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    מקץפרשת השבוע נגיעות מ

 

ץ פרשת        .יכול להגשים את החלומות עליהם הוא חלםופועל נכון  בזמןתעורר מ, קיץמה םאדש מלמדת ִמקֵּ

שניצל  לפי פתרון יוסף והתגשמותם פרעהחלומות קוראים על אנו . ומצילם הקב"ה משגיח על מאמיניו

 הוא  .למשנה למלך מצריםבכלא שנשכח יר סאממן יא בלתימהפך  הוא עובר .יוחלומותומגשים את 

כשרה האו  וזאת ללא כל ניסיון ניהולי תכליכלוחכמה  כישורי ניהול מרשימיםמפגין ובמשרה מצליח 

 .כפי שראה בחלומובדיוק  גורלם בידושמים את ו משתחווים לואשר  ואחית אגש ופהוא ו כלשהי

 

את ימי החנוכה אלמנטים ומוטיבים רבים המזכירים נקראת בד"כ בשבת חנוכה אשר פרשת מקץ ב

קב"ה בזכות ההושגה ן הרשעה ומלכות יובימים ההם על  המכביםהמרשים של  ניצחוןה .תםומשמעו

 חזקצבא ניצחו  וחסרי הניסיוןהחלשים  .האחים המכבים של רב האומץ הומלוכדת העמידה הובזכות 

חלומות פרעה את  ותמלחמות המכבים מזכיר .בשם ה'יצאו והמכבים  םחוכסמכו על היוונים  .היטב ומצויד

ת ֶשַבע ַהָפרֹו"  ת ַהָבָשר, אֵּ תַותֹּאַכְלָנה ַהָפרֹות, ָרעֹות ַהַמְרֶאה ְוַדקֹּ ת ַהַמְרֶאה ְוַהְבִריאֹּ ַוִתְבַלְעָנה,  ... ת, ְיפֹּ

אֹות ִלים, ַהְבִריאֹות ְוַהְמלֵּ ת ֶשַבע ַהִשבֳּ ִלים ַהַדקֹות, אֵּ  "  ַהִשבֳּ

 

ת כתוב " בפרשה -לניסי חנוכה ים רמזעל ההאדמו"ר נפתלי מרופשיץ העיר  ֶרב ַמְשַאת ִבְנָיִמן ִמַמְשאֹּ ַותֵּ

 ביד" מסרת גיבורים  - ָחֵמׁש ָידֹותמודים לה' על "  אנו בחנוכה  "על הניסים"בברכת "  ָחֵמׁש ָידֹותכָֻּלם, 

 .י תורתךעוסק בידצדיקים וזדים  בידטהורים רשעים  בידמעטים טמאים  בידחלשים , רבים 

 

ות הרצויה על דרך ההתנהגואמונתו הרבה על  מעבר לצניעותו תמלמד גדולתולמרות יוסף התנהגותו של 

לבלבל הצלחה למרות היותו המשנה למלך הוא יודע את מקומו בעולם ולא נותן ל, של יהודי בניכר ובגלות

בנים ה לו נולדיםהצלחתו בשיא  .כוחו ועוצמתו עשו לו את החיל הזהולא את ה' הוא מבין שהכל מ ,אותו

ף יַֻּלד " שנות הרעב ובכל זאת השמות שהוא קורא להם מפתיעים במהלך שנות השבע ולפני וזאת  ּוְליֹוסֵּ

י ָבִנים, ְבֶטֶרם ָתבֹוא ְשַנת ָהָרָעב ף ֶאת ...,ְשנֵּ ם ַהְבכֹור, ְמַנֶשה:-ַוִיְקָרא יֹוסֵּ ֲעָמִלי, -ָכל-ַנַשִני ֱאֹלִהים ֶאת-ִכי  שֵּ

ת ָכל ית ָאִבי-ְואֵּ ִני, ָקָרא ֶאְפָרִים:ו  .בֵּ ם ַהשֵּ ת שֵּ שמות לילדיו הוא קורא  " ֶאֶרץ ָעְנִייִהְפַרִני ֱאֹלִהים, בְ -ִכי  אֵּ

  יך מצרים היאאו "ַנַשִני ֱאֹלִהים -ִכי " –למצבו ולסטטוס אשר אליו הגיע  גמור בהקשרים עצובים ובניגוד

 .                                               בית אביומשפחתו ולאך הוא מתגעגע ל כל הכבוד ההצלחה האושר והעושראת  יש יוסףל? "  ֶאֶרץ ָעְנִיי" 

 

ו שוכח לרגע מהיכן הוא בא ולהיכן נבמצרים הוא אינהפרשן רבי יצחק אברבנאל מעיר שעם כל גדולתו 

. ילדיו מבית אביו ומארץ ישראל יםמרוחק,הם  בגלות יםחים שהלילדיו  מבהיריוסף מבין ו .הוא שייך

בדיוק כפי שאלפי  ,לאן עליהם לשאוףעת שמם יזכיר להם בכל ועל ארץ מוצאו ו תהאבועל מסורת דלים ג

מרגיש יוסף  התגעגעו וציפו לארץ ישראל אשר בכלל לא הכירו. דורות של יהודים שגדלו בגלותושנים 

" לאבד כל זכר ושייכות למוצאו  להתייוון" הוא במצבו הכי טבעי  .ומנחיל זאת לילדיוזר ולא שייך 

הוא היהודי הראשון יוסף  .סיבה להתגעגע אליהםשום במיוחד כאשר אחיו דחו וזרקו אותו , אין לו 

יכל הוא שהגיע לעוצמה ולרמת השפעה עצומה בעולם העתיק תוך השפעה על כל גויי הארץ והסביבה 

 .שאנו שונים בעלי יעוד שונה מלמד הוא .הוא עמד בפיתוי העצום וסירב להפוך למצרי םביניהלהטמע 

אנו שומרים על זהותנו העברית ואחרי המכבים אלפי שנים אחריו  .נולד גדל ומת כעברי גאה כל חייו יוסף

 .  לשמור על מסורת ישראל חירפו את נפשםוסירבו ובזכות אלו ש בדיוקווה היהודית והישראלית בגא

 

הם חטאו  ה של העם היהודימעוצמקור הופלים ב"עלילות " אשר יוסף טווה להם מלמדים על נההאחים 

ִמים ֲאַנְחנּו ַעל" – , הביעו חרטה מלאהוביצעו פשע נורא ביוסף אולם הם השתנו  ם כאשר ה " ָאִחינּו-ֲאשֵּ

כָֻּלנּו, ם " ואומרינשארים מאוחדים הם מתפלגים ולא הם ימחפשים אשמים בינמואשמים בריגול הם אינם 

י ִאיש לה' גם בימים אלו של אתגרים מצפון ומדרון נתפלל . " ֶאָחד-ַאִחים ֲאַנְחנּו ְבנֵּי ִאיש ... ֶאָחד ָנְחנּו-ְבנֵּ

 " ַהזֶּהה ּוֻפְרָקן ְכַהּיֹום ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל ָעִשיָת ְתׁשּוָעה ְגדֹולָ  ּ"   - בניסים ונפלאות שנזכה

  

 

 
 .וחנוכה שמח חודש טוב םשבת שלו

 שלר איתן

  ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי 


