
Culture Clash? 

 ה-( בראשית פרק כג, ג1)

 

ם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו וְַיַדֵבר ֶאל ְבֵני ֵחת ֵלאמֹר:  )ג( ב ֵגר )ד(ַויָּקָּם ַאְברָּהָּ ֶכם ְתנּו ִלי ֲאֻחַזת ֶקֶבר ְותֹושָּ  ָאנִֹכי ִעמָּ
ֶכם ְוֶאְקְברָּה ֵמִתי ִמְלפָּנָּי:    ִעמָּ

 

Redefining Galut 

 

 ( בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ב2)

 

זה  והארץ היתה תהו פתר קריא בגליות,ר"ש בן לקיש  ד

גלות בבל שנאמר )ירמיה ד( ראיתי את הארץ והנה תהו, ובהו 
זה גלות מדי )אסתר ו( ויבהילו להביא את המן, וחושך זה 
גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן שהיתה 

אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי 
זה גלות ממלכת הרשעה שאין להם  ישראל, על פני תהום

 חקר כמו התהום מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים כן,
 זה רוחו של מלך המשיח, ורוח אלהים מרחפת

 

The resolution of ancient conflicts 
 

 ( פרי צדיק בראשית לחנוכה3)
 

ובספר של"ה איתא דפרשיות וישב מקץ ויגש המדברות מעסק 
פרשיות חל ימי חנוכה לפניהן או לאחריהן ובודאי יוסף ובאלו 

 יש להם שייכות
 

Channuka – Educating us for Galut 

 
 ( תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א4)

 
מה שחר סוף : לומר לך? למה נמשלה אסתר לשחר: אמר רב אסי

 -! והא איכא חנוכה -. אף אסתר סוף כל הנסים -כל הלילה 
 .אמרינןניתנה לכתוב קא 

 

 י בראשית פרק יד"( רש5)

שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי 
 ,בה לעמוד עתיד לאומנות שהוא

 ( תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו עמוד ב6)
 

 אמר עולא: איטליא של יון זה כרך גדול של רומי.

 

 ד-( ישעיהו פרק ב, א7)
 

זָּה ְיַשְעיָּהּו ֶבן ָאמֹוץ ַעל )א( ְיהּודָּה  ַהדָּבָּר ֲאֶשר חָּ
לִָּם:  יָּה ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים נָּכֹון ִיְהיֶ  )ב(וִירּושָּ ה ַהר ֵבית ְוהָּ

א ִמְגבָּעֹות ְונָּהֲ  ִרים ְוִנשָּ רּו ֵאלָּיו ָָּּל ְיקֹוָּק ְברֹאש ֶההָּ
ְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו  )ג(ַהגֹוִים:  ר ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל הַ ְוהָּ

ֵנְלכָּה ְיקֹוָּק ֶאל ֵבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב וְיֵֹרנּו ִמְדרָּכָּיו וְ 
יו ִָּי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹורָּה ּוְדַבר ְיקֹ וָּק ְבאְֹרחֹתָּ

לִָּם:    ִמירּושָּ

 

Money and Markets 
 

 ( תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב8)
 

 מן השוק. מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל
 

 ( תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב עמוד א9)
 

אמר רב יהודה אמר רב אסי )אמר רב:( אסור להרצות 
 מעות כנגד נר חנוכה.

 

 ( שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעא10)
 

צריך ליזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו עני  
שמן  המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח

 להדליק.
 

 ( מגן אברהם סימן תרע11)
 

נוהגין הנערים העניים לסבב בחנוכ' על הפתחים ובס' 
 חנוכת הבית כ' טעם לזה:

 

 טו-( דברים פרק ח, יא12)
 

ֶמר ְלךָּ ֶפן ִתְשַָּח ֶאת ְיקֹוָּק ֱאלֹ )יא(  ֶהיךָּ ְלִבְלִתיִהשָּ
יו ֲאשֶ  יו ְוֻחקֹתָּ יו ּוִמְשפָּטָּ ר ָאנִֹכי ְמַצְּוךָּ ְשמֹר ִמְצֹותָּ

בְָּעתָּ ּובִָּתים טִֹבי )יב(ַהיֹום:  ם ִתְבֶנה ֶפן תֹאַכל ְושָּ
 : ְבתָּ ב ִיְרֶבה ּוְבקְָּרךָּ ְוצֹאְנךָּ ִיְרְביֻן ְוֶכֶסף ְוזָּ  )יג(וְיָּשָּ הָּ

ַכְחתָּ  )יד(לְָּך ְוכֹל ֲאֶשר ְלךָּ ִיְרֶבה:   ֶאת ְורָּם ְלבֶָּבךָּ ְושָּ
  בִָּדים: ֹוִציֲאךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית עֲ ְיקֹוָּק ֱאלֶֹהיךָּ ַהמ

 

 י-( בראשית פרק לג, ט13)
 

ו ֶיש ִלי רָּב ָאִחי ְיִהי ְלךָּ ֲאשֶ  )ט(   ר לְָּך: ַויֹאֶמר ֵעשָּ

י ַחַנִני ַקח נָּא ֶאת ִבְרכִָּתי ֲאֶשר ֻהבָּאת לְָּך ִָּ  )יא(
  : ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיש ִלי כֹל וִַיְפַצר בֹו וִַיקָּח

 

 ( מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת ויצא14)
 

. ולמה נשאר לפי ששכח פכים ויותר יעקב לבדו ]כה[

 קטנים ללמדך שמחבבין הצדיקים ממונם יותר מגופם:
 

 
 



 ( תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט עמוד א15)
 

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו 
וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא....  והביאו למצרים, שנאמר

וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן, והיה מונח עד 
רחבעם. ... באו כשדיים ונטלוהו מצדקיה, באו פרסיים ונטלוהו 

מכשדיים, באו יוונים ונטלוהו מפרסיים, באו רומיים ונטלוהו 
 מיד יוונים, ועדיין מונח ברומי.

 

 ( בראשית פרק טו פסוק יד16)
 

י ֵכן ֵיְצאּו ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹדּו דָּן ָאנִֹכי ְוַאֲחרֵ 
 ִבְרֻכש גָּדֹול:

 

 ( קהלת פרק ה פסוק ט17)
 

ֹון לֹא אֵֹהב ֶֶָּסף לֹא ִיְשַבע ֶֶָּסף ּוִמי אֵֹהב ֶבהָּמ
 ְתבּוָאה

 
 ( בעל שם טוב בראשית פרשת ויצא אות ג18)
 

מגיע השמימה והנה מלאכי  ג. והנה סולם מוצב ארצה וראשו
אלהים עולים ויורדים בו. שמעתי אומרים בשם הרב הקדוש 
הריב"ש ז"ל כי סולם בגימטריא ממון, וזהו אומרו והנה סולם 
שהוא ממון מוצב ארצה שהוא דבר גשמי וארצי, רק שראשו 
השני מגיע השמימה שהוא שכר נצחיי, רק שמלאכי אלהים 

ו, רצה לומר שיש מהם שעולים, הם הבני אדם עולים ויורדים ב
שיש להם עליות גדולות על ידי הממון, ולהיפך חס ושלום יש 

 שיש להם ירידה גדולה לעמקי השאול על ידי ממונו,
 

 ( רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה א19)
 

בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא 
ת, ופשטו ידם בממונם הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצו

 ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות,
 

What do you see in the world – the challenge and 

opportunity of beauty 
 

 י בראשית פרק לז"( רש20)

 
מתקן בשערו ממשמש , שהיה עושה מעשה נערות -והוא נער 

 :כדי שיהיה נראה יפה, בעיניו

 
 בראשית פרק לט פסוק ו( 21)

 
ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם 

 :אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה

 

 ( משנה מסכת אבות פרק ג22)
רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה 

זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב  נאה אילן
 בנפשו:

 

( שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן 23)
 רכה

 

הרואה אילנות טובות ובריות נאות, אפילו עכו"ם או בהמה, 
 אומר: בא"י אמ"ה שככה לו בעולמו

 
 ( בראשית פרק ט24)

 
 :י כנען עבד למויפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויה( כז)

 
 ( תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ט עמוד ב25)

 
רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו 

היינו טעמא דכתיב יפת : אמר רבי חייא בר אבא......אלא יונית
 .יפיותו של יפת יהא באהלי שם -אלהים ליפת 

 

 ( ישעיהו פרק מ, כו26)
 

רֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי בָּרָּא ֵאֶלה )כו(  .....ְשאּו מָּ

 

 ה-( שמות פרק לב, ג27)
 

ב אֲ  )ג( עָּם ֶאת ִנְזֵמי ַהזָּהָּ ֶהם ֶשר ְבָאְזֵניַוִיְתפְָּרקּו ָָּּל הָּ
ֶחֶרט וִַיַקח ִמיָּדָּם ַויַָּצר אֹתֹו בַ  )ד(ַויִָּביאּו ֶאל ַאֲהרֹן: 

ֵאל יֹאְמרּו ֵאֶלה ֱאלֶֹהיךָּ ִיְשרָּ ַוַיֲעֵשהּו ֵעֶגל ַמֵסכָּה וַ 
  ֲאֶשר ֶהֱעלּוךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצרִָּים: 

 

 ( מדרש תנחומא )ורשא( פרשת כי תשא סימן יט28)
 

כשראה אהרן כך נתירא והתחיל מעסיקן בדברים, והם 
אומרים לו קום עשה לנו אלהים.... נטל הלוח שכתב עליו 

ליכו תוך הכור משה עלה שור כשהעלה ארונו של יוסף הש
בין הנזמים ויצא העגל גועה כשהוא מקרטע, התחילו 

 אומרים אלה אלהיך ישראל,
  

 ( מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וישב סימן ט29)
 

מיד וינס ויצא החוצה, א"ל הקדוש ברוך הוא אתה נסת 
)תהלים קיד(  ויצאת חוצה חייך הים ינוס מפני ארונך שנא'

 הים ראה וינוס,
 

 ( תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב30)

 

נר לכל  -תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין 
 אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין,

 

 ( תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד ב31)

מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד 
ה בית המקדש בבנינו לא ראה בנין מעולם. מי שלא רא

 מפואר מעולם,
 ( תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד א32)

 הרואה נר של חנוכה צריך לברך......



Ideas  - Torah 

 
 ( תפילת על הניסים33)

 

  להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך....

 

 ( תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף טז עמוד א34)
 

יועזר אומר שלא לסמוך, יוסף בן יוחנן אומר משנה. יוסי בן 
 לסמוך,  

 

 ( רש"י מסכת חגיגה דף טז עמוד א35)
 

ביום טוב, וזו היא  -יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך 

 מחלוקת ראשונה שהיתה בחכמי ישראל.

  
 ( רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק א הלכה ז36)
 

ו הצדוקין מהרה יאבדו בימי בית שני צץ המינות בישראל, ויצא
 שאינן מאמינין בתורה שבעל פה

 
( מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק 37)

 ה
 

אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל 
תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא 

היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס... 
נוס איש סוכו היו לו שני תלמידים שהיו שונין בדבריו והיו אנטיג

שונין לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן 
ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר זה אפשר שיעשה פועל 

מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית. אלא אלו היו יודעין 
ומרים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים לא היו א

כך. עמדו ופירשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות צדוקים 
 וביתוסין. צדוקים על שום צדוק ביתוסי על שום ביתוס.

 

 ( תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב38)

 

אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית 
ותנו. הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמ

יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה 
 כבית הלל.

 
 ( תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יב עמוד א39)
 

אמר אמימר: וחכם עדיף מנביא, שנאמר: ונביא לבב חכמה, 
 מי נתלה במי? הוי אומר: קטן נתלה בגדול.

 
 ( תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד א40)
 

ריש לקיש: פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, אמר 
 יישראמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:  -דכתיב: אשר שברת 

 .ששברתכחך 

 
 ( תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מג עמוד א41)
 

 אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן

 
 ( שמות פרק לד, א42)
 

ל ְלךָּ ְשֵני לֻ  )א( חֹת ַויֹאֶמר ְיקֹוָּק ֶאל מֶֹשה ְפסָּ
ִנים ִָָּּראשִֹנים ְוכַָּתְבִתי ַעל ַהֻלחֹת אֶ  ִרים ֲאבָּ ת ַהְדבָּ
ִראשִֹנים ֲאֶשר שִ  יּו ַעל ַהֻלחֹת הָּ :ֲאֶשר הָּ  ַבְרתָּ

 
 -טבת מאמר ב  -( בני יששכר מאמרי חודש כסלו 43)

 אור תורה

 

 הם כנגד ל"ו מסכתות כי התורה אורל"ו נרות של חנוכה 
 

The danger that lurks when the candles go out 
 

( שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקפ 44)
 סעיף ב

 
בשמונה בטבת נכתבה באחד בניסן מתו בני אהרן; 

התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם שלשה 
 ימים;

 

 )ליברמן( פרק ו( תוספתא מסכת סוטה 45)

 
צום העשירי זה עשרה בטבת יום שבו סמך מלך בבל את 

 ידו על ירושלם


