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 חנוכה שבת מקץ פרשת

 חנוכה שמח -שבת שלום  וחג

 בשואה שנספו ל"זואחי  הורי של לזכרם זה תורה דבר מקדיש אני

  שבוע שעבר אשר קראנו ב-וישב אך אני אתחיל את דברי מפרשת  -מקץ פרשתהיום אנו עומדים ב  

 "שנה שריע שבע בן יוסף יעקבאלה תולדות : וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען "ב  המתחילש

 הטבחים- שר פרעה סריס פוטיפר ויקנהו מצרימה הורד ףויוס"  אני מדלג עד .ב  -א-וישב לז" וכו

 . א -לט" השמ הורידוהו אשר הישמעאלים מיד מצרי איש

 0156  בשנת לאור שיצא-  קלר וורנרהכומר   של הספר את אולי זוכר השלושים בשנות כאן שחי מי

 לאורך כבר שנמשך, החריף לפולמוס כמענה זאתו " כהיסטוריה ך"התנ" בשם, לעברית מתורגם

 הוא יוסף לסיפורי הגיע הסופר וכאשר   ? אגדה אולי או היסטוריה הם המקרא סיפורי האם .  דורות

 עליון מושל כשהיה עימהם והתפייס למצרים אחיו י"ע שנמכר יוסף על הסיפור:  כדלהלן כתב

 .         העולם ספרות של ביותר היפים הסיפורים אחד, ספק בלי נוה ,במדינה

 יוסף במכירת האחים של הכבד  החטאנושא   על שונים ממקורות ולהביא, קמעא להרחיב ברצוני

 .העתידיות ותוצאותיהם לישמעאלים

 חוקי מכלל וחרגו, ופשעו חטאו אבותינו שבהם, מקרים, מסתיר או מכסה אינו, בכללו ך"ותנ המקרא

 אשתו לשרי ומרבינו אא אברהם:  עונותיהם של אבותינו מ קטן חלק רק נזכיר אם ודי .  האנושות

, מלך גרר אבימלך אצל גם זהמשפט  על וחוזר- " את אחותי נא אמרי(" יב יא)  מצרימה ברדתו

 בנו יצחק גם לימים. ( ז,כו)למדבר ישמעאל וילדו הגר את מגרש אברהם- שרי לדרישתו- ( יד,כא)

בשתוף ערמומי  תכסיס רוקחת רבקה  -( יא,כז.)כאחותו אשתו רבקה את ויציג אביו מעשה על יחזור

 -את עשו עוכשמ " המרמה מעשה עם משלים אינו עשו,  מבכורתו עשו את ומנשלים יעקבבנה  םע

 הזעקה עלולד   -כז" ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי  מאוד עד ומרה גדלה צעקה ויצעק אביו דברי

 שנות אלפיים, יותר מאוחר רבות דורות ,ישראל עם ישלמו, ל"חז כותבים ,  עשו של, הזאת הגדולה

 .                               ומרות גדולות זעקות ,ישראל בני יזעקו בהם ,גלות

 יוסף מכירת עוון

 מקום תופס יוסף מכירת נושא, כדלהלן כותב יוסף- מכירת לעוון בהתיחסו- לייבוביץ ישעיהו פרופסור

 האבות חיי בפרשת ל"חז תפיסת. האומה בתולדות הגדול הפשע וגם הגדול הארוע והוא, ראשון

 חמורות תוצאות,יאוטומט באופן כמעט גוררים, ופשע חטא וכל, פנים-במשוא מכירה איננה הצדיקים

 בתקופה זו תפיסה לאור, מכך יתרה.   עול או עיוות רשעות מעשה כל על פרעון ויש, לעושיהם ביותר

' מלכות הרוגי עשרת' פרשת כי,  מאוד עמוק רעיון גם שהוא המבעית הרעיון הועלה יותר מאוחרת

 כפרה אלא אינה , הגויים ובשעבוד בגלות וקיומו החורבן מאז ישראל -עם יסורי פרשת את המסמלת

 לדורותיו ישראל-עם יסורי וכל, לאחיהם שחטאו האומה -אבות  השבטים-האחים עשרת חטא על

 הגדול" ממדרש ציטוט י"ע זה רעיון מחזק  הוא לזה ובסמוך.   האבות עוון מירוק בבחינת הריהם

 ונגלה שנאמר, שמתו עד לשבטים נתכפר לא יוסף מכירת עוון:  מנא רב אמר": האומר" התימני

 ( . יד-ישעיה כב)ון הזה לכם עד תמתון והע יכפר-אם צבאות' ה באזני

  .                                                              
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                        -  לייבוביץ ישעיהו פרופסור לפי, יוסף למכירת, ותמר יהודה פרשת סמיכות  ובנושא

 את בכך מפסיקה כשהיא, יוסף פרשת לתוך,ותמר יהודה פרשת את לשלב צורך התורה ראתה למה

   התשובות את התנאים מן שניים עונים כך ועל?  הדברים סיפור רצף

 אנו שמוצאים כפי) לירידה ירידה לסמוך כדי: אמר אלעזר' ר ,יוחנן' ור אלעזר' ר:         הבאות

 שבראשונה כפי" להכר   הכר" לסמוך כדי:אומר יוחנן 'ר "(הורד סףווי" כנגד" יהודה וירד" בפסוקים

 בעת ותמר יהודה בפרשת ובשניה "(לב/לז) היא בנך הכתונת נא הכר" : יהודה ביוזמת ליעקב נאמר

 (                                                                                                           כה/לח" )האלה והמטה והפתילים תמתוהח למי נא הכר: "ליהודה תמר אומרת -להישרף הוצאתה

 שמאותו, כך על עומדים כבר יותר המאוחרים וגם םיהתלמודי המקורות, ותמר יהודה פרשת לעצם

 כ"אעפ, בה להתפאר אין שלבטח פרשה ,  לדורות בו דבק דופי הרבה אשר, וכלתו יהודה של זיווג

 ממנה משפחה אותה של מוצאה על   פרטים התורה לנו מגלה שבכך,  מהעובדה להתעלם לנו לא

, להוכיח ואף להצביע כדי וזאת (  א/כג,ב שמואל" )יעקב אלוהי משיח" המכונה ישראל מלך-דוד יצא

 ! כשר תמיד איננו הביאולוגי היחוס מבחינת מוצאם, בישראל וטובים גדולים כי

 יוסף ואשת פוטיפר                                           

רעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פ" 

המקרא מספר                                                                           (א-וישב לט ) "הורידוהו שמה

ויהי יהוה "וכמו שכתוב בהמשך , של יוסףשיחק מזלו    : צנוע ומאופק מאד בלבוש פיקנטי  לנו סיפור

לו ביד יוסף ולא  ויעזוב כל אשר"                לט ב "ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצריאת יוסף 

ויהי אחר " ו -לט"הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה-ידע איתו מאומה כי אם

מילה זו -" וימאן" ז-לט "מייוסף ותאמר שכבה ע-עיניה אל-יו אתשא אשת אדונהדברים האלה ות

 . לשכב אצלה מעידה על התלבטותו הקשה של יוסף בסירובו  ן אאאכמו וימ בשלשלת שמסומנת

כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל " תואר -ויהי יוסף יפה"י מגיב על המילים "רש

 ויהי( "יא)י ממשיך לפרש את הפסוק "רש" ה אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך"אמר הקבבשערו 

רבות התלבטו  ל"חז ."ואין איש מאנשי הבית שם בביתכתו אכהיום הזה ויבא הביתה לעשות מל

אמרה חולה אני ונשארה  איום חג היה וכולם הלכו לחגוג והי, ויהי כיום הזהוהם מפרשים  ,בפסוק זה

חנן ר יו"א      :   ( לו עב,פרק סוטה),כתוב בתלמוד בבלי"כתו אלעשות מל" על המילים ו. בבית

חד אמר או ,כתו ממש נכנסאחד אמר לעשות מלא, רב ושמואל, נומלמד ששניהם לדבר עבירה נתכו

           "באיתן קשתו מיד ותשבו", אלא שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו, לעשות צרכיו עמה

 . כ-לט" ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר "של הסיפורהמשכו 

 חייו סיפור את שמספרות פרשיות שתיהן " ,וישב" ופרשת" מקץ" פרשת   : נויתולפרש אחזור

 יוסף של הביוגרפיה ראשית    .  החלומות בעולם נמצאים אנו ותהפרש ובשתי יוסף של המופלאים

 חלומותיהם שני בסיפור היא"  וישב" של  וסופה, שחלם החלומות שני בסיפור היא" וישב" בסידרת

-מבית לעבור זוכה יוסף     באמצעותםש, האופים -ושר  המשקים-שר יריםהבכ פרעה פקידי שני של

                                                                                                   !!!   השלטון לעולם הסוהר

א -מא"היאור---נה עומד עלהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והוי"  פרשת מקץ מתחילה במשפט

ומצפה , האופים-המשקים ושר -שר  את חלומותיהם של  הסוהר פותר- תשמסתדר לא רע בבי יוסף

 שכל  -פרעה ו.   של פרעהורים ולא פת  כתוצאה מחלומותיו הבלתי מובנים תבוא לישועה אשר 
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 .חייםאנשים ובעלי כולל , מצריםמזין ומפרנס את כל אוכלוסית ה היאור הוא ש הנילוסחלומותיו הם 

 התופעהכי  ר חלומותיו פשאינם מסוגלים להבין את שוחרטומיו  אסף את יועציו  לעמו  דואג  הפרע

אינה ,  תבלענה שיבולים בריאות וטובותשפרות רזות בולעות פרות שמנות ושיבולים דקות ושדופות 

 -בע  חוקי הטמתישבת עם 

                                                        

 ניזכר וכאן כבר   ,נויכפי שמקובל לקרוא לזה בימ, שמסוגל לחשוב מחוץ לקופסה, נחוץ כבר אדםכאן 

לחרטומים ולפרעה  את החלומות שיוסף וסיפר , לזכור את יוסףאשר לפני כן לא רצה , המשקים-שר 

                                    .  ר להם בבית הסוהרפת

                                                                                       לאגרא רמא עמיקתא מבירא                                         

.    יד-מא" פרעה---אל ף שמלותיו ויבאיויגלח ויחלויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור " וישלח פרעה 

פרעה מספר ליוסף את שני         .מעבד עברי לשליט מצריםוהופך , עובר מטמורפוזהיוסף 

 ,והסיבה שחלמת פעמיים " הגיד לפרעה האלוהים עושהאת  אשר  "ועונה לו  יוסף מצטנע ,חלומותיו

פרעה .  לשים אותו על כל מצרים, חכםוויש למהר למצוא איש נבון  ,סימן שזה עתיד להתגשם בקרוב

פרעה  "וישם רביד זהב על צוארו"את טבעתו מוסר לו ו למלך–ממנה בו במקום את יוסף למשנה 

  מה-מא פרע כהן און לאשה  -פוטי -ויתן לו את אסנת בת''. מדגיש מחדש את הסמכויות שנתן ליוסף

.      י קשרי משפחה כדי שלא יאמרו עבד כי ימלוך"גם ע, לחברה המלכותית ,פרעה מכניס את יוסף . . 

-יוסף בר כחול  ויצבור"( מט,מא),כמו שכתוב בחומש, לשבע שנים הוא אסף  מזון , חיל עושהסף וי

לבכור קרא מנשה - נולדו שני בנים מאסנתוליוסף   ":אין מספר-ר כיועד כי חדל לספ דהים הרבה מא

וכמו שהוא חזה התחילו שבע שנות הרעב , חלפו השנים ויוסף בן שלושים שנה.  השני אפרים -ושם 

 והרעב התפשט בכל הארץהארצות בכל 

 אחי יוסף באים למצרים                                          

ל מתרגמים "חז א -פרק מב-מקץ" עקב לבניו למה תתראו וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר י" 

רדו שמה  " ובני עשו כאילו אתם שבעים למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל -אואת המילה תתר

    .   פן יקראנו אסוןאיתם ואת בנימין לא לקחו , ועשרה מהאחים ירדו למצרים     . " ושברו לנו משם

רם ויתנכר אליהם וידבר איתם ייוסף את אחיו ויכוירא ( ז,מב: )לו ארצה-ו אחי יוסף וישתחווויבא

הוא נזכר  ,בדילמה קשהיוסף . ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל?  הם מאין באתם יקשות ויאמר אל

תם אוויוסף האשים .  ובמה שהם עשו לו לאחר מכן   וספר להם  בחלומות שחלם להםובעברו 

 דורש בתוקף הביאו ויוסף  .אודות המשפחה  את כל מה שהוא רצה לדעתבריגול והם מספרים לו 

ו מתחתאוסר אותם לשלושה ימים ויש באהוא . לא תצאו מכאן, את אחיכם הקטן הנה ואם לא

כאילו יוסף מכיר את אחיו והם לא מכירים , דו משמעי הטקסט שבחומש. אחרות נוספותות עהפת

והתחילו , מאד נבהלוו ,הכירו אותום הוגם , הוא הכיר אותם מיד שיח-לפי הדו  למעשה אך, אותו

מהם ומסתיר , אך יוסף עדיין שומר מרחק, אשמתםלבין עצמם ב ינםוהודו ב  , להתחרט על מעשיהם

יוסף מכין להם הפתעה       .לעיניהם  ,וגם שם את אחיהם שמעון במאסר, העזיםאת רגשותיו 

שלח ו  ם של כולם את כספם חזרהם בהסתר בשקיישלו ,את כליהם בר לאמהוא מצווה ל, נוספת

ויחרדו איש אל אחיו פחד יוסף נפל "הוחזר כספם ש  לאחים  נגלה עד מהרה  .  אותם לדרכם 

מספרים ליעקב את ההשתלשלות ו,  לבית אביהםהאחים חוזרים לכנען                  כב-מב "עליהם

 . אחיהם הקטןבנימין להביא איתם את של יוסף ואת דרישתו החד משמעית , הענינים 
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ואמר  , לשלוח איתם את בנימין יעקב מסרב בכל תוקף.   ם יוסף אינם מגלים לואך את פגישתם ע

ו    -מב" ואת בנימין תקחו עלי היו כלנהאיננו –ושמעון ,   איננו-יוסף  אותי שכלתם"להם את המשפט 

קם יהודה  ,וגם לשבור אוכל, הן בגלל אחיהם שמעון, עקב הצורך לחזור למצרים ,באוירה קשה זו

יעקב התרצה ונתן להם את ברכת .   בנימיןחריות להחזרת ולקח על עצמו את הא, ם יעקבלדבר ע

     .וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף. מתנה לאיש וגם שלחהדרך 

"   ימהאני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצר" :לאמירתו הנרגשת של יוסף מכאן נפתחה הדרך

 . ישראל מצרימהלירידת כל משפחת ו,  ד  -ויגש מה

לסיום                                                                                                                                            

יום ששי שעבר ב  אלבויםבשמיעת רעיון מענין ששמעתי בתכניתו של דב  -םאני רוצה לשתף אתכ

שגם היה מודע תואר -יפה מאד וחכם  כנעראר את יוסף תאשר  ,לוגהמרואין היה פרופסור קוץ פסיכו

 ומסיבה זו בלבד כבר שנאו אותו האחים" ועשה לו כתנת פסים"אביו אהב אותו מאוד ו, לתכונות אלה

והנה קמה אלמתי וגם נצבה "שכולם מאלמים  אבל הוא גם המציא את החלומות כגון האלומות . 

ואם  .       וזה רק הגדיל את שנאתם של האחים" ותשתחוין לאלמתיוהנה תסובינה אלומותיכם 

אותו בשדה  ונוכל להבין את קבלת הפנים כאשר רא, נוסיף על כך את הקנאה ושנאה בין נשות יעקב

אחרי     יט-לז " ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא" . מרחוק והתנכלו להמיתו

על כן היה לו קל , רצה לשכוח את עברו באופן מוחלטיוסף , הרהסו-והישיבה בבית ,ראומה הזאתהט

לא התקשר עשרים ושתיים שנים  וזו יכולה להיות התשובה  מדוע,  כל כך להתנתק ממשפחתו

    .לאחיוולהתנכר ...לשאול לשלום אביו

 

 

 

 

                                                   

     



                                                 

                   

    

                                                                                         

      

     

  

     

                                                  

                                                                 

 

 

                 

                

       

 


