
תורת חיים 
חודש כסלו

י של

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בימי טרום הגעת החשמל השתמשו בשעות הערב והלילה בנרות
(הכוונה לכלי הקיבול לשמן, ראו תמונה). 

לא תמיד היתה אפשרות לרכוש שמנים להדלקת הנרות וכל שכן
שמנים איכותיים.  

נושא החודש: תורת חיים- תורה אור

בע"ה

ים, ּתֹוְכחֹות מוָּסר" (משלי ו' כ"ג). ִּ י ֵנר ִמְצוָה, ְותֹוָרה אֹור;  ְוֶדֶרְך ַחי  "ּכִ
 

תלמידים יקרים, 
חודש כסלו הוא החודש התשיעי מחודש ניסן והשלישי מתשרי. בחודש זה אנו
מציינים את מי המבול, היציאה מתיבת נח והופעת הקשת בענן המסמלת את

הברית בין הקב"ה לבין נח. תופעת הקשת מגיעה בכסלו כאשר קרני אור השמש
חודרים מבעד לעננים המורידים עלינו גשם. בנוסף ,אנו מציינים את ניצחון
החשמונאים על היוונים ואת נס מציאת פך השמן, שממנו הודלקה המנורה

במקדש במשך שמונה ימים. 
 

"כי נר מצווה ותורה אור" – למה לדעתכם התורה נמשלה לאור? מצאו נקודות
השוואה בין התורה לבין האור.

_______________________________



חודש כסלו

בערב שבת בחלק מהקהילות קוראים בקבלת שבת את משנה ב' ממסכת
שבת "במה מדליקין" שעוסקת באילו שמנים ופתילות ניתן להדליק נרות

שבת ובאילו אסור.
קראו את קטעי המשנה הבאים וסמנו בצבע ירוק את הפתילות ובצבע צהוב

את סוגי השמנים (הכתב הצבוע באדום הינו הסבר ולא המשנה).

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

ברגע ששקעה החמה האנשים היו נמצאים באפלה ומי שהיה בידו
מספיק כסף ואמצעים רכש שמנים או תחליפי שמנים להדליק בהם אור
בבית. בנוסף להדלקת נרות שבת ויום טוב והבדלה במוצאי השבת,
בתקופה מאוחרת יותר הצטרף חג החנוכה ומאז יש לנו מצווה המחייבת

אותנו להדליק נרות וישנה חשיבות גדולה באיזה שמן מדליקים

ה ֵאין ַמְדִליִקין ֵאין ַמְדִליִקין לֹא ְבֶלֶכׁש, ְולֹא ְבֹחֶסן, ה ַמְדִליִקין ּוַבּמֶ ּמֶ א. ּבַ
ר ְולֹא ִבירֹוָקה ְדּבָ ְפִתיַלת ַהּמִ ְפִתיַלת ָהִאיָדן, ְולֹא ּבִ ְך, ְולֹא ּבִ ְולֹא ְבַכּלָ

ֲעָוה (חומר ִים (כולם פתילות מהצומח) לֹא ְבֶזֶפת, ְולֹא ְבׁשַ ֵני ַהּמָ ַעל ּפְ ׁשֶ
ניתך בתוך הכלי – נר, אין הכוונה לנרות של היום שהם מותרים), ְולֹא
ֵרָפה (שמן שמיועד לתרומה), ְולֹא ֶמן ׂשְ ֶמן ִקיק (מהקקיון), ְולֹא ְבׁשֶ ְבׁשֶ

ְבַאְלָיה ְולֹא ְבֵחֶלב (שומן של בחלי חיים)........
ָמֵעאל אֹוֵמר: ֵאין י ִיׁשְ יֹום טֹוב,ִרּבִ ֵרָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ ב. ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ

ת, ַוֲחָכִמים ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִעְטָרן (פסולת הזפת מהעצים) ִמּפְ ַמְדִליִקין ּבְ
ֶמן ְצנֹונֹות, ׁשֶ ֶמן ֱאגֹוִזים, ּבְ ׁשֶ ִמין, ּבְ ְמׁשְ ֶמן ׁשֻ ׁשֶ ָמִנים: ּבְ ְ ָכל ַהׁשּ יִרין ּבְ ַמּתִ

י ַטְרפֹון אֹוֵמר: ֵאין ִעְטָרן ּוְבֵנְפט. ִרּבִ ּקּועֹות, ּבְ ֶמן ּפַ ׁשֶ ִגים, ּבְ ֶמן ּדָ ׁשֶ ּבְ
ְלָבד. ֶמן ַזִית ּבִ ׁשֶ א ּבְ ַמְדִליִקין ֶאּלָ

ן (אסור ליצור פתילים ּתָ א ִפׁשְ ל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו ֶאּלָ ג. ּכָ
מעצים פרט לפשתן שממנו הכינו בגדים ואוהלים), ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ

ן ּתָ א ִפׁשְ א ֻטְמַאת ֹאָהִלים ֶאּלָ ּמֵ ֵאינֹו ִמּטַ
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למה חשוב לחכמים להתיר שמנים נוספים?
 

תשובה לכך ניתן למצוא במדרש תנחומא לפרשת בהעלותך,
 פרק ח'. קראו את המדרש וענו על השאלות. 

 
"...וחכמים: מתירין בכל השמנים, בשמן שומשמין, בשמן

אגוזים, בשמן צנונות, בשמן דגים, בשמן פקועות, בעטרן ובנפט.
רבי טרפון אומר:

אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד.
עמד רבי יהודה על רגליו ואמר ליה לרבי טרפון:

מה יעשו אנשי מדי (אזור אירן) שאין להם אלא שמן אגוזים,
מה יעשו אנשי אלכסנדריא (עיר במצרים) שאין להם אלא

שמן צנונות, ומה יעשו אנשי קפוטקיא (אזור  בטורקיה) שאין
להם לא זה ולא זה?"

כיצד מסביר רבי יהודה את דברי החכמים?
_______________________________________________________________

מה לדעתכם הסיבה שר' טרפון טוען שצריך להדליק רק בשמן זית? 
________________________________________________________

כיצד לדעתכם צריך לנהוג בארץ ומדוע?
_____________________________________________________

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

מה למדנו? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה או השלימו במקומות הריקים.
בתקופת המשנה, נר הוא כלי/ שעווה / שמן, בשבת אסור להשתמש בפתילות

מהצומח / מהחי פרט ל_______. אסור להשתמש בשמן מהצומח/ מהחי . השמן
הטוב ביותר הוא שמן ______. אבל חכמים התירו להשתמש בשמנים נוספים,

לדוגמא :______, ______, ________.
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נס פך השמן בימי החשמונאים
 

הברייתא בתלמוד הבבלי מסבירה מדוע בחנוכה שמונה ימים אסורים
בתענית:

 

"שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה
מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של

שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק
יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים" (תלמוד בבלי,

מסכת שבת כ"א, עב').
 

כתבו במילים שלכם מהו הנס שבגינו חוגגים את חג החנוכה? 
_____________________________________________________________

 
לפי הברייתא ניתן להסיק שזמן בערה של פך שמן רגיל הספיק ל...

_____________________________________________________________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

באזור מודיעין ישנם הרבה עצי זית. מדוע לא יכלו לשלוח משהו להכין שמן
מהזיתים?__________________________

 
הכנת השמן לוקחת כמה ימים, עד שישנה הפרדה מלאה בין המים שבזיתים
לשמן. בנוסף, עונת המסיק בה קוטפים את הזיתים מהעצים להכנת
השמנים מתקיימת בחודשים תשרי, חשוון ומעט בכסלו. חנוכת המשכן
היתה בכ"ה בכסלו, סוף חודש כסלו. השמן שהודלק בבית המקדש היה
משמן זית זך – הטיפות הראשונות מהזיתים. לכן מציאת פך השמן הייתה

נס גדול במיוחד. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%9B%D7%90_%D7%91
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מאחר והמנורה היא הסממן הכי מזוהה של העם היהודי, היא נבחרה

להיות סמל המדינה. 
ראינו שבחנוכה אנחנו מציינים שני ניסים: נס הדלקת המנורה ונס ניצחון
המלחמה. הניצחון מייצג לנו את השמירה על היהדות ושמירה על מצוות

התורה למרות הגזרות. עם התקבעות חג החנוכה וההלכות סביבו,
חכמים בחרו להדגיש דווקא את נס הדלקת המנורה. 

 
מה ניתן ללמוד מכך? ________________________________

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

ַהֲעלְֹתָך," , ֵאָליו: ּבְ ר, ֶאל-ַאֲהֹרן, ְוָאַמְרּתָ ּבֵ אֹמר. ּדַ ה ּלֵ ר ה', ֶאל-ֹמׁשֶ ַוְיַדּבֵ
רֹות ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה, ָיִאירּו  ׁשִ ֵני ַהּמְ ֹרת, ֶאל-מּול ּפְ  "ֶאת- ַהּנֵ

 

(פרשת בהעלותך, במדבר ח', א-ב).
 

בזמן המשכן והמקדש, כמה נרות הכהן הגדול צריך להדליק מידי יום? _________

אם כך מה ההבדל העיקרי בין מנורה לחנוכיה?
___________________________________________________________

 

מטבע עם מנורה,  מימי החשמונאים
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י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

סיכום

 
 מאונך

 1.מה מצאו במקדש? 
 2.מי ניצח את היונים?

 4.האיזה תאריך חל הנס? 
 6.כיצד נקראת עונת קטיפת

הזיתים? 

 
 

 
  מאוזן

  3.מי צריך לחתום על פכי השמן? 
  5.כמה זמן דלקה המנורה? 

  7.מהו השמן המובחר ביותר? 
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ג' כסלו
ד' כסלו
 ה' כסלו
ו' כסלו
ז' כסלו
י' כסלו

י"א כסלו
י"ב כסלו
י"ג כסלו
י"ד כסלו
י"ז כסלו
י"ח כסלו
י"ט כסלו

 
 

י ת ד ה ך  ו נ י ח ה ל  ה נ י מ

בע"ה

לימוד יומי על הלכות חנוכה - חטיבה
 

בחודש כסלו מיד לאחר התפילה, נלמד יחד ממסכת שבת  

תאריך
חתימת 
המורה מסכת שבת – קהתי 

פרק שני -משנה א
משנה ב
משנה ג
משנה ד'
משנה ה
משנה ו
משנה ז

פרק שלישי -משנה א
משנה ב
משנה ג
משנה ד'
משנה ה
משנה ו

 


