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 מ') - פסל החירות -  93 טון, המתנשא לגובה של 225הנה  ניצב אותו פסל עצום ממדים (

בכניסה לניו יורק, המסמלת יותר מכל עיר אחרת את קול המונה של רומי. פסל זה מסמל את 

חירות האדם  בשלטון הדמוקרטי, המאפשר שוויון ואחווה בין כל בני האדם, חופש ביטוי 

באמנות, במדע, בתקשורת וכו'. כל מה, שאנחנו יכולים להגדיר היום במושג: "אמריקה". 

ואכן, אנו עדים לתופעה, שכל אותם ערכים מיושמים ופורחים היום הן באמריקה והן 

באירופה. כל אותו ישוב בני אדם, שלפי המסורת שבידינו, הם צאצאיו של עשיו - אדום,  מה 

 שנה.   2000שמוגדר אצלנו כמלכות רומי, שאנחנו נמצאים תחת שלטונה במשך כמעט 

 "על חרבך :)40(בר' כ"ז, מהיכן קבל עשיו חכמה? הרי הברכה, שקבל מאביו יצחק היתה 

 רוצח, יצור בהמי, כפי שאמר ליעקב אבינו, כשהריח את ריחו של אותו נזיד עדשים, תחיה!"

 - תשפוך לפי כמו "הלעיטני מן האדום האדום הזה": )30(שם, כ"ה, שריחו עירפל לו את  חושיו 

"ויבז עשיו את ששופכים לגמל. לאדם כזה יש ראש לבטהובן? להתעסק במחקר מדעי? - 

, זו היתה תגובתו לא רק לבכורה, אלא לכל מה שריח של רוחניות נודף )34(שם,שם  הבכורה"!

ממנו. שלא לדבר על כך, שבאותה הזדמנות גם כפר בעיקר. 

 

 



  

) 12(איוב כ"ח "החכמה מאין תמצא?" 

למי שחכם נותנים חכמה.  מדוע לא יתנו "יהב חכמתה לחכימין"! : )21( דניאל ב, כתוב 

חכמה לכסיל, על מנת שיחכים? לא, הכסיל לא יבין זאת, ורק יבוז לחכמה, כמו שלמדנו קודם 

"איזהו חכם? הלומד מכל מהנהגתו של עשיו, בניגוד לחכם, שישמח על התוספת. מכאן נבין: 

החכם רודף אחר החכמה, על מנת להשיג עוד ועוד.    .)1(אבות ד', אדם"! 

החכמה האבסולוטית נמצאת אצל מי  שברא את העולם, שהרי הוא בראו ויודע בדיוק 

! אם כך, רק מהאינסוף - "מאין", )12(איוב כ"ח,   תמצא?"מאין"החכמה כיצד וממה הוא מורכב. 

"ונביא לבב מי שמתחבר ל"אינסוף" - לקב"ה -  יש לו גישה לחכמה במידה, שהוא מקבל אותה: 

, זה דבר שמקבלים. אחר כך, אפשר לפתח  חכמה. כלאמר, מדובר בקשר נבואי. )12(תה' צ',  חכמה"

 - התבוננות בסביבה, ואז להבין דבר מתוך דבר. היישום של החכמה בינהאת הדברים ע"י ה

והיא קשורה לרוח הקודש. אין פלא, על כן, שאדם, שהתחבר דעת, והבינה בפועל זו היא ה

.  ומי לנו "חכמת אדם תאיר פניו": )1(קהלת ח', לריבונו של עולם יתמלא באור מיוחד, כפי שנאמר 

יותר ממשה רבינו, שקרן עור פניו, כשחזר עם הלוחות השניים.  

ברור, שמי שקשור לבורא עולם הנם עם ישראל, הקרויים "אדם", כפי שיחזקאל הנביא 

 : "ואתן צאני... אדם אתם".)31(ל"ד, אומר 

 

"חכמה בגויים - תאמין" 

הכיצד נמצא שישנם גויים רבים, שיש להם  חכמה? ועד כדי כך הדברים מעוגנים 

 "חכמה בגויים - תאמין, תורה בגויים - אל תאמין!" מצוין: (פר' ב ,סימן י"ב)שבאיכ"ר 

): "וטעם אלו החשבונות... והראיה על כל דבר ודבר, (זמנים, קדה"ח פי"ז, סימן כ"דאומר הרמב"ם 

היא חכמת התקופות והגימטריות, שחברו בה חכמי יון ספרים הרבה, והם נמצאים עכשיו בידי 

החכמים.  אבל הספרים, שחברו חכמי ישראל, שהיו בידי הנביאים מבני יששכר, לא הגיעו 

, שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם, שאין בהם דופי, ואי אפשר לאדם אלינו. ומאחר

 שכל להרהר אחריהם, אין חוששים למחבר בין שחברו אותם נביאים בין שחברו אותם גויים.

דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיתתו בראיות, שאין בהם דופי. אין סומכים על זה האיש, שאמרו 

."  כלאמר, כל ניסוי מגלה אמת מדעית, , אלא על הראייה, שנתגלתה והטעם שנודעאו שלימדו

שעליה ניתן לסמוך, ולא משנה אם ביצע אותה יהודי או לא יהודי. 

אם כך, היתה צריכה לגדול ולפרוח האמונה בבורא עולם, שהרי כל עובדה מדעית נוספת 

היתה מביאה את האדם להלל ולשבח את הבורא  על נפלאות הבריאה שיצר, שאין בכח שום 

שאפשר להגיע לרמות חכמה גבוהות, ויחד אדם ליצור ולברא כמוהו. ולא היא, העובדה בשטח, 

  כלאמר, חכמה זו אינה אלוקית, אלא, חכמה עם זה לכפור, חס ושלום, בקיום בורא לעולם.

טבעית של בשר ודם. 

              

     היונים היו עם מיוחד, שבאיזה שהוא אופן היו קשורים לחכמה, ולא מן הנמנע, שהיו 

להם אנטנות, שקלטו את החכמה עוד משלמה המלך, כשמכל העולם באו לשמוע את חכמתו 

"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים....ויבואו מכל : )10, 14(מל"א ה' 

. ראשוני הפילוסופים היונים, שהתחילו לפתח את כושר העמים לשמע את חכמת שלמה"

 שנה 200 עד 100החשיבה והחקירה המכוונת: הסיודוס ואחריו תאלס וכן הומרוס, חיו   כ-



  

  "פילוסופיה" המושג). אחרי שלמה המלך (התאריכים, שהגיעו לידינו, אינם מדויקים כל כך

. זהו תחום ידע, העוסק במהות העולם והאדם, ובאופן ההכרה של  "אהבת חכמה"ביונית פרושו

האדם את העולם. הגדרת הפילוסופיה תלויה בהנחות יסוד (אכסיומות) של התיאוריות 

הפילוסופיות השונות. לפני כן שלטו התפיסות המיתולוגיות, שנתנו הסברים מיתיים ללא 

אפשרות של הכנסת האלמנט של החשיבה השכלתנית. 

ההתחלה אצל הפילוסופים עוד היתה טובה, שמסתמא שרצו להגיע לידיעת האמת. אחד 

הבולטים בשטח היה סוקראטס, שיצר קשר רק עם אנשים, שיכול היה לקנות מהם חכמה, והיה 

מוכן למות על אותם ערכים שגילה. ואכן, את כוס הרעל, שגזרו עליו בבית המשפט על שכפר 

באלים היונים, שתה ומת. היה זה בערך בתקופת חורבן בית המקדש הראשון. 

 כי האמת היא, שכל חכמת הפילוסופים והחוקרים באה  (ב"תורת העולה" ח"א פי"א)הרמ"א מגלה

להם מישראל, ושם הוא מציין, שסוקראטס קבל החכמה מאסף ומאחיתופל. בספר "שלשלת 

הקבלה" הובא ציטוט מספר "הכוזרי" לר' נתנאל ן' כספי: "אמר אפלטון: אני הייתי עם ירמיהו 

במצרים. ובתחילה הייתי לועג עליו ועל דבריו, ולבסוף, כאשר הורגלתי לדבר עמו ולדקדק 

במעשיו וראיתי, כי דבריו דברי אלקים חיים, אז אמרתי בלבי, וקיימתי, שהוא חכם ונביא."   

אריסטו פתח כוון שונה של חשיבה, ובה החל לחלחל ארס הכפירה במהות האלקית. הוא 

 שנה עד לפני 2200דגל בעולם קדמון, לא עולם שנברא  - תיזה, ששלטה במשך למעלה מ-

כשמונים שנה, עד ש"המפץ הגדול"  ניפץ גם אותה.  סיוע גדול קבלה השקפה זו בפרסום 

  ע"י דרוין, בה איפשר לאמבה להתפתח לאט לאט עד לקוף, 1859תיאורית האבולוציה ב-

כשהקפיצה האחרונה היתה להגיע דרכו לבן אדם. סיר ג'. ַהכסלי הפיזיולוג, שהיה אף הוא 

, שהישגו הגדול האמיתי של דרוין היה להוציא את 1974מראשי  מפיצי תיאוריה זו, הצהיר ב-

האידיאה של אלקים כבורא כל חי ממסגרת כל דיון רציונאלי. 

 אריסטו היה רבו של אלכסנדר הגדול, וכתב  שדבר עם שמעון הצדיק על חכמת אלקות, 

והשתומם מאד ממעלת חכמת שמעון, ור' יוסף ש"ט בהקדמת ספר המידות כתב, שראה 

במצרים ספר בו מצוין היה, שבסוף ימיו הודה על כל הנמצא כתוב בתורת משה ונעשה גר צדק. 

את הפצת ספריו ברחבי העולם אי אפשר היה להחזיר, והחשכת עיניהם של באי עולם כולל 

המתיוונים בעם ישראל היתה לעובדה.  

 לבנין בית המקדש השני. בא להעניש את 40אלכסנדר הגדול הגיע לארץ בשנת ה-

היהודים, שהכותים הלשינו עליהם, שכביכול, בבית התפילה שלהם הם זוממים כנגד המלך, 

ונמצא יורד ממרכבתו משתחווה לכהן הגדול, לשמעון הצדיק. לתמיהתם של שריו ועבדיו 

ולרוגזם ענה: "המלאך ההולך לפני בחזיון לילה במלחמתי, הוא בדמותו ותארו כאיש  הזה."  

לרצונו של המלך לשים לזכרון את פסל דיוקנו בבית המקדש בין ההיכל למזבח סרב  

הכהן הגדול, אבל ריצה אותו בנדר,  שמיום ביאתו והלאה יתחילו במספר שנים חדש למנין 

שטרותיהם.  התימנים מנו לשטרות עד לתקופתינו.  מה היתה חשיבותו של  מנין זה? 

) לומדים, ששנה זו היתה שנת פיסוק נבואה. שלשת 990-1057מהרב ניסים גאון (

 לבית המקדש השני. כל עוד שהיתה 40הנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי נפטרו בשנת ה-

נבואה בעולם, ראו בחוש, מי בעל הבית. הנסיון  עד לאותה תקופה היתה העבודה הזרה, שהיה 

(ילקו"ש על מל"ב לה כח חזק למשוך אליה אנשים. כפי שאמר המלך מנשה, שהופיע  לרב אשי בחלום 

, לאחר התבטאותו הזלזלנית כלפיו, וזה תוכן דבריו בתרגום מארמית: "אלו היית כ"א רמז רמו)

אתה בזמני, היית מפשיל את שולי גלימתך ורץ בלי בושה לעבוד עבודה זרה." הנבואה הוותה 



  

כח כנגד העבודה הזרה. ברגע, שחכמים בטלו את יצר העבודה הזרה, התבטלה גם הנבואה. 

הנסיון  לעמוד כנגד החכמה היונית היתה התפתחות החכמה היהודית, ולראשונה שומעים את 

. ולמרות, שדברי נבואה הם חוצבי להבות, אי אפשר שלא (פרקי אבות)הבטוי:  "הוא היה אומר" 

(קהלת "דברי חכמים בנחת נשמעים" . ומאחר, ש"חכם עדיף מנביא" ש(ב"ב י"ב, ע"א),לשמעם, כתוב 

 (משלי "הט אזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי"על מנת לשמעם: צריך להתכופף . )17ט' 

.  )17כ"ב 

 

יחסי הגומלין שבין יון לרומי 

 שנים לאחר תחילת 3נפילתה של האימפריה היוונית החלה עם מלחמות החשמונאים. כ-

- לפנה"ס למנינם). יהודה המכבי חתם על ברית עם הרומאים 146המרד כבשו הרומאים את יון (

ע"מ לחזק את היהודים במלחמתם כנגד הסלאווקים. שמא בזה נסגר הגולל על תרבות יון? לא 

ולא, להיפך, שהרי מי השליט את  חכמת יון בכל העולם, פרסם אותה ועשה אותה לחכמה 

הבלעדית? היתה זו רומי. ידועים המדרשים על אותם חכמי יון, סבי דבי אתונה, שהוחזקו 

, והתנצחו עם רבי יהושע בן חנניה, שבחכמתו העל טבעית (מס' בכורות ח')ב"כספת" אצל הרומאים 

גבר עליהם, ועוד הביא אותם בערמה אל הקיסר הרומי, שבקש זאת ממנו.                                   

לרומי אין תרבות משלה. אמנם את יון היא כבשה פיזית, אבל יון כבשה אותה בתרבותה. 

 אם נתבונן באותו פסל ה"חירות", המסמל היום את תרבות המערב, שהיא בעצם 

 

 

 

 אלילת החכמה -תרבות רומי, נגלה, שהפסל הינו דמות אשה יונית, המסמלת את אתינה 

. להבין, 1885והמלחמה. פסל זה ניתן כמתנה מהרפובליקה הצרפתית לארצות הברית ב-

 שנה קודם, חרתה צרפת על דגלה את שלושת ערכי 90שבמהפכה הצרפתית, שהתרחשה כ-

, ובזה חידשה, חירות, שוויון ואחווההיסוד הבסיסיים של החברה המערבית המודרנית: 

למעשה, את הקונצפציה היונית העתיקה, שאת תוצאותיה יודעת ההסטוריה לספר על אותם 



  

נהרות של דם, שנשפכו בעקבותיה. במילים אחרות, באותו מרוץ הלפיד מיון לרומי והמערב דרך 

צרפת ניצבים אנחנו שוב כנגד  אותה  יוניה  ארורה,  בה  נלחמו  המכבים  במסירות נפש  

 שנה אנו מדליקים בעקבות הניצחון העל-טבעי את נרות 2200עילאית. ועד היום במשך כ-

החנוכה לזכר הנס, שנעשה  בפך השמן, שספק שמן טהור להדלקת מנורת שבעת הקנים בבית 

המקדש במשך שמונה ימים, כאשר בקנקנו היה מלכתחילה שמן להדלקה ליום אחד בלבד.  

ושוב אנחנו בשאלה: מה לאדום ולחכמה? 

 

המנחה שנתן יעקב לעשיו 

רואים אנחנו בפרשת "וישלח", שיעקב מכין את עצמו לפגישה עם עשיו בשלושה אופנים:  

בתפילה,  במנחה ,  ואם יהיה צורך, אזי גם במלחמה. 

 20 רחלים, 200 תישים, 20 עזים, 200: )15, 14(בר' ל"ב את המנחה מכין יעקב בקפידה רבה 

: "הייתי )40(שם, ל"א  שנים 6 ריבוא ראש, עבד יעקב קשה במשך 2x60אילים וכו'. על צאנו בן ה-

, שאותם (בר'רבה פר' ע"ג,ס' י"ב) ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני..."   אומרים חז"ל

 ריבוא עם ישראל, איש וביתו.  מספרים על החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק 60ראשי צאן הם 

), שידע לראות על כל אדם את גלגוליו עד אדם הראשון, ועל עצמו ספר, 1745-1815הורביץ (

שהוא זכר את המכה, שיעקב אבינו נתן לו ברגלו כאשר היה בתוך צאנו.  והנה לוקח יעקב מעשר 

מאותו צאן ונותן אותם לעשיו? הרי הוא נותן לו מעצמנו ומבשרנו.  

 אבל יעקב לא "יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך".: )9(שם,ל"ב בתחילה מסרב עשיו לקבל 

 "קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלה-ים, וכי יש לי כל. ויפצר בו ויקח".מוותר: 

. על פכים קטנים הוא חזר ע"מ לקחתם. וכאן, "יש לי כל"אצל יעקב לא היה שום דבר מיותר: 

הוא עוד מפציר בו לקחת? ברור, שכאן מסתתרת מחשבה עמוקה. 

: "ועל )40(שם, כ"ז,  כאשר בוכה עשיו על הברכות, שקבל יעקב במקומו, אומר לו יצחק אביו 

  פריקת העול של והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך".חרבך תחיה, ואת אחיך תעבד, 

עשיו תוכל להיות ברגע, שצאצאי יעקב לא יתנהגו ברמה הרוחנית המתאימה, ואז לא תהיה 

שום סיבה לזכות בבכורה ובברכות. הם לא יותר טובים ממנו! 

באותה מנחה, שמגיש יעקב לעשיו, רוצה הוא למשוך את לבו, שהנה כאן הוא מקבל כלים 

ביד באפשרות להעמיד את עם ישראל בנסיון כזה, שיגרום לו לרדת מאמונתו, ואז תגענה 

הברכות לעשיו. 

לאלו כלים מתיחסת המנחה?  

 מסופר וזה תוכן הדברים (בתרגום): עם הארץ (פר' ע"ח סימן י"ב)במדרש רבה בפר' "וישלח" 

אחד, פנה לר' הושעיה ושאלו: "אם אומר לך מילה טובה, תאמר את זה בשמי בצבור?" אמר לו: 

"כל אותם דורונות, שנתן יעקב אבינו לעשיו, עתידין  אומות העולם "מה היא?" אמר לו: 

(תה' ע"ב,  "מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו" מהיכן הטעם? להחזירן למלך המשיח לעתיד לבא.

. אמר לו ר' הושעיה: "חייך, מילה טובה אמרת, ואני "ישיבו", אלא "יביאו". לא כתוב כאן: )10

אומר את הדברים בשמך". 

 ותובל יוןגׂמר ומגוג ומדי ובני יפת : ")2-5(בר' י' מי הם אותם מלכי תרשיש ואיים? כתוב 

 בארצותם איי הגוים. מאלה נפרדו ..... ובני יון אלישה  ותרשיש, כתים ודודניםומשך ותירס

 כלאמר, אותם עמים מוצאם מיון מבני יפת. מה הם קשורים למנחה?  איש ללשונו.."



  

 אם כך, היא הנותנת, שידוע וברור ל"כל באי עולם" מה התרומה של היונים, שהם היו 

הראשונים בעולם, שהחלו להשתמש בעניני חכמה בשכלם באופן חקרני - בפילוסופיה, בה 

בשעה, שהרומאים הביאו חרב ומלחמות לעולם. אבל לומדים אנו מבלעם, בנבואתו האחרונה 

- הכוונה צים , ועינו אשור ועינו עבר וגם הוא עדי אובד".  וצים מיד כיתים: ")24(במד' כ"ד לבלק 

. כך, שניתן להבין מהפסוק, שרומי צמחה מתוך יון, והמהלך של המנחה, וכיתים - ליון רומיל

שנתן יעקב לעשיו, עברה בפועל דרך יון. אבל מי שפרסם והשליט את חכמת יון בעולם ועשה 

אותה לחכמה הבלעדית, היו הרומאים. אבל מסתבר מכאן, שגם להם היתה בכל זאת חכמה, 

"הלוא ביום ההוא, נאום ה', והאבדתי  צופה לעתיד לבא: )8(עובדיה א' מאחר, שהנביא עובדיה 

  חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו".

 

 במה קנתה המנחה את לבו של עשיו?

כל פילוסופיה מתבססת על אכסיומות, שהן הנחות יסוד, שלא ניתן להוכיחן, או שאלו 

עקרונות מובנים מאליהם, שאינם מצריכים הוכחה.  זה כביכול, בסיס של אמת אבסולוטית, 

שעליו מתחילים לבנות את מגדלי החשיבה הפילוסופית.  

השקר הגדול ביותר הוא השקר, שמכיל דברי אמת, וכאן היתה המלכודת של יון, שגם 

אדום השתמשו בה. אותם דברי אמת, שבאו מאתנו - זאת היתה המנחה, שנתן יעקב איש 

האמת לעשיו, על מנת שיוכל לבנות לעצמו מערכת מקבילה, שגם היא תקרא בשם חכמה מצד 

 ולכן, אפשר להבין מה שאמרו חז"ל: "חכמה בגויים - תאמין". דברים המוכחים מצד השכל.

אבל מי, שמעמיק יותר בהבלי הפילוסופיה, הרי הולך ומתרחק מהמקור, וכך עשיו מקבל 

  דרך אגב, יעקב הטיל מום בכל מה, שנתן לעשיו, כדי שגם האמת, שמגיעה שליטה על מוחו.

לידיו,  תהיה פגומה. 

גם כך נוצר "עדר" גדול בעם ישראל, שלא הולך עם יעקב, אלא נמצא בידים של עשיו. 

  

 

 לו יש לפיד!  וחבל, שבימים אלו אנו עדים לטכס, הנערך גם הוא בחנוכה: טכס "הדלקת הלפיד"

. היפוך טוטלי של ערכים: במקום נרות החנוכה הטהורים של (ערך "חנוכה" מהאנציקלופדיה "בריטניקה")

המכבים יש אש הלפיד האולימפי, ואת מקום ה"הלל" בבית הכנסת תופס מסדר צבאי: עמוד 



  

דום! עמוד נח! שבמרכזו נמצא אותו טקס של מרוץ הלפיד - סמל המפגן הספורטיבי היוני. 

, המהווה את המכבים- הקריאה הקדושה של "מכב"י" והעיקר, אוי לעינים, שכך רואות: 

 -ה" , נהפכה לשמה של קבוצת ספורט! ו-ו ו-ה ו  יאליםבמוך כי מראשי התיבות של הפסוק: "

, לשון "מקבי" נהפך באנציקלופדיה ל"המכבי"כפי, שמודפס על חולצת הרץ נושא הלפיד. ו

מקבת - פטיש כבד, סמל לכח גשמי, להבדיל מהכח הרוחני, שהמכבים יצגו. 

כיצד נעשית אותה שליטה  של עשיו  במוחות ה"עדר", שמגיע לידיו? 

רק צריך להתבונן באותם אלה, שקשורים למדיה התקשורתית. כביכול,  מחפשים דוגמה?

נותנים להם חופש מחשבתי, זכות הצבור לדעת, ומאכילים אותם בכל מיני זויות הסתכלות 

שונות, ע"מ שירגישו אוביקטיבים בנתוח המציאות המוגשת בפניהם. אבל, תאכלע'ס, הם 

משחקים לידים של אותם מעצבי דעת הקהל, ה"מנהיגים", המשחקים בהם או המצחקים בהם  

כמו החתול בעכברים ומטמאים את מוחותיהם הן בכפירה והן בזנות. הנורא בזה, שהם כלל לא 

מבינים באיזה מצב איום הם נמצאים. אדם המתבונן במסך הטלויזיה, כבול כולו למכשיר 

ולמסרים הבוקעים ממנו, שהרי היכן שנתונות עיניו, שם הוא. וחוץ מלפצח גרעינים, הוא לא 

מסוגל לעשות שום דבר. וכשהוא נמצא עם חבר מרעיו, הרי הם פולטים את מה שקלטו קודם. 

ושרו של עשיו, שם למעלה, חוכך את ידיו בהנאה, שהרי הוא היצר הרע, המסית והמדיח, והוא 

המקטרג עליהם בבית דין שלמעלה, והוא.... גם מלאך המות היוצא לבצע את גזר הדין.  וכל זה 

מהווה הצדקה לכולי עלמא, שהברכות של אביו הן שלו.  

 רק מי שמנתק עצמו מכבלי התקשורת ועוד יותר, מי שמתחבר למקור האמת, תופס 

מאיזה בירא עמיקתא (בור עמוק)  זכה לצאת. 

שבקש כל זה תכנן אבינו יעקב, ע"מ שתשאר פליטה לעם ישראל באחרית הימים. כמו 

הרב וסרמן הי"ד מאותם תלמידי הישיבה שלו בדרכם האחרונה לתאים הידועים, ה' ירחם, 

שלא תהיה להם שום מחשבת פסול, כדי שהקב"ה יקבל את קרבנם לרצון, ויציל את אחיהם 

"כרם היה לשלמה בבעל : )11, 12(ח',  שלמה המלך כותב בשיר השירים ואחיותיהם שבאמריקה.

המון. נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו אלף כסף. כרמי שלי לפני, האלף לך שלמה 

 צריך לשמור על עם ישראל. אבל השמירה תובעת מחיר: זה העדר ומאתיים לנוטרים את פריו."

שקבל עשיו. 

אבל באחרית הימים "מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו", העדר יוחזר, ויתגלו המקורות 

של אותם חכמות אמת, שהגיעו ליון. 

 ואויביו עפר ילחכו. מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו, מלכי שבא (רומי);"לפניו יכרעו  ציים 

. )9-11(תה' ע"ב  וסבא אשכר יקריבו. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדוהו."

: )19-20(ישע' ס"ו, וכך מסיים ישעיהו הנביא את נבואתו 

"ושמתי בהם אות ושילחתי מהם פליטים אל הגויים תרשיש פול ולוד מושכי קשת, תובל ויון 

האיים הרחוקים, אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי, והגידו את כבודי בגויים. 

והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה לה' בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכרכרות על הר 

קדשי ירושלים, אמר ה', כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית ה'." 

ורק  

 "אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח."

(מהפיוט של הדלקת נרות החנוכה)  

 


