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ִהים אוְֹת ֶאת ָּכל ) לט ,מא( ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יוֵֹסף ַאֲחֵרי הוִֹדיַע ֱא

:   ֹזאת ֵאין ָנבוֹן ְוָחָכם ָּכמוֹ

  מדוע דקדק לומר "אותך"

, 1פירוש. כמוך וחכם נבון איןכו'  אותך אלקים הודיע אחרי) לט(

 ועשיר גיבור חכם על אלא שכינתו משרה הוא ברוך הקדוש דאין

 היה ,האלו במעלות מושלם יוסף היה אם, כן ואם). א, לח נדרים(

                                                 
ִהים " וכותבמדוע מאריך  ,[יא] תוכן דבריו ליישב לשון הכתוב 1 הֹוִדיַע ֱא

ְלַמַען ) "דברים פרק ח, גכדכתיב ( ,"הודיעך אלוקים"ולא כתיב  ,"אוְֹת

) משלי פרק כב, כאוכתיב ( ,"א ַעל ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדםהֹוִדיֲע ִּכי 

  ".ְלהֹוִדיֲע ֹקְׁשְט ִאְמֵרי ֱאֶמת"

וכי מפני  ,דמה ענין נבואה לחכמה ,דהנה בלאו יש לדקדק לכאורה ,ומבאר

ועל כורחך  ,א הוכחה שחכם הואוה ,וה' הודיעו פתרון החלום ,שנביא הוא

אמר ר' יוחנן: אין הקדוש ברוך ) "א ,לח( רו בנדריםעל פי שאמ ,כונת פרעה

וכיון שזכה לנבואה  ,"הוא משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו

  בודאי חכם הוא. 

א.  :טעמיםכמה מ ,באמת אי אפשר לומר שזו היתה כונת פרעה לבא

א הוכחה , אלא היהשראת השכינה אינה הוכחה שהוא חכם יותר מכולם

אבל יתכן  ,שכינההשיש בו כל המעלות הנ"ל להשראות עליו שהוא היחיד 

ולהנהגת המדינה אין צורך בנביא אלא  ,יש במצרים חכמים ממנו ,שבחכמה

השראת השכינה עליו סיבה לעשותו מושל במצרים יותר ואין  ,בחכם

 ,איך באמת השרה ה' שכינתו על יוסף כשהוא בבית האסוריםב.   מאחרים.

נתון תחת מרות בית  והיה ,ריהוא עני ואביון ולא עשו ,היה חסר כלוהרי 

והרי אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על מי  ,ואין לך חלש ממנו ,הסוהר

מתנאי הנבואה שיהיה חכם, ולא אמרו שצריך להיות ג.  .שהוא עשיר וגיבור

  נבון, ופרעה דקדק ואמר אין נבון וחכם כמוך.

דהרי  ,מחמת השראת השכינה תרון החלוםלפ יוסף לא זכה ,אלא על כורחך

מפני שהקדוש ברוך שזכה לפתרון החלום מה' אלא  ,חסר לו המעלות הללו

) כא ,דניאל ב( אליכמו שאמר דנ ,ומדע לנבונים הוא נותן חכמה לחכמים

 ,פירוש: נותן חכמה לחכמים ",ן ּוַמְנְּדָעא ְלָיְדֵעי ִביָנהָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחִּכיִמי"

 אלא של חכמה ,ופתרון החלום אינו ענין של נבואה .ומדע ליודעי בינה

כפי  ,עצומה וגדולה מאוד ותבונה בו חכמה היהפתרון החלום כי  ,ותבונה

 שאינן רק ,ממנו יותר גדולים המה בחכמה כי להיות אפשר

 ,אותך אלקים הודיע אחרי אבל ,מעלות בשאר כמוהו גדולים

 גדלת בטח, האלה המעלות לך חסרוי ,האסורים בבית שאתה

 דניאל( לחכימין חכמתה יהיב ה"וקוב, דורך חכמי מכל בחכמה

  .2אותך הודיע ולכך ,)כא, ב

  

פותר החלום ש ,ועוד (פיסקא ו, ז). שביאר המשך חכמה באריכות לעיל

ם איך להציל את כל מצרי ולהתבונן מחמת פתרונו להתחכםיהיה צריך 

, וצריך לזה חכמה ותבונה גדולה ה יוסףוכפי שעש ,מהרעב הקרב ובא

  מאוד.

אלא  ,דלכן לא אמר בקיצור "הודיעך" ,ה מדוקדק היטב בלשון הכתובוכל ז

כיון שה'  ,כלומר ,"אותךדקדק להאריך בלשונו ולומר "הודיע אלוקים 

על  ,עני וחלש ,בבית האסורים"אותך" הודיע לך פתרון החלום כשאתה 

שאינה שורה אלא בכל  ,כינה ונבואהכורחך אין זה מחמת השראת הש

שהקב"ה יהיב חכמה  ,אלא בודאי מחמת חכמה שבך ,התנאים הנ"ל

זכית רק אתה שבך  ותבונה וכיון שמחמת חכמה ,ומדע לנבונים לחכמים

משיהו  דאם היה ,חכם ממך במצריםנבון ועל כורחך אין  ,לפתרון החלום

ובזה  ,תרון החלוםהקב"ה היה מגלה לו פ חכם יותר,נבון אחר במצרים 

כשדקדק לציין בידבור  ,וכל זה נתכון המשך חכמה[ בס"ד רבה. מיושב הכל

וחזר בפירושו לדקדק  וחכם כמוך. "נבון"כו' אין  התחיל המילה "אותך"

. אבל אני תמה איך לא מציין המשך חכמה את המילה "אותך" שני פעמים

" והרי רק לדבריו יש י ִביָנהּוַמְנְּדָעא ְלָיְדעֵ לכל הפסוק בדניאל שכתוב שם "

 וחכם כמוך"] נבוןביאור למה שאמר פרעה "אין 
דעל כורחך לא פתרת את החלום  ,תכוןפרעה ה תמצית דבריו: 2

ה שורה אלא על חכם גיבור , שאינמחמת השראת השכינה

וזה גם  ,ית האסורים לא הייתה עשיר ולא גיבורבואתה ב ,ועשיר

יחיד שיש לך כל המעלות אלא ה ,לא בהכרח שאתה הכי חכם

על אלא  ,ולהיות מושל במצרים צריך חכמה יותר מכולם .האלו

ובהכרח  ,ה' נותן חכמה לחכמיםכי  ,גילה לך הפתרון כורחך ה'

במצבך בבית  ,לכן דקדק לומר "אותך" ,שאתה החכם ביותר

  האסורים.
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ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם יוֵֹסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן לוֹ ֶאת ָאְסַנת ַּבת ) מה, מא(

  ף ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:ּפוִֹטי ֶפַרע ֹּכֵהן ֹאן ְלִאָּׁשה ַוֵּיֵצא יוֹסֵ 

  מדוע נתן ליוסף את בת פוטיפרע

 יבזוהו שלא רצה כי ,3יתכן. 'כו אסנת את לו ויתן) מהמא, (

 םבה אשר ,אדוניו מבית יותר אותו המכירים המה ומי, במצרים

                                                 

    

מה שייכות  ,ועוד ,וטיפרע לאשהנתן לו את בת פמדוע  ,[יב] בא לבאר 3

והפסיק  ,והרי הוא ענין בפני עצמו ,נתינה זו לזה שעשהו מלך על מצרים

ואחרי כן לכתוב  ,כתוב שנעשה מושל ויצא על מצריםו להיה ל ,בזההכתוב 

ומהכתוב משמע שנתינת בת פוטיפרע  ,שנתן לו את בת פוטיפרע לאשה

  .שעשהו מושל על מצרים לאשה הוא חלק ממה

יתעורר קנאה  ,שאם יעשה עבד עברי מושל במצרים ,שפרעה הבין ,ומבאר

ובעיקר מי שיכול לעורר מרד נגד מינוי זה  ,באנשי המלוכה נגד מינוי זה

ויכולים לפרסם  ,א. שהם הכירוהו :מכמה סיבות ,הוא בית פוטיפרע

רי היה בן בית אצלם הרבה זמן שה ,שמועות ושקרים על יוסף בכל מצרים

תעל קנאתם ביותר  ,ב. שכיון שהיה אצלם עבד ונעשה מלך .ם אותומכיריו

לפיכך נתן להם את יוסף  , לעורר מרד על מינוי זה,משאר אנשי מצרים

  והוא נפלא. הבו אותו.אילסתום פיהם ו ,לחתן

תמצית דבריו: פרעה נתן את בת פוטיפרע ליוסף לאשה כדי  4

  היה אצלם עבד.הרי שלא תעל קנאתם ויעשו מרד נגד מינוי זה ש

    

 ",כי אמר"מדוע לא כתוב בטעם השם מנשה  ,דבא ליישב ,[יג] תוכן דבריו 5

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ) "כט, לב(בראשית ב ,כגון .כדרך הכתוב לומר כן

ר ִּכי ָׁשַמע ה' ִּכי ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאמֶ ) "כט, לג(בראשית וב ,"כו' ָאְמָרה

ַוִּיְקָרא ) "ב, כב(שמות וב ."ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹוןְׂשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת 

. ומבאר על פי מה ועוד בהרבה מקומות בתורה ,"כו' ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרֹׁשם ִּכי ָאַמר

ידע לשון  סףויו ,דפרעה לא ידע לשון הקודש ,שאמרו חז"ל בסוטה (לו, ב)

ולא היה פרעה יכול  לשון הקודש, מיוסף שילמד אותו פרעה וביקש .הקודש

 ,לשון הקודשלא ידבר ביגלה ש לאוביקש מיוסף ש ,ללמוד לשון הקודש

כדי  ,מדוע קרא לבנו מנשה כי נשני אלוקיםפיכך לא פרסם ל .נשבע לפרעהו

 את נתן לכן. במצרים מרד איזה לעשות ויוכלו, יותר הקנאה תעל

  .4אותו ויאהבו, פיהם לסתום לאשה לו אדונו בת

  

  ]יג[

ִהים ֶאת ) נא ,מא( ַוִּיְקָרא יוֵֹסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכוֹר ְמַנֶּׁשה ִּכי ַנַּׁשִני ֱא

  ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי:

  

 מדוע לא כתוב שאמר כי נשני

 כדרך נשני כי ,אמר כי בכתי 5ולא. 'כו אלקים נשני כי) נא(

ויעבור על  ,ידעו שיוסף יודע לשון הקודשידבר לשון הקודש ולא שלא 

  .השבועה שנשבע לפרעה

שהשבועה שנשבע יוסף לפרעה היתה  ,מדברי המשך חכמה מבואר[והנה 

 ,ואין להקשות .ולא יגלה שיודע לשון הקודש ,שלא ידבר בלשון הקודש

. יש אולי גם פרעה יודע ,ליה שידעו שיוסף יודע לשון הקודש איכפתמאי 

לכן השביעו שלא  ,ן הקודשזה היה מתפרסם שפרעה אינו יודע לשוש לומר,

ונתקשה להלן  ,כך כתב הרא"םובאמת  .יגלה שהוא יוסף יודע לשון הקודש

ויש לתמוה, אם כן איך " וז"ל , ו ד"ה כאשר)בראשית פרק נבדברי רש"י (

הורשה לדבר עם אחיו בלשון הקדש, כדפירש רש"י גבי (מה, יב) "כי פי 

יא דלא משתעיית בהאי המדבר אליכם". ושמא יש לומר, שפירש לו בהד

לישנא עם מצראי, שהיה ירא שמא יוציאוהו מן המלכות, מפני שלא היה 

יודע כל הלשונות, כפי מה שכתוב בנימוסיהם שאין שום אחד יכול למלוך 

עליהם אלא אם כן יודע כל הלשונות, אבל משאר אנשי דעלמא לא היה 

גיע הדבר באזני מקפיד. אבל אין זו סברא נכונה, משום דמשפה לאלפא, וי

  ." עכ"להמצריים

דז"ל הגמרא  .) אינה במשמע כןב, לו(סוטה והנה גירסת הספרים שלנו ב

כל לישנא דאישתעי פרעה בהדיה אהדר ליה. אישתעי איהו בלשון הקדש, "

לא הוה קא ידע מאי הוה אמר, א"ל: אגמרי! אגמריה ולא גמר, אמר ליה: 

הלשון משמע שהשביעו שלא  הנה ."אישתבע לי דלא מגלית, אישתבע לו

השביעו שלא משמע שאבל לא  ,ל ללמוד לשון הקודשויגלה שפרעה לא יכ

 ,לו(וטה בסוגיא בסחידושי אגדות במהרש"א הוכן כתב  .ידבר לשון הקודש

אין מקום לקושיית הרא"ם גבי פי המדבר גו' דאיך ד"ה למחר) וז"ל " ב

דפרעה לא  ן שם,ייכו' ע שון הקודשהורשה יוסף לדבר עם אחיו בל

" כיון שלא יוכל להשיב לו ,אלא משום גנאי שלא ישתעי עמו ה,אשבעי

 ,ון הגמראששהמהרש"א פירש כפשוטו של ל ,הנה מבואר .עכ"ל

שלא ידעו שפרעה ו ,לשון הקודש ם פרעהשלא ידבר ע היתהשהשבועה 
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 שלא נשבע ויוסף ,הקודש לשון ידע לא שפרעה מפני, הכתוב

 טעם לפרסם יוסף יכול היה לא לכן ,)ב, לו סוטה( זה יגלה

  .6ופשוט, השמות

  

  ]יד[

                                                 

אבל לא השביעו שלא יפרסם שהוא יוסף יודע לשון  ,אינו יודע לשון הקודש

  .דשהקו

בדקדוקי סופרים השלם  מבואר פירש כך את דברי הגמרא, הרא"םהטעם שו

 "שפרעה אמר ליוסף שהביאו ספרים שגורסים  ,(מכון יד הרב הרצוג)

 *)213(הערה  " ובהערות שם][משתעית בהאי לישנא אישתבע לי דלא

דגירסא זו משמע שלא ידבר כלל  ,דנראה שזו היתה גירסת המזרחי ,כתבו

  ן הזה.וכלל בלשו

אם יפרש המשך דהנה  ,ולאחר הקדמה זו נבוא לבאר דברי המשך חכמה

, אלא שלא השביעו שלא ידבר בלשון הקודש ,חכמה כדברי המהרש"א

טעם מדוע לא אין כלל  שהשביעו שלא יגלה שפרעה לא יודע לשון הקודש,

וכי מי יודע שפרעה אינו מבין  ,כי נשני אלוקים ,יאמר בגלוי ששם בנו מנשה

 .דלפי דברי המהרש"א לא השביעו שלא יפרסם שיודע לשון הקודש ,ונתוכ

שהשביעו שלא יגלה  ,ך שהמשך חכמה מפרש כדברי המזרחיורחועל כ

ודע דעו שישלא י ,לפיכך הסתיר טעם שם בנו ,יודע לשון הקודשהוא יוסף ש

איך דיבר יוסף  ,אלא שלפי זה יש לתמוה מה שהקשה הרא"ם .לשון הקודש

, והרי נשבע לפרעה שלא ידבר בלשון הקודש ,בלשון הקודשעם אחיו 

. הנך רואה, שמה שסיים וכתב "והוא פשוט", אינו פשוט כלל וכלל, וצ"ע

  ]אלא לגודל השגתו הוא פשוט

כיון  ,תמצית דבריו: לא אמר בפירוש הטעם שקרא לבנו מנשה 6

כי פרעה לא ידע  ,שנשבע לפרעה שלא יגלה שיודע לשון הקודש

  קודש.לשון ה

   

ליישב את כל המקראות שיש בהם שינויי לשון בין בר  ,תוכן דבריו[יד]  7

דהנה יש לדקדק:  .ה זה אוכלמגם מה זה בר ו .ולבאר טעם השינויים .לאוכל

ַוִּיְקֹּבץ ֶאת ָּכל ֹאֶכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ) כתיב "מט-פרק מא, מחלעיל (א. 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיֶּתן ֹאֶכל ֶּבָעִרים ֹאֶכל ְׂשֵדה ָהִעיר ֲאֶׁשר ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה:  ּבְ 

" ע"כ. ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי ֵאין ִמְסָּפר

ועל הבר  ,ולא כתב כחול הים ,את כל אוכל בפסוק מח כתוב שקבץהנה 

  וצריך לבאר מה הבדל ביניהם.  ,כתב כחול הים כו' כי אין מספר

ַוַּיְרא יוֵֹסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ) מב, ז(

  ָּבר ֹאֶכל:ָקׁשוֹת ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם ַוֹּיאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁש 

  ולמה ביקשו אוכל ונתן להם בר .מהו בר ומהו אוכל

 נתמרח אשר את נקרא 7אוכל. אוכל לשבר כנען מארץ) זמב, (

 תבן בלי לבר אפשר ואי, בשבלים כשהיא התבואה הוא ובר, בכרי

 היסביבות אשרכו'  אוכל כל את ויקבוץ אמר לכן. (ברכות נה, א)

 ,לא ברש , משמעאוכלאמרו האחים ליוסף שבאו לשבור בפסוק ז' כאן ב. 

צריך לבאר מדוע  ."ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּברובפסוק כה אמר יוסף "

דוע יוסף ציוה לתת ומ ,דקדקו לומר שבאו דוקא לקנות אוכל ולא בר

  ולא אוכל.בכליהם בר 

 ,אמר למלא להם בר (מב, ז) ,בפעם הראשונה שאמר יוסף למלא שקיהםג. 

וצריך  .ובפעם השנית כשחזרו מארץ ישראל אמר למלא להם אוכל (מד, א)

  טעם מדוע שינה יוסף בפעם השנית למלא להם אוכל.

ת ֲעָׂשָרה ֲחֹמִרים ֹנְׂשִאים ִמּטּוב ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכֹזא) כתוב "מה, כגלהלן (ד. 

שנתן  , מה הוא"ִמְצָרִים ְוֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנְׂשֹאת ָּבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶר

וכי בר אינו מזון ולחם. ולמה להם נתן בפעם השנית  ,לאביו בר ולחם ומזון

  .אוכל ולאביו בר

ט, א) שיצחק אבינו  (מלכים פי מה שכתב הרמב"ם עלומבאר המשך חכמה 

בראשית פרק כו פסוק ( חידש מצות מעשר [ומקורו בבראשית רבה מהפסוק

" ּו ה'ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכה) "יב

בראשית פרק כח פסוק תיב (ככד ,ויעקב אבינו חיזק זאת ,כדי לעשרשמדד 

  ."ל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְוכֹ ) "כב

יהושע בן לוי: מנין ללוקח טבלים  מר רביא) "ב ,יאוהנה איתא בבכורות (

(במדבר ממורחין מן העובד כוכבים שהוא פטור מתרומת מעשר, שנאמר 

ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם כי תקחו מאת בני ישראל, טבלים יח, כו) 

אתה מפריש מהן תרומת מעשר ונותנה לכהן,  -ישראל  שאתה לוקח מבני

אי אתה מפריש מהן תרומת מעשר  -טבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים 

ר והיינו לאח ,מבואר שאם קונה טבל לאחר שנתמרח" ע"כ. ונותנה לכהן

וכל שכן קונה תבואה מחוצה לארץ  ,גמר מלאכתו מן הגוי פטור ממעשר

  .שפטורה ממעשר

שאוכל הוא תבואה לאחר גמר מלאכה ולאחר מירוח  ,דעתעוד צריך ל

(ברכות נה, כמו שאמרו  ,אבל בר הוא תבואה לפני מרוח ,שראויה לאכילה

כלומר בבר שהם השיבולין לפני גמר מלאכתן  ,א) אי אפשר לבר בלא תבן

  .הם זנבות השבולין שעושים מהם תבן ,יש בהם הקש

דכיון שאוכל הוא תבואה שכבר  .ועכשיו נבואר לבאר היטב כל הדקדוקים

לכן על האוכל  ,שזה היה פחות מבר ,אין לומר על זה כחול הים ,נתמרחה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 בר אבל. ונדגן בכרי תמרחנ אשר וזה), מח, מא( בתוכה נתן

 לשבור אמרו לכן). מט ,שם( הים כחול כו' בר ויצבור בליםיבש

 ובפרט, (בכורות יא, ב) ממעשר פטור משנתמרח הלקוח כי, אוכל

 מחוצה תבואה אבל ,לארץ חוצה שהוא מצרים ארץ של שהיה

 התורה ומן[ במעשרות חייב שנתמרח טרם לארץ הבא לארץ

 ליקח רצו לכן]. יב סעיף שלא סימן) דעה יורה( א"הגר לשיטת

 בר כליהם את וימלאו יוסף ויצו. נתמרח שכבר מה היינו ,אוכל

 ויומעט לעשר שיצטרכו כדי, נתמרח שלא מה היינו )כה, מב(

כו'  מלא(מד, א)  השני בפעם אמר ולכן ,לשוב וימהרו ,מזונותיהם

 לשנות רצה לא ,הדרך מן להחזירם שציוה דכיון, אוכל האנשים

 אתונות ועשר) כג, מה( ויגש בפרשת לכן ,שביקשו מה מכפי

 שלא מה הוא ,בר להם נתן ,דרךב לאביו ומזון ולחם בר נושאות

 בהיותם לאכלם ,ומזון ולחם, ץ לארץבחו לאכול בנסעם ,נתמרח

 שכתב כמו ,מעשרות מצות חידש יצחק והנה. ישראל בארץ

, כו( עריםש מאה יצחק דויזרע מקרא, (מלכים ט, א) ם"הרמב

 ,זה חזק ויעקב), . בראשית רבה, שם ובפרשת נשא יב, יאיב

                                                 

  .ומיושב דקדוק א ,כחול הים אשר לא יספר מרוב כתובלא 

אוכל דהיינו שבלים לאחר דוקא הנה השבטים ביקשו לקנות במצרים ו

, ראליבואו לארץ יששכדי שלא יצטרכו להפריש מהם מעשרות כ ,מירוח

ארץ ישראל לפני מרוח שתבואה של חוץ לארץ שבאה ל וימעט האוכל,

) ולפי הגר"א (שם, כט) אף מדאורייתא יורה דעה שלב, יבחייבת במעשר (

אבל  .(מב, ז) שבאו לשבור אוכל ולא ברלכן אמרו ליוסף  חיבת במעשר,

לכן אמר  ,שיחזרו מהר להביא את בנימין רצה ,יוסף שידע עומק כונתם

ומיושב דקדוק  .מב, כה) ולא אוכלבשקים בר ( על ביתו לשים להם לאשר

  .ב

 אמר להניח להם אוכל כפי ,אבל בפעם השנית כשידע שהוא יחזירם מיד

  .גומיושב דקדוק  ,סיבה לשנות בקשתם התשלא הי ,שביקשו

יעו לארץ והוא מה שיאכלו לפני שיג ,וכששלח יוסף לאביו שלח לו בר

שלח  ,ועל מה שיאכל אביו בארץ ישראל ,ם במעשרולא יהיו חייבי ,ראלשי

  ומיושבים כל הדקדוקים. ,לחם ומזון שאינו חייב במעשר

  

 
ואוכל  .כשהיא בקש ,בר הוא תבואה לפני מירוחתמצית דבריו:  8

כדי שלא  ,הוא תבואה לאחר מירוח. השבטים ביקשו אוכל

שתבואה של גוי שלקח לאחר מירוח פטורה  .יתחייבו במעשר

אבל יוסף רצה להמעיט  .אפילו באה לארץ ישראל ,שרמהמע

 .8היטב ק"ודו), כב, כח( לך אעשרנו עשר באמרו

  

  ]טו[

ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ) כד-מב, יט(

ם ַהָּקֹטן ָּתִביאּו ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבוֹן ָּבֵּתיֶכם:  ְוֶאת ֲאִחיכֶ 

א ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:  ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְו

ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשוֹ ְּבִהְתַחְננוֹ 

א ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָר  ה ַהֹּזאת:  ַוַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵאֵלינּו ְו

א ְׁשַמְעֶּתם  ֵלאֹמר ֲהלוֹא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְו

א ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יוֵֹסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם:   ְוַגם ָּדמוֹ ִהֵּנה ִנְדָרׁש:  ְוֵהם 

ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת  ַוִּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבְּך ַוָּיָׁשב

  ִׁשְמעוֹן ַוֶּיֱאֹסר ֹאתוֹ ְלֵעיֵניֶהם:

 כשאסרם שלושה ימים, לא אמרו שזה על חטא יוסף, ועכשיו כןמדוע 

 דינא הוי 9הנה. 'כו משמרכם בבית יאסר אחד אחיכם) יטמב, (

במאכלם שיחזרו מהר להביא את בנימין, לכן נתן להם בר ולא 

  אוכל.

   

ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ב "י) כתיז-טזלעיל (א.  :דבא ליישב ,[טו] תוכן דבריו 9

א ֵחי ַפְרֹעה ְוִיַּקח ֶאת ֲאִחיֶכם ְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ְוִיּבָ  ֲחנּו ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם 

ֶׁשת ָיִמים וכשנכנסו לבית  ,"ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:  ַוֶּיֱאֹסף ֹאָתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁש

 ,שנים רבות יהיו שםאולי ו ,ימים יצאו לאחר שלשההסוהר לא ידעו ש

יוסף  ,ר שלשה ימיםלאח ,והנה .עשו ליוסףשולמרות זאת לא התודו על מה 

רק ועד אז  ,ואומר להם שילכו להביא את בנימין ,מוציא אותם מבית הסוהר

שרק אחד  ,היה להם לשמוח ולהודות לה' על הנסאם כן  ,אחד מהם יאסר

 ,בלבד שזה יהיה כמה שבועות ,וזמנו קצוב עד שיביאו את בנימין ,יאסר

ֲאָבל ֲאֵׁשִמים "ואמרו  ,התודו על מה שעשו ליוסף שראו בנס,ודוקא עכשיו 

א ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן  ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְו

מדוע כשאסר יוסף את כל  ב. והוא ממש פלא. ,"ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהֹּזאת

 ,סףלא בכה יו ,שהיה צרתם קשה פי כמה וכמה ,השבטים בבית הסוהר

 ,אחד מהם ואמרו שזה על מה שעשינו לאחינורק ועכשיו כשיצאו וביקש 

שמע עכשיו שהתוודו, מכל מקום ואף על פי ש .מה ענין הבכי לכאן ,בכה

 והיינו שיבררו אחד ,ג. יוסף ביקש מהם שאחד האחים יאסר מדוע בכה.

והרי היה לו להמתין שיבררו אחד  ,ומיד לאחר מכן אסר את שמעון מהם,

ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת " ד. כתובומדוע אסר את שמעון.  ,םמה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 אחד נול תנו אומרים שהיו הסיע ,)ד, ח( תרומותבירושלמי  דתנן

הו יהרגו כולם דאם לא יחדו כו'. כולכם נהרוג לא ואם כו' מהם

 ואל כולם יאסרו הדין פי על הלא, כאן כן ואל ימסרו אחד מהן.

 לעשות צורך היה לא שכאן פי על אף ,לשבי מהם אחד ימסרו

 לא אם אסור מקום מכל, במשמר כולן היו זה דבלא, מעשה

 שיאסר ביקש והוא סוריםא היו לא שהן כאן שכן ומכל, יחדוהו

 כן על, שמענו ולא כו' אחיו אל איש) כא פסוק( אמרו לכן. אחד

 שהאחד בלתי, ממנו אחד נמסור שאיך, הזאת הצרה אלינו באה

 על ולרחם ,אחיו את הציל למען אסרלה מדעתו עצמו ימסור

 ,הזאת הצרה עלינו באה לכן, יוסף על ריחמנו לא ואנו, הכלל

 ולברור, הכלל על האחד רחמי מתעורר להיות אנו שצריכים

 יוסף בכה ולכן '.כו מידה כנגד מידה שזה, אחיו עבור אסרלה

, האחד את לברור להם שקשה שמה ,אליהם וידבר), כד פסוק(

  .בבחיי קצת מצאתי. 10ק"ודו, ויאסרהו ויקחהו, יברור בעצמו הוא

                                                 

  " ולא כתוב מה דיבר אליהם.ִׁשְמעֹון

שאם אמרו  ,ומבאר המשך חכמה על פי המבואר בירושלמי תרומות (ח, א)

 .יהרגו כולם ,ואם לא ,הגויים לסיעה של יהודים שימסרו אחד מהם להריגה

יש בזה מחלוקת ואריכות  ,[ואם יחדוהו .ו אחד מהםיהרגו כולם ואל ימסר

ר להם שיבחרו אחד יוסף אמוהנה  .ואין כאן המקום להאריך בזה] ,דברים

וכיון שאסור לבחור  ,לבחור אחד מהםוהיה להם  ,מהם שיאסר בשביל כולם

היה צריך אחד מהם לרחם על אחיו ולמסור עצמו כדי  ,כמובא בירושלמי

אף על פי שכולם בבית הסוהר, ולא היו צריכים . ששלא יאסרו כל אחיו

לעשות מעשה למסור האחד, אלא לומר מי ישאר בבית הסוהר והם יצאו, 

מכל מקום, אין הבדל בין מעשה בפועל, או שיצאו והאחד ישאר, שכיון 

  שישאר האחד תמורת כולם, הרי זה כמסירה ואסור.

 .רחמיו על אחיומסור נפשו בלאחד מהם יצטרך הוהנה גלגלה ההשגחה ש 

שיצטרך האחד  ,למה באה להם הצרה הזאת ,עשו האחים חשבון הנפשלכן ו

מפני שהם לא רחמו על יוסף  , אין זה אלאמה למסור נפשו עבור אחיו

לכן גלגלה ההשגחה העליונה שאחד מהם  ,הובהתחננו אליהם שיצילו

  

  

  

  

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

א ול ,בכו על חטא יוסף. לכן עכשיו יצטרך למסור נפשו לרחם על אחיו

כי אז לא ראו את המדה כנגד מדה שבאה הצרה אליהם בגלל  ,כשאסר אותם

אז ראו המדה  ,צריך האחד למסור נפשו ברחמיו על אחיו , אבל כשהיהיוסף

  .אומיושב דקדוק  ,כנגד מדה ושבו בתשובה על חטאם

כי  ,התחיל לבכות ,וכשראה יוסף שעושים עכשיו תשובה על שחטאו לו

, וראה את ההשגחה שמכירים בחטאם עכשיונחמרו רחמיו על אחיו 

ואמר לה  ,לכן דבר אליהם .בומיושב דקדוק  העליונה שהיא מדה כנד מדה,

 ד.-גומיושב דקדוק  ,אלא ויאסור את שמעון ,שלא יבחרו מעצמם אחד
להנצל על  שאסור ליהודיםמבואר בירושלמי תמצית דבריו:  10

אחד מהם,  , וכשביקש יוסף שיבחרוידי מסירת אחד מהם לכן

לרחם על אחיו. אז הבינו והאחד צריך למסור נפשו  לא רצו לבחור,

שזו מידה נגד מידה, שלא רחמו על יוסף, לכן עכשיו התוודו על 

  חטא יוסף.

   


