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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (לג' בראשית מא)" ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם"

הרי הזמינו כי , בכך שענה על דבר שלא שאלו אותוהמלכות י קוחעל עבר שיוסף ידוע מה שמקשים המפרשים על 
ועתה "לפרעה עצות עץ יי בקש ממנו ליומ, היה עליו ללכתהפתרון את שלים הכאשר לכן ו, החלוםאת לפתור תו וא

ממה שכתוב  שם הרב מהר״ש פרימוב" נחל קדומים"א ב"רבינו החידרץ יתו ?למלך נתנוהויועץ  יכו "ירא פרעה
, חלום וישן וחלם שניתהתעורר מהוא החלם שם פרעה חלוהבתוך היא שה ונוהכש, "ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית"
, תתרוימ "והנה חלום"לכאורה המילה , "ויקץ פרעה והנה חלום"ב אחר כך וכתכן ול, זה היה בתוך החלוםלומר כל כ

היה לה תחהמה שהקיץ בכלומר  "והנה חלום", היא שעתה באמת התעורר פרעה" ויקץ פרעה"של ה ונוהכאלא ש
לכן עתה בא , כל היה חלוםראה שהתעורר ווהזה שחלם שהקיץ הין יענבפתרונו ללא התייחס ויוסף . חלוםבתוך ה

, נרדמיםאת הלהקיץ הוא כדי כלומר מה שחלמת שנתעוררת הפתרון , "ועתה ירא פרעה"לפתור פרט זה ואמר 
 ". איש נבון וחכם"ותחפש שתתעורר ותקיץ משנתיך 

 

אחרי הודיע  ויאמר פרעה אל יוסף. בו םיוקל-אשר רוח א דיו הנמצא כזה אישבויאמר פרעה אל ע"

 (לט-חמא לבראשית ) "כמוך םנבון וחכ אותך את כל זאת אין םקיל-א
הוא המינוי  תאבל כדי שעבדיו לא יטרפדו א, יוסף ו למנות אתלבכבר החליט בפרעה הקדוש ש" אלשיך"מבאר ה

 : אמרכי פרעה התלבט עם עצמו ו ?"בו םיקל-אשר רוח א אישהנמצא כזה "עבדיו לואמר תייעץ איתם עשה עצמו כמ
אמר הנמצא כזה  כןל, כי גם חכמי מצרים נבונים וחכמים יאמרו םה, "הנמצא כזה איש נבון וחכם"אליהם  אם אומר

א ך מדוע הם לאם ככי , לוקים-יש רוח א בחכמי מצריםשגם לא יוכלו לומר הם בזה ש, "ים בוקול-אשר רוח א"איש 
יכלו לא ה הם קנאהאש אך מרב , שאין כמוהוראו באמת כי , עמדו לא ענואכן עבדיו ו ?חלום פרעהאת פתרו 

 . "אותך םיקל-אחרי הודיע א" יוסף ואמר לאהפך פניו פרעה אז . מפיהםדיבור להוציא 
 

 (מה' בראשית מא)" לאשה אן כהן פרע פוטי בת אסנת את לו ויתן"
היא נקראה ו, משכם בן חמורשנולדה דינה  ה שלבתאשת יוסף היתה אסנת שאומר שמדרש מביא את ה רבינו בחיי

קמע קשר לה ממשיך המדרש ומספר שיעקב , ה בתוך סנהאות ה מביתו והושיבאות גרשאסנת משום שיעקב 
, לאשה הוא שמר את הקמעה אות יוסף נשאכשו. "כל המדבק בך מדבק בזרעו של יעקב"כתוב בו ארה וובצו

כתוב אומר הומה ש. את הקמעהראה לו הוא  ('בראשית מח)" ים בזהקל-בני הם אשר נתן לי א"אביו יעקב שאמר לכו
המגדל יתום בתוך  כל"של "זחרשו כמו שד, בביתואותה  דליגשפוטיפרע  מפניהוא , בת פוטיפרעעל אסנת שהיא 

  :(יט סנהדרין)" ביתו מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו
 

 (יד' בראשית מג)" כאשר שכלתי שכלתי ואני"

  (י"רש" )מבנימין ,שכלתי, מיוסף ושמעון ,שכלתי כאשר. עד שובכם אהיה שכול מספק ,ואני"
כלומר . כי כבר שכלתי, עלי שכוליכולים להוסיף עליו לא שכוונת יעקב היא לומר לבניו שהם כבר  ן"הרמבמבאר 

 אבדתיוכאשר "במה שאמרה אסתר כמוהו ראינו ו. יוסףחסרונו של כאבו על שיבוא עליו הוא קטן ביחס לכאב כל 
 . אבדון הלא יוסיף עליאותה זה  ימיתאחשורוש כבר אני אבודה ואם שהיא לומר וונתה כש, (טז 'אסתר ד) "אבדתי
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 (לו 'בראשית מא) "והיה האוכל לפקדון"
גשמיות את הלקשר  ,בכל עניני הגשמיות שיהיו בקדושהזהר מאוד הירמז שצריך להכתוב מ "נעם אלימלך"לפי ה

 . מקייםה "הקבהצדיק גוזר כי כאשר  ,כדי שעל ידי זה מה שיפקוד ויגזור אומר כן יקום ברוחניות
 

 (נו' מאבראשית )" יוסף את כל אשר בהם ויפתח"
ומה . בידו כדי לפרנסם שישלמצרים  להראותשהטעם לכך שיוסף פתח את כל האוצרות הוא כדי " ספורנו"אר המב

 . לחםולא רק במזונות הגם בשאר הוא ללמדנו שהרעב היה " הרעב ויחזק"שכתוב 
 

 (יח' מבבראשית ) "ים אני יראקל-את הא"

המצות שאר בכל ש על פיאף ', במצות יראת הת עצמו פאר אאדם לל שמותר ל"מכאן למדו חזש "פנים יפות"אומר ה
 "ת שמיםירא"בכל אופן בנושא , ותיוומצאת שראוי לכל אדם להסתיר , (ח 'מיכה ו)" יךקל-והצנע לכת עם א: "בוכת

את וכן פירוש התרגום . "אני ירא יםקל-את הא"על עצמו יוסף שאמר ראינו אצל כמו ש, עצמואת לפאר האדם יכול 
שאדם עושה כל המצות משום שהטעם מבאר שו, "אנא' ארי דחלא דה", (יט 'נבראשית ) "ים אניקל-התחת א: "הפסוק

 ת שמיםיראמצוות ב ןכין שאה מ, :(יומא לח)" בא לטהר מסייעין אותוה"ל "ה כמו שאמרו חז"של הקבבסיוע הם 
אין להתפאר בשאר המצות כיון שהם משום כך , (:ברכות לג) "חוץ מיראת שמיםהכל בידי שמים : "ל"חזשאמרו 
עבור עשיית כל תשלום שכר ש (יג 'לים סבהת)" חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו' ולך ה"כתוב שו כמ, ה"קבבסיוע ה

  .ת"השי ובאמת הוא בסיוע, כאלו הוא מעשה אדם עצמו, ות הוא מצד החסדומצה
 

  (כא' במבראשית ) "ל כן באה עלינו הצרה הזאתע"

הם כמו ש, נגד מדהכה דמשבא עליהם הוא העונש באה להורות ש" ןכעל "הכתוב לשון ש "תוספת ברכה"מסביר ה
 .לא ישמע את תחנונינו אנוכך השליט  (של יוסף)תחנוניו של הילד  אתו עמשלא 

 

  (בכ 'מבבראשית ) "בילדאל תחטאו "

 דעאינו נענש יני שמים דשנה ובשלוש עשרה בן נענש מ, םדיני אדשבואומר  את דברי ראובן "משך חכמה"מבאר ה
בא "ו "בן סורר ומורה"כמו , שם סופו ם את האדם עלנידם דיני אדבהבדל נוסף הוא ש. עשרים שנהבן שיהיה 

כדין יוסף ת אנו דוידוע שהאחים . "באשר הוא שם"אלא , על העתיד םשיייני שמים אין מענדבאילו ו "במחתרת
היה חייב ן שהם פסקו יוסף ידהשלפי משום . "ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו"פסוק בז ורמוזה , ףדרו

אינו הוא , "אל תחטאו בילד: "ו כוונת ראובן בדבריווז. של דבר סופובמיתה בטרם יקרב אליהם לעשות להם רע 
בור לאותו כו והראיה שהשלי, יני שמיםדפטור במבן עשרים קטן הרי ש "רשדנגם דמו הנה ו", רעלכם שב לעשות וח

 .שנהגיל עשרים  דפטור עהוא יני שמים דב כילא הוזק הוא נחשים ומלא 
 

 (ח' מגבראשית ) "ולא נמות ונחיה"

על י "רשרש נדרש על העולם הבא כמו שפידבר הו זות הליכפה תשנאמרבמקרא כל מקום שב" כלי יקר"אומר ה
ך גם מבארים את וכ .לעולם הבא-"ימות ואל" ,בעולם הזה-"חי ראובןי" (ו 'לגדברים )" יחי ראובן ואל ימות: "הפסוק
לפיו כיהודה אמר זאת ומבאר ש". ונחיה ולא נמות"לבאר מה פשר הכפילות כן צריך ל ".לא אמות כי אחיה: "הפסוק

שליחות הי ל ידוע, גיהנם פנילא יראה הוא תבשר שאם לא ימות אחד מבניו בחייו השיעקב שידוע , כלפי יעקב אביוו
 'מהבראשית )" אביהםותחי רוח יעקב " כתובשו כמ הזולם הבע "יחיה"יעקב שיוסף חי ואז ליעקב תגלה הבנימין של 

דברים אלו של  .פעם אחת ולא שתיםאמות  (ל 'מובראשית ) "אמותה הפעם" כתובשו כמ אבהולם גם לע "ולא ימות" (כז
ומה , מו שהתבארכ "גם אתה" אבהולם לע "נמות ולא" הזהולם בע "ונחיה"שאמר  דשקורוח היהודה נאמרו ב

 "וחטאתי לאבי כל הימים אליךאם לא הביאותיו "על עצמו כי הוא קיבל עליו הכוונה היא  "גם אנחנו"שאמר יהודה 
ולם בע "ונחיהחה הנער אתי ונקומה ונלכה של"שאמר מה כן אמר שיהיה בטוח שיביאנו וזה ל כלומר גם לעולם הבא

ה ומ "אליךאביאנו "שבטוח יהודה היה כי , עצמו דוי שקבל עלימצד הנ אבהולם לע "ולא נמות"הרעב למרות  הזה
רואה פני היה יעקב שאם היה יוסף מת ומשום , כל האחיםבזה את כלל הוא  "אנחנוגם "ר זאת בלשון רבים שאמ

מכשול לגורם שהדין הוא שמי מראיית פני הגיהנם כי  יםצלינו לא היכך לכל האחים שהביאו את יעקב  יגהינם אז
 (כו 'משלי יא)" בר יקבוהו לאום מונע" שנאמר הממבואר על פי  "גם טפינו"ומה שאמר . יכשל בו גם הואדינו לה
התבואה יא שמי שמונע את ה שהכוונה (סנהדרין צא)" אותו םשבמעי אמם מקללי םאפילו עוברי"של "זחמכך ודרשו 

ולא  הזהולם יחיו בע "גם טפינו"כן אמר יהודה ל, שבמעיהם וכל שכן לטפם לעובריםאז הנשים רעבות וזה מזיק גם 
כדין המקלל  ,אבהולם קללוך ויהיו בני מות לעדים יהילעל ידך ימנע מהם בר אזי משום שאם  ,אבהולם לעימותו 

בכל זאת צריך למרק את העוון בני עונשים  םואינם יקטנהם ש יפל עף וא (יבמות סב) "בני בנים הרי כבנים"אביו כי 
 .פגם הנפשאת להסיר ו
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