פרשת מקץ  -חנוכה התש"פ

"וְ ִהנֵּה ה' נִ צָּ ב עָּ לָּיו"
א" .וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה אֶ ל יוֹּסֵ ף ,חֲ לוֹּם חָ ל ְַמ ִּתי ּופֹּתֵ ר אֵ ין אֹּת ֹּו ,וַ אֲ נִּי ָשמַ עְ ִּתי עָ לֶיָך,
ֹלהים ַי ֲענֶה
לֵאמֹּרִּ ,ת ְשמַ ע חֲ לוֹּם לִּ פְ תֹּר אֹּת ֹּו .וַ יַעַ ן יוֹּסֵ ף אֶ ת פַ ְרעֹּה ,לֵאמֹּר ,בִּ לְ עָ ָדי ,אֱ ִּ
אֶ ת ְשלוֹּם פַ ְרעֹּה"( ,בראשית ,מא' ,טו'  -טז').
על הפסוק (בראשית ,כח'  -יג')" ,וְ ִּהנֵה ה' נִּצָ ב עָ לָיו ,וַ יֹּאמַ ר ,אֲ נִּי יְ הֹּוָ ה אֱ ֹלהֵ י
ב.
שכֵב עָ לֶיהָ  -לְ ָך אֶ ְת ֶננָה ּולְ זַ ְרעֶ ָך",
ָארץ אֲ ֶשר אַ ָתה ֹּ
יִּצחָ ק ,הָ ֶ
ַאבְ ָרהָ ם ָאבִּ יָך וֵ אֹלהֵ י ְ
דרשו רבותינו ז"ל (בראשית רבה ,פרשה סט' ,ג'):
יסה,
ָּשן עַ ל גַבֵּ י ע ֲִר ָּ
"ָאמַ ר ַרבִּ י אַ בָ הּו ,מָּ ָּשל לְ בֶ ן ְמלָּכִ יםֶ ,שהָּ יָּה י ֵּ
וְ הָּ יּו זְ בּובִ ים שוֹכְ נִ ים עָּ לָּיו,
יקּתוֹּ ,ובָּ ְרחּו מֵּ עָּ לָּיו,
יקּתוָֹּ ,שחָּ ה עָּ לָּיו מֵּ נִ ְ
וְ כֵּיוָּן ֶשבָּ א מֵּ נִ ְ
ֹלהים עֹּלִּ ים וְ י ְֹּר ִּדים ב ֹּו' -
כְָך ,בַ ְת ִּחלָה' ,וְ ִּהנֵה מַ לְ אֲ כֵי אֱ ִּ
כֵּיוָּן ֶשנִ ְת ַגלֶה עָּ לָּיו הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא ,בָּ ְרחּו מֵּ עָּ לָּיו ...
ָאמַ ר ַרבִּ י יוֹּחָ נָן ,הָּ ְר ָּשעִ יםִ ,מ ְת ַקיְ ִמין עַ ל אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם -
'ּופַ ְרעֹּה ֹּחלֵם ,וְ ִּהנֵה עֹּמֵ ד עַ ל הַ יְ אֹּר'( ,בראשית ,מא'  -א').
יקים ,אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם ִמ ְת ַקיֵּ ם ֲעלֵּיהֶ ם , 1
אֲ בָּ ל הַ צַ ִד ִ
ֶשנֶאֱ מַ ר' ,וְ ִּהנֵה ה' נִּצָ ב עָ לָיו ,וַ יֹּאמַ ר אֲ נִּי ה' אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם' " . 2

 1וביאר בזה ה"פרי תואר" ,וז"ל:
"פירוש ,הם צריכים לעמוד ולשמור את אליליהם,
אבל הצדיקים ,א-להיהם ,מתקיים עליהם לשומרם,
ולפי זה ,פירושו' ,והנה ה' נצב עליו' ,לשומרו ,ולהשגיח עליו".
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וביאר בזה ה"פרי תואר" ,וז"ל:
"מה שמדמה המלאכים לזבובים ,משום דאמרינן בפרק שלפני זה ' , 3עֹּלִּ ים
וְ י ְֹּר ִּדים' ,שהיו מקטרגים עליו ,ומבקשים להזיקו.
ולכן ,נדמו לזבובים המצערים את התינוק ,וכיוון שהמינקת באה להניקו ,המה
פורחים ממנו.
כן ,כאשר ראו המקטרגים ,ש-ה' נצב עליו להשפיעו מטובו ולשומרו ,סרו
המקטרגים ,ולא פתחו פיהם עוד ,כי מי זה אשר ימלאו לבו לקטרג ,בראותו ,כי
ה' יאהבהו ויסוכך עליו".
מר ,בִּ לְ עָ ָדי,
והנה ,על הפסוק (בראשית ,מא'  -טז')" ,וַ יַעַ ן יוֹּסֵ ף אֶ ת פַ ְרעֹּה ,לֵא ֹּ
ג.
ֹלהים ַי ֲענֶה אֶ ת ְשלוֹּם פַ ְרעֹּה",
אֱ ִּ
כתב  4הגר"י ניימן  5זצוק"ל ,וז"ל:
"בשעה שיוסף בא אל פרעה ,ואמר לו 'שמעתי עליך תשמע חלום לפתור אותו',
אמר לו יוסף' ,בלעדי ,אלקים יענה את שלום פרעה',
וכשיוסף פתר לו את חלומו ,אע"פ שפרעה היה עובד עבודה זרה -
 2ובפרשתן ,על הפסוק (בראשית ,מא'  -א')" ,וַי ְהִ י מִ קֵּ ץ שְ נָתַ י ִם י ָמִ יםּ ,ופ ְַרע ֹה חֹלֵּם ,ו ְהִ נֵּה ע ֹמֵּ ד עַ ל הַ יְא ֹר",
דרשו רבותינו ז"ל (בראשית רבה ,פרשה פט' ,ד') ,כעין זה:
"ָאמַ ר ַרבִי יֹוחָ נָן ,הָ ְרשָ עִ ים מִ תְ ַקיְמִ ין עַ ל אֱ ֹלהֵ יהֶ םּ' ,ופ ְַרע ֹה חֹלֵּם וְהִ נֵּה ע ֹמֵּ ד עַ ל הַ י ְא ֹר',
אֲ בָל הַ צַ ִד ִ
יקים ,אֱ ֹלהֵ יהֶ ם מִ תְ ַקיֵם עֲ לֵ יהֶ ם' .וְהִ נֵּה ה' נִצָב עָ לָיו' (בראשית ,מא'  -ב')".
 3שם במדרש ,פרשה סח' ,סוף אות יב':
ּומֹור ִ
ִ
ידים ּבֹוָ ,אפְ זִים ּבֹוָ ,קפְ זִים ּבֹוׂ ,שֹונְטִ ים ּבֹו,
"מַ עֲ לִ ים
שֶׁ נֶׁאֱ מַ ר (ישעיה ,מט'  -ג')' ,י ִשְ ָראֵּ ל אֲ שֶׁ ר בְָך אֶׁ ְתפָָאר',
אַ תְ הּוא שֶׁ אִ יקֹונִין שֶׁ לְָך חֲ קּוקָ ה לְמַ עְ לָה ,עֹלִים לְמַ עְ לָה ו ְרֹואִ ים אִ יקֹונִין שֶׁ לֹו ,וְי ְֹרדִ ים לְמַ טָ ה ּומֹוצְאִ ים אֹותֹו י ָשֵּ ן".
ולשונות אלו ,לשונות קטרוג הם.
 4בספרו "דרכי מוסר" ,עה"ת ,על פרשתן.
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מייסד וראש ישיבת "אור ישראל" בלידא ,ולאחר מכן בפתח תקווה.

2

תיכף האמין ב-ה' ,ואמר לו -
'אחרי הודיע אלקים אותך'' ,אין חכם ונבון כמוך'' ,הנמצא כזה איש אשר רוח
אלקים בו'.
ואילו ,כשמשה רבינו בא אל פרעה ,ואמר לו שיש בורא עולם ,ורוצה שתוציא את
עם ישראל ממצרים,
אמר' ,מי ה' אשר אשמע בקולו',
לא רצה להאמין ,ונתנו לו מכות אחר מכות -
ובאמצע התחיל להאמין ,ואחר כך חזר בו,
ואפילו בסוף שכבר שלח את בני ישראל ,התחרט ,ואמר -
'מה זאת עשינו ,כי שלחנו את ישראל מעבדנו.
מה ההבדל בין פרעה של יוסף ,לבין פרעה של משה,
הלא שניהם היו עובדי עבודה זרה,
ומדוע פרעה של יוסף תיכף האמין,
ופרעה של משה ,לא רצה להאמין אפילו אחרי כל האותות והמופתים? . 6

6

בקושיא זו ,כבר נתקשה ה"זוהר הקדוש" (פרשת "מקץ" ,דף קצה' ע"א) ,וז"ל:

"רבי אבא אמר ,תא חזי ,בההוא רשע דפרעה ,דאיהו אמר (שמות ,ה'  -ב')' ,לא ידעתי את ידו"ד',
ופרעה חכים הוה מכל חרשוי.
אלא ,ודאי שמא דאלהים הוה ידע ,דהא כתיב (בראשית ,מא'  -לח')' ,הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו'.
ובגין דמשה לא אתא לגביה ,אלא בשמא עילאה דידו"ד ,ולא בשמא דאלהים,
ודא הוא קשיא קמיה מכולא,
דאיהו הוה ידע ,דהא שמא דא איהו שליט בארעא,
ובשמא דידו"ד לא הוה ידע,
ועל דא הוה קשיא קמיה שמא דא".

3

יש סיפור עולמי ,שבעיר וארשה ,היה עשיר גדול וירא שמים,
ומסחרו היה ,שהיה שולח אוניות סחורה דרך הים לחו"ל.
פעם באה ידיעה ,שכל האוניות שלו טבעו בים ,ונשאר עני ואביון,
ולא היה מי שירצה להודיע לו את זה ,כי חששו לנפשו,
אמר הרב דהעיר וארשה ,כי הוא מקבל עליו להגיד לו.
הוא קרה לו אצלו ,והתחיל לדבר איתו בענייני יראת שמים ,איך כל העולם הוא
הבל הבלים  ...והעשיר ,הבין זה טוב.
אחרי שעות שהרב דיבר איתו ,והסביר לו את ההבל של עולם הזה,
שאל אותו הרב ,לפי מה שאנחנו דברנו עכשיו ,אילו נטבעה לך אוניה אחת עם
סחורה שלך ,היית מצטער?
ענה ואמר ,בוודאי לא הצטערתי ,כי דברנו עכשיו שהכל הבל,

ושמעתי מידידי החברותא הרה"ג ר' יאיר נתנאל שליט"א ,לבאר משמו של הגה"צ רבי שמשון דוד פינקוס
זיע"א ,כדלהלן:
דהנה ,יוסף הצדיק ע"ה במאמרו ,השתמש בשם "א-להים",
שהוא ,תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם,
ולזה ,גם פרעה הסכים -
ברם ,האמין ,שלא רק הקב"ה לבדו בעל יכולת וכוחות -
אלא ,שמלבדו ,ח"ו ,יש עוד.
מה שאין כן ,במאמרו של משה רע"ה ,שהשתמש בשם "הוי"ה" ברוך הוא,
שהוא ,אדון הכל ,היה ,הווה ,ויהיה,
ולזה ,לא הסכים פרעה -
שר אֶ שְ מַ ע ּבְק ֹלֹו",
ולפיכך ,אמר (שמות ,ה'  -ב')" ,מִ י ה' אֲ ֶ
כי טען ,שא"א להקב"ה להיות "אדון הכל".
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אמר לו הרב ,מזה עוד אין ראיה ,שאתה ירא שמים באמת ,כי עדיין אתה נשאר
עשיר.
אבל איך היה ,אם יטבע אצלך שתי אוניות או שלושה ,מה תגיד אז?
הוא חשב קצת ,ואחר כך אמר ,גם על זה לא אצטער.
אמר לו הרב ,זה עוד לא ראיה על יראת שמים אמיתית,
מה תגיד אם כל האוניות שלך יטבעו?
אמר העשיר לרב ,סתם להגיד ,זה לא חכמה ,תן לי זמן להתבונן.
אמר לו הרב ,יפה דברת,
הכניס אותו בחדר שיתבונן ,והוציא את 'החובת הלבבות' שער הביטחון .ולמד ,כי
הבוטח ב-ה' הוא יותר עשיר ממי שהוא כימאי  -שיכול לעשות מבוץ זהב,
וכך עבר את כל שער הביטחון,
אחרי שהתעמק בשער הביטחון ,יצא מהחדר ,ואמר לרב -
כפי שאני התבוננתי בשער הביטחון ,אפילו כל אוניותי נטבעו בים ,לא אצטער -
מפני שכבר הבנתי ,שהקב"ה הוא כל יכול ,ויכולים לבטוח בו.
אמר לו הרב ,אם הגעת להבנה זו ,אני אומר לך ,שהגיעה ידיעה שכל האוניות
שלך נטבעו בלב ים,
כשאמר לו הרב את זה ,מיד נתעלף ,והזעיקו רופאים ,אשר בקושי הצילו אותו,
שאל אותו הרב ,הלא רגע לפני זה אמרת שלא תצטער כלום ,מדוע התעלפת?
אמר לו ,כשאני אמרתי לך ,שכל העולם הזה הוא הבל הבלים ,חשבתי שהאוניות
שלי בים -
אז כל העולם הבל הבלים -
אבל כשאמרת לי ,שהאוניות שלי נטבעו -
אז מתעלפים!
זה ההבדל בין פרעה של יוסף ,לבין פרעה של משה,
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כשיוסף אמר לפרעה ,שיש אלקים בעולם ,והוא יעשיר אותך ,שכל הכסף
שבעולם יכנסו במצרים -
אלקים כזה ,גם אני רוצה,
אבל פרעה של משה ,כשאמר לו משה שיש אלקים בעולם ,ורוצה שישחרר אומה
שלימה שעובדים אצלו ,וממילא ,יאבד עשירות גדולה כזו -
אז מתעלפים ,ואומרים ,מי ה'.
בזה ההבדל בין יהודי לגוי,
הגוי עובד א-להיו ,אם הוא מקבל ממנו ,אבל כי ירעב ,יקצוף ויקלל מלכו וא-להיו.
אבל היהודי  ...אוהב גם את הצרות! ".
ובזה ,יתבארו דברי המדרש ,שהובאו באות ב'" ,הָּ ְר ָּשעִ יםִ ,מ ְת ַקיְ ִמין עַ ל אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם.
יקים ,אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם ִמ ְת ַקיֵּ ם ֲעלֵּיהֶ ם",
אֲ בָּ ל הַ צַ ִד ִ
"הצדיקים ,לא מבקשים כלום מהקב"ה ,אלא הם נושאים את הקב"ה,
הם סובלים בשבילו ,והם מפרסמים אותו,
הם מרכבה שהקב"ה רוכב עליהם.
אבל הרשעים  ...הם רוצים רק לקחת מהא-להים שלהם,
אבל אם לא נתן להם ,אז מתרחקים ממנו".

ד.

במגילת אנטיוכוס (ז'  -יא') ,נאמר:

"ויען אנטיוכוס ,ויאמר לשריו  ...הבה נעלה עליהם ,ונבטל מהם את הברית אשר
כורתה להם,
שבת ,ראש חודש ,ומילה".
ומבואר:
דגזירות היוונים על עם ישראל ,היו ב-ג' דברים אלו.
ויעויין מה שכתב הרמב"ם (פ"ג מהלכות חנוכה ה"א) ,וז"ל:
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יִּש ָראֵ ל,
"בְ בַ יִּ ת ֵשנִּי ,כְ ֶשמַ לְ כֵי יָוָן גָזְ רּו גְ זֵ רוֹּת עַ ל ְ
ּובִּ ְטלּו ָדתָ ם ,וְ ֹלא הֵּ נִ יחּו אוֹתָּ ם ַל ֲעסֹק בְ תו ָֹּרה ּובְ ִמצְ וֹת,
ּופָ ְשטּו י ָָדם ,בְ מָ מ ֹּונָםּ ,ובִּ בְ נוֹּתֵ יהֶ ם,
וְ נִּכְ נְסּו לַהֵ יכָלּ ,ופָ ְרצּו ב ֹּו פְ ָרצוֹּת ,וְ ִּט ְמאּו הַ טָ הֳ רוֹּת.
יִּש ָראֵ ל ְמאֹּד ִּמפְ נֵיהֶ םּ ,ולְ חָ צּום לַחַ ץ גָדוֹּל ,עַ ד ֶש ִּרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם אֱ ֹלהֵ י
וְ צָ ר לָהֶ ם לְ ְ
אֲ בוֹּתֵ ינּו ,וְ הו ִֹּּשיעָ ם ִּמי ָָדם ,וְ ִּה ִּצילָם,
יִּש ָראֵ ל ִּמי ָָדם ,וְ הֶ ע ֱִּמידּו
וְ גָבְ רּו בְ נֵי חַ ְשמ ֹּונַאי הַ כֹּהֲ נִּים הַ גְ דוֹּלִּ ים ,וַ הֲ ָרגּום ,וְ הו ִֹּּשיעּו ְ
מֶ לְֶך ִּמן הַ כֹּהֲ נִּים,
יִּש ָראֵ ל ,יֶתֶ ר עַ ל מָ אתַ יִּם ָשנָה ,עַ ד הַ חֻ ְרבָ ן הַ ֵשנִּי",
וְ חָ זְ ָרה מַ לְ כּות לְ ְ
והקשה הגאון רבי מסעוד חי רקח זיע"א : 8 7
מהיכן הביא הרמב"ם ,את עניין "וְ ֹלא הֵּ נִ יחּו אוֹתָּ ם ַל ֲעסֹק בְ תו ָֹּרה ּובְ ִמצְ וֹת",
שכן ,דבר זה לא הובא במגילת אנטיוכוס.
וביאר ,שמקור דבריו ,הוא מדברי רבותינו ז"ל במדרש (בראשית רבה ,פרשה ב',
ד'),
חשְך עַ ל פְ נֵי ְתהוֹּם ,וְ רּוחַ
ָארץ הָ יְ תָ ה תֹּהּו וָ בֹּהּו ,וְ ֶ
על הפסוק (בראשית ,א'  -ב')" ,וְ הָ ֶ
ֹלהים ְ -מ ַרחֶ פֶ ת עַ ל פְ נֵי הַ מָ יִּם",
אֱ ִּ
חשְך'  -זֶ ה גָלּות יָוָ ן,
" 'וְ ֶ
ֶשהֶ חֱ ִשיכָּ ה עֵּ ינֵּיהֶ ם ֶשל יִ ְש ָּראֵּ ל בִ גְ זֵּרוֹתֵּ יהֶ ן,
ֶשהָּ יְ תָּ ה אוֹמֶ ֶרת לָּהֶ ם ,כִ ְתבּו עַ ל ֶק ֶרן הַ ּׁשוֹר ֶ , 9שאֵּ ין לָּכֶם חֵּ לֶק בֵּ אֹלהֵּ י יִ ְש ָּראֵּ ל",
 7בספרו "מעשה רוקח" ,על הרמב"ם.
 8נולד בשנת ה'ת"נ ( 1690למניינם) ,באיזמיר ,שם למד תורה  -מרבי חיים אבולעפיה זיע"א,
נפטר בשנת ה'תקכ"ח ( 1768למניינם) ,בטריפולי שבלוב.
 9בטעם הדבר ,שרצו שיכתבו על "קרן השור" ,מצינו במפרשי המדרש ,ב-ב' אנפי:
א.

או שהשור ,מרמז על "חטא העגל" .וכביכול ,שרוצים היוונים להזכיר להם את מעשה העגל,
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והיינו,
אף גזירות על לימוד התורה הקדושה.
ומכל מקום ,מבואר ,דהיוונים ,גזרו על עם ישראל ,ד' גזירות:
שבת ,ראש חודש ,מילה ,ותורה.
ואפשר ,דדברים אלו ,ראשי תיבות:
חנוכה  , 10תהיו  11מדליקים  12שמונה . 13
ה .לגבי טומאת יולדת ,מצינו בדברי הספרא (פרשת תזריע ,פרשה א'),
כדלהלן:
"בני ישראל בענין הזה ,ואין הגוים בענין הזה",
דהיינו ,שכל דיני טומאה וטהרה שיש ביולדת ,וכן כל עניין טומאת נדה ,שייך
רק בעם ישראל.
ונראה לבאר בזה ,דהנה ,בדיני טומאת נדה ,נשנתה מצוות "ברית מילה"ֶ ,שבְ ִּציוֻי ֹּו
נ ְִּצטַ וּו רק עם ישראל.
ובעניין "ברית מילה" מצינו במסכת נדרים (פ"ג מי"א)" ,גדולה מילה ,שאלמלא
היא ,לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו .שנאמר (ירמיה ,לג'  -כה')  ...אם לא
בריתי יומם ולילה ,חוקות שמים וארץ לא שמתי' " -
וכידוע ,שפסוק זה מדבר גם בעניין עסק התורה.
וְ נִ ְראֶ ה לְ בָּ אֵּ ר בָּ זֶהֶ ,שּזו ִֹהי מַ ֲעלָּתָּ ן ֶשל יִ ְש ָּראֵּ ל,
בְ ִרית הַ ִמילָּה ּובְ ִרית הַ לָּשוֹן -
ב.

או ,בכדי שגם בהמותיהם ,יכריזו ,נגד הקב"ה ,ח"ו.

 10חודש.
 11תורה.
 12מילה.
 13שבת.
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ְשהֶ ם יְ סוֹדוֹת הַ בְ ִריָאה -
יתי יוֹמָּ ם ָּולָּיְ לָּה ,חֻ קוֹת
הוָּהִ ,אם ֹלא בְ ִר ִ
וְ עַ ל ְשנֵּיהֶ ם נֶאֱ מָּ ר הַ פָּ סּוק "כֹה ָאמַ ר יְ ֹ
ָָּארץ ֹלא ָּש ְמ ִּתי",
ָּשמַ יִ ם ו ֶ
ֶשכֵּן ,בִ ְשנֵּיהֶ ם יֵּש כוֹחַ הוֹ ָּלדָּ ה וְ הַ ְמ ָּשכָּ ה -
בִ ְמקוֹם הַ ִמילָּה ,יֵּש כוֹחַ הוֹלָּדָּ ה -
ּובִ לְ שוֹנוֹ ֶשל הָּ ָאדָּ ם ,יֵּש כוֹחַ הוֹלָּדָּ הֶ ,שהּוא הַ ִדבּור בִ בְ ִחינַת "רּוחַ ְממַ לְ לָּא"ֶ .שהּוא,
הוֹלָּדַ ת ִדבְ ֵּרי ּתו ָֹּרהּ ,וכְ נֶגְ דָּ ם הוֹלָּדַ ת ִדבְ ֵּרי ִאּסּור רח"ל.
ויותר מכך מצינו ב"ספר יצירה" (פ"א מ"ג) ,שברית המעור מכוונת כנגד ברית
הלשון,
דהיינו ,שמבנה גוף האדם מחולק לשניים  -חלק עליון וחלק תחתון,
החלק העליון שבאדם הוא החלק הרוחני ,והחלק התחתון שבו הוא החלק
המעשי -
ותפקיד האדם ,הוא ,לקדש את שני חלקי גופו ,את חלק הרוח הקשור בדיבור,
ואת חלק המעשה הקשור במילה.

ו.

בסה"ק "שם  14משמואל" כתב כדלהלן:

"במכילתא ,הובא ברש"י (שמות ,יב'  -ו')' ,היה ר' מתיא בן חרש אומר ,הרי הוא
אומר  -ואעבור עליך והנה עתך עת דודים ,הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם
שאגאל את בניו ,ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו .שנאמר ,ואת
ערום ועריה .ונתן להם שתי מצוות ,דם פסח ודם מילה'.
בפשיטות יש לומר ,דמילה שהיא סילוק הערלה שהיא חלק הנחש ,הוא ענין סּור
מֵ ָרע,
ופסח שהוא עבודה להשי"ת ,הוא ע ֲֵשה ט ֹּוב,
ושתי אלה הם כלל התורה והמצוות.
 14פרשת "תזריע" ,תרע'.
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אבל ,עדיין יש להבין ,מדוע בחר דוקא שתי מצוות אלו ,כי הרבה מצוות יש
בתורה ,מהם לסור מרע ,ומהם לעשות טוב.
ויש לומר ,עפ"י דברי הרמב"ם בפרקי אבות (ריש פ"ב) ,שמעונש מבטל המצוה -
נוכל לידע שכר המקיימה ,שבודאי שכר המקיימה הוא היפוך עונש המבטלה,
ופסח ומילה ,הם מצוות עשה שחייבין על ביטולן כרת ,בשונה משאר ביטול
מצוות עשה שבתורה -
וכרת ,הוא שנכרתה הנפש ונפסקה ממקום חוצבה ,כדמיון ענף הנכרת מן האילן,
ממילא מובן ,ששכר המקיימן הוא בהיפוך ,שנעשה מקושר ומודבק בהשם
יתעלה.
והנה ,מאחר שהיו במצרים משוקעים ב-מט' שערי טומאה ,וכמעט שנפסק
הקישור מסטרא דקדושה לגמרי ,כי לעומת השיעור שהיו משוקעים בטומאה
היו רחוקים מהקדושה כמובן,
על כן ניתנו להם שתי מצוות אלו ,כדי שיתקשרו בסטרא דקדושה ,ושוב זה עצמו
הוציאם מ-מט' שערי טומאה ,שאחר שנתקשרו בקדושה  -נפרדה מהם
הטומאה".
בְ ָרם ,לְ פִּ י ַד ְרכֵנּו הנ"ל ,אֶ פְ ָשר,
ֶשאוֹתָּ ם ב' ִמצְ ווֹת ְשנָּתָּ ן לָּהֶ ם הַ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא לְ ִה ְתעַ ּסֵּ ק בָּ הֶ ם ,הֵּ ם בְ דַ וְ ָּקא  -דָּ ם
פֶ ַסח וְ דָּ ם ִמילָּה,
כֵּיוָּן ֶש ְּׁשנֵּיהֶ ם הֵּ ם ִמצְ ווֹת ֶשהָּ עוֹלָּם עוֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶ ם,
ַארנּו לְ עֵּ יל,
ִמילָּה ,כְ מוֹ ֶּׁשבֵּ ְ
ּו"פֶ ַסח"ֶ ,שהּוא ִמלְ שוֹן "פֶ ה ָּסח" ,הַ מו ֶֹרה עַ ל עִ נְ יָּן הַ ִדבּור -
ִדבְ ֵּרי ּתו ָֹּרה ,וְ ִאּסּור לָּשוֹן הָּ ָּרע,
ֶשבָּ זֶה הו ָֹּרנּו הַ בו ֵֹּרא יִ ְתעַ לֶה ,אֶ ת אוֹתָּ ם ב' ְדבָּ ִרים ֶשהֵּ ם יְ סוֹד ִקיּומָּ ם ֶשל עָּ ם
"מצְ ווֹת לְ ִה ְתעַ ּסֵּ ק בָּ הֶ ם"  -בִ כְ דֵּ י לָּצֵּ את מֵּ עַ בְ דּות
ֲבּורם הָּ יָּה לָּהֶ ם ִ
יִ ְש ָּראֵּ ל ,וְ ֶשבַ ע ָּ
לְ חֵּ רּות,

10

ֲבּורם.
כִ י הֵּ ם ,בְ ' בְ ִריתוֹת הַ חֲ מּורוֹתֶ ,שהָּ עוֹ ָּלם ִמ ְת ַקיֵּ ם בַ ע ָּ
והנה ,ברית מילה בלבד ,לא תוכל להשפיע על האדם  -כי אם בשיתוף
ז.
מלא של ברית הלשון ,המושכת אל האדם מחשבות קדושות ונשגבות ,כאשר
נבאר להלן:
"א ָשה כִּ י תַ זְ ִּריעַ וְ יָלְ ָדה זָ כָר" ,יש לעיין,
בפסוק (ויקרא ,יב'  -ב')ִּ ,
א.

"א ָשה כִּ י תַ זְ ִּריעַ " בלשון עתיד ,ולאחר מכן "וְ יָלְ ָדה" בלשון
מדוע נאמר ִּ

הווה,
מדוע לגבי לידת הנקבה נאמר "וְ ִּאם נ ְֵקבָ ה תֵ לֵד" בלשון הווה ,וללא עניין
ב.
הזרעה כלל וכלל.
ובדברי רבותינו המפרשים ,מצינו שעמדו לגבי קושיות אלו .ותירצו ,ע"פ מאמר
הגמרא " , 15איש מזריע תחלה ,יולדת נקבה .אשה מזרעת תחלה ,יולדת זכר".
דהנה ,על פסוק זה כתב רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א ,וז"ל:
"והנה ,בעת ההזרעה אמרו ז''ל ("זוהר הקדוש" ,קדושים ,דף פ' ע"א) ,כי כפי
הכוונה אשר יכוין המזריע ,ימשיך לזרע הנפש .אם יחשוב מחשבות רעות
ומזוהמות ,ימשיך לטפה נפש טמאה .ואם יחשוב בטהרה ,ימשיך נפש קדושה.
וצא ולמד ,מבניו של הצדיק המופלא חזקיה המלך עליו השלום ,אשר נשא בת
נביא ,ולצד שחשבה (ע"פ סנהדרין ,קד' ע"א .שהשקתה את עבדי מרודך בלאדן,
ולא נשמרה בצניעות בביתה) האשה בעבדי מרודך בלאדן  -המשיכה נפש רעה לב'
בניה.
אם כן ,עיקר הלידה שהיא המשכת הנפש לעובר ,היא בשעת ההזרעה ,וקודם לה
מלפניה ,כי אחר הוצאת הזרע  -כבר קדם כח החושב שממנו יתהוה הזרע,
והוא מאמר הכתוב 'כי תזריע וילדה' ,מודיע הכתוב כי עיקר הלידה היא בשעת
ההזרעה -

 15ברכות ,ס' ע"א .נדה  -כה' ע"ב ,כח' ע"א ,לא' ע"א.

11

שכאשר תזריע ,כבר ילדה ,והיה מה שהיה ,אם נפש טהורה אם לא ,ואין תקוה
להפך מה שכבר הוא,
ומעתה ,מה שיתעצם האדם בבחינת הלידה הוא בשעת ההזרעה ,כי אז היא
עיקר הלידה לבחינת הנפש ,שהוא העיקרית באדם ,והויות הדבר והמצאתו הגם
שהוא נעלם תקרא לידה".
ולהאמור בדברינו לעיל ,אפשר:
דהנה ,לעתיד לבוא מגידים לו לאדם אפי' דברים שסח בינו לבינה בשעת
תשמיש ,וכמבואר במסכת חגיגה (ה' ע"ב),
וביארו חז"ל ,שדברים אלו ,הם אותם דיבורים שאינם דברי פיוס וריצוי -
אלא ,דברי שחוק וקלות ראש,
ונראה ,שכיוון שבאותה העת יש את עניין המשכת הנפש ,וכיוון שבאותה העת -
מכריעים האיש והאשה ,את עתיד ילדיהם,
והיות ,ואותה הנפש ,נשלמת בשעת המילה -
והמילה ,קשורה בד בבד לברית הלשון,
לכך ,יגיד הקב"ה לעתיד לבוא מה שיחו -
דהיינו ,שיתבע ממנו הקב"ה ,מדוע מנע מזרעו להשלים את ברית המילה ואת
ברית הלשון -
שכן ,הכריע את עתידם בדיבורו ובמעשיו.

ח.

הנה ,מצוות "קידוש החודש" ,שאותה ביטלו היוונים מעל עם ישראל,

בביטולה ,יש עקירת התורה.
דהנה ,הטעם שמקדשים את החודש ,ומעברים את השנה ,הוא כדלהלן:
בפרשת "בא" נאמר (דברים ,טז' א')ָ " ,שמוֹּר אֶ ת ח ֶֹּדש הָ ָאבִּ יב",
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ודרשו רבותינו ז"ל " , 16שומרהו ,שיבוא בחידושו".
וביאור הדבר ,כך הוא:
ימות החמה  -הם  365ימים ,ורביע היום ,בשנה,
וימות הלבנה  -הם  354ימים ,ושמונה שעות ,ו-תתעו' חלקים ,בשנה.
יוצא ,שבכל שנה חסרים  11ימים,
וכאשר נכפיל  11ימים אלו ,ב 19-שנים ,יוצא שחסרים  209ימים במחזור זה,
ולפיכך ,בכל מחזור של  19שנים ,אנו נותנים  7שנים מעוברות - 17
כי  209ימים ,חלקי  7שנים מעוברות =  29.8ימים -
שהם ,כ 30-ימים.
וממילא ,באופן שאין מצוות "קידוש החודש" ,הרי ,שגופי תורה רבים
מתבטלים,
שכן ,פסח לא יוצא בחודש אביב ,וכן הלאה ,שהדבר משליך על קיום המועדים -
שלא בזמנם . 18
 16תלמוד ירושלמי:
פאה ,פ"ה ה"א .שקלים ,פ"א ה"ב.
 17שסדרם:
שנה פשוטה ,שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
שנה פשוטה ,שנה מעוברת.
18

ועיין עוד ,בדברי הש"ך (יו"ד ,סימן קפט' ,סקי"ג) שכתב ,וז"ל:
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והנה" ,תורה" ,נחשבת לברית בין הקב"ה ובין עם ישראל,
יתי יוֹּמָ ם וָ לָיְ לָה ,חֻ ּקוֹּת
וכדכתיב (ירמיה ,לג'  -כה')" ,כֹּה ָאמַ ר יְ הֹּוָהִּ ,אם ֹלא בְ ִּר ִּ
וָָארץ ֹלא ָש ְמ ִּתי".
ָשמַ יִּם ֶ
וכמו כן" ,שבת" ,נחשבת לברית בין הקב"ה ובין עם ישראל,
יִּש ָראֵ ל אֶ ת הַ ַשבָ תַ ,לעֲשוֹּת אֶ ת הַ ַשבָ ת,
וכדכתיב (שמות ,לא' טז')" ,וְ ָש ְמרּו בְ נֵי ְ
לְ ֹּדרֹּתָ ם ,בְ ִּרית ע ֹּו ָלם".
וכמו כן" ,מילה" ,נחשבת לברית בין הקב"ה ובין עם ישראל,
יתי יוֹּמָ ם וָ לָיְ לָה ,חֻ ּקוֹּת
וכדתיב (ירמיה ,לג'  -כה')" ,כֹּה ָאמַ ר יְ הֹּוָהִּ ,אם ֹלא בְ ִּר ִּ
וָָארץ ֹלא ָש ְמ ִּתי".
ָשמַ יִּם ֶ
וממילא:
שכל אותם המצוות ,שגזרו היוונים על עם ישראל ,בכלל "ברית" הם,
תורה ,שבת ,ומילה ,כהנתבאר,
ו"קידוש החודש" ,שגם הוא בכלל "תורה" ,נכלל ב"בריתות" אלו.
ומה שנלחמו החשמונאים בעניין זה ,הוא ,מחמת שכל המצוות הללו ,המכונים
בשם "ברית",

"שכל מה שב"ד שלמטה עושים ,ב"ד שלמעלה מסכימים עמהם,
דכתיב (ויקרא ,כג'  -ב')' ,אֲ שֶ ר תִ קְ ְראּו א ֹתָ ם' -
אשר תקראו אתם במועדם,
ואף בחידושי הגוף כן -
וכמו שדרשו ז"ל (ירושלמי ,פרק הנודר מן המבושל ,הי"ג) ,ב'-לָאֵּ ל ג ֹמֵּ ר עָ לָי' (תהילים ,נז'  -ג') -
קטנה בת ג' שנים ויום א' ,שנבעלה ,אין בתוליה חוזרים,
נמנו ב"ד ועבר השנה ,בתוליה חוזרים -
הוי 'לָאֵּ ל ג ֹמֵּ ר עָ לָי' ".
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הם מכוח מידת ה"יסוד" ,המחברת את האדם לקונו . 19
והנה ,אותם ד' "בריתות" ,מתחלקים ל-ב' עניינים:
"ברית המעור" ,הוא עניין "ברית המילה",
"ברית הלשון" ,הוא עניין "קידוש החודש"  -כיוון שהם גופי תורה ,הנעשים ע"י
אמירה בפה .ועניין "שבת"  -כיוון שהקידוש נעשה ע"י אמירה בפה .ועניין "תורה"
אשר נעשה הלימוד ע"י דיבור.
ולפי זה ,נוכל להבין ,מפני מה ברית המעור וברית הלשוןְ ,מכֻּוָ נִּים זה כנגד זה , 20
ושניהםְ ,מ ֻכנִּים בשם "ברית" -
כי שמירת "ברית המעור" ,פותחת את הלב ל"ברית הלשון".
ּומכ ֹּו ָנן ממקום המחשבה ,שהוא המוח , 21
ומחמת שמקום ה"ברית"ְ ,מכֻּוָ ן ְ

 19והנה ,מבואר ברמב"ם פ"ג מהלכות חנוכה ה"א:
"וְצָר לָ הֶ ם לְ י ִׂשְ ָראֵ ל מְ א ֹד מִ פְ נֵיהֶ םּ ,ולְ חָ צּום לַ חַ ץ גָדֹול",
וביאר ה"שם משמואל" (פרשת "מקץ" ,זאת חנוכה ,תרפח' ,ד"ה "עניין"):
שהיוונים ,לחצו את עם ישראל ,לחץ בכל ענייני חלקי האדם,
כיוון שפגמו בקדושת הברית -
שכולל את חלקי האדם.
וכידוע  ,שכאשר מתנתק האדם מן התוה"ק ,אזי ,מחשבת העריות הפוגמת בקדושת הברית ובמידת היסוד,
מתגברת ונאחזת בו (וכפי שכתב הרמב"ם בסוף הלכות איסו"ב).
 20עיין בספר היצירה ,פ"א מ"ג.
 21דהנה ,הזרע מקורו מן השדרה,
וכמו שכתב בספר "פתחי שערים" (נתיב מ"ד ומ"ן ,פתח כד') ,וז"ל:
"זיווג הנשיקין ,הוא בסוד הג"ר (חו"ב) .והתולדה המתחדשת ממנו ,היא הדעת המתפשטת ,שממנו יוצאת
אח"כ הטיפה (דרך עמוד השדרה) ,בזיווג התחתון" וכו'.
והם דברי קבלה עמוקים.
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בשמירת ב' בריתות אלו ,אנו מחזקים את האמונה בבורא עולם ,בקדושת
ובטהרת המחשבה.
ט .ובדברי המדרש  -שהובאו באות ב' ,נתבאר ,שצדיקים הקב"ה שומר
עליהם,
וביאר ה"דרכי מוסר" (לעיל באות ד') ,שהטעם שיוסף הצדיק ,אמר לפרעה
"בִּ לְ עָ ָדי" -
כיוון שבזה ,התבטל ביטול מוחלט -
כיוון ,שהקב"ה שומר על צדיקיו.
ובדיבור זה ,גילה לנו יוסף הצדיק ,את סוד ד' בריתות אלו:
ד' בריתות אלו ,ראשי תיבות " ִש ְמחַ ת",
שבת ,מילה ,חודש ,תורה .
כי " ִּש ְמחַ ת" האדם בעולמו ,אינה שמחת התאוות.
אותה "שמחה" ,היא " ִּש ְמחַ ת" קיום מצוות ה' יתברך ,ושמירת בריתותיו,
ואותם ,רק האדם הבוטח ,יכול להשיג ,והוא "בִּ לְ עָ ָדי".
וכשראו היוונים ,את " ִש ְמחַ ת" עם ישראל,
רצו לעוקרה,
לאמור (שמות ,ה'  -ב')ִ " ,מי ה' אֲ ֶשר אֶ ְשמַ ע בְ קֹלוֹ",
לאמור" ,אֵּ ין לָּכֶם חֵּ לֶק בֵּ אֹלהֵּ י יִ ְש ָּראֵּ ל".
כי הבינו ,ש" ִש ְמחַ ת" עם ישראל ,נובעת ,מקיום ושמירת אותם ד' בריתות.
אך מתתיהו ובניו ,שידעו את סוד " ִש ְמחַ ת" עם ישראל,
ידעו ,שהם צריכים להגיע לדרגת "בִ לְ עָּ דָּ י" ,ביטחון מוחלט ,ואז זכו לנוצחם.

י.

במסכת שבת (כג' ע"ב) למדנו:

"אמר רב הונא ,הרגיל בנר ,הוויין ליה בנים תלמידי חכמים".
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וביאר בזה רש"י ,וז"ל:
"דכתיב (משלי ,ו'  -כג')' ,כי נר מצוה ,ותורה אור' .על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה,
בא אור דתורה".
וביאור העניין:
שעל ידי שנרגיל את עצמינו ב"נר" ,אך בפנימיותו של הנר -
שהם שמירת ד' בריתות המבוארים,
אשר הם ,נותנים לאדם את " ִש ְמחַ ת" החיים -
וממילא ,מאירים לאדם את דרכו בעולם הזה,
יזכה ,לחדש ולפעול ,נשמות גבוהות ונשגבות ,החצובים ממידת ה"יסוד".
יתן ה' יתברך ,שנזכה לזה ,אמן.
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