
 
 

 השגחת ה' – פרשת מקץ

 ״ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם״ )מא א( בתחילת הפרשה נאמר:

קץ שם הקב״ה ליוסף כמה עליו להיות בבית  על פסוק זה אמרו רבותינו במדרש רבה:

 כיוון שהגיע הקץ, פרעה חלם חלום. האסורים,

הסבר המדרש: היינו חושבים שבגלל החלום שפרעה חלם יוסף יצא מבית הסוהר ועלה 

ולכן  והאמת היא שהקב״ה החליט שהגיע זמנו של יוסף להשתחרר מבית הסוהר, לגדולה,

ללמדנו שכל מה שקורה בעולם הוא  פרעה חלם כדי שמהלך השחרור של יוסף יצא לפועל.

 להוציא לפועל את רצון ה׳.

הוא  מעשה בכפרי אחד שפעם ראשונה הגיע לתחנת רכבת, החפץ חיים המשיל על כך משל:

ניגש  ושכשהוא שורק במשרוקית הרכבת מתחילה לנסוע, ומד שם פקיד על הרציףראה שע

אמר לו . אליו הכפרי ביראת כבוד ושאל אותו שאלות על מבנה הרכבת וכיצד היא פועלת

אני בשריקה במשרוקית רק מבצע את  אני לא מבין מה הכבוד הגדול שאתה חולק לי, :הפקיד

 נו מוציאים לפועל את רצון ה׳ בעולם.כך אנחנו במעשי הוראות מנהל הרכבת.

״חלום חלמתי ופותר אין אותו,  ולכן כשפרעה אמר ליוסף: את היסוד החשוב הזה הבין יוסף,

ודאי אני  יוסף היה צריך להגיד: ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו״ )מא טו(

״ויען יוסף  פתרון בקב״ה:אבל יוסף תלה את ה. כי בכך תלוי כל עתידו יודע לפתור כל חלום,

 ובהמשך אמר יוסף לאחיו: את פרעה לאמר, בלעדי, אלקים יענה את שלום פרעה״ )מא טז(

בגלל מעלתו להכיר בכל דבר את יד ה׳  ״לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים״ )מה ח(.

 יוסף הצדיק. אולהיקרזכה יוסף להגיע לגדולה 

 ״שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה״. בחנוכה ובפורים אנחנו מברכים את ברכת

בפסח ש והוא ענה? ״שעשה ניסים״ למה בפסח לא מברכים שאל רבי לוי יצחק מברדיצ׳ב:

תה ישהרי יציאת מצרים הי כולם יודעים שהקב״ה הוא זה שהוציא את עם ישראל ממצרים,

צחון יאבל הנ הניסים.ולכן לא צריך להגיד על , בניסים גלויים, עשרת המכות וקריעת ים סוף

תה ילכן צריך להדגיש שגם ההצלה הזאת הי וההצלה בפורים היו בדרך הטבע, על היוונים

 לכן אומרים על הניסים. בנס,

בקרוב ניסים ונפלאות ונזכה לראות במפלת אויבינו ובגאולת  אתנויהי רצון שהקב״ה יעשה 

 ישראל השלמה.


