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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' בראשית מא(" ויהי מקץ שנתיים ימים""
 ניתוס� לו שתי שני�  ניתוס� לו שתי שני�  ניתוס� לו שתי שני�  ניתוס� לו שתי שני� """"זכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתני""""י שאמר לשר המשקי� י שאמר לשר המשקי� י שאמר לשר המשקי� י שאמר לשר המשקי� דדדד על י על י על י על י))))כגכגכגכג' ' ' ' משלי ידמשלי ידמשלי ידמשלי יד((((" " " " בר שפתי� א
 למחסורבר שפתי� א
 למחסורבר שפתי� א
 למחסורבר שפתי� א
 למחסורדדדדוווו""""

            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    ....))))אאאא' ' ' ' ית מאית מאית מאית מאבראשבראשבראשבראש((((" " " " שנתיי� ימי�שנתיי� ימי�שנתיי� ימי�שנתיי� ימי�ויהי מק� ויהי מק� ויהי מק� ויהי מק� : ": ": ": "שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
שר שיוס� יוש� בבור וישהה במחיצת� של שר האופי� ובבה בהשגחה יההנהגה העליונה ס, "מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"לפי ה

להיות שר ושליט בכדי להכשירו , וטכסיסי השלטו#רכי המלכות מה� את ד דילמוכל זאת כדי ש,  של המל
הטבחי�
.חרטומי� וקוסמי�והיו בה , שכלההמעלת החכמה והברו� היתה  בכיפה והמשלבאותה העת  אשר ,זוהינה דבמ

משרת יוס� היה כאשר ו, י�האופשר  וי�המשקשר , סריסי� אשר למל
הובאו לש� הבבית האסורי� יוס�  תשבבו
אחר אשר , ובאמת. הנהגתהכל דרכי מצרי� ובת ומלכ הוטכסיסי השלטו# נימוסיאת קבל מה� הוא למד ו ,לפניה�

מבית האסורי� וג� יוס� אמור היה לצאת מהבור כי  י�האופשר או שר המשקי� ומלכות יצהשתל� יוס� בכל דרכי ה
סבבה ההשגחה על כ# , בטחונו בשראת ש� יוס� ו" נכשל"אלא שאז , ישיבתו בבית האסורי�ב תועלת דלא היה עו

  .ישכח את יוס�שר המשקי� ש
  

   )טז-טו' בראשית מא ("בלעדיעה לאמר פר ויען יוסף את,  שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתוואני"
"מות חלופותרשאתה שמעתי עלי
 "במקו� לומר לו בפירוש , דבריו של פרעה אל יוס� נראי� תמוהי� ולא ברורי�

ועוד ? וכי יכול לפתור את החלו� מבלי לשמוע אותו" תשמע חלו� לפתור אותו"הוא נגש בדר
 מסורבלת ואומר 
? הכוונה היא לאמור לאחרי�" לאמר"הרי כל מקו� שנאמר " לאמרשמעתי עלי
 " פרעה אומרהבי# מדוע צרי
 ל

ולא יוכל החלו� את לפתור לדבר אל יוס� בצורה כזו שיוס� יהיה חייב תחכ� פרעה הש, "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה
, מות פותר חלוהואש פיו העידבמו  , יוס�,הואפרעה בא בטענה ואומר ליוס� ש.  שונותאמתלאותלהתחמק על ידי 

שהוא באומרו אד� הבני את שרימה כ
 יתחייב על שאו , חלומולפרעה את יפתור שאו , וכל להתחמקעת לא יכו
כלומר , "שמעתי עלי
 לאמר: "זוהי כוונת דבריו של פרעה ליוס�ו, " נכונהבפיהואי# "כעת הודה שוחלומות פותר 

שר ל לשר המשקי� ואמרשהרי יוס� ,  נכו#לכאורהשה מ, "תשמע חלו� לפתור אותו"אומר מכריז ושאתה שמעתי 
א
 . דבריואת לצדק בכדי חלומו של פרעה את לפתור יוס� תחייב בעצ� כעת הו, )ח 'מבראשית (" ספרו נא לי"האופי� 

שאני מכריז שאני  "לאמר"נת במילה מה שטע, )טז' בראשית מא(" לאמראת פרעה  יוס� ויע#"יוס� לא נשאר חייב ומיד 
, "לוקי� יענה את שלו� פרעה%א"אלא אמרתי ש, היו הדברי�כ
  לא "בלעדי",  אותולפתורוו� לשמוע חליודע 

אמר יוס� לשר המשקי� ושר האופי� ג�  
ומצינו שכ,  של פרעה באמצעותי ימציא פתרוני� לחלומולקי�%אכלומר ה
  . החלו� אמר יוס� שהוא פותר אלעול� מספרו לי אולי ימצא פתרו# ו, " פתרוני�לקי�%א להלא"
  

   )לח' בראשית מא(" ים בוקל-עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח א ויאמר פרעה אל"
א
 פרעה ג� ידע שעובדת היותו של יוס� ,  של השרי�לא רשות�למל
 למשנה  את יוס� כלא רצה למנותפרעה 

, ולא יתחברו עמה�לא יאכלו מגע� "ו, המצריי�� של שנואי נפשמפני שהעבריי� היו , עברי תגרור התנגדות מציד�
.  כמו ביוס� בולקי�%ארוח אשר מצרי איש ימצאו לכ# התחכ� והוציא מה� הודאה שלא , "כי טמאי� ה� אצל�

טוב הוא הפתרו# שמאשר לומר פרעה כ, " אות
 את כל זאתלקי�%א הודיע אחרי": ליוס� אמר  בכ
ואחרי שהודו
  )#"רמב(       ". אתה תהיה על ביתי: "דיו הוסי� ואמרומאחר שהסכימו בזה ג� עב, ובעיני עבדיוו ונכו# בעיני
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון )  איטר,אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) כט'מגבראשית ( "ינך בחנים יקל- אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אההז"
י� קל%א"ומה המקו� לברכה שבר
 אותו " ?הזה אחיכ� הקט#"מה היתה כוונתו בשאלה , שאלתו של יוס� תמוהה


הא� זה באמת "שאי# כא# שאלה " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה ?שונהלפני שקיבל תשובה על שאלתו הרא"  בנייחנ
, בעל בעמיו, יוס� רואה לפניו אד� מבוגרשוד בע, "קט#אחינו ה"אלא תמיהה על כ
 שהאחי� מכני� אותו " אחיכ�

ו ו בוכדי שלא יחשד. ) כא'ומבראשית (מה עוד שבאותה העת כבר היה מטופל בעשרה בני� כפי שמבואר בפרשה הבאה 
  . " בני יחנ
לקי�%א"מר בברכה אהוסי� ולכ# ,טיל בו עי# הרענתו להכווש

  

  )  ג'מדבראשית (" שולחו המה וחמוריהםים נשאההבוקר אור ו" 
חמורו של הסיפור על  ).דכתענית (ובא בגמרא משאלא  ? "המה וחמוריה�", ורי�משנשלחו ג� החמדגיש הכתוב דוע מ 

שולחי� אותו דמי השכירות וובערב היו מניחי� על החמור את , בכל יו�אותו ר ישהיה משכ, רבי יוסי דמ# יוקרת
נמוכי� או גבוהי� שהניחו עליו היו א� דמי השכירות ומוסיפה הגמרא ומספרת ש. לביתובאופ# עצמאי היה מגיע ו

עד  לא זז ממקומוהחמור זוג נעליי� ובטעות נשכחו על החמור פע� ו, זז ממקומולא היה החמור מהסכו� המדויק 
חמורי� של ידע שג� היוס� . מסיפור זה לומדי� שאפילו בהמת� של צדיקי� לא נכשלת בגזל. � מעליו אותשהסירו

ולכ# חשש כאשר בקש לשי� את הגביע באמתחת בנימי# שחמורו לא ,  לא יכשלו בלקיחת דבר שאינו שלה�השבטי�
ה� לא היה חמורו של בנימי# אשר עליו הגביע זה שהוא עושה להצער השא� לא היה ראוי לה� , יסכי� לזוז ממקומו


  )י#'רבי אליעזר יצחק פריד מוולוז(  . � מעשיומהשמי� מסכימי� עבי# שה" המה וחמוריה�"וכיוו# ששמע שהלכו . הול

  הגיגים לחנוכה
ית ב...  והמהדרין מן המהדרין, נר לכל אחד ואחדוהמהדרין ,מצות חנוכה נר איש וביתונו רבנן ת"
    :)שבת כא(" ים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך אומריללה

א
 מנהג , כלומר נר אחד עבור כל בני הבית בכל לילה, "נר איש וביתו"עיקר מצות החנוכה היא , לפי הגמרא לעיל
מהדרי# מ# "כפי שמופיע בגמרא כשיטת בית הילל ל, העול� הוא להדליק בכל ערב מספר נרות כמספר הימי�

, "מהדרי# מ# המהדרי#"ואכ# מיוחדת מצוה זו של הדלקת נרות חנוכה שבה כל העול� נוהג כשיטת ה, "רי#המהד
לא מצאו אלא פ
 אחד "אלא שהעובדה הזו ש? מדוע, ונשאלת השאלה, תחרה אומוצאי� בשו� מצלא אנו עובדה ש

ל  אגדולהכה# החתימתו של הגיעה  #נימ, נתמוב ובלתי תמוהה :)שבת כא(" ולדחותמו של כה# גבשל שמ# שהיה מונח 
 
הרי זה תפקידו של הגזבר להשגיח ולוודא ? וכי הכה# הגדול היה חות� על כל פ
 ופ
 שהובא למקדש ?שמ#הפ

פ
 השמ# שנמצא היה שיי
 לכה# נראה שאלא , והיינו מצפי� שחתימתו של הגזבר תהיה על פ
 השמ#, שהכל כשר
מתעוררת , 
א� כש אאל.  בכל יו�מקריב שהיה הכה# הגדול, "חביתי#הת מנח"להשמ# היה מיועד ו, הגדול עצמו

" כתית"צרי
 להיות שהדי# הוא ששמ# למאור . הרי אינו דומה די# השמ# למאור לדי# השמ# למנחות, שאלה נוספת
כיצד הדליקו א� כ# , .)מנחות פו( "כתית למנחותז
 כתית למאור ואי# ז
 ", "כתית"ואילו השמ# למנחות לא חייב להיות 

 מנחת"ואפילו ל, ה מהדר במצוותיכה# הגדול ההש,  לומרחייבי�אלא ? "כתית"את המנורה משמ# זה שאינו 
שהכה# 
 תרחש הודות לכהחנוכה הנס , � כ
א. מו למנורהכ, "כתית" , היה מכי# את השמ# הטהור ביותר"חביתי#

  )רוהרבי מג(           ."מהדרי# מ# המהדרי#"מצווה זו כולכ# נוהג העול� ב, במצוותמאוד דור היה מהדר אותו ההגדול שב
  

  )סעיף יב 'קלטע "קצוש(  ושהחיינו...שעשה נסים, ...להדליק: יברך המדליק קודם ההדלקה שלש ברכות"
  והיה כל,נס  ושי� אתו על,שר� ל
 עשה: "מרומז בפסוק, סדר הברכות בהדלקת נרות חנוכה שבלילה הראשו#

ושי� ", " נר של חנוכהלהדליק "מרמז על ברכת " עשה ל
 שר�: "והרמז הוא כ
, )ח' במדבר כא("  וחיאתוהנשו
 וראה 
  )#י'מולוז י יצחקבר(        ".ונשהחיי"מרמז על ברכת " וראה אותו וחי", "שעשה נסי� "מז על  ברכת מר "אותו על נס

  

  )על הנסים(" בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו"
אות� ני� בויהעל היהודי� על ידי גזרו נעל הגזירות ש מרמזשנית# למתתיהו ב# יוחנ# כה# גדול " חשמונאי"הכינוי 

  )חמש ידות(                       . "חשמנאיחשמנאיחשמנאיחשמנאי" ראשי תיבות .שות'יייי''''אאאא, ידה'ננננ, ילה'ממממ, בת'שששש, ודש'חחחח: ימי�ה
  

  . )שבת כא(" ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו... נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ"
תו
 ב, "מבפני�"מדליקי� אנו לרוב , אילו כעתו, מחו� לבית, "מבחו�"הוא חנוכה ת נרות הדלקקו� הממדי# הגמרא 

אמצעות וב, בחו�מ, והמציקי� של הע� היהודי חיצוניי�היו השונאי� יש לומר שבזמ# הגמרא , אלא? הכיצד, ביתה
 .תיהדוהמ נותו לעקור ארצוש, ני�ווהי, אות� אויבי� חיצוניי� עלהנצחו# את  תיתהפגנצורה זו ביחנוכה הכר נר

  ) עת�בדברי� (     "מבית אויבה דלהפגי# כנג
 צריואת הניצחו# , בתו
 הבית, היהדות בפני� נמצאי� שונאי, בזמננוואילו  
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