
"ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה"

פרעה  מול  עומד  יוסף  מהכלא.  יוסף  את  מריץ  המשקים  שר  ובהמלצת  פותר,  ואין  חלום  חולם  פרעה  בקצרה: 
ובחוצפתו הרבה מדבר בפה מלא על פתרון החלום בלעדיו; הוא לא הפותר אלא האלקים יענה את שלום פרעה, 
את אשר האלקים עושה הגיד לפרעה, אשר האלקים עושה הראה לפרעה, נכון הדבר מעם האלקים וממהר האלקים 
לעשותו, וכל זאת מול שורת עובדי אלילים. באופן מפתיע הסיפור מסתיים בהודאה של פרעה: הנמצא כזה איש אשר 

רוח אלקים בו?

הכרת פרעה הביאה לקידוש ה' גדול של יוסף ולסימן לחג חנוכה שגם עומד בסימן קידוש ה' גדול: 

אנו מוסיפים "על הניסים" בתפילה בחנוכה ובפורים. בשניהם המבנה זהה: בימי עבר, כשעמד רשע לעשות צרות 
לישראל, אתה ה' ברחמיך הרבים עשית אחרת. בחנוכה יש תוספת מעניינת: "ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך" – 
חג חנוכה עומד בסימן קידוש שם ה' בעולם. נס פך השמן הוא נס מקומי שאת משמעותו יודעים יהודים בלבד, אבל 

נס ניצחון 13 חשמונאים על מעצמת על גרם לקידוש ה' בעולם ולכן התוספת בעל הניסים.

ומצד שני מאי חנוכה? מהו הנס העיקרי? כאן התשובה היא נס פך השמן; ניצחון מול מעצמת על הוא אירוע מופלא 
באמצעות  מוסבר  במלחמותיהם  ישראל  שנצחון  כפי  הלאה,  וכן  צבאיות  תחבולות  כמקרה,  להסבירו  ניתן  אבל 
העוצמה והתחכום של הצבא הישראלי. פך שמן שלא נגמר לעומת זאת הוא נס על טבעי שאין דרך מקרית להסבירו.

גם את בחירת נס חנוכה ניתן לראות אצל יוסף, שבדרך חזרה מקבורת אביו ביקר בבור שהושלך אליו ובירך על הנס 
שנעשה לו. ניתן להקשות - למה הלך רחוק? הרי הוא עבד שהגיע למלכות ויכול לברך על הנס בכל יום במצרים! אלא 
שגם עבד שעולה למלכות אפשר להסביר כמקרה נדיר, אך יציאה בחיים מבור של מוות, כשהוא שוכב על מצע של 

נחשים ועקרבים - אין עוד איך להסביר.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:24 הדלקת נרות 
16:35 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:20 ערבית  
17:21 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת מקץ
בס"ד | שקיעה: 16:44 | צאת הכוכבים: 17:02 | ל כסליו התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

תודה רבה לועדת ילדים ונוער על 
ערב טעים ומושקע, מגבש וטעים!

ניפגש באירוע הבא!

הודעות


