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 =פרשת מקץ = 

 גדולת יוסף

ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (לח,מא) ר ִאיש   ָכֶזה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו ֶאל ֻפַ ֶ ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (לט) :ֻבוֹ  ֱאלִֹהים רֻוחַ  ֲאש   ֻפַ

ל ֶאת אֹוְתךָ  ֱאלִֹהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל מֹוךָ  ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין זֹאת ֻכָ ה (מ) :ֻכָ ְהֶיה ַאֻתָ  ַעל ֻתִ

יִתי יךָ  ְוַעל ֻבֵ ק ֻפִ ַ ל ִיש ֻ י ֻכָ א ַרק ַעֻמִ ֻסֵ ל ַהֻכִ ךָֻ  ֶאְגֻדַ ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (מא) :ִמֻמֶ י ְרֵאה יֹוֵסף ֶאל ֻפַ  ָנַתֻתִ

ל ַעל ֹאְתךָ  ַסר (מב) :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻכָ ְרֹעה ַוֻיָ ְעֻתוֹ  ֶאת ֻפַ ן ָידוֹ  ֵמַעל ַטֻבַ ֻתֵ  יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאָתהֻ  ַוֻיִ

ש   ְלֻבֵ ְגֵדי ֹאתוֹ  ַוֻיַ ש   ֻבִ ֵ ם ש  ש ֶ ָהב ְרִבד ַוֻיָ ארוֹ  ַעל ַהֻזָ ב (מג) :ַצֻוָ ְרֻכֵ ֶבת ֹאתוֹ  ַוֻיַ ִמְרֻכֶ ֶנה ֻבְ ְ ש  ר ַהֻמִ ֶ  ֲאש 

ְקְראוֻ  לוֹ  ל ַעל ֹאתוֹ  ְוָנתֹון ַאְבֵרךְ  ְלָפָניו ַוֻיִ ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (מד) :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻכָ  ֲאִני יֹוֵסף ֶאל ֻפַ

ָכל ַרְגלוֹ  ְוֶאת ָידוֹ  ֶאת ִאיש   ָיִרים לֹא ֻוִבְלָעֶדיךָ  ַפְרֹעה ְקָרא (מה) :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻבְ ם ַפְרֹעה ַוֻיִ ֵ  ש 

ְעֵנחַ  ָצְפַנת יֹוֵסף ן ֻפַ ֻתֶ ת ָאְסַנת ֶאת לוֹ  ַוֻיִ ה אֹן ֻכֵֹהן ֶפַרע ֻפֹוִטי ֻבַ ָ  ֶאֶרץ ַעל יֹוֵסף ַוֻיֵֵצא ְלִאש ֻ

ן ְויֹוֵסף (מו) :ִמְצָרִים ים ֻבֶ ִ לש  ְ ָנה ש  ָ ָעְמדוֹ  ש  ְרֹעה ִלְפֵני ֻבְ ְפֵני יֹוֵסף ַוֻיֵֵצא ִמְצָרִים ֶמֶלךְ  ֻפַ  ַפְרֹעה ִמֻלִ

ֲעבֹר ָכל ַוֻיַ  :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻבְ

 :שאלות

ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (לח) גם לא שמענו . ב לשם מה הוצרך פרעה לפנות אל עבדיו כלל"צ - ֲעָבָדיו ֶאל ֻפַ

הנמצא איש 'שהשאלה היא , לכאורה הסדר אינו נכון - ִאיש   ָכֶזה ֲהִנְמָצא. שהשיבו על שאלתו זו

ר. ותיבת איש איננה במקומה או מיותרת לחלוטין, לא הנמצא כזה איש' כזה ֶ  - ֻבוֹ  ֱאלִֹהים רֻוחַ  ֲאש 

הלא להלן הוא אומר שבזה הוכיח שהוא נבון , יש לעיין כיצד ראו שרוח אלקים בו מפתרון החלום

גם יש מקום להסביר מדוע מכונה הופעת אלקות על אדם בשם  .וחכם אבל לא על רוח אלקים שבו

ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (לט). רוח ל ֶאת אֹוְתךָ  ֱאלִֹהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ֻפַ מֹוךָ  ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין ֹזאת ֻכָ ע "יל - ֻכָ

לשון  ב"גם צ. ולא אמר הודיע אלקים אותך את זאת, זאת' כל'היינו שמדגיש , על אריכות הלשון

ב מה הראיה "ובכלל צ. ותיבת אותך מיותרת, ל אחרי הודיעך אלקים"שהיל, הודיע אלקים אותך
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ה (מ). שמה השייכות בין מה שהודיעו אלקים לחכמתו ותבונתו, שאין חכם ונבון כמוהו ְהֶיה ַאֻתָ  ֻתִ

יִתי ַעל יךָ  ְוַעל ֻבֵ ק ֻפִ ַ ל ִיש ֻ י ֻכָ א ַרק ַעֻמִ ֻסֵ ל ַהֻכִ ךָֻ  ֶאְגֻדַ שלכאורה המינוי , ב על מה נתמנה יוסף"צ - ִמֻמֶ

ב מה הביאור "עוד צ. גם לשון ישק צריך טעם. על ביתו אינו כלום ביחס למה שעל פיו ישק כל עמו

ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (מא). הלא לא העביר לו את מלכותו, רק הכסא אגדל ממך י ְרֵאה יֹוֵסף ֶאל ֻפַ  ֹאְתךָ  ָנַתֻתִ

ל ַעל ומה , שהרי כבר אמר לו שעל פיו ישק כל עמו, פסוק זה לכאורה אין לו פשר - ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻכָ

. שהלשון ראה אינו שייך לכאן, גם לא מובן לשם מה צריך יוסף ראיה לשם כך. נתחדש באמירה זו

ַסר (מב) ְרֹעה ַוֻיָ ְעֻתוֹ  ֶאת ֻפַ ן ָידוֹ  ֵמַעל ַטֻבַ ֻתֵ ב אריכות הדברים שהסירה מעל "צ - יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאָתהֻ  ַוֻיִ

' ויתנה למרדכי.. ויסר המלך את טבעתו'ולדוגמא לגבי אחשורוש נאמר , ידו ושנתנה על יד יוסף

ש   .(ב,אסתר ח) ְלֻבֵ ְגֵדי ֹאתוֹ  ַוֻיַ ש   ֻבִ ֵ ם. ומה המשמעות בכך, ב מדוע הלבישו בגדי שש"צ - ש  ש ֶ  ְרִבד ַוֻיָ

ָהב ארוֹ  ַעל ַהֻזָ גם . ולשם מה מודגש שנתנו על צאורו, ב מה היה"וצ, ה רביד ידועמשמע שהי - ַצֻוָ

שבתחילה צריכים להלבישו בגדי מלכות ואחר כך , שלכאורה סדר הדברים אינו כפי הראוי, ב"צ

ב (מג). לתת לו את הטבעת ְרֻכֵ ֶבת ֹאתוֹ  ַוֻיַ ִמְרֻכֶ ֶנה ֻבְ ְ ש  ר ַהֻמִ ֶ ב ביאור מהי מרכבת המשנה "צ - לוֹ  ֲאש 

ְקְראוֻ . הרי כל הארץ שייכת לפרעה', לו'ולשם מה מדגיש הכתוב שהיא , כךומדוע שמה   ְלָפָניו ַוֻיִ

ל ַעל ֹאתוֹ  ְוָנתֹון .ב מה טעם הקריאה ומדוע לפניו"צ - ַאְבֵרךְ  הלא כבר נתנו על ארץ  - ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻכָ

. ומה נתחדש כאן, ובאמרו ראה נתתי אותך על ארץ מצרים, מצרים באמרו על פיך ישק כל עמי

ְרֹעה ַוֻיֹאֶמר (מד) ָכל ַרְגלוֹ  ְוֶאת ָידוֹ  ֶאת ִאיש   ָיִרים לֹא ֻוִבְלָעֶדיךָ  ַפְרֹעה ֲאִני יֹוֵסף ֶאל ֻפַ  :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻבְ

ְקָרא (מה). שלא נתחדש כאן כלום ממה שהיה לפני כן, דשת הזאתע מה פשר האמירה המחו"צ -  ַוֻיִ

ם ַפְרֹעה ֵ ְעֵנחַ  ָצְפַנת יֹוֵסף ש  ן. ומדוע כינהו בשם זה דייקא, ע מדוע קרא לו שם חדש"צ - ֻפַ ֻתֶ  ֶאת לוֹ  ַוֻיִ

בה אדר, וכי מתפקידי המלך להתעסק בנישואי שריו ועבדיו, ב מדוע נותן לו המלך אשה"צ - ָאְסַנת

ובנות צעדה עלי שור ), כעת שיוסף משנה למלך יוכל לבחור אשה כאות נפשו מכל טוב ארץ מצרים

ת .(ויבחר לו כרצונו, מחמת יפיו שהוא פוטיפר הוא  :(סוטה יג)ל קבלו "חז - ֹאן ֻכֵֹהן ֶפַרע ֻפֹוִטי ֻבַ

פוטיפר לחוד ופוטי פרע בשני . הלא נראה ששני בני אדם הם, ב מדוע ביארו כן"אלא שצ, פוטיפרע

ה . פוטיפר היה סריס פרעה שר הטבחים ואילו פוטי פרע הוא כהן און. תיבות לחוד ָ קצת  -ְלִאש ֻ

', אשה את אסנת וכווכן מדוע לא אמר ויתן לו ל. ב מדוע צריך הכתוב לציין שנתנה לו לאשה"צ

ֵצא .מאחר שעיקר ההדגשה לכאורה מה שנתן לו אשה לא מה שהיא בת פוטי פרע  ֶאֶרץ ַעל יֹוֵסף ַוֻיֵ

' על'גם הלשון . היינו שקרא לו צפנת פענח ונתן לו אשה ויוסף יצא, ב סמיכות הענינים"צ - ִמְצָרִים

ן ֵסףְויוֹ  (מו).  ל ויצא יוסף בארץ מצרים"שהיל, ב"ארץ מצרים צ ים ֻבֶ ִ לש  ְ ָנה ש  ָ ָעְמדוֹ  ש  ְרֹעה ִלְפֵני ֻבְ  ֻפַ

מדוע [ ב. מדוע צריכים אנו לדעת בן כמה היה בעת ההיא[ א, הדברים תמוהים -ִמְצָרִים  ֶמֶלךְ 

שאחר [ ג. מאריך לפני פרעה מלך מצרים שעד עתה נזכר פרעה בסתם וידענו שהוא המלך במצרים

מצרים ההמשך לכך הוא הנאמר להלן ויעבור בכל ארץ  שאמר בפסוק הקודם שיצא יוסף על ארץ

, באופן שכך היה, מדרך הלשון לומר הודעה מעין זו[ ד. ומדוע נכתב ענין זר במקום הזה, מצרים

ויוסף 'ואילו כאן נאמר , ב"וכל כיו -שנה ' או ויוסף היה בן ל, כגון ויהי יוסף בן שלשים שנה בעמדו

ֵצא. בסתם' בן שלשים שנה ְפֵני ֹוֵסףי ַוֻיֵ ֲעֹבר ַפְרֹעה ִמֻלִ ָכל ַוֻיַ ב שכבר נאמר למעלה "צ - ִמְצָרִים ֶאֶרץ ֻבְ

 .  ומה נתחדש כאן שיצא מלפני פרעה ושעבר, שיצא יוסף על ארץ מצרים



 

  ~: ביאורים~ 

שלא נתעלה יוסף להיות השליט על כל ארץ מצרים תיכף , ל עולה"ממשמעות הפסוקים ודברי חז

 . אלא שהיתה גדולתו בהדרגה, ומיד

וגם . היינו שבכל פעם היה מחדש דרגתו ומעלתו של יוסף', ויאמר פרעה'דרגות גדולתו נאמר ' על ג

וצריכים לבדוק מעלותיו  שהנה אתמול היה בבית האסורים עבד לשר הטבחים, חכמה יש בכך

 . לכן לא העלה את יוסף לדרגתו הגבוהה עד שבדק אותו ונמצא ראוי לכך, האם הוא ראוי לכך

 

 ֶעֶבד ִעְבִרי ַנַער ִאָתנו ְוָשם (יב,מא)וכמאמר שר המשקים , שהנה על מלכות יוסף היו כמה קטרוגים

 הוא אותו שהזכיר פי על אף', וגו עברי נער ואתנ ושם" (ז,ר פט"ב)וביארו במדרש , ַהַחָבִחים ְלַשר

 שמואל ר"א ,'וגו אתנו ושם .ויקרא פרעה וישלח מיד, נכנס הוא גדולה לאיזה יודע שהוא ,מבזהו

 שכך -עבד , שונא -עברי , שוטה - נער, שלימה טובה עושים שאין הרשעים הם ארורים ,נחמן בר

לצורך כך הוצרך פרעה לשמוע ". כלידים לובש ולא מולך עבד שאין פרעה של בסקרידין מוכתב

 . שגם עבדיו כולם מסכימים שאין איש כזה בכל העולם ולכן יסכימו כולם למנותו לדבר שררה

 

 ועד העולם מסוף אנו מהלכים אם, כזה הנמצא עבדיו אל פרעה ויאמר" (א,ר צ"ב)ל "גם ביארו חז

שלא אמר הנמצא איש ', הנמצא כזה איש'נראה שדייקו כן מלשון  ."כזה מוצאים אנו אין סופו

הלא ברור , אלא ענינו בלשון תימה שאין אחריו תשובה, שהיה במשמע שמא יש איש כזה, כזה

הנה העבדים , לאחר שפרעה מסביר לעבדיו שלא ימצאו בכל העולם איש כזה. שלא נמצא כזה

 . תשובה אלא הודעת המלך שודאי כן הואשאין כאן שאלה הצריכה , מסכימים לדבר מלכות

 

, דרגות' ם שכבר ביאר שנתעלה בג"ויעויין מלבי)העליות במלכותו של יוסף ' מעתה אנו באים לסדר את ג

 .   אופנים' וכל עליה כוללת בתוכה ג, (אלא שביאר באופן אחר

. ב. ָךמֹוָך ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין ֹזאת ָךל ֶאת ְתָךאוֹ  ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי. א יֹוֵסף ֶאל ַןְרֹעה ַוֹטאֶמר: דרגה א

  .ַעִלי ָךל ִיַשק ִןיָך ְוַעל. ג .ֵביִתי ַעל ִתְהֶיה ַאָתה

ובזה ביאר . שהוא יהיה ממונה על העצה שנתן לחמש את הארץ, המינוי הראשון היה .1

ולכן הנך , הטעם משום שממה שהוא היה הפותר שמע מינה שהוא הראוי לכך משמים

 ..(סנהדרין פב: מ פג"ב)קריינא דאגרתא איהו להוי פרונקא . הראוי לכך

. יה המוציא והמביא בבית פרעההיינו שהוא יה, שיהיה בן משק ביתו, המינוי השני היה .2

 . היינו הממונה על הבית, ש אתה תהיה על ביתי"ז, דומה למה שהיה בבית שר הטבחים



 יוסף אל פרעה ויאמר" (ב,ר צ"ב)ל "וביארו חז. שעל פי ישק כל העם, המינוי השלישי היה .3

 שלא, יעמ כל ישק פיך ועל, ממך חוץ נושקני אדם יהא שלא', וגו ביתי על תהיה אתה' וגו

שהיה מנהגם שהיו מנשקים , ומדברי המפרשים במדרש עולה". ממך חוץ פרוקופי יהא

, ולא היה רשות לשום אדם לנשק את המלך לולי רשותו של יוסף, (עיין אבן עזרא)את המלך 

היינו שהיה הממונה על הבית בכל . ולא יהיה ממונה בבית המלך בלא שליטתו של יוסף

 . הענינים

 ֹלא ֲאֹדִני ֵהן' (ט-ח,לט) וביאורו כמו שאמר יוסף לאשת פוטיפר', ִמֶליָ  ֶאְגַדל ַהִךֵמא ַרק'וסיים דבריו 

 ִךי ְמאוָמה ִמֶלִםי ָחַשְך ְוֹלא ,ִמֶלִםי ַהֶזה ַבַבִית ָגדֹול ֵאיֶנםו ,ְבָיִדי ָנַתן לוֹ  ֶיש ֲאֶשר ְוֹכל ,ַבָבִית ַמה ִאִתי ָיַדע

', גדול'היינו שלא היה ענין אחד שהיה בשליטת אדוניו שלכן יקרא  .'ִאְשתוֹ  ַאְת  ַבֲאֶשר אֹוָתְך ִאם

ענינים אלו יהיו עמו עתה ' שג, ש פרעה ליוסף"וז, זולת לענין אשתו היה גדול לעצמו ועושה כרצונו

, ידיוובזה השאיר את השליטה ב (כמבואר להלן)אלא שפוטיפר היה בעל תאוה לזימה , בבית פרעה

שלמרות שהוא בעלים על . ואילו פרעה היה בעל תאוה לכבוד ושלטון ולכן השאיר ענין זה בידו

היינו שבכל הנוגע לעניני . הנה בנוגע לענין הכסא שם יהיה פרעה הגדול בביתו, הבית בכל הענינים

 .   המלכות לא יהיה ליוסף פתחון פה

 

 ָךל ַעל ֹאְתָך ָנַתִתי ְרֵאה. א יֹוֵסף ֶאל ַןְרֹעה ַוֹטאֶמר .בדרגה השניה מינהו פרעה למשנה למלך: 'דרגה ב

 ַוָטֶשם ֵשש ִבְגֵדי ֹאתוֹ  ַוַטְלֵבש יֹוֵסף ַיד ַעל ֹאָתה ַוִטֵתן ָידוֹ  ֵמַעל ַטַבְעתוֹ  ֶאת ַןְרֹעה ַוָטַסר. ב. ִמְצָרִים ֶאֶרץ

 ָךל ַעל ֹאתוֹ  ְוָנתֹון ַאְבֵרְך ְלָפָניו ַוִטְקְראו לוֹ  ֲאֶשר ַהִלְשֶנה ְבִמְרֶךֶבת ֹאתוֹ  ַוַטְרֵךב. ג. ַצָוארוֹ  ַעל ַהָזָהב ְרִבד

 .ִמְצָרִים ֶאֶרץ

 

 . שלבים' גם דרגת המשנה למלך היה בה ג

שמעתה אתה ממונה ונתון , היינו שאמר לו שישים לב על הענין הגדול, בראשונה מינהו .1

היינו שיהיה ממונה , תינה זו היא מעין אתה תהיה על ביתיונ. לבדוק בדקי כל ארץ מצרים

 . על כל עניני הנהגת העם במצרים

ובבגדי המלכות , וזה מתבטא במה שניתן לו החותם, בשנית עשה פעולה להחיל הענין .2

' ונראה שהם ג. וגם הרביד הידוע שהיה נתון אצל פרעה מעתה יהיה על יוסף, שניתנו לו

כי , החותם מורה שבדבר מלך שלטון ולא יעבירו את דבריו, הדברים שמורים על המלכות

הבגדים . ור באחשורוש שדבר המלך ודתו אין להשיבוכעין האמ, אין אחר המלך מאומה

. היינו שצריכים לנהוג בו כבוד, עצמם מורים שהמלך מורם מעם וכולם משועבדים לו

קסם 'ש "וכמ, ולכן היה על הצואר, הרביד הזהב על צוארו מורה שצריכים לשמוע בקולו

שיהיה גוזר , עניני המלכות' והם ג. היינו שדבריו כזהב משקלם, (י,משלי טז)' על שפתי מלך

, כי ישפוט בצדק עמים, ושישפוט את העם ובזה ינחל כבוד, ושיהיו יראים ממנו, ומחוקק

 . מחוקק נורא ומכובד -

וזה בא לידי , שנעשו פעולות שונות ללמד את העם שנעשה משנה למלך. פרסום גדולתו .3

היינו שהיה ידוע שיש מרכבה שכך , ת המשנה אשר למלךביטוי במה שהרכיבו במרכב



, כי לא היה בה שימוש', לו'אלא שעד עתה היתה המרכבה , צורת המרכבה של המשנה

 . אבל מעתה תהיה מיועדת רק לשימושו של יוסף, ושמא היה פרעה עצמו נוסע בה לפרקים

 

תלויים בשני הפירושים  -ם והנה ענין קריאת אברך וסיום הפסוק ונתון אותו על כל ארץ מצרי

 רבי דרש בו כיוצא", (א דברים פרשת דברים ספרי)שנחלקו התנאים בדבר . שניתן להסביר בפסוק

 ורך בחכמה אב שהיה יוסף זה, אברך לפניו ויקראו לו אשר המשנה במרכבת אתו וירכב, יהודה

 מעיד, הכתובים את נועלי מעוית אתה למה, ברבי יהודה, דורמסקית בן יוסי רבי לו אמר .בשנים

 ידו מתחת ויוצאים נכנסים הכל שהיו, אבריכם לבירכיים אלא אברך שאין וארץ שמים עלי אני

שנחלקו התנאים בביאור ונתון אותו , נראה להסביר". מצרים ארץ כל על אותו ונתון שנאמר כענין

ובזה הבינו ', אברך'לשיטת רבי יהודה היו מכריזים מטעם המלך לפני המרכבה . על ארץ מצרים

וביאור לשון אברך הוא מלשון אב . כולם ונקבע בידיעת העם שיוסף הוא הניתן על ארץ מצרים

היינו , אמרו בלשון המשתמע לאב בחכמה ורך בשנים אלא שלא למעט מכבוד המלך, :(ב ג"ב)למלך 

שהכריזו , וראיה לדברי ממה שבתרגום יונתן וירושלמי נאמר, והמבין יבין, שאמרו שהוא אב ורך

וביאורו , הרי שאמרו את שני הענינים, לפניו דין הוא אבא דמלכא רבא בחכמה ורכיך בשניא

אולם לשיטת רבי . יוסף על כל ארץ מצרים ובהכרזה זו ניתן, שאמרו לשון המשתמע לשני פנים

ובזה נודע , ובזה ניתן יוסף על ארץ מצרים, יוסי היו מכריזים הוראת מלכות לכרוע ברך לפני יוסף

אבל ליוסף , (וכנראה במקראות בפרשיות להלן)כי לפני המלך היו משתחוים אפים ארצה , שהוא משנה

 . היו כורעים ברך

שלשיטת רבי יהודה קרוב לשמוע שהאנשים , מי קרא לפני יוסף ,עוד יש מקום לפרש במחלוקת

וגם אמרו שהוא , שהיו רואים את המרכבה היו רואים את יוסף במרכבה היו קוראים לפניו אברך

אבל לשיטת רבי יוסי היו ההולכים לפני המרכבה מכריזים מטעם המלך . נתון על כל ארץ מצרים

 . ה בפועל על כל ארץ מצריםוזה גרם שיכרעו לפניו ברך ויהי, אברך

 

עד שלא נותר ממלכות פרעה זולת הכינוי שהוא , בדרגה השלישית נעשה יוסף מלך ממש: 'דרגה ג

שמנה  (י)א "ובזה תבין דברי הפרקי דר. כי היה דרכם שפרעה הוא שם המלכים שבמצרים, פרעה

שיוסף לא היה מלך  ולכאורה תמוה, בכלל עשרת המלכים שמשלו מסוף העולם ועד סופו את יוסף

גם מעין ראיה ניתן ללמוד מהנאמר . אלא מבואר שאחר כך נעשה המלך ממש, כי אם משנה למלך

 יֹוֵסף ֶאל ְלכו ִמְצַרִים ְלָכל ַןְרֹעה ַוֹטאֶמר ַלָכֶחם ַןְרֹעה ֶאל ָהָעם ַוִטְצַעק ִמְצַרִים ֶאֶרץ ָךל ַוִתְרַעב (נה)להלן 

 . אני אינני מלך וכל מה שיאמר לכם יוסף עשו, כאומר :ַתֲעשו ָלֶכם ֹיאַמר ֲאֶשר

. ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ַרְגלוֹ  ְוֶאת ָידוֹ  ֶאת ִאיש ָיִרים ֹלא וִבְלָעֶדיָך ַפְרֹעה ֲאִני .א, יֹוֵסף ֶאל ַןְרֹעה ש ַוֹטאֶמר"ז

 יֹוֵסף ַוֵטֵצא .ְלִאָשה ֹאן ֹךֵהן ֶפַרע ןֹוִטי ַבת ָאְסַנת ֶאת לוֹ  ַוִטֶתן. ג ַןְעֵנחַ  ָצְפַנת יֹוֵסף ֵשם ַפְרֹעה ַוִטְקָרא .ב

 . ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל

 

 .שלבים' גם כאן הם ג



אבל זולת זאת כל עניני , היינו שרק התואר פרעה ישאר אצלו' אני פרעה'בתחילה הודיעו  .1

ובלעדיך לא ירים , המלכות יהיו נחתכים על פיו בלא שיצטרך לשאול את פרעה מאומה

 -רגלו , כלי ידים -ידו "אמרו  (ג,ר צ"ב)ובמדרש . איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים

ה כתרגומו שלא ירים ידו לאחוז בכלי זיין ורגלו היינו לרכב על אפשר שהכונ". כלי רגלים

שהרי הסוס מוכן ליום , שניהם הם כלי המלחמה. שהם כלי הידים וכלי הרגלים, סוס

משמעו על ' ירים'שלשון , נראה גם. נמצא שכל עניני המלחמה הכל נמסר בידיו, קרב

ומרימים את הרגלים , יןשהרי בשעת מלחמה מרימים את הידים עם כלי הזי, המלחמה

כי אין עיקרו , אבל הרוכב על החמור מצוי שרגליו נוגעות בארץ, מעל הארץ שיהיו על סוס

 . להרים את רוכבו

שהרי שר המשקים טען . בשנית עשה פעולות לשנות חוקי המלכות על מנת שיוכל למלוך .2

ה על מנת שיוכל לכן נתחכם פרע, שהוא נער ושהוא עברי ושהוא עבד, חסרונות' שיש בו ג

ומסתבר כדברי האומרים שהיה , בראשונה שינה את שמו משם עברי לשם אחר. להמליכו

, וגם נתחכם לתת לו שם היפך טענת נער, השם בלשון מצרי אלא שתרגומו צפנת פענח

, כינו את שמו על שם חכמתו, הנה הכריזו לפניו אברך, שהם טענו שהוא טיפש ורך בשנים

 . י מורה על החכמהומעתה גם שמו העצמ

אלא שבזה , והלא אין מדרך המלכים להשיא נשים לשריהם, שנתן לו את אסנת, עוד עשה .3

, ובזה סכר פי השומעים שיוסף היה עבד לפוטיפר, נתחכם להוציא מעבדות לחירות עולם

גם סכר . הנה ישיבו לאומרים שהיה בביתו אבל לא בתורת עבד אלא בתורת חתן לביתו

ובודאי לא נחשד , שהרי ביתו נתן לו לאשה, ם סרה שנחשד מאשת פוטיפרבזה פי המדברי

שהרי הכריח את פוטיפרע לתת ביתו לאשה , גם הראה בזה שכולם עבדיו. יוסף על העריות

 . ועיין עוד להלן בענין זה. ואין פגם בעבדות כשלעצמה, ליוסף

 

 ַוַטֲעֹבר ַפְרֹעה ִמִכְפֵני יֹוֵסף ַוֵטֵצא ִמְצָרִים ֶמֶלְך ַןְרֹעה ְפֵנילִ  ְבָעְמדוֹ  ָשָנה ְשלִשים ֶבן ְויֹוֵסף: וסיום הענין

, אלא גם להודיע שאכן כבר לא היה נער, לא רק להודע מנין השנים נכתב זאת :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל

שעמד , ובשנת השלושים לחיי יוסף אירע כל זאת, אלא שהיה מושלם בשלושים מעלות המלוכה

 . עה עד שעבר בכל מצריםלפני פר

נעשה מלך בפועל , כי בכך שעבר בכל מצרים, שכאן הושלמו כל התפקידים הקודמים, ונראה לומר

עתה יצא מלפני פרעה ועבר  , ואם בזמן הראשון נכנס לתפקידיו מכח מאמר פרעה, על כל הארץ

 . ומלכותו ברצון קבלו עליהם, בכל מצרים

 

 בסגנון נוסף

ואמר לא אתה תהיה על ביתי , שבתחילה הודיעו הגדולה הצפויה לו. ון נוסףיש מקום לבאר בסגנ

ועוד גדולה שרק הכסא אגדל ממך אבל זולת זה תהיה אתה  , ועוד גדולה שעל פיך ישק כל עמי

 . היינו שפרעה מבשר לו שהוא מיועד לגדולות האלה. המלך



בשנית שאמר לו על . היה תיכף ומיד וזה, בתחילה היה על ביתו. אלא המינוי בפועל היה לאורך זמן

 . זה נעשה בעת שנתמנה למשנה למלך -פיך ישק כל עמי 

היינו שהכתוב מציין . זה נעשה לבסוף, שרק הכסא אגדל ממך -והמינוי השלישי שנעשה למלך 

 .כ מזכיר כיצד נעשו כל הענינים ההם בפועל"ואח, תחילה את התכנית והרצון מה ייעשה

 

הנה זה דומה להצלחתו בבית אדונו , שהגדולה הראשונה שיהיה על בית פרעה, ויש מקום להדגיש

זה נובע ממה שעמד בנסיון , אבל מה שנתמנה למשנה למלך ואחר כך למלך גופא. שר הטבחים

 . היינו שכל גדולתו נבעה ממה שעמד בנסיון' ל השוו פה שלא נשק וכו"גם חז. בבית אדונו

 

 פוטי פרע -פוטיפר 

 למשכב]לעצמו  שקנאו רב אמר ,פרעה סריס פוטיפר ויקנהו: "י בכתב עילי"ודברי רש (:סוטה יג)' בגמ

 פוטיפר כתיב מעיקרא ,[יתירא סירוס היינו -]ופירעו  גבריאל בא( [גרס לא -]וסירסו  גבריאל בא) ,[יופיו מתוך .זכור

 .בסירוס יתיראשלא סירסו בלבד אלא שפרעו , י"מבואר מדברי רש". פוטיפרע ולבסוף

, שהרי בעת עלילת אשתו נזכר כדברים האלה עשה עבדך, י"ז הקשו סתירה בין דברי רש"לפי

שלא נעשה סריס גמור אלא רק סריס חמה , י"ועיין במפרשי רש. י בשעת תשמיש אמרה לו"ופירש

 . כי כאן משמע שנסתרס לגמרי, אבל הדברים דחוקים. ונתבטלה תאותו לזכרים

 שנסתרס על פוטיפרע ונקרא, פוטיפר הוא - פרע פוטי" (מה בפסוק) י"י רש"ב רששכת, ע"עוד יל

נזכר שגבריאל ' אבל בגמ, כאן כתב שמאליו נעשה לו". זכר למשכב יוסף את שלקח לפי, מאליו

אלא , מוכח שסבר שלא היה כאן רק סירוס במקצת' סירסו'י לא גרס "ב שממה שרש"עוד צ. פרעו

 . 'נסתרס'ואילו בחומש ביאר ש, וע ממששהיה סירוס יתירא ופיר

' ובן ל, ז שנה נמכר"שהרי בן י. שבחשבון השנים היה יוסף בבית פוטיפר פחות משנה, ע"עוד צ

וכשהיה בביתו , נמצא שלא היה כמעט בביתו, ב שנים היה במשמר"וי, שנים היה בעמדו לפני פרעה

 . נקרא שמו בשם פוטיפרעג שנים "ורק כאן לאחר י, היה שמו פוטיפר או שר הטבחים

 

 מפטם שהיה -פוטיפר , פוטיפרע הוא פוטיפר. "למדו ענין זה באופן אחר (ג,ר פו"ב)והנה במדרש 

 נעשה לשם הפר שירד כיון ,כוכבים לעבודת עצמו פורע שהיה - פוטיפרע, כוכבים לעבודת עגלים

 הוא ברוך הקדוש וסרסו ,לתשמיש אלא לקחו שלא מלמד ,בגופו שנסתרס - פרעה סריס .פויטנון

 אלא לקחו שלא מלמד כך, ניביה פכרון אמר ,אדוניה בבני משכלת שהיתה לדובה משל .בגופו

 כתיב חסידו, 'חסידיו' וגו משפט אוהב' ה כי' (לז תהלים) ד"הה ,הוא ברוך הקדוש וסרסו לתשמיש

 הקדוש וסרסו לתשמיש אלא לקחו שלא מלמד 'נכרת רשעים וזרע', 'נשמרו לעולם', יוסף זה ואיזה

 ".הוא ברוך

 



 לא ובלעדיך פרעה שאמר בשעה. ופרעו גבריאל בא ,וסרסו גבריאל בא", בסוטה מקובצת ובשיטה

 גבריאל בא ,עלינו נמליכהו זכור משכב[ בשביל] רבו שלקחו עבד פרעה אצטגניני אמרו' וגו ירים

 . גם שסירסו וגם שפרעו, משמע שגרס תרוויהו". ופרעו

כי הסירוס על שקנה את יוסף , ולכן מבאר שבא גבריאל וסרסו לא גרסינן, י סבר כן"נראה שגם רש

אבל עתה כשיצאו עוררין על , אלא שאז נעשה כעין סריס חמה, למשכב זכור היה מיד בקנינו

כאן בא גבריאל ופרעו בכדי שיהיה ניכר שלא יתכן שלקחו לשום תשמיש שהרי הוא , המלכת יוסף

 . וזה מוכיח שאין יוסף עבד לדבר מגונה, עיין בניהו שם שגם בפניו נעשו סימני סריסו, סריס

שנאמר פעם ' סריס פרעה'וזוהי דרשת המדרש מ, בראשונה נעשה סריס, שלבים' ז היה כאן ב"עפי

כ לא נסתרס "אלא שבע, (א סוטה שם"עיין מהרש)ומשום ייתורא דרשו כן שנעשה סריס ממש , שניה

אבל עתה בשעה שעמד יוסף לפני פרעה נעשה , הלחם שהיה אוכל שהיא אשתו קיים שהרי, לגמרי

 . היינו סירוס יתירא, פרוע לגמרי

 

 עיניו את ה"הקב שהחשיך ,פוטיפר זה ,חשוכים לפני יתיצב בל" (א,ר א"שהש)עוד אמרו במדרש 

הרי גם עיניו ש, אלא סירוס של חסרון כח, שהיה ניכר שאין זה סירוס בעלמא, נראה". וסירסו

ז שלפי טעותם היה נותן כח "ענינו שהיה משרת לע', און'ז נראה שמה שהיה כהן "עפי. החשיכו

 . כ להתאוות לזכר"כש, ובזה הוכח שאין לו כח גוף, ואונים ועצמה מרבה

 

ל דרשו "שחז, ל"כי ידוע למעיין במדרשי חז. ל שפוטיפר הוא פוטיפרע"ז יובן מדוע ביארו חז"עפי

שלא הזכירה התורה שמות אנשים בסתם זולת אם יש בכך , שמבואר בזה, השמותאת טעם 

שתמר נזכרה בשמה ואילו אשת , דוגמא לדבר הובא בשבוע העבר). הוראה על מהות האדם ועל תוצאותיו

נמצא שכשהתורה מזכירה שפוטיפר . (ב דרשו שם שמות בני יהודה לעניניהם"כיו. יהודה לא נזכרה בשמה

 . אלא כדי ללמד שהוא פוטיפרע, מוכח מילתא שלא לחינם נכתב שמו, קנה את יוסף

כל זה היה לסתום פיות ', שנתבאר למעלה שטעם שנתן לו פרעה את אסנת לאשה וכו. וביתר הבנה

אלא כמו , ז מוכח שהוא פוטיפר הוא פוטיפרע"לפי. המעוררים והמקטרגים על מלוכת יוסף

מתחילה היה שר הטבחים ואז היה שמו , נו של פוטיפרששינה את שם יוסף כך גם שינה את עני

ונתנו כהן און ונשתנה , אולם עתה בעת שעמד יוסף לפני פרעה שינו את תפקידו ומהותו, פוטיפר

 . ל"ל מסבירים את העומק שבשינוי השם וכנ"אלא שחז. שמו לפוטיפרע

והיה , ז"לע' מפטם פרים'שהרי היה פוטיפר , ז"ובמדרש המובא לעיל מבואר גם מדוע נתנו כהן לע

אלא משום שהיה מעולם אדוק , ז"ז לא יתמהו כיצד זה נעשה עתה כהן לע"לפי. ז"פורע עצמו לע

גם יוכלו לתלות שהטעם שנעשה סריס הוא . ומעולם שם נמצא שם היה, לכן נעשה כהן לה, בה

 . ולכן גם שמו פוטיפרע, ז"משום שהיה פורע עצמו לע

שגם אם תבוא , ב"שלא יודע שהיה יוסף עבד לדבר מגונה וכיו למדנו כאן התחכמות פרעה

גם במה שאסנת . יעמדו כנגד המדברים סתירה לדבריהם, השמועה בכל הארץ על עברו של יוסף

 -עד שבבוא השבטים למצרים לא היה ידוע לאיש ענין יוסף , אשתו וגם במה שנשתנה שמו וענינו



שלכן העליל עליהם לראות את ], ם בהמשך הפרשהוהשבטים חקרו בענין רבות כמבואר במדרשי

כי כל כך נשתנו כל הדברים שהיו . ולא חשד איש שמא הוא יוסף, [ערות הארץ באתם לראות

 . בעברו עד שלא היה מקום גם לאחר בדיקה להודע האמת

 

כי מסביר שנשתנה שמו לפוטי פרע על , י בחומש"אולם עדיין אין בכל אלה ליישב את שיטת רש

וכדברי , שנתגלה פירעו[ א. בשני אופנים' פרע'שיש מקום להסביר תיבת , ונראה. תרס מאליושנס

שחשב לקנותו למשכב זכור אלא שנסתרס מאליו ולכן לא , שנפרעה עצתו[ ב. בסוטה' רב בגמ

' ולכן נחלקו שמו לב, מבואר ששיטת רב שנפרע פוטיפר עצמו' בגמ. נתקיימה עצתו ומחשבתו

י מקיים את "אבל רש. שנפרע ונסתרס ביותר' פרע'אלא ש, לפטפט ביצרו' פוטי' שהוא רצה, תיבות

ולכן מבאר ששמו פוטי פרע על שנפרעה , שיטת המדרש שלמדו שנסתרס ממה שנאמר סריס פרעה

 . עצתו משום שנסתרס מאליו

ז והיה מפטם "שגם בהיותו שר הטבחים היה אדוק בע. י בחומש"עוד אפשר לבאר לפי שיטת רש

כי מסר כל אשר בידו ביד יוסף ולכן היה לו פנאי , וכבר אז היה כהן און, ז"ים ופורע עצמו לעפר

הנה מעתה , אולם אחר שנתברר שכל הצלחתו כשר הטבחים נובעת ממה שהכל נתן ביד יוסף. לכך

 . הוסר ממעמדו כשר הטבחים ונשאר רק במעמדו ככהן און

=============================================== 

 שבר -בר 

, הצריכים ביאור כל אחד מצד עצמו, בפרשה דידן מופיעים שני תיבות שיש ביניהם שייכות

 . 'שבר'ו' בר'המה תיבות . ז ביאור בפני עצמו"ושייכותם זל

 

 בר

אלא שגם תיבת . וכך גם תרגום דגן, ס מוכח שהיינו דגן"ובלשון הש, "עיבור"תיבת בר תרגומו 

הילכך ליכא , או שכולל כל מיני דגן, ואילו אוכל אפשר שכולל כל המינים, תרגומו עיבור' אוכל'

ב מדוע נקט הכתוב תיבת בר תחת תיבת "כ צ"כמו. למשמע מינה מה גדר וביאור התיבה בדקדוק

 . או תחת תיבת אוכל אם כולם משמעם דגןדגן 

 

 בר שנקרא בעיני והנכון. שבליו עם להיותו בר טעם כי ויש אומרים"מביא  (פסוק לה)והאבן עזרא 

  ."להבר או לזרות מלאכת אחר

אחר , היינו שנברר מהתבן שבה, שביאר תיבת בר מלשון בירור, נראה שטעמו של האבן עזרא

וכמו , (ו,ח)וכמשמעות ביאורו לעמוס  -אחר שהועברה בכברה  או. שהופרדו החטים מהשבלים

 מן הנקי הוא - בר" (כו,יא משלי)עוד כתב האבן עזרא . שמסתמא תיבת כברה היא מלשון בירור



', חגג'וחג משורש ', פתת'כמו שפת היא משורש ' ברר'משמע שהוא משורש ". בג פת חג מ"ע ,התבן

 . אלא שכפל האות האחרונה הוסרה ממנה

שהיינו משום שהוא עדיין צריך ברירה , משמע (יב,ביאור המלים תהלים ב)ם "אולם מדברי המלבי

 . לאחר שיופרד מן המוץ, נוספת קודם שיהיה ראוי לשימוש

 כשם ,יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר" .(ברכות נה)שאמרו , מע שכן הואמש' גם מלשון הגמ

הרי שבר הוא לאחר שהוברר ". דברים בטלים בלא לחלום אפשר אי כך ,תבן בלא לבר אפשר שאי

 . כך גם אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים, אלא שמכל מקום אי אפשר לנקותו לחלוטין, מהתבן

 

, אלא גם מלשון נקיון, שאינו רק מלשון מבורר, שלי אולי היה מקום לומרמדברי האבן עזרא במ

שמא כך גם . ושמא משום שהנקיון בא אחר הבירור לכן שמו בר. או ברה כחמה, כמו נשקו בר

שלפי פשוטו היינו שהאבוס  :שֹור ְבֹכחַ  ְתבואֹות ְוָרב ָבר ֵאבוס ֲאָלִפים ְבֵאין (ד,יד משלי)ביאור הפסוק 

, גם מלשון תבואה וגם מלשון נקיון, אלא שבאה תיבת בר שני פעמים, היינו מלשון נקי, יהיה ריקן

, או שכוונתו לדחות אפשרות זו. ושמא לכך כוונתו, ק בשרשיו ערך בר"ועיין רד)שהאבוס יהיה נקי מתבואה 

 . (ע"ויל

אולם מאידך גיסא . לשיטתם הוא התבואה בשבליהש, ז צריך עיון טעם היש אומרים שמביא"לפי

שהרי נאמר . ואפילו מחוברת לקרקע שמה בר, לכאורה מוכח בפסוקים שגם תבואה בשבליה

 ַבר ִפַמת ְיִהי (טז,עב תהלים) או: ָיִשירו ַאף ִיְתרֹוֲעעו ָבר ַיַעְטפו ַוֲעָמִקים ַהֹנאן ָכִרים ָלְבשו (יד,סה תהלים)

 . שמשמע שבעודם בארץ שמם בר :ָהָאֶרץ ְךֵעֶשב ֵמִעיר ְוָיִציצו ִןְריוֹ  ַךְכָבנֹון ִיְרַעש ָהִרים ֹראשבְ  ָבָאֶרץ

 ָבר ַהֳגָרנֹות וָמְלאו (כד,יואל ב)וכמו שנאמר , אולם ודאי גם ידענו שהבר הוא גם לאחר קצירה

מבואר שהצבירה ' ויצבור יוסף בר כחול הים'גם בפרשה דידן . ְוִיְצָהר ִתירֹוש ַהְיָקִבים ְוֵהִשיקו

 .  נמצא שאין עדיין הכרע על מצב השבלים כששמם בר. לאחר שכבר נקצרו השבלים

 

יש מקום לשמוע , "ברר תבואה שפירושו זה שרש שיהיה ואפשר" (ערך בר)ק בשרשיו "ומדברי הרד

שמשונה מין התבואה משאר הפירות  אלא שמא הכונה ,שאין כוונתו לנזכר עד עתה, ענין נוסף

, וגם היין והשמן הנה פריים ראוי לאכילה מיד, שהרי כולם תיכף הם ראוים לאכילה, והירקות

אבל התבואה צורת צמיחתה מחייב , אלא שמוציאים מהם גם דבר משובח יותר שהוא היין והשמן

כי בוררים את הקשים והתבן . ך תאכל לחםבזעת אפ, את האדם לברור שוב ושוב עד שיגיע למזונו

 .   הרי שבר מציין את המין שלאכילתו צריכים ברירה, ושוב בוררים מהם את המוץ, מהזרעונים

כי יש חיטה , ז אין לשון בר מציין את המצב שבו נמצאית התבואה אלא רק את מין הצמח"לפי

והם נבררים כי הם חיי , ן הנבררולשון בר מציין שהם שייכים למי, ויש שעורה חמשת מיני דגן

 . ובו נתקלל אדם הראשון לטרוח במאכלו בעשרה מלאכות שבפת, האדם ומזונו

 



 וְשָאר ִוידותון ֵהיָמן ְוִעָלֶהם (מא,א טז"דהי)כמו ', הנבחר'שהוא מלשון , עוד היה מקום להסביר

כי המובחר לאדם שממנו ניזון גופו הם . (כב,ט. מ,ז שם -ועוד נזכר כזאת ), ְבֵשמֹות ִנְסבו ֲאֶשר ַהְברוִרים

 . היינו שזהו המין המבורר והמובחר לאדם לאכילתו. התבואה בחמשת מיני הדגן

 

 שבר

שלשון שבר , לכאורה היה מקום להגדיר". למזבן עיבורא"בתרגומים ביארו ברוב הפעמים שענינו 

 [. הלן בשיטות השונותן יעויין ל"ולענין תוספת האות שי]', בר'נובע מלשון 

 

. מכר לשון משמש כאן ,הוא קנין ולשון מכר לשון שבר - למצרים וישבור" (נו,מא) י"רשכתב , והנה

 (נה ישעיה) מצינו וחלב ביין שאף ,בתבואה אם כי אינו תאמר ואל. קנין לשון - אוכל מעט לנו שברו

שאין תימה מדוע פעמים [ א, ענינים' בדבריו נתבארו ב". וחלב יין מחיר ובלא כסף בלא שברו ולכו

יען שהוא לשון קנין ולכן משתנה אם בא , נאמר שורש שבר כלפי הקונה ופעמים כלפי המוכר

 .שהרי מצאנו לשונו על מכירת יין וחלב', בר'שלשון שבר אינו משורש [ ב. לקנות או למכור

יין לנו שקנו אצל יוסף מנ. ב. מדוע נאמר לשון שבר ולא לשון קנין. א, ע"י צ"אלא שדברי רש

 . שמא קנו אצלו יין או חלב ושאר מיני מאכלים, תבואה

כגון שיש , בא במקום שנמכר ביוקר, שלשון קנין הבא בלשון שבר, ביאר (ו,דברים ב)בפנים יפות ו

ב ייאמר לשון שבר על דבר המתבקש ואינו נמצא "כיו. ולכן נזכר לשון שבר ולא לשון קנין, רעב

 . כגון יין וחלב בזמנים מסוימים, בקל

 

 הקל מבנין שבר וןולש" (נו,בראשית מא)[ א. אבל ענינם דומה, מצאנו בכמה לשונות ק"הרדובדברי 

 שוברת שהיא לפי שבר שנקראת התבואה שם על בזה הפעולה כי, הקונה ועל המוכר על נופל

, השבר לוקח והקונה השבר נותן המוכר והנה ,(קד תהלים) צמאם פראים ישברו דרך על ,הרעב

. מאכל וכל תבואה פירוש, (כו,מב) שברם את וישאו" (ספר השרשים ערך שבר)[ ב ."שניהם על והפעולה

 פראים ישברו דרך על בתיכם רעבון שבר אמר וכן. הרעב שובר שהוא לפי הלשון בזה נאמר ואולי

 כמו ,משביר יקרא התבואה מוכר כי ,ונמכור - ונשבירה" (ה,עמוס ח)[ ג". (יא,קד תהלים) צמאם

 אמר וכן ,הרעב ששוברת לפי שבר נקראת והתבואה ,תשבירני בכסף אוכל ,הארץ עם לכל המשביר

  ". צמאם פראים ישברו דרך על ,בתיכם רעבון שבר

בשנות . שתיבה זו נאמרה על ששובר את הרעב או הצמא של האדם, מדבריו נוכל ללמוד גדר הענין

אולם מי . ובהכרח שהיינו מחמשת מיני הדגן, הרעב יבוא לשון שבר על מאכל המזין את האדם

לפי זה . שבירת תאותו וצרכו אליהם בשם שברתהיה , שיש לו לחם ומים אלא שצמא ליין וחלב

כגון שנות רעב או ההולך , יובן שיבוא לשון שבר על אדם המשתוקק אל הדבר ונחסר לו ימים רבים

 . במדבר ולא היה לו צרכו



היינו . ָבֵתיֶכם ַרֲעבֹון ֶשֶבר ָהִביאו ְלכו ְוַאֶתם (יט,מב)קצת ראיה לדבריו נוכל ללמוד מלשון הפסוק 

 . שובר את הרעב אשר בביתש

 

, והבר התבואה כולל שבר שלשון לפי ,שבר בלשון התבואה שהוציא ומה"כתב  (א,מב) בחיי ורבנו

, מבואר שאינו לשון קנין בלבד ."שבר בלשון כולו הענין הוציא ולכך, והשבר השוד כן גם וכולל

 .  שהוא לשבור בר בשנות שבר, אלא שהוא משקף את עיקר הקנין הלזה

 

 כגון ,מזה למפרע זה' ופי ,שוות שלהם יסוד שאותיות הרבה תיבות מצינו", כתב חזקוניוהנה ה

יש ". הרבה ועוד ,המשביר הוא ויוסף יוסף אל לשבור ,ואחלצה מחלצות ,תשרש שרש ,לדשנו דשן

מקום להסביר את דבריו שסבר שהוא לשון קנין אלא שפעמים בא בלשון שובר ופעמים בלשון 

אלא שפעמים נזכר שורש ', שבירה'שסבר שהוא לשון , אבל יש גם מקום ללמוד בדבריו. משביר

היינו שבשנות הרעב . ופעמים בא בלשון תיקון לדבר השבור, שבר כלשון שבירת הדבר השלם

 . שמפסיד ונשבר במה שנחסר לו כעת מהמזון, וגם לשון שבירה על המוכר, ובר למפרנסייאמר ש

 

 הם כאשר בר ,היינו לשבר בר שבין והחילוק" (כו,יא משלי) א"הגר בביאורודבר חידוש למדנו 

 ".טחינתן אחר הוא ושבר ,תבן בלא לבר א"שא כשם ש"כמ ,עדיין בקליפתן

 ֶגֶרש' (יד,ב ויקרא)שהוא כמו שמצאנו על הקמח , א"ב רובין שליט"אמר לי גיסי מהרי, בביאור דבריו

 (טו,א איכה)כמו , נובע מלשון שבירה, שאפשר שגם לשון סולת, והוסיף. ]שהוא לשון שבירה', ַךְרֶמל

 [.ַאִביַרי ָכל ִסָכה

ואפשר . אלא מכר קמח בלבד, מכר חטיםיוסף לא . ז נוכל ללמוד דבר חידוש בהבנת הפרשה"לפי

שהרי ידע ששנות רעב הם ולא יצליחו ואם כן , שהטעם הוא כדי שלא ינסו לזרוע את החטים

רק לאחר . או כדי להביא את כל הממון למצרים. יפסידו את הזרעים וגם לא ישבעו בהם

 .שהסתיים הרעב נתן להם זרע לזרוע

ואפשר שבזה לבד יכלו ללמוד שיש כאן דבר , ולא שברז היו אחי יוסף היחידים שקנו בר "לפי

 . ודוק. תמוה

 

=========================== 

 חנוכה

אולם משום מה לא ראו את דברי , רבים העתיקו וקיבצו את כל מדרשי חנוכה אל מקום אחד

 :להלן מועתקים הדברים יחד עם הערות ותרגום ללשון הקודש. ו"התרגום שיר השירים בפ



ֵתךְ  ז ַעד ְלַצֻמָ ֵתְך ִמֻבַ ֶפַלח ָהִרֻמֹון ַרֻקָ כולהון מלין פיקודיא , ומלכות בית חשמונאי: ֻכְ

ומקימין פיקודיא , דאינון צדיקין מכולא, בר מן מתתיה כהנא רבא ובנוהי, כרימונא

מלבד מתתיהו , ומלכות בית חשמונאי כולם מלאים מצוות כרימון .בציחותא, ופתגמי אורייתא

 . שהם צדיקים מכולם ומקיימים המצוות בשלימות, וג ובני"כה

מ עדיין טובים המה "מ, פ שהיו מלכים רשעים בבית חשמונאי"נראה שטרח התרגום לבאר שאע

, ואפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון, [שהם לא טימאו הבתולות], ממלכי יון הרשעים

ראה שהוא כלשון מלבד צמתך שהם ומבעד לצמתך נ, שכך דרשו על רקתך שהם לשון ריקנים

ועיין , ג ולא יוחנן"עוד שמענו כאן שמתתיהו הוא הכה. זאתמתתיהו ובניו שהם יסדו המלכות ה

 .ב"כ פ"פסיקתא דר

 .ק"ד כסליו ניצחו וחנכו לערב את ביהמ"כלומר בכ, ד"ך כ"ת הפסוק הם חנ"ס והנה

 

ים ח ִ יַלְגש  מִנים ֻפִ ְ ה ְמָלכֹות ֻוש  ים ֵהֻמָ ִ ש ֻ ִ ר ש  באדין קמו יונאי וכנשו : ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסֻפָ

ותמניא דוכסין מבנוי , מלובשי שיריונין רוכבין על סוסון ופרשין, שיתין מלכין מבנוי דעשו

ומניאו , בר מן שאר עממין ולישניא דלית להון מנין, דישמעאל רכבין על פיליא

אז קמו היונים וכינסו  .ואתו לאגחא קרבא לירושלם, אלכסנדרוס מלכא עליהון לרישא

ושמונים דוכסים מבני , לבושים שריון הרוכבים על סוסים ופרשים, שישים מלכים מבני עשו

, [קראם פילגשים לפי שאין מלכות לישמעאל אלא נשיאים בלבד], ישמעאל רוכבים על פילים

להלחם ומינו את אלכסנדר למלך עליהם ובאו , [עלמות]מלבד שאר עמים ולשונות באין מספר 

הנה אלכסנדר מקודון היה המלך הראשון למלכות יון והמלך שבו לחמו בימי . בירושלים

ושמא כל מלך שלהם נקרא אלכסנדר כעין פרעה במצרים וכמצוי בין , החשמונאים נקרא אנטיוכס

וקשה לומר שעל המלחמה הראשונה שבה לחם אלכסנדר מדבר על פי הפתיחה , העמים הרבה

פ "ואין סברא לומר שהיא המלחמה שהיתה ק, אי תחילה ואחר כך המלחמהשמובאים בני חשמונ

 .שנים קודם לכן

 

רֻוָה  יֹוָנִתיַאַחת ִהיא  ט ְ ֻה ָראֻוָה ָבנֹות ַוְיַאש ֻ ָרה ִהיא ְליֹוַלְדֻתָ ֻה ֻבָ ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאֻמָ ַתֻמָ

ים ַוְיַהְללֻוהָ  ְמָלכֹות ִ ל דמתילא ליונתא ובעידנא ההיא הות כנישתא דישרא: ֻוִפיַלְגש 

ואחידא לאורייתא ועסיקא בפתגמי אורייתא בלב , שלימתא פלחא בלב חד למרהא

הא בכן נפיקו בני חשמונאי ומתתיה וכל , וברירן זכותהא כיומא דנפקת ממצרים, שלים

אשרי , וכד חזו יתבי פלכיא, יתהון בידהון' ומסר ה, ואגיחו בהון קרבא, עמא דישראל

ובעת ההיא היתה כנסת ישראל דומה ליונה  .ושלטוניא וקלסו להוןומלכות ארעא , יתהון

וברורים , מיחדים עצמם לתורה ועוסקים בדבריה בלב שלם, שלימה העובדת את אדונה בלב שלם



ועשו בהם , ובכך יצאו בני חשמונאי ומתתיהו וכל עם ישראל, זכויותיהם כיום צאתם ממצרים

ומלכי , [חיזקו אותם]אשרו אותם , ושבי המדינות כןוכשראו י, בידיהם' ומסר אותם ה, מלחמה

 .ארץ ושריה קלסו אותם

ל "ניתן להבין שהיו בדרגה גבוהה בעוד שחז, באשר למאמר שהיו זכויותיהם כיום צאתם ממצרים

ונראה שלעולם היו שני קצוות צדיקים גמורים , ז"אומרים שאמרו המלאכים הללו והללו עע

וכעין דברי החפץ חיים בקונטרסו צפית , לצדיקים גרם להינצאלא שזכות ה, ורשעים גמורים

 .והרשעים צריכים לכך, לפי שהצדיקים ראויים לכך, שדוקא מצב זה הוא הראוי לגאולה, לישועה

  

מוֹ זֹ  ִמי י ָקָפה ֻכְ ְ ש  ָבָנה  את ַהֻנִ ַחר ָיָפה ַכֻלְ ָ ָרהש  לֹות ֻבָ ְדֻגָ ֻנִ ה ֻכַ ה ֲאֺיֻמָ ַחֻמָ אמרו  :ֻכַ

וברירין זכותא , שפירא עולימהא כסיהרא, זותנין עובדי עמא הדן כקריצתאכמה , אומיא

אמרו  .כזמן דהליכו ארבעת טקסהא במדברא, ואימתהא על כל יתבי ארעא, כשמשמא

ונפל , וברורים זכויותיהם כשמש, טובים בניהם כלבנה, כמה מאירים מעשי עם זה כשחר, האומות

 .בדגליםכזמן שהלכו במדבר , פחדם על יושבי תבל

, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, וכך הוא לשון על הניסים

, כעין אסתר, פ שהנמשל לשחר ולבנה"ויל. ההודאה על המלחמות רועיין לעיל מה שכתבתי בביאו

 .שהרי בימי גלותם היה וניצחון מתוך מצב גלות הוא כאילת השחר

 

ת ֱאגֹוז ֶאל יא ֻנַ ַחל  ֻגִ י ַהֻנָ ִאֻבֵ י ִלְראֹות ֻבְ ֶפן ֵהֵנצֻו ָהִרֻמֹ ִלְראֹותָיַרְדֻתִ אמר  :ִניםֲהָפְרָחה ַהֻגֶ

למחמי עובדין , לבית מקדש תנין דאתבני על ידוהי דכורש אשריתי שכינתי ,מרי עלמא

ולבלוביהון מלין עובדין , ולמחמי אילולי פשן וסגן חכימיא דמתילין לגופנא, טבין דעמי

, לבית המקדש השני שנבנה על ידי כורש השרתי שכינתי, אמר אדון העולם .ימוניןטבין הכר

ולבלוביהם מלאים , ולראות ענפיה וריבוי חכמיה המשולים לגפן, לראות מעשיהם הטובים של עמי

 .מצוות כרימון

והנצו היינו שאפילו ריקנים מלאים , ויש לבאר למה, ק השני נמשל רק כגינת אגוז"והיינו שביהמ

על אחרי ניצחון החשמונאים שעל ידי ניצחונם חזרה , ואפשר שגם כאן הכונה היא, מצוות כרימון

 .וכאן כבר היה המקדש על ידי הכהנים והחכמים, שכינה לישראל

 

בֹות  יב ַמְתִני ַמְרֻכְ י ש ָ ִ י ַנְפש  ילֹא ָיַדְעֻתִ די אינון צדיקין ', וכדו אתגלי קדם ה :ָנִדיב ַעֻמִ

ואף לא אעביד עמהון , במימריה לא אוסף עוד למכיכינון' אמר ה, אועסקין באוריית

בגין , ולשואה יתהון גיותנין ברתיכי מלכין, אלהן אמליך בנפשי לאוטבותהון, גמירא



שהם צדיקים ', וכאשר נתגלה לפני ה .דדמין בעובדהון לאברהם אבוהון, זכותא דצדיקי דרא

וגם לא אעשה עימהם , אוסיף עוד להשפילם לא –במאמרו ' אמר ה, גמורים העוסקים בתורה

בעבור צדיקי הדור שדומים , ולעשותם גאים במרכבות מלוכה, אלא אמלך בנפשי להטיבם, כליון

 .במעשיהם כאברהם אביהם

כי יציאה למלחמה כנגד ריבוי עמים , וגם סיבת ניצחונם, נראה שכאן מבואר הטעם לימי היונים

וכאילו לא ידע שהם מסורים , והכל בעבור שמו הגדול, מאודהיה במסירות נפש גדולה עד , כ"כ

ושמא . ]גברה ידם וניצחו וחזר להשרות שכינתו ביניהם, וכאשר נגלה דבר זה, ולתורתו' כ לה"כ

על ידי מסירות , ולפירוש התרגום, שלא היו ראויים לו, מצד מצב העם הגיע זמן חורבן בית שני

ו "ומכח זכותם נשאר הבית עוד ק, השרות שכינתו ביניהםחזר ל, א בשעתו באור כשדים"נפשם כא

ומה שייכותו , שנים' ם וחזרה מלכות לישראל יתר על ר"ובזה ניתן להבין מדוע כתב הרמב, שנים

פ "ואע, ויש מקשים הרי רוב מלכיהם רשעים היו, כ"והם הרי לא ידעו שתמשך מלכותם כ, לניצחון

אלא , לא היה שלימות המלכות בידי מלכים צדיקים מ עדיין"מ', שהם לא גזרו כל בתולה וכו

ורק כאשר סרה , שנים' ק לישראל יתר על ר"שורש הכונה היא שחזרה מלכות ועבודת ביהמ

  . ו שנים"נמצא שמכח ניצחונם המשיך הבית עוד ר, והא בהא תליא, מלכותם חרב הבית

 

 

 שבת שלום ומבורך

 א פריילאכען חנוכה

 

 


