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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - )מ(קץ שם לחושך

 ממתי? -'ויהי מקץ שנתיים' 

ה ָנתִַַ֣ים ָיִמִ֑ים ּוַפְרע ַ֣ ץ ש ְ ֵּ֖ י ִמּק  ֵ֥ד ַעל ַוְיִהִ֕ ה ע מ  ֵּ֖ ם ְוִהּנ  ר ח ל ֵ֔  1.ַהְיא ֹֽ

מקץ.  -נדבר על תוכן הקריאה אלא על שם הפרשה לא הפעם 

? מדובר ממתי -ראשית ננסה להבין 'ויהי מקץ שנתיים ימים' 

על שנתיים אחרי מה? רש"י בסוף פרשת וישב מפרש כי 

שנתיים מאז פתר יוסף את חלומותיהם של הכוונה היא לתום 

ואז חלם פרעה את  -שר המשקים ושר האופים בבית הסוהר 

 חלומו על היאור.

וצריך להבין למה זה חשוב לדעת שזה היה אחרי שנתיים. ואם 

זה היה משנה משהו?  -זה היה אחרי שנה וחצי או שלוש שנים 

חשו בסיפורים אחרים לא נאמר לנו אחרי כמה זמן הם התר

למשל לגבי אשת פוטיפר לא נאמר  -מאז הסיפור שקדם להם 

כמה זמן לאחר שיוסף התחיל לעבוד אצלם בבית היא התחילה 

עם הפניות שלה אליו או למשל כמה חודשים יוסף היה בבית 

ומדוע כאן  -הסוהר עד שקיבל את האחריות על יתר האסירים 

 חשוב לציין שזה היה לאחר שנתיים?

 למה זה חשוב? - 'מקץ שנתיים'

מז לתשובה וננסה ז לנו רש"י ר  מ  שם, בסוף פרשת וישב, ר  

אחרי שיוסף ביקש משר המשקים שיזכור אותו  להבין אותו;

  -אצל פרעה, לא זכר אותו השר 'וישכחהו' 

הוזקק להיות אסור שתי שנים,  מפני שתלה בו יוסף לזכרו

 יםשנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהב

 2.ולא בטח על מצרים הקרויים רהב (תהלים מ, ה)

מה רש"י רוצה מיוסף  -לא נכנס כרגע לשאלה שכולם שואלים 

ה קר  שאם הקב"ה מ   !שלא יעשה את ההשתדלות שלו? -

לא תבקש  -לפניך שר בממשלת פרעה ואתה פותר לו חלום 
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לא  -'לזרוק מילה' לפרעה שישחרר אותך? -ממנו לזכור אותך ו

נכנס לזה, אלא רק נלמד מכך שחלומו של פרעה היה שנתיים 

חלומות השרים בית הסוהר. ועדיין פתרון ימים מדויקים לאחר 

וכן למה  יש להבין למה זה חשוב לדעת שזה בדיוק שנתיים,

'מקץ' נקבעה כשמה של הפרשה, שהרי אנו  -המילה הזו 

יודעים ששמה של פרשה מגלם בתוכה את כל תוכנה ומנסים 

 לבררו.

 הקב"ה צוחקכש

  -חז"ל אומרים על הביטוי 'מקץ שנתיים ימים' 

ָלה ֲאפ  ה ּבָ ִנים ַיֲעש ֶׁ ה ש ָ ּמָ ָלם ּכַ ְך, ְזַמן ָנַתן ָלעו  ם ַלחש ֶׁ ץ ש ָ  ...ק 

ה  ִנים ַיֲעש ֶׁ ה ש ָ ּמָ ף ּכַ ס  ְך, ְזַמן ָנַתן ְליו  ם ַלחש ֶׁ ץ ש ָ ר, ק  ָבר ַאח  ּדָ

ם ְרע ה ֲחלו  ץ ָחַלם ּפַ יַע ַהּק  ִהּגִ יָון ש ֶׁ ית ָהֲאסּוִרים, ּכ  ב  ָלה ּבְ ֲאפ   3.ּבָ

 -, להיפך קץהרי אין כאן שום  -מה שכתוב כאן הוא מדהים 

לגלות. הנקודה להתגלגל למצרים ויורד  מתחילכאן עם ישראל 

בדל שהיה לו היא שיוסף חשב שלתוכניות שלו יש משמעות, 

  -מחשבה אחד קטן. יש משפט עממי מפורסם ביידיש שאומר 

 ַא מענטש טרַאכט און גָאט לַאכט

 -'אדם חושב ומתכנן  -פירושו המילולי של המשפט הוא 

והקב"ה צוחק'. אדם טורח ומתכנן ומשוכנע שיש משמעות 

הוא ייצר קשרים טובים עם המיניסטר ההוא  -לתכנוניו 

בה, ישכנע את ווהיחצ"ן הזה, הוא יארגן מסיבת עיתונאים ט

עורך הדין וידאג שהשופט וכו'... 'קץ שם לחושך'. מהו 

החושך הוא כשאתה לרגע אחד קטן מתבלבל  -החושך? 

 'אין עוד מלבדושהכל הוא '-ושוכח שהעולם כולו הוא אלוקות ו

 נוצר חושך.או אז בעולם  -
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 להיות בן חורין מהחושך

אור, לעומת זאת, הוא כאשר רק האור האלוקי מופיע בעולם. 

בכל הסברות של יוסף  -כל פרשת מקץ היא 'קץ שם לחושך' 

  -יש קץ ואז הוא מזוכך מספיק כדי לבוא לפני פרעה ולומר לו 

ת ה אֶׁ ֵּ֖ ֲענֶׁ ֹֽ ים יַ י ֱאל ִהִ֕ ְלָעָדִ֑ ה ּבִ ְרע ֹֽ ם ּפַ ו  לֵ֥  .ש ְ

'אין לי יותר  -ספק לעצמו ספק לפרעה  -'זהו', אומר יוסף 

תכניות או תכנונים, לא לגביך פרעה ולא לגבי יתר החרטומים 

שעומדים פה סביב. ואם אתה לא מקבל את זה שרק 'אלהים 

תעשה לי טובה ותחזיר אותי לבור,  -יענה את שלום פרעה' 

משמעות לכלא. אני בן חורין מהחושך, מהמחשבות שיש איזו 

 לעוד משהו אחד בעולם'.

 להשתחרר ממחשכי המחשבה

קשה לתפוס את זה אבל כל אחד צריך לעבור את את המהפכה 

הזו במדרגה שלו, עד שיבוא הקץ, על כל מחשכי המחשבה 

 שאני חושב ומתכנן שאני משהו.

אז למה שנתיים ימים? ככה. כי ככה הקב"ה הקב"ה. זה לא 

ת לֹוג  ת ומשם ל  לּושר לרדת לג  קשור אליך בכל. רק עכשיו אפ

 את האלוקות שבתוכנו ואז נוכל להגיע מזוככים חזרה הביתה.
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לסעודה שניה - 'וייטב הדבר בעיני פרעה'

 היגיון של ילד בגן

הנושא של קריאת 'שני' בפרשת מקץ הוא חלומותיו של 

ההתלהבות  וההתפעלות של  -פרעה, פתרונו של יוסף ובעיקר 

 פרעה ועבדיו מהפתרון שהציע יוסף. 

נשאל כמה שאלות על כך, כאשר בראש ובראשונה השאלה 

  -המרכזית כפי שהיא מנוסחת על ידי האברבנאל 

הנה ייראה שקל שבקלים וריק שבריקים היה פותר אותם 

ומה ראה פרעה מפני .. .חלומות כמו שפתר אותם יוסף

הפתרון המבואר הזה בעצמו לעשות ליוסף יקר וגדולה, 

 4?!וח אלהין קדישין ביהולקראו נבון וחכם, וכי ר

דוגרי, הרי אם ניקח ילד בגן  -ננסה להבין את הדברים הללו 

כזכור לכולנו שבמצרים לא יורד גשם  -ונראה לו את היאור 

ומהיאור הזה עולות  -והשדות מושקים מהיאור, מהנילוס 

מה הדבר  -שיבולים שמנות ומלאות ולאחריהן שיבולים דקות 

אפילו אותו ילד מהגן, כשהוא יראה הראשון שיחשוב כל אחד, 

את התבואה הזו והשיבולים הרקות בולעות את השמנות 

והמלאות? וכאשר הוא יראה את הפרות השמנות ואת אלו 

זה נראה כל כך ברור שההצעה הזו של יוסף הייתה  -הרעות 

צריכה להיות מועלית על ידי לפחות מישהו אחד! איך יתכן 

מצרים המדופלמים, האימפריה שאף אחד מכל המוני חרטומי 

הגדולה והמתקדמת של העולם, לא היה מספיק חכם כדי 

שכל  -להציע את הפתרון שהאברבנאל אומר עליו בשאלתו 

 ילד קטן היה עולה עליו?!

 עסקת החבילה שבפתרונו של יוסף

וצריך להבין שפרעה, כאשר הוא מקבל את הפתרון של יוסף, 

בעסקת חבילה גם את  לא רק מקבל את הפתרון אלא מקבל

  -האמונה בקב"ה 

ה יד ְלַפְרע ֹֽ ֵ֥ ֵּ֖ה ִהּגִ ים ע ש ֶׁ ֱאל ִהִ֛ ֶׁ֧ר ָהֹֽ ת ֲאש ֶׁ ַ֣  5.א 
והמלך  -ולא רק זה אלא שהוא מקבל את יוסף כמשנה למלך 

בפועל! מה גדול כל כך בפתרון של יוסף? איך אומרים הילדים 

 מה היה 'הקאטש' בפתרון הזה ש'תפס כל כך את פרעה?  -

אורה כלל לא שואל את השאלה אבל באמת הוא רש"י, שלכ

 -עונה עליה בלי לשאול, אומר 

פותרים היו אותם, אבל לא . ואין פותר אותם לפרעה

לפרעה, שלא היה קולן נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח 

 6.בפתרונם

הם פתרו אבל באופן שלא דיבר אליו, שלא נשמע לו. רש"י אף 

  -ממשיך ומפרט מה הם הציעו 
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 .שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר

האמת? האינטליגנציה של החרטומים נראית גדולה מדי 

בשביל הצעה כזו. מאיפה הם הביאו את זה?! הרי לפרעה יש 

מה  -מן הסתם לא אשה אחת ולא פילגש אחת אלא עשרות 

 הם ביקשו לומר בזה?

 איפה הקאטש?

מאיפה היה ליוסף הצדיק האומץ  -ושאלה נוספת אחרונה 

להציע תכנית כלכלית עצומה כזו? הרי קראו לך, יוסף, כדי 

אחרי שהוא פותר  -לפתור חלום ואתה בא פה עם 'מכרז תפור' 

את החלום, יש לו הצעה ברורה וקונקרטית ליישום. מי שאל 

מדינית? אתה בסך -אותך מה לעשות כאן מבחינה כלכלית

אסיר שהובא עכשיו מבית האסורים, מהבור, כי כמו -הכל עבד

  -שאמר פרעה 

ו   ר א תֹֽ ם ִלְפּת ֵ֥ ו  ַמֵ֥ע ֲחלֵּ֖ ש ְ ר ּתִ אמ ֵ֔ יָךָ֙ ל  י ָעלֶֶׁ֨ ְעּתִ ַמַ֤ י ש ָ ֲאִנִ֗  7.ַוֹֽ
פרעה לא מתפעל מהפתרון  -אז תפתור אותו וזהו! ונשים לב 

עצמו אלא רק אחרי שיוסף מסיים להציע את ההצעה שלו, תוך 

רומז רמיזות מאוד ברורות לגבי התפקיד שלו עצמו בה, שהוא 

  -רק אז כתוב 

ל י ּכָ ֵּ֖ ינ  ה ּוְבע  י ַפְרע ִ֑ ַ֣ ינ  ע  ָבֵּ֖ר ּבְ ב ַהּדָ יַטֵ֥ יו ַוּיִ  8.ֲעָבָדֹֽ
 'וייטב הדבר' הכוונה אינה לפתרון אלא להצעה המעשית!

יוסף טען שההצעה שהוא מציע היא  -הסיבה היא ברורה 

היא חלק מהחלום ומפתרונו.  איננה 'חוצפה ישראלית' אלא

בחלום עצמו נמצא גם המראה של הפרות ושל השיבולים וגם 

הנקודה שכאשר נבין אותה נבין מה היתה הבעיה  -'הקאטש' 

 של החרטומים שלא הצליחו  לפתור את החלום לפרעה.

 כמה פרות בחלום פרעה?

מאז גן הילדים אנחנו זוכרים שיש בחלום פרעה שבע פרות 

חריהן מופיעות שבע פרות דקות ורעות. אבל זה לא שמנות ולא

  -נכון! נחזור לפסוק ונראה מה כתוב שם 

ה ִמן ַ֣ ִ֑ר  ְוִהּנ  ש ָ ת ּבָ ֵּ֖ה ּוְבִריא ַ֣ ת ַמְראֶׁ ו  ת ְיפֵ֥ ו  רֵ֔ ַַ֣בע ּפָ ר ע ל תָ֙ ש ֶׁ ַהְיא ִ֗

חוּ  ָאֹֽ יָנה ּבָ ֵּ֖ ְרעֶׁ ןָ֙ ִמן. ַוּתִ יהֶׁ ֲחר  ת ַאֹֽ ו  ת ע לַ֤ ו  רִ֗ ת ֲאח  ו  רַ֣ ֶַׁ֧בע ּפָ  ְוִהּנ ֵּ֞ה ש ֶׁ

ת ַעל ו  רֵּ֖ ל ַהּפָ ֵ֥צֶׁ ְדָנה א  ִ֑ר ַוּתֲַֹֽעמ ִ֛ ש ָ ת ּבָ ו  ֵּ֖ה ְוַדּקַ֣ ת ַמְראֶׁ ו  ר ָרעֵ֥  ַהְיא ֵ֔

ר ת ַהְיא ֹֽ ַפֵ֥  9.ש ְ

הפרות שמנות והפרות הרעות עומדות יחד אלו אצל אלו. 

עשרה פרות יחד, לא שבע! צריך -כלומר, פרעה רואה ארבע

הרבי  מדיוק זה לומדלשנות את הזיכרון שלנו מהילדּות. 

 שם, ט"ו. 7
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 שמדובר שאכן כל החרטומים רצו לומר 10יובאוויטש זיע"אמל

איך יתכן שפרעה רואה את  -ברעב ושובע, אבל אם אכן כך 

כשיש רעב אין  -הרעב ואת השובע גם יחד?! זה בלתי אפשרי 

 כשיש שובע אין רעב! -שובע, ולהיפך 

רק כשיוסף אומר לפרעה שמתחילת שנות השובע הוא צריך 

הרי אף אחד מהמצרים לא יבין מה  -להתכונן לשנות הרעב 

פשר הגזרות הכלכליות, הרי יש כזה שפע של תבואה ואילו 

משרד האוצר מכריז על קיצוצים וצנע! כלומר, לפי הפתרון של 

כולם חשים בפועל,  -יוסף, גם כאשר אלו הן שנות השובע 

גם מציאות של רעב, של קיצוצים.  -בחוש, ברגש ובשכל 

פותחים את  -לות שנות הרעב ולעומת זאת, כשמתחי

המחסנים ומתחילים להוציא את התבואה שנצברה בשנות 

 השובע, ואז יחד עם הרעב יש גם שנות שובע!
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 הפתרון נמצא אצלך!

כל החרטומים רצו לומר שהפתרון הוא רעב  -במילים אחרות 

ושובע, אבל הם לא הבינו איך יתכן שבתוך החלום יש בו זמנית 

'תקשיב  -זה יחד. רק יוסף בא ואמר לפרעה  גם את זה וגם את

זה לא שהקב"ה מתגלה אליך ואומר  -טוב מה זה אומר חלום 

שהוא כל יכול, אלא הוא רוצה לומר לך שאתה, אצלך נמצא 

 הפתרון. אתה יכול לחבר שני הפכים!'.

לכן כאשר יוסף מסיים את דבריו, פרעה לא מתפעל מהפתרון, 

-וקא מהמכלול, מההצעה, מכי זהו פתרון פשוט, אלא דו

 'הדבר' שהוטב בעיניו.

זהו שיעור אמונה מופלא איך אפשר לחבר הפכים יחד. זה מה 

 שמלמד יוסף בשיעור הראשון שלו את פרעה מלך מצרים. 
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לסעודה שלישית - יוסף הצדיק ומרדכי היהודי

 אוירה של מגילת אסתר

מקריאת 'שלישי' של הפרשה עולה דווקא תחושה של פורים, 

  -לא של חנוכה. הנה הפסוקים 

ת ה אֶׁ ְרע ַ֤ ַסר ּפַ ֵּּ֖ה ַעל ַוּיֶָ֨ ֵ֥ן א תָ ּת  ו  ַוּיִ ל ָידֵ֔ ַעַ֣ ָ֙ מ  ְעּתו  ש   ַטּבַ ַ֤ ְלּב  ף ַוּיַ ִ֑ ס  ד יו  ַ֣ יַ

י ְגד  ָ֙ ּבִ ָהֵּ֖ב ַעל א תו  ם ְרִבֵ֥ד ַהזָּ ש ֶׁ ִ֛ ש  ַוּיָ ו   ש  ֵ֔ ארֹֽ ו  . ַצּוָ ב א תִ֗ ְרּכ ַ֣ ַוּיַ

ר נֶׁהָ֙ ֲאש ֶׁ ש ְ ת ַהּמִ בֶׁ ַ֤ ִמְרּכֶׁ ו   ּבְ ן א תֵ֔ ו  ְך ְוָנתַ֣ ִ֑ יו ַאְבר  ּו ְלָפָנֵּ֖ ְקְראֵ֥ ו  ַוּיִ לֵ֔

לַעֵּ֖  ִים ל ּכָ ץ ִמְצָרֹֽ ֵ֥רֶׁ ל. אֶׁ ה אֶׁ ְרע ִ֛ ר ּפַ אמֶׁ ה  ַוּי ֶׁ֧ י ַפְרע ִ֑ ף ֲאִנַ֣ ֵּ֖ ס  יו 

א יָך ל ֹֽ ִ֗ ת ּוִבְלָעדֶׁ יש  אֶׁ ים ִאֶׁ֧ ת ָיִרֶ֨ ו  ְואֶׁ ָכל ָידִ֛ ו  ּבְ ִים ַרְגלֵּ֖ ץ ִמְצָרֹֽ ֵ֥רֶׁ  11.אֶׁ
  -ממש מזכיר לנו את פסוקי מגילת אסתר 

ת ְך אֶׁ לֶׁ ַסר ַהּמֶֶּׁ֜ ּה ְלמ ַוּיֶָ֨ ָנֵּ֖ ּתְ ּיִ ן ַוֹֽ ָהָמֵ֔ ֹֽ ֱעִבירָ֙ מ  ֹֽ ַ֤ר הֶׁ ו  ֲאש ֶׁ ְעּתִ֗ ָכִ֑ ַׇטּבַ  12...יְרּדֳּ
ּוס ַעל ּוש  ְוַהּסִ֗ בֶּ֜ ן ַהּלְ ו  ים  ַיד ְוָנתֶ֨ ִמֵ֔ ְרּתְ ּפַ ְךָ֙ ַהֹֽ לֶׁ ָ֙ י ַהּמֶׁ ַ֤ ר  ָ יש  ִמש ּ ִאֵּ֞

ת ּוָ֙ אֶׁ יש  ָ֙ הּו ַעל ְוִהְלּבִ ַ֤ יב  ו  ְוִהְרּכִ יָקרִ֑ ֹֽ ץ ּבִ ַ֣ ְך ָחפ  ֵּ֖לֶׁ ֵ֥ר ַהּמֶׁ יש  ֲאש ֶׁ  ָהִאֵ֔

ֵ֥ר ַהסּ  יש  ֲאש ֶׁ ַ֣ה ָלִאֵ֔ ָעש ֶׁ ָכה י  יו ּכָָּ֚ ּו ְלָפָנֵ֔ יר ְוָקְראַ֣ ב ָהִעֵ֔ ו  ְרחַ֣ ּוסָ֙ ּבִ

ו   יָקרֹֽ ץ ּבִ ֵ֥ ְך ָחפ  ֵּ֖לֶׁ  13.ַהּמֶׁ
פסוקי  -האוירה היא של פסוקי מגילת אסתר, ואולי יותר מדויק 

 מגילת אסתר הם באוירה של פסוקי עלייתו של יוסף לשלטון. 

 האיש מספר אחד בממלכה

וואה הזו, אבל נתחיל דווקא בפסוק האחרון מיד נחזור להש

שעליו  -'ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו'  -שהזכרנו 

 -רש"י אומר 

 14.כתרגומו. את ידו ואת רגלו

 -כלומר כפי אונקלוס המתרגם 

יַחד ז ין ְוָית ... ּה ְלמ  ַבר ָית ְיד  יְמָרְך ָלא ְיִרים ּגְ ּה  ּוַבר מ  ִרְגל 

ָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ב ַעל סּוְסָיא ּבְ  .ְלִמְרּכַ

'איש לא יעיז לעשות שום פעולה צבאית בכל ארץ  -דהיינו 

מצרים בלי אישורך'. יוסף לא מתמנה לגאון שפותר את 

הבעיות הכלכליות ויושב באיזה מגדל שן מנותק, אלא דווקא 

ה במדינה. לשר בטחון, לראש הממשלה ולאחראי על כל תזוז

הוא אחראי מרגע זה על האימפריה העולמית, על בטחונה ועל 

 מלחמותיה!

היהודי היחיד הנוסף בהיסטוריה שיתמנה לתפקיד דומה יהיה 

. גם הוא יקבל את מי שיתמנה בעתיד למשנה למלך אחשורוש

'ונהפוך הוא' שבו -שם זה יופיע ב -טבעתו מעל ידו של המלך 

                                                           
 מ"ד.-בראשית מ"א, מ"ב 11
 אסתר, ח', ב' 12
 שם, ו', ט'. 13
 רש"י בראשית, שם. 14
 שם, י"ב. 15
 אסתר ח', ח'. 16

מרדכי מחליף את המן בתפקיד, וכאן, בפרשת מקץ, צריך 

 לשנות חוק יסוד לצורך מינויו של יוסף. 

 לשנות חוקי יסוד

  -כולנו זוכרים איך הציג שר המשקים את יוסף בפני פרעה 

ַער ִעבְ  נּו ַנַ֣ ם ִאּתֶָּ֜ יםְוש ֶָ֨ ִחֵ֔ ּבָ ַ֣ר ַהּטַ ד ְלש ַ בֶׁ י עֶָּׁ֚  15...ִרִ֗
  -וכפי שבאר שם רש"י 

אינו ו אפילו לשוננ. עברי. ואין ראוי לגדולה שוטה. נער

שאין עבד מולך ולא  וכתוב בנימוסי מצרים. עבדר. מכי

 .לובש בגדי שרים

 -גם במגילת אסתר נזכר כמה וכמה פעמים כי 

ךְ  לֶׁ ם ַהּמֶׁ ש   ב ּבְ ר ִנְכּתָ ין  ְכָתב ֲאש ֶׁ ְך א  לֶׁ ַעת ַהּמֶׁ ַטּבַ ם ּבְ ְוַנְחּתו 

יב  16.ְלָהש ִ
ולכן נאלצו להוציא מגילות חדשות, לחוקק חוקים חדשים. יש 

  -חוק יסוד יסוד שאומר 

ת ה אֶׁ ֵּ֖ ֲענֶׁ ֹֽ ים יַ ה ֱאל ִהִ֕ ְרע ֹֽ ם ּפַ ו  לֵ֥  17.ש ְ
כל  -באותו הרגע שיוסף מגלה את התגלית הזו לפרעה 

פה בעולם הזה  החוקים, כל המציאות, כל הכללים שחלים

משתנים. אנחנו יודעים שיש יהודים שחלים מעל הכללים של 

 הם חיים במציאות של 'אלהים יענה'.  18העולם הזה.

 התשובה של יוסף

זה איננו ביטוי כללי, הרי הוא נאמר כמענה למה שפרעה אומר 

  -ליוסף 

ם  ו  ַמֵ֥ע ֲחלֵּ֖ ש ְ ר ּתִ אמ ֵ֔ יָךָ֙ ל  י ָעלֶֶׁ֨ ְעּתִ ַמַ֤ י ש ָ ֲאִנִ֗ ו  ַוֹֽ ר א תֹֽ  19.ִלְפּת ֵ֥
יוסף מזועזע לשמוע את המילים הללו. הוא תופס את עצמו 

ומבין את המהפכה שהוא צריך לעשות בתוכו, כי הרי הוא אמר 

  -לשרים שישבו איתו בבית הסוהר 

רוּ  י ַסּפְ א ִלֹֽ  20.ָנֵּ֖
'שם -והמסר שהועבר מזה, משר המשקים לפרעה, הוא ש

מות! יוסף שכבר עבר אתנו נער עברי' והוא יודע לפתור חלו

כמה שנים בכלא כי הוא נתן קצת מקום לשר המשקים, 

להשתדלות העצמית שלו, שקצת לא אמר שהכל הכל הוא 

 - אלקות, מתקומם ואומר

 בראשית, שם, ט"ז. 17
 הרב הזכיר את הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל שנפטר  18
 בבוקר בו נאמר השיעור.     

 בראשית, שם, ט"ו. 19
 שם, מ', ח'. 20
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ת ף אֶׁ ֶׁ֧ ס  ַען יו  ת ַוּיֶַ֨ ה אֶׁ ֵּ֖ ֲענֶׁ ֹֽ ים יַ י ֱאל ִהִ֕ ְלָעָדִ֑ ר ּבִ אמ ֵּ֖ ה ל  ְרע ִ֛ ם  ּפַ ו  לֵ֥ ש ְ

ה ְרע ֹֽ  21.ּפַ
 -'אני בכלל לא פה. ואם זה לא ברור לך שהכל זה רק אלוקות 

 תחזיר אותי לכלא. רק על הבסיס הזה אני אוכל לדבר'.

 חמש חליפות

זה כל כך משמעותי כאן כי הסיפור של פורים ממשיך בעצם 

את כל סיפור יוסף האחים ובעיקר את סיפור יוסף ובנימין. 

וישלח אותם  בהמשך הסיפור, לאחר שיוסף יתוודע לאחיו

  -חזרה ליעקב הוא 

ת  ו  אַ֣ ש  מ  ל ַ֣ ן ָנַתןָ֙ ש ְ ת ּוְלִבְנָיִמַ֤ ָמל ִ֑ ת ש ְ ו  ם ָנתִַ֛ן ָלִאֵּ֖יש  ֲחִלפַ֣ ֵ֥ ּלָ ְלכ 

ת ָמל ֹֽ ת ש ְ ֵּ֖ש  ֲחִלפ ֵ֥ ף ְוָחמ  סֶׁ  22.ּכֵֶׁ֔

'מה, הוא לא למד  -התחושה הראשונה שעולה אצלנו היא של 

מהכתונת שעשה לו אביו? למה הוא עוד פעם עושה אפליה 

  -ין האחים?', אבל בואו נראה מה אומרת הגמרא ב

 'לכלם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימן נתן חמש חליפות'

אמר רבי  ?...יכשל בו אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק

בנימן בר יפת רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא 

מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות שנאמר ומרדכי יצא 

 23'.וגובלבוש מלכות תכלת 

                                                           
 שם, מ"א, ט"ז. 21
 מ"ה, כ"ב. 22

'אחי הצדיק,  -חז"ל בעצם אומרים שיוסף אמר פה לבנימין 

אתה ואני הננו הבנים של רחל ותפקידנו בעולם הוא לגלות 

שהכל הוא אלוקות. דע לך כי יהיה עוד משנה למלך אחד 

שיצטרך למלוך על כל העולם, על מאה עשרים ושבע מדינות 

 -ש ימיני' 'אי -כמו שאני פה במצרים, וזה יהיה הנכד שלך  -

 -וכאשר הוא יצא על שושן הוא יצא בחמש חליפות שמלות 

ן' מ  ג  ר  א  ִריְך ּבּוץ ו  כ  ת  ה ו  דֹול  ב ג  ה  ת ז  ר  ת ו חּור ו ֲעט  ל  כ    24'.ת 

 לגלות את שם ה'

 אז למה נתן יוסף לבנימין גם את שלש מאות הכסף?  

שם ה' לא מופיע במגילת  -תשמעו תורה פנימית נפלאה 

אסתר, ממש כפי שהוא לא הופיע במצרים עד שיוסף בא וגילה 

בה את האלוקות, כאשר היה שם שמים שגור על פיו. מרדכי 

הוא האיש שאמור לגלות בעולם את שם ה'. 'מרדכי' בגימטריא 

ים אנו מגיע - 26-, ויחד עם שם הוי"ה העולה ל274-עולה ל

 כסף.  300-בדיוק ל

 פורים שחל בערב חנוכה!

  

 מגילה ט"ז. 23
 אסתר ח', ט"ו. 24
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 מלווה מלכהלסעודת  - המגיד ממצרים

 ואין מגיד לי

אחד בשיחה הקודמת עסקנו בפורים, וכעת נעסוק בפסח. 

-מעניין שדווקא את ה'מגיד'. -מסימני ההגדה של פסח הוא ה

 'מגיד' הראשון במצרים אנו מוצאים בפרשתנו, פרשת מקץ;

'אין  -ר כשסיים פרעה לספר את חלומותיו ליוסף הוא לא אמ

  -המיית לבו פותר אותם לי' אלא אמר מ

י... יד ִלֹֽ ֵּ֖ ֵ֥ין ַמּגִ  25.ְוא 

של פסח נקראת על שם התשובה שאנו עונים לבן  'ההגדה'

  -לשאול  הרביעי, זה שאינו יודע

ַ֤ה הָ֙  ּור זִֶׁ֗ה ָעש ָ ֲעבַ֣ ר ּבַ אמ ִ֑ ּוא ל  ם ַההֵּ֖ ו  ּיֵ֥ ְדּתַָ֣ ְלִבְנָךֵ֔ ּבַ ֵּ֖י  'ְוִהּגַ אתִ צ  י ּבְ ִלֵ֔

ִים ְצָרֹֽ  26.ִמּמִ

'ההגדה',  -ומהתשובה לבן זה נמשך השם של כל סדר הלילה 

צריך למשוך אותו לענין. לא רק  -כי את זה שאינו יודע לשאול 

. כמו , 'את פתח לו'אותו למעלהאלא למשוך  -לדבר או לומר 

 -גידים ואיברים. מה שבעצם אומר פה פרעה ליוסף הוא 

'נמצאים כאן לפני כל חכמי מצרים וחרטומיה אבל אין פה אף 

 'מגיד'. אין אף אחד שיכול להרים אותי, שימשוך אותי למעלה'.

יוסף לא בא רק לפתור את הבעיות הכלכליות של מצרים אלא 

יד', למשוך את כולם למעלה. קריאת 'רביעי' תפקידו הוא 'להג

של הפרשה עוסקת בתחילתה בארגון של הוצאת מצבורי 

המזון מהמחסנים עם פרוס שנות הרעב על הארץ. בחלק 

ההגעה של האחים  -השני אנו כבר מגיעים לנושא המרתק 

למצרים והפגישה הראשונה שלהם עם יוסף. בואו נראה את 

  -של הקריאה ה'מגיד' הזה בשני החלקים 

 להסיר את ערלת מצרים

בחלק הראשון באים המצרים לפרעה ומתרעמים שאין להם 

 -מה לאכול ופרעה אומר להם 

ל ּו אֶׁ ר ְלכַ֣ ף ֲאש ֶׁ ס ֵ֔ וּ  יו  ֵּ֖ם ּתֲַֹֽעש ֹֽ  27.י אַמֵ֥ר ָלכֶׁ

ורש"י במקום לא מבין למה הם לא הלכו ישירות ליוסף, הרי 

  -הוא המשביר לכל ארץ מצרים, ולכן הוא מסביר 

וכשבאו אצל פרעה  לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו

ואומרים כך הוא אומר לנו, אמר להם ולמה לא צברתם בר, 

                                                           
 בראשית מ"א, כ"ד. 25
 שמות י"ג, ח'. 26
 בראשית שם, נ"ה 27
 רש"י, שם 28

והלא הכריז לכם ששני הרעב באים, אמרו לו אספנו הרבה 

להם אם כן כל אשר יאמר לכם תעשו, הרי  והרקיבה, אמר

 28.גזר על התבואה והרקיבה, מה אם יגזור עלינו ונמות

לא נכנס לשאלה המתבקשת מדוע יוסף כלל אמר להם למול 

את עצמם, מה שחשוב לנו כרגע הוא שיוסף לא בא רק לפתור 

בעיות כלכליות אלא הוא בא להראות איך אפשר וצריך להסיר 

גם במצרים. הערלה, כפי  -ת מצרים את הערלה, את ערל

  -שאנחנו זוכרים מפרשת וישלח, נקראת 'חרפה' 

ת תָ֙ אֶׁ ה ָלת  ר ַהזֵֶּׁ֔ ָבַ֣ תָ֙ ַהּדָ ו  א נּוַכלָ֙ ַלֲעש  ר ל ַ֤ נּו ְלִאֵּ֖יש  ֲאש ֶׁ ו   ֲאח ת ֵ֔ לַ֣

הׇע י  ְרָלִ֑ ֹֽ נוּ ּכִ ה ִהֵּ֖וא ָלֹֽ ֵ֥ ְרּפָ  29.חֶׁ

כך אמרו אחי דינה בשכם וכך גם יוסף, במקום שנקרא 'חרפת 

מגלה איך כל העולם יכול למול את עצמו. הבעיה , 30ים'מצר

האמיתית איננה אם יש לך כסף וכלכלה או לא, אלא עד כמה 

י', הכל  אתה יכול להסיר את הערלה שלך ולדעת ש'בלעד 

 ואת שלום מצרים. -להים יענה את שלום פרעה' -אלוקות. 'א

 יראת שמיים בבור 

רק עכשיו, מהחלק השני של 'רביעי' ואילך, אנו מגיעים אל 

האחים. יוסף רואה את האחים, זוכר את  -הסיפור האמיתי 

החלומות ורוצה לרומם אותם, להגיד, להיות 'המגיד'. וברצותו 

לרומם אותם הוא אוסר אותם 'אל משמר', מוציא אותם לאחר 

שפט שלשה ימים מן המאסר, מן הבור, ואומר להם את המ

  -המופלא הבא 

ת... א אֶׁ י ָיר ֹֽ ֱאל ִהֵּ֖ים ֲאִנֵ֥  31.ָהֹֽ
האם אנו לא שמים לב כאן לרמיזות הראשונות של יוסף 

כך, 'ביום שלישי', כפי שהיה ביום השלישי בשכם,  -לאחיו? 

פעלתם בדרככם כדי  -שמעון ולוי  -'אתם  -'בהיותם כואבים' 

ני למול את יושבי הארץ אבל לאחר מכן הרגתם אותם. א

מצליח למול לא רק את שכם אלא את כל מצרים, וביום 

להים'. -'אני ירא א -השלישי אני מוציא אתכם מהבור ואומר 

האם גם אתם הוצאתם מהבור את מי שהשלכתם אותו לשם 

להים?! כשאתם שמתם בבור מישהו האם -כי אתם יראי א

 עצרתם את עצמכם?'.

 

 שם, ל"ד, י"ד. 29
ר ה  ' 30 אמ  ל 'ו י ֹּ֤ ת א  ֹוִתי א  לּ֛ ֹום ג  יּ֗ ע  ה  הֹוש ֻׁ֔ ם י  ֶ֑ יכ  ֲעל  ִים מ  ַ֖ ר  ת ִמצ  ַּ֥ פ  ר  ...' )יהושע ח 

 לאחר מילת כל בני ישראל בגלגל. -ה', ח'( 
 בראשית מ"ב, י"ח. 31
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 רחצה -מגיד 

  -גיד' של יוסף בואו נראה מה עשתה פעולת 'המ

ל יש  אֶׁ ּו ִאַ֣ אְמרֵּ֞ ים ֲאַנְ֘חנּו֘ ַעל ַוּי ֹֽ ִמַ֣ יו ֲאָב֘ל ֲאש   ר  ָאִחִ֗ ינּוִ֒ ֲאש ֶֶׁ֨ ָאִחִ֒

ָמְִ֑ענּו ַעל א ש ָ ינּו ְול ַ֣ ֵּ֖ ל  ו  א  ְננֵ֥ ִהְתַחֹֽ ו  ּבְ ת ַנְפש ִ֛ ינּו ָצַרֵ֥ ָאה  ָרִאֶּ֜ ַ֣ ןָ֙ ּבָ ּכ 

את ה ַהזּ ֹֽ ָרֵּ֖ ינּו ַהּצָ ל ֵ֔  32.א 

ואז יענה ראובן את מה שהוא עונה ומתחילה השיחה בין 

 והמגיד יסובב פניו ויבכה.  -האחים 

פעולת המגיד מתחילה. אחרי המגיד, כך אומרים חסידים, 

 'רחצה', הטהרה.-תבוא ה

 

 

                                                           
 שם, כ"א. 32

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  17:17|  16:02 -ירושלים 

  17:18|  16:16 -תל אביב 

 17:16|  16:05 -חיפה 

 17:14|  16:11  -טבריה ומגדל 

 17:21|  16:20 -באר שבע 

 

בכתובת:  -טועמיה" מדי שבוע הרשמה לקבלת "
http://eepurl.com/bC0OHn 
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