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  הגיגים מפרשת השבוע
  )ד 'לזבראשית ( "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו"

 אחיו כי א� היו האחי� רואי� שיעקב אהב ג� את יוס� וג� את מכלמכלמכלמכלת יוס� יותר מדגיש לנו הכתוב שיעקב אהב א
כש� שאהב את רחל מכל לכ� ,  אהובתו, רחלניה שלבה� שמביני� שזהו מפני היו בנימי� היה פשוט יותר כי האחי� 

 אחיו מכלמכלמכלמכל אהב ,�את יוס, אבל כאשר ראו כי אותו.  בניו ויכלו לחיות ע� זהניה יותר מכלנשיו כ� ג� אוהב את ב
קר אצל אביה� י ומתידמתכבבזה  ו,עליה�יוס� בה שמביא דיהפני מהתוצאה אי דוי בהזולכ� , היינו א� מבנימי�ד

 )מש� חכמה(                              . "וישנאו אותו"לכ� , בקלונ�
  

 ) ד' לזבראשית ( "ישנאו אותוו"

, סת� אחי� מ� האב שונאי� זה את זה: "גמרארו בפי מה שאמיוס� ל ל האחי� שנאת מסביר את""""תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה""""ה
העביר  אבינו שאברה�, י ידעוכ,  לאחי� יסוד נאמ� לזההוכא� הי, ):פ קדושי�( " זה לזה בחלק ירושת��מפני שממעטי

יצחק נת� הכל ג� ו, )ה' בראשית כה(" וית� את כל אשר לו ליצחק: "מצהיר הכתובשפי כ, את כל טובו מיתר בניו ליצחק
שבר� אותו במקו� כות רמהבר בו לא רק שלא חזש, בזה הראהש, ) לג' כזבראשית("  יהיה�ורג� ב" :כמו שאמר, קבליע

ומיתרו� אהבתו אל,  יעקב בדרכי אבותיו�ולכ� חששו כא� האחי� שיל,  ג� קיי� אות�לאא, עשו למרות ההערמה
כי א� מפני התוצאות האפשרות , ה לשנאה זו לא האהבה כשהיא לעצמה היתה הסב,ולכ�.  יעביר כל טובו אליוס�יו

  . הזולבא מסבת האהבה
  

  )ד י'זבראשית ל( "ברדוהשיבני "

שליחי "שידוע ש, אלא ?ו דברא כדי להשיביתכלית השליחות ההרי ברור שכל ,  קצת תמוהה" דברוהשיבני"הלשו� 
שליחות מצוהא� בגמרא מבואר ש, תומצות כיבוד האב הגנה על יוס� שלא ינזק בשליחו, ולכ�" מצוה אינ� ניזוקי�

כדי שיהיה יוס� שליח מצוה ג� בחזרתו וכ� ג� יהיה מוג�  ,�כל ו.)חולי� קמב: טקדושי� ל(, לא בחזרהא� בהליכה מגנה 
להשיב ,  מקודש במצוה מיוחדתהכדי שג� בחזרתו יהי, "והשיבני דבר"מפורש הדגיש יעקב באופ� , בזכות מצוה זו
� וזה רד בשליחות זאת עד רדתו למצריטניוס� כי לבסו� , עצה זוהועילה כל זאת ראינו שלא ב, א�. דבר אל אביו
 כזה �מקו, " לפורענותעד מו�מקו"מוכרת לנו כשכ� ו, )יג' בראשית לז("  בשכ��הלא אחי� רועי: "משו� שנאמר

יע� כי אסור לאד� להכניס ,  לא מגינהשליחות מצוה" שכיח הזיקא"ובמקומות בה� , "שכיח הזיקא"מוגדר מקו� בו 
 )תוספת ברכה(                                 . עצמו למקו� סכנה

  

  )כד' בראשית לז(" הבור ריק אין בו מיםו"
מי� אי� בו אבל נחשי� מי� אי� בו אבל נחשי� מי� אי� בו אבל נחשי� מי� אי� בו אבל נחשי� , , , ,  בו מי� בו מי� בו מי� בו מי�אי�אי�אי�אי� מה תלמוד לומר  מה תלמוד לומר  מה תלמוד לומר  מה תלמוד לומר ????אינני יודע שאי� בו מי�אינני יודע שאי� בו מי�אינני יודע שאי� בו מי�אינני יודע שאי� בו מי�, , , ,  ריק ריק ריק ריקוהבורוהבורוהבורוהבורממשמע שנאמר ממשמע שנאמר ממשמע שנאמר ממשמע שנאמר """"

        )))) בש� המדרש בש� המדרש בש� המדרש בש� המדרשיייי""""ששששרררר((((" " " "  יש בו יש בו יש בו יש בוועקרבי�ועקרבי�ועקרבי�ועקרבי�
כי א� היו בו מי� לא היו משליכי� את יוס� לבור לאחר שהחליטו לא , ידעו האחי� שאי� בבור מי� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 

ובמדבר ,  כ� שלא יוכל לצאת מעצמו$עמוק . ומה שהתכוונו זה להשליכו לבור עמוק במדבר, לשפו� את דמו בידי�
� ידעו שאי� בבור מי� א� לא  שאמנ� האחי����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי� . ש�עובר איש א� יצעק אי� מושיע לו כי אי�  כ� ש$

ידעו שיש בו נחשי� ועקרבי� מפני שהנחשי� והעקרבי� הסתתרו בחורי� בתו� הבור או משו� שהבור היה עמוק 
ברור לה� שאילו ידעו והיו רואי� אחר כ� שלא הזיקו הנחשי� והעקרבי� את יוס� היה , "לא שלטה ביה עינה"ו

ואי� , מכל רעהיא שהצילה אותו זכותו ו מביני� שיהו, הוא צדיק גמורשדאי וכזה הרי נס גדול יוס� נעשה לא� ש
  .לא ידעו בדברחייבי� לומר ש, לכ�? אשר הוא חפ% בו ומצילו' יגעו במשיח ה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )ה' בראשית מ(" ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד"
היות שההשגחה , י� והאופי�ע� שר המשקתקופה מסוימת " בלהי"יוס� שגלגלו מ� השמי�  """"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה""""לפי ה

לכ� השהות ע� שר המשקי� ושר , דבר שלא היה ליוס� כל נסיו� בו, י�העליונה ייעדה את יוס� להיות השליט במצר
שר , ולכ� חלמו, תשליט לדעצרי� רשות אשר מנהגי המלכות וכל הטכסיסי האופי� אפשרה ליוס� ללמוד מה� את 

כועס על אז היה שר האופי� ,  קוד�י�למוחהיו שא� משו� , וד� צאת�ימי� קשלושה  רק ,המשקי� ושר האופי�
 . מסתרי המלוכה ומנהגיהאת ולא היה מלמדו יוס� 

  הגיגים לחג החנוכה

   )כא' בראשית לז(" וישמע ראובן ויצלהו מידם"
        ))))מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה((((. . . .  אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה$$$$" " " " ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�"""", , , ,  זה ראוב� זה ראוב� זה ראוב� זה ראוב�$$$$" " " " הדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריח""""

 נס הניצחו� $נס גלוי : בחג החנוכה אנו מבחיני� בשני ניסי� .חנוכה הנרותבי� ל ראוב� בי�ש הקשר  להבי� אתצרי�
 נס פ� השמ� שהיה בכמות שמספיקה ליו� אחד $ונס נסתר . שהיו רבי�, על היווני�, שהיו מעטי�, של החשמונאי�

כיר את הנס של פ� השמ� וזאת על ידי הדלקת נרות מבי� שני הניסי� נקבע חג החנוכה דווקא להז. ודלק שמונה ימי�
אמנ�  ש,להשלי� את יוס� לבוריע% לאחיו ש, ג� אצל ראוב�.  אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה אלו נרות חנוכה$$$$" " " " ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�ועל פתחינו כל מגדי�""""בפרהסיה 

מסוכנת  עצתו של ראוב� $באופ� הגלוי, אפשר להבי� עצה זו בשני אופני� ,בו נחשי� ועקרבי�היה ריק ממי� א� היו 
יש אפשרות להבי� שלעצתו , א�. להמיתוהיו יכולי� הרי הנחשי� והעקרבי� ש ,מכוונת האחי� להורגו לא פחות

ולכ� ". להשיבו אל אביו"ישנה כוונה נסתרת והיא שאחר שהאחי� יסתלקו ראוב� יוציא את יוס� מהבור על מנת 
וזהו . יתה כוונתו האמיתיתלהדגיש שזו ה" ויצילהו מיד�"דואגת התורה לפרס� את כוונתו הנסתרת של ראוב� 

 א� נסתרתנסתרתנסתרתנסתרתשאמנ� כוונתו היתה  ,הדודאי� מזכירי� את ראוב�,  זה ראוב� זה ראוב� זה ראוב� זה ראוב�$$$$""""הדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריחהדודאי� נתנו ריח"""" :בי� הענייני�הקשר 
     . וחלו�בכל פתח בגלוי אותו לפרס�לפרס�לפרס�לפרס�דואגי� אנו , נסתרנסתרנסתרנסתר היה  השמ��למרות שנס פכ� בחנוכה ,  אותהמפרסמתמפרסמתמפרסמתמפרסמתהתורה 

  

   ?במשנהמפני מה אין חנוכה נזכרת 
הדבר הזה סיבתו . מפני מה אי� חנוכה נזכרת במשנה, טע� מופלא" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"מובא בש� " טעמי המנהגי�"בספר  

חנוכה  ואילו נס,  מזרע המלוכהדדו ממלכות בית, כידוע, מוצאו היה, מסדר המשנה, שרבנו הקדוש רבי יהודה, בכ�
משו� שלא היו , �רשי� לכופי שלא היו מ על א�, השלאחר הנצחו� תפסו את המלוכ, ידי החשמונאי� נעשה על

  )מאוצרנו היש�(                 .לפיכ� התעל� מה� ולא הזכיר כלל את כל החג הזה, דוד מבית
  

  ):אשבת כ(" וב בהלל והודאה טם ועשאום יוםולשנה אחרת קבע"
ידועה שאלת אלא  ? נה עצמהבאותה שקבעו זאת שנה האחרת ולא דוע המתינו חכמי� בקביעת החג כיו� טוב עד למ 

נחוג חנוכה אילו חג הבמשתה ושמחה ומצוי� חג פורי� ה ההבדל בי� חג הפורי� לחג החנוכה עד שמ": טורי זהב"ה
 להרוג ולאבד דלהשמי "של גזירה יתה שהאחת התשובות לכ� נעוצה בזה שבפורי� למרות ? דבהלל ובהודאה בלב

 , חוגגי� את זכר היו� הזה במשתה ובשמחהכ�ל,  לפני שאירע הנסודישו� יהנהרג לא , מעשהל, "את כל היהודי�
� אי�  כומשו�, הרבה יהודי�בה מלחמה ונהרגו בכל זאת היתה , "רבי�מול מעטי� "ל למרות הנס ש, חנוכהבואילו  

על פי תשובה זו נית� להבי� ג� מדוע המתינו חכמי� .  אלא רק הלל והודאהעורכי� בחג הזה משתה של שמחה
לא קבעו ולכ� , אבל על הרוגי המלחמהבצער ו היו ביי�דשהרי בשנה הראשונה ע, "לשנה האחרת"בקביעת החג עד 

  )פתחי תורה(                      . לשנה הבאה, "לשנה אחרת"אלא דחו את הדבר , זו את החגבשנה 
  

   )שבת כא( "עד שתכלה רגל מן השוקמצותה "  
שתעקור ממנו את , """"שתכלה רגל מ� השוקשתכלה רגל מ� השוקשתכלה רגל מ� השוקשתכלה רגל מ� השוק""""  עד כדי כ�הודי להשפיע על היחנוכה צריכה ה של נרו המצ$ """"תהתהתהתהוווומצמצמצמצ""""

  )�"הרי חידושי(               . שבה� הוא עדיי� קשור ונתו� בתו� השוק, ההרגלי� הגשמיי� ואת המידות הגסות
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