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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

 

 
 (ז' בראשית מא" )חלום והנהוייקץ פרעה "

שראה בחלומו השני שהיה משום חלום אחד מה שהוא חלם היה שכל בעצמו הרגיש שפרעה " ספורנו"אומר ה
 .וארא בחלומותי"ולא אמר " וארא בחלומי"ליוסף אחר כך גם אמר וכך  הראשוןם חלוהבאותו המעמד של 

 

יוסף על ארץ  יצאוטי פרע כהן אן לאשה ואת אסנת בת פ וויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן ל"

 (המ 'מאבראשית ) "מצרים

שפרעה נתן לו מספרת לנו התורה מה לשם וגם . שום קשר ביניהם שלכאורה איןדברים הפסוק מתאר לנו שלושה 
הכוונה אם ו. החלום לפרעה את פתרשיוסף להיות מיד לאחר היה ך צרישל יוסף  השם ישינווגם  .את אסנת לאשה

 "אלשיך"מבאר ה. כבר נאמר בעברפרט שזה הרי  ,במרכבת המשנהאותו  כשהרכיבו הוא" ויצא יוסף" רומאב
אותו ן קראו לפניו אברך ונתו הבמרכבת המשנשהרכיב את יוסף  ,פרעה את הדבר הזה העשמה ש ,שלכאורה הקדוש

ו באמרם וגדוליהעם המון המעשים הללו היו שלא בחכמה ויכול היה להביא להתקוממות של , על כל ארץ מצרים
וד שהעבד הזה מה עו. המלכות יקוחללכללי המזלות וזה מנוגד  לאהעבד להיות מלך עלינו  פרעהכיצד זה הביא 

להעביר העם קוממות הזו תביא את תהה מהשחשש פרעה ו. מצריםה לרפחדבר זה הוא ו, והושם בבורבארצו נחשד 
שם יוסף  הויקרא פרע". א. רכיב אותו במרכבת המשנהלכן התחכם פרעה ועשה שני שברים לפני שה, אותו ממלכותו

ולכן אין לדונו , ל-אהצפונות היא חלק מ לאא ה תחת המזלנאיהתופעה הזאת שנקראת יוסף לומר כ, "פענחצפנת 
החשיב את לא ו ן שלאדוהשגם  יהמכאן רא "טי פרע כהן אן לאשהואת אסנת בת פ וויתן ל". ב. כעבד שעלה לגדולה

משום בין , לאשה בתו לא היה נותן לו אתהוא כן היה  םכי א, עם אשתו שה רעהעחשב שיוסף ולא , לעבדיוסף 
י הבנת הווז. יתקוממו העםאלו כבר לא חשש פרעה שמא מעשים לאחר ו .אשתו המעשמשום עבד בין שהוא 
פרעה רגוע הכנות אלה היההועל ידי שתי  "את אסנת לוויתן "וגם " צפנת פענחויקרא פרעה שם יוסף : "הפסוק

 . על ארץ מצריםויצא יוסף "ואפשר היה לקיים 
 

 (א 'מדבראשית " )כסף איש בפי אמתחתו ושים"
, שלא כמו בפעם הראשונה שהאחים לא ידעו שיוסף ציווה להחזיר לאחים את הכסף בפי אמתחותיהם, ן"הרמבלפי 

היות , םהבקש להטיב למעין התנצלות על עגמת הנפש שגרם להם וכעת יוסף מ, לדעתםבפעם השנייה כבר היה זה 
פתחון פה לומר שכמו שמישהו נעלם שם את הכסף שלא היה להם , שאם היה זה כמו בפעם הראשונה שלא לדעתם

ומסביר שהסיבה שבפעם . לדעתם כך הוא שם את הגביע באמתחת בנימין לכן חייבים לומר שהיה זה בידיעתם
הראשונה האחים לקחו את השקים ללא בדיקה של תוכנם ולכן לא ראו את הכסף הוא מהטעם שמרוב אנשים שבאו 

היו מוסרים את השקים ובתוכם הכסף הבאים לכן הנוהל היה ש, ה רבה במחסניםוממהלשבור לחם במצרים היתה 
אחר כך מחזירים את השקים ו ,הכסף הנמצא בהםכמות לפי פקידים אלו היו ממלאים את השקים ו, לפקידי המלך

בפעם  כן לקחול. יםעוש יוכי באמונה ה, והולכים בלי לבדוק את תכולתםהניתן להם את לוקחים לבעליהם שהיו 
 .שקים סגורים ולא ידעו מה בתוכםאת ההראשונה 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז
 טבת' ע ה"ל נלב"אברהם בן חמו בר סימונה ז            טבת ' ע ג"ל נלב"מרים בן חמו בת פלורה ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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  (לג' בראשית מא)" ון וחכםנב ישה ארעירא פ ועתה"
  ?לפתור לו את החלוםכדי ו רק ל ראוהרי ק, וכי פרעה מינה את יוסף ליועץם היא ירשמפההידועה של  השאלה

 מתרץ ? "ועתה ירא פרעה|מדוע אומר יוסף , אם כך .ברגע שיוסף פתר את החלום הוא סיים את תפקידו
 דוע מכל מקום מ, "ים עושה הראה את פרעהקל-כל אשר הא"אמר יוסף אמנם ש "ראש דוד"א ב"רבינו החיד

 פרות הטובות השבע את הים יראה לו ל-אשהלא טוב , שנה בפעם אחתהארבע עשרה את כל  וה להרא
 שבע על שנית פרעה יחלום ם האלו שניע השבואחרי , שבע שני השבע לערמז כדי לשבלים הטובות עתה הו
 התירוץ לזה פשוט א שלא. ם לבואשבע שני רעב העתידיעל רמז כדי לשבלים הרקות שבע הפרות הרעות וה

 שנים  ואחריבלבד ורק שבע שני שבע ה לפרעה את עניין "קבראה האם י, נומנו ניתן למצוא תשובה לשאלתומ
 אלא רעב רק ולא היה אז , רעבשנות החיותם בההיה שום תיקון ליאז לא , רעבהשבע שני על יחלום אלו פרעה 

 כדי  "שבעהשבעה " תבפעם אחה "הקבו ל לכן הראה, צילה שיואין מ, כליון חרוץ ומיתה מנוולתגם יהיה 
 ים מכאן שחלק מפתרון אור. שפרעה יעשה את כל הניתן לעשות על מנת שאפשר יהיה לחיות בשנות הרעב

 אלא היא , שאינה קשורה לחלום ואין זו עצה, יניויבכל ענואופניו כל החלום על את לישב החלום הוא 
 ".ה ירא פרעהועת"יוסף אמר לכן , חלק מהפתרון

 

 (יט' ת מבבראשי)" אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם"
 מה שהשאיר יוסף את אחד האחים במצרים היה כדי לאלצם לשוב חזרה כיון שיוסף היה בטוח לומר שאין 

 פנים "מסביר ה? ם כן מדוע השאיר יוסף את שמעון במצריםא, מפני הרעבלשוב  םבעל כרחיצטרכו הם ש
 יביאו לפניו אדם הם ואולי , שהניחו בלא חתימת זקןשיוסף חשש שהוא לא יכיר את בנימין אחיו כיון " יפות

 ן השאיר את שמעון על מנת לבחון באמצעותו אם והוא לא ידע להבחין אם הוא בנימין או אדם אחר לכאחר 
 ניסיון היה שכאשר האחים יבואו הוא יביא את בנימין אל שמעון וה .הנער שהביאו האחים הוא בנימין או לא

 זה כיון ניסיון הרך לטצלא האלא שבפועל . ולפי תגובת שמעון יוסף ידע האם מדובר בבנימין או באדם אחר
 . במבט הראשוןשהכירו מלמד  "וירא יוסף אתם את בנימין: "את בנימין מיד שנאמר הכירהוא ש

 

  (י' בראשית מד" )גם עתה כדבריכם כן הוא ויאמר"

 דינם הוא להיות מות ודינו אמרו שהגנב  םהלא ה ?"כדבריכם כן הוא"מדוע אמר להם יוסף , נשאלת השאלה
  ,שאלה נוספת ?היו נקייםים הו "יהיה לי עבד ...אשר ימצא אתו"להם היה  אמרהוא מה שו ,לעבדיםליוסף 
 , של יוסףעצמו עבד בכי הוא  "יהיה עבד לאדוני"ו לומר ילעהיה  "לי עבד יהיה"שהגנב השליח להם אמר מדוע 

 ואתם "אמר  יוסףאילו ו "ואתם תהיו נקיים"אמר שליח ועוד ה? לעבד יםעשה אותם עבדם נכונים דבריו הרי שוא
 מה שאמרו גם  "ואתם נקיים"יה עליו לומר הבלשון עתיד  "נקיים תהיו"לשון הומהו  "עלו לשלום אל אביכם

 כוונתם היתה פירש ש "עקידה"אמנם ב. צריך ביאורלא ברור ו "בידוגם אנחנו גם אשר נמצא הגביע "האחים 
 ון אחר גרם לנו ועכלומר ן עבדיך ועואת ים מצא קל-שהאאלא זה אין בנו הון ועהיודעים אנחנו ש"לומר 
 לכן אמרו  היה לבנימין חלקאבל בעוון זה לא מכירת יוסף של ן ועוכוונתם היתה לו "זהה מכשולאת ה

 אפילו זה אשר נמצא הגביע ואחינו לעבד את  שמכרנוון ושעלינו להיות עבדים בעשפשוט לנו  "אנחנו"
  קשה" עקידה"הזה של ה פירושאך ה. גם הוא יהיה עבד קוםמכל ן מואין לו חלק באותו עואפילו שש ,בידו

 שהיו כאן " כלי יקר"מפרש הכן ליבין דבריהם אין סיכוי שהוא ועל עוון מכירת יוסף כן המושל לא ידע ש
 בן הוא שהגנב עצמו  ומראדה ויהמ עלהפריזו האחים תחלה בה. ארבעה שלבים במשא ומתן בין האחים ליוסף

 שגיח הם להעליכי היה , ליוסףיהיו עבדים " ורק"יותר קל יענשו בעונש , דהיינו האחים, מות והמתחברים אליו
 על גניבת עונש מוות  םדניהם מות ואין דין  גנבלאין ענה להם שלפי דינם של יוסף  חישלה, על הגנב שלא יגנוב

 שלכם דין ה אתת וחרפה להשוזו מבחינתכם ש לאא ,דין הוא שתהיו כולכם עבדיםה הזי עבדות ולפלא ממון א
  ליהוא יהיה "הגנב עצמו את החלוקה ואקבע שה נאש לכןו התם גנבים כמוהגנב שלא יאמרו שגם אלדין 

  .הימושל עצמו דהיינו עבדות בדרך נקיל םאי דהיינו עבד לעבדים ואתם תהיו גם כן עבדים אבל לא לי כ "עבד
 הגנב עצמו אצל אבל  "מה שקנה עבד קנה רבו"נקיים מנכסיהם כי  שיהיוורמז להם  "תהיו נקיים"אמר  ןלכ

 שכוונתו " כדבריכם כן הוא" ,לפי סברתי ,"גם עתה"לכן אמר להם יהיה עבד לעבדים והבושה גדולה יותר והוא 
 כאשר פסק  "לאדוני עבדיםהננו "והאחים בבואם לפני יוסף אמרו . היא על שלא השווה את דינם לדין הגנב

  ומעליקשו מהמושל להקל עבדך עלינו אך מה שפסק שהגנב יהיה עבד לעבדים זהו גנות גדול ועל זה ב
 גנוב ליחזור הגנב ש שויהיו כולם עבדים למושל כי אין חש יהם בכך שישווה את עונשו לעונשםעל החמירלו

 הוא יהיה לי  אלאויוסף אמר חלילה לי מלהשוות אתכם אל הגנב . ונשגיח עליונעמוד על המשמר  אנחנוכי 
 ". בשלום אל אביכם תעלו"לעצמי עבד כאשר בקשתם ואם כן בהכרח הוא שאתם 
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