
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 )ד' בראשית מא("ת המראהות הבשר את שבע הפרות יפו ודקהמראהרעות   הפרותותאכלנה"
 נזעקי
 כל המפרשי
 )לג' בראשית מא(" ועתה ירא פרעה איש נבו� וחכ
 וישיתהו על אר� מצרי
"הפסוק על 

�". סידור עבודה" הכל קראוהו לפתור חלומות ולא למצא לעצמו בס , מי שמו יוע� לפרעה, בטענה על יוס
כי על מנת . ה בתו  החלו
 ולכ� חייב היה יוס� לאומרו כחלק מפתרו� החלו
ֶנְב� סובר שהפתרו� מ#"הרמב

�  הפרותותאכלנה: "להודיע שתהיינה שבע שני
 של שבע ואחריה� שבע שני
 של רעב לא היה צרי  להוסי
סימ� שיאכלו שני הרעב מהווה ה ופסוק ז" תות המראה והבריאו הבשר את שבע הפרות יפתו ודקהמראהרעות 

 הטובות והיה האוכל לפקדו� לאר� השני
ויקבצו את כל אוכל "ומזה למד יוס� לאמר לפרעה , את שנות השבע
ליוע� למל  כי הו,  עצהאיננהזו ו. כי ראה שהפרות והשבלי
 הטובות תבואנה אל קרב הרעות, "לשבע שני הרעב

 )�"רמב(                 .)אמרלכ� פתרו� החלו
 מק חל זהואלא , ?נתנוהו
 

  )נו' בראשית מא(" אשר בהם וישבר למצרים  יוסף את כלויפתח"
כדי הטע
 לכ  הוא ? לפי הצור מה
   חלקבפתיחתפק תולא הסבבת אחת כל האוצרות יוס� את פתח מדוע 

כי הרעבו� יכנס בלב אד
 כשיראה שיש , לא ירעבותקט� תחושת הרעב ווכ  שפע הקיי
 כשיראו אנשי העיר כל ה
 ) אור החיי
(   ".שבעה נפש, ראתה עי�" בבחינת כל אוצרות הנפתחות יתקרר חו
 הרעב בלב
את  וכשיראו, מחסור

 

 למה שילמתם ,ואמרת אליהם  קום רדוף אחרי האנשים והשגתם,ויוסף אמר לאשר על ביתו"
 ) ד'בראשית מד( "רעה תחת טובה

 �אלא ? " גנבת
 את גביעימדוע: "תשורפומ  לשאול את האחי
 שאלה עניינית"לאשר על ביתו"מצווה אינו יוס
טובה הת וכפישל עוו� כי , מכא�אנו למדי
  ?"למה שילמת
 רעה תחת טובה: "לשאול את אחיודורש ממנו הוא 

 רפארבי אברה
 מנח(               .עוו� של גניבההמגדול ( 

 

כן באה אלינו   בהתחננו אלינו ולא שמענו עלנפשואחינו אשר ראינו צרת  אבל אשמים אנחנו על"
 )כא' בראשית מב(" הצרה הזאת

 
באה לה
  הב בדעת
 בשל מוחשה
 מנסי
 ל, וכדר  כל יהודי, נאסרי
 בבית הסוהרכול
 יחד ואי
 שרהאחי
 בהתחננו אלינו נפשואחינו אשר ראינו צרת  מי
 אנחנו עלאש"המסקנה שה
 מגיעי
 אליה היא שו, הרעה הזאת
מדוע אי� ה
 תולי
 זאת בעצ
 , א שכל חטא
 היה שלא התייחסו לתחנוני יוס� ולא ריחמו עליו"ז, "ולא שמענו


במכירת יוס� א  היות הדבר בתחילה חשבו לתלות ,  שבאמת,הקדוש" אור החיי
"אומר ? המכירה של אחיה
 
 הגיעו ,לא יתכ� שיענש על חטא לא לוהרי  ו, וראוב� לא היה אית
 בשעת המכירה,במאסרוראוב� היה אית

ובדבר זה היה ראוב� , " בהתחננו אלינו ולא שמענונפשואחינו אשר ראינו צרת  אשמי
 אנחנו עלש"למסקנה 
 ."השליכו אותו אל הבור"שוה עמה
 שהוא אמר 

 

 )יב' מדבראשית ( "ויקרעו שמלותם"
 מרדכי שקרע בגדיו על ממנושיצא , ולפי שהיו חושדי
 אותו והיה זכאי זכה ולקח עטרה על זה, בכלל� יא� בנימ

 שנאמראבל ה
 היו ראויי
 לזה שבסבת
 קרע אביה
 את בגדיו . "ויקרע מרדכי את בגדיו"ישראל שנאמר 
מה שקרעו אחי יוס� ו. והנה העני� מדה כנגד מדה ה� לעונש ה� לשכר, )בראשית לז(" ויקרע יעקב שמלותיו"

 
ולפי שהוא עשה כל ,  מנשה היה"ויצו את אשר על ביתו"שהרי מה שכתוב ,  היה על ידי מנשההכלשמלות
 � ולהתעולל עליה
 בגביע והיה סבה שקרעו שמלות
 לכ  נקרעה נחלתו אחריה
העני� הזה והיה שליח לרדו

 )יירבנו בח(               .חציה באר� כנע� וחציה בעבר הירד�

 33  מס עלון ד"בס

    העלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדשהעלו� מוקדש

 ה.ב.צ.נ.ת  ל "יה ז' בת גורגחביבה חיה בנימין     ל" ז בר שוריןצחק בנימיןי     ל" ז בר אסתריצחק בן חמו : נ"לע

 א"ג מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב שליט"הרה: לרפואת
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"מק�מק�מק�מק�""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"רני ושמחירני ושמחירני ושמחירני ושמחי " " " "::::טרהטרהטרהטרההפהפהפהפ
    ")")")")מחר חודשמחר חודשמחר חודשמחר חודש"""", , , , """"כה אמרכה אמרכה אמרכה אמר("("("("

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסכסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' לללל



 

 חג החנוכה

  ) כג'בראשית לט( "יח מצל'ואשר הוא עושה ה... דו יה במת הסוהר ראה את כל מאובי שר יןא"
ה בו כמות שמ� תשהיו, ולד של שמ� שהיה מונח בחותמו של כה� גדלא מצאו אלא פ  אחמסופר שנס חנוכה על 

בפ  שא
 " בית יוס�" וידועה שאלת ה. ימי
ליקו ממנו שמונהדאלא שנעשה בו נס וה,  בלבדאחד ליו
שמספיקה 
 ? מונה ימי
 שחנוכה לחג הוע קבעו את דא
 כ� מ,  בלבד נמצא שהנס היה לשבעה ימי
,דהיה שמ� ליו
 אח

אי� הברכה כי , צרי  שיהיה לה על מה לחול, שכדי שתתקיי
 הברכה, שידוע הדבר: )"טורי זהב"(  הואצי
תירואחד ה
מציאות של נס בשאר כלל  לא היתה , השמ� בלילה הראשו�כלכלכלכל אילו היה נשר� , ולכ�,קיי
בר המצוי והדשורה אלא ב


המפורס
 בפיוט ש,  מאיר"סופר חת
"ה.  נסזהו בפ  שנשאר מעט שמ�בזה  ,נמצא שג
 ביו
 הראשו�, הימי
ומנותר קנקני
 נעשה נס : "ש
 נאמר". זהב טורי" הירו�תע
 אנו מוצאי
 הסכמה "  צור ישועתיוזמע"לחנוכה 

שמונה ימי
 תמימי
 של , חכמי ישראל("הבינה בני"משו
 מה קבעו : כלומר". בינה ימי שמונה קבעו בני, לשושני

 נמצא שהנס היה מיד בנר, מזה שבלילה הראשו� לא דלק השמ� עד תומו, "מנותר קנקני
" מפני שהנס בא ?חנוכה
אי� שר בית הסוהר רואה את כל : "כלל זהלגמור  דבניגוש,  את שר בית הסוהר בפרשתינווזה מה שהפתיע. ו�הראש

' ואשר הוא עושה ה: "שכתוב, ורה אצלו שה כבכל זאת ראו שהבר, כלו
יוס�  יד שלא ראו ביפל ע� א, "ודמאומה בי
 .  יש מאי�( היא תעשיר'ברכת ה, "מצליח

 

  ):אשבת כ(" הודאהוב בהלל ו טם ועשאום יוםולשנה אחרת קבע" 
    ? ? ? ? מה רק לשנה האחרת ולא באותה שנה עצמהמה רק לשנה האחרת ולא באותה שנה עצמהמה רק לשנה האחרת ולא באותה שנה עצמהמה רק לשנה האחרת ולא באותה שנה עצמה    מפנימפנימפנימפני    

משו
 שכל פע
 כשמתרחש נס , ולא באותה שנה עצמה" לשנה אחרת"וב חגגו  טכי את היו
, ק אומרי
ובש
 הרב ק
לדות ושכ� בת, מה יצמח ממנוו והתפתחותו של הנס ו המשכהלראות מה יהיוי
 וצרי  להמתי� זמ� מס, 
ופתא
חי
 בנס שהתרחש ובישועה טו בשעה שהיו בוששמח, מיתושלאחר השמחה הפתא, ל כבר אירע לא פע
ישרא
 .עת ר
טבאה בוא וש  עד מהרה כי השמחה היתה שמחתוורא, צצה ועלתה האכזבה המעציבה, שבאה

 

 )ד"תהלים קכ("  ואנחנו נמלטנוהפח נשבר"
הפח נשבר ": ילדבהיותו עדיי� ה בחכמ� איבשי� יהונת' ענה ר ? בחנוכהשמדליקי
 נרות מספר ה ו מהלשאלה 

 ריא
 כ� ה) לשני
(אבל הוא נשבר ,  בגימטריא שמוני
 ושמונה"פח: "לתמיהת השואל הסביר. "ואנחנו נמלטנו
 . שמשי
 הרי ארבעי
 וארבע' חועוד , ו נרות"ל, זוהי כמות הנרות שמדליקי� בחנוכה, ארבעי
 וארבע

 

   ):שבת כא( "הולךאומרים מוסיף והילל  ובית ...ךלוהת וחבית שמאי אומרים פו"
, "סור מרע"בבחינת , כל למעט את הרעראשית צרי  , רוצה לתק� את מעשיוהאד
  ("פוחת והול "בית שמאי לפי 

שיוסי� בתורה ("מוסי� והול ", ית הלל סוברי
 בואילו ". ועשה טוב"בבחינת להרבות במעשי
 טובי
 כ "אחרק ו
שא
 ימתי� עד שיתק� , "מוסי� והול "שנו וגמרו שהלכה כבית הלל נמ ."סור מרע"יגיע ג
 ל זה ידיל ובמצוות וע

 )היהודי הקדוש(  . שא
 כל עבודתו תהיה במעשה טוב ממילא יסור ממנו הרע לגמרי, יכלו יכלו הימי
 וה
 לא , את הרע
 

    ????שמחהשמחהשמחהשמחהווווופורי
 במשתה ופורי
 במשתה ופורי
 במשתה ופורי
 במשתה , , , , בהוראה בלבדבהוראה בלבדבהוראה בלבדבהוראה בלבדווווגגי
 חנוכה בהלל גגי
 חנוכה בהלל גגי
 חנוכה בהלל גגי
 חנוכה בהלל וווו ח ח ח חדועדועדועדועממממ    
כנגד זה , חניתו השמדה רנולהשמיד, רת ישראלול
 את תו בעיקר להעביר מ� העוני
 שאפוהי, בחנוכה ש
ומש 


 )וכת יוס�נח(                 .בגשמיות פורי
 ואת, חניותוכה ברולכ� חוגגי
 את חנ. �גוהג ולאבד את והמ� ביקש להר, בפורי
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ת רֹאש חֶֹדש ַוחנוכההלכות  ַׁשּבַ ׁ  )א" הגאון מרדכי אליהו שליטהרבמ( ׁ
, ה)ָד7הַ+" ַעל ַה5ִ6ִי
"ְו, ָ+ֲעב)ָדה" ַיֲעֶלה ְוָיב)א"ְוא)ְמִרי
 ,  רֹא- חֶֹד- ַוחנוכה ִמְת1ְ2ִַלי� 0ְִ-.ר ַ-ָ+ת)ת,ַ-ָ+ת

ק)ִרי�  .ִסְפֵרי 9)ָרה' #מ)ִציִאי� ג" ְבִריְ  ְ-ֵמי;"#" .9ָה ָהְרֵאיָת", "ַקִ:י- 9ְִתַקַ+ל"א)ְמִרי
 , "ַה1ֵל"ְוג)ְמִרי� ֶאת ַה
 ָה.ֲחר)� א)ֵמר ַקִ:י-, ר ִמִ>ָ>ה ע)ִלי
ְוִא
 ָעל# י)ֵת, ְ+ֵסֶפר ִרא-)� ִ-ָ>ה ע)ִלי
 ְ+ָפָרַ-ת ַהָ>ב#ַע ְוֵאי� א)ְמִרי
 ַקִ:י-

ְוַהַ=ְפִטיר ק)ֵרא ְ+ֵסֶפר , ְוא)ְמִרי
 ֲחִצי ַקִ:י-, "#ְבי)
 ַהַ>ָ+ת"ְוַהְ>ִביִעי ק)ֵרא ְ+ֵסֶפר ֵ-ִני ְ+ָפָרַ-ת רֹא- חֶֹד- ִמ
ְוא)ְמִרי
 2ָס#ק ִרא-)� #ָפס#ק , "ָר6ִי ְוִ?ְמִחי"ַמְפִטיִרי�  .ְמִרי
 ֲחִצי ַקִ:י-ְ-ִליִ-י ַ+ֲחנ@0ַת ַה6ְִ?יִאי
 ֵמִעְנַי� ַה<)
 ְוא)


 ְ+י)
 ִרא-)� י)ִסיפ# ". ַהָ>ַמִי
 5ְ0ִִאי' 0ֹה 7ַמר ה".ֲחר)� ֶ-ל ַהְפָטַרת רֹא- חֶֹד- Aַ ָיח#ל רֹא- חֶֹד- ֵטֵבת 
ְוִא
 . ג)ְמִרי� 9ְִפ1ָָת
 0ְִ-7ר ַ-ָ+ת)ת". ָמָחר חֶֹד-"ר)� ֵמַהְפָטַרת 2ָס#ק ִרא-)� ְו.ֲח


