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 חנוכה -פרשת וישב

כ"ב   בתוך סוגית נר חנוכה במסכת שבת .נראה שקיים קשר בין חנוכה לבין סיפורי יוסף ופרשיותינו

 ישנם הסברים .רבים יש בו" קאבל נחשים וע  ,דרשת "והבור ריק אין בו מים במפתיע מופיעה ע"א

, "צירוף המקרים" של פרשת השבוע וגלגל השנה, לבירור הקשר של הדרשה לדיני חנוכה שונים

מהווה חיבור עמוק ומהותי בין מנהג ריטואלי ובין חיים שוטפים החיבור המיוחד הזה, תמיד מרתק 

 אותי ומהווה בשבילי באר מים חיים. 

על הפס' הרמב"ן ומדהים ש הנחת נרות חנוכהעוסקת בגובה המקסימאלי ל הבגמ' שלנו הסוגיי 

ואם כן היו נחשים ועקרבים בחורי הבור, או שהיה עמוק ולא ידעו בהם, שאילו   "  מפרש

היו רואים אותם ולא יזיקו ליוסף היה הדבר ברור להם שנעשה לו נס גדול ושהוא צדיק  

    חפץ בו ומצילו" גמור, וידעו כי זכותו תצילנו מכל רע, ואיך יגעו במשיח השם אשר הוא

אם האחים היו רואים שיש עקרבים ונחשים בבור הם היו מבינים שיש פה נס והיו מוציאים את  -

אמה לא רואים את  20דבר שמסביר מדוע בגובה  -בגלל עומק הבור הם לא ראו את הנס ,אך ,יוסף

 . הנס

ת אסתר כך שיש  סיפור יוסף מתחבר גם לחג הפורים בהרבה הקבלות בפס' של פרשותינו ומגיל

 חיבור עמוק בין חגי דרבנן לסיפור יוסף. 

 נקודות של קשר בין הפרשה לחג החנוכה המתרגש עלינו: 2מתוך הדברים אנסה לזקק  

עומדת מאחוריו  שהסיפור של יציאה מחושך לאור גדול ומבור למלכות הוא סיפור  -השגחה. 1

אנו צריכים לקשר את הסיפורים אחד   -ירצהההבנה שהמציאות יכולה להתהפך ברגע אם הקב"ה 

 לשני וגם למציאות שלנו "בזמן הזה" הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית.

בכל המקרים נראה כי המצב היה קשה ובכל זאת נכנס גורם בלתי צפוי )אח, שבט   -אחריות. 2

ל מנת ליישם  זקוקה לאנשים ישרי דרך ואמיצים עהמציאות  -כהונה( ושינה את המצב מקצה לקצה

 את התכנית האלוקית.

עד כמה אנחנו רחוקים ולא רואים את  -שאלה נוספת ועמוקה שעולה מהרעיון של אי ראיית הנס

 ?אמה שמפרידים אותנו? איך מתקרבים לאור  20הניסים שקורים סביבנו? מהם ה

 שבת שלום 

 רגבים בגולן ישיבת   מנהל              


