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למה לא כולם זוכים 
לבנים תלמידי חכמים??

בס"ד, פרשת וישב 

בעזרת השם, יחול השבוע חג החנוכה – חג שחז"ל אמרו עליו שמוכר 
אדם כסותו ולוקח שמן להדליק – אם צריך, על האדם למכור את הבגדים 
ולילך ערום אבל את חג החנוכה עליו לקיים, מה שלא קיים בשאר חגים 
ומצוות, והכותרת שאנשי כנסת הגדולה נתנו לחג באיזכור שבתפילה 
היא, 'מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ורשעים ביד צדיקים'!

הלימוד שחג החנוכה מלמדנו הינו שהנצחון לא נמצא בצד של החזקים, 
המאומנים, המיומנים או המקצועיים, אלא הפוך הנצחון נמצא תמיד 
בצד החלשים, כי ָהֱאֹלִקים ְיַבֵקּׁש ֶאת הִנְרָדּף, הקב"ה תמיד מתגייס לצד 
הנחלשים, ואפילו אם הצדיק הוא שרודף את הרשע, האלוקים יבקש את 
הנרדף. 'מציל עני מחזק ממנו', לא משנה מי הצודק! ואומר ספר החינוך, 
מדוע באמת קיימת החוקיות הזו שאלוקים יבקש את הנרדף וזאת משום 
)מצוה ת"ר( "כי הנרדף לעולם עיניו וליבו אל השם להושיע מיד רודפו 
וכעניין שכתוב והאלוקים יבקש את הנרדף, כלומר הנרדף מבקש לאלוקים 

ומתחנן לו ע"כ צוונו ברוך הוא לעזור לו".
ולכן אמרו חז"ל, 'אין לך נרדף שבעופות יותר מתורים ובני יונה, והכשירם 
הכתוב על גבי המזבח', יש הרבה עופות שיודעים לשוט בשמיים, ולעוף 
בצורה המקצועית ביותר – ואף עצם זר לא מנסה להתקרב לשמיים 
הטריטוריאליים שבהם הם שולטים, אבל התחושה של העוצמה והכח 
פוסלים אותם מלהיות קרובים למלכו של עולם, דווקא את אותם יונים 
ותורים שאין להם שום תחושת עוצמה, הם האהובים על מלכו של עולם, 

ובהם בחר ה' להיות אמצעי קירוב )קורבן( בין האדם לבין בוראו.
וכך אמרה חנה בשירתה ותפילתה, בה היא מתארת כיצד ה' מתגייס 
תמיד לצד החלש, "ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם - ִנְׂשָּכרּו, ּוְרֵעִבים - ָחֵדּלּו", "ֶקֶׁשת ִּגּבִֹרים 
- ַחִּתים". סופה של הקשת של הגיבורים שחשים בעצמם שהם גיבורים 
להישבר, "ְוִנְכָׁשִלים - ָאְזרּו ָחִיל", אך מי שמרגיש שהוא חלש ומסכן ונזקק 
לעזרה מיידית ואין לו כלום להסתדר בכוחות עצמו, ִנְכָׁשִלים ָאְזרּו ָחִיל. גם 
השבעים והמפוטמים ובעלי המשרות והמעמד "ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם - ִנְׂשָּכרּו", 
הם עם המחשבה הזו יגיעו למצב שישכירו עצמם עבור מעט לחם, ואילו 
הרעבים שהם אותם האנשים שתמיד היה להם חוסר ורעב, ועיניהם תמיד 
אל ה' שיושיעם, הם ָחֵדּלּו, הם יפסיקו להיות רעבים, "ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה 

ִׁשְבָעה, ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה" – תהפוכות ותמורות! אותם אלו שהרגישו 
מאושרים בבנים ובנות, יהפכו להיות אומללים אם ח"ו תחושת השבע 

והעושר תגרום להם למרוד באלוהיהם ולהתנשא על אחרים.
וכך באמת מספר התנ"ך, ספר הספרים, כיצד נכשלו עם ישראל בזמנים 
שחשו גיבורים וחזקים, ובעלי יכולות מבצעיות והגנתיות. מסופר בספר 
יהושע, כשהלך לכבוש את 'ָהַעי' אמרו לו אנשי המודיעין אל תיגע את 
העם, כי מעט הם ולא צריך להפעיל הרבה כח! אנחנו עם חזק ננצח אותם 
ב-3000 חיילים. והנה מספר הנביא על המפלה הקשה שספגו העם ועל 
מותם של 36 איש, עד שצוה ה' ליהושע "ַקח ִעְּמָך ֵאת ָּכל ַעם ַהִּמְלָחָמה" 

- כי העם מרגיש תחושת חוזק וגאוה, לכן המלחמה תהיה קשה.
"ָּבֵרְך ה' ֵחילֹו, ּופַֹעל ָיָדיו ִּתְרֶצה" – כך ברך משה את בני מתתיהו, 11 אנשים. 
אומר רש"י שישבו ועסקו כל ימיהם בתורה ולא עסקו באימונים ותמרונים 
ולא בלוחמה. מעולם לא סחבו נשק על כתפם, ובכל זאת רבת ריבם, דנת 
דינם ונקמת נקמתם. אומר המגן אברהם יצאו החשמונאים להלחם, לא 
בחרב ולא בחנית, אלא במזמור "יֵֹשׁב ְבֵּסֶתר ֶעְליֹון", מזמור צ"א בתהלים. 
וזה גרם להם, ליוון ולחייליו של בגרוס, שר צבאו של אנטיוכוס ליפול 

חללים כמו זבובים, כי לא בחרבי אבטח וקשתי לא תושיעני.
חג החנוכה מלמד אותנו, הגם שאנו חלשים ומעטים אבל יוצאים להלחם 
על כבודה של התורה ולומדיה על קדושת העם היהודי מובטח לנו הניצחון 
נגד כל מסיט ופורץ גדר, כך אמרה התורה "ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך ֹלא ִיְצָלח, 
ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי, זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה' ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי 
ְנֻאם ה" - גם בדורנו אנו רואים כיצד עוכרי התורה המתיוונים שביקשו 

להחשיך את העולם וב"ה הצילנו ה' ידם.
כמה מצער לראות אנשים שמחנכים את ילדיהם שגבורה יהודית מתבטאת 
ביחידות מובחרות ובטייסים מצויינים, ולמרות ההכרח בקיומם והצורך 
בהמצאותם, אין הם הגבורה והתפארת של העם היהודי, את אלו יש גם 
לגוים. אלא הגבורה היהודית היא גיבור הכובש את יצרו, שיודע לדכא 
כל רצון שמתנגד לתורה ולה' – שיודע להלחם בכל תאוה שגוררת אותו 

להתעלם ממציאות האל וממשלתו.   
שבת שלום וחנוכה שמח, אייל עמרמי 

מאמר הרב

גליון 390, כ"ב כסלו תש"פ
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למה לא כולם זוכים לבנים תלמידי חכמים???

בקובץ המועדים" הובאו דבריו של רבי יצחק סגי-נהור, בנו של רבינו 
הראב"ד ז"ל, השואל שאם נאמר בגמרא )שבת כג, ב( ש-"הרגיל בנר 
הווין ליה בנים תלמידי חכמים", אם כן מדוע אין לכולם בנים תלמידי 

חכמים, והרי כולם זהירים בהדלקת נר שבת ונר חנוכה?
השיב על כך רבי יצחק וז"ל: "האמת היא שחכמים אמת ודבריהם אמת, 
וכפי מה שכל העולם מדליקים נרות חנוכה, שרובא דרובא יוצאים ידי 
חובתם, אבל מיעוטא דמיעוטא זהירים להדליק כפי כל פרטי המצוות 
והדקדוקים, שהזהיר בהדלקתם בכל פרטיהם ודקדוקיהם יקנה וישיג 
בכוח המצווה וסגולתה בנים זכרים תלמידי חכמים". 
גם המאירי )שבת שם( כותב שסגולת הזכייה 
לבנים תלמידי חכמים היא דווקא במקיימי 

מצוות נר חנוכה "דרך חיבוב מצוה".
הגאון בעל שו"ת שבות יעקב, בספרו עיון 
יעקב )הנדפס בתוך ספר עין יעקב( שואל 
גם הוא שאלה זו, והוא מייסד יסוד חינוכי 
נפלא, ואלו דבריו: "ואי לא דמסתפינא 
הייתי אומר, דקאי הרגיל בנר כדי שבני 
ביתו יכולים ללמוד בלילה אצל הנר, הווין 

ליה בנים תלמידי חכמים".
כוונת דבריו הם ש'הרגיל בנר' היינו שהאדם רגיל להדליק נרות בביתו 
ולעסוק בתורה למול הנרות, ולאפשר גם לבני ביתו ללמוד ללמוד תורה 
לאור הנרות ללא הפרעה. כשהאב נותן דוגמא אישית של חשקת התורה 
והתמדתה ומפזר ממון לצורך קניית נרות, שיאירו בבית כדי שהוא ובניו 
ילמדו תורה, זוכה שהוא ובניו רואים שהתורה הקדושה חשובה לו מכל 
והם עצמם גדלים לתלמידי חכמים, יתכן שזוהי גם כוונת המאירי, שכתב 
שדווקא אלו המקיימים מצוות בדרך של חיבוב מצווה זוכים לבנים 
תלמידי חכמים, כי הם מראים במעשיהם דוגמא אישית נפלאה לבניהם, 
מה חשוב להם בחיים ומה הם מחבבים באמת. הילדים רואים, קולטים 

ומיישמים הלכה למעשה.
איש לא יוכל ללמד אומנות שהוא עצמו אינו יודע אותה. לא בדיבורים 
בלבד מחדירים את התורה בלב הילד, אלא בעיקר על ידי מעשים והתנהגות 
אישית. התלמיד לומד בעיקר מהדוגמה שמוריו מראים לו, אך אם 
המורה אינו יודע את התורה שהוא מלמד, הרי התלמיד לא יוכל לעולם 
להשתלם בה. בהקשר לכך נאמר בגמרא: "רבי לא שנה, רבי חייא מנא 
ליה?", שפירושו שאם רבי, רבו של רבי חייא, לא למד סוגיה מסוימת, 

כיצד אפשר לדרוש שתלמידו יעמוד על הדברים נכוחב?!
חז"ל אומרים כי "הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על ניר חלק". 
ליבו ומוחו של הילד כדף חלק הם, כל מראה וצליל, תנועה וניד עפעף, 
נחרטים עמוק בלבבו ומשפיעים על התנהגותו. הילד מושפע ממראה 
עיניו יותר ממשמע אוזניו. עובדה היא שהתנהגות ההורים והמחנכים 
משפיעה על הילד יותר מכל הדברים הנאמרים לו, שהרי אינה דומה 

שמיעה לראיה.
הגמרא אומרת: "גדול שמושה של תורה יותר מלמודה". כוונת הדברים 
היא שהדוגמא האישית, בה מבחין התלמיד בהליכותיו והתנהגותו של 

רבו, חשובה היא לאין ערוך מהלימוד עצמו מפי הרב.

גדלות האשה - בלתי לה' לבדו

אם נשאל מי היה גדול הדור לפני שמונים שנה, מן הסתם התשובות יהיו, 
החפץ חיים, החזון איש ועוד גדולים שחיו באותו דור. עתה נשאל שאלה 

אחרת: מי היתה האשה "הגדולה" ביותר לפני שמונים שנה?
אם היינו נכנסים לביתו של הגר"א, ודאי היינו רואים אדם שיושב ולומד 
מסביב לשעון, מתפלל בדבקות, בקיצור עובד ה' בכל גופו. אך עתה 
ננסה לדמיין אם היינו נכנסים למטבח בבית הגר"א כיצד היינו רואים 
את הרבנית? האם לא היינו רואים אותה מכינה מאכלים לכבוד שבת 
כמו כולם? אופה, מבשלת, מכבסת, כמו כולם. כמו כן בענייני צניעות, 
ודאי היינו רואים אשה צנועה, אבל הרי היא לא לבשה חמישים זוגות 

גרביים או שלושים חולצות.
ובכן, במה בעצם התבטאה גדלותה של אשת הגר"א ושאר גדולי ישראל? 
ובמה בעצם ניתן להגדיר אשה כ-"גדולה", הן את גדולי הדור אנו מכירים 
מתוך גדולתן, אך את "גדולת הדור", בכלל שמענו על מושג כזה פעם?

על הצדיק נאמר "צדיק כתמר יפרח", טבעו של הדקל שבאותה מידה 
שהוא מתנשא לגובה מעל הקרקע, כך גדלים שורשיו לעומק.

כן הוא הדבר אצל האיש והאשה - לשניהם יש מושג של גדלות, אולם 
ההבדל הוא, שאצל האיש הגידול הוא מעל הקרקע, רואים את ההתמדה 
שלו, את הדבקות שלו בתפילה, את עבודת ה' שלו. אולם אצל האשה 
אותה גדלות היא בעומק, בשורשים וביסודות, שהם בצניעות, שהיא 

מוסתרת מעין כל.
כשאנו רואים גורד שחקים, אנו מתפעלים מגובהו המתנשא, אבל אנו 
שוכחים שכל הגובה העצום עומד בזכות היסודות העמוקים, היסוד 
חשוב לא פחות מהבנין. הנשים הן היסוד והשורש של עם ישראל, השורש 
הוא האשה, וטבעו ומהותו של השורש שהוא צנוע ונסתר, טמון הרחק 

מעין רואים.
גם אשה יכולה להיות "גדול הדור" רק שגדלות זאת באה לידי ביטוי 
דווקא בהסתר, בצניעות, אם היינו יודעים מי זו גדולת הדור - היא לא 
היתה גדולת הדור. התכלית של האיש זה תורה ויראת שמים, והתכלית 

של האשה הוא רק דבר אחד, "בלתי לה' לבדו".

אני מאוד אוהב ללמוד ולשחק בת"ת, יש הכל, גם לימוד עם חשק, וגם הרבה 
משחקים, טוב לי, וכששואלים אותי חברים איך בתלמוד תורה אני ממליץ 

ואומר שאין לי מקום אחר רק אצלינו בתלמוד תורה "כאייל תערוג".

שמי דוד זקן מכיתה ג'
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שומנים בריאים?! האמנם?

לקראת חנוכה, רגע לפני האזהרות הבלתי פוסקות בגנות הספוגניות 
והשמן, חשוב לציין כי לא כל השומנים מזיקים. ישנם שומנים בריאים ואף 
טובים לגופנו. לשומנים שאנו צורכים יש עלינו השפעות שונות ומגוונות. 

אפילו ניתן לומר שיש להם אפקט חיובי.
הפתרון לירידה במשקל אינו צמצום כמויות השומן, אלא בחירת סוג 

השומן. זאת ועוד, "השומנים הטובים" מסייעים להגן על הלב 
ומשפרים את הבריאות הכללית.

רצוי להקפיד על אכילת שומנים "טובים", בהם שומנים 
בלתי-רווים כמקור השומן העיקרי בתפריט, ובכמות קטנה 
יותר שומן רב-בלתי רווי ואומגה 3, להם תהיה השפעה 
הפוכה. כלומר, הם ימלאו תפקיד חשוב בסיוע לייצוב 
מצב הרוח, שמירה על היכולת המנטאלית, יעזרו להילחם 

בעייפות ואף לשמור על משקל הגוף ורמות הסוכר בדם. 
להלן דוגמאות לשומנים טובים:

זיתים: זיתים עשירים בשומן בלתי רווי ולכן מומלצים, בכמות 
מתונהמכיוון שהם גם עשירים בנתרן )מלח(, ולכן מומלץ לאכול 

אותם במידה.
אבוקדו: נסו לצרוך אבוקדו כממרח לכריכים במקום חמאה או מרגרינה. 
מלבד התכונות המועילות של האבוקדו לבריאות הלב והמוח, הוא גורם 

לתחושת שובע.
שמן זית כתית מעולה: זהו השמן היחיד שלא עבר תהליך זיקוק )תהליך 

כימי(. שמן הזית תורם להפחתת הכולסטרול הרע וע"פ מחקרים יכול 
לסייע במצבים בריאותיים נוספים. שמן זה גם לא נוטה להתחמצן בקלות. 
השתמשו בשמן זית לתיבול סלטים, למריחה על מאכלים שאתם אופים 

בתנור ולבישול.
אומגה 3: מקורות טובים לאומגה 3 כוללים דגים כמו סלמון, סול, מקרל, 
בס, בורי, מוסר ובקלה, אגוזי מלך, זרעי פשתה טחונים, שמן פשתה, זרעי 

צ'יה, שמן קנולה.
אגוזים וגרעינים: ניתן להוסיף אגוזים או גרעיני דלעת וחמנייה לסלט או 

להשתמש באגוזים טחונים במקום פירורי לחם.
טחינה: מומלץ לקנות טחינה גולמית משומשום מלא ולהכינה בבית עם 
מים ותבלינים. הטחינה המלאה עשירה במינרלים כמו ברזל וסידן ומכילה 

חומצות שומן בלתי רוויות הבריאות ללב וכלי הדם.
"שומנים רעים" מהם מומלץ להפחית:

עוגות ודברי מאפה מסחריים: עוגיות, עוגות, פיצה, ממתקים 
וצ'יפס, מאפים מלוחים או מתוקים שנאפו במאפיות מסחריות. 
כל אלו עשויים להכיל שומן טרנס או חמאה )שעשירה 

בשומן רווי(.
צריכת שומן רווי ובעיקר מהסוג המעובד: את כמות השומן 
הרווי שאתם מכניסים לגופכם תוכלו לצמצם, באמצעות 
הפחתה בצריכת בשר אדום שמן ובשר מעובד בפרט כמו 
נקניקיות, קבבים והמבורגר ומוצרי חלב רוויי שומן כמו חמאה 

וגבינות שמנות.
שומני טרנס: שומן טרנס הוא למעשה מרגרינה. בדקו את תוויות המזון 
וראו האם במוצר יש שומן טרנס או שומן צמחי מוקשה או מוקשה חלקית 
)כל אלה הם שמות נרדפים לטרנס(. ניתן לאכול מאכלים בהם כמות שומן 

הטרנס היא קטנה מ- 0.5 גרם )ע"פ טבלת הסימון התזונתי(.
טיגון: העדיפו שימוש בבישול, אפייה ובגריל. כמו כן, הימנעו ממאכלים 
בטיגון בשמן עמוק וכל שכן על שכבת שמן דקהשם ספיגת השמן גדולה יותר.

המוסר מדכא אותך!?
הכל תלוי ברצון לשמוע להקשיב ולהשתנות

ְּבָכל יֹום ַמִּגיִעים ֵאַלי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ּוִמְתלֹוְנִנים: ַהּמּוָסר ְמַדֵּכא אֹוִתי... 
ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלִהְׁשַּתּנֹות... ֲאִני עֹוֶׂשה ַמה ֶּׁשֲאִני ָיכֹול... ה' אֹוֵהב אֹוִתי ַּגם 
ָּכָכה... ֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם: ַּפַעם ִהְתלֹוַנְנֶּתם ַעל ָהרֹוֵפא ֶׁשהּוא ְמַדֵּכא ֶאְתֶכם? 
ַאֶּתם ֲאִפּלּו ַמְמִּתיִנים ְזַמן ַרב ְלִהְתַקֵּבל ֵאָליו ַלּתֹור ִּבְכֵדי ַלֲעלֹות ַעל ְמקֹור 
ַהְּכֵאִבים ֶׁשָּלֶכם, ּוְכֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשַהֹּדֶפק ֹלא טֹוב, ַאֶּתם ִמְתלֹוְנִנים אֹו 
צֹוֲעִקים? ֹלא! ַאֶּתם ָיָׁשר ָרִצים ְלַמְחֶלֶקת ֵלב. ָלָּמה? ִּבְגַלל ֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים 
ֶׁשֵּיׁש ִאְבחּון ֹלא טֹוב ַעל ַמַּצב ְּבִריאּוְתֶכם, ְוָלֵכן ַאֶּתם מֹוִדים לֹו ּוְמַחְּפִׂשים 
עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיְסִּביר ָלֶכם ָמֵהן ַהְּתרּופֹות אֹוָתן ָצִריְך ִלֹּטל ִּבְכֵדי ְלַהְרִּגיׁש 

יֹוֵתר טֹוב.
ְוַאֶּתם ַמְקִּפיִדים ָלַקַחת ֶאת ַהְּתרּופֹות ְוִלְהיֹות ְּבַמֲעָקב ָצמּוד ִעם אֹותֹו 
רֹוֵפא ֶׁש"ִּדֵּכא" ֶאְתֶכם. ֲאָבל ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלרּוָחִנּיּות, ַאֶּתם רֹוִצים "ֵלָהנֹות", 
רֹוִצים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבֵּכיף, ֹלא ְּדָבִרים ַמְלִחיִצים, ֹלא ְּדָבִרים "ְמַדְּכִאים", ֹלא 
ְּדָבִרים ָהֲעלּוִלים ְלַׁשּנֹות ָחִליָלה ְוַחס ֶאת ֹאַרח ַהַחִּיים ֶׁשֻהְרַּגְלֶּתם ּבֹו. ַאֶּתם 
ַמְעִּדיִפים ִלְלֹמד ְּגָמָרא ֲהָלָכה אֹו ֲחִסידּות ֶׁשְּמַלְּטִפים ֶאְתֶכם ְוֵאיָנם ְמַחְּיִבים 
ֶאְתֶכם ְלַׁשּנֹות ֶאת ֶהְרֵּגֵלי ַחֵּייֶכם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִלְלֹמד מּוָסר ֶׁשּדֹוֵרְך ָלֶכם 
ַעל ַהַּיָּבלֹות ּוְמַחֵּיב ֶאְתֶכם ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ָּבֶהם ֻהְרַּגְלֶּתם ָׁשִנים ַרּבֹות. 
ָהרֹוֵפא ַהָּגדֹול ֶהָחָכם ִמָּכל ָאָדם ֶׁשִהִּכיר ְוָיַדע ֶאת ָּכל ַמֲחלֹות ַהֶּנֶפׁש, ַמִּציב 
ִּבְפֵניֶכם ֶאת ָּכל ַהַּמֲחלֹות ּוְלִצָּדן ֶאת ָּכל ַהְּתרּופֹות, ִמָּמה ַאֶּתם ְמַפֲחִדים? 

ִלְׁשֹמַע ֶׁשַאֶּתם חֹוִלים?

ְוֶזה ֶׁשַּמְמִׁשיְך ַהֶּפֶלא יֹוֵעץ ְואֹוֵמר: ּוִמּתֹוְך ָּכְך ֶּדֶרְך ִאיׁש 
ְּכִסיל ָיָׁשר ְּבֵעיָניו, ִּכי ֶהֱחִליק ָעָליו ַהֵּיֶצר ָהַרע ְּבַחְלקּות 
ְלׁשֹונֹו ֶׁשהּוא ָסבּור ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ַּבּכֹל. ְּכלֹוַמר, ַהֵּיֶצר ָּבא 
ֶאל ָהָאָדם ְואֹוֵמר לֹו: ַאָּתה ְּבֵסֶדר... ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ָיֶפה... 
ַאָּתה לֹוֵמד... ַאָּתה ַמָּמׁש ֻמְׁשָלם, ֶּגֶבר ְּבגּוְבִרין, ְמֻנֶּקה 
ֵמֲעוֹונֹות, ְּכִליל ַהַּמֲעלֹות. ָּכְך ָהָאָדם ִמְתַנֵּפַח ֵמַהְּדָבִרים 

ְונֹוֵפל ִּבְמצּוָדתֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר.
ִנְמָצא, ֶׁשָהָרצֹון ִלְׁשֹמַע ּוְלַהְקִׁשיב, ְמַהֶּוה ֶאת ְיסֹוד 
ַהְיסֹודֹות ְלַהְצִליַח ְלִהְׁשַּתּנֹות ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה 

ְּבֻסַּלם ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה.
ַמְמִׁשיְך ַהֶּפֶלא יֹוֵעץ ְואֹוֵמר, ְוָלֵכן ְּבֹכַח ִיְגַּבר ִאיׁש ְוִיְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ְוָירּוץ 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְׁשֹמַע ְוִלְלֹמד מּוָסר ֲאִפּלּו ַעל ָּכְרחֹו ֶׁשֹּלא ְּבטֹוָבתֹו, ִויֻבַּטל 
ְרצֹונֹו ִמְּפֵני ְרצֹון ַהּבֹוֵרא, ְוסֹופֹו ֶׁשֶּיֱעַרב ִויֻבַּסם לֹו... ּוְכֶׁשֵּיֵלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 
ִּתְהֶייָנה ָאְזָניו ַקּׁשּובֹות ֶאל ִּדְבֵרי ַהְּדָרָׁשה ְּבִחָּבה ַרָּבה, ּוְכֶׁשִּיְׁשַמע ָּדָבר ָחָדׁש 
ִיְכְּתֶבּנּו ַעל לּוַח ִלּבֹו ְוִיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים, ִּכי ֶזה 

ָּכל ְּפִרי ַהְּׁשִמיָעה. ַעד ָּכאן.
ְוַעל ֶזה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך )תהלים לד, יב(: "ְלכּו ָבִנים ִׁשְמעּו ִלי ִיְרַאת ה' 
ֲאַלֶּמְדֶכם", ַרק ִיְרַאת ה' ֲאִני ֲאַלֵּמד ֶאְתֶכם. ְוֶזה ֶׁשָאַמר ְּבנֹו ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך 
"ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך", ּוֵבֲארּו ַהְמָפְרִׁשים: ְּבִני, ִאם 
ִּתְׁשַמע מּוָסר, ֲאַזי ַוַּדאי ֶׁשֹּלא ִּתֹּטׁש ֶאת ּתֹוַרת ִאֶּמָך, ַאָּתה ַאף ַּפַעם ֹלא ַּתֲעֹזב 
ֶאת ַהּתֹוָרה, ְלעֹוָלם ֹלא ִּתְהֶיה ְּבַמָּצב ֶׁשל ְנִטיָׁשה ֵמַהּתֹוָרה. ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ֲחַז"ל )חגיגה ג ע"ב( ָלָּמה ִנְמְׁשלּו ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְלָדְרָבן? לֹוַמר ְלָך, ַמה ָּדְרָבן 
ֶזה )ַהַּמַחט ַהְּתקּוָעה ְּבֹראׁש ַהַּמֲחֵרָׁשה( ְמַכֵּון ֶאת ַהָּפָרה ִלְתָלֶמיָה ְלהֹוִציא 
ַחִּיים ָלעֹוָלם, ַאף ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמַכְּוִנין ֶאת לֹוְמֵדיֶהן ִמַּדְרֵכי ִמיָתה ְלַדְרֵכי 
ַחִּיים. ַעד ָּכאן. ְּכלֹוַמר, ַהּמּוָסר ָּתִמיד ְיַכֵּון אֹוְתָך ַלֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה, ָּכְך ֶׁשִּתְהֶיה 

ָּתִמיד עֹוֵבד ה'.
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יקותיאל ארציאלי, המכונה קותי, היה חסיד נאמן של האדמו"ר שלו, 
קותי, היה יד ימינו של האדמו"ר, וכל עיסקה שיזם או רקם עברה תחת 
עיניו הבוחנות של האדמו"ר, שידע בשאלה או שתיים לאבחן סכנות 
ומוקשים העלולים לפגוע בחסיד האהוב שלו. למותר לציין כי ר' יקותיאל 
ארציאלי היה נדבן בקנה מידה עצום, מה שהפך אותו לעמוד החסד 
המרכזי והבולט בשערי החסידות הגדולה. האדמו"ר הכיר תודה והוקיר 
את פעליו הברוכים של קותי, והקפיד תמיד שישב סמוך אליו ב"טיש", 
דאג אישית לקנות לו אתרוג מהודר לפני סוכות, וערך חופה וקידושין 
לשלושת צאצאיו שנישאו בשעטו"מ. מנהלי הבנקים גם הם אהבו את 
הגביר יקותיאל ארציאלי, שכן חשבונו באופן תדיר הלך והתעצם, עד 

אותו בוקר.
באותו בוקר חש ארציאלי שעולמו חרב עליו. העתון "קוסמוס" פירסם 
תחקיר ענק לפיו עסקיו של ארציאלי אינם כשרים. הוא נחשד בשיתוף 

פעולה עם גורמים פליליים. העיתון הבטיח להמשיך ולחקור, ואכן 
כן, מדי שבוע ומדי יום נוספו עוד כמה עלילות. מבחינת התקשורת 

דמו של האיש הותר, וההכפשות רק התעצמו. אחרי שבועיים הוא 
התמוטט והובהל לביה"ח. לאחר שלושה ימי בדיקות יצא הרופא 

המטפל ואמר לרעייתו ולבניו: "צר לי, אבל לאביכם יש 
גידול ממאיר במעי הגס".

רזה ועצוב, ניצב קותי מול האדמו"ר וביכה את מצבו. 
"אני יודע שהכל משמים כבוד הרב. אבל כאלה מכות 
חזקות, המחלה מבהילה אותי... מי יודע כמה זמן נותר 

לי לחיות. והתקשורת רומסת את כבודי. אין 
לי טרוניות חלילה כלפי שמיא, כבוד הרב... 
אבל אני נבוך, ומבולבל". הרב ניסה לנחמו 
ויעץ לו כיצד לנהוג, "לך בני, עשה מה 

שביקשתי ממך ומן השמים ירחמו". זה היה 
המשפט האחרון בעצתו של הרב.

למחרת נפרד קותי מבני משפחתו. "אל תדאגו לי. אני אקח את התרופות 
כמו שציווה הרופא, עשו לי טובה ואל תתקשרו אלי. איש העסקים קותי 
נחת בלונדון. בנמל התעופה הוא החליף את חליפת העסקים שלו בחליפה 
פשוטה, לבש חולצה מקומטת ועלובה, חבש לראשו קסקט ויצא לעשות... 

שנור, לקבץ נדבות.
הוא עבר מוילה לוילה, מחנות לחנות, הציג את אלבום התמונות של מוסדות 
האדמו"ר שלו וביקש צדקה. בלילות הוא נרדם מתחת לגשרים או בתוך 

עזובים. והיו גם בזיונות מבישים ומרים. "נוכל, מחסנים 
גנב" זעק לעברו מיליונר ברובע העסקים של 
לונדון. "הסתלק לי מהעיניים", המיליונר 
טרק את הדלת בפניו של קותי ההמום. 
קותי רצה לעלות למטוס הראשון ולחזור 
הביתה... אך מה לעשות המשימה עדיין 

לא הסתיימה.
בשכונת היוקרה רוג'רס האוס הוא ספג 
עוד חרפה פומבית. הגברת שפתחה לו 
את הדלת החליטה משום מה, שקותי הוא 

הפורץ ש"ניקה" את ביתה בשבוע שעבר מכל התכשיטים. היא לחצה על 
כפתור סמוי סמוך לדלת, ותוך דקות הגיעה ניידת משטרה עם שוטרים 

שכבלו בזריזות את השנורר באזיקים, והכניסו אותו לניידת.
אתם מבינים, קותי ארציאלי המיליונר הענק, עם דרכון מזוייף, עם 
אלבום תמונות וכמה אלפי דולרים תרומות שאסף, הושלך לתא מעצר 
כמו אחרון השיכורים, אוי לאותה כלימה. באותן דקות של עלבון ושפלות 
הוא הרגיש כאילו נשמתו פורחת לה, וחדשה ניטעת לה במקומה. הרגשה 

כזו שרק מרגישים, אבל אי אפשר לתארה במילים.
אחרי שלושה חודשים אפופי בזיונות נחת קותי בניו-יורק ועם אותה 
חליפה מיושנת ומבישה והקסקט האפור על ראשו ביקש להכנס לאדמו"ר. 
המשב"ק לא האמין למראה עיניו, הוא זיהה את המיליונר ארציאלי, 
וחשב שהשתבשה עליו דעתו... קותי ארציאלי מצא את עצמו עומד מול 
האדמו"ר. "רבי, רבי", קולו נשנק. הוא ניגש לרב, שחיבקו בחום רב. הוא 
התחיל למרר בבכי כמו ילד קטן, והרב מלטף את מצחו של חסידו הנאמן 
ולוחש לו "קותי יקירי, הגלות שלך נגמרה, הנח את התרומות על שולחני 

ורוץ לבית-החולים, תבקש שיעשו לך בדיקות חוזרות".
הרופאים היו המומים... הגידול נעלם כלא היה, שום שריד למחלה 
הממארת לא נמצא. "אתה אדם בריא" אמר לו ד"ר סטיבנסון 
כשהוא כמעט בולע את לשונו מתדהמה. "הצילומים 
הראשונים אומרים יש גידול, בצילומים האחרונים אין 

זכר ושארית, קרה פה נס".
אחר כך הוא ניגש למשרד הראשי של עסקיו. העתון 
"קוסמוס" של אותו יום הונח על שולחנו. הכותרת 
של הדף הראשי היתה ענקית. "התנצלות". 
איש  בפני  התנצלה  "קוסמוס"  מערכת 
העסקים יקותיאל ארציאלי על מסכת של 
השמצות ללא שום הוכחה עניינית. המקור 

את  העתון התברר כנוכל שניסה להפליל את ארציאלי עקב שהזין 
יריבות עסקית. פרקליטיו של ארציאלי ביקשו 3 מיליון דולר פיצויים 
מן העתון כפשרה, כדי להמנע ממשפט דיבה מקיף. לבסוף התפשרו על 
שני מיליון דולר. הצ'ק הוסב לפקודת מוסדות "תפארת התשובה", בית 

תמחוי גדול וחדיש שחנך האדמו"ר בפאתי השכונה.
במעמד חיתוך הסרט לחש האדמו"ר לקותי, "בני חביבי, עכשיו נטפל 
בסקרנות שלך. נפלו עליך צרות קשות ואיומות. למה? ובכן נתת צדקה 
ביד רחבה, בשמחה ובמאור פנים, אבל בפנים עמוק בלב, קיננה בך 
אותה גאווה ארורה שאיימה לסלק אותך מן העולם ולהפוך את צדקותיך 
ותרומותיך לחסרות תועלת רוחנית. את ניצוץ הגאווה הזה צריך היה 
לבער מן העולם, כי הוא חלילה, רצה לבער אותך מן העולם בקיצור 
ימים ושנים. העתונות זינבה בך וביזתה אותך, כדי שתחזור בתשובה 
אך נשארת זקוף... אחר כך באה המחלה הנוראה. התמוטטת, אבל בלב 

עדיין קיננה בך אותה גאווה מטופשת, כאילו אין נדיב וצדיק כמוך."
סיים הרב את דבריו ואמר "קותי יקירי, הביזיונות של הגלות, התחושה 
שאתה שנורר עלוב ומבוזה ספוג בזיונות וגידופים, הצליחה לעקור ממך 
את המחלה הארורה ביותר. הגאווה. אני אוהב אותך" אמר האדמו"ר "לו 

יהי חלקי עמך, בעל תשובה גדול שכמוך".

השנורר המליונר / ר' קובי לוי הי"ו 

ַוִיְּראּו ֶאָחיו ִכּי ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָכּל ֶאָחיו ַוִיְּשְׂנאּו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלּו ַדְּבּרֹו ְלָשֹׁלם." )בראשית לז ד(
מדוע כתוב ולא יכלו דברו "לשלום" הרי לפי כללי הדקדוק היה צריך לומר לא יכלו דברו שלום?

אלא ידועים דברי הגמרא במסכת ברכות )דף ס"ד, ע"א( הנפטר מחברו אל יאמר לו "לך בשלום" אלא יאמר לו "לך לשלום",
שהרי יתרו שאמר למשה "לך לשלום" עלה והצליח, דוד שאמר לאבשלום "לך בשלום" הלך ונתלו.

וזה מה שנאמר בפסוק שהשבטים שנאו את יוסף על כן לא יכלו לדברו "לשלום", ולא יכלו לומר לו "לך לשלום".

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק אחמרי פרומן ני"ו מכיתה ג'
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מרן הרב יוסף שלום אליישיב זצ"ל

נכדו של הרב, הרב אריה אלישיב, מספר: המעשה הבא התרחש בשנה 
האחרונה לחייו של הרב. בעוד סבי ישוב אל מול ספריו, כשידו שעונה 
על גבי השולחן, שמתי ליבי לפתע כי הרצפה שלמרגלותיו רטובה. כעבור 
רגע קלטתי, כי גם בגדיו ספוגים במשקה. הסתבר כי ספל התה הרותח, 
שהיה מונח על גבי השולחן, נשפך והרטיב את בגדיו. היה זה תה לוהט 
בטמפרטורה גבוהה, העלולה לגרום לכוויות, אך סבי נשך את שפתיו 

כשפניו אינם מסגירים כל אות ורמז לכאב העובר עליו.
אחוז בהלה, פניתי אליו כדי לברר האם גופו נכווה חלילה מן המשקה 
הלוהט, אך סבי הניף את ידו לעברי בביטול, כשהוא מסמן לי להחריש 
ולא לעשות מאומה. כל זאת כדי שהנכד, שישב בסמוך לו ושפך את ספל 

התה הרותח בחוסר זהירות, לא יחוש חלילה באי נעימות ומבוכה.
מעשה דומה התרחש בתקופה בה נזקק מרן מסיבות רפואיות לסיוע בנעילת 
מנעליו. בשעת צהריים נכנסתי לחדרו של סבי וחשתי כי דבר מה אינו 
כשורה. סקרתי את דמותו במבט בוחן מכף רגל ועד ראש עד שזיהיתי 
את מקור הבעיה. התברר, כי נעליו היו נעולות במהופך, כאשר הנעל 
השמאלית נעולה לרגלו הימנית והנעל הימנית נעולה לרגלו השמאלית, 

דבר שהסב לו צער וכאב רב.
ניגשתי בחופזה לסדר את מנעליו של סבי, שמיהר להניח יד על פיו, מרמז 
לי להמתין בשתיקה. רק לאחר מספר דקות, כאשר האיש שנעל לרב את 

נעליו באופן שגוי עזב את המקום, התיר לי סבי להפוך את נעליו ולתקן 
את המשגה. כל זאת על מנת שלא לגרום חלילה אי נעימות לאדם שביקש 

לסייע לו והסב לו כאב מבלי משים.
***

מעונו של הרב שימש כבית ועד לרבים והמונים, שפקדו את הבית דבר 
יום ביומו. לעיתים רבות, בעוד הנכדות טורחות בכיבוד הרצפות, היו 
הבאים פוסעים ומבלי משים מותירים את טביעות רגליהם על הרצפה 
הלחה, שזה עתה מורקה. הדבר חזר ונשנה, ולא אחת הרצפה שלא מכבר 

הובהקה שבה והיטנפה.
באחד הימים, בעוד אחת הנכדות טורחת בנקיון הבית, ראתה עינה את 
דמותו של הרב ששב מתפילתו, עומד בחוץ וממתין. הנכדה, שחרדה 
לזמנו היקר של סבה, פסקה מעמלה ופינתה את הדרך, אך הרב שלא 
היה מדרכו לעמוד ולו רגע קט בלא מעש, וכל דקה מדקותיו יקרה מכל 

מטמונות תבל, עמד בלא ניע על מקומו.
כך ניצב מאור הדור, ממתין באורך רוח עד שהסתיימה המלאכה והתייבשה 

הרצפה, ורק אז הודה לנכדתו על טרחתה ופנה לחדרו!"
***

באחד הימים, בעת שיהודי עתיר נכסים הגיע לבית מרן, ניגש אליו אדם 
קשה יום וביקש את נדבת ליבו. הגביר שמע את בקשתו והגיב בבקשה 
משלו. "אתה רוצה כסף?!" שאל בתקיפות, "אין בעיה, תן לי את ה'טלית 

קטן' של הרב אלישיב!"
היהודי האומלל ניגש לפני מרן ופרש את הדברים כהווייתם. בעוד הנוכחים 
אחוזי תדהמה מהעזתם של הגביר והעני גם יחד, ביקש הרב להכניסם 
לחדרו ושאל את הגביר כמה הוא מוכן לשלם בעד ה'טלית קטן'. השניים 
החלו להתדיין בעוד מרן עומד על המקח ומעלה את המחיר עוד ועוד. רק 
לאחר שהגביר הציע לתת למבקש הצדקה סכום עצום, פנה הרב לנכדו 

ואמר: "רבי אריה, תן לו 'טלית קטן'!"
כל מי שהכיר את נפש הרב, ידע עד כמה הוא סולד מהנהגות אלו הנראות 
כיוהרה, אבל כשהדבר הגיע לענייני צדקה וגמילות חסדים, הוא ויתר 
על כל אשר לו והשים עצמו כאיסקופה הנדרסת כדי לסייע לבן ישראל 

בעת צרתו.

מצאו את מצאו את 
ההבדליםההבדלים

האם תוכלו למצוא 10 הבדלים בין התמונות?

חידון הוא והיא לחנוכה
1.      הוא - איבר חשוב בגוף.

         היא - מאכל לחנוכה.

2.      הוא - נוזל המשמש לטיגון.

         היא - ההפך מרזה.

3.      הוא - בנזין בעברית.

         היא - מילה נרדפת לשריפה.
 

4.      הוא - מילה נרדפת לפלא.

         היא - מילה נרדפת ל"ברחה".

5.      הוא - מילה נרדפת למילה מועד.

         היא - מילה נרדפת למסתובבת. 

1+4=5
2+5=12
3+6=21
8+11=?

תשובה לחידה מספרית משבוע שעבר:
96

הסבר – פתרון כל שורה הוא סכום כל המספרים בשורות שלפניה 
כולל המספרים של אותה שורה עצמה

בחידה לא צוינו התרגילים הבאים 4+7 5+8 6+9 7+10 ורק אז 8+11
סכום כל שורות אלו יוצא כאמור 96
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זמני תפילות ושיעורים

16:15 )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  

17:16 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

17:40 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

17:40 )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'  

16:25 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', כ"ו כסלו )24/12( ידרוש מורנו הרב ב:

אדם – 18:45, ביה"כ "לשם ולתהילה", רחוב הרדוף הנחלים 1

מבשרת ציון – 20:00, ביה"כ "קול אליהו", רחוב שמעון סויסה 86 המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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

Las Vegas - קבלת פני הרב בתלמד תורה   שובה ישראל׳    


