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 בס"ד, לפ' וישלח, י"ג כסלו תשע"ז

 ל' לאדום-עובדיה כה אמר ה' א ןבהפטרה חזו

 'הנה קטן נתתיך בגויים' :בפסוק ב'

שיש אריכות, בספרי הפוסקים, ושו"ת  הנה ידוע
של אחרונים, בעניין מדידת השיעורים של 
המצוות, כגון טפח, אמה, כביצה, רביעית, מיל 
וכו'. היאך לשער אותם במידות שבדורנו, כגון 

כו'. ושיטת הצל"ח היא, מטר, יארד, רוטל, ו
שבדורות התנאים הי'ה הכל גדול יותר, קומת 
איש, ביצים, פירות, אצבעות, אלא שנתקטנו 
בדורות האחרונים, וממילא יש לשער, לעניין 

הי' בדורות ההם, לכל שהלכה, לפי הגודל 
קידוש, ד' מינים וכו' המצוות. כגון סוכה, שבת, 

א לא הודו חזו"א. אך רוב רבני ליטוכן הכריע 
 לצל"ח.

הגרי"י ויינשטיין שליט"א,  וסיפר לי חתני
שבחפירות על יד הר הבית מצאו הרבה מאוד 
כלים אשר חלקם כפי שיעור זה, וחלקם כפי 
השיעור השני, וגם מצאו כלים כאלו שהם 
כשיעור הגדול. ובתוך חלל הכלי הי'ה סימון 

 הקטן. השיעורכעין שנתות, שעד כאן 

 הקב"הן הבית השני, הביא אחרי חורב והנה,
שלח אש  ,שברון לגאוות רומי העליזה, וכמאמרו

ה של אפר ונוזלי מתכת רותחין, מן הרי וזרם לב  
נה, והטביעו שני כרכים גדולים, ט  ב וא  הגעש ווזּו

הרקולס ופומפיא, והלבה הקרישה, כאשר 
בתוכה הבנינים וכל האנשים, במצב כזה שהיו 

ונים חפרו וחשפו לפני הטביעה. ובדורות האחר
, ובחלל שהי' בן גוף של איש וגילו את הערים

מדדו וראו קומתו כמו השעור הקטן, וא"כ יש 
 קושיא על החזו"א.

ע"פ שכ' במדרש על  וחשבתי בחסדי השי"ת,
הפסוק 'קטן נתתיך בגויים' שהעם הרומאי הם 
נמוכי קומה, ומשמע מזה שכל העמים היו 

א סיוע לשיטת גבוהים יותר, וא"כ אדרבה, יוצ
אין מזה הכרח  כ"פאעהצל"ח וחזו"א. אולם, 

העמים היו כמו  לשיעור חזו"א כי יתכן ששאר
בינונים שבדורנו. והדברים רחבים מני ים 
ואכמ"ל. ויה"ר מלפני השי"ת, שתרוממנה 

 קרנות צדיקים בב"א

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

ה תֹוָרְתָך  ֲעש ֵׂ
 ֶקַבע

לפ' וישלח, בישיבה  שיחה] מו"ר שליט"א  
 [לצעירים, נרשם מתוך הקלטה

  

חזר מלבן הארמי, מארץ חרן,  אחרי שיעקב אבינו
)בימינו זה סוריה( התעכב על יד שכם. במשך 
חורף קיץ וחורף, ושם קרה המעשה עם דינה, 
ו ששכם חטף אותה, והיה נס ששמעון ולוי הצליח

להציל אותה מבית הגוי, שהיתה שם כמו שבויה, 
ובמסירות נפש הוציאו אותה מבית שכם. אח"כ 

םנבואה, "קיבל יעקב  ב שָׁ שֶׁ ל ו  ית א  ה ב  ", אקּום ֲעל 
יעקב עשה נדר בשעה שירד לחרן  שהרי בעצם

והנה סולם מוצב  שחלם את החלוםבפרשת ויצא, 
ארצה, והקב"ה הבטיח לו שיחזיר אותו לארץ 

שראל שלם, וינצל מהסכנות של לבן ועשיו. ונדר י
אתיעקב ואמר " זֹּ ן ה  בֶׁ אֶׁ הָׁ ר", ששכב עליה, "ו   ֲאשֶׁ
ה בָׁ צ  י מ  תִּ מ  ", שהציב אותה למזבח, ובמקום אחר ש 

רש"י, שאחרי מתן  )דברים, פ' שופטים( אומר
תורה, המזבח צריך שיהיה בנוי מאבנים, ולא אבן 

יעקב אבינו, אחת, אבל קודם מתן תורה, בימי 
תה אהובה לפני המקום, שהקב"ה אהב יהמצבה הי

אבן אחת גדולה שהיא מזבח. וזהו שנדר, שהמקום 
 הזה יהיה בית אלקים. 

אלא התעכב  ויעקב עדין לא קיים את הנדר,
" קּום ֲעל הבשכם, וזהו שאמר הקב"ה ליעקב "

הגיע הזמן שתקיים את הנדר, ובוודאי, יעקב אבינו 
עובר, הוא עוסק בעבודת ה', בכל מקום שהוא 

וכשהגיע לסוכות בנה לו בית. ובדרך כלל עושים 
בית לגור בו, לישון בו, אך כותב התרגום יהונתן, 

תָׁ " י ש  ח  ר י ר  יס  ר  ן ת  מָׁ ב ת  כ  ע  ית  אִּ י ו  יּה ב  נָׁא ל  א ּוב 
א שָׁ רָׁ ד  ", יעקב אבינו רצה לעשות פעילות של מֶׁ

 ת שם השםחזרה בתשובה, ולפרסם בכל מקום א
כפי שעשה אברהם אבינו. ואמנם זו מצוה חשובה. 
ובינתיים בדרך בין ארם נהריים עד שיגיע לבית אל 
אפשר להרוויח עוד נפשות, עוד נפשות לעבודת 
ה', ולזאת בנה בית מדרש, ושהה שם שנה שלמה, 
כי שנה זה זמן גדול של קיץ וחורף, כל ימות 

קיום מצוות השנה, להיות עוסקים בקירוב לתורה, ו
 ה'. 

ואמר לו, כי אמנם מצוה  ואז נתגלה אליו הקב"ה,
גדולה היא לקרב רחוקים, להשפיע על הרחוקים 
שישובו אל ה', אבל עדין זה לא פוטר אותך 
מלעסוק בעבודת ה' הפרטית שלך, מהמצוה 

                                                           
 לה, א' בראשית א

שאתה חייב בה, ויעקב חייב לקיים את הנדר. וזהו 
לשאמר לו הקב"ה, " ית א  ה ב  ם קּום ֲעל  ב שָׁ שֶׁ  ". ו 

מהו שהוסיף לו "ושב שם", אלא  וצריך ביאור,
נראה שהכוונה היא שתתיישב שם ביישוב הדעת, 
ותרגיש שם כמו שכתוב בסכות תשבו שבעת ימים, 
שזהו לדור, לקבוע את הדירה בסוכה. 'ושב שם' 
פירושו, תעשה קביעות במקום הזה בית אל, שזהו 

ורה ותפילה, מקום קדוש, ושם תבנה בית מדרש לת
לכוין ותעשה את זה קבע. וכפי שכתב הספורנו, 

. והוסיף, שהוא כענין דעתך קודם שתבנה המזבח
חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת 

 ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. 

 
  'שיכונו את ליבם' בספרי מוסר'שיכונו את ליבם' בספרי מוסר

 

ר' אבא זצ"ל, שאמר בשם  ושמעתי מהשגיח
ים החסידים בשעה הסבא מקלם, מה היו עוש

הזאת? היו לומדים ספרי מוסר, וכמו שבישיבות 
קודם תפילת ערבית לומדים סדר מוסר, והמקור 
הוא מחסידים הראשונים. וזהו שאומר הספורנו, כי 
המזבח שמקריבים עליו קרבנות הוא יותר קדוש 
מתפילות, לכן לפני זה צריך להתיישב ולכוין 

שמים, ותהיה דעתך, ללמוד מוסר, וללמוד יראת 
 מיושב שם.

שאפילו אם  ודבר זה מלמדת אותנו הפרשה,
יעקב בדרך ועושה הרבה פעילות, ועושה השפעות 
טובות על אחרים, מכל מקום, המקום הקבוע שלו 
צריך להיות איפה שהוא עוסק בשביל תיקון נפשו, 
בשביל ההתעלות הרוחנית שלו. וכן הוא בזמנינו 

כל אחד במקום אצל תלמידים בישיבה, שגרים 
אחר, ובכל זאת הקביעות של כולם אינה אלא 

 בבית המדרש.

  
ה וחַ  לנּוּכָ ָראֵׂ י ִיש ְ  ַחְכמֵׂ

 –ב' חלק  -- 

 גזירות יון, עיקרם נגד תושבע"פ

ת במדרששיחה לחנוכה ] מו"ר שליט"א 
 [תשס"ט ה גאולת ישראל )מהקלטה(,

  
, הגיע מלך ]שנים רבות לאחר אלכסנדר מוקדון[ 

יותר, אבל רשע יותר, אנטיוכוס מלך יון. טיפש 
והוא לא הלך בדרך של אלכסנדר, אלא עשה 
חוקים על מנת להשליט את תרבות יון בארץ 
ישראל, להפוך אותם להיות כמו התרבות של יון, 
וכמו שנקלט בסוריה ובמצרים כך בא להשליט 
בארץ ישראל. וכתוב במדרש, שהדבר הראשון 

ש, שראש חדש לא שהוא ביטל היה קידוש החד
יקבע על ידי הסנהדרין לפי הלבנה, אלא יקבע לפי 

שנת החמה. )השמות של  –החדשים של יון 

שמות של  שהםהחודשים שלהם היו מרס, מאי, 
כוכבים, מרס זה המאדים(. ואח"כ גזרו גם על 
שבת, ועל מילה. וכך כתוב שעל שלשה דברים 
אלו התמקדו, על שבת, ראש חדש ומילה. מילה 

יא עיקר ההבדל בין ישראל לעמים, והם רוצים ה
שעם ישראל ישתלב בין כל העמים, ולמה שיהיה 
שונה. וראש חדש, כדי שהסמכות בעם ישראל לא 



 

 
 

 
 

: בלבדלעניני העלון |  geonyaakov@gmail.comאת הגליון ניתן לקבל במייל: להרב י.ו. שליט"א על הסיוע הרב | ו לר' איתן ורנר הי"ו תודה מיוחדת
052.7136946 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן אבנר בן רפאל, ה, 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 ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 
 איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי,

 
תהיה של חכמי התורה. ושבת, משום שהשבת 
מעידה על בריאת העולם ע"י הקב"ה, והם 
מאמינים באלילים אחרים, לכן זה מתנגש עם 

נו מוסיפים עוד דבר השבת. אמנם בתפילה אנח
"להשכיחם תורתך", היוונים גזרו  -שהם רצו 

שבחינוך הילדים לא יהיה מקצוע כזה של לימוד 
 תורה. 

הלא היוונים זה עם מאד  ודבר זה צריך להבין,
מלומד, הם אוהבים חכמה. אחד המלכים, תלמי 
המלך, שלח והזמין את הסנהדרין, וביקש 

הם רצו לדעת מה . בשיתרגמו לו את התורה ליוונית
כתוב בתורה, ותרגמו, עד היום זה קיים, קוראים 

שפירושו תרגום השבעים. "ספטו אגינטה" לזה 
שהביא שבעים זקנים, שיתרגמו לו את התורה 
ליוונית. ובשביל מה לתרגם, משום שהם למדו את 
זה, והיו חכמים, חכמי אתונה חכמים גדולים, ורצו 

לכל אחד נתנו לדעת גם את התורה של ישראל,  ו
אולם עם מכשיר כתיבה קלף ונייר, והושיבו כל 
אחד לחוד, שיתרגם לחוד, עד שיגמור את 
התרגום. בתרגום השבעים הכניסו שינויים, 
שאונקלוס תרגם לפי הסדר, והם תרגמו במקום 
"בראשית ברא אלוקים" וגו', "אלוקים ברא 
בראשית" וגו', והטעם, משום שאם יכתבו 

ם יאמרו שיש מין כוכב ושמו בראשית ברא, ה
בראשית, והוא ברא את האלוקים, ולכן שלא יהיה 
מכשול, ויהיה ברור כל כך, התחילו את התורה 
במילה אלוקים, שיש לנו אלוקים. וכל השבעים 
זקנים כוונו לאותו הדבר. וכן בתורה כתוב 
שארנבת זה דבר טמא ואסור לאוכלו, והם לא 

ם", משום כתבו ארנבת אלא "צעירת הרגלי
שלמלכה קראו ארנבת, והמלך יתרגז, שכותבים על 
השם של אשתו שזה טמא. וכך מביאה הגמרא 
רשימה של דברים ששינו, וכולם עשו את אותם 
שינויים, כי כשיש חכמה ברמה כזו גבוהה של רוח 

 הקודש, אז כולם מכוונים לאותה אמת. 

לא ללמוד תורה, אלא שהגזירה  א"כ מדוע גזרו
א ללמוד את התורה שבעל פה, לא היתה של

ללמוד אצל רבנים איש מפי איש, וזה מה שהפריע 
להם, לא התורה שבכתב. כי עיקר קיומו של עם 
ישראל, הוא שיש לו תורה שבעל פה, שמוסרים 
מפה לפה, ומדור לדור, בדיוק את התורה בטהרתה 
כמו שניתנה למשה בסיני. והתורה שבע"פ זה דבר 

, גסנהדרין, שקבל משה מסינישמסור בידי חכמי ה
ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים 
ומסרו מדור לדור. וכן ראש חודש, זה הדבר הכי 
בולט שמראה את הסמכות של הסנהדרין, שראש 
 חודש קובעים הגדולים ביותר, סנהדרין הגדולה. 

את זה היוונים באו לבטל, את הלימוד של  ואם כן
זה קבעו את ימי החנוכה על  התורה שבעל פה. ועל

מה שחזרו לבית המקדש לעסוק בעבודת בית 
המקדש, ושיוכלו לחזור לעסוק בתורה שבעל פה. 
ויום כ"ה כסלו, זה היום שנעשה בו הנס. וכתוב 
בספרים, שבעצם יש שאלה, שכתוב שהיוונים 
טמאו את כל השמנים, והלא לפי ההלכה 

                                                           
 ט', ע"א מגילה ב
 פ"א מ"א אבות ג

וא לא מטמא, מדאוריתא, גוי שנוגע בדבר קודש, ה
שכל דיני טומאה וטהרה ניתנו רק לישראל, וגם 
אם בעל חי נוגע באוכל של תרומה הוא לא נטמא, 
שטומאת נבילה, זה רק בעל חי שמת, אך בעלי 
חיים אין להם טומאה.  ומי שאינו מעם ישראל, 
המגע שלו לא מטמא, ורק מדרבנן, כדי שלא 

וא נתחבר לגויים תקנו, שאם גוי נוגע בדבר, ה
טמא, ובימינו שאין הכהנים אוכלים תרומה, 
נשארה הגזירה רק על מגע גוי ביין שזה מקרב 

 שעל ידי כך אוכלים ביחד. 

חייב להיות טהור, שלא  והשמן של בית המקדש
יגע בו שום דבר טמא. וא"כ היוונים שטימאו את 
השמן זה רק טומאה דרבנן, ומדוע לא הדליקו בו, 

חכמים תקנו תקנה, א"כ אלא הסיבה היא שכיון ש
הסמכות של הסנהדרין היא כל כך חזקה, שאם 
חכמים אמרו שאם מדרבנן אי אפשר להדליק אז 
אין שמן. ובימינו גם קיים דבר כזה, שמפסידים 
מצוה דאורייתא, שתינוק שהגיע ליום השמיני שלו 
צריך למול אותו, ואם יום המילה הוא בשבת ונפל 

חלק, יש סכנה  האיזמל של המוהל, ונעשה לא
למול, אומר המוהל מה הבעיה, אקח משחזת 
ואשחיז אותו, אומר הרב אסור, ומה יהיה עם 
התינוק? לא ימולו אותו, ולמה אסור, זה איסור 
 דרבנן, תיקון כלי זה גזירה משום בונה.
מדאורייתא כתוב בונה, בונה זה אב מלאכה, ואין 

יש בנין בכלים, אז האיסור הוא מדרבנן, וכיון ש
איסור מדרבנן אי אפשר להשחיז, ומפסידים מצוה 

 דאורייתא, מצוה גדולה של מילה ביום השמיני.

אם שכח המוהל להביא את הסכין  ועוד יותר מזה,
והסכין נמצא מחוץ לעירוב, זה איסור דרבנן, 
שהרי השדות הם לא רשות הרבים והם כרמלית, 
אבל מדרבנן אסור ללכת בכרמלית ארבע אמות עם 

צים. אם כן אסור להביא את הסכין, ולא עושים חפ
ברית מילה, זה הכח של איסור דרבנן. וכמו 
שכתוב בתורה "על פי התורה אשר יורוך וכו' לא 
תסור ימין ושמאל", לא לסור מכל דברי חכמי 
התורה. ואם כן גם כשצריכים להדליק את המנורה, 
וחכמים אומרים שהשמן הזה פסול, אי אפשר 

ראו להם נס מן השמים שמצאו שמן להדליק. וה
בכמות של יום אחד, ודלק שמונה ימים, כדי לחזק 
את הכח ואת הסמכות של חכמי התורה בעם 

 ישראל. אלה הם ימי החנוכה.

 
  לשנה האחרת דוקאלשנה האחרת דוקא

 
לשנה האחרת קבעום וכו',  כתוב שם בגמרא

ומדוע לא קבעו באותה שנה, הטעם הוא, משום 
וכה רק על כך שפרקו שאילו היה היום טוב של חנ

את עול היוונים, אם כן הלא הנוהג שבעולם שעם 
שלא היתה לו עצמאות, והכובש הזר כבר לא קיים 
ויש עצמאות, באותו היום קובעים שיש יום חג 
מחר. ולכן אילו חנוכה זה היום שאנו חוגגים על 
מה שהשתחררו מעול הנוגש של היוונים, היה 

יוונים כבר ברחו אפשר באותה שנה לקבוע חג, שה
מארץ ישראל. אבל באמת, חג החנוכה נקבע על 
מה שחזרו ללמוד תורה, ובימי היוונים היו לומדי 
התורה מיעוט קטן, הם החשמונאים, אבל רוב 
העם לא נלחם כלל נגד היוונים. אלא כיון 

שהיוונים אמרו לא לשמור שבת, אז לא שמרו 
, ורק שבת, ולא נתנו למול, אז לא מלו את ילדיהם

מעטים מסרו את נפשם על קיום המצוות, מילה, 
 שבת, והיו בורחים למדבר. 

, שאחרי וכתוב בספר סיפורי החשמונאים
הניצחון, מתתיהו ובניו עשו גיוס של מוהלים, 
והלכו מכפר לכפר, והודיעו להביא את כל 
התינוקות שלא מלו, שכבר אין פחד למול, ועד אז 

התרגלו כבר שנים  באמת לא מלו את הילדים. וכן
שילדים לא לומדים תורה, אלא לומדים את חכמת 
יון, ורצו לבדוק אם העם קיבל בחזרה את קיום 
המצוות ולימוד התורה, או שמא רק החוג 
המצומצם.  ולכן המתינו לשנה האחרת, וראו 
שאכן העם חזר ממש שוב להתקרב לתורה 
ולמצוות. אם כן רואים שהנס הצליח, ואז קבעו 

טוב, אבל בשנה הראשונה לא היו בטוחים יום 
 בודאי שזה באמת הצליח.

 
  ימים של חיזוק התושבע"פימים של חיזוק התושבע"פ

 

על הניסים  מעתה כשאנחנו עושים את חנוכה,
והנפלאות, הימים האלה הם ימים שמסוגלים 
להתחזק בלימוד התורה שבע"פ, לימוד התורה 
שבע"פ זה גמרא משנה, עין יעקב, הלכות, בלי זה 

בחושך. שהנה בתורה כתוב לא  אנחנו הולכים
תעשה מלאכה בשבת, ומה נקרא מלאכה? יש 
דברים שההיגיון העולמי חושב ההיפך מההלכה, 
ולדוגמא ההלכה אומרת אם אדם מעביר בביתו 
חבילה כבדה מחדר לחדר, זה לא נקרא מלאכה, 
ואם אדם משפשף גפרור קטן ומצית אותו זה נקרא 

קע פעמיים מלאכה. או אם אדם לוקח מחט, ותו
ומעביר את המחט שתי תפירות כבר נקרא מלאכה 
בשבת, מלאכת תופר. שכל גדרי המלאכה נתנו 
למשה מסיני, שלושים ותשע פעולות, שהם 
האבות, ותולדותיהן, ויודעים זאת, רק לפי מה 
שלמדנו במשנה ובגמרא, ובהלכות, וזה דבר 
שיודעים רק אם מוסרים בעל פה, ואם אדם פותח 

 וקורא, לא יבין.ספר לבד 

של תלמוד תורה בתל אביב,  ופעם היה מנהל
שבא אליו מורה חדש, שרצה להתקבל להיות 
מורה לגמרא אצלו, והוא לא למד בישיבות, אבל 
ידע את החומר, אמר לו המנהל שיתן שיעור 
לדוגמא, ונתן שיעור, ואחרי השיעור אמר לו 
המנהל אתה יכול להיות מורה מצוין בפקולטה 

ד מקצוע התלמוד באוניברסיטה, אבל ללמד ללימו
יּות אתה לא יכול. שום טעות הוא לא  גמרא עם הח 
עשה, אבל לימד יבש יבש, ולא כך לומדים גמרא, 
ולא קיבל אותו, כי הוא יכול להיות רק מורה 
למקצוע המדעי הזה שנקרא תלמוד, אבל לא יכול 
ללמד את תורת החיים שלנו, התורת חיים נמסרת 

מאיש לאיש, ובזה אנחנו  ובמנגינה בעל פה
 דבקים.

אנחנו רואים שבדור הזה מתרבה  וברוך השם
הצימאון הזה, הצימאון הזה גדל והולך, ונבקש 
שתתקים נבואת ישעיהו הנביא "וכל בנייך לימודי 
ה' ורב שלום בנייך". ונסיים ב'שים שלום', יהי 
רצון שיהיה לנו שלום בארץ ישראל, ושלום בכל 

 ואף אחד לא ינזק, אמן ואמן.בעולם, 


