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

 

 
 " )בראשית מא' לב(להים לעשותו-וממהר הא להים-נכון הדבר מעם הא כי"

" לעשותובהם מופיעה המילה " מסורהשיש חמשה פסוקים ב הרב צמח דוד" מכתבי חומת אנךמביא ב" רבינו החיד"א
יך הדבר מאד בפיך ובלבבך כי קרוב אל(. ג. "מח 'שמות יב" )לעשותו המול לו כל זכר ואז יקרבהפסוק שלפנינו. ב. ". א

" לעשותוכי שוקד אני על דברי (. ה. "ג 'דברי הימים ב ל" )בעת ההיא לעשותוכי לא יכלו (. ד. "יד 'דברים ל" )לעשותו
הרעב והשבע ששנות ל "זחאמרו  א.מספר הקדמות.  רבינו החיד"א(. ועל מנת להסביר את המסורה מקדים יב 'ירמיה א)

אמרו  . ב." )בראשית טו' יד(ואחרי כן יצאו ברכוש גדולאת ההבטחה "רכוש גדול במצרים, לקיים יה די שיההיו כ
שבני ישראל מלו ז״ל חאמרו עוד . ג. "להים-א"פעמים חמש  יןיכמנארבע מאות ושלושים שנה ה תהגלות הישז״ל ח

הברית ן יניע. ד. "דש מפקיע מידי שעבודהק"קדושים, והם יהיו על ידי המילה ממצרים כדי שצאתם את עצמם לפני 
שטרות היוצאות על שדה הם שתי בריתות הסותרות זו את זו, והן דומות לשתי המילה של אברהם ברית בין הבתרים ו

מילה ברית השנה. ובארבע מאות גלות בשיהיו תנאי בהארץ אברהם את נתן להקב"ה בין הבתרים ברית אחת, כי ב
 יםשתי שטרות היוצאהדין הוא שכאשר להותו. ו-או עליהם את קבלשישראל יתנאי בץ האראברהם את נתן להקב"ה 

ישראל , ניתן לבחור איזה שטר שרוצים. דקלשטר וסיף בה םשני את הראשון, ואהשטר הביטל , הרי שעל שדה אחת
ישראל במצרים אך כיון שהיו הארץ על תנאי הגלות, את לקנות דהיינו  ,בין הבתריםשל ברית במצרים תפסו בשטר 

 סותפעברו לשערי טומאה. לכן  םחמשיאל להתקיים כי היו נכנסים להמשיך לא היו יכולים , הם עובדי עבודה זרה
ו בני ישראל את יהיו פטורים מהגלות. אמנם אחר שעשובזה להות -הוא קבלת האבו התנאי שהמילה של ברית בשטר 

את המסורה. מה  רבינו החיד"אהקדמות הללו ניתן להבין, לפי את שני התנאים. אחר כל הה שיקיימו "העגל רצה הקב
יה כדי שיה, בין הבתריםברית משום גזרת זה הרעב והשבע את להביא דהיינו  ",להים לעשותו-וממהר האשנאמר "
הגלות. ות שנארבע מאות ושלושים גימטריא ב, שהם "להים-אפעמים " חמש, "להים-הא"והרמז , רכוש גדולבמצרים 

שכיון שבני ישראל מלו את , "המול לו כל זכר ואז יקרב לעשותוכן נאמר "ל? בחצי הזמןאל כיצד יצאו ישראל שוכי ת
להותו -אאת מלו וקבלו כיון שלהות, ו-קבלת הא המילה שהואשל ברית תפסו בשטר הם להותו -אאת וקבלו עצמם 

ים שווהיו פיהם ולבם ש, כיון "לעשותו כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך"שאמר מה יצאו לחירות. וזה תכף 
עגל ויתחייבו גלות הלא את היעשו הקב"ה שישראל  גלוי לפנישבני חורין. וכי מאחר יצאו להיות להות, -הא תקבלב

את לגמור  "כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא"אמר כן נגאולת עולם, ל וגלות מצרים ואז יגאלאת שיגמרו יותר טוב 
הגלות ונחרב הבית בימי את נגאלו ואחר כך השלימו  כןבדים, לוא וחמישים שערי טומאה והיהגלות, שהיו נכנסים ב

 . "כי שוקד אני על דברי לעשותו"ירמיה, דכתיב 
 

 לג(  'מא בראשית) "נבון וחכם אישועתה ירא פרעה "

צריך מחסנאי טוב. מדוע צריך שהאיש הממונה על אוצרות המלך יהיה נבון וחכם? הלוא התפקיד הוא טכני בעיקרו, 
 תבונה,צריך זה לרקב ויתשלא ת התבואה א רואצכיצד ללדעת " הקדוש שעל האיש הממונה אור החייםמבאר ה"

חכמת ההנדסה ו)מתמטיקה( חכמת  התשבורתחכמת את כלליות לדעת " בחכמות חכםהוא צריך גם להיות " "נבון",
 .א דבר המעכב יותר כדי שתתקיים התבואהיה ונה זוון שתככילפני ה"חכם" "נבון" יוסף את ה, והקדים יםהמספר
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  בראשית מא' א(" )היאור ל"עומד ע
 בתוכםונילוס עולה  ,ם יאורים חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ עשויה יאורים יאורים בידי אדםיכל שאר נהרות אינם קרוי"

  (רש"י) ומשקה אותם"
נקרא אור, שנאמר  "גשם"הגם . ו"אורה"לשון מלשון אחד, ושניהם הם  "נהר"ו "יאורחולק על רש"י וסובר ש" הרמב"ן

כל אורה האמורה במדרש "לז יא(, וכמו שאמר רבי יוחנן  איוב) "יפיץ ענן אורו")איוב לו ל(,  "אורו עליו פרשהן "
ים עששנהמאורות, והנהרות הם בגלל שהגשמים נראה שהטעם הוא משום . ו"מדברבאליהוא בירידת גשמים הכתוב 

 . אל האבות יםחסיימתמהם 
 

 כד( לי" )בראשית מא' מגיד ואין החרטומים אל "ואמר
. " אזי ברור שהחרטומים לא פתרו את החלוםאותו אין ופותר" אמר כברלכאורה הפסוק נראה מיותר, כיון שפרעה 

הנצי"ב , מתרץ אלא. שיפתרו את החלום שלחלהם  גם? הרי החכמים אתפרעה גם  הזכירמדוע לא  לדקדק יש ועוד
 אל אומרהוא " מדוע תמהפרעה . וסףיאת  פרעהשהפסוק הוא בעצם שאלה ששאל  מוואלוז'ין ב"העמק דבר"

כי אפשר לומר . "? ולכן אין להתפלא על כך שפרעה לא מזכיר את החכמיםלי מגיד ואיןובכל זאת " "מיםוהחרט
 מעשהכל ידיעתם היא ש ,חרטומים אבל. חלום שבאותו הפרטים לעומק לרדת כך כל חכמו לא כישהחכמים  להשיבו

 מכאן באה התמיהה מדוע "אין מגיד לי"? ו החלום וןפתראת  לדעת צריכים היוהם  ,כישוף
 

 (מ 'מא" )בראשית רק הכסא אגדל ממךועל פיך ישק כל עמי  ביתי אתה תהיה על"
נראה " ארץ מצרים ראה נתתי אתך על כלואחר כך אומר " "אתה תהיה על ביתילכאורה, מה שאומר פרעה ליוסף "

שקודם צריך יוסף להיות שליט על כל מצרים ואחר כך יהיה שליט על בית פרעה, מדוע הופך דר השררה. סב היפוךכ
נבון וחכם ירא פרעה איש "ועתה אתה אמרת " הקדוש שכאן אומר פרעה ליוסף אלשיךכאן פרעה את הסדר? מתרץ ה"

ותר מכך וממנה אותך גם ני עושה יה אהארץ, הנ שתרר עלישהוא )בראשית מא' לג( כלומר  "וישיתהו על ארץ מצרים
 . "תהיה על ביתיעל ביתי, "אתה 

פרעה חשש שמא העם לא יחשיב את יוסף כיון שיצא עליו שם של עבד, כפי שהגדירו שר  ?למה נוהג כך פרעהו
 עד שהשלטון של "עמי על פיך ישק כלבהכרח ", העם כך , ובראותממנה את יוסף על ביתוו מתחילהוא , לכן המשקים

הדבר ו אי.יסעל כאותי  כאילו אתה מושיב "ממךהגדולה הזו תהיה לי ". וגם "סא אגדלירק הכ"גדר שלעד יוסף יגיע 
, כי לפי הקודש לשוןאת דע ולא יפרעה שלמצרים יגלה את יוסף שלא  השביעפרעה ( :ז״ל )סוטה לונכון כיון שלפי ח

 ."ממךנה "וכוהו סא, וזיהכרעה את פל יוסף נותןשצא חוקיהם היו מעבירים אותו ממלכותו, יו
 

 וידבר אתם קשות" )בראשית מב' ז( ויתנכר אליהם יכירםו"

לצער את מרשה לעצמו יוסף איך ם מישתומה אל אחיו, והפרשנים מקשהדבור הין יבענישנה שאלה קשה על יוסף 
, אך אם ה' יתקיימולגרום לכך שחלומותיו כדי את ז כלאת עשה פירש שיוסף  הרמב"ןאמנם  ?אביו ואת אחיו חנם

 לאביולה ילא גיוסף שמה ש" כלי יקר. מתרץ ה"יוסףללא עזרתו של יתקיימו מעצמם לומות הרי שהם החירצה בקיום 
רוצה שיעקב יצטער הקב"ה זה אומר ש יעקב,לזאת לה יאם הקב"ה לא גששחשב זה משום שהוא  ייםחבהוא שעדיין 

בשכלו וזאת כיון שיוסף הבין  ממנו? סה הקב"היכעקב את אשר יכול יוסף לגלות לואיך י, מדה כנגד מדהכב' שנים, 
שנשלמו . ואכן אחר אביו כבודמצות בהם את שנים שלא קיים  'כנגד אותן כב ותשנים שלמ 'כבשל שנגזר על אביו צער 

  .יוסף אל אחיוהשנים הללו, מיד מתוודע 
 

 " )בראשית מב' כב(אמרתי אליכם אל תחטאו בילד הלא"
" כוונתי היתה לומר שכל מה שעשה אל תחטאו בילדשמה שאמרתי לכם " " מה שאומר כאן ראובן לאחיוספורנולפי ה"

ללא כל כוונה מיוחדת. ומה מעשי ילד , כפי שהם חושבים, אלא היו אלה להמיתםיוסף לאחים לא היה מתוך כוונה 
פי כ ,בלבדכלפי יוסף האכזריות כוונתו לתקן אותם ולומר להם שהם נענשים לא רק על , "דמו הנה נדרש וגםשאמר "

, כאשר חשבתם, מות בןלא היה יוסף שכיון דם נקי ו בזה ששפכו חטאהם שהנה נדרש" גם דמו שהם חושבים, אלא "
 וככל הנראה יוסף כבר מת בזמן עבדותו.

 

 (לג " )בראשית מג'האנשים ויתמהו"
מה שנאמר  " שהתמיהה אינה עלדעת זקנים מבעלי התוספותהכתוב לא מפרש על מה "ויתמהו האנשים", מובא ב"

התמיהה  אלא ,מעצמםישבו הם ותו שמשמעש "וישבו"אלא  "וישיבושהרי לא נאמר " "וישבו לפניו הבכור כבכורתו"
בעינם כי  הותמהיה ודבר זה  ",וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האוכלים אתו לבדםהיא על מה שנאמר קודם, "

 . א אוכל לבדורי הושהלא מצרי ולא עברי  אינושמה טיבו של זה לא ידעו 
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