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 ד"בס

 

 
  

 
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  - 'שפת לא ידעתי אשמע'
החמהחלום פרעה ושקיעת 

 

 פרעה משנה גרסה

ֵ֥ד  ֵּ֖ה ֹעמ  ֵ֔ם ְוִהנ  ֵּ֖ץ ְשָנַתִַ֣ים ָיִמִ֑ים ּוַפְרֹעַ֣ה ֹחל  רַוְיִהִ֕י ִמק   1ַעל ַהְיֹאֹֽ

שוב אנו נדרשים לפרשה של חלומות, והפעם 'יוסף הפותר' 

נקרא לפתור את חלומותיו של פרעה. הפרשה שלנו פותחת 

התפאורה לחלום, שם פרעה חולם כאשר הוא 'עומד בתיאור 

 על היאור'.

כבר הזכרנו את הדבר לפני תקופה ארוכה ונוכל ללמוד ממנו 

כאשר חולם פרעה את חלומו הוא  -גם כעת מוסר ותורת חיים 

'על היאור'. לעומת זאת, בהמשך,  -רואה את עצמו עומד 

   -כאשר פרעה מתאר ליוסף את שחלם, הוא יאמר 

ֵּ֖ד ַעל ַבֹֽ  רֲחֹלִמִ֕י ִהְנִנֵ֥י ֹעמ   2ְשַפֵ֥ת ַהְיֹאֹֽ

משנה גרסה? פתאום הופה! יש כאן פספוס בדייקנות. פרעה 

כל כך נפלא  3מאיפה הגיעה לכאן 'שפת היאור'? היו מי שדרשו

את הענין מאותם פסוקים בתהילים שאנו אומרים מדי יום 

  -חמישי, שם אנו מזכירים את יוסף היוצא למלוך על מצרים 

אתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְשַפת ֹלא ָיַדְעִתי  ף ָשמֹו ְבצ  דּות ִביהֹוס  ע 

 4ֶאְשָמע

הכוונה במילים 'צאתו על ארץ מצרים' היא לתחילת מינויו של 

, כאשר הוא נקרא אל ארמון המלוכה, כמושל במצרים יוסף

'את המילה  -ואילו הביטוי 'שפת לא ידעתי אשמע' משמעו 

דעתי', זה לא הופיע בחלום המקורי שלך, אבל לא י -'שפת 

היאור.  'שפת''אשמע', עכשיו אתה מספר שהיית על  -עכשיו 

ואחרי הסבר כזה מפיו של יוסף מבין פרעה שיוסף יודע ברוח 

קדשו את החלום כפי שהוא באמת נחלם והוא ממנה אותו 

  -למשנהו 

ֶבל ִשְכמֹו ַכָפיו ִמּדּוד   5ַתֲעֹבְרָנהֲהִסירֹוִתי ִמס 

או אז הוא מסיר מעל שכמו של יוסף את סבלו ומשחרר אותו 

 מבית האסורים. הסבר נפלא, אבל מה זה אומר לנו?

 להיוולד כל יום מחדש

                                                           
 בראשית, מ"א, א'. 1
 שם, שם, י"ז. 2
 ז:א"פ  תהילים 3

היאור הוא אלוהי מצרים, אלוהיו של פרעה. פרעה חולם ביום 

  -ההולדת שלו חלום פעמיים 

ֱאֹלִהֵ֔ים ּו ִעַ֣ם ָהֹֽ י ָנכֹ֤ון ַהָּדָבר֙ מ  ֹו.ִכֹֽ ֲעשתֹֽ ֱאֹלִהֵּ֖ים ַלֹֽ ֵ֥ר ָהֹֽ  6ְמַמה 

להים מהעולם שלו, אולי הוא -פרעה כבר מזמן מחק את הא

להים אינו מוחק -אף פעם כלל לא היה כתוב שם אצלו, אבל הא

אף אחד מספריו, גם אם אתה פרעה. ומדי פעם בחלומות, 

או כשהאדם מוכן שיהיה לו יום הולדת,  -בעיקר ביום ההולדת 

-הא -עם שאדם מוכן להתחדש, להיוולד מחדש היינו בכל פ

להים בא אליך בחלום ומציע לך עולמות שלמים חדשים, מראה 

אתה  -לך דרך לצאת ממה שהיית תקוע בו, אבל בתנאי אחד 

צריך למגר את האלוהות הקודמת שלך, את מה שהאמנת בו. 

היינו על גבי האלוה הקודם  -פרעה בחלומו עומד על היאור 

יו הוא נראה לו מת. לפרעה, כמו גם לנו, קשה שעכש –שלו 

שמה שאנחנו מאמינים בו יכול להיות טעות,  -לקבל את זה 

לכן בסוף החלום הוא נרדם שוב, ומנסה  -יכול להיות לא נכון 

לסלק ולבטל אותו ממוחו בתואנה מעין 'זה סתם היה חלום 

ואז כבר  -בלהות..', אבל אז הוא חוזר לישון וחולם שנית 

עמה רוחו והוא לא מצליח להשתחרר מהחלום. חלום נפ

 מוחשי. 

 להשתחרר מהבלופים

תנו הקב"ה כשהוא מכריח אותנו עושה אאיזה חסד מופלא 

לפעמים להרוג את האלילים הזרים, אלוהי הבלוף שבתוכנו! 

אבל גם כשפרעה כבר נפעם מהחלום, קורא ליוסף והצדיק בא 

דיק ולהמשיך ולבלף, ולא עדיין הוא יכול לעמוד אצל הצ -אליו 

להכיר ָבאמת אלא עדיין לומר שהוא עומד 'על שפת היאור' ולא 

להכיר לכאורה בכך שאלוהי השקר שלו מת, שמה שהוא 

האמין בו כל הזמן התברר כבלוף. קשה לנו לאבד את כל מה 

שם נמצא הכח החברתי שלי, שם נמצא  -שבנינו קודם לכן 

איך אפשר ככה בבת  -הביטחון שלי, שם נמצאת הפרנסה 

אחת לוותר על היאור, על השקר שעליו חייתי עד עכשיו 

 ושחשבתי שהוא מקור הכח שלי?

 תהילים פ"א, ו'. 4
 שם, ז'. 5
 בראשית, מ"א, ל"ב. 6
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ולכל אחד מאתנו יש בתוכו 'יוסף הצדיק', כמו שלכל אחד 

היכולת להיוולד מחדש  -מאתנו יש בכל יום מחדש יום הולדת 

ורק כשנהיה מסוגלים לשמוע לו נצליח להבחין בקב"ה עומד  -

היאור שפיתחנו בעצמנו, על היאור שפרעה היה משתחווה  על

לו, על אלוהי מצרים שאתה מקיים אותו כדי שתוכל להיאחז 

הים, בא ובעצם ל-החלום הזה, שהוא מאת האבמשהו. ורק 

  -שואל אותנו 

ָכה  7ַאֶיֹֽ

בלי לבלף, בלי 'שפת יאור'. 'שפת לא  -הכר בעצמך היכן אתה 

 אשמע'. -ידעתי 

ח המדהים הזה בהבנת יוסף, בהגיון שלנו את לפי הניתו

מפה נובעת עמידת יוסף  -החלום, נוכל לפתור את כל הענין 

'אם תשתחרר לגמרי מהשקר, הרי שכבר  -האומר לפרעה 

בחלום עצמו תמצא את הפתרון'. הקריאה האלוקית אליך 

 לבנות עולם של 'אין עוד מלבדו'. -נמצאת שם 

 הדלקה בחושך עושה מצווה

 ך כל זה קשור לחנוכה שאנו מציינים השבוע?ואי

מנורת החנוכה שמאירים החשמונאים שונה ממנורת המקדש 

 בכמה עניינים. את מנורת המקדש הדליקו ביום ואילו את

  -מנורת החנוכה אנו מדליקים בחושך 

 8משתשקע החמה. מצוותה

חנוכה לא נחגג כשעמד בית ראשון על תילו, גם לא בבית שני 

 עולי בבל עם עזרא ונחמיה ובוודאי שלא כאשר היהשהקימו 

בחוץ היה  -שמונאים אל המקדש קיים המשכן. כשהגיעו הח

והם מצאו  העולם ואף רוב עם ישראל היה מתייוון,רוב  קשה;

מונח טהור הרק פך אחד של שמן טמא, ו -שם הרבה שמן 

 -בחותמו של כהן גדול וממנו הם למדו שצריך להדליק מחדש 

לא רק לסמוך על היתרים הלכתיים דחוקים של שמן טמא היינו 

בשימוש כשרוב העם טמא אף הוא, אלא לשאוף אמנם המותר 

. להדליק מתוך התלהבות. בהלכה , לפעול בקדושהלטהרה

 -ש מופיע 

 9.הדלקה עושה מצוה ולא הנחה

ווה ולא היא עיקר המצ החנוכה נרותכלומר פעולת הדלקת 

את  10חסידים מפרשים. ההנחה של החנוכיה במקומה

האמירה הזו באופן שאת המצווה צריך לעשות מתוך 

ת יהתלהבות, מתוך הדלקה, כשאתה 'דלוק' בנשמתך לעשי

זה עדיין  -גם אם זה מקום טוב ונוח  - 'מונח'המצווה. אם אתה 

הברענט,  -לא קיום מצווה. רק הדלקה עושה את המצווה 

 הפייר.

רק כאשר  -ואת ההדלקה עושים כאמור רק משתשקע החמה 

עים. רק כאשר אתה שוק -החום, התאוות, היצרים, הטבע 

, שוקעת -שאתה לא מוכן להיפרד ממנה  -מבין שהחמה שלך 

רק כאשר אתה מוכן לוותר על האמונות המדומיינות שלך 

ז גם וא לקיים את המצווה באמת, רק אז תוכל -ולהכיר ַבאמת 

 חושך, רק מתוך התלהבות.טן ידליק אור איתן. רק מתוך הנר ק

  

                                                           
 בראשית, ג', ט'. 7
 ד', ה'.פרק מגילה וחנוכה  בבלי שבת, כ"א:, ועי' ברמב"ם הל' 8

 שו"ע, או"ח, הל' חנוכה, תרע"ה, ג'. 9
 קדושת הלוי, ביאורי אגדות, בכורות ח: 10
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 שניה לסעודה - 'חלום פרעה אחד הוא'

 מה הרבותא בפתרון יוסף?

קריאת שני כולה עוסקת בחלומות שמספר פרעה ליוסף 

אחרי שהחרטומים לא פותר אותם היוסף בפתרונו של ו

  -פרעה מסכם מצליחים בכך. בסוף 

ֹוָך ין ָנבֵֹ֥ון ְוָחָכֵּ֖ם ָכמֹֽ ֹו... א   11.ֲהִנְמָצַ֣א ָכֶזֵ֔ה ִאִ֕יש ֲאֶשֶׁ֛ר רֵּ֥וַח ֱאֹלִהֵּ֖ים בֹֽ
שתי שאלות מרכזית מטרידות את כולם כשמגיעים אל 

. פרעה חולם חלומות ברורים על הפרות ועל הזו הפרשה

. בבוקר הוא קורא לכל את הסיפור כולנו מכירים -השיבולים 

החרטומים ואף אחד מהם לא מצליח אפילו להתקרב לכיוון של 

 -הפתרון. רש"י אומר שם 

פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס 

שהיו אומרים שבע  באזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם

 12.בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר

ות שישמע על פרות שמנכל ילד  -השאלה זועקת מאליה ו

על אחת כמה וכמה כאשר  ורזות יחשוב מיד על רעב ושובע,

האוכל  -אחר כך החלום נשנה שנית והפעם עם שיבולים 

עצמו, ועל אחת כמה וכמה כאשר הכל קורה כאשר הן הפרות 

הרי הוא הנילוס המשקה את  -והן השיבולים עולים מן היאור 

כמה חכם צריך להיות כדי לומר שיש אפשר לחשוב ים! המצר

בכלל איך  –פה רעיון של רעב ושובע? ובסוגריים אף נשאל 

? מה זה קשור 'שבע בנות'מגיעים החרטומים לפתרון של 

איך  –פרות ולשיבולים? ומדוע רש"י בכלל מביא זאת בפירושו 

 זה 'פשוטו של מקרא'? 

ד, שבארץ מצרים הדשנה והוא אמיתי מאו ,התירוץ הרגיל הוא

והשבעה, לא יכלו חרטומי הממלכה להעלות על בדל 

איך יכול להיות רעב אם יש לנו 'מחשבתם מציאות של רעב. 

לא היה צריך  ,כי אם כן אבל זה לא מספיק, -' את הנילוס?

ומה רוח האלוהים הגדולה  פרעה לקבל את פתרונו של יוסף

 ?שהוא מוצא בו

 חוצפה ישראלית

ליוסף הצדיק יש אנחנו יודעים ש -שעולה כאן  השניההשאלה 

הרבה אומץ אבל נראה שהפעם הוא הלך קצת יותר מדי רחוק 

 -איתו. הרי פרעה קרא לך ואמר 

ֲאִנִ֗י ָשַמְ֤עִתי ָעֶלֶ֨יָך֙ ל אֹמֵ֔ר ִתְשַמֵ֥ע  ַ֣ין ֹאתִֹ֑ו ַוֹֽ ֵּ֖ר א  ֲחלַֹ֣ום ָחַלְֵ֔מִתי ּוֹפת 

וֹ   13.ֲחלֵֹּ֖ום ִלְפֹתֵ֥ר ֹאתֹֽ
רק . ' מקצועיפותר חלומות'בתור אל המלך נקראת ' –כלומר 

פתאום במקום רק לפתור את הגעת עכשיו מהבור, מהכלא, ו

מציע תכנית כלכלית שלמה וכיצד צריך לנהל את  אתההחלום 

המדינה בארבע עשרה השנים הקרובות! יש מאחוריך 

ממשלה שלמה, שרים וחרטומים שאמורים לנהל את 

והכי תמוה  'מציע פתרונות?! ואתה -הממלכה עבור פרעה 

                                                           
 ל"ט.-בראשית, מ"א, ל"ח 11
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בעיני פרעה' אלא  הפתרוןהוא שבסוף הפרשה לא כתוב 'ויטב 

  -דווקא 

ַ֣י ַפְרֹעִ֑ה ינ   14.ַוִייַטֵ֥ב ַהָּדָבֵּ֖ר ְבע 

כלומר גם התוכנית המקיפה וההתערבות של יוסף בניהול 

 הממלכה מצאה חן בעיניו ולא רק פתרון החלום גרידא!

 כחושות ושמנות יחד

מפרשים, אבל שמופיעה בתשמעו תשובה על דרך החסידות 

יש פרט אחד שאנחנו  - , זה גיוואלד!זהו פשוטו של מקרא

. הוא לא רק ראה שבע פרות מפספסים בחלומות של פרעה

  -, אלא שבעותשבע פרות רעבות העולות אחרי 

ֵֶ֥צל ַהָפרֵֹּ֖ות ַעל ֲעֹמְֶׁ֛דָנה א  ר ַוַתֹֽ  15.ְשַפֵ֥ת ַהְיֹאֹֽ

יחד עם הפרות עומדות רואה את הפרות הרעות  כלומר, הוא

בו זמנית, וזה מה שלא היה ניתן להבנה על ידי  –השמנות 

רעב  צריך להיותא רעב ושובע, אז הפתרון לחלום הופרעה. אם 

ואכן החרטומים חשבו על זה כבר  - בנפרד ושובע בנפרד

מההתחלה, אבל מה שהם לא הצליחו להבין הוא איך יכול 

ולכן הם לא  -של רעב ומצב של שובע הבאים יחד להיות מצב 

 הפתרון הזה כלל!הציעו את 

 -אמרנו בסוגרים שרש"י הזכיר שהחרטומים הציעו כפתרון 

מן הסתם  -'שבע נשים אתה מוליד שבע בנות אתה קובר' 

מלכי הימים ההם במצרים היו נשואים לכמה נשים בו זמנית, 

ם ולכן יכול לבוא היו לו ילדים מכמה וכמה נשי -ואם כך 

ואחרות  -בחשבון פתרון של בנות הנולדות מנשים מסוימות 

שנולדו לנשים אחרות מתו והוא קוברן. אבל זה לא נכנס ללבו 

 .'זה לא זה'-של  פרעה, הוא הרגיש ש

 סוד ההפכים

כשיוסף הגיע עם הפתרון שלו הוא בעצם לא אמר לו 

 -פתרון החלום תוספת לשהתכנית הכלכלית שהוא מציע היא 

את  -הקב"ה הראה לך בחלום 'אלא היא חלק מהחלום עצמו! 

החלום עצמו, את הפתרון לו ואת הידיעה שהקב"ה גם מראה 

 לו לפעול החלומות ולעשות מה שצריך כדי ליישם את החלום.

אתה יודע למה ראית את הפרות השמנות והרעות יחד? כי 

רעב ובשבע שני בשבע שני השובע אתה צריך להתכונן לשני ה

 '.הרעב אתה אוכל את תבואת שנות השובע

כאשר אתה רואה רעב זה הזמן שבו אתה צריך להבין שבתוך 

החושך הכי גדול יש לך הכוח לגלות אור גדול יותר. הקוד של 

  -הפתרון שאומר יוסף הוא 

 16ֲחלֵֹ֥ום ַפְרֹעֵּ֖ה ֶאָחַ֣ד הִּ֑וא

  -ולכן הוא פותח את דבריו ואומר 

ֲעֶנֵּ֖ה ֶאת ִבְלָעָדִ֑י ה ֱאֹלִהִ֕ים ַיֹֽ  17ְשלֵֹ֥ום ַפְרֹעֹֽ

 .שם, ג' 15
 שם, כ"ה. 16
 שם, ט"ז. 17
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ים לה-אצל הא -'אין עוד מלבדו', זה ברור, אבל בנוסף -לא רק ש

. מה שנראה אצלנו כסותר , גם הפכיםהכל יכול להיות ביחד

יחד. חסד ודין,  יכול ללכת ים הכללה-אצל הא -אחד את השני 

שביל זה ואם אתה שואל איך חיים את זה יחד? ב'חושך ואור. 

הוא נתן לנו הכח לעשות, וכשיגיעו שנות הרעב אנו צריכים 

איך לאורך  לכלנו את עצמנו לאורך שנות השובע,לדעת איך כ

לי את  , לפתור ולהבין שהקב"ה גם נותןהדרך ידענו לחלום

 .'הכח לעשות את זה

שני דברים יש  -כששומע את זה פרעה הוא אומר שני דברים 

בון וחכם ממך' ואבל גם 'איש אשר רוח גם 'אין נ -באיש הזה 

 אלהים בו'.

 

 

                                                           
 זכריה, י"ד, ט'. 18

 היינו כחולמים

איזה פירוש מופלא, אבל אף יותר מופלא מכך הוא שאנו 

 קוראים את הדברים הללו בחנוכה. 

הרבה חולמי חלומות היו בהיסטוריה, אבל לחלום ולדעת 

שהקב"ה גם נותן לי את הכח לממש את החלום, ולדעת שגם 

כשאני רואה את הכל מסביב טמא וחשוך, וההיכל מלא שמנים 

הכל איננו אלא קליפה לפנימיות  -טמאים ושיקוצים יווניים  

טהורה, שיחד עם הפרות הכחושות מסתתרת הארה עצומה 

אותה היא תאיר לי גם את שנות  אשכיל להעמיק ולהבין שאם

ואז יתגלה  18ושמו אחד' הרעב, ועוד יבואו ימים בו 'יהיה ה' אחד

 .19'היינו כחולמים' - הפתרון הגדול של

 

  

 תהילים, קכ"ו, א'. 19
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 לסעודה שלישית - מנשה, אפרים ואורות החנוכה

האחים  יגיעובשקט בשקט, בטרם תבוא שנת הרעב ובטרם 

למצרים כדי לשבור שבר ברעב, יוסף, המולך על מצרים זוכה, 

מנשה ואפרים. אלו הם שני הנכדים  -להביא לעולם שני בנים 

היחידים של יעקב אבינו שלא נולדים בארץ, שני הנכדים 

לא זכו שבני המשפחה יהיו בברית המילה שלהם היחידים ש

כר, במצרים. אבל בעיקר הם שני בנ   והם גדלים -בילדותם אף ו

 -הנכדים היחידים של יעקב שיהפכו שניהם לשבטים 

י ְהיּו ִלֹֽ ֵ֥ן ְוִשְמעֵֹּ֖ון ִיֹֽ  20ֶאְפַרִֶ֨ים֙ ּוְמַנֶשֵ֔ה ִכְראּוב 
 לגדול בארץ הנשיה

מעניין להתבונן בשמות שנותן יוסף לבניו. לראשון הוא קורא 

  -מנשה 

י ֵּ֖ת ָכל ָכל ַנַשִ֤ני ֱאֹלִהים֙ ֶאת ִכֹֽ י ֲעָמִלֵ֔י ְוא  ֵ֥ית ָאִבֹֽ  21ב 

מסביר 'נשני' הוא מאותו שורש של המושג 'גיד הנשה'. כך 

  -רש"י את הדברים 

שה ממקומו ועלה, והוא ולמה נקרא שמו גיד הנשה, לפי שנ

 22.כי נשני אלהים את כל עמלי ... וכןלשון קפיצה

 23קרוב מאוד אגב, למושג המופיע בתהילים 'ארץ נשיה'גם  זה

יוסף בעצם אומר שהוא  -מקום שכוח ורחוק. כך גם כאן  -

הטבעי אלא  קפץ ממקור מחצבתו, הוא איננו במקומוהו

חס ושלום, כיח מיוסף את בית אביו מרוחק. לא שהאלוקים הש

אני נמצא פה במצרים אבל אין זה מקומי, אני ' – להיפךאלא 

 -. לכן הוא קורא לבנו הבכור , לארץ ישראל'שייך למקום אחר

'שם, במצרים, הוא  -שלא במקומו, כאומר שנולד  זהמנשה, 

אולי מקומי. זו  ושאין זהאמנם יתפתח ויגדל אבל אני תמיד זוכר 

 .'אבל אין זו שפתי -השפה שאני מדבר 

חושה הראשונה שצריך לחוש אדם שנמצא בגלות, כמו זו הת

-יוסף. הרי יוסף הוא המודל של כולנו כיצד מצד אחד להיות ב

זהו אבל מצד שני להישאר בצדקות מלאה ואמיתית.  'מצרים'

אבל הרבה יותר  בית הסוהר,יוסף שעמד מול אשת פוטיפר וב

 עמד בגבורה גם מול מנעמי השלטון והמלכות, מול צקצוקי -

זהו יוסף האומר 'אשר נשני  רכבות המשנה והפרעוניות.מ

 אלהים את כל עמלי'. 

 לשגשג דווקא בגלות

  -לעומת זאת, שמו של הבן השני הוא אפרים, ויוסף מנמק 

י י ִכֹֽ  24ִהְפַרִֵ֥ני ֱאֹלִהֵּ֖ים ְבֶאֵֶ֥רץ ָעְנִיֹֽ

 - , כפי שאמרנום הבן הבכור מתאר תנועה של ניתוקש  אם 

 הרי ',אני לא שייך לפה, אינני במקום שליאני במצרים אבל '

 אוליומתאר תנועה הפוכה,  ,אפרים ששמו של הבן השני,

אני אמנם לא במקום שלי, אבל אני יכול ' -אפילו מסוכנת 

, צמיחה, הן במובן של ילודה והן במובן של 'לפרות ולרבות פה

                                                           
 בראשית, מ"ח, ה'. 20
 שם, מ"א, נ"א. 21
 רש"י, שם, ל"ב, ל"ג. 22
 תהילים פ"ח, י"ג. 23

כוחות  למצואאני יכול בו אני מצוי חושך הזה 'ב. ושגשוג גדילה

. כמה להגיע אליהם'ורות שבארצי המקורית לא הייתי יכול וא

'אני', כך אומר  - חד!עוצמה צריך כדי לומר את המושגים הללו י

אבל מספר  באופן רשמיהמשנה למלך, 'האיש מספר שתיים 

אחד בפועל באימפריה המנהיגה את העולם, שאיש מלבד 

 נמצא בארץ עניי, אבל פהאני  –פרעה לא מתקרב למדרגתו 

 '. ולצמוח דווקא אני יכול לפרות

. והשמות הללו יעבור מהלך גדול בנפשמי שיעמיק בהבנת שני 

עם ישראל אין המדובר רק על יוסף האיש אלא על כולנו, שהרי 

  -נקרא על שם יוסף  כולו

ף ג ַכֹצאן יֹוס  ל ַהֲאִזיָנה ֹנה  ה ִיְשָרא   25.ֹרע 

 ללמוד זאת יום יום. אנו צריכיםו

 תנועות בגלותשתי 

כלומר בשלב ראשון יש להפנים שאני לא  -הבכור הוא מנשה 

בית אבי שם, לא פה, ולכן אני  -נמצא במקום שלי, אני מועתק 

כיוון ' -האפשרות השניה גם כאילו זר, אבל אז, רק אז, תבוא 

 -שאני יודע שבארץ עניי, גם אם אני נמצא בשיא המנעמים 

 'הפרני'. -ול ליצור אדרבא מתוך הגלות הזו אני יכ

שכאשר יבוא יעקב לברך את בניו של יוסף,  לא אחתהזכרנו 

הוא יסכל את ידיו, יניח את ימין על ראש הצעיר ואת יד שמאל 

  -על ראש הבכור 

ֶ֨ל ֶאת ֹר֤אש ֶאְפַרִֶ֨ים֙ ְוהַּ֣וא ַהָצִעֵ֔יר  ְיִמינֹ֜ו ַוָיֶֶ֨שת ַעל ַוִיְשַלח֩ ִיְשָרא 

ל֙ ֶאת ְשֹמאלֵֹּ֖ו ַעל ְוֶאת ֹור ֹרַ֣אש ְמַנֶשִ֑ה ִשכ   26.ָיָדֵ֔יו ִכֵ֥י ְמַנֶשֵּ֖ה ַהְבכֹֽ

כי הוא רוצה לדחות את הבכור, כמו  יעקב איננו עושה זאת

'אתה  -ו חלילה, אלא כי הוא יגיד ליוסף שַ פעם לאחיו ע   שעשּו

את הניתוק, את הלא ודאי צדקת שצריך בתחילה להרגיש 

ורק אחר כך להרגיש את ה'הפרני', אבל כאשר שייכות לכאן 

דע  -אני נותן עכשיו את הברכות שלי לעם ישראל אני אומר 

לכל גלות, לכל חושך, כמו  ,בסופו של דבר מגמת הירידהכי לך 

מגמת הירידה של הנשמה מתחת לכיסא הכבוד אל העולם 

אלא כדי  מרירותּההיא לא כדי להיות בגלות ולחוש את הזה 

לדעת שדווקא כדי , ולפרות עוד ועודנוכל מתוך הגלות שדווקא 

. לכן אפרים הוא 27'כן ירבה וכן יפרוץ' - אם אני בחושך אז

בכל  גמה, ומנשה הוא הכח שמגן כל הזמן,המוביל את המ

היא  הרי - נפילהגם אם תהיה ליפול, ו כדי שלא אצטרךמקום 

 הו. ז'עוד ועודממנה לפרות חזור ולהתעצם ורק כדי שאוכל 

שכל הירידות לא נועדו אלא כדי להרבות מהן אור  -סדר העולם 

 עצום שלא היה לפני כן.

 להאיר בחושך החוצה

 צריך בכלל להסביר את הקשר של חנוכה?האם 

 בראשית, מ"א, נ"ב. 24
 .תהילים, פ', ב' 25
 בראשית, מ"ח, י"ד 26
 שמות א', י"ב. 27
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'משתשקע  -בחנוכה אנחנו מדליקים את הנרות דווקא בחושך 

 לא מתוך הבית. ו - 29ו מבחוץ'בית'על פתח דווקא , ו28החמה'

שכאשר מאירים מתוך החושך ויכולים להאיר לא  עלינו לדעת

, שכל המגמה היא להאיר רק את הפנים אלא גם את החוץ

, 30'מוסיף והולך' -כלפי חוץ, אז כל יום הולך האור ומתווסף 

 בארץ עניי'.אלהים הפרני ' -וזהו 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
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