתכלין בכם 
לכם  מבקשים  אתם  שאין  בכם  ומתמיהים 
ומפי  שבידכם].  מה  שיכלה  בטרם  אוכל 
למה  כחישה,  לשון  שהוא  שמעתי  אחרים 

יא  (משלי  לו  ודומה  ברעב.  כחושים  תהיו 
כה) ומרוה גם הוא יורה:

(ב) רדו שמה -
שנים  ועשר  למאתים  רמז  לכו,  אמר  ולא 

שנשתעבדו למצרים, כמנין רד"ו:

(ג) וירדו אחי יוסף -
ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים 
באחוה  עמו  להתנהג  לבם  ונתנו  במכירתו 

ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם:
עשרה -

ד)  (פסוק  כתיב  והלא  לומר,  תלמוד  מה 
ואת בנימין אחי יוסף לא שלח? אלא לענין 
הייתה  שלא  לעשרה,  חלוקין  היו  האחוה 

אבל  לו,  שוה  כולם  ושנאת  כולם  אהבת 

לענין לשבור בר כולם לב אחד להם:

(ד) פן יקראנו אסון -
ובבית לא יקראנו אסון?! אמר רבי אליעזר 

בשעת  מקטרג  שהשטן  מכאן  יעקב:  בן 

הסכנה:

(ה) בתוך הבאים -
מטמינין עצמן שלא יכירום, לפי שצוה להם 

אביהם שלא יתראו כולם בפתח אחד אלא 

כדי שלא תשלוט  בפתחו,  אחד  כל  שיכנס 

בהם עין הרע שכולם נאים וכולם גיבורים:



ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
בראשית פרק מב

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 7-8

עמ' 5
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א ַוָּיבֹא יוֵֹסף, ַוַּיֵּגד ְלַפְרעֹה, ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם 

ְוִהָּנם,  ְּכָנַען;  ֵמֶאֶרץ  ָּבאּו  ָלֶהם,  ְוָכל-ֲאֶׁשר  ּוְבָקָרם 

ֲאָנִׁשים;  ֲחִמָּׁשה  ָלַקח  ֶאָחיו,  ּוִמְקֵצה  ב  ּגֶֹׁשן.   ְּבֶאֶרץ 

ַוַּיִּצֵגם, ִלְפֵני ַפְרעֹה.  ג ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל-ֶאָחיו, ַמה-

ֲעָבֶדיָך-- צֹאן  רֵֹעה  ֶאל-ַּפְרעֹה,  ַוּיֹאְמרּו  ַּמֲעֵׂשיֶכם; 

ָלגּור  ֶאל-ַּפְרעֹה,  ַוּיֹאְמרּו  ד  ַּגם-ֲאבוֵֹתינּו.   ַּגם-ֲאַנְחנּו, 

ַלֲעָבֶדיָך,  ֲאֶׁשר  ַלּצֹאן  ִמְרֶעה  ִּכי-ֵאין  ָּבאנּו,  ָּבָאֶרץ 

ִּכי-ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען; ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו-ָנא ֲעָבֶדיָך, 

ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן.  ה ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה, ֶאל-יוֵֹסף ֵלאמֹר: ָאִביָך 

ִהוא-- ְלָפֶניָך  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ו  ֵאֶליָך.   ָּבאּו  ְוַאֶחיָך, 

ֵיְׁשבּו,  ְוֶאת-ַאֶחיָך:  ֶאת-ָאִביָך  הוֵֹׁשב  ָהָאֶרץ,  ְּבֵמיַטב 

ְוַׂשְמָּתם  ַאְנֵׁשי-ַחִיל,  ְוֶיׁש-ָּבם  ּגֶֹׁשן--ְוִאם-ָיַדְעָּת  ְּבֶאֶרץ 

ֶאת-ַיֲעקֹב  יוֵֹסף  ַוָּיֵבא  ז  ַעל-ֲאֶׁשר-ִלי.   ִמְקֶנה  ָׂשֵרי 

ָאִביו, ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה; ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב, ֶאת-ַּפְרעֹה.

ַחֶּייָך. ְׁשֵני  ְיֵמי  ַּכָּמה,  ֶאל-ַיֲעקֹב:  ַּפְרעֹה,  ַוּיֹאֶמר  ח 

ט ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב, ֶאל-ַּפְרעֹה, ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי, ְׁשֹלִׁשים 

ּוְמַאת ָׁשָנה:  ְמַעט ְוָרִעים, ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי, ְולֹא ִהִּׂשיגּו 

ֶאת-ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאבַֹתי, ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם.  י ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב, 

יוֵֹסף,  ַוּיוֵֹׁשב  יא  ַפְרעֹה.   ִמִּלְפֵני  ַוֵּיֵצא,  ֶאת-ַּפְרעֹה; 

ֶאת-ָאִביו ְוֶאת-ֶאָחיו, ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, 

ַפְרעֹה. ִצָּוה  ַרְעְמֵסס--ַּכֲאֶׁשר,  ְּבֶאֶרץ  ָהָאֶרץ  ְּבֵמיַטב 

ָּכל-ֵּבית  ְוֵאת  ְוֶאת-ֶאָחיו,  ֶאת-ָאִביו  יוֵֹסף  ַוְיַכְלֵּכל  יב 

ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֵאין  ְוֶלֶחם  יג  ַהָּטף.   ְלִפי  ָאִביו--ֶלֶחם, 

ְוֶאֶרץ  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ַוֵּתַלּה  ְמאֹד;  ָהָרָעב  ִּכי-ָכֵבד 

ְּכַנַען, ִמְּפֵני, ָהָרָעב.  יד ַוְיַלֵּקט יוֵֹסף, ֶאת-ָּכל-ַהֶּכֶסף 

ֲאֶׁשר- ַּבֶּׁשֶבר,  ְּכַנַען,  ּוְבֶאֶרץ  ְבֶאֶרץ-ִמְצַרִים  ַהִּנְמָצא 

ַפְרעֹה. ֵּביָתה  ֶאת-ַהֶּכֶסף,  יוֵֹסף  ַוָּיֵבא  ׁשְֹבִרים;  ֵהם 

טו ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען, ַוָּיבֹאּו 

ְוָלָּמה  ֶלֶחם,  ָהָבה-ָּלנּו  ֵלאמֹר  ֶאל-יוֵֹסף  ָכל-ִמְצַרִים 

ָהבּו  יוֵֹסף  ַוּיֹאֶמר  טז  ָּכֶסף.   ָאֵפס,  ִּכי  ֶנְגֶּדָך:   ָנמּות 

יז  ָּכֶסף.   ְּבִמְקֵניֶכם--ִאם-ָאֵפס,  ָלֶכם  ְוֶאְּתָנה  ִמְקֵניֶכם, 

ֶלֶחם  יוֵֹסף  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ֶאל-יוֵֹסף,  ֶאת-ִמְקֵניֶהם,  ַוָּיִביאּו 

ּוַבֲחמִֹרים;  ַהָּבָקר,  ּוְבִמְקֵנה  ַהּצֹאן  ּוְבִמְקֵנה  ַּבּסּוִסים 

ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל-ִמְקֵנֶהם, ַּבָּׁשָנה ַהִהוא.  יח ַוִּתּתֹם, 

ַהָּׁשָנה ַהִהוא, ַוָּיבֹאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹאְמרּו לוֹ לֹא-

ְנַכֵחד ֵמֲאדִֹני, ִּכי ִאם-ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל-

ֲאדִֹני:  לֹא ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאדִֹני, ִּבְלִּתי ִאם-ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו.

ַאְדָמֵתנּו--ְקֵנה- ַּגם  ַּגם-ֲאַנְחנּו  ְלֵעיֶניָך,  ָנמּות  ָלָּמה  יט 

ְוַאְדָמֵתנּו,  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה  ַּבָּלֶחם;  ְוֶאת-ַאְדָמֵתנּו,  אָֹתנּו 

ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה, ְוֶתן-ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות, ְוָהֲאָדָמה 

ִמְצַרִים,  ֶאת-ָּכל-ַאְדַמת  יוֵֹסף  ַוִּיֶקן  כ  ֵתָׁשם.   לֹא 

ְלַפְרעֹה, ִּכי-ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו, ִּכי-ָחַזק ֲעֵלֶהם 

ָהָרָעב; ַוְּתִהי ָהָאֶרץ, ְלַפְרעֹה.  כא ְוֶאת-ָהָעם--ֶהֱעִביר 

ְוַעד-ָקֵצהּו. ְגבּול-ִמְצַרִים,  ִמְקֵצה  ֶלָעִרים:   אֹתוֹ, 

כב ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים, לֹא ָקָנה:  ִּכי חֹק ַלּכֲֹהִנים 

ֵמֵאת ַּפְרעֹה, ְוָאְכלּו ֶאת-ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרעֹה--

ַעל-ֵּכן, לֹא ָמְכרּו ֶאת-ַאְדָמָתם.  כג ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל-

ָהָעם, ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיוֹם ְוֶאת-ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרעֹה; 

ַוְיַלֵּקט יוֵֹסף, ֶאת-ָּכל-ַהֶּכֶסף
בראשית פרק מז

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 7-8

עמ' 5, עמ' 7
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ְוָהָיה,  כד  ֶאת-ָהֲאָדָמה.   ּוְזַרְעֶּתם  ֶזַרע,  ֵהא-ָלֶכם 

ַהָּידֹת  ְוַאְרַּבע  ְלַפְרעֹה;  ֲחִמיִׁשית,  ּוְנַתֶּתם  ַּבְּתבּואֹת, 

ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם, ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם-

ִנְמָצא-ֵחן  ֶהֱחִיָתנּו;  ַוּיֹאְמרּו,  כה  ְלַטְּפֶכם.   -ְוֶלֱאכֹל 

ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני, ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה.  כו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה 

יוֵֹסף ְלחֹק ַעד-ַהּיוֹם ַהֶּזה ַעל-ַאְדַמת ִמְצַרִים, ְלַפְרעֹה-

ָהְיָתה,  ְלַבָּדם--לֹא  ַהּכֲֹהִנים,  ַאְדַמת  ַרק  -ַלחֶֹמׁש:  

ְּבֶאֶרץ  ִמְצַרִים,  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּיֶׁשב  כז  ְלַפְרעֹה.  

ּגֶֹׁשן; ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה, ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמאֹד.  כח ַוְיִחי ַיֲעקֹב 

ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה; ַוְיִהי ְיֵמי-ַיֲעקֹב, ְׁשֵני 

ַחָּייו--ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה.  כט ַוִּיְקְרבּו 

לוֹ  ַוּיֹאֶמר  ְליוֵֹסף  ִלְבנוֹ  ַוִּיְקָרא  ָלמּות,  ְיֵמי-ִיְׂשָרֵאל, 

ְיֵרִכי;  ַּתַחת  ָיְדָך  ִׂשים-ָנא  ְּבֵעיֶניָך,  ֵחן  ָמָצאִתי  ִאם-ָנא 

ְּבִמְצָרִים. ִתְקְּבֵרִני  ַאל-ָנא  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ִעָּמִדי  ְוָעִׂשיָת 

ּוְקַבְרַּתִני  ִמִּמְצַרִים,  ּוְנָׂשאַתִני  ִעם-ֲאבַֹתי,  ְוָׁשַכְבִּתי,  ל 

ִּבְקֻבָרָתם; ַוּיֹאַמר, ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרָך.  לא ַוּיֹאֶמר, 

ַעל-רֹאׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ַוִּיְׁשַּתחּו  לוֹ;  ִלי--ַוִּיָּׁשַבע,  ִהָּׁשְבָעה 

ַהִּמָּטה.  {פ}

בראשית פרק מז (המשך מעמ' 76)

(ב) ומקצה אחיו -
נראים  שאין  לגבורה  שבהם  הפחותים  מן 
יעשה  גיבורים  אותם  יראה  שאם  גיבורים, 
ראובן  הם  ואלה  מלחמתו.  אנשי  אותם 
שלא  אותם  ובנימין,  יששכר  לוי  שמעון 
שמות  אבל  כשברכם,  שמותם  משה  כפל 

הגיבורים כפל.
קול  ה'  שמע  ליהודה  וזאת  ז)  לג  (דברים 

יהודה,
(דברים לג כ) ולגד אמר ברוך מרחיב גד,

(שם כג) ולנפתלי אמר נפתלי,
(שם כב) ולדן אמר דן,
(שם יח) וכן לזבולן,
(שם כד) וכן לאשר.

זהו לשון בראשית רבה (צה ד) שהיא אגדת 
ארץ ישראל.

שאותם  מצינו  שלנו  בבלית  בתלמוד  אבל 
ואותן  החלשים  הם  שמותם  משה  שכפל 
הביא לפני פרעה, ויהודה שהוכפל שמו לא 
הוכפל משום חלשות, אלא טעם יש בדבר 

ובברייתא  א),  (צב  קמא  בבבא  כדאיתא 
דספרי שנינו בה בוזאת הברכה (ספרי שנד) 

כמו תלמוד שלנו:

(ו) אנשי חיל -
בקיאין באומנותן לרעות צאן: על אשר לי - 

על צאן שלי:

(ז) ויברך יעקב -
לפני  הנראים  כל  כדרך  שלום  שאילת  היא 
[לשאול  בלע"ז  לפרקים, שלודי"ר  המלכים 

לשלום]:

(ט) שני מגורי -
ימי גרותי, כל ימי הייתי גר בארץ אחרים:

ולא השיגו -
בטובה:

(י) ויברך יעקב -
מברכים  שרים,  מלפני  הנפטרים  כל  כדרך 

ברכו?  ברכה  ומה  רשות.  ונוטלים  אותם 
שיעלה נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים 
שותה מי גשמים אלא נילוס עולה ומשקה, 
בא  פרעה  היה  ואילך  יעקב  של  ומברכתו 
לקראתו  עולה  והוא  נילוס  על  [עומד] 

ומשקה את הארץ:

(יא) רעמסס -
מארץ גושן היא:

(יב) לפי הטף -
לפי הצריך לכל בני ביתם:

(יג) ולחם אין בכל הארץ -
חוזר לענין הראשון לתחלת שני הרעב:

ותלה -
ודומה  עייפות, כתרגומו,  כמו ותלאה לשון 

לו (משלי כו יח) כמתלהלה היורה זיקים:

(יד) בשבר אשר הם שוברים -
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נותנין לו את הכסף:

(טו) אפס -
כתרגומו: שלים:

(יז) וינהלם -
אין  יח)  נא  (ישעיה  לו  ודומה  וינהגם,  כמו 
מנוחות  מי  על  ב)  כג  (תהילים  לה,  מנהל 

ינהלני:

(יח) בשנה השנית -
שנית לשני הרעב: 

כי אם תם הכסף וגו' -
כי אשר תם הכסף והמקנה ובא הכל אל יד 

אדוני:
בלתי אם גויתנו -
כמו אם לא גויתנו:

(יט) ותן זרע -
לזרוע האדמה. ואף על פי שאמר יוסף (לעיל 
חריש  אין  אשר  שנים  חמש  ועוד  ו)  מה 
באה  למצרים,  יעקב  שבא  מכיוון  וקציר, 
וכלה הרעב,  לזרוע  והתחילו  ברכה לרגליו, 

וכן שנינו בתוספתא דסוטה (י ח):
לא תשם -

לא תהא שממה, לא תבור, לשון שדה בור, 
שאינו חרוש:

(כ) ותהי הארץ לפרעה -
קנויה לו:

(כא) ואת העם העביר -
עוד  להם  שאין  לזיכרון  לעיר,  מעיר  יוסף 
בחברתה.  זו  עיר  של  והושיב  בארץ,  חלק 
ולא הוצרך הכתוב לכתוב זאת, אלא להודיע 
שבחו של יוסף שנתכוון להסיר חרפה מעל 

אחיו, שלא יהיו קורין אותם גולים:
מקצה גבול מצרים וגו' -

כן עשה לכל הערים אשר במלכות מצרים 

מקצה גבולה ועד קצה גבולה:

(כב) הכהנים -
לאלהות  משרת  כוהן  לשון  כל  הכומרים. 
כמו:  גדולה,  לשון  שהם  מאותן  חוץ  הוא, 
מה)  מא  (לעיל  מדין.  כוהן  טז)  ב  (שמות 

כוהן און:
חק לכהנים -

חוק כך וכך לחם ליום:

(כג) הא -
כמו הנה, כמו (יחזקאל טז מג) וגם אני הא 

דרכך בראש נתתי:

(כד) לזרע השדה -
שבכל שנה:

ולאשר בבתיכם -
ולאכול העבדים והשפחות אשר בבתיכם:

טפכם -
בנים קטנים:

(כה) נמצא חן -
לעשות לנו זאת כמו שאמרת:

והיינו עבדים לפרעה -
להעלות לו המס הזה בכל שנה:

לחק -
שלא יעבור:

(כז) וישב ישראל בארץ מצרים -
והיכן, בארץ גושן, שהיא מארץ מצרים:

ויאחזו בה -
לשון אחוזה:

(כח) ויחי יעקב -
שכיון שנפטר  לפי  סתומה?  זו  פרשה  למה 
יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל 

מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם.
לבניו  הקץ  את  לגלות  שבקש  אחר:  דבר 

ונסתם ממנו:

(כט) ויקרבו ימי ישראל למות -
כל מי שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי 
אבותיו. [יצחק חי מאה ושמונים ויעקב מאה 
ארבעים ושבע. בדוד נאמר קריבה, אביו חי 

ארבע מאות שנים והוא חי שבעים]:
ויקרא לבנו ליוסף -

למי שהיה יכולת בידו לעשות:
שים נא ידך -

והשבע:
חסד ואמת -

חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, 
שאינו מצפה לתשלום גמול: 

אל נא תקברני במצרים -
תחת  (ומרחשין  כנים  עפרה  להיות  סופה 
אלא  חיים  לארץ  חוצה  מתי  ושאין  גופי) 
יעשוני מצרים  ושלא  גלגול מחילות,  בצער 

עבודה זרה:

(ל) ושכבתי עם אבותי -
המקרא  לתחילת  למעלה  מחובר  זו  וי"ו 
והשבע  ירכי  ידך תחת  נא  (פסוק כט) שים 
ואתה  אבותי,  עם  לשכב  סופי  ואני  לי, 
עם  ושכבתי  לומר  ואין  ממצרים.  תשאני 
אבותי, השכיבני עם אבותי במערה, שהרי 
וקברתני  ממצרים  ונשאתני  אחריו  כתיב 

בקבורתם.
שכיבה  לשון  מקומות  בכמה  מצינו  ועוד, 
עם אבותיו היא הגויעה, ולא הקבורה, כמו 
(מ"א ב י) וישכב דוד עם אבותיו, ואחר כך 

ויקבר בעיר דוד:

(לא) וישתחו ישראל -
תעלא בעידניה סגיד ליה:

על ראש המטה -
אמרו  מכאן  השכינה.  לצד  עצמו  הפך 

שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה.
שהייתה  על  המטה,  ראש  על  אחר:  דבר 
יוסף  שהרי  רשע,  בה  שאין  שלמה  מיטתו 
והרי  הגויים,  לבין  שנשבה  ועוד  הוא,  מלך 

הוא עומד בצדקו.

(המשך מעמ' 77)
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א. בהתחלת1 פרשתנו (וישב) מסופר אודות שני 
החלומות שחלם יוסף, שתוכנם הי' שוה: שניהם 

רמזו שיוסף ימשול על אחיו והם ישתחוו אליו. אלא 
שבחלום השני ניתוסף שגם "השמש והירח"2, יעקב 
ובלהה – לא רק אחד עשר כוכבים, אחי יוסף, כמו 

בחלום הראשון – ישתחוו אליו.
גם אצל פרעה מסופר (בפ' מקץ3) אודות שני חלומות, 
וגם אצלו היו שני החלומות שווים בתוכנם. אבל אצל 

פרעה, נותנת התורה טעם "על השנות החלום" – 
כיון ש"ממהר האלקים לעשותו"4. לעומת זאת, אצל 

יוסף, לא נותנת התורה טעם על השנות החלום. 
ואע"פ שבחלום השני ניתוסף הרמז שגם יעקב ובלהה 

ישתחוו ליוסף (כנ"ל), אין זה טעם מספיק על השנות 
החלום, כיון שהי' אפשר לרמז זאת ליוסף בחלום 

הראשון. ומזה מובן, שהגם שהתוכן של שני חלומותיו 
של יוסף הוא שוה, מ"מ, רומזים הם על שני ענינים 

שונים.
וצריך להבין, מה הם שני הענינים השונים בשני 

החלומות, ומהי ההוראה מהם אלינו5, כמדובר כמ"פ 
ש"מעשה אבות"6 – שבזה נכללים המאורעות של 

יוסף, כיון שהוא המשיך ופעל בעולם, בעולמות בי"ע, 
את הענינים של יעקב, כמ"ש7 "אלה תולדות יעקב 

יוסף"8 – הוא סימן והוראה לבנים9.

ב. כאמור לעיל, גם בהתחלת פ' מקץ מספרת התורה 
באריכות אודות שני החלומות של פרעה – החלום עם 
הפרות והחלום עם השבלים; וגם מסופר אודות פתרון 

החלומות ע"י יוסף, שרומזים על שני השבע ושני 
הרעב.

לשם מה מספרת התורה, ובאריכות כזו, את כל 
הפרטים בחלומותיו של פרעה? הרי בעיקר נוגע לדעת 
שיוסף הקדים להודיע לפרעה אודות שבע שני השבע 

ושבע שני הרעב, שעי"ז נעשה יוסף משנה למלך 
במצרים – אבל למאי נפק"מ אם ענין זה נעשה ע"י 

חלומות, או ע"י דרך אחרת? ואפילו אם התורה רוצה 
לספר לנו שהחלומות של פרעה גרמו לכך שיוסף יהי' 
משנה למלך במצרים, היתה התורה יכולה לספר זאת 

בקיצור, שאף אחד לא הי' יכול לפתור את החלומות 
של פרעה, מלבד יוסף, והפתרון הי': שבע שני שבע 

ושבע שני רעב. אבל מה נוגע לנו לדעת את כל 
הפרטים שגוי ראה בחלום?

והמענה על זה:
ההמשך של הענינים בתורה, מספר ומבאר, שההודעה 

לפרעה אודות שני שבע ושני רעב ע"י חלומות, באה 
בתור מסובב ממה שהי' תחלה אצל יוסף – שהודיעו 

לו מלמעלה אודות הענינים שלו ע"י חלומות (כמסופר 
בפ' וישב).

בלתי מוגה

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫמקורות חלומות מפורסמים
שיחות

שיחת ש"פ 
וישב,

א' דחנוכה, 
מבה"ח 
טבת, 
ה'תש"כ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 7-8

עמ' 15
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מקורות
שיחות

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫ
חלומות מפורסמים 

מדוע הי' כך אצל פרעה? – כיון שיוסף הצדיק הי' 
נשמה כללית, והוא המשיך בעולם את כל הענינים 

של יעקב (כנ"ל), וכיון שיוסף הוא "צדיק יסוד עולם"10, 
כל ההשפעות בעולם צריכים לעבור דרכו, הרי כשם 

שאצלו הי' אז הסדר לגלות ענינים מלמעלה ע"י 
חלומות11, נקבע סדר זה בכל העולם, ועד שכאשר 
הוצרכה להגיע ידיעה אפילו לפרעה מלך מצרים, 

מושל בכיפה (מושל על כל העולם)12, הי' זה גם ע"י 
חלום.

וזוהי הוראה עיקרית בעבודתנו:
כאשר יהודי נפגש בעולם עם נסיונות של הנחות 
ותאוות מזיקות, עליו לדעת שדבר זה נובע ממנו, 

מהיהודי עצמו. – לא כמו אלו הסבורים שיש להימשך 
אחרי העולם; וגם לא כמו אלו שאומרים שבכדי לקיים 

תורה ומצוות צריך האדם להתאים את עצמו לעולם, 
אלא אדרבה, מציאות העולם תלוי' ביהודי: בגלל 

שאצלו מתקבלת הנחה מסויימת, או
שנמשך לאיזה דבר תאוה – ישנם ענינים אלו גם 

בעולם, אלא, שבבואם לעולם ("עולם" מלשון העלם13), 
לא נרגש בהם המקור שלהם, והם באים אל היהודי 

כמו מעצמם, וגוררים אותו להיות נמשך אחריהם. אבל 
כיון שלאמיתו של דבר באים הם מהיהודי, הרי כאשר 

יפעל בעצמו להחליף את הנחותיו ותאוותיו הלא-
טובות בטובות, אזי יוחלפו הם גם בעולם.

יתירה מזה: אפילו במקרה שאי אפשר לומר 
שהנסיונות באים מהיהודי, כיון שהוא נקי מהנחות 
ותאוות אלו אפילו בדקות – הנה בכל מקרה באים 

הם בשבילו, שהרי כל הבריאה היא "בשביל ישראל 
שנקראו ראשית"14, כדי שיעמוד בנסיון. וכאשר יעורר 
בעצמו את התוקף שלא להתפעל, אזי יתגלה, שכל 

הנסיון אינו אלא דבר דמיוני15, שכן, הסדר שנקבע 
בעולם תלוי בהסדר שקובע יהודי בעניניו.

ג. אע"פ שהחלומות של פרעה באו בסיבת החלומות 
של יוסף, הרי הם מנוגדים במהותם: חלומות יוסף הם 
בקדושה, וחלומות פרעה הם בלעומת-זה. ולכן מצינו 

כמה חילוקים בסדר החלומות ובפרטיהם:
א) בחלומות יוסף – הי' החלום הראשון אודות עניני 
ארץ, "והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה"16, 

והחלום השני – אודות "השמש והירח ואחד עשר 
כוכבים"<2>, עניני שמים. ואילו אצל פרעה היו שני 

החלומות אודות ענינים ארציים: חלום אחד הי' אודות 
סוג ה"חי" (פרות), והשני – אודות סוג ה"צומח" 

(שבלים), אבל לעניני שמים לא היתה לפרעה שייכות 
כלל.

ב) חלומות יוסף מתחילים מיד בענין של עבודה – 
"והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה". ולעומת 
זאת, בחלומות של פרעה לא מדובר אודות ענין של 

עבודה כלל.
ג) חלומות יוסף הם בסדר ד"מעלין בקודש"17: תחילה 

החלום אודות עניני ארץ, ואח"כ אודות "השמש 
והירח ואחד עשר כוכבים". ובפרטיות: ההתחלה היא 
מ"שבלים", כפי שהם נפרדים זה מזה, ומהם נקשרים 

"אלומים" – מדברים נפרדים נעשה ענין של אחדות 
(בחלום הראשון); ועד שמגיעים לעניני שמים (שמש 

ירח וכוכבים – בחלום
השני). וגם בגשמיות כפשוטו, הרי "אלומים" הם יקרים 
יותר מ"שבלים"; ואילו אבנים טובות ומרגליות, שהאור 

שלהם נלקח מהכוכבים18, מורים על עשירות גדולה 
הרבה יותר מאשר "אלומים".

משא"כ חלומות פרעה – הנה בעניני ארץ גופא הי' 
הסדר ד"פוחת והולך"<17>: החלום הראשון הוא 
אודות פרות – סוג החי, והחלום השני הוא אודות 
שבלים, שהם סוג נמוך יותר – צומח. והדבר בולט 

יותר, בהתחשב בכך שע"פ הטבע צריך להיות הסדר 
תחילה שבלים ואח"כ פרות, כי, החילוק בין הפרות 

"בריאות בשר" לפרות "דקות בשר" שאודותם מדובר 
בחלום הראשון, תלוי בהמזון שמקבלים מהשבלים, 
אם הם "בריאות" או "דקות". וא"כ הי' החלום השני 
צריך להיות תחילה. אבל כיון שהסדר בלעומת-זה 
הוא באופן ד"פוחת והולך", לכן היו חלומות פרעה 

בסדר הפוך.
וגם כל אחד מחלומות פרעה הי' באופן דפוחת והולך: 
בתחילה ראה "שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר" 

ואח"כ "רעות מראה ודקות בשר"; שבלים "בריאות 
וטובות" ואח"כ "דקות ושדופות קדים". ויתירה מזה, 

כל כך הולך ופוחת בקליפה הטוב והיפה, עד שהפרות 
והשבלים היפות והטובות נבלעים לגמרי ("ותבלענה") 

ע"י הפרות והשבלים הרעות והדקות.
וסדר זה הי' גם בפתרון וקיום החלומות: תחילה היו 

שני השבע ואח"כ שני הרעב – "פוחת והולך", ועד 
כדי כך, ש"לא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא"19, 

היינו, שהשבע הקודם לא הי' ניכר בגלל הרעב 
שלאח"ז (ומה שלאחרי שני הרעב היו שוב שני שבע 
– לא נזכר הדבר בחלומות פרעה, כיון שלא הי' שייך 

אליו; הברכה של שני השבע שלאח"ז באה ע"י ברכת 
יעקב20).

ובכן, בענינים אלו מתבטא כללות החילוק בין יהודי 
לאינו-יהודי, בין קדושה ללעומת-זה, כדלקמן.
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ד. החלומות אודות עניני ארץ בלבד או גם אודות עניני 
שמים:

החילוק הכללי בין יהודי לאינו-יהודי, להבדיל, 
מתבטא בכך, שיהודי, גם בהיותו בעולם הזה, יש לו 

קשר עם שני העולמות, לא רק עם הגשמיות של עולם 
הזה, אלא גם עם הרוחניות של עולם הבא.

וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר (בעת מאסרו ברוסיא בשנת 
תרפ"ז, כאשר אחד החוקרים איים על הרבי באקדח): 

אלו שיש להם אלילים רבים ועולם אחד, פוחדים 
מאקדח; אבל מי שיש לו א-ל אחד ושני עולמות, אין 

לו מה לפחד21. – אין הכוונה שליהודי יש שני עולמות 
בזמנים שונים, אלא גם בהיותו בעולם הזה קשור 

הוא עם עולם נעלה ורוחני. והסדר של התקשרות 
זו הוא מלמטה למעלה: "סולם מוצב ארצה וראשו 

מגיע השמימה"22 – סולם העבודה של יהודי מתחיל 
מענינים תחתונים, "ארצה", ומזה הוא מגיע עד 

למדריגות הרוחניות היותר נעלות – "השמימה".
וכיון שכל עניני התורה הם בדיוק וכל פרט מהם 
הוא הוראה23 בעבודה, הרי מובן, שהתוכן השוה 

בשני החלומות של יוסף, אף שמדברים אודות שני 
עולמות נפרדים, ארץ ושמים – מהוה הוראה ליהודי 

שעליו לעשות משני העולמות, גשמיות ורוחניות, 
דבר אחד; לא זו בלבד שהגשמיות של יהודי אינה 

צריכה להפריע לרוחניות, אלא היא צריכה גם לסייע 
בעבודה, ועד שמהגשמיות תהי' רוחניות24.

(מ"ש בזהר25 "תוקפא דגופא חולשא דנשמתא" היינו, 
שהתוקף של הגוף הוא החלישות של הנשמה – אין 

הכוונה לבריאות הגשמית של הגוף, אלא לתוקף 
התאוות והלהט בענינים גופניים. אבל בריאות הגוף 

כשלעצמה – הרי אדרבה, זהו דבר המוכרח לעבודת 
השם, כמ"ש הרמב"ם26: "היות הגוף בריא ושלם 

מדרכי (עבודת וידיעת) השם הוא").
וענין זה, שכל הענינים הגשמיים, כמו אכילה ושתי' 

וכללות החיים, הם בשביל רוחניות, בשביל לעבוד את 
ה' – ישנו בטבע של כל יהודי,

אפילו אנשים פשוטים. וכידוע הסיפור27 מכ"ק אדמו"ר 
מהר"ש (בשייכות לוויכוח בין כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) 

נ"ע עם אחיו רז"א, בהיותם ילדים קטנים, אודות 
מעלתו של יהודי על אינו-יהודי): אדמו"ר מהר"ש 

שאל את בן-ציון המשרת: "בן-ציון, אכלת היום?", 
וענה המשרת: "כן". ושאל אותו אדמו"ר מהר"ש: 

"אכלת היטב?", וענה: "מה פירוש טוב, הנני שבע, 
ברוך השם". והוסיף הרבי לשאול: "ובשביל מה 

אכלת?", וענה בן-ציון: "כדי לחיות". "ובשביל מה 
הנך חי?" שאלו הרבי – וענה בן-ציון: "כדי שאוכל 

להיות יהודי ולעשות רצון ה'", ונאנח המשרת באמרו 
זאת. ואח"כ אמר אדמו"ר מהר"ש לבניו: "הנכם רואים, 

יהודי, בטבעו, אוכל בשביל לחיות, וצריך לחיות כדי 
שיוכל להיות יהודי ולמלא ציווי ה', ומפטיר באנחה, 

בהרגישו שעדיין אין זה על טהרת האמת".
וכיון שבכל הענינים הגשמיים יש ליהודי כוונה 

ורצון לרוחניות – הרי הם נעשים רוחניות, כמאמר 
הבעש"ט28: "במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא".

ה. הדגשת ענין העבודה בחלום יוסף:
החילוק הכללי בין קדושה לקליפה הוא – שעניני 

קליפה הם לאו דוקא ע"י עבודה: "אשר נאכל במצרים 
חנם"29 – במצרים, קליפה, נותנים לאכול "חנם", ללא 
עבודה של קיום המצוות30; אבל בקדושה אין "נהמא 

דכיסופא"31, כל המשכה והשפעה מלמעלה באה ע"י 
עבודה.

וטעם הדבר:
ההשפעות דקדושה – כיון שנמשכות מהקב"ה לבנ"י 

(והרי הקב"ה הוא שלם בתכלית, והוא עצמו התכלית 
שלו; וגם נשמה, שהיא "חלק אלקה ממעל ממש"32, 

הרי התכלית שלה היא בעצמה, ולא באיזה דבר 
אחר33, ולכן גם ההשפעות) הם בתכלית השלימות 

והטוב, ולכן
בהכרח שיבואו דוקא ע"י עבודה, בכדי שלא יהיו 

בבחינת "נהמא דכיסופא", שאז אין זה תכלית הטוב34.
משא"כ בלעומת-זה, בקליפה, שבה עצמה אין שום 

תכלית, וכל מציאותה טפלה לענין אחר – הרי גם 
בשביל ההשפעות שלה אין צורך בהשלימות של 

עבודה, אלא הם נשפעים "חנם", כיון שבלאה"כ אינם 
מציאות.

ו. וכן הוא גם בהחילוק שבין "מעלין בקודש" ל"פוחת 
והולך", שבזה מתבטא החילוק שבין קדושה 

ללעומת-זה:
קדושה – יש לה קיום נצחי, ואין בה שינויים. השינויים 

בקדושה צריכים להיות רק באופן של הוספה ועליות – 
"מעלין בקודש", "ילכו מחיל אל חיל"35, וכיון שהם 

תמיד רק למעליותא, הרי באמת אינם שינויים.
(יתירה מזה: אפילו מה שבפועל יש לפעמים ירידות 

אצל יהודי, ועוד: מה שבכנסת ישראל (ספירות 
המלכות) יש ירידות (לפעמים עולה ולפעמים יורדת36) 
– אין אלו שינויים בהחלט, כי, הרצון של יהודי אפילו 

למטה37 הוא תמיד אותו רצון, ועוד, שהוא תמיד 
באמנה אתו38 – לקיים תורה ומצוות ולהעלות בקודש. 
ועאכו"כ בספירת המלכות, הרי הכוונה בהירידות היא 

תמיד בשביל תכלית העלי' שתהי' לאח"ז – "מנוחה 

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫמקורות חלומות מפורסמים
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לחיי העולמים"39, וכיון ש"במקום שרצונו של אדם שם 
הוא נמצא", הרי כל הירידות, בפנימיות, אינם שינויים, 

אלא אדרבה – "מנוחה", היפך השינוי, בהתאם להרצון 
והכוונה שבהם).

אבל בקליפה יש סדר של שינויים, ובאופן ד"פוחת 
והולך". וטעם הדבר, כאמור, כיון שהקליפה אינה 

מציאות לעצמה, כל מציאותה היא רק בכדי לנסות 
את האדם ולעורר אצלו כחות עמוקים יותר של 

קדושה. וככל שהאדם מתגבר ומתעלה בעבודתו, 
הולך ומתמעט הצורך בהנסיון, ובמילא גם מציאות 
הקליפה הולכת ונחלשת, "פוחת והולך", כמאמר 

רז"ל40: "כשזה קם זה נופל".
וזהו גם כללות החילוק בין "פרי החג", ש"כנגד שבעים 
אומות"41, שהם "מתמעטין והולכין"42, ובין נרות חנוכה, 

קדושה, שבהם הוא הסדר ד"מוסיף והולך", "מעלין 
בקודש"43.

ז. ההוראה מזה בעבודה היא:
כאשר נופלת לאדם רעיון שיוכל לקבל השפעות 

מסויימות ללא עבודה, בחשבו, שבגלל סיבות 
מסויימות יוכל לקבל השפעות אלו גם אם לא יתייגע 

– עליו לדעת שרעיון זה בא מנפש הבהמית, מלעומת-
זה, ששם אין הכרח בעבודה;

כמו"כ עליו לדעת, שהשפעה זו שחושב שיכול 
לקבלה באופן כזה, הרי היא, ככל מציאות של 

לעומת-זה, פוחתת והולכת, עד שלא נשאר ממנה 
מאומה44. ולאידך גיסא45: כאשר יתייגע בעבודה, יכול 

להיות בטוח ש"יגעת ומצאת"46, שיתנו לו מלמעלה 
"מציאה", יותר מאשר כפי עבודתו, ובאופן ד"מעלין 

בקודש".
ואופן העבודה למדים מב' הפרטים בחלום יוסף – 

שכאשר יהודי מתחיל לילך בסולם העבודה, צריכה 
להיות העבודה בעניני ארץ, "מוצב ארצה" (כבחלום 
הראשון של יוסף), ועד שמגיע לעניני שמים, "וראשו 

מגיע השמימה" (כבחלום השני של יוסף).

ח. ובפרטיות יותר:
במה מתבטאת העבודה? – בכך ש"מאלמים אלומים": 
השבלים שמהם קושרים את האלומים, כל אחת מהם 
גדלה במקום (וגומא) בפני עצמו, והם נפרדים זה מזה. 
ועבודת האדם היא – ללקט ולאחד אותם "אלומים"47. 

והיכן נעשית העבודה – "בתוך השדה".
וההוראה מזה: נשמתו של יהודי יורדת למטה 

ב"שדה", עולם הזה, שהוא מקום של פירוד48, קליפות 
וסטרא אחרא ("עשו גו' איש שדה"49), ומתלבשת בגוף 
ונפש הבהמית, שהם יש ומציאות בפני עצמו, והעבודה

ב"שדה" היא – לבטל את הישות והפירוד שבאים מצד 
הגוף ונפש הבהמית, וללקט ולאחד את כל כחותיו 

לעבודת ה' – "מאלמים אלומים".
ולאחרי העבודה ד"מאלמים אלומים בתוך 

השדה", צריכה עוד להיות העבודה ד"ותשתחוין 
לאלומתי"<16> – השתחוי' וביטול ל"אלומה" של 

יוסף הצדיק:
כל בנ"י הם "קומה אחת שלימה"50. וכשם שבקומת 

גוף האדם צריכים כל האברים להיות בטלים אל 
ה"תלת שליטין"51 (מוחא, ליבא וכבדא – ג' האברים 

העיקריים, מוח לב וכבד, שהם שולטים על כל הגוף), 
ובעיקר צריך להיות ביטול כל האברים אל הראש, 
שדוקא אז הרי זה גוף בריא – כן הוא גם ב"קומה 

שלימה" של כלל ישראל.
לא די בעבודה ד"מאלמים אלומים", שמבטל את 

הכחות של הגוף ונפש הבהמית ומאחד אותם לעבוד 
את ה'; לאחרי שנעשה "אלומה" (ציור של עבודה) 
– עלי' עוד להתבטל ל"אלומה" של יוסף הצדיק, 

הרבי, נשיא הדור, שהוא ראש קומת ישראל52, שנותן 
הוראות53 ומנהיג את כל בנ"י, כשם שהראש מנהיג את 

כל אברי הגוף54.
בפנימיות הענין, הנה גם קודם העבודה ד"מאלמים 

אלומים" ישנו "ותשתחוין לאלומתי", הביטול לצדיק 
הדור; כי, הא גופא שיהודי יכול לעבוד עבודתו "בתוך 

השדה", הרי זה ע"י הביטול הפנימי שיש לנשמה 
אל יוסף הצדיק55. אבל בסדר העבודה של יהודי 
מלמטה למעלה, צריכה לבוא תחילה המדריגה 

התחתונה ד"מאלמים אלומים", ולאחרי כן56 לבטל 
את ה"אלומה", גם את ציור הקדושה, אל הנשיא – 

"ותשתחוין לאלומתי".

ט. אמנם, לאחרי כל העבודה הנ"ל נמצאים עדיין 
"בתוך השדה", בהדרגא ד"מוצב ארצה" (החלום 

הראשון של יוסף).
אבל הכוונה היא – לצאת לגמרי מההגבלות של הגוף 

ונפש
הבהמית, שזהו אמיתית הענין ד(כל57 ימיו ב)תשובה, 

כמבואר בלקוטי תורה58 שפנימיות ענין התשובה 
הוא: "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה"59, היינו, 

שנשמתו של יהודי תשוב להקב"ה ותהי' באותה דרגא 
כפי שהיתה קודם ירידתה בהגוף (אין הכוונה לצאת 

ח"ו מהגוף ונפש הבהמית, אלא, שגם כשנמצאים 
למטה בהגוף לא יעלים הגוף כלל), שבשביל זה 

היתה כללות ירידת הנשמה למטה – שגם בהיותה 
בגוף תהי' מאוחדת עם הקב"ה "אשר נתנה", כפי 

שהיתה קודם ירידתה60.

מקורות
שיחות
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וזהו תוכן החלום השני, שבו מדובר רק אודות עניני 
שמים. – הוא כבר יצא מן ה"שדה", כי כבר השלים את 

כל העבודה בענינים ארציים61. ולכן לא נזכרה בחלום 
השני העבודה ד"מאלמים", קיבוץ דברים נפרדים, כיון 
שעבודה זו נשלמה כבר. עבודתו עתה היא רק בעניני 

שמים, ענינים רוחניים – "והרוח תשוב אל האלקים 
אשר נתנה". אבל העבודה של ביטול הציור פנימי 

לנשיא הדור, חוזרת ונשנית גם בחלום השני – "ואחד 
עשר כוכבים (גם בהציור דכוכבים) משתחוים לי":

אין לחשוב, שהביטול פנימי אל יוסף נדרש רק כאשר 
עוסקים בעבודה "בתוך השדה", שכיון שזהו מקום 

של פירוד, יש צורך להזהר ולהבטיח שלא תהי' יניקה 
לקליפה, אבל כאשר עוסקים רק בעניני שמים, אין 

הכרח בביטול זה.
על כך באה ההוראה מהחלום השני: "ואחד עשר 
כוכבים משתחוים לי" – שההשתחוואה והביטול 

ליוסף הצדיק מוכרחת אפילו כאשר אוחזים בעבודה 
היותר נעלית ד"ראשו מגיע השמימה".

י. אלו הם הנקודות העיקריות שלמדים אנו מחלומותיו 
של יוסף הצדיק:

לכל לראש מוכרחת להיות עבודה דוקא. זהו הסולם 
שעל ידו יכול יהודי להתעלות ולהתקשר עם הקב"ה.
אין לחשוב, שכיון שכל ישראל הם "בני מלכים"62, או 

יתירה מזה, כפי שמצינו לפעמים שהם "מלכים"63, לכן 
אינם זקוקים לעבודה. על כך

באה ההוראה האמורה, שכל ההשפעות של קדושה 
באות רק ע"י עבודה. אלא, כיון שמדובר אודות מלכים, 

הרי כל דבר קטן נחשב אצלם לעבודה שלימה, ואכן 
הקב"ה יגמול ויתן להם עבור זה "כסעודת שלמה 

בשעתו"64 (בהיותו מלך), ועוד יותר מכך. אבל, עבודה 
מוכרחת להיות. וכאשר מתייגעים בעבודה – "יגעת", 

אזי מגיעים גם למדריגות כאלו שלא היו צפויות כלל – 
"ומצאת"65 (בדוגמת מציאה שבאה באופן בלתי צפוי), 
דהיינו, הרבה יותר מאשר לפי ערך היגיעה והעבודה, 

ועד שמגיעים ל"ראשו מגיע השמימה".
וההוראה השני' – שבכל סוגי העבודה מוכרח להיות 
הביטול אל הראש ומנהיג ישראל, באיזו דרגא שבה 

עומדים.
וע"י "בטל רצונך", יבטל הקב"ה "רצון אחרים מפני 

רצונך"66, היינו, שיתבטל "רצון אחרים", לשון רבים, 
ההעלמות של עולם הזה, שנותנים מקום לטעות 
ולחשוב שישנם ח"ו שתי רשויות, כמו שכתוב67: 

"נעשה", לשון רבים, "והרוצה לטעות וכו'"68, ועי"ז 
נעשים כלי ראוי לקבל את כל ההשפעות מיוסף "צדיק 

יסוד עולם".

*
יא. בהמשך69 הפרשיות מסופר אודות פעולתו של 
יוסף – "ויוסף גו' הוא המשביר לכל עם הארץ"70, 

"וילקט יוסף את כל הכסף וגו'"71, וכפי שאמרו רז"ל72 
"שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים. ואחת גנוזה 

לצדיקים לעתיד לבוא".
ובענין זה יש מענה לאלו שמתאוננים שאע"פ 

שמתייגעים בעבודתם, מ"מ, אינם רואים פרי טוב 
בעמלם73 – שהענין ישנו, אלא שהוא בהעלם.

וכמבואר בתו"א74 בענין המטמוניות שהטמין יוסף 
במצרים אחת גנוזה לצדיקים כו', שמזה "נזרע בכל 

א' מישראל בחי' אהבה. אלא שהיא מסותרת בבחי' 
גניזה כו'", ועד"ז מבואר75 בענין גביע הכסף

שהטמין יוסף באמתחת בנימין76, שהו"ע ההמשכה גם 
בנשמות הבינונים, אלא שזהו בהעלם כו'.

***
יב. צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה נר חנוכה כו'.

***
יג. דובר בהמאמר77 אודות מעלת הגילוי דלעתיד, 

שהוא למעלה גם מהגילוי שהי' בימי שלמה, שאף 
שהי' איש מנוחה כו', מ"מ, הי' עדיין נתינת מקום לענין 

של חורבן, משא"כ לעתיד לבוא.
וענין זה מתאים גם להמבואר בכ"מ78 שבזמן הזה ישנו 

רק ענין האירוסין, ולעתיד לבוא יהי' ענין הנישואין:
ענין הנישואין הוא המשכת אור חדש שלמעלה 

מהשתלשלות. והיינו, שאע"פ שגם בימי שלמה 
היתה המשכת אור שלמעלה מהשתלשלות, שלכן 

הי' הבירור בדרך ממילא, מ"מ, הי' הבירור מצד גילוי 
אור, משא"כ לעתיד לבוא הנה עצם המציאות תתהפך 

לקדושה79, וזהו אמיתית ענין המשכת אור חדש.
וזהו הטעם שבזמן הזה אין נשמות חדשות (שהרי גם 

מה שמדברים לפעמים אודות נשמות חדשות, הרי 
הכוונה בזה לנשמות שהיו כלולות בנשמת אדה"ר), 
ורק לעתיד לבוא יהיו נשמות חדשות ממש80, שזהו 

מצד היחוד פנימי דנישואין שיהי' לעתיד לבוא.
אמנם, כיון שהגילויים דלעתיד לבוא תלויים במעשינו 
ועבודתנו עכשיו81, צריך להיות גם עתה מעין הגילוי 

דלעתיד.וזהו ענין שלש המטמוניות שהטמין יוסף, 
ובעיקר מטמון השלישי שיתגלה לעתיד לבוא – שישנו 

בהעלם גם עתה.
וע"י השלוחים שממלאים את השליחות לנסוע בכל 

הארצות כדי ללקט את הניצוצות – יתגלה מטמון 
השלישי, בגאולה העתידה לבוא ע"י משיח צדקנו, 

בקרוב ממש.
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שיחות

82                                             התכנית הכלכלית של יוסף



83 POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

1 שיחה זו (עד סוס"י) – הוגהה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א 

(באידית), בשני חלקים, שנדפסו בלקו"ש ח"ג ע' 805 
ואילך; ע' 819 ואילך. במהדורא זו שולבו שני החלקים, 

בהתאם לסדר אמירתם, וכן ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ ע"י 
המו"ל, וכמה פרטים מהנחה בלתי מוגה. 

2 לז, ט. 

3 שמתחילים לקרוא ביום הש"ק זה, בזמן המנחה. – 

ולהעיר, שב' הפרשיות וישב ומקץ שייכות לחנוכה, 
כדאיתא בשל"ה (חלק תושב"כ ריש פרשתנו

(רצז, א)), והובא בדא"ח (אוה"ת פרשתנו רסח, א). – 
מהנחה בלתי מוגה. 

4 מא, לב. 

5 ולהעיר, שבנוגע לחלום הראשון, "מאלמים אלומים", ישנו 

ביאור בקצרה בתו"א (פרשתנו כז, ג ואילך); אבל לא בנוגע 
לחלום השני (מהנחה בלתי מוגה). 

6 שנתבארו בספר בראשית, הנקרא "ספר הישר" (יהושע 

יו"ד, יג), לפי שבו מסופר אודות האבות שנקראו ישרים (ע"ז 
כה, רע"א). – מהנחה בלתי מוגה. 

7 פרשתנו לז, ב. 

8 ראה ביאוה"ז לאדהאמ"צ ר"פ ויחי (ל, א ואילך). אוה"ת 

ויחי ד"ה בן פורת יוסף (שפו, א). ובכ"מ. ועייג"כ לקו"ש ח"ג 
ע' 831 ואילך. 

9 ראה ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. שם, יו"ד. אוה"ת ר"פ 

לך לך. 

10 משלי יו"ד, כה. 

11 מצד איזה טעם שיהי', המבואר במק"א (ראה תו"א 

פרשתנו כח, ג ואילך. סה"מ תקס"ה ח"א ע' קפה. ועוד). – 
מהנחה בלתי מוגה. 

12 ראה תרגום שני למג"א בתחילתו. 

13 ראה לקו"ת שלח לז, ד. ובכ"מ. 

14 אותיות דרע"ק אות ב. סדר רבה דבראשית ד. ויק"ר 

פל"ו, ד. תנחומא – באבער – ג. פרש"י ורמב"ן בראשית א, 
א. 

15 ראה תו"מ סה"מ תמוז ריש ע' נב. ועוד. 

16 לז, ז. 

17 השייכות בזה גם לחנוכה (שחל בפ' וישב מקץ) – ראה 

שבת כא, ב. בדרושי חנוכה (בתו"א וכו'). 

18 לקו"ת פ' ראה ד"ה ושמתי כדכד (כז, סע"ב). 

19 מא, לא. 

20 ראה פרש"י ויגש מז, יט. 

21 ראה ביוגרפי' של הרבי מליובאוויטש (מהוריי"צ) ע' 10 

(סה"ש תש"א ע' 15). וראה גם תו"מ ח"ט ע' 98. וש"נ. 

22 ויצא כח, יב. 

23 זח"ג נג, ב. 

24 עייג"כ "היום יום" כז אלול. 

25 ראה זח"א קפ, ב. שם קמ, ב. ד"ה ויאמר משה תש"ט 

(סה"מ תש"ט ס"ע 63). וראה גם תו"מ חכ"ה ס"ע 312 
ואילך. ועוד. 

26 הל' דעות רפ"ד. – כן הוא בכל דפוסי הרמב"ם שראיתי, 

והל' צ"ע. ולכאורה ברור, אשר יש כאן השמטת המדפיסים 
הראשונים (ונמשכו אחריהם המו"ל שלאח"ז מבלי לשים 

לב לזה. ובפרט שבהל' דיעות מעטים המעיינים), וצ"ל: 
מדרכי עבודת השם הוא. ובא בהמשך למש"כ שם בסוף 

הפרק שלפנ"ז: ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי כו' 
נמצא המהלך בדרך זה כל ימיו עובד את ה' תמיד כו' שיהי' 

גופו שלם לעבוד את ה' כו'. ועל זה כותב וממשיך ברפ"ד: 
הואיל (כפי שביאר לעיל) והיות הגוף בריא ושלם מדרכי 

עבודת השם הוא כו', או שצ"ל: מדרכי ידיעת השם הוא – 
וע"פ מה שמסיים שם ומביא ראי': שהרי כו' שיבין או ידע 

מידיעת הבורא. – ולא מצאתי במפרשי היד שיעמדו על זה 
(אג"ק ח"ז ע' צט. וראה גם חט"ז ס"ע סב ואילך. תו"מ חי"ז 

ע' 107 הערה 9). 

27 לקו"ד ח"ג תכא, א ואילך. סה"ש תרצ"ו ע' 139. תש"ג 

ע' 72 ואילך. תש"ד ע' 121. קובץ מכתבים לתהלים אהל 
יוסף יצחק ע' 216 ואילך. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ז ע' 

עא ואילך. 

28 סה"מ קונטרסים ח"ב תט, ב. וראה כתר שם טוב (הוצאת 

תשנ"ט) בהוספות סמ"ח. וש"נ. 

29 בהעלותך יא, ה. 

30 ראה ספרי ופרש"י עה"פ. ובפרט לש"ס דילן (יומא עה, א) 

"מהפקירא". וראה ג"כ זח"ב קכח, א. 

31 ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. לקו"ת צו ז, רע"ד. ובכ"מ. 

32 תניא רפ"ב. 

33 וכשם שלמעלה אין כח חסר פועל (ראה פרדס שי"א 

פ"ג), כך גם הנשמה יש לה את כל השלימות גם בפועל, 
אלא שזהו בהעלם, וצריכים לגלות זאת, וגילוי זה צריך 

לבוא ע"י עבודה דוקא (מהנחה בלתי מוגה(.

34 ראה גם תו"מ חכ"ב ע' 126. וש"נ. 

35 תהלים פד, ח. וראה ברכות ומו"ק בסופן. 

36 הוספות לתו"א (קיח, א). 

37 משא"כ בקליפה – דרק בשרשן לשם שמים נתכוונו 

(לקו"ת חוקת סב, א). 

38 ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב. תניא ספכ"ד. 

מקורות
שיחות

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫ
חלומות מפורסמים 
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39 תמיד בסופה. 

40 פרש"י תולדות כה, כג. וראה תניא פי"ג. 

41 סוכה נה, ב. הובא בפרש"י פינחס כט, יח. 

42 שם מז, א. הובא בפרש"י שם. 

43 כדעת בית הלל, שהלכה כמותם (מהנחה בלתי מוגה). 

44 ראה קונטרס ומעין סוף מאמר ז'. 

45 והיינו, שההוראה היא הן בקו ד"סור 

מרע", והן בקו ד"עשה טוב" (מהנחה בלתי מוגה). 

46 מגילה ו, רע"ב. 

47 ראה ג"כ תו"א פרשתנו כח, א. 

48 ראה ד"ה ואם בשדה – תקס"ב ח"א לרבנו הזקן (ע' סו 

ואילך). אוה"ת תולדות ד"ה ויגדלו הנערים (קלט, סע"ב 
ואילך. 

49 תולדות כה, כז. 

50 לקו"ת ר"פ נצבים. 

51 זח"ב קנג, א. וראה סה"ש תורת שלום ע' 120 ואילך. 

52 ראה סה"מ תש"י ע' 254. תו"מ ח"א ע' 117. וש"נ. 

53 להיותו למעלה מהם, שלכן יש בכחו ליתן ההוראות כו' 

(מהנחה בלתי מוגה. (

54 ראה תניא פ"ב. וע"ד המבואר בתו"א ותו"ח שם, ובעבודה 

הוא ענין בירור ראשון ובירור שני. וראה ג"כ שיחת מוצש"ק 
פ' וישב, כ"ף כסלו תשי"ז (לקו"ש ח"ב ע' 478 ואילך. תו"מ 

חי"ח ע' 290 ואיל(. 

55 עיין תניא שם. ד"ה באתי לגני תשי"ב בסופו (תו"מ ח"ד 

ע' 297 ואילך).

56 לאחרי שכבר ביטל את ציור הישות שלו בענינים שאינם 

שייכים לעבודה, עד שאין לו ענינים אחרים כלל מלבד 
העבודה ד"מאלמים אלומים" (מהנחה בלתי מוגה). 

57 שבת קנג, א. 

58 ר"פ האזינו. 

59 קהלת יב, ז. 

60 בבחי' "טהורה היא" (ראה לקו"ת ר"פ דברים. ובכ"מ). – 

מהנחה בלתי מוגה. 

61 ועאכו"כ שאין לו שייכות לענינים חומריים (מהנחה בלתי 

מוגה). 

62 שבת סז, א. וש"נ. זח"א כז, ב. 

63 ברכות ט, ב (במשנה). תקו"ז בהקדמה (א, ריש ע"ב). 

וראה שבת נט, ב: "מידי דהוה אאבנט של מלכים". 

64 ב"מ רפ"ז. 

65 מגילה ו, רע"ב. וראה גם לעיל ע' 148. וש"נ. 

66 אבות פ"ב מ"ד. 

67 בראשית א, כו. 

68 ב"ר פ"ח, ח. 

69 מכאן ואילך – ראשי פרקים בלבד (המו"ל). 

70 מקץ מב, ו. 

71 ויגש מז, יד. 

72 פסחים קיט, א. 

73 ראה גם תו"מ ח"ז ע' 306 ואילך. 

74 ויגש מד, ב ואילך. 

75 ראה אוה"ת מקץ שמא, א ואילך. וראה גם מאמרי 

אדמו"ר האמצעי מקץ ע' רעט ואילך. וש"נ. 

76 מקץ מד, ב. שם, יב. 

77 פ"ד (לעיל ע' 236. 

78 ראה שמו"ר ספט"ו. לקו"ת שה"ש מח, א-ב. ובכ"מ. 

79 אה המשך תער"ב ח"ב ע' תשסט ואילך. 

80 ראה לקו"ת שה"ש נ, א. ובכ"מ. 

81 ראה תניא רפל"ז.

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫמקורות חלומות מפורסמים
שיחות
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מקורות
תלמוד
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מקורות
תנ״ך

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫ
חלומות מפורסמים 

ַהָּבָמה  ִּכי-ִהיא  ָׁשם  ִלְזּבַֹח  ִּגְבעָֹנה  ַהֶּמֶלְך  ַוֵּיֶלְך  ד 

ַהְּגדוָֹלה ֶאֶלף עֹלוֹת ַיֲעֶלה ְׁשֹלמֹה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַההּוא.  

ַהָּלְיָלה  ַּבֲחלוֹם  ֶאל-ְׁשֹלמֹה  ְיהָוה  ִנְרָאה  ְּבִגְבעוֹן  ה 

ְׁשֹלמֹה  ַוּיֹאֶמר  ו  ֶאֶּתן-ָלְך.   ָמה  ְׁשַאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר 

ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם-ַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ֶחֶסד ָּגדוֹל ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך 

ְלָפֶניָך ֶּבֱאֶמת ּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב ִעָּמְך ַוִּתְׁשָמר-

לוֹ ֶאת-ַהֶחֶסד ַהָּגדוֹל ַהֶּזה ַוִּתֶּתן-לוֹ ֵבן יֵֹׁשב ַעל-ִּכְסאוֹ 

ַּכּיוֹם ַהֶּזה.  ז ְוַעָּתה ְיהָוה ֱאֹלָהי ַאָּתה ִהְמַלְכָּת ֶאת-

ַעְבְּדָך ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ְוָאנִֹכי ַנַער ָקטֹן לֹא ֵאַדע ֵצאת 

ַעם-ָרב  ָּבָחְרָּת   ֲאֶׁשר  ַעְּמָך  ְּבתוְֹך  ְוַעְבְּדָך  ח  ָובֹא.  

ְלַעְבְּדָך  ְוָנַתָּת  ט  ֵמרֹב.   ִיָּסֵפר  ְולֹא  לֹא-ִיָּמֶנה  ֲאֶׁשר 

ְלָרע   ֵּבין-טוֹב  ְלָהִבין  ֶאת-ַעְּמָך  ִלְׁשּפֹט  ׁשֵֹמַע  ֵלב 

ַוִּייַטב  י  ַהֶּזה.   ַהָּכֵבד  ֶאת-ַעְּמָך  ִלְׁשּפֹט  יּוַכל  ִמי  ִּכי 

ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ֲאדָֹני  ִּכי ָׁשַאל ְׁשֹלמֹה ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה.

יא ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֵאָליו ַיַען ֲאֶׁשר ָׁשַאְלָּת ֶאת-ַהָּדָבר 

ַהֶּזה ְולֹא-ָׁשַאְלָּת ְּלָך ָיִמים ַרִּבים ְולֹא-ָׁשַאְלָּת ְּלָך עֶֹׁשר 

ִלְׁשמַֹע  ָהִבין  ְּלָך  ְוָׁשַאְלָּת  אְֹיֶביָך  ֶנֶפׁש  ָׁשַאְלָּת  ְולֹא 

ְלָך  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ִּכְדָבֶריָך  ָעִׂשיִתי  ִהֵּנה  יב  ִמְׁשָּפט.  

ֵלב ָחָכם ְוָנבוֹן ֲאֶׁשר ָּכמוָֹך לֹא-ָהָיה ְלָפֶניָך ְוַאֲחֶריָך 

ָלְך  ָנַתִּתי  לֹא-ָׁשַאְלָּת  ֲאֶׁשר  ְוַגם  יג  ָּכמוָֹך.   לֹא-ָיקּום 

ַּגם-עֶֹׁשר ַּגם-ָּכבוֹד ֲאֶׁשר לֹא-ָהָיה ָכמוָֹך ִאיׁש ַּבְּמָלִכים 

ָּכל-ָיֶמיָך.  יד ְוִאם ֵּתֵלְך ִּבְדָרַכי ִלְׁשמֹר ֻחַּקי ּוִמְצו ַֹתי 

ַּכֲאֶׁשר ָהַלְך ָּדִויד ָאִביָך ְוַהֲאַרְכִּתי ֶאת-ָיֶמיָך. טו ַוִּיַקץ 

ם ַוַּיֲעמֹד ִלְפֵני ֲארוֹן  ְׁשֹלמֹה ְוִהֵּנה ֲחלוֹם ַוָּיבוֹא ְירּוָׁשַלִ

ִמְׁשֶּתה  ַוַּיַעׂש  ְׁשָלִמים  ַוַּיַעׂש  עֹלוֹת  ַוַּיַעל  ְּבִרית-ֲאדָֹני 

ְלָכל-ֲעָבָדיו.

(ד) יעלה –
כמו העלה, עתיד במקום עבר, וכמוהו רבים 

במקרא. 
אלף עולות –

הוא  קטן  כי  אחת,  בפעם  לא  אחד,  ביום 
מהכיל. 
הגדולה –

רצה לומר, גדולה בקדושתה, כי הוא מזבח 
הנחושת שעשה משה.

(ו) כיום הזה –
אשר נתקיימה, כי אני בנו ויושב על כסאו. 

עמך –
רצה לומר, הגלוי לך. 

ותשמר לו –
שמרת המלוכה בידו, בקום עליו אדם. 

חסד גדול –
להמליכו בהיותו רועה צאן. 

כאשר הלך –
על כי אשר הלך וגו'.

(ז) לצאת ובוא –
לצאת ולבא לפני העם, להנהיגם כראוי. 

(ח) עבדך וגו' –
אשר  עם  על  מלך  שאני  ועוד  לומר,  רצה 
לחכמה  ומהצורך  המה,  רבים  ואף  בחרת, 

רבה להנהיג עם כזה.

(ט) כי מי יוכל –
אי אפשר לשפוט עם כאלה מחכמת לבבי, 

מבלי עזר מן השמים. 
ונתת –

לזאת אשאל לתת לי לב מבין לשפוט וגו'. 

(יא) הבין –
בינה להבין משפטו. 

נפש אויביך –
להיות מסור בידך. 

(ג) כל ימיך –
בעושר  תהיה  חייך  ימי  כל  לומר,  רצה 
ימצא  לא  ימיך  כל  לומר,  רצה  או  ובכבוד. 
יתכן  לאחריו  אבל  וכבוד,  בעושר  כמוך 

שיהיה כמוהו.

(טו) ויקץ וגו' –
בחלומו  אולם  חלום,  שהוא  ידע  כשהקיץ 

נדמה לו כאלו הדברים נעשו בהקיץ.

מצודת דוד

חכמת שלמה
מלכים א פרק ג

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 7-8

עמ' 16



88POPULAR EDUCATIONAL PROJECTS // MORE AT WWW.TEHILIM.RU

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫמקורות חלומות מפורסמים
תנ״ך

(המשך מעמ' 92)

(טו) ויקץ שלמה והנה חלום –
עוף  שומע  אמת,  שחלומו  הבין  והנה 
מצפצף ומבין לשונו, כלב נובח ומבין לשונו

(שיר השירים רבה א א).
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מקורות
תנ״ך

ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ
תניא מספרת 

ל ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְראּו ָקָרא ְיהָוה ְּבֵׁשם, 

ְּבַצְלֵאל ֶּבן-אּוִרי ֶבן-חּור, ְלַמֵּטה ְיהּוָדה.  לא ַוְיַמֵּלא 

ּוְבָכל- ּוְבַדַעת,  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה  ֱאֹלִהים,  רּוַח  אֹתוֹ, 

ְמָלאָכה.  לב ְוַלְחׁשֹב, ַמֲחָׁשבֹת--ַלֲעׂשֹת ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף, 

ּוַבֲחרֶֹׁשת  ְלַמּלֹאת,  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  לג  ּוַבְּנחֶֹׁשת.  

ּוְלהוֹרֹת,  לד  ַמֲחָׁשֶבת.   ְּבָכל-ְמֶלאֶכת  ַלֲעׂשוֹת,  ֵעץ; 

ְלַמֵּטה-ָדן. ֶּבן-ֲאִחיָסָמְך  ְוָאֳהִליָאב  הּוא,  ְּבִלּבוֹ:   ָנַתן 

לה ִמֵּלא אָֹתם ָחְכַמת-ֵלב, ַלֲעׂשוֹת ָּכל-ְמֶלאֶכת ָחָרׁש 

ְוחֵֹׁשב, ְורֵֹקם ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתוַֹלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש, 

ְואֵֹרג; עֵֹׂשי, ָּכל-ְמָלאָכה, ְוחְֹׁשֵבי, ַמֲחָׁשבֹת.

(ל) חור -
בנה של מרים היה:

(לד) ואהליאב -
מבני  שבשבטים  הירודין  מן  דן,  משבט 
השפחות, והשוהו המקום לבצלאל למאלכת 

מה  לקיים  השבטים,  מגדולי  והוא  המשכן, 
לפני  שוע  נכר  ולא  יט)  לד  (איוב  שנאמר 

דל.

ְּבַצְלֵאל ֶּבן-אּוִרי
שמות פרק לה
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТמקורות תניא מספרת
תניא

כח מה
תניא פרק ג

והנהוהנה כל בחינה ומדרגה משלש אלו נפש רוח ונשמה כלולה מעשר בחינות כנגד עשר 
ספירות עליונות שנשתלשלו מהן הנחלקות לשתים שהן שלש אמות ושבע כפולות פירוש 

חכמה בינה ודעת ושבעת ימי הבנין חסד גבורה תפארת כו' וכך בנפש האדם שנחלקת 
לשתים שכל ומדות. השכל כולל חכמה בינה ודעת. והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו 

ולפארו כו' וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד: וביאור הענין כי 
הנה השכל שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר נקרא בשם חכמה כ"ח מ"ה וכשמוציא 
כחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו מתוך איזה דבר חכמה המושכל 

בשכלו נקרא בינה והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו כי השכל שבנפש 
המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין 

וכולא קמיה כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא 
ולהתבושש מגדולתו ית' שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו ושוב יתלהב לבו באהבה עזה 
כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ב"ה והיא כלות הנפש 
כדכתיב נכספה וגם כלתה נפשי וגו' וכתיב צמאה נפשי לאלהים וגו' וכתיב צמאה לך נפשי 

וגו' והצמאון הוא מיסוד האש שבנפש האלהית וכמ"ש הטבעיים וכן ההוא בעץ חיים שיסוד 
האש הוא בלב ומקור המים והליחות מהמוח וכמ"ש בע"ח שער נ' שהיא בחינת חכמה 

שנקרא מים שבנפש האלהית ושאר המדות כולן הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן כמ"ש 
במקום אחר. והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות 

שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו 
מסיח דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע 

מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן 
הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפיה ויראה וענפיה:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה מס' 7-8
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מקורות
תנ״ך

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫ
חלומות מפורסמים 

ם  ָחַל֥ ר  ַכְדֶנַצּ֔ ְנֻבֽ ְלַמְלכּות֙  ִים  ֗ ַתּ ְשׁ ַנ֣ת  ּוִבְשׁ א  {ס}  
ה  ִנְהְיָת֥ ָנ֖תוֹ  ּוְשׁ רּו֔חוֹ  ֶעם  ֣ ְתָפּ ַוִתּ ֲחֹל֑מוֹת  ר  ַכְדֶנַצּ֖ ְנֻבֽ

ים  ִפ֗ ׁ ַאָשּ ים ְוָלֽ ַחְרֻטִמּ֜ א ַלֽ ֶלְך ִלְקרֹ֨ ֶמּ ֣אֶמר ַה֠ יו׃  ב ַויֹּ ָעָלֽ

יו  ֲחֹלמָֹת֑ ֶלְך  ַלֶמּ֖ יד  ְלַהִגּ֥ ים  ֔ ְשִׂדּ ְוַלַכּ ִׁפים֙  ְמַכְשּ ְוַלֽ

ֶלְך  ַהֶמּ֖ ם  ָלֶה֛ ֧אֶמר  ַויֹּ ג  ֶלְך׃   ַהֶמּֽ י  ִלְפֵנ֥ ַעְמ֖דּו  ַוַיּֽ אּו  בֹ֕ ַוָיּ

ד  ת־ַהֲחֽלוֹם׃   ֶאֽ ַעת  ָלַד֖ י  רּוִח֔ ֶעם  ֣ ָפּ ַוִתּ י  ְמִתּ ָחָל֑ ֲח֣לוֹם 

ְלעוָֹלִמים  ֶלְך  ַהֶמּ ית:  ֲאָרִמ֑ ֶלְך  ַלֶמּ֖ ים  ֛ ְשִׂדּ ַהַכּ ֧רּו   ְיַדְבּ ַוֽ

יד. ְתרוֹן ַנִגּ ֲחֵיה! ֱאמֹר ֶאת ַהֲחלוֹם ַלֲעָבֶדיָך, ְוֶאת ַהִפּ

י,  ִנּ ָבר ָהְחַלט ִמֶמּ ים: ַהָדּ ְשִׂדּ אֶמר ַלַכּ ֶלְך ַויֹּ ַען ַהֶמּ ה ַוַיּ

ָעׂשּו  ִאם לֹא ּתוִֹדיעּוִני ֶאת ַהֲחלוֹם ּוִפְתרוֹנוֹ, ְנָתִחים ֵתּ

ּוִפְתרוֹנוֹ  ַהֲחלוֹם  ֶאת  ְוִאם  ו  יּוָשׂמּו!   ה  ָפּ ַאְשׁ יֶכם  ּוָבֵתּ

ָפַני, ָלֵכן  לּו ִמְלּ ַקְבּ נוֹת ּוַמֵשׂאת ְוָכבוֹד ַרב ְתּ ידּו, ַמָתּ ִגּ ַתּ

ידּו ִלי! ֶאת ַהֲחלוֹם ּוִפְתרוֹנוֹ ַהִגּ

יֹאַמר  ַהֲחלוֹם  ֶאת  ֶלְך  ַהֶמּ אְמרּו:  ַויֹּ ִנית  ֵשׁ ֲענּו  ַוַיּ ז 

אַמר:  ֶלְך ַויֹּ ַען ַהֶמּ יָדה. ח ַוַיּ ְתרוֹן ַנִגּ ַלֲעָבָדיו, ְוֶאת ַהִפּ

ְרִאיֶתם  ֲאֶשׁר  ַיַען  קוִֹנים,  ם  ַאֶתּ ְזַמן  י  ִכּ ֲאִני  יוֵֹדַע  ָאֵכן 

ַהֲחלוֹם  ֶאת  ִאם  ַאֶשׁר  ט  ָבר.   ַהָדּ י  ִנּ ִמֶמּ ֶשָׁהְחַלט 

ְוִנְשָׁחת  ּכוֵֹזב  ְוָדָבר  ָדְתֶכם;  ִהיא  ַאַחת  ּתוִֹדיעּוִני  לֹא 

ה. ָלֵכן  ֶנּ ַתּ ַמן ִיְשׁ ם ֵלאמֹר ְלָפַני ַעד ַאֶשׁר ַהְזּ ִהְתּכוַֹנְנֶתּ

ידּוִני! ִגּ ְתרוֹנוֹ ַתּ י ֶאת ִפּ ֶאת ַהֲחלוֹם ִאְמרּו ִלי, ְוֵאַדע ִכּ

ַעל  ִאיׁש  ֵאין  אְמרּו:  ַויֹּ ֶלְך  ַהֶמּ ִלְפֵני  ים  ְשִׂדּ ַהַכּ ֲענּו  ַוַיּ י 

ל־ י ָכּ יד, ִכּ ֶלְך יּוַכל ְלַהִגּ ַבר ַהֶמּ ָשׁה ֲאֶשׁר ֶאת ְדּ ָבּ ַהַיּ

ל ַחְרטֹם  ֶזה לֹא ָשַׁאל ִמכֹּ ָבר ָכּ יט, ָדּ ִלּ דוֹל ְוַשׁ ֶמֶלְך ָגּ

ֵבד הּוא,  ֶלְך ׁשוֵֹאל ָכּ ָבר ֲאֶשׁר ַהֶמּ י. יא ְוַהָדּ ׁף ְוַכְשִׂדּ ַאָשּ

ֱאֹלִהים  ִאם  י  ִכּ ֶלְך,  ַהֶמּ ִלְפֵני  יֶדּנּו  ַיִגּ ֲאֶשׁר  ַאֵחר  ְוֵאין 

ָשׂר. ֲאֶשׁר ֵאין ְמדוָֹרם ִעם ָבּ

אֶמר ְלַהֲאִביד  ֶלְך ְוָקַצף ְמאֹד, ַויֹּ ף ַהֶמּ ן ִהְתַאַנּ יב ַעל ֵכּ

ְוַהֲחָכִמים  ָיְצָאה  ת  ְוַהָדּ יג  ָבֶבל.   ַחְכֵמי  ל  כֹּ ֶאת 

אל ַוֲחֵבָריו ֵלָהֵרג. ִנֵיּ ֶנֱהָרִגים, ְוָעְמדּו ָדּ

ַשׂר  ְלַאְריוְֹך  ָוַטַעם  ֵעָצה  אל  ִנֵיּ ָדּ ֵהִשׁיב  ָאז  יד  {ס}  
ַחְכֵמי  ֶאת  ַלֲהרֹג  ָיָצא  ֲאֶשׁר  ֶלְך,  ַהֶמּ ֶשׁל  ִחים  ָבּ ַהַטּ

ֶלְך:  יט ֶשׁל ַהֶמּ ִלּ ׁ ַען ַוּיאֶֹמר ְלַאְריוְֹך ַהַשּ ָבֶבל.  טו ַוַיּ

ֶלְך? ָאז הוִֹדיַע ַאְריוְֹך ֶאת  ְפֵני ַהֶמּ ה ִמִלּ ת ַעָזּ ָלָמה ַהָדּ

ֶלְך  ׁש ִמן ַהֶמּ אל ַוְיַבֵקּ בֹא ָדִנֵיּ אל.  טז ַוָיּ ָבר ְלָדִנֵיּ ַהָדּ

ֶלְך. ְתרוֹן ַלֶמּ ן־לוֹ ְלַהִגיד ֶאת ַהִפּ י ְזָמן ִיֶתּ ִכּ

ִמיָשֵׁאל  ְוַלֲחַנְנָיה  ָהַלְך,  ְלֵביתוֹ  אל  ִנֵיּ ָדּ ָאז  יז  {ס}  
ְוַרֲחִמים  יח  הוִֹדיַע.   ָבר  ַהָדּ ֶאת  ֲחֵבָריו  ַוֲעַזְרָיה 

א  ה, ֲאֶשׁר לֹּ ַׁמִים ַעל ָהָרז ַהֶזּ ְפֵני ֱאֹלֵהי ַהָשּ ׁש ִמִלּ ְלַבֵקּ

ָבֶבל.  ַחְכֵמי  ְשָׁאר  ִעם  ַוֲחֵבָריו  אל  ִנֵיּ ָדּ ֶאת  ַיֲאִבידּו 

ַרְך  ֵבּ ָאז  ְיָלה,  ַהַלּ ֶחְזיוֹן  ְבּ אל  ְלָדִנֵיּ ָהָרז  ִנְגָלה  ָאז  יט 

אַמר: ְיִהי  אל ַויֹּ ִנֵיּ ַען ָדּ ַׁמִים.  כ ַוַיּ אל ֶאת ֱאֹלֵהי ַהָשּ ִנֵיּ ָדּ

ֲאֶשׁר  ָהעוָֹלם,  ְוַעד  ָהעוָֹלם  ִמן  ְמבָֹרְך  ָהֱאֹלִהים  ֵשׁם 

ֶאת  ה  ֶנּ ְמַשׁ ְוהּוא  כא  ִהיא.   ֶשּׁלוֹ  בּוָרה  ְוַהְגּ ַהָחְכָמה 

חלום הצלם ופתרונו
דניאל פרק ב׳ בתרגום עברי מסורתי

בטקסט השיעור:
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ים, ַמֲעִביר ְמָלִכים ּוֵמִקים ְמָלִכים,  ַמִנּ ים ְוֶאת ַהְזּ ָהִעִתּ

ע ְליוְֹדֵעי ִביָנה.  ָדּ נוֵֹתן ֶאת ַהָחְכָמה ַלֲחָכִמים ְוֶאת ַהַמּ

יוֵֹדַע  רוֹת,  ְסָתּ ַהִנּ ְוֶאת  ָהֲעֻמּקוֹת  ֶאת  ה  ְמַגֶלּ הּוא  כב 

חֶֹשְׁך ְוָהאוֹר ִעּמוֹ ׁשוֵֹכן.  כג ְלָך ֱאֹלֵהי ֲאבוַֹתי  ַבּ ַמה ֶשׁ

בּוָרה ָנַתָתּ  ַח ֲאִני, ֲאֶשׁר ֶאת ַהָחְכָמה ְוַהְגּ ֵבּ מוֶֹדה ּוְמַשׁ

ָּך, ֲאֶשׁר ֶאת  נּו ִמֶמּ ְשׁ ַקּ ִני ֵאת ֲאֶשׁר ִבּ ִלי. ְוָכֵעת הוַֹדְעַתּ

נּו. ֶלְך הוַֹדְעָתּ ַבר ַהֶמּ ְדּ

ֶלְך  ה ַהֶמּ אל ֶאל ַאְריוְֹך, ֲאֶשׁר ִמָנּ ִנֵיּ א ָדּ ן ָבּ כד ַעל ֵכּ

ְלַהֲאִביד ֶאת ַחְכֵמי ָבֶבל. ָהַלְך ְוֵכן ָאַמר לוֹ: ֶאת ַחְכֵמי 

ְתרוֹן  ֶלְך, ְוֶאת ַהִפּ ֲאֵבד! ֲהִביֵאִני ִלְפֵני ַהֶמּ ָבֶבל ַאל ַתּ

יד. ֶלְך ַאִגּ ַלֶמּ

אל ִלְפֵני  ִנֵיּ זוֹן ֶאת ָדּ ִחָפּ {ס}  כה ָאז ֵהִביא ַאְריוְֹך ְבּ
לּות  ָגּ ֵני  ִמְבּ ִאיׁש  ָמָצאִתי  י  ִכּ לוֹ:  ָאַמר  ְוֵכן  ֶלְך,  ַהֶמּ

ַען  ַוַיּ כו  ְתרוֹן.   ַהִפּ ֶאת  ֶלְך  ַלֶמּ יוִֹדיַע  ֲאֶשׁר  ְיהּוָדה, 

ר: ֲהֶיְשָׁך  ְלְטַשׁאַצּ אל ֲאֶשׁר ְשׁמוֹ ֵבּ אֶמר ְלָדִנֵיּ ֶלְך ַויֹּ ַהֶמּ

ְתרוֹנוֹ?  ָיכוֹל ְלהוִֹדיֵעִני ֶאת ַהֲחלוֹם ֲאֶשׁר ָרִאיִתי ְוֶאת ִפּ

ֶלְך  אַמר: ָהָרז ֲאֶשׁר ַהֶמּ ֶלְך ַויֹּ אל ִלְפֵני ַהֶמּ ִנֵיּ ַען ָדּ כז ַוַיּ

ים ְוקוְֹסִמים ְיכוִֹלים  ִׁפים ַחְרֻטִמּ ׁשוֵֹאל, ֵאין ֲחָכִמים ַאָשּ

ה  ְמַגֶלּ ַׁמִים  ָשּ ַבּ ֱאלוַֹהּ  ֵיׁש  אּוָלם  כח  ֶלְך.   ַלֶמּ יד  ְלַהִגּ

ַאֲחִרית  ְהֶיה ְבּ ִיּ ר ַמה ֶשׁ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנַצּ ָרִזים, ְוהוִֹדיַע ַלֶמּ

ֶזה  ְבָך  ָכּ ִמְשׁ ַעל  רֹאְשָׁך  ְוֶחְזיוֹנוֹת  ֲחלוְֹמָך  ִמים.  ַהָיּ

הּוא:

ְבָך ָעלּו,  ָכּ ֶלְך, ַמְחְשׁבוֶֹתיָך ַעל ִמְשׁ ה ַהֶמּ {ס}  כט ַאָתּ
ַמה  הוִֹדיֲעָך  ָהָרִזים  ה  ּוְמַגֵלּ זֹאת,  ַאֲחֵרי  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ַמה 

ים  ַהַחִיּ ל  ִמָכּ י  ִבּ ׁש  ֶיּ ֶשׁ ְבָחְכָמה  לֹא  ַוֲאִני,  ל  ְהֶיה.   ִיּ ֶשׁ

ֶלְך  ְתרוֹן ַלֶמּ ֲעבּור ֲאֶשׁר ַהִפּ ה. ַרק ַבּ ִנְגָלה ִלי ָהָרז ַהֶזּ

ָדע. ָך ֵתּ יוִֹדיעּו, ְוֶאת ַרְעיוֹנוֹת ִלְבּ

ה ֶצֶלם ֶאָחד  ֶלְך, רוֶֹאה ָהִייָת ְוִהֵנּ ה ַהֶמּ {ס}  לא ַאָתּ
ָך,  ֶנְגְדּ עוֵֹמד  ַרב,  ַוֲהָדרוֹ  דוֹל  ָגּ ַההּוא  ֶלם  ַהֶצּ דוֹל,  ָגּ

ָזָהב  ֶשׁל  רֹאׁשוֹ  ַההּוא:  ֶלם  ַהֶצּ לב  נוָֹרא.   ּוַמְרֵאהּו 

ֶסף, ֵמָעיו ִויֵרָכיו ֶשׁל ְנחֶֹשׁת. טוֹב, ָחֵזהּו ּוְזרוֹעוָֹתיו ֶשׁל ֶכּ

ּוֵמֶהן  ְרֶזל  ַבּ ֶשׁל  ֵמֶהן  ַרְגָליו  ְרֶזל,  ַבּ ֶשׁל  ׁשוָֹקיו  לג 

ֶאֶבן  ֶנְחְצָבה  ֲאֶשׁר  ַעד  ָהִייָת,  רוֶֹאה  לד  ָחֶרׂש.   ֶשׁל 

ְרֶזל  ֶלם ַעל ַרְגָליו ֶשׁל ַבּ ָתה ֶאת ַהֶצּ א ְבָיַדִים, ְוִהְכּ ֶשׁלֹּ

ְרֶזל  ַהַבּ ַאַחת  ְכּ הּוַדקּו  ָאז  לה  אוָֹתן.   ֶדק  ַוָתּ ְוֶחֶרׁש, 

ְרנוֹת ַקִיץ  ָהב, ְוָהיּו ְכמֹץ ִמָגּ ֶסף ְוַהָזּ חֶֹשׁת ַהֶכּ ַהֶחֶרׂש ַהְנּ

ׂא אוָֹתם ָהרּוַח, ְוָכל ָמקוֹם לֹא ִנְמָצא ָלֶהם. ְוָהֶאֶבן  ָשּ ַוִתּ

ל  דוֹל, ּוָמְלָאה ָכּ ֶלם ָהְיָתה ְלַהר ָגּ ָתה ֶאת ַהֶצּ ֲאֶשׁר ִהְכּ

ָהָאֶרץ.

ֶלְך: ְתרוֹנוֹ נֹאַמר ִלְפֵני ַהֶמּ לו ֶזה ַהֲחלוֹם, ְוֶאת ִפּ

ָלִכים, ֲאֶשׁר ָנַתן ְלָך ֱאֹלֵהי  ֶלְך ֶמֶלְך ַהְמּ ה ַהֶמּ לז ַאָתּ

דניאל פרק ב׳ בתרגום עברי מסורתי (המשך מעמ' 96)

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫמקורות חלומות מפורסמים
תנ״ך
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מקורות
תנ״ך

ЗНАМЕНИТЫЕ СНЫ
חלומות מפורסמים 

ְוֶאת  ֶקף  ַהתֹּ ְוֶאת  ָהעֹז  ֶאת  לּוָכה  ַהְמּ ֶאת  ַׁמִים  ַהָשּ

ת  ַחַיּ ָהָאָדם  ֵני  ְבּ ִרים  ָדּ ֲאֶשׁר  ּוְבָכל  לח  בוֹד.   ַהָכּ

ם.  ֻכָלּ ְבּ ְוִהְשִׁליְטָך  ָיְדָך  ְבּ ָנַתן  ַׁמִים,  ַהָשּ ְועוֹף  ֶׂדה  ַהָשּ

ַמְלכּות  קּום  ָתּ ְוַאֲחֶריָך  לט  ָהב.   ַהָזּ רֹאׁש  הּוא  ה  ַאָתּ

חֶֹשׁת  ִליִשׁית ַאֶחֶרת ִמְנּ ָּך, ּוַמְלכּות ְשׁ ַאֶחֶרת ְשָׁפָלה ִמֶמּ

ְרִביִעית  ּוַמְלכּות  מ  ָהָאֶרץ.   ָכל  ְבּ ְמשֹׁל  ִתּ ֲאֶשׁר 

ְרֶזל ֵמֵדק ְוטוֵֹחן ֶאת  ַהַבּ ֵני ֶשׁ ְרֶזל, ִמְפּ ַבּ ְהֶיה ֲחָזָקה ַכּ ִתּ

ֵדק ּוְתרוֵֹצץ. ה ָתּ ל ֵאֶלּ רוֵֹצץ ֶאת ָכּ ְרֶזל ַהְמּ ל, ְוַכַבּ ַהכֹּ

ֵמֶהן  עוֹת,  ָהֶאְצָבּ ְואת  ָהַרְגַלִים  את  ָרִאיָת  ַוֲאֶשׁר  מא 

ְהֶיה,  ִתּ ֲחלּוָקה  ַמְלכּות  ְרֶזל,  ַבּ ּוֵמֶהן  ַהּיוֵֹצר  ֶחֶרׂש 

ְרֶזל ְמעָֹרב  ָרִאיָת ַהַבּ ֵני ֶשׁ ּה, ִמְפּ ְרֶזל ִיְהֶיה ָבּ ּוֵמעֶֹצם ַהַבּ

ְרֶזל  ַבּ ֵמֶהן  ָהַרְגַלִים  עוֹת  ְוֶאְצְבּ מב  יט.   ַהִטּ ֶחֶרׂש  ְבּ

ה  ָנּ ּוִמֶמּ ֲחָזָקה,  ְהֶיה  ִתּ ְלכּות  ַהַמּ ִמְקָצת  ֶחֶרׁש,  ּוֵמֶהן 

ֶחֶרׂש  ְרֶזל ְמעָֹרב ְבּ ְהֶיה ְשׁבּוָרה.  מג ַוֲאֶשׁר ָרִאיָת ַבּ ִתּ

ֵבִקים  ֶזַרע ָהָאָדם, ְולֹא ִיְהיּו ְדּ יט, ִמְתָעְרִבים ִיְהיּו ְבּ ַהִטּ

ְרֶזל לֹא ִיְתָעֵרב ִעם ֶהָחֶרׂש. ַהַבּ מוֹ ֶשׁ ֶזה ָבֶזה, ְכּ

ַׁמִים  ָלִכים ָהֵהם, ָיִקים ֱאֹלֵהי ַהָשּ מד ּוִביֵמיֶהם ֶשׁל ַהְמּ

ְלַעם  ּוַמְלכּוָתּה  ֵׁחת,  ָשּ ִתּ לֹא  ְלעוָֹלִמים  ֲאֶשׁר  ַמְלכּות 

ְלֻכּיוֹת,  ַהַמּ ה  ֵאֶלּ ל  ָכּ ה  ּוְתַכֶלּ ֵדק  ָתּ ָעֵזב.  ֵתּ לֹא  ַאֵחר 

י ִמן  ֶנֶגד ֲאֶשׁר ָרִאיָת ִכּ ֲעמֹד ְלעוָֹלִמים.  מה ְכּ ְוִהיא ַתּ

ְרֶזל  ה ֶאת ַהַבּ א ְבָיַדִים, ְוֵהֵדָקּ ָהָהר ֶנְחְצָבה ֶאֶבן ֶשׁלֹּ

דוֹל  ָהב, ֵאל ָגּ ֶסף ְוֶאת ַהָזּ חֶֹשׁת ֶאת ַהֶחֶרׂש ֶאת ַהֶכּ ֶאת ַהְנּ

ַהֲחלוֹם,  ְוָנכוֹן  ֶזה.  ַאֲחֵרי  ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ַמה  ֶלְך  ַלֶמּ הוִֹדיַע 

ְתרוֹנוֹ. ְוֶנֱאָמן ִפּ

ָניו  ָפּ ַעל  ר  ְנבּוַכְדֶנַצּ ֶלְך  ַהֶמּ ָנַפל  ָאז  מו  {ס}  
ְך לוֹ ִמְנָחה ְוִניחוִֹחים.  אֶמר ְלַנֵסּ אל, ַויֹּ ֲחֶוה ְלָדִנֵיּ ַתּ ְשׁ ַוִיּ

ֱאֹלֵהיֶכם  י  ִכּ ֱאֶמת  אַמר:  ַויֹּ אל  ְלָדִנֵיּ ֶלְך  ַהֶמּ ַען  ַוַיּ מז 

ָרִזים,  ה  ּוְמַגֶלּ ָהֲאדוִֹנים  ַוֲאדוֵֹני  ָהֱאֹלִהים,  ֱאֹלֵהי  הּוא 

ֶלְך  ל ַהֶמּ ַדּ ה.  מח ָאז ִגּ י ָיכְֹלָתּ ְלַגּלוֹת ֶאת ָהָרז ַהֶזּ ִכּ

ִליֵטהּו  דוֹלוֹת ָנַתן לוֹ, ְוַיְשׁ נוֹת ַרּבוֹת ְגּ אל, ּוַמָתּ ִנֵיּ ֶאת ָדּ

ל ַחְכֵמי ָבֶבל. ֶבל, ְוַשׂר ְסָגִנים ַעל ָכּ ל ְמִדיַנת ָבּ ַעל ָכּ

ה ַעל ֲעבוַֹדת ְמִדיַנת  ֶלְך, ַוְיַמֶנּ ׁש ִמן ַהֶמּ ֵקּ אל ִבּ מט ְוָדִנֵיּ

ַשַׁער  ְבּ אל  ְוָדִנֵיּ ְנגוֹ,  ַוֲעֵבד  ֵמיַשְׁך  ַשְׁדַרְך  ֶאת  ֶבל  ָבּ

ֶלְך. ַהֶמּ

(המשך מעמ' 97)דניאל פרק ב׳ בתרגום עברי מסורתי
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מלחמת ארבעת מלכים את החמישה

מפות
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אברהם בארץ כנען
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מצרים

מפות



 



נישואי יעקב עם לאהה ורחל 22192
2199 לידת יוסף

2205 יעקוב בורחח מבית חבן
פגישת ת יעקב עם עשו 2205

דינהינה נלקחה לבית שכם 2205
מכירת יוסף 222216

מיתת יצחק אבינו 22288
יוסף נעשה משנה למלך 2229

נישטאי יוסף עם אסנת 2229
תחילת שבע שנות שבע 2229

לידת אפרים ומנשה 2233
סיום שבע שנות שבע 2236

2237 תחילת שנה ראשונה של שנות הת הרעב
יעקב ובניו יורדים מצרימה 2238

מיתת יעקב אבינו 552255

לוח 
התאריכים 
החשובים:
פרקים ז-ח

לפי הספר «דור לדור» של אפרים וואקסמאן



טבעם של משברים כלכליים
מעניין לא רק כלכלנים.

למה הבום הכלכלי אף פעם לא נצחי? 
האם ניתן לעבור את תקופת המיתון ללא 

הפסדים? 
אילו כוחות עומדים מאחרי צמיחתן וקריסתן 

של כלכלות העולם? 

המיקום ההררי, קיומו של מקור מים קבוע 
ועצמאי וכן ביצורים טובים הפכו את ירושלים למצודה 

בלתי-חדירה.
בעתיד עיר זו תרכין את ראשה רק בפני צבאו האגדי 

של דוד, והגדולה האמיתית תתגלה בה רק לאחר הקמת 
בית המקדש בימי שלטונו של בן דוד - שלמה. 

סולם יעקב, כוכבי יוסף, חכמת שלמה —
כל החלומות הללו חצו את גבולות ההיסטוריה. 

רוב רובם של גיבורי התורה לא היו מסוגלים 
להתעמק במידע, שנשלח אליהם מלמעלה, 

ולהשיג את מהותו. במקרים כאלה אנשים בעלי 
ידיעות מיוחדות באו לעזרתם.

ובכן, להבריך — פירושו "למשוך" בגפן,
לברך  — "למשוך" את האנרגיה האלוהית לעולם. 
ברגע שהאדם אומר "ברכה", הוא כאילו "מושך" 

לתוך מה שהוא בירך עליו פוטנציאל חדש. 

ביתו של אברהם 
נודע אצל בני-זמנו וצאצאו לא רק 

בזכות הכנסת אורכים אלה גם בזכות 
התופעות מוזרות שמתרחשות שם.
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