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בס"ד

פרשת מקץ/עניני החנוכה – הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"ג.
פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו ,פרשת מקץ שנת תשע"ג.
פרשת מקץ ,יוצאת בדר"כ בימים של חנוכה ,ורבותינו מנסים לחפש את ההקשר שיש בין חנוכה ,לבין פרשת מקץ...
חלק מהמפרשים מביאים את המדרש בתחילת הפרשה ,על הפסוק ַויְ ִהי ִמ ֵּקץ ְשנ ַָת ִים י ִָמים...
אומרים חז"ל במדרש {בראשית רבה ,פרשה פט ,אות א} ַ -וי ְִהי ִמ ֵּקץ ְשנ ַָת ִים י ִָמים (בראשית מא ,א)( ,איוב כח ,ג)ֵּ :קץ
אפֶׁל
שָ ם ַלחשֶׁ ְך ,זְ מַ ן נ ַָתן לָ עֹו ָלם ַכ ָמה ָש ִנים ַיעֲשֶׁ ה בָ אֲ ֵּפלָהּ ,ומַ אי טַ עַ ם ֵּקץ שָ ם ַלחשֶׁ ְך ,שֶׁ כָל זְ מַ ן שֶׁ יֵּצֶׁ ר הָ ָרע בָ עֹו ָלם ֹ
א ֶׁפל וְ צַ לְמָ וֶׁ ת בָ עֹולָ ם.
א ֶׁפל וְ צַ לְמָ וֶׁ תֶׁ ,נע ֱַקר יֵּצֶׁ ר הָ ָרע ִמן הָ עֹו ָלםֵּ ,אין ֹ
וְ צַ לְמָ ֶׁות בָ עֹו ָלםִ ,דכְ ִתיב (איוב כח ,ג)ֶׁ :אבֶׁ ן ֹ
(איוב כח ,ג)ֵּ :קץ שָ ם לַחשֶׁ ְך  ...ידוע שגם קשור לענין של יוון  .ידוע לכולם שיוון ,נקראת בשם חושך ...רבותינו
ֹלהים ְמ ַרחֶׁ פֶׁת עַ ל פְ נֵּי
מוצאים את זה  ,כבר בפסוק השני בתורה וְ הָ ָא ֶׁרץ הָ י ְָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ חֹשֶׁ ְך עַ ל פְ נֵּי ְתהֹום וְ רּוחַ אֱ ִ
הַ מָ ִים
אומרים חז"ל במדרש {בראשית רבה ,פרשה ב ,אות ד}  -וְ הָ ָא ֶׁרץ הָ י ְָתה תֹהּו וָ בֹהּו ...וְ הָ ָא ֶׁרץ הָ י ְָתה תֹהּוֶׁ ,זה גָלּות בָ בֶׁ ל,
יתי ֶׁאת הָ ָא ֶׁרץ וְ ִהנֵּה תֹהּוָ .ובֹהּו ,זֶׁ ה גָלּות ָמדַ י (אסתר ו ,יד)ַ :ויַבְ ִהלּו לְהָ בִ יא ֶׁאת ָהמָ ן .וְ חשֶׁ ְך,
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (ירמיה ד ,כט)ָ :ר ִא ִ
אֹומ ֶׁרת לָהֶׁ ם ,כִ ְתבּו עַ ל ֶׁק ֶׁרן ַהּׁשֹור שֶׁ ֵּאין ָל ֶׁכם חֵּ ֶׁלק
ֵּרֹותיהֶׁ ןֶׁ ,שהָ י ְָתה ֶׁ
ִש ָר ֵּאל בִ גְ ז ֵּ
זֶׁה גָלּות ָיוָןֶׁ ,שהֶׁ חֱ ִשיכָה עֵּ ינֵּיהֶׁ ם ֶׁשל י ְ
ִש ָר ֵּאל .עַ ל פְ נֵּי ְתהֹום ,זֶׁה גָלּות ַמ ְמ ֶׁל ֶׁכת הָ ְרשָ עָ ה ,שֶׁ ֵּאין לָהֶׁ ם ֵּח ֶׁקר כְ מֹו הַ ְתהֹוםַ ,מה ַה ְתהֹום הַ ֶׁזה ֵּאין לֹו חֵּ ֶׁקר,
בֵּ אֹלהֵּ י י ְ
ֹלהים ְמ ַר ֶׁחפֶׁת ,זֶׁ ה רּוחֹו שֶׁ ל מֶׁ ֶׁלְך ַהמָ ִשיחַ ...
רּוח אֱ ִ
ַאף הָ ְרשָ עִ ים כֵּן .וְ ַ
בספר ברוך שאמר ,הוא מביא רמז לחנוכה ,מפרשת השבוע ,דוקא מהחלום של פרעה.
כשאתה רואה שבע פרות שמנו ,נאכלות ע"י שבע פרות רזות  ,ואתה רואה שבע שיבולים בריאות ,נאכלות ע"י שבע
שיבולים רזות ,אומר הספר ברוך שאמר – זה רמז לענין של מסרת גיבורים ביד חלשים.
ישנם הרבה רמזים ....ראיתי מישהו שמביא רמז ,על שאלתו של הבית יוסף ,שכולם מתעסקים בה במשך החנוכה –
מדוע חנוכה חוגגים שמונה ימים ולא שבעה ימים ,הרי היה פח שמן ליום אחד ,אז למה צריכים לחגוג שמונה ימים ?
אז יש הרבה תירוצים  ....כולם דנים על הבית יוסף...
ראיתי שאחד מביא שזה הרמז לחנוכה  -איפה כתובה המילה בית יוסף בתורה ?
כתובה בפרשת השבוע ,בשעה שהאחים הובאו לבית יוסף  .אז כאן הרמז לבית יוסף ,בפרשת השבוע.
ּוטבֹחַ טֶׁ בַ ח וְ הָ כֵּן....
ישנם רמזים רבים ,ואחד הרמזים שמופיע חנוכה במפורש הוא {מג ,טז} ְ ...
אומרים המפרשים – החי"ת של המילה טֶׁ בַ ח והמילה וְ הָ ֵּכן – יש לך את המילה חנוכה.
אנחנו רוצים במהלך אחר לגמרי ,לנסות להבין את ההקשר של פרשת מקץ לחנוכה ,ברעיון שראיתי לראשונה ,בספר
משכיל לשלמה.
הוא ה ולך בקו אחר לגמרי ,אני רק את הרעיון לקחתי ממנו ,ונמשיך ממנו למחוזות אחרים לגמרי...
כאשר האחים מגיעים למצרים ,ויוסף אומר להם שהם מרגלים  ...מצוה יוסף על הממונה על ביתו ,לקחת את השקים
שלהם ,ולמלאות אותם בתבואה ,ולהחזיר את הכסף בתוך השקים שלהם.....
שקֹו לָ ֵּתת ִמ ְספֹוא לַחֲ מֹרֹו בַ מָ לֹון ַוי ְַרא ֶׁאת ַכ ְספֹו וְ ִהנֵּה הּוא בְ פִ י ַא ְמ ַת ְחתֹו {כח}
אומרת התורה {מב ,כז} ַויִפְ ַתח ָה ֶׁאחָ ד ֶׁאת ַ

ֹלהים ָלנּו.
ַוי ֹאמֶׁ ר ֶׁאל ֶׁאחָ יו הּושַ ב ַכ ְספִ י וְ גַם ִהנֵּה בְ ַא ְמ ַת ְח ִתי ַויֵּצֵּ א לִבָ ם ַויֶׁחֶׁ ְרדּו ִאיש ֶׁאל ָא ִחיו לֵּאמֹר ַמה ז ֹאת עָ שָ ה אֱ ִ
כותב רש"י  -ויפתח האחד .הוא לוי שנשאר יחיד משמעון בן זוגו.
בכל מקום יש שמעון ולוי ,ורק כאן נאמר ַויִ פְ ַתח הָ ֶׁאחָ ד ֶׁאת ַשקֹו..
אומר הספר משכיל לשלמה – ומכאן רמז לענין החנוכה ַ -ויִ פְ ַתח הָ ֶׁאחָ ד – כל החנוכה זה בגלל הָ ֶׁאחָ ד.
מי זה היה הָ ֶׁא ָחד ?
זה שבט לוי.
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אלמלא שבט לוי ,לא היה חנוכה ...למה ?
כי ידוע שמי שניצח את החנוכה ,היו מתתיהו כהן גדול ובניו ,ששייכים לשבט לוי.
והיות ושבט לוי ניצח  ,זה פירוש הדבר ַו ִיפְ ַתח הָ ֶׁאחָ ד  ...שיצאו מתתיהו כהן גדול ובניו למלחמה ,כנגד היוונים,
וההצלחה שלהם ,היא ההצלחה שהביאה להתגברות החשמונאים על היוונים.
הוא מביא על זה ראיה מדברי מדרש ....אנחנו נדבר על זה בהמשך ,רק נביא את זה כפתיח לשיחה...
ֹלהים ָדבָ ר וגו' (עמוס ג ,ז)ַ ,י ֲעקֹב זִ ּוֵּג ְש ַנ ִים כְ ֶׁנגֶׁד ְש ַנ ִים,
אומר המדרש {בראשית רבה ,פרשה צט ,ב } – כִ י ל ֹא ַיעֲשֶׁ ה ה' אֱ ִ
ּומשה זִ ּוֵּג ְש ַנ ִים כְ ֶׁנגֶׁד ְש ַנ ִים ,יְהּודָ ה כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות בָ בֶׁ ל ,זֶׁה ִנ ְמשַ ל ְב ַא ְריֵּה וְ זֶׁה ִנ ְמשַ ל ְב ַא ְריֵּהֶׁ ,זה ִנ ְמשַ ל בְ ַא ְריֵּה (בראשית
ֶׁ
ְהּודה ,וְ ֶׁזה ִנ ְמשַ ל בְ ַא ְריֵּה (דניאל ז ,ד)ַ :ק ְדמָ י ְָתא כְ ַא ְריֵּה ,בְ יַד ִמי מַ לְכּות בָ בֶׁ ל נֹו ֶׁפלֶׁת ,בְ יַד דָ ִניֵּאל
מט ,ט) :גּור ַא ְריֵּה י ָ
ְהּודה .בִ ְני ִָמין כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות מָ דַ י ,זֶׁה ִנ ְמשַ ל בִ זְ ֵּאב וְ זֹו נִ ְמ ְש ָלה בִ זְ ֵּאב ,זֶׁה ִנ ְמשַ ל בִ זְ ֵּאב (בראשית מט ,כז):
שֶׁ הּוא בָ א ִמּׁשֶׁ ל י ָ
בִ ְני ִָמין זְ ֵּאב ִי ְט ָרף וגו' ,וְ זֹו נ ְִמ ְשלָ ה בִ זְ ֵּאב (דניאל ז ,ה) :וַאֲ רּו חֵּ יוָה ָאחֳ ִרי ִת ְנ ָינָה דָ ְמיָה ְלדֹבַ ,רבִ י חֲ ִנינָא ָאמַ ר ְלדֹב כְ ִתיב,
דֵּ ב הָ יָה ְשמָ ּהִ ,היא דַ עְ ֵּתיּה ְד ַרבִ י יֹוחָ נָןְ ,ד ָאמַ ר ַרבִ י יֹוחָ נָן (ירמיה ה ,ו) :עַ ל ֵּכן ִה ָכם ַא ְריֵּה ִמיַעַ ר ,זֹו בָ בֶׁ ל (ירמיה ה ,ו):
זְ ֵּאב ע ֲָרבֹות יְשָ ְדדֵּ ם ,זֹו ָמדַ י .בְ יַד ִמי מַ לְכּות ָמדַ י נֹו ֶׁפ ֶׁלת בְ יַד מָ ְר ְד ַכי שֶׁ הּוא בָ א ִמּׁשֶׁ ל בִ ְני ִָמין .לֵּוִ י ,כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות ָיוָןֶׁ ,זה
תֹוקעֵּ י
תֹוקעֵּ י ַק ְר ַנ ִים וְ ֵּאלּו ְ
יֹותיהָ ְמשֻּׁ לָ ִשיןֵּ .אלּו ְ
אֹות ֶׁ
ָשין וְ זֹו ִ
יֹותיו ְמּׁשֻּׁ ל ִ
אֹות ָ
ישי וְ זֹו מַ לְכּות ְש ִלי ִשית .זֶׁה ִ
שֵּ בֶׁ ט ְש ִל ִ
לּוסין
לֹובשֵּ י פֶׁ ִמ ַל ְליָאֵּ .אלּו ְמרֻּׁ בִ ים בְ אֻּׁ כְ ִ
לֹובשֵּ י ִמכְ נָסַ ִים וְ ֵּאלּו ְ
יסיםֵּ .אלּו ְ
סֹולְפִ ִיריםֵּ .אלּו לֹובְ שֵּ י כֹובָ עִ ים וְ ֵּאלּו לֹובְ שֵּ י ִק ִ
לּוסין .בָ אּו ְמרֻּׁ בִ ים וְ נָפְ לּו בְ יַד מּועָ ִטין ,בְ ֵּאיזֹו זְ כּותִ ,מבִ ְרכָתֹו שֶׁ ל משֶׁ ה ,שֶׁ ָאמַ ר (דברים לג ,יא)ְ :מחַ ץ
וְ ֵּאלּו מּועָ ִטין בְ אֻּׁ כְ ִ
מָ ְת ַנ ִים ָקמָ יו .בְ יַד ִמי מַ לְכּות ָיוָן נֹו ֶׁפלֶׁת ,בְ יַד בְ נֵּי ַח ְשמֹונָאי שֶׁ הֵּ ם ִמּׁשֶׁ ל לֵּוִ י .יֹוסֵּ ף כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות אֱ דֹוםֶׁ ,זה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים וְ זֶׁה
ֲשר ִדי
בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים .זֶׁה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים (דברים לג ,יז) :בְ כֹור שֹורֹו הָ דָ ר לֹו .וְ ֶׁזה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים (דניאל ז ,כ) :וְ עַ ל ַק ְר ַניָא ע ַ
אשּה...
בְ ֵּר ַ
עד כאן דברי המדרש ...
אומר הספר משכיל לשלמה – משה ,זיווג לוי כנגד יוון .זה פירוש הדבר ַו ִיפְ ַתח הָ ֶׁאחָ ד ֶׁאת ַשקֹו.
הפרשה שלנו ,פרשת מקץ ,שנופלת בחנוכה ,אז ַויִפְ ַתח ָה ֶׁאחָ ד ֶׁאת שַ קֹו  -הכוונה לשבט לוי.
מי שירצה ,יעיין שם בספר ,יש שמה כמה דברים נפלאים ביותר.
אנחנו רוצים ללכת למהלך נפלא ביותר ,ובס"ד לעמוד על נקודה מאוד מעניינת :
בתחילת הפרשה ,יוסף מוזעק מן הבור ,לאחר שנפשו של פרעה עמדה לצאת...
ראה את זה שר המשקים ,ולמרות שהוא כבר שנתים יודע שיוסף פותר חלומות  ,אבל לא היה אכפת לו שפרעה
מתהפך כל הזמן...
אמר שר המשקים – אם פרעה ימות ,ימנו מישהו אחר בתור שר המשקים ....
לכן הוא בא מיד לפני פרעה { ...מא ,ט} ַויְדַ בֵּ ר שַ ר הַ ַמ ְש ִקים ֶׁאת פַ ְרעֹה לֵּאמֹר ֶׁאת חֲ טָ ַאי אֲ ִני מַ זְ כִ יר הַ יֹום{ :י} פ ְַרעֹה
ָקצַ ף עַ ל עֲבָ דָ יו ַוי ִֵּתן א ִֹתי בְ ִמ ְשמַ ר בֵּ ית שַ ר הַ טַ בָ ִחים א ִֹתי וְ ֵּאת ַשר הָ אֹפִ ים{ :יא} ַונַחַ לְמָ ה חֲ לֹום בְ ַל ְילָה ֶׁא ָחד אֲ ִני וָהּוא
ִאיש כְ פִ ְתרֹון חֲ ֹלמֹו חָ ל ְָמנּו{ :יב} וְ ָשם ִא ָתנּו נַעַ ר עִ בְ ִרי עֶׁ בֶׁ ד לְ שַ ר הַ טַ בָ ִחים ַו ְנסַ פֶׁר לֹו ַו ִיפְ ָתר ָלנּו ֶׁאת חֲ ֹלמ ֵֹּתינּו ִאיש כַחֲ ֹלמֹו
פ ָָתר{ :יג} ַוי ְִהי ַכאֲ שֶׁ ר פ ַָתר ָלנּו ֵּכן הָ יָה א ִֹתי ֵּה ִשיב עַ ל ַכ ִני וְ אֹתֹו ָתלָה...
ֹלהים ַי ֲענֶׁה ֶׁאת ְשלֹום פ ְַרעֹה...
בראש השנה מריצים את יוסף מן הבור  ...ויוסף אומר בִ לְעָ דָ י אֱ ִ
פרעה מספר לו את החלומות  ...פרות ...שיבולים...
ֹלהים עֹשֶׁ ה ִהגִ יד ְל ַפ ְרעֹה...
יוסף פותר לו את החלומות {כה} וַ י ֹאמֶׁ ר יֹוסֵּ ף ֶׁאל פ ְַרעֹה חֲ לֹום פ ְַרעֹה ֶׁאחָ ד הּוא ֵּאת אֲ שֶׁ ר הָ אֱ ִ
טבֹת ֶׁשבַ ע ָש ִנים הֵּ נָה חֲ לֹום ֶׁאחָ ד הּוא{ :כז} וְ ֶׁשבַ ע ַהפָרֹות
טבֹת שֶׁ בַ ע שָ ִנים הֵּ נָה וְ שֶׁ בַ ע ַה ִּׁש ֳב ִלים הַ ֹ
{כו} שֶׁ בַ ע ָפרֹת הַ ֹ
הָ ַרקֹות וְ ָה ָרעֹת הָ עֹֹלת ַאחֲ ֵּריהֶׁ ן שֶׁ בַ ע שָ ִנים הֵּ נָה וְ שֶׁ בַ ע הַ ִש ֳב ִלים הָ ֵּרקֹות ְשדֻּׁ פֹות ַה ָק ִדים י ְִהיּו שֶׁ בַ ע ְשנֵּי ָרעָ ב{ :כח} הּוא
ֹלהים עֹשֶׁ ה הֶׁ ְר ָאה ֶׁאת פַ ְרעֹה{ :כט} ִהנֵּה שֶׁ בַ ע שָ ִנים בָ אֹות שָ בָ ע גָדֹול בְ כָל ֶׁא ֶׁרץ
הַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר ִדבַ ְר ִתי ֶׁאל פ ְַרעֹה אֲ שֶׁ ר הָ אֱ ִ
ִשכַ ח ָכל ַהשָ בָ ע בְ ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָר ִים וְ כִ לָה הָ ָרעָ ב ֶׁאת הָ ָא ֶׁרץ{ :לא} וְ ל ֹא ִיּוָדַ ע הַ שָ בָ ע
ִמצְ ָר ִים{ :ל} וְ ָקמּו שֶׁ בַ ע ְשנֵּי ָרעָ ב ַאחֲ ֵּריהֶׁ ן וְ נ ְ
בָ ָא ֶׁרץ ִמפְ נֵּי הָ ָרעָ ב הַ הּוא ַאחֲ ֵּרי ֵּכן כִ י כָבֵּ ד הּוא ְמאֹד{ :לב} וְ עַ ל ִהּׁשָ נֹות הַ חֲ לֹום ֶׁאל פ ְַרעֹה פַ עֲמָ ִים כִ י נָכֹון ַהדָ בָ ר ֵּמעִ ם
יתהּו עַ ל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ָר ִים ...מיד פרעה ממנה
יש ֵּ
ֹלהים ַל ֲעשֹתֹו{ :לג} וְ עַ ָתה י ֵֶּׁרא פ ְַרעֹה ִאיש נָבֹון וְ ָח ָכם וִ ִ
ּוממַ הֵּ ר הָ אֱ ִ
ֹלהים ְ
הָ אֱ ִ
אותו למשנה למלך  ,ומאז מלך יוסף הצדיק ,במשך  80שנה ברציפות – מגיל שלושים ועד גיל מאה ועשר ...למרות
שפרעה היה מלך ,אבל הוא הסיר מעצמו את כל עניני ההנהגה...
את כולם הוא היה מעביר ליוסף ...הוא רק היה חותם על הצ'קים 
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אומרת התורה { -נה} ו ִַת ְרעַ ב כָל ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ַר ִים ַויִצְ עַ ק הָ עָ ם ֶׁאל ַפ ְרעֹה לַ לָחֶׁ ם ַוי ֹאמֶׁ ר פ ְַרעֹה ְלכָל ִמצְ ַר ִים לְכּו ֶׁאל יֹוסֵּ ף אֲ ֶׁשר
י ֹאמַ ר ָל ֶׁכם ַתעֲשּו
נגמרו שבע שנות השבע  ,ומתחילות שבע שנות הרעב  ...האנשים ידעו שיהיו שנות רעב אחרי שנות השבע ...אנשים
מתכוננים  ...שמים מזון ,סוכר  ,מלח ...כל אחד אוגר מה שהוא יכל ...
איך שמתחיל הרעב ,נאמר וַ ִת ְרעַ ב כָל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַר ִים ...איך כולם נעשו רעבים בבת אחת ??
עכשיו רק התחיל הרעב ...הרעב מתחיל אחרי כמה חודשים ,אחרי שנה ....לאט לאט ,יגמר המזון ,יתחיל הרעב....
לא ....מיד !
אומרת התורה  ,שאיך שנגמרו שבע שנות השבע ,התחילו שבע שנות הרעב ו ִַת ְרעַ ב ָכל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַר ִים !
באים לפרעה לבקש לחם....שולח אותם פרעה ליוסף  -לְכּו ֶׁאל יֹוסֵּ ף אֲ שֶׁ ר י ֹאמַ ר ָל ֶׁכם ַתעֲשּו...
אומר רש"י ,בשם חז"ל  -אשר יאמר לכם תעשו .לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו ,וכשבאו אצל פרעה ואומרים כך
הוא אומר לנו ,אמר להם למה לא צברתם בר ,והלא הכריז לכם ששני הרעב באים ,אמרו לו אספנו הרבה והרקיבה,
אמר להם אם כן כל אשר יאמר לכם תעשו ,הרי גזר על התבואה והרקיבה ,מה אם יגזור עלינו ונמות.
במדרש תנחומא ,מופיע ביתר הרחבה ,ש גם האוכל שהיו לוקחים איתם לעבודה ,גם כן היה מרקיב...
אז מה לא נהיה רקוב ?
מי שמל את עצמו  ,ולקח מיוסף ,זה הדבר היחיד שלא הרקיב.
ראיתי מישהו שמביא ,שמה שנישאר להם רקוב ,החזירו חזרה ליוסף ,ומיוסף זה חזר להיות טרי  .אצל יוסף בידים,
נהיה הכל בסדר...
אז מי שרצה אוכל ,היה חייב למול...
דבר ראשון השאלה היא – איפה כתוב כאן ,שהוא אמר להם למול ? הרי פרעה אמר להם רק ְלכּו ֶׁאל יֹוסֵּ ף אֲ שֶׁ ר י ֹאמַ ר
ָל ֶׁכם ַתעֲשּו ...הוא לא אמר להם למול...
ֹאמר ,זה ברית מילה .למה ?
אומרים המפרשים על המדרש – המילה אמירה – י ַ
כמו שנאמר {תהילים קיט ,קסב}  -שָ ש ָאנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָר ֶׁתָך כְ מֹוצֵּ א שָ לָל ָרב.
יתָך ִי ְנצֹרּו ,וחז"ל דורשים על
אותו דבר נקרא בע"ה ,בפרשת וזאת הברכה ,שם כתוב {לג ,ט}  ....כִ י ָש ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך ּובְ ִר ְ
זה ,שעם ישראל שמר על בריתו  ,גם במצרים וגם במדבר.

ֹאמר ָלכֶׁם ַתעֲשּו] =  , 90ו – מילה
יֹוסף אֲ ֶׁשר י ַ
בספר הריב"א  ,מבעלי התוספות ,הוא מביא  -המילה ָלכֶׁם [לְכּו ֶׁאל ֵּ
בגימטריא  ,גם כן .90
ֹאמר פ ְַרעֹה ְל ָכל ִמצְ ַריִ ם ְלכּו ֶׁאל יֹוסֵּ ף
בכתבי הרוקח כתוב { -נה} ו ִַת ְרעַ ב כָל ֶׁא ֶׁרץ ִמצְ ַר ִים ַויִצְ עַ ק ָהעָ ם ֶׁאל ַפ ְרעֹה ַללָחֶׁ ם ַוי ֶׁ
אֲ שֶׁ ר י ֹאמַ ר ָל ֶׁכם ַתעֲשּו  – .סופי תיבות למול.
שר י ֹאמַ ר ָל ֶׁכם ַתעֲשּוָ .ל ֶכם זה הרמז לברית המילה ,שנאמר {יז,
ראיתי בעץ יוסף שמביא על הפסוק  -לְכּו ֶׁאל יֹוסֵּ ף אֲ ֶׁ
יא} יִמֹול ָל ֶׁכם כָל ָז ָכר

בא היפה תואר ושואל ארבע שאלות – תימא  ,מדוע ציוה אותם יוסף למול ? מה טעם קפאן למול  ,הרי זה לא משבע
מצוות בני נח ? מה תועלת מזה ? מאחר שהם עובדי כוכבים  ,ומולי עובדי כוכבים ,גם אם ימולו עצמם  ,נקראים בשם
ערלים ?
זאת סוגיה במסכת נדרים {לא ,ב}  -קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים שאני
נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים שנא'
{ירמיה ט-כה} כי כל הגוים ערלים...
אם ככה ,מה הטעם שציוה אותם למול  ,הרי בן כך ובין כך הם נקראים ערלים ?
שאלה נוספת שהוא שואל – אפילו גר שמל ולא טבל ,כאילו לא מל ...אז אם אתה רוצה לגייר אותם ,אז אם הם מלו
ולא טבלו ,אז מה תועלת בענין ?
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עוד הוא שואל – ואולי היו ראוים אלה שמלו לעונש ? כמו גוי ששבת חייב מיתה ,אז אולי גם גוי שמל ,חייב מיתה ?!
אלו השאלות ששואל היפה תואר ...הוא לא נמצא לפנינו  ,אבל ראיתי את זה בספר תורה שלמה ,שמביא את זה
בשמו.
כמעט כולם עונים את אותה תשובה ...גם בעץ יוסף ,גם ביפה תואר וגם במכתב מאליהו ,כולם עונים כמעט באותו
סגנון...
יוסף ידע שעם ישראל צריך לרדת למצרים ,וכל מה שהקב"ה שלח אותו למצרים ,זה כדי שיכין את בואם של עם
ישראל למצרים .. .וכשעם ישראל יגיעו למצרים ,אמר יוסף ,יהיה מצב שעם ישראל יהיו מהולים ,והמצרים יהיו
ערלים  ,ואז דרכם של הערלים שצוחקים על המהולים (דברי הרב דסלר) ,והראיה שעמלק היה תופס ערלות ,ואז זורק
אותם כלפי מעלה ואומר לקב"ה 'הי לך מה שבחרת' ...ואם זה היה ההתנהגות של אומות העולם כלפי ברית המילה,
לכן אמר יוסף – היות ועם ישראל עתיד לרדת למצרים ,והיות וכך ,המצרים יצחקו עליהם ...אנחנו נעשה פתרון...
נדאג שכל המצרים יהיו מהולים ! ואם כל המצרים יהיו מהולים ,אף אחד לא יצחק על עם ישראל...
כך כותב הרב דסלר ,וכך גם מביאים העץ יוסף והיפה תואר.
בספר תפארת יהונתן ,יש לו כמה ביאורים על ענין המילה ,והוא אומר שיוסף רצה להוציא את המצרים ,ממעגל
המזלות.
ישנה מערכת של מזלות שנקראת שנצ"מ חכ"ל  ,זאת סוגיה בגמרא  ,במסכת שבת ...והמזלות האלה מספקים את
המזון לעולם.
אומר הספר תפארת יהונתן – מי שנימול ,יוצא ממערכת המזלות הזאת.
הוא מביא על זה פסוק בספר משלי {יד ,ד} וְ ָרב ְתבּואֹות בְ כ ַֹח שֹור ...והיות ויוסף נקרא בשם 'כח שור'  ,והתבואה באה
דרך המזל שנקרא שור ,רצה יוסף שהאוכל למצרים ,לא יעבור דרך שנצ"מ חכ"ל  ,אלא יעבור דרך הכוח של יוסף.
והיות וכך ,כדי שתהיה להם אפשרות לקבל את האוכל דרכו ,אמר להם "תמולו עצמכם" ובזה תצאו ממערכת
המזלות ,כי כמו שעם ישראל אינו נמצא במערכת המזלות ,כי הוא מהול ,אותו דבר אתם  ,תצאו ממערכת המזלות,
וכך אני יוכל לספק לכם מזון.
ולכן יוסף הצדיק נקרא בשם המשביר  ,כי הוא זה שסיפק להם את האוכל ,בשנות הרעב.
אלו הדברים שכותב התפארת יהונתן.
בא הכלי יקר ,ואומר דבר נפלא ביותר ...נרחיב קצת בדבריו ,מבלי להתייחס בעומק הדברים:
אומר הכלי יקר – דע לך ,שעורלה נקראת בשם חרפה...
איפה אנחנו מוצאים את זה ?
בפרשת וישלח ,כאשר שמעון ולוי ,אומרים לחמור ,שאם הם רוצים לקחת את דינה ,הם חייבים למול ...ושם כתוב
ֹאמרּו אֲ לֵּיהֶׁ ם ל ֹא נּו ַכל לַ עֲשֹות הַ ָדבָ ר הַ זֶׁה ָל ֵּתת ֶׁאת אֲ ח ֵֹּתנּו ל ְִאיש אֲ שֶׁ ר לֹו עָ ְר ָלה כִ י חֶׁ ְר ָפה ִהוא ָלנּו ...
{לד ,יד} ַוי ְ
אז הערלה נקראת בשם חרפה...
ּותנּובַ ת הַ שָ ֶׁדה לְ מַ עַ ן אֲ שֶׁ ר ל ֹא ִת ְקחּו עֹוד
יתי ֶׁאת-פְ ִרי ָהעֵּ ץ ְ
גם רעב נקרא בשם חרפה ,שנאמר {יחזקאל לו ,ל} וְ ִה ְרבֵּ ִ
גֹוים.
חֶׁ ְר ַפת ָרעָ ב בַ ִ ִֽ
יוצא שגם רעב נקרא בשם חרפה וגם עורלה נקראת בשם חרפה.
אומר הכלי יקר – היות והוא אמר להם רבותי ,אם אתם רוצים להסיר ממכם את חרפת הרעב ,יש רק דרך אחת...
בגוף יש מקום שנקרא חרפה  ,אם תסירו את החרפה הזאת ,לא יהיה לכם רעב.
הם באו אליו  ,ואמרו לו – אנחנו רעבים !
אמר להם יוסף – אין בעיה ,אתם רוצים להסיר את חרפת הרעב ?! חרפת רעב ע"י חרפת הגוף  ...תסירו את העורלה,
ממילא יהיה לכם אוכל.
הוא ממשיך בהרחבה גדולה ...והוא כותב מה שכתוב בספר משלי {ו ,כו}  ,ששם אומר שלמה המלך ,שאדם שמדרדר
לזנות ,מגיע עד כיכר לחם  ,שנאמר כִ י בְ עַ ד ִא ָּׁשה זֹונָה עַ ד כִ כַר לָחֶׁ ם וְ ֵּאשֶׁ ת ִאיש ֶׁנ ֶׁפש י ְָק ָרה ָתצּוד
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אומר הכלי יקר – היות והמצרים היו נגועים בזנות רח"ל ,לכן הם קיבלו עונש של רעב .אמר להם יוסף ,אם אתם
רוצים להסיר את הרעב ,תסירו את החרפה הזאת.
ממילא תבין ,שיוסף הצדיק שהיה מושלם במידה הזאת ,מידת היסוד ,ולכן עליו נאמר {מט ,כד} ִמּׁשָ ם רֹעֶׁ ה ֶׁאבֶׁ ן
ִש ָר ֵּאל  ...הוא זה שסיפק את המזון לכל מצרים.
י ְ
יש רעיון יפה מאוד ,שמופיע בספר אמרי שמאי ,להסביר עפ"י זה ,דבר נפלא :
אומר הכלי יקר – כמו שיש חרפה בגוף ,ורק מי שמסיר את החרפה הזאת ,זוכה שהחרפה של הרעב לא מגיעה אליו...
דע לך ,שכל מי שלא מל את עצמו ,והיה ערל  ...היות וכל החרפה היתה בגופו ,ממילא ,כל הפירות שהיו ברשותו,
נרקבו.
אומר הספר אמרי שמאי דבר נפלא ביותר :
בשעה שאחי יוסף יורדים למצרים  ,הם נכנסים בעשרה שערים...
שואל אותם יוסף – מה אתם מחפשים פה ?
א ֶׁכל
אמרו לו האחים – {מב ,י} ַועֲבָ דֶׁ יָך בָ אּו ִל ְשבָ ר ֹ
אתם...
אומר להם יוסף ְ ... -מ ַרגְ ִלים ַא ֶׁתם ל ְִראֹות ֶׁאת עֶׁ ְרוַת הָ ָא ֶׁרץ בָ ֶׁ
כל מצרים באים לקחת אוכל ...לאף אחד הוא לא קורא מרגלים ,מה קרה כאן ,דוקא להם ?
אז פשוט הדבר ,משום שרצה לטרטר אותם  ,אבל על סמך מה ,מה הטענה ?
אז חלק מהמפרשים אומרים – כי נכנסו בעשרה שערים  ....למה נכנסתם בעשרה שערים ?!
"אנחנו מחפשים את אח שלנו"...
אבל מה התשובה ? אם אתם רוצים להיכנס ,כנסו כולם בשער אחד ! מה פתאום נכנסתם בעשרה שערים ??
אומר הספר אמרי שמאי – הסיבה שיוסף טען שהם מרגלים ,בגלל סיבה אחת  ...כתוב בפרשת השבוע ,שהתחיל הרעב
במצרים  ,אומר יעקב לבניו "לכו למצרים" { -מב ,א} ...לָמָ ה ִת ְת ָראּו  ...כל השכנים פה מסביב ,יורדים למצרים לשבור
אוכל ,אנחנו יש לנו אוכל ,אבל זה לא מצטייר  ,אומר להם יעקב אבינו ,שלנו יש אוכל וכולם יורדים למצרים....
אז אעפ"י לנו יש עדין אוכל ,תרדו למצרים לשבור אוכל !
למה להם היה אוכל ,ולאלה שמסביב לא היה ?
אומר הספר אמרי שמאי – פשוט מאוד .כל אלה ששבו מסביב ,גם היו ערלים  ,אז התבואה שהם הכינו ,גם כן
נרקבה...
היחידים שהיו מהולים ,היו יעקב ובניו...אצלהם בבית התבואה שהם שמו ,לא הרקיבה..
אומר להם יוסף – תגידו  ,למה באתם למצרים ? חסר לכם אוכל בבית ?
אמרו לו – האמת לא .יש לנו אוכל...
אמר יוסף – אני יודע למה יש לכם אוכל ,כי מי שמהול ,התבואה שלו לא נרקבת  ...אלא מה ,באתם לפה כי אתם
מרגלים !
אם הייתם צריכים אוכל ,לא הייתם באים עכשיו ,אלא מתי שהיה ניגמר לכם המזון !
לכן אמר להם יוסף ְ -מ ַרגְ ִלים ַא ֶׁתם !
בספר תפארת יהונתן ,הוא כותב ששומן פירות  ,מביא ריקבון ,אבל טל שיורד על הפירות ,מונע את הריקבון.
ולכן בשעה שיצחק אבינו בירך את יעקב אבינו  ,ואמר לו ִמ ְשמַ נֵּי הָ ָא ֶׁרץ....
ּׁשמַ ִים {בראשית כז ,כח}
ּומטַ ל הַ ָ
אמר יצחק "אם אברך אותך רק ִמ ְשמַ נֵּי הָ ָא ֶׁרץ  ,זה יביא ריקבון  "...מיד הבטיח לו גם ִ

ֹלהים ִמטַ ל  ...ראשי תיבות מילה  .כמו שטל מונע את
כותב התפארת יהונתן – והנה תמצא ,שבברכה של יִ ֶׁתן ְלָך ָהאֱ ִ
הריקבון ,כך המילה מונעת את הריקבון.
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בספר שם משמואל {פרשת בשלח שנת תרע"ז} כותב  ,שכל אותם אנשים שנימולו במצרים ,הסכימו לכל מה שאמר
יוסף ,והלכו למול את עצמם  ...כל אותם אנשים ,היו בסוף הערב-רב ,שהצטרפו לעם ישראל ביציאת מצרים.
זה שהם מלו את עצמם ,נתן להם את האפשרות ,להידבק בעם ישראל ,כשהם יצאו ממצרים....
אעפ"י שקשים גרים לישראל כספחת  ,עם כל זה ,הלכו ויצטרפו לישראל בשלב מאוחר יותר...
דרך אגב ,אותם דברים כותב גם הרמ"ע מפאנו  ,גם על תושבי שכם – עשרים וארבע אלף תושבי שכם נימולו ,ואותם
עשרים וארבע אלף איש ,התגלגלו שוב פעם ,בנשמות של שבט שמעון ,וחזרו בחזרה ומתו במעשה זמרי ,למה ??
כי הם נימולו.
הרב דסלר בספרו {מכתב מאליהו ,חלק ב' ,ע"מ  , }232כותב דבר שהוא פלא .הוא מביא מהר"ל  ...וננסה לבאר אותו,
כפי שראיתי בכמה וכמה מפרשים....אני מקריא את דבריו :
והנה זה דבר משונה מאוד ,למה הכריח אותם ע"י הרעב  ,למול ? מה תועלת בזה ? ודבר זה היה משונה אצלהם.
ותשובה של פרעה היתה ,אפילו אומר לכם חתכו מבשרכם והאכילו לאנמיות ,תשמעו לו .ומה ענין למול ?
וכתב המהר"ל בזה דבר עמוק ,כי אי אפשר ליהנות מזכותו של צדיק ,אלא אם כן ,מקבל קצת דמיון ממנו ,לכל
הפחות דמיון חיצוני ,אל מידת הצדיק .וכיון שמידת יוסף  ,היא צדיק יסוד עולם  ,דהיינו ,שלמות ברית המילה ,כידוע
שהיא מידת היסו ד ,לכן לא יכלו ליהנות מזכות צדקותיו  ,אלא אם כן ימולו ,אעפ"י שלא יעשו את זה לשמה.
עד כאן דברי הרב דסלר.
ראיתי שתלמידי הרב דסלר ,מבארים את הדברים באופן נפלא  ...האמת היא  ,שלמצרים היה מגיע עונש ,וזה אולי
דבר שלא יודעים אותו...
כמה שנים היה רעב במצרים ???
אנחנו יודעים – שנתיים ...ברגע שיעקב אבינו ירד למצרים ,הפסיק הרעב.
מה זאת אומרת ? אבל החלום שלו היה שיהיה שבע שנים ...אז איפה עוד חמש שנים ?
אומרים חז"ל – אחרי שיעקב ניפטר ,חזרו עוד חמש שנים.
שנתיים היה ,עד שיעקב אבינו ירד למצרים ...אח"כ הפסקה  17שנה ,עד שיעקב אבינו ניפטר  ,ואחרי זה ,חזרו להם
עוד חמש שנים של רעב.
אומרים חז"ל במדרש – זהו שנאמר {נ ,כא} ָאנֹכִ י אֲ ַכ ְלכֵּל ֶׁא ְת ֶׁכם וְ ֶׁאת טַ פְ ֶׁכם ...אני אתן לכם מה לאכל.
מה אתה צריך לתת לנו אוכל ?! נלך לסופר וניקנה !
לא ולא ,הולך לחזור רעב ,לא יהיה שוב פעם אוכל !
דעה אחת במדרש – שבע שנים.
דעה שניה במדרש –  14שנה .שנתיים ואחרי זה עוד .12
למה ?
כי הוא חלם שבע שנים של פרות ,ושבע שנים של שיבולים = .14
דעה שלישית במדרש –  28שנים היה רעב ...למה ?
שבע שחלם פרעה על הפרות ...שבע שיבולים ...ואחר כך ,שהוא מספר ליוסף על הפרות והשיבולים = .28
דעה רביעית במדרש – הרעב היה  42שנה .שתיים שפרעה חלם ,שתיים שפרעה סיפר ושתים שיוסף פתר  ...יש לך שש
פעמים שבע = .42
מתי חזר השבע ?
אומר המדרש – בימי יחזקאל...
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כל אחד שואל את עצמו – למה כל הרעב הזה ???
התשובה פשוטה מאוד :
למצרים היה מגיע עונש של רעב ! הקב"ה גזר עליהם רעב ...למה ??
כי שלמה המלך אומר במשלי {ו ,כו} כִ י בְ עַ ד ִאּׁשָ ה זֹונָה עַ ד כִ ַכר לָחֶׁ ם...
מצרים ,היתה מרכז הזנות של העולם ..ואם ככה ,מגיע להם העונש של הרעב !
בא יוסף ,ואומר למצרים – תשמעו ,לכם מגיע למות ברעב ! אתם רוצים אוכל ?! רק ממני...
אתם רוצים לקבל ממני אוכל ??! אין שום בעיה  ...אני דורש למול ! למה ?
כי אומר הרב דסלר ,בשם המהר"ל  ,שאתה צריך להידמות לצדיק במשהו ....
אמר להם יוסף "אין לכם שום דמיון אלי ...בדבר אחד אתם יכולים להידמות לי – אם תסירו את החרפה
מבשרכם"...ממילא ,תוכלו להידמות במימד מסוים אליי  ,ואספק לכם מזון.
אם ככה נוכל להבין ,את מה שכותב האזנים לתורה  -כולם שואלים  ,מה פתאום נותן יוסף עצות לפרעה ,שנאמר
{מא ,לג} וְ עַ ָתה י ֵֶּׁרא פ ְַרעֹה ִאיש נָבֹון וְ חָ ָכם ...ביקשו ממך לפתור את החלום ,לא לתת עצות !
אמר יוסף – פרעה תדע לך  ,וְ עַ ָתה....
אומרים חז"ל במדרש – בכל מקום שכתוב וְ עַ ָתה ,זה לשון תשובה  ,שנאמר {דברים י ,יב} וְ עַ ָתה ִי ְש ָר ֵּאל מָ ה ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך
ש ֵֹּאל מֵּ עִ מָ ְך...
אמר יוסף לפרעה – וְ עַ ָתה – דע לך ,אתה צריך למנות בן-אדם ,שיחזיר את העם בתשובה .כל הסיבה שמגיע לכם רעב,
כי אתם מתנהגים בצורה נוראה !
כך אומר האזנים לתורה.
בא האלשיך הקדוש  ,ואומר תשובה ,ובזה נסיים את המעגל הזה:
אומר האלשיך – מצרים היתה מרכז הזנות של העולם .והיות וגזרה חכמתו יתברך ,שעם ישראל ירדו למצרים ,
שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ...אמר הקב"ה "בתוך הזוהמה הזאת הם יהיו ?! חייבים לדאוג ,שלא
יקבלו את המזון ,משרו של מצרים" למה ?
כי אם יקבלו את המזון ממצרים  ,עם ישראל ישקע בתוך זוהמת מצרים ,ולא תהיה להם תקומה  .מה עשה הקב"ה ?
דאג שהאוכל לא יבוא משרו של מצרים  ,שנקרא בשם רה"ב  ,והאוכל יבוא מצד יוסף הצדיק.
אם יוסף הצדיק מספק להם את המזון ,והמזון לא מגיע דרך שרו של מצרים  ,אז ממילא עם ישראל לא ידבק ,
בזוהמת מצרים.
והיות והקב"ה לא רצה שעם ישראל ידבק בזוהמה הזאת ,לכן הוא מינה את יוסף ,שהאוכל יבוא דרכו ,כדי שעם
ישראל לא יכנסו לתוך זוהמת מצרים.
ִית ָקרֹוב
ֹשן וְ הָ י ָ
אומר האלשיך הקדוש – לכן אמר יוסף ליעקב אבינו {מה ,ט}ְ ...רדָ ה ֵּא ַלי ַאל ַת ֲעמֹד {י} וְ יָשַ ְב ָת בְ ֶׁא ֶׁרץ ג ֶׁ
ּוב ָק ְרָך וְ ָכל אֲ שֶׁ ר ָלְך {יא} וְ כִ ְל ַכל ְִתי א ְֹתָך...
ֵּא ַלי ַא ָתה ּובָ נֶׁיָך ּובְ נֵּי בָ נֶׁיָך וְ צ ֹא ְנָך ְ
יוסף ידע שיעקב חשש  ,שמא הוא יוכל ממצרים ...ולכן אמר לו יוסף ְרדָ ה ֵּא ַלי ...האוכל בא דרכי ,אין לך ממה
לחשוש...
אומר האלשיך הקדוש – עפ"י זה תבין טוב מאוד .כמו שהאדם ממולא באיברים-איברים ,כך גם האדמה איברים-
איברים.
והנה כותב המדרש {ילקוט שמעוני ,פרשת מקץ}  -כשם שאברים לאדם כן לארץ .וראש עפרות תבל – הנה כסה את עין
הארץ ,ותפתח הארץ את פיה .ארץ אוכלת יושביה .ומתחת זרועות עולם ,הנה רחבת ידים .ויניקהו דבש מסלע ,יושב
על טבור הארץ .כי ערות הארץ באתם לראות .והארץ לעולם עומדת.
המקום הכי משוקץ בעולם ,נמצא על אדמת מצרים !
הקב"ה גזר על עם ישראל שירד למצרים ,אבל ב ֹא ותראה אומר האלשיך הקדוש – אף אחד במצרים ,לא היה נגוע
בחטא של עריות.
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שרה עמדה בניסיון ,ונגדרו כל הנשים בזכותה  .יוסף עמד בניסיון  ,ונגדרו כל הזכרים בזכותו.
אחת חטאה ,ופרסמה הכתוב – שלומית בת דברי ,למטה דן.
איך עמדו בזה ?
אומר האלשיך הקדוש – הם קיבלו את המנה מיוסף הצדיק ,והתיישבו לגור בארץ גושן שניתנה במתנה לשרה אמנו,
אז ממילא ,זוהמת מצרים לא נתפסה שם ,ואם כך ,יכלו בני-ישראל לשבת שם.
וזו היתה הצלה גדולה ,ולכן כתוב בפרשתנו ִהנֵּה שֶׁ בַ ע ִש ֳב ִלים עֹלֹות ְב ָקנֶׁה ֶׁאחָ ד – קנה בגימטריא  ,155ועם תוסיף על
זה עוד  , 1שזה הגימטריא עם הכולל ,תקבל  = 156יוסף ...לרמוז לך ,שכל המזון יגיע דרך יוסף הצדיק.
אם ככה ,אומר האלשיך הקדוש – זאת הסיבה ששינה יוסף ,את מקומות היישוב של כל תושבי מצרים ,כדי להחליש
את שרו של מצרים.
עד כאן דברי האלשיך הקדוש .הבנו את המושג של ברית המילה ,בפרשת השבוע ...מדוע רצה יוסף שהם ימולו ?
כדי להתיש את כוח שרו של מצרים  ,או כדי לא לגרום לכך ,שהמצרים לא יצחקו על היהודים ,או בענין החרפה...
איך אני מגיע מכאן לחנוכה ?
התשובה פשוטה מאוד :
בפרשת שמות נקרא בע"ה ,שברגע שנפטר יוסף ,וכל אחיו וכל הדור ההוא ,עם ישראל התחיל להתדרדר...
אומרים חז"ל – ברגע שמתו כל השבטים ,כולם הפסיקו למול  ,מופיע בכמה וכמה מדרשים...
{מדרש תנחומא ,אות ה}  -כְ שֶׁ מֵּ ת יֹוסֵּ ף ,הֵּ פֵּ רּו בְ ִרית ִמילָהָ ,א ְמרּו נ ְִהיֶׁה כ ִַמצְ ִריםֵּ .כיוָן ֶׁש ָר ָאה כֵּן ,הֵּ ֵּפר ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא
ִשנ ֹא עַ מֹו (תהלים קה ,כה).
אֹותםֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר :הָ ַפְך לִבָ ם ל ְ
ֶׁאת הָ ַאהֲ בָ ה שֶׁ הָ יָה אֹוהֵּ ב ָ
בפרקי דרבי אליעזר {פרק כט} כתוב – פרעה גזר עליהם גזירות קשות ומנע מהם ברית מילה.
ִש ָר ֵּאל ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (דברים י ,כב)ְ :ב ִשבְ עִ ים
ָשים בָ ּה ְמעָ טֵּ ,אלּו י ְ
במדרש קהלת {פרק ט ,אות ד}  -עִ יר ְקטַ נָה ,זֹו ִמצְ ַר ִים .וַאֲ נ ִ
צֹודים גְ ֹד ִלים ,שֶׁ ָגזַר גְ זֵּרֹות
ֶׁנפֶׁש י ְָרדּו אֲ ב ֶֹׁתיָך ִמ ְצ ָריְמָ ה וגו'ּ .ובָ א ֵּאלֶׁיהָ מֶׁ לְֶׁך גָדֹול ,זֶׁה פ ְַרעֹה .וְ סָ בַ ב א ָֹתּה ּובָ נָה עָ לֶׁיהָ ְמ ִ
לֹוריתּ .ומָ צָ א בָ ּה ִאיש ִמ ְסכֵּן וְ ָח ָכם ,זֶׁה משֶׁ ה,
ָקשֹות זֹו ִמזֹו ,שֶׁ ְמנָעָ ן ִמ ַת ְש ִמיש ַה ִמטָ הּ ,ומָ שַ ְך לָהֶׁ ם בָ עָ ְרלָה ,וְ גִ דֵּ ל לָ ֶׁהם בְ ִ
ּומ ַלט הּוא ֶׁאת הָ עִ יר בְ חָ כְ ָמתֹו ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (שמות יב,
משה כֹה ָא ַמר ה' כַחֲ צֹת הַ ַל ְילָה וגו'ִ .
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (שמות יא ,ד)ַ :וי ֹאמֶׁ ר ֶׁ
ז) :וְ ל ְָקחּו ִמן הַ דָ ם וגו' .וְ ָאדָ ם ל ֹא זָ כַר ֶׁאת הָ ִאיש ַה ִמ ְסכֵּן הַ הּואָ ,א ַמר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ַאתּון ָלא ַא ְדכַ ְרתּונֵּיּה אֲ נָא מַ ְדכַ ר
משה עַ מֹו.
לֵּיּה( ,ישעיה סג ,יא)ַ :ו ִיזְ כֹר יְמֵּ י עֹו ָלם ֶׁ
ִש ָר ֵּאל לָ מּול ְב ִמצְ ַר ִיםֶׁ ,א ָלא ֻּׁכ ָלם בִ ְטלּו הַ ִמי ָלה
בֹותינּו ָא ְמרּו ,ל ֹא בִ ְקשּו י ְ
אומרים חז"ל {שמות רבה ,פרשה יט ,אות ה}  -וְ ַר ֵּ
בְ ִמצְ ַר ִים חּוץ ִמ ִּׁשבְ טֹו שֶׁ ל לֵּוִ י ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (דברים לג ,ח)ּ :ו ְללֵּוִ י ָאמַ ר תֻּׁ מֶׁ יָך וְ אּו ֶׁריָך ,לָ מָ ה (דברים לג ,ט) :כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך
יתָך ִי ְנצֹרּו ,בְ ִמצְ ַר ִים.
ּובְ ִר ְ
המדרש תנחומא {פרשת בהעלותך ,אות ח} אומר ַ -קח ֶׁאת הַ לְוִ ִים .זֶׁה שֶׁ ָאמַ ר הַ כָ תּוב :ה' צַ ִדיק יִבְ חַ ן וְ גֹו' (תהלים יא,
עֹומד בְ ִנ ְסיֹונֹו ,הּוא
ּובֹודק אֹותֹו ְת ִחלָה .וְ ֵּכיוָן שֶׁ הּוא ֵּ
ֵּ
ה)ֵּ .אין הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא מַ עֲלֶׁ ה ֶׁאת הָ ָאדָ ם ִל ְש ָר ָרה ,עַ ד שֶׁ בֹחֵּ ן
מַ ֲעלֶׁה אֹותֹו לִ ְש ָר ָרה .וְ כֵּן ַא ְת מֹוצֵּ א בְ ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּוִ ,נסָ הּו ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בְ עֶׁ שֶׁ ר ִנ ְסיֹונֹות וְ עָ מַ ד בָ הֶׁ ן .וְ ַאחַ ר ָכְך בֵּ ְרכֹו,
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :וַה' בֵּ ַרְך ֶׁאת ַאבְ ָרהָ ם בַ כֹל (בראשית כד ,א) .וְ ֵּכן יִצְ חָ ק ִנסָ הּו בִ ימֵּ י אֲ בִ ימֶׁ לְֶׁך וְ עָ מַ ד בְ ִנ ְסיֹונֹו ,וְ ַאחַ ר כְָך בֵּ ְרכֹו,
שֶׁ נֶׁאֱ מַ רַ :ו ִיזְ ַרע יִצְ חָ ק בָ ָא ֶׁרץ ַה ִהוא וַ י ְִמצָ א בַ ּׁשָ נָה הַ ִהוא מֵּ ָאה ְשעָ ִרים ַויְ בָ ְרכֵּהּו ה' (שם כו ,יב) .וְ ֵּכן ַי ֲעקֹב ָאבִ ינּו ִנסָ הּו בְ כָל
יאְך יָצָ א ִמבֵּ ית ָאבִ יו ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :כִ י בְ ַמ ְק ִלי עָ בַ ְר ִתי וְ גֹו'
אֹותן הַ צָ רֹות ,בְ עֵּ שָ ו ,בְ ָרחֵּ ל ,בְ ִדינָה ,בְ יֹוסֵּ ףְ ,ב ִש ְמעֹון בְ בִ ְני ִָמין .וְ הֵּ ַ
ָ
ֹלהים ֶׁאל ַי ֲעקֹב עֹוד בְ בֹואֹו ִמפַ דַ ן אֲ ָרם ַויְבָ ֵּרְך אֹותֹו (שם לה ,ט) .וְ כֵּן יֹוסֵּ ף
(שם לב ,י) .וְ ַאחַ ר כָ ְך בֵּ ְרכֹו ,שֶׁ נֶׁאֱ ַמרַ :וי ֵָּרא אֱ ִ
ֲשה מֶׁ לְֶׁך עַ ל שֶׁ עָ מַ ד בְ ִנ ְסיֹונֹו.
פֹוטיפָר ,וְ הָ יָה חָ בּוש ְש ֵּתים עֶׁ ְש ֵּרה ָשנָה ,וְ ַאחַ ר כְָך יָצָ א וְ ַנע ָ
אֹותן הַ צָ רֹות ,בְ ֵּאשֶׁ ת ִ
ִנסָ הּו בְ כָל ָ
תֹורה .שֶׁ ְבשָ עָ ה
הֱ ֵּוי ,ה' צַ ִדיק יִבְ חַ ן .וְ ַאף ִשבְ טֹו שֶׁ ל לֵּוִ י נ ְָתנּו נַפְ שָ ם עַ ל ִקדּוש ְשמֹו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,שֶׁ ל ֹא ִתבָ טֵּ ל הַ ָ
ֲבֹודה ז ָָרהֶׁ .שכֵּן יְחֶׁ זְ ֵּקאל מֹוכִ יחֹו ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :וְ ָאמַ ְר ָת
תֹורה ּובַ ִמילָה ,וְ הָ יּו ֻּׁכ ָלם עֹובְ דֵּ י ע ָ
שֶׁ הָ יּו יִ ְש ָר ֵּאל ְב ִמצְ ַר ִים ,מָ אֲ סּו בַ ָ
ִש ָר ֵּאל ו ֶָׁא ָשא י ִָדי ְלז ֶַׁרע בֵּ ית ַי ֲעקֹב (יחזקאל כ ,ה) .מַ ה כְ ִתיב ְבסֹוף הָ עִ ְניָן,
ֹלקים בְ יֹום בָ חֳ ִרי בְ י ְ
אֲ לֵּיהֶׁ ם כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ִ
ַוי ְַמרּו בִ י וְ ל ֹא ָאבּו לִ ְשמֹעַ ֵּא ַליִ ,איש ֶׁאת ִשקּוצֵּ י עֵּ ינֵּיהֶׁ ם ל ֹא ִה ְש ִליכּו וְ גֹו' (שם פסוק ח)ֶׁ .מה עָ שָ ה ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא.
פֹושעִ ים
מֹור ִדים וְ הַ ְ
רֹותי ִמ ֶׁכם ַה ְ
אֹומרּ ,ובָ ִ
הֵּ בִ יא חֹשֶׁ ְך עַ ל ַה ִמצְ ִרים ְשֹלשֶׁ ת י ִָמים וְ הָ ַרג בָ הֶׁ ם כָל ִר ְשעֵּ י יִ ְש ָר ֵּאלֶׁ .שכֵּן הּוא ֵּ
ֶׁיהֵּ ,אלּו הָ ְרשָ עִ ים
ֶׁיה וְ גֹו' (שה"ש ב ,יג)ַ .ה ְת ֵּאנָה חָ ְנטָ ה ַפג ָ
בִ י (שם פסוק לח) .וְ כֵּן הּוא אֹומֵּ ר ,הַ ְת ֵּאנָה חָ ְנטָ ה ַפג ָ
קּומי לָ ְך ַרעְ י ִָתי ָי ָפ ִתי ּולְכִ י לְָך
ִש ָר ֵּאל .וְ הַ גְ ָפ ִנים ְסמָ דָ ר נ ְָתנּו ֵּריחַ (שם)ֵּ ,אלּו הַ ִנ ְש ָא ִרים שֶׁ עָ שּו ְתשּובָ ה וְ ִנ ְת ַקבְ לּוִ .
שֶׁ בְ י ְ
תֹורה ,שֶׁ נֶׁאֱ ַמר :כִ י שָ ְמרּו
עֹושין ֶׁאת הַ ָ
יקים הָ יּו ,וְ הָ יּו ִ
(שם)ֶׁ ,שהֲ ֵּרי ִהגִ יעַ ַה ֵּקץ ִמן הַ גְ אֻּׁ ָלה .אֲ בָ ל ִשבְ טֹו שֶׁ ל לֵּוִ י ֻּׁכ ָלם צַ ִד ִ
ִש ַת ְתפּו שָ ם
יתָך ִי ְנצֹרּו (שם) ,זֹו הַ ִמילָה .וְ ל ֹא עֹודֶׁ ,אלָ א כְ שֶׁ עָ שּו ֶׁאת הָ עֵּ גֶׁל ,ל ֹא נ ְ
תֹורהּ .ובְ ִר ְ
ִא ְמ ָר ְתָך (דברים לג ,ט) ,זֹו ָ
ֹשה ְבשַ עַ ר הַ מַ חֲ נֶׁה וְ גֹו' ַוי ֵָּא ְספּו ֵּא ָליו כָל בְ נֵּי לֵּוִ י (שמות לב ,כו)ֵּ .כיוָן שֶׁ ָאמַ ר לָהֶׁ ם מֹשֶׁ ה,
ִשבְ טֹו שֶׁ ל לֵּוִ י ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ רַ :ו ַי ֲעמֹד מ ֶׁ
ֹשה ְמבָ ְרכָן ,הָ אֹומֵּ ר ל ְָא ִביו ּול ְִאמֹו ל ֹא
ָשאּו פָ ִנים .וְ כֵּן מ ֶׁ
ִשימּו ִאיש חַ ְרבֹו עַ ל י ְֵּרכֹו וְ גֹו' (שם פסוק כז)ִ .מיָד עָ שּו ֵּכן וְ ל ֹא נ ְ
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אֹותם וְ עָ ְמדּו בְ ִנ ְסיֹונָם,
יקים וְ ִנסָ ּה ָ
יתיו וְ ֶׁאת ָא ִחיו וְ גֹו' (דברים לג ,ט) .וְ ֵּכיוָן שֶׁ ָר ָאה ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּואֶׁ ,שהָ יּו ֻּׁכ ָלם צַ ִד ִ
ְר ִא ִ
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :אֲ שֶׁ ר ִנ ִסיתֹו ְבמַ סָ ה (שם פסוק ח)ִ ,מיָד ָא ַמר ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,וְ הָ יּו ִלי הַ לְוִ ִים ,ל ְַקיֵּם מַ ה ּׁשֶׁ ֶׁנאֱ מַ ר :ה' צַ ִדיק
יִבְ חַ ן (תהלים יא ,ה) .אֲ בָ ל הָ ְרשָ עִ ים ,כְ ִתיב בָ הֶׁ ם ,וְ ָרשָ ע וְ אֹהֵּ ב חָ מָ ס ָשנ ְָאה נָפְ שֹו (שם)ָ .אמַ ר דָ וִ דַ ,א ְש ֵּרי כָל י ְֵּרא ה'
הַ הֹולְֵּך בִ ְד ָר ָכיו (שם קכח ,א).
הקב"ה בחר את שבט לוי ,לאחר שניסה אותם גם במצרים ,גם במדבר ,גם בעגל וגם בעבודה זרה במצרים.
הייתי רוצה להיכנס לעומק הסוגיה ,של שבט לוי ,ולברכה שמופיעה בפרשת וזאת הברכה  ,משום ששם מונח כל הענין
הזה של חנוכה:
יתָך
רבותינו במדרש ,כך מופיע בספרי  ,בפרשת וזאת הברכה ( -דברים לג ,ט) :כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך זו עבודת כוכביםּ ,ובְ ִר ְ
יתָך ִי ְנצֹרּו במדבר.
ִי ְנצֹרּו זו ברית מילה .דבר אחר כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך במצרים ּ ,ובְ ִר ְ
אומרים חז"ל – שבט לוי ,לא שמר רק במצרים  ,אלא גם במדבר במשך ארבעים שנה ,אף אחד לא נימול .
איפה מלו אותם ???
ביום לפני שיצאו ממצרים ,מל משה רבינו את כל הערלים  ,לפני אכילת קרבן פסח ...שנכנסו לארץ ישראל נאמר
ִש ָר ֵּאל ֶׁאל גִ בְ עַ ת הָ ע ֲָרלֹות.
{יהושע ה ,ג} ַויַעַ ש לֹו יְהֹושֻּׁ עַ חַ ְרבֹות צ ִֻּׁרים ַויָמָ ל ֶׁאת בְ נֵּי י ְ
יוצא ,שארבעים שנה במדבר ,אף אחד לא נימול .
שואלת הגמרא {מסכת יבמות עא ,ב} – למה ?
ועונה הגמרא כמה תירוצים ...אחד התירוצים הוא – משום שלא נשבה רוח צפונית ,שמרפאה את מקום המילה.
הסוגיה של הרוחות ,זו סוגיה במסכת ב"ב  ,דף כ"ה ...מי שירצה ,שיעיין שם....
אומרים חז"ל – דע לך ,שהרוח הצפונית הזאת ,מרפאה את מקום המילה ...לא ניכנס עכשיו להסביר איך ולמה...
אומרת הגמרא – וכל זמן שהיו בני ישראל במדבר ,לא נשבה להם רוח צפונית  ,והיות וכך ,היה אסור להם למול את
ילדיהם  ,כי לא היה מה שירפא את מקום המילה ,ולכן לא מלו.
תירוץ שני אומרים חז"ל  -משום שאף פעם לא היו יודעים ,מתי הם יוצאים לדרך ,ו ידוע שאסור למול ומיד לצאת
לדרך..
למדנו שלמשה רבינו היה את הספק הזה ....הקב"ה אומר לו ללכת למצרים  ,ומצד שני הוא צריך למול ..
אמר משה – אם אני מל ,אני צריך לחכות שלושה ימים ,ואם אני הולך אני צריך למול....
החליט משה רבינו לצאת לדרך ,וימול אותו בדרך ,במלון...
במלון ...במקום להתעסק בצרכי המילה ,הוא התעסק בצרכי המלון ,ולכן בא מלאך ורצה לפגוע בו.
יוצא שאסור לצאת לדרך ,כל זמן שעל הילד לא עברו שלושה ימים מיום המילה....
אז מה יעשו עם ישראל ?
ללכת עם התינוק ,זה לא אפשרי ...ולהישאר במקום זה גם סכנת נפשות  ...אז מה עושים ?
לכן לא מלו במדבר ,זה עוד תירוץ שאומרים רבותינו.
משה משבח את שבט לוי .למה ?
יתָך ִי ְנצֹרּו במצרים.
כי שבט לוי ָש ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך במדבר ּובְ ִר ְ
נשאלת השאלה – אם אף אחד לא מל ,אז איך שבט לוי מל ???
אלא מה ,הם הלכו וסיכנו את הילדים שלהם ?! איך היה מותר להם לעשות דבר כזה ???
כותב הספורנו  ,בפרשת וזאת הברכה – דע לך ,שהילדים של שבט לוי מתו ,זה מה שכתוב ואת בניו לא ידע כי שמרו
אמרתך  ...אבל מסרו את נפשם כדי למול.
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לשון הספורנו על הפסוק {לג ,ט}  -ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך .לא הקפיד על חיי בניו במדבר כדי לשמור
אמרתך והוא מצות מילת הבנים אע''פ שהיו מתים רבים מהם כאמרם ז''ל (פ''ק דיומא) מפני שלא נשבה להם רוח
צפונית :ובריתך ינצורו .כאמרם ז''ל שבטו של לוי לא עכדו ע''ג וזה התאמת במצרים ובמדבר.
כל אחד שקורא את זה ,שואל את עצמו מיד שאלה – מה ,מותר לך להרוג את הילדים שלך על ברית מילה ??!
זה לא שעת שמד ....מי התיר לך למול אותם ???
בא החתם סופר ואומר דבר נפלא – דע לך ,שלא היתה לעם ישראל רוח צפונית ,ארבעים שנה ...אומרת הגמרא {מסכת
יבמות עב ,א}  -כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נשבה להם רוח צפונית ...אבל לכל העולם ,היתה רוח

צפונית .
אומר החתם סופר – אני רוצה לומר לך דבר חידוש ...לכל העולם היתה רוח צפונית ,ולבני ישראל במדבר ,לא היתה
רוח צפונית  ,והרוח הצפונית היחידה שהיתה במדבר ,נכנסה לאהלים של שבט לוי !
למה ??
כי כל הסיבה שלא היתה רוח צפונית ,אומרת הגמרא ,משום שהיו נזופים על זה שהם עשו את העגל  .אבל שבט לוי
שלא עשה את העגל  ,נשבה להם רוח צפונית  ,אז ממילא ,הם מלו את עצמם !
אז כל אחד שואל את עצמו – אם הם מלו את עצמם ,אז מה הרבותא הגדולה ,שמשה רבינו משבח אותם ?
בשלמא לפי מה שכותב הספורנו ,שהם מתו בגלל שהם מלו את עצמם  ...אז משה רבינו אומר "אההה ,הם מסרו את
נפשם ,מגיע להם שבח ! "
אבל אם אתה אומר שנשבה להם רוח צפונית ,אז מה הריבותא הגדולה  ,הם הרי חייבים למול !
זו שאלה שצריכה ביאור  ,ואנחנו בע"ה בלי נדר ,נשיב על זה בהמשך...
הייתי רוצה לעמוד על הברכה של משה רבינו ,וממנה להגיע לחנוכה:
אּוריָך ל ְִאיש חֲ ִסידֶׁ ָך אֲ שֶׁ ר ִנ ִסיתֹו ְבמַ סָ ה ְת ִריבֵּ הּו עַ ל מֵּ י
משה רבינו משבח את שבט לוי {דברים לג ,ח} ּו ְללֵּוִ י ָאמַ ר תֻּׁ מֶׁ יָך וְ ֶׁ
יתָך
יתיו וְ ֶׁאת ֶׁאחָ יו ל ֹא ִהכִ יר וְ ֶׁאת (בנו) בָ נָיו ל ֹא יָדָ ע כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך ּובְ ִר ְ
ְמ ִריבָ ה{ :ט} הָ אֹמֵּ ר ְל ָאבִ יו ּול ְִאמֹו ל ֹא ְר ִא ִ
ִי ְנצֹרּו...
מה זה כִ י ?
יתָך ִי ְנצֹרּו...
פירוש הדבר – בגלל – בגלל ששמרו ִא ְמ ָר ֶׁתָך ּובְ ִר ְ
מה זה בגלל ?! בגלל מה ??
עם ישראל עבד את העגל ,ושבט לוי לא עבד את העגל ...לא רק שהוא לא עבד ,אלא הוא הרג את עובדי העגל...
יתָך ִי ְנצֹרּו...
כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך ּובְ ִר ְ
יתָך יִ ְנצֹרּו זו ברית מילה .
עפ"י הגרסה בספרי  -כִ י ָש ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך זו עבודת כוכביםּ ....ובְ ִר ְ
יתָך ִי ְנצֹרּו במצרים.
ּוב ִר ְ
עפ"י הגרסה השניה  -כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך במדברְ ...
מה משה רבינו אומר כאן ??
ִש ָר ֵּאל....
תֹור ְתָך ְלי ְ
יש למשה רבינו בקשה – {שם ,י} יֹורּו ִמ ְש ָפטֶׁ יָך ְל ַי ֲעקֹב וְ ָ
אומר רש"י  -יורו משפטיך .ראויין אלו לכך.
למה ?
התשובה פשוטה מאוד ...כי הרמב"ם (הלכות ע"ז  ,פרק א ,הלכה ג) כותב  -וְ ַי ֲעקֹב ָאבִ ינּו לִמֵּ ד בָ נָיו ֻּׁכ ָלם וְ ִהבְ ִדיל לֵּוִ י
ישיבָ ה ְללַ ֵּמד דֶׁ ֶׁרְך ַהּׁשֵּ ם וְ לִ ְשמֹר ִמצְ וַ ת ַא ְב ָרהָ ם .וְ צִ ָּוה ֶׁאת בָ נָיו שֶׁ ל ֹא יַפְ ִסיקּו ִמבְ נֵּי לֵּ וִ י ְממֻּׁ נֶׁה ַאחַ ר
הֹושיבֹו בִ ִ
ּומנָהּו ר ֹאש וְ ִ
ִ
ְממֻּׁ נֶׁה כְ דֵּ י שֶׁ ל ֹא ִתּׁשָ ַכח הַ לִ מּוד.
שבט לוי היה היחידי ,שעבד את ה' במצרים ,וגם למד תורה .הוא למד תורה ,ולא עבד עבודה זרה !
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חז"ל אומרים ,שזה היה הרעיון של יוסף הצדיק ,שלא קנה את אדמת הכהנים  ,רק אותה לא ! למה ??
את כל זה הוא עשה ,כדי שהלויים יוכלו לשבת וללמוד תורה !
רבותי ,אם אלה הדברים ,נוכל להגיע לקטע אחרון בברכה:
יתיו ...שעמדו בחטא העגל  ,כיון שמלו במצרים ,כיון שלמדו תורה במצרים...
בגלל הָ אֹמֵּ ר ל ְָאבִ יו ּול ְִאמֹו ל ֹא ְר ִא ִ
מבקש משה רבינו בקשה – {דברים לג ,יא} בָ ֵּרְך ה' חֵּ ילֹו ּופֹעַ ל יָדָ יו ִת ְרצֶׁ ה "יש לי בקשה ריבונו של עולם ,פעם אחת
ויחידה ,נוצר חייל של שבט לוי ...פעם אחת ויחידה ששבט לוי יצאו למלחמה"  ...מי אלה ???
 13אנשים – שנים-עשר בני חשמונאי ,ואלעזר הכהן.
לשון רש"י  -ראה שעתידין חשמנאי ובניו להלחם עם היונים והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים ,שנים עשר בני
חשמנאי ואלעזר כנגד כמה רבבות ,לכך נאמר ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה.
 13איש ,יחידה "מובחרת"  ,יוצאים למלחמה כנגד רבבות יוונים ...בָ ֵּרְך ה' חֵּ ילֹו ּופֹעַ ל יָדָ יו ִת ְרצֶׁ ה ְמחַ ץ מָ ְת ַנ ִים ָקמָ יו
ּומשַ נ ְָאיו ִמן יְקּומּון...
ְ
כל אחד שואל – מה זה שימחצו להם את המתנים ?! שישברו להם את הראש !
בשביל לענות תשובה ,צריכים לקרוא בנביא:
כתוב בספר דניאל  ,בפרק ב' ,שנבוכדנצר חלם חלום על איזה מפלצת ,שראשה עשוי מזהב ,החזה והזרועות מכסף ,אגן
הירכיים מנחושת ,החלק התחתון של הרגלים מברזל ,והחלק היותר תחתון ,עשוי מתערובת של חרס.
אמר לו דניאל – מה אתה נבהל מהחלום הזה ?! הראה לך הקב"ה ,את ארבעת הגלויותַ ...אנ ְְת הּוא ֵּראשָ ה ִדי ַדהֲ בָ א –
הראש מזהב זה אתה .החזה והזרועות זה גלות מדי .אגן הירכיים והחלק הראשון של הרגלים ,זה יוון ,והחלק
התחתון זה ברזל.
בחלום של נבוכדנצר ,מופיעים יוון באגן הירכיים  ...מבקש משה רבינו – ריבנו של עולם ְמ ַחץ ָמ ְת ַנ ִים ָקמָ יו – תעזור
להם לנצח את היוונים ,שנרמזו במתנים ...
עד כאן הבקשות...
רבותי ,אני רוצה להתחיל את השיעור :
הקשר בין יוון לפרשת מקץ ,נמצא במדרש חז"ל...
לנסות לבאר אותו  ,האמינו לי ,לא נגמור את זה בשיעור אחד ...אני רק אקריא אותו ,מבלי להסביר את הדברים:
ֹלהים דָ בָ ר וגו' (עמוס ג ,ז)ַ ,י ֲעקֹב זִ ּוֵּג ְש ַנ ִים כְ ֶׁנגֶׁד
אומר המדרש {בראשית רבה ,פרשה צט ,אות ב}  -כִ י ל ֹא ַיעֲשֶׁ ה ה' אֱ ִ
ּומשה זִ ּוֵּג ְש ַנ ִים כְ ֶׁנגֶׁד ְש ַנ ִים ,יְהּודָ ה כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות בָ בֶׁ ל ,זֶׁ ה ִנ ְמ ַשל בְ ַא ְריֵּה וְ זֶׁ ה ִנ ְמשַ ל בְ ַא ְריֵּהֶׁ ,זה ִנ ְמשַ ל בְ ַא ְריֵּה
ֶׁ
ְש ַנ ִים,
ְהּודה ,וְ ֶׁזה נ ְִמשַ ל בְ ַא ְריֵּה (דניאל ז ,ד)ַ :ק ְדמָ י ְָתא כְ ַא ְריֵּה ,בְ יַד ִמי מַ לְכּות בָ בֶׁ ל נֹו ֶׁפלֶׁת ,בְ יַד
(בראשית מט ,ט) :גּור ַא ְריֵּה י ָ
ְהּודה .בִ ְני ִָמין כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות מָ דַ יֶׁ ,זה ִנ ְמשַ ל בִ זְ ֵּאב וְ זֹו ִנ ְמ ְש ָלה בִ זְ ֵּאבֶׁ ,זה נ ְִמשַ ל בִ זְ ֵּאב (בראשית
דָ ִניֵּאל שֶׁ הּוא בָ א ִמּׁשֶׁ ל י ָ
מט ,כז) :בִ ְני ִָמין זְ ֵּאב ִי ְט ָרף וגו' ,וְ זֹו נ ְִמ ְשלָ ה בִ זְ ֵּאב (דניאל ז ,ה) :וַאֲ רּו חֵּ יוָה ָאחֳ ִרי ִת ְנ ָינָה דָ ְמיָה ְלדֹבַ ,רבִ י חֲ ִנינָא ָאמַ ר
ְלדֹב כְ ִתיב ,דֵּ ב הָ יָה ְשמָ ּהִ ,היא דַ עְ ֵּתיּה ְד ַרבִ י יֹוחָ נָןְ ,ד ָא ַמר ַרבִ י יֹוחָ נָן (ירמיה ה ,ו) :עַ ל כֵּן ִה ָכם ַא ְריֵּה ִמיַעַ ר ,זֹו בָ בֶׁ ל
(ירמיה ה ,ו) :זְ ֵּאב ע ֲָרבֹות ְי ָש ְדדֵּ ם ,זֹו מָ דַ י .בְ יַד ִמי מַ לְ כּות מָ דַ י נֹו ֶׁפלֶׁ ת בְ יַד מָ ְר ְד ַכי ֶׁשהּוא בָ א ִמּׁשֶׁ ל בִ ְני ִָמין .לֵּוִ י ,כְ ֶׁנגֶׁד
תֹוקעֵּ י ַק ְר ַנ ִים וְ ֵּאלּו
ָשיןֵּ .אלּו ְ
יה ְמשֻּׁ ל ִ
יֹות ָ
אֹות ֶׁ
יֹותיו ְמּׁשֻּׁ לָ ִשין וְ זֹו ִ
אֹות ָ
ישית .זֶׁה ִ
ישי וְ זֹו מַ לְ כּות ְש ִל ִ
מַ לְכּות ָיוָן ,זֶׁה שֵּ בֶׁ ט ְש ִל ִ
יסיםֵּ .אלּו לֹובְ שֵּ י ִמכְ נָסַ ִים וְ ֵּאלּו לֹובְ שֵּ י פ ִֶׁמ ַל ְליָאֵּ .אלּו ְמרֻּׁ בִ ים
לֹובשֵּ י כֹובָ עִ ים וְ ֵּאלּו לֹובְ שֵּ י ִק ִ
תֹוקעֵּ י סֹולְפִ ִיריםֵּ .אלּו ְ
ְ
לּוסין .בָ אּו ְמרֻּׁ בִ ים וְ נָפְ לּו בְ יַד מּועָ ִטיןְ ,ב ֵּאיזֹו זְ כּותִ ,מבִ ְר ָכתֹו שֶׁ ל משֶׁ ה ,שֶׁ ָאמַ ר (דברים לג,
לּוסין וְ ֵּאלּו מּועָ ִטין בְ אֻּׁ כְ ִ
בְ אֻּׁ כְ ִ
יא)ְ :מ ַחץ ָמ ְת ַנ ִים ָקמָ יו .בְ יַד ִמי מַ לְ כּות ָיוָן נֹו ֶׁפלֶׁת ,בְ יַד בְ נֵּי ַח ְשמֹונָאי שֶׁ הֵּ ם ִמּׁשֶׁ ל לֵּוִ י .יֹוסֵּ ף כְ ֶׁנגֶׁד מַ לְכּות אֱ דֹום ,זֶׁה בַ עַ ל
ַק ְר ַנ ִים וְ זֶׁה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים .זֶׁה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים (דברים לג ,יז) :בְ כֹור שֹורֹו הָ ָדר לֹו .וְ ֶׁזה בַ עַ ל ַק ְר ַנ ִים (דניאל ז ,כ) :וְ עַ ל ַק ְר ַניָא
עֲשַ ר ִדי בְ ֵּראשַ ּה .זֶׁה ֵּפ ַרש ִמן הָ עֶׁ ְרוָ ה וְ זֶׁה ִנ ְדבַ ק בָ עֶׁ ְר ָוה .זֶׁה חָ ס עַ ל כְ בֹוד ָאבִ יו ,וְ ֶׁזה בִ זָה עַ ל כְ בֹוד ָאבִ יו .זֶׁה כְ ִתיב בֹו
ֹלהים .בְ יַד ִמי מַ לְכּות נֹו ֶׁפ ֶׁלת ,בְ יַד
ֹלהים אֲ ִני ָי ֵּרא ,וְ זֶׁה כְ ִתיב בֹו (דברים כה ,יח) :וְ ל ֹא י ֵָּרא אֱ ִ
(בראשית מב ,יח)ֶׁ :את הָ אֱ ִ
מּואל בַ ר נ ְַחמָ ן מָ ס ֶֹׁרת הּוא שֶׁ ֵּאין עֵּ שָ ו נֹופֵּל ֶׁאלָא בְ יַד בָ ֶׁניהָ
יֹוסףַ .רבִ י פִ ינְחָ ס בְ שֵּ ם ַרבִ י ְש ֵּ
שּוח ִמ ְל ָחמָ ה ֶׁשהּוא בָ א ִמּׁשֶׁ ל ֵּ
ְמ ַ
ירי הַ צ ֹאן ,שֶׁ הֵּ ן
אֹותן צְ עִ ֵּ
קֹורא ָ
ירי ַהצ ֹאן ,וְ ָל ָמה הּוא ֵּ
שֶׁ ל ָרחֵּ ל ,הֲ דָ א הּוא ִדכְ ִתיב (ירמיה מט ,כ)ִ :אם לֹוא ִי ְסחָ בּום צְ עִ ֵּ
יריהֶׁ ן שֶׁ ל ְשבָ ִטים
צְ עִ ֵּ
רבותי ,אני לא מבין מה הולך כאן...
בשלמא ,יעקב אבינו צירף את יהודה כנגד בבל ,מובן  ...הרי בית ראשון חרב ,בגלל עבודה זרה ,גילוי עריות ושפיכות
דמים ...ובבל החריבה את הבית הראשון ...אז שמים את יהודה כנגדו  ,כי כל מי שכופר בעבודה זרה ,נקרא יהודי.
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בנימין קשור לפרס ,גם מובן .בנימין הוא סמל של צניעות ...שאומרים חז"ל בגמרא {מסכת מגילה יג ,ב} בשכר צניעות
שהית' בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר ...וככה שלב אחר
שלב....
הפרסיים ,אומרת הגמרא {מסכת ברכות ז} ,הם צנועים ,אבל מצד הטומאה...
יוסף כנגד אדום ,כולנו מכירים ...בפרשת ויצא " ....כיון שנולד יוסף ,אפשר לחזור הביתה "..למה ?? כי נולד שטנו של
עשו ,שנאמר והיה בית יעקב לאש ובית ויסף להבה ,ובית עשו לקש....
ממילא ,גלות אדום תסתיים ,ע"י משיח בן יוסף ,הוא הראשון שיגאל אותנו ,ובשלב לאחר מכן ,יגיע משיח בן דוד....
הלך משה רבינו  ,וצירף את יוסף כנגד מלכות אדום...
שבט לוי כנגד מלכות יון  ,מה קרה ???
יֹותיהָ ְמשֻּׁ לָ ִשין – זה שלוש אותיות ,וזה שלוש אותיות ...
אֹות ֶׁ
ָשין וְ זֹו ִ
יֹותיו ְמּׁשֻּׁ ל ִ
אֹות ָ
זֶׁה ִ
ישית ....
ישי וְ זֹו מַ לְכּות ְש ִל ִ
זֶׁה שֵּ בֶׁ ט ְש ִל ִ
אם אנחנו מחפשים שלישי  ...גם בבל וגם מדי וגם אשר ,זה שלוש אותיות ...מה חז"ל רוצים כאן ???
אז כמובן שזה לא הענין שללוי וליון יש שלוש אותיות ,יש עומק בדבר  ...רק חז"ל מביאים לך נקודות משותפות ,שיש
בין יון לבין שבט לוי ,והנקודות המשותפות האלה  ,נותנים איזה שהיא יכולת לשבט לוי ,להתגבר על היוונים  ...מה
מונח כאן ?
אני רוצה להקדים הקדמה ,על הפסוק בפרשת משפטים  -וְ ֵּא ֶׁלה הַ ִמ ְש ָפ ִטים אֲ שֶׁ ר ָת ִשים לִ פְ נֵּיהֶׁ ם...
אומרים חז"ל  -לפניהם .ולא לפני עובדי אלילים (גיטין פח ,):ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל,
אל תביאהו בערכאות שלהם ,שהמביא דיני ישראל לפני ארמים ,מחלל את השם ומיקר שם האלילים להשביחם (ס"א
להחשיבם) ,שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים (דברים לב ,לא ,).כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם.
לגוים אין מה לחפש במערכת המשפט שלנו !
מביא המדרש מעשה {מדרש תנחומא ,משפטים  ,אות ה'}  -ע ֲִקי ַלס הַ גֵּר בֶׁ ן אֲ חֹותֹו שֶׁ ל ַא ְד ִריָאנֹוס ,הָ יָה ְמבַ ֵּקש ְל ִה ְת ַגיֵּר
חֹורהָ .אמַ ר לֹו :שֶׁ מָ א ַא ָתה חָ סֵּ ר ֶׁכסֶׁ ף וְ ָז ָהב ,הֲ ֵּרי
וְ הָ יָה ִמ ְתי ֵָּרא ִמן ַא ְד ִריָאנֹוס דֹודֹוָ .אמַ ר לֹו :אֲ ִני ְמבַ ֵּקש ַלעֲשֹות ְס ָ
יאְך
חֹורה לָצֵּ את לַחּוץ ֵּלידַ ע דַ עַ ת הַ בְ ִריֹות ,וַאֲ ִני ְמבַ ֵּקש לִ מָ לְֵּך ְבָך הֵּ ַ
רֹותי לְ ָפנֶׁיָךָ .אמַ ר לֹו :אֲ ִני ְמבַ ֵּקש ַלעֲשֹות ְס ָ
אֹוצְ ַ
רֹואה ְש ָפ ָלה ּונְתּונָה בָ ָא ֶׁרץ ,לְֵּך ֲעסֹק בָ ּה ,שֶׁ סֹופָּה לְ ִה ְתעַ לֹות וְ ַא ָתה ִמ ְש ַתכֵּר .בָ א
ַלעֲשֹותָ .אמַ ר לֹו :כָל פְ ַר ְקמַ ְטיָא ֶׁש ַא ָתה ֶׁ
תֹורה .ל ְַאחַ ר זְ מַ ן ְמצָ אּוהּו ַרבִ י אֱ ִליעֶׁ זֶׁר וְ ַרבִ י יְהֹושֻּׁ עַ ָ ,ראּוהּו ָפנָיו ִמ ְש ַתנֹותָ .א ְמרּו זֶׁ ה ָלזֶׁה :ע ֲִקי ַלס
לֹו ל ְֶׁא ֶׁרץ יִ ְש ָר ֵּאל וְ לָ מַ ד ָ
ִשאֹל לָהֶׁ ם ְש ֵּאלֹות הַ ְרבֵּ ה ,וְ הֵּ ן ְמ ִשיבִ ין אֹותֹו .עָ לָ ה ֵּאצֶׁ ל ַא ְד ִריָאנֹוס דֹודֹוָ ,אמַ ר לֹו:
תֹורהֵּ .כיוָן שֶׁ בָ א ֶׁאצְ ָלםִ ,ה ְת ִחיל ל ְ
לֹומֵּ ד ָ
לאמַ ר לֹוַ :א ָתה ָקרֹוב
וְ לָמָ ה ָפנֶׁיָך ִמ ְש ַתנֹות .סָ בּור אֲ ִני ֶׁש ִהפְ ִסידָ ה פְ ַר ְקמַ ְטיָא שֶׁ ְלָך אֹו שֶׁ מָ א ֵּהצֵּ ר לְָך ָאדָ ם? ָאמַ ר לֹו :לָאוָ .
ּומי
תֹורה ,וְ ל ֹא עֹוד ֶׁאלָא שֶׁ מַ ל ְִתי ֶׁאת עַ צְ ִמיָ .אמַ ר לֹוִ :
ִלי וְ ָאדָ ם מֵּ צֵּ ר ִליָ .א ַמר לֹו :וְ ָל ָמה ָפנֶׁיָך ִמ ְש ַתנֹות? ָאמַ ר לֹו :שֶׁ לָמַ ְד ִתי ָ
חֹורה ,וְ ָאמַ ְר ָת
ָאמַ ר ְלָך כְָך? ָאמַ ר לֹוְ :בָך נ ְִמ ַלכְ ִתיָ .אמַ ר לֹוֵּ :אימָ ַתיָ .אמַ ר לֹו :בְ ָשעָ ה שֶׁ ָאמַ ְר ִתי לְָך ְמבַ ֵּקש אֲ ִני ַלעֲשֹות ְס ָ
יתי
רֹואה ְשפָ לָה ּונְתּונָה בָ ָא ֶׁרץ ,לְֵּך וַ ֲעסֹק בָ ּהֶׁ ,שסֹופָּה לְ ִה ְתעַ לֹות .חָ ז ְַר ִתי עַ ל ָכל הָ אֻּׁ מֹות וְ ל ֹא ָר ִא ִ
ִלי ,כָל פְ ַר ְקמַ ְטיָא שֶׁ ַא ָתה ֶׁ
ִש ָר ֵּאל ְקדֹושֹו ,לִבְ זֹה נֶׁפֶׁ ש
אֻּׁ מָ ה ְש ָפלָה נְתּונָה בָ ָא ֶׁרץ כְ יִ ְש ָר ֵּאל ,וְ סֹו ָפּה ְל ִה ְתעַ לֹות .שֶׁ ֵּכן ָא ַמר ְי ַשעְ יָה :כֹה ָאמַ ר ה' ג ֵֹּאל י ְ
ִש ָר ֵּאל ַויִבְ חָ ֶׁר ָך (ישעיה מט ,ז).
ל ְִמ ָתעֵּ ב גֹוי לְעֶׁ בֶׁ ד מ ְֹש ִלים ְמלָכִ ים יִ ְראּו וְ ָקמּו שָ ִרים וְ ִי ְש ַתחֲ וּו לְ מַ עַ ן ה' אֲ שֶׁ ר נֶׁאֱ מָ ן ְקדֹש י ְ
עֹומ ִדים ִמפְ נֵּיהֶׁ ם ,שֶׁ נֶׁאֱ ַמרְ :מלָכִ ים י ְִראּו וָ ָקמּוִ .הכָ הּו
ידין ֵּאלּו שֶׁ ָאמַ ְר ָת ,שֶׁ יְ הּו ְמלָכִ ים ְ
ָאמַ ר לֹו ִס ְקנ ְַדרֹוס שֶׁ לֹו :ע ֲִת ִ
עֹומ ִדין ִמ ְל ָפנָיו,
ילֹורר ֶׁאחָ ד ֵּאין ְ
ֹואין גִ ֵּ
נֹות ִנין ְר ִטיָה ֶׁאלָא עַ ל גַב הַ ַמכָה .עַ כְ שָ ו ִאם ר ִ
ַא ְד ִריָאנֹוס עַ ל לְחָ יָיוָ ,אמַ ר לֹו :יֵּש ְ
הֹואיל וְ ִה ְת ַגיֵּר
ֲשהָ ,ט ְמנֵּהּוִ ,
עֹומ ִדין ִמפְ נֵּיהֶׁ םָ .אמַ ר לֹו ִס ְקנ ְַדרֹוסִ :אם ֵּכן ַמה ַתע ֶׁ
אֹותם וְ ְ
רֹואין ָ
ִית אֹומֵּ ר ֶׁשהַ ְמלָכִ ים ִ
שֶׁ הָ י ָ
ּומת,
חֹותי עַ ד ֶׁשהּוא בִ ְמעֵּ י ִאמֹו הָ יָה ָראּוי ְל ִה ְת ַגיֵּרַ ,מה עָ שָ ה ִס ְקנ ְַדרֹוס שֶׁ לֹו עָ לָה ַלגַג וְ ָנ ַפל ֵּ
הָ ְרגֵּהּוָ .אמַ ר לֹו :ע ֲִקי ַלס בֶׁ ן אֲ ִ
אֹומר
וְ רּוחַ ַהק ֶֹׁדש צֹו ַו ַחת ,כֵּן י ֹאבְ דּו כָל אֹויְבֶׁ יָך ה' (שופטים ה ,לא)ָ .אמַ ר לֹו ַא ְד ִריָאנֹוס :הֲ ֵּרי מֵּ ת ְס ַקנ ְְדרֹוסֵּ ,אין ַא ָתה ֵּ
תֹורה וְ ל ֹא ִלמֹולָ .אמַ ר לֹו ע ֲִקי ַלס:
תֹורהָ .אמַ ר לֹו :הָ יָה לְָך ִל ְלמֹד ָ
ית הַ דָ בָ ר הַ זֶׁהָ .אמַ ר לֹוֶׁ :שבִ ַק ְש ִתי ִל ְלמֹד ָ
ִלי עַ ל מֶׁ ה עָ ִש ָ
תֹורה ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר:
נ ַָת ָת ל ְִא ְס ְט ַר ְט ִלירֹוס אֲ נּונָה ֶׁאלָא ִאם כֵּן נָטַ ל ֵּזינֹו שֶׁ לֹו .כָ ְך ,לְעֹו ָלם ִאם ֵּאין ָאדָ ם נִמֹולֵּ ,אינֹו יָכֹול ִל ְלמֹד ָ
מַ גִ יד ְדבָ ָריו ְל ַי ֲעקֹב (תהלים קמז ,יט) ,ל ְִמי שֶׁ הּוא מָ ל כְ ַי ֲעקֹב ,ל ֹא עָ ָשה ֵּכן ְלכָל גֹוי (תהלים קמז ,כ)ִ ,מּׁשּום שֶׁ הֵּ ם
ּומ ְש ָפט (שמות טו ,כה)ָ .אמַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
ּומ ְש ָפטָ יוֵּ ,אלּו הַ ִדי ִנים ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :שָ ם שָ ם לֹו חֹק ִ
תֹורהִ .
ע ֲֵּר ִלים .חֻּׁ ָקיו ,זֹו ָ
תֹורה ,לְֵּך וְ ֵּתן לָ הֶׁ ם ֶׁאת ַה ִמ ְש ָפ ִטים.
הּוא ְלמֹשֶׁ ה :נ ַָת ִתי לָהֶׁ ם ֶׁאת הַ ָ
יוצא ,שמי שלא מל ,לא יכל ללמוד תורה !
כותב ר' עקיבא איגר {שו"ת כמה  ,אות מ"ב} – דע לך ,מילה וברית של תורה ,הם יחד ,שנאמר {ירמיה לג ,כה} ִאם ל ֹא
יתי יֹומָ ם ָו ָל ְילָה חֻּׁ קֹות ָשמַ ִים ָו ָא ֶׁרץ ל ֹא שָ ְמ ִתי ...מפני שאה ואה תליה – וע"י מילת הבשר ,נפתח הלב להבין תורה.
בְ ִר ִ
אותו דבר כותב העוללות אפרים – מילה חיצונית  ,היא הסיבה למילה פנימית.
רבותי ,אם ככה נוכל לחזור לשיעור בשבוע שעבר ,ולסגור את הקצוות:
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דיברנו בשבוע שעבר ,ששרו של עשו ,הוא הס"מ  ,ניסה לפגוע ברגלו של יעקב אבינו ,שנקראת בשם הוד...
מה הוא רצה מההוד ?
ההוד הוא היכולת של עם ישראל ,לקבוע דברים בעולם.
הֹודָך עַ ל הַ ָּׁשמַ ִים – תן גם לנו את הכוח ללמוד תורה ,תן לנו את הכוח
הסברנו שמלאכי השרת מבקשים מהקב"ה ְתנָה ְ
לפסוק בתורה...
איפה המקום הראשון  ,שנתן הקב"ה לעם ישראל את הכוח לפסוק ?
{שמות יב ,ב} הַ חֹדֶׁ ש הַ ֶׁזה ָל ֶׁכם ר ֹאש חֳ ָד ִשים ִראשֹון הּוא לָ ֶׁכם לְחָ ְדשֵּ י ַהּׁשָ נָ ִֽה...
אומר המדרש – אתם קובעים מתי ראש חודש !
ֵּאלֶׁה מֹועֲדֵּ י ה' ִמ ְק ָר ֵּאי קֹדֶׁ ש אֲ שֶׁ רִ -ת ְק ְראּו א ָֹתם בְ מֹוע ָ ֲִֽדם ....אל תקרא א ָֹתם  ,אלא אתם ....אתם קובעים מתי ראש
חודש.
אם ככה רבותי ,נוכל להבין:
אם היסוד הזה ,של היכולת שניתן לעם ישראל לפסוק ,ניתן ב -הַ ח ֶֹׁדש הַ זֶׁה ָל ֶׁכם ר ֹאש חֳ ָד ִשים ִראשֹון הּוא ָל ֶׁכם ...
אנחנו יכולים להבין דבר אחד...
הדבר הראשון שהיוונים רצו לבטל ,היה ראש חודש.
מה אתם רוצים מחודש ?!
כי המקום הראשון ,שהקב"ה נתן לעם ישראל את ההוד ,זה חודש !
אמרו היוונים – חודש ?! בשום פנים ואופן לא !
מה אכפת לכם ?! מה זה מפריע לכם ?!
מפריע לנו דבר אחד – כי זה המקום שניתן לכם ההוד – המקום שבו אתם יכולים לפסוק !
אם ככה ,נוכל להבין את מה שאמרנו בשבוע שעבר:
אומר משה רבינו למלאכים – אתם רוצים הודה של תורה ?! אין הודה של תורה ...למה ?
כי הודה של תורה ,יש רק למי שעמל בתורה .מי שלא עמל בתורה ,אין לו הודה של תורה !
ר' שמעון בר-יוחאי זכה לזה  ...מתי ???
ִית הֹודָך וַ הֲ דָ ֶׁרָך
צּורים שֶׁ עָ ַמ ְד ָת ,שָ ם ָקנ ָ
בִ ְמעָ ַרת ִ
הראשון שהוא הודה של תורה ,מיהו ?
יעקב אבינו ,שנאמר ַויֵּצֵּ א ַי ֲעקֹב ִמ ְב ֵּאר ָשבַ ע ַו ֵּילְֶׁך חָ ָרנָה....
אומר רש"י  -הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה ,יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה...
יעקב הוא ההוד ...למה הוא נקרא הוד ?
כי יעקב בישיבת שם ועבר 14 ,שנה לא ישן...
אם הוא לא ישן  14שנה ...היה נרדם על הספסל...רק המקום שכתוב ַו ָילֶׁן ,זה כאן שהוא יצא מבאר-שבע...
 14שנה שהוא לא ישן ,שם קנית הודך !
רבותי ,הראשון שהקב"ה פסק כמותו ,הוא יעקב אבינו !
רוצים לראות את זה ? דבר נפלא שכתוב בפרשת נש ֹא ...זה קשור בע"ה ,בשבת הבאה עלינו לטובה:
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הֹותיר בָ ּה
ָשיא ִל ְבנֵּי ְמנַּׁשֶׁ הְ .י ַל ְמדֵּ נּו ַרבֵּ נּו ,נֵּר חֲ נֻּׁ ָכה ֶׁש ִ
אומר המדרש {תנחומא ,פרשת נש ֹא ,אות כ"ט}  -בַ יֹום הַ ְּׁש ִמי ִני נ ִ
מֹוסיף עָ ָליו כָל
הֹותיר בָ ּה שֶׁ מֶׁ ן בְ יֹום ִראשֹוןִ ,
בֹותינּו ,נֵּר חֲ נֻּׁ ָכה שֶׁ ִ
שֶׁ מֶׁ ן בְ יֹום ִראשֹון ,מַ הּו לְהַ ְד ִליק בָ ּה בַ ּׁשֵּ ִני .כָ ְך שָ נּו ַר ֵּ
הֹותיר
ישי ּומַ ְדלִיקֹו .וְ כֵּן ִב ְש ָאר הַ י ִָמים .אֲ בָ ל ִ
מֹוסיף עָ ָליו בַ יֹום ַה ְּׁש ִל ִ
הֹותיר בְ יֹום שֵּ ִניִ ,
שֶׁ הּוא ּומַ ְדלִיקֹו בְ יֹום שֵּ ִני .וְ ִאם ִ
דּורה בִ פְ נֵּי עַ צְ מֹוָ .ל ָמהֵּ ,כי ָון ֶׁשהֻּׁ ְקצָ ה ְל ִמצְ וָהָ ,אסּור ְל ִה ְש ַת ֵּמש ִממֶׁ נּו .ל ֹא י ֹאמַ ר ָאדָ םֵּ ,אי ִני
בְ יֹום ְש ִמי ִני ,עֹושֶׁ ה לֹו ְמ ָ
תֹורהָ .אמַ ר לָהֶׁ ם הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,בָ נַיֵּ ,אין ַא ֶׁתם ַרּׁשָ ִאין לֹומַ ר כְָךֶׁ .אלָא ָכל מַ ה
הֹואיל וְ ֵּאינָן ִמן הַ ָ
ְמ ַקיֵּם ִמצְ ֹות זְ ֵּק ִנים ִ
תֹורה אֲ ֶׁשר יֹורּוָך (דברים יז י ,יא)ָ .ל ָמה ,שֶׁ ַאף עַ ל ִד ְב ֵּריהֶׁ ם
ית עַ ל פִ י ַה ָ
ּׁשֶׁ גֹוזְ ִרים ֲע ֵּלי ֶׁכםִ ,ת ְהיּו ְמ ַקי ְִמיןֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר :וְ עָ ִש ָ
אֲ ִני מַ ְסכִ ים ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :ו ִַתגְ זֹר אֹמֶׁ ר וַ י ָָקם לְָך (איוב כב ,כח)ֵּ .תדַ ע לְָךֶׁ ,שהֲ ֵּרי ַי ֲעקֹב בְ ָשעָ ה שֶׁ בֵּ ֵּרְך ְמנַּׁשֶׁ ה וְ ֶׁאפְ ַר ִים ,מַ ה
כְ ִתיב שָ םַ ,ויָשֵּ ם ֶׁאת ֶׁאפְ ַר ִים לִפְ נֵּי ְמנַּׁשֶׁ ה (בראשית מח ,כ) ,עָ שָ ה הַ ָקטָ ן קֹדֶׁ ם ַלגָדֹול .וְ ִקיֵּם ַה ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא גְ ז ֵָּרתֹו.
ַּׁשה.
ָשיא לִבְ נֵּי ֶׁאפְ ַר ִים ,וְ ַאחַ ר ָכְך ְמנ ֶׁ
יאים ֶׁש ִה ְק ִריב שֵּ בֶׁ ט ֶׁאפְ ַר ִים ְת ִחלָה ,שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר :בַ יֹום הַ ְּׁשבִ יעִ י נ ִ
ְש ִ
ֵּאימָ ַתי ,בְ ָק ְרבְ נֹות הַ נ ִ
ָשיא לִבְ נֵּי ְמנַּׁשֶׁ ה.
ִמ ַניִןִ ,מ ַמה ּׁשֶׁ ָק ְראּו בָ עִ ְניָן בַ יֹום הַ ְּׁש ִמי ִני נ ִ
אומר הקב"ה  -אם יעקב פסק ,שאפרים מקריב לפני מנשה ,אז הוא מקריב ביום השביעי ,ולא רק זה ,אלא הוא
מחלל שבת !
למה הוא מחלל שבת ?
אם אני נותן לו להקריב ביום השביעי ,זה הקרבן היחיד ,שהוקרב בשבת – קרבנו של אפרים.
אבל אם כך פסק יעקב ,אני עושה מה שהוא מצווה !
מה זה קשור לחנוכה ??!
הוא מתחיל עם נרות שמן שנישאר ,וביום השמיני שורפים את הכל ,כי נגמר חנוכה ...אומר הקב"ה – מה שחכמים
אומרים ,צריך לקיים !
מה זה קשור לחנוכה ?!
התשובה פשוטה מאוד – אם אמרנו שכל מה שניסה שרו של עשו לפגוע ,היה בכוח הפסיקה של חכמים ...כאן בחנוכה,
ביום השביעי שנקרא בע"ה בשבת קודש ...וביום השמיני שנקרא ביום ראשון ...מכאן אתה רואה ,שהקב"ה מקיים
את מה שחכמים גוזרים !
מי גזר ???
יעקב אבינו.
אז איפה ההוד הראשון נמצא ?
אצל יעקב אבינו !
אז בא שרו של עשו  ,ונותן מכה ברגל ,של ההוד הראשון !
ולמה ברגל ???
כי אמרנו בשבוע שעבר ,שההבדל בין עם ישראל למלאכים ,זה רק ברגל ....כי מלאך נקרא בשם "עומד" ,שנאמר
{זכריה ג ,ז} וְ נ ַָת ִתי לְָך מַ ְהלְ כִ ים בֵּ ין הָ ע ְֹמ ִדים הָ ֵּאלֶׁה ...ובן-אדם נקרא בשם "הולך".
אם בן-אדם נקרא בשם "הולך" ,אז שם הוא חוטף את המכה.
מי הראשון שחוטף את המכה ???
יעקב אבינו ,כי הוא ההוד הראשון !

אם ככה רבותי ,בואו ונלך לעוד שלב:
יעקב אבינו ,הוא הסמל של ההוד ...אם כך ,נתקדם הלאה...
כתוב בחז"ל ,שבלי ברית מילה ,אי אפשר להבין ברית מילה ...כי אם אדם לא פותח את ערלת הבשר ,לא נפתחת ערלת
הלב.
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עפ"י זה נוכל להבין דבר נפלא ביותר:
רבותינו מלמדים אותנו ,שהיסוד של אי הבנת התרה ,נמצא בברית המילה.
היוונים ,יש להם מטרה אחת ,מהי ?
להשכיחם תורתך ...אז מה הם עושים בשביל זה ?
להעבירם מחוקי רצונך .מה זה חוקי רצונך ?
ראש חודש.
ברית מילה ,גם כן נקראת בשם חוק ,שנאמר וְ חֹק ִב ְש ֵּארֹו שָ ם.
היוונים מתנגדים לברית מילה ,מה הם רוצים מזה ?! הרי זה לא שייך למידת ההוד !
אלא  ,המטרה שלהם זה להשכיח תורה מעם ישראל  -להשכיחם תורתך ...ואיך משכיחים תורה מעם ישראל ?
תֹורה.
אומר עקילס הגר  -לְעֹו ָלם ִאם ֵּאין ָאדָ ם נִמֹולֵּ ,אינֹו יָכֹול ִללְ מֹד ָ
אם ככה ,הם רוצים להשכיח מאיתנו את ברית המילה ,כדי שלא נבין תורה.
אומר משה רבינו – ריבונו של עולם ,יש לי אליך בקשה  -בָ ֵּרְך ה' חֵּ ילֹו ּופֹעַ ל יָדָ יו ִת ְרצֶׁ ה  -תעזור לשבט לוי ,להילחם
כנגד היוונים ...למה ???
אומר המדרש – יעקב זיווג שנים כנגד שנים  -יהודה כנגד בבל ובנימין כנגד מדי.
משה זיווג שנים כנגד שנים – יוסף כנגד אדום ויוון כנגד לוי ...מה יש ללוי ?
רבותי ,בואו ונחזור ללוי  ,ונראה מה רצה משה רבינו דוקא משבט לוי ,שיתחבר ליוון :
אּוריָך ל ְִאיש חֲ ִסידֶׁ ָך אֲ ֶׁשר ִנ ִסיתֹו ְב ַמסָ ה – אין הקב"ה מרומם אדם ,לפני שהוא מנסה
{דברים לג ,ח} ּו ְללֵּוִ י ָאמַ ר תֻּׁ מֶׁ יָך וְ ֶׁ
אותו ...איפה הוא ניסה אותו ??
במצרים ,ששבט לוי היחיד שלא עבד עבודה זרה.
אֲ שֶׁ ר ִנ ִסיתֹו בְ מַ סָ ה – ניסיתי אותו בעבודה זרה  ,ועמד .ניסיתי אותו בברית מילה ,ועמד .ניסיתי אותו בתורה ,ועמד.
יתָך ִי ְנצֹרּו זו ברית מילה .דבר אחר כִ י ָש ְמרּו
ועוד אומר הספרי ( -דברים לג ,ט) כִ י שָ ְמרּו ִא ְמ ָר ֶׁתָך זו עבודת כוכביםּ ,ובְ ִר ְ
יתָך ִי ְנצֹרּו במדבר.
ִא ְמ ָר ֶׁתָך במצרים ּ ,ובְ ִר ְ
עם ישראל ,כולו היה ערל ...היחידים שמלו את עצמם ,היו שבט לוי.
עם ישראל כולו ,אומר המדרש תנחומא ,לא שמר על התורה ,ולא למד תורה...
השבט היחיד שלמד תורה ,אומר הרמב"ם  ,זה היה שבט לוי !
כל השנים שהיו במצרים ,שבט לוי הרביץ תורה ! שבט לוי הוכיח את עצמו !
אומר המדרש {ילקוט שמעוני ,פרשת וזאת הברכה}  -שני קנאים היו להם לישראל  -שמעון ולוי...
איפה מוצאים אותם ?
חֹותנּו ?!
{לד ,לא} הַ כְ זֹונָה ַיעֲשֶׁ ה ֶׁאת אֲ ֵּ
בשום פנים ואופן ...הורגים את כל תושבי שכם !
אומר הקב"ה – קנאים צריך לבדוק...
איפה הוא בדק אותם ?
שמעון ולוי קנאים אצל יוסף !
תופסים את יוסף ,וזורקים אותו לבור ...קנאים !
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הם רואים ,שמיוסף יצא ירבעם בן-נבט !
קנאים לעבודה זרה ,וקנאים לזנות !
אומר המדרש – בדק הקב"ה את שמעון ...ולא רק שלא פרע את החוב ,אלא עוד לווה הלוואה יותר קשה מהראשונה...
לוי הקנאי ,לא רק שלא לקח הלוואה ,אלא פרע והוכיח פעמיים !
אומר המדרש – בא ותראה ,שמעון נפל בניסיון  ,כשהוא הוכיח שהוא קנאי לעבודה זרה ,אצל יוסף ...הוא נפל
בניסיון! למה ?
כי בעגל הוא לא בא והצטרף לשבט לוי !
מי לה' אלי ! אם אתה קנאי כמוהו ,תבוא ביחד איתו !
הוא לא בא ביחד ...רק לוי בא.
אם אתה קנאי גדול לזנות ,אז למה הנשיא שלך  ,זמרי בן סלוא ,הולך עם כזבי בת צור ?!
אתה קנאי ?!  24אלף משבט שמעון מתו !
אז גם קנאות בזנות ,התברר שזו לא קנאות אמיתית  ,וגם בעבודה זרה התברר ,שזו לא קנאות !
היחיד שהוכיח שהוא קנאי אמיתי ...מיהו ???
אּוריָך ל ְִאיש חֲ ִסידֶׁ ָך ...הוא קנאי אמיתי !
ּו ְללֵּוִ י ָאמַ ר תֻּׁ מֶׁ יָך וְ ֶׁ
אומר משה – ריבונו של עולם ,הוא קנאי אמיתי ,הוא לקח הלוואות ופרע אותם ! הוא הוכיח שהוא צודק !
לוי מל את עצמו ,ולוי שמר על הברית ...לוי היה זה ,שעמד שבכל הניסיונות !
אומר משה – אם ככה ,ריבונו של עולם ,אם אני מחפש איזה שבט להצמיד לשבט לוי  ,נגד יוון ,רק אחד יכל
להצטרף...
מה רצו יוון ???
רבצו לעקור מאיתנו – שבת ,חודש ומילה ! למה ??
כי רצו להביא לשכחת התורה !
מי יכל להילחם נגדם ???
מי ששמר על הברית מתחילתה – שבט לוי !
אם ככה נוכל להבין ,שכל הברכה של משה רבינו ,זה שלב אחרי שלב :
אומר משה – איך יכל להיות ,שכל עם ישראל עשו את העגל ,ורק שבט לוי לא ?!
כי כיון שבמצרים ,הם לא עבדו עבודה זרה ,כי הם מלו את עצמם  ...כי היה להם את הכוח של יֹורּו ִמ ְש ָפטֶׁ יָך ְל ַי ֲעקֹב
ִש ָר ֵּאל....
תֹור ְתָך ְלי ְ
וְ ָ
אז מי שמל את עצמו ,יכל ללמד תורה !
עם ישראל שהיה מצרים ,ולא מל את עצמו  ,לא למד תורה ...אם הוא לא למד תורה ,אז הוא התדרדר לעגל ,ואם
ככה ,הוא התדרדר בעבודה זרה של מצרים ...יוצא שהכל תלוי בזה !
אמר משה – אם אני רוצה להעמיד אחד מול אחד – אני מעמיד את שבט לוי כנגד יון !
מה פירוש המשולשים ,עפ"י דברי המדרש ?
אני חושב ,למה שהמדרש מתכוון זה ,שהיוונים רצו לעקור מאיתנו שלושה דברים – שבת ,חודש ומילה ...ושבט לוי
היה חזק בשלושה דברים – במילה  ,בתורה ובעבודה זרה.
אם אלה פני הדברים ,נוכל לסיים בע"ה ,בדבר נפלא:
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שאלנו – אם ככה ,מה הרבותא הגדולה ?
אם אתה אומר ,שבמדבר נשבה לשבט לוי רוח צפונית  ...אז למה משה רבינו משבח אותם ?! הרי היו חייבים למול !
היתה להם רוח צפונית ,כיון שלא עבדו בעגל ...ולא עבדו בעגל ,כיון שמלו את עצמם  ...ולמה מלו עצמם ? כדי שיוכלו
ללמוד תורה ...והיות שלמדו תורה ,זה נתן להם את הכוח להתגבר על העבודה זרה  ,וזה גרם שתינתן להם הרוח
הצפונית !
אם ככה נוכל לסיים בס"ד ,בדבר נפלא ביותר:
ידועה השאלה של הבית יוסף – למה חנוכה חוגגים שמונה ימים ?
אמרנו בתחילת השיעור ,מה שכתוב בפרשה שלנו  ,שבשעה שהאחים הובאו לבית יוסף  .אז כאן הרמז לבית יוסף,
בפרשת השבוע.
אבל כתוב במפרשים ...כותב את זה בעל העיתים  ,שבעצם נס חנוכה ,היה שבעה ימים ...אז למה קבעו שמונה ימים ?
לפי שביטלו מהם מצות מילה ,שהיא לשמונת ימים  ,לכך קבעוה לשמונת ימים .
הנס היה על פ ח השמן ,לשבעה ימים  ...אבל היות והיוונים רצו לעקור מאיתנו את ברית המילה ,לכן יש לנו שמונה
ימים חנוכה.
בא הבני יששכר  ,ומביא דבר בשם החיד"א – והנה תראה ,שהיות והיוונים רצו לעקור מעם ישראל שלוש מצוות ,לכן
תיקנו לנו שמונה ימים ...למה ?
מחר בע"ה זה ראש חודש ,והם רצו לבטל חודש ...אז הקב"ה נתן לנו בחנוכה ראש חודש...
הם רצו לבטל שבת ...אז בע"ה עוד יומיים ,יהיה שבת...
הם רצו לבטל מילה ...כל מי שנולד בנר הראשון של חנוכה ,יהיה נימול בנר השמיני של חנוכה...
אז רצו לבטל מאיתנו חודש ,שבת ומילה ?!
נתן לנו הקב"ה חג ,שיהיה בו גם חודש ,גם שבת וגם מילה !
שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך ,שבת שלום וחנוכה שמח !!!

