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 לרפואת אוריאל בן רויטל בתושח"י

 )מא,א(  "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם"
פירש באור החיים הק' שכל משך ב' השנים חלם בכל לילה זה 
החלום רק ששכחו ע"ש. ולכאורה למה הוצרך דבר זה שיחלום 
כל השנתיים? ביאר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, ע"פ מעשה 
מהבעש"ט, שפעם נסע עם המגיד ר' מענדיל מבא"ר, ויצמא ר' 

ן אמיתי מענדיל למים, אמר לו הבעש"ט: "אם יהי' לך בטחו
בהשי"ת, תראה שיזמין לך מים". וכן עשה, שהתחזק מאוד 
בביטחון בהשי"ת. ונזדמן להם ערל אחד ושאל אותם אם 
הבחינו אולי בסוסים שנאבדו ממנו כבר לפני ג' ימים, והוא 
מבקש ומחפש אותם ג' ימים. נענו שלא ראו, ושאלו אותו אם 

יל. שאל ר' יש לו מים, ואמר שיש לו, ונתן לשתות לר' מענד
מענדיל לרבו הבעש"ט, כיון שהערל הנ"ל הרי לא נסע רק 
למעני, להרוות צמאוני, למה הוצרך לנסוע זה ג' ימים? השיב 
הבעש"ט הק': השם יתב' הזמין לך אותו מקודם, שאם יהי' לך 
בטחון אמיתי בהשי"ת ימלא מחסורך. הרי שגדול כח הבטחון 

ודם שיהי' לו זה שהשי"ת מזמין למלא משאלות אדם עוד ק
הבטחון, ע"ז האופן שאם יהי' לו בטחון, יקבלנו מיד. וכן כאן גבי 
יוסף שתחלה בטח בשר המשקים ונענש, עד שהי' לו בטחון 
בהשי"ת, לכך הזמין לו השי"ת החלום לפרעה כל לילה משך ב' 
שנים שיהי' מוכן לגאולת יוסף מיד שיהי' לו בטחון בהש"י. 

 )מדרש פנחס(
 

 "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חלם" )מא,א(
נאמר בתהלים )קכו, א(: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו 
כחולמים". היינו: עם ביאת המשיח כשתימלא הארץ דעה, נדע 
כי כל תענוגות העולם הזה, שעסקנו בהם כל חיינו, לא היו אלא 
חלום ודברי הבל. וזה הפירוש כאן: "ויהי מקץ שנתיים ימים", 

רבים  כלומר כשהאדם מקיץ משנתו, שתקפה עליו ימים
בתרדמת הזמן, הריהו יודע באמת, כי "פרעה חולם" היינו היצר 
הרע העושה פרעות באדם אינו אלא חלום, והתענוג האמיתי 

 ' צבי יהודה מסטרטין(ר) הוא בדבקות בהשי"ת. 
 

 "ויהי מקץ שנתיים" )מא, א(
חלם פרעה ועל ידי חלומו נתגדל יוסף, וכן כל הצלחה בעניני 

על ידי מלאכה או על ידי מסחר כלשהוא לא הם העולם הזה 
הגורמים להצלחה, אלא משנגזר על האדם להצליח הם 

 השליחים לדבר.
ד' מבטחו, שנתיים ימים, ואמרו במדרש, אשרי הגבר אשר שם 

בים, על ידי שאמר לשר המשקים זה יוסף, ולא פנה אל רה
יוסף זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים. )וכיצד קורא הוא ל

גם אשר שם ד' מבטחו וגם פנה אל רהבים( כי הותרה לאדם 
ההשתדלות בעניני העולם הזה לפי מה שהוא, מפני שקשה לו 
לאדם להגיע למדרגה של בעל בטחון גמור ללא כל הישתדלות. 
אך יוסף שהי' בעל בטחון גמור, ואף על פי שדבריו לשר 

עתידות  בגדר בקשה כי אם בגדר הגדת המשקים לא היו אפילו
בכל זאת הי' זה  )ובאמת שר המשקים הוא שהזכירו אל פרעה(

 )בית הלוי( פגם במידת הבטחון שלו ונענש על כך. 

 ה(-"וייקץ פרעה ויחלום שנית" )מא, ד
 טבע האדם להתעורר משנתו כשהוא חולם חלום מסעיר.

צדיק, כאשר הוא מקיץ מתוך חלום, הוא נוהג כיעקב אבינו 
ר מחלום: "אכן יש אלהים במקום הזה", שאמר בעת שהתעור

 וישר קם מיד לעבודת הבורא.
לעומת זאת, כאשר רשע מקיץ מחלום, הוא נוהג כפרעה "ויישן 
ויחלום שנית", החלום אינו מפריע לו ואינו מעוררו לכלום ומיד 

 רבי מאיר מפרמישלאן()עפ"י מתהפך הוא לצד השני. 
 

אתי ואת  "ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים
 שר האופים" )מא, י(

ויש לדקדק מדוע לא כלל שניהם ביחד "אותנו", ועוד, מדוע 
הזכיר כאן את שר האופים. ברם שר המשקים רצה לומר לו 
שלא תחשוב שיוסף מחמת שהוא רך לבב ורואה אך טוב לכן 

הביא ראיה משר האופים שאותו פתר פתר החלום לטוב, לכך 
 תור חלום על נכון. רעה, ומזה מוכח שיודע לפל

  )מהרי"ל דיסקין(
 

 (יד, מא)" הבור מן וויריצוה"
 כי( א, נו ישעיה) כאומרו, רגע כמו שנעשית' ה תשועת כל כדרך

 (.ספורנו) לבוא ישועתי קרובה
 הוותיקות השדכניות אחת אצל אירע מופלא השגחה מעשה

 השאר בין המטפלת, גדולה חסד בעלת שהינה, בירושלים
 את עבורם לערוך טורחת ואף, תשובה בעלי של בשידוכים

 בעלת בחורה אל פנתה השדכנית. הפגישות לפני' בירורים'ה
 כל את ערכתי כבר, 'משה בשם בחור לה והציעה, תשובה

 השיבה הבחורה?', בערב היום להיפגש תוכלי, עבורך הבירורים
 במקום שמונה בשעה תיערך הפגישה' השדכנית ואמרה, בחיוב
 השדכנית'. אריאל - - - קוראים לבחור(. בירושלים) פלוני

 ימים שבאותם כיון, אריאל בשם ונקבה השמות בין התבלבלה
 מאוד וביקש, אריאל בשם בחור פעמים מספר אליה התקשר
 ...שידוך במציאת לו שתעזור

 השדכנית אל הבחורה מתקשרת, וחצי שמונה בשעה, והנה
 לא הוא אך, אחד בחור כאן שיש ומציינת, )הבחור היכן ושואלת

 איפה' ושואלת אליו להתקשר ממהרת השדכנית...(. אריאל
 .הבחור משיב', בכותל?'. 'אתה

 לא שעדיין, הבחור!...'. לך ממתינה מהשידוך הבחורה?! בכותל'
 ומתוך העצמי ביטחונו את איבד, והפגישה ההצעה על שמע

 נורא אני: 'לשדכנית ענה אצלו שנוצרה והמבוכה הבלבול
 שם אני דקות כעשרים בעוד, מונית מיד אעצור... מצטער

 .ה"בע
 השדכנית אל משה מתקשר וכעת, לתשע עשרה כבר השעה

 כעת(... נייד טלפון עמו היה לא כי, לביתו ששב לאחר)
 .אריאל אל מיד מחייגת והיא, הגדולה הטעות אצלה התבררה

 השיחה...', להתראות בפתח אני: 'בחטף ואומר מרים הלה
 ...זמין היה לא כבר המכשיר ומעתה, נותקה
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 אודות יודע אינו שעדיין) אריאל עמד שבועות מספר כעבור
 אותה עם אירוסיו במסיבת( השידוך של בגלגולו' טעות'ה

 - תפילה של כוחה מהי תראו: הציבור לפני ודרש, בחורה
 ביקשתי, הקדושות האבנים מול כנחל דמעות והורדתי עמדתי

 - - - ולפתע, המתאים זיווגי את למצוא כבר שאזכה ת"מהשי
 (מתוק ופריו) .'הבור מן ויריצוהו'

 

"וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן 
 הבור" )מא, יד(

אומר ה"חפץ חיים": כאשר מגיע קץ הזמן המיועד, אין הקב"ה 
מתמהמה אפילו לרגע מיותר אחד. כיוון שהסתיים הזמן שנגזר 
על יוסף לשבת בבית האסורים, הריצוהו במהירות מן הבור 

בית המלך. כך, אומר ה"חפץ חיים", יהיה גם כאשר  היישר אל
תגיע עת הגאולה, היא לא תתמהמה אפילו רגע אחד מיותר. 
המשיח יופיע בפתאומיות ויריץ את ישראל מבור הגלות אל 

 ארץ ישראל.
 

"ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום 
לפתור אותו ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי 

 טז( -)מא, טו אלקים יענה את שלום פרעה"
כתב הרה"ח ר' דוד אשר זליג ארליך זצ"ל, לכאורה תיבת 
"לאמר" מיותרת, וכמו שדייקו במפרשים. ונראה לתרץ, 
שפרעה אמר ליוסף "שמעתי עליך לאמר", פירוש, שעתה 
אמרת שיאמרו לי דבר זה, שהרי ביקש יוסף משר המשקים 

יוסף שיעשה עמו חסד ויזכירהו אצל פרעה, ועל זה השיב לו 
"בלעדי", שמה שכעת פרעה קרא לו אינו מחמת בקשתו של 
יוסף לשר המשקים, אלא "אלוקים יענה את שלום פרעה" מן 
השמים סיבבו שיקרא לו על ידי שישמע משר המשקים את 
סיפורו, והראיה, דהלא מחמת זה שביקש משר המשקים הלא 

 נתעכב וישב עוד שנתים ימים בבית הסוהר.
 

הנה שבע שבלים עולות בקנה "וארא בחלומי ו
 אחד מלאות וטובות" )מא, כב(

הצלחת שבע שני  –והנה שבע שבלים עולות בקנה אחד 
השובע תהיינה על ידי קנה אחד, על ידי כח אחדות שהוא כח ד' 

 אשר עם יוסף. )אלשיך(
 

 (כד, מא) לי מגיד ואין החרטומים אל ואומר
 גם לדרשתו והזמין, הכנסת בבית לדרוש, ין'לרוז בא אחד מגיד

 ושאל הרב אל המגיד ניגש הדרשה אחר. המקומי הרב את
 המסורה לו ואמר הרב נענה. בעיניו חן הדרשה מצאה אם, אותו

, כאן", מגיד" המילה ך"בתנ מצויה פעמים ששלוש מציינת
, קמז תהילים" )לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד"

 כנגד וזאת(, י, מח ישעיה" )אחרית מראשית מגיד"ו(, יט

, שבכולם והמצוין המשובח והוא, מגיד יש. מגידים סוגי שלושה
 מהנה הוא", לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד" והוא

 של משמעותם את להם ומסביר, חכמה בדברי הקהל את
, יותר המתקדמים מן, מגיד יש. שבתורה והמשפטים החוקים

 תקופות על לקהל מספר", אחרית מראשית מגיד" והוא
, ויש. היהודי העתיד על ומדבר ישראל בתולדות מעניינות
 אומר אינו", לי מגיד אין" והוא, שלישי מסוג מגיד, לדאבוננו

 עצמו מחזיק כן פי על ואף, סתם הבל דברי משמיע, כלום ולא
 (טובים דברים) . דרשותיו את לשמוע רבים ומזמין מגיד

 

"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על 
 ארץ מצרים" )מא, לג(

וסף להיעשות יועץ לפרעה, היה לו רק יש להקשות מי ביקש מי
לפתור החלום ותו לא. יש לומר שבאמת לא ביקש פרעה 
מיוסף ליתן לו עצות, אבל יוסף הצדיק מרוב חמלתו על העם, 
וברוב חסדו וטובו, לא היה יכול לעצור בעד רגשותיו ולמנוע את 
העצה שיכולה להציל את העם שלא יכרת ברעב, ועל כן אמר 

וגו'. כתוב בנחל קדומים להחיד"א, ועוד יש לומר לו ירא פרעה 
כי מאחר שראה יוסף ש"ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית", חשש 
שמא פרעה לא מספיק עירני למצב העתיד להיות, ועל כן אמר 

 )רבינו אברהם בן הרמב"ם זצ"ל( לו ירא פרעה וגו'.

 

נבון וחכם וישיתהו על "ועתה ירא פרעה איש 
 ארץ מצרים" )מא, לג(

פרעה ביקש מיוסף בסך הכל לפתור לו את החלום  הרי וקשה,
ולא ליתן לו עצות ואם כן מדוע הפך יוסף להיות גם יועץ של 

 פרעה ומה לו להכניס את ראשו בדברים שלא שייכים לו?
בנחל קדומים תירץ שלמעלה נאמר: "וייקץ פרעה ויישן ויחלום 

כלומר, שכל זה נתרחש בחלום. הוא חלם,  -ה( -" )מא דשנית
שהקיץ וחזר ונרדם. יוצא אפוא, כי בשעה שפתר יוסף את 

וזהו שאמר  -החלום הזה -החלום, צריך היה לפתור גם את קטע
 -יוסף: "ועתה" אפתור לך את החלום של "וייקץ" והפתרון הוא 

לראות עליך להקיץ מתרדמתך,  -"ירא פרעה איש נבון וחכם" 
היטב את המצב ולהקדיש מאמצים ומרץ, למצוא איש נבון 

 רעב... -וחכם אשר יציל את הארץ מחרפת
 

"הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו"  
 )מא, לח(

פרעה חשב כי ירא שמים ואיש אלוקים מוכרח להיות אדם 
בטלן שאינו בקי בהויות העולם הזה ובודאי שגם לבושו החיצוני 

הנה רואה פרעה כי לפניו איש כיוסף שהיה רחוק מהידור. ו
 מסלסל בשערו וכו'.

ועם זאת היה יוסף איש חכם חרוץ ובקי גם בהלכות המדינה! 
לכן התפלא פרעה ואמר "הנמצא כזה" ? יהודי פקח ומנומס 
היודע להופיע בכבוד לפני מלכים וכו' ובכל זאת "אשר רוח 

 )רש"ב מפסישחא( אלוקים בו"?
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  (לט, מא) כמוך וחכם נבון אין

 התמנה הוא ובעבורה פרעה בעיני חן נשאה יוסף של חכמתו
 מן אחת הן והפקחות החכמה. מצרים ארץ בכל למושל

 לעתים הנדרש, ומנהיג מושל כל של היסודיות התכונות
. וכלל כלל לפניו ברורה אינה המציאות כאשר, ולפסוק להכריע

 המונה מייזליס בעריש דב שרבי מסופר אבות מורשת בספר
 נשאל שתים ולא אחת לא. דורו פוסקי בין נמנה, ם"המהרד

 חפצים כשהכל, הדור גדולי כל את בשעתם שהסעירו בנושאים
. תורה ודעת פקחות המלאה, השקולה דעתו גם לשמוע

 העולם מלחמת לתקופת עד הילכו בפולין ישראל בעיירות
 ופקחותו חכמתו ועל לעמו אהבתו על ועובדות סיפורים השניה
 מלון ובעל עני מלמד לפניו התיצבו אחת פעם. מדין על בישבו
 שבת בערב למלון הזדמן כי טען המלמד. תורה לדין עשיר

, צורה בעל יהודי, הלה. הנתבע אצל כספו צרור את והפקיד
, המלון בעל את ם"המהרד שאל. וכל מכל הסיפור את הכחיש
. בחיוב השיב והלה, טענתו על להשבע מוכן יהיה אם, הנתבע

 הבחין והנה. הא ועל דא על שיחה עמו ם"המהרד גלגל כך בתוך
 גילה ם"המהרד. העשיר של מכיסו המשתלשל יפה זהב בשעון

 את ממנו בקש והוא היפה בשעון והולכת גוברת התענינות
, ם"למהרד השעון את הושיט הלה. מקרוב בו להתבונן הרשות

 כבודו האם. לזוגתי להראות ברצוני, כזה יפה שעון: "אמר אשר
 ם"המהרד. גלויה הנאה מתוך העשיר השיב", בוודאי?" "מסכים

 מיד לגשת עליה וצוה השעון את בידה נתן, אשתו לחדר נכנס
 אצלה שהפקיד, הפקדון את ממנה ולבקש המלון בעל אשת אל

 את תציג, אותה שלח בעלה, שאכן וכראיה, העני המלמד
 שהות ולאחר, כמצוותו עשתה הרבנית. שבידה המהודר השעון
. חפו – המכובד העשיר ופני, העני של פקדונו עם חזרה קצרה

 אצטרך שכן, עליה תצעק אל, "ם"המהרד הזהירו", אבל"
 המראה נוסף סיפור!"... הדין לבית נוספת פעם אותך להזמין

 אחת אל כביסתן את הביאו אשר, נשים לשתי ארע חכמתו את
 למי ידעו לא ויורשיה, הכובסת מתה והנה. בעיר הכובסות

 השניה ואילו, הנשים אחת טענה!" שלי כולה. "הכביסה שייכת
 זה דין להביא היורשים החליטו!" שלי חציה: "לעומתה טענה
 לביתן ושלחן, הנשים טענות את שמע אשר, ם"המהרד בפני

 כבסים שיוסיפו ביתו מבני ביקש, כשיצאו. היום למחרת עד
 כאשר, למחרת. בביתו המונחת, המריבה לערימת משלהם

 הסתכלי: "ואמר", שלי כולה" שטענה זו אל פנה, הנשים הופיעו
 עצמה עשתה האשה?" שלך הכביסה כל באמת האם, פעם עוד

!" שלי הכל: "בביטחון והכריזה הכביסה ערימת את כבודקת
 מה בין ולהפריד למיין תוכלי האם: "ושאלה לשניה פנה הרב

 ושמה כראוי מיינה, אכן, זו?" שלך שאינו מה ובין לך ששייך
 בני שהוסיפו הכבסים ואת חברתה של הכבסים את בצד

 הערים שהרב לה כשנודע נבוכה השניה... ם"המהרד משפחת
 במה להסתפק דרישתו ואת נזיפתו את בהכנעה וקבלה, עליה

 ... לה ששייך
 (האור ומתוק)

 

 אין זאת כל את אותך אלוקים הודיע אחרי"
 (לט, מא) "כמוך וחכם נבון

 לפני להתדיין פעם באו, השני מול אחד שגרו העיר עשירי שני
 בסמוך עבר בכינור מנגן בפיהם וטענותיהם", ביהודה נודע"ה

 וזה, המנגן ניגן לכבודי אומר זה, השניים נחלקו, וניגן, לבתיהם
 אנשי מופלגים עשירים אלה שהיו ולפי, ניגן לכבודי אומר

 שהיה" ביהודה נודע"שה ורצו, גדול בסכום התערבו, קפריזה
, טענותיהם את שהריצו לאחר. להם יפסוק בחכמתו ידוע

 נודע"ה להם אמר. דין פסק שכר, חשוב סכום להרב לו שילמו
, בשבילו אלא, בכלל בשבילם המנגן בא לא שבאמת" ביהודה

 יוסף דברי את בשמעו, פרעה וכן. דין פסק שכר יקבל שהוא
 שתכלית, הוא רואה כי, אמר, וחכם נבון איש למנות שצריך
 כמו ולא, ותועלתו לכבודו, שחשב כפי היתה לא החלום

 החלום עיקר אלא, ברעב יגוועו לא למען המצריים שחושבים
 אותך אלקים הודיע אחרי"ו, לגדולה שיעלה יוסף בשביל הוא
  ". כמוך וחכם נבון אין זאת כל את

 (רבים בת שער)
 

"אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת 
 רגלו בכל ארץ מצרים" )מא, מד( 

זועקת, איך היה ליוסף העוז והגבורה לעלות ולשלוט  הקושיא
על ממלכה אדירה כארץ מצרים, בלי שום נסיון קודם בענין, 
בלי ללמוד דרכי ותכסיסי מלכות? הרי יוסף היה בחור ישיבה 
שכל עסקו היה בתורה ועבודה, לימוד התורה עם אביו, רעיית 

שתים  צאן אביו ואחר כך גדל בבית פוטיפר וישב בבית סוהר
עשרה שנה, ואיך הסכים לקחת את השלטון? ביאר הגה"צ רבי 
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל מנהל רוחני ישיבת פוניבז' במשל: אם 
יספרו לנו על בחור בן שבע עשרה שרועה עד בקר של מאתיים 
וחמישים שוורים, וכי יעלה על דעתינו לשאול, הלא בחור הזה 

על עדר ששוקל  שוקל שבעים קילו, מהיכן האומץ לשלוט
מאתים חמישים אלף קילו. קושיא זו מופרכת מעיקרא, כי 
מדובר בסוגים שונים, האדם הוא נזר הבריאה והוא שולט על 
בעלי החיים. יוסף הצדיק ידע היטב מה זה יהודי, שיהודי הוא 
סוג אחר מהגויים, כפי שכותב הכוזרי שיש בבריאה חמשה סוגי 

, ויש סוג נברא שנקרא ישראל. נבראים: דומם, צומח, חי, מדבר
כמו שדומם וצומח הם שני סוגים, כך ישראל ושאר הנבראים 
הם סוג אחר לגמרי, והיות והוא שייך לעם ישראל אין לו שום 
קושי לשלוט על כל ארץ מצרים. שהרי בפסוק נאמר )ישעיהו 
מ, יז( "הן גויים כמר מדלי וכאפס ותהו נחשבו". אומות העולם 

אין וכאפס, כמובן שאנו נזהרים שלא לצערם, כמו בעינינו הם כ
שיש הלכה שלא לצער בעלי חיים, אבל יחד עם זה, אנו מבינים 
את מעלתינו ועליונותינו עליהם. ידיעה זו נתנה ליוסף את העוז 
למלוך. הוא ידע את מעלתו וחי בהכרה ברורה שהוא נזר 
הבריאה ואם ההשגחה העליונה סובבה שהוא יטול את 

  ד הוא ייעשה זאת ובודאי יצליח. התפקי
 )אבא בם(
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 לשבור בר" )מב, ג( "וירדו אחי יוסף
בארץ כנען לא יכלו בני יעקב "לשבור בר" כלומר לשבור את 
תאוות האכילה, שהרי לא היה מה לאכול, לכן ירדו למצרים, 

 )ר"מ מגור( .שם היה אוכל, כדי לשבור את תאוות האכילה
 

  "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרוהו" )מב, ח(

היה דומה לשל יעקב, הדבר תמוה, הרי זיו איקונין של יוסף 
והיה להם להכירו על ידי זיו איקונין של אביהם, ומה שהלך מהם 
בלא חתימת זקן ועכשיו היתה לו חתימת זקן, אדרבא, על ידי 
זה היה דומה יותר לאביו, והיה להם להכירו. אלא שיוסף היה בן 
שלושים ותשע באותו זמן, והיה דומה ליעקב כאשר היה באותו 

א הכירו את אביהם בגיל כזה, כי רק בן פ"ד שנה גיל, והאחים ל
נשא יעקב אשה, ובניו לא ידעו כלל את דמות דיוקנו בהיותו בן 

 פילץ( –)שפתי צדיק  שלושים ותשע.
 

 ( ח, מב) "הכירהו לא והם אחיו את יוסף ויכר"
 ידוע היה אך, דתו את שהמיר, חוולסון דניאל' פרופ

, רב אל מכתב כותב כשהיה, היהודים לטובת בהשתדלויותיו
 לו שלחו, יובלו את חגג כאשר". יוסף" המקורי בשמו חותם היה

 בריסק קהילת אנשי גם רצו, ברכה מכתבי רבות קהילות
 קשר לקיום התנגד, ל"זצ חיים' ר הגאון אך, כזה מכתב לשלוח

 מכתב חיים' ר אל שלח, לחוולסון הדבר כשנודע. המומר עם
". הכרוהו לא והם אחיו את יוסף ויכר" אחד פסוק ובו, קצר

, יוסף את האחים מכרו שם, בקיצור הוא אף, חיים' ר לו השיב
 (התורה פניני) .עצמו את יוסף מכר כאן ואילו

 

"ויקח מאיתם את שמעון ויאסור אותו 
 לעיניהם" )מב, כד(

מפרש רש"י: מה שאמר הכתוב: "ויאסור אותו לעיניהם" לא 
ם, וכיון שיצאו, הוציאו והאכילו אסרו יוסף אלא לעיניה

 והשקהו.
מסביר ר' ישראל מסלנט, הרי "מעשה מוציא מידי מחשבה" 
כלומר, כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה, עליו לעשות 
מעשה נגדי! כך כשאדם רוצה לעקור מלבו מחשבה רעה שיש 
לו בלבו על חברו, עליו להיטיב לו ובכך יעקור מחשבתו זו עליו, 

יוסף עם אחיו: שמעון היה זה שרצה להרוג את יוסף וכך גם נהג 
שאמר: "לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות"... אבל, יוסף 
רצה לעקור מלבו את המחשבה הרעה על שמעון, ולכן, למרות 

 שאסרו, מיד הוציאו והאכילהו והשקהו... 
 

 "קחו מזמרת הארץ" )מג, יא(
קחו עמכם למצרים אומר רבי נחמן מברסלב: אמר יעקב לבניו: 

קחו עמכם את הניגון מארץ ישראל, וכאשר  –"מזמרת הארץ" 
תהיו בגלות, נגנו את הניגון הזה, שימתיק לכם את ייסוריכם 

 ויזכיר לכם מאין באתם, ולאן אתם צפויים לחזור.
 

ל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש"   -"וא
 )מג, יד(

ל עליכם, ברם לכאורה תיבת לכם אין לו פירוש, שהרי היה צ"
אמרו חז"ל כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים 
לכן אמר להם יעקב אבינו, כדי שירחמו עליהם מן השמים, 

 צריכים הם קודם לתקן בעצמם מדה זו.
 )קול שמחה(

 

 בתחילה באמתחותינו השב הכסף דבר על"
 (יח, מג) "מובאים אנחנו

 חכמינו דברי עלינו יםנאמנ, לומר נוהג היה ל"זצ מווילנא הגאון
 אחד שאלו אחת פעם. באורייתא רמיזא דלא מידי דליכא

.( לא) שבת במסכת רבותינו דברי מרומז היכן, רבינו, מתלמידיו
 נשאת לו אומרים, האמת בעולם לדין אדם שמכניסים בשעה"

 דבר על" בפסוק, מקץ בפרשת, מיד הגאון ענהו". באמונה ונתת
 הדין תחילת", מובאים אנחנו בתחילה באמתחותינו השב הכסף

 .באמונה ונתת נשאת על, הכסף על הוא
 (אליהו אדרת)

 

 העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי"
 ( לב, מג) "למצרים היא תועבה כי לחם

 על ברחוב אחד יום חלף, באיסטמבול טוב שם הבעל כשביקר
 הבה, 'סופר צבי רבי לווייתו לבן ואמר, ערלים חבורת פני

 זה ברגע'. אותנו ויטמאו הערלים בנו יגעו שלא, הצידה ונסטה
, שהזהיר, הכנופיה ראש לקול, הרחוב לשיפולי וסטו הגוים סרו

', הללו המסואבים המצורעים היהודים בנו יגעו פן, מפה נסור'
, טוב שם הבעל של שפתותיו על ריחפה קלילה צחוק בת

 מופלאה בדרך הערלים מן הרחוב את לכבודו פינו משמים
 בפת להתגאל אבו שלא, השבטים ואחיו ביוסף נזכר. כזאת

 לפתע נתגלה והנה, המצרים עם בצוותא ולאכול ם"עכו
 .העברים את לאכול המתעבים הם המצרים שדווקא

 (קנ עמוד הנצח ממעינות)
 

"האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי 
 עבד" )מד, יז(

כשרוצים לערות מקערה לקערה, צריך המקבל להתנמך 
ולהיות למטה מן המשפיע. זהו סוד רב ותלמיד, שצריך 

וזהו שכתוב 'אשר נמצא התלמיד להכניע עצמו מפני הרב, 
הגביע בידו הוא יהיה לי עבד', כלומר מי שיש לו מדת ענוה הוא 

 יהיה עבד לד' יתברך.
 )הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע(
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