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

 

 
 (י 'מא בראשית) "אתי ואת שר האפים םבחיטית שר הבעל עבדיו ויתן אתי במשמר  ףפרעה קצ"

מדוע הוא אומר . הקדוש אומר שאם נתבונן בדברי שר המשקים נראה שדבריו מעוררים מספר שאלות" אלשיך"ה
את  זכירלהולא , "ויתן אותנו במשמר"ו לומר ילע היה, "פרעה קצף על עבדיו"אחרי שאמר ? "ויתן אותי במשמר"

מדוע כאן " ושם אתנו עבד עברי נער"ומה שאומר אחר כך . ולא רק פעם אחת עשה זאת אלא פעמיים, לבדבעצמו 
 ? ומדוע תאר את יוסף בכל כך הרבה סימנים" אתנו"אמר 

, פותר חלומותובקי יוסף ש אומראם ', אמר בלבוהקדוש ששר המשקים חשש מתוצאות דבריו ו" אלשיך"ומתרץ ה
אבל גם ? אולי יוסף לא באמת בקי בפתרון חלומות ואצא בדאי. ב? איפה הייתי עד עכשיו. א: אני מסתבך פעמיים

כי אולי מישהו אחר יביא את יוסף אל המלך , בפתרון חלומות אני יכול להסתבך עם המלך קייוסף באם לא אומר ש
מראה פנים לכאן הוא בדבריו ו, בזהכמסתפק שר המשקים את עצמו שה וע לכן .'בפתרון חלומות בקיוימצאו שהוא 

שהרי לא ניתן לומר שיוסף , בזה הוא אומר שיוסף בקי בפתרון חלומות, "על עבדיו פרעה קצף"בתחילה אמר  .ולכאן
לשני ה ותלילאחד השרים בר ופתדבר שגרם לו ל ,שקיםמעל שר האשר כועס על שר האופים יותר מ שהמלךניחש 

על שר אשר הכעס מהיה יותר כעסו עלי נראה שו ,כאחדיחד כי הלא פרעה קצף על עבדיו , הוא כי נהפוך, הצלהב
על שר אשר השמירה יותר מגדולה ה תהיעלי  הרישמהו, תחלה ,"במשמר" ,לבדי ,"ויתן אותי" מרא ןכל, האופים
ת הזמן למימוש פתרון החלום נעשתה בחוכמה גם קביע ."אותי ואת שר האופים במשמר"מה שאמר  הוז, האופים

מדוע לא ? "איפה הייתי עד עכשיו"ל אשואם ת. "חלום בלילה אחד אני והוא ונחלמה"כי הלוא , ולא בהשערה
 איש כפתרון"כי הלא , פתר יוסף את החלומותחכמה התשובה היא שעדיין ניתן לחשוב שלא מ? "הזכרתי את יוסף

על  סהכו"נותן את שר המשקים ראה בחלומו שהוא כי  ,ןפתרואת ה חלםמאיתנו  חדכי כמעט כל א "חלומו חלמנו
פתר האלו יוסף פי הדברים  ואפשר שעל, אוכל מעל ראשושהעוף בחלומו את ראה ושר האופים  ,"כף פרעה
ומכיון ששר המשקים הסתפק במומחיות של יוסף הוא פונה אל פרעה כמתנצל על האיחור . את החלומות בפשיטות

אני מסתפק אם אך , הזכרת חטאיכלומר מה שבטוח בדברי הוא עצם , "את חטאי אני מזכיר היום"בריו ואומר בד
את הזכיר לי למה לו, למלךתועלת יוסף אין ביתכן שאולי כי , לפתור חלומות תועלת המלך בידיעת יוסףדברי יהיו ל

  ?למלךודאית תועלת עווני אם אין בדבר 
 

 (ה' בראשית מד" )בוזה אשר ישתה אדני  הלא"
הם כאלו אלידבר הוא אינו מזכיר כלל את הגביע אלא הוא מ, בעצם? "היכן הגביע"השליח לא שואל את האחים 

אחים גם ה. "אשר ישתה אדני בו" 'הוא שלקחתםזה הדבר ההלא ': להםמר ואהוא  ןולכ, בידוע שהם לקחו הגביע
ימצא  אשר"עוד הם אומרים , "ך נגנב מבית אדוניך כסף או זהבואי", מבקשהוא אינם יודעים מה שר הם כאונים לו ע

" ישתה אדני בו אשר"לכך שהשליח מפרט ואומר טעם שה ן"הרמבמסביר ". ומת", כסף או זהב גנוב ,"אתו מעבדיך
ממנו הוא תה והמלך ששכוס את הגונב מי שכי , מההאשאת ם אחיה להגדיל עלהוא כדי ? "היכן הגביע"ולא שואל 

, להםלא יועיל במצב הזה ו, ועונשו כבד יותר מאשר סתם מי שגונב גביע מארמון המלך, המלכותאת זה מבנחשב כ
 . םחד ותשלומיוש ורבאם הם י
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  (ט' בראשית מא" )לאמור את חטאי אני מזכיר היום וידבר שר המשקים את פרעה"
כמו שאומר הפתגם אבל . כבר לפני שנתייםדבר ששר המשקים ישהיה ראוי  "צרור המור"רבי אברהם סבע באומר 

אך . זכרתי קודם לכןהמה שלא שהחטא הוא  "את חטאי אני מזכיר היום"ולכן אמר , "מוטב מאוחר מאשר אף פעם"
חטא שר המשקים שומתרץ ? בלשון יחיד" חטאתיאת "ולא אמר בלשון רבים , "את חטאי"מדוע אומר שר המשקים 

סף אמר לו למרות שיוו. שעשה עמו טובה והשיבו על כנו ,יוסףפי לכשהיה כפוי טובה חטא בכך . א. שני אופניםב
פרעה קצף על עבדיו . "ב. "אני מזכיר היום"מה שאמר  בזה שלא הזכירו עד היום וזההוא חטא  "כי אם זכרתני אתך"

וזהו את . להזכיר חטאתי אני מזכיר היום יתי צריךפי שלא היל ואף ע. שחטאתי כנגד המלךכיון  "במשמר ויתן אותי
 . שני חטאות ,חטאי

 

  (טו 'בראשית מא)" אותו לפתור חלום תשמע"

את לפתור  איך מבין שאתהכלומר , הבנהבמשמעות של " תשמע חלום"מסבירים  מפרשים ושאר י"רשאמנם 
שאר  של םכדרכ חלוםאת ה שומע אתה אין ,כמשמעואת הלשון " העמק דבר"ב פרשמ ין'ב מוולוז"הנציאך , חלוםה

 . אותו לפתוראתה שומע את החלום מתוך כוונה  אלא ,תועלתשום  בלי אלפנ פוריס שמועל שמבקשים אדם בני
 

  (לג 'מא בראשית) "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישתהו על ארץ מצרים"

ת פתור לו אשיבסך הכל היה ביקש פרעה מיוסף כל מה שהלא , ישנה שאלה מפורסמת שפרשני המקרא שואלים
לומר לו לפרעה וה גרם ליוסף לחשוב שהוא יכול לייעץ מך אם כ, אותו לייעץ לו מה לעשותהוא לא הזמין  ,החלום

, החלוםשל פתרון החלק מהקדוש לשאלה זו היא שהעצה הזו היא " אור החיים"תשובת ה? מה הוא צריך לעשות
מהשמים ראו הסיבה שה לפרעה שזומסביר יוסף . ה מראה לפרעה את מה שבכוונתו לעשות"והיא הטעם לכך שהקב

 . הרעבים של לשנכבר כעת יפקד פקידים ויתכונן פרעה בחלום שהפרות הרעות בלעו את היפות כדי שפרעה ל
 

 (מה' בראשית מא) "לו את אסנת בת פוטי פרע ויתן"

שאם משום , היתה ביניהםלמרות כל ההיסטוריה ש, לאשהדווקא את הבת של פוטיפר  קחויוסף לש" חזקוני"מבאר ה
על בני יוסף שמא יאמר פוטיפר חשש היה  ,ממנהומכובדת גדולה לו שהיא תהיה אפי ,אחרתאשה קח יוסף היה לו

כדי להיות בטוח שפוטיפר לא , של פוטיפרשא את בתו ונלכן יוסף  ,אביהם לעבד כיון שהוא קנה את , ועבדישהם 
 . בני ביתויבייש אותו או את 

 

 (ו 'מבבראשית ) "ויוסף הוא השליט הוא המשביר לכל עם הארץ"
 "הוא השליט"לכן , רוצה להוסיף על ישראל רב טובהצדיק  "ויוסף"ש "קדושת לוי"בב 'מברדיצרבי לוי יצחק אומר 

ועינם צרה , מה שאין כן ברשעים שרוצים להמעיט טובות מישראל, הממשלה גם בעולם הזהנה לו נית, על הארץ
 . וסר מהם הממשלהלכן ת, בטובת ישראל

 

 (ז' בראשית מב" )תנכר אליהםוי ויכירם"
שכל " כלי יקר"מסביר ה ?נםיישתומם כל משכיל מה ראה יוסף על ככה לצער את אחיו ח הקשהבור ידהין יבענ והנה

גדול כיון שעוונם היה ו ,אחיהםאת מה שמכרו על נם וועאת למרק היתה , בכך שציער את אחיו, מטרתו של יוסף
העליל יוסף ראשונה שהעלילה שה" כלי יקר"ומפרט ה. דהידה כנגד מימ םסוריייומירוק  םצריכיהם היו מנשא 

לראות ומתכוון רכיל הולך את יוסף למרגל ו חשבוהם שון והעאת למרק היתה כדי  "מרגלים אתם"עליהם ואמר להם 
 ושרצונחשבו  םהון שכי (יח' בראשית לז" )ובטרם יקרב אליהם"ב וכת ןדותלכי בבואו אליהם  .וות אחיועראת 

וכל  ,בה עליהםיביא לאביו איזו דהוא יחזור שהוא יכואחיו ים שומה עאחריהם ולראות להתקרב אליהם ולרגל 
נאמר  לפיכך( ט 'יחזקאל כב) "אנשי רכיל היו בך למען שפוך דם" כתובשו כמ ,ת דמיםולשפיכ מתגורות רכיל

בטרם יקרב "עוד  "השכם להרגו להרגך הבא"כי חשבו ש ,"יתנכלו להמיתוו" ,להרוג אותם ,"בטרם יקרב אליהם"ש
והנה "היה  םוחלהששנזכר משום  "מרגלים אתם"שאמר אליהם לפני  "ויזכור את החלומות"נאמר  ןולכ ".הוא אליך

 ומסבבכי כל מרגל הולך  ,ולא פירש מהו הסיבוב אלא ודאי שסופם להיות בעלילות מרגלים "תסובנה אלומותיכם
הם זה הבוב יסואחר ה, נכנסו בעשרה שערי העירהרי  םראיה הלו ,יכבשהנוחה לאת כל העיר לראות מהיכן היא 

את הבא לראות  למרגלשחשבו את יוסף של האחים ון ותמרק העלומר בעלילה זו הכ .לאלומתו של יוסף ישתחוו
בור  ואהבית האסורים דהיינו , "ויאסוף אותם אל משמר"נאמר כנגד מה שהשליכו את יוסף לבור  .ות מעשיהםוער
ומה שכתוב  .דהידה כנגד מימהיה זה " כי שמו אותי בבור"ויוסף אמר  "ויתנהו אל בית הסוהר"ביוסף  כתובשו כמ

 ". שמעון הוא זה שהשליך את יוסף לבורכי היה  "יקח מאתם את שמעוןו"
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