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 פרק מא 
 ] מבנה הפרשה[

 אמרתי להקל ,פורי הסתבעבור שמסדר הפרשיות לא עשה הבדל בסדר הזה להתקשרו) א (

 . חלקיםשלושה פירוש הזה לחלק זה הסדר ל

 ואיך העלה אותו לגדולה ומה שעשה בשבע ,מה שפתר לו יוסףפור חלום פרעה וי בסהאחד

  .ותחלנה שבע שני הרעב לבאעד  ויהי מקץ לתוי תח.שנות השבע במצרים

 .מהםי לו עה ומה שקר,פור שני הרעב וביאת אחי יוסף לפניו לשבור אוכליבסואחר כך 

  .ויקחו האנשים את המנחה עד ותחלנה שבע שני הרעבלתו יתח

ויקחו האנשים את לתו י תח.ןי במה שקרה לאחי יוסף עמו כשהביאו את בנימיוחלק השליש
 .  עד סוף הסדר'המנחה וגו

 ]150ורשה ] [ב215ונציה [

 

 ] חלום פרעה ופתרונו-חלק ראשון [
קר יומפני שע.  ואעיר על הספקות והשאלות אשר יפלו בו כדרכי.והנני מתחיל בחלק הראשון

 ראיתי להעיר בזה הדרוש ראשונה שאלות כוללות ואחר ,םונפור הזה הוא בחלומות ופתריהס

 .כך בפסוקים שאלות פרטיות

 

 ]השאלות[
 ' השאלה הא

 . אם החלומות כולם הם משפע העליון והו דעתו אם לא

 

 או , הפועל בהם הוא השכל הפועל,ואם תאמר שהחלומות כולם שיחלמו בני אדם
 הנה יפלו  , כמו שביארו החוקרים,דח המדמה בלבו המשפיעים על הכםהגרמים השמימיי

 . על זה ספקות
 

 שיחלום אדם פעמים רבות חלומות שאין להם עניי ן   ,מה שיורה עליו הניסיון בכל יוםמהם 

 כי בהתגבר , והם מהרכבות הד מיון מ הי ותו מתהפך בתחבולותיו פע ם מפני המז ג,כלל

 יחלום שנפל , עליו הלבנה ובהתגבר, יחלום כאלו ישליכוהו בגו אתון נורא יקידתא,האדומה

לאים מפאת ו עד שבעבורו יקחו הרופאים פעמים אותות בח,במים אדירים וכדומה לזה

 . החלומות
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ברכות  ( בפרק הרואה ל"זמרו א וכמו ש, שממה שיתעסק האדם ביום יחלום בלילהופעמים

 ) כה

קלא  לא מחזי לאיניש לא ד, תדע לך:אמר רבא. אין מראין לאדם אלא מהרהורי לבו

אמר ליה קיסר לרבי יהושע אמריתו דחכמיתו . דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא

אמר ליה חזית דאתו פרסאי ושבו לך ורעו בך .  אמור לי מה דחזינא בחילמאי,טובא

 .  הרהר כוליה יו מא ולאורתא חזא.שקצי בחוטרא דדהבא

 

 וכל זה  .יום וחלם כן בלילה והרהר בו כל ה,שמואל לשבור מלכא מה יחלום) שם נו(וכן אמר 

 , כפי הליחות והמחשבו ת, כי אם מהרכבות הדמיון עצמו,מורה שהחלומות אינם משפע עליון

 ששם החלום שם  ,םעד שמפני זה אמר שלמה כי בא החלום ברוב עניין ו קול כסיל ברוב דברי

 .  הרבהםואמר כי ברוב  חלומות והבלים ודברי. נרדף לכסיל

 

 וכאשר יחלום הצמ א  ,שר יחלום הרעב והנה אוכל ו הקיץ ור יקה  נפשו כי כא,וישעיהו אמר

 .  כן יהיה  המון כל הגוי ם,והנה שותה ו הקיץ והנה עי ף ונפשו שוקקה

 

 מה , ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת, הנביא אשר אתו חלום יספר חלום:אמר) כג(וירמיה 

  . אל תשמעו אל חלומותיכם: ואמר.'לתבן את הבר וגו

 

 . מוןח הבל ינ, דברו און וחלומות השוא ידברוםכי התרפי) ' ד,'י ( אמרוזכריה

 

  . כי החלומות הבל המה ודבר שאין בו ממש,והפסוק ים האלו כולם מורים

 אמרו שכל החלומות ה ובפרק ה רוא,דברי חלומות אינן מעלין ואינן מורי דין ל"חזוכן בדברי 

 אלא ?פך אותם פה הפותר כרצונוהי איך י,ואם היו משפע עליון. הולכים אחר הפה

  .שהחלומות עצמם אין בהם דבר אמת

 

וא ידברו וששקר המה ודברים  ו רוצה לומר שהחלומות הש,גדוואם אמרנו הצד המנ
 .  גם כן יפלו על זה ספקותם כוזביםדמיוניי

 

 ויצאו כולם לפועל , עתידיןםהניסיון  שעינינו הרואות בכל יום אנשים יחלמו דברימהם 

א ו  שהיה דעת הקדמונים שהנבואה תב,הפילוסוף בחוש והמוחש ומפ ני זה כתב .יימ וויתק

  .ם והקסם מהשדי, והחלומות מהמלאכים,מהאל
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 וכן לל ב ן  ,והנה התורה  העידה שבאה הודעה אלהית לאבימלך בחלום הלילה על דבר שרה

 יקום בקרבך  כי) 'ג א"דברים י(והשוה הכת וב עניין החלו מות לנבואה באמרה . על דבר יעקב

 . נביא או חולם חלום

 מספר אדם לחברו במחנה  ה שהי,צחון מלחמתו אות בחלום אשר שמעיוגדעון עשה לנ

  .האויב ים וכן נתקיים החלום ההוא

 .ועניין שאול שאמר שלא ענהו השם בחלומות גם באורים גם בנביאים

  .'לה וגו בחלום בחזיו ן לי,ואליהו שאמר כי באחת ידבר אל ובשתים לא ישורנה

  . זקניכם חלומות יחלומון,ויואל אמר מיעד טוב

 וכמו שנראה מחלומות  ,וזה ממ ה שיו רה שהחלומו ת הם מהשפע העליון וה ה ודעה האלהית

 שכולם נתקיימו להי ו תם , ומחלומות נבוכדנצר, ומחלום פרעה,שר המשקים ושר האופי ם

 ודניאל אמר . פרעהאת אשר האלהים עושה הראה את וכמאמר יוסף .הודעות אלהיות

ברם אית אלהא בשמיא גלי רזין  והודע למלכא מה די להוי באחרי ת ') 'דניאל ב(לנבוכדנצר 

 . 'יומיא

 

 . שים בנבואהי שהחלום אחד משל"חזמ רו ומפני זה א

 שהורו בזה  שהיו החלומו ת השפע ממי ן   . שנובלת הנבואה חלום, אמרובראשית רבהוב

 . ב" בפרק לו חהרב המורה וכמו שכתב .וית ר עם היות שיתחלפו בפחות ,הנבואה

 

 וכמו שבא באותו פרק הרואה . החכמה בפתרונם ובמה  שיורוו הרב,ולהיותו דעתם זה

 אין , הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה, הרואה באר בחלום יצפה שלום:אמרו). ו"ברכות נ(

ו דברים אחרים  וכן דרשו על מה שיור. חוומראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כ

 אבל יורה בכלל היות ,דו והוא ביאור ארוך מא, ויאמר החולם אותםל ומה ישכי,הרבה

  .החלומות הודעה אלהית על העתיד

 

 מהניסיון כפי דבר י  ,כ יש לנו בדרוש הזה מערכה מול מערכה מהספקות"הנה א
 .ל"חזהפילוסוף ודברי 

 

  'השאלה הב
 האם הוא השכל הפועל  , הוא הפוע ל אותה באמת מי,כשנודה שיש בחלומות הודעה אלהית

 באותו  הרב המורהונמשך אחריו  ,ד"אבוחמ וכמו שהו א דעת ,ח המדמ הוע על הכישישפ

 שהם הפועלים הקרובים ,ם דע זה בא מצעות הגרמים השמימי יו או אם יו,פרק הנזכר למעלה

 . ב ממלחמותיו"מרק   פג"רלב והוא דעת ה,בזאת ההודעה
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 הנה המשפיע  , הפועל להיותו מקנה המושכלות באדם ומשגיח בשמירתוואם אמרנו שהשכל

 רוצה ,ב דל הנבואה מהחלוםי  ושבזה ת,דור הכולל אשר בויבחלומות ההו דעה שבהם מצד הס

 אבל בחלום יחול  ,ח ה מדמה יחדולומר שהנבואה יחול שפע הנבדל עם השכל ההיול אני והכ

 . ב"חח "לרק  וכדברי הרב ב פ,ח הדמיוני בלבדועל הכ

 . הנה כשנניח זה יתחייב ו עליו ספקות עצומים

 עם היות שאין אצלו כי אם , שאיך יודיע השכל הנבדל הדבר הפרטי במה שהוא פרטי,מהם -

 . הסידור הכול ל

 כמו שנראה ,ד שים או שניםו לכמה ימים או ח, שאיך יודיע הנבדל מתי יהיה  הדבר,ומהם -

 ואין בסדר הכולל הנמצא אצלו הגבלה  , הזמן בהיות שהנבדל אינו נופל תחת,בחלומות

 . תן אותה אם כןי ואיך י,זמנית

 כי הנה מ הצ ד . המקרי י ם שיראה האדם בחלומום שאיך יודיע השכ ל הנבדל הדברי,ומהם -

 ואמרנו שתהיה הודעה מוגבלת בדברים המקריים  .דור ולא הגבלהי אין להם ס,שהם מקריים

 וידוע שרוב  .בות יסודר מהםי אין לו ס, בקרי ובה זדמןא לפי שמה שהו,הוא מאמר סותר נפשו

 הפרטיים והדברים המתחדשים על צד הקרי וההזדמן  ם הם הדברית בחלומויעמה שיוד

 .  זמני תהבהגבל

 

  : להתיר הספקות האלה כתבשדרן אבוהנה 

 שכמו שהשכל  הנבדל יתן הצורות כוללות ויקבלם החו מר קבול  ,אם לעניין ה פרטיים

 אבל הדמיון  ,דור הכוללי רוצה לומר שהוא יתן בחלומות הס,העניין בזה כן ,פרטי

 החליט המאמר שלא יתכן שתהיה זאת ,ולעניין הדברים המקריים. יקבלהו פרטי 

  ,ההודעה שב חלום ובנבואה בדברים שהם בקרי ובה זדמן

  ,מה שכתבמשה הנרבוני ומשם לקח רבי 

 )כ, א ט”ש (נמצאו האתונות לאביו האומד אמר שמואל לשאול שדצל שבכח המשער וע

  .דעו בנבואהוכי הדברים ה הם להיותם מקריים לא יו

 

דור י לפי שהמציאו ת הפרטי יו שפע מהס,אבל הדברים האלה אין להם מקום ולא טענה

 .יחד בהם איש איש כפי המזג הפרטי י נת,ם מצד טבע החומר  אשר ימצא לו מקרי,הכולל

אות  אלו המקרים אשר היה  בהם האיש פרטי מהמ זג  הנה יהיה מצי,ובה יות העניי ן כן

ח הדמיוני אלו ו  מי יתן ואדע ממי נתחדשו בכ,ם בזאת ההודעה שבח לום ואו ל,המיוחד

 לא יקנה אותה לא מהחוש ולא , האם תהיה למדמה השגה, הפרטייםםהמשיגים וה מקרי

  ?מהשכל



 מקץ לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

6

 

הו ז ה  ולזה האיש וכמ ם שאלו הדברים אשר תהיה בהם ז את ההודעה הם בעינם משיגי,ועוד

 הייתה ה הודעה הזאת מגעת מזולת  ,ח הד מיוני מעצמו תוו ואם היה הצ יור ב הם בכ.האיש

 .  וזה שקר,בה פועלתיס

 הנה החוש מעיד על הפך ,ואמנם מה שאמר בעניין המקרים שלא תתכן בהם זאת ההודעה

 .  ואין ראוי שנכחיש המוחש בהחלט מספקותיו, ממנו עד בדברחד וכל א,זה

 מי יתן ,ח  המשער הגיד שמואל לשאול נמצאו האתונותוולמה שהעיז   פניו הנרבוני  לומר שבכ

 :איפה ואשאלהו ומה יאמר  במה שנזכר שם

 ואמרו ,בלכתך היום  מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין  בצלצח'

 שלושהם וחלפת משם והלאה ובאת עד אילון תבור ומצאוך ש' אליך נמצאו האתונות וגו

שת ככרות ו גדיים ואחד נושא שלשלושה אחד נושא ,אנשים עולים אל האלהים בית אל

אחר כן .  ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם, ושאלו לך לשלום,לחם ואחד נושא נבל יין

 ויה י כבואך שם העיר ופגעת חבל ,א אל גבעת האלהים אשר שם נציבי פלשתיםותב

 וצלחה עליך ,םנור והמה מתנבאייל ותוף וחליל וכנביאים יורדים מהבמה ולפניהם נב

'  ' והיה כי תבאנה האותות האלה לך וגו. ונהפכת לאיש אחר,והתנבית עמם' רוח ה

 . )ט, שם ב(' ויבואו כל האותות האלה ביום ה הוא' ואמר שם )ב, א י”ש(

 זה  מכת הנמנע ?ח המש ער היה מגיד  כל הפרטים האלה שמואל הנביאוהאם אפשר שבכ

 .  וכן י גיעו דברים ממין זה בחלום , אלא שהגיעוהו בנבואה! ספקבלי

 

שנאמר שהשכל הפועל הוא  ]  217ונציה [ והזמ ן והקרי ו ההזדמן אין ר אוי תהנה אם כן מצד הפרטיו

 . דור הכולל אשר בוי פועל ההודעה הזאת בחלומות כפי הס

 שעם היו ת ,ם השמימיי םואין גם כן שנאמר שהפועל הקרוב בהודעה הזא ת הם הגרמי

 שמפני זה יהי ו , להיות לאיש כפי המצב שנולד בום הפרטיי ם העתידיםשיודיעו הדב רי

ין יקשה איך יודיעו הדברים הנופלים במקרה גמור  י עד.פעולותיו ומח שבותיו מסודרות מהם

 .ובדרך הזדמן 

 לבאר איך ידעו הגרמים  השמימי ים ה דברים המק ריים שהוא  מצד ג"רלבוכבר השתדל ה

 , עד שמחשבותיו  ופעולותיו מ סודרות מהם, בשמירת האדם והנהגתוםלים משתתפישהם כ

 ולאיש אחר יה י ה  ,והם יורו שיה יה האיש ההו א מוצלח וטוב המזל ויתחדשו לו מקרים טובים

 .  כפ י המצב שהיו  הגרמים השמימי ים כשנולד זה הפרטי,בהפך זה

 

מימיית תורה  על זה האיש  לפי שעם היות שהמערכה הש,אבל מאמרו בזה בלתי מספיק

 , הה םם אין ספק שלא תורה על פרטיות המקרי, או בהפךם ומצליחים טוביםשיקרו לו מקרי
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 כ י  . וי מצא זהב וכ סף ונחושתםא מיוכאלו תאמר שישתדל האיש ההוא לחפור חפירה ל מצ

 ואלה הם רו ב  , צדם המערכ ה בשום אי אפשר שתקיף ולא תורה עליה,פרטיות המק רים

 ם  ומוגבלים מסודרים בפרטיותם המקרייםלו היו הדברייוא. ודעו בחלומות שיםדברי

 אבל יהיה כל הדברים אשר אצלינ ו  , לא ימצא כאן אם כן דבר אפשרי מצד עצמו,מהמערכה

 . מחויי בים לגמרי

 

 והנה כל אדם עד לעצמו שיחלום דברים פרטיים  ,ואיך נכחיש טבע האפשר או טבע החלומות

 לא יחלום אדם חלומות כוללים , כמו שנתבאר,ם שכפי דעת הפילוסוף וג,בשמותם וזמניהם

וג ם  .  או הבי ו ועמו, כי אם פרטיים מגי עים לחולם או לקרוביו,י ות וארצות אחרותולעמים ומלכ

 .  כי אם לזמן קרוב,יאמר שלא יחלום אדם דבר לזמן רחוק ושנים רבות

 ,ם העתידי ם שיהיו כ ולם בדברי, היאתלה העצמית בחלומוו שהסג,  עצמוג"רלבוכבר כתב ה 

 ולא גם כן השכ ל  ,ם וכל זה ממה שיוכיח שאין המודיע בהם הגרמים השמימיי,כףילהיות ת

 .הפועל בכלל ובהחלט

 

 ' השאלה הג
 כמו  ,ח המשער והאומד בלבדו אל הכת והיא אם ייוחס פתרון החלומו,בפתרון החלו מות בכלל

 הקרי והה זדמן  רךדל  או אם ע,מי ן  ממיניה אם הוא מדרכי הנבואה ו,םלוסופייהפשחשבו 

 שהפותר יחשוב מה שהיה אפשר שתהיה נפש ,דח המשער בלבוואם אמרנו שהוא בכ. בלבד

עתק י וי, אחרר זה כמ ו שיחשוב בדב ה ושיהי .החולם משערת אותו כאשר נעתק הדמיון מ מנו

 שהנה יהי ה . עד שישכח מה שהיה חושב בראשונה,בדמיונו אל זולתו עוד ממנו אל זולתו

 עד , וכן  מזה לזה,בה  שחייבו הוי כשיעיין בדמיון אחרון ויז כור הס,דרכו בזכירתו אל ההתכה

 ם ד קיוו יקשה על זה מא, הנה כשנניחנו כן,ר ושכן הוא עניין הפ ות. שיגיע אל הדמיון הראשון

  :דברי הפותר

 

 ,דה זה הפילוסו ף וכבר הו, יתחייב שעל המעט יתקיימו דבריו ,כי הנה בהיו תו על זה הדרך

  :שונולה   בטבעיות וז ]הפלוסוף אלגזאלי [חמד"אבווכתב 

 נרחבו אופני הבחינה  , במין מ יוחדת ב לתי נתלות הדמיוניותובעבור שה יו  ההעתקו

 וה יי תה מתחלפת בעניינים והאישים והמ לאכות ופרקי השנה וברי אות הישן ,והפתרון

  .ל" עכ.ב ושייגבר בו הש ולכן ,דע זה אלא במין מ הסבר אוו י ולא י,ליוווח

 לשער ר ואיך יוכל הפות,כליתתעלי בלתי  המדמה כמ עט שהם בת  כי הנה הרכבו,ואיך לא

  . הקרידצל  אם ע,הדמיון כשנעתק לדמיון אחר בתוך השינה
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ם אשר יכללו יקו שמתנאי הפותר שיה יה י ודע בח,ב מחוש ומוחשאמר  במשדרן  ב כתב רוכב

 .  ואמונתםם כי האומות יתחלפו בזה כפי טבעם והרגל, אומהיחדו לכליקים שו והח,האומות

 ,ה האדמת איך ידע דניאל לפתור חלום הצלם אשר חלם נבוכדנצר ממלכיו,ואם הדבר כן

 וטבעיהם של פרס ושל יון ושל רומי ושל המלכות ם ומנהגיה םקיהוהאם היה יו דע כל ח

 .  שנכלל כל זה בחלום הצלם,תהחמישי

 

 ) ו"ברכות נ(ו בפרק הרואה ישמעאל שזכר' וכן ר

.  ופתר לו שני גדולי רומי יעצו עליך רעה ומתו, בן דמה שנשרו לו שני לחייוולמר שא

 דחטיף יהלר  אמ. ופתר לו אמו בעל,םתיי שהיה משקה שמן זי ת לזולמר והה וא שא

  . ליה בר ישראל גנבתר אמ,ליה כוכבא

ח המשער ו שאי אפשר שיגיע הכ,ישמעאל'  שנזכרו שם שפתר רםוכאלה רבים מהפתרוני

 . עליהם

 

 ) ו"ברכות נ (רבנו הקדושוכן 

 אמר ראיתי  ; ואמר לו חרון אף נסתלק ממך,שהגיד לו בר קפרא שחלם שנשר חוטמו

 , אמר ראיתי שני רגלי שנקטעו; ופתר לו לא תצטרך למעשה ידיך,שני ידי שנחתכו

 ,באדר מיתת וניסן לא חזית אמר ליה חזית דאמרינן לי ;ופתר לו על סוס אתה רוכב

 . ופתר לו באדרתא מיתת ולא אתית לידי ניסיון

 

 ההתכה היו כופלים אותם השלמים בדברים  רךדל האם יעלה על לב שבהשערה ואומד ע

 והנה המראות והמשלים ההם היה  ? והיו כולם מתקיימים,הנפלאים האלה מן הפתרונים

ואם . יאם להחזיק בפתרון אשר עשו מזולתו ומי הב,אפשר שיורה גם כן על עניינים אחרים

 ) ח, בראשית מ(' ם פתרוניםהלא לאלהי' איך אמר יוסף ,ח המשערוהיו הפתרונים מהכ

 ל "חזואיך יאמרו .  ודניאל יחס פתרונו גם כן אל האלהים. פרעהםאלהים יענה את שלו
 .  ואולי שנעתק מעניין אחר ולא יורה עליו,הרואה זה יור ה על זה

 

  :ה מ ה שהעיד רבי בנאהוקשה מז

 ומה  ,והלך אצל כולם על חלום אחד) ה"ברכות נ(ד פותרי חלומות "שהיו בירושלי ם כ

 .   וכולם נתקיימו,שאמר לא זה לא אמר לו זה

  ? איך נתקיימו כולם, זה מזהם והתחלפה השערת,ח המשערו כפי הכםואם היו כולם פותרי

 

 :ויותר זר מזה מה שאמרו שם
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 ולמאן דלא יהב , ומאן דיהב ליה אגרא מפשר ליה לטב,פשר חלמישבר הדיא הוה מ

 ופתר , ואביי נתן לו שכר. אחדםושאביי ורבא חלמו שניהם חלו. ליה מפשר לגריעותא

 עד . ונתקיים, פתר לו לרעה אותו חלום עצמו, ורבא שלא נתן לו כלל.םלו לטב ונתקיי

  .שמפני זה אמרו שהחלומו ת הולכים אחר הפה

 . נוססה בו'  כיון שרוח הם שהפתרון ילך אחר החלו,וי שיהיה בהפךוהיה רא

 

 . ח המשערוהנה מכל הצדדים האלה יראה שאין פתרון החלומו ת נתלה בכ

 

 הנה  , ושהפתרון הו א מין ממיני  הנבואה,ואם נאמר שרוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם

ד פותרי חלומות " וכל הכ,דיא שיוסף ודניאל ורבי ישמעאל ורבנו הקדוש ובר התנצטרך להודו

 .  ודבריהםל"חזרשי ו  והוא בהפך ש.נביאים'  היו כל עם ה,שהיו ביר ושלים

 

 והיה להם , מה להם על החלומות, שאם בדרך נבואה ידעו הפותרים אותם העתידות,ועוד

אשר אתו חלום ') כח, כג ( וכמאמר ירמיה הנביא .להגיד נבואותיהם כנביאים לא כפותרים

כל שכן שהפותרי ם לא יתבטלו חושיהם בעת . ' ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת,וםיספר חל

 אל  ת המגעהלו היה הפתרו ן כפי הנב ואי וא.םשיפתרו החלומות כנביאי ם בעת נבואותיה

 כי הנה ידיעתו תהיה , מי שיחלום כך מורה על כך,םן מאמרי הי מחליטל"חז לא היה ,הפותר

 . בנבואה לא לזולת

 

 , כבר הדיא,ה למי שירצה מה שירצר לומ,הפתרון הוא  כפי הרצון  וה חפץ הפותרואם אמרנו ש

 ם הפתרוני םד היאך יהיו מתקי י מיו יקש ה מא, ההזדמןדצל על הוא במקרה ועושיציאתו לפ

 וכן אותם חכמי משנה  , וידוע שיוסף ודניאל. כי הנה מה שבמקרה לא יתמיד,ההם כולם

 . הוא המוכי ח שאין זה במקרה ובה זדמן, לא נפל מכל דבריהם ארצה,בפתרוניהם

 

 ' השאלה הד

 כי  : והיא, וכי רוח אלהין קדישין ביה, ונבוןם שעליהם נסמך לחכ,בפתרונים שפתר יוסף בפרט

 . וריק שבריקים היה פ ותר אותם חלומות כמו שפ תר אותם יוסףם  שקל שבקליהראיהנה י

 וראה שהם חלמו ,סרם על מה היה כי  הנה שר המשקים ושר האופים ידע יוסף מא,וביאור זה

 ושר האופים , בעניין ה יין שה יה  נותן לפרעהם אם שר המשקי,םלענייניה םמתייחסיחלומות 

  שעד',ויתן את הכוס על כף פרעה'שר המשקים חלם ש ומאשר ראה ,מהמאכל שיאכל פרעה

 והי ה  .'ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו' : שישוב לאומנותו)?שער(

 .  אשר בזהה ומה החכמ, הפתרון הוא עצמו החלוםןכם א
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 שהיה רואה , אבל בהפך, שלא ראה שהיה לוקח פרעה מאכלו מסליוםואמנם שר האופי

 כי  כ ן  , בשרום תלוי  וי אכל עוף השמיה פתר לו שיהי,שהיה אוכל אותם העוף מ הסל מעל ראשו

 .  לא לנקברים תחת הארץ,יקרה לנתלים

.  בעצמםם כי הם היו מבו ארי,תרוןי ולא פהמות האלה לא היה בהם לא השערהרי לך שהחלו

והוא  ' אמרו , כבר הורה על המהירות בחלום שר המשקים, ימים שהגבילת עניין שלשםואמנ

 םשת השריגיושל' : ולכן שפט, שנעשה כל זה בפתע',צה הבשי לו אשכלותיהיכפורחת עלתה נ

 וקרוב  .שת הסלים מורים עליוו של,םכן בשר האופיומשם התחייב שיהי ו . 'שת ימים הםושל

 אותו שהיה זה דבר ,שת ימים יעשה פרעה משתה יום הולדתוהוא שהיה י ו דע יוסף שלשל

 . מפורסם ושבהכרח אז ידין אותם אם לטוב ואם לרע

 .'הלא לאלהים פתרונים' שהוצרך לומר ,כ החכמה שבאה בפתרון החלומות האלה"ומה א

 

 היפו ת תלפי שבידוע שהפרו.  שלא היה צריך אל פתרון,נוי מבואר מעניואמנם חלום פרעה

והרעות מורו ת .   והוא השבע, ויאכלו ויתעדנו בו,והבריאות מ ו רה על שיש עשב הרבה  בארץ

 ,ן הפרות ודשנותםודי וע,בוי המ ים בארץיב לים הטובות מורות על ריוכן הש. בהפך על הרעב

 היה  ,ומפני  שלתבואה יצטרך החריש והקציר. רעבוהרעות מורו ת בהפך על ה.  והוא השבע

 םבלייומפני שהיה מספר הפרות והש.  מהפרות לחרישה ומהשבלים לקצירה,חדהכל חלום א

 . ושני הרעב שבעה גם כן, מורה בהכרח שיהיו שני שבע שבעה,שבעה שבעה

  

ומי ל א .  והנה  כל עובד אדמה יפתור אותו כן,ומה החכמ ה ורוח הקודש שנמצא בפתרון זה

 וה רעות מורים על  ,בעוידע בכל אלה שהפרות  הטובות ו הש בלים הטובו ת מורים על הש

 ומה ראה פרעה מפני .ואיך נואלו שרי צוען חכמי ויוע צי פרעה מהבין הדבר הפ שוט. הרעב

 וכי רוח אלהין , ולקראו נבון וחכם,הפתרון המב ואר הזה בעצמו לעשות ליוסף יקר וגדולה

 . קדישין ביה

 

  'ה הההשאל
 והוא לא נאסר כי אם על ,מרו את חטאי אני מזכיר היום ואם בא. בדברי שר המשקים לפרעה

לת אותי  ישזכר מ , אותי ואת שר האופים,ויתן אותי במשמר ואם ,חטא אחד לא על רבים

 לא , חלומותשני והם היו , ונחלמה חלום בלילה אחד אני והואמרווואם בא. שתי פעמים

ואם אמר זה  . איש כחלומו פתר וכן .איש כפתרון חלומו חלמנומרו וואם בא. חלום אחד

ומה עניין אומרו אם  , ויהי כאשר פתר לנו כן היה הרי כתוב אחר זה,להגיד שצדק בפתרונו

 .איש כפתרון חלומו איש כחלומו פתרכן 
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  'השאלה הו
ם עם יבשבל מדוע נחלק לשני חלקים בפרות ו, כאשר אמר לו יוסף,אם היה חלום פרעה אחד

וכן הקפיד ה ו א עצמו על זה . ויישן ויחלום  ויישן ויחלום כמו שאמרה תורה,נתיי םייקיצה ב 

 .ומראיהן רע כאשר בתחילה ואיקץ כמו שאמר ,פור חלומו יבס
 

 ' השאלה הז
 והיה  , הוא את אשר האלהים עושה הגיד לפרעה,חלום פרעה אחדלמה התחיל יוסף לומר 

חלום ' ואחר כך יאמר , ו גומר'וקמו ' , וגומר'הנה שבע שנים באות' :קר החלו םיראוי שיתחיל בע

כי   ,את אשר האלהים עושה וגומרומה  עניין .  וגומר'ועל ה שנות החלום' ',פרעה אחד הוא

 שהנבדל יודיע לאדם לתכלית השגחתו ושמירתו הדברים ,זהו עניין כל החלומות הצודקים

 את אשר האלהים עושה , עושה הגידאת אשר האלהים , ולמה  כפל זה המאמר.שיהיו
 .ח אחדו ושניהם כהראה

 

  'השאלה הח
 , כי הוא בעצה הזאת נדרש ללא שאלו,ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישתיהובעצת יוסף 

 . ודעתו ה וא שהיה זה  מכלל הפתרון? הליועץ למלך נתנוהו,ן"רמבוכמו שכתב ה 

ונ שכח כל השבע   כשהיה אומר , הפתרון שאם כן היה אומר ז ה בתוך דברי,אבל זה לא יתכן
 . בידוע שכבר השלים הפתרון בנותנו טעם על השנות החלום

 

פור  י אלא בלשון ס, לא היה אומר ב לשון בקשה או עצה, שאם היה זה מכלל הפתרון,ועוד

 .  הפתרוןרכשא

והנה לא יאמר זה אלא  ,הוייטב הדבר בעיני פרע איך אמר , שאם היה מכלל הפתרון,ועוד

 .על עצה ולא על הפתרון

 

 ' השאלה הט
כי המאמר  יעשה פרעה ויפקד פקידים ...ירא פרעה איש נבון וחכםבדברי העצה  שאמר 

 הוא יפקד פקידים והבר יהיה תחת , לפי שאם יעשה כל זה פרעה בעצמו,הזה סותר נפשו

 . שה פרעה מהו שיע, ואם האיש הנבון וחכם יעשה כל זה. מה צורך אל האיש הנבון וחכם,ידו

 

  . שחוזר אל הפקידים שזכר,וחמשו היה לו לומר וחמש כי איך אמר ,ועוד

 . לא פרעה ולא יוסף,פור שהפקיד פקידיםי שלא נזכר בכל זה ס,לווויותר קשה מזה כ
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  'השאלה הי
אין נבון  : ושאמר לו.הנמצ א כזה איש אשר רוח אלהים בו :מה ראה פרעה שאמר לעבדיו

 טרם ידע אם יצדקו דבריו ויצא , אדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים ושעשאו,וחכם כמוך

 כי הנה שר המשקים לא עשה דבר כאשר פתר לו חלומו  ,הדבר לפועל כאשר פתר אם לא

 ,  הדברהדלו קודם שינסיכ ג" ולמה א. ואולי  לא יהיה הדבר כמו שפתר אותו לפרעה,לטובה

 . ונתן לו אשה מטובי הארץ

 

  א"השאלה הי
 כי מה טעם ומה צורך שיהיה רוח  ,והיא .הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בורי פרעה בדב

 .  והם לא היו צריכים אלא לאיש נבון וחכם,אלהים בו

 

 אבל לא , היה ראיה ש יש בו רוח אלהים,הנה האלהים מודיע אותו את כל זאת כי ,ועוד

  . אלא בדרך נבואה, כיון שלא ידע זה מעצמו בדרך חכמה ותבונה,שהוא נבון וחכם

ואם  . אין נבון וחכם כמוך,אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת :ומה עניין או מרו אחר כך

 לא  , אין נבון וחכם כמוך, היה לו לומר אחרי שידעת את כל זה,היה יודע זה  בדרך חכמה

 .אחרי הודיע אלהים

 

  ב"השאלה הי
  :ם מאמריהשושל וזה שאתה תמצא לו בזה ,בדברים שדבר פרעה אל יוסף

  .ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים האחד

  .םויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרי שניוה

  .'ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך וגו והשלישית

 , ראה נתתי אותךומה עניין .  ולא נאמר באמירה אחת,ש אמירותוויקשה למה באו בזה של
 .ראהבר נעלם שיצטרך אל העיון שבעבורו א מר לו האם היה זה  ד

 

  ג"השאלה הי
 האם הוא  , בזה המאמרה כי מהו הנרצ.ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמציםבמה שאמר 

לה שבאו שנ י י לפי שהיה ראוי שיאמר תח. זה בלתי נכון'וכנשו דיירי ארעא' :כדברי המתרגם

בוץ התב וא ה  יכי בלתי הגון שיזכ ור ק ,בצו אנשי הארץ לקמציםי ואחר זה יאמר שק,השבע

  .ה מציאותרקודם שיזכו
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 והי ה לו לומ ר .  והלא כבר קובץ,ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים כי איך אמר אחר זה ,ועוד

 .ויקב וץ את כל האוכל הזה

 

  ד"השאלה הי
חס תולדות בני יוסף לקודם י כי למה י,א שנת הרעבובאומרו וליוס ף יולד שני בנים בטרם תב

  ?א שנת הרעבב

 .אבל לבאר הדבר על פשוטו באנו. ודרך הדרש ידוע

 ,ויתן לו את אסנת בת פוטיפרעמרו ו סמוך לא, ה פסוק הזה למעלהבכתיגם שהיה ראוי שי
 . לא אחרי שזכר שצבר יוסף את בר שני השבע וששם אותו בערים

 

 ]לשאלותביאור הפרשה ותשובות [

 ]ביאור עניין החלומות ופתרונם[
.   כאשר ישים האלהים בפי, ובפרט ביוסף, מבאר עניין החלומו ת והפתרונים בכללוהנני

 .ואפרש הפסוקים באופן יו תרו הספקות האלו כולם

 אבל נאמר שהם ממין ,ואומר שהחלומות אין ראוי שנחשוב שהם ממין אחד ומפועל אחד
 .או מסוג נבדלים ומתחלפים בעצמם

 

 כי הנה יש מין מהחלומות 
 .מוי י םי שהוא מעצמו מרכי ב הרכבות ו מדמה ד,ח המדמהו ומפ ו על הכ,יונייםשהם כולם דמ

 והי ינות ופר קי ת  הבאי ם מהמזונות ומאלה הם החלומו,ובמי ן ה זה א ין ב ו שפע מ חוץ כלל

  .השנה ומזגי  החולמים ובר יאותם או חליים כמו שזכרתי

  .ם בעת שנתייםחעלי  הבם כחלומות שחולמי, שאין בהם ממשתהם כולם חלומו

כי בא החלום  ברוב עניי ן ו קול כסיל ברו ב 'אמר שלמה ) 'ב' קהלת ה (תומזה  המי ן מ החלומו

א ל  'וירמיה. ם החולם יחלורכאש' וכן  ישעיהו אמ ר כי '..דברים כי ב רוב חלומות  והבלים

ים שאין בהם שפע כלל ילומות הדמיונח על הם כי כולם ודומיה'' וגוכםתשמעו אל חלומותי

 כי ל א , ו התבונן.'א ידברווכי התר פים דברו און  וחלומות הש ו' )ב,  י (ר זכריה ולכן אמ.ידברו

 ,ואו אלא שחלומות הש,ר על החלומות בכלל שהם שקר וכזבוז כג,א ידברוו שותאמר והחלומו 

 מחלומות ם הבדיל,ואושה תוחלומומרו ו ובא. ומספרים אותםם היו מדברי,י םיוהם הדמיונ

 .הצדק

 לא תשדברי חלומו) ט"בראשית רבה פ (ל"חזמרו  א,קים ההםי ה רםיועל החלומות הדמיוני

 עם היות בזה המאמר כוונה  , וראוי שיאמרו גם כן שהולכים אחר הפה.מעלין ולא מורידין

 .  תתבאר אחר זה,אחרת באמת
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  מהחלומות ני ש,ויש מין אחר
וי מעסקי  פנ, כי בהיות  הנפש בשינה. והפועל בה ם הם הגרמים השמימיים ,שהם צודקים

 הוכנה , במה שהבי או החושים אליהה בהסתלק ממנה המונע שהוא המחשב,החושים

 ויוטבעו בנפש מה שבאותם העצמים השמימיים מצורו ת  ,להתדבק בעצמים העליונים

  הטבעת אותה ה ותהי,יחס לתשוקת הנפש ושוטטות מחשבתהי כל שכן מה שנת,הדברים

 תקבל  ,ת צורה ממראה אחת למראה אחרת בהטבע,ת מהם  בנפש האדם באותו דבקוההצור

 יגיע באחרת , שכל מה שתהיה באחת משתי מראות.אותה בהסתלק המסך מבין שתיהן

   .הבשוו

 , המקריי םם אינם מהדברי, השמימיים והודעתםם שהם מפועל הגרמי,והחלומות אשר כאלה

כפי מצבם   , השמימי ים על האדםם כפי מה שסודרו מהגרמי,או העתידין לבםכי אם מהדברי

והחלומות כאלה ימצא הצדק בהם כפי מה שתגזור .  וגם על עם ועם כפי מזלם,בעת מולדתו

 ו נשען גדעון על  םולהיות  החלומות צו דקים נזכרו בתורה ובדב רי הנביאי.  הע ליונהההמערכ

 אם היה מזה המין החלו ם  , שהיה מספר האיש לרעהו במחנה אויביו,מה ששמע מהחלום

כי   'וגם אפשר שעל זה אמר אליהוא, ל במה שלא ענהו השם בחלומותוהתרעם שאו. ההוא

 , כי הנה הגרמים השמימיים .בנפול תרדמה על אנשיםבאחת ידבר אל בחלום חזיו ן לילה 

 . לשמירת האדם והנהגתו ישפיעו ההודע ות האלה בחלומות

ה   ושהיה נובלת הנבוא, שהחלום אחד מששים לנבואהל"רזמרו ואחשוב שעל זה המין א

 ,  לפי שההודעה המ געת מהגרמים השמימיים  בחלום יש לה ערך מעט עם הנבואה,חלום

קראוה  ,  ולהיותה הודעה בלתי נשלמת בערך הנבואה האלהית,םכאלו היא בטלה בששי

 . נובלת הנבואה

 

  תויש הנה מין שלישי מהחלומו
 אם , יהיה ה שכל הפועל,י שכל נבדל"והם המגיעי ם לאדם מפאת ההשגחה האלהית ע

דעו במין הזה מן החלומות והדברים ו ולכן יו. או שכל אחר,לוסופיםימציאתו כאשר אמרו הפ

 ובהג ב לת זמן לפי שהידיעה ה אלהית מקפת , וה דברים הפרטיים,המקריים מק רה גמור

 הן לטוב הן  , והדברים שהם מקריים אצלנו כפי עצמם. והה שגחה תהיה כפי הידיעה,בפרטים

 כי בערכנו ה מקבלים הם דברים מקריים מפני שבאו  ,תו יתברך הם נמשכים מהשגח,לרע

 או עונש , שכר לעבדיורךדל  הם דברים מושגים ע, אבל בערך הפועל אותם,אלינו בלי כוונה

  .לעוברי רצונו

 

 ומזה המין מהחלומות הצודקים 
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על השגחתו יתברך על   וכן ללבן', ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה'אמרה התורה 

ואחשוב .  השפיע אל אבימלך ועל לבן בחלומות יהם מה שה שפיע,רהם ושרה ועל יעקבאב

 שהשפיע השם יתברך על האיש הזה  )יג, שופטים ז(, שהחלום ששמע גדעון מזה המין ה יה

וגם מה  .  כדי להיישיר את גדעון בהצלחת מלחמתו,ר לו כךו וגם על הפותר שיפת,שיחלום כך

 שכולם היו , היה מז ה המ ין,מות לא באורים ולא בנביאיםשאמר שאול שלא ענהו השם בחלו

 ) ד" נתברכו( ובפירוש אמרו בפרק הרואה .תוהשפעות נבואיות אלהי

 , לא קשיא).ב, י' זכר ( וכתיב וחלומות השוא ידברו, כתיב בחלום אדבר בו:רבה רמי

 . כאן על ידי מלאך כאן על ידי שד

 ושחלומות .י מלאך" הוא החלום המושגח שהוא ע',בחלום אדבר בו' שמה שכתוב ,רוצה לומר

 . שד וה וא אשר כינה רבה בשם ,ח המדמה הרכבו תיו וכזב יוו הם מפועל הכ,השוא

 

 ואם  , מהגרמים השמימייםם אם המושפעי,ולא תחשוב שהחלומות הצודקים האלה

 .  שלא יתערב בהם דבר ממותרי הדמיון , יהיו כו לם קב ונקי,המושפעים מ ההשגחה האלהית

 אין המלט משיתערבו בו דברים דמיוניי ם  ,פ כשהמדמה יגשים השפע הנשפע עליו"כי עכ

  .שאינם מכלל השפע

  : אמרו, זה במקום  הנזכרל"חזכבר זכרו 

 ,שמעון בן יוחאי'  אמר ר. כולהם ולא חלמא בישא מתקיי,לא חלמא טבא מתקיים כולה

'  אמר ר.ים בטלים כך אי אפשר לחלום בלי דבר,כשם שאי אפשר לבר בלא תבן

 . לו אינו מתקייםו כ, חלום אף על פי שמקצתו מתקיים:ברכיה

 

  .חדהנה התבאר מזה שאין החלומות כולם ממין אחד ולא מפועל א
 שהפ ועל בהם הו א , שקורא הפילוסוף  חלומות משובשים,אהשוואבל שיש מהם חלומות 

 .  ולא יחול בהם שפע כלל מחוץ, בלבדה ח המדמוהכ

 

 לפי שהמערכ ה  , שהפועל בהם הם הגרמים השמימיים,לומות הצודקים מין אחדושיש מהח

 היא אשר תשפיע בחולם ,השמימית אשר תחייב באיש אחד טוב או רע כפי מצב מולדתו

 והפוע ל הזה לא יודיע . ההיאהשמימית לשתתקיים הגזרה ,החלום הודעה מדרכת ומיישרת

 . ת המערכה כי אם המסודרים ומוגב לים מפא,דברים מקריים

 

 כ י  . שהפועל והמודיע בהם הוא ההשגחה האלהית,מהחלומותושיש גם כן מין שלישי 

 , ומשגיח בהם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו,בהי ותו יתברך יודע דרכי בני אדם בפרטיותם

 ואם למטה מהם בחלומות  , אם לעבדיו הנביאים בנבוא ה,יהי ה מהשגחתו להודיע מה שיעשה
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 ,דעו  הדברים הפרטיים והדברים המקריים  מקרה גמורו הזה מהחל ומות יו ובמין.צודקים

 והיה תכלית ה הודעה הזאת  . כפי ידיעתו המקפת על כל זאת,בהגבלה ז מני ת בימים ו בשנים

 ויכיר ו וידעו  מה הם הדב רים המושגחים  , לישר בני אדם לשיקבלו מתת אלהים,ההשגחיית

  :מין הזה  אמר באמת אליהוא ועל ה. על צד השכר או העונש,ממנו יתברך

להסיר אדם מעשה '  אז יגלה אזן אנשים וגו,בחלום בחזיון ליל ה' באחת ידבר אל וגו'

  ).יח-יד, איוב לג(' 'יחשוך נפשו מני שחת וגו' וגו

 

 ,והנה נמצאו החלומות ה צודקים אשר מפאת המערכה שמימי ית או ההשגחה האלהית

 ולכן יקב ל  ,דמיון בנערים ובפתאים בלתי טרוד לפי שה,בנערים ובפתאים יותר מבחכמים

 ,ח ה מדמה באנשים המשכילים והשפע ההוא  מבלי ערבות  והרכבת הצ ורות אשר יעשה הכ

 . לטרדתם כל היום בדברים  שיתעסקו בהם

 , מפני פרטיות םםחס השפע המגיע  בחלומות הצ ודקים לגרמים השמימי ייואם יקשה ב עיניך לי

מין ה חלומות השוא המשובשים  שהפועל בה ם , ינים בלבדאמור מעתה שהחלומות הם שני מ

 . ומין החלומות  הצודקים שהפועל בהם הו א ההשגחה האלהית,הוא מכח המדמה בלבד

 והכוזבים  הם , שהחלומות הצודקים הם מהשכל,ב מחוש ומוחשאמר ו במ"ארסטוזה ו דעת 

 לאל םעה הצודקי יוסף וחלומות פרתחסו חלומוי ולכן  נתי.ח המדמה והרכבותו בוש הכ ימש

 נבוכדנצר לאלוה תחס חלומוי וכן דניאל י.אשר האלהים עושה הראה את פרעהמרו ו בא,'ית

 .'ברם אית אלהא בשמיא גלי רזין  והודע למלכא נבוכדנצר מה די ליהוי' כמו שאמר ,'ית

 , מאתו יתברךתלה השגחייו ההודעה ההיא כת על היום וחלום פרעה מוריםוחלומות הסריסי

 .  ורדת אבותינו מצרים,ני יוסף והצלחתוי לעניתמכוונ

 

  .כל דברי החלומות להשגחת השם יתברך) שם( ל"חזומפני זה יחס ו 

.   ולאדם רע אין מראין לו חלום רע, לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב:ואמר רב הונא

.  כדי שידאג ולא יחטא ושיכפר לו עצבונו, טובם שאין מראין לאדם טוב חלו,י"רשופ

 . כ" כדי שיאכל עולמו בחייו ע, רעםולאדם רע אין מראין לו חלו

 , וסדרו תפלת הטבת החלום, ישכים יאמר פסוק כך, אם יחלום חלום רע,וכן אמרו באותו פרק

 וכמה  . שהחלומות הצודקים הם מהשגחת השם יתברך,הכל מיוסד על הדעת האמיתי הזה

 . ל נמצא מסכימים לזה" זםמאמריה

 

וא המשובשים מהחלומות הצודקי ם המושפעים  ובדלו חלומות השי בבך במה י וכי תאמר בל

  : אני אשיבך מלין שכבר ימצאו על זה שני אותות עצמיים.אצל החולם אותם
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ח המדמ ה  ו עם היות שהכ, כי להיותו מ ושפע, שהחלום הצודק יבא מסודר ונכון, הואהאחד

 , בא תמיד בסדר נכון ומוכןי ספק שי אין,יגשים השפע ההוא ויחקהו במשלים ודמיונים אחרים

 מבולבלים עם ערוב דברי זרים  ,דוריוא יבואו מבלי סו אמנם חלומות הש.יורה על מה שיורה

  ).ב, ה' קהל(' כי בא החלום ברוב עניין' וכמאמר שלמה ,ממנו

 

 מה שלא , שהחולם החלומות הצודקים ירגיש בעצמו התפעלות גדול, הואשניוהאות ה

 כי כמו  שהחלום הנבואיי יעשה  רושם והפעלות עצום בנפש ,נים הכ וזב יםיתפעל מהדמיו

 מה שלא יעשה כל כך רושם )ט, כ' ירמ(' 'ותהי בלבי כאש בוערת וגו'אמר נ וכמו ש,הנביא

 שהנבואה ,ב"ה ח"מרק  במה שכתב פהרב המורה וכמו שבי אר .החלום הצודק הבלתי נבואיי

 יעשה החלום הצודק מהם רושם ,הבלתי נבואייככה בחלומות . תודיע לנביא שהיא נבואה

א תהיה  ו כי שו, הדמיוני המשובשם מה שלא יעשה בו החלו,והתפעלות בנפש החולם אותו

 . הפילוסוף בחוש ומוחש וכבר זכר זה גם כן ,תמורתו

 

 והכיר ו בעצ מם שהיה ד בר ,  א ברהם ויעקבימעניינולכן התפעלו  אבימלך ולבן ממה שחלמו 

קודם עניין  ויקץ  , ומפני זה נאמר בחלומות פרעה כשחלם עניין הפרות,יםמושפע מאת האלה

 להוראתו על חוזק השפע המגיע  , להודיע שהתפעל כל כך מאותו חלום על הפרות,בליםיהש

 וכן בנבוכדנצר נאמר . שנתו מאותו התפעלות והרגש גדול שהרגישה שהקיץ ו נפסק,בו

 , וזהו  אומרו שם גם כן.תת החלוםיולה באמ כי ההת פעמות היא  הוראה גד',ותתפעם רוחו'

 ואין כן בחלומות .'נהייתי ונחלתי' מלשון , כלומר נשברה ונפסקה ממנו',ושנתו נהייתה עליו'

 . םתן לב לדבר במה שיחלוי כי הנה החולם בשכרותו ורוב מ אכליו לא י,ואוהש

מי הו א  ו, מעניין החלומות בעצמםהנה הותרו בזה לדעתי שתי השאלות הראשונות

 .המשפיע הה ו דעה בהם

 

 ]פותרי החלומות[
 כי  .ם שעניין הפותר בכלל הוא כעניין הרופא מרפא התחלואי,ואמנם הפתרונים אחשוב אני

 אשר ירא ה  ת באמצעות האותו,כמו שהרופא ירפא אותם בהי ותם נעלמים ממנו בגוף האדם

החולם בשפע  כן הפותר יפתור ויגיד מה שראתה נפש ,םמהדפק והשתן ושאר הדברי

 . פור חלומוי האותות אשר יראה וישמע מסת באמצעו, דבר נעלם ממנוא שהו,שהושפע עליה

 

  : שירפא בשתי הקדמות,ת כתב בספרו בכולייינאסן הרופא אבוהנה 

  .לייםו  ומיני החם והליחות והמז גית כאלו תאמר מטבע היסודו,כוללת,  מושכלתאחת
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.    ומ הפרק שבו חלהף ארצו וביתוףו ושניו ו מלאכתו ממזג החולה ו טבע, מוחשת פרטיתואחת

 שהוא ,ני החולה פרטייםיח השערתו בעניו וכףוכפי רוב הח כמה שיקנה הרופא בהתלמדות

 .  תהיה הצלחת הרופא ברפואתו,האומד הרפו איי שבהקדמה המוחשת הפרטית

האותות   והי ו ,תתם מפאת האותותיליים ואמו יסוד המל אכה ההיא יד יעת החת להיוםאך אמנ

 עד שרבים חללים , היה מ הטעו ת והשגיאה הרבה,םמשותפים כמו שהתבאר מספריה

 .  כמו שאמרו הראשונים, והרו פא הסכל חברו של מלאך המות.הפילה

 

 : גם כןם דברישני שהנה יושלם ב,וכן נאמר אנחנו בעניין הפתרון

 והרכבו ת  , בכלל ועל מי יורו, והוא שידע הפותר המשלים הנראים בחלומות. בחכמהחדהא

 ,  הלא תראה.והחכמה הזא ת הייתה מקובלת ביד האבות הראשונים. הדמיון ואופני  העתקותיו

'  המלוך תמלוך עלינו' : השיבו הו,כאשר ספר יוסף לאחיו החלום אשר חלם מהאלומות

 וכאלו . להיות מפורסם אליהם שקימת אלומתו תורה על המלכות וה ממשלה)ח, בראשית לז(

 .  התחשוב להיות אלם וגובר עלינו,ולכך אמרו. ה מלשון כל מאן דאלים גברגזרו שם אלומ

 

מ ה  '  גער בו אביו ואמר לו ,םא כוכב י"וכאשר ספר אל אביו ולאחיו חלום השמש והירח וי

 כי מיד  ).י, לז' בר('  הבא נבא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, הזה  אשר חלמתםהחלו

 וכמאמר הפילוסוף  ,תויו  להיות השמש אב ומוליד בהו,שפט הזקן שהשמש היה  רמז לאביו

 ת כי היא לקבלת האור מהשמש והול כ,ושהיה הירח רמז לאמו. האדם יולידהו האדם והשמש

 ולירח  , היו קורין לשמש בעלליליםאבודת  ולכן עובדי ע. תדמה לנקבה אצל בעלה,נכחו

 . אשרה

 זה אמרו בפרק הרואה מ י  דרךל  וע,הנה כל הפתרונים האלה היו כפי ה חכמה הכוללת

 . וכמה מהחכמ ה זכרו שם בזה,שיחלום כך מורה על כך

 

 דומה להקדמה הפרטית  , הוא אומד וההשערה בעניין החו לם, ההכרחי בפתרוןשניוהתנאי ה

ם  יסטי כי הל,וה אצל כל אנשיםו כי לא כל החלומות ראוי שיפתרו בש.המוחשת שברפואה

 כי כל אחד פתרונו  , יהיה פתרונו כצורבה מרבנן שחלם כן לא,מזוי ין שחלם שנתלה על הדקל

  . וזה למעלה ושררה, זה פתרונו לצליבא,עמו כפי מעשהו ומלאכתו

 מנשירת , ומפני זה פתר רבנו הקדוש לבר קפרא כל חלומותיו לטוב,וכבר זכרו ב סוף יומא

 ,  אלהים וסר מרעוזה כי  בעבור  שהיה ירא. חוטמו ושנחתכו ידיו ונקט עו רגליו ושי מות באדר

  .ה לא יעשה עמו רק טוב"שער שהקב
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 ויש שותה ורע  , יש שותה וטוב לו. חוץ מן היין, כל המשקים יפים לחלום,ב יאור אמרו שםבו

שרוצה לומר שהיי ן אין  ראוי שיפתרו .  עם הארץ שותה ורע לו, תלמיד חכם שותה וטו ב לו.לו

 . ו אלא בצירוף אל הנושא החלום אות,אותו כפי עצמו

 

 הרב המורה כבר זכר זה ,יו תר חלוף רבווהנה ההשע רה הזאת תתחלף באנשים בפחות 

 מרו וב בא"בפרק לח ח

 ולולי זה לא יתנועע האדם במחשבתו לדחות ,ח גבורה ב הכרח ודע כי לכל בני אדם כ"

 עד שאתה ,חות הטבעיותוח הזה בחו ז ק וחולשה כשאר הכו  ויתחלף הכ,מה שיזיק וה ו

 ותמצא מי , ומהם מי שיברח מהעכבר, מי שיתגבר על האריהתמצא מן האנשים

 ואי . ותמצא אחר שתצעק אשה עליו וירעד ויפחד,שיתגבר על המחנה וילחם עמו

ח המש ער בכל ווכן תמצ א הכ. 'קר היצירה  ו כוי בע תאפשר מהיות שם לזה הכ נה מזגי

 ,ולהני אשר לאדם בהם השגחה גדי וכל שכן בעני,האנשים ויתחלף במעט וברוב

  .'ומחשבתו משוטטת בהם וכו

  עד ,לת יצירתו בגבורהיח וה כ נה באדם מתחו שההש ערה ההיא  היא כ,שביאר הרב בזה

 . לופים רביםי וכן בח, ואיש אחר פחות ממנו,חו המשערושימצא איש יגיד עתידות גדולות בכ

 

הלך אצל  וש, שהיו ארבעה ועשרים פותרי חלומות בירושלים,וזה באמת מה שאמר רבי בנאה

 כי הנה כבר ה י ה . ונתקיימו  כולם, ושמה שפתר לו זה לא פתר לו זה,כולם לפתור חלום אחד

 , וישיג הפותר האחד הוראה אחת מהנה,אפשר זה לפי שכבר היו  בחלום הוראות רבות

 והפ ותר האחר ישער .לו לבטלה ממותרי הדמיוןוויחשוב שיה י ה הנשאר מאותו החלום עצמו כ

ד פותרים מתחלפים  " ובזה הדרך היו כל הכ.לו לבטלהוויחשוב השאר כ ,בו הוראה אחרת

 .  וכפי מה  שהתחלפו בהשערותיהן,ת וכולם מתקיימו, בהוראותיהם

 

 אין הכוונה שכפי מה שידבר הפותר  ,ואולם מה שאמרו שם שכל החלומות הולכים אחר הפה

 אז  ,תו והצודק שבותי אלא שכאשר הפותר יפתור החלום כפי אמ,לרצונו יתקיים במציאותו

  אמנם שאר ההוראות שב אותו חלום שלא .תן  אל לבו אותו פתרון וידע וי כיר בקי ומויהחולם י

 לפי שלא קדמה לו  , הנה לא ירגיש ולא יכיר בהם החולם, עם היות שיתקיימו  בהכרח,נפתרו

  .ידיעה בפתרו נם

 לא , אחר הפה הולכים החלומות, רוצה לומר מהכרת הקיו ם והיציאה לפועל,ומזה הצד

 . שהפה יהפ וך  אותם כפי הרצון

 :ולכן אמרו שם
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ויהי כאשר פתר לנו כן  אמר שנ, מנין שכל החלומות הול כים אחר הפה,אליעזר' אמר ר
  .איש כחלומו פתר ר שנאמ, והוא דמפשר ליה מעין חלמא, אמר רבא.היה

 

 ולמי שלא , לטובואמנם בר הדיא דהוה מפשר חלמא ומאן דיהיב ליה אגרא היה פותר אותו

ינו שלרוב בקיאו תו בחכמה ה היא הי ה מכי ר  י הנה ענ,היה נותן לו  שכר היה פ ו תר אותו לרע

 היה מבשר לו הטובה  -  וכאשר היו נותנים לו שכר.םבחלומות הה וא עניינים מתחלפי

ולמי שלא היה נותן לו .  מסתיר ושותק מההוראה הרעה שהיה בחלום ההואהשבהוראותיו ו הי

 ועל זה היה  מעשהו זר עם אביי ורבא  . והי ה זו תחבולה להגדיל שכרו.שה בהפך עוושכר

 בני חיי ומזוני לא ב זכותא תליא : וכמו שהוא  אמר,מצורף שהכי ר מרבא שהיה רע המזל

וגם זה  . ולהיותו קשה יום היה פותר חלומותיו כפי  עניינו. מלתא אלא במזלא תליא מלתא

 כשמצא ספרו שכתוב בו כל החלומות  ,ל בר הדיא ומה שכעס רבא ע.ח ההשערה הואומכ

 ולזרז ו  , הי ה לפי שכבר היה י כול לפתור לו מצדדים אחרים בלתי מבהילים,הולכים אחר הפה

 כי היה מ גיד , והוא לא היה עושה כן. כאדם שהיה לבו דואג עליו,אועל הרעות העתידות לב

והיה דעת בר הדיא שקללת .  מפני שלא יהיב  ליה אגרא,כל הרעות ההנה כאויב ו מתנקם

 וכמו שנזכר , וכל שכן שלא הייתה כוו נתו אלא לצער בלבד לרבא,נם היא באהי בחלוחכם אפי

 . שם

 

. הנה התבאר שחכמת הפתרון במלאכת הרפואה שתשלם בחכמה כוללת ובהשערה פרטית

י  לו על פו לא יספיקו לפתור החלום כ,ח ההשערה בוו האמנם ראוי שנדע שחכמת הפתרון וכ

 :ארבעה וזה מפנים ,תתויאמ

  

מלט משיב ואו בחלום ה צודק דברים רבים ממותר י י אין ה, כפי מה שביארתי למעלהחדהא

 כך אי אפשר לחלום בלא דברים  ,  כי כמו שאי  אפשר לבר בלא תבן.מ ושיויח המדמ ה ושוהכ

  . ויבא מעורב האמת עם השקר,בטלים

ומה הוא  .  יוכל להבדיל התבן מן ה בר, בחכמה דאית ביה ולא בהשערתוא ל,והנה הפ ותר

ומפני זה פעמי ם  .  ומהו  שאין הוראה  בו כלל,חלק החלום שמורה על השפעה שנשפע בו

 ,  ושהם מכלל התבן ,יחשוב הפות ר בדברים מהחלום שאין להם עניין ולא הוראה כלל בהודעה

 .  ויקצר בעבור זה פתרונו מאמתת ההודעה שנשפעה בחלום ההוא.ואין הדבר כן

 , האמתרךדל  גם למה שאין לו  עניין וה וראה ע,ופעמים הפ ו תר יבקש עניין לכל פרטי החלום

 , ויבא עם זה לנטות מן העניין המכ וון בה וראת החלום ההוא בכלל,כי הוא ממותרי הדמיון

 הרב המורה  וכבר זכר .ולפרש הדברים הדמיוניים  שאין בהם שפע ממין הדברים המושפעים
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 ולא נחוש לפרטים , מהמשלים העניין הכוללחשניק ,אתוופרו אצל צוכיוצא בזה ב הקדמת ס

  .שבהם

 

ד ו יקשה מא, מושפעיםםענייני משלים מורים על , שגם בדברי החלום שהם כפי האמתשניוה

 פעמים יבואו משלי ם , במקום הנ זכרהרב המורה לפי שכמו שכתב  .על הפותר השגתם

ופעמים  . וו ן בראש המשל או באמצעיתו או בסופו המכןהעניי והושם ,מתחלפים במין וגם בסוג

 בעצמו משל  ד ויותר עמוק מזה ה יו ת המשל האח.ם מרוחקים אחר מפוזר במשליןעניייהיה 

 משל םכולופעם יהיה .  אחרןעניי אחריתי הוישוו אחד ןעניי ראש המשל הישוו ,ינים רביםילענ

חו המשער לדעת עניין ו ואיך יספיק כ, במה יש י ג איפה הפות ר, כןןהעניי ובהי ות . םעניינילשני 

 . המשל ההוא ועל מה יורה

 

 שישמרם המדמה כמ ו  , כפי השפע הנשפע בהםם שכבר יבואו בח לומות דברישלישיה

 ואיך יוכל הפותר להבדיל . ודברים אחרים שהם משל. מבלי העתקה ולא משל כלל,בלםישק

 הנמ של  םני שאת המשל במקו מפ, הוא שיתעה בז ה פעמי ם רבותמחויב ?בין  המשל וה נמשל

 .  המשלםאו שאת הנמשל במקו

 

 קרובי ו ואוה בי ו  שבהם תשוט ט  ,יני החולםיפול אלא בעני שהנה השערת הפותר לא תרביעיוה

  .ג" רלב וגם זה לזמן קרוב או תכף כדברי ה,מחשבתו

 , ומפני זה ח שב הפילוסו ף שלא יודעו בחלומות רק מה שהוא מיוחד לחולם בגופו וקרו ביו

 לא שאר הדברים הרחוקים ממנו ב מקום ובמדר גה  , כחלומות הסריסי ם,זמנו ומק ומו ת ועמוב

 .או זמן

 לארצות רבות ולשנים ם שכבר יבואו בחלומ ות עניינים כוללי,והכתוב ים מעידים שאין הדבר כן

 וכן בחלום הצלם שראה נבוכדנצר בו עניי ן  . כמו שראינו בחלום פרעה וכמו שיתבאר,רחוקות

 ה וכן ה מלכות החמי שית העתיד.שובי  הארץיפ ה  תחת יייות שימליכו  בכל הכולכ מארבעה

 ואיך יוכל הפותר בחכמתו והשערתו . שנהםאלפי'  והיה  זה לשנים רחוקות יותר מג.להיות

 .  שנים בכל העולםםלפתור מה די ליהוי אחרי אלפי

 

 , חכמת הפתרונים  עם היות שישלם בידיעת,י כפי המנהג הטבעת פתרון החלומו,ןכם הנה א

ועם .  ועניני החולם בפרטים כמו  שביארתי,ח המשער של הפותרו  ובכ,והרכב ות הדמיונות

 אין ספק שרחוק ,היות שפעמי ם בקצת החלומות יגיד הפו תר בדרך הטבעי קצת מהוראותיהם

 כפי מה  ,לוותת השפע כי אמם שיספיק בחכמתו והשערתו להשיג מהחלו,אווקרוב לנמנע ה

 . מן השמים'  מאת השנשפע עליו
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תיים  בשלמות רב ינאמנה שנמצאו פותרי חלומות יגידו עני ינים אמ'  כשמצאנו בעדות ה,ולכן

 כפי מה  ,ם כאלו תאמר יוסף הצדיק ודניאל ורבי ישמעאל ורבנו הקדוש ודומיה,בפתרונים

כי   , ותחבולו ת הרמאיןה כפי ההש ערם אין ראוי שנחשוב שהיה  פתרונ,םבעניינ ל"רזשהעידו 

 שהיה מלוה אותם ומאיר ,דשו אבל היה עניינם באמת רוח הק.חםו על כםהנה הגדותיהן מורי

 ישימהו לה ב ין  ,וה אל פותרו כאשר יל, כי הרוח  ה הוא,תיות הה ןיעיני שכלם לראות ולהשיג אמ

 ומה הם הדמיונות שבו שאין להם עניין   ,בחלומות מהו  הדבר המושפע שבהם הצריך לפתרון

 וא ם  , ועל מה יורה,תו רוח ישיג הפותר מאיזה מי ן מהמ שלים החלום ההוא ובא ו.בהודעה

 והרוח ה הו א יבין  הפות ר מהו מדבר י . וי ן הוא בראשו או באמצעי תו או בסופוו העניין ה מכ

 החולם קרוביו וארצ ו  ם וגם כן אם החלום ההוא עניין פרטי מגיע לעצ,החלום משל ומהו נמשל

כי  . ם הוא כולל למלכיות ולארצות אחרות ולזמנים רחוקים או א,כףי לזמן קרוב או ת,ועצמו

 כן פתרונה ,ת כפי ידיעתו המקפ,'כמו שההודעה הצודקת המגעת בחלום היא מאת ה

 .  ותמיד פעם אחר פעם מבלי טעות ושגיאה כלל,כשתגיע ממנו יהיה בשלמו ת גדול

 

אלהים יענה   ולפרעה ,)ח, בראשית מ(' הלא לאלהים פתרונים' םומפני זה אמ ר יוסף לסריסי
 רוצה לומר שהיו כולם כפי השפע , לפי שהיו הפתרוני ם כמו החלומות,את שלום פרעה

ח המשע ר ו לא שהיה בכ. ו לזה לפותר אותו פתרון,הי שהג יע לזה לחלום חלומווהאל

הנמצא כזה איש אשר  : אמר, ולפי שהכיר ז ה פרעה בפ תרוני יוסף.ובתחבולות הפותרים
 לפי שהיה פתרונו , מגלה רזיםה שהי,חס פתרונו לאל יתברךין דניאל י וכ.רוח אלהים בו

  .וגם נבוכדנצר הודה לו בזה . )כח, ב' דני (ברוח הקדש

 

 לכן היו  ,או מקום מושבו בתוכם'  וארון ברית ה,ולהיות ירושלם מקום הנבואה והשפע האלהי

  . רבים וצודקים בפתרונםת שמה פותרי חלומוםנמצאי

 

 לא , במדרגה עליונה מרוח  הקודש-  יוסף ודניאל- ן  שני הקדושים האלה בפרטולהיות פתרו

 זה יוסף הצדיק ,)כא, ב' דני ( יהב חכמתא לחכימיןל"חז דרשו ,בכח המשער ורוח טבעי

 ז ה   'ומנדעא לידעי בינה' .אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוךשנאמר 

 והרוח הקודש אשר חל )יט, שם ב(' חזוי ליליא רזא גלאבאדין לדניאל ב' : שנאמר,דניאל

 לכן לא נמנו הם  ,טול החושים  בהגעתהי שתצטרך בב, אינה נבואה גמורה, בילדותםםעליה

 ישימהו לדבר דברי חכמה  ,הי יחול כמו כן על הראוי אליוו אבל הוא שפע אל,בכלל הנביאים

ה  " מרק בפהרב המורהו שאמר  וכמ.תיות הדברים מפי ספרים ומפי חולמיםיולהשיג אמ

  .ב"ח
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 ובדניאל )ב, ב כג”ש(' דבר בי  ומלתו על לשוני' רוח ה' שלוםהליו  בז ה אמר דוד עאועל כיוצ

והילדי ם האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין   'כתיב 

 . נהג הט בעי למעלה מהמ, כי יחס הכל לאל יתברך להיותו ממנו.'בכל חזון וחלו מות

 כי אם מעט  , לא יוכל לראות ולהשיג מה בבי ת,שך ילךוכנס האדם בבית אפל בחיוכמו שבה 

 וכל דבר לא , אבל בזרוח עליו השמש יראה את כל אשר בבית,מזער בהצצתו ומשמוש ידיו

חו המשער לא יראה וישיג מהם כי אם ו כשיעיין  בהם כפי כ, כן פותר החלומות,יכחד ממנו

 אז יראה  ,ורוחו'  אבל כשעליו יזרח ה.ה והשגיאת וירבה בדבריו הטעו ,ומעט בהשערת

 . תת הדברים מבלי עמל ומבלי טעות כלליאמ

 

יחסת י ושמלאכתן מתףתת הפתרונים כפי המנהג הטבעייהלא כתבתי לך דעתי באמ
 ושהפותר אשר רוח  .פול בהם הטעות והשגיאהי ים ומכמה צדדי.למלאכת הרפואה
  ,'בר דברי אמת כאיש אשר עמד בסוד האלהים דבר בו יד

 .וזהו אצלי התר השאלה השלישי
 

 ]פתרוני החלומות שפתר יוסף[
 ממה  , הנה תדע מעלתם בשלמות ההשגה ומד רגותם ברוח הקודש.ואמנם פתרוני יוסף

 .שאומר

 מפאת  , הוא שפע מגיע מנפש הגלגל או מהשכל הנבדלהחלום הצודקכבר ביארתי ש

 הגשמיי ם  ם שלא יעכבוה ה מוחשים והע סקי,פש האדם בעת השינהההשערה האלהית על נ

 מבלי ערוב כזב ול א ,תתםי  והנה הנפש באותו שפע תקבל הדברים כפי אמ.מדבקותה

  .המשל כללה

לא ישמור  .  וכל שכן בעת השי נה, ומחריבן בדמי ו נותיות בונה  עולמוהכח המדמהאבל 

 ם בדברים אחריםלחקותם ולהמשיל אבל ימהר , המו שפעים ההם על טבעם וזכותםםהדברי

 יחקה הדמיון נחש או אריה רודף אותו והדו מ ה  ,א עליוו  כמו אם ראה שהאויב יב,דומים להם

  .לזה

 , ובחכמתו והשערתו כמו שביארתי. ויצטרך אל הפותר,שאר החלום ההוא סתום וחתוםיוי

 .יחקה אותו לכך עם ש,עתק המדמהי רוצה לומר מאיזה דב ר י,  ה הםםקויייהוא שידע טבע הח

  עד , קרוביו  ואוהב יו ואר צו וזולת זה,ני האיש החולם חלוםידע הפ ותר עניי מפני  זה שיךויצטר

 . שיוכל לעמוד ממנו על הרמוז בחלום
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 ,  הבין  ברוח הקודש אשר בו,והנה כאשר שמע יוסף חלום שר המשקים מהגפן  והכוס ו היי ן

 אבל היה  החלום עצמו השפע שהגיע  ,ם דמיוניים ו המ שלייםקויישלא היו הדברים ההם ח

 ם לכן כמו ששר המשקי.ה רוצה לומר שישוב להיות משקה  המלך כראשונ.לנפשו באותו חלום

 , להודיע',ונתת את הכוס על כף פרעה' כן פתר לו יוסף ',ואתן את הכוס על כף פרעה'חלם 

 ושלא  .שינה אלא מהות השפע עצמו שנשפע על נפשו ב,שלא היה החלום דבר מחוקק בדמיון

 וזה ו  ,שת ימיםוש השריגים שהיו מורים על שלו אלא בשל,היה בו דבר מן המשל הדמיוני

 ושלא היה מחוקי המדמה כטבע  , שידע יוסף שהיה עניין החלום ההוא כפשוטו,הפלא הגדול

  .שאר החלומות כולם

 

כל ממאכל  על פרעה שא','ו אכל העוף וגו ' :וכן בחלום שר האופים הי ה אפשר קרוב שיפתור

ובאיוב על האנשים . ם כי הנה הנביא ראה את נבוכדנצר בצורת נשר הגדול גדול הכנפי.סליו

 היה חלום שר  , על פרעה'ואכל העוף' ואם היה מפרש יוסף .'ובני רשף יגביהו עוף'הגדולים 

 זה נותן את הכוס על כף פרעה כפי עבודתו  ,ה כחלום שר המשקיםוה  בשווהאופים שו

 ,י םו  וכבר יורה  על היות חלומותיהם שו.ה  נותן לו מכל מאכל פרעה ואוכל מסליו  וז,ואומנתו

  .ושנאסרו יחדו במשמר אחד ובלילה אחד ועל מטה אחת חלמו

ואתן את הכוס על  ' ולכן .רש חלומותיהם כפשו טםי בשפ,אבל יוסף הב דיל ביניהם  הבדל רב

 ם גם כן והעוף אוכל אותר ש ופי. ויצא מזה שישוב  לכבודו, פתר אותו כפשוטו',כף פרעה

 שאז עוף השמים יאכל את בשר  , ויצא לו מזה שיהיה נדון לצליבא,ם על עוף השמי,כפשוטו

  .ראשו

 להיותם , ההםם שיפתרו כל החלומות על זולת הדברי,לו היה י וס ף נוהג מנהג הפותריםיוא

 ןכם א היה א ול,קוי לכוס פרעה ולענבים ולשאר הדבריםי היה מב קש ח,קוים דמיונ ייםיח

 .  כפי מה שהיה הדבר ו יצא לפועל,פותר האמת באותם החלומות

ויפתר לנו את חלומותינו איש   אמר ,בח שר המשקים עניין יוסף לפרעהיומפני זה כאשר ש
 .ם כמנהג שאר הפותרי,מוי כ לל בחלומותינוי רוצה לומר שלא עשה המשל וד.כחלומו פתר

 , כן פתר ופרש אותו, שחלםם  כפי פשוטי הדברי,לומר רוצה .אבל לכל איש ממנו פתר כחלומו

 . מבלי שיפרש דבר על דרך המשל

 

 ם  ומשיגים חכמי הטבע יו דעים שהם היו אצלם כי הנה החרטומי, פרעהםוכן עשה בחלו

  : הקדמותשלוש בחלומות פרעה ם קיימו וקב לו עליה,םבטבעי הדבר י

 

 אותם בשתי עתות מובדלות זו מז ו  ם לפי שחלם והייתה ט ענת,יםי שהיו החלומות שנהאחת

 .   זה מזהם מתחלפייםקוי י ובח,יםבינתיעם יקיצה 
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 ולא , לא לכללות ארצות, לפרעה לעצמו ופרטיו תו ולזמן קרובם שהיו החלומות מגיעישניתוה

 שהדברים שיודעו בחלומות הם דברים ם לוסופיי כדעת הפם לפי שהיה דעת. רבותםלשני

 . חולם לקרוביו או עמו תמיד לםמתייחסי ,םפרטיי

 

 כי להיו תם , לדברים אחריםיוחיקו משל ,  שראה פרעהםבליי שהיו הפר ות והששלישיתוה

 ו מפני זה  הי ו  , בהכרחם אחרים והמשלים לדברייםקוי ימפועל המדמה חשבו  ה יותם ח

 שבע  ם ובעניין השבלי.ת בעניין הפרו, שבע בנות אתה קובר, שבע בנות אתה מוליד:םפותרי

 ובפתרון זה היו עו שים מהם שני .ל"זבריהם  כד,אפריות ימרדו בך'  ז,ת אתה כובשאפרכיו

 ם  ומשליםחיקוי היו  ם לפרעה בפרט ושהפרות וה שבלים מגיעים  ושהיו הדברי,תחלומו

 . לדברים אחרים

 

 עם , פרעה אחד הואם שהנה חלו, ברוח הקודש הבי ן שהיה  ה אמת בהפך כל זה,אבל יוסף

 וכן  .מפני שנפעם רוחו מחוזק ה שפע המגיע אליו ממנו נפסק חלומו. יםנתייהיות שהקיץ  ב

 על כל ה כי אם להשגח, בעצמו ב פ רטה לא לפרע,תהי ו אלה ההוא הודעם ה חלוההבי ן שהי 

 ושלא היה החלום ההו א  . שלא יכרתו ברעב, וגם על כל הארצות אשר סביב ותיהםםארץ מצרי

קוי לדבר י מש ל וחם  והשבליתה שלא היו הפרו וכן רא.ד שנה" אלא עד סוף י,לזמן קרוב ות כף

 על  םבלים הט ובות מוריי שהפרות הטובות ו הש,ם אבל שהיו כפשוט,םאחר כדברי החרטומי

 וברבות התבואה יהי ו  .ת וטובות בריאות ויהיו הפרו , יעלה כל עשבםבו י הגשמיי כי בר,השבע

 ועל חסרון המים  והשבלים הרעים היו מורים על הרעבתוהפרות הרעו. השבלים טוב ים

  . וה עדר התבואותם וחסרון העשבי,בארץ

 וזה היה  באמת .ם לדברים אחרייםקוי י וחם ולא היו המשלי,ם האלה כפשוטם והי ו הדברי

 רש  וכבר הורה עלי ו גם כן מה  שהבין  ופי.ת מורה על שלמות הרוח האלהי,התכלית החכמ

שנים באות שבע גדול בכל הנה שבע  :אמרנ וכמו ש,שהיו שנות השבע בלבד בארץ מצרים
  .ארץ מצרים

 

 וכמו , מצרים כי  אם בשאר ארצות הסמוכו ת אליהץ לא יהיה באר ,אמנם הרעב בלבד אמר

 ולא ידע זה מכ ח החלום אלא  ויהי רעב בכל הארצותואמר  ץוכלה הרעב את הארשאמר 

ו  "ב מחוש ומוחש כתב ארסטאמר ובמ .מרוח הקודש אשר בו וכמו שיתבאר אחר זה
טה  י ויעצו שיטמנו הח, ושנשאל מהם יוסף והודיעו מהרעב,לומות שחלם מלך מצריםשהח

 וגם זהו היה מ פתרו ן  ,שאר עד שנת הרעביפסד ותי  כדי שלא תםבליהיבשני השבע בש

  .השבלים
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ח ו לא כפי הכ, הקו דש באמתח ברוה ושהי,לו שלמות יוסף בפתרוניוו מזה כרהנה התבא

  .המשער

 .'ה השאלה הדוהותר במה שביארתי בז
 

  ]יד-א,מא [ פרעה אל יוסף חלום חלמתיר ויאמ...ויהי מקץ
 שהם שתי שנים אחרי שיצא שר המשקים מב ית  ,ים ימיםיפר הכתוב  שמקץ וסוף שנתיס

 והוא שם התואר לכל מלכי מצרים , קרה מקרה שפרעה,הסוהר ולא זכר את יוסף וישכחהו

 כי בעבור שארץ מצרים תשתה ,ד על היאור חלם פרעה שנראה לו שהיה עומ,היו נקראים כן

 .  כפי עלות נילוס להשקות את הארץ או העדר עלייתו,א השבע או הרעבו וממנו יב,מן היאור

פוי  י כי י, והנה ראה אותם יפות מראה ובריאות בשר,לכן ראה בחלומו הפרות עולות מן היאור

ה על הבריאות וטיב   מור,הגהה ומרא ה הגוף שהו א המוחש המושג ראשונה לחוש הראות

  .דו ן יהמזג והע

 שהוא שם העשב הגדול ,אחו שתרעינה בם וראה אותליפות מראה בריאות בשרולכן סמך 

 תשבע פ רווראה גם כן . 'היגאה גמא בלא ביצה יש גא אחו בלי מים'אמר נ כמו ש,סמוך למים
ל ה   היאור להיותו בלתי עותבי שגם לס,מן היאור מבלי הפסק אחרות עולות אחריהן

והגהה שזה מורה ע ל העדר הלחות   .ה המראתרעו היו ב הפך הראשונות ,להשקות את הארץ

 ת להגיד שימשכו הרע ו,על שפת היאורהראשונות  ת ותעמודנה אצל הפרו,ודקות הבשר

 ושהפרות הרעות תאכלנה את הפרות .בת היאו רי וכל זה בס. מבלי הפסקתאחרי הטובו 

  . התגעשותו הקיץ מ שנתותבי עד שבס,מראה והתגעש פרעה כל כך מאותו .הטוב ות

 

 עולות  םשבע שבליוראה . קוי ים קראו חלום שניי כי כפי החויחלום שנית ,מיד ויישן אבל חזר
בריאותם וטובתם ב השבע ם רוצה לומר שהיו רצופות כל אות,בקנה אחת בריאות וטובות

קדים שנקרא כן מפני שבא   רוח , שדופו ת קדים,לוייקות מבלי מי וכ ן שבע שבלים ר,בלי הפסק

השבלים הדקות את שבע אותם  ותבלענה ,צומחות אחריהן היו ,ממזרח ויפסי ד התבואה
 .  ואז יקיץ פרעה שלא ראה מאותו חלום עוד, שראה ראשונההשבלים הבריאות והמלאות

לו י  שהיה נראה לו בחלומו כא, להגיד שהיה  החלום כל כך מסודר,והנה חלוםהאמנם אמר 

 .  אז הכיר והרגיש בעצמו שהיה חלום מה שראה, אבל כאשר הקיץ פרעה, ב הקיץהיה הדבר

 

 אולי ,קרו לא להגיד שחשב בחלומו כל הלילה עד הב,ויהי בבקר ותפעם רוחווהנה אמר 

 כי הנה התפעמו ת .ותתפעם רוחוקר אז ו וכאשר לא חלם עוד בב,ישתלש חלומו כאשר נשנה

 .ויקץ פרעה הוא סמוך ל, אצלוויהי בבקר רושאבל פי .הרוח הוא קרוב שיהי ה סמ וך ליקיצה
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כי נתבהל מהחלום  ,ותפעם רוחו ואז ,קרו ויהי זה בב, ויקץ פרעה והנה חלום,רוצה לומר

  :תוי תנאים מורים על אמשלושהכ בחלום " והתחברו א.דומא

 . דורו הנפלאי סחדהא

 שאז החלום יות ר  ,חקר אחרי  התכת האידים העולים מהאצטומכא אל המוו שהיה בבשניוה

ש חלומות ו שלבפ רק הרואהוכן אמרו . פילוסוף בחוש והמוחש הכמו שאמר .צודק

 . ' חלום של שחרית וכו,מתקיימים

  . כאלו הרגיש בחוזק הש פע הנשפע עליו בחלום,ותפעם רוחו . התפעלות החולםשלישיוה

 

 ואת כל ,בעיים בדברים הטם והם היודעי,ולכן שלח פרעה ויקרא את כל חרטומי מצרים

להם   בעצמו ויספר פרעה . באצטגנינות השמים ובפתרון חלומותם רוצה  לומר היודעי,חכמיה
. והפסוק הז ה  מורה שלא היו פותרים או תם לפניו כלל .את חלומו ואין פותר אותם לפרעה

ישב  י כי למה לא ית,והדבר הזה קשה. ישב על פתרונםי שלא היה דעתו מת, דרשול"חזאבל 

 ובמה י ודע , ופרעה לא היה יודע חכמת הפתרון,ישב בלבו פתרון י וסףי ונת,פתרונםעל לבו 

  . ושפתרון יוסף הי ה אמיתי,איפה שלא היו פותרים אותו כראוי

  .'הנמצא כזה וגואורו הוא אחר זה במאמר י מקום ב,אבל זה
 

ית ויחלום שנ כמו שאמר , שהכתוב פעם קורא החלומות האלה בלשון רבים,ואתה תראה
ויקץ פרעה והנה  כמו שאמר , ופעם קורא שניהם חלום אחד,ואין פותר אותם לפרעהואומר 
בחלומי הנני . ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי , ויספר פרעה להם את חלומו,חלום

 ולכן , הכל ח לום אחדהלכן אשוב שפרעה הרגיש בעצמו שהי .' וארא בחלומי וגו,'עומד וגו

 כמו שחלם אותו , אמנם הפותרים חשבו שיהיו  שני חלומות.שון יחידהיה מכנה או תו תמיד בל

 .  ושהוא היה טועה ב מחשבתו שהם אחד,ויקיצה בינ תיים קויי םיבשתי שעות ובשתי ח

 

 מה שקרה לו ולשר האופים עמו בפתרון  ,וכאשר ראה שר המשקים שהיה קרוב למלך

 ולכן אמר לו  . את חלומורלפתו כדי שישלח בעדו , ראה להזכיר  את יוסף לפרעה,חלומותיהם

  : לפי שהיו שנים,ם ואמר חטאו בלשון רבי,את חטאי אני מזכיר היום

  ,החטא שחטא שבעבורו קצף המלך עליו וישם אותו במשמר

 .  שחטא כנגד יוסף בשלא זכרו וישכחהוחדוהא

 

 הסי ר  ,ם  היה רוצ ה לשבח את יוסף בפתרון ה חלומות שחלם לו ולשר האופיאומפני שהו

 שהנער ההו א  , אם תחשוב אדוני המלך: ואמר,בדבריו הספ קות שהיה אפשר שיפלו על זה

 מפני שידע שלא היה בי עוו ן  , ו חלום שר האופים לרעה בתחבולה,פתר את חלומי לטובה
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 כלומר  ,פרעה קצף על עבדיו כי , אין הדבר כן, וששר האופים חייב ראשו למלך,אשר חטא

 . הנער מי משלנו הנקי ומי הפושע ולא ידע ,קצף על שנינו ביחד

 

 מביא את הנער ההוא לפתור ,לוף מקומות  במשמר שהיינו בהםיגם אין ראוי שתחשוב שח

 ולשר , כאלו תאמר שהייתי אני  בחדר אחד למעלה,חלומי לטוב ה ולשר האו פים לרעה

ויתן  :ו וזה אומר. כי שנינו אנחנו היי נו במקום אחד במשמר, אין ה דבר כן,רהאופים בתוך  הבו
אותי  , רוצה לומר שהורג ושוחט ה אנשים במצות המלך,אותי במשמר בית שר הטבחים

 .  שני פעמיםאותי ולזה אמר .ה וב מקום  אחדובאופן שו ,ואת שר האופים

 

 שידע שמי שיחלום בהיו ת ,גם אין ראוי שתחשוב שידע הנער דרכי הפתרון מ צד הכוכבים

 עד שמזה יאמרו ,ום בהיו תה בצדק יהיה כך ומי שיחל,הלבנה עם שבתי יראה כך וכך

כי הנה אנחנו חלמנו .   החולם שיראה בכך ימים  מהחדש יהי ה כךםכביוהפותרים מצד הכ

 שהיה נראה בעניינם לפי , רוצה לומר שנינו אנחנו חלמנו חלום,בלילה אחד אני והוא

 םזה לחיי ם ועם כל זה הגיע מחכמתו להבדיל ביניה,התדמותם וקורבתם שהיו חלום אחד

  .וזה למות

 

 שהלך לשאול ,ח השערתו ותחבולותיווגם אין ראוי שתחשוב שהביאו לאותם הפתרונים כ

 והוא . אינו יוצא חוצה, כי ה וא היה שם  אתנו, אין ה דבר כן, ואז פת ר לנוועניינינ מן תולדע

 גם הוא  ,יני הארץ הזאתי ואינו יודע מענ, מעבר הנהרעברי גם הוא . אינו יודע בהשערות,נער

  . ואיך ידע העבד עניני השרים אשר בשער המלךעבד לשר הטבחים

 כי לא חשבנוהו לכך אלא שבעבור שלא היה אתנו , לא לתכלית הפתרוןונספר לוועם כל זה 

 .  כמו שיספר האדם לעבדו מעשיו בשלא יהיה לו איש אחר לדבר עמו,אדם אחר ספרנו לו

 איש  אבל,דרך המשל ונמשל כמנהג הפותריםועם כל זה פתר לנו את חלומותינו לא ב
 כי אני הייתי חולם שאתן את הכוס על כף פרעה , שהיה הפת רון כפשט הח לום.כחלומו פתר

 וכן לשר האופים שחלם והעוף אוכל אותם מהסל  ',ונתת את הכוס על כף פרעה' ,והוא פתר כן

איש כחלומו פתר זהו  ו',ואכל העוף את בשרך מעליך' פתר לו הדברים כפשוטם ,ימעל ראש
  .שהיה פלא גדול כפי טבע החלומות והק ויי המדמ ה ב הם

 

ויוסף . כאשר פתר לנו כן היה כי . כןה ולא הי,וכבר חשבנו שהיו דבריו ה בל מעשה תעתועים

 בפתרונו  תלהואותו שר האופים . בפתרונו שאמר שאשוב על כניאותי השיב על כני  ,הנזכר

 . אשר פתר לו שהיה תלוי על עץ
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 נראה  ,שת הימים שעשה יוסף בפתרונווומאשר שר המשקים לא שבחו לפרעה בהגבלת של

שת הימים אעשה משתה  וכי אולי היה יודע שבשל. שחשש אולי יאמר המלך אין זה מן הפלא

 .  ולכן לא זכר לו דבר מזה שר המשקים.ניכםי ואז היה מחוי ב שאדון עני,יום מולדתי

 

 ולכן  .בה  להביא את יוסף לגדולהי ומהם היה לס, המשקיםפור שריוהנה פרעה  התפעל מס

 ,  מפני כ בוד המלכותויגלח ,שהיה  אסור שמהויריצוהו מן הבור א את יוסף ושלח מיד לקר

  .אולי שנתנם לו שר המשקים או שנתנו לו מבית המלך .ויחלף שמלותיו

 .והותרה עם מה שפירשתי בזה השאלה החמישית
 

  כמ ו  , פועל הרעות והטוב, וכי ה וא עושה גדולות עד אין חקר,לות אלהיםוועתה ראה מפע

 ספר הכתוב עשרה דברים , כי הנה תמצא שבסדר וישב שעבר.''אני אמית ואחיה וגו'שאמר 

 . ים שבאו לו מההצלחה כנגדםר ובסדר הזה ספר עשרה דב,מהצער שבאו על יוסף

 

  , ששם כתוב שיוסף היה שנאוי ונתעב מאחיוהראשון

 . ב מן הזרים פרעה וכל מצריםו וב שהיה אהוכאן כת

 

  )ח, לז ( שם כתוב ששנאוהו על עניני החלומותשניה

 . כאן כתיב שאהבוה ו על עניני החלומותו

 

  )כג, לז(' ויפש יט ו את יוסף את כתנתו את כתונת הפסים אשר עליו' שם כתיב שלישיה

  .וילבש אותו בגדי שש וישם רביד זהב על צוארווכאן 

 

  )כד, לז ( שם כתיב שהשליכוהו לבור ערו םירביעה

 . וישלח פרעה ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיווכאן 

 

  )כח, לז ( שם כתוב שיוסף היה נמכרחמישיה

  .וכל העם באו מצרים לשבור אל יוסף אמרוכאן כתיב שהיה מו כר שנ

 

  )יח, לז(' ותו להמיתוובטרם יקרב אליהם ויתנכלו א'שם כתיב שהלך יוסף אל אחיו שישי ה

 . וכאן כתיב שהלכו אליו אחיו ובטרם יקר בו אליו ויתנכר אליהם

 

  , שם כתיב שנתפרד מאחיושביעיה
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 . וכאן כתיב שנתחברו אחיו עמו

 

 .  בירידה ובשפלו ת)א, לט(' וי וסף הורד מצרימה'שם כתיב שמיני ה

  .ונתון אותו על כל ארץ מצריםוכאן 

 

 . ) ח-ז, לט (ו אשת אדוניו שכבה עמי  ולא רצה שם כתיב ששאלתתשיעיה

 . וכאן שנשא את אסנת בת פוטיפרע לאשה

 

 . )כג, מ ( שם כתיב שלא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהועשיריה

 . וכאן שזכרו ו שבחו את פרעה

 

 ו הוא  ,הנה אם כן עשרת הדברים האלה שנזכרו בסדר הזה היו תנחומו ת לצרות יוסף ותוגותיו

מפי עליון תצא הרעות והטו ב שהרע ההוא שקרה ליוסף היה הכנה ואמצעי לכל המוכ יח ש

 .הטוב וה מעלה שקנה במצרים

 

  ]לב-טו,א [ ועתה ירא פרעה...ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי
  , לפי שהיה דעתו תמיד שכל מה שראה היה חלום אחד. חלום חלמתי:אמר פרעה אל יוסף

 .  ואם בהחלט שלא נתנו לו לפתור כללאם לדעתו ,ופותר אין אותוואמר 

 שתשמע חלום , עניינו אצלי.ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו :ואמר

פר ממנו שר י שהוא היה הדב ר המבהיל שס, מבלי עשות בו משל ונמשל,לפתור אותו כפשוטו

פתו ר  כלומר ל,תשמע חלום לפתור אותו אלא , ולזה לא אמר תשמע לפתור חלום.המשקים

 . אותו כמות שהוא על פשוטו

 רוצה לומר שאין ראוי שי קרא הוא הפו תר ,בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה :ויוסף  השיב ו

 .'הלא לאלהים פתרונים' וכמו שאמר לסריסים .י"כי אם הש

 

 הנה , ואפשר שיעשה מבלי קצתם. מאשר הוא נעשה על ידי פועלים רבים,ועשה כל זה טענה

בות ראוי שיהיה יחסו א ל י סארבע מ, לא פועל כי מפועל שהוא אחד,כליהקצת ההיא הוא 

 רוצה ,בלעדי וזהו שאמר .תבה באמתוי לא יהיה ס, ואם לא יהיה כן.המסוב ב יחס הכרחי

 לא , ולכן הוא השומע החלום לפתור אותו,י מבלעדי יוכל לענות את שלום פרעה"לומר הש

 שיוחס הפועל פשראי  וא.אפשר שיפעל הפועל בלתו ש, וזה עניין הכלי. כי אני בזה כלי,אני

 . כי אם שמניע החרב הרגו, שלא יאמר החרב הרג את האדם, אלא למניע הכלי,אל הכלי

 להיותה מבוארת בעצמה , והשמיט התולדה.'יתפאר הגרזן על החוצב בוה'וכמאמר הנבי א 
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תשמע  :ולמר ה שא כי היה זה ממנו טענה על מ,ויען יוסף וזה  טעם .הכרון ההקדמיעם ז
  .חלום לפתור אותו

 

 ואם בשנותו ,דלותלת י אם בהוסיפו  מ:פר פ רעה חלומו ליוסף ושינה ד ברים מועטים יוהנה ס

 כי .קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנהותבאנה אל  ואם מה שהוסיף לבאר ,ארו לתהממרא

 . יין כפי צורך הענחד אם והאריך במקו חדצר הכתוב  במקום איוק. העניין קרוב

דש אשר בו הדברים אשר בהם נשתבשו ו הבין ברו ח הק,והנה יוסף כ ששמע החלום

 שהעניין  בכולם הו א  , והודיע לפרעה, שהם שלשת ההקדמות שזכרתי למעלה,החרטומים

 ויוסף  , מהשבליםחד מהפרות ואחד א: כי הם חשבו שהיו  שני חלומות.בהפך מה ש חשבו

 שהיו הפרות  , מהפרות ומה שבלים ביחד הואדחחלום פרעה א אלא ש,אמר שאין הדבר כן

 . ן"רמב כמו שכתב ה,סימן לחרישה והשבלים סימן לקצירה

 ,בתה התפעמות רוחו מחוזק השפע הנשפע עליוי הייתה ס,ואמנם היקיצה שהייתה בי נתיים

 ,  ושפרעה היה מקפ יד בעניין היקיצ ה, ומה י ות זה יסוד טעות החרטומים.ומאותה רעדה הקיץ

  .חלום פרעה אחד הואמרו ו בא,טול ההקד מה הזאתי יוסף פתרונו בבלכן התחיל

 

 וכי   ,ם אחרים שקבלו החרטומים הוא שהיו הפ רות והשבלים משל לדברישניתוההקדמה ה

 .היו מחקו יי ה דמיון ומ המש ל בחלום

 אלא ,קוייםימויים ולא חי שלא ראה פרעה בחלומות ד,וגם זאת הודיע יוסף שהיה טעות בידם

 : ועל זה אמר, והוא מה שראה מבלי משל וחידה,פיע הקדוש ברוך הוא בחלומוהשפע שהש

 כאשר הוא עושה  , רוצה לומר הגיד לו הדבר כפשוטואת אשר האלהים עושה הגיד לפרעה

 . אותו מהשבע והרעב אשר יזכור לא המשלו

 

ו  יחס ונוגע אליי שהיה חלום פרעה מיוחד ומת, שקבלו החרטומי ם הואשלישיתוההקדמה ה

  . ושהי ה לזמן קרוב או תכף,בפרט

 כי הוא מור ה על השבע והרעב הכולל את כל ארץ מצרים ולש אר  ,ויוסף  הודיעו  שאין הדבר כן

 שבע שנים מהשב ע  םד שני" י, רבותם וגם הוא דבר לשני.חד לפרעהו ואינו דבר מי,ארצות

לים  שבע פרות הטובות שבע שנים הנה ושבע השב וזה  אומרו,ושבע שנים מהרעב
 ויורו  א ם  , וביאר שאין  שני השבע שבעה ושבעה  כי חלום אחד הואהטובות שבע שנים הנה

וכן שבע הפרות ושבע . כן הפרות הטובות והשב לים הטובות על שבע שנים מהשבע בלבד

 .  כאלו אין בהם גרעינים מורים על שבע שני רעב,השבלים הרקות
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רעה את אשר האלהים עושה הראה  הוא הדבר אשר דברתי אל פואמנם אומרו אחר זה 
ח התבודדותו  וחס לעצמו בפרט מכינו שלא היה חלומו  מגיע מיוחד ומתיי עני,את פרעה

 ה שמפני ששוטטה מחשבתו במה שיהיה  לזרעו מהמלכות והממשל,כחלומות של נבוכדנצר

ל  אב, ולא היה כן חלום פרעה. וראה הצלם',רעיוניו על משכבו סליקו' ,אשר הוא קנה בימיו

 והי ה  , הגיד אליו האלהים מה שרצה לעשות בעולמו,מבלי התבודדותו ולא שוטטות מחשבתו

 .  עניין כולל למלכיות ולארצות ולא פרטי לךןכם זה א

 

 ,  תוכל לתקן הרע הנרמז בו,והנה רצה ה קדוש ברוך הוא להראותו ולהגידו לך להיותך מלך

וביאר מה ו   ,ה הראה את פרעההוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עושוזה ו 

כי השם הודיע ' שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים וגו והוא ש,אשר הראה אותו

  .בע להודיעו שבזה יתקן  הרעבו והראה לו שני הש,א כדי שיתקנהוולו הרעב העתיד לב

 . לא בשאר הארצות,בע יהיה בל בד בארץ מצריםווכבר זכרתי שיוסף ביאר לפרעה שהש

 שהיה עולה ומשקה את הארץ הודיעו  ,ר שתמיד במצרים היה שובע  מפני נילוסובעבו

  :םדושייבע יהי ו  שני חושבש

 .  מהנהוגר רוצה לומר יות,בע גדולו שיהיה  שחדהא

 לא בלבד במקומות  הסמוכים לנילוס שהוא עולה ומשקה  , בכל ארץ מצריםה שיהישניוה

 . אותם

שיקומו שבע שנים אחרים רצופים אחריהם מבלי   להגיד ,וקמו שבע שני רעב אחריהםואמר 

 כמו שאמר  , ולכן לא אמר ברעב בארץ מצרים, שבכו לם יהיה רע ב בכל הארצות,הפסק

 .  אבל הרעב יהיה  כולל כל הארצות, לפי שבשבע יהי ה פרטי שם,בשבע

 

 שאמר שהפרות הטובות  עמדו באחו ולא ,פורי החלו םי שראה יוסף ז ה מ סן"רמבוכבר חשב ה 

 כי הלכו ארץ ולא ידע , אבל הרעות אחרי שאכלו הטובות לא אמר שעמדו שם, משםהלכו

 . פרעה אנה הלכו

 בעצם על  ם מה יאמר בשבלים אשר הם מורי, כי אם כה יאמר הרב בפרות,ואינו נכון בעיני

 .  על הקציר גם לדעת הרבם מורים להיות,השבע ועל הרעב

 וזה רמז  ששנות הרעב ,רעו ת את הטובו ת שהנה שם על שפת היאור אכלו  הפרות ה,ועוד

  .יאכלו שם את שנות השבע

 

 כמ ו  , אשר בושדוח רוח הקו שיוסף ידע זה מכ,אלא שהאמת בזה הוא מה שכתבתי למעלה

ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את ואמר . שידע דניאל את חלום הצלם ופתרונו
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 כי  , רוצה לומר בגופה ועצמותה,בעושאר בארץ מצרים רושם מהשי להגיד שלא י,הארץ

 .  שיכלה הרעב את הארץיחוי ב ולכן ,פה מבלי  מיםישאר הארץ עיית

 

יראה שהוא כפל  , מפני הרעב ההוא אחרי כןץולא יודע השבע בארואמנם אומרו אחר זה 

  .ומותר

 שלא תשוב בנקלה , חסרה כל כךץשאר הארי שגם אחרי עבור הרעב ת,אבל עניינו אצלי

 לא תראה בהם הב רכה שהייתה  נראית בזמן  , באופן שגם שירדו גשמים,אשוןלאיתנה הר

 לא יסור בקלות וגם אחרי ביאת  ,ץנוי בארי ויעשה ש,כי כבד הרעב מאד ,בת זהי וס.השבע

  .המים

 ולא יתכן שישוב  אל .מפני הרעב ההוא כי הוא שב  אל אומרו ,אחרי כןוזה טעם או מרו 

דע שאין ו שמזה יו , כמו שביארתי,ונשכח כל השבע כי י היה כפל אחרי שאמר ,בעוהש

 אבל  . כי למה יהיה נשכח הדבר הזה מפיהם, שזכ ר הכתוב כאן מיוחסת אל בני אדםהשכחה

 . כל לחותהיבש כל כך שתשכח ממני שתת,השכחה היא בעצמות הארץ בגופה

כר  יבע נו רוצה לומר שלא יהיה הש,כפשוטו ץ ולא יודע השבע בארויה יה לפי זה  אומרו

  . אחרי עבור זמן ה רעב, וגופהץבעצמות האר

 .  האלהםוזהו באמת הדקדוק אמתי בפסוקי
 

 ולא ראה יחד , אחד למה נשנה בלילה אחדם החלוה אם הי,ולפי שיוכל פרעה להקשות

 כי היה הדבר מזומן  , לכן אמר יוסף שהיה זה להודיע, בלים מבלי יקיצה ביניהםי הפרות והש

  .לעשותווממהר האלהים  ,ונכון
 שממה ר  , שפירש ועל השנות החלום אל פרעה פעמים בלילה אחד,ן"רמב ה רשוכן פי

 כי הם מודיעים הרעב  , ראוי שנאמר שהיה די בשב לים, ולפי דעתו זה.האלהים לעשותו

  .באמת

 .'והז' הותרו השאלה הווכפי מה שפי רשתי בפסוקים האלה 
 

  ]מ-לג,מא [ר פרעה אל יוסף ראהויאמ... ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו
 שהיה תכלית  מ ה  ,את אשר האלהים עושה הראה את פרעהבעבור שאמר יוסף לפרעה 

 והודיעו עוד , כדי שיתקנהו ולא תכלה ארצו ועמו מפני זלעפות רעב,שהודיעו בחלומו מהרעב

ה  עת,רוצה לומר עתה שידעת כל זה ,ועתה ירא פרעה לכן הודיעו ,שממהר אלהים לעשותו

 ולא תשליכהו  ,קון  הדבר הגדולי ראוי שתקיים עצת אלהים בת,כוב עוד בזאת העתהימבלי ע

  .אחרי גווך
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 כי  ,דותיות וחכ ם בשכליותי המת רוצה לומר נבון במעלו, וחכם איש נבוןולכן ראה ובחר לך

בוץ  יקוק הזה מה חומש ו להיות החה אם התבוא. ההם צריכין בעניי ן ה זהםהיו שני התנאי

 ויצטרך עליו מפני זה אדם נבון  . וירבו עליו הק טטות,ה שיז כור דבר חדש במצריםהתבוא

 ותצטרך גם כן  . חן ושכל טוב,לדעת פשר דבר ולנהל את עם המצרים בדבר הזה בחכמה

 , קר השער ובמכירתה גם כן בשני הרעבי שלא יתי,התבונה בקנו ת התבואה ב שני השבע ב זול

 ויאסוף הון עתק  , הארצותר והשאר למכור לשא,הטףובתת למצרים באופן ראוי לחם לפי 

 . למלך

 

 שהיא ארץ , כדי שתתקיים התבואה במצרים,והי ה גם כן שיהיה חכם י ודע בטבעי הדברים

ואמר לו . ר"ב כמו שזכרו  ב, בערבו עמה דברים המקיי מים אותהם מהשני,לחה כל כך

 כי לא יתכן שי ת ן  ,שררוצה לומר ל ,ישיתהו על ארץ מצריםשהאיש החכם הנבון ה הו א 

 .  ויהיה ידו כיד המ לך,האומנות הז ה כי אם לאדם גדול שיהיה ממונה על כל הארץ

 

 .  פניםשני מחד אפשר לפרשו בא,יעשה פרעה ויפקד פקידים וגומר :ואמנם אמרו עוד

טה  י כיון שאין למלך ח, איך תעשה לתקן את הרעב הזהאמרתם  וא: יוסףר שאמחדהפן הא

 שישית האיש נבון   , שיעשה המלך מה שזכרתי,נה זה תוכל לעשותו בזה האופן ה,באוצרותיו

רוצה לומר שהאיש החכם ונבון ישים מס  ,יפקד פקידים וִחמש והוא ,וחכם על כל ארץ מצרים

וחמש   וזהו . שיתנו עובדי אדמה בשני השבע מכל התבואה החמישית לפרעה,על כל הארץ
 , ומלבד החומש ההוא.ש חכם ונבון  את כל התבואהרוצה לומר שיחמש האי ,םאת ארץ מצרי

והנה זה כשיקנו   ,את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה אותם הפקידים יקבצועוד 

 תהיה התבואה בזול , כי להיות שבע גדול בארץ מצרים.ן"רמבאותו ממעות המלך כדברי ה

 .  שנולדה שםת ובפרט במקומו,דומא

 

 לא שיקבצו כל התבואה .נו כל הנמכר בשער שיקנו הכלי עני,ויקבצו את כל אוכלואמרו 

  .שאר להם מה לאכולי ולא י,מבעליה

 כי תהיה בזה ,לה מעיר אל עירושאוה כי אמר שלא י,ואחר שדבר מהחומש ושי קנו למלך

 אבל יצברו  .שארו מבלי ברי וגם יחרה אף העם עליו בה, וההבאהההוצאה רבה  בטעינ

רוצה  .תחת יד פרעה ותהיה , בערים שיקנו אותה שמההפקידים הה ם קצת אותה תבואה

 או כל  ה לפי שיה י, ובזה  יתפייס העם,גע בו יד אדם מהעירי שלא ת,לומר באוצרותיו ורשותו

   .ה והשאר כלו יהיה בשמיר,בערים למכרו שם בעת הצורך לצרכם

יהי ה   והשאר , רוצה לומר מקצת האוכל ההוא יהיה בערים ושמרוםאוכל בעריוהוא אומרו 

 .  וביד אותם הפקידים בשם המלך, וה שמירה תהיה  בעיר מצרים כמו שיתבאר,בשמירה
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 כי  מי ומ י יה יה נ אמן בהי ות ה בר  ,האמנם צריך אזהרה רבה  בפקידים שלא יכנסו ידם בתבואה

ינו  ישענ ,קדוןי לפ והבן אומרו .קדון לארץיוהיה האוכל לפ ועליהם נאמר ,בידו בשני ה רעב

 כן  ,קדון אי ן  ביד הנפקד לשלוח יד בוי כי כמו  שהפ,קדוןי פתץ הה ו א בתורשיהיה  הבר  המקוב 

 וזה טעם .קדוןי שהיא אצלם בתורת פ,יהי ה אסור לפקידים ההם לשלוח יד בתבואה הזאת

 שהו א  , אלא ביד הפקידים,קדון בארץ ביד אנשיהי שלא אמר שיהיה האוכל פ,קדוןיפלד "הלמ

 כי לתועלתה  . שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצריםשבעקדון לצורך הארץ בייהי ה בידם לפ

ולא תכרת  ועליו אמר עוד . ובשניות לכל שאר הארצות,בעצם וראשונה ראוי לעשות זה
  . בכלל שכולל לשאר הארצות, הארץהארץ ברעב

 . זהו הפ ן האחד בפירוש הפסוקים האלה

 

 שאין ראוי  ,ר והצו רךעוי הדבר הזה ה ו א כל כך גדול הש, הוא שאמר יוסף לפרעהוהפן השני

 שיתחברו בו התבונ ה  ,שיהיה מ מונ ה על כל הארץאיש חכם ונבון  עליו אלא או תלמנו

  . או שיעשה זה פרעה בעצמו,והגדולה

 ולך נאה הדבר , כי הוא נבון וחכם ומלך, כלומר יעשה זה פרעה בעצמו,יעשה פרעהוזה ו 

 צריך שתפקיד פקידים ,מעצמך הן אמת שאם תעשה זה , ולכך החניף למלך ואמר ליה.הזה

 רוצה לומר ,ויצטרך שמעלתך יחמש.  בדברם ויהיו אז בהכרח גנבים רבי,בכל ארץ מצרים

 שיוכל לומר הפקיד כך  ,קר האמונה הוא בחו משי לפי שע,להולקחת החומש בארץ מצרים כ

 . וב לא יוכל לגנ,טה מצד המעות שיקבל לקנותהית החי אבל בקני.קבלתי מחומש פלוני או כך

 אבל יצבר ו  , ולעניין קניית התבואה אמר שהפקידים יצברו הבר. כנגד פרעהוחמשולזה אמר 

  . כי אין ראוי שיהיה תחת יד הפקידים, תחת יד פרעהםאותו וישימו הו  בצבורי

 וכפי זה לא היו  .ולא תכרת הארץ ברעב לארץ ת אז יהי ה בנאמנו,וכאשר יהיה תחת ידיך

 . שלגדולתו לא יוכל ללכת פה ופה, פרעה הדבר הזה ב עצמו אלא כשיעשהםצריכים הפקי די

פור המעשה י וכן בס. לא היה צריך לפקידים,אבל בהיות על המלאכה הזאת איש נבון וחכם

 ויתן אוכל בערים ,ויצבור יוסף בר .'ויקבוץ את כל אוכל וגו . לא לפקידים,הכל מיוחס ליוסף

 . וזה ו הפירוש  היותר נכון אצלי

 

דש שבו וח רוח הקו ומכ,קדוןי לה הייתה למאמר הקודם מהפושהעצה הזאת כהנה התבאר 

 ויתאמץ לומר מה שראה והמתחייב , כי הנה הנביא לא יוכל לכבוש נבואתו.אמר יוסף כל זה

 ).ט, כ' ירמ(' בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי וכלכל לא אוכלו תהי ' וכמו שאמר ירמיה .ממנו

 

  :בותיש סוובכלל שהתחברו לו בזה של
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 וכמ ו  , ולא יוכל לכבשו,דש כאשר יחול בלב האדם שיגידהוו להיות מטבע רוח הקהאחת

 .  ובפרט בהיותו לתועלת הכללות, בפרק הנזכרהרב המורהשכתב 

  .את אשר האלהים עושה הראה את פרעהשבזה היה מהאמת מה שאמר והשני 

  . שבזה הי ה מאמת עניין הפתרוןשלישיוה

  .'והט'  בזה השאלות החוהותרו במה שפירשתי

 

 

 ,וכבר שאלתי מאין ידע פרעה שהיה פתרון יוסף אמי תי. והנה זכר הכ תוב שייטב ב עיני פרעה

 שלא היו ,אין פותר אותם לפרעהו וכמו שאמר ,תיים פתרו ני החרטומים יושלא היו אמ

 . ישבים על לבוימת

 מושפע עליו מה השגח ה   יראה העניין כמו שה וא, כי ה חולם חלום צודק,תת זה הואיאבל אמ

קויי ם יח המדמה יגשים אותו השפע ויחקה אותו בחו אלא שהכ,האלהית או מנפש הגלגל

 מיד יזכור החולם וירגיש בנפשו שזה ו  , ולכן כשהפותר אומר לחולם הנכון והאמת.והמשלים

 שכאשר  , וכל שכן כשלא יעבור עליו זמן רב, כי זה בעצמו טבע השוכח איזה דבר,מה שראה

ישב בלב י ולזה לא נת, מיד יזכור בעצמו  שהוא מה ששכח,ור לו אדם אחר אותו הדבריזכ

 .  וי יטב הדבר שפתר יוסף בעיניו,פרעה פתרון החרטומים

 

כי הגיד  להם פרעה כ י   ?הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו :ומפני ז ה אמר פרעה לעבדיו

אל את החלום אם היה כב ר   כמו שעשה נבוכ דנצר כאשר הגיד לו דני,זהו מ ה שראה באמת

 ה שיתאוו אף על פי ,ולכן לא יפעם האדם על חלום שחלם זולתו. )מז-מו, ב' דני (נשכח ממנו

 שיעמוד מחשב , ועניין ההתפעמות. אמנם על חלום עצמו כבר יפעם האדם.לדעת פתרונו

 . 'נפעמתי ולא אדבר' מלשון .ונבהל לא יוכל לדבר

 ולזה נאמ ר  ,דבר מה שחשב שיעמוד להתבודד עליוכי כן  הוא דרך מי שירצה להזדכר 

 לדעת את החלום כי החלום כבר ידעו ושכחו ונשאר נפעם ומחשב ',ותתפעם רוחו'בנבוכדנצר 

 .  וכן הוא העניין בכאן,א לזכרווכדי שיב

 

 לא כדרך  ,תת השפע כמו שנשפע עליו ושנפל עליויולמה שראה פרעה שיוסף הבין וידע אמ

 וכאשר עלה בדעתו בהשגחת השם לעשות ליוסף שר  .אי כי רוח אלהים בו ידע בוד,הפותרים

 וישנאו את פרעה עליו ולכן  , חשש שמא יטיל קנאה בזה בין עבדי ו,וגדול על כל ארץ מצרים

 מצורף שהיה מדרך המוסר שיה י ה  ,מ הם כדי שיודו בפ יהם מעלת יו סףיכח עוהשתדל להתו

 ן כ ם  אין ממנין פרנס על הצבור אלא אל"זר וכמו  שאמר ,מהם בדבר הגדול הזהינמלך ע

 רוצה  ,הנמצא כזה איש ולכן אמר לעבדיו ',בשם בצלאל' ראה קרא ה' שנאמר ,נמלכים בצבור
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לומר האם נמצא כשנבקש אותו בכל מצרים עיר מלאה כשופים ובכל העולם איש שיהיה בו  

  .רוח אלהים כזה

 ויק בלו  , ושיהיו ה מה הפקידים,קידים ויפק ד פ,ואין ספק שעבדיו חשבו שיעשה הדבר בעצמו

 לא אם הי ה  , כי זה מה ששאל פרעה מהם, ולכך הודו בהי ות רוח אלהים בו.בזה תועלת רב

 כי לא שאל מהם דבר מזה ולא עלה על דעתם שיעשה פרעה את יוסף  ,יוסף חכם ונבון

 והיו  במצרי ם  ,סהין לא נתני  והי ותו נבון וחכם ועד.ליהםע כי היה ע ברי שנאוי ,ממונה על כל זה

ת  ומ היות בו ר וח אלהים לפתור חלומות לא יתחייב שיתן לו הנהג,כמה חכמים  ונבונים

 . המלכות

 

אחר י   ואמר כנגד יוסף ,וכאשר עבדיו הודו שהיה בו רוח אלהים מיד הוציא מדבריהם התולדה
שחכמתך   רוצה לומר כיון שהכל מו דים ,הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך

 אם כן מבואר הוא שאין נבון  , שהודיע אלהים אותך את כל זאת,דשוהוא נבואיי מרוח הק

 כי ,דותי ועל נבון במעלת המ,אלא על חכם בשכליות ]25ונציה [ שאין הנבואה  שורה ,וחכם כמוך

יות ו ולא יגיע האדם אל השלמות היו תר גדול אלא אחר השלמ,יות ה ם באים בהדרגהוהשלמ

 מן המדרגה המדעיית  ה הי א היותר גדול, והיא המדרגה הנבואיית,כך גדוליםשאינם כל 

 רוצה לומר הנה ההנהגות כ מ ו  ',אתה תהיה על ביתי וגו ומפני זה .המגעת בדרך חקירה

  :שלושהשזכר המדיני הם 

  ,הנהגת האדם עצמו כפי התבונה

  ,והנהגת הבי ת

  .והנהגת המדינה או המלכות

 

שאתה תדע להנהיג אתה תהיה על ביתי  ,נבון ושלם בהנהגת עצמךולכן כיו ן שאתה חכם ו

ם  ויתקבצו בו א . שתדע בהנהגת המדינה והמלכות,כל עמיויתנהג  ועל פיך ישק ,הבית כראוי

 שבעצמך ,אתה תהיה על ביתי :ולמעלת בית המלך אמר. שת ההנהגות יחדו כל שלכן

 שלא תוכל לעשות ,ם בעניין המלכות אמנ,ום לזולתך לעשותםו ולא תצ, ביתייבעניינתשגיח 

שאר לי י ולא י,ל וו שבמאמרך ובצוויך  יתנהג המלכות כ,על פיך ישק כל עמי ,הכל בעצמך

 שזה בלבד ,שהוא הרמז לשם המלך ,רק הכסא אגדל ממך וזה ו .עליך רק שם מלך בלבד

 . לא יהיה לך

 .א"והי' והותרו עם מה שפירשתי השאלות הי
 

 ]נג-מא,מא [ ותחלינה שבע שני הרעב...אה נתתי אותךויאמר פרעה אל יוסף ר
 . בורים או אמירות אמר פרעה אל יוסף בזה ה דברי דהשלש
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שעניינו כמ ו   .' אתה תהיה על ביתי וגו,אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת ,האחד

 הנה אני ממנה אותך על ביתי ועל ,ה אף על פי שאתה לא יעצתני רק בדבר התבוא.שפירשתי

  .ת המלכותהנהג

 

 : ו על זה אמר, הוא על עניין השבע ו הרעב שנרמוז בחלומו וש עליו יעצהושניוהמאמר ה

 ,  שהרצון בו בעניין התבואה,ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים

 ,על כל  ארץ מצרים וזהו .לחמש ולקבץ ולמכור בעת הראוי ולעשות כל מה שצריך אליו
 לפי , כאלו אמר. לאסוף התבואה ולצבור אותה, היה כולל לכל הארץב ע והרעבושעניין הש

 ,  ראה מה שאגזור על זה, שאעשה אותו בעצמי,שיעצת לי שאבחר איש נבון וחכם לעשות זה

 ם  אבל אתה החכ,ד פקידיםי ולא להפק,והוא שאיני רוצה לעשות זה בעצמי כמו שאמרת

  . לעשותונתתי אותך על כל ארץ מצרים ,ח  אלהיםווהנבו ן בכ

 

 כדי , שנכתבו בשם המלךםולזה העניין ה וצרך לתת לו את טבעתו אשר בה יחתמו כל הכתבי

וציוה להלב י שו בגדי שש אשר הם בגדים מיוחסי ם .   בהםשהוא יצא לכתוב כרצונו  ויחתו

רוצה לומר שפרעה בעצמו נתן בידיו רביד הזהב על  ,וצווארוישם רביד הזהב על  ,לשרים

וירכ ב   . כמנהג היום בפר שים אשר יקים המלך, שהיה זה מורה על גדולתו,ף של יוסוצוואר
 ,רוצה לומר במרכבת המיוחדת לאיש אשר הוא שני למלך ,במרכבת המשנהבמצותו אותו 

בו  י  וב ה ציוה  שירכ, שהוא שני  למלך בגדולה ומעלההכי הי ה למלך מרכבה מ יוח דת לו למשנ

ומאשר אמר הכתוב . סוסים' שב עשוי על ד שהיא מו,ינה ידועי ענה והמרכב.את יוסף

 נראה לפרש שהיו למלך שתי מרכבות , ולא אמר במרכבת משנהו, המשנה אשר לותבמרכב

במרכבת המשנה  :ולזה אמר.  והמשנה ירכ ב בשנית, מהםת והוא ירכ ב  באח,מיוחדות לעצמו
  .אשר לו

 

 הברך מיוחדת  תכרע בהה עניינו כי להי ות ההשתחוא,ויקראו לפניו אברךואמנם אומרו 

 , היה מפני זה אסור להשתחוות בהשפלת הברך, מורה על מעלת אדנותו על כל הארץ,למלך

. 'כי כן ציוה לו המלך' כמו שאמר , בזמן אחשורושג וכן היה ה מ נה. אם לא במצותו,רק למלך

 ,רוצה לומר שכל אדם ישתחוה לו בהכרעת הברך ,א ברך ונתון אותווהי יתה הקרי אה והכרוז 

י ן  י הוא מקור מבנואברך.  על כל ארץ מצריםהומצוו נגיד ,שהמלך היה  נותן אותו למנהיגו

 וכן שהיה  ,שהוא רשות לכל אדם להשתחוות לו בברך. גם כן מקורונתון אותו  וכן ,ליהפע

 .  ולכן לא יערער אדם בעניינו,נותן לו ממשלה על כל ארץ מצרים
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 ,יים ממשלת יוסף בידו ולא יערערו עליו כדי שיתק,והנה עשה פרעה כל זה ההשתדלות

 ולפי שאולי יוסף ירא ויפחד מהמצרים שיקנאו בו על ממשלתו  ,וי אצלםאלהיותו עברי שנ

 הוצרך פרעה ,על דבר פחות מזה אלף אלפי אלפים 'ויקנאו בו אחיו' ,נוי ו בבית ו בשדה כמויומ

רוצה לומר אל  - בלעדיך ו,ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה והיא .אמירה שלישיתלדבר בו 

שבלעדיך   , ויצא דבר מלכות מלפני, כי אני פרעה,תירא ואל תחת משרי המלכות ומעם הארץ
 ,  ולא ללכת בשום מקום ברגלו, לא לעשות שום דבר, כלומר.לא ירים איש את ידו ואת רגלו

  .בכל ארץ מצריםתך ומזולת רשותך ומצו

  .עה ליוסףהנה התבאר למה באו שלשת האמירות האלו מפר

  .ב"והותרה השאלה הי

 

 הערים פרעה בשנות שמו ולקראו ,ולפי שהיה קשה על המצרים שיהיה עברי מושל עליהם

 אלא שנתן לו  ,ולא הספיק לו זה .  שרוצה לומר מגלה התעלומות בלשון מצרי,צפנת פענח

אשתו  כדי שיהיו לו קרובים מצד , שהיה שר וגדול במצרים,שה את אסנת בת פוטיפרעילא

כי   ויצא יוסף על ארץ מצרים  וזהו שסמך לזה. כי זה בלי ספק יהיה חוזק למעלתו,שיעזרוהו

 כי קרוביו  , יצא על ארץ מצרים מפרסם גדולתו והנהגתו,מצד הקשר שנקשר עם השר ההוא

 . נשאו אותוי וקרובי קרו ביו  קרבו אליו וי

 

 שנה בעמדו לפני  םשלושי יוסף בן  ה בממשלת יוסף שהיהפר הכתוב הקוש י שהייוהנה ס

 כי נער היה , לפניו נער עבריהיו תו מלך מצרים לא היה ראוי שיראה כי ל,פרעה מלך מצרים

 . נו לפניוי תן חי ועם כל זה עזרו אלהים וי.כפי שנות הדור ההוא

 

 אבל , ובהיו תו לפני פרעה לא היה אדם יכול לדבר כנגדו,ועוד שהיו מקנאים שרי מצרים

מלפני  עליו יצא '  אבל בחמלת ה.לכת בכל הארץ הייתה  לו סכנה עצומהבצאתו מלפניו ל
 כדי להתגבר ולהתחזק בממשלתו  , רחוק ממושב ה מלךפרעה ויעבור בכל ארץ  מצרים

ויצ א הייתה לו וזה טעם '  כי מה, ולא ערער אדם עליו,וגדולתו שניתנה לו גם שלא בפני פרעה
  .מלפני פרעה

 

ועשת את התבואה  ' עניינו אצלי כמו , שני השבע לקמציםואמנם אומרו ותעש הארץ בשבע

 מו פלגת בשבע שני השבע שהי יתה התבוא ה  ה שעשה ארץ מצרים תבוא.'לשלש השנים

  , וזה נאמר בהפלגה.םבליי לא לש,יוצאת לקמצים
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 עשתה  ץ כי האר,בע גדולוובז ה ראו כל עמי הארץ כי נתקיימו דברי יוסף שאמר לפרעה ש

בץ יוסף את כל  י ואז ק. כאלו הייתה לקמצים שלא על המנהג הטבעי,התבואה רבה בהפלג

 כי נסמך הכתוב על מה  . וזה מלבד החומש, רוצה לומר כל האוכל שהיה נמכר בשער,האוכל

 כדי ,וזכר מחכמתו שלא הניח אותו בשדה בחפירות כפי  המנהג ברוב הארצות. שכבר זכר

 כי אוכל , ולא עוות דין עיר ועיר,התנהג ביושר ועם זה . אבל הניחו בערים,שלא יגנבוהו משם

  .כל עיר נתן בתוכה ולא בעיר אחרת

 שאוכל שדה העיר  ,שהכוונה בו ,האוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכ :והב ן אומרו

 להיות נשמר שמה לאוכל ,ה הוא אשר נתן בתוכ, רוצה לומר הקרוב לעיר,אשר סביבות יה

 כי  ה יה מוליך אות ו , לא היה נותן בתוכה,  ר חוק מן העירהשהי אבל האוכל .העיר בזמ ן ה רעב

 , כי שם לבד היה מוכר יוסף  הבר לארצות הנכריות שלא היו ממצרים,למצרים לאוצרות המלך

  . אוכלר ושם באו אחיו לשבו,פור ששם היה משבי ר הבר לנכריםיוכמו שנראה מהס

 

 כל שכ ן  ,ומש ואם מהקניה אם מהח,בץ יוסף יוזכר הכתו ב  שהיה ה בר והאוכל אשר ק

לפי שלא  ,חדל ל ספור אבל בהתרבותו .לה התחילו לכתוב כדי שיהיה  הכל במספרישבתח

  .לו לאמונתו מבלי חשבון כללוכ כ" ונשאר א.היה נקבץ במ ספר

  .ג"והותרה בזה השאלה הי

 

 , שהיה מ שלמותו כל כך, וטעם אותם השמות להגיד.והנה זכר  הכ תוב לידת בני יוסף ושמ ותם

 הנ ה בי ום שמחת ,ניהיבוץ  התבואה  ועניי והיותו עסוק בק ,שעם היותו  שר ואדון בכ ל מצרים

 ולכן קרא לבן ,ות  ארצו על ראש שמחתווכרון  בית  אביו ותאילבו בלדתם היה מעלה א ת ז

 אבל גם מבית ,שהיה בעבדותיכי נשני ושכחני אלהים את כל עמלי  ואמר ,הראשון מנשה

 וכאלו נתן הודאה על הטובה שנשהו אלהים את  .י  אני נשכח משםאבי כשנפרדתי ממנו והר

  .ואת כל בית אבימרו ו ועל כל הרעה בא,כל עמלו

 עם כל מעלתו , שהיה ק ו רא מצרים, כי הפרני אלהים בארץ ע ניי,והב ן השני ק רא אפרים

פור הזה אחרי י ולזה נזכר כאן הס. להיותו נפרד מאביו ומהארץ הקדושה, ארץ עניו,שמה

 להגיד שלא נשכח מבית אביו  ו מארץ מולדתו עם כל הגדולה והגבור ה  ,פור התבו אהיס

 .  ועושר התבואה אשר בידו,והתפארת שהיה לו

 .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 ]לפניוהרעב וביאת אחי יוסף  שני :חלק שני[
  ]ו, מב–נד ,מא [ את המנחהם ויקחו האנשי...נה שבע שני הרעביותחל
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 ]השאלות[
 :סוקים  אלו גם כן שאלותויש בפ

 
  'השאלה הא

ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללח ם  ' תחל ינה שבע שני הרעב וגומרו וובא
 ואיך לא הספיק ו  , השנית לרעבהלת השניכי הנה הי ה זה  ב שנה הראשונה או בתח .וגומר

 .שבע שני השבע יותר מזה 

 

 ' השאלה הב
 ומה הנה שמעתי כי יש שבר במצריםוהוא אומרו  ,באומרו וירא יעקב כי יש שבר במצרים

 כל שכן באותם השנים  , והנה מצרים הייתה גדולה ורבת התבואה מאד תמיד,דוש הזהיהח

 ומה היא השמועה אשר , אם מעט ואם הרבה, ובידוע שיהיה שם שבר.בע גדולושהיה שם ש

 . שהקשו המפרשים בפירו שו, ומה עניי ן למה תתראו.שמע יעקב אבינו

 

 ' שאלה הגה
 ונתן הכתוב טענה למה לא הלך בנימי ן   ?למה ירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר במצרים

 ומדוע הלכו כולם  , מהם לשבור אוכל לכל בני ביתםה והי ה  די שילכו שנים או שלש,מהםיע

 . יעשו שנים מהם, הברת כי הנה מה שיעשו כל העשרה בקניי,יחד

 

  'השאלה הד
 והלא היה ז ה לו עוון פלילי בהי ו תו נוקם ונוטר  .בר אתם קשותילמה התנכר יוסף לאחיו וד

 .  ומה לו להנקם אחרי עשרים שנה, אלהים חשבה לטובה, והם אם חשבו עליו רעה.כנחש

 

 ויבאו  עוד להשתחוות לפניו כל ,והמפרשים חשבו שהיה עושה זה כדי שיתקיימו חלומותיו

 בחלו מ ו  ההכוונ כי לא הייתה ,ואינו נכון. 'א כוכבים משתחווים לי"י' : כמו שחלם,א"אחיו הי

וה ו והראיה שהנה  לא השתח.דו  אבל שיגבר עליהם מא, גמורהו השתויהשישתחוו לו בכריעה 

 . לו אביו

 ואיך אם כן  , היו משתחווים לו אף שיכירוהו ,ועוד כי בהיו ת יוסף הוא השליט על הארץ

 כל שכן ,חלים להםיים וטפם מ ובניה ם ונשיה, וחוץ מארצם בדרך רחוקה,העטופים בר עב

 . איך לא חמל עליו והרבה צער על צערו במאסר שמעון,אביו הזק ן שבע רוגז ומלא דאגות
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 ' השאלה הה
  . יוסף את אחיו והם לא הכירוהורויכ וחזר שנית לומר ,ויכירם ויתנכר אליהםבאומרו 

 ,יבו מארץ כנען והש, וכששאלם מאין באתם, כי בתחילה הכירם לא בשלמותן" רמבוכתב ה

  .אז נתברר לו שהם אחיו

 כל שכ ן  , למה התנכר עליהם מספק, כי אם בתחילה היה מסופק שהם אחיו,ואינו נכון

 כי אפשר שיהיו  אנשים אחרים דומים להם  ,שאמרם שהיו מארץ כנען לא היה האות גדול

 .ארץ כנען בכלל לא מ, היה ז ה אות יותר גדול לעניין הה כרה, ואלו אומרו מחברון,מארץ כנען

 

  'השאלה הו
 כי מה עניין  , ויאמר אליהם מרגלים אתם,ויזכור יוסף את החלומות וגומר :באומרו

 , בת מה שזכר מהחלומות אמר להם כןי שיראה שבס,מרגלים אתםהחלומות אצל מאמר 

 .  כי אם לו, כי החלומות לא היו בעצם וראשונה להם.אשר חלם להםומה עניין אומ רו 

 

 כי ידע כי ,י ן ו השתדל בקיומםי וראה שלא נתקיימו עד, כתב שזכר את החלומותן"רמבוה

  .פ יתקיימו "עכ

 כל שכן שאף שיכירו הו יתקי י מו  ,ואה הגשמיתווכבר כתבתי  שלא היה קיומם בהש תח

 , ועוד שקיום החלומות הי ה מוטל על הקדוש ברוך הוא.  וה שתחוותם לו מפני גדולתוםבהיכנע

 .לא על יוסף החולם

 

 ' השאלה הז
 כי הנה השליט בכל ,ותי מבלי טענה כלל שיהי ה בה הרא,מרגלים אתםאיך אמר אליהם 

 . ו ל וחומץו ויחשבוהו למע, פן ישנאוהו אנשי הארץ עליו,ל מפורסםוהארץ לא יעשה עו

 מה ראה שבחר בעלילה הזא ת , ובתואנה היה מבקש לצערם,ואם עשאו בדרך עלילה

 . מזולתה

 . אמר להם לא באו אלי אנשים מארץ כנען לשבור אוכל כי , כתבן"רמבוה

ויל קוט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ  ' שהרי הכתוב אומר ,וזה לא יתכן

ויבואו בני ישראל לשבור בתוך   שהכתוב אומר ,ואין לומר שהם היו הראשונים שבאו. 'כנען
  . ואין הכוונה אלא בתוך הבאים מארץ כנען.הבאים

 אב ל  . יהיה הכל מיושב,פתחים' שנכנסו בי) ו"בראשית רבה פרשת צ (ל"חזפי דרך והנה כ

 . קר עצמו בהבנת הספור הזהי  בהיותו ע,הכתוב לא זכרו

 

 ' השאלה הח
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מרגלים אתם  לפי שהוא אמר בראשונה , חלוף גדול בדברי יוסף ובדבר י אחיו בזההכי ירא
לא  , והם השיבו בצד אחד בלבד.ים שהם שני עניינים נבדל,לראות את ערות הארץ באתם

 . ומערות הארץ לא דברו כלל .היו עבדיך מרגלים

 אחר כך ,ולא אמר מרגלים אתםלא כי ערות הארץ באתם לראות והוא חזר וטען עליהם 

 ואם .ולא הזכיר ערות  הארץ ,הוא אשר דברתי אליכם לאמר מרגלים אתםחזר ואמר 

 ,מרגלים אתם :כ כפל מבואר בדברי יוסף"היה א י,מרגלים וראות ערות הארץ הם דבר אחד
 .את ערות הארץ וגומר

 
  'השאלה הט

 כי האחים נועדו יותר בנקלה  , אדרבה. מהיותם בני איש אחד,איך ביארו שלא היו מרגלים

 . כי יבטחו זה ב זה שלא יגלה את סודו,לעשות רע

לא אדוני כבר אמרו  אחרי ש,כנים אנחנו לא היו עבדים מרגלים :ומה עניי ן או מרו עוד
 .ועבדיך באו לשבור אוכל וגומר

 

  'השאלה הי
 , כי הוא לא עשה בזה טענ ה,לא כי ערות הארץ באתם לראותבמה שחזר י ו סף על דבריהם 

לא כי ערות הארץ   : אבל אמר כמעקש, שהיו בני אי ש אחד וכנים,גם לא השיב על טענתם
 כי ,שנים עשר עבדיך אחים אנחנו תדשו במה שחזרו לומר שניי והם מה ח.באתם לראות

מות אשר בזה לשאינם י ומה הא.והנה הקטון את אבינודשו בזה אלא אמרם יהנה לא ח

 .כלנו בני איש אחד נחנו יותר ממה שהיה  להם במה שאומרו ראשונה ,מרגלים
 

  א"השאלה הי
שזה המאמר מור ה   , הוא אשר דברתי אליכם מרגלים אתם,בזרות מאמר יוסף על כל זה

 ולמה  , כי הם לא הוסיפו  בזה על  מה שאמרו  בתחילה, ואינו כן ,ח מאמרם היה מ וצי א זהושמכ

 .לא אמר זה על מאמרם הראשון

 

  ב"השאלה הי
ומה הבחי נה   .בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבא אחיכם הקטון הנהבאומרו 

 .  מרגליםתו להיו האם בהיות להם אח קטן לא יוכל,לאמת ממנה אם היו מרגלים אם לא

 . ודבר כזבאבשוו ,ישבע בחיי ה מלך אשר גדלוהועוד שאיך הותר ליוסף ל

 

  ג"השאלה הי
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 והנה הרעב בקרב האר ץ  , האם חשב שלא ישובו אליו עוד,למה רצה לעכב אחד מאחיו עמו

 .  לא בעבור שמעון, וכמו שהיה שמ הכרח הרעב באו עם בנימין.שבעבורו יב ו או בהכרח

 , וכי הו א מושל בכל ארץ מצרים, ישלח יוסף להודיע לאביו כי הוא חי,ישובווהנה אם לא 

 .א אליו כמו שעשהוושיב

 

  ד"השאלה הי
 וביו ם  , כללםפר הכתוב שהאשימו את עצמי לא ס,למה בכל שלשת הימים שהיו כולם במאסר

ודו ו ואז הת. זאת עשו טענו את בעירכם: כאשר הוציאם יוסף וריחם עליהם באומרושלישיה

 ?אשמים אנחנו אצל אבל ומה עניין . אנחנוםאבל אשמי ואמרו ,נםועו
 .על כן באה אלינו הצרה הזאת ויק שה אומרו . אשמים מלשון שממה:ש מפרשיםוי

 

  ו"השאלה הט
פול יפה באומרו אחרי ילת ויען לא תיכי הנה מ' ויען ראובן הלא אמרתי אליכם וגובאומרו 

 . היותו מסכים  עם דעתם

וגם דמו הנה  ומה עניין  ,כרון מה שכבר עברי ומה התועלת בז,ם בדברי ראובן אלהומה טע
 .נדרש

  . אמרו דמו וגם דם הזקן אבי ול"חזו

 .  איך לא זכרו והוא היה העקראבל יקשה

 .י שבם על אחד מהםילות הכתוב הוקשה לו לי לפי שמ, הרבה בז ה פירו שיםן"רמבוה

 

 ]לשאלותביאור הפרשה ותשובות [
 ]ב226ונציה  [: מפרש הפסוקים הא לו באופן יותרו כל השאלות כולםוהנני

  )ו,  מב-נד, מא (... וירא יוסף את אחיו...ותחלנה שבע שני הרעב לבא
  שנים ממוצעים  ם כי לא היו ב יניה,מיד שנשלמו שבע שני השבע התחילו שבע שני הרעב

 ,הארץ בשפע רב שהיה נילוס עולה ומשקה את , אלא אחרי שבע שני השבע.בתבואה

 ולא השקה השם ם מיד בשנה אחרת לא עלה יאור מצרי,ויתברכו התב ואות שובע שמחות

 וכן שאר השנים שלא היה בהם חריש , ונעדרה תבואת הארץ ההיא בשנה ההיא,הארץ

 כי הוא היה העניי ן שבו  ,ותחלינה שבע שני הרעב לבא כאשר אמר יוסף והוא אומרו .וקציר

  .יתאמתו דבריו

 ולכן עם היות . כמו שהיה השבע, לא לארץ מצרים לבד,ר שהרעב היה כולל לכל הארצותוזכ

  . בשני השבעם מאשר אצרו המצרי, היה לחםם הנה בארץ מצרי,שהיה רעב ב כל הארצות
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 ם היו מו כרי ם אותו לנכרים והמצרי, אוכלר מצרים לשבוץונמשך מזה שבאו מכל הארצות לאר

 ובזה האופן   .ץוה את הארו והר,יעלה נילוס בשנה האחרתשבם שו וגם לח,לחמדת הממון

 והו א  . מהרהם ותרעב כל ארץ מצרי, מכל עיר ועירם את הלחםמרוב השיירו ת שהיו מוציאי

  .ותרעב כל ארץ מצרים :אומרו

 ,ין לא הי ו צריכים אליוי כי עד, אין עניינו שיתן  להם לחם,ויצעק העם אל פרעה ללחםואמרו 

 רוצה לומר  , צעקו אל פרעה ללחם,א אליהםו רעבון המעותד לבקת ע הרגישוראלא שכאש

 כמו שהוא מנהג הארצות ,ץ כאלו תאמר לכרוז שלא יוציא אדם לחם מן האר,קון הלחםילת

   .בזמן הרעב

 כי הוא היה ממו נ ה  ,לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו :ופרעה דחה אותם בדברים באומרו

 לפי שלא עשה ב ו  ,פר הכתוב מ ה יעשה על זה י וסףיסולא . על דבר התבואה בכלל וב פרט

 ושיבואו  מכל הארצות ,א הכל תחת ידוו  כי היה  דעתו שימהר יחיש מעשה הרעב לב,כלום

 וגם ליוסף  ,ה בזולת זה לשבור את האוכל שלו ולאסוף ממון הרבהו כי למלך אין שו.לשבור

  .ח הדבר ב תקנתו שיבואו לפניו אחיו כמו שהיהוירו

 

טה שלהם י לפי שכבר מכרו המצריים הח,כלויוסף בזה התנצלות גדול ביוקר ערך האוהי ה ל

 ץ והרעב היה על כל פני הארו הוא אומרו.  והוא הלך בעקבותיהם לעניין היוקר,ביוקר לנכרים
 . ואז פתח יוסף את אוצרות המלך, וכבר לא היה למצריים בר למכור לנכרים,וגם במצריים 

 ומכל הארצות באו לשבור , וכאשר נתחזק הרעב,מר וימכור למצריםרוצה לווישבור ובתחילה 

וכבר כתב  .  אז היה משביר בכלל לכל יוצא ובא, מוכר אחדםאי  כי כבר לא היה כ,מיוסף

  .וכל הארץ באו אל מצרים אל יוסף לשבור , שהכתוב הזה מ סורסע"ראבה

  .'והותרה עם מה שפירשתי בפסוקים האלה השאלה הא
 

 פרק מב 
 אלא שהיו שם , שם לחםה  אין עניינו שהי,וירא יעקב כי יש שבר במצריםמנם אומרו וא

לשבור אל ' וכמו שאמר , הוא שם נאמר על התבואה הנמכרתשבר כי .מוכרי תבואת המלך

 ששמע יעקב כי במצרים פתחו אוצרות המלך והיו מוכרי ם  , יאמר'וישבו ר למצרים'. 'יוסף

 רוצה לומר שמוכרים שם הבר  ,כי יש שבר במצריםהו  וז.טה לכל ההולך שמה לשבוריהח

  . הבאים לקנות אותוםלנכרי

שראה יעקב שהיה מכירת הבר   . למה תתראו,הנה שמעתי כי יש שבר במצרים :ואמר לבניו

 ובניו למעלתם לא היו   , וראה שהסוחרים הולכים שמה ומביאים  משם התבואה,במצרים

למה   , ואמר להם.התבואה שמביאים משם ביוקר רב והיו קו נים מהאחרים ,רוצים ללכת שמה
ד שלא תרצו ו ונכבדים מא,ההחיט שאינכם חוששים ליוקר ם שתראו עצמכם עשיריתתראו
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 ולא מהבאים לארץ ,רדו שמה ושברו לנו משם , אל תעשו כן.ליגע להביא מאכל לבתיכם

 ואינו קלון ,י ים כי צריך האדם להשפיל עצמו להכרח הח. ברעבנחיה ולא נמות ובזה  ,הזאת

 . אליו

 מראה עצמו עשיר  , רוצה לומר.'מתעשר ואין כל מתרושש והון רב' הוא על לשון ,ותתראו

   . מראים עצמכם עשירים ובעלי כבוד כפי הזמןתתראו וכן , מראה עצמו עני ואינו כן,ואינו כן

  .'והותרה השאלה הב
 

 . לשבור בר במצרים,ות הזקןו מצ מפני,רחםו אבל בעלי כ,והנה הלכו אחי יוסף שלא מדעתם

 ,  ליוסףעולהיכנ ת שירדו שמה להשתחוו, להעיר שמהשמים היה כל זה,אחי יוסףוקראם פה 

  .'והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי'כמו שחלם 

 הנה הקדוש ברו ך  , כדרך חמרים הולכי השיירות,כי עם היות כפי תכונתם ללכת לשבור בר

אחד  ו' לקיים מה שנאמר , וגם בנימין  היה  הולך עמהם.תם  אחי יוסףהוא הב יאם לזה להיו

 כי להיותו אחיו  , אם לא שלא רצה הזקן לשלחו פן יקראהו אסון', ליםויו כוכבים משתחעשר

עם  ואמר . כי היה מזלה בחיים ובבני ם רע ,פן יקראנו אסון חשש יעקב ,של יוסף בן אמו
 כי באמת לא היה  , להיותם שונאים אותו,מ הםין ע להגיד שלא נמנע יעקב משלוח בנימי,אחיו

 הבאו ת ת והנה הרעו.פן יקראנו אסון אבל מפני שאמר . כי אחיו  באמת ובאמו נה היו,כן

 אבל ,תו כי הם יביאו רופאים ורפואות לרפא, יועילו בהם האחים,בות ידועו ת ובהמתנהיבס

 .  הפתאומית מה יועי לו בה האחיםותהמו

 

 נראה לי שמעת שמכרו את יוסף הסיעו עצמ ם  ,בני יעקב לשבור אוכלוממה שבאו  כל עשרת 

 אבל כמו שיהו דה ירד מאת . ו לא היו נסמכים כולם על שלחן אביהם כראשונה,ההאחוומן 

 ולכן . שהיה לכל אחד בית בפני עצמו והיה מתפרנס משלו, כן עשה כל אחד מהנשארים,אחיו

 .  שבר לביתוחד כל אאהלכו כולם להבי

 

 לפי שכבר אמר , יראה שהוא מותרויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאיםו אחר זה ואמר

 ומפני זלעפו ת , אבל להגיד שלא ירדו שם ברצונם אלא במצות אביהם.'וירדו אחי יוסף וגו

 .כרי םי ועם כל זה הי ו מתחבאים עצמם מהיות נ, ולהיות הרעב בארץ כנען,רעב והכרחיו תו

  .םלשבור בתוך הבאיוזה ו שאמר 

  .'והותרה בזה השאלה הג
 

ויוסף הוא השליט על הארץ הוא  באומרו , התו רה מחכמת י וסף וגודל ה שתדלותוהפריוס
 הנה הוא , שעם היות יוסף הוא לבד השליט על הארץ,רוצה לומר .המשביר לכל עם הארץ
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 : ו ת והיה זה לסיב . כקטון כגדול, היה  משביר ומו כר הבר לכל עם הארץ, לא הפקידים,בעצמו

 ולכן  , ופרעה עזב  הכל בידו.ם בוי כי היו חי י האנשים תלוי,דו כי היה ה בר נחשב מא,ראשונה

 . אין ראוי שיעזבהו י וסף ביד  בני אדם אחרים

 ככה  הוא ,א לשבור בתוך הב אים להיות הרעבו כי כמו שאחיו ה שפילו עצמם לב,ושנית

 .  ליוקר הלחם והכרחיותו,השפיל עצמו להשביר

 כי את אחיו היה  מבקש לראות . היא לדעת היוצא והבא,אשר כיון אליה ראשונה ,שלישיתוה

 לא אחר , כי הוא  יכירם, שלזה הי ה ראוי שיהי ה הוא המש ביר,אם יבואו אחיו לשבור אוכ ל

  .שיפקיד בדבר

 היה הצריך למכור  , שהבר אשר שם יוסף בערים,תת מה שאמרתי למעלהיוגם זה מורה  אמ

 ושם היה מש בי ר , ושם היו אוצרו ת המלך, והנשאר היה מב יא למצרים.ליושבי הע יר למאכלם

 שבאו אחי יוסף לפניו , וכן היה.יוסף לעם הבאים מכל הארצות שהיו באים לשבור אוכל

  . ובזה נתקיים חלום האלומות הרמוזים לתבואה,וישתחוו לו אפים ארצה

 

 ] יד–ז , מב[ בזאת תבחנו חי פרעה ...וירא יוסף את אחיו ויכירם
  : פניםשני ולפי שהאדם יכיר את חברו באחד מ.פר הכתוב שראה יוסף את אחיו והכי רםיס

  ,אם במראהו -

  ,ואם בקולו ודבורו -

 הנה כאשר באו , בהיות שעברו עליו ארבע ועשרים שנה ולא ראה את אחיו,לכן אמר שיוסף

 ומפחדו שגם .תמונתם כי נזכר מ,לפניו הכירם בפן הראשונה מההכרה ו היא בראיית פניהם

 . ן"רמב כמו שכתב ה,סה פניו בצניפוי ואולי כ. התנכר אליהם,הם יכירוה ו ב מראה פניו

 , זקה  כדי שלא ישימו לבם להכירוובר בחי וד,מתרעםכוגם השתנה קולו בדברו אתם קשות 

 אלא שדבר אתם קשות ,ואפשר שלא היה התנכרותו דבר אחר. אבל ישתדלו להשיב לדבריו

 .  כדי שלא יהיה להם שהות ולא מנוחה להכיר בו,להבהילם

 

  : שאלותשתישכלל בזה  ,מאין באתםוהנה אמר להם 

  , מאין הםהאחת

  . למה באווהאחרת

 : ולכן השיבו הו. כלומר מאין אתם שבאתם הנה,מאין באתם אלא ,ולזה לא אמר מאין אתם

 דרך כל ,הביאנו עד הלום מי אמרתם  וא.כלומר מארץ כנען אנחנומארץ כנען לשבור אוכל 

 .  הנה ההכרח הב יאנו לשבור אוכל,כך רחוק
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ויכר  והוא אומרו עוד ,בורםי אז הכיר אותם בשלמות מצד קולם וד,ואחרי שדברו לו אחיו זה
 לא במראה פניו ולא בקולו  ,כללוהם לא הכירוה ו  . כי אז נשלמה לו ההכרה,יוסף את אחיו

 .  בורויוד

 

  : נראה לי בעניינו שתי כוונות,ת שעשה יוסף לאחיובור הקשויוההתנכרות וד

'  כי מ ה ו , וידע כי למחיה שלחהו אלהים לפני אביו  ואחיו, כי יוסף היה חכם  וסר מרע,חתהא

 ים  ולזה אחיו לא היו ראוי. שימכרוה ו  אחיו להביא עליהם ועליו הטוב הה ואההייתה מסב 

פ היו ר אוי לעונש מה " אב ל עכ.'ומכרוגונב אי ש ' רוצה לומר עונש מי תה כ,לעונש על מכירתו

 הנה  עם היות שלא , כי מי שחשב להרע לחברו במעשה מה וה ועילו בו,מצד מחשבתם הרעה

 כי מצדו ,ענש על מה שכיון ל הרע לוי כבר י, כיון שלא יצא לפועל,ענש כפי מחשבתו הרעהיי

  .ו הי הלא בצדקו ויושר לבב -ואם לא יצא לפועל . כבר נעשה הרע המכוון אצלו

 ולזה , לא כפי מה שנמשך ממנה,ם לעונש כפי מחשבתםיומזה  הצד היו אחי יוסף  ראוי

 כשם  , אבל בצער מחשבתם,מהם בפועליכי לא הרע ע. מהם מידה כנגד מידהיהתנהג יוסף ע

 .  ואלהים חשבה לטובה, אבל צערו אותו בחשבם להרע לו,שהם לא עשו לו רע

 

 ולז ה  .בתם רעה אל אביהםיחשדוהו לרכיל ומ ביא את דוהנה אחי יוס ף חטאו נגדו במה ש

ואם  . םענייניהשבם שהיה מדבר אליהם לשלום כדי לרגל ו בח,שנאוהו ולא יכלו דברו לשלום

 ואם במה שנתנוהו   ,שהשליכו אותו אל הבור שהיה שם אסור ולא יוכל לצאת וללכת אנה ואנה

שהענישם בדומה לדברים ההם ולכן הספיק השם בידו . לעבד למדיינים ההולכים מצרים

 תחת מה שאמרו כנגדו שהיה רכ יל ומ וציא , שהיו  מרגליםם כי הוא העליל עליה.בעצמם

 ואם בלקחו מהם , תחת מה שהשליכוה ו אל הבור, וגם כן באסרו את שמעון לעיניהם.בהיד

 . ראשונה וז ו היא הכוונה ה , בנימין–בו  ם ילעבד האח שעיני כולם תלוי

 

וחשב בז ה  . ד במה שיעשה עם אחיוו שיוסף ראה עצמו נבוך ומסופק  מא, היאוהכוונה השנית

  : כוונותשלושהעניין אחד מ

 ת  רוצה לומר באכזריו ,מהם כמו  שהם התנהגו עמוי ויתנהג ע, שלא יגלה עצמו אליהםחתהא

 מפחדו מהעוברים , אבל הדרך הזה לא ישר בעיניו. לנקום נקמתו מהם,חמה ושטף אף

 וגם אחיו עצמם אולי ,ואולי יכירוה ו. צורך השבר יבאו רבי ם אצלו מארץ כנען שעתה ל,ושבים

 לא ם נודע מפי אחריר ויהיה לו חרפה בין העו מדים בהיות הדב, בו יכירו אותוותבהתבוננ

 .  בהי ות לאל ידו, יוכל לדעת את צער אביו ולא ישתדל להסיר שקו מעליוה כי איככ,ועוד. מפיו

 . ואיך ירע לאחיו ,גם כי היה ירא אלהים

 



 מקץ לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

49

 ולא יביאם  , וייט יב  עמהם בשב תם בארץ כנעןם אם יגלה עצמו אליה, הואשניתוהדרך ה

 לובלייע לפי שיהי ה נכון להלשין עליו כל אי ש רע , וגם זה הדר ך לא היה ישר.םלארץ מצרי

והי ה כ י  .  ושהיה שולח שם ממון  המלך ושברו, והיו לו שם אב  ואחים,ר שהיה מארץ כנעןולאמ

ז ן  ו פן יאמרו שהוא מגלה את א, יהיה יוסף בסכנה עצומה,תקראנה מלחמה בין מצרים וכנען

  . ולזה לא ישר בעיניו גם הדרך הזה.קרוביו שם ומ סייעם כנגד המצריים

 

 אבל  . והוא להביא אביו ואחיו וכל ביתם למצרים ולכלכלם שמה,תולזה חשב דרך שלישי

 או יתעלל ו , כאשר עשו בראשונה,ם שנית ויחשבו להרגונסתפק לו בזה אולי יקנאו בו אחיו פע

 ואולי  . וכדי בזיו ן וקצף אליו לראות אותם בקלקולם לנגד עיניו,זה לזה כאשר שונאים אלו לאלו

 . שלא ינהגו בו הכבוד כראוי  למעלתו

ב שנה שלא ראה " לדעת אם בכ,סיוןי ראה להביאם בנ,ומפני הספקו ת אשר ראה בדרך הזה

 ולכ ן  . ובאיזו תכונה קיימת היו, ואם נתחרטו ממה שעשו כנגדו,םאת תכונותיהנו יאותם ש

אבל  כמו שאמרו , עד אשר ראה שעשו תשובה שלימה,מרגלים אתם םהבחינם באמור אליה
 , הנה שתי הכוונו ת האלו כיון יוסף בהתנכרו לאחיו ובדב ר אתם קשות.אשמים אנחנו וגומר

  .ובה ביאו אותם בצער ההוא

  .'והה' בזה השאלה הדוהותרו 

 

להגיד כאשר ראה יוסף את אחיו  ,ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להםוהנה אמר 

 אחד עשר וש, זכר את החלומות שחלם מהאלומות שהיו משתחווים לאלומתו,משתחווים לו

 וכאשר ראה שהראשו ן  .גם זכר את החלומות.  וראה אותם מתקיימים,כוכב ים משתחווים לו

 . כדי שהשני יתקיים גם כן,ין אביו ובנימי ן אחיו חייםי רצה לדעת אם היה עד,םנתקיים בה

 

 . אם הם חיים אם לא, כדי שמתוך דבריהם ידע מאביו ומאחיו,ולזה בא אליהם באותה עלילה

 , ם למצריםכולא אביו ואחיו ו  ושיב,לו לדעת אם החלום השני היה אפשר גם כן שיתקייםווזה כ

 . ק יוסףכי בזה ה יה  מאד מסופ

 לא להודיע  ,לפי שהיה  עניין החלומו ת ההם וצרכם ,את החלומות אשר חלם להם ואמר 

 , כי הוא עתיד למשול עליהם והם ישתחוו לו, אלא להודיע לאחיו שלא ישנאוהו, ליוסףרהדב

 וזה טעם . נבואיים  היות כדי שיתנו לבם אליהם כי חלומו, להם את חלומותיורולכן היה מס פ

 . להודיעם האמת,ם להסירם מטעותאשר חלם להם

 לכן גם  , מכרוה ו  לעבדם עד שבעבור,א אותוו אבל הוסיפו  עוד שנ,ולפי שהם לא חששו להם

 ולכן  . עליום כדי להעניש, האמת ולא קבלוהום כדי להודיע,זכר את החלומות אשר חלם
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דוהו ברכי ל   כי כמו שהם חש. רוצה לומר אני יודע כי אומנותכם להיות מרגלים,םהעליל עליה

  . כך חשד הוא אותם בדומה לאלו,םומרגל דברי
  .'והז' והותרה בזה השאלות הו

 

 אבל עניינו שהם הי ו  , אינו כפל לשון, הארץ באתם לראותתאת ערו כי  אתםםמרגליואמרו 

 , וגם עתה בזאת הפעם בפרט, כי היו בקיאים ונהוגים באומנו ת ההוא, מרגליםת להיוםרגילי

 וגם באותה שעה היה   , והיו אם כן אומנים במלאכה ההיא.באתם לראותאת ערות הארץ 

 . יןי הוא תואר מורה על הקנמרגלים כי .מעשה אומנותם בידם

 כי גם .קרית באשר הוא שםי כי היא הי יתה יותר ע,והם השיב ו ראשונה על העלילה האחרונה

ינם חייבים  בעונ ש  א,זהל הנה אם אותה שעה לא באו ,שיהיה אומנו תם מרגלים כמו שאמר

 אין הדבר אדוני כמו  , רוצה לומר. ועבדיך באו לשבור אוכל,לא אדוני וזהו אמרם .כלל

 ם  והחמורי, כי הנה עבדיך באו לשבור אוכל,ות הארץ באנו לראותותה אומר שעראש

 .והאמתחות וכל כלי משאינו יעידו עלינו

 

כל נו בני איש אחד   כי ,בר כן אין הד,ואמנם למה שאמרת שהיה מאומנותנו להיות מרגלים
לא היינו  , רוצה לומר אנשי אמת וכבוד אנחנו,םשֵּכִני יוכל להעיד על כולם חד ולכן כל א,נחנו

 . ולא נמצא אומנות נבזה מסוכן כזה באנשי  משפחתנו,עבדיך מעולם מרגלים

 

  : טענות להתנצלותםשתיואפשר עוד לפרש שעשו בזה המאמר 

כנס בסכנה  ילנו להוא כו ואיך יעלה על הדעת שנב,איש אחד נחנוכלנו בני מרם ו בא,חתהא

 והלא אין אדם מוליך את , ומי האיש אשר ישלח לבניו כולם בדבר סכנה,גו ל הארץיעצומה בר

 אשר כפשע בינם וב י ן  , כל שכן שישלח כולם בסכנה,בניו כולם לסעודה מפני מראית העין

 . המות

אשר בהתהלכם ברחובות  . קים ופוחזיםי אם באנשים ר כי האומנות הזה לא ימצא כי,שניתוה

 כי כנים אנחנו ואנשים  , כןועניינינאבל אנחנו אין . העיר וסביבו תיה לא ישימו להם לב

 .  מעולםם ומז ה תדע שלא היו עבדיך מרגלי.חשובים

 

 רוצה לומר איני חושש עתה אם הייתם . ערות הארץ באתם לראות,לא כי ,ויוסף  השיבם 

 לבי אומר  , הזאתם שהפער אבל אומ. כי דיה לצרה לשעתה,עמים אחרים אם לאמרגלים פ

  .ת הארץו רק לראות את ערו,לכם יחדואלי שלא נזדמנתם כ

בור כמו  י ורוצה לומר אין הד,לא יש לפרש מלת ,לא כי את ערות הארץובמה שאמר 

 הוא שיהיו   כי רחוק,ר אוכלו ושבאתם בלבד לשב,לכם בני איש אחדו שהייתם כ,שאמרתם
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ת הארץ באתם ו מורה כי את ערו, והכזב  הזה אשר אמרתם. כולם אנשים,לאדם עשרה בנים

 להי ות זה לכם כסות , באתם פה לשבור מעט אוכל הזה, וכדי לכסות תכלית ביאתכם.לראות

 . םעיניי

 

 כי  ,לנו בני איש אחדופלא אדוני מהיותנו כי אל י,ואז הוסיפו להתחזק עוד בטענתם ולומר

 לא  ,בני איש אחד בארץ כנען .ה שהם יותר מעשר,שנים עשר עבדיך אנחנובאמת תדע ש

 והוא היותר , ונשאר האחד ממנו. אבל בני אב אחד שהוליד בנשים מתחלפות,בני אם אחת

 כי , הוא צריך שמה אצל אביו לשמשו,א בדרכיםוין לצאת ולביח עדו כי אין בו כ, עם אבינו,קטן

 כי ז ה דרך , ואמרו כל זה לאמת דבריהם. במציאותוהאחד איננו .הוא היותר צריך אליו

 ולא ימצא ,רו  הפרטי ם כדי להוכי ח כי האמת אתםי י זכ,ם כשישימו ספק  בדבריה,המדברים

  .גולי ואיך יכניסם אביהם בסכנת הר, והכלל שהם היו כולם בני איש אחד.בפיהם לשון  תרמית

 

 לפי שעד עתה לא היה , כאומר.לאמר מרגליםהוא אשר דברתי אליכם  :והנה יוסף ה שיבם

 אבל . לעצמוחד לא היה קשה אצלו שיבואו כולם לשבור אוכל כל א,יודע היותם כולם אחים

 כי , התברר לו שכזב ידברו,ר אוכלו ושבאו עשרה מהם לשב,עשר אחדעתה שאמרו לו שהיו 

א ו  ויצטרכו לב,כולםשה לו לא יבואו שנים מהם או של,עשר אחים אחדאיך מבית אחד שהיו 

 . המצאותהלהיותם נתפשים בפחזו תם היו ממציאים אותם ש , זה מורה באמת.העשרה

 

 , ולכן מתוך דבריהם. ולא שב עוד לביתו, שהלך גם כן לרגלה מור,מרם שהאחד איננווגם א

 ולכן הי ו  , וכן היה עניין האח האחר שאיננו.םאמת מה שחשב עליהם ראשונה שהיו מרגלי

כל ו לומר כי בעבור האפשראי  כי א, מהםעשרה ה,עשר אחים אחדית אחד אשר בו באים מב

  .הוא אשר דברתי אליכם לאמר מרגלים אתם : וזה אמרו,באו

 .א"והי' והי' והט' ועם מה שפירשתי בפסוקים האלו הותרו השאלות הח
 

 ] כד–טו , מב[ ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר ...בזאת תבחנו
א אחיכם הקטן הה ו א  ו כאומר יב,בזאת תבחנו שאמר להם יוסף ,תובהנראה מפשט הכ

 כי להיותו נע ר  . ומה מעשיכם ועל מה באתם פה,לכם בני איש אחדו ובו אדע אם כ,םשאמרת

 כי לא ידע להכין שקרים  , וראוי להאמין בו כ משיח לפי תומו, אחקור ואדרוש אותו היטב,קטון

הזה  אמר יוסף אליהם ,שהיה אדם גדול ולא ילדומפני  זה כאשר ראה את בנימין . כמוכם
כי גם אתה תוכל לזייף  דברים כאחד .  אלהים יחנך בני ...אחיכם הקטון אשר אמרתם

 . מאחיך
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 והי ה לו לומר , כי לא היה בזה  בחינה כלל, בנימיןתגם אפשר שלא אמר בזאת תבחנו על ביא

 . בזה תבחנו

 ולפי ש לא .יד הייתם רגילים באומנות הזה ותמ, כאומר באמת מרגלים אתם,אבל פירושו

 כ י  , ולא יהיה כן. חשבתם שכן יהיה תמיד,סיוןיבאתם בשום פעם מהפעמים לידי בחינה ונ

 חי פרעה כי ,ניכםי ואני אחקור ואדרוש בעני, רוצה לומר בזאת הפעם תבחנו,בזאת תבחנו

  . כי אם בבא אחיכם הקטון ולא תצאו מזה,כי מרגלים אתם

לחו י אבל ש. פן יסיתהו לדבר דברי כזבים, וגם לא ילך אחד מכם להביאו, אני בעדוולא אשלח

 רוצה לומר שימו עצמכם  ,ואתם האסרו . ההואאת אחיכםקח י שי,איש אחדמכם ומצדכם 

 רוצה לומר  ,האמת אתכם .כשאחקור ואדרוש עליכם ועל מעשיכםויבחנו דבריכם  ,במאסר

  ואם לא. ושכנים אתם אנשי אמת ונכבדים,רץ כנען בני איש אחד באםלכובמה שאמרתם שכ
 שאין ספק אם  .חי פרעה כי מרגלים אתם , רוצה לומר אם לא נמצא הדבר כמו שאמרתם-

 .  שהלא דבר הוא מה שנחשדתם בו מהיותכם מ רגלים,זבתם בדב ריכםיכ

יה כן   שאם ה, מהם להביא את בנימיןחד שילך א, אין עניין שלחו מכם אחד, הזהרושוכפי הפ י

 . היה ראוי שיאמר שלחו אחד מכם

 שלחו מכם מצדכם  , אלא שפירושו, ואולי שהוא יהיה ח ייב  מיתה,ועוד שלמה יפטור אחד מהם

 לפי שהלוקח לא  ,קח את אחיוי ולזה לא אמר וי,יקח את אחיכםיאיש אחד שילך לארצכם ו

  .יהי ה אחיו

 

  :פעמיםתי שומזה תבי ן שלא נשבע יוסף חי פרעה לשקר כי הוא נשבע 

 ואתה  . בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבא אחיכם הקטן הנה באומרוהאחד

 רוצה לומר חי פרעה , כי אם בבאאלא. תראה שלא אמר אם תצאו מזה עד בא אחיכם הנה

 גם שעל כולם אמר אם  . כשתודו ותסכימו להביא אחיכם הקטון הנהםאי אם תצאו מזה כ

 .  וכן היה שנשאר שמעון עד בואו,צאו כולם עד בא אחיהם כלומר שלא י,תצאו מזה

 ויאמנו דבריכם שאמרתם ,שפירושו .חי פרעה כי מרגלים אתם היא אומרו והשבועה השנית

 .חי פרעה כי מרגלים אתם ,  שאין הדבר כן, ואם לא. ושכנים אתם,לכם בני איש אחדושכ
  . אינם מרגליםןכם  א,אבל ודאי יאמנו

  .ב"יוהותרה השאלה ה

 

 . והוא דרך דרש, היה אומר חי פרעה, בשעה שהיה מבקש לישבע על שקר,ובמדרש אמרו

 בכל מה שיאמר שלמות תחס פחיתות כזה ליוסף גדול השלמוי אין ראוי ליתוכי על דרך האמ

 .  בהי ות פרעה כלבו ואהבו
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שת  ור של  ויוסף צי וה לשים אותם במשמ.והנה אחי יוס ף לא ענו אותו דבר כי נבהלו מפניו

 לאסור החשודים אף שלא , אולי מנהגם במצרים כמו שהוא היום בארצות מספרד.ימים

 ואחר עבור , כי בהם יצא הקול ויב ואו  עדים אם לזכות ואם לחובה,שה ימיםויתברר חטאם של

  . יחייבוםואותם שלשה ימים וחקירת העניין יפטרו ם א

 

 , שי  מבלי שהם יאמרו דבר מעניין משפטם אבל ביום השלי,ולכן יוסף לא המתין השלשה ימים

 איני רוצה שתמותו כאן אבל איעצכם עצה ותחיו ו לא ,אמר להם יוסף שהאלהים אני ירא

 ,יאסר בבית משמרכם אחד מאחיכם פה , אם כנים אתם, שמדעתכם ורצונכם, והיא.תמותו
ייתם  כי אתם לא ה.רייאס אבל , בהםשאר פה בבי ת הזה אשר אתם נשמריי רוצה לומר י

אסר שם י ולכן י, אמנם איש אחד בנקלה יוכל לברוח.לכםו יען היה רחוק ש תברחו כ,נאסרים

 הביאו אלי את בעיכו ובלי ,לכו הביאו שבר רעבון בתיכםכף י אבל ת.ואתם לא תתעכבו פה

  .אחיכם הקטן

  כי אני אתן אמנה לדבריכם, רוצה לומר לא אחוש עוד לחקירה ודרישה אחרתויאמנו דבריכם

 כי עתה אולי אם הייתי חוקר בדבר הזה ודורש אותו .שאמרתם שאינכם מרגלים ולא תמותו

 .  כי בקלות ילכוד האדם המפחיד את האסור באמרי פיו ויתחייב מית ה ,הייתם חייבי ם מיתה

 והוא ירח ם , כ דבריהם יגידו  לוםתייי שהם אם אינם אמר לומ,אם כנים  אתםוהנה התנה ל ומר 

.   כי לא ידע לקיים הכזב, אולי אחיהם הקטון  יכחיש דבריה ם,סכנת הניסיוןעליהם ולא יכנסו ב

 . ולהו כי ה ם לא דברו ע,ואמרו שכן יעשו להביאו. להגיד שנתרצו בזה ,ויעשו כןואמר 

 

  :והנה השתדל יוסף כל ההשתדלות הזה שיביאו את בנימין לסיב ו ת

 והיה חשש בלבו אם המיתוהו ,שו בנפה ונפשו קשור, כי הוא היה אחיו בן אמו, לראותוהאחת

 .  ולכן ציוה לראותו,אחיו או מכרוהו כאשר עשו לו

 או , ולראות אם אחיו ישתדלו להצילו באהב ה כאחים, כדי להעליל עליו עלילת הגביעשניתוה

 . שה אחרתי להיותו בן א,אם יעזבוהו ב שנאתם אותו

 ם ובזה יתקי י ,ל עיניהם לעבדקחהו י היא שרצה יוסף בב יאת בנימין כ די שיוהסבה השלישית

 . בעניין הגב יער כמו  שיתבא,הדי במהדינשם מוע

  

 כמו שהם שמו אותו בבור  . אחד מהם על עלילה הזאת הכוזבתרשאר אסויובי ן כך ובי ן כך י

 כי היו כ ל מעשיו של יוסף להענישם  , שהיה מרגל ומלשין לאביו,תומכרוה ו על העלילה הכוז ב

 כי גם . לא להנקם מהם, לטוב להם לכפר על חטאתם,דהינגד מדה כיעל חטאם כפי הראוי מ

מרם אבל ו ובפרט בא,וב פרט כששמע דברי תשובתם. הוא הצטער אחר כך בצערם ובכה
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וה עניינם ו ובז ה הש.כמו שהם אחרי שמכרוהו נתחרטו ונצטערו בצערו' ,אשמים אנחנו וגו

 . נוילעני

 

  :ם פנישלושת מחדו בא נראה לי לפרש,אבל אשמים אנחנוואמנם מאמרם 

האמינו שבודאי היה  ירא  ,ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם כששמעו דברי יוס ף האחד

 וגם להיותו מרחם  , קורבהםעימהאלהים להיותו מרחם על נשותיהם ובני הם שלא היה לו 

 אלא על מי שיראה בעיני ו  , כי לא ירחם האדם על מי שלא ראהו,עליהם בהיותם מארץ אחרת

  .צערו

 ולכן נתנו אל לבם .ו ע ושה עמהם  חסד ורחמים מבלי דרישתם ולא בקשתם ממנווגם להיות

חמ ו  י ולא ר, כמו שזה היה מ רחם על הזרים,חמו הם על אחיהםי שלא ר,להאשים את עצמם

 ולא רחמו הם , על מה שאינו רואהם כמו שזה מר ח,הם עליו בראותם צרת נפשו לעיניהם

 . שזה עתה היה מרחם על מי שלא היה מבקש ממנו דבר כמו ,עליו בהתחננו אליהם

.  והיא הראשונה אבל אשמים אנחנו על אחינו  :םמרוושלשת הבחינות האלו כוונו הם בא

 ולכן באה אלינו הצרה   בהתחננו אלינו ולא שמענו, והיא השניתאשר ראינו צרת נפשו

 . שוזהו הפ ן האחד מהפירו. הזאת לאכזריותנו והצדיקו עליהם את הדין

 

 חשבו שברשעתו ,ול המפורסם שהיה יוסף עושה עליהםו כשראו העהבתחיל שהם ,שניוה

 וצדקת עצתו  ואת האלהים אני ירא אמנם כאשר שמעו את דברי אמרו .וסכלותו היה עושה כן

 שהוא דרך  ם והיו  מהם אומרי . מה  ז את עשה אלהים לנוםו פשפשו במע שיה,וטוב דברי ו

 רוצה לומר לא המקרה  ,אבל אשמים אנחנוכן אמרו איש אל אחיו  ול.ני בני אדםי מקרה ומעני

 כי כמו שאז אנחנו . אשמים על אחינו יוסףלהיותנו אבל הוא עונש על צד ההשגחה ,נגע בנו

 ככה מפני אותו חטא באה עלינו הצרה הזאת שנצטרך  ,בידינו מכרנו אותו ונתנוהו  לאויבים

 שנעשה עתה דומה ת כי זה הא כזריו.אויב ממנו ולשומו במ אסר ביד חדלתת בבחירתנו א

  .לאכזריות אשר עשינו

כורים  י אלא כמעשה הש, ונבוניםחכמים םולפי שהמעשה ההוא לא היה כמעשה אנשי

 .  מלשון אשם ושוגג הנעשה בבלי דעתאשמים ולכן קראו עצמם ,השוגגים עצמם במה שיעשו

 

 איך לקבל העלבון  הזה על דבר  , שהם היו  מתמיהים ז ה  עם זה, ה וארוש מהפיוהפן השלישי

 .  אין הצרה הזאת על עניין המרגלים, לכן ענו אלו לאלו.שלא היה בעולם מהיותנו מרגלים

ראינו צרת  נעדרי השכל ם וכאנשי, והוא שהיינו  אשמים על אחינו,אבל הוא על עניין אחר
ננו שומע  שזה המושל אי , על כן באה אלינו הצרה הזאת,נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו

 . בקולנו עם היותו ירא אלהים
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 לכן ענה ראובן על דבריהם ,ולפי שהם היו קוראים את עצמם אשמים ושוגגים במכירת יוסף

הלא אמרתי אליכם אל  ,ת םי כי מזידים הי, למה תקראו עצמכם אשמים ושוגגים,ואמר
 התרתי בכם  , עוד מאשר הוא ילד במעשיו ודברי ו ,הו רוצה לומר מלבד האחו.תחטאו בילד

גם דמו  אבל ,ו הון האחוולכן לא לבד יבקש האלהים מכם עו.  ולא אביתם,שלא תחטאו בו
 לא , גם דמו מצד שהוא בעצמו, רוצה לומר. נדרש הוא היום ה ז ההנהששפכתם במכירתו 

 .  הוא נדרש,מצד שהוא אח

 

לבד הצער  ושמ.או יהיה פירו שו שחטאו במה שראו צרתו וצערו בהתחננו אליהם ולא שמעו

 . הנה נדרש הדם מלבד הצער, גם כמו שיתכן שהמיתוהו שם,ערוהו בי דיהםישצ

 כמו  ,ו אין ספק. עלהיפר ולכן  הוא נדרש מהמשפט האלהי ,ין פרועי כי אינו עד,ועניין נדרש הוא

צרה התורה במ ה  י וק,בר אליהם ראובן בעת המעשהי שכל הדברים האלה ד,ן"רמבשכתב ה

 . שאין בו צורך

 

 אפשר לומר שעם היות שבא  ,והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בינותםם אמרו ואמנ

 ולכן בהי ותם מדברים בינם  , הנה אחרי שדבר אליהם הלך לשם,המליץ עם יו סף לדבר אתם

 ולכן לא נתנו . לפי שתמיד היה רגיל להיות המליץ בינותם, לא ידעו כי שומע יוסף,לבין עצמם

 . רוצה לומר מבין דבריהם ,אל לבם שהיה הוא שומע

 

 קם המליץ מאצלו ויקרב ,לה יוסף לדבר אל אחיו באמצעות המליץי שכאשר כ,פרשיםמש וי

 ם והם היו  ביניהם נושאי .חומים על צערםי אליהם לדבר אל לבם מלבו דברים טו בים דברי נ

א היה   לפי שהמליץ ל, לא ידעו כי שומע י וסף, וכאשר דברו כדברים האלה. בעניינםםונותני

 . ולא היה בין יו סף ובינם כפעם בפעם,םעימה כי הוא היה בתוכם מדבר ,אז עמו להליצו

 

 ,  חזר פניו מהם וי בך, ממה שעשו כנגדום ואיך היו מתחרטי,וכאשר ראה יוסף תשובתם

 רוצה לומר דברי חן  ,וישב אליהם וידבר אליהם .'ויסב  חזקיהו פני ו אל הקיר'מלשון 

 ואולי לא ,רלהיאס איך יתנו בידיהם אחד מהם ,ה אותם מצטעריםובעבור שרא. םותחנוני

והאכזריות שיעשו  ת  מהמחלוקם לכן הוא עצמו לקחו מאתם לסלק אות,יסכימו מ י מה ם יהיה

  .בתתו אותו בידו

 כאשר ראו , כי כן עשו הם, שיראו אותו בעיניהם ולא יוכלו להושיעו,והנה אסרו לעיניהם

 .  ולא חמלו עליו,יניהםהמדיינים אסרו את יוסף לע
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 גם שמעון  , כי ראובן אמר אל תחטאו בילד. כי הוא היה גדול החוטאים,והנה לקח את שמעון

 בז ה ששמע יוסף ידע ם ואין ספק שמדבריה. כמו שבי ארתי שם',לכו ונהרגהו'היה אשר אמר 

 שמעון במאסר ולאסרו רשיי שאהנה התבאר למה רצה יוסף . שראובן לא חטא במכירתו

הי ה לתת '  ומאת  ה. ולא תהיה להם זאת לפוקה, שהיה הכל להענ ישם על חטאם,לעיניהם

  .לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו

 .ו"ד והט"ג והי"והותרו במה שפירשתי השאלות הי
 

 ]יד, מג-כה ,מב[ ויקחו האנשים את המנחה ...ויצו יוסף וימלאו את כליהם
 ולהראות זה להם  , כמו שאמרתי לא להרע להם,בעבור שהיי תה כוונת יוסף לצערם

 וימלאו את כליהם בר  ועוד , רצה שיתנו להם צדה לדרך,דע אליהםו כשהתו,באחרונה

 ומפני שלא יתעכבו שמה מלחזור  לחוסר הכסף הצריך להביא לקחת בר  .םלהוליך לבתיה

 כ די שיחיו בצ ער , אבל לא הודיע להם זה. ציוה גם כן להשיב  כספיהם איש  אל שקו,אחר

 . הטיבו לוו כי כמו שהם חשבו להרע לו , מידה כנגד מידה, וכל זה כמו שאמרתי.ד ממנוובפח

  .ם במחשבתםאי על כוענשו  לא בפי כן י,כ לא חטא רק במחשבה"ואח

 

ויפתח האחד את שקו במלון לתת מספא לחמורו וירא והנה  הלכו האנשים עם שברם  ]230[
רוצה   .מה זאת עשה אלהים לנוואמרו  ,ד כולםווחרדו מא .את כספו שהיה בפי אמתחתו

 האם הוא טוב  שבדרך שכחה שכח האיש ולא לקח את  , אלהים לנוהלומר מה זאת שעש

  . או אם רע שעזבו להתעולל עלינו,הכסף

 ואין  .מה זאת עשה אלהים לנו :ולפי שלא ידעו אם היה המקרה הזה להם טוב או רע אמרו

 אלא שהאיש שעל בית יוסף  ,יה שם כספיהםספק ששאר אחיהם יפתחו שקיהם לראות אם ה

 כי היה ב פי  , ולכן מצאו כשפתח, במקרה שמו קרוב לפי  השק,בשומו הכסף  באחד מהם

 ולכן לא מצאו כולם ,טהי בתוך החה העמיק לשים את הכסף יותר למטם ובאחרי.אמתחתו

ף כלו   נמצא הכס, כאשר היו מריקים שקיהם, אמנם בביתם. במלון בפי אמתחתיהםםאת כספ

 . לכל איש צרור כספו בשקו

 

 כי שקים הוא שם  , ופעם יאמר אמתחותיהם,ואין להפלא מאשר הכתוב יאמר פעם שקיהם

 .  והכל דבר אחד, ואמתחת הוא שם להם מפאת הבר אשר ישאו בהם,להם לעצמם

 , הם השקים הקטניםואמתחות ;הגדולים אשר בהם יבי או את השבר - השקים פרשיםמש וי

 בהם את ם וגם משמרי, וכל כלי עבודת משאםםי תרימ והם בהם החמרים החבלישמכניסים

  . ומכניסים אותם לתוך השק הגדול ליותר שמירה,כספם וממונם
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 ופעם שהיה  . שהוא המקום המיוח ד,ומפני זה יא מר פעם הכתוב שהיה ה כסף באמתחות

 . בשק שהוא המקום הכולל אליו

 

 אבל . ויתן אותם כמרגלים את הארץ,ש אתם קשותבר האייובני יעקב ספרו אל אביהם שד

 ולא שאסר את שמעו ן  , כי לא הגידו לו ששם אותם במשמר שלשת ימים,פור  הענייןיהקלו בס

 כדי שלא , וכל זה להקל בעיניו העניין. הניחו אתי האחדאחיכם : אבל אמרו במקומו.לעיניהם

  . ולכן לא חשב הזקן לדבר.מהםייתקשה בשלוח את בנימין ע

 , פחד  קראם ורעדהם אז האב והבני, ומצא כל אחד מהם כספו,אבל כאשר הריקו שקי ה ם

 ובשימת , באומרו מרגלים אתם,ני הארץ התעולל עליהם עלילות ברשעובחשבם שכמו שאד

 :  באומרו, ולכן נתרעם נגד בניו בכלל. ככה יתעולל על בנימין בהלכ ו שם,הכסף באמתחותיהם

כלומר למה לא יקר ו   .שמעון איננו ואת בנימין תקחו עלי היו כלנהאותי שכלתם יוסף איננו ו

  .ת הצרועלי היו כלנה כי , כי אם לי ועל בני,כמקרים האלה לכם ועל בניכם

 

 ולא יעשה רעה כלל , כי באמת ירא אלהים הוא,והנה ראובן  ה שיבו אל תירא אבי מאדון הארץ

 .תנה אותו על ידילכן  .א אביאנו אליךאת שני בני תמית אם ל , ואם לא יהיה כן,לבנימין
 כי איך יתכן שיעקב  ,תיאת שני בני תמואין ספק שטענה של שטות הייתה של ראובן לומר 

 .  אבל אמר כל זה כמתחזק על הבטחתו.דל על ברכיויימית את שני בניו אשר ג

 

יראת  ולכן ה ניח ונטש ,וכח  עם ראובן לומר יעשה ה איש או לא יעשהוויעקב לא רצה להת

מבני  לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר  ואמר .אדוני הארץ ודאג לסכנת הדרך

 תהפתאומיו ת  ואין תוכלו להצילו מהמו . ויודע אני שיקראנו אסון בדרך, והם רעי המזל,אמו

ואין ספק שהיה ז ה מ מנו  . ויחו בז ה ו ומה תר שיבתי ביגון שאולהותהיו אתם מורידים את

 . כי הוא לא ירא מן הדרך אלא מהאיש אדוני הארץ,לא ילך הנערתואנה כדי ש

 

 פרק מג
 .שובו שברו לנו מעט אוכל : אמר להם אביהם,לו לאכול את הלחםי אמנם כשהכביד הרעב וכ

  . מלבד מה שישברו כל אחד לעצמו, שישובו למצרים וישברו מע ט אוכל ליעקב,רוצה לומר

 

לא תראו פני בלתי אחיכם  , רוצה לומר אדוני הארץ,העד העיד בנו האיש ,אז אמר לו יהודה
וזולת   ,אוכל ולביתך  ונשברה לךהאחינו אתנו נרד בנימין  אם ישך משלח את, לכן.אתכם

  .לא נרדזה 
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 לא הייתה הכרחי ת ולא צריכה  ', עבדיך אחים אנחנושנים עשר'והנה יעקב ראה שטענת 

שב מפני זה ש הם כאנשים דברנים אמרו  וח. כי מה עניין  זה לעלילת המרגלים,להתנצלותם

 כי  , למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח וזהו אומרו.לו מה שלא היה שואל מאתם

  .חשב שאת נפש הילד היה מבקש בשאלו אותו

 וזהו אומ רו .תת הדברי מאמם בשנותם את טעמםאי  כ,והם לא ידעו להתנצל מקושית דבריו

 לא , רוצה לומר.לאמר העוד אביכם חי היש לכם אחשאול שאל האיש לנו ולמולדתנו 

 מפני שהוא שאל לנו עליך ועל , אבל קודם לכן,אמרנו לו שיהיה לנו אח לעניין המרגלים

 כלומר האם יעלה  , הידוע נדע כי יאמר הורי דוהו אלי. לו על פי הדברים האלהנוהיגדי ,אחינו

 .דם נתפש על מה שלא עלה על לבו ואין א,על הלב של עניין העלילה יאמר הורידוהו אלי

 . ואולי שכוונו למה שהוכרחו  לומר ולהשיב על שאלותיו

 

 . בריא ושמא בריא עדיף,אבי אבי. ' הנער אתי וגוהשלח. ואז אמר יהו דה אל ישראל אביו

ואם .  אתה והנער וכל אנשי ביתנו,לנו ברעבוהנה אנחנו אם נשב פה ולא נלך בודאי נמות כ

  . ולכן מוטב הוא שי לך משלא ילך,אין האסון בריא וידוע כמו שהוא אם לא נלך ,ילך הנער עמנו

 . גם אנחנו גם אתה גם טפינות ונלכה ונחיה ולא נמוהשלחה הנער אתי ונקומוזה ו שאמר 
 ןכם  הנה א.ואיש מומת אתה שולח עמי.  אם ישבנו פה ומתנו, אבל אם לא ילך עמנו,כלומר

 ,  כדברי ראובן אחיןבעירבו ואין אני נותן בני . תלך שמא לא ימו ואם י,בשבתו כאן בריא שימות

 רוצה לומר ,אנכי אערבנו ומידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך וחטאתי לך כל הימיםאבל 

 כבר היינו  ,בתךי כי לולי התמהמהנו בס. ם כל הימי ה תמיד מבלי כפרםיהי ה פשעי וחטאתי קיי

 . ן ואין פגע רע אין שט, בשלום ובמישורים זה פעמיםשבי

 

 שהייתה טע נה הכרחית טענת יהודה ,בל דברי ראובןיבל דברי יה ו דה ולא קיוהנה יעקב ק 

  .לה כמנהגויאבל התקין עצמו לדורון ולתפ. מפני סכנת הרעב

 רוצה לומר הכסף הראשון  ,יקחו בידם וכסף משנה ,וציוה אותם שיוליכו מנחה לאיש ההוא

מ הם  י ויוליכו ע. וכסף שני לשבור עתה את האוכל,תו מכם ועתה ידרוש או,שאולי בא בשגגה

  .ת האישו בנימין כמצ ו

ל תו י והורה  הזקן בתפ.אל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ו:והתפלל אל האלהים באומרו

 כי בבחי נתו , בהיו ת אחיהם הולכים ומתמעטים,שהוא לא יתפעל רק על הרע המגיע אליהם

 המספ יק  , רוצה לומר היכול על הכל, שדי יתן לכם רחמיםואל : וזהו.כבר אין לו נחמה כלל

 כי איש הוא , יעשה עמכם חסד שיתן לכם רחמים לפני האיש שהוא ירחם עליכם,לכל דבר

  .ויתפעל מצרתכם
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 ולא אמר גם כן יתן ל י  . כי חשב אולי לא היו ראוים אליו,ולא אמר כי הוא יתברך ירחמם

 יתן לכם רחמים  אבל אמר.ו והוא אינו רואה אותו כי איך ירחם האיש השליט עלי,רחמים
.   שהוא שמעון ואת בני מיןכםמהם אחיי באופן שישלח ע, שימצאו בו ח סד ורחמים,לפני האיש

 כי בבחינ תי , עניינו כל זה אתפלל בבחינתכם ולטובתכ ם,ואני כאשר שכלתי שכלתיואומרו 

  .שכלתי מכלכם ,וסף רוצה לומר מי,כאשר שכולתי לפי שאני ,איני רוצה להתפלל

ר אבדתי  אשוכ' כמו שאמרה אסתר ,כי לא אמר וכאשר שכולתי שכלתי ,ואניוזה טעם 

  .תכםאיתן לכם רחמים וישלח  אמרשה אבל בא כנגד מ. 'אבדתי

 

 ]לפניוא אחי יוסף ו ב,הרעב ותשנ: חלק שלישי[
 ]יז, מד–טו ,מג[ סוף הסדר ...ויקחו האנשים את המנחה

 

 ]השאלות[
 

 :סיפור ה זה גם כן שאלותויש ב

 
  'השאלה הא

 ,א שנה" והוא היה  בן ל, ה זאתה כי מה טעם בברכ. יחנך בניםאלהיברכת יוסף  לבנימין ב

 ולמה קראו . ומעט מהשנים היו ליוסף עליו בכמו חמש או שש שנים,וכבר היו לו עשרה בנים

 . והי ה לו לומר שלום אתךאלהים יחנך וברכו 'אחיכם הקטון וגוגם כן 

 

  'השאלה הב
 כי לגבי עניין אחיו לא  ' וגוםוישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצריפור ימה טעם ותועלת בס

 .תועבה היא למצרים וגם מאין הייתה הטענה הה יא באומרו ,היה צריך להו דיע מנהגם
 

 ' השאלה הג
ימין   ושהביאו לפניו את בנ, ובצערו אותם לקח נקמתו מהם,אחרי שכבר העניש יוסף את אחיו

 ,ותו בשלמותולא תאי ומ,עשר כוכבים משתחווים לי אחד ם חלום ושנתקיי,שהיה חפץ לראותו

 כל שכן לבנימין   ? למה זה עוד הביאם בניסיון אחר מהגביע,מהםיואחיו אכלו עמו והשלים ע

 .שלא הרע עמו והי ה אחיו בן אמו

 

  'השאלה הד
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 כי הנ ה  ,הכסף באמתחת בנימין ואת גביע ,למה ציוה יו סף לשים כסף איש בפי אמתחתו

 כי עוד מעט היו עתידין לחזור , אבל הכסף לא היה צורך בו, היה צריך לעניין התחבולהעהגבי

  .תן להם כסף וזהב כרצונוי ואז י,דע אליהםוולהתו

 כי יהיה מקום לאחיו  ,אבל עתה אין ספק שהיה שימת הכסף מזייף ומש קר תחבולת הגביע

 ? הכסף מי  שמו בפי אמ תחתו סמוך ויחד עם הגביע.  הגביע בגניב ה אם בנימין לקח את,לומר

 .אלא שהכל היה תחבולה

מהם חסד על י  ושאמר אליהם שהאדון היה עושה ע, כתב שהושם הכסף לעיניהםן"רמבוה

  .עמלם

 , שאומר ואת גביעי הכסף  תשים בפי אמתחת הקטן, אבל בהפך,אבל זה לא נזכר בכתוב

 . ושניהם בסתר,יע והכסף  הושמו כאחד מורה שהגב,ואת כסף שברו

 

  'השאלה הה
 ,והשגתם כי מה עניין ,והיא .'קום רדוף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אליהם וגובאומרו 

 .השגתםו ומה בא להודיענו אם כן ,הלא ידענו שאם לא ישיגם לא יאמר אליהם דבר
 

  'השאלה הו
ומה ו  כי נחש ינחש איש אשר כמוני הלא ידעתם וכן אמר יוסף והוא נחש ינחש בו באומרו 

 .  הניחוש הזה

 והם היו חושבי ם  ,הו הבכור וז הו  השני לוז מכה בו ואומר , אמרו שהיה מנחש בגביעל"רזו

 . שהיה מגיע לו בדרך נחוש

 כי  . כי נחש ינחש איש אשר כמוניםהלא ידעת ,אבל כפי הפשט יקשה מאד על הדעת הזה

 ,על הניחושו גם כי אין זה פ, ולא אמר שינחש בגביע. לשריםה ואין הניחוש מעל,למה ינחש

 צבי  הפסיקו  בדרך ,ל פתו נפלה מפי ו" לפי שעניין הניחוש הוא  כפי דבריהם  ז,כי אם הקסם

 והם אמרו אף על פי שאין נחש יש  . שלוקח האדם לסימן שלא יצלח בדרך ההוא,ודומיהם

  .סימן

 

 ולזה העלים עינו  מהגביע כא שר .םבי נסה אתכם בו אם אתם גננחש ינחש פי רש ע"ראבוה

 .לקחתם אותו

וגם לפירושו יקשה .  שהיה לו לומר נחש ינחש אתכם בו, ועוד.כי נחש אינו ניסיון. ואינו נכון

  . כי נחש ינחש איש אשר כמוניםהלא ידעת

 ,והוא נחש ינחש בו ,יונה' הר בשם ע"ראב בו הכתבשה  היו תר מתישב הוא מר ושוהפי
 . ובזה הדרך ידע שגנבתם אותו, עליושישאל למנחשים
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 .  כי נחש ינחש איש אשר כמוניםהלא ידעת אמרו ,ה גם לזה הפירושפ יקש"אבל עכ
 ואיך יגדל . לא הניחוש כמו שאמרתים הקסת כי הוא מלאכ,תועוד כי מנחש אינו יודע הנסתרו

 .הרעותם אשר עשיתם באומרו ,רוע המעשה מפני זה
 

  'השאלה הז
 כי הם , כי הנה לא הייתה גזרתו כדבריהם.ם עתה כדבריכם כן הוא וגומרגבדברי העבד 

 והעבד כשאמר ,אשר ימצא אתו מעבדך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדיםאמרו 

אשר ימצא אתו הגביע יהיה  , שזו מן הדין אמת לא היה ראוי שי אמר עליו,כדבריכם כן הוא
 . יהםכי זה לא היה כדבר, לי עבד ואתם תהיו נקיים

 .וכבר ראית דברי המפרשי ם וספיקותיה ם בזה

 

  'השאלה הח
הננו עבדים לאדוני גם אנחנו  חזר יהודה לומר ,ואתם תהיו נקייםלמה אחרי שהעבד אמר 

 כי הנה במקום סכנה לא היה לו לעשות לפנים מן השורה עם מי .גם אשר נמצא הגביע בידו

 . שתקיף ממנו

 והיה לו לו מר הננו עבדים לאדוני גם ,ק ריכי הו א היה הע ,גם אשר  נמצאומה עניי ן או מרו 

 .  או עם אשר גנב הגביע,אנחנו עם אשר נמצא הגביע בידו

 

 ]ביאור הפרשה ותשובות לשאלות[
 

 .והנני מפרש הפסוקים באו פן יותרו השאלות האלו כולם

  ]יז, מד–טו ,מג [. ויגש אליו יהודה...ויקחו האנשים את המנחה
 ושציוה  יוסף לאשר על ביתו שיביאם הביתה  ,או אחי יוסף עם בנימין  למצרים הכתוב  שברפיס

 מלאכת המלך  ה אבל להיותו שר ועוש,קרו שהיא סעודת הב,םלאכול עמו בסעודת הצהרי

 יראו לנפשם בחשבם שעל  , ושהם כאשר ראו שהובאו בית יוסף .קרוהיה אוכל בצהרים לא בב

 להתעולל עליהם עלילות ,א שמהואים לבלה היו נקרי בתחםדבר הכסף השב באמתחות

  . או שהלכו ולא פרעו בהונאה, כאלו תאמר שהם גנבו אותו הכסף,ברשע

 ם שהשוו עצמ הרב המורהלא כדברי  ,לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינווהנה אומרו  

 זאת הכת של ור אלא להגיד שחששו שאולי האיש או יוסף נתנו עיניהם לאמ,לחמורים

 ולכ ן , היהם עם החמורים כי דרך עבודת, ולמשאדריהם יה יו  טובים לנו לעבובחורים עם חמו

 כי  , ומפני זה ראה שטוב להודות לו עניין הכסף קודם שידבר בו. דבר הכסףםיעלילו עליה

  .היורה זה על הצדק
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 וזה פלא שנרא ה  , כלומר.כספינו במשקלו אמרו ,פרו לו עניין הכ סף אשר מצאויוכאשר ס

 .  לא נשתבש בכסף אחר,ה הכסף שלנושזה עצמו הי 

 מפחדם שיאמר  , שלא אמר שאחד מהם בלבד מצא כספו בשקו במלון,נו מפני השלוםיאבל ש

 ולא הי ה  , לכן אמרו שכולם מצאו כספיהם שם,האיש למה לא שב הוא בלבד עם כספו משם

ו לשבו ר   מדעתם שיביאו כשישוב, ולכן הלכו לדרכם,ראוי שישובו כולם מפני רעבון בתיהם

 , לא ידענו מי שם כספינו באמתחותינו ואמרו , כי ה בי או בידם כסף אחר, והראיה לזה.אוכל
 .  להעיר שמא היה תחבולה

 

 רוצה לומר לא קראתי אתכם להתגולל עליכם על .שלום לכם אל תיראו ,אבל האיש השיבם

שבדרך נס נתנו   כי נראה ,חסדו' אם כסף מצאתם הודו לה.  אלא לשלום ולאכול עם האדון,זה

  .כספכם בא אלי לפי ש, כי אני לא ידעתי מזה דבר,לכם

 והוא הי ה במאסר כמ ו  , שלא ראוהו זה י מים,ולפי שהם הי ו רוצים לראות את שמעון אחיהם

 ,  חשב האיש שמא יפחדו בהכניסם אותם לבית המאסר לראות את שמעון,שנזכר למעלה

 רוצה , הוציא אליהם את שמעון,לבותם כדי להסיר ספק מ, ולזה.שארו שםימחשש שמא י

 ולזה .ש לום לכם אל תיראו באומרו ,וזה טעם סמיכות הוצאת שמעון. לומר מהמאסר חוצה

 ולזה , ולא ירצה לשמוע אליהם, כי חשבו שיאסור אותם שמה,זכר שדברו אליו פתח הבית

 . דברו אליו קודם הכנסם שם

 

 השלום אביכם  ושהוא שאל אותם,המנחה ושהב י או לו את ,וזכר הכתו ב שבא יוסף ה ביתה
עודנו   שלום והם השי בו . אלים אלא מה שאמרת, רוצה לומר איני יודע מעניינו וזק נתו.הזקן

 הוצרכו  להשתחוות עוד  , לפניו השתחוו לום כי עם היות שכבר ז כר שבבוא.חי ויקדו וישתחוו

ם לכל הכבו ד  י נחנו ראוי כי אין  א,מרם חן חן למעלתך על שאלתך על שלום אבינוו בא,שנית

 . הזה

  

אלהים  וברכו באומרו ,םהזה אחיכם הקטון אשר אמרתן שאל עליו יוכאשר ראה את בנימ
 שכאשר אמרו לו בתחילה  , שיוסף הראה את עצמו אליהם,ועניין ז ה אצלי כך הוא .יחנך בני

כן ציוה   ול, שנים או פחותעשר שחשב בלבו שהיה בכמ ו ,שהיה להם אח אחד ילד זקונים קטן

 ומפני זה ע תה כשראה אותו אדם גדול  ,להביאו כדי שידע ממנו משיח לפי תומו אמת עניינם

 ולזה אמר כמלעיג  . תמה עליהם על מה שקראוהו ילד וקטן,ובחור וטוב ו שלם בגופו ובשני

 ולפי  . באמת גדול הוא ואינו קטן, שהייתם קוראים אותו קטןהזה אחיכם הקטון אשר אמרתם
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 רוצה לומר אלהים  ,אלהים יחנך בני אמר ,דלווו עין הרע במה שהתפלא על גשלא יזיקה

  .ב וריייברכך וישמר ך ולא יגיעך נזק מעיני וד

  .'ועם זה הותרה שאלה הא

 

 בפשע  םאי  לא פשעו ולא חטאתו כ,ם ופחד עצוה ב יראה יוסף את בנימין שהיתואמנם בראו

 .קש מקום לבכות  לשבע נפשויה לומר שב רוצ.ויבקש לבכות עליו נכמרו רחמיו ,שאר אחיו

קש מקום מיוחד י לא ב, על מאסר שמעוןת כי הנה כשבקש לבכו.ויבא החדרה ויבך שמה

 שירדו דמעיו בהסבו פניו לצ ד , הסב  פניו מהם וב כה מעט,מהםי אבל שם בהיותו ע .תלבכו

  . ולא ראהו אדם בו,קש מקום מיוחדי ולזה  ב, אבל כאן רצה לבכות הרבה.אחד

 

 כי אין ראוי לאדם שישב ללחום את מושל יחד עמו  לו לבדו ויושם לפניו לאכול ,ויצא מיד

לחן יוסף ו האוכלים על שם האמנם אכלו בני יעקב לבדם והמצרי. כי חרפה היא לו,בקערה

 ולכן ציו ה יוסף לאשר . ובני יעקב הי ו אוכלין  אותו, לפי שהמצריים לא היו אוכלים ב שר,לבדם

כי לא יוכלו המצרים   וזהו  אומרו . בצהריםם כי אתי יאכלו האנשי,ח טבח והכןוטבועל ביתו 
 רוצה לומר שהייתה התועבה מפ ני ,םלאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרי

 והנה שם לחם הנזכר הנה הוא  . ולמצריים היי תה תועבה אכילתו, בשרםשהעברים אוכלי

  .שימו לחם כמו ,כולל למאכל

 

 ויתמהו האנשים ,הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתויוה יוסף ל הושיבם לפניו  וזכר הכתוב  שצ
 לא יוכר  , כי האנשים אחרי שיצאו מגבול הנערות.מאין ידע יו סף את שנותםאיש אל רעהו 

  ולזה תמהו איש אל רעהו ,יםיבהם מי הוא גדול מחברו שנה או שנת
  .'והותרה השאלה הב

 

 ' תר השאלה הגי בהמרוראוי עתה שנא
  ?למה רצה יוסף להכניס את בנימין אחיו בצרת הגביע

  :בותיוכבר ביארתי למעלה לשתי ס

מידו ם נשו כי טוב שיקבלו ע, שרצה לשלם אל אחיו מידה כנגד מידה ממה שעשו כנגדוהאחד

  . משיקבלו בידי שמי ם,ויתכפרו עונו תיהם

  :והנה הם עשו נגדו שלשה עלבונים

 .  רע אל אביהםתבתם לתכליייא ד שחשדוהו רכיל מרגל ומבאחד

 .  שהשליכו אותו הבור השניוה

  .ינים לעבד עולםי שנתנוהו למדשלישיוה
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ואתם חשבתם ' ר כמו שאמ, כי הם במה שעשו לו הטיבו עמו,ערוהו הרב ה אך לא הרעו לויוצ

  – כי הוא חשדם , וכ ן עשה יוסף אליהם.'עלי רעה אלהים חשבה לטובה

  .נגד מה שחשדוהו הם שהיה  רכיל ומרגל כ'מרגלים אתם'ראשונה 

 .  כנגד מה ששמוהו  בבור] הבוררואסר את שמעון לעיניהם ושמו למאס -

 .  הגביעת ציוה לקחת את בנימין לעבד בעליל,וכנגד מה שנתנוהו לעבד -

 

 , כי הוא היה  בן רחל כמוהו,והנה הסכים  שיושם הגבי ע באמתחת בנימין גם כן  להדמות אליו

 , וכמו שהם לא חששו לזה. יעקב לראות את שלום אחיהם ואת שלום הצאןואותו שלח 

 כן יוסף לא חשש למה ששלח אביו את בנימין לשלום אחיהם ,ינים לעבד עולםיונתנוהו למד

 . ונתן אותו במשפט לעבד

 ככה לא נתקיים מה שעשה יוסף נגד ,וכמו שלא נתקיים מה שה ם עשו נגדו אבל נהפך לטובה

 . בה הא חתי וזו היא הס,הנה היה כל זה מידה כנגד מידה. הכל לטובהה פך נבנימין ו

 

 עוד נשאר ספק , כי הנה עם כל הניסיון שעשה יוסף לאחיו בעלילת המרגלים,ואמנם השנית

 ולכן רצה  .ין שונאים את בני רחל אמוי או אם היו עד,בלבו האם הי ה להם אהבה עם בנימין

 אולי  ,אבל חשש עם זה.  לראות אם ישתדלו להצילו,עלהביא את בנימין ב פרט בניסיון  הגבי 

.   כמו שרחל אמו גנבה את התרפים לאביה ,יחשבו אחיו שהיה אמת שבנימין גנב את הגביע

 לא לשנאתם ,חםו ולא ידרשו בעדו בכל כ,ואולי מפני זה יאמרו הנפש החוטאת היא תמות

 . שתם מרוע המעשהואותו כי אם לב

 שבזה יכ ירו ה ם , וכן כספיהם  של כולם,ום עם הגביע כסף שברוהנה מפני זה  ציוה יוסף לש

 אם יחמלו עליו , ובידיעתם זה. כי אם מעלילת האדון,אשמת בנימין ורשעתומשלא היה 

 , ויהיו בעיני  יוסף בעלי תשובה גמורים , יודע שהם אוהבים אותו ,ותוישתדלו להוציאו מעבד

ין המ ה  י יודע שעד, המה יעזבוהו לעבד אבל אם.ודע אליהם וייטיב עמהם כמו שעשהווית

 . ויתהפך להם יוסף לאויב ו הוא ילחם בם,עומדים במרדם

 ולמה  הושם כספם  ,בנימין ולמה הי ה בפרט ב ,הנה התבאר צורך ניסיון  עניין הגבי ע

  .באמתחותם

  .'והד' והותרו בזה השאלה הג

 

תן  ילומר שלא י רוצה ,מלא את אמתחות האנשים אוכל כאשר יוכלון שאתוזה ו שאמר 

 כל מה שיוכלון , אלא שימלאו אותם בר בלי מידה,בשקיהם הב ר במידה במשקל ובמשורה

 אם כסף המשנה וא ם , רוצה לומר כל הכסף שה ביאו, ושישימו כסף איש  בפי אמתחתו.שאת

 .  הכל ישים באמתחותיהם,כסף שברו
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 ועקב המנחה  ,מלם שהיה הבר נתון אליהם דרך חסד על ע, ראוי לפרשן"רמבוכפי דרך ה

 שהיה שות ה  , ואת גביע האדון המי וחד לו.ולכן הושב כס פם מדעתם. אשר הביאו לאדון הארץ

 .  ישים באמתחת בנימין עם כסף שברו המונח שמה מדעתו,בו תמיד

 . בה שז כרתיי הכסף גם כן היה מב לי ידיעתם לאותה ס,אבל כפי מה שביארתי למעלה

 

להגיד שלא היה   ,המה וחמוריהםואמר .  משםם שלחוקר אור והאנשיוהבוזכר הכתוב ש

 לקחת אותם ,הדבר כאשר חשבו שנתן האדון או אשר על ביתו עיניהם בה ם ובחמוריה ם

והנ ה  . קר שולחו המה וחמוריהםו בהשכמ ת הב,כובי כי הנה מבלי ע.לעבדים לעבוד ולמשא

ודעו ו ותשוב תם והת כי חשב יוסף לעשות עניין הגביע,קר השכם לכוונהוהייתה יציאת ם בב

 . ה  כדי שלא ירגישו המצריים באותו עובד,קרולהם בב

 

  רוצה קום יוסף ציוה לאשר על ביתו , קודם שירחיקו מן  העירופר כי  מיד כשיצאו משםיולכן ס

 לפי ,והשגתם ואמר .'והשגתם ואמרת וגוהאלה רדוף אחרי האנשים  מה רה -  לומר-

 הראיתם גנב , ילכו צועקים בדרך אשר ילכו בהשמנהג האנשים הרודפים אחרי הגנב שהם

 שלא ירדו ף  ,לכן הזהיר יוסף לאשר על ביתו.  רדפו ותפשוהו,אחד שגנב לפלוני כך וכך

 ,אליהם וכאשר ישיגם אז יאמר , אבל שירדוף אחריהם.אחריהם בצעקה וקולות להביאם שם
וונת יוסף שידבר כי הייתה כלמתם רעה תחת טובה ילמה ש ,לא לאדם אחר אלא להם בלבד

  .אליהם בסתר ולא בפרסום

  .'והותרה בזה השאלה הה
 

  : בחינותשלושוהנה האשימ ם בגניבות הזה מ

 גנב אין  , כי הנה האדם אף על פי שיהיה בטבעו, כשגנבו בבית השר האוהב אותםחתהא

למתם רעה תחת ילמה ש ועל זה אמר . שאינו נשמר ממנו,ראוי לגנוב בבית האוהב אותו
למתם לו  י ואתם ש,לחנוו רוצה לומר יוסף הי טיב אתכם וכבד אתכם בשומו אתכם על ש.הטוב

 . רעה כי אחד מכם גנב את גביעו

 

 שירגיש ו  ח שמיד שנגנב היה בה כר, דבר מורגלם מהאשם היא שגנבתשניתהבחינה ה

הלא זה אשר ישתה  : ועליו אמר.כלות גדול לגנב הוא לגנוב דבר כזהי והנה ס,בהעדרו
  .ניאדו

 

 ומפני זה ישתדל , לפי שגנבו דבר שהאדון מנחש בו, מהחטא במה שעשושלישיתוהבחינה ה

הרעותם אשר  ולכן חתם הדברים .כי נחש ינחש בו והוא אומרו ,בעבורו יותר מכדי שויו



 מקץ לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

66

 כי ,בהפך אבל , לא עשיתם אותה כראוי,רוצה לומר בגנבה הזאת אשר עשיתםעשיתם 

  . אותה כתקנהת שלא ידעתם לעשו רוצה לומר,בעשותה הרעותם

 

 כמו  שהוא עניי ן  ,קח  סימן ב וי שיוסף נחש ינחש וי, הוא אצלי כפשוטונחש ינ חש בוועניין 

 . חושיהנ

וי ן   ו ובלבד שלא יכ,נוק מותר לעשותם סימןי אשה ותתבי) ה"חולין דף צ (ל"חזוכמו שאמרו 

 . ואמרו אם אין נחש יש סימן. מעשיו

 שהיה דעתו שמיום ששתה בגביע ההוא גדלה מעלתו ,ש יוסף הלזהחויועל זה הדרך היה נ

 של ד על גביע אחת ולהתנצל על עשותו כל זה ההשתדלו,ואמר זה להגדיל חטאם. ושררתו

 ויחשב לנחש שבהיותו ש ותה בו תגדל , אלא לפי שהיה שותה בו, שאין זה לשוויו,כסף

 הלא .יקח לו מעלתו וגדולתויש ,חושוי הנה בלקיחת אדם הגביע הז ה ידמה לו בנ,מעלתו

 לפי שלא היה ראוי  , על אשר שתה בכלי ב ית האלהים,תראה שעל כיוצא בז ה נענש בלשצר

 כי זה מורה ש היה מתגאה  נגדו ורוצה לקחת גדולתו ,לאדם לשתות בכלי בית האלהים

  .חושי וזהו הנ,ומעלתו

  .'ווהותרה במה שביארתי בזה השאלה ה
 

 ולכך אמר .מהם כ אלו בידוע שהם לקחו הגביעיבר עי אבל ד,הג ביעוהנה לא הזכ יר בביאור 

 .  הוא אשר ישתה אדוני בו,רוצה לומר הלא זה אשר לקחתם ,הלא זה אשר ישתה אדוני בו

ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או  :והם השי בו כ אנשים אשר לא היו יודעי ם על מהו מדבר
רוצה לומר למה תבקש הן כסף ' ה וגולמה ידבר אדני כדברים האל והייתה תשובתם .זהב

  : צדדיםקל וחומר משלשה והוא .'הן כסף וגו הביטה וראה כי ,בעלילות האלה עלינו

 מ בי ת  וכ שייקחה כמו שהוא , אינו גנב בלקחו אותו, שהמוצא דבר בשוק ברשות הרביםחדהא

 . אדם אחד

 .  כליו קונים לו, שמה שימצא האדם בכליושניוה

 ם אחרי ימים וממק וה יו תר נקלה מהשבת,בדה לשעתה ובאותו מקום שהשבת האשלישיוה

 . אחר

 , בפי אמתחתינו ו, רוצה לומר שהיא מציאה ולא גניבה,הן כסף אשר מצאנוולזה אמרו 
ם  אאיך ו.שהיא ארץ אחרת ואחרי ימים רבים ,השיבונו אליך מארץ כנען ,שכלינו קונים לנו

כסף או  , שהוא יותר קשה מאמתחותינו אדוניךבית ומ, שה יא יותר קשה ממציאה,נגנוב ןכ
 . שהיא יותר קשה מלקיחת המציאהזהב 
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שלא ימצא  וגם אנחנו , אשר ימצא אתו מעבדיך ומתוכדי לאמת צדקתם קנסו עצמם ואמרו

  .נהיה לאדוני לעבדיםבידינו 

קנסו   מאשר , ופירושו אצלי אינו מוסב למעלה.'גם אתם כדבריכם כן הוא וגו :והעבד השיב ם

 . 'הן כסף וגוו מ" ועשו ק,דקו נפשם מהגנבהיאבל לפי שהם צ. םעצמם כמו שחשבו המפרשי
 גם עתה בפעם הזאת ,לכן השיבם  העבד כמו שבאותה פעם ראשונה צדקתם במעשיכם

  . רוצה לומר שכללותכם נקיים מבלי אשמה בדבר הזה,כדבריכם כן הוא

 

האיש אשר ימצא  ולכן . ממנו דברםידעת ואתם לא , אבל אולי שאיש אחד חטא בזה מעצמו
יקח ממשלתו וגדולתו של י ש, כי אחרי שהוא גנב הגביע בכוונה, לי עבדהאתו הגביע יהי

ואתם . פך מה שחשב להיות לו לאדוןי בה, ראוי שיהי ה מידה כנגד מידה עבד עולמי לו,אדוני

ללות מכם נקיים אתם  כי בלי ספק הכ, תהיו נקיים, שלא ידעתם מזה דבר,שכדבריכם כן  הוא

 . בעיני

בגדול החל   ,רמהי וכדי שלא תראה המ.פושי עשה הח,ולפי שתלה העניין בניסיון  מה שימצא
 ואין ספק שבני יעקב הכירו  וידעו  שהיה כל זה  .ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין

מה המעשה אשר עשיתם הלא   והוא אמר להם . ולכן שבו למצרים לבית יוסף,תואנה
הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר   ,על המגונה  אשר עשיתםו רוצה לומר מה ה פ,דעתםי

  . כי ישים ניחוש גדולתו בדבר מה,כמוני

 

ואמ ר .  הוצרך לדבר בעד כולם, אשר עשיתם באומרו, באשמהםלו כאשר ראו שכלל כ,והמה

מה בך  בדבר הזה  אפשר לתלות האש,רוצה לומר .מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק

.   ומי י וכל לדון עם מי שתקיף ממנו, בזהמה נאמר לאדוני אבל . לעשות כל זהתצווישאתה 

יחס אשמה לשום אדם לא לך ולא י מבלי שנ,או אפשר להורות שאנחנו צדיקים כפי מעשינו

  .ומה נצטדק ולכך אמרו .לעבדיך

 כי ,לאשר על ביתו מבלי תת על אדוני אשמה ולא , שאין אנחנו פושעים בדבר הזהראבל נאמ

 אלהינו  ,רוצה לומר .האלהים מצא את עוון עבדיך אבל ,אין דבר יוצא מאתו ולא מאתנו

 ועל כן באה אלינו הצרה  , ומצא אותנו חייבים לפניו,שבשמים בדק בפנקסו ובספר חובותיו

  .הזאת

 ,ה ומבלי חמל, רמזו על מכרם את אחיהם יוסף לעבדהאלהים מצא את עוון עבדיך םמרוובא

 תחת אש ר הננו עבדים לאדוני ולכן ,ובעבור אותו  עוון הגנו ז שפטנו האל מידה כנגד מידה

 שחטאנו גם אנחנו לכן אמרו , ולפי שהם היו החיי בים  באותו עוון לא בנימין.מכרנוהו לעבד

 עם היותו נקי מאותו עוון ורמז גם כן  ,להצטרפו עמנוגם אשר נמצא הגביע בידו  ,בעצם

 , ולכן עשו המשפט בכולם. עם שנמצא בידו,נימין לא גנב הגביע חלילה לו שב,במאמרם זה



 מקץ לפרשת אברבנאל      tanach/il-he/il.ac.daat.www://http       ורוח יהדות לימודי אתר - דעת
 

 

68

 ומפני זה לא אמרו אשר גנב הגבי ע  , כי כמו שהיו הם נקיים  כך היה ה וא נקי.ה לו ולה םושו

 אבל נמצא בידו בדרך עונש ,לנו נקיים ממנוו כי כפי האמת כ.אשר נמצא הגביע בידואלא 

 . ם אלא שיהי ו כולם חייבים  או כולם פטורי,ים מבלתו ולזה לא קבלו היותם נקי,היואל

 

 כל ה רמזו שהים כי למה שהם בדבריה, ופירושו אצלי.חלילה לי מעשות זאת ,ויוסף השיבם 

 אמר יוס ף  , כמו שפירשתי,מה נאמר לאדוני ו וכמו  שאמר,זה תחבולה  ממנו ותואנה גמורה

האיש   ,ולכן גזר אומר. עלי רוצה לומר ז את התחבולה שחשבתם ,חלילה לי מעשות זאת
 די לי שנמצא , כלומר איני יודע אם גנבו אם לא גנבו,אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד

ואתם עלו  . תשלומי מיתתו שהיה חייב בה כיון שנמצא הגנבה בידו, ולכן יהי ה לי עבד,בידו
 .  כי איני מאשים אתכם ולא מבקש עליכם תואנותלשלום אל אביכם

 ושלא ,לו שאחי יוסף העירו בדבריהם  שהיה עניין הגביע תחבולה ממנוומזה כהנה התבאר 

   . ובעבור זה  לא טענו מעניין הכסף,היו רוצים לטעון כפי הדין  היותם פטורי ם

 .'והח' והותרו השאלות הז
 


