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  ''ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם''
  צריך להבין לשון ''להם''.

  
ונראה לבאר בהקדם מה שנפרש במה שחלם יוסף תחילה 
''והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחונה לאלומתי'', ושוב 

הבוא יגער בו אביו...''ו ,''השמש והירח משתחוים לי''חלם ש
נבוא אני ואמך להשתחוות לך ארצה'', כי השתחוייה לאדם 
בשביל שמבקשים ממנו טובה וצריכים לו באותו שעה אין זה 
השתחויה על כבוד, ואין משתחוים לו רק להדבר הצריך 
ממנו, מתן דמים וכדומה. אבל אם משתחוים לאדם בשביל 

ד ותפארת הוא גדולתו ומעלתו דאית ביה מכל אדם, אז כבו
לו. והנה כל חלומות יוסף היו לטובת אחיו ואביו לכלכל 
אותם, כמה שאמר ''כי למחיה שלחני אלקים לפניכם'', 
והשתחוו לו עבור טובתם, ואין זה מעלה ליוסף יותר על 
אחיו. והיינו ''ותסובה אלומותיכם ותשתחונה לאלומתי'', 

, לפרנס שהיה השתחויה עבור טובה שהיו צריכים לאלומתי
אותם. וכשהגיד החלום ליעקב ואמר ''משתחוים לי'', ''ויגער 

אמרת  להשתחות לך ארצה'' שאתה...הבוא נבוא....בו אביו
''משתחוים לי'', לא כן, שלא יבואו להשתחות לך רק לעושר 

  שלך שיצטרכו אז, וכמו שאמר ''תעלא בעדנא סגיד ליה''. 
או אחיו והשתחוו לו לשבור אוכל, והנה כאשר ראה יוסף שב

הבין כי החלומות שחל לו שישתחוו לו היה הכל לטובת 
, עצמם. והיינו ''ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם''

''להם'' דייקא, להם לטובתם, ואילו היה לטובת עצמו לא היה 
מתפעל מזה ולא היה מצער אותם ח''ו, רק יען שזכר כי חלם 

  ם.להם לטובתם והנאת
  כתב סופר

  
  ''ואין פותר אותם לפרעה''

צרים וחכמיה לא יכלו לפתור את החלום כי הם חרטומי מ
נתחנכו בהשקפה מוטעית שהעולם מתנהג אך ורק על פי 
חוקי הטבע. אולם חלומו של פרעה היה נגד כל חוקי הטבע. 
כי לפי הטבע הגיבור מנצח את החלש, והדקות נופלות לפני 
הבריאות. ולפי שחלומו של פרעה הראה את ההיפך: החלש 

יכלו החרטומים להבינו. אולם יוסף לא  –הגיבור  אכל את
נתחנך בביתו של יעקב חינוך אחר, ומיד אמר ''את אשר 
האלקים עשה הגיד לפרעה''. יש בורא ומנהיג, משפיל אף 
מרומם, מוסר גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, כי ה' 

  הוא שקבע את חוקי הטבע והוא משנה אותם לפי רצונו.
  ורי תורהעיט

  
''שבע פרות הטובות שבע שנים הנה... ושבע השבלים 

  הרקות שדופות הקדים יהיו שבע שני רעב''
מדוע בשני השובע כתב ''שבע שנים הנה'', לשון הווה, 

  ובשני הרעב כתב ''יהיו'' לשון עתיד?
  

  

ברם, הובא בברייתא: ולא היה הרעב רק שנתיים, שכיון 
למצרים וברכו, כלה הרעב, ואימתי חזרו  שירד יעקב אבינו

  אותן שני רעב? בימי יחזקאל. עד כאן דברי הברייתא.
את זה רמזה לנו התורה בכתבה ''יהיו'', לומר לך שלעתיד 

  לבא יהיו, ולא עתה.
  רבי שאול קצנלנבויגן מוילנא

  
  ''אנכי אערבנו מידי תבקשנו''

מה בצע ליעקב בערבותו של יהודה ובקבלת האחריות 
שנשאה עונש איבוד מב' העולמות, והלא גם בלא זה, ודאי 

  יעשה כל אשר לאל ידו?
  

ושה הרבה למען מטרה נכספת, אך לא ברם, יש והאדם וע
הוא  עושה את כל אשר בידו, ומתוך שאינו מוכרח, הרי

מדמה כי עשה את כל אשר ניתן לעשות. ובאמת, לכל אדם 
כוחות נעלמים, אשר אינם באים לידי ביטוי והתגלות, אלא 

אשר ההכרח גדול ומבלי מנוס. משום כך קיבל עליו יהודה כ
יה לעתידו אם את אשר קיבל, שכן מעתה סכנה גדולה תה

לא יחזיר את בנימין, והרי ההכרח גדול. או אז מובטח כי 
  יעשה את כל אשר יהיה בכוחו לעשות.

אחריות האונסין לא היתה, אלא על מה שהיה עלול 
  להיראות כאונסין...

  שם משמואל
  

  ''ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש''
אמר רבינו החפץ חיים: מה כח פעולתה של תיבה אחת 
שאדם מוציא מפיו, ועד כמה צריך האדם להיזהר בכל מוצא 

וד מהאבות הקדושים. אנו מוצאים אצל יו, יש לנו ללמשפת
יעקב שאמר ''עם אשר תמצא את אלקיך לא יחיה'', ואכן, 

  מתה רחל קודם זמנה.
ם השבטים בעת ששבו על כן, כאשר קרה לו המקרה ע

לו שהמושל מרע להם, וחושדם כמרגלים  ממצרים, וסיפרו
ונוהג עמהם כמרגלים, ולא עוד אלא שדורש את בנימין, והרי 

ה ענשו של מרגל, בכל זאת לא יצא מפי יעקב אבינו יודע מ
מעט דבש וכו', ולא אמר קללה על המושל, אלא שלח מתנה 

  רק זאת ''ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש''. 
מה רב הטוב שהרויח יעקב מתוך הנהגתו זו, שהרי אילו 

ה ממית את בנו היה מקלל את המושל מתוך לבו המר, הי
  שלו.

  החפץ חיים
  

  [מ''ב, כ''ה] ''ולהשיב כספיהם איש אל שקו''
  מה ראה יוסף לצוות להשיב את כספם?

  



שכן, אפשר וידחקו את עצמם, על אף הרעב הכבד, ולא 
חזרו למצרים כדי להשיב יחזרו שוב למצרים. ואולם, ודאי י

י להיות בטוח כי יחזרו למצרים, הביא דכסף שאינו שלהם, כ
אותם לידי מה שיהיה נראה להם כממון שאינו שלהם, כדי 

  שיוכרחו לחזור למצרים.
  עם הרעב אפשר להסתדר, אך לא עם האיסור...

  הגרי''ז מבריסק
  
''הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ 

  יך כסף או זהב''כנען ואיך נגנב מבית אדנ
ויש לעיין: הלא לצורך הצעת הקל וחומר הנזכר בפסוק, אין 
כל צורך להדגיש כי הכסף אשר נמצא בפי האמתחות הושב 
מארץ כנען, שכן מה לי אם הוחזר מכאן או מכאן, והלא בכל 

  מקרה משמשת ההשבה סיבה לקל וחומר?
  

הדבר מבואר לפי שיטת הרמב''ן, הסובר כי לאבות ובניהם 
היה דין ישראל בארץ ישראל ודין בן נח בחוץ לארץ. ואם כן, 
זהו שנתכוונו לומר: אם כסף אבידה החזרנו מארץ כנען, 
מקום שבו אנו נחשבים כמעט ישראל ואבידת גוי נאסרה 
עלינו בהחזרה, ובכל זאת לא החזרנו אותה אלא מפני 
קידוש ה', שאז הדבר מותר, הרי על אחת כמה וכמה שלא 

חוץ לארץ, מקום שבו אנו נחשבים כבני נח וחייבים נגנוב ב
  מיתה על הגניבה!

  חתם סופר
  
''ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלקים את כל 

  [מ''א, נ''א]עמלי ואת כל בית אבי'' 
לא כתב ''כי אמר, כי נשני'', כדרכו של  ובאמת, מדוע
בקריאת שמות, וכגון אצל לאה ''ותקרא שמו  המקרא תמיד

  ראובן כי אמרה כי ראה ה'''?
  

ברם, יוסף הלא התחייב לפרעה שלא יגלה לציבור שאינו 
יודע לשון הקודש, לפיכך נמנע ממנו מלהסביר את טעמו של 

  י'', רק חשב כך בלבו.שם זה, לומר בקול ''כי נשנ
     המשך חכמה   

  
''ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל 
 עמלי... ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלקים''

  נ''ב]- [מ''א, נ''א
יוסף לא ללמד על עצמו יצא. כל ישראל נקראים על שם 
יוסף. במדרש נאמר ''ורחל עקרה'', היא היתה עיקרו של 

ישראל על שמה כמ''ש   רת הבית], לפיכך נקראות [עקבי
ל בניה'', ולא לשמה בלבד, אלא אף לשם בנה ''רחל מבכה ע

ות שארית יוסף נקרא ישראל כמ''ש ''אולי יחנך ה' אלקי צבק
יוסף'', ולא לשם בנה בלבד, אלא אף לשם בן בנה, שנאמר 

נשה ואפרים הם ב' כוחות 'הבן יקיר לי אפרים''. ולפיכך, מ'
 נשנימרע, ''כי סור  –כל ישראל. מנשה בהם שנשרשו 

 הפרניטוב, ''כי ועשה  –רים אלוקים את כל עמלי', ואפ
ובמדרש אמרו שכל בשלילה, ואפרים בחיוב. אלקים''. מנשה 

, ולא ''הבן יקיר לי אפרים''ישראל נקראו על שם אפרים, 

אמרו על שם מנשה. ללמדנו, שהעיקר הוא החיוב. והאור 
  של התורה דוחה ממילא את החושך והאור.

העולם. בית שמאי אומרים  עצם, נחלקו בדבר אבותוב
בלילה הראשון של חנוכה מדליק שמונה נרות, מכאן ואילך 
פוחת והולך, ובית הלל אומרים בלילה הראשון מדליק נר 

ילך מוסיף והולך. והביאור הוא, דהנה יש ב' אחד מכאן וא
מאיר. ושני הכוחות כוחות באש: א' הוא שורף, ב' הוא 

זקוקים. שריפת וכליון הרע בנפש האדם, ככתוב ''ובערת 
ר'' לתוך כל חדרי קרבך'', והחדרת ''נר מצוה ותורה אוהרע מ

חדריו של האדם, ''נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן''. 
ובימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו השתמשו 

טומאת בב' הכוחות: אש ואור. באש הקודש ביערו את 
היוונים, ובחרב נוקמת נקם ברית כילו אותם. ואחר כך 

אור התורה במקדש ובכל ''טהרו את מקדשך'' והאירו את 
הארץ. ונחלקו בית שמאי ובית הלל על איזה מב' הכוחות 
עושים הזכרון לדורות בנרות חנוכה. בית שמאי מחמירים, 
כשיטתם. קודם צריך לבער את כל הרע שלא ישאר שמץ 

וממילא, פוחת והולך בנרות חנוכה. כששורפים איזה  ממנו.
, עד שנשרף כולו הוא פוחת והולך, ''מעט מעט אגרשנו דבר

מפניך'', עד שיגיע הזמן של ''והרשעה כלה כעשן תכלה'', 
, כדרכם, ''ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ''. ובית הלל

מקילים. העיקר הוא האור, והחושך ממילא יגורש. והאור 
מוסיף והולך. ''וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון 

  היום''. הולך ואור, מוסיף והולך.
אף אפרים הוראתו תוספת ופריון, ''כי הפרני אלקים'', פורה 
והולך. ולכן נקראים ישראל על שם אפשרים. הלכה כבית 

  סיף והולך.הלל, מו
  לתורה ולמועדים

  

  פרפראות לחנוכה
 ,[כן הוא לנוסח האריז''ל] טעם שמברכין ''להדליק נר חנוכה''

ואילו בליל שבת הנוסח הוא ''להדליק נר של שבת'', שכן נר 
חנוכה אסור להשתמש לאורה, ולזה אומר ''נר חנוכה'', 
להורות כי הנר אינו כי אם למצות חנוכה, משא''כ נר שבת, 

נר שאנו משתמשים בו, ונרו יאיר לתועלתנו, וזה הנר הכוונה 
  המאיר הוא של שבת.

  החיד''א
  
הטעם שנס חנוכה לא נזכר כלל במשניות, לפי שרבינו  

הקדוש, מסדר המשניות, היה מזרע דוד המלך ע''ה, ונס 
חנוכה נעשה ע''י בית חשמונאים שתפסו המלוכה, ולא היו 

כתבו המשנה ע''פ מזרע דוד, וזה הרע לרבינו הקדוש. וב
  רוח הקודש, נשמט הנס מחיבורו.

  בשם החתם סופר
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