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בס"ד, פרשת וישלח

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

"ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב, ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו, ַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח, 
ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר!" - מספרת לנו התורה על מקרה מצער ומזעזע שקורה 
במשפחתו של יעקב – דינה הבת נאנסת ומעונה ע"י שכם בן חמור, הכאב 
והעלבון עצומים, "ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמאֹד... ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה". 
והנה מספרת לנו התורה כיצד שמעון ולוי אחי דינה לובשים רוח קרב, 
ויוצאים והורגים עיר שלמה – "ְּבֵני ַיֲעקֹב, ָּבאּו ַעל-ַהֲחָלִלים, ַוָּיבֹּזּו ָהִעיר" 
וכו'. אם היו שואלים אותנו לדעתנו על שמעון ולוי, היינו אנחנו מעטרים 
אותם בצל"שים ובאותות גבורה, סוף סוף חינכו את הגוים שעם יהודים 
לא מתעסקים! היינו מכניסים אותם ללימודי ההיסטוריה ומספרים בגאוה 

על גבורה יהודית ומורשת קרב.
אבל לא כך עושה הזקן יעקב – יעקב אבינו מקלל התנהגות זו של בניו, 
ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם, אתם גנבתם את השיטה של עשו, עשו מטפל בבעיות 
בכח החרב, הוא בורך "ַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה". "ְּבסָֹדם ַאל ָּתבֹא ַנְפִׁשי, ִּבְקָהָלם 
ַאל ֵּתַחד ְּכבִֹדי", אני מבקש שלא יזכירו את שמי "ישראל" עם השיטה הזו, 
שיטת הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שיטה שאני בכח הזרוע 
אטפל בבעיות סביבי. "ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז", מקלל את חשיבת בניו, חשיבה 
של גוי, של עשו שבצוללות נושאות מטוסים וטילים, הוא יפתור בעיות, 
ומענישם עונש קשה, "ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב, ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל", מקללם בעניות 
קשה לכל חייהם, לכל צאצאיהם, אין לך עניים שבישראל אלא או משבטו 

של שמעון או משבטו של לוי אמרו חז"ל.
"ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב", אומר רש"י, היו בני יעקב ולא התנהגו כמו בני 
יעקב, לא נטלו עצה מהזקן, יש פה תלמיד חכם, 90 שנה עוסק בתורה בלי 
שבזבז דקה מזמנו על לימודים אחרים, 90 שנה רצוף, מדוע לא שאלתם 
מהי דרך יעקב! אתם ראיתם אותי אומר יעקב, כשהתמודדתי מול עשו, 
לא בחרתי בכח החרב, אלא בכח ההכנעה, "ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים 
ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאִחיו", כחו של יהודי אינו בחרב ולא בסוסים, כי "ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 

ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם ה' ֱאֹלֵקינּו ַנְזִּכיר".
רבותי, גם כשדוד המלך יצא לקרבות ומלחמות – היה עומד ומכריז: 
"ִּכי ֹלא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח, ְוַחְרִּבי ֹלא תֹוִׁשיֵעִני", כי עם ישראל מנוהל אחרת 
מהאנגלים והאמריקאים, הוא מנוהל בהנהגה על טבעית, לפי מצב זכויותיהם 
ותפילותיהם, לכן על כל חנית שהיה דוד מטיל, היה מפיל 800 חללים, 
והיה מתאנח על 200 שהרי ה' הבטיח אחד מכם ירדוף אלף, וענו לו בעבור 

אוריה החתי, יש כמה חטאים שמונעים את ההבטחה האלוקית, אלו דרכי 
הלחימה של העם היהודי – "ְוֵיְדעּו ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה, ִּכי ֹלא ְּבֶחֶרב ּוַבֲחִנית 

ְיהֹוִׁשיַע ה',  ִּכי ַלה' ַהִּמְלָחָמה"!
ולכן כותב הרמב"ן בפירושו לספר זכריה שהתואר של מלך המשיח הוא עני 
ורוכב על חמור, ומסביר הרב, כשתגיע הגאולה עם ישראל לא יצטרכו לכלי 
קרב, הגאולה תעשה בלא השתתפות של העם בלחימה, אלא בהישענות 
מוחלטת על הקב"ה. וכך כותב רבינו בחיי, צריכים אנו ללכת בדרכי 
האבות להתקין עצמנו להקביל פניהם )של הגויים( במנחה ובלשון רכה, 
ובתפילה לפני ה' יתעלה. אבל במלחמה אי אפשר שנא' "השבעתי אתכם 

בנות ירושלים" השביעם שלא להתגרות במלחמה באומות.
וגם הרמב"ן כותב, אילו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית מקדשנו - 
הבריונים אלו אותם אנשים שדרבנו בזמן בית שני את העם לצאת למלחמה 
נגד רומי, וסרבו להשמע לרבן יוחנן בן זכאי גדול הדור שביקש להיכנע 
ולהגיע להסכמים עם אספסיינוס קיסר רומי, עד שנאלץ רבן יוחנן להתחפש 
לאדם מת ולערוק מישראל ולהגיע לאספסיינוס ולרקום איתו הסכם סודי, 
שכאשר יכבוש את ירושלים ישאיר לנו את יבנה וחכמיה ולא יגע בהם 
וכך היה. אלו היו הבריונים האנשים הששים אלי-קרב אנשים ששיכורים 
מעוצמה צבאית וחושבים שכך ישיגו לעצמם ביטחון ורגיעה, אילו אותם 
אנשים היו נשמעים לרבן יוחנן בן זכאי לא היה נחרב בית מקדשנו ולא 

היו מתים מליונים של בני אדם.
וכך באמת מסופר באבות דר' נתן- שאספסיינוס בקש מהעם היהודי בזמן 
המצור רק אות כניעה והוא מסלק את צבאו סביבות ירושלים, וכך לשון 
המשנה )פרק ד,ה( "וכשבא אספסיינוס להחריב את ירושלים, אמר להם 
שוטים, מפני מה אתם מבקשים להחריב את העיר הזאת ואתם מבקשים 
לשרוף את בית המקדש וכי מה אני מבקש מכם, שתשגרו לי חץ אחת 
ואלך מכם, אבל הגמרא אומרת על הפסוק "פזר עמים קרבות יחפצון", 
מה גרם לעם ישראל להתפזר בין העמים, אלו קרבות שהיו חפצים בהם, 
השכרות של כוחי ועוצם ידי - של עוצמה צבאית ולכן הם נמצאים בסכנה 
גדולה מאד, שאם ח"ו לא נשנה את הגישה של כוחי ועוצם ידי הושבענו 
שהקב"ה יתיר את בשרנו כצבאות או כאילות השדה ח"ו. ומעשה אבות 

סימן לבנים שיאחזו בדרכי אבותיהם, אמן כן יהי רצון.
שבת שלום, אייל עמרמי
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פתיחת ארון הקודש

מעשה נפלא, הממחיש כיצד יש להתייחס למלאכת חינוך ילדי ישראל:
לפני עמוד ההוראה, מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, הגיעו 
שני אנשים לדיון. אחד מהם עובד לפרנסתו כנהג הסעות, ומסיע בכל 
בוקר ילדים לתלמוד תורה, והשני הוא מלווה הממונה מטעם התלמוד 
תורה כאחראי על ההסעה. שניהם נוסעים יחד בכל בוקר, ולאחרונה 
פרץ ביניהם ויכוח: מי מהם צריך לפתוח את הדלת ולהעלות את הילדים 

הקטנים אל הטנדר...
מה שהתחיל כוויכוח גרידא הפך עד מהרה לריב של ממש, ומשכך באו 
השניים לפני רבי שלמה זלמן שיכריע בדבר. רבי שלמה זלמן חייך אליהם את 
חיוכו האוהב, והשיב להם במילים הבאות: "אתם הלא עוסקים בהסעת ילדים 

תורה. כל ילד הלומד תורה הינו ספר תורה קטן, ואם לתלמוד 
כן המכונית המסיעה אותו היא בגדר 'ארון 
קודש'. פתיחת דלת המכונית היא איפוא 
'פתיחת הארון', והעלאת הילדים לטנדר 

והורדתם היא ממש 'הוצאה והכנסה'...
"והנה", המשיך רבי שלמה זלמן לומר, 
"מעולם לא נתקלתי בבית הכנסת בשני 
בני אדם המתדיינים ביניהם מדוע דוקא 
הוא צריך לגשת ולפתוח את ארון הקודש 
ולא חברו...". במילותיו הקצרות האיר רבי 

שלמה זלמן באור חדש את תפקידם של השניים. מעתה הוויכוח נמשך, 
אך השניים החליפו צדדים: כל אחד מהם רצה כעת לזכות בכבוד הגדול 
של פתיחת הדלת לילדים... כל ילד התקבל בטנדר הקטן בכבוד ובאהבה, 
בליטוף ובנשיקה. שהרי לא ילדים קטנים הם מסיעים כאן, כי אם ספרי תורה!
הדברים הללו מן הראוי שייחרטו באותיות של זהב בכל חדר מלמדים, 
כדי שהם ישננו שוב ושוב את האמת המאירה: תפקידם אינו מילוי משרה 
תורנית גרידא, והילדים עליהם הם מופקדים אינם סתם תלמידים. התפקיד 
הוא קדוש ונשגב, כי הם אלו המעבירים את התורה הקדושה הלאה לדורות 
הבאים. בזכותם ממשיך עם ישראל לשאת את מורשתו לנצח, ושכרם 

לעתיד לבא מי יוכל לשער!
סיפר הרב אליעזר טורק שליט"א בשם אביו: לפני עשרות שנים זכיתי 
להשתתף באסיפת מחנכים בפתח תקוה, אשר בראשה עמד הגאון הצדיק 
רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל. בפתח דבריו אמר הרב דסלר כך: "יראתי 
בפצותי שיח... אני עומד כאן וחושש לדבר". לנוכח מבטיהם התמהים של 
המלמדים, ביאר הרב דסלר את דבריו: "סבורים אתם שאני עומד לדבר 
רק לפני כמה עשרות מחנכים... לא ולא! אני עומד כאן, ורואה למול עיניי 
אלפי ילדים. כל תלמידיכם בהווה, וכל התלמידים שיבואו במהלך השנים, 

כולם תלויים בגישה שלכם למלאכת החינוך. לפיכך – יראתי"!
עוד הוסיף הרב דסלר ואמר: "מי יודע אצל מי מכם יופקד גדול הדור 
הבא. אולי אצל אחד מכם יצמח רבי עקיבא איגר, חתם סופר, חפץ חיים... 
וגודל השפעת המחנך על תלמידו אין לשער ואין לתאר. נמצא אם כן, 
שבמילה אחת כאן אוכל להשפיע על גורלו של גדול הדור הבא, וממילא 

של כל הדור. אם כן זהו פחד עצום לדבר"!
האחריות המוטלת על כתפיהם של הורים ומחנכים נוראה היא. עליהם 
לדעת ולשנן לעצמם תמיד, כי בידיהם נמצא המפתח לכל עתידו של הילד 
או התלמיד. במעשיהם, הנהגתם ודיבוריהם, הם משפיעים השפעה עצומה 
על נפשם הרכה של הילדים, ועלולים לקבוע את דרכם לכל ימי חייהם.

אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי    

לולא הנתינה איש לרעהו לא היה האדם יכול להתקיים. אדם בטבעו זקוק 
לחיי שותפות, זקוק לעזרה מהזולת, וזה מרגע היוולדו שזקוק לאדם 
שילבישו ולאמו שתאכילהו, ולכן תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה 

גמילות חסדים.
חיי השותפות ישנם גם אצל בעלי חיים. סוס היאור, וקרנף ושאר הבהמות 
הגדולות אינם יכולים להוציא את התולעים השורצים על גופם. לכן עשו 
ברית עם העוף הנקרא נקר, שמטייל על גבי הבהמה ומנקר התולעים שעל 
גופה. הבהמה נהנית מזה, וחיי השותפות טובים לשניהם. כך חיי שותפות 

בין אדם לחברו מביאים תועלת לשניהם.
פעם אחת הגיע אל ה'חפץ חיים' עסקן נודע שהקים בעירו תלמוד תורה 
וקופת גמ"ח שהוא ניהלם בעצמו. המוסדות ב"ה התפתחו יפה והעבודה 
בשני השטחים האלה גזלה באמת את זמנו. הוא נאלץ להזניח את עסקיו 
הפרטיים. רעייתו החלה להציק לו על כך ודרשה במפגיע שימסור את 

הנהלת המוסדות הנ"ל לאחרים.
אותו עסקן העוסק לשם שמים לא רצה להיכנע לדרישת אשתו, ומשום 
'שלום בית' הגיעו שניהם לכלל החלטה: למסור את הכרעת העניין לרבינו 
הח"ח זצוק"ל וכאשר יגיד כן יקום. כשהגיע לבית ה'חפץ חיים' ראה איך 
החל לומר את הפרק 'מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר' כדרכו בקודש בזמן 
הסעודה, סיים את הפסוק האחרון של הפרק "אך טוב וחסד ירדפוני כל 
ימי חיי וגו'" ופנה אל האורח העסקן הנ"ל )יש לציין שהחפץ חיים לא 
ראהו ולא הכירו מעודו(, וכך אמר החפץ חיים בביאורו לפסוק כדלהלן:

"פליאה עצומה היא על דוד מלך ישראל, איך הוא אומר שטוב וחסד 
ירדפוהו, היתכן ששני הדברים הטובים האלה יהפכו לרודפים, הלוא 
רוצחים וחומסים המה הרודפים ויורדים לחיי האדם, אבל טוב וחסד מה 
יש להם לרדוף? אתמהה! שמע מינה, שלפעמים נדמה לו לאדם שעסק 
הטוב והחסד נעשה לו כרודף ויורד לחייו, גוזל את זמנו היקר לו, מפריע 
בעסקיו וגורם לו להפסדים ח"ו, משבית את שלום הבית וכו' והיצר מפתהו 

להזניח את המעשה הטוב והחסד. מה יש לו לבן אדם לעשות אז? "
או אז המשיך החפץ חיים את ביאורו לקושיה: וכאן מייעצהו נעים זמירות 
ישראל: שמע בני, אפילו אם לדעתך הטוב והחסד רודפים אותך באמת, אל 
תעזבם, אלא התפלל לה' ש'אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי'. שיהיו רק 
כאלה 'רודפים' ולא אחרים ח"ו )שישנם רודפים אחרים כידוע( ומרודפים 
של טוב וחסד בוודאי לא יאונה לצדיק כל אוון, ורק יקוים בו 'ושבתי 
בבית ה' לאורך ימים'". יותר מכך האורח לא היה צריך לשמוע... )דרשו(

כיף לי מאוד בתלמוד תורה, יש דברים טובים ומאתגרים, אני 
מתקדם יפה בלימודים, וכל זה בגלל הצוות החם שנמצא סביבי 

והמחנך הרב יצחק צופיוף שליט"א.

שמי ישראל חיומי מכיתה ז'
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לפעמים השמיעה היא שחסרה

ּמּוָבא ְּבַאַחד ַהְמָפְרִׁשים ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא )יומא פב ע"א( ְּבִדין ְמֻעֶּבֶרת 
ֶׁשֵהִריָחה ַּתְבִׁשיל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְורֹוָצה ִלְטעֹם ִמֶּמּנּו, ֶׁשּלֹוֲחִׁשים ָלּה ְּבָאְזָנּה: 
"ִּכּפּור". ְוַהָּדָבר ַמְפִליא, ְוִכי ִהיא ֹלא יֹוַדַעת ֶׁשַהּיֹום הּוא ִּכּפּור? ֶאָּלא ָאֵכן 
יֹוַדַעת ִהיא, ַאְך ִאם ִהיא ִּתְׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים ֵמֲאֵחִרים ֶזה ַאֶחֶרת, ִמָּכאן 

ֶׁשָּלֹאֶזן ֵיׁש ֹּכַח ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע.
ָלֵכן ּכֹוֵתב ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָּפאּפֹו ַּב"ֶּפֶלא יֹוֵעץ", ֶׁשְּפֻעַּלת ַהְּׁשִמיָעה ִמִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְלׁשֹון ִלּמּוִדים ֶׁשּדֹוֵרׁש ְּבַצחּות ָלׁשֹון, ָרָחב יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִלְלֹמד ְּבַעְצמֹו ִסְפֵרי 
מּוָסר. ְוַהֶהְסֵּבר ְלָכְך הּוא ָּכָאמּור, ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּמַחֵּזק אֹוְתָך, 

ֶזה יֹוֵתר ִנְכָנס ֶאל ַהֵּלב ֵמֲאֶׁשר ֵּתֵׁשב ְוִתְקָרא ְלַבד ְּבתֹוְך ַהֵּסֶפר.
ַהָּגאֹון ַהִחיָד"א ּכֹוֵתב )בספרו שם הגדולים(: ְוָׁשַמְעִּתי ֵמַרב ֶאָחד ֶׁשִּקֵּבל 
ֶׁשַהָּגאֹון ַמַהְרַׁש"ל ְּבִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַההֹוָרָאה ְלַרב ְוַאב ֵּבית ִּדין, ִצָּוה ְלמֹוִכיַח 
ֶאָחד ֶׁשָּיבֹוא ְּבָכל יֹום ָׁשָעה ַאַחת ְויֹוִכיֶחּנּו ְוַיְזִהיֶרּנּו ְּכִאּלּו הּוא ֶאָחד ֵמֶהָהמֹון, 
ִּכי ָּכְך ְרצֹונֹו ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה לֹו. ּוְבֵעת ֶׁשָּבא ַהּמֹוִכיַח, ֵּתֶכף ַהַּמַהְרַׁש"ל ִמְתַעֵּטף 
ְויֹוֵׁשב ִלְׁשֹמַע ּתֹוְכחֹות מּוָסר ְּבִיְרָאה ָוַרַעד ִלְפֵני ה'. ַאְׁשָריו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו 

ְוַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו ַרב ָחִסיד ְוָקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
ְּכלֹוַמר, ַהַּמַהְרַׁש"ל ֶׁשָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹור, ָׂשַכר ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּיֹבוא ְּבָכל יֹום ְויֹוִכיַח 

אֹותֹו ּתֹוְכחֹות מּוָסר, ַוֲהֹלא ְלֶפֶלא הּוא, ַמה ְּגדֹול ַהּדֹור 
ָצִריְך מֹוִכיַח ֶׁשִּיֵּתן לֹו מּוָסר, ְוִכי ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד ְלַבד? 
ֶאָּלא ַהֶהְסֵּבר הּוא ָּכָאמּור, ֶׁשְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד ְלַעְצמֹו הּוא 
ֹלא ַמְחִּדיר ֶאת ַהְּדָבִרים ְלתֹוְכֵכי ִלּבֹו ְּכִפי ֶׁשָאָדם ַאֵחר 

ָיכֹול ְלַהְחִּדיר ּבֹו.
ִנְמָצא, ֶׁשּמּוָסר ָצִריְך ִלְׁשמַֹע ְוֹלא ַמְסִּפיק ַרק ִלְלמֹד, ְוַעל 
ֶזה ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך )טו, לא(: "ֹאֶזן ֹׁשַמַעת ּתֹוַכַחת 
ַחִּיים ְּבֶקֶרב ֲחָכִמים ָּתִלין". ֵאֶּלה ָהיּו ְּגדֹוֵלי ָהעֹוָלם 

ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ָלנּו.
ַמְמִׁשיְך ָהַרב ֶּפֶלא יֹוֵעץ ְואֹוֵמר, ִּבְהיֹות ֶׁשרֹוֶאה ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶאת 
ֹּגֶדל ַמֲעַלת ְׁשִמיַעת ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר ְוָהַאָּגָדה, ֵמִבין הּוא ֶׁשָעִתיד הּוא ְלַהְפִסיד 
ְּבָכְך ֶאת ֲעָמלֹו ֶׁשָעַמל ָּבנּו ְלָהִסית אֹוָתנּו ִמֶּדֶרְך ה', ְואֹוֵמר: ַּכָּמה ָעַמְלִּתי 
ִּבְכֵדי ְלַגֵּיס ֶאת ָהָאָדם ַהֶּזה ְלׁשּורֹות ֵחיִלי, ְּבֶאְמָצעּות ַהְּׁשָקִרים ְוָהַרָּמֻאּיֹות 
ֶׁשֶהְחַּדְרִּתי ּבֹו, ְוָכֵעת ִיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר, ַיֲעֶנה ַעל ֲאִמיַרת ַהַּקִּדיׁש ָוָׁשב 
ְוָרָפא לֹו, ִּכי ִיָּמֲחלּו ָּכל ֲעוֹונֹוָתיו, ְוִנְמָצא ֶׁשָּכל ֲעבֹוָדִתי ָהְיָתה ָלִריק, ָמה 
ֶאֱעֶׂשה? ָלֵכן, ָּבא ּוֵמִסית ֶאת ָהָאָדם ֶהֵּסת ָּכפּול ֶׁשִּיְהֶיה ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּתֹוָכחֹות, 

הּוא ַמְכִניס לֹו ָלֹראׁש ְּדָבִרים ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְׂשָנא ֶאת ִּדְבֵרי ַהּמּוָסר.
הּוא אֹוֵמר לֹו: מּוָסר ֶזה ָּדָבר ָחׁשּוב, ֲאָבל הּוא נֹוַעד ַלֲאָנִׁשים ְּפחּוִתים, ַּבֲעֵלי 
ָּבִּתים ְּפׁשּוִטים, ַאָּתה ַצִּדיק, ַאָּתה ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשֹּלא ָצִריְך ִלְׁשֹמַע מּוָסר, 
ֹלא ֲחָבל ַעל ַהְּזַמן ֶׁשְּתַבְזֵּבז ָׁשם? אֹו ֶׁשהּוא אֹוֵמר לֹו: ִּבְׁשִביל ָמה ַאָּתה ָּבא 
ִלְׁשֹמַע ּתֹוָכחֹות ָּכל ַהּיֹום... ַאָּתה ָאָדם ָסִדיְסט ֶׁשָּכל ַהּיֹום אֹוֵהב ֶׁשּצֹוֲעִקים 
ָעָליו? ָמה ַאָּתה ׁשֹוֵמַע מּוָסר? ֵלְך ִּתְׁשַמע ִּדְבֵרי ֲחִסידּות, ֵאיְך ה' אֹוֵהב ֶאת 
ָּכל ְיהּוִדי ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם. ֵלְך ִּתְׁשַמע ִׁשעּור ַּבֲהָלָכה אֹו ַּבַּדף 

ַהּיֹוִמי. ָהִעָּקר ַאל ְּתַגֶּלה ֶׁשָעַבְדִּתי ָעֶליָך...
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רבי בן־ציון פלמן זצ"ל, בסיפורי השגחה מדהימים על "עלילותיו של 
הקב"ה" וכיצד הוא מנהיג את עולמו בחסד וברחמים.

ביום מן הימים, כשנתיים לאחר החתונה של ילדו האחרון, ישב רבי בן־ציון 
בביתו ואחד מידידיו מבני גילו נכנס. אמר לו רבי בן־ציון: "היום הוא 
לדידי יום גדול. כי ברוך ה' הבוקר סיימתי את החובות שלנו מחתונות 
הילדים". הוא הגביה עיניו לשמים, האדימו פניו ודיבר רבות על אמונה 
ובטחון בקדוש־ברוך־הוא המחיה את כולם ומלכותו בכל משלה, הרחיב 
בעיקר על־פי מה שאמרו חז"ל "כל הלומד תורה לשמה מעבירים ממנו 

עול מלכות ועול דרך ארץ".
סיים הרב את דברו ואמר: "אכן יש להשתדל כדי לחתן את הילדים, אבל 
ההשתדלות העיקרית והאמיתית היא ללמוד – שכל העול יהיה בתורה, 
ובכך יש את ההבטחה ש-'מעבירים ממנו עול מלכות ודרך ארץ', ומי 
שעמל ויגע בתורה לשמה ייווכח בחוש כיצד כל הדברים יישכחו ממנו".

כך קיים רבי בן־ציון בעצמו לקראת נישואי הילדים – להסתופף תחת 
המטרייה של עול תורה "כשור לעול וכחמור למשא".

דג טורף
אחד מבני משפחתו של רבי בן־ציון ניסה להיכנס להשקעה 

כספית מסוימת שיש בה סיכון כספי, והמטרה הייתה – 
נישואי הילדים בעתיד. רבי בן־ציון תמה והבהיר לו: "וכי 
אתה צריך לעזור לקדוש־ברוך־הוא כיצד לסייע לאחד 
כמוך שיושב ולומד?! וכי הוא זקוק לעזרה שלך?! תן 

לו לעשות בדרכים שלו, אל תיכנס לסיכונים 
כדי לסייע לו..".

"הרי יש לי ילדים, ואני צריך לחתן אותם. 
אני מוכרח לכאורה לעשות משהו", תמה 

האיש. התעניין רבי בן־ציון: "תאמר לי רבי 
נפתלי היקר, אתה אדם מאמין?".

"כן" ענה האיש. "אם כן, אתה יכול להבין שהקדוש־ברוך־הוא לא צריך 
את עזרתך. מה לך לדאוג כיצד לחתן את הילדים, יש לו לקדוש־ברוך־

הוא את האפשרויות שלו כיצד לנהל לך את העניינים".
"וכיצד אתה חיתנת 12 ילדים?", שאל אותו האיש. "הקדוש־ברוך־הוא עוזר, 
מה אתה שואל שאלות, סמוך עליו". בן המשפחה התעקש: "אבל כיצד 
חיתנת אותם?". "הקדוש־ברוך־הוא עוזר". בן המשפחה שאל ברביעית: 
"אבל למעשה, בשטח, כיצד חיתנת אותם, איך עזר לך הקדוש־ברוך־הוא?". 
וכך למרות שדיבר ברמיזה ובקודים, אחרי תחקיר עמוק הצליחו לפצח 

את הפרטים של כמה ניסים נסתרים בודדים.
ובכן. כאשר אחת הבנות עמדה בתקופת 
מסוימת  הצעה  על  דיברו  השידוכים 
שהייתה מותנית בסכום כספי שנקבו, 
ולרבי בן־ציון לא היה כלום, אבל כלום. 
הוא המשיך את החיים כרגיל ברוגע, 
מתוך 'ביטחון' שאם העניין שייך אליו 
הוא יהיה שלו. באותו זמן שהיה כבר 
צריך להניח את הדברים על השולחן – 
לכאן או לשם, דפק בביתו יהודי חשוב, ראש 

ישיבה מפורסם, והציע לרבי בן־ציון שימסור שיעור בישיבתו בבוקר, 
כחצי שעה לאחר שחרית, שיעור בהלכה.

ראש הישיבה הנ"ל כבר הציע לו בעבר וביקש ממנו כמה פעמים למסור 
שיעור, אלא שרבי בן־ציון סירב באומרו כי קשה לו המאמץ הנוסף משום 
שהוא כבר מלא בסדרי לימוד ושיעורים במשך היום. אבל הנה, שוב 
החליט ראש הישיבה שליט"א להגיע בכל זאת לביתו ולהציע שוב את 

הרעיון של מסירת שיעור.
הפעם הוסיף ראש הישיבה ואמר: "ישמע נא כבוד הרב, אני נותן לכם 
כעת מראש תשלום לכמה שנים 40 אלף דולר והרב ימסור את השיעור", 
ובאותו מעמד הוציא 40 אלף דולר במזומן והניח על השולחן. רבי בן־ציון 
ראה בכך אות משמים, משום שהסכום שעמד על הפרק בהצעת השידוך 
היה 40 אלף דולר. הוא הרהר מעט והשיב בחיוב. ואכן, השידוך התקדם 

ועלה על דרך סלולה, ולאחר כשבוע וחצי התקיימה שמחת הווארט.

ומעשה מיוחד נוסף. מפליא גם הוא, גם ציפור מצאה בית
הרב פלמן והרבנית עם החתן נכנסו בצוותא לדירה אותה עתידים לכאורה 
לרכוש כדי לחתום על החוזה. מיד כאשר המוכר ראה את הגרב"צ 
הכריז: "אני מוריד שלושים אחוז ממחיר הדירה שביקשתי". 

הדבר לא היה מובן.
מה קרה שהוא מוותר לפתע על סכום נכבד, לאחר שכבר 
סוכם סופית על מחיר ובאו רק לחתום. פלא. ביציאתם 
מהבית ליווה המוכר את השלושה, ואז פנה בלחש לחתן 
והסביר את הענין: "כאשר דיברו איתי על קניית 
הדירה לא ידעתי מי אתם, שמעתי שם 'פלמן' 
אבל לא התחברו לי הדברים. כאשר ראיתי 
לפתע את אבא שלך, שהוא מורי ורבי, מעת 
שלימד תורה בישיבת "מכנובקה". התרגשתי! 
עברו כבר למעלה מעשרים שנה מאז, אבל מה שלי 
זכור עד היום מהישיבה הם השיעורים שלו. השתתפתי גם בשיעורי 
ההלכה שנאמרו בבית שלכם בקטנותם וזכורני את הצפיפות, והשיעורים 
מלווים אותי עד הלום עם זיכרונות טובים מאוד, כי הם שינו לי את מהלך 
החיים, רוממוני לגישמאק )עריבות מלימוד התורה וקיום מצוותיה(, 

למושגים בלימוד תורה."
"כיון שאני חייב את איכות החיים לאביך, ראיתי כעת להכיר לו תודה 
ולהוריד דרסטית מהמחיר שביקשתי. ורצוני שהרב יידע על כך, וכעת הוא 
הרי יאמין לסיפור העשירות שלי ממנו ושאני דובר אמת, כי הרי הורדתי 
סכום כה גבוה, תספר לו עד כמה השיעורים שלו תרמו לעתיד חיי!..".

כאשר הבן סיפר על כך לאביו הוא שתק. אחר־כך הסיט מעט את המחשבות, 
וסיפר: לאחר מלחמת ששת הימים נכנס יהודי לחדרו של כ"ק האדמו"ר 
מסאטמאר רבי יואל זצ"ל בהתפעלות, 'האם הרבי שמע מה קרה, הנה 
תוך כמה ימים כבשו את כל ארץ־ישראל והפציצו להם לישמעאלים 
הערבים את כל המטוסים, ניסים גלויים!'. האדמו"ר לא התפעל, אלא 
הגיב: 'נו נו'. לאחר מכן הוסיף: 'מה אעשה, אני מתפעל הרבה יותר 
כיצד יהודים בארץ־ישראל קונים דירות לילדים שלהם, בכך רואים 
ניסים גלויים הרבה יותר", וזהו גם ציפור מצאה בית, כל שכן שבניו של 

המאמין ובוטח בקב"ה בכל ליבו.

נפלאות ההשגחה הפרטית

"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו, ֶאל-ֵעָׂשו ָאִחיו, ַאְרָצה ֵׂשִעיר, ְׂשֵדה ֱאדֹום." )בראשית לב ד(
מעיר רש"י על הפסוק מהמדרש, מלאכים "ממש" שלח יעקב אל עשיו אחיו, מדוע אומר רש"י מלאכים "ממש", מה הדגש במילה "ממש"? הסביר 
את הדבר הצדיק רבי מאיר מפרמישלאן: שנינו במסכת אבות )פרק ד', משנה י"א( "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד" שהוא מלאך 

המליץ טוב בעדו, יעקב אבינו שלח אל עשו מלאכים שנבראו מהמצוות שעשה כדי שימליצו טוב בעדו.
ובדרך רמז "ממש" ראשי תבות מלאכים ממצוות שעשה.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק מיכאל מינץ ני"ו מכיתה ב'
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הרש"ש - רבי שלום שרעבי זצ"ל

במשפחת שרעבי נולד בן יפה תואר ושמו שלום. כמסורת יהודי תימן, גם 
הילד שלום הולך ללמוד תורה אצל ה"מארי", מחנך הילדים. אך נפשו של 
שלום אינה מסתפקת בלימוד התורה הרגיל ובחיים השגרתיים. בלילות, 
לאור הנר, כשכולם סביבו ישנים, צולל שלום אל תוך ספרי חכמת הקבלה.
הוא מחליט לעשות מעשה, לעלות לבדו לארץ ישראל. בהגיעו לגיל 
שמונה עשרה, נפרד שלום מבני משפחתו ומתחיל את מסעו הארוך 
לעבר ארץ ישראל. עם תרמיל קטן, מעט אוכל ומים, ספר קבלה ולב 
בוער, שם שלום פעמיו אל עדן, עיר הנמל של תימן שהייתה אז שער 

היציאה אל העולם הגדול.
בעיר, מוצא שלום עבודה מזדמנת בשוק המקומי ואוסף פרוטה לפרוטה, 
כשנמצא בידיו הסכום הדרוש, הוא קונה כרטיס ועולה על אוניה המפליגה 
לבומביי שבהודו, זה היה נתיב העלייה לארץ ישראל באותם ימים. התחנה 
הבאה במסעו היא בבל, שבועות ארוכים של הפלגה באוקיינוס ההודי 
הסוער, מייד כשמגיע לעיר הנמל הוא מצטרף לשיירת סוחרים שיוצאת 

צפונה, דרך המדבר לבגדד. 
זמן קצר לאחר שהגיע לבגדד, מאתר שלום את מקום מושבה של חבורת 
המקובלים שבעיר ומצטרף אליה. הוא אינו מספר להם דבר על מעלותיו 
שלו עצמו. הוא יושב בצד ומאזין בשקיקה לדברי הזוהר והאר"י הקדוש 

הנלמדים שם. שם הוא יושב עד שנזדמנה לו שיירה ההולכת לדמשק בירת 
סוריה, שם הוא עובד כעגלון אצל גביר יהודי, כדי לחסוך את הסכום 
הדרוש לפרק האחרון במסעו אל ארץ ישראל. כאשר זמנו מאפשר לו, 
הוא פוקד את בית המדרש שבו לומדים חכמי הקבלה המקומיים, גם כאן, 
אין הוא מגלה להם מיהו באמת ויושב בצד, נחבא אל הכלים. כשמגיעה 

העת המיוחלת, יוצא שלום שוב אל הדרך.
בהגיעו לארץ ישראל הוא עולה מייד לירושלים ושם את פעמיו אל 
חבורת מקובלי בית-אל. הוא פונה ישירות אל העומד בראשם, רבי גדליה 
חיון, מספר לו כי הוא בחור יתום וחסר כל שעלה מתימן ומבקש ממנו 
לחוס עליו. הוא מתקבל לעבודה כשמש המסדר את הספסלים, מחזיר 
את הספרים למקומם ומעלה אור במנורות. וכך, יום אחר יום, מסתופף 

שלום בצילה של חכמת הקבלה במסווה של משרת חרוץ.
ואז קרה הדבר. כאילו נסתלקה ממנו דעתו, יום אחר יום, רבי גדליה חיון, 
אינו מצליח להשיב לשאלות תלמידיו, ליבו של רבי שלום אינו מאפשר 
לו לעמוד מנגד ולהחריש בזמן שחבריו נזקקים להדרכה רוחנית. אך 
מה יעשה? אין הוא רוצה לחשוף את זהותו, עדיין לא הגיעה העת. מצא 
עצה: מעט לפני חצות הלילה, טרם שמגיעים המקובלים לבית המדרש, 
הוא כותב על פתק את התשובות לשאלות שעלו ומטמין את הפתק בתוך 
ספרו של רבי גדליה, לאושרם של רבי גדליה וחבורת תלמידיו לא היה 

קץ, אולם מי הוא זה שמטמין את הפתקים מעת לעת, לא ידע איש.
כשנודע לה על הפרשה המסתורית, מחליטה חנה, בתו הצעירה של רבי 
גדליה, שהיא תפתור את התעלומה, לילה אחר לילה מסתתרת חנה מאחורי 
חלון בית המדרש וממתינה בסבלנות. לילה אחד, בעודה עומדת בחלון, 
קפואה מקור, רואות עיניה את המשרת שלום נכנס בחשאי, מצית את 
הפתילה במנורת השמן הקטנה, כותב בחרדת קודש דבר מה על פתק, 

מביט לכל עבר ומטמינו בספרו של אביה.
הסוד התגלה. משנודע הדבר, מושיב רבי גדליה את "שלום המשרת" 
לימינו בראש השולחן, ולימים אף מכתיר אותו כממשיך דרכו. חנה בתו, 
נישאה לו לאישה. מאותו היום ואילך החלה תקופה חדשה בחייו של רבי 
שלום שרעבי, לא עוד מקובל נסתר, כי אם ראש וראשון למקובלי בית-אל.

תשבץתשבץ
לפרשתלפרשת
וישלחוישלח

א.  באיזו מילה בפרשה ניתן להיעזר כדי להכין לימונדה בשבת, עפ"י ה"בן איש חי"?
תשובה: סולם = ר"ת - סוכר, לימון, מים.ב.  היכן מצאנו בפרשה ש"גלידה" יורדת 

מהשמיים?
תשובה: ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה – אונקלוס: ּוְגִליָדא )ֲהָוה( ָנֵחית ֲעַלי ְּבֵליְלָיאג.

ג. איזו מילה בפרשה רמוזה במשפט הבא: "משטרה צבאית מברכת את הקדוש ברוך 
הוא. בקיצור" ?

תשובה:  מצבה – מצ )ר"ת – משטרה צבאית(, בה )ברוך השם(

יש לכתוב את התשובות מצד לצד. התשובות הנכונות יגלו
בטור המודגש, מלמעלה למטה:  ישן וחדש שבפרשה. 

1. יצאה לראות בבנות הארץ.

2. יעקב ועשיו נפרדו, עשיו הלך ______

3. יעקב העביר את משפחתו מעבר למעבר ______ )בכתיב מלא(.

4. קבורה באלון בכות.

5. בן עשיו ועדה.

6. לא יאכלו עד עצם היום 
הזה.

7. האבא של שכם.

8. השם שיעקב נתן 
למקום בו הוא התאבק עם 

המלאך.

9. שני האחים שטפלו 
בשכם ובאנשי עירו, לפי 

סדר

חידה מספרית
התוכלו לדעת את פתרון החידה?

1+4=5
2+5=12
3+6=21
8+11=?
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 שני י"א כסלו תש"פ יום                                                                                                                  בס"ד        
     

 יקריםההורים ל

 !אגרת אישית 

 

  הבאה עלינו לטובה  בשעה טובה ומוצלחת בשנת הלימודים  לבשרכם כי שמחים אנו 

  ותיכון בהר חומה בראשות מורה דרכנו                     תשפ"א יפתח סמינר שנת 

 הגאון רבי אייל עמרמי שליט"א.

על פי טהרת הקודש   דרך משמעותית בירושלים וסביבותיה הסמינר יהווה אבן

 ודרכי אבותינו ללא פשרות בחינוך התלמידות ובהקניית הכלים לעתידם. 

 סמינר ללימודי קודש ויהדות 

 סמינר מקצועי  ולמקצועות החול: 

                                                                      בגרויות 

                                                        מגוון מגמות בהתאמה אישית: 

 מחשבים, אדריכלות ומכשור רפואי                                                                  

                                      תעודות בסיום י"ב 

 כנס הפתיחה יתקיים בעז"ה לאחר חנוכה 

 פרטים יבואו בהמשך. 

 בברכת "ויהי נועם ד עלינו ומעשה ידינו"... 

 ההנהלה. 
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זמני תפילות ושיעורים

16:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:25 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

14:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 

15:00 מנחה   

15:30 שיעור מוסר  

17:00 שיעור הלכה  

17:13 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:35 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

17:35 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

05:45 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  

08:15 שחרית מנין ד'  

16:20 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  

בתום השיעור המרכזי ערבית מנין ב'   

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון  

אמונה ובטחון יום שני   

פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי  

ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   

הלכות שבת/מועדים יום חמישי  

פעילויות לנשים

20:45  שיעור בנושא חינוך מפי גב' אלינור יום שלישי  

בית כנסת "כאייל תערוג"
 בראשות הרה״ג אייל עמרמי שליט״א 

רחוב שמחת כהן 23 - הר חומה 
מתחם קרית חינוך "כאייל תערוג"

מנחה וערבית: בהדלקת נרות)20 דק'(
שחרית: 07:45
מנחה: 15:00

ערבית: בצאת שבת
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להזמנת מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א לשיעורים וכנסים - אליהו: 1-599-502051 שלוחה 5!

ביום ג', י"ט כסלו )17/12( ידרוש מורנו הרב ב:

באר יעקב – 19:00, ביה"כ "בוסקילה", רחוב שא-נס 18

פתח תקוה – 20:00, ביה"כ "משכן שלמה", רחוב השומר 34

ד!
לב

 ב
ול

הח
י 

ימ
 ב

אה
רי

לק
ת 

יו
ומ

רס
הפ

ת 
עו

וד
המ

ממראות נסיעתו של מורנו ורבנו שליט״א 
בשיעורי התורה ברחבי קליפורניה לוס אנגלס


