
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ה' בראשית מא( "אחדוהנה שבע שבלים עולות בקנה "

בקנה "שה� עולות ות לא נאמר הרעהשיבולי� אצל אילו ו" בקנה אחד"אצל השבולי� הטובות נאמר שה� עולות 
 בקנה "עלו"ללא הפסקה לכ� השובע היו רצופי� בזה אחר זה של  �שניהששבע " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? מדוע" אחד

פסק , למצרי� כשבא יעקב , שנתי� ימי�יכי אחרות פירצבהרעב לא היו של  �שניה שבעאבל � את כול� אחד המצר
  ". בקנה אחד"בה� לא נאמר של יעקב לכ� ו מותלהשלי� את שבע השני� לאחר הרעב וחזר 

  

   ) נא'מאבראשית (" לקים- י אנשנכי "
ולא נאמר כפי שנאמר בדר  כלל בתורה בעת " לוקי��כי נשני א"כאשר יוס� מפרש מדוע קרא לבנו מנשה נאמר 

פרעה לא  שעל פי המובא במדרש" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מתר� ה? מדוע זה כ , וצרי  להבי�, " כי נשניאמראמראמראמרכי : "קביעת ש�
לכ� לא היה יכול יוס� . את למצרי�שלא יגלה זלפרעה נשבע ידע זאת א  ויוס� ,  ולא הכירהשדהקוהבי� את לשו� 

   .אלא שמר את הטע� לעצמו" לאמר"של בניו  יה�שמותלטע� את הלפרס� 
  

   )ז' בראשית מב("  יוסף את אחיו ויכירםוירא"
ויתנכר"לכ� , חשש שמא ג� ה� יכירו אותוו,  הוא הכיר אות�יוס� את אחיוראה כאשר מיד � מסביר ש"הרמב
קומי נא "אשת ירבע� על כמו שנאמר , עצמואת נה י ושהפני�על חלק מהמצנפת על מצחו ואת  שש�בכ   "אליה�

א  לאחר, )ה 'א יד"מ(" ויהי כבואה והיא מתנכרה: "אחר כ ב ווכת, ) ב'א יד"מ(" והשתנית ולא ידעו כי את אשת ירבע�
ל הסבירו מדוע האחי� "חז.   עוד להתנכר אליה�יצריה לא הכבר ,  כלל)ח' בראשית מב(" לא הכירוהו"שראה שאחיו 

 לא הכירוהו שיצא מאצל� בלא חתימת זק� ועכשיו וה�, לפי שהניח� חתומי זק�"לא הכירו את יוס� והוא הכיר� 
אז אי  הכיר , מעטבששכר וזבולו� גדולי� מיוס� רק  ילואה, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב מקשה על כ  .)יבמות פח(" מצאוהו בחתימת זק�

מכ  מי האחי� יר כבר הכ האחי� הגדולי�כיו� שהכיר את ומתר� ש? אות� יוס� הלוא הניח� בלא חתימת זק�
העבד שאת דעת� שלא נתנו משו� ,  לא הכירוהוה�א  , כיר�שיוס� ציפה שיבואו לכ� העוד מה . הקטני� בני גילו

  .  השליט על האר�יהיהי� לישמעאלותו מכרו א
  

 ) ז ט'במבראשית ( "ה כי מרגלים אתםעי פרח"

הוא לוא י הכ, נכו�שאינו בעצמו יודע הוא שבע בחיי פרעה על דבר ש על יוס� כיצד זה נ""""תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה""""מקשה ה
  כל כ בחיי האיש אשריוס� שבע נאי  אז , עליה�בלבד עלילה הוא יודע שזוהי ו, אינ� מרגלי�שאחיו דע לבטח וי

ומתר� שאי� הכוונה באמירה  ?לכאורה זהו פג� בהכרת הטוב, י�כד מלובכד  אותו עדליוג אותו שאינוהטיב עמו 
א� רצה כו, "מו שאני חיכאצלי הדבר הזה בטח "מו שאומר אד� אלא הכוונה היא כ,  דוקא� שבועהיעניל "חי פרעה"

 .  למושל דובכזה מעי� בביטוי  אצל� ה� שהיכיתו. י בטוח בחיי פרעה היו�נמו שאכאצלי הדבר בטח , לומר
  

  )לז' בראשית מב("  ואני אשיבנו אותו על ידיתנה"
מתר� ? "ואני אשיבנו", מה גר� לראוב� להיות כל כ  בטוח שיחזיר את בנימי� עד שהתחייב לאביו שיעשה זאת

נקי היות שהוא היחיד שהיה צח ו,  בשליחותולא יארע לו דבר בלתי הגו�הקדוש שראוב� היה בטוח ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
כלומר דווקא אני ראוי לקחת את בנימי� , " אשיבנוואניואניואניואני ידיתנה אותו על "מר אדקדק וכ� ל, יוס�של מכירת ו� ועהמ

  .  מכירת יוס�ת האשמה של ה� איש בשאר אחי� כי נו נכו� אצל מה שאי, ולהחזירו אלי 
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  הגיגים לחנוכה
  )פד' במדבר ז( "ח״זאת חנוכת המזב

 ,דהיינו החינו , נוכהח של ח� שהכושמ&זאת חנוכה& מבאר שהיו� האחרו� של חנוכה נקרא ר ו מג"אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת"ה
&זאת חנוכת : כתובבתחילה ש, שקוראי� ביו� זהבתורה  מהקריאה ואפשר ללמוד זאת, נשאר זמ� רב לאחר החנוכה

, כלומר, )פח' במדבר ז(  אותו&ח המשאחריאחריאחריאחריזאת חנוכת המזבח  &:בוכתבסו� ו )פד' במדבר ז(  אותו&ח המשביו�ביו�ביו�ביו� חהמזב
תמיד בדר  בה הוללהמשי  נית�  ,"אחרי", החינו וג� לאחר זמ� , "ביו�", השפעת החינו  היא ג� בזמ� החינו 

בזכות החינו  שקיבל היינו ד, )ו' משלי כב(  &חנו  לנער על פי דרכו ג� כי יזקי� לא יסור ממנה&:בוכתפי שכ, חונכנו
  .ממנה בזקנתוסור ילא , בנערותו

  

   )שבת כא( "עד שתכלה רגל מן השוקמצותה "
תכלה רגל שעד : "לזמ� זה סימ� תנותנהגמרא אלא , הזמ� שבו נרות החנוכה צריכי� לדלוקבפירוש לא נאמר בגמרא  

 לשמש לכל אד� מישראל רמז  ריחנוכה צה נרש בבבב מסאסו מסאסו מסאסו מסאסובבבבמשה ליימשה ליימשה ליימשה ליירבי רבי רבי רבי מתר�  ?מדוע, וצרי  להבי�, "מ� השוק
, "לא כל המרבה בסחורה מחכי�"שכ� , "כל העול� וש אתבלכ"טחו� ולא לרצות ב   לחיות מתובשהוא חיי, ולימוד

כ  , ה ימי� תמימי�נהספיק להדלקה במש  שמו. הטבע היה מספיק ליו� אחד בלבד פי דר  שעל, השמ� וכש� שפ  
, דהיינו, "תהומצ"ולפיכ  .  כס�ט סחורה ומעט יהודי סוחר שיש לו רק מעהוא לעזור בידו של ברו  יכול הקדוש

די צרי  להיות ושאי� יה, עד שיתחילו להבי�, "עד שתכלה רגל מ� השוק",ה הזאת עד כדי כ וצרי  להתעמק במצ
  . רוב� עד שעה מאוחרת בשוק ואינו צרי  להשתקע בעסקי� יותר מדי

  

יום ...  והמהדרין מן המהדרין, והמהדרין נר לכל אחד ואחד,תו מצות חנוכה נר איש ובי:נו רבנןת"
  :)שבת כא(" ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך

חידושי "הבעל תר� מ? מדוע, חנוכה בלבד אלא בנר "מהדרי� מ� המהדרי�"מוצאי� את הביטוי לא ה אנו ובשו� מצ
ה� יכלו ,  ולא היו אנוסי�ברירהלה� הרי היתה ? שראללא ברור מדוע היה צור  לעשות נס לע� ילכאורה ש" �"הרי
ק ושתוכלנה לדלכ  , דופתילות דקות מאבולהדליק , לשמונה חלקי�לחלק , שמצאו כשר" חצי לוג השמ�"את 

 יופישל  שההדלקה תיעשה בדר , פצואלא ה� ח, א  בני ישראל לא עשו זאת. ללא צור  בנס, שלמי�שמונה ימי� 
   ." מ� המהדרי��מהדרי"שתהיה , ה זו דווקאו במצ�מקפידילכ�  ,רוהידו
  

   )השיר מעוז צור( "וליגדופרצו חומות מ" 
? 13 מה הסמליות במספר, וצרי  להבי�. פרצו בו שלש עשרה פרצותה� ש קד היווני� למנכנסול שכאשר "חזמובא ב 

כאשר בית המקדש היה  ".  13"ימטריא שווה לבג "אהבה"וכ� "  13"ימטריא שווה לבג" אחד"ש" פחד יצחקפחד יצחקפחד יצחקפחד יצחק"מתר� ה
 קדושלבי� ישראל בקשר של אהבה המצביעה על הדה וש עבקדראל מאוחדי� יחד בעבודה בבית המישבני היו , בנוי

 �שו את האהבה ביידחוובנו את הפרצות מחדש החשמונאי� ו בא שעד, הקשר הזהוהיווני� פרצו את , ברי  הוא
  .  גת�נהל תחת הי שאיחדו את כלל ישראל ידע ה"ישראל לקב

  

  ?מדוע אוכלים סופגניות ולביבות בחנוכה
חנוכה זכר לנס זהו משו� שה� מטוגנות בשמ� והוא בחנוכה ולביבות אכילת סופגניות הטע� הפשוט למנהג של 

טע� למנהג אכילת הסופגניות שה אויערב אויערב אויערב אויערב שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� ראיתי מביאי� בש� הרב . שמ�אמצעות השנעשה ב
א  , " ואת כליואת המקדש"את בית המקדש ה� טיהרו  בית חשמונאי וחנככאשר ש משו� הוא, בחנוכהוהלביבות 

 היה רב על כ  צערה ו):ז נב"ע(  את האבני� האלוגנזו ולכ� לא ידעו לטהרה� שקצו היווני� אות� , את אבני המזבח
ועל  ' את המזבחעל מנת להזכיר בה, "מעי� שלוש" המאכלי� שמברכי� עליה� ברכלאכול גו ינהה לכ� ,מאוד

  .זו�ברכת המדבר שלא מוזכר ב', מזבח 
  

   חנוכה בנרותתבוננותהשל הענין הגודל 
הוא והטע�  ,באור הנרותהתבונ�  אחר ההדלקה ולתלשב, הואמנהג ישראל ו,  שיש עניי� גדולקב הישרקב הישרקב הישרקב הישרמובא בספר 

יכלו לראות צדיקי� שעל ידוע כמו ש, שארעו בחנוכה הנסי� והנפלאות �אותאת  ,י כח הראיהל ידע, להמשי כדי 
  . חנוכההנרות את אשר יארע בעתיד וכל זאת באמצעות ההבטה ב

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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