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 ז'התשע כסלו                                        בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

       פרשת החלומות
  בשויפרשת ל

 
 :י"ב-ה בראשית ל"ז .1

"ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו: 
נא החלום הזה אשר חלמתי: והנה  -ויאמר אליהם שמעו

אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי 
אלומותיכם ותשתחווינה  וגם ניצבה והנה תסובינה

לאלומתי. ויאמרו לו אחיו: המלוך תמלוך עלינו אם משול 
-ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועלתמשול בנו? 

יחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר: דבריו ו
הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר 

בו  -ו ויגעראביו ואל אחי-כוכבים משתחווים לי ויספר אל
אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני 
ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו ואביו 

  שמר את הדבר"
 מ"א לב: בראשית .2

שנות החלום אל פרעה פעמים, כי נכון הדבר מעם י"ועל ה
  תו".ולהים לעש-להים וממהר הא-הא

 ישעיה יא, ב: .3
רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, "ונחה עליו רוח ה', 
 רוח דעת ויראת ה'"

 סולוביצ'יק:יוסף דוב הרב  .4
סבא, שאף הוא משתחווה -ויוסף רואה את אביו, ישראל

לו, ורואה הוא את אמו רחל, שאף היא מניעה את ראשה 
סבא ורחל האם -לאות הערצה לבנה היפה. ישראל

הי מעולם לא הכניעו עצמם לפני עוצמתה של אלומה כלש
אולם כאן מוכרחים הם להכיר במלכותו ומשיחיותו של  -

"מלך ביפיו תחזינה עיניך" )ישעיהו לג, יז(. יוסף כלל לא 
הוא חתר למלכות. וכל זה בזכות  -רצה לשמש כמושל 

הכישרוונת הרוחניים הגדולים, שבהם בירך אותו 
  .הוא-ברוך-הקדוש

 ב ו: "בראשית מ .5
המשביר לכל עם  "ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא

הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבאו אחי יוסף 
 וישתחוו לו אפים ארצה"

 

 ז יח:"לבראשית  .6
ְתַנְכלּו ֹאתֹו  ְקַרב ֲאֵליֶהם ַויִּ ְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבֶטֶרם יִּ ַויִּ

יתֹו. יׁש ֶאל  ַלֲהמִּ יו-ַויֹאְמרּו אִּ ֵנה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות  ָאחִּ ַהָלֶזה  הִּ
ֵכהּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה  ָבא. ְוַעָתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשלִּ

ְרֶאה ַמה ְהיּו ֲחֹלֹמָתיו.-ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְונִּ  יִּ
 א לט ואילך:"מבראשית  .7

יַע ֱאֹל-ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל -ָכל-ים אֹוְתָך ֶאתקִּ יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹודִּ
ְהֶיה ַעלנָ -זֹאת ֵאין י ְוַעל-בֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך. ַאָתה תִּ יָך -ֵביתִּ פִּ
ַשק ָכל ֶמָך. -יִּ ֵסא ֶאְגַדל מִּ י ַרק ַהכִּ -ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל ַעמִּ

י ֹאְתָך ַעל ָכל  יֹוֵסף ם.-ְרֵאה ָנַתתִּ ְצָריִּ ַוָיַסר ַפְרֹעה   ֶאֶרץ מִּ
ֵתן אֹ -ֶאת ַיד יֹוֵסף ַוַיְלֵבׁש ֹאתֹו -ָתּה ַעלַטַבְעתֹו ֵמַעל ָידֹו ַויִּ

ְגֵדי ד ַהָזָהב ַעל-בִּ   ַצָּוארֹו.-ֵׁשׁש ַוָיֶשם ְרבִּ
 :  ז-ו' מבראשית  .8

ים. ָנם ֹזֲעפִּ  ַוָיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַבֹבֶקר ַוַיְרא ֹאָתם ְוהִּ
ְׁשַאל ֶאת ְׁשַמר ֵבית ֲאֹדָניו -ַויִּ תֹו ְבמִּ יֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר אִּ ְסרִּ

ים ַהיֹוםֵלאֹמר   .ַמדּוַע ְפֵניֶכם ָרעִּ
 כ"ט:-בראשית כ"ז כ"ח .9

ֶתן ְׁשַמֵני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן -כח ְויִּ ם ּומִּ ַטל ַהָשַמיִּ ְלָך ָהֱאֹלקים מִּ
ים  ְׁשַתֲחוּו[ ְלָך ְלֻאמִּ ְׁשַתֲחוֻ( ]ְויִּ ים )ְויִּ ירׁש: כט ַיַעְבדּוָך ַעמִּ  ְותִּ

ֶמָך ְׁשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני אִּ יר ְלַאֶחיָך ְויִּ ֹאֲרֶריָך ָארּור  ֱהֵוה ְגבִּ
 ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך:

 


