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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  ) א'מאבראשית  ("ויהי מקץ שנתיים ימים"

, "והזכרתני, כי א� זכרתני"לפני פרעה � משר המשקי� שתי פעמי� להזכירו סשבשביל שביקש יו נאמר במדרש
וצרי� להבי� לפי איזה חשבו� , דוקאשל שנתיי� העכוב ה סיבת ררוא� לא ב, נתיי�שעוד ר סנענש להתעכב במא

חודש עדיי� שולט באד�  ב"במש� יש, כלומר, ):רכות נחב(ב חודש "שיעור זכירה הוא ישידוע ש, אלא. נקבע עיכוב זה
והיינו שישתדל לזכור , ש שתי פעמי� בלשו� זכירה נחשב לו כאלו בקשו לשני שעורי זכירהוכיו� שביק, כח הזכירה

וזהו ההסבר  .מדה כנגד מדה, ר שתי שני�ס ולכ� נענש להתעכב במא)ב חודש"י� ייפעמ(זאת במש� שתי שני� 
ת ואת שאר פרשי קריוולא כמ, הכל שנב התורה מ� בחיוכ " ל� עמלקהזכור את אשר עש" פרשת ה שלקריאהמצות ל
שיעור ש �כיומו, "שכחתלא ... זכור את אשר עשה ל� עמלק: "כי הרי כתוב, ).ברכות יגפות סות(יא מדרבנ� ה שהרותה

לכ� צרי� , "שכחתלא "ר על ועבול,  את מעשה עמלקלי� לשכוחועלזמ� ארו� יותר ואחרי , דשו חב"זכירה הוא י
  )תוספת ברכה(              . הבאי�ב חודש"מר הזכרו� ליתישכ� ו, שדב חו"כל ילפחות פע� אחת ב וזהפרשה ה תא אלקר

  

  )ד' בראשית מא("  הרעות הפרותותאכלנה"
, שיאכלו שני הרעב את שנות השבעסימ� הוא ) ד' בראשית מא("  הרעות הפרותותאכלנה: " לומד שמזה שנאמר����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

והיה האוכל לפקדו� לאר# : "כדי ש, "בות הטוהשני�ויקבצו את כל אוכל "מר לפרעה ולשצרי� ומזה למד יוס� 
וזו תשובה לכל המקשי� על . ראה שהפרות והשבלי� הטובות תבואנה אל קרב הרעותלאחר ש, "לשבע שני הרעב

ומר אעל זה . הלא לפתור החלו� קראוהו? מדוע יע# עצות למל� וכי ליוע# נתנוהו" ועתה ירא פרעה: "יוס� שאמר
  אלא זהו חלק בלתי נפרד מהפתרו� של החלו�, ל יוס�  מליבו שצה שזו אינה ע����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

  

  )  מה'מאבראשית ("  בת פוטיפרע כהן אוןתנ לו את אסןוית"
הוא זה שהשלי� את ) פוטיפר(הלוא פוטיפרע ? תו של פוטיפרע שתהיה אשתו של יוס�מדוע בחר פרעה דווקא את ב

מתו� הבנה שה� " אסנת בת פוטיפרע כה� או�את "מסביר שפרעה נת� ליוס� דווקא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה? יוס� לבור
בית אשר  יותר מו המכירי� אות�מי הכי , מצרי�מכירי� טוב את יוס� ויכולי� להוציא לעז עליו ולבזותו בעיני ה

דאג פרעה לכ� .  במצרי�דמר דבר זה לגרו� ללוויכ, ומתו� כ� ג� עלולי� לקנא ביוס� יותר משאר המצרי� ?וניודא
    .יאהבו אותועל מנת שו, פיה�את לסתו� כדי  לאשה ס�וילפוטיפר את בת פוטיפר בזה שלקח את בית " לסנדל"
  

  )כא' מבבראשית (" אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו עלאבל אשמים אנחנו "
? יניה�מה ע� המכירה עצמה זה אינו חטא בע? וכי זה בלבד היה חטא� שלא ריחמו על אחיה� בהתחננו אליה�

באמת חשבו ו,  הזאתהרעהבאה עליה�  הבאו למשמר חשבו בדעת� בשל מלאחר שראו בני יעקב שהו, לאא
כיו�  מצאו סתירה לדבר מחטא זהכשבאו לתלות בא� , חטא שבגללו הובאו למשמרבתחילה את עוו� המכירה ַ&

אבל אשמי� :"לומרכרחו והכ� ל, עימ� בעת המכירהלא היה ראוב� , כידוע, הרי ו, במשמרראוב� נתפס עמ�ש
?ה א� כ� מדוע נענשרימכהיה בראוב� לא כי יקשה לנו יוס�  תרימכגלל א� נאמר שהצרה באה ב, כלומר, "אנחנו
ובדבר , ידבו  כשרצו לשלוח "אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו עלאנחנו  אשמי�: "א� כ�

 )אור החיי�(                     ".כו אותו אל הבורהשלי"הוא אמר הרי זה היה ראוב� שוה עמ� שה
  

  )יב' בראשית מד(" ןי באמתחת בנימהגביע וימצא"
 ומכי� אותו על )בראשית לא( "התרפי�ותגנוב רחל את " תובשכ, היו מביישי� אותו והיו קורי� לו גנב בר גנבתא

)רבנו בחיי(  . )דברי� לג( " שכ�כתפיוובי� "תובשכ. שהיו חושדי� אותו ואי� בו זכה ששרתה שכינה בחלקומכיו� ו. כתפיו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ז 'מבבראשית  (" לשבר אוכלןענמארץ כ"
וידועה ההלכה שתבואה .  הוא התבואה כשהיא בשבלי�"ברברברבר"ו,  בכריהנתמרחכל התבואה ש ת נקרא"אוכלאוכלאוכלאוכל"בש� 

 לאר# האר# הבא חוצה לתאבל תבוא, ה של אר# מצרי� שהוא חוצה לאר#ת ממעשר ובפרט שהיהפטורשנתמרחה 
היינו מה ד, "אוכלאוכלאוכלאוכל"נות רצו לקהכוונה ש, "כלכלכלכלוווואאאאלשבר "שבאו אמרו בני יעקב .  במעשרותת חייבהטר� שנתמרח
י דכ, השלא נתמרחתבואה היינו מהד "ברברברברוימלאו את כליה� "ציוה יוס� אילו ו.  ופטור ממעשרותשכבר נתמרח
ה ולכ� אמר בפע� השני.  למצרי�לשובומהר צטרכו ל מזונותיה� ויויומעטעל ידי כ� עשר והפריש משיצטרכו ל

  )מש� חכמה(              .לשנות מכפי מה שבקשוצור� ה אר� לא רדלהחזיר� מ� השתכנ� כיו� מ, "אוכלאוכלאוכלאוכלהאנשי� ... מלא"

  הגיגים לחג החנוכה
  ) א' בראשית מא( "חלם הים ופרעמשנתים י מקץ י הוי"
 מדינות 'ז,  בנות אתה קובר'וז, יד בנות אתה מול'ז, לחלו�אומרי� שהחרטומי� הציעו פתרונות שוני� במדרש ל "חז 

, אלא? שזה מרומז בשבלי� ובפרות, ושבערעב ל בעניי� שלפתור מדוע לא עלה על דעת� א� , 'אתה כובש וכו
יבלעו את " חלש"ינת בחשה� ב, שהפרות הרעות והשבלי� השדופותמאוד לפי משונה הוא לו� חשפתרו� כזה של ה

דבר זה היה נגד השגת� שהחלש יגבר על החזק לפיכ�  ,"חזק"ינת בבחי� המלאות שה� הפרות הטובות והשבול
מסרת גבורי� ביד מסרת גבורי� ביד מסרת גבורי� ביד מסרת גבורי� ביד "של הזו  מודע לאפשרות ה הי, למוד הסבלראלישע� כב� ל , יוס�רק , הזהו�פתרההתרחקו מ

 )אלאמרי ישר( .כדבעי� חלוהיש סיעתא דשמיא אי� הגבולות החמריי� מהוי� הפרעה ולפיכ� פתר את אשר שכ" חלשי�חלשי�חלשי�חלשי�
  

  )על הניסים(" וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה"
אילו חג במשתה ושמחה ומצוי� חג פורי� ה ההבדל בי� חג הפורי� לחג החנוכה עד שמ": טורי זהב"הידועה קושית 

אופ� ב י�דנת כנגד כל היהוווכהיתה מ המ� שגזירת, הרבי מאלכסנדרהרבי מאלכסנדרהרבי מאלכסנדרהרבי מאלכסנדרתר# מ? דבהלל ובהודאה בלבנחוג חנוכה ה
כאשר חוגגי� לכ� , " היהודי�כלכלכלכל את  להרוג ולאבדדלהשמי"סכנה של , המידהתה ואבל� וכהסכנה היתה ל, שווה

להעביר את  היווני� היתה גזירת, לעומת זאת. שמחהובמשתה ,  ישראל באותה המידהכלכלכלכלחוגגי� זאת , את הנס
, יותרוחרד , ותומצ תרישממקפיד על תר ושכ� מי שי, דהגזירה זו אינה לכל ישראל באותה המיו, י� על דת�דהיהו

שזהו , בהלל והודאהלהזכיר את הנס קבעו  ,לפיכ�, ו שונה ממי שאינו מקפיד על שמירת המצוות קלה כבחמורהלְבִס
   .'ה בעבודתו לפי מדרגת' חד מהלל ומודה להאכל ,  ישראלאצל כלבאותה המידה ה וו שודבר שאינ

  

     )שבת כא(" ?כהמאי חנו  :תנו רבנן "
אילו שמני� ופתילות כשרי� ואילו פסולי� ואסור להשתמש : תחילה מפרטת הגמרא את כל הדיני� הנוהגי� בחנוכה

מאי : ורק לבסו� שואלת הגמרא, כמה נרות יש להדליק וכיצד יש להדליק� ואימתי וכמה ה� צריכי� לדלוק , בה�
אלא דבר זה  ? יני�דלפני פירוט ה,  בהתחלהדמי, כ� אלה זו לפניוהרי לאמתו של דבר צריכה היתה לשאול ש? חנוכה

ע ואינו מבי� את דואפילו אינו יו, הו את המצתחילהתחילהתחילהתחילהשיהודי חייב לקיי� , רי�רי�רי�רי�ובובובוברבי משה מקרבי משה מקרבי משה מקרבי משה מקכ�  השיב על, בא ללמדנו
  . הו קיו� המצלאחרלאחרלאחרלאחר, �כ שהות להרבות מחשבה ולהעמיק חקר אחר זה יש לו על. טעמה ומשמעותה

  

  )יד' במדבר ז( "שרה זהב מלאה קטרתכף אחת ע"
יש היינו ש ד( ותח'פפפפ 'ככככ : ראשי תיבות""""כ�כ�כ�כ�"""": בפסוק מרומזי� כל הלכות חנוכה שדיטשובדיטשובדיטשובדיטשוב''''רבי מזרבי מזרבי מזרבי מזאומרי� בש� ה

 כלומר שההלכה כבית הלל שביו� ( מנה'תתתת 'חחחח ''''אאאא :תבו ראשי תי""""חתחתחתחתאאאא"""". למטה מעשרי� אמהלהניח את החנוכיה 
תכלה 'ששששד 'עעעע :שי תיבותרא """"עשרהעשרהעשרהעשרה"""". נרותשמונה עד שביו� השמיני מדליק הראשו� מדליק נר אחד ומוסי� והול� 

הזמ� ממנו מתחילה מצות  ( שמשות'ההההי� 'בבבבמנו ''''זזזז :שי תיבותרא """"זהבזהבזהבזהב"""".  זהו מש� זמ� ההדלקה הדרוש( שוק'ההההגל 'רררר
 ראשי """"קטרתקטרתקטרתקטרת""""  . מרמז על מקו� הנחת החנוכיה( פתח'ההההצל 'אאאאהדליק 'ללללצותה 'ממממ :תבושי תי רא""""אהאהאהאהמלמלמלמל"""". ההדלקה
   . מפרט את מקו� הנחת החנוכיה בפתח( דליק'תתתתוחב 'רררר פח'טטטטרוב 'קקקק :תיבות
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  ו"משה טויטו בר אסתר הי            א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה

  שירת בקשות בנוסח מרוקו -" שיר ידידות"
  ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 

 20:30ת שירת בקשות מידי ערב שבת בבתי כנסת בעיר בשעה מקיימ
  054-6447141 - אבי  052-3268315 - יוסף :לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם


