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)בגליון פ' ויצא ופר' וישלח(  במה שנתבאר

דעל נצחון המלחמה לא קבעו ימים טובים, רק 
על דברים רוחניים, ולכן לא קבעו בשנה זו 
מיד רק לשנה האחרת שראו שנתגבר לימוד 

 התורה שבע"פ.
דהנה ידוע קושיית הב"י למה  והעירותי ע"ז,

על נס השמן, והרי היה  קבעו שמונה ימים
להדליק יום אחד וסגי בז' ימים, והרבה 

 תירוצים נאמרו בזה.
כבר הקשו הראשונים, עי' במאירי  קושיא זו

עמ"ס שבת כ'א, ע'ב וז'ל: ולילה הראשון 
שלא היה שם נס השמן, מברכין על הגאולה 
ועל הודאת מציאות הפך עכ'ל. הרי לדברי 

גאולה המאירי דעושים יום טוב גם על ה
 דהיינו נצחון המלחמה.

י חדש סי' תר'ע להדי' דיום א' בפר וכן מבואר
עשו בשביל נצחון המלחמה וז'ל: דלילה 
הראשון הוא משום הנצחון והז' לילות 

 האחרות הוא משום הנס עכ'ל.
דאמנם לנצחון המלחמה לבד  והנראה בזה,

ה נאך לש לא היו קובעים יום טוב, וכמשנ"ת
האחרת שבלאו הכי קבעו ימים טובים זכר לנס 
השמן, אז כבר קבעו יום נוסף על נס הנצחון. 
אך בשנה הראשונה לא קבעו יום טוב על נס 

להעיר ממש'כ הנצחון בלבד. ]אלא שעדיין יש 
הפר'ח בהמשך דבריו וז'ל: אלא שאין צורך 
לכל זה, שאין סברא שיקבעו ז' ימים מכ"ו 

עיקר יום הנצחון שנחו כסלו ואילך, ו
מאויביהם שהוא כ"ה לכסלו שלא יקבעו 
לדורות, ואילולי נס של שמן, היו קובעים 
לדורות יום אחד יו"ט בהלל והודאה, אלא 
שבשביל נס פך של שמן קבעו ח' ימים לדורות 
עכ"ל. משמע דעל נס הנצחון לבד גם עושים 

צבי יהודה בנו הרה"ג הערת ]יום טוב. 
 שליט"א[ אדלשטיין

  

הוספת מו"ר שליט"א על הדברים  ] 
 [ :דלעיל

  
ברכה" של הגה"צ ר' אריה  "עמק ועיין בספר

 טוב טעם ודעתב פומרנצ'יק זצ"ל, שהסביר
ל ש( הלל והודאה על נס את שתי המצוו

( מצוות בהנצחון דרבים ביד מעטים וכו', 
 .הדלקת נרות חנוכה על נס פך השמן

יש ספרי היסטוריה, שחיברו סופרי  והנה,
אוה"ע ושם לא כתוב כלום בעניין פך השמן, 
כי הדבר פשוט, הרי הנס היה בהיכל של 

, ששם אין כניסה לאף אחד חוץ מן בהמ"ק
יק, או המטיב המנורה, או המקטיר הכהן מדל

כל העם לא ראה כלל את  וא"כאת הקטורת, 
 הנס ולא הי' ידוע להם. 

על הסיבה מדוע אין  חזו"אוכמו שאמר 
בכלל בספריהם הסיפור של קמצא ובר קמצא, 

רי "קדמוניות שחיבר ספוגם הסופר היהודי 
היהודים" בתור "עובד מדינה" של מלכות 

כל המחברים היסטוריה, וגם רומי, נהג כ
בספריו לא כתוב נס פך השמן )ואולי הצדוקים 

 כפרו בו(.

  

ה  ָּ  ֲחֻנכ 
 במשניות

 ע"ישנרשמו , כפי מדברי מו"ר שליט"א ] 
משולב  צ"י אדלשטיין שליט"אהגרבנו, 

 [ , חנוכה תשע"זעם כת"י

  
מדוע בכל ששה  ששואלים בעניין השאלה

בא' סדרי משנה אין הלכות על חנוכה )והובא 
יהודה הנשיא  ( והובא שם תירוץ שר'העלונים

היה מצאצאי דוד המלך והוא הקפיד על 
החשמונאים שנטלו את המלוכה ששייכת 
לשבט יהודה. וכבר כ' הרמב"ן בפי' על 

ווי של הציז כי עברו על "התורה שהם נענשו ע
 הורדוס. ע"יוהושמדו  לא יסור שבט מיהודה

והתשובה הוא בשם  והראוני דמקור השאלה
החת"ס בס' חוט המשולש )עמ' קמ"ה( אלא 

נשמט נס חנוכה מן  ששם כתב שע"פ רוה"ק
המשנה, וכן הביא בס' טעמי המנהגים )סי' 

בשם  והראוני עוד תתמ"ז( בשם החת"ס.
מן המסכתות קטנות שאבדו  שאחתהגר"א 

נקראת מסכת  הייתהמאתנו במצוקת העתים 

חנוכה, ולפי"ז כ' א' האחרונים דקו' החת"ס 
 מעיקרא ליתא כיון שהיתה מסכת חנוכה.

ו נס על רבי"קשה קו' החתדעדיין  אמנם נראה
הקדוש למה לא הזכיר דיני חנוכה במשנה, 

צית ומזוזה, והמסכתות הקטנות  כגון מסכת צי
חיברו בתקופת האמוראים, והם לא ברייתות 

 דר' חייא ור' אושעיא.

שה עליו, עדיין יק ס,"ועל עצם תירוץ החת
, למה על מה נשתנה חנוכה מציצית ומזוזה

חנוכה קשה להם למה לא הוזכר במשנה, והרי 
ת כל ההלכות. זוזה אין במשניוגם ציצית ומ

כ כמו שכתוב דהדברים שהם ידועים לא "וע
הוצרך רבינו הקדוש לכתוב במשניות, והוא 

 תירוץ אחד על ציצית וחנוכה וכדו'.

בפיהמ"ש עמ"ס  הרמב"םכ'  יסוד הדברים
 על דברה לא והמשנה"ל: "מנחות רפ"ד, וז

 עד דיניהן לכלול מיוחד דבר המצות אלה
 לפי בעיני זה וסיבת אותו לפרש חייב שיהיה
 חיבור בזמן מפורסמים האלו הדברים שהיו

 כמו בהן לדבר ראה לא כ"וע וכו' המשנה
 יתנהג ואיך נוסחה ל"ר התפילה הסדיר שלא
 .ל"עכ "מפורסם שהיה לפי כ"שכ

  

ַלי   חֹומֹות ִמְגד ָּ
 [ פ וכחם של חכמים"תורה שבע ] 

 
 ב"בר'ח טבת תשעשיחה שנאמרה 

 
אחרי פרס ומדי  שלטון יון בארץ ישראל

נמשך מאה ושמונים שנה. הראשון שכבש את 
ארץ ישראל והשתלט עליה, היה אלכסנדר 
מוקדון, השליט היוני האחרון היה אנטיוכוס 
ובזה נסתיים שלטון יון בא"י ועבר 

של מתתיהו שאת הבן הבנים  -לחשמונאים 
האחרון מהם העם מאוד אהב והכתירו אותו 

 שמעון החשמונאי.  -למלך 
כובש והולך בדרך  אלכס' הגיע לארץ ישראל

לירושלים. שמעון הצדיק היה נשיא 
שהוא גם  הסנהדרין, משיירי כנסת הגדולה

יצא מולו.  -, יצא לקבל פניו המנהיג הפוליטי
אפשר היה לחשוב מה עושה המנהיג של 

 לכאורה ראל, הוא היה אמורארץ ישיהודי 
לגייס עשרת אלפים חיילים כדי לעצור את 
הכובש הזר את אלכסנדר שרוצה לכבוש את 

צריך הרי להגן עליה.  -ירושלים עיר הקודש 



ד כ'ז כסלו, לפר' מקץ שבת חנוכה "בס
 ז"תשע

 ובכן, מה החליט אלכסנדר?

 אשרינו מה טוב חלקנו

 .אט  ר  פ  ש  יש אתונא ויש ַא יש יון.ויש יון, 

, מרכז מדעי, פיטגורס, אקלידס והוגי אתונא
 אידאות, סוקרטס, אריסטו, דיוגנוס... ,דעות

, מרכז פיתוח הגוף, עם בריא, חזק אט  ר  פ  ש  ַא
ואמיץ. שם, כאשר נולד תינוק ממתינים עד 

ם רופאים מומחים שיגדל קצת, ואז בודקי
את כחות גופו, ואם נמצא שהוא חלש, 
נוהגים "לחסל" אותו, כי הוא "מיותר", ללא 
תועלת למטרה של עם גיבורים )ככתוב 

 בתפילת על הנסים, גיבורים ביד חלשים(.

באחד מן  באלכסנדר מוקדון, מעשה שהיה
 יבושים כשחזר ליון, פגש את דיוגנסהכ

בשמחה, מה בקשתך  את מורוושאל 
ואמלאנה. ויען המורה, ברגע הזה, הסוס 
שלך מסתיר לי את חום השמש, אנא, להזיז 

אילו לא הייתי "אותו. התרגש המלך ואמר, 
. אלכסנדר הייתי בוחר להיות דיוגנס"

, כלומר, בדבריו אלה יש משמעות עמוקה
עכשיו שאני כבר אלכסנדר הגדול, בחרתי 

זה חרץ את משפטו לי, לא להיות דיוגנס, וב
 שהחליט. 

להגיע אל מעבר להרי  אלכסנדר הצליח
החושך, מדינת קציא, והמלך שלהם קיבל 
פניו בחלות "מתוקות" עשויות מזהב, שאל 

רי אלכסנדר וכי אוכלים זהב? אמר לו, ה
 אח"כחלות חיטה לא חסר לך גם בארצך. 

ך קציא לשפוט, באו לפניו הקונה את ישב מל
מחרשה לא מטמון שבעומק הטוען, ההשדה 

שלי הוא. והמוכר טוען להיפך. פסק המלך 
שבן של האחד יתחתן עם בת השני, 
והמטמון היקר עבור הזוג. ואיך היית פוסק 
בארץ יון. ויען אלכסנדר, הרי שניהם 'חולי 

 את שניהם, והאוצר למלך!הורגים  –נפש' 
אם יש גשמים ביון, זה קציא, אמר מלך 

 .בנ"אלכנראה בשביל הפרות, לא 

שאנחנו בני אברהם יצחק ויעקב.  אשרינו
 הללו עבדי השם.
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נכון, שמעון הצדיק יוצא להגן על ירושלים,  
ולוקח איתו משלחת גדולה מזקני הסנהדרין 
ואולי עוד אלפים שהלכו לקבל את פניו של 

דון, אבל לא בנשק. הוא לבש את אלכס' מוק
בגדי הכהן הגדול, עם הציץ שכתוב עליו 
'קודש להשם', כך הוא 'נלחם'. הוא הגיע עד 
אנטיפטרוס, בימינו אומרים שזה ליד ראש 
העין, ושם היה המפגש. אלכס' רוכב על הסוס 
כמו שמקובל ביון, שמעון הצדיק מתקרב 

יורד  -בראש המשלחת וכשאלכס' רואה אותו 
 הסוס ומשתחווה לו. מ

הגנרל  להפתעה כזו אף אחד לא ציפה,
אלכס' משתחווה לאדם אחר? אמרו לו, אף 
פעם לא ראינו את זה כולם משתחווים לאלכס' 

'אלכסנדר הגדול'. אמר  –ויודעים מי זה 
אלכס', נכון, אבל זה לא אדם זה מלאך. ואני 
מכיר אותו, כי בכל פעם לפני שאני מנצח 

אה את דמותו. חשבתי שלא במלחמה אני רו
קיים בעולם אובייקט כזה, ראיתי דמות פנים 
של אדם קדוש עם הבגדים האלה, את זה אני 
רואה בחלום ואח"כ למחרת אני מנצח, אז אם 

שלא  -הוא מבשר לי את כל הנצחונות 
אשתחווה לו? אלכסנדר ירד מהסוס וכבר 

נמצא שווה בשווה עם שמעון הצדיק
א

. זה 
ון שעם ישראל מנצח את הניצחון הראש

היונים, שמעון הצדיק ניצח את אלכסנדר, 
הוריד אותו מהסוס, ואיך הוריד אותו? לא 

 בחיל ולא בכח כי אם ברוחי. 

אני כובש את ארץ ישראל,  -אומר אלכסנדר 
את זה שלא תבקש ממני, אלכסנדר צריך 
לשלוט בכל העולם וגם בירושלים. מה א"כ 

שלא תגזור הבקשה? שמעון הצדיק מבקש 
גזירות להעביר על הדת. שבארץ ישראל לא 
תחוקק חוקים שיכריחו אותנו לעבור על 
מצוות התורה. אנחנו רוצים לשמור שבת, 
לקיים סנהדרין עם ד' מיתות בית דין, שמי 
שמחלל שבת יש סמכות ומשפט לסנהדרין 
לחייבו סקילה. ומי שעושה דקירה במחט 

: 'מכה משפט מוות -לאבא שלו ומוציא דם 
אביו ואמו מות יומת', שבחג הסוכות נוכל 
לקיים מצוות אתרוגים ולולבים שלא תחרים 
את הסחורה שלנו, שנוכל לקיים את המצוות 
כדת משה וישראל. אנחנו עובדים אלוקים 
אחד ולא משתחווים לדמות פסל וצורה 

 כיונים. 

כבר למד את הדתות וכבר  אלכס' היה חכם,
מכל הדתות. כמו יודע שדת ישראל שונה 

שכתוב במגילת אסתר 'ודתיהם שונות מכל 
עם'. אמר אלכס': על הכל אני אוותר לך חוץ 
מדבר אחד, פסל אלכסנדר. צריך להעמיד 

                                                           
 ס"ט ע"א יומא א

אותו במקום הכי מרכזי, בביהמ"ק, ככה אני 
נוהג בכל כיבוש. על זה אי אפשר לוותר כי 

 בלי זה אני לא מלך, איך ידעו שאני מלך?

אני הייתי ילד ברוסיה  במאמר המוסגר,
וראיתי את זה שם. ברוסיה היה שלטון של 
סטאלין ולפניו לנין. ובכל עיר וכפר במקום 
מרכזי ועירייה, היה פסל, ממש גוף עשוי 
מנחושת או מאבן, של לנין, הוא היה פרצוף 
 מוכר בכל המקומות, כי לנין היה הכובש

שהשתלט על רוסיה לפני  הקומוניסטי
שלו שביחד הם סטאלין, וסטאלין היה עוזר 

הדיחו את השלטון הקודם של המלך ניקולאי, 
 את השלטון מסמל הפסל של השליט. 

אסור להסכים  !לא... -אמר שמעון הצדיק 
 -להכניס לביהמ"ק דמות פרצוף וכו', אמר לו 

אני לא שואל אותך אנחנו נשלח גיבורים 
שיכניסו. אמר שמעון הצדיק, ברגע שהפסל 

אותו. אמר אלכס' אין  יוקם יבוא יהודי וישבור
בעיה יבואו גיבורים יהרגו אותו, נעשה מיד 
פסל אחר ויעמידו אותו בחזרה. אמר שמעון 
הצדיק מתי שתעמיד פסל יבוא יהודי וישבור 
אותו. אמר אלכסנדר זה לא יכול להיות, אם 
יראו שיש כבר מאה הרוגים מישהו יכניס את 
עצמו בסכנה? אמר שמעון הצדיק אנחנו 

ם בעולם הזה והעולם הבא אנחנו לא מאמיני
מפחדים ממוות אנחנו מאמינם שמי שנהרג על 
קידוש השם יחיה בעולם הבא זה לא מפחיד 

 את עם ישראל. אמר אלכס' אני לא מוותר.

א"כ, האם זה כבוד  - אמר שמעון הצדיק
בשבילך שאתה כובש מדינה ואתה הורג את 
כל האזרחים, הרי אפי' תהרוג אלפים יבואו 

אני  -ישברו את הפסל, אמר שמעון הצדיק ו
מבין את אלכסנדר הוא אכן בבעיה. אבל יש לי 
רעיון: פסל מת מזהב או נחושת יש לך הרבה. 
אבל פסלים חיים שיקראו להם אלכסנדר זה 
עוד יותר כבוד. אנחנו ניתן הוראה שהילדים 
שייוולדו עכשיו בתקופה הראשונה, יקראו 

גדול יותר.  להם בשם אלכסנדר. זה כבוד
אנשים מרגישים כבוד גדול כשקוראים ילד 

בשמם
ב
. 

את הרעיון הזה וויתר  אלכסנדר לקח לליבו
על הפסל. אם כן נטעה לחשוב שאין שום 
סכנה מיון, זה לא נכון, אלכסנדר אמנם לא 
חקק חוקי כפייה להעביר על התורה, אבל 

ישראל משלחות של מדענים, הביא לארץ 
ספורטאים ומאמנים. הם היו באים מהעיר 
המרכזית אנטוכיא שבסוריה ולימדו תחרויות 
וכל מיני סוגי ספורט; אגרופנות, ריצה, קפיצה 

                                                           
י "ששמע על סבא אחד שאעפ שליט"א מו"רסיפר  ב

שכלתו היולדת החליטה כבר על שם לילד, התעקש 
שיקראו לילד על שמו. והיה מוכן אף לרשום דירה 

 בתל אביב על שם הילד לשם כך.

ורכיבה על סוסים. והיה תחביב בקרב הנוער 
איזה סוס ופרש דוהרים יותר מהר, ונהיו 
פרשים מישראל ונהיה תהליך איטי של מאה 

שמונים שנה של הכנסת תרבות יון לארץ ו
 ישראל.


