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    מקץפרשת השבוע נגיעות מ

 

                                                     .וחודש טבת הבא עלינו בע"ה לברכה פרשת מקץשבת " חג" ל מיד נכנסיםחנוכה והאנו מסיימים את חג 

ת ַהָבָשר, ֵאת ֶשַבע " פרעה מות חלובלחנוכה  רמז פרשהחז"ל מצאו ב ַותֹּאַכְלָנה ַהָפרֹות, ָרעֹות ַהַמְרֶאה ְוַדקֹּ

ת ת ַהַמְרֶאה ְוַהְבִריאֹּ ִלים, ַהְבִריאֹות ְוַהְמֵלאֹות ... ַהָפרֹות, ְיפֹּ ִלים ַהַדקֹות, ֵאת ֶשַבע ַהִשבֳּ          "ַוִתְבַלְעָנה, ַהִשבֳּ

ָמַסְרָת ִגבֹוִרים ְבַיד ַחָלִשים ְוַרִבים ְבַיד ְמַעִטים ּוְטֵמִאים ְבַיד  "   כפי שאנו מציינים וכפי שאירע בחנוכה 

ֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ְטהֹוִרים ּוְרָשִעים ְבַיד ַצִדיִקים ְוֵזִדים ְבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך ּוְלָך ָעִשיָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבע

   .גאולת מצרים ינס  מושלבסוף התקיי כפיו "  ָעִשיָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה

ַוַיֲחֹלם, ְוִהֵנה ֻסָלם ֻמָצב   על חלומות משמעותיים ומשמעותם. אצל יעקב נאמר " )שוב (אנו קוראים 

ב, ִמְשָנתֹו,  ...ַאְרָצה ֹּאֶמר, ָאֵכן ֵישַוִייַקץ ַיֲעקֹּ שם לב להבדלים  אהרון מקרלין " האדמו"ר  ַבָמקֹום ַהֶזהה'  ַוי

ֵלם ועושה מעשה ואילו אצל פרעה נאמר " מברך צדיק כשמתעורר מיד קם  -אמר ו ה חֹּ ַוִייַקץ,  ...ּוַפְרעֹּ

ה שמדובר בחלום בעל משמעות הוא הבין  ,התעורר" פרעה חלם חלום משמעותי ַוִייָשן, ַוַיֲחֹלם ֵשִנית . ַפְרעֹּ

 התהפך על משכבו והלך שוב לישון ... -ומה הוא עושה 

ה, ְוִהֵנה ֲחלֹום ַוִתְבַלְעָנה" ִלים, ַהְבִריאֹות ְוַהְמֵלאֹות; ַוִייַקץ ַפְרעֹּ ִלים ַהַדקֹות, ֵאת ֶשַבע ַהִשבֳּ          "  ַהִשבֳּ

פרופ' נתן אביעזר מסביר בגיליון " והנה נשלם חלום שלם לפניו והוצרך לפותרים " ביר  סמ רש"י 

שהוא פותר או אינו מביא את השאלה או הבעיה . רשי פרשנות רש"יאוניברסיטת בר אילן מתשס"ב את 

 .את מה בטקסט רש"י בא לפרשא עיין ולמצוואנו צריכים לפתרונותיו רשנותו ו פאלא נותן את מפרש 

פרות  החלום הראשון עוסק בפרות שאכלו פרות אחרות. .םמשמעותיי  מותשמדובר בחלו  פרעה הרגיש

אבל התופעה של   אוכלות את בני מינם ןינ אובטח ש  ואינן אוכלות בשר או בע"ח אחרים צמחוניותאמנם 

א  זו כבר תופעה לשיבולים אחרות   תלעוולים שב ובי ש מאידך ,ה תופעה חריגהנ חיות שאוכלות חיות אינ 

אוסף את  פרעה ולכן  למלך האימפריה. מסר מבורא עולם מסר מאלקיםלו פרעה מבין שיש  .טבעית בכלל

ה ָלֶהם ֶאת " כל חכמיו ויועציו הפֹוֵתר אֹוָתם -ְוֵאין"  " ולא חלומותיוֲחֹלמֹו-ַוְיַסֵפר ַפְרעֹּ " מן הסתם   ְלַפְרעֹּ

)אנחנו עוד נפגוש אותם חכמים ביותר   םוחרטומייועצים היו לו אין ספק ששהרי הוא קיבל פתרונות רבים 

הוא שומע על  " פתאום "  .אבל הם לא נראו לוהסברים אשר נראו להם נתנו לו כנראה שהם בהמשך ( ו

ֵתינּו:-ָלנּו ֶאת-לֹו, ַוִיְפָתר-ַוְנַסֶפר " בפתירת חלומות יוסף בעל הניסיון יוסף מוזעק " .ָפָתר ִאיש ַכֲחֹלמֹו, ֲחֹלמֹּ

ה, " ופוסק את פרשנותו  את החלום פרעה מיד מקבללו ואכן כשיוסף פותר  פרעהמהכלא אל  ֹּאֶמר ַפְרעֹּ ַוי

ה ֶאלקִאיש, ֲאֶשר רּוַח ֱאֹל ֲהִנְמָצא ָכֶזה  ֲעָבָדיו:-ֶאל ֹּאֶמר ַפְרעֹּ - יֹוֵסף, ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת-ים בֹו ַוי

ֹּאת, ֵאין-ָכל למה דווקא הפתרון של יוסף נראה  ת יוסף מאסיר למשנה למלך.א ךוהופ" .ָחָכם, ָכמֹוָךָנבֹון וְ - ז

 על סמך מה פרעה הבין שזה הפתרון הנכון ? מול פתרונות חכמי מצרים ? נו פתרו מה היחוד של לו ?

 על השני ויש אחד הם חזרה  ששני החלומותהבין פרעה  "נשלם חלום שלם לפניו"נחזור לרש"י שאמר 

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל" " לדעת פרעה קולעהוא "את הסברו  כשיוסף מתחיל .פתרון אחד ומסר מה' ה, -ַוי ֲחלֹום ַפְרעֹּ

ְרֹעה ֶאָחד הּוא: הקֵאת ֲאֶשר ָהֱאֹל פַּ ֶשה, ִהִגיד ְלַפְרעֹּ ת, ֶשַבע ָשִנים ֵהָנה, ְוֶשַבע  ....ים עֹּ בֹּ ת ַהטֹּ ֶשַבע ָפרֹּ

ת, ֶשַבע ָשִנים ֵהָנה: בֹּ ִלים ַהטֹּ את הוא קיבל  לכןו הרגיש " בדיוק כפי שפרעה עצמו ֲחלֹום, ֶאָחד הּוא  ַהִשבֳּ

ֲחלֹום ֶאָחד על סמך שלוש מילים " רש"י מלמד ש .הבין שמדובר בשליח ה' חכם ונבוןהוא  .הזההפתרון 

לפי  יווןופסת כ ההיסטוריה של עם ישראל תמכאן נבחר יוסף למשנה המלך ו שחוזרות בטקסט " הּוא

נפילה לצרות ויציאה  סיפור גאולת ישראל לאורך הדורות זהו  כפי שאנו מוספים בימי החנוכה ה' תכנון 

  ...ִריָבם ַדְנָת ֶאת ִדיָנם ָנַקְמָת ֶאת ִנְקָמָתםְוַאָתה, ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים, ָעַמְדָת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם: ַרְבָת ֶאת "  ...מהם 
 ".ַהֶזהּוְלָך ָעִשיָת ֵשם ָגדֹול ְוָקדֹוש ְבעֹוָלָמְך ּוְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ָעִשיָת ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְכַהיֹום 
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  מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, 


