
 

 יוסף נזיר עולם היה
 ,וספר ,ובתרגום יהונתן פירש ויריצהו מן הבור ויגלח )מא יד(

והנה זה שונה משאר מקומות שכתוב בתורה גילוח שמתרגמים 
 ,פרשת נשא )פרק ו' פסוק ט'( וגלח ראשו, שכך איתא בוגלח

, ומדוע כאן שינה וכן בשאר מקומות ,ומתרגמינן ויגלח רישה
ם וג, ונראה לבאר שסבר התרופירש לשון תספורת התרגום

יהונתן שיוסף היה נזיר עולם )שנאמר בו הרי לקודקוד נזיר 
, ואיתא בגמ' )נזיר ד.( נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער ,אחיו(

דתניא רבי אומר  ,ד:( ונזיר עולם היכא כתיבעוד איתא שם )
הרי  ,חודשאבשלום נזיר עולם היה כו' ומגלח אחת לשנים עשר 

אלא רק להקל  ,שיוסף שהיה נזיר לא יכל לגלח שערו לגמרי
ומה"ט  ,בתער והיינו לגזור חלק מהשערות אחת לי"ב חודש

והיינו שלא גילח ראשו בתער אלא  ,תרגם התרגום יהונתן וספר
  .הקל השיער מראשו

וקשה מדוע  ,הו מן הבורוובזה נראה לפרש מה שכתוב שהריצ
וי"ל שהרי איתא בגמ' )ר"ה י:( בר"ה יצא יוסף  ,הוצרכו להריצו
וצ"ל  ,וא"כ יל"ע כיצד גילח שערות ראשו ביו"ט ,מבית האסורים

ממילא ר"ה  ,בר החודש ונעשה אלול מלאושבאותה שנה ע
הו שיספיק להתגלח קודם לר"ה ולכן הריצ ,נעשה רק למחר

שהרי מיקל  ,אלול רו י"ב חודש שכבר עברומאידך אחר שעב
 .ק לאחר י"ב חודשראשו ר

 צפנת פענח

 פיקדון של פרעה מדוע נקראה תבואתו
והיה האוכל הצבור  ,ופרש"י והיה האוכל לפיקדון וגו' )מא לו(

  .ויל"ע מה בא רש"י לומר בכך. כשאר פיקדון הגנוז כו'
 ,ונראה שהוקשה לו בקרא מה שייך לומר שהיה האוכל כפיקדון

דמי הפקיד את התבואה ביד פרעה  ,וכי מה שייך בזה פיקדון
ולזה פירש רש"י והיה האוכל הצבור כשאר  .הלא הכל שלו

אך מכיון שהכל היה צבור  ,דהיינו שאה"נ הכל של פרעה ,פיקדון
יהיה זה דומה כשאר פיקדון שמופקד ביד אחר שאינו הבעלים 

כך נמי תהיה התבואה הזו צבורה בלא שאיש יגע  ,שאינו נוגע בו
  .בה

 דוד להט"ז דברי

 הטעם שרצה יוסף שהמצרים ימולו
ופרש"י שיוסף  לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו )מב נה(

ואם  ,ויל"ע מה רצה יוסף להרויח בכך שימולו .אמר להם למול
 .מדוע דוקא מילה ,מפני שרצה שיקיימו מצוה

ן ביטול וונראה ע"פ מאי דאיתא בחז"ל שרעב בא לעולם בעו
מקיש פרי  ,וברך פרי בטנך ופרי אדמתך ואיתא במדרש, מעשר

מה פרי אדמתך צריכה עישור אף פרי בטנך  ,בטנך לפרי אדמתך
ולפי"ז שפיר שכאשר גבר , ואיזהו זה מצות מילה ,צריכה עישור

לכך גזר עליהם למול את  ,הרעב במצרים רצה יוסף לתקן מעשר
 .עצמם במקום מעשר

 דברי מהרי"א

 

 מדוע התפללו מנחה

רים כי שמעו כי שם המנחה עד בא יוסף בצהויכינו את 
איתא ויכינו את המנחה שהתפללו תפילת  (כה מגיאכלו לחם )

ונראה לפרש קרא לפי"ז שמשום ששמעו שיש שם לחם , מנחה
שהרי אין  ,לא יכלו לאכול קודם שהתפללו ,והיינו סעודה גדולה

 .נכנסים לסעודה סמוך למנחה עד שיתפללו
הכונה שדאי נימא  ,נה לתפילת מנחהואכן בקרא מדוקדק שהכו

 .למתנה היה לתורה לכתוב ויכינו את המנחה אשר בידם
 חומת אנך להחיד"א

 חנוכה
 שבעה דרכים בהבנת המדרש הדודאים נתנו ריח

הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים. הדודאים 
הגזל,  נתנו ריח, זה ראובן שלקח מן ההפקר ולא מן

זה נר חנוכה שהוא על ועל פתחינו כל מגדים, 
 הפתחים. )מדרש(

 נאמרו ז' דרכים לפרש מדרש זה.

 ע"פ הנדון האם סד"א לחומרא מה"ת

' )סוכה ט.( למה לי קרא להוציא את הגזול והא הנה הקשו תוס .א
הוי מצוה הבאה בעבירה עיי"ש, וכתבו המפרשים לתרץ ע"פ 
שיטת היראים שסובר גזל עכו"ם מותר, ולזה בעי לקרא להוציא 
את הגזול שאע"פ שמותר מ"מ אינו נקרא לכם ובעי לכם וא"כ 
אף גזל עכו"ם לא מהני, ועוד תירצו דבעי לקרא לספק גזל 

יטת הרמב"ם, שהרי שי' הרמב"ם בספק גזל שאין איסורו מן בש
התורה, ולזה אתי למימר שכל מה שלהרמב"ם אין איסורו מן 
התורה הוא גבי איסור ל"ת אבל גבי עשה ספק גזל אסור מן 
התורה, ולזה אתי קרא להוציא את הגזול שהרי מיירי גבי עשה 

ור דסוכה. והנה המדרש הנ"ל ע"כ דס"ל שגזל עכו"ם אס
מדאוריתא שהרי לכן לקח ראובן מן ההפקר ואם גזל עכו"ם מותר 

 היה לוקח אף מן הגזול. 
הנה תוס' )שבת כא: ד"ה שהיה( הקשה מה הועיל שמצאו פך קטן 
חתום בחותמו של כהן גדול, והרי גזרו על עכו"ם להיות כזבים 
וא"כ ניחוש שמא נטמא הפך בהיסט ואע"פ שחתום טמא הוא, 

ירץ, ותי' בזה רבותינו שמ"מ איכא רק ספק שמא ועיי"ש מה שת
הסיטו עכו"ם את הפך שמן, והרי אמרי' בגמ' )פסחים יט:( 
שהעזרה דינה כרה"ר, והרי ספק טומאה ברה"ר טהור, וכבר כתב 
הרמב"ם )פט"ז מהל' אבות הטומאה ה"א( הטעם דספק טומאה 
הותר ברה"ר, משום דכל הספיקות אסורים רק מדבריהם, 

תא ספק טומאה לקולא ולכן ברה"ר טהור עיי"ש, וע"ע ומדאורי
 בש"ש )ש"א פ"א( ובמהרי"ט )יו"ד( שדנו בדבריו.

מעתה נבוא לבאר דברי המדרש, שראובן שנזהר על הגזל ע"כ 
 סבר שגזל עכו"ם אסור, והנה הבאנו שני תירוצים לקו' תוס'

עכו"ם  אמאי צריך פסוק להוציא סוכה גזולה, חדא למיעוטא גזל
היראים שס"ל שגזל עכו"ם מותר, והנה כך א"א לתרץ לפי  לפי

המדרש הנ"ל שע"כ ס"ל שגזל עכו"ם אסור, אלא ע"כ צ"ל כהתי' 
קמ"ל  לקולא, השני שנפק"מ לספק גזל דספק דאוריתא מהתורה

שזהו דוקא גבי ל"ת אבל גבי מצות עשה כסוכה לא מהני, נמצא 
גזל מדאוריתא שלולא הפסוק לאסור סוכה גזולה היה הדין ספק 

 לקולא שמותר, והנה גם גבי חנוכה נתבאר שמה
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שלא חיישינן להיסט הוא משום דכל הספיקות מדאו' לקולא, 
ושפירים דברי המדרש הדודאים נתנו ריח זה ראובן שע"כ ס"ל 
דספק גזל מדאו' לקולא, ומה"ט נמי על פתחינו כל מגדים זה 

משום נ"ח, שמה שהדליקו במקדש ולא חששו להיסט הוא 
שכל הספיקות מדאוריתא לקולא, והרי זכר לכך מדליקים היום 

 נר חנוכה.

 ע"פ הנ"ל באופן אחר

בעוד אופן אפשר ליישב נמי ע"פ הנ"ל דלא חיישינן שמא  ב.
נטמא השמן בהיסט דספיקא דאוריתא מהתורה לקולא, שהנה 

שאותו החודש שהלך ראובן להביא הדודאים  הקשה החת"ס
סיון היה, וסיון מזל תאומים, ועובדי כוכבים משתחוים לצורת 
אדם, וכידוע לדודאים יש צורת אדם, וא"כ איכא על הדודאים 
חשש נעבד ונעבד הרי אסור בהנאה וכיצד נהנה בהם ראובן, 
אומנם לפי"ד הרמב"ם הנ"ל שפיר שהרי ספק דאוריתא 

לא, והרי גבי הדודאים איכא רק ספק נעבד, ושפיר מהתורה לקו
 שנשתמש בהם ראובן דאזלינן לקולא.

ובזה שפיר המדרש הדודאים כו' זה ראובן שע"כ סבר ספק 
דאוריתא לקולא מה"ת ולכן נשתמש בדודאים, ועל פתחינו כו' 
זה נ"ח שע"כ מה שהדליקו בפך הקטן הוא משום שספיקא 

 לא חששו שנטמא בהיסט. דאוריתא מדאוריתא לקולא ולכן

 ע"פ הנדון אם עכו"ם קרויין אדם

עוד אפשר ליישב שכתבו המפרשים על דברי המדרש  ג.
דמוכח מכך שמשבח המדרש את ראובן שלא לקח מן הגזל 
דס"ל שגזל עכו"ם אסור, דאי ס"ל גזל עכו"ם מותר אין זה 
שבח, והנה הנדון אי גזל עכו"ם מותר או אסור תליא בפלוגתא 

"ג וחכמים אי עכו"ם נקראים אדם או לא, דאם נקראים דרשב
אדם גזל עכו"ם אסור ואי אין נקראים אדם גזל עכו"ם מותר, 
ובפרי חדש )סי' תר"ע( כתב להוכיח שהלכה כחכמים דס"ל 
עכו"ם קרוין אדם וממילא מטמאין כאדם מהא דחנוכה הינו ח' 
 ימים, שהרי כשנכנסו לבית המקדש כל השמנים היו טמאים,
והנה בכדי ליצור שמן חדש מזיתים היו צריכים ח' ימים, ז' 
הוצרכו משום שהיו טמאים וצריכים ז' ימים להטהר, ועוד יום 
צריכים לכתישת הזיתים, נמצא שאת הפך שמצאו היו צריכים 
לשימוש לח' ימים, והנה אי נימא כרשב"ג מדוע הוצרכו לחכות 

יין אדם, אלא ז' ימים והא עכו"ם אינם מטמאים שאינם קרו
ע"כ כרבנן שעכו"ם קרויין אדם ומטמאים ולזה הוצרכו ח' 
ימים, ושפירים דברי המדרש לפי"ז הדודאים כו' היינו שראובן 
נזהר מגזל עכו"ם דס"ל עכו"ם קרויין אדם, ומה"ט על פתחינו 
כו' זה נ"ח, שמדליקים ח' ימים זכר לנס, ומה שהוצרכו לנס ח' 

ים מהעכו"ם, שעכו"ם קרויין ימים היינו משום שהיו טמא
 אדם.

 ע"פ הכלל שאדם בהול על ממונו

עוד אפשר לפרש שהנה הקשו המפרשים מה השבח שלא  .ד
לקח ראובן מן הגזל, ותירצו שתאוות ממון גדולה מאוד שאדם 

והנה קיי"ל  בהול על ממונו וא"כ גם לצדיק גדול זהו שבח.
רוחות  )טשו"ע סי' תר"ע( חצר שיש לה שני פתחים משני

צריכין להדליק נ"ח בשתיהן, והקשה הב"י מאי שנא מהא 
 דאיתא בגמ' ברכות )ח:( דאסור לעבור אחורי בית הכנסת
בשעה שהציבור מתפללין, שכתוב שם ולא אמרן אלא דלית 
ליה פיתחא אחרינא אבל יש להם פיתחא אחרינא לית לן בה 

 חאדאמרינן בפיתחא אחרינא עייל, וא"כ נימא הכי בנ"ח בפית
אחרינא אדליק, ותירץ הב"י שבהדלקת נ"ח דאית בה הפסד 
 ממון אתי למיחשד טפי שאדם בהול על ממונו, ובזה שפיר

דברי המדרש הדודאים נתנו ריח זה ראובן שלא לקח הדודאים 
מן הגזל אע"פ שאדם בהול על ממונו, ולכן על פתחינו כל 

ן מגדים זה נ"ח שהוא על הפתחים, רצונו לומר פתחים לשו
רבים ולא פתח אחד שצריך להדליק בשני הפתחים, שמשום 

 שאדם בהול על ממונו איכא חשדא. 
 

 ע"פ הנ"ל באופן אחר

דרך נוספת יש לפרש שהנה יש במדרש עוד דרך לפרש  ה.
הפסוק הדודאים כו' זה ראובן שהציל את יוסף מן הבור, ועל 
פתחינו על מגדים זה נ"ח, וע"פ הנ"ל יש לפרש גם המדרש 

ה, שהנה הבכורה עברה מראובן ליוסף כמפורש בברכת הז
יעקב )ואיתא בגמ' ברכות ז: הכי(, והיינו שהדין שבכור נוטל פי 
שנים עבר ליוסף, נמצא שיש לראובן הפסד ממון ע"י כך, 
וכתבו רבותינו שלכן דוקא ראובן הציל את יוסף שלא רצה 
שיחשדוהו שהרג את יוסף כדי להחזיר לעצמו הבכורה 

וויח פי שנים, וזה שאמר המדרש הדודאים כו' זה ראובן ולהר
שהציל את יוסף מן הבור כדי שלא יחשדהו דאדם בהול על 
ממונו, ועל פתחינו כו' היינו שלכן צריך להדליק נ"ח בשני 
הפתחים, שמשום שאדם בהול על ממונו איכא לטעמא דמפני 

 החשד.

 ע"פ הנדון אם מבטלין איסור לכתחילה

בדרך נוספת אפשר ליישב עפ"ד רש"י )פר' וישב( שיוסף  ו.
אמר לאביו שהאחים אוכלים אבר מן החי, והקשה הרא"ם 
כיצד אכלו דבר איסור, ויש ליישב שאכלו אבמה"ח ע"י ביטול 
ברוב, וסברו שמבטלין איסור לכתחילה, ואילו יוסף סבר שאין 

"כ מבטלין איסור לכתחילה, וממילא ראובן שהציל את יוסף ע
 סבר שהצדק עמו שאין מבטלין איסור לכתחילה ולכן הצילו. 

והנה גבי פך השמן שמצאו במקדש הקשו רבותינו מדוע 
הוצרכו לנס, הרי היה אפשר לערות שמן טמא ע"י צרצור קטן 
לשמן הטהור ולטהרו, שהרי איתא בגמ' ע"ז )עז:( דהמערה 
 מצרצור קטן לבור אפילו כל היום כולו, קמא קמא בטיל,

ואיתא במל"מ )פ"ז ממעילה ה"ג( שה"ה גבי טומאה ולא רק 
גבי יין נסך. ותירצו שמה שלא עשו כך במקדש הוא משום 
שאין מבטלין איסור לכתחילה, וזה שאמר המדרש הדודאים 
כו' זה ראובן שהציל את יוסף מן הבור דהיינו משום שסבר 

"ח כמותו שאין מבטלין איסור לכתחילה, ועל פתחינו כו' זה נ
שצריך להדליק משום הנס שנעשה, וע"כ שהיו צריכים לנס 
שלא יכלו לערות ע"י צרצור משום שאין מבטלין איסור 

 לכתחילה.

 ע"פ הנדון אם עכו"ם קרויין אדם

עוד יש לפרש שהנה הטעם שרצו השבטים להרוג את יוסף  .ז
היינו על שעתיד ירבעם לצאת ממנו, ודנו אותו על שם העתיד 

יאה פסולה של שני אחיות, אבל ראובן שהצילו כיון שבא מב
סבר שאינו בא מביאה פסולה דלא חשיב לאה ורחל שני 
אחיות משום שיעקב גיירם וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, 
והנה הטעם שגר שנתגייר כקטן שנולד הוא משום שעכו"ם 
אינם קרויים אדם ולאחר שנתגייר ונעשה ישראל קרוי אדם, 

שנולד, והנה הקשה הרא"ם מה עזר מה לפיכך נחשב כקטן 
שמצאו פך שמן והא מאותה סיבה שכל השמן נטמא גם 
הכהנים היו טמאים שנטמאו ממתי המלחמה, ותירץ הפר"ח 
)שם( דלרשב"י דס"ל )יבמות ס:( דעכו"ם אינם מטמאין משום 
דאתם קרויין אדם ואין עכו"ם קרויין אדם א"ש, דלא נטמאו 

  הכהנים כלל ממתי המלחמה.
מעתה מבואר דזה מה שאמר המדרש הדודאים כו' זה ראובן 
שהציל את יוסף מן הבור, שהצילו משום שסבר שיוסף לא בא 
מביאה פסולה שרחל ולאה אינם נחשבות אחיות, שמכיון 
שגיירם נחשבות כתינוק שנולד, והטעם שגר שנתגייר הרי הוא 

על כקטן שנולד הוא משום שעכו"ם אינם קרויין אדם, ומה"ט 
פתחינו כו' זה נ"ח שצריך להדליק משום שנעשה נס ונמצא פך 
השמן, ושם מה שהכהנים לא היו טמאי מתים הוא משום 

 שעכו"ם אינם קרויין אדם, ולפיכך לא נטמאו מהם הכהנים.
 בנין דוד
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