
ָעת ֵ  נו ּ שְׁ
 ירחון הישיבה התיכונית שעלי תורה

 הרב צחי משען

יהיו הדברים  לע"נ  מו"ר אבי עטרת ראשי  

 ישראל בן סולטנה  ז"ל .

 

אנו בימי החיבור שבין ימי החנוכה המאירים 

בקדושתם לחודש טבת בו אנו מציינים את 

 ראשיתו של חורבן הבית  .

בחודש זה אנו מתענים בעשירי  שבו על 

תחילת  החורבן , אך השולחן ערוך הזכיר 

 שתי תעניות נוספות  :

נכתבה התורה יונית בימי תלמי "בשמונה בטבת 

והיה חשך בעולם שלשה ימים ובט' בו   המלך 

 לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו".  

ובארו האחרונים על פי נוסח הסליחות כי 

התענית בט' טבת היא על מותו של עזרא 

 הסופר  .

בפתגמיו על חודש טבת כתב מרן הרב 

 זצ"ל :

ונית   יהפכו לאור,   -"צללי החושך של העתקת התורה ליו

 כשיתגלה המקור העברי בטהרתו "

 ועולה השאלה הכיצד יהפוך חושך התרגום ליונית לאור ? 

"מעשה בחמשה זקנים שכתבו לתלמי במסכת סופרים איתא : 

המלך את התורה יוונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום 

 שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צרכה".

את הקשר בין תרגום התורה לחטא  העגל 

ניתן לבאר על פי דבריו של ר' יהודה הלוי 

בספר ה"כוזרי"  כי ישראל חפשו אמצעי 

 חיצוני לקשר  לה'  ובכך חטאו .

גם התרגום ליונית מבטא את שאיפתם 

הזדונית של היונית לנתק את התורה 

מנשמתה , ממקורה האלוקי , ולהפכה 

 לחכמה חיצונית. 

ובדרך רמז דרשו  את העובדה  כי הכתב 

העברי נכתב מימין לשמאל לעומת הכתב 

 הלועזי הנכתב משמאל לימין .

בתפיסה  הנוירולוגית מח שמאל הוא 

האנליטי , הקולט ואוסף פרטים , לעומת 

המח הימני בעל התפיסה המרחבית  

 המסוגל  לראות את המציאות באחדות . 

החכמה היונית  הכותבת משמאל תופסת ומחנכת לראיית 

 חודי ומרומם ביניהם hפרטים מבלי  קשר י

לעומת תורת ישראל  הכותבת  מימין  מן השורש האחדותי 

בו מתגלה ההארה והרצון האלוקי ומתוכו נעים אל 

 השמאל , אל צרוף הפרטים  ובירורם.

 בעיה בתרגום

 EMAIL:akunhr@gmail.com/   6....7ז  / “טבת /  תשע‘  /  ח  2גליון מספר 



כ י  םֵה  כֵח   נוּ  יֵּ
 שער ניקנור וחנוכה

 
 הרב זאבי גרוס

בתפר שבין ימי חנוכת המקדש בימי 

ן עשרה בטבת  ו ן צי ובי החשמונאים, 

ן  י י , מענ המסמן את תחילת החורבן

להתעמק באחד השערים המפורסמים 

 ביותר הלא הם שערי ניקנור.

על פי המקורות המפורסמים יותר, ניקנור 

היה יהודי עשיר מאלכסנדריא שבמצרים 

שתרם את השערים בראשית בית שני, 

וניתן לשער שזו הייתה תרומה מיוחדת 

בכמותה ובאיכותה, ועל כן תפסה מקום 

מיוחד בספרות חז"ל. שערים אלו היוו את 

הכניסה לעזרת ישראל שבו יכלו טהורים 

לעמוד ולראות את הכהנים בעבודתם. 

הראשית בעצם, שערים אלו היו הכניסה  

והרשמית ביותר מבין הכניסות השונות 

 למקום עבודת המקדש בעזרה.

שני אלמנטים עיצוביים ואדיכליים אפיינו 

 את הכניסה בשער ניקנור:

לו   מדרגות חמש עשרה    - בי שהו

העלו את  ו ם,  הנשי מעזרת 

המבקר במקדש לאזור המקודש 

 העזרה. -יותר

ם   דלתות   - רי מט ה  ר עש ה  ב ו ג ב

מנחושת אשר לא צופו זהב, על 

ס  אף השיפוץ שעשה הורדו

 מאוחר יותר.

 מדוע לא שופצו דלתות המקדש?

לפני שנעמיק יותר במשמעות המדרגות, 

נזכיר שתי סיבות לאי שיפוץ הדלתות 

כמתואר בדברי חז"ל. הסיבה הראשונה 

 מוזכרת בתוספתא יומא:

ב, "  הָּ ל זָּ ֶׁ יֹות ש  ּנוּ ִלהְּׁ ּתַ ְּׁ ם ִנש  ָּ יוּ ש  הָּ ֶׁ ִרים ש  עָּ ְּׁ ּ ל ַהש  ּכָּ

ן ֵנס. ַמהוּ  הֶׁ ה ּבָּ ֲעש ָּ ּנַ ֶׁ ֵני ש  נֹור, ִמּפְּׁ ֲעֵרי ִניקָּ ַ ּ חוּץ ִמש 

ם  נֹור ֵמִביאָּ יָּה ִניקָּ הָּ ֶׁ ש  רוּ: ּכְּׁ מְּׁ ן? אָּ הֶׁ ה ּבָּ ֲעש ָּ ּנַ ֶׁ ֵנס ש 

ֹול  ש  ן ַנחְּׁ ַמד ֲעֵליהֶׁ ַרִים, עָּ ל ִמצְּׁ ֶׁ ָּּא ש  ִרי ּדְּׁ ַסנְּׁ ּכְּׁ ֵמֲאלֶׁ

ָּּם.  ַלי ילוּהוּ  ִהּטִ ן וְּׁ ד ֵמהֶׁ חָּ לוּ אֶׁ טְּׁ נָּ ן, וְּׁ עָּ ַטּבְּׁ ָּּם לְּׁ י ּבַ ֶׁ ש 

ֹור.  נ קָּ ִני ן  חָּ י ִהּנִ לֹא  וְּׁ ִני  ֵ ּ ַהש  ת  אֶׁ ל  י ַהּטִ לְּׁ וּ  ש  וִּבּקְּׁ

ִני   ֵ ּ ַהש  ת  אֶׁ ן  ִלי ִטי מְּׁ ם  ַאּתֶׁ ִאם   : ם הֶׁ לָּ ַמר   -אָּ

ַע  י ִהּגִ ֶׁ ש  ַעד  א  וּבָּ ַטֵער  ִמצְּׁ יָּה  הָּ ִעּמֹו.  וִּני  ל י ַהּטִ

יַפֹו,  ל  ֶׁ ה ש  לָּ מָּ ִלנְּׁ יעוּ  ִהּגִ ֶׁ וָּן ש  י ּכֵ יַפֹו.  ל  ֶׁ ה ש  לָּ מָּ ִלנְּׁ

ַחת  ה ִמּתַ ַע וְּׁעֹולֶׁ ּבֵ ַבעְּׁ יָּה )הדלת שהושלכה( מְּׁ הָּ

נָּה   ִפי ָּּם   -ַהּסְּׁ י ּבַ ֶׁ ש  יָּה  חָּ ן  ַאַחת ִמי ִרים:  יֵש  אֹומְּׁ וְּׁ

ה אֹותֹו   עָּ לְּׁ ל   -ּבָּ ֶׁ ה ש  לָּ מָּ נֹור ִלנְּׁ ִניקָּ יַע  ִהּגִ ֶׁ וָּן ש  ֵכי וְּׁ

ה ָּ ש  ַּּבָּ תֹו ַלי ִהִטלָּ תֹו וְּׁ טָּ לְּׁ  “.יַפֹו, ּפָּ

כפי שעולה מהברייתא שערי ניקנור לא 

שונו, על אף שלא התאימו לעיצוב החדש 

שעשה הורדוס, משום פירסומי ניסא. 

סיבה נוספת המוזכרת בהמשך הברייתא 

מעלה את האפשרות שלא היה צורך 

יות  ן שהן עשו ו ו ץ הדלתות כי פו בשי

נחושת מיוחדת הנוטה לזהב, ועל כן 

-השתלבו בתכניות העיצוביות של הקבלן 

המלך המטורף. וכך כתוב גם בירושלמי 

 במסכת יומא:

  “."נחושתן היה מצהיב ויותר יפה משל זהב

 מדוע נקרא ניקנור?

תיאור שונה לחלוטין לסיפור מאחורי 

שערי ניקנור מובא בפירוש של ר' שלמה 

מלאכת שלמה, לשקלים פ"ו שיר לאון , 

 מ"ג:

 

 

 

 

 

 "למה נקרא שמו שער ניקנור? שפעם אחת 

סרדיוט ממלכי יונים וחנה כנגד  ניקנור  עלה 

שער ניקנור והיה מניף ידו על בית המקדש 

ואמר: 'אימתי תיפול העיר הזאת והבית הזה 

בידי ואהרסנה?' וכשגברה יד בית חשמונאי 

תפשוהו וקצצו ידיו ורגליו ותלוהו   ,ונצחום 

 “.לפני השער וקראו שמו שער ניקנור

אז האם ניקנור היה שר יווני שסיים את 

חייו מוקדם וחלקי גופו עיטרו את השער 

בפקודת החשמונאים? או אולי נדיב יהודי 

ממצרים שתרם ממטיב כספו לפאר את 

 בית ה'?

פה  י מהתקו ג ו ל או ארכי לפי ממצא 

האחרונה ניתן אולי להכריע בין שתי 

הגירסאות. במקום המכונה מערת ניקנור 

בהר הצופים נמצא סרקופג )ארון קבורה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8


מאבן( ועליו הכיתוב: "נקנר אשר עשה 

 את הדלתות."

 המדרגות

כעת נחזור לאלמנט השני המאפיין את 

, הלא הוא המדרגות.  השערים האלו

המשנה במסכת סוכה בדף נא, ובהרחבה 

בהסבר הגמרא בדף נג. מגלה לנו שהיו 

חמש עשרה מדרגות מובילות לשערי 

ן סיבה  ניתן היה לשער שאי ר.  ניקנו

מיוחדת למספר זה, וזה ניגזר מהפרשי 

הגובה הטבעיים, אלא שחז"ל סוברים 

 אחרת:

חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם " 

ואומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות 

באבוקות של אור שבידיהן והלוים בכנורות 

ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר 

 על חמש עשרה  -בלא מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, 

 “.כנגד חמש עשרה 'שיר המעלות' שבתהלים

נמצאנו למדים שהאדיכל המתכנן כיוון 

את מספר המדרגות העולות לעזרה כנגד 

קלד(   -חמישה עשר פרקי תהילים )קכ 

הפותחים בהכרזה:"שיר המעלות". אלא 

שכעת צריכים אנו לעיין, מה הקשר בין 

מדרגות לפסוקי תהילים? האם זה רק 

ה  ל י מ ה ת  ו ע מ ש מ ב ם  י ל י מ ק  ח ש מ

 'מעלות'?

 התכנון האדריכלי בתקופת בית שני

ניתן, לעניות דעתי, לבאר את הדברים 

בפשטות לאחר שנבין את מקומם של 

המדרגות בתיכנון האדריכלי בתקופת בית 

שני, המכונה הסגנון הקלאסי. בניינים 

ציבוריים אז אופיינו במדרגות משמעותיות 

שהובילו את האדם מהמרחב הציבורי אל 

פנים המבנה. מטרת המדרגות הייתה 

, ולעובדה  לעורר את האדם לקטנותו

שהוא צריך להתאמץ ולעלות מהמקום 

הנמוך שלו כאדם אל מול האל, או כנתין 

לעומת השליט. גם בתקופה האחרונה 

התפתח סגנון "ניאו קלאסי" המחקה את 

סגנון הבנייה הקלאסי לאותם צרכים 

 שהזכרנו. נביא לכך שתי דוגמאות:

מקדש אגריג'נטו בסיציליה הוא מודל 

טיפוסי למקדשים יוונים. ניתן לראות שאין 

 שום צורך אמיתי ,טופוגרפי ,במדרגות.

בניין הקפיטול בוושינגטון הבנוי בסיגנון 

 ניתן בקלות להבחין   הניאו קלאסי.

 

 

 

 

 

 

 

מחקה את הסגנון   81שהבניין בן המאה ה  

של הבניה הקלאסית אשר קדמה לו 

 באלפי שנים.

גם בית המקדש תוכנן בסיגנון המתאים 

לתקופה, אלא שחז"ל טרחו לספר לנו 

סוד. בניגוד לשאר מבנים מהתקופה בבית 

המקדש המדרגות הם כנגד פרקי תהילים. 

וון שאנחנו מאמינים שהמרחק בין  כי

האדם לבוראו הוא אמנם באמת בלתי 

ניתן להשגה אך עם זאת הקב"ה נתן לנו 

את היכולת להתקרב בעזרת תפילה 

והתטהרות. על כן המדרגות שבאות 

לסמל את המרחק ואת קטנות האדם 

מכוונות כנגד שירי המעלות המתארים 

ה  ק ו ש ת ה ו ן  ו צ ר ה ו  ' ה ת  ב ר י ק ת  א

 להתקרבות.  



 הירח האמיתי

 
 אחיה לייבו

מקרים בהם קיים עימות בין האחים לבין   3בפרשת וישב מצויים  

 יוסף, כפי שניתן לראות בציטוטים הבאים:

"וישראל אהב את יוסף מכל בניו... ועשה לו כותנת פסים ויראו אחיו א. 

 ד'(  -)ל"ז, ג'כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו..." 

ּ ב.    עו מְּׁ ִ ִהּנֵה -"..ש  וְּׁ  . ה.. דֶׁ ָּ תֹוךְּׁ ַהש ּ ים ּבְּׁ ִמים ֲאֻלּמִ ַאּלְּׁ נוּ מְּׁ ִהּנֵה ֲאַנחְּׁ וְּׁ .. נָּא.

ִתי  ַלֲאֻלּמָּ ןָּ  ֲחוֶׁי ּתַ ְּׁ ש  וַּתִ ם  ֲאֻלּמֵֹתיכֶׁ נָּה  י ֻסּבֶׁ לֹךְּׁ   תְּׁ מְּׁ ּתִ לֹךְּׁ  ֲהמָּ ו  י חָּ לֹו אֶׁ רוּ  וַיֹּאמְּׁ

ֵלינוּ ִאם נֹא אֹתֹו ַעל-עָּ נוּ; וַיֹּוִספוּ עֹוד ש ְּׁ ֹל ּבָּ ש  מְּׁ ֹול ּתִ ש  ַעל -מָּ יו וְּׁ יו -ֲחלֹמֹתָּ רָּ בָּ  "ּדְּׁ

 ח'(-)ל"ז, ו'

ִבים,  "  ג.   ר ּכֹוכָּ ש ָּ ֵָּּרַח וְַּׁאַחד עָּ ַהי ש  וְּׁ מֶׁ ֶׁ ּ ִהּנֵה ַהש  ֲַּחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר... וְּׁ וַי

ל ר אֶׁ ַסּפֵ ֲחִוים ִלי וַיְּׁ ּתַ ְּׁ ל-ִמש  ִביו, וְּׁאֶׁ ַער-אָּ גְּׁ ִּ יו, וַי חָּ ִביו...-אֶׁ בֹוא, ֲאִני   ּבֹו אָּ ֲהבֹוא נָּ

ֲחו ֹ ּתַ ְּׁ ִהש  , לְּׁ יךָּ ךָּ וְַּׁאחֶׁ ִאּמְּׁ ּ וְּׁ או ַקנְּׁ ה וַיְּׁ צָּ רְּׁ , אָּ ךָּ יו... -ת לְּׁ חָּ )בראשית, ל"ז,   "בֹו אֶׁ

  י'(-ט'

בשני העימותים הראשונים, תגובת האחים הייתה שנאה, מובנת, 

שכן בפעם הראשונה האבא עושה ליוסף כתונת פסים, ומעדיפו 

על פניהם, ומשמעות כתונת פסים היא בגד מלוכה. במקרה 

 -השני, יוסף מספר להם חלום שמשמעותו שהם משתחווים לו 

 "המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו".דבר עליו אומרים הם: 

בעימות השלישי, בו יוסף מספר ליעקב אביו על חלום בו השמש 

והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו, לא מובנת תגובת האחים

שכן על פניו, באופן חיצוני, יעקב מקפיד על "ויקנאו בו אחיו",  -

"הבוא נבוא יוסף. במידה מסוימת אף נשמעת גערה מפיו באומרו:  

 אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה)?(" 

מכיוון שיכול והדברים יקרו, אך "שמר את הדבר"  אומנם אביו  

האחים לא ידעו זאת, ומוזר שבמקרה זה עדיין יש תגובה של 

 בשונה משנאה."ויקנאו בו אחיו" האחים: 

מרגיש כנראה בקושי זה, וטוען שתגובת  אור החיים הקדוש

האחים נבעה מכך שחלום יוסף חוזר באופן עקרוני בפעם השניה, 

ובעוד בחלום הראשון, ניתן היה לומר שיוסף חשב על רעיון 

החלום ביום ולכן חלם עליו בלילה, הרי בחלום השני לא ניתן 

לומר דבר זה, כיוון שלא חשדו ביוסף שיחשוב שגם אביו ואמו 

 ישתחוו לו וימלוך עליהם, אלא כנראה שני החלומות הם מה'.

מקור הקנאה של האחים ביוסף   : ופירש אבי מורי בדרך שונה 

הוא על העדפת יוסף עליהם כבכור. כאשר שמעו האחים את 

 -על פניו חשבו שהחלום מתייחס לשמש, קרי   -החלום השני 

לאה, )שכן רחל מתה כבר שנים לפני( וברור   -יעקב, ולירח, קרי 

היה להם שלאה היא עקרת הבית לעומת השפחות שנותרו. 

כאשר יעקב מגיב לכאורה כדי להפיס דעתם, ואומר שהחלום לא 

יכול להיות מכיוון שרחל מתה, בכך הם מבינים שאף שרחל לא 

נמצאת ונפטרה מזה שנים, יעקב לא מחשיב את לאה כירח, שזה 

היה פתרון החלום הפשוט, וממילא יעקב מחשיב את רחל כעיקר 

הבית גם עכשיו, ולכן הבן שלה הוא הנבחר! ולא מחמת מעשיו 

ודיבתו עליהם, ואי אפשר לשנות עמדה זאת! כך, שבפועל יעקב 

ניסה להפיס את דעתם, אך למעשה גרם להם בכך לקנאה יותר 

שכן הוא הנבחר מתולדה,   -גדולה, מכיוון שלא יעזרו מעשיהם  

  ודבר זה מסביר את תגובתם.  



 המספר שלא סופר

 
 יונתן ויספיש

בדרך כלל כששואלים מישהו: "מה קרה בשואה?" הדבר המרכזי 

יהודים ע"י הנאצים ימ"ש. הבעיה   0,666,666שהוא יגיד יהיה שנרצחו  

בתשובה הזאת היא שאי אפשר לתפוס את המספר הנוראי הזה כי 

הוא פשוט גדול מדי. בטקסט הזה אני רוצה לספר סיפור קצת אחר 

 שאולי יעזור קצת להבין יותר את המספר הזה.

 

השנה יצאתי עם המשלחת של הישיבה שלי)ישיבת שעלי תורה( 

לפולין. כמובן שהיינו באושוויץ ובטרבלינקה אבל דווקא שם במקומות 

הנוראים ביותר אי אפשר להבין את האסון הגדול שהיה שם. לדוגמא, 

כשהגענו לטרבלינקה ביום השני המדריך שלנו סיפר לנו שבקרחת 

יהודים. שוב   106,666מ"ר( נרצחו בערך    066x066יער הקטנה הזאת) 

מתעוררת הבעיה של המספר הגדול מדי שאי אפשר לתפוס והדבר 

היחיד שאולי קצת עוזר זה אלפי אבני המצבה לקהילות אירופה 

 שהושמדו בשואה.

 

 לעומת זאת ביום השלישי נסענו לעיירה טיקיטין וליער לופוחובה.                  

-העיירה טיקיטין היא עיירה קטנה שלפני השואה התגוררו בה כ 

יהודים. בעיירה שמענו סיפורים על הרב של העיירה, על ר'   0,566

בישקה המלמד שהמחאה שלו הייתה שהמשיך ללמד את הילדים גם 

בחול המועד סוכות, על הסוחרים של טיקיטין, על נתן "המשוגע" 

שבערב תשעה באב באמצע הקינות נכנס לבית המדרש וצעק לכולם 

"אסור להתאבל יהודים, משיח כבר בא!" כי בטיקיטין הוא היה בטוח 

שהוא המשיח, וככה בעצם הכרנו פחות או יותר את חלק מהיהודים 

המרכזיים בעיירה. לאחר מכן נסענו ליער לופוחובה באותה דרך שבה 

הלכו לשם יהודי העיירה אל עבר בורות הירי. כל מה שנשאר מבורות 

הירי האלו שנרצחו בהם יהודי טיקיטין זה רק גדר שחורה מלאה 

בעשרות דגלי ישראל ונרות נשמה מסביב לחלק קטן ביער שבלי 

הגדר לא היית יכול למצוא. ואז אתה עומד שם וחושב על כל מי 

שהרגע למדת עליו: על הרב, על המלמד, על הסוחרים, על נתן 

"המשוגע" ומתחיל אולי, קצת, להבין מה זה אומר השמדה של 

יהודים. ואז אתה נזכר בטרבלינקה עם אלפי   0,566קהילה אחת עם  

 האבנים.



 השנה שבוע אהבת תורה הוקדש לנושא תורת חיים. 

הגיעו אלינו  הרב אלי אדלר, הרב משה הגר, הרב חננאל אתרוג, הרב אליעזר מלמד, הרב דוד 
 הרב דוד לאו. -דודקביץ והרב הראשי לישראל



{שדוחה}  
שיחה בנושא גבורה מפי ג'נט אברהמי, אמא של פסקל אברהמי הי"ד, לוחם הימ"מ 

 האגדי.

 טיול כיתה ז ללטרון בעקבות גבורת הלוחמים.

 סיור שלח כיתה ט

ב  ל ש ב ת  ב ד נ ת מ ט  ה  ת י כ
 בפעילות לחנוכה

הרב שי נפתלי מספר 
על הקשר שלו לפסקל 

 ד.“הי

ארז שמואלין שנפצע במהלך צניחה בשירותו הצבאי, ולאחר 
כמה שנים עבר יחד עם משפחתו פיגוע. שיחה בנושא 

 גבורה התמודדות וניסים


