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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

  ויצאפ'  ,קטגליון 
 ה'תשע"ז כסלו י'

 השרון -רמת 

 

 בס"ד לפ' ויצא ז' כסלו תשע"ז

ִלְקנֹות ָחְכָמה  ְמִחיר ְבַיד ְכִסילָלָמה זֶּה "
 )משלי י"ז, ט"ז( "ב ָאִיןְולֶּ 

 וידעת וכו' והשבות אל לבבך

ר חלא ל"א, מ"ג( רק)פ בפרשת ויצא,
ששמע לבן והקשיב לכל טענות יעקב, הוא 

וכל בני  –עונה לו "הבנות בנותי והבנים 
 אשר אתה רואה לי הוא". 

שאמר, הנה  שמעתי בשם ה"חפץ חיים",
במוח  ?נוהג הוא בפועל ואיך .ראש של גוי

השכלי שמע מיעקב וקלט את הידע כי 
הנשים והילדים והרכוש שייכים רק ליעקב 
בעליהן ואביהם, אבל בתגובה שלו, 
שהולכת לפי רצון הלב )וכמאמר חז"ל 
רשעים יצה"ר שופטם( הוא אומר בפסקנות, 

הבנות בנותי והבנים בני וכל אשר אתה '
ופו שני , וכאילו יש בתוך ג'רואה לי הוא

אנשים, כאשר אחד יודע, כלומר המוח יודע, 
והשני, כלומר הלב, איננו מושפע ולא יודע 

 מזה כלל.

ר' אבא גרוסברד  המשגיח ואמר מורנו
, כדברים האלה על מי שלומד תורה זצ"ל

ואין בלבבו הקניין של יראת שמים. כאשר 
במוח הוא לומד תורה, וגם את החכמה 

ון המדות, ובלב נשאר והידע על הצורך בתיק
סתום, ויצה"ר שופט אותו ופוסק לו איך 

 לנהוג למעשה.

"לקנות חכמה ולב אין"  וזה פירוש הפסוק
כלומר, במוח יש חכמה, ולב אין, כי הלב 

עי' ברש"י ובמלבי"ם( כי לא פתח סתום )
אותו בלימוד כדבעי של מוסר ויראת שמים. 

 ך'וכמאה"כ 'וידעת היום והשבות אל לבב

בטוב חסדו ייענה למה שביקשנו,  והשי"ת,
חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, 

 עלינו ועכ"י אמן.

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

וחכמי חנוכה 
 ישראל

 -- חלק א' -- 
ת במדרששיחה לחנוכה מו"ר שליט"א ] 

 [ תשס"טה ,)מהקלטה( אולת ישראלג

  
חנוכה, שואלת מאי  אבמסכת שבת הגמרא

 דוקא? ומדוע נקבעה שאלה זו במסכת שבת
משום שמסכת שבת עוסקת בהלכות שבת. ואגב 

 להדליק שמןשהפרק במה מדליקין עוסק באיזה 
 הפתילים, ובשבת יש הלכ ובאילו, נרות שבת

שהאור קופץ, או שעושה של שמן שמין כזה 
 :סיבות עשן סמיך, פסול לנרות שבת, משתי

סיבה אחת, שאם האור קופץ, יש גזירה שמא 
באש,  לגעתירצה לתקן בשבת, ואסור בשבת 

וסיבה שניה שאם השמן או השעוה, זה לא חומר 
, הסעודהטוב, יכול להיות שזה יכבה באמצע 

ומצוות נרות שבת כדי שיהיה  ,ואז ישאר בחושך
אור לכל הפחות עד אחרי הסעודה, עד שיגמרו 

יד השולחן, אז אם כן בשבת יש לשבת על 
ונשאלה שאלה בגמרא, האם כן הדבר  הלכות.

 חליםגם בשבת חנוכה, האם גם בחנוכה 
הכללים האלה, שבחנוכה בין כך אסור 
להשתמש לאור נרות החנוכה, וא"כ יכול להיות 
שאפשר בחנוכה לקחת שמן ממין אחר, ולא 

ואגב שהגמרא הביאה את  נאריך בדינים אלו.
ושא הזה של נרות שבת ונרות חנוכה, מאיזה הנ

פתילים אפשר לעשות נרות חנוכה, שואלת 
 הגמרא דרך אגב, "מאי חנוכה".

ששואלים שאלה מדוע בכל ששה  ויש ספרים
הלכות על חנוכה, יש על שבת  סדרי משנה, אין

ועל פסח, על סוכה ולולב, אך על חנוכה אין 
וזכר אמנם עצם חנוכה מ כלל משניות מפורשות.
לגבי נזיקין בנר חנוכה,  בבמשנה, שכתוב במשנה

 להוציא החוצה, ולא מחייבים אותו שמצוה
 על גביו אם יעבור גמל עם פשתן יבש לשלם
ה להוציאו החוצה, ופטור ו, משום שמצווישרף

על הנזק )לפי ר' יהודה(, אבל עצם ההלכה של 
 חנוכה לא מוזכרת במשנה.

כל כך לא היא סיבה ששכתב  וראיתי בספר אחד
נכונה, והיא, שאת המשניות כתב רבי יהודה 

                                                           
 ב"א, ע"כ שבת א
 ו"ו, מ"פ ק"ב ב

הנשיא, והוא היה מצאצאי דוד המלך, והרמב"ן 
כותב בפירושו על התורה, שהחשמונאים שהיו 
כ"כ צדיקים ועשו דברים כ"כ טובים, עשו גם 

אשם כתר מלכות, רדבר אחד לא טוב, ששמו על 
 ך להיות משבט יהודה, לא משבט לוי.ומלך צרי
ה הקפדה בליבו, יתבינו הקדוש היוא"כ לר

היא משבט שהמלכות מגיעה למשפחתו ש
וזאת סיבה מאד לא  יהודה, ולא לשבט לוי.

אובייקטיבי, ולעצם  דבר הםנכונה, שהמשניות 
ההלכה, ובשביל חשבון אישי של רגש לא 

באו קובעים נוסחאות של משניות, שבמשניות 
שמסר בתורה  מהו רצונו של הקב"ה ללמדנו

המשנה, איך לפרש את באה זה למסיני, ו
 הפסוקים בתורה, ובלי שום נגיעות.

מדוע אין חנוכה במשנה,  ולעצם השאלה
ם אין שום גשהרי  ,התשובה פשוטה היא מאד

יש  משנה, כיצד עושים ציצית, כמה חוטים
זה הלכות  ים לקשור בציצית.בציצית, וכמה קשר

לא  מפורשות, וזה הלכה למשה מסיני, ואם
עושים את מספר החוטים כפי שצריך, הציצית 

ס' במ במשנה .פסולה, ואין שום משנה ע"ז
שמעכבים אם רשימה של דברים,  הכתוב נחותמ

חסר אחד מהמספר, כגון אם חסר אחד מן 
, ואם חיסר פרשה אחת בקרבן מוסףהכבשים 

בתפילין פסול, וכן שצריך ארבע כנפות ושלא 
צית לא עושים צי כיצדיחסר, אך עצם הדבר 

וכן לא כתוב במשנה כיצד קובעים מזוזה,  כתוב.
והסיבה  בית חייב, ואיך עושים את המזוזה. איזה

ניתנה התורה למשה כשפשוטה היא מאד, ש
רבינו, ניתנה לו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, 
ובתורה שבכתב לא כתוב מספר המלאכות 

בשבת, שהם ל"ט אבות מלאכות, זורע  האסורות
זה ש, אלא ל זהחורש קוצר וכו', אין פסוק ע

נמסר בתורה שבעל פה, ולמדו בעל פה את 
  .גהפירושים של כל מצוה איך לקיים אותה

בהקדמה לפירוש המשנה,  והרמב"ם כותב
שמשה רבינו נתן שיעור ולימד את הפסוק 

, ואמר, עכשיו נזכור 'בסכות תשבו שבעת ימים'
", ואמר את הפסוק, "בסכות תשבו שבעת ימים

הפירוש סוכה, שמעתי מפי הקב"ה  שימו לב, מה
סוכה צריך לעשות את ה, שבזה הפירושאת 

דירת עראי, שלא יהיה בנין קבע, ואת הגג של 
 הסוכה צריך לכסות לא במתכת, ולא בדברים

כל זה  .בדברים מן הצומחשל בנין קבע, רק 
קיבל משה בע"פ, ואמר עוד שאם עושה סוכה 

מעשרה טפחים היא פסולה, וכל זה נאמר  נמוכה
סוכה צריך ה מו כן אתוכ .בתורה שבעל פה

                                                           
 באריכות. א"ד, מ"פ מנחותבמשנה  ט"תויראה  ג

לסגור, והאם חייבים לסגור ארבע קירות, אמר 
משה, קיבלתי מהקב"ה שאם עושים שלש קירות 

ג"כ כשר, וכך קבלו את התורה שבעל פה, זה 
ובמשך  .את ההלכות של תפילין, ושל מזוזות

כוחות נחלשו, והשקידה, והמסירות הדורות ה
היה  כבר, נפש לשנן כ"כ הרבה דברים בע"פ

למדו שאנשים חזקים  היו תמידודי, קשה מ
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, ציון 

 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

וידעו את הכל, שהם גדולי התורה שבדור, אבל  
להם, והתירו לכתוב תורה  המון העם היה קשה

רבי יהודה הנשיא את כתב ואז  שבעל פה.
שמוכרחים  המשניות, והוא כתב רק את מה

לכתוב, אבל את מה שהמון העם יודע בעל פה 
ואם כן כל יום כולם  .בלי לכתוב, הוא לא כתב

לובשים ציצית, וזה היה מפורסם, ודברים 
מפורסמים הוא לא ראה צורך לכתוב וזה נשאר 
בעל פה, ומאתים שנים אחרי רבי נחלשו עוד 

ברו רבינא ורב אשי את הגמרא, יאז חויותר, 
 היה הדבר ה של רבי יהודה הנשיאאבל בתקופ

מפורסם, ודבר שמפורסם והמון העם יודעים 
לא צריכים לעשות מזה משנה מיוחדת, או , אותו

אם אחד לא יודע הוא שואל ברייתא מיוחדת, ו
בית ובית יודעים, וא"כ זאת  את השכנים, שבכל

הסיבה, שכשם שאין במשנה על ציצית ותפילין, 
 כך אין על חנוכה.

שגם אחרי שנכתבו המשניות  ועלינו לדעת
והגמרות, אבל בכדי לדעת בדיוק כיצד לקיים 

לי סילופים, זה לא את המצוות של התורה, ב
ומי שלא למד אף פעם אצל רב  עובר אלא בע"פ.

אחד איש מפי איש, רק שהוא יודע טוב עברית, 
ויודע את המילים וילמד את זה, הוא לא יוכל 
להבין את עומק דקות ההבנה של כל מצוה 

זה יהיה מצוה איך לקיים אותה ובאיזה צורה. ו
כמו משהו מת, ולא חי, והחיות של התורה 

 בעל פה.אותה   שמעביריםנמסרת על ידי 

ששואלת מאי חנוכה, ומתרצת  לגמרא, נחזור
יום טוב, שלא להספיד ולא הגמרא שזה 

הגמרא שנכנסו יוונים מספרת ו. בו להתענות
להיכל וטמאו את כל השמנים, וכשהתגברו 
מלכות בית חשמונאי, ונצחו, בדקו, ולא מצאו 

אחד שמן שהיה טהור, כי היוונים טמאו  ךאלא פ
או  את השמן, משום ששמן שנגע בו אדם טמא

או שנגע  עליו נבלה, או שרץ, ה, או שנפלגוי
אחד  ךפ ומצאו בבגד שקיבל טומאה, נטמא.

שחתום בחותמת של הכהן גדול, ובטוח שאף 
הוא כד של חרס, וכלי  ךאחד לא פתח אותו, והפ

 טומאה. וגעים בו בחוץ הוא לא מקבלחרס שנ
כלי מתכת נטמא גם מבחוץ, וכלי חרס מקבל 

סגור  ךטומאה רק מתוכו, בחלל, והיה הפ
טהור, והיה בו כדי  ולכן נשאר השמןוחתום, 

להדליק רק יום אחד, ונעשה נס והדליקו בו 
  .שמונה ימים

שגברה מלכות בית חשמונאי,  בגמרא,כתוב ו
נים, שבית חשמונאי נלחמו ביוו במלחמה.

מאד, והתגברו עליהם, והיוונים היו עם חזק 
והיו  קשים מוניםיבלו איקהיוונים החיילים 

אלכסנדר מוקדון כבש את כל ארצות  מנצחים,
העולם, היוונים כבשו את כל האזור, את כל 

בכל המזרח  סוריה, ושלטומצרים, תורכיה, 
מונאי ונצחו שואם כן איך גברו בית ח התיכון.

ועל הנס הזה לא  .את היוונים, היה זה נס גדול
שבית חשמונאי גברו  ,ט"שקבעו יו מסופר

מה ש רק כתוב במלחמה על היוונים, אלא
שמונה ימים, משום  בהסיבה שקבעו יום טו

שבבית המקדש לא היה מספיק שמן להדליק את 
, ובאותו והדליקו את המנורהונעשה נס המנורה, 

יום ו להדליק את המנורה קבעו יום שהתחיל
 שכמות השמןומדוע שמונה ימים, משום  טוב.

שמונה ימים, ורואים ברור מתוך ' מספיק להי
הגמרא שלא קבעו יום טוב על הניצחון 

  .במלחמה

ימים טובים של עם ש משום הסיבה לכך היא
חגים למטרה  הםלהלכה,  הקשוריםישראל, 

רוחנית, לא חגים להראות את הכח שלנו, שגברנו 
את היום טוב קבעו חכמי  .וקבלו עצמאות

 .התורה, וקבעו בו מצוה נוספת, מצות חנוכה
כל יום טוב של התורה, מתחילים ואומרים וב

, 'וקדשתנו במצותיך אתה בחרתנו מכל העמים'
ת מצוות, כדי את היום טוב הזה יש בשביל לעשו

ילו היו קובעים את וא להתקרב יותר להקב"ה.
היום טוב על היום שנצחו את היוונים, לא היו 
קובעים את זה לכ"ה בכסליו, כי הניצחון של 

דש לפני והמלחמה היה ביום אחר, אולי אפילו ח
היום טוב זהו היום שבאו להיכל, והדליקו  .זה

את המנורה, ואילו היו קובעים את היום טוב על 
ם טוב, חג שגברו על היוונים היה יוצא היו

חילוני, זה חג עצמאות, על מה שפרקו את העול 
של הכובש הזר, שזה יון, וקבלו עצמאות, 

חג חילוני, וכמו והמליכו מלך מבני ישראל, 
 שים עושים יום הולדת פרטי. שאנ

חנוכה, הכוונה חנוכה  מאי הגמרא שאומרת
ה, וכמו שיש מן התורה שיש מצות חנוכ ,בהלכה

על פסח כתוב כי הקב"ה הוציאנו  פסח וסוכות.
 מארץ מצרים, אז זה יום טוב על כך שהקב"ה
בחר אותנו לעם, ובסוכות זה שנזכור את ענני 
הכבוד, וכך כל חג וחג, וגם שבת זהו יום 
להזכיר את בריאת העולם, שהעולם לא נברא 

אם כן חנוכה  מעצמו, ועל פיו ברא את העולם,
ולא המלך  גם כן, קבעו את זה חכמי התורה,

והם קבעו את זה יום טוב,  .שנותן פקודות לעם
בהדלקת שהתחילו שוב סיבה רוחנית, על שם 
 בבית המקדש. המנורה

שנים רבות, בגמרא כתוב מאה  היוונים שלטו
בארץ ישראל, ולא היוונים שמונים שנה שלטו 

 לעשות מרד, כי ידעו שהם חזקים,היהודים העזו 
אלכסנדר  .ואנחנו חלשים, ולא מרדו ביוונים

מוקדון כבש את ארץ ישראל, ושמעון הצדיק 
היה הכהן הגדול, והוא היה נחשב השופט של 

, עם ישראל, הוא היה ראש הסנהדרין הגדולה
הוא יצא בעצמו לקבל פניו,  הסמכות העליונה.

הזקנים, וכשהגיע היה  וכשיצא מירושלים ליווהו
 מרחוק, ירדאלכסנדר הו אמשר משהו מופלא.

מהסוס והשתחווה לו לשמעון הצדיק, ושאלוהו 
כולם, אף פעם לא ראינו את אלכסנדר 

 ,אמר להם לו. משתחווה, אלא כולם משתחווים
הזקן הזה, אני מכיר אותו, אני חולם אותו 

בחלום, כשאני רואה דמות כזו בחלום, אני יודע 
חי  שכאן אני מנצח, ועכשיו אני רואה שזה אדם

לם, אדם קדוש כזה אני משתחווה וקיים כאן בעו
הקב"ה שלח מלאך ו .כ דברי אלכסנדר"ע, לו

  .שיחלום, כדי שיצא כך שישתחווה לו

אמר שמעון , רצונךמה  אלכס' ואז שאל אותו
גיד לו שלא תכבוש את אאם הצדיק בליבו 

אלכסנדר לא שהרי לא ישמע, ודאי הארץ, הוא 
אמר לו, אני מבקש ממך שלא תשנה אלא נכנע, 

שום דבר מחוקי התורה, ראש חדש אנחנו 
הלוח היווני, ובשבת לא עפ"י קובעים ולא 

מיסים נשלם, אבל שום דבר מחוקי  נעבוד.
מצא חן בעיני הדבר ו ורה לא לשנות,הת

כי זה לא כל כך קל להסכים,  .אלכסנדר, והסכים
ק, ואם הוא דורש ומי שכובש שולט, ויש ח

אמר לו הכל אני מוכן, רק  .שהו צריך לשמועמ
רוצה להכניס בבית הוא דבר אחד הוא אמר, ש

להם  והמקדש פסל, היוונים היו אמנים, והי
פסלים מאד יפים, היו מיוחדים בפיסול ובציור, 
והוא נוהג שבכל מדינה שהוא כובש, אז במקום 
הכי קדוש, בנוסף למה שיש להם את הכבוד 

 . את פסל אלכסנדר מעמידיםשלהם, הם 

ה יכשהייתי ילד ברוסיה, בכל עירי אני זוכר
שהוא לנין בכניסה היה פסל בגודל טבעי של 

אמר לו שמעון . וכך נהגו היווניםשולט כאן. 
 .אסור להכניס פסל בבית המקדשח"ו הצדיק, 

אמנם אסור, אבל אחרת זה לא נקרא  ,לו ענה
אמר לו שמעון  כניס.אשאני שולט, אז אני 

הצדיק הלא אם תכניס ברגע אחד ישברו אותו 
הרוג אותו מיד, אמר לו אלכסנדר, מי שישבור א

יבוא אחר וישבור, אמר  זא במקום, אמר לו
הרוג גם את השני, אמר לו יבואו מאה וישברו, א

אה אנשים, וגם אלפים, הפסל הרוג גם מאמר א
אמר שמעון הצדיק, האם זה  .חייב לעמוד שם

יהיה כבוד בשבילך שתהרוג מאות ואלפי אנשים 
אמר לו שמעון הצדיק אלא בשביל הפסל שלך, 

אתן לך עצה, למה לך בזיון גדול כזה, להרוג 
אלפי אנשים, בשביל פסל של חמר, של אבן, או 

שזה דמות של במקום פסל אחד  .אפילו של זהב
, יהיו לך אלפים גופים של אלכסנדר, אלכסנדר

אנחנו ניתן הוראה עכשיו לכל ההורים שיוולד 
להם ילד בשנה הזאת, שלתינוק יקראו אלכסנדר, 

מצא חן בעיניו, ומאז הדבר ו .בשביל הכבוד
שם יהודי, וכך בעם ישראל נהיה  'אלכסנדר'

 הציל שמעון הצדיק את בית המקדש.

מה יהודים מוסרים את ומכך אנחנו רואים, על 
 נפשם, על שמירת חוקי התורה.

 ]חלק ב' יפורסם אי"ה בשבוע הבא[

 

 

 


