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 ש וביתואי נר
חמישי של חנוכה יש 'ייחוס' מופיע בספרים הקדושים שלנר ה

ם זה התוועדויות ומסיבות בהרבה מקומות מקיימים ביוו מיוחד

שזהו הנר היחיד שלא יכול לחול גדולות,. הייחוס של היום הוא 

בת. בדוק. מה הייחוס בכך? זהו החנוכה של החנוכה. זה בש

האור שבחושך הכי גדול. זהו גם הלילה שבו רוב מנורת 

ריבוי אור נוצר על ידי  -איך נוצר ריבוי אור? החנוכה מאירה. 

שאנחנו מדליקים עוד ועוד אור. בכל לילה אחר מימות 

לה החנוכה, שיכול כאמור לחול גם בשבת, יש בו גם אור מלמע

 וגם אור שלנו, אבל הנר החמישי כולו אור שאנחנו מדליקים. 

 בפתרון של יוסףהחידוש 

תחילת פרשת מקץ. עוד לפני לפני שניכנס לחנוכה, נפתח ב

שיוסף נקרא אל פרעה, פרעה מספר את חלומותיו לחרטומים 

 -ואז קם שר המשקים ואומר כך 

ֹום ֶאת ִּ֥יר ַהי ּֽ י ַמְזכ   ִ֖ י ֲאנ  ף ַעל. ֲחָטַאַ֕ ה ָקַצַ֣ ְרֹעִ֖ ַ י ֲעָבָד   פ  ִ֜ ן ֹאת  ת  ֵּ֨ יו ַוי  
ים ּֽ ֹאפ  ִּ֥ר ָהּֽ ִ֖ת ש ַ י ְוא  ַ֕ ים אֹת  ח ִ֔ ב ָ ַ ַ֣ר ַהט  ית ש ַ ר ב  ֵּ֚ ַמַ֗ ש ְ מ  ַחְלָמִּ֥ה . ב ְ ּֽ ַונ ַ

ְמנו   ֹו ָחָלּֽ ֹון ֲחלֹמִ֖ ְתרִּ֥ פ  יש  כ ְ ֛ ו א א  י ָוה  ַ֣ ד ֲאנ  ְיָלה ֶאָחִ֖ ַלִּ֥ ם . ֲח֛לֹום ב ְ ְוש ֵָּ֨
ים  ח ִ֔ ב ָ ַ ַ֣ר ַהט  ֶבד ְלש ַ י ֶעֵּ֚ ַ֗ ְבר  ַער ע  נו  ַנַ֣ ִָ֜ ת  רא  ֶ ַספ  נ ְ ר ַוֵּ֨ ָ ְפת  ֹו ַוי   נו  ֶאת לִ֔  ָלִ֖

תָּֽר ָ ֹו פ  ֲחֹלמִ֖ ּֽ ִּ֥יש  כ ַ ֹמת  ינו  א  ַתר. ֲחֹלּֽ ּֽ ִּ֥ר פ ָ ֲאש ֶ ּֽ י כ ַ ֛ ה ֹאת ֛י  ַוְיה  ן ָהיָ  ַ֣ נו  כ   ָלִ֖
ִּ֥יב ַעל ש   ה ה  ֹו ָתָלּֽ י ְואֹתִּ֥ ִ֖ נ   ַ  י"ג(-)בראשית מ"א, ט' .כ 

רש"י לא יכול שלא נשים לב לרשעות הזו של שר המשקים. 

"כי אם  -ה בקשו ממך בסך הכל, שר משקים שכמותך?  הרי מ

והנה עברו שנתיים  ,זכרתני איתך... והזכרתני אל פרעה..."

  –ואומר רש"י  1,והוא נאלץ להזכיר את יוסף

טובתם שלמה,  ארורים הרשעים, שאין נער עברי עבד.
 עברי.שוטה ואין ראוי לגדולה.  נער. מזכירו בלשון בזיון.

וכתוב בנימוסי מצרים שאין  עבד.ינו מכיר. אפילו לשוננו א
 )רש"י, שם( עבד מולך ולא לובש בגדי שרים.

פותר את החלומות  יוסףליוסף מן הבור,  שולח לקרואפרעה 

השאלה הגדולה ביותר בפרשה היא מה אולי והכל מתהפך. 

ונות שמע פרעה בפתרון של יוסף לחלומותיו שלא היה בפתר

מה היה החידוש הגדול של  ים?האחרים שהציעו חרטומי מצר

                                                           
פרשת וישב מסתיימת במילים "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו",  1

על הזכרון, מחק אותו  deleteהוא דאג לשכוח. הוא לחץ  -ופירוש הדבר  
מהנייד, שלא יופיע מכל קבוצות הוואסטאפ, שלא ידעו מה העבר המשותף 

 עברי ההוא.-שלו עם אותו אסיר יהודי

בכל מקרה, בזכות הפתרון הזה נגיע לזה בהמשך אבל יוסף? 

של יוסף, כל גורלו מתהפך, הוא הופך להיות השליט בפועל 

לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מבחינה  -של כל ארץ מצרים 

  2מדינית, בטחונית וכו'.

 -במאמר המוסגר, על הפסוק 

ה ַעל ַ֣ ֙ה ת  ְּֽהיֶ ָ י ְוַעלב    ַאת  ל ית ִ֔ ָ ק כ  ַַ֣ ש   יָך י  ִ֖ ל  פ   ִּ֥ א ֶאְגד ַ ִ֖ ס   ק ַהכ   י ַרִּ֥ ַעמ   
ך ָ  ּֽ מ ֶ  )שם מ'( .מ 

היה צריך לפי כללי עברית תקנית שאלו המפרשים, לכאורה 

כי  ,ממך' ולא 'אגדל'?! ומבארים יגדלהכסא רק להיות כתוב '

'אני רואה אותך ואת דמות  -פרעה בעצם אומר פה ליוסף 

ר לי שלגבי הכסא, זה שאולי אתה חושש שהוא דיוקנך וברו

יגרום לי קנאה בך, הרי שאני רק אגדל ממך. אני רואה מי אתה, 

אני יכול  להים יענה את שלום פרעה'-אתה 'בלעדי'. אתה 'א

 . רק לגדול ממך'

 דשקגדול מחוץ למכהן 

עוד מעט נחזור לפרשה ופתרונו של יוסף לחלומות פרעה, אבל 

ומני דומה מאד נעבור עכשיו לחנוכה לסיפור פלאי שכמד

תחילת ימיה של האימפריה היוונית  -לסיפור של יוסף במצרים 

 בארץ ישראל.

 שימשחז"ל מביאים שהרבה לפני ממלכת החשמונאים, 

הן גדול. הסוגיה שם בגמרא דנה באיסור של כשמעון הצדיק כ

הוצאת בגדי כהונה מבית המקדש ועל אחת כמה וכמה בגדי 

ר ופפור הבא, שבו מסת הסיכהן הגדול, ואז היא מביאה אה

שדווקא היתה פעם אחת שכהן גדול יצא מביהמ"ק בבגדי 

  -כהונתו 

דלא למספד.  3בעשרים וחמשה ]בטבת[ יום הר גריזים ]הוא[
להינו מאלכסנדרוס מוקדון -יום שבקשו כותיים את בית א

א..." -ראה תרגום אונקלוס העל הפסוק  2 יָך ל ֹֽ ת ּוִבְלָעד ֶ֗ יׁש א  ים ִאִ֧ ת ָיִרִ֨  ָי֛דֹו ְוא 

ִים" )שם מ"ד( ַרְג֖לֹו ְבָכל ץ ִמְצָרֹֽ ר  ֶ֥ ָלא ְיִרים ְגַבר ָית ְיֵדּה ְלֵמיַחד ּוַבר ֵמיְמָרְך .".. - א 

 ".ְבָכל ַאְרָעא ְדִמְצָרִים ֵזין ְוָית ִרְגֵלּה ְלִמְרַכב ַעל סּוְסָיא
ציטוט של הגמרא ממגילת תענית, בה הופיעו תאריכים שנקבעו שלא  3

 מספידים ולא מתענים בהם. עם חורבן בית שני בטלה המגילה.

 "אפתש ץקמשבת פר'  

 השבתאת יציזמני כניסת ו

 (שעון חורף)
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באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה  4להחריבו ונתנו להם,
נתעטף בבגדי כהונה ומיקירי עשה? לבש בגדי כהונה ו

 ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו
 הולכים מצד זה והללו ]יקירי ישראל ופרחי הכהונה[

הולכים מצד זה עד שעלה עמוד  ]הכותיים אויבי ישראל[
 ]אלכסנדר מוקדון[ השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם

כיון שהגיע  .יהודים שמרדו בך -אמרו לו  ?מי הללו
 כיון שראה .זרחה חמה ופגעו זה בזה 5לאנטיפטרס

לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה  ]אלכסנדר מוקדון[
 6!?מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה -אמרו לו  .לפניו

 לפני בבית מלחמתי 7דמות דיוקנו של זה מנצחת -אמר להם 
רוג אותו רו לך שהוא מורד ואתה צריך להמאגע לפני ר –]וצ"ל 

ופתאום דמות דיוקנו היא המנצחת במלחמותיך ואתה 

 -]לשמעון הצדיק וליקירי ישראל[  אמר להם .משתחווה לו?![
אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל  -אמרו  ?למה באתם

אמר  ?!יתעוך עובדי כוכבים להחריבו ,מלכותך שלא תחרב
 .כותיים הללו שעומדים לפניך -אמרו לו  ?מי הללו -להם 

אלכסנדר  –]זה לא יאמן  .הרי הם מסורין בידיכם -אמר להם 

מעביר את השרביט  ,המצביא הגדול של ממלכת יוון ,מוקדון
מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם והיו  ליהודים![

מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר 
ל זה אמנם הר גריזים הוא מקום הכותיים אב –]וצ"ל  גרזים

ששם היתה  , ליד ראש העין,מאד מרוחק מאנטיפטרס
כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו  ,הפגישה עם אלכסנדר![

לעשות לבית  ]הכותיים[וזרעוהו כרשינין כדרך שבקשו 
אי בעית אימא ראויין  .אלהינו ואותו היום עשאוהו יו"ט

עת לעשות  (תהלים קיט, קכו) לבגדי כהונה ואי בעית אימא
 )יומא ס"ט.( 8.לה' הפרו תורתך

 הנשיאיםקרבנות 

 בואו נתעמק קצת בענייני חנוכה;

לי לא שמים לב אליה תמיד, שאלה שאלה ראשונה, שאו

מדוע באמת נקרא  -פשוטה שכל ילד בגן צריך לשאול אותו 

 -החג הזה 'חנוכה'? אנחנו מכירים את התשובות הרגילות 

הרי בחנוכה  -אני מתכוון אבל שחנו בכ"ה, חנוכת המזבח וכו'. 

. הוא כבר היה קיים או את המזבח לא חנכו את המקדשכלל 

יוונים טמאו אותו ולכן החשמונאים טיהרו קודם לכן. אמנם ה

את המקדש, אבל לא היתה שם 'חנוכה', התחלה. אולי היה 

היא בהמשך א לחג 'חג הטהרה'?! התשובה שנציע וצריך לקר

 הצעה פשוטה אבל פלאית.

חנוכה אנחנו קוראים בתורה כל יום מימות הב –שאלה שניה 

ה קרבנות הנשיאים שהביאו לחנוכת המשכן. מפרשת ב

הקשר?! הרי הנשיאים הביאו עגלות צב שתפקידן היה לשאת 

                                                           
אז  ,כמאה ושישים שנה לפני מרד החשמונאים מרא חלהסיפור של הג 4

  .לארץ ישראלבמסעות כיבושיו הגיע אלכסנדר מוקדון 
שם המקום 'אנטיפטרס' הינו מאוחר יותר, שכן הוא נקרא כך על ידי  5

 הורדוס ע"ש אביו.
בד ע –מאד מזכיר את הפרשה שלנו שם אומר שר המשקים לפני המלך  6

מסוכן, תועבת  'קרימינל יהודי', אינו מכיר בלשוננו, ואין הוא מולך, נער עברי
 מצרים כל העבריים.

לא נושאים כלום. המקדש  -את המשכן, אבל אצלנו בחנוכה 

הוא קבוע ואין צורך בעגלות. התשובה הקלאסית לזה היא 

ת העלאת הנרות של ישבסוף קרבנות הנשיאים מופיעה פרשי

  -אהרן וזה כן מתחבר ומתקשר לחנוכה. רש"י גם אומר שם 

לפי שכשראה כה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? למה נסמ
אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, 
לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: 'חייך, שלך גדולה 

 )רש"י במדבר, ח', ב'( .משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות

למה הקב"ה חיזק וניחם את אהרן דווקא  -ושואל שם הרמב"ן 

בפרשת הנרות, הרי עוד דברים ייחודיים לאהרן, כמו הקרבת 

שמובא במדרש שם הקטורת, קרבנות וכו', ועונה הרמב"ן 

כאשר בית המקדש קשה, שהרי שהנרות הם לעולם. ואמנם 

אינם קיימין, אלא שהכוונה היא, כך אומר אינו קיים גם הנרות 

ן הרמב"ן, לנרות של החשמונאים שהם מזרעו של אהרן, ולכ

יבואו בניך החשמונאים וידליקו את  בעתיד -אמר לו הקב"ה 

בחורבננו "הנרות ואנחנו נמשיך ונדליק את הנרות גם 

הקריאה של הרי שאבל אם כך  ,. זה רמב"ן מאד יפה"ובגלותנו

ימי החנוכה הייתה צריכה להיות פרשת המנורה והנרות ולא 

 קרבנות הנשיאים!

פרשת זו הסיבה ש -וסף אגב, הרמב"ן אומר שם דבר מדהים נ

; לפי חלק מהנוסחים מתחילים צידיהבשני  הנשיאים תחומה

א מברכת הכהנים שמופיעה וביום הראשון של חנוכה לקר

וביום האחרון קוראים עד  בפסוקים שלפני קרבנות הנשיאים

מבאר  .שתוחמת מהצד השני לאחר פרשת העלאת הנרות

שהיא המצווה מתחילים את הקריאה בברכת כהנים  -הרמב"ן 

היחידה שהכהנים ממשיכים גם בחורבננו בגלותינו ומסיימים 

בנרות החנוכה שגם הם ממשיכים לדלוק בחורבננו ובגלותינו. 

הנרות הללו אינם דולקים  -זה מבריק, אבל יש לי שאלה קטנה 

בבית המקדש וגם לא ע"י כהנים, אלא 'נר איש וביתו'! נכון 

חשמונאים אבל מאז הם הוא שהנס המקורי היה על ידי ה

 דולקים לכל אחד מאיתנו בבית! 

 שתי השאלות הללו תענינה יחד מתוך הנושא בו פתחנו. 

 פנסישראל לאנטיוכוס אפיפרס 

מורי ורבותי, בואו נחזור לרגע להיסטוריה יש כאן דבר מופלא; 

 -של חנוכה, שלענ"ד עוסקת בהיסטוריה של כל ההיסטוריה 

 בנו.  -מצרים, פרס, יוון ואולי יותר מהכל 

על ההצלה  'פרס ישראל'ימ"ש, לענ"ד צריך לקבל אנטיוכוס 

שהוא הציל אותנו. המפלצת המרושעת הזאת הופיעה 

אקסידנט, כי כל מלכי יוון עד אליו היו כבממלכת יוון כתאונה, 

אלכסנדר מוקדון הגיע והביא לרחבי העולם את מאד נחמדים. 

מזרח יחד עם עולם אחד.  –ההלניזם, שרעיונו המרכזי הוא 

ארץ ישראל, יהודה, הוא התקבל בצורה מאד בלמעט מערב. 

, אסיה הקטנהליפה. הוא הצליח לכבוש ולהתפרס עד להודו, 

 .'מקשקשת' -בנוסח אחר  7
איך יצא שמעון  -סיום הגמרא הוא התשובות לשאלה שנשאלה בהתחלה  8

שהיו אלו  -הצדיק בבגדי הכהונה אל מחוץ למקדש. התשובה הראונה היא 
זמן  –והו, והתשובה השניה בגדים הראויים לכהן גדול אך לא בגדים ששמש

ה' -'עת לעשות ל -מיוחד זה היה שבו דווקא הפרת האיסור היא היא התורה 
 הפרו תורתך'.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%98_%D7%A7%D7%9B%D7%95
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וכו'. כשהכותיים אמרו לו על היהודים שהם  הממלכה הפרסית

מסוכנים ושהם ימרדו בו ולכן הוא צריך להחריב את בית 

המקדש, זה לא כ"כ מסתדר לנו כי יוון באמת לא החריבה את 

מתקדמת, הומנית. נאורה והמקדש. היא הרי ממלכה בית 

'אנחנו לא ברברים כמו הבבלים'. מאה ושישים שנה אף אחד 

מה שהוא  הפלא גזר עלינו גזרות, כל אחד יכול היה לעשות 

לקיים מצוות, ללכת לבית המקדש, רק שליד בית  -רוצה 

מה רע בללכת 'המקדש הם בנו איצטדיון וגימנסיון ותיאטרון. 

ת המקדש על הבוקר ואחה"צ ללכת לאיצטדיון כדי לבי

 להתעמל בו ובעירום כפי מנהג האנשים המתקדמים בעולם?

אז למה אתה נימול? הרי אתה רוצה  -ואם כבר בעירום 

אז אנשים היו  '.להשתלב בעולם המערבי המתקדם, לא?

עושים ניתוח קוסמטי קטן, עוד לפני הגעתו של אנטיוכוס, 

לותיהם' שלא יראו שהם נימולים. עד שנקרא 'למשוך בער

שבא אנטיוכוס וממש העכיר את האוירה, גזר גזירות שמי 

שיפר אותן ימות, אסר על קיום ברית מילה וכו'. למה אתה צריך 

תלבים מאד יפה גם בלי זה בכלל, אנטיוכוס? הרי היהודים מש

 ות הלכה והתפשטה והיכתה כמעט בכל,ונזה... ההתיו

שגורם בגזרותיו למרד בסופו של דבר. הוא  אנטיוכוס הוא זהו

זה שקובע בגזרותיו שבכל עיר וכפר צריך להקים מזבח 

לעבודה זרה וכאשר הדבר מגיע לכפר מודיעין בא מתתיהו 

 ון שאיתו. גם את המתיו -והורג את היווני ולא פחות מכך 

 המסוכנת מכולםהתרבות 

בכל התפיסה  'כתם פרובלמטי'הסיפור של אנטיוכוס הוא 

לגנטית. צריך להפנים שתרבות יוון חיה סטית היפה והאיההלנ

ו תחתיהן ינמכל הממלכות שהי ובועטת בתוכנו היום כמו פעם.

קטורה, פרלמנט, טיכאריוון הכי משפיעה עלינו עד היום.  -

זו השפה  -ספורט וכו'. אפילו הגמרא מלאה במילים יווניות 

תיהו לצעוק דר לפילוסופיה שלנו. מה שגרם למתחזה שלנו, 

הגזרות של אנטיוכוס. היו אלו  ה' אלי'-כי', לומר 'מי ל'עברי אנ

יותר  אבל זו הנקודה הידועה. אני מבקש לומר כאן משהו עוד

דר מוקדון חשב שהיהודים הם נסמובן למה אלכ -עמוק 

, כי הם נבדלים מהעולם באופן והיחידים המסוכנים לתפיסת

תפיסתי. הדת שלהם היא גם לאום, ואילו ההלניזם פיתח 

נשים ונות מעורבות, התבוללות. גדולי יוון התחתנו עם חת

 השילוביתמהתפיסה כחלק הודיות ופרסיות כחלק מהיופי, 

אלכסנדר מוקדון, בנו של פיליפוס מלך הכלל עולמית. 

מקדוניה, היה תלמיד של אריסטו שבא עם תפיסתו 

הפילוסופית הגדולה הזו. וכאשר הוא מגיע למדינת יהודה 

זה מכה בו. התשובה  -של שמעון הצדיק  ורואה את דמותו

אפשר בית שמתפללים בו עליך " -שנותנים לו יקירי ישראל 

 -" ועל מלכותך שלא תחרב, יתעוך עובדי כוכבים להחריבו?!

איננה רק תשובה דיפלומטית. הם אומרים לו את מה שראה 

'אדוני, בעומק,  -פרעה ביוסף, את מה שראה עשו ביעקב 

קדש שלהם בונים אותו עבורך'. "בית היהודים האלה במ

 תפילה לכל העמים". 

העבריים האלה שהם מהעבר האחד של  -הכותיים טוענים 

 -הנהר, צריך להחריב אותם כי הם מסוכנים. כך גם אצל יוסף 

                                                           
 להרחבה עי' בשיחה 'ולאם מלאם יאמץ' לפר' וישלח תשפ"א. 9

ים... ח ִ֔ ב ָ ַ ַ֣ר ַהט  ֶבד ְלש ַ י ֶעֵּ֚ ַ֗ ְבר  ַער ע  נו  ַנַ֣ ִָ֜ ת  ם א   ...ְוש ֵָּ֨

רש"י, ומפרשי רש"י שואלים 'אפילו לשוננו איננו מכיר', הביא 

והרי הוא ידע בשבעים לשון?! איך הוא ניהל את בית פוטיפר  -

גם כאשר הוא מדבר בלשוננו  - ותשובתםואת בית הסוהר? 

הוא כל הזמן צועק 'עברי אנכי'. הוא מתייחס לשפה שלו 

שלשון הקודש, הוא מתייחס למציאות שלו כעברית. כבר 

ושו אמנם מהעבר השני של 'עברי' פיר-הסברנו לא אחת, ש

מקור אלא מהצד של  )רוחב(לא מהגדה השניה הנהר, אבל 

בעומק  .)אורך(הנהר, מהנביעה שלו, מהים הגדול שאין לו סוף 

פרעה פתאום קולט שהיחיד  הוא מהמקור. יוסף הוא עברי. -

שיכול למצוא את האחדות של חלומותיו ולפתרון לו את כל 

אשר רוח אלהים בו' כזה איש  הסתירות הוא יוסף. 'הראיתם

זה בדיוק אותו דבר כמו 'דמות דיוקנו מקשקשת לפני בחדר 

ושם היא מנצחת. אני רואה את דמות דיוקנו ואני  - מלחמתי'

 .'העברי'מקבל כח כי הוא משדר את 

אותו יוסף שבהופעתו החיצונית הוא הכי עשווי, הכי  וזה ,נכון

אשת פוטיפר אבל ברגע הוא כמעט נופל עם הכי יוון, מצרים, 

'וחטאתי לאלהים' והיא מסתכלת עליו  -האחרון הוא צועק 

'ראו הביא לנו איש עברי לצחק בי..'. העבריות שבו  -וצועקת 

שהיה שגור, זה הכוח של כל דבר מהמקור היא השם שמיים 

 שלו.

 אנטיוכוס, הוא המן, הוא פרעההוא 

, שליט יוון אלכסנדר מוקדון -ונאמר משהו נורא אבל אין ברירה 

ים חז"ל לומר בביטוי' הר גריזים', נכנס לארץ מה שרוצאולי וזה 

שזה מה שנותן בו את שמעון הצדיק ורואה שם ישראל ופוגש 

 םלכל בית העמי יווני-נוע ההלניסטילו את הכח הפנימי למָ 

סכנת נפשות אדירה. החטא אבל זו  -שלו. במקור הוא צודק 

בסופו של דבר איננו שלו אלא שלנו, להבדיל. אנחנו 

מצטרפים למציאות היוונית, המצרית, אלו שמתיוונים, אנחנו ה

הפרסית אחרי כורש, אנחנו הצטרפנו למשתה אחשורוש. מי 

שהציל את עם ישראל בימי אחשורוש הוא המפלצת הנוראה 

וציא שק ואפר לרבים ראת המן ימ"ש שעורר אותנו להקשנ

 'עברים אנחנו'. -ולזעוק לקב"ה ולהיזכר 

 אאלכסנדר מוקדון. כורש יצהוא האנטיוכוס של של כורש המן 

קור של כי הוא הבין שזה המ המקדש ביתאת הקים בהצהרה ל

אח"כ אנחנו ש כל הכוחות, הוא תפס את זה, הבעיה היא

  -. מזה פחד יעקב כשהלך עשו לקראתו 'מיישרים קו'-הולכים ו

א יַ  יָרָ֧ וֹ ַוי   ֶצר ל  ַ֣ ד ַוי   ב ְמֹאִ֖  )בראשית ל"ב, ח'( ...ֲעֹק֛

 9מזה שהוא רצה להתחבר אליו. מההליכה לקראתו של עשו.

נוסף וקשה היה נס עצום אבל כדאי לזכור דבר נס החנוכה 

צריכה את  אמנםנכון, הוקמה אז מדינה יהודית. היא  -מאד 

סמכות האומות, אבל היא כמעט לגמרי עצמאית. היא 

היא  -ואהובי  רעי ,מתפרסת בין גבולות רחבים מאד. אבל

כשבעים שנה. בדור  בסך הכל שלשה דורות,מעמד מחזיקה 

הרביעי למתתיהו, מי שמולך הוא ינאי המלך, נינו של מתתיהו, 

שהוציא את חכמי ישראל להריגה והשאיר רק את שמעון בן זה 

ן המלכה. שטח שהיה לא פחות מאשר גיסו, אחיה של שלומציו
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כבי. בניו, נכדו של שמעון המ בסך הכל דור רביעי למרד! הוא

יהודה אריסטובולוס ויוחנן הורקנוס, כבר נלחמים ביניהם 

, כמה אהיה יותר ממך 'כמה אהיה יותר רומאי -הוא כשהמוטו 

 ידוע. והסוף'. ממך מתיוון

 פרעה אחד הואחלום 

יוסף הצדיק מגיע למצרים, ומעשה אבות סימן לבנים, ואשת 

  -פוטיפר מנסה להתקרב 

ִּ֥ב ֶאצְ  כ ַ ש ְ יָה ל  ֶל֛ ַמִּ֥ע א  ....ְוֹלא ש ָ ה  ּֽ מ ָ ֹות ע  ְהיִּ֥ ה  ל   )בראשית ל"ט, י'( ָלִ֖

היא מנסה להתקרב אליו כי גם היא רואה ביוסף כוחות 

 -מופלאים 

שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו, 
 )רש"י, שם, א'( ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה.

 ,יוסף , המלך החד פעמי הזה שמולך על האימפריה של העולם

הוא נתפס לכן ומגלה את ביטולו לאלוקות, אדיר, בגלל כוחו ה

. הוא עובר את השנים בבית הסוהר, ועל האמירה 'טרף קל'כ

הקטנה האחת הזו שנותנת למציאות איזו ישות, איזו עצמאות 

צריך את אותו מיניסטר היה כאילו הוא באמת  -"והזכרתני"  -

המשקים, את אותו רשע, במדרגתו של יוסף הוא 'חוטף' על זה 

וכאשר  ,. הוא יוצא כאשר פרעה קורא לו'שנתיים בפנים'עוד 

ת והשבעות פרעה מספר לו על חלומו עם הפרות השמנו

 -הוא מגלה לפרעה 'תגלית פלאית'  ולעומתן הרזות והרעבות

  שנות רעב ושנות שובע;

בואו נעשה ניסיון לרגע. קחו ילדים וספרו להם על ארץ 

הפרות הן בהמות העבודה ששהנילוס היא מקור המחיה שלה, 

או להם פרות רעבות ופרות שבעות. דוגרי, האם תראז שלה, ו

 'טמבלים'הם לא יחשבו ישר על רעב ושובע?! מה הם 

החרטומים האלה? תראו לילדים האלה שיבולים שדופות 

הם לא יחשבו אוטומטית על  -ושיבולים מתפקעות מגרעינים 

שר אחד שלא חשב על זה? יותר מזה  במצריםאוכל? לא היה 

 -גיד שמדובר על תראו לי אחד מהילדים שי -

)רש"י שם  ....שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר

 מ"א, ח'(

זה דבר מופלא שתמיד התקשיתי בו. אני לא קונה את זה 

שהחרטומים לא הבינו. הרבי מליובאוויטש זיע"א בשיחה 

תשובה פלאית. יש פרט בחלום שכולם  כךמופלאה עונה על 

ריהן פרות רזות פרעה רואה פרות שמנות ואח -שוכחים 

 -שאוכלות אותן, אבל העיקר הוא 

ֹות ַעל ... רִ֖ ָ ִֶּ֥צל ַהפ  ְדָנה א  ֲַּֽעֹמ֛ ר ַות  ת ַהְיֹאּֽ ַפִּ֥  )שם ג'( .ש ְ

וזו הנקודה! אומר  -כלומר הוא רואה ארבע עשרה פרות יחד 

הרבי שכל החרטומים ישר חשבו על שנות רעב ושנות שבע, 

מה עושות  -אחד  פרטברור, אבל הם לא הצליחו להבין זה 

שנות עם הפרות השמנות? אני מבין שיש  יחדהפרות הרזות 

אבל איך  -רעב ויש שנות שובע, אני מבין שיש חושך ויש אור 

זה יכול להיות יחד? ורק יוסף מבין שכאשר הקב"ה שלח אליך 

את החלום הוא גם שלח אליך את הפתרון, את הכוח לדעת 

ם לפתור שאתה יכול לפתור את החלום. לכן כאשר הוא מסיי

לפרעה את החלום הוא לא מחכה שיפתח מכרז ואז הוא יציע 

את עצמו כפרויקטור לשנות השובע, אלא שתוך כדי פתרון 

'פתרון החלום מסתיים בכך  -החלום הוא מוסיף ואומר לפרעה 

זה מה שמעמיד ו -שאתה בשנות השובע תדאג לשנות הרעב' 

ההצעה את ארבע עשרה הפרות יחד. פתרון החלום כולל את 

חייבים לדאוג לשנות הרעב 'המעשית, היא חלק מהפתרון. 

אין לו  –כבר בשנות השובע. אם לא תבין שחלום פרעה אחד 

להי הרעב. -להי השובע הוא גם א-פתרון. אתה חייב להבין שא

לוה אחד -אם לא תבין שיש אאו למציאות אין פתרון לחלום 

שכל הקשיים  קולטפרעה הוא  תופסבעולם'. וכאשר את זה 

עולם, כל מה שהוא לא הצליח לעשות במצרים זה רק כי שלו ב

ואז הוא משתחווה בפניה,  - הוא לא תפס את הנקודה הזו

 דיוק כמו אלכסנדר מוקדון שהשתחווה בפני שמעון הצדיק.ב

 המקדש השלישיחנוכת 

נגיד עכשיו דבר שהוא פלא פלאות. שאלנו למה חנוכה נקרא 

לא בגלל שחנכו את בית המקדש  -היא  ה, והתשוב'חנוכה'

'חבר'ה,  - חכמי ישראל ואמרו לנו השני אלא בגלל שאז באו

עכשיו אתם מתחילים לחנוך את בית המקדש השלישי, כל 

 'המהדרין'. מרוב 'יק לדורות בבית שלולדבנר שהוא י אחד

 -שכחנו את המקור שהוא  'המהדריןן המהדרין מ'ו

 )שבת, כ"א:( נר איש וביתו.

אלף אצלי בבית  זה לא משנה אם ישוהעיקרון הזה אומר ש

, כמו אבוקות האור בו נר חייב להיות -אחד  דםאנשים או א

עם שמעון הצדיק אל אלכסנדר כשהלכו יקירי ישראל  החזיקוש

מוקדון. והנר האחד הזה, שמאיר את החושך, מגלה את האור 

הם  -האינסופי. נכון, הנשיאים לא היו קשורים בכלל לחנוכה 

תרמו עגלות צב שישאו את המשכן, אבל זהו הרעיון העמוק 

מגיע עד הולך והוא מקדש שהולך לכל מקום. הוא . המשכן פה

להפוך ולהיות וצריך יכול  , יהודי יקר,אליך. גם הבית שלך

מקדש, שגם במשך אלפיים שנה בגלות אתה תוכל להקים את 

 והוא היחיד שיישאר פה בעולם. ,האור שלך ולהאיר בו

כמה טוב היה לנו באירופה, כמה יפה ומתקדם. עד שבאה 

ר ועורשל אותו הדור המפלצת האנטיוכוסית הזו, המן הרשע 

אתם לא שמים לב שהיהודים האלה ' -את הנקודה. הוא אמר 

לנו להמשיך? אתם כל הזמן צועקים שה' אחד וזה לא יאפשר 

 ,'הם יהרסו את אירופה, הם יהרסו את יוון לא מבינים את זה?

אומר המן לאחשוורוש. אסור  ,'הם יהרסו את הממלכה שלך'

אותנו. הם  עוררהצליחו להם אלו  -לזלזל באנטיוכוסים האלה 

'חבר'ה, אם אנחנו  - האמירה עוררו בתוכנו אתבעצם שלו א

'עברי אנכי', את זה שאנחנו מהעבר ההוא של -נשכח את ה

הנהר ולא מהעבר הזה, אז העולם אולי יאהב מאד את הכח 

יפול מהמרכבה וישתחווה לנו, אפילו הוא  -הפילוסופי שלנו 

ערב  כל אבל אז אנחנו נשכח, וכאשר אנחנו נשכח, גם אם נלך

רושלים אבל נשלב את זה עם אצטדיון ובבוקר לבית המקדש בי

 עלם'.יאנחנו נימחק, נ -או תיאטרון העירום היווני

כמה אנחנו זוכרים את זה? את זה שהמלחמה איננה מלחמה 

פיזית אלא סיפור שעוסק בהאם נצליח לחנוך כל אחד עם 

 עצמו את העבריות שלו כל רגע מחדש?

 אנכיעברי 

רי שה - שמנו לב איפה אנחנו מדליקים את נר החנוכה?האם 

להדליק צריכים לכאורה ה נר שמטהר את הבית היינו אם ז
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אותו בבית, אבל אנחנו מדליקים אותו ליד הפתח מבחוץ. הנה 

כך, שמעון הצדיק, עם בגדי הכהונה שנלבשים אך ורק בתוך 

'עת  -הבית, לובש אותם ויוצא לקראת אלכסנדר מוקדון 

ה'. ומוציאים את בגדי הכהונה יחד עם הכהן הגדול -לעשות ל

את רשות הרבים,  על פתח ביתו מבחוץ וכובשים -בוש בהם ל

  הנר הזה שאתה צריך להדליק בביתך. מאירים את החושך ע"י

חשבתי פעם שאולי הנס הגדול ביותר בחנוכה הוא שלא אנחנו 

ופי חגיגות החנוכה, כי אנחנו מן היינו צריכים לקבוע את א

הסתם היינו קובעים איזה טקס עם נשיא המדינה וראש 

עד לסוף בדיוק  מחזיק מעמדוזה היה  -ממשלה בכיכר העיר ה

הקדנציה או עד למועד פיזור הכנסת, המוקדם מבין השניים... 

יוסף בבית ש חנוכה הוא שידעו לומר לנו אולי הנס הגדול של

 -ואמר האסורים המצרי משך שתים עשרה שנה הדליק נר 

ר  'אני עברי. " ֖ ְבִתי ֵמא  ב ֻגַנַּ֔ יםֻגנ ֹּ֣ ִעְבִרִ֑ ". אני עברי', וזה מה ץ ָהֹֽ

שנתן לו כח לעמוד לפני פרעה ולומר לו 'בלעדי אלהים יענה 

אני בא לומר לך אלוקות. בבית המקדש שלי  -את שלום פרעה' 

מתפללים עליך ועל מלכותך שלא תחרב, רק תתחיל להיות 

זה שאתה נרדם בין ובנאדם. תבין שאלקים רוצה לדבר איתך, 

פריע לאלוקים לפנות אליך שוב ושוב'. איש החלומות לא מ

הוא מי  'עברי'עברי. כמו אברהם העברי.  -אשר רוח אלקים בו 

שנמצא מהעבר המקורי של המים ומשכך יש לו כח למלוך וגם 

למול את כל המצרים, לענות על כל השאלות הכלכליות של 

ומבלעדיך לא ' –העולם, כל השאלות הביטחוניות של העולם' 

. זה גם מה שעומד מאחורי הרעיון 'את ידו ואת רגלוירים איש 

"הרי הם מסורין בידיכם". אני  -המדהים של אלכסנדר מוקדון 

מהכח כוחי כל ליכם את המלכות, כי אני מקבל את מעביר א

 שלכם. 

הפספוס מתחיל כאשר אנחנו מתחילים להתיוון ח"ו, ואז ישלח 

 הקב"ה מלך שגזרותיו קשות כהמן שיעורר אותנו לזכור

שלעולם לא נוכל להקים בית תפילה לכל העמים אם לא נדע 

להדליק נר בבית שלנו. נר של בית המקדש. חנוכה הוא החג 

שבו אנחנו, בעבודה שלנו, "בחורבננו ובגלותינו", מתחילים 

לחנוך את בית המקדש השלישי, מיטיבים את הנרות וקוראים 

ים את כל הנשיאים ואומרים שאת המשכן הזה אנחנו לוקח

 איתנו אלינו.

 חנוכהמאי 

ומשפט אחרון לסיום שמצד האמת מצריך הרבה יותר 

ממשפט. קריאת קרבנות הנשיאים, דוגרי, קצת משעממת. זה 

חוזר על עצמו שתים עשרה פעם אותו דבר. רש"י שם הוא 

  –לא יאמן מוזר אך 

מנין אותיותיו בגימ' תתק"ל, כנגד שנותיו של  .קערת כסף
על שם שכשהעמיד  .קלהשלשים ומאה משאדם הראשון. 

תולדות לקיום העולם בן מאה ושלשים שנה היה, שנאמר 
בראשית ה, )' ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו וגו

בגימ' תק"כ על שם נח שהעמיד תולדות  .מזרק אחד כסף. (ג
בן ת"ק שנה, ועל שם עשרים שנה שנגזרה גזרת המבול 

ימיו מאה ועשרים קודם תולדותיו, כמו שפירשתי אצל והיו 
לפיכך נאמר מזרק אחד כסף ולא נאמר מזרק  (שם ו, ג) שנה

כסף אחד כמו שנאמר בקערה, לומר שאף אותיות של אחד 

כנגד שבעים אומות שיצאו  .שבעים שקל. מצטרפות למנין
. כנגד התורה שנתנה מידו של הקב"ה .כף אחת. מבניו

יא גימטר .מלאה קטרת. כנגד עשרת הדברות .עשרה זהב
של קטרת תרי"ג מצות, ובלבד שתחליף קו"ף בדל"ת על 

 כ'(-)רש"י, במדבר, ז' י"ט .ידי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק

שהנשיאים באו יודעים מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להגיד 

שא את המשכן נצליח להאיר את ילומר לנו שכאשר אנחנו נ

האור שמחכה לו העולם כולו מאז בריאתו, האור שמחכים לו 

עים האומות, אלא שאם את הבית הראשון בנו שבעים אלף שב

נושאי סבל עם שלמה המלך ואת הבית השני בנו אנשי כורש 

ואלו שבאו עם עזרא, הרי שאת בית המקדש השלישי אנחנו 

בונים כבר אלפיים שנה, 'נר איש וביתו', ומאירים את האור 

הזה שלא יכול להיפסק, ומפנימים לעצמנו שכאשר נגדיר 

מה היה טכנית לעצמנו מהי באמת חנוכה, לא דיר ונח

צח יהודה המכבי ואיך היה ימהלך הקרבות שבהם נ היסטורית

ואני לא מוריד  ,'מאי חנוכה' אלא -מתווה הליכת הפילים 

מגילת נזכור שמהערך של הניצחון ההיסטורי. אבל חלילה 

ולא  -תה מלאה תאריכים של ניצחונות כאלו ואחרים יתענית הי

המלחמה שהיתה בצבא  .ןשרד ממנה כלום. זה לא מעניי

אבל זה לא רלוונטי, ההיסטוריה  -ניקנור היתה יותר חזקה 

את יום קק"ל חגגנו בבית הספר עד אנחנו ההיא הסתיימה. גם 

רק חנוכה נשאר. זה  -זה לא מעניין. נר איש וביתו  -כיתה ב' 

איך חנוכה נשאר  - 'מאי חנוכה' -זו שאלת הגמרא הסיפור. 

 לאורך כל השנים. איך הצלחנו להביא את נשיאי ארה"ב בבית

הלבן או את קנצלרית גרמניה הארורה להתרגש מהדלקת 

 המנורה בימים האלה. 

'נר איש וביתו'. כך אנחנו מצליחים לא להפסיק  -והתשובה 

לפרוץ החוצה. באותה שניה שנשכח את זה ח"ו אנחנו ניישר 

של אחשוורוש, עם המתייוונים  עם מצרים, עם המשתיםקו 

. אנחנו הצאצאים של רוב מנין ובנין פה בארץ ישראל שהיו

ל שהמיעוט הקטן שנשאר והדליק נר איש וביתו. זה לא סיפור 

 פעם, זה סיפור של היום.

הוי שר משקים ארור וטיפש, חבל שאתה לא מבין שהקללה 

הזו שאתה רוצה לקלל אותנו היא הברכה הכי גדולה שאנחנו 

יכולים להתברך בה. נערים עבריים שיודעים שמהמקור שלהם 

העולם כולו בשפת הנהר ולא שוכחים להיות עבר  ייזון כל

האחד של הנהר כשכל העולם בעבר השני, ויודעים שאת 

נר איש  -הבית השלישי אנו חונכים במעשינו ובעבודתינו 

 וביתו.
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