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רצופים שני  בשביל שתי  חלומותיו  את  חלם  פרעה 
"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם" (מא א). והנה לפי פשוטו 
שהה  שבהם  נוספים  שנים  ב'  שאחרי  לנו  לבאר  בא  הזה  הפסוק 

חלום. חלם  שפרעה  זה  דבר  אירע  האסורים,  בבית  הצדיק  יוסף 

לומר  לפסוק  לו  הי'  שהרי  הפסוק  לשון  על  להקשות  יש  והנה 
שהתורה  לפי  דהיינו  כו'"  פרעה  ויחלום  ימים,  שנתים  מקץ  "ויהי 
דהיינו  עכשיו  עד  אותו  ידענו  שלא  דבר  להודיענו  עכשיו  באה 
דקדוק  כללי  לפי  א"כ  חלום,  חלם  שפרעה  לנו  מודיעה  שהתורה 
"ויחלום  של  כזה  באופן  הזה  הדבר  את  לומר  לפסוק  הי'  הלשון 
שכבר  הוא  שמשמעו  חולם"  "ופרעה  של  כזה  בסגנון  ולא  פרעה" 

פרעה. החלומות שחלם  ענין  על  ידענו 

כדי  כזה  לשון  לומר  בחר  שהפסוק  האוה"ח  מבאר  ולפיכך 
הוא  אלא  חדש  אירוע  איזה  פרעה  של  החלום  הי'  שלא  ללמדינו 
אפשר  "עוד  האוה"ח  לשון  וזה  ימים.  שנתים  נמשך  שכבר  דבר 
ה]חלום  [את  בתמידות  חולם  ופרעה  ימים  שנתים  כי  לומר  שיכוון 
ולסוף  [חלום]  חלם  ש[הוא]  [פרעה]  יודע  הי'  שלא  אלא  [ה]זה 

ולא שכח". חלם  שנתים 

שנים  ב'  בשביל  שלו  החלומות  את  חלם  שפרעה  דהיינו 
שכח  שבבוקר  אלא  אליו  החלומות  חזרו  ולילה  לילה  וכל  רצופות 
ב' שנים  ורק לאחר  בלילה,  איזה שום חלום  לו  פרעה לגמרי שהי' 

חלום. לו  הי'  שבלילה  פרעה  זכר  בבוקר,  פרעה  כשקם   -

חולם"  "ופרעה  של  כזה  בסגנון  לדבר  הפסוק  בחר  לפיכך 
זה  ענין  שאין  הוא  שמשמעו  פרעה]  ויחלום  הפסוק  אמר  [ולא 
מימים  כבר  שנמשך  דבר  הוא  אלא  חדש  דבר  איזה  החלומות  של 
של  שהחלומות  לנו  לרמז  רצתה  שהתורה  משום  והוא  ימימה, 
נושן  ישן  דבר  החלומות  דבר  הי'  אלא  חדש  אירוע  היו  לא  פרעה 

שנים. שתי  בשביל  נמשך  שכבר 

חלום חולם  פרעה שהוא  ידע  לא  השבלים  בחלום של 
"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עומד על היאר. והנה 
מן היאר עלת שבע פרות כו' וייקץ פרעה. ויישן ויחלם שנית והנה 

א-ז). (מא  חלום"  והנה  פרעה  וייקץ  כו'  שבלים  שבע 

"וייקץ  כתוב  הראשון  החלום  שאצל  ז)  (מא  האוה"ח  ומדייק 
מוסיף  השני  החלום  אצל  אולם  חלום"  "והנה  כתוב  ולא  פרעה" 
דווקא  למה  ביאור  וצריך  חלום"  והנה  פרעה  "וייקץ  וכותב  הפסוק 

חלום". "והנה  לכתוב  הפסוק  הוסיף  השני  בחלום 

שהוא  בעצמו  פרעה  הכיר  הראשון  שבחלום  האוה"ח  ומתרץ 
אמיתיים  דברים  בחלומו  רואה  שהוא  הדברים  ואין  חלום  חולם 
שהוא  פרעה  הכיר  לא  השני  בחלום  אבל  חלום,  הוא  הכל  אלא 

בהקיץ. הדברים  את  רואה  פרעה שהוא  אלא חשב  חלום  חולם 

והנה  פרעה  "וייקץ  הפסוק  אמר  השני  בחלום  דווקא  ולכן 
פרעה  שהכיר  הוא  משנתו  פרעה  שנתעורר  אחרי  שרק  חלום" 

חלום. רק  הי'  ראה  מה שהוא  שכל  חלום"  "והנה 

כי  בחלומו  בו  הכיר  לא  השבלים  בחלום  כי  "אולי  האוה"ח  וז"ל 
בלא  והכירו  הדבר  בהירות  לרוב  בהקיץ  שהי'  חושב  והי'  חולם  הי' 
חולם  הי'  כי  למפרע  הכיר  אז  משנתו  שעמד  אחר  אלא  כו'  בלבול 
והוא אומרו "וייקץ פרעה והנה" מצא עצמו כי "חלום" היו הדברים 

הקדוש. האוה"ח  עכ"ל  בהקיץ"  ולא 

נאמר  האם   - הפה"  אחר  הולכים  החלומות  "כל 
המלך החלומות של  לענין  גם  זה  כלל 

הפה"  אחר  הולכים  החלומות  "כל  אמרו  נה:)  (ברכות  בגמ' 
מה שיארע  הוא  זה  כפי  כן  החלומות  פותר  הפתרון שיאמר  שכפי 
כזה  מסוג  שהם  חלומות  שיש  דהיינו  ההוא.  החלום  מכח  לאדם 
"כל"  הגמ'  שאמרה  ומה  זה,  בגדר  נכללים  החלומות  כל  אין  [אבל 
ברור  שלא  טז)]  (מא  אוה"ח  (שם)  מהרש"א  דווקא.  לאו  הוא 
ההוא  החלום  מכח  להתרחש  עתיד  ומה  החלום  ירמוז  דבר  לאיזה 

החלומות. פותרי  הפתרון של  כפי  תלוי  הכל  אלא 

אחר  הלכים  החלומות  "כל  של  הזה  שהיסוד  אמרו  בגמ'  והנה 
הפה", נלמד מהדברים שאמר שר המשקים לפרעה בפרשת מקץ. 
שיוכל  איש  פרעה  מצא  ולא  חלומות  שתי  חלם  פרעה  דהנה 
לפתור אותם לשביעות רצונו, ולכן בא שר המשקים ואמר לפרעה 
שבשעה שהוא הי' אסור בבית הסוהר, יוסף פתר לו את חלומותיו 
ואותו  כני  על  השיב  אותי  הי'  כן  לנו  פתר  כאשר  "ויהי  וכמוש"כ 

יג). (מא  תלה" 

"כל  של  היסוד  נלמד  הנ"ל  שמהפסוק  לנו  מבארת  הגמ'  והנה 
בגלל  שרק  הוא,  הפסוק  וכוונת  הפה"  אחר  הולכים  החלומות 
בו  הוא שנתקיים  הצדיק לשר המשקים  יוסף  הזה שאמר  הפתרון 
כנו.  על  אותו  השיב  שפרעה   - לו  שאירע  מה  כל  המשקים  בשר 
דהיינו שכל מה שהתרחש באמצעות החלום של שר המשקים הי' 
רק מכח הפה של יוסף הצדיק שהוא אמר לשר המשקים שפרעה 

הקודם. אל תפקידו  אותו  ויחזיר  הסוהר  מבית  אותו  יוציא 

שר  שאמר  הללו  הדברים  שבגלל  ואומר  ממשיך  והפסוק 
המשקים לפרעה, צוה פרעה אל אנשיו שהם יביאו את יוסף לפניו 
ויקרא  "וישלח פרעה  כדי שיוסף יפתור לו את חלומותיו וכמוש"כ 
חלום חלמתי  יוסף  אל  פרעה  ויאמר  כו'  הבור  מן  ויריצהו  יוסף  אל 
ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו"  ופתר אין אתו 
לפרעה  יוסף  השיב  פרעה  דברי  את  יוסף  וכששמע  יד-טו).  (מא 
את  יענה  האלוקים  בלעדי  לאמר  פרעה  את  יוסף  "ויען  לו  ואמר 

טז). (מא  פרעה"  שלום 

יוסף באומרו "אלוקים יענה את  ומבאר האוה"ח (שם) שכוונת 
של  שהפתרון  שאע"פ  לפרעה]  אמר  [שיוסף  הי',  פרעה"  שלום 
ביוסף,   - בו  תלויים  היו  האופים  ושר  המשקים  שר  של  החלומות 
החלומות  לענין  מ"מ  הפה"  אחר  הולכים  החלומות  ש"כל  משום 
הולכים  החלומות  "כל  של  הזה  היסוד  כי  כן,  הדבר  אין  פרעה  של 
שאצל  משום  המלך  של  החלומות  לענין  נאמר  לא  הפה"  אחר 
ואין  שיתקיים  זה  הוא  האמיתי  הפתרון  רק  המלך  של  החלומות 
הדעת  כפי  המלך  של  החלום  את  להטות  החלומות  לפותר  כח 

שלו. והרצון 

בתחילת  ומיד  תיכף  לפרעה  כן  לומר  יוסף  שהקדים  והטעם 
כאשר  "ויהי  לפרעה  אמר  כבר  המשקים  ששר  משום  הוא  דבריו 
פתר לנו כן הי'" שמזה מבואר [וכמו שאמרו בגמ'] ש"כל החלומות 
לפרעה  ולהסביר  להבהיר  יוסף  הוצרך  לפיכך  הפה",  אחר  הולכים 
יקפיד  לא  ולכן  המלך  של  החלומות  לענין  נאמר  הזה  היסוד  שאין 
אין  כי  פרעה  של  חלומותיו  את  לרעה  יפתור  הוא  אם  עליו  פרעה 

ד'. ביד  תלוי  הכל  אלא  כלל  בו  תלוי  הדבר 
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רק  פרעה  אם  לפרעה  עצות  יוסף  נתן  למה 
חלומותיו את  לפתור  ממנו  ביקש 

מצרים"  ארץ  על  וישיתהו  וחכם  נבון  איש  פרעה  ירא  "ועתה 
והוא  למלך  יועץ  שנעשה  יוסף  "טעם  האוה"ח  ומקשה  לג).  (מא 
שואל  שהאוה"ח  היינו  כו'"  חלומו  פתרון  אלא  ממנו  ביקש  לא 
שיוכל  כדי  לפרעה  והדרכה  עצה  לתת  החליט  שיוסף  זה  דבר  על 
והרי  הרעב,  שנות  שבע  בשביל  מצרים  ארץ  את  להכין  פרעה 
ביקש  רק  הוא  אלא  למלך  יועץ  להיות  יוסף  את  מינה  לא  פרעה 
יוסף לתת  הוסיף  וא"כ מאיזה טעם  לו את חלומותיו  ממנו לפתור 

לפרעה. והדרכות  עצות 

הפרות  שבלעו  בחלום  שהראוהו  להיות  "עוד  האוה"ח  ומתרץ 
שבע  משני  רעב  שני  יתפרנסו  כי  יגיד  זה  הבריאות  לפרות  הדקות 

וגו'". פרעה"  "ירא  לפרעה]  [יוסף  אמר  ולזה 

היו  לא  הצדיק  יוסף  של  אלו  שדבריו  מסביר  שהאוה"ח  והיינו 
עצמו, אלא  לפרעה מדעת  יוסף לתת  והדרכות שבחר  עצות  סתם 

החלום. חלק מהפתרון של  היו  יוסף  דברי  כל 

הרעות  שהפרות  בחלומו  ראה  שפרעה  הוא,  בזה  והביאור 
הוא  הזאת  הבליעה  ענין  של  והפתרון  הבריאות,  הפרות  את  בלעו 
באמצעות  הוא  הרעב  בשנות  להתקיים  מצרים  תוכל  שבו  שהדרך 
את  להודיע  יוסף  הוצרך  ולכן  השבע  שנות  בז'  לה  שינתן  האוכל 
יוסף עצה לפרעה שהוא יראה למנות איש  זה לפרעה, ולפיכך נתן 
כדי  השבע  בשנות  שגדל  האוכל  את  לאסוף  ממונה  שיהא  מיוחד 

הרעב. שנות  ז'  בשביל  ומשומר  מוכן  הזה  האוכל  שיהא 

המזון  אוצרות  כל  את  לפתוח  יוסף  בחר  למה 
הרעב בתחילת  ומיד  תיכף  שבמצרים 

המזון  אוצרות  כל  יוסף את  הרעב פתח  הנה מבואר שבתחילת 
להתנהג  יוסף  בחר  למה  נו)  (מא  האוה"ח  ושואל  במצרים.  שהיו 
ומיד  תיכף  מצרים  של  המזון  אוצרות  כל  את  ולפתוח  כזה  באופן 
האוצרות  את  רק  לפתוח  מסתבר  הי'  יותר  והרי  הרעב  בתחילת 
יוסף  בחר  טעם  ומאיזה  שעה  באותה  להם  צריכים  היו  שהם 

הרעב. בתחילת  ומיד  תיכף  המזון  אוצרות  כל  את  לפתוח 

ומתרץ האוה"ח שנתכוון יוסף בזה להקטין את הרגשת הרעבון 
יצטרכו לתת  לאנשי מצרים  לא  ועי"ז  כל האנשים שבמצרים  של 
מזון  הרבה  להם  ישאר  ובזה  להם  נצטרך  שבאמת  ממה  מזון  יותר 

הרעב. שנות  בשביל שאר  באוצרותיהם 

ומסביר האוה"ח שכל עיר ועיר הי' לה אוצר של מזון סמוך לעיר 
בני  יוסף לפתוח אל כל האוצרות הללו כדי שכל  ולכן החליט  ההיא 
יראו  העיר  שבני  שבזה  דהיינו  בסלו"  "פת  להם  שיש  ירגישו  העיר 
שלהם  הרעבון  ישקוט  עי"ז  מגוריהם  למקום  סמוך  נמצא  שהמזון 
במועט  להסתפק  כולם  יוכלו  אלא  המזון  אחרי  להוטים  יהיו  ולא 

נצטרך להם. רק את כמות המזון שבאמת  ולאכול 

ועוד מסביר האוה"ח שבזה שהם יראו את הכמות הגדולה של 
יתגבר  ולא  אוכל שנמצא באוצרותיהם עי"ז ישקוט הרעבון שלהם 
שיש  כשיראה  אדם  בלב  יכנס  הרעבון  "כי  הרעב  הרגשת  בהם 
הרעב  חום  יתקרר  [אז]  הנפתחות  אוצרות  כל  וכשיראו  מחסור, 

האוה"ח). (לשון  בלבם]  שבוער  [פ'  בוער"  שבלבם 

"ויחזק  הכתוב  מודיע  כן  פי  על  "ואף  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
לצד  בהם  יוסף]  שעשה  הזאת  [ההתחכמות  הועיל  ולא  הרעב" 
אוכל  הרבה  שיש  בעיניהם  ראו  שהם  שאע"פ  דהיינו  הרעב"  חוזק 
וזהו  רעבון.  הרגשה של  להם  הי'  עדיין  לפניהם מ"מ  מצוי  ושהפת 

הועילו  ולא  מאד  חזק  הי'  שהרעב  הרעב"  "ויחזק  הפסוק  שאמר 
הרעב  הרגשת  את  מהם  להשקיט  כדי  הנ"ל  התחבולות  כל  נגדו 

רעבון. חזקה של  הרגשה  כולם  הרגישו  עדיין  אלא 

"ויחזק  של  זה  שענין  נד)  (מא  האוה"ח  דברי  מתוך  ומבואר 
השבע  יודע  "ולא  שלו  בפתרון  שאמר  יוסף  בדברי  נכלל  הרעב" 
הרבה  להם  הי'  שעדיין  הרעב  שנות  בתחילת  שאפילו  בארץ" 
זה כלל, כדי להשקיט מהם את הרגשת  אוכל מ"מ לא הועיל דבר 

שלהם. הרעבון 

אע"פ  יוסף  את  הכירו  לא  השבטים 
נעלמים" סודות  יגידו  ש"הלבבות 

"וירא יוסף את אחיו ויכרם כו' ויאמר להם מאין באתם ויאמרו 
(מב  הכרהו"  לא  והם  אחיו  את  יוסף  ויכר  אכל.  לשבר  כנען  מארץ 
שהרי  מאד  תמוה  הכרהו"  כו'  יוסף  "ויכר  של  הפסוק  והנה  ז-ח). 
מבואר  וגם  אחיו,  את  הכיר  שיוסף  "ויכרם"  לכן  קודם  נאמר  כבר 
מאיפה  אותם  שאל  כשיוסף  שהרי  הכירוהו  לא  יוסף  שאחי  שם 
הרי  וא"כ  באים  אנחנו  כנען  מארץ  ואמרו  לו  ענו  הם  הרי  באו  הם 

יוסף. עם  מדברים  שהם  ידעו  לא  שהם  מזה  מבואר 

לנו  להודיע  בא  הפסוק  שאין  ח)  (מב  האוה"ח  מבאר  ולכן 
נתבאר  כבר  זה  שהרי  הכירוהו  לא  ושאחיו  אחיו  את  הכיר  שיוסף 
בפסוק הקודם, אלא כוונת הפסוק הוא שאע"פ שהיתה כאן סיבה 
חזקה שעל ידה יתעוררו האחים להכיר את יוסף מ"מ לא נתעוררו 

אליהם. המדבר  הוא  שיוסף  להכיר  זו,  סיבה  ידי  על  השבטים 

אחיו  את  יוסף  כשהכיר  האנושי,  טבע  שלפי  האוה"ח  ומסביר 
נתעורר  עי"ז  אז  אחיו  הם  האלו  שהאנשים  זו  ידיעה  בלבו  ונולדה 
יגידו  הלבבות  "כי  זכרון  של  בחינה  שום  איזה  השבטים  בלב  גם 
שהאנשים  "זכר"  יוסף  של  שלבו  שלפי  דהיינו  נעלמים"  סודות 
"לזכור"  השבטים  של  לבבם  גם  נתעורר  עי"ז  אחיו  הם  האלו 

שלהם. האח  הוא  לפניהם  הזה שעומד  שהאיש 

שום  איזה  נולד  השבטים  של  שבלבם  האוה"ח  כותב  ולכן 
הוא  לפניהם  שעומד  הזה  האיש  שאולי  זכרון  של  וחוש  הרגשה 

אחיהם. יוסף 

עם  קשר  שום  לו  שאין  כדבר  בעיניהם  זה  דבר  שהי'  כיון  אולם 
המציאות דהיינו שהשבטים חשבו שדבר כזה אי אפשר שיהא אמת 
השבטים  סילקו  לפיכך  מצרים,  של  המלך  יהא  שיוסף   - וכלל  כלל 
אלו  הרגשות  ע"י  נתעוררו  ולא  מלבותם  הללו  המחשבות  את 
עיניו,  אם  לראות  מצרים  של  המושל  אחרי  ולהתחקות  להשתדל 

יוסף אחיהם. והנהגתו של  לצורתו  ומתאים  הולם  דיבורו  או  מצחו 

וזהו שאומר הפסוק "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו" שאע"פ 
ואע"פ  הכירוהו,  לא  הכיר אותם שהם אחיו מ"מ הם  שיוסף הצדיק 
גם  [אז]  מהשנים  אחד  בלב  הידיעה  כשתולד  האנושי  ש"מטבע 
נעלמים  סודות  יגידו  הלבבות  כי  הזכרון  בחינת  יתעורר  השני  בלב 
ידקדקו  ו[עי"ז]  לאדם"  לב האדם  כן  לפנים  הפנים  "כמים  כאומרם 
בעינים במצח, בדיבור, והידיעה הולכת וגודלת עד שישלים הביחון 
הראשון]  שהכיר  מה  את  השני  גם  ויכיר  הבחינה  שישלים  עד  [פ' 
ראותו  לצד  והטעם  הכירוהו,  לא  שהם  הכתוב  מודיע  כן  פי  על  אף 
ברום המעלות [לפיכך] החליטו הבחינה [פ' לא השתדלו כלל וכלל 
ודיבורו לראות  להתחקות אחרי המושל של מצרים ולדקדק בפניו 
דבר  מלחשוב]  [פ'  מחשוב  מלבם  והרחיקו  ליוסף]  דומה  הוא  אם 

האוה"ח). (לשון  אחיהם]  יוסף  הוא  הזה  האיש  [שאולי  זה" 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


