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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשמק�  לפרשת

"�  "ִאֶ)ֶלת &ָד� ְ$ַסֵ"  ַ�ְר�
  
  המוזר" ִ,ְ+ֶנה למל*"ַה 

שקרא את , הגמרא מספרת על בנו הקט� של ריש לקיש
�ְר��": הפסוק במשליַ � "ְזַע� ִל(�יִ ' ְוַעל ה, ִאֶ&ֶלת $ָד" ְ!ַסֵ 

, פעמי" שאד" עושה מעשה ֱאִויִלי: כלומר [.)ג, משלי יט(
הוא כועס ומאשי" , ילותווִ כ ממעשה אֱ "אחוכאשר הוא סובל 

' שמע ר].  א2ֵ" בסבל שבא עליוהואכאילו , ה"את הקב
שהילד , בקול ר"(ושאל את עצמו , את קריאת הילדיוחנ� 
אי� דבר בכתבי הרי ? היכ� מרומז עני� זה בתורה): שמע

שהיא היסוד והשורש לכל דברי , הקדש שאינו מרומז בתורה
 עני� זה מרומז בפרשת: ר לו הילדאמ. הנביאי" והכתובי"

לאחר שאחד מה" מצא את כספו (כתוב אצל אחי יוס� ! מק6
ַמה ,  ַו8ֶֶחְרד& ִאי2 ֶאל $ִחיו ֵלאמֹר,ַו8ֵֵצא ִלָ("): "בפי אמתחתו
האחי" מציד" , כלומר. )כח, בראשית מב(" ִקי" ָלנ&;ֹאת ָעָ:ה ֱאלֹ

לנו אסור לומר משפט כזה על השבטי" (עשו ְ�ַבר ִאֶ&ֶלת 
וכשמגיעות התוצאות , )אבל כ> אומרת הגמרא, הקדושי"

ה" , "מה עשינו לעצמנו: "במקו" לומר, ִמְ�ַבר ָהִאֶ&ֶלת שעשו
ה ַמה ;ֹאת : "ואומרי"' זועפי" על ה :ָ ִק  ָע לֹ "   ָלנ&י"ֱא

  .)א, תענית ט(
חיי" ר "חותני הג = ? של האחי" ָהִאֶ&ֶלת היה מעשהמה

שלא בדקו את שקיה" , " היתה!ָ לְ &ַ ִא 2ֶ , ל פירש"זצזאב פינקל 
במיטב כספכ" הרי 2ִלמת" . לפני שיצאו ממצרי" לבית"

אי> אינכ" בודקי" מה ָ:מ& לכ" , כ"וא! עבור תבואה
א" היו בודקי" ?  ולא תבואה,בני"אולי שמו לכ" א? בשקי"

מיד את הכס� ששמו לה" בפי היו מוצאי" , זהכדבר בסיסי 
 ובפע" השניה היו מוצאי" ג" את , בפע" הראשונהשקיה"
  .ולא היו מגיעי" לכ> שיואשמו בגניבה, הגביע

חושבני שלא רק זו היתה , ל"אבל במחילת כבוד חותני זצ
שה" אינ" רואי" , האולת שלה" היתה. האולת של האחי"

,  להבי�י"מתעוררה" לא ! מה נעשה מול עיניה"כלל 
אינו אלא יוס� אחיה" , שהמשנה למל> שמתעסק ִאָ!"

ָצפנת "אמנ" פרעה שינה את שמו של יוס� ל! בכבודו ובעצמו
ודבר זה ִהְק2ָה , "...)ָסְפַנת ַ(ְעֵנחַ : "ובלשו� המצִרי"" (ַ<עֵנחַ 

מצרי" מדברי" על הומעי" שא" היו ש =כמוב� על הזיהוי 
"�היו מביני" ,  למל>אחד שנתמנה להיות משֶנה" י&ס&

�משנה השל התנהגותו ,  אבל למרות זאת= שמדובר ביוס
, היו צריכי" להוביל אות" למסקנה,  והנהגת שולחנולמל>

�  .שזהו יוס
,  ומוזרי"משוני"דברי" הרבה  ל כ>כקורי" לעיניה" הרי 

המשנה למל> תחילה מאשי" אות"  .נוגדי" את השכל הישרה
הוא  ולפתע = דבר תמוה לכשעצמו = )ט, בראשית מב( ריגולב

ושולח תשעה , )יח, ש"(" ֲאִני ָיֵרא י"ִק לֹאֱ הָ  ֶאת"שהוא מכריז 
! משפחותיה"בני  להביא תבואה ל,בחזרה הביתה" מרגלי""

 ,לשולחיה"מיד ידווחו  מרגלי"ההרי ? עושי" דבר כזהאי> 

כל כ> דואג המשנה למל> א" באמת ו! במצרי"כל מה שראו 
 ,באר6 ישראלכתובת" שיברר מה ,  המרגלי"למשפחות

אבל לשלוח ! כמה עבדי" מצריי" להביא לש" אוכלוישלח 
הא" אי� ?  עושה דבר כזהמי! ?לש" כ> את המרגלי" עצמ"

  !?זה מוזר
מנחש כל מיני דברי" המשנה למל> ש, רואי"ג" האחי" 

ששַנִי" מה" החריבו כר> גדול של שכ" מנחש .  שלובגביע
וכ� מנחש מי נולד , ר הולדת"מנחש את סד, )יד, מבש" י "רש(

 שמצרי" ,ה" מתרצי" לעצמ"אולי . )לג, י ש" מג"רש( ֵא" ומאיז
ולכ� המשנה למל> , )כב, י שמות ז"רש( כשפי"שכולה היא אר6 

מדוע , ובכל זאת. מצליח לנחש את כל הדברי" הללו בגביע
ה בבית נעשמה שהגביע יודע לספר ש, שמי" לב לכ>לא ה" 

� אבל על מעשה יהודה ותמר, יעקב רק עד ליו" מכירת יוס
 =  מכירת יוס�אחרי המשפחועל מאורעות אחרי" שארעו (ַ 

הכח של הגביע נגמר ביו"  .יודע לספר דברלא על זה הגביע 
�  ?שאלהשו" זה לא מעורר אצל" מדוע עני� . מכירת יוס
כשהאחי" מדווחי" ָלאיש הממונה על בית :  מוזרברעוד ד

" יכֶ קֵ לֹאֱ : "האיש אומר לה", יוס� על הכס� שמצאו בשקיה"
"  ַ�ְסְ<ֶכ" ָ(א ֵאָלי,ֲאִביֶכ" ָנַת� ָלֶכ" ַמְטמ�� ְ(@ְמְ!חֵֹתיֶכ" יקֵ אלֹוֵ 
הא" בכל יו" כשה" חוזרי" ! ?משונהזה לא . )כג, בראשית מג(

  ?" למצוא מטמו� בשק ה" רגילי,מ� המכולת
�השליט , כשה" יורדי" למצרי" בפע" השניה: דבר נוס

הא" דבר רגיל . המוזר מזמי� אות" לארוחת צהרי" בביתו
 שאנשי" החשודי" בריגול יוזמנו לסעודה אל ביתו ,הוא זה

האחי" אמנ" !... מי יודע מה ירגלו ש"? של המשנה למל>
> רוצה ל2ֵַ�ר  שהמשנה למל,יכולי" לתלות את ההזמנה בכ>

אבל למרות זאת קצת , אות" כדי שיפטפטו מתו> שכרות
שמזמיני" תשעה חשודי" בריגול אל בית , הדברמשונה 

 בהזדמנות זו את המרגל הנוס� ועוד משחררי", המשנה למל>
.  ומצרפי" ג" אותו אליה", כלוא עד עתה בבית הסהרהשהי

הטוב על היחס בהזדמנות זו לאחי" כנראה מספר שמעו� 
 לא , לבית"אחרי שהלכו .העדר"עת מהמשנה למל> בשקיבל 
 פושע פלילי מסוכ� שיושב מוכעמו המשנה למל> התנהג 

זה וכל  .)כד, י ש" מב"רש( אלא התנהג אליו יפה ,בבית הסהר
  !לא מעורר תמיהות אצל"

שהמשנה למל> מתגלה לא , לא פחות מזה מוזר הדבר
האיש את וה צַ הוא ְמ !  מובהקאלא כתלמיד חכ", כמצרי רגיל

ִ�י ִאִ!י יֹאְכל& ָהֲאָנ2ִי" , &ְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכ�: "על ביתוהממונה 
אומרי" ? "&ְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכ�"מה פירוש . )טז, ש"(" ַ(Bֳָהָרִי"

יטול לו, את הבהמה בשחיטה כשרהלטבוח  שצוה עליו, ל"חז
. )א,  צאחולי�(ממנה בפניה" את גיד הנשה האסור באכילה 

 הא" לא נית� כבר להבי� ...!?הא" כ> עושה כל מצרי בביתו
�,  אמנ" יכלו לתר6 לעצמ" בדוחק...!?שמדובר ביוס
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 שמספר" = נה למל> הוא אחד מאנשי בית אברה"שהמש
 שעלה = )ג"א ה"ז פ"ע' " הלכ"רמב( 1הגיע לאלפי" ולרבבות

כפי , לכ� הוא ירא אלקי". לגדולה במצרי" ונהיה משנה למל>
ולכ� הוא ממית את הבהמה בשחיטה , שנתחנ> בבית אברה"

אבל הא" תירו6 זה . 2ונוטל ממנה את גיד הנשה, כשרה
מה טיב ההתעניינות הבלתי פוסקת ? מיישב את כל הקושיות

? ומני� הגיע הכס� אל אמתחותיה"? שלו בשלו" אביה"
ָהִאי2 " =ומדוע הוא מתנהג אית" אחר כ> לפני" משורת הדי� 

 ְו@ֶ!" ֲעל& ְל2ָל�" ,2ֶר ִנְמָצא ַהDִָביַע ְ(ָיד� ה&א ִיְהֶיה ִ י ָעֶבדאֲ 
וכי כ> נפרדי" מחבורת . )יז, בראשית מד(" ֶאל ֲאִביֶכ"

  !...?גנבי"

  ?מדוע לא הגיעו אחי יוס  למסקנה המתבקשת
 ההתנהגות המשונה של המשֶנה להבי� אתאפוא אי אפשר 

, יוס� ב� יעקבהוא  שאד" זה בלי להגיע למסקנה, >למל
  !"מרגלי""אחיה" של עשרת ה

. האחי" אינ" מגיעי" למסקנה המתבקשת הזו, ובכל זאת
ובלבד שלא להגיע למסקנה , ה" מוכני" לקבל את הכל
מדוע ה" אינ" מגיעי" למסקנה . שלפניה" עומד יוס� אחיה"

שבשו" פני" ואופ� , מפני שמונח אצל" בהנחה מוקדמת? הזו
. משנה למל> מצרי"הגיע להיות ישיוס� , � דבר כזהלא יתכ
  ולפיו הוא, שחל" חלו",אמר לה" לפני שני"יוס� אמנ" 

 אבל האחי" הרי החליטו ,עתיד למלו> עליה" וה" ישתחוו לו
ה" יכולי" לתאר . )ב, זכריה י' עי( שהחלומות שוא ידברו

בדלעצמ" שיוס� הוא  , צדיקאולי אפילו עבד ,  במצרי"ֶע
הרי שיוס� ,  א" הוא מל>כי! זה לא יתכ�! ?הוא מל>אבל ש

הרי ה" דנו את . קשה לה" לקבל =זה את ו! ו טעינוצדק ואנ
�וא" עכשיו יתברר , יוס� על סמ> הנחה שיוס� הוא רוד

ובזה , הרי כל ההנחה שלה" היתה מוטעת, שיוס� הוא הצדיק
ה" מוכני" לחיות ע" כל קושיה וכל . קשה לה" להכיר

, ק לא לקבל את המסקנה המתבקשת כל כ>ר, תמיהה
שאסור , נזכיר שוב( .שהמשנה למל> מצרי" הוא יוס� אחיה"

אנו מדברי" רק לפי השכל . לנו לדבר סרה באחי" הקדושי"
  ).של השבטי" הקדושי"ערכ" מעלת רו" לא לפי , הקט� שלנו

ל הגדירו את התנהגות" של אחי "חז, כפי שהזכרנו לעיל
? מדוע הגדירו זאת דווקא ְ�ִאֶ&ֶלת". ֶ&ֶלתִא "יוס� בפרשה זו כ

: > לטפשות"הרי יש עוד כינויי" בתנ? למה לא במילה אחרת
אלא שכל מילה מגדירה סוג . בערות ועוד, כסילות, טפשות

היא ההגדרה המתאימה ביותר " ִאֶ&ֶלת"ו, שונה של טפשות
" "בימל( "אולי"ִאֶ&ֶלת היא משורש  =? "ִאֶ&ֶלת"כי מהי . לכא�

הוא , בר חכמה שאומרי" לו שעל כל �ְ ;)כג ועוד, ה; ז, משלי א
 מוכ�לא ". אולי יש סיבה אחרת". "אולי זה לא כ>: "אומר

עד שיקבל הוכחה , שכל הישרולהתנהג על פי הלהתחשב 
 :במקרה שלנוכ> ג" . שאי� שו" אופ� לדחותה, חותכת לגמרי

 ב� יעקב וס�יהמשנה למל> מצרי" הוא  ש,כל הסימני" מורי"
,  ה" נתלי" בצד רחוק.זאתמוכני" לקבל לא " אחיהאבל  =
להגיע למסקנה לא נוח  כי =? למה .זה לא יוס�" אולי"ש

�, ולכ� המסקנה המעוותת היא, שהמשנה למל> הוא יוס
עומד ומכריז כשהמשנה למל> בעצמו  .זה לא יוס�" אולי"ש

,  אז כבר אי� ברירה= )ג, בראשית מה( "אני יוס�"בפניה" 

את כל הסימני" לא מעוררי"  = אבל בלי זה .מוכרחי" לקבלו
  . יוס�המשנה למל> הוא שאולי ," לחשובהאחי

 האחי" שהתנהגות,  באמר"ל"חזונו  הת�ַ לזה ש,ניחושב
�ְר��"בפרשה זו היא בגדר ַ �היא , "ִאֶ&ֶלת"ה ".ִאֶ&ֶלת $ָד" ְ!ַסֵ 

שלא להכיר בעובדות  ,ני השכלעיעצימת . עצימת העיני"
ת היתה משההנחה המוקד, המוכיחות למעלה מכל ספק סביר

  . למרות הקושי הגדול שבדבר,ומוכרחי" לשנותה, שגויה

  ...האויל לא מבי� שמתכוני� אליו
 . שלנובחיי"ג" רואי" לפעמי"  ועצימת עיני" כזו ִאֶ&ֶלת

עת שנוב, גמראבקושיא ע"  בא אלי בחור :בישיבה, משלל
הפשט את אני מסביר לו . מהבנה לא נכונה של דברי הגמרא

 אלא הפשט הוא, הפשטכ> לא הוא עומד על דעתו שו ,בגמרא
. !...)למרות שיש לו קושיא על הפשט הזה ( הבי�שהואכפי 

אכ�  והוא טוע� ש= כדבריושלא י רואי" "אני מראה לו שברש
רואי" עקיבא אייגר ' אני מראה לו שג" בר. י תמוה"ג" רש
הכל !... עקיבא אייגר תמוה' טוע� שג" רהוא  ו=דבריו שלא כ

הגמרא ש, עקיבא אייגר טועה' שר, י טועה"שרש! ויתכ� אצל
הרי  זה !זה לא יתכ�?  טועהשהוא אבל ! זה יתכ�= משונה

ִאֶ&ֶלת $ָד" ְ!ַסֵ � " ו זה.!..הטעות היא אצלו ש,נגד השכל
אותה  קשה להוציא ,תאד" הנחה מוקדמיש ל כש."ַ�ְר��

  .וראשמ
ִא" ִ!ְכ!�2 ֶאת ָהֱאִויל ַ(Fְַכֵ!2 ְ(ת�ְ>  ":הפסוק אומר

 =? למה .)כב,  כזמשלי( " לֹא ָתס&ר ֵמָעָליו ִאַ&ְל!�=  ַ(ֱעִלי3ָהִריפ�ת
" אולי"הוא משורש " אויל" מפני ש:הסבירו בעלי המוסר

. תכווני" אלי אולי לא מ= הוא חושב. )כפי שכבר הזכרנו(
ִא" "לכ� נאמר בפסוק . מתכווני" רק לכתוש את החיטי"

יפ�תִ!ְכ!�2 ֶאת ָהֱאִויל ַ(Fְַכֵ!2  ִר ָה  <ְ ת� ולא נאמר , "ְ(
לֹא ָתס&ר ֵמָעָליו  ,ַ(ֱעִליַ(Fְַכֵ!2 ִא" ִ!ְכ!�2 ֶאת ָהֱאִויל : "סת"

 כ�ש אפשר ,שותפי"בלי , לבדוהאויל כתישת כי ". ִאַ&ְל!�
ְ(ת�ְ> "כשכותשי" אותו א> . ִאַ&ְל!�תועיל להסיר את 

לֹא " אז =  אלא ג" הריפות,שאז לא רק הוא נכתש, "ָהִריפ�ת
רק את הריפות מתכוני" אולי ' =כי אז . "ָתס&ר ֵמָעָליו ִאַ&ְל!�

לֹא ָתס&ר ֵמָעָליו " = עוד יש לו תירו6 כל... !'יולא אות ,לכתוש
  ."!�ִאַ&לְ 

   אצל פרעה מל* מצרי�
 ִאֶ)ֶלת
, מכותתשע קבל הוא מ.  כזו רואי" ג" אצל פרעהִאֶ&ֶלת

אבל  ,הכביד את לבו' הכתוב שאמנ"  . עליוות לא משפיעוה�
שמה , )ש"( והספורנו )ג בפירוש שני, שמות ז(� "הרמבכבר פירשו 

נה שנטלו אי� הכוו, )ש"(" ַוֲאִני @ְק2ֶה ֶאת ֵלב ַ<ְרעֹה"שכתוב 
אד" אֵחר !  לו בחירהנתנו =אלא להפ> , ממנו את הבחירה

והיה מוכרח , כבר היה מאבד את הבחירה אחרי מכות כאלה
את לב ' על כ� הכביד ה. לשלוח את ישראל ִמַ<ַחד המכות

לש� כדי שיוכל עדי� לבחור א" לשלוח את ישראל , פרעה

 חליטמופרעה , או לא, ) ִמַ<ַחד המכותולא (שמי�
  . שלא לשלוחבבחירתו

ומודיע בדיוק מתי היא , משה מגיע כבר למכה העשירית
ומודיע , )א, ברכות ד(ד בניס� "הוא עומד בחצות ליל י. תהיה

מה ! ה יכה את כל בכורי מצרי""שבחצות הלילה הבא הקב
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 מה שמנהיג אחראי עושה במצב =? היה על פרעה לעשות
 מה לעשות במקרה וד�, ְמַכHֵס ישיבת ממשלה דחופה! כזה

הרי משה הראה . ול& באופ� חלקי, שדבריו של משה יתגשמו
להביא " איתמחי גברא"כבר ,  פעמי"תשעאת כחו כבר 

להקי" , וא" כ� יש להקדי" רפואה למכה, מכות על מצרי"
א לטפל "או צותי זק, לטפל בפצועי"" סהר אדו""ִצְוֵתי 

אבל פרעה !... או לפחות להתפלל לאלהי מצרי", בהרוגי"
, לא ישיבת ממשלה. אינו עושה א� אחת מ� הפעולות הללו

מה . וג" לא סהר אדו", לא אלילי מצרי", ל"לא ישיבת מטכ
ִהָ�ה ' ה וַ ,ַוְיִהי ַ(ֲחִצי ַהַ ְיָלה! "הוא הול> לישו�? הוא כ� עושה

ה מ. )ל=כט, שמות יב( ..."ַו8ָָק" ַ<ְרעֹה ...ָכל ְ(כ�ר ְ(ֶאֶר6 ִמְצַרִי"
 =ל "אומרי" חז? מני� הוא ק" עכשיו? "ַו8ָָק" ַ<ְרעֹה"פירוש 

  .)י ש""רש(" ממיטתו"
 פעמי" התקיי" כל מה תשע!  מכות כבר עברותשע

החרטומי" כבר מזמ� הגיעו למסקנה ! נו אמרישמשה רב
 עבדי פרעה ג" ה" אומרי" ,)טו, ש" ח(" י" ִהואִק לֹע אֱ (ַ ְצ אֶ "ש
 ֲהֶטֶר" ... 2ַַ ח ֶאת ָהֲאָנ2ִי",ה ָלנ& ְלמ�ֵק2ַעד ָמַתי ִיְהֶיה זֶ : "לו

ג" הע" המצרי מכיר . )ז, ש" י(! ?"ֵ!ַדע ִ�י $ְבָדה ִמְצָרִי"
Dַ" ָהִאי2 מ2ֶֹה Dָד�ל ְמאֹד ְ(ֶאֶר6 ִמְצַרִי" : "בגדלותו של משה

י" הבכורות שחושש. )ג, ש" יא(" ְ(ֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹה &ְבֵעיֵני ָהָע"
 ובכל .)ג"ש תהלי" תתפ"ילק( מתמרדי" =למות במכה העשירית 

, חצות הלילהב! הול> לישו�פרעה  =  בליל מכת בכורות,זאת
שוכב במיטתו כאילו פרעה  =השעה שייעד משה למכה הקשה 

אפילו הסקרנות האנושית הטבעית לא . לא עומד לקרות דבר
� מה אי. "לראות אולי יקרה משהו, מצליחה להשאירו ֵער

בשעת , כ"אח".  לא יקרה כלו".הכל יהיה בסדר, לדאוג
ואז הוא , )ל, שמות יב(" ַוְ!ִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ְ(ִמְצָרִי" "= מעשה
  .אי� ממה לחשושו , אפשר לישו� בשקט=אבל עד אז . ק"כבר 

מוחלט ש,  האדישות נבעה מכ>=? אי> תתכ� אדישות כזו
, ל שמשה צודקבל לקלא יכוהוא  . שמשה לא צודק פרעהאצל

ועד , עד המכה העשירית .וצרי> לתת לישראל לצאת ממצרי"
בכל אולי ". אולי" פרעה לא משתכנע אפילו ברמה של ,בכלל
הב� שלו בסכנת  ! שו" דבר=? המשהו בחצות הליל יקרהזאת 
ִא" ִ!ְכ!�2 ֶאת ָהֱאִויל ַ(Fְַכֵ!2 " ו זה!הול> לישו�הוא ו, חיי"

 לא מוכ� ." לֹא ָתס&ר ֵמָעָליו ִאַ&ְל!�= ַ(ֱעִלי יפ�תְ(ת�ְ> ָהרִ 
  .לשנות את תפיסתו

  לבדוק הנחות מוקדמות
" להנעל" לא . לא להיות כזה,אד" צרי> ללמוד את הלקח

 .נכונותה� א" ה, מדי פע"לבחו� אלא , תהנחות מוקדמועל 
לבדוק , ג" בדברי" אחרי"ו, פשט בגמראלומדי" ג" כש
ע" , באמת מתאימי" ע" התורהנו מעשי" של" ההא, תמיד
 לא .ע" שאר גדולי עול"ו, ייגרבא אעקי' ע" ר, י"רש

, לבדוק את עצמואלא תמיד , הנחות מוקדמותלהתעקש על 
 ההנחות אמרו את ל"א" חז. הנחות יסודג" א" מדובר ב

כא� . אחרדבר כבר זה   אז=אות� שגדולי עול" אמרו או , הללו
 עצמו "אבל כשאד.  לקבל ולהאמי�אלא, לא צרי> לבדוק

 להיות מוכ� .לא יסמו> על ההנחות שלוש =מניח הנחות 
  .לבדיקות

יוחנ� כה�  = תיהו החשמונאי שהנכד של מת,הפלא הגדול
  נהפ> לצדוקי=) ב� מתתיהו( של שמעו� החשמונאיבנו , גדול

קוד" שהיו  אלו =? מי היו הצדוקי"הרי  .)א, ברכות כט(
יד היווני" כש !לצדוקי"עכשיו הפכו לו שה" א, מתייוני"
נתפס נכד  אי> .ה" הפכו להיות צדוקי", ל העליונהכבר לא ע

 נגע הדברמפני ש = ? לטעות הזומתתיהו החשמונאישל 
ראית  .כל הקושיות נעלמות =כנוגעי" בכבודי . לכבוד שלו

ביו�  ו אבי> וסב> נלחמ!שהדר> של היווני" לא הצליחה
  ...!?טעותאותה חוזר לתה אואי>  .מתיוני"וב

כבר נלח" בחכמי  = ינאי המל> = של יוחנ� זה  בנו,כ"אח
אבל ,  הדברי" מפתיעי".)א, קדושי� סו' עי( ישראל עד חרמה

כפי שמובא בקדושי� (  נגיעה כלשהיא בכבוד שלוהיתהברגע ש

כל . כל המסורת הגדולה של בית חשמונאי הלכה לאיבוד, )ש"
 הפ> ," שנה כה� גדול של שמוני.זרהכל לא עו, הנסי" שהיו

 הל> לאיבוד בגלל בית חשמונאי .בסו� ימיו להיות צדוקי
  .הטעות הזו

דברי"  לראות .י> לדעת להתגבר על נגיעות אישיותצר
ל באור שלראות  .לא באור של נגיעות אישיות,  תורהבאור של

 שנל> ,יבר> אותנו'  ואז ה.לא באור של טיפשי", חכמי ישראל
  . של החשמונאי""אורבאמת ב

כהקדמה , שלח לנו את נס חנוכה' ני חורב� הבית הפל
 יש לנו .קדשמבלי ולאלפי" שנות גלות שנהיה בלי מנורה 

א" נטהר את  .החנוכיה שלנושזו  = אור מעי� אור המנורה
לחפש דברי , לא יל> אחרי נגיעות אישיותש, שיהיה של"לבנו 
שוב את לראות  נזכה = ל"לשמוע בקול חז, ל" דברי חז,תורה

 . אמ�,מנורת המקדש במהרה בימינו
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