
1

בס"ד

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

החנוכה  מחג  להפיק  האדם  שצריך  החשובים  המסרים  אחד 
הוא, כי אנחנו עם ישראל הינו עם שיש לו הנהגה מעל הטבע 
במלכות שמים, שמונת ימי החנוכה כידוע מסמלים את ההנהגה 
העל טבעית. שמונה הוא תמיד מספר המסמל מעל הטבע, כי 
שבע הם שבעת ימי בראשית והבריאה. המספר שמונה מסמל 
הנהגה על טבעית. ולכן אומר המהר"ל, 'יון' גימטריא 66 כמו 
הגימטריא של גלגל, שהגלגל מסמל את הטבע, שכידוע שכל 
מרובעת  בריאה  'אין  הר"ן,  כלשון  עגולות  בעולם  הבריאות 
כל  ובאבנים,  בפרחים  בעצים,  וכלה  מהכוכבים  החל  בעולם', 
שאם   – הטבע  הנהגות  את  לקבע  רצו  יון  עגולה.  הבריאה 
יותר  עובדים  ממון  להרויח  שכדי  כתוב  הטבע  של  בחוקיות 
הטבע  של  בחוקיות  ואם  מתנהלים!  כך  אז  יותר,  ומתאמצים 
כתוב שאדם החולה יעסוק בפעילות גופנית ויקח את הרופא 
הטוב ביותר ויבריא, אז כך צריך להתנהל! ואם בחוקות הטבע 
עסקנים  של  לובי  צריך  משרה  ולקבל  להצליח  שכדי  כתוב 

שיתמכו בך, אז כך מתנהלים!
שייכות  הטבע  של  האקסיומות  שכל  יודע  ישראל  עם  אבל 
לאומות העולם ולא לבני יעקב, "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו,  ַיֲעֹקב ֶחֶבל 
ַנֲחָלתֹו", קיבלנו על זה שיעור במצרים, שמים נהפכו לדם ודם 
נהפך למים, ואש מתלקחת בתוך הברד נגד כל חוקי הפיסיקה, 
"ְלַמַען ֵּתַדע, ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ"! שבהנהגת ה' אין מגבלות 

של הטבע.
ולכן כשאדם נמצא מול בעיה שבטבע אין לה פתרון – לפעמים 
זה זוגיות כושלת, אומר האיש, 'את אשתי לעולם לא אצליח 
לזה  אין  ופחות עצבנית'. בטבע,  יותר  רגועה  לשנות שתהיה 
ומחלות  חולי  של  יותר  קשות  בעיות  אלו  ולפעמים  פתרון, 
שלרפואה אין מה לומר. לכל אחד יש אפשרות לפתוח בהנהגה 
על טבעית ומי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק. מי 
שקבע בכימיה ששמן דולק – כך יכול לקבוע שגם חומץ ידלוק! 
רק אם אתה תרצה בכך והרצון שלך יתבטא בכך שאתה מתנהג 
בילויים  מחפשים  כולם  שבטבע  כלומר  טבעית,  לא  בצורה 
והנאות ועוד מים מלוחים של העולם הזה, מי שיוצא מהביצה 
של הטבעיות ומחפש רוחניות – יתנהגו עמו מעבר למגבלות 
הטבע. אדם שמגיע מיום עבודה עייף וחלש, הטבע וחוקותיו 

אומרים 'שב בבית, תנוח, תישן, תירדם מול הטלוויזיה', אלו 
הנורמה,  לקוי  מעבר  שעושה  מי  אבל  והנורמה!  הטבע  כללי 
ומוסיף עייפות על  רץ לבית הכנסת! מתפלל! לומד שיעור! 
שבטבע  בקשה  איזשהו  יצטרך  אם  בשמיים  גם   – עייפותו 
ובנורמה לא מגיע לו, יתנהגו עמו מעבר לטבע, כי  "ה' ִצְּלָך, 

ַעל ַיד ְיִמיֶנָך", כשם שאתה מתנהג עמו הוא מתנהג עמך.
ולכל  החנוכה מלמד אותנו שהמפתחות לכל הבעיות  חג  לכן 
הצרות נמצאים בידינו אם רק נרצה בכך, הן בתחום הבטחוני, 
ובו  חוקיות,  יש  בטבע    – בבריאותי  והן  הכלכלי  בתחום  הן 
הגדול אוכל את הקטן, אבל יש גם מעל הטבע ואת זה היהודי 
צריך לחפש, זה נקרא שכינה! "ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם, 
ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"– מלשון פלא, נהיה שונים מכולם – ו- 
"ַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה"! כך אמר הקב"ה למשה. 

השאלה האם אנחנו רוצים!
האדם,  לרוחניות  ביותר  הקשה  במקום  כך  התנהג  יוסף  גם 
במצרים ערות הארץ, היה עבד לשר הטבחים בתור עובד, לאחר 
שירד מבית מלכים ותפנוקים אצל ביתו של יעקב אבינו, ובכל 
זכה  לפיכך  בנאמנות,  רבו  את  ושרת  טבעו  על  התגבר  זאת 
לצאת ולמלוך על כל מצרים. כך מובא במדרש שיר השירים 

)א, א(.
ונעשק  שרומה  אבינו,  יעקב  עם  שהיה  הרמב"ם  אומר  וכך 
רש"י  שכותב  כמו  באמונה  עבדו  זאת  ובכל  הארמי  לבן  ע"י 
ֲאֵחרֹות - מה ראשונות באמונה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  "ַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד 
אף האחרונות באמונה". דבר שהוא נגד הטבע והשכל, כאשר 
יש אדם שמרמה אותך במשך 20 שנה ועדיין אתה עובד איתו 
בנאמנות ודואג לרכושו של מעבידו כאילו היה רכושך שלך. זה 
נגד הטבע. לכן כותב הרמב"ם בהלכות שכירות פועלים שזכה 
יעקב לברכת ה' ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד" - שכך הנהגת ה' עם 
האדם, לפי דפוסי התנהגות שייצר האדם בעצמו. זה החנוכה, 
וזה נס פך השמן, עם שהוא מעל הטבע ומעל המזלות בכפוף 

להתנהגותו מול מצוות התורה.
והלוואי ונפנים דבר זה בחנוכה והיה זה שכרנו, חנוכה שמח!

שבת שלום, אייל עמרמי
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נר שבת או נר חנוכה?

במסיבה של גדולי תורה באמריקה ישבו בצוותא מרנן הגאונים רבי 
יעקב קמינצקי ורבי יעקב רודרמן זכר צדיקים לברכה. היה זה לפני 

מוצאי שבת והגר"י קמינצקי נשא דברים לפני המסובים.
רודרמן,  הגר"י  קם  כוכבים,  שלושה  שנראו  ברגע  בדיוק  והנה, 
באמצע דרשתו של הגר"י קמינצקי, ועזב את המקום, ולאחר 2-3 
דקות חזר. בתום הדרשה התנצל הגר"י רודרמן על שנאלץ לעזוב, 
תדאג  שלא  כדי  לרעייתו  להתקשר  שרצה  בכך  הדבר  את  ונימק 

מהשעה המאוחרת.
הגדול  החיוב  על  למדתי  ממי  לכם  אספר  רודרמן:  הגר"י  והוסיף 
שמוטל על כל בעל בישראל לכבד את רעייתו. וכאן סיפר מעשה 
רבי  רבו,  מפי  ששמע  זצ"ל,  חיים  החפץ  קדישא,  מסבא  ששמע 
נחומק'ה הורודנע'ר זצ"ל, שנמנה על אחד מגאוני הגאונים בתקופה 

ההיא.
באחד מימי החנוכה ישב רבי נחומק'ה ליד החנוכיה שלו והתעכב 
הנרות  אורות  ריצדו  כבר  הסמוכים  הבתים  בכל  הנרות.  בהדלקת 
בני  שעות.  שלוש  וגם  שעתיים  שעה,  וממתין.  יושב  הגאון  ואילו 
הבית והמקורבים לא ידעו על מה ולמה. כשנכנסה רעייתו הביתה, 

קם הגאון והדליק את הנרות. התפלאו התלמידים מאד, שהרי לפי 
דעת הרמב"ם לא יוצאים בהדלקת נרות חנוכה לאחר שקיעת החמה, 
ומדוע היה נזקק להמתין לה, למרות שאין כל חיוב שהאשה תהיה 

נוכחת בהדלקה?
הסביר להם הגאון: כתוב בגמ' שנר חנוכה ונר שבת, נר שבת עדיף, 
משום שלום בית. במקרה שלי, אם לא הייתי ממתין לרעייתי, היה 
הדבר פוגם מעט בשלום הבית, ולכן אם חז"ל העדיפו נר שבת משום 
שלום בית, הרי שמותר לי לפחות לסמוך על אותן דעות המתירות 

להדליק גם לאחר השקיעה..

מהדרין מן המהדרין – מוסיף והולך

אחד  לכל  נר   – והמהדרין  וביתו,  איש  חנוכה  נר  רבנן: מצות  "תנו 
ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק 
שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, בית הלל אומרים יום ראשון מדליק 
אחת מכאן ואילך מוסיף והולך" )שבת כא ע"ב(. המנהג הרווח כיום 
כל  אשר   – הלל  בית  לפי  המהדרין  מן  המהדרין  של  מנהגם  הוא 
נר  עם  מתחיל  והולך:  מוסיף  של  באופן  נרות  לעצמו  מדליק  אחד 
אחד ומסיים בשמונה, אם נתרגם למעשה את הוצאות ההידור: ביום 
אשתמש  השני  ביום  שמן,  מיליליטר  בעשרה  השתמשתי  הראשון 

בעשרים, וביום השלישי בשלושים וכן על זה הדרך. מוסיף והולך.
שואל הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל: במה שונה ההידור במצות 

הדלקת נר חנוכה מכל הידור מצוה אחרת? שהרי בכל מצוה 
מי  מדוע  ט:(  )ב"ק  שליש  עד  רק  להדר  אדם  חייב 

משתמש  והולך,  מוסיף  של  באופן  שמדליק 
במאות  הכפולה  בכמות  בשמן  או  בנרות 

יום,  לכל  אחד  בנר  שמסתפק  מזה  אחוזים 
הרבה יותר מדין ההידור שאמרו רבותינו, 
עד שליש יותר מעיקר הדין? הן בפשטות, 
ביום  שמשתמש  מי  הגמרא,  הכרעת  לפי 
הראשון בעשרה מ"ל שמן, צריך להשתמש 

ביום השני בשלושה עשר או ארבעה עשר 
מ"ל, ולמעשה – אנו קופצים מיד לעשרים! 

שלא לדבר על היום השמיני, שבו ההידור מגדיל 
את כמות השמן מעשרה מ"ל לאדם – שהרי יכול כל 

אחד להדליק נר אחד – לשמונים מיליליטר לאדם! שמונה 
מאות אחוזים!

מתרץ חכם בן ציון אבא שאול, שהרי מבואר בגמ' במסכת שבת )כג 
ע"ב(: "אמר רב הונא הרגיל בנר – הוין ליה בנים תלמידי חכמים", 
על  אור',  ותורה  מצוה  נר  'כי  כג(  ו,  )משלי  "דכתיב  רש"י:  ופירש 
ידי נר מצוה דשבת וחנוכה – בא אור דתורה". אם כן, מי שמהדר 
הם,  חנוכה  נרות  חכמים!  תלמידי  לבנים  זוכה  חנוכה  בנרות  כראוי 
אפוא, מיכרות זהב! אתה מצמיח תלמידי חכמים אצלך בבית – אתה 
מתעסק כאן עם רווחים שאי אפשר להגביל את מידת ההשקעה בהם! 

כשהשכר הוא בן תלמיד חכם, אין גבול לחובת ההידור.
מי יזכה בפתיחת ההיכל?

בעניין זה הביא חכם בן ציון אבא שאול מעשה שארע אצלו בבית 
הדין:

פעם הגיעו אליו נהג הסעה של תלמוד תורה והמלווה בהסעה זו, לדין 
ההסעה?  דלת  את  ולסגור  לפתוח  אמור  מי  המחלוקת:  סלע  תורה. 
הנהג טען: "אני מרוכז בנסיעה. אין לי אפשרות להסב את תשומת 
לבי הנתונה לנעשה בכביש – לפתיחת וסגירת הדלת בכל עצירה". 
גם המלווה לא היה מוכן לקבל את התפקיד. "אני עסוק בהעלאת או 
הורדת הילדים בהושבתם ובהשגחה עליהם. איני יכול להיות אחראי 
השנים,  לטענות  שאול  אבא  ציון  בן  חכם  הקשיב  הדלת!".  על  גם 
והשיב להם: "אין לי פסק הלכתי לתת לכם ברגע זה. אולם 
שאלה יש לי אליכם: כמה מוכנים אתם לשלם עבור 
וכמה עולה  פתיחת ההיכל בשבת? מאה דולר? 
פתיחה בראש השנה? אלף דולר? ובנעילה? 
לזכות  כדי  הון  להשקיע  מוכנים  אנשים 
בפתיחת וסגירת ההיכל, והנה לכם הזדמנה 
הזכות הזו באופן יומיומי, ולגמרי בחינם! 
בכל פעם שדלת הרכב נפתחת, וילד נכנס 
אליו בדרכו לתלמוד תורה, הרי זו פתיחת 
ההיכל! ילד יהודי הולך ללמוד תורה, ואתם 
יכולים לזכות לפתוח עבורו את דלת ההסעה, 
או לסגור אותה אחריו! בחינם! מי פתי לוותר 

על הזכות הזו?".
השנים יצאו מהורהרים מחדרו ולאחר רגעים ספורים שבו 
ונכנסו. יכריע נא הרב: למי מגיעה הזכות לפתוח ולסגור את דלת 
ההסעה?... "עשו פשרה", הציע חכם בן ציון אבא שאול, "וחלקו את 
התפקיד ביניכם. העיקר שאף אחד מכם לא יחמיץ, חלילה, את הזכות".
זכיה  היא  חכמים  לתלמידי  לצמוח  שעתידים  ילדים  עם  התעסקות 
בפיס ומעבר לכך. לא ייפלא אפוא שאין גבול וקצבה למידת ההידור 
שראוי לנהוג במצוה יקרה זו של הדלקת נר חנוכה, אשר הרגיל בה – 

הויין ליה בנים תלמידי חכמים".
)דורש טוב - חנוכה(

חינוך ילדים
"כי ידעתיו את אשר יצוה את בניו אחריו"
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הסופגנייה

סופגניות,  ובעיקר  מטוגנים  מאכלים  לאכול  נוהגים  החנוכה  בחג 
זכר לנס פח השמן שנעשה בחנוכה. אך יש מספר דברים שכדאי 

לדעת לפני אכילת מזונות מטוגנים.
רווי,  שומן  של  יותר  גבוהים  אחוזים  ישנם  המטוגן  באוכל 

עובר  גבוהה,  חום  לטמפרטורת  מגיע  כשהשמן  בנוסף, 
חומצות  ונוצרות  כימית  התפרקות  של  תהליך  השמן 
גוף  לבריאות  המזיק  רעל  המהוות  חופשיות  שומן 
לשכבה  גירוי  גורם  המטוגן  המזון  כן,  כמו  האדם. 

הרירית המצפה את הקיבה ומזיק למערכת העיכול.
חשוב גם לזכור שבמזון מטוגן יש כמעט פי שמונה 
תפוח  גרם  ב100  לדוגמא  כך  אפוי,  ממזון  קלוריות 
אדמה אפוי יש כ80 קלוריות, ואילו במאה גרם ציפס 

יש כ560 קלוריות !!!
בסופגנייה אחת למשל יש כ-500 קלוריות.

על  שתקפידו  כדאי  סופגנייה  לאכול  החלטתם  כבר  אם  אז 
מספר כללים:

א. כדאי להשתמש בשמן הקנולה לצורך טיגון, שכן שמן זה, הוא 
חסר טעם ומתאפיין בנקודת עישון גבוהה, מה שמעכב את שריפתו 

ומעלה את איכותו.
זו פחות שמן  דווקא בשמן עמוק, מכיוון שבצורה  ב. רצוי לטגן 

נספג בהשוואה לטיגון בשמן רדוד.
ג. מומלץ להמתין עד שהשמן חם מאוד לפני תחילת הטיגון, בצורה 
לשמן  לתת  אין  מנגד  נספג,  שמן  ופחות  מתקצר  הטיגון  זמן  זו 

להישרף, שמן שרוף פוגע באיכות השמן.
ד. מומלץ להימנע מלטגן באותו שמן מספר פעמים רב, 
בתהליך הטיגון השמן מתחמצן ונוצרים רעלים כאמור, 
על  הצף  הלבן  הקצף  לפי  לזהות  ניתן  מחומצן  שמן 

השמן.
ה. בעת הטיגון יש לנקות במידת האפשר, ובמהירות 
בשמן,  הצפות  הקטנות  השאריות  את  האפשרית, 
השמן,  של  מהיר  לחמצון  גורמות  אלו  שאריות 

ומזיקות לבריאות.
כלומר  שמנים,  של  נכון  אחסון  על  להקפיד  כדאי  ו. 

במקום חשוך וסגור היטב.
גזר בתוך השמן,  פרוסת  נוסף שכדאי לדעת, שימו  טיפ  ז. 

הגזר סופג את הליכלוך של השמן ומשאיר אותו נקי.
ח. וההמלצה האחרונה לסיום, פשוט נסו להחליף מזונות מטוגנים 

במזונות אפויים...

בריאות ותזונה

 

  גדולתו של יוסף הצדיק

בפרשה שלנו מספרת לנו התורה על כל פרשת גדולתו וגדלותו 
של יוסף הצדיק, איך הגיע מעבד במצרים, בביתו של שר הטבחים, דרך 
שהייה ממושכת בבית האסורים, עד שהורץ הישר מבית הסוהר להיות 
משנה למלך על כל ארץ מצרים. היועץ הבכיר והמשנה למלך הגדול 

ביותר בעולם של האימפריה המצרית!
במהלכה בשנות הרעב באים כולם ובכללם אחי יוסף למצרים כדי לקנות 
מעט מזון, ומובאים לפני יוסף בסיפור הנודע עד לשיאו של המפגש שבו 
יוסף מתוודע לאחיו ואומר להם: "ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי 

ְמַכְרֶּתם אִֹתי ֵהָּנה, ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאֹלִקים ִלְפֵניֶכם".
כל מה שעשיתם לי – היה טוב מאד! רק בזכותכם הגעתי לאן שהגעתי. 
אתם חשבתם שמכרתם אותי לעבד, אולם האלוקים חשב אחרת לגמרי, 
והנה אני משנה למלך מצרים, האדם המכבד ביותר בכל כדור הארץ! 
הנהגה זו היא הנהגה פלאית ממש. אדם שיכול להתבונן כך על הדברים, 

זו גדלות רוח ברמות שאי אפשר לתאר כלל וכלל.
הנקמה - כי היא מנוחתו לבדה

הרמח"ל עליו השלום, חקר את נפש האדם לארכה ולרחבה, וירד בחקירתו 
זו עד למעמקי נבכי הנפש, והוא חוקר מהי ההנאה הגדולה ביותר של 
האדם עלי אדמות, וכך אומר הרמח"ל: שההנאה הגדולה ביותר של האדם 
זה לראות את מי שענה אותו – מתענה. כך כותב הרמח"ל בספרו "מסילת 
ישרים" וזה לשונו: השנאה והנקימה קשה מאד לשימלט ממנה לב הותל 
אשר לבני האדם, כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול, 
והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן לשיהיה בכוחו 
לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ויעבור על מידותיו, ולא ישנא מי שהעיר 
בו השנאה, ולא יקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להנקם, ולא יטור לו, אלא 
את הכל ישכח ויסיר מלבו כאלו לא היה - חזק ואמיץ הוא! הגאון רבי 
אליהו מוילנא אמר על בעל המסילת ישרים שאין בספר זה אף אות אחת 

מיותרת! אם כן כאשר הרמח"ל כותב: "והנקמה לו מתוקה מדבש, 
הנפש  מנוחת  לאדם  הדבר שאין  פירוש  לבדה",  מנוחתו  היא  כי 
גדולה יותר מאשר כאשר הוא נוקם במי שהרע לו. אך מנגד, החיוב 

הוא שאת הכל ישכח ויסיר מליבו כאלו לא היה!
לא כהתה עין האחוה ממני

ניתן להגיע לתעצומות נפש כאלה? רבינו בעל האור  אך כיצד 
החיים הקדוש מבאר שכאשר יוסף מתוודע לאחיו הוא חוזר פעמים 
ואומר להם "אני יוסף", וכמו שנאמר בפסוק: "ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו, ֲאִני 
יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי, ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו. ַוּיֹאֶמר 
יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי, ַוִּיָּגׁשּו, ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם 

אִֹתי ִמְצָרְיָמה".
אך מדוע יוסף חוזר פעמים על המלים: "ֲאִני יֹוֵסף", מבאר האור החיים 
הקדוש, וזה לשונו: טעם שחזר פעם שניה "ֲאִני יֹוֵסף", לצד שראה שלא 
ענוהו חשש לשני דברים. האחד שפחדו ממנו ולא יכלו להשיב כבושת 
צד  כנגד  אמר  לזה  יוסף,  שהוא  האמינוהו  שלא  והשני  ימצא,  כי  גנב 
היראה שאתם יראים ונבהלתם - לא תחושו לדבר, כי "ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם", 
פירוש מתנהג עמכם במידת האחווה וכאלו לא היה הדבר ההוא. גם סמך 
לומר "ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם", לומר שאפילו בזמן המכר לא כהתה עין 

האחוה ממני. עד כאן דבריו.
לי עשרים  יוסף לאחיו: אל תחשבו שלקח  אומר  נפש!  אלו תעצומות 
שנה כדי לשכוח את כל הרעה שעשיתם לי. אל תעלו דבר כזה כלל על 
דעתכם, לא תחושו לדבר, כי "ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם", פירוש, מתנהג עמכם 

במידת האחוה וכאילו לא היה הדבר ההוא.
אל  יוסף  את  השליכו  כתוב, שבאותה שעה שהאחים  תנחומא  במדרש 
הבור, לא די בכך שהם השליכו אותו אל בור מלא בנחשים ובעקרבים, 
אלא עוד הוסיפו על כך רעה, וכך נאמר במדרש: מה עשה שמעון? כיון 
שנתנו אותו לתוך הבור היה שמעון מצווה ומשליכים עליו אבנים גדולות 
כדי להורגו! שמעון ציווה על כל אחיו והם נטלו אבנים גדולות והשליכו 
על יוסף כדי לוודא שהוא אכן נהרג בבור! ומה יוסף החזיר לשמעון על 

כך? האם יוסף התנקם בו כאשר נפל לידיו?
חס ושלום! המדרש מגלה ואומר: אבל כשנפל הוא – שמעון - ביד יוסף 
היה יוסף זורק עליו פטומות! במקום האבנים ששמעון זרק עליו להורגו, 
יֹוֵסף  "ֲאִני  יוסף ממטיר עליו מעדני מלך! תרנגולות פטומות! כי  היה 
ֲאִחיֶכם", פירוש מתנהג עמכם במידת האחווה וכאילו לא היה הדבר ההוא! 
יוסף מתעלם לגמרי מכל העבר, והוא נשאר בדיוק כמו שהיה אפילו בעת 

המכירה באחווה מחלטת עמהם.

 להזמנת ספריו של מו"ר הרב אייל עמרמי שליט"א )1( חובת הלבבות )2( משלי  עם פירוש "כאייל תערוג" )3( מוסר על פרשיות השבוע
חייגו 1-599-50-20-51, שלוחה 2 וכן בחנויות המובחרות ברחבי הארץ, ובביה"כ "חסדי שמואל" אצל נתנאל אלפסי
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רבי יצחק טייב זצ"ל, מגדולי רבני תוניס
ר' אביגדור, גביר נכבד אשר נמנה גם על יודעי ספר, עקב בעיניו 
עמודי  ליד  שם  העומד  צעיר  הכנסת.  בית  פינת  לעבר  והביט 
קומה  שיעור  בעל  אדם  כי  לו,  אמר  ליבו  עינו.  את  צד  הספרים, 
הוא הצעיר, והוא ניסה לבחון אותו במבטו, לראות אם אכן נכונה 
תחושתו. עמידתו המצטנעת של הבחור, עיניו המתרוצצות בשקיקה 
בין שורות הגמרא, בשילוב עם לבושו הדל, עוררו את סקרנותו של 

ר' אביגדור והוא קרב אליו בצעדים איטיים.
"יאמר לי מר", פנה אליו בחביבות, "מה שמו?", ענה הבחור "יצחק 
כי  סיפר  אביגדור,  ר'  של  ולפליאתו  ענווה,  של  בארשת  טייב" 
מתגורר הוא בעיר זה זמן רב. השיחה התגלגלה בין השניים, הגביר 

התפעל מעוצם ידיעותיו וגדלותו הניכרת של הבחור.
לאחר שחקר ודרש על אודותיו בין המעטים שהכירוהו, נודע לו כי 
הבחור הינו יתום ומתפרנס בדוחק רב. מששמע שכך, הפציר בו ר' 
אביגדור שיאות לבוא ולהתגורר בביתו, כשהוא מבטיח לו כי ייטול 
על שכמו את דאגת הפרנסה, וכך יוכל ר' יצחק לשקוד על דלתי 
התורה באין מפריע. אם עד כה ידעו מעטים על קיומו, הרי שמכאן 
ואילך לא הראה את פניו כלל, בהיותו ספון בעליית ביתו של הגביר 
ר' אביגדור, וכך כלל לא הכירוהו אנשי העיר את הבחור יצחק טייב

***
ערב פסח בעיצומו, ההכנות לחג ניכרות לכל, אל ביתו של הגביר 
והשוחט  וטובה,  שמנה  בשר,  בריאת  משובחת,  בהמה  הובאה 

המומחה נקרא לבוא לשחוט את הבהמה לכבוד החג הקרב. אשתו 
של ר' אביגדור ניצבה על ידו, עוקבת בדריכות אחר מעשיו. והנה 
הרים השוחט את עיניו ומבוכה נשקפה מהן. "אינני יודע", פנה אל 
האישה, "יש לשאול שאלת חכם, נראה כי מצויים מים במוחה של 

הבהמה, וספק גדול אם כשרה היא"?
האישה שמעה את דבריו מיהרה לעזוב את המקום, מה מאוד הופתע 
השוחט כאשר שבה כעבור מספר דקות, ועל פניה צהלה "הבהמה 
בדעתו  כלל  העלה  לא  אשר  המתפלא,  לשוחט  בישרה  מותרת!" 
היושב  כי את הספק המהיר לשאלה המסובכת, תירץ עלם צעיר, 

בעליית הגג...
נימוסין  ביקור  הגביר  ערך  החג,  בימי  מכם  לאחר  מועטים  ימים 
בביתו של רב העיר, במהלך שיחתם סיפר הגביר את סיפור המעשה 
אשר התרחש בביתו בערוב החג. פניו של הרב החמירו את סברם 
"ומדוע זה לא שלחת לשאול את פי"? שאל במורת רוח, "והרי זו 
זה  גדולי הפוסקים מתחבטים בה... מי הוא  שאלה מסובכת, אשר 

אשר התיימר להתיר את הבהמה כהרף עין?!
הגביר הנבוך שלח לקרוא לבחור, וזה אכן הגיע. לשאלתו של הרב, 
שלף ר' יצחק חוברת עבת כרס מתחת לבית שחיו והושיטה לידיו 
של הרב. אט אט התחלף המבע בפניו של הרב, ועיניו הוארו ככל 
שהאריך ועלעל בין הדפים, לפניו נשטחו בצורה בהירה ובגאונות 
מדהימה כל צדדי השאלה הנידונה וספקותיה, נדהם מן הבקיאות 
הנדירה והעמקות, קירב אליו את ראשו של העלם ונשק לו בחיבה, 
"מעתה!" קרא בהתרגשות, "לא יקרא עוד שמך יצחק טייב, כי אם 
ולכהן  לבוא  בבחור, שיאות  הפציר  והוא  טייב"!  יצחק  רבי  הגאון 

כדיין בבית דינו.
כך החלה להאיר שמשו של רבי יצחק טייב ולהתגלות, מאוחר יותר 
שימש כרב ראשי ליהודי תוניס, שאלות מסובכות הורצו אליו מכל 
והתפרסם  שמעו  הלך  המופלגת,  ענוותנותו  ולמרות  תבל  ארצות 
למרחוק. גדולי דורו מספרים עליו כי היה יושב בדין, ותוך שהוא 
עונה לשואלים הרבים שנדחקו  היה  מאזין לטענות שני הצדדים, 
לחדרו, וגם בעת שישב וכתב תשובות לשואלים מרחוק הייתה ידו 
אוחזת בעט וכותבת, ופיו עונה לשאלותיהם של המשחרים לפתחו.

תפזורת לחנוכה

עעשחשמשאצתבנ
ילמנרותטמקהמ
ההוואורונרעח
כננכנסמכבימע
גסההגדולהאמה
טייפרומאימו
מממהכדקטנטהפ
וחיחסופגניות
דשמנרסקפבועל
ימהוהתירזעלא
עודכסבובסשיח
ינוישטילודתי
נאההמזפבסניע
חיימנורהלכזנ
נמביתמקדשגנת
האגוזימלזכמנ
וראשחודששעשו
שכהנגדולליפי
במתתיהויוחננ
עשמעונעחגייכ
תחגהאורימחתג
באנטיוכוסלצג
נאמאוסבידזמד
יביתחורונסנש
הכעיחהצעכבהה

רשימת המילים:
חנוכה, נרות, 

שמש, אור, 
נס, גדול, היה, 

פה, מכבים, 
רומאים, בית 
המקדש, כד 
קטן, חנוכיה, 
מנורה, שמן, 

סופגניות, 
סביבון, לביבה, 

טבת, כסלו, 
ראש חודש, על 
הנסים, אגוזים, 
יהודה, שמונה 

ימים, שמן 
זית, כהן גדול, 

חשמונאים, 
מתתיהו, יוחנן, 
יונתן, אלעזר, 

שמעון, חג 
האורים, פיל, 

אנטיוכוס, בית 
חורון, מודיעין, 

חנה ושבעת 
בניה

מבוך

ראשי - נשמע כמו עוון,
בטני – איבר בראש שקופד ראשו,

סופי - כמספרם ביד.

מי אני?

חידה לחנוכה

תשובות משבוע שעבר - 
ריבוע קסם

א. זה החג )כתיב חסר(
ב. ללא 

ג. שריד בית מקדשנו
ד. הנרות ____

ה כ  נ  ח 
ל ו  ט  נ 
ל ת  ו  כ 
ו ל  ל  ה 



6

בס”ד

8 מפגשים | מוצאי שבתות | החל ממוצ“ש פרשת ויגש ז‘ טבת תשע“ט 15.12.19
בין השעות: 21:15-22:45 | אולם בית הכנסת חסדי שמואל הרב מן ההר 4

להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי לקבלת הודעות בלבד - 050-818-1284סדנא זו הינה בשיתוף פעולה ובהכוונה על פי דעת מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א
להרשמה: לאה חסיד 052-717-4723 

מהנושאים המרכזיים בסדנא:

יחסים בונים בין הורים לילדים

בניית אמון תוך הבנה לנפש הילד

קבלת כלים להצבת גבולות וקונפילקטים

תהליכי קבלת החלטות ותאום ציפיות

קבוצה אישית וקטנה-ע״מ לתת מענה להקניית כלים ממעשיים

ברוך ה‘ עלה בידנו להביא לקהילתנו
את הסדנא המצליחה בירושלים

הורים
 עו"ס קלינית ומעבירה את הסדנא בגישה אקלקטית
של יעל משי

הנחיית
סדנת

התמקדות בתכנים המעסיקים את כולנו- גבולות וסמכות הורית,
עידוד לאחריות ועצמאיות, שיפור האוירה המשפחתית, תקשורת יעילה ועוד...

מיום שלישי עד חמישי ב‘ שבט - ד‘ שבט (10.01 - 08)

בתאריכים אלו כל המלון לנשים בלבד

בס“ד

לאונרדו פלאזהלאונרדו פלאזה

חדרי מלון אקסלוסיביים 
המשקיפים לנופו המדהים 

של ים המלח

כשרויות מהודרות עם משגיחים צמודים 
אברכים יראי שמים

ארוחת גורמה, תפריט קולינארי עשיר 
ומגוון, בבסיס אירוח חצי פנסיון + קפה 

ועוגה בצהריים.

תכניה עשירה וייחודית- הרצאות תורניות, 
סדנאות, מופעי ערב מהשורה הראשונה

בנוסף הרצאה ייחודית לקהילתנו
ממורנו הרב אייל עמרמי שליט״א

בריכת מי ים המלח, סאונה רטובה ויבשה
בריכות ג׳קוזי, בריכת זרמים הידרו

מסאג׳, חדר כושר ועוד...
אפשרות לטיפולי בריאות בתוספת תשלום

כניסה חופשית
לקומת הספא הכוללת:

להתקשרות: לאה חסיד 052-7174723 
שי מפנק לכל מתארחת - כאייל תערוג

מספר מקומות מוגבל ל 50 ראשונות

מתנה לכל אישה

כניסה אחת חינם

לבריכת הגופרית

כאייל תערוג
השלוחה הקהילתית החרדית

1200 ₪ בלבד!
אוטובוס מהר חומה 

הלוך ושוב

להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ הקהילתי - לקבלת הודעות בלבד - 050-818-1284

ים המלח

לנופש נשים
נשות קהילת כאייל תערוג מוזמנות

במלון ספא יוקרתי

קבלת פנים למורנו ראש המוסדות ומנהל התלמוד תורה
הרה״ג אייל עמרמי שליט״א יהי רצון וחפץ ה' בידיו יצלח אמן!

מהנעשה במוסדות

פי עוללים ויונקים יסדת עוז"
"מ
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נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב

05:40 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( זמני תפילות ושיעורים שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
13:00 מנחה מנין א'  
16:20 מנחה מנין ב'  

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
19:15 )בתום השיעור בגמרא( ערבית מנין ב'  
20:15 )בתום השיעור המרכזי( ערבית מנין ג'   

גמרא מסכת בבא בתרא עם הרב שליט"א
18:45 ימים א', ב', ה'  

20:30 לאחר ערבית יום ד'   
שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   
חובת הלבבות יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי  
ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי   
פעילויות לנשים

יום שלישי          20:45 שיעור לנשים מפי הרבנית עטיה

תפילות לימות החול

16:10 )כ-30דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:25 )כשעה קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  
07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  
13:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

14:00 מנחה מנין א'  
14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
16:45 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

17:15 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש  
17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים  

פעילויות לנשים בשבת
13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

שירה והודאה ומסיבת חנוכה במוסדות "כאייל תערוג"
 להודות ולהלל


