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מעגל השנה היהודי יוצר קשר בין חג החנוכה לפרשתנו: כמעט תמיד חג החנוכה חל בשבוע שלאחר 

ביע על הקשר שבת פרשת "וישב" )ולעתים שבת זו עצמה היא היום הראשון של חנוכה(. להלן נצ
 התוכני, אף כי סמוי, הקיים ביניהם.

ַהבֹור ֵרק  חיו:בפרשתנו מופיע סיפור השלכתו של יוסף לבור על ידי א  א.   ה וְׁ כּו ֹאתֹו ַהֹברָּ לִּ ֻחהּו ַוַישְׁ קָּ "ַויִּ
ם" )לז:כד(. בפסוק זה יש כפילות: "הבור ריק" ו"אין בו מים". רש"י ואברבנא יִּ ל מציעים כ לֵאין בֹו מָּ

 אחד פירוש אחר לסיבת הכפילות שבפסוק: 
' אין בו מים'מה תלמוד לומר  ?ק איני יודע שאין בו מיםיממשמע שנאמר והבור ררש"י כותב: "

". לכאורה, פירושו של רש"י תמוה, שכן בפסוק קודם )כב( מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו –
יל ֹאתֹו ף כי אם להשליך אותו לבור, "התורה מבהירה שראובן יעץ לאחים לא להרוג את יוס ַמַען ַהצִּ לְׁ

יו ל ָאבִּ יבֹו א  ם ַלֲהשִּ דָּ יָּ ". אם כל מטרתו של ראובן הייתה להציל את יוסף, הרי שלא היה מציע מִּ
 להשליכו לבור שיש בו נחשים ועקרבים! 

של אברבנאל, הסובר שהכפילות  השו לזוריתמיהה זו על רש"י מועצמת כשאנו משווים את פ
בפסוק מדגישה בפני הקורא שיוסף לא היה חשוף לסכנה בעודו בבור: "'ואין בו מים' כי אם היו שם 

במקרה זה מים היה נטבע" )שם(. כך, כדרכו, אברבנאל מאמץ קו פרשני הקרוב לפשוטו של מקרא ו
ל מפשוטו שכאן רש"י לחרוג בחר תואם את רצונו של ראובן לשמור על חיי יוסף. אם כן, מדוע גם 

 מקרא? ויתרה מזו, אם היו בבור נחשים ועקרבים, כיצד הוצא יוסף מן הבור ללא פגע?
תשובות לשתי שאלות אלו ניתן למצוא בפירוש הרמב"ן )לז:כב(. לשאלתנו הראשונה הוא מסביר 

חיו לא ידעו על קיומם של הנחשים והעקרבים, שכן אלו התחבאו בחורים שבתוך הבור, או שראובן וא  
ניתן להסיק מדבריו של  -השנייה  לשאלתנו. קרקעיתוה עמוק ולא היה אפשר לראות את שהבור הי

 שיוסף הוצא מן הבור ללא פגע על אף המפגעים שבתוכו. בעובדה הרמב"ן שהיה נס 
על מימרה שהרב כהנא מביא בשם  –כדרכו בפירושו על התורה, רש"י מסתמך על דברי חז"ל, וכאן ב. 

ואמר רב כהנא א בתורו מביא אותה משמו של רב תנחום( במסכת שבת )כב.(: "רב נתן בר מניומי )והו
למוד אלא מה ת '?...והבור רק אין בו מים'מאי דכתיב  :דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום

". פירוש זה מסתמך ללא ספק על הפסוק מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו –' אין בו מיםלומר '
ר ֵאיןבדברים )ח:טו( אֹון ֲאש  ּמָּ צִּ ב וְׁ רָּ ַעקְׁ ף וְׁ רָּ ש שָּ א נָּחָּ ַהּנֹורָּ ֹדל וְׁ ר ַהגָּ בָּ דְׁ ָך ַבּמִּ יכְׁ ם". הפסוק -: "ַהּמֹולִּ יִּ מָּ

יוצר זיקה בין מדבר שבו אין מים למדבר שיש בו נחש ועקרב, והתלמוד הבבלי ורש"י בעקבותיו 
 שיש בו נחשים ועקרבים. מים הוא בורבו בור שאין  מעבירים זיקה זו גם לסיפורו של יוסף:

מעניין שמימרה זו מופיעה באמצע דיון העוסק בנר החנוכה. לפני מימרה זו מופיעה מימרה 
ל ר שננוספת, גם היא של רב נתן בר מניומי ומשמו של רב תנחום )וגם היא מובאת ע"י רב כהנא(: "
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הדיון בדיני חנוכה.  " )שם(, ולאחריה נמשךאמה פסולה כסוכה וכמבוי כ'חנוכה שהניחה למעלה מ
רואים שהקשר שנוצר על ידי מעגל השנה בין חנוכה לפרשתנו משתקף שוב בדיון במסכת שבת. מהו 
אם כן הקשר שבין שתי המימרות של רב נתן בר מניומי משמו של רב תנחום, ומדוע באמצע דיון על 

 דיני חנוכה מופיעה הדרשה על הנחשים והעקרבים בבור שאליו הושלך יוסף. 
ההסבר השגור לשאלות אלו הוא שאין קשר תוכני בין שתי המימרות, וכך דרכה של הגמרא ג. 

להצמיד זו לזו מימרות שאמר אדם אחד, גם אם אלו עוסקות בנושאים שונים לגמרי. לעומת הסבר זה 
 הציע הרב ברוך הלוי אפשטיין קשר תוכני בין המימרות, בספרו "תורה תמימה". 

ֻחהּו -ל-הכפילות משמש השורש שבפסוק שבו מופיעה  קָּ כּוכ: "ַויִּ לִּ ַהבֹור ֵרק ֵאין  ַוַישְׁ ה וְׁ ֹאתֹו ַהֹברָּ
ם". בעל "תורה תמימה" מציין שלשורש זה משמעות מסוימת ומדויקת הנלמדת מפירוש קדום  יִּ בֹו מָּ

יכו" ואלמוני למסכת תמיד: "דאין השלכה פחות מעשרים אמה" )כה(. אם כן, בשימוש במילה "וישל
איננה  –עשרים אמה  –מידת אורך זו  1התורה רומזת לנו שהבור היה בעומק עשרים אמה לפחות.

 מקרית. בתחילת מסכת סוכה )ב.( מסביר רבא מדוע על הסוכה להיות נמוכה מעשרים אמה: 
עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה. למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שדר בסוכה,           

 " )= משום שאין העין שולטת בה(. ום דלא שלטא בה עינאמש
כלומר במרחק עשרים אמה ויותר עינו של האדם מתקשה לראות בבירור. אם כן, אפשר לראות 
בדרשה של בעל "תורה תמימה" הרחבה להסברו של הרמב"ן שהבאנו לעיל: הבור היה עמוק 

א יכלו אחי יוסף לראות את הנחשים מעשרים אמה, והעין "אינה שולטת" במרחק כזה, ועל כן ל
 והעקרבים שבתחתית הבור. 

כך נוכל לענות על השאלה בדבר הקשר בין שתי אמירותיו של רב נתן בר מניומי משמו של רב 
תנחום: זו העוסקת בנר חנוכה וזו העוסקת בבור שאליו הושלך יוסף. התשובה היא ששניהם עוסקים 

אין שליטה" מעבר לה. במקרה הראשון גובה הנר צריך להיות במידת האורך עשרים אמה, אשר לעין "
פחות מעשרים אמה, ובמקרה השני עומק הבור היה יותר מעשרים אמה, ועל כן לא ראה ראובן את 

רע ליוסף נס שהוצא מן הבור ללא פגע(. יש להוסיף שאלו שתי יהנחשים והעקרבים שהיו בו )וא
ל רב נתן בר מניומי, ועל כן ייתכן שלא במקרה שתי המימרות היחידות בתלמוד המובאות משמו ש

 דרשות אלו נקשרות סביב מידת המרחק "עשרים אמה" וקוצרה של העין לראות ממרחק זה. 
רה" אנו וֹ אם כן, זהו הקשר שבין חנוכה לפרשתנו. כשאנו קוראים את הפסוק "וישליכו אותו הב

 עשויים להיזכר בהלכה העוסקת במיקום החנוכייה.
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