מקץ
 )1בראשית פרק מב-מג
שמְעֹון אֵינ ֶמו ְואֶת ִבנְיָמִן תִ קָחו ָעלַי הָיו ֺכ ָלנָה:
ש ַכלְתֶ ם יֹוסֵף אֵינֶמו ְו ִ
(לו) וַי ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם יַעֲק ֹב ֲאבִיהֶם א ֹתִ י ִ
שנֵי ָבנ ַי ָת ִמית אִם ֹלא ֲאבִיאֶמו ֵאלֶיָך תְ נָה א ֹתֹו עַל י ָ ִדי ַו ֲאנ ִי ֲאשִיבֶמו ֵאלֶיָך:
(לז) וַי ֹאמֶר ְראו ֵב ן אֶל ָאבִיו לֵאמ ֹר אֶת ְ
שיבָתִ י
ְהֹורדְ תֶ ם אֶת ֵ
ַדֶרְך ֲאשֶר תֵ לְכו ָבה ו ַ
(לח) וַי ֹאמֶר ֹלא י ֵֵרד ְבנ ִי ִע ָםכֶם כִי ָאחִיו מֵת וְהוא ְלבַדֹו נִשְָאר וק ְָרָאהו ָאסֹון ב ֶ
ְבי ָגֹון שְאֹולָה:
ש ְלחָה ַהמַעַר ִא ִתי ְונ ָקומָה ְונ ֵ ֵלכָה ְונִ ְחי ֶה וְֹלא נָמות גַם ֲאנַחְנו גַם אַתָ ה גַם ַטפֵנו:
(ח) וַי ֹאמֶר י ְהודָ ה אֶל יִש ְָראֵל ָאבִיו ִ
(ט) ָאנֹכִי ֶאע ְֶרבֶמו ִמי ָ ִדי תְ ַב ְקשֶמו אִם ֹלא ֲהבִיא ֹתִ יו ֵאלֶיָך ְו ִה ַצגְתִ יו ְל ָפנֶיָך ְו ָחטָאתִ י לְָך כָל ַהיָמִים:
ָָארץ . . .
(יא) וַי ֹא ֶמר ֲא ֵלהֶם יִש ְָראֵל ֲאבִיהֶם ִאם כֵן אֵפֹוא ז ֹאת עֲשו קְחו ִמזִמ ְַרת ה ֶ
(יג) ְואֶת ֲאחִיכֶם קָחו וְקומו שובו אֶל ָהאִיש:
ש ָכ ְל ִתי:
שכֹלְתִ י ָ
שלַח ָלכֶם אֶת ֲאחִיכֶם ַאחֵר ְואֶת ִבנְיָמִין ַו ֲאנִי ַכ ֲאשֶר ָ
(יד) ְואֵל שַדַ י י ִתֵ ן ָלכֶם ַר ֲחמִים ִל ְפנ ֵי ָהאִיש ְו ִ
 )2רבינו סעדיה גאון בראשית פרק מב פסוק לז
את שני בני תמית ,את שני בני תשכל
 )3תרגום יונתן בן עוזיאל בראשית פרק מב פסוק לז
ואמר ראובן לאבוי למימר ית תרין בניי תקטול בשמתא אין לא איתיניה לוותח הב יתיה על ידיי ואנא אתיבניה לח:
 )4רלב"ג על בראשית מב פסוק לז
הנה אמר ראובן בזה דבר שגעון ,ולזה לא השיב דבר יעקב על דבריו .ואמנם סיפר זה להורות כי ראובן לא היה חכם
 )5הכתב והקבלה על בראשית פרק מב פסוק לז
(לז) בני תמית .אין לפרש תמית ,שימיתם בידים ,כי לא תודיעו התורה דברי שטות כאלה ,אבל פי' תמית ,תחשוב
אותם כאילו הם מתים ,לבלי הורישם בנחלת אבותם כעין שתרגם יב"ע תקטול בשמתא ,כאמרם (מ"ק ט"ו) מאי
שמתא שם מיתה ,וכבר מצאנו פעלים מדומיים ,כמו כל ונטמאה שבפרשת סוטה ,וכדומה .ובחנם הטיח כאן הרלב"ג
דברים אשר לא כן:
 )6ספר בראשית פרק מו
(ט) ו ְבנ ֵי ְראובֵן חֲנֹוְך ופַלוא ְו ֶחצְר ֹן ְוכ ְַרמִי:
 )7רמב"ן בראשית פרק מב פסוק לז
את שני בני תמית ,קיבל עליו באלה להביאו אל אביו ,כי אמר לו את שני בני תמית ,בהיות ענשך עלי אם לא אשיבנו
אליך ,והוא כענין מה שאמר יהודה (להלן מג ט) וחטאתי לך כל הימים,
ואמר את שני בני ,והם היו ארבעה ,לאמר תחת האחד מבניך יהיה הכפל בבני,
והנה יעקב לא בטח בראובן כאשר בטח ביהודה ,כי יהודה גבר באחיו ,ועוד כי ראובן כבר פשע באביו ולא יבטח בו,
והכלל כי היתה עצת יהודה טובה להניחו לזקן עד שיכלה פת מן הבית (עיין תנחומא מקץ ח) כי אז ישמע ,והוא מה
שאמר לו ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם טפנו:
 )8רש"י על בראשית פרק מג פסוק ט
וחטאתי לך כל הימים  -לעולם הבא:
 )9אור החיים בראשית פרק מב פסוק לז
וטעם שלא רצה ראובן לחייב עצמו אלא בב' ,לצד כי הוא עונש עליון שיהיה חסר מצות פריה ורביה ,לזה לא שעבד
אלא דבר שאינו מזיקו לעולם הבא ,ולזה נתחכם יהודה כשראה שלא נתרצה אביו לדברי ראובן ,ואמר וחטאתי לאבי
כל הימים ,סכן עצמו גם בעולם עליון:
 )10בראשית פרק לח
ז ַויְהִי עֵר בְכֹור י ְהודָ ה ַרע ְבעֵינ ֵי י ְהֹוָה ַויְמִתֵהו ה':
י ַוי ֵַרע ְבעֵינֵי ה' ֲאשֶר עָשָֹה ַויָמֶת גַם־אֹתֹֽו:
 )11רש"י בראשית פרק מב פסוק לח
לא ירד בני עמכם ,לא קבל דבריו של ראובן אמר בכור שוטה הוא זה ,הוא אומר להמית בניו וכי בניו הם ולא בני:

 )12ספר בראשית פרק מח
ש ְמעֹון יִהְיו לִי:
שנֵי ָבנֶיָך הַמֹו ָל ִדים לְָך ְבא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם עַד בֹאִי ֵאלֶיָך ִמצ ְַריְמָה לִי הֵם ֶאפ ְַרי ִם ו ְמנַשֶה ִכ ְראובֵן ְו ִ
(ה) ְועַתָ ה ְ
 )13משכיל לדוד על רש"י שם
פירוש דק"ל דכיון דראובן לבד היה המדבר שאמר לו את שני בני וכו' הו"ל להשיב ג"כ לראובן לחודיה ולומר לא ירד
בני עמך לכך מתרץ רש"י לא קיבל דבריו אמר בכור שוטה וכו' כלומר לא חש להשיב לראובן לפי שדבר דברים
בטלים שלא היו ראויים אפילו לתשובה ולכך דיבר עם כולם לא ירד בני עמכם.
 )14שפתי חכמים על רש"י שם
לא משום שמא יקראהו אסון בדרך לא רצה שילך בנימין עמהם כמו שמפורש בקרא ,דאם כן כשאמר יהודה אנכי
אערבנו וגו' למה לא טען הפחד של וקראהו אסון ,אלא ודאי טענת וקראהו אסון אינו אלא דחייה בעלמא שלא רצה
לביישו מה שאינו מקבל דבריו ,ומה שלא קיבל דבריו של ראובן ,יש לומר שירא שיקח אותו אדוני הארץ במאסר כמו
שלקח את שמעון ואין מידו מציל ,אבל כשלקח אותו יהודה על ידיו נתן אותו לילך ,כי ידע יעקב כיון שיהודה מבפנים
ימסור את עצמו עליו עד שיציל אותו מידו:
 )15בראשית פרק ד פסוק ט
וַי ֹאמֶר ה' ֶאל־ ַקי ִן ֵאי ֶהבֶל ָאחִיָך וַי ֹאמֶר ֹלא י ָדַ עְתִ י הֲשֹמֵר ָאחִי ָאנֹֽכִי:

 )16במדבר ח
א ַוי ְדַ בֵר ה' ֶאל־מֹשֶה לֵאמֹֽר:
ש ְבעַת ַהמ ֵֽרֹות:
ְנֹורה י ָ ִאירו ִ
ב דַ בֵר אֶ ֽל־אַ ֽהֲר ֹן וְאָ ֽמ ְַרתָ ֵאלָיו בְהַ ֽ ֲע ֹֽלתְָך אֶת־ ַהמֵר ֹת אֶל־מול ְפנ ֵי ַהם ָ
 )17רש"י במדבר פרק ח פסוק ב
בהעלתך ,למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה
עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות:
 )18רמב"ן במדבר פרק ח פסוק ב
ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות ,ולא נחמו בקטורת בקר וערב ששבחו בו הכתוב (דברים לג י) ישימו קטורה
באפך ,ובכל הקרבנות ,ובמנחת חביתין ,ובעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו ,ונכנס לפני ולפנים ,ושהוא
קדוש ה' עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו ,ושבטו כלו משרתי אלקינו ,ועוד מה טעם לחלישות הדעת הזו ,והלא
קרבנו גדול משל נשיאים ,שהקריב בימים ההם קרבנות הרבה כל ימי המלואים ,ואם תאמר שהיו חובה ונצטוה בהם,
וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמוהם לחנכת המזבח ,גם הדלקת הנרות שנחמו בה חובה ונצטוה עליה.
אבל ע נין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו ,רוצה לומר
חשמונאי כהן גדול ובניו:
ובלשון הזה מצאתיה במגלת סתרים לרבינו נסים שהזכיר האגדה הזו ואמר :ראיתי במדרש כיון שהקריבו שנים עשר
שבטים ולא הקריב שבט לוי וכו' ,אמר לו הקב"ה למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו ,יש חנכה אחרת שיש בה הדלקת
הנרות ואני עושה בה לישראל על ידי בניך נסים ותשועה וחנכה שקרויה על שמם ,והיא חנכת בני חשמונאי ,ולפיכך
הסמיך פרשה זו לפרשת חנכת המזבח עכ"ל:
וראיתי עוד בילמדנו (תנחומא בהעלותך ה) וכן במדרש רבה (טו ו) ,אמר לו הקב"ה למשה ,לך אמור לאהרן אל
תתירא ,לגדולה מזאת אתה מוכן ,הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הן נוהגין ,אבל הנרות לעולם אל מול פני
המנורה יאירו ,וכל הברכות שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם ,והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים
והקרבנות בטלין מפני חורבנו אף הנרות בטלות ,אבל לא רמזו אלא לנרות חנכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר
חורבן בגלותנו:

