
 

מדע גילה שר המשקים לפרעה על יוסף ולא אמר 
 הוא הפתרון בשם יוסף

ופרעה חלם וכל הבריות  ,איתא במדרש ופרעה חלם )מא א(
. ותמוה אלא חלומו של מלך על כל העולם הוא ע"כ ,אינן חולמין
הרי  ,המדרש וכי פרעה חולם וכל העולם לא חולמים מה מקשה

ומה שנאמר בקרא  ,אין משמעות בקרא שכל העולם לא חולמים
דוקא ויחלום פרעה משום שחלומו הוא השתלשלות ירידת יעקב 

 .משא"כ חלום שאר הבריות אינו מן הענין ,למצרים
ונראה לפרש שהנה יש לתמוה מדוע שר המשקים סיפר לפרעה 

 ללכתוהחלום את היה לו לשמוע  ,שיוסף פתר לו את חלומו
 ,הפתרוןממנו את לשמוע וליוסף ולספר לו שהוא חלם כך 

וכך ירוויח  ולשוב לפרעה ולפתור עבורו את החלום מכח עצמו,
. החלוםאת סיפר על יוסף שפתר לו , ומדוע כבוד אצל המלך

שאם היה מספר מפני "ל שלא יכל שר המשקים לעשות כך וצ
 ,ליוסף שהחלום שלו היה פותר לו את החלום בצורה אחרת

ששונה חלום של סתם אדם שחולם על עצמו מחלום של מלך 
ולומר לו שהחלום של פרעה נמי לא יכל  ,שחולם על כל העולם

את שהיה יוסף אומר לו הביאני לפני המלך ואפתור לו מפני 
 .לכך הוצרך שר המשקים לומר לפרעה על יוסף ,החלום

ר שהוקשה לו מדוע לא אמ ,ולפי"ז יש לפרש שזו כונת המדרש
, וזה הפיתרוןאת שר המשקים ליוסף שהחלום שלו ושומע ממנו 

כדי שיאמר שר ב ,וכי כל הבריות אינן חולמין הביאור בקושיא
ששונה מדרש ולכך עונה השלו, המשקים ליוסף שזה חלומו 

, פיתרון חלום של מלך משל כל אדם שהמלך חולם לכל העולם
 לעשות כן. ולכך לא יכל שר המשקים

 וליקוטי שושנים אסיפת חכמים

פור סיאת כל האריך שר המשקים לספר מדוע 
 החלומות

וידבר שר המשקים כו' ויתן אותי במשמר כו' ונחלמה 
חלום בלילה אחד אני והוא ויהי כאשר פתר לנו כן היה 

לכאו' יש שפת יתר  יג(-אותי השיב על כני ואותו תלה )מא ט
שהיה לו לומר בקצרה שיוסף פתר  ,בכל סיפורו של שר המשקים

, ומדוע האריך לפרט את מעשה החלום וכמו שפתר כך היהאת 
 החלומות ופתרונן.

כדי להודיע לפרעה שכל  ה לומר שסיפר את כל המעשהונרא
, וראוי לסמוך עליו בפתרון החלומות הולכים אחר פיו של יוסף

ש וכך פירו ,האריך לוש וזה, ויותר מאשר על האחריםהחלום 
ולזה "ויתן  ,שאמר לפרעה אני חטאתי קודם לשר האופים ,הדבר

ומאחר ואני  ,אותי במשמר" ורק אח"כ "ואת שר האופים"
נכנסתי תחילה הרי שאף בסדר החלומות חלמתי קודם לשר 

 ,האופים
ולזה אמר "ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא" כלומר קודם אני 

 ומר ששר המשקיםוכל זה היה "בלילה אחד" כל ,ואח"כ הוא
והנה איתא  ,חלם בתחילת הלילה ושר האופים חלם בסוף הלילה

 ,מתקיים תחילההוא בחז"ל שככל שהחלום יותר קרוב לשחרית 

 ,נמצא א"כ שבדין צריך חלומו של שר האופים להיות תחילה
ממילא חלומו היה קרוב שהוא חלם אחר שר המשקים ומפני 

ברם לא כך היה הדבר אלא "כאשר פתר לנו כן היה  ,תיותר לשחרי
כלומר כסדר שפתר תחילה לי  ,אותי השיב על כני ואתו תלה"
שקודם נתקיים פתרון חלומו  ,ואח"כ לשר האופים כך היה

שהשיב אותי על כני ורק אח"כ נתקיים פתרון חלומו של שר 
 .האופים שנתלה

לום הח פתרוןכל סיפור  את הרי שהוכיח לו ע"י שהאריך לספר
, ואין זה תלוי רק בעצם אחר פיו של יוסףלגמרי הפתרון הולך ש

 החלום אלא יוסף עצמו בפתרונו עושה את הדבר.
 בנין אריאל

 היכן חכם קודם לנבון והיכן נבון קודם לחכם

קצת יש לתמוה  ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וגו' )מא לג(
 שנבון הואמפני  ,קודם לנבוןנאמר שבכל מקום החכם מדוע אף 

כאן נאמר  אילוו ,דבר מתוך דבראף מבין דרגה מעל חכם ש
 .תחילה נבון ורק אח"כ חכם

 ,כאן מדובר לגבי פתרון חלומו של פרעהמאחר וונראה לפרש ש
שעצם פתירת החלום  ,תחילה צריך נבון ורק אח"כ חכם זהלגבי 

 מהבכדי לומר ורק אח"כ צריך חכמה  ,הוא להבין דבר מתוך דבר
 .לעשות עם פתרון החלום

 ,ם באחור ישבחנה"נבון וחכ" השזהו נמי הפשט במסורונראה 
ב תחילה נבון ורק אח"כ חכם אע"פ ושהדגיש המסורה שכת

 .שהחכם קודם לנבון
 פני מבין

נב יומת שהג מדוע שינה יוסף מדברי האחים שאמרו
 והם יהיו עבדים

לאדוני אשר ימצא אותו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה 
ם כן הוא אשר ימצא אותו ר גם עתה כדבריכלעבדים ויאמ

ולכאורה קשה מה  י(-יהיה לי לעבד ואתם תהיו נקיים )מד ט
והיה לו לומר רק  ,היא לשון "גם עתה" שלכאו' שפת יתר היא

 .ויאמר כדבריכם הוא וגו'
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בחז"ל שהחוכר שדה מחבירו 

חשיב אסמכתא  ,עביד אשלם אלפי זוזיאא ואומר לו אם אוביר ול
ואפי' שהסכום שאמר יש בידו מ"מ הוי  ,בעלמא ולא קניא

 .אסמכתא
והנה מה שאמרו האחים ליוסף שאם ימצא ביניהם הגנב הוא 

ן לא ידעו שהרי עדיי ,ימות וכל אחיו ימכרו לעבדים הוא גוזמא
הגנב שאם יהיה ואמרו הגזימו  שביניהם נמצא הגנב ולפיכך

 וא"כ דבריהם אסמכתא ,ימות והם יהיו עבדיםהוא מביניהם 
 היה נמצא שבנימין הגנב היוכבר אבל אם אחר ש ,בעלמא

שידעו שבנימין גנב ואפ"ה  ,אומרים זאת הרי שאי"ז אסמכתא
 .אמרו כך

יוסף לאחים "גם , שאמר המקראאת ולפי"ז נראה לפרש היטב 
 כך אומרים   הייתם עתה  גם  אם  כלומר  הוא" עתה כדבריכם כן 
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 , אבל מאחראסמכתא וממילא "כדבריכם כן הוא"  הרי שאי"ז
 ,שלא אמרתם כך כעת אלא לפני שידעתם שבנימין הגנב

ולכן לא אעשה כדבריכם אלא רק  ,ממילא דבריכם אסמכתא
 ."אשר ימצא אותו יהיה לי לעבד ואתם תהיו נקים"

 אסיפת חכמים

עובר באיסור אפי' כבר נחש שיהאם האומר 
 חשילא נלבסוף ש

שהתפלא  נראה כי נחש ינחש איש אשר כמוני )מד טו(
הו והגביע ולא חששו שאיש כמאת עליהם יוסף כיצד לקחו 

שמשמעה  ווקצת תמוה שאמר לשון ז .יוכל לנחש מי הגנב
ומדוע  ,כלומר בדרגתו ,הוושלא הוא ינחש אלא איש אשר כמ
 .לא אמר על עצמו שהוא יכול לנחש

 ,י נאמר בתורה איסור לא תנחשו ולא תעוננוונראה לפרש שהר
אלא שעדיין יש לתמוה שהרי  ,הרי שאסור היה ליוסף לנחש

 .רק אמר שיכול לנחשאלא חש ילא נ
)פ"ג מעכו"ם ה"ד( שכיון שאמר  ב"םוי"ל ע"פ מה דאיתא ברמ

' שעדיין לא עבד יאדם על ע"ז אלי אתה כבר נתחייב מיתה אפ
סי' ל"ד סכ"ח וסי' שפ"ח ס"ח(  ן איתא בשו"ע )חו"מכו ,לע"ז

הרי לפי"ז  ,שהאומר אלך ואמסור עדות שקר כבר נפסל לעדות
כבר רק אמר שיעשהו אלא הדבר את שאפי' כשלא עשה 
יכל יוסף לומר שהוא  ומעתה ה"ה שלא ,חשוב לו כאילו עשהו

כדי שיעבור על האיסור בשיאמר זאת  מפני שדי בכךינחש 
 .דלא תנחשו

 ,ולא אמר שהוא ינחש ויר מדוע אמר לשון ז"ז מיושב שפולפי
לשון בלכך אמר רק  ,שלא רצה לעבור על איסור זהמפני 

 .הו יכול לנחש אך לא הואושאדם כמ
 פני יוסף

 חנוכה
 אימתי דברי סופרים קודמים לדברי תורה

הדודאים נתנו ריח, זה ראובן שהציל את יוסף, ועל 
הפתחים,  פתחינו כל מגדים, זה נר חנוכה שהוא על

חדשים גם ישנים צפנתי לך, זה תורה שבכתב ותורה 
.( חדשים, דברים דרשו בגמ' עירובין )כא שבע"פ. )מדרש(

שחידשו סופרים, ישנים, המה דברי תורה )מדרש וגמ'(, וקשה 
כיצד מקדים קרא דברי סופרים לדברי תורה, וביותר שבלשון 
קרא עשה דברי סופרים עיקר ודברי תורה טפל, שאמר חדשים 

 דהוא העיקר וגם ישנים שהוא טפל, וצ"ב אמאי.
חנוכה עדיף ונראה לפרש ע"פ דברי הגמ' שבת )כג:( שנר 

מקידוש היום משום שפירסומי ניסא עדיף אפי' על קידוש 
היום שהוא דאוריתא, ומה"ט נמי מדליקים בפתח הבית לפרסם 
הנס. ונראה ביאור הטעם שאכן פרסומי ניסא עדיף, שלומדים 
זאת מראובן שכתוב במדרש מאי דכתיב וישמע ראובן ויצליהו 

שאמר ראובן מידם, שהקב"ה מפרסם עושי מצוה, מכיון 
להשיבו לאביו פרסמו הכתוב ברבים, ועיין בתשובות הרשב"א 

 תקפ"א שכתב הכי.
ולפי"ז יתבארו היטב דברי המדרש כדלהלן, הדודאים נתנו ריח 
זה ראובן כו', דהיינו שהקב"ה פרסמו ברבים משום שאמר 
 להציל את יוסף, ומה"ט ועל פתחינו כו' זה נ"ח, ר"ל דמשום

מצוה מזה למדים אנו שצריך להדליק  שהקב"ה מפרסם עושי
 נ"ח על פתח הבית בכדי לפרסם ניסיו ונפלאותיו עמנו, ולזה

מסיים קרא שלפי"ז חדשים גם ישנים צפנתי לך, דהיינו 
שלפי"ז שיש ענין של פרסומי ניסא אזי דברי סופרים שיש 

קודמים  בהם פרסומי ניסא כגון נ"ח ד' כוסות ומגילה הרי שהם
לדברי תורה, משום שפירסומי ניסא עדיף,  לישנים דהיינו

 שפרסומי  היום    קידוש  על   עדיף   שנ"ח   הגמ'    וכהכרעת

ניסא עדיף, ומיושב היטב מה שהקדים חדשים לישנים דזה 
 החידוש בקרא.

 תורת משה

 דין אחרי רבים להטות במחלוקת ב"ש וב"ה

יוחנן שני זקנים היו בצידון אחד עשה כב"ש ואחד  א"ר
יש לעמוד על  עשה כדברי בית הלל כו' ע"כ )שבת כא:(

השינוי בלשונו, שעל הזקן שעשה כב"ש כתוב עשה כב"ש, 
ואילו על הזקן שעשה כב"ה כתוב שעשה כדברי ב"ה, וזה 

 תימה מדוע הוצרך לחלק בלשונו ביניהם.
עשה כב"ש כיצד שביק ובאמת אף יש להקשות על הזקן ש

ב"ה שהלכה כמותם ועביד כב"ש, וצ"ל דמיירי קודם שיצאה 
בת קול ואמרה שהלכה כב"ה, אלא שעדיין קשה שגם קודם 
שיצאה הבת קול היה עליו לנהוג כב"ה כדאיתא בתוס' חולין 
)מד. ד"ה ורבי( שיש פסוק שמסייע לב"ה, דכתיב אחרי רבים 

 אותו זקן כב"ש.להטות וב"ה היו הרוב, וכיצד עשה 
הנה הקשה המרדכי )ריש מס' חולין( כיצד אזלי' גבי סנהדרין 
בתר רובא, והא מקום הסנהדרין קבוע בלשכת הגזית והוי כל 
קבוע כמחצה על מחצה דמי ואי"ז רוב, ותי' המרדכי שהדיבור 
של הדיינים לא הוי קבוע וממילא שפיר בהו דין רוב, בעוד 

ע"פ מה שהקשה הר"ש קינון דרך אפשר ליישב קו' המרדכי 
כיצד מותר לעבוד בקרקע בא"י ניחוש שמא קרקע של נחל 
איתן שערפו בו עגלה היא שאסורה בהנאה, ואין לומר דאזלי' 
בתר רובא שרוב קרקעות אינם נחל איתן, שהרי קרקע הוי 
קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ותי' המהר"ם בענט 

ים בנחל איתן כשרה רק שמכיון שעגלה ערופה שאותה שוחט
מכח רוב, שהרי איכא למיחש שמא הבהמה טריפה אלא 
דאזלינן אחר רוב בהמות כשירות, נמצא שהקבוע של הנחל 
איתן נקבע ע"פ הרוב של עגלה ערופה, והיכא שהקבוע נשרש 
ע"י רוב לא אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, ולפיכך 

קרקעות שאינן נחל  מותר לעבוד בקרקע בא"י דאזלי' בתר רוב
איתן. ועפי"ז אפשר ליישב נמי מה דבסנהדרין לא חשיב 
מחצה על מחצה דאף שם הקבוע נשרש ע"י רוב, שהרי קיי"ל 
שממזר פסול לדון )סנהדרין לב( וא"כ ניחוש דלמא אחד 
מהסנהדרין הוא ממזר שפסול לדון, אלא דאזלי' בתר רובא 

יר שאין בהו דין שרוב בעילות אחר הבעל ואינם ממזרים, ושפ
 כל קבוע שהקבוע נשרש ע"י רוב ומיושבת קושיית המרדכי.

מעתה נבוא לבאר דברי שני הזקנים, שהזקן שנהג כב"ש סבר 
הטעם במה שסנהדרין לא הוי קבוע ואזלינן בהו בתר רובא 
כהתי' השני של"א כל קבוע היכא שהקבוע נשרש ע"י הרוב, 

כגון בסנהדרין שממזר והנה כל זה דוקא היכא דבעי לדין רוב 
או חלל פסולים לדון, אבל במחלוקת ב"ה וב"ש לא בעי לדין 
רוב שהרי ממזר או חלל אינו פסול בדברי תורה, נמצא שבהם 
הקבוע לא נשרש ע"פ דין רוב וממילא ב"ה וב"ש חשיבי קבוע 
שדינו דכמחצה על מחצה דמי, וא"כ שפיר שעשה כב"ש 

ך אחר ב"ה מדין אחרי שמיירי קודם שיצאה בת קול ולא הל
רבים להטות משום דס"ל שהם קבוע ואין בהו דין רוב. ואילו 
הזקן שעשה כדברי ב"ה סבר כתירוצו של המרדכי שאין כל 
קבוע בסנהדרין מפני שהדיבור אינו קבוע, והנה סברא זו 
שייכת גם בב"ה וב"ש שאינם קבוע משום שאף התם הנדון 

 אחרי רבים להטות.לגבי הדיבור, ושפיר דשייך גם בהם 
ולפי"ז מדוקדק היטב מה שאצל הזקן שעשה כבית שמאי 
נאמר רק שעשה כב"ש ואילו אצל הזקן שעשה כבית הלל 
נאמר שעשה כדברי ב"ה, כלומר שהלך אחר ב"ה משום 
שהלכה כרבים וב"ה היו רבים, והטעם שנחשבים רבים ולא 
אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה משום דהדיבור הוא לא 

בוע, ולכך נאמר בו שעשה כדברי ב"ה, דייקא דברי, שהלך ק
 אחר הדיבור שאינו קבוע.

 גבעת פנחס
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