
" כצאת השמש בגבורתו" 
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

בפסיקתא דרב כהנא )פ' טז(  איתא,  "מי יתנך כאח לי כאי זה אח, כקין להבל, 
קין הרג את הבל. כישמעאל ליצחק, ישמעאל שונא ליצחק. כעשו ליעקב, 
עשו שונא ליעקב. כאחי יוסף ליוסף, אחי יוסף שונאים ליוסף. אלא כיוסף 
לאחיו, את מוצא אחר כל הרעות שעשו לו מה כת' ביה, ועתה אל תיראו 
אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם )בראשית נ, כא( ע"כ.

וכן כותב המדרש שאין זרעו של עשיו נופל אלא ביד יוסף ששואלים השבטים 
לעשו למה שנאת את אחיך יעקב אומר להם כלום אתם לא שנאתם את יוסף.

אבל ליוסף אין לעשו פתחון פה ולכן ימסר עשו אלא ביד יוסף ובית יוסף להבא 
ולכן בחר משה את יהושע שהוא מזרע יוסף להלחם בעמלק שרק בידו ימסר.

אין פלא איפה שרק יוסף זכה למלוכה על אחיו וכבר אמרו חז"ל במסכת שבת 
שבת דף פח: תנו רבנן עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין 
מאהבה ושמחין ביסורין -עליהן הכתוב אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו.

בברכת  אומרים  שאנו  וזה  מלוכה.  היינו  השמש  כצאת 
אֹור־ "ְוָהָי֤ה  כו  ל  פרק  בישעיהו  הנאמר  הפסוק  את  הלבנה 
ַחָּמה֙ ִיְהֶי֣ה ִׁשְבָעַתִ֔ים ְּכאֹ֖ור ִׁשְבַע֣ת ַהָּיִמ֑ים  ַחָּמ֔ה ְואֹ֤ור ַהֽ ַהְּלָבָנה֙ ְּכאֹ֣ור ַהֽ
ומסיימים  א".  ִיְרָּפֽ ַמָּכתֹ֖ו  ּוַמַ֥חץ  ַעּמֹ֔ו  ֶאת־ֶׁשֶ֣בר  ְיֹקָוק֙  ֲחֹבׁ֤ש  ְּביֹ֗ום 
ה.  ִלְמלּוָכֽ ִּתְצְלִח֖י  ַוֽ ְמֹא֔ד  ִּבְמֹא֣ד  ַוִּת֙יִפי֙  טז(  )פרק  יחזקאל  דברי  בה 

שאינו  העלוב  של  מעלתו  שתגדל  היינו  החמה  כאור  הלבנה  אור 
למלוכה. ויצלח  בגבורתו  השמש  כצאת  החמה  כאור  עולב 

משתחוים  והירח  השמש  והנה  יוסף  של  חלומו  את  פותר  אני  כן  ולענ"ד 
ואינם  מהעולבין  הטובות שאתה  בחלום שמידותיך  לו  כלומר שאמרו  לי 
שהוא  הלבנה  ומאור  בגבורתו   השמש  כצאת  למדריגת  תגיע   מעליבין 
מבחינת שפלות להגיע לאור החמה שהוא מדרגת מלוכה ותצליח למלכות. 
הדבר. אביו שמר את  כן  ועל  אחיו  קינאת  למנוע  לו אחרת  פתר  ואביו 

משום  הוא  לשמש  אותה  שדימו  עולבין  ואינם  הנעלבים  ובעצם 
מלכים  לשני  אפשר  שאי  ואמרה  הלבנה  קיטרגה  שכאשר 
שישתמשו בכתר אחד שמעה השמש חרפתה ושתקה ולא השיבה וכדאיתא 
והלבנה  הדרים  כל  על  מלכה  השמש  ולכן  שם  המאירי  פי  על  בחולין 
חסרה. והוא שאמרו השמש בגבורתו היינו שהגבורה היא לכבוש את יצרו 
יצרו. את  הכובש  גיבור  איזהו  שאמרו  כמו  עליו  למקטרגין  להגיב  שלא 

בואו ונחזיק טובה להאי גברא רבא הרב דוד אטדגי שליט"א רב בית הכנסת 
שיצא כברק עלונו בחידושים נפלאים ומזכה בו את תושבי השכונה צריך לחזק 
ידיו ולהחזיק בו בתמיכה כספית לממן את ההוצאות הרבות של הפעילות 
המבורכת והנני  לברכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ברוב נחת אמן.

שבת שלום ומבורך!

"למי מגיע שלווה"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העיר  אל  שב  אביו  לבית  מחוץ  שנה  ושש  שלושים  אחר  ע"ה  אבינו  יעקב 
ָנַען". כְּ ֶאֶרץ  בְּ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  בְּ ַיֲעקֹב  ב  "ַויֵּשֶׁ הפסוק,  וכלשון  ליצחק,  אביו  אל  חברון 

בשלווה  יושבים  שהצדיקים  בשעה  אחא  "א"ר  הפסוק,  על  הובא  ג(,  סי'  פד  פ'  )ב"ר  ובמדרש 
ומבקשים לישב בשלוה בעולם הזה השטן בא ומקטרג אמר לא דיין שהוא מתוקן להם לעולם 
הבא אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, תדע לך שהוא כן, יעקב אבינו ע"י שבקש 
לישב בשלוה בעוה"ז נזדווג לו שטנו של יוסף. ע"כ. )וכן הובא במדרש פסק"ז פל"ז סי' א. וכן הוא ברש"י כאן(.

דברי  על  לתמוה  כתב  שפו(,  עמ'  רי"ד  )מאמר  ומוסר  חכמה  בספרו  מקלם  והסבא 
עולם  גם  לו  לתת  יכול  שלא  מאדם  בשלווה  לישב  ביקש  אבינו  יעקב  וכי  המדרש 
כוונת  כן  אם  ומהו  יכול",  כל  עולם  של  מ"מלכו  כן  ביקש  והרי  הזה,  עולם  וגם  הבא 
גם שלווה בעולם הזה.  יכולים לקבל  עולם הבא, אינם  כיוון שמתוקן להם  המדרש, שצדיקים 

ועוד יש לתמוה, הרי שיעקב אבינו מבקש לישב בשלווה אין זה שלווה שאנחנו מתארים, אלא 
שלווה רק לעבוד עבודתו עבודת הקודש בלב פנוי מטרדות, וכן כל הצדיקים בודאי אין מגמת 
פניהם לתענוגי עוה"ז, וא"כ למה לא יבקשו לישב בשלוה. )וכן מצינו ברמב"ם )פ"ט מהל' תשובה( שכל יעודי 
התורה וכל מה שנתאוו כל ישראל לימות המשיח הוא רק שיהיו פנויים לעסוק בתורה ובמצוות לזכות בהן לחיי עוה"ב, ובסוף הל' 

מלכים לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו וכו' אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחכמתה ולא יהי' להם נוגש 

ומבטל כדי שיזכו לחיי עוה"ב(. והרי נתבונן בארבע עשרה השנים, שיעקב היה בשלווה בבית שם ועבר, 

ומה הייתה שלוותו שם, שלווה של לימוד תורה ללא ששכב לישון. מהו אם כן החסרון של שלווה 
גלות  עשו,  מאחיו  מבריחתו  הרבה  כ"כ  שסבל  אבינו  ביעקב  שהמדובר  ובפרט,  הזה?  בעולם 
בארץ נכר בבית לבן שרימה אותו עשרת מונים, ואח"כ מאבקו עם שרו של עשו, פחדו מעשו 
ישב בשלווה? יש אם מעט  ופטירתה של רחל. אם מה  עימו,  וארבע מאות איש  שבא להורגו 

הזה,  לעולם  האדם  של  בואו  מטרת  מה  להבין  יש  דברים,  של  טיבם  על  לעמוד  וכדי 
ארצה  מוצב  שסולם  עולם  "רוגז",  של  עולם  ונסיונות,  קשיים  של  עולם  הוא  הזה  העולם 
וראשו מגיע השמימה, בעולם הזה אדם בחייו צריך לעלות ולטפס בסולם ולהתעלות עד הגיעו 
הוא  שאוכל  כנראה  כן,  אם  הזה,  בעולם  שלווה  לאדם  יש  אם  שלווה,  יש  שבו  הבא  לעולם 
וקשיים,  מסירות  מתוך  שנקיימם  ומצוות  תורה  לנו  הרבה  הקב"ה  כאן.  שלו  הבא  העולם  את 
ורק כך אדם מתעלה לדרגות גבוהות. אילו היה שאדם שמקיים חסד או מגיע לשיעור תורה 
ולא הייתה בחירה. דווקא מתוך הקושי  כן,  היה מקבל מיד שכר מן השמים, כולם היו עושים 
ומסירות הנפש קיום המצוות מקבל משמעות אחרת ומרים את האדם גבוה מאשר היה קודם. 

מצוות  ותריג  גרתי  לבן  "עם  לו  ואומר  לעשו  ששולח  יעקב  כוונת  שזוהי  לומר  וחשבתי 
הוא  וכי  גרתי",  "לבן  עם  ההדגשה  ומה  חיים?  קורות  ממנו  ביקש  עשו  וכי  שמרתי", 
מתכוין  שיעקב  היא  הכוונה  אלא  התורה?  כל  את  קיים  לבן  בבית  היותו  שלמרות  מתגאה 
לך שקיום התורה  הזה, שתדע  ואתה את העולם  לי את העולם הבא  אני בחרתי  לומר לעשו 
והמצוות תמיד תלוי בזה ש"עם לבן גרתי" הקושי היום יומי לחיות לצידו של לבן "ארמי אובד 
הזה, אלא  אין כאן שלווה בעולם  לקיום התורה.  הוא התנאי  אבי" שמסמל את הפך התורה, 
לא תסתדר  הברכות,  אתה  בקבלת  בחרתי  הדרך שבה  יקירי",  "עשו  ולכן  הבא.  בעולם  רק 
יתאים חיים של "עם לבן גרתי". נוחות, שפע... בעולם הזה לך לא  איתה, אתה צריך שלווה, 

קיום  הזה  בעולם  זמן..  יש  שלך  ל"שלווה"  ליעקב  אומר  הקב"ה  ולכן 
הבא. העולם  לחיי  מגיעים  כך  ורק  ועמל  קושי  מתוך  נעשה  והמצוות  התורה 

אמר  בשלוה,  לישב  יעקב  "ביקש  וישב(,  פר'  נה,  )אות  הק'  השל"ה  דברי  את  כאן  לציין  וראוי 
הדיוט  יחשוב  "מה  אבינו,  ליעקב  כך  ואם  כו'.  לצדיקים  דיין  לא  הוא  ברוך  הקדוש 
כמונו מלא עבירות, כשמשפיע לו השם יתברך טובות עולם הזה, יירא ויפחד אולי הוא שמור 
מתאוותיו  וימעט  חסדים,  ובגמילות  בצדקה  ירבה  כן  על  הבא.  עולם  מטובת  למעטו  לרעתו 
שנאמר  כמו  מגורי',  'בארץ  ע"א(  ק"פ  דף  )ח"א  בזהר  ופירש  לבבו.  בכל  ה'  אל  וישוב  נכנע  ויהיה 
ע"כ. ודאגות רבות".  גדולה  ביראה  ירא  היה  ימיו  'מגור מסביב' שכל  ועוד(  י,  ג;  כ,  ו, כה; שם  )ירמיה 

מצותיך",  ממני  תסתר  אל  בארץ,  אנכי  "גר  יט(  קיט,  )תהלים  ע"ה  דוד  ביקש  זה  ועל 
מצוותיך.  ממני  תסתר  אל  כן  על  בארץ  וזמני  עראי  שמקומי  בארץ",  "גר  שאני  מכיוון 

נמצאים אנו בפתחם של ימי החנוכה הבעל"ט, וידועים דברי ה'אלשיך' הק' שכתב, דמשום כך קבעו 
חכמינו ז"ל דווקא שמונת ימי חנוכה, לרמז על זה הבחינה, כי ימי חיי האדם הם שבעים שנה ואם 
בגבורות שמונים שנה, על כן קבעו שמונת ימי חנוכה, לרמז שנר אלקים נשמת אדם יש לה קיצבה 
ואינה עומדת לעד, כמו אלו ימי חנוכה אשר חולפים ועוברים במשך שמונה ימים, כמו כן שנות חיי 
האדם עוברים ושבים כצל העוף הפורח באויר, ושמונה ימים הם נגד שמונה עשיריות אשר ישנם בימיו. 
הקב"ה יזכה אותנו לצלוח את העוה"ז כפי רצונו יתברך, ולהתעלות במעלות התורה והיראה. אמן.

: לע"נ מרת סבריה קלקבאני  העלון מוקדש 
בת שרה ז"ל, ומרת זליכה בת מרים ז"ל.

ולהצלחת: אליהו לוי הי"ו וב"ב. שלום קלימיאן 
הי"ו וב"ב, וגואל בן אפרים הי"ו וב"ב.
להקדשת העלון :054-4215-970
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"הלכות חנוכה"
ודורשין  שואלין  שיהו  לישראל  להם  תיקן  משה    | בחג  חג  הלכות 
ד  דף  )מגילה  בחג.  חג  והלכות  בעצרת  עצרת  הלכות  בפסח,  פסח  הלכות  יום:  של  בענינו 
חנוכה. בהלכות  ולדרוש  לשאול  מצוה  יש  בחנוכה  שאף  )שם(  יהושע  הפני  וכתב  א(.  עמוד 

החלפת הפתילות | מעיקר הדין אין צריך לחוש ולהחליף את הפתילות בכל לילה מלילות החנוכה 
וכל עוד שניתן להשתמש בהם ואור הנר מאיר יפה אפשר להדליק בהם בשימוש חוזר עד שיכלו )שו"ע 
תרעד-ד| וכתב הלבוש כי אדרבא נוחים הם להדלקה כשהיו מודלקים כבר(. אך ממידת חסידות נכון וראוי להחליף 

את הפתילות בכל לילה, והטעם לפי שבכל לילה היה הנס מתחדש. ועוד טעם, לפי שיש לעשות 
"זכר למקדש" ובמנורת המקדש היו מחדשים את הפתילות בכל לילה )שולחן גבוה, כה"ח שם ס"ק עה(. 

מאכלי גבינה      |  יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה עם חלב שהאכילה יהודית את 
האויב )רמ"א תרע-ב(. ויש לאכול מאכל חלב באופן שיהיה ניכר שהוא לשם מנהג זה )אורל"צ ח"ד עמוד רלו בהערות(. 

בחלב, שהאכילה  שנעשה  לנס  זכר  בחנוכה,  חלב  מאכלי  אוכלים  זצ"ל:  חי'  איש  ה'בן  רבינו  כתב 
שנים.  בכמה  חנוכה,  של  העיקרי  הנס  לפני  נעשה  זה  ונס  יוון.  ממלכי  שהיה  האוייב  את  יהודית 
לנס  עושים  לכך  דתם,  על  להעבירם  רוצה  היה  הוא  וגם  יוון,  ממלכי  היה  אויב  ואותו  הואיל  רק 
זה גם כן זכר בימי החנוכה. על דרך שאמרו לאכול זרעונים בפורים, זכר לנס של דניאל וחבריו 
שלוש  לבטל  גזרו  היוונים  כי  בחנוכה:  חלב  מאכלי  באכילת  לתת  יש  טעם  ועוד  השלום.  עליהם 
מצוות מעם ישראל, שהם חודש שבת ומילה, ומסרו ישראל נפשם עליהם. ושלושתם רמוזים בחלב 
אות ח' של חלב היא אות ראשונה של חודש, ואות ב' של חלב היא אות שניה של שבת, ואות ל' 
של חלב היא אות שלישית של מילה. ]יש לציין שנחלקו בדבר האם הנס של יהודית היה בחנוכה? יש הסוברים 
בזמן אחר אלא  היה  זה  ויש הסוברים שנס  ר"ן(,  )כלבו  גדול  כהן  יוחנן  בתו של  והיא  בחנוכה  היה  יהודית  שהמעשה של 

יז([. )כה"ח אות  היוונים  גם  עם  זכר בחנוכה שהיה הנס  לו  לישראל, עשו  היוונים שהיו צרים  בזמן  נעשה  שמתוך שהנס 

על  האזכרה  ביום  קברות  לבית  הולכים  אין  החנוכה  בימי   | בחנוכה  קברות  לבית  הליכה 
אבל  החנוכה,  קודם  הקברות  לבית  ילך  החנוכה  ימי  בתוך  אזכרה  לו  שיש  ומי  כנהוג,  קרוביהם 
הביא  כב  אות  וישב  פ'  חי  איש  )בן  שם   להשתטח  צדיקים  לקברות  החנוכה  בימי  ללכת  מותר 
כג,(  תרע  ס"ק  הכה"ח  וכ"כ   הגדול,  הכהן  יהושע  של  לקברו  החנוכה  בימי  שחל  טבת  ר"ח  בערב  ללכת  היה  שמנהגם 

יש  אם  וכן  קברות,  לבית  ללכת  יכול  בחנוכה  אזכרה  לו  שיש  מי  כי  וסוברים  חולקים  יש  אולם 
ליום  להמתין  יכולים  ואין  החנוכה  בימי  בארץ  נמצאים  המשפחה  שבני  כגון  מיוחדת  סיבה 
ערה(.    עמוד  אלישיב  הגרי"ש  בשם  האיש  )אשרי  בחנוכה  לילך  רשאים  החנוכה,  לאחר  שחל  האזכרה 

ובכנסים  במסיבות  חנוכה  נרות  להדליק  שאין  הסוברים  יש   | ציבוריים  במקומות  הדלקה 
ובחתונות הנערכים בימי החנוכה באולמות וכדומה, אף אם מתפללים שם מנחה וערבית, ואף אם 
יש שם אדם שלא הדליק נרות חנוכה וגם אינו עתיד להדליק. אך כמובן שרשאים להדליק שם 
ח"י  לוי  מבית  וואזנר  הגר"ש  וכ"כ  רמט,  עמוד  ח"ד  לציון  )אור  הנס  לפרסם את  כדי  לברך,  בלי  חנוכה  נרות 
עמוד יט, והגר"נ קרליץ בספרו חוט שני חנוכה עמוד שיד, והגר"ח קנייבסקי בתורת המועדים כ'  שהמדליק שם ברכותיו 

ערבית(. שם  ומתפללים  תורה  דברי  שם  שמשמיעים  באופן  מז  עמוד  חזו"ע  בספר  ראה  בזה  שהקלו  יש  אולם  לבטלה, 

שיעור השמן | צריך ליתן שמן בנר עד שיעור שתכלה רגל מן השוק )שו"ע תרע"ב- א(. שהוא שיעור 
חצי שעה אחר צאת הכוכבים )שם סעיף ב( והוא חצי שעה זמנית לפי זמן השעות של לילות החנוכה 

)תורת המועדים בשם הגר"ח קנייבסקי(.

או  החמה,  בשקיעת  מדליקים  האם  חנוכה  נר  הדלקת  זמן  מהו  הפוסקים  נחלקו   | ההדלקה  זמן 
בצאת הכוכבים. )עי' שו"ע תרעב ובנו"כ(. ויש להקפיד להדליק בזמן כל אחד לפי מנהגו,  ולכן כשבעל 
הבית נאלץ להיעדר מביתו בזמן הדלקת נרות חנוכה, עד לשעה מאוחרת בלילה, ראוי ונכון שימנה 
את אשתו שתהיה שלוחו להדליק נרות חנוכה בזמנו וגם הוא יוצא ידי חובת הדלקת נרות חנוכה 
בהדלקה זו, ששלוחו של אדם כמותו. ) שו"ת יחווה דעת חלק ג סימן נא, בעתה אחישנה לגר"י יוסף,עמו' קלא (.

ויש בנותן טעם לציין עובדה על הקפדה על זמן ההדלקה שהצילה: רבי יואל אחד מרופאי רבינו הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א סיפר בנר שביעי של חנוכה, שלפני שמונה שנים, רבינו שאלו מתי מדליק נרות חנוכה? 
אמר לו: בשעה שש שבע, ואמר לו רבינו "צריך להדליק בזמן, בשעה חמש". הודיע הרופא לבני ביתו 
שמהשנה הוא יקפיד להדליק בזמן, ובסופו של דבר היה נס ובאוטובוס המאוחר שהיה צריך לנסוע היה 
פיגוע ונהרגו ארבעה אנשים, וניצל בנס, אמר לו רבינו על כגון זה נאמר "שומר מצוה לא ידע דבר רע".

ולא  ימתין לה עם הדלקת הנרות  ורצונה שבעלה  זמן ההדלקה  מי שאשתו חוזרת לאחר   | אשה 
היא  כן  יש הסוברים שאין להמתין לה אלא אם  נחלקו הפוסקים בדבר:  ידליק עד שהיא תגיע, 
שעה  חצי  עד  הוא  ההדלקה  זמן  שעיקר  כיון  הכוכבים  צאת  שלאחר  שעה  החצי  בתוך  חוזרת 
לה  ימתין  שאז  הבית  בתוך  מדליק  הוא  אא"כ  ההדלקה.  זמן  להפסיד  ואין  הכוכבים  צאת  אחר 
)פניני חנוכה לגרי"ש אלישיב(. מאידך יש חולקים וסוברים שבכל אופן יש לבעל  להמתין לאשתו עד 

שתחזור, ובפרט אם יגרם ע"י כך מחלוקת בבית.)הגר"ש וואזנר קובץ מבית לוי ח"י עמוד ג, אור לציון ח"ד(.  
וכן סיפר הגר"ח קנייבסקי על רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל שהיה מקפיד להדליק בשקיעה כדעת 
שחזרה.)ונימק  עד  לערך  כשעה  לה  והמתין  ההדלקה,  בזמן  הייתה  לא  אשתו  אחת  ופעם  הגר"א, 
זאת שהרי נר שבת עדיף על נר חנוכה משום  דשלום בית עדיף, אם כן כל שכן  שיש לאחר ההדלקה משום שלום בית, וכן סיפר החפץ 

חנוכה  פניני  שבספר  לציין  ויש  באשתו,  לפגוע  לא  מנת  על  רב  זמן  לאשתו  שהמתין  נחומק'ה  רבי  המכונה  קפלן  נחום  רבי  רבו  על  חיים 

עבורה(. ימתין  ולא  ידליק  הזמן  בהגיע  אלא  אשתו,   עבור  להמתין  צריך  שאין  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  דעתו  כי  הביא  קעג  עמוד 

בלובי  השולחן  על  אלא  בפתח,  להדליק  רשות  שאין  במקום  במלון  המתארח   | מלון 
מקום  לחפש  וצריך  חובה.  ידי  יצא  ולא  גזל  דהוי  רשותם,  בלא  בפתח  להדליק  אסור  המלון, 
מדליק  אינו  שאם  אומרים  ויש  רסג(.  עמוד  חנוכה  האיש  )אשרי  החנוכה  בימי  שם  להיות  אחר 
ח(. תשובה  פמ"ז  ח"ד  לציון  )אור  הדלקה  חובת  ידי  יוצא  אינו  בלובי,  או  אוכל,  בחדר  אלא  בחדרו, 

 

"דיני ברכות"
ומחיה  שהחיינו  ברכת  יש  האם  שאלה: 
יום  שלשים  לאחר  יהודי  אינו  לרואה  המתים 
בראייתו. ושמח  קרובו  את  שראה  גר  וכגון 

אדם. כל  כשאר  בראייתו  כששמח  לברך  יש  תשובה: 

ביאורים: בגליון מריח ניחוח )אבוחצירא( פרשת ויקהל גליון 33 דן בזה והביא 
וחכמתו  גוי אלא רק שחלק מכבודו  על  מצינו ברכה  הגר"מ מאזוז שלא  את 
לבשר ודם  והביא גם שו"ת אדרת תפארת )דורי( ח"ה עמ' צד' כיון שרבותינו 
עשו הרחקות עם הגויים אז לא שייך לברך על כך ששמח שראה אותו לאחר 
זו על האדם אלא הודאה להקב"ה  וכי ברכה  כן  אין הדברים  ולענ"ד  יום.  ל' 
אם  משנה  מה  וממילא  שאוהב  זה  את  ורואה  הזה  לזמן  וכו'  שהחיינו  ששמח 
הוא גוי וכי אסור להסתכל עליו ואמת שלגבי רשע רבים נקטו שלא יברך שונה 
הדבר ששם אסור להסתכל בפני רשע ולכן איך תברך על דבר איסור שאסור 
להסתכל עליו, )בשוני מתינוקות שנשבו שהפוסקים נוקטים שיש לברך( ושמחתי 
שהראוני שכך נקט למעשה בחוט שני שבת עמ' תה' שיש לברך גם על גוי ולכן 
הלכה למעשה יש לברך גם על גוי ששמח על ראייתו שלא ראהו שלשים יום. 

רק  הגומל  ברכת  מברכות  שנשים  נראה  מדוע  שאלה: 
להלכה. הדבר  נכון  והאם  דברים  שאר  על  ולא  לידה  על 

ולמעשה  זה  למנהג  טעמים  כמה  מצינו  תשובה: 
לספרדים נשים חייבות לברך ברכת הגומל על כל דבר שהאיש 
ומכוין  שמברך  אדם  ידי  על  לצאת  שתכוין  אלא  לברך  חייב 
דבר. כל  על  מברכות  אינן  ולאשכנזים  השומעים.  את  להוציא 

היטב  הבאר  הגומל  מברכת  נשים  לפטור  טעמים  שלשה  מצינו  ביאורים: 
האשה  שאין  מה  ביאר   קסא'  סי'  ח"ב  הלק"ט  בשם  א'  ס"ק  ריט'  בסי' 
בת  כבודה  וכל  עשרה  בפני  להודות  שצריך  מפני  ההודאה  ברכת  מברכת 
נשים  בפני  או  מהעזרה  תברך  שהאשה  כנה"ג  דברי  את  והביא  פנימה,  מלך 
ולפחות שיהיה איש אחד. וטעם נוסף כתב המג"א בהקדמה לסי' ריט' שאולי 
נוסף בתורת חיים משום שעיקר החיוב  וטעם  הקילו לפי שברכות אלו רשות. 
מפני  אז  לברך  רשאיות  אין  לפעמים  ונשים  ימים  שלשה  בתוך  הוא  לברך 
משום  הטעמים  כל  שסתר  שמג'  עמ'  ברכות  החזו"ע  בדברי  ועיין  טומאה. 
זמן קצר בפתח בית הכנסת לברך שאין  שאין בזה בעיה של צניעות שתהיה 
איסור לברך  ועוד שאין  זו רשות.  ועוד שאין ברכה  כזה קצר.  לזמן  יצר הרע 
בטומאה, ולכן למעשה לספרדים אף שאין אשה שמברכת על כל נסיעה אבל 
השומעים. כל  את  להוציא  ומכוין  שמברך  איש  ידי  על  לצאת  שתכוין  ראוי 

 
התת שהאוטו  לאחר  נס  ובדרך  ברכב  נסע   : השאל

מהרכב  לברוח  ביתו  ובני  הוא  הצליח  באש  לבעור  חיל 
הגומל. ברכת  לברך  חייב  האם  מאומה  מהרכב  נשאר  ולא 

תשובה: לספרדים אין מברכים על נס מסוג זה. ולאשכנזים אם יצא 
תמהרכב לאחר שהאש התחילה לבעור חייב לברך הגומל, ואם יצא מה
רכב לפני שהאש פרצה ולאחר שיצא, האש פרצה אינו מברך הגומל.

ים, חבוש  )חולה, מדבר,  ביאורים: כתב השו"ע בסי' ריט' סעי' ט' הני ארבעה 
עליו  שנפל  כגון  נס  לו  שנעשה  למי  הדין  והוא  דווקא  לאו  הגומל(  שמברכים 
ונגיחותיו או שעמד עליו בעיר אריה לטורפו או  ניצול מדריסת שור  כותל או 
וניצול מהם וכל כיוצא בזה כולם צריכים  אם גנבים באו לו אם שודדי לילה 
ויש אומרים שאין מברכין הגומל  אלא רק ארבעה אלו וטוב  לברך  הגומל.  
לברך  בלא הזכרת שם  ומלכות. וכידוע סתם ויש הלכה כסתם והטעם לדעת 
מרן השו"ע שרק ארבעה אלו מברכים הגומל כתב המ"ב בס"ק לא' כיון שרק 
א'  שנה  הבא"ח  כתב  טעם  ועוד  אחר.  מנס  בשוני  יותר  מצויים  אלו  ארבעה 
בתחילת פרשת עקב שברכה יש על דבר שנראה בטבע כיון שיכול לשכוח את 
בוראו ולתלות הדבר בטבע, בשוני מדבר מעל הטבע שברור שזה נס מהבורא 
ואדם מודה מעצמו ולכן אין חובה להודות עליו ע"י ברכה זו. ומנהג האשכנזים 
כתבו הלבוש והט"ז והמג"א וח"א ומ"ב ס"ק לב' שיש לברך על נס כשניצל מסכנה.

אפילו  או  מברך  וניצל  הסכנה  כשהיתה  רק  האם  לדון  יש  שבענייננו  אלא 
שניצל לפני הסכנה, ועיין בשו"ת בצל החכמה ח"א סי' כ' אות ו' שנקט רק היכן 
ולא  סכנה  להתרחש  שעלול  במקום  כשהיה  אבל  ממש  סכנה  מקרה  שאירע 
התרחשה הסכנה אינו מברך. ולענ"ד אדם שהיה ברכבו ואש התחילה לבעור 
ברכב והספיק לצאת ממנה זה נחשב שניצל מהסכנה כיון שהסכנה היתה כבר 
במקום והתחילה, בשוני אם יצא מהרכב ואחר כך התחילה האש לפרוץ בזה 
אינו מברך. וכעין זה כתב גם בספר ליבון הברכה בעמ' 88 לגבי דליפת גז בבית 
וכן  וניצל מברך  וברח מהבית  והתעורר  ישן  והיה  גז בבית  שאם היתה דליפת 
אם  בשוני  )לאשכנזים(  מברך  משם  לברוח  והספיק  במקום  פצצה  היתה  אם 
לא בא למקום שהפצצה שם והיה אמור להגיע לשם, בזה אינו מברך הגומל.

 

נשק  סוחרי  ועם  פליליים  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף  נחשד  הוא  המעטה.  בלשון 
מתועבים. ההכפשות היו מחרידות ומבישות. העיתון הבטיח להמשיך ולחקור, כשהוא 
מבטיח שזה רק קצה הקרחון... ואכן כן, מדי שבוע ומדי יום נוספו עוד כמה עלילות. 
מבחינת התקשורת דמו של האיש הותר, וההכפשות התעצמו כגלים בסערת צונאמי.

בדיקות  ימי  שלושה  לאחר  לביה"ח.  והובהל  התמוטט  הוא  שבועיים  אחרי 
אבל  לי,  "צר  ולבניו:  לרעייתו  ואמר  סטיבנסון  דר'  המטפל  הרופא  יצא  מקיפות 
טיפול". דרכי  עכשיו  שוקלים  אנחנו  הגס.  במעי  ממאיר  גידול  יש  לאביכם 

ההצלחה,  ההון,  כמי-נהר.  היו  דקות  באותן  שם  שנשפכו  הדמעות 
של  והששון  השמחה  השום.  כקליפת  שווים  היו  הכבוד,  הנדיבות,  העושר, 
אבא  רצו  הם  הרפואי...  והאסון  הדיכאון  של  במבול  נמחו  הכלכלית  ההצלחה 
בה. ושלווה  חרבה  פת  טוב  התקשורת.  ע"י  ונרדף  חולני  אבא  ולא  בריא,  חי, 

יודע  "אני  מצבו.  את  וביכה  האדמו"ר  מול  קותי  ניצב  ועצוב,  רועד  רזה, 
קצר.  זמן  בתוך  חזקות,  מכות  כאלה  אבל  הרב.  כבוד  משמים  שהכל 
והתקשורת  לחיות.  לי  נותר  זמן  כמה  יודע  מי  אותי...  מבהילה  המחלה 
לי  אין  עצום...  כלכלי  נזק  לי  לגרום  עלולים  והפירסומים  כבודי,  את  רומסת 
מבולבל". מסוחרר,  נבוך,  אני  אבל  הרב...  כבוד  שמיא,  כלפי  חלילה  טרוניות 

דמעות  ומחה  האדמו"ר  של  הסטנדר  מול  העץ  כסא  על  התיישב  הוא 
שבדור. האומללים  לאחרון  דקות  באותן  דמה  ארציאלי  העסקים  איש  גדולות. 

האדמו"ר סימן לו לגשת אליו. קותי ניגש וקרב אוזנו אל פיו של רבו. "לך בני, עשה 
מה שביקשתי ממך ומן השמים ירחמו". זה היה המשפט האחרון בעצתו של הרב.

אני  בבקשה.  לי  תדאגו  "אל  משפחתו.  מבני  קותי  נפרד  למחרת 
תתקשרו  ואל  טובה  לי  עשו  הרופא,  שציווה  כמו  התרופות  את  אקח 
שלום". שבת  להגיד  אתקשר  שבת  בערב  בשבוע,  פעם  אלי. 

התעופה  בנמל  בלונדון.  נחת  ארציאלי  יקותיאל  הנודע  העסקים  איש 
לבש  פשוטה,  בחליפה  שלו  העסקים  חליפת  את  החליף  הוא  "היתרו" 



אדם. כל  כשאר  בראייתו  כששמח  לברך  יש  תשובה: 

ביאורים: בגליון מריח ניחוח )אבוחצירא( פרשת ויקהל גליון 33 דן בזה והביא 
וחכמתו  גוי אלא רק שחלק מכבודו  על  מצינו ברכה  הגר"מ מאזוז שלא  את 
לבשר ודם  והביא גם שו"ת אדרת תפארת )דורי( ח"ה עמ' צד' כיון שרבותינו 
עשו הרחקות עם הגויים אז לא שייך לברך על כך ששמח שראה אותו לאחר 
זו על האדם אלא הודאה להקב"ה  וכי ברכה  כן  אין הדברים  ולענ"ד  יום.  ל' 
אם  משנה  מה  וממילא  שאוהב  זה  את  ורואה  הזה  לזמן  וכו'  שהחיינו  ששמח 
הוא גוי וכי אסור להסתכל עליו ואמת שלגבי רשע רבים נקטו שלא יברך שונה 
הדבר ששם אסור להסתכל בפני רשע ולכן איך תברך על דבר איסור שאסור 
להסתכל עליו, )בשוני מתינוקות שנשבו שהפוסקים נוקטים שיש לברך( ושמחתי 
שהראוני שכך נקט למעשה בחוט שני שבת עמ' תה' שיש לברך גם על גוי ולכן 
הלכה למעשה יש לברך גם על גוי ששמח על ראייתו שלא ראהו שלשים יום. 

רק  הגומל  ברכת  מברכות  שנשים  נראה  מדוע  שאלה: 
להלכה. הדבר  נכון  והאם  דברים  שאר  על  ולא  לידה  על 

ולמעשה  זה  למנהג  טעמים  כמה  מצינו  תשובה: 
לספרדים נשים חייבות לברך ברכת הגומל על כל דבר שהאיש 
ומכוין  שמברך  אדם  ידי  על  לצאת  שתכוין  אלא  לברך  חייב 
דבר. כל  על  מברכות  אינן  ולאשכנזים  השומעים.  את  להוציא 

היטב  הבאר  הגומל  מברכת  נשים  לפטור  טעמים  שלשה  מצינו  ביאורים: 
האשה  שאין  מה  ביאר   קסא'  סי'  ח"ב  הלק"ט  בשם  א'  ס"ק  ריט'  בסי' 
בת  כבודה  וכל  עשרה  בפני  להודות  שצריך  מפני  ההודאה  ברכת  מברכת 
נשים  בפני  או  מהעזרה  תברך  שהאשה  כנה"ג  דברי  את  והביא  פנימה,  מלך 
ולפחות שיהיה איש אחד. וטעם נוסף כתב המג"א בהקדמה לסי' ריט' שאולי 
נוסף בתורת חיים משום שעיקר החיוב  וטעם  הקילו לפי שברכות אלו רשות. 
מפני  אז  לברך  רשאיות  אין  לפעמים  ונשים  ימים  שלשה  בתוך  הוא  לברך 
משום  הטעמים  כל  שסתר  שמג'  עמ'  ברכות  החזו"ע  בדברי  ועיין  טומאה. 
זמן קצר בפתח בית הכנסת לברך שאין  שאין בזה בעיה של צניעות שתהיה 
איסור לברך  ועוד שאין  זו רשות.  ועוד שאין ברכה  כזה קצר.  לזמן  יצר הרע 
בטומאה, ולכן למעשה לספרדים אף שאין אשה שמברכת על כל נסיעה אבל 
השומעים. כל  את  להוציא  ומכוין  שמברך  איש  ידי  על  לצאת  שתכוין  ראוי 

 
התת שהאוטו  לאחר  נס  ובדרך  ברכב  נסע   : השאל

מהרכב  לברוח  ביתו  ובני  הוא  הצליח  באש  לבעור  חיל 
הגומל. ברכת  לברך  חייב  האם  מאומה  מהרכב  נשאר  ולא 

תשובה: לספרדים אין מברכים על נס מסוג זה. ולאשכנזים אם יצא 
תמהרכב לאחר שהאש התחילה לבעור חייב לברך הגומל, ואם יצא מה
רכב לפני שהאש פרצה ולאחר שיצא, האש פרצה אינו מברך הגומל.

ים, חבוש  )חולה, מדבר,  ביאורים: כתב השו"ע בסי' ריט' סעי' ט' הני ארבעה 
עליו  שנפל  כגון  נס  לו  שנעשה  למי  הדין  והוא  דווקא  לאו  הגומל(  שמברכים 
ונגיחותיו או שעמד עליו בעיר אריה לטורפו או  ניצול מדריסת שור  כותל או 
וניצול מהם וכל כיוצא בזה כולם צריכים  אם גנבים באו לו אם שודדי לילה 
ויש אומרים שאין מברכין הגומל  אלא רק ארבעה אלו וטוב  לברך  הגומל.  
לברך  בלא הזכרת שם  ומלכות. וכידוע סתם ויש הלכה כסתם והטעם לדעת 
מרן השו"ע שרק ארבעה אלו מברכים הגומל כתב המ"ב בס"ק לא' כיון שרק 
א'  שנה  הבא"ח  כתב  טעם  ועוד  אחר.  מנס  בשוני  יותר  מצויים  אלו  ארבעה 
בתחילת פרשת עקב שברכה יש על דבר שנראה בטבע כיון שיכול לשכוח את 
בוראו ולתלות הדבר בטבע, בשוני מדבר מעל הטבע שברור שזה נס מהבורא 
ואדם מודה מעצמו ולכן אין חובה להודות עליו ע"י ברכה זו. ומנהג האשכנזים 
כתבו הלבוש והט"ז והמג"א וח"א ומ"ב ס"ק לב' שיש לברך על נס כשניצל מסכנה.

אפילו  או  מברך  וניצל  הסכנה  כשהיתה  רק  האם  לדון  יש  שבענייננו  אלא 
שניצל לפני הסכנה, ועיין בשו"ת בצל החכמה ח"א סי' כ' אות ו' שנקט רק היכן 
ולא  סכנה  להתרחש  שעלול  במקום  כשהיה  אבל  ממש  סכנה  מקרה  שאירע 
התרחשה הסכנה אינו מברך. ולענ"ד אדם שהיה ברכבו ואש התחילה לבעור 
ברכב והספיק לצאת ממנה זה נחשב שניצל מהסכנה כיון שהסכנה היתה כבר 
במקום והתחילה, בשוני אם יצא מהרכב ואחר כך התחילה האש לפרוץ בזה 
אינו מברך. וכעין זה כתב גם בספר ליבון הברכה בעמ' 88 לגבי דליפת גז בבית 
וכן  וניצל מברך  וברח מהבית  והתעורר  ישן  והיה  גז בבית  שאם היתה דליפת 
אם  בשוני  )לאשכנזים(  מברך  משם  לברוח  והספיק  במקום  פצצה  היתה  אם 
לא בא למקום שהפצצה שם והיה אמור להגיע לשם, בזה אינו מברך הגומל.

 

השונרר המליונר
שימשו  והאסון  הדיכאון  והששון,  השמחה 
הנודע,  העסקים  איש  ארציאלי  יקותיאל  ר'  אצל  בערבוביה 
מאידך  אבל  מחד,  עולם  חבקו  המלבלבים  שעסקיו 
הרפואית  הבדיקה  של  המדאיגות  והתוצאות  ולילה  יומם  בו  זינבה  התקשורת 
למצולות-ים. מתחת  אל  רוחו,  מצב  מפלס  את  הורידו  מכבר  לא  שעשה 

יקותיאל ארציאלי, המכונה קותי, היה חסיד נאמן של האדמו"ר שלו, ששכן כבוד 
בארה"ב ותחת כנפיו הרחבות פעלו – בקדחנות מפוארת – מוסדות נפלאים 
של תורה וחסד. קותי, אב לששה ילדים כשרוניים ויראי שמים, היה יד ימינו של 
האדמו"ר, וכל עיסקה שיזם או רקם עברה תחת עיניו הבוחנות ומוחו הגאוני של 
ולאבחן  האש,  מן  הערמונים  את  להוציא  שתיים  או  בשאלה  שידע  האדמו"ר, 
סכנות מוקשים ושאר מרעין בישין, העלולים לפגוע בחסיד האהוב והטוב שלו.

עצום,  מידה  בקנה  נדבן  היה  ארציאלי  יקותיאל  ר'  כי  לציין  למותר 
לקופת  רווחיו   )!!!( כל  את  משלשל  היה  שתיים  ולא  אחת  לא  אשר 
החסידות  בשערי  והבולט  המרכזי  החסד  לעמוד  אותו  שהפך  מה  המוסדות, 
הגדולה. האדמו"ר שליט"א הכיר תודה והוקיר את פעליו הברוכים של העסקן 
הנודע, והקפיד תמיד שישב סמוך אליו ב"טיש", דאג אישית לקנות לו אתרוג 
מהודר לפני סוכות, וערך חופה וקידושין לשלושת צאצאיו שנישאו בשעטו"מ. 

עינו  את  לשבח  נהג  האדמו"ר  השניים.  בין  שררה  עמוקה  חיבה 
הטובה של קותי, וליבו הנדבן ללא גבול, וקותי עצמו היה מעריץ של רבו, ודאג 

של  קיתונות  עבר  לכל  לשדר 
עצותיו  עקב  חכמים"  "אמונת 
הרבי. של  והמועילות  המחכימות 

אהבו  הם  גם  הבנקים  מנהלי 
ארציאלי,  יקותיאל  הגביר  את 
הלך  תדיר  באופן  חשבונו  שכן 
ההכנסות  תזרים  והתעצם, 
בעולם,  מקום  מכל  כמעט  הגיע 
לא. במה  ביורו,  ביינים,  בדולרים, 

ונמהר.  מר  בוקר  בוקר,  אותו  עד 

באותו בוקר חש ארציאלי שעולמו 
הולך להחרב עליו. העתון הכלכלי 
"קוסמוס" פירסם תחקיר ענק לפיו 
אינם כשרים  עסקיו של ארציאלי 

נשק  סוחרי  ועם  פליליים  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף  נחשד  הוא  המעטה.  בלשון 
מתועבים. ההכפשות היו מחרידות ומבישות. העיתון הבטיח להמשיך ולחקור, כשהוא 
מבטיח שזה רק קצה הקרחון... ואכן כן, מדי שבוע ומדי יום נוספו עוד כמה עלילות. 
מבחינת התקשורת דמו של האיש הותר, וההכפשות התעצמו כגלים בסערת צונאמי.

בדיקות  ימי  שלושה  לאחר  לביה"ח.  והובהל  התמוטט  הוא  שבועיים  אחרי 
אבל  לי,  "צר  ולבניו:  לרעייתו  ואמר  סטיבנסון  דר'  המטפל  הרופא  יצא  מקיפות 
טיפול". דרכי  עכשיו  שוקלים  אנחנו  הגס.  במעי  ממאיר  גידול  יש  לאביכם 

ההצלחה,  ההון,  כמי-נהר.  היו  דקות  באותן  שם  שנשפכו  הדמעות 
של  והששון  השמחה  השום.  כקליפת  שווים  היו  הכבוד,  הנדיבות,  העושר, 
אבא  רצו  הם  הרפואי...  והאסון  הדיכאון  של  במבול  נמחו  הכלכלית  ההצלחה 
בה. ושלווה  חרבה  פת  טוב  התקשורת.  ע"י  ונרדף  חולני  אבא  ולא  בריא,  חי, 

יודע  "אני  מצבו.  את  וביכה  האדמו"ר  מול  קותי  ניצב  ועצוב,  רועד  רזה, 
קצר.  זמן  בתוך  חזקות,  מכות  כאלה  אבל  הרב.  כבוד  משמים  שהכל 
והתקשורת  לחיות.  לי  נותר  זמן  כמה  יודע  מי  אותי...  מבהילה  המחלה 
לי  אין  עצום...  כלכלי  נזק  לי  לגרום  עלולים  והפירסומים  כבודי,  את  רומסת 
מבולבל". מסוחרר,  נבוך,  אני  אבל  הרב...  כבוד  שמיא,  כלפי  חלילה  טרוניות 

דמעות  ומחה  האדמו"ר  של  הסטנדר  מול  העץ  כסא  על  התיישב  הוא 
שבדור. האומללים  לאחרון  דקות  באותן  דמה  ארציאלי  העסקים  איש  גדולות. 

האדמו"ר סימן לו לגשת אליו. קותי ניגש וקרב אוזנו אל פיו של רבו. "לך בני, עשה 
מה שביקשתי ממך ומן השמים ירחמו". זה היה המשפט האחרון בעצתו של הרב.

אני  בבקשה.  לי  תדאגו  "אל  משפחתו.  מבני  קותי  נפרד  למחרת 
תתקשרו  ואל  טובה  לי  עשו  הרופא,  שציווה  כמו  התרופות  את  אקח 
שלום". שבת  להגיד  אתקשר  שבת  בערב  בשבוע,  פעם  אלי. 

התעופה  בנמל  בלונדון.  נחת  ארציאלי  יקותיאל  הנודע  העסקים  איש 
לבש  פשוטה,  בחליפה  שלו  העסקים  חליפת  את  החליף  הוא  "היתרו" 

שנור. לעשות...  ויצא  אפור  צמר  קסקט  לראשו  חבש  ועלובה,  מקומטת  לבנה  חולצה 

הוא עבר מוילה לוילה, מחנות לחנות, ממשרד למשרד, הציג את אלבום התמונות של 
מוסדות האדמו"ר שלו וביקש צדקה. "אני שליח של האדמו"ר" סיפר "כל דולר יעזור 
להציל עוד תינוק של בית רבן ולהגדיל תורה וחסד...". והוא אסף דולר לדולר, סנט לסנט. 
בלילות הוא נרדם מתחת לגשרים או בתוך מחסנים עזובים. מלון? שלא יעלה על דל שפתיכם.

לעברו  זעק  פנים"  עז  גנב,  "נוכל,  ומרים.  מבישים  בזיונות  גם  והיו  הו,  הו, 
המיליונר  נוכל",  חתיכת  מהעיניים  לי  "הסתלק  לונדון.  של  העסקים  ברובע  מיליונר 
המוביל  המדרגות  בגרם  רגליו  שרך  הוא  ההמום.  קותי  של  בפניו  הדלת  את  טרק 
את  ששמעו  אנשים  עשרות  של  לאייד  והשמחות  הבורקות  לעיניהם  למדרכה 
הבזיון הגדול. קותי רצה לבלוע את הקסקט ממבוכה. ליבו היה שותת וסדוק, הוא רצה 
ולחזור הביתה... אך מה לעשות המשימה עדיין לא הסתיימה. לעלות למטוס הראשון 

בשכונת היוקרה רוג'רס האוס הוא ספג עוד חרפה פומבית. הגברת המבוגרת שפתחה 
לו את הדלת החליטה משום מה, שקותי הוא הפורץ ש"ניקה" את ביתה בשבוע שעבר 
תמכל התכשיטים. היא לחצה על כפתור סמוי סמוך למזוזת הדלת, ותוך שתי דקות הגי

עה ניידת משטרה עם שני שוטרים קשוחים שכבלו בזריזות את השנורר קותי באזיקים, 
והכניסו אותו לניידת.

אתם מבינים, קותי ארציאלי המיליונר הענק, עם דרכון מזוייף, עם זהות שאולה, עם 
אלבום תמונות וכמה אלפי דולרים תרומות שאסף, הושלך לתא מעצר כמו אחרון

השיכורים, לועס לחמניה עבשה ושותה מים מכוס אלומיניום מעופשת. אוי לאותה בושה, 
או 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...

לאדמו"ר". להכנס  רוצה  אני  "לא  המשב"ק.  שאל  הרגעה"  כדור  אולי  רוצה  "אתה 

לימודו. את  וניגן  הגמרא  על  שרכן  האדמו"ר  מול  עומד  עצמו  את  מצא  ארציאלי  קותי 

"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, 
חוזרות". לך בדיקות  ורוץ לבית-החולים, תבקש שיעשו  הנח את התרומות על שולחני 

הרופאים היו המומים... הגידול נעלם כלא היה, שום שריד למחלה הממארת לא נמצא. 
מתדהמה.  לשונו  את  בולע  כמעט  כשהוא  סטיבנסון  ד"ר  לו  אמר  בריא"  אדם  "אתה 
"הצילומים הראשונים אומרים יש גידול, בצילומים האחרונים אין זכר ושארית, קרה פה נס".

יום  אותו  של  "קוסמוס"  העתון  עסקיו.  של  הראשי  למשרד  ניגש  הוא  כך  אחר 
מערכת  "התנצלות".  ענקית.  היתה  הראשי  הדף  של  הכותרת  שולחנו.  על  הונח 
השמצות  של  מסכת  על  ארציאלי  יקותיאל  העסקים  איש  בפני  התנצלה  "קוסמוס" 
ממדרגה  כנוכל  התברר  העתון  את  שהזין  המקור  עניינית.  הוכחה  שום  ללא  ורכילויות 
עסקית.  יריבות  עקב  ארציאלי  את  להפליל  שניסה  ראשונה, 

פרקליטיו של ארציאלי ביקשו 3 מיליון דולר פיצויים מן העתון כפשרה, כדי להמנע ממשפט 
דיבה מקיף ומתיש כשידם על התחתונה. לבסוף התפשרו על שני מיליון דולר. הצ'ק הוסב 
לפקודת מוסדות "תפארת התשובה", בית תמחוי גדול וחדיש שחנך האדמו"ר בפאתי השכונה.

נטפל בסקרנות שלך.  "בני חביבי, עכשיו  חיתוך הסרט לחש האדמו"ר לקותי  במעמד 

ובמאור  בשמחה  רחבה,  ביד  צדקה  נתת  ובכן  למה?  ואיומות.  קשות  צרות  עליך  נפלו 
מן  גאווה ארורה שאיימה לסלק אותך  קיננה בך אותה  פנים, אבל בפנים עמוק בלב, 
הגאווה  ניצוץ  את  רוחנית.  תועלת  לחסרות  ותרומותיך  צדקותיך  את  ולהפוך  העולם 
בקיצור  העולם  מן  אותך  לבער  רצה  חלילה,  הוא  כי  העולם,  מן  לבער  היה  צריך  הזה 
ימים ושנים. העתונות זינבה בך וביזתה אותך, כדי שתחזור בתשובה אך נשארת זקוף... 

גאווה  אותה  בך  קיננה  עדיין  בלב  אבל  התמוטטת,  הנוראה.  המחלה  באה  כך  אחר 
מטופשת, כאילו אין נדיב וצדיק כמוך. 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". 
במתנה. חייו  את  שקיבל  לקב"ה  והודה  רבו,  את  ארוכות  חיבק  קותי 

דברי חכמים:
אומר בעל הגאווה: אני חכם, אני עשיר, אני למדן, אני צדיק, אני חסיד, אני תם וישר, אף 

ענו הנני, אני, אני, אני... )רבי רפאל מברשד(



סוד - החינוך פרק א'
ילדים עד גיל 11 לערך צריכים לקבל עידוד מההורים. ההורה 

אמור להוות עבורו דוגמא אישית. עד גיל זה 
הלמידה של הילד לא מתבססת על הבנה שכלית, מאחר והחלק 

השכלי שלהם בגדר 
סימן שאלה, 

והלמידה נעשית על 
ידי חיקוי והזדהות 

– הוא מחקה אנשים 
מסוימים והתנהגויות 

מסוימות. 
האלה  בגילאים  ילד 
לא יכולים להבין עדיין 
כלומר,  מילולי,  מסר 
לילד  יספר  הורה 

סיפור שירגש אותו, ומייד אחר כך הילד ירצה להזדהות עם הדמות שבסיפור, 
וההתנהגות שלו תשתנה בהתאם. ניתן לראות זאת בבירור אצל ילדים שבתקופה 
מסוימת בילדותם מחליטים שהשם שלהם הוא על שם גיבור ילדים מסוים וכו'.

לדוגמה  מהוריהם.  אישית  ודוגמה  עידוד  צריכים  ילדים  כאמור, 
בסיפור הבא: אדם, שהתפלל אצל החזון איש, הביא את ילדיו לתפילה. אחד 
האב,  והתפרע.  השתולל  יום,  במעונות  כדרכם  הילדים, 
אותו.  הכה  ולבסוף  עליו,  צעק  עזר,  לא  וזה  מאחר  לו.  העיר  בתגובה, 

"תדע  לו:  ואמר  לאבא  קרא  איש  החזון  התפילה  לאחר 
למד  הוא   .1 דברים:  שני  למד  שלך  הבן  היום  לך, 
שאסור להפריע בתפילה. את זה הוא השיג בדרך של לימוד כי כך אמרת לו. 
2. שאם מתעצבנים מותר להשתולל, להרביץ ולאבד כל רסן. את זה הוא למד 
בדרך של שימוש – כי כך הראית לו. וחז"ל אמרו, "גדול שימושה מלימודה", 
הלימוד". על  גם  לוותר  עדיף  היה  השימוש,  על  לוותר  יכול  היית  לא  אם  אז 

"והיו הדברים האלה על לבבך" – תפקיד ההורה הוא "להניח" על הלב של הילד 
מסר, ולאט לאט לעשות "חור" על מנת שהמסר ייכנס. כלומר, לומר לילד כיצד 
להתנהג תוך מתן דוגמה אישית. אם אומרים לילד שעליו להתחזק "בבין אדם 
לחברו", אך בבית הוא רואה התנהגות הפוכה, כל המילים לא יעזרו. כמו שכבר
 אמרנו, הילד לומד ע"י חיקוי והזדהות. הוא מושפע ממה שמראיםולא ממה שאומרים.

לא  אך  חשובה  האישית  הדוגמה  כי  לזכור  חשוב  שני,  מצד 
זאת  ובכל  בהוריהם,  שמרדו  ילדים  למצוא  ניתן  כלומר,  מכרעת. 
כשישאלו אותם מה הסיבות למרד שלהם, הם לא יטענו שהוריהם הם הסיבה.

הילדים מחקים אותנו. מבלי שנשים לב, הם בוחנים אותנו, למדים אותנו, ולצערנו, 
לפעמים גם יתנהגו כמונו, אם לא בעתיד הקרוב, אז בעתיד הרחוק, בזמן שהם יגיעו 
למצב דומה. ההתנהגות הראשונית שלהם תהיה מה שהם התרגלו לראות בבית.. 

"דיני חנוכה"
הדלקת נרות חנוכה והחייבים בה

מצווה  כי  חנוכה,  נרות  הדלקת  במצוות  מאוד  ליזהר  צריך  א.   
שמו.  יתברך  האל  עמנו  שעשה  הניסים  את  לפרסם  מאוד  עד  היא  חביבה 
זו  במצווה  שהזהיר  חז"ל,  שאמרו  עד  מאוד  עד  גדולה  ומעלתה 
אור. ותורה  מצווה  נר  כי  שנאמר  ת"ח,  לבנים  זוכה  הידוריה  כל  עם  כדין  ומקיימה 
חנוכה(. נרות  סוד  בקונטרס  נהור,  סגי  הר"י  הי"ב,  פ"ד  רמב"ם  ע"ב,  כג  שבת  )גמ' 

מהחנוכיות  ביותר  והמהודר  ואנוהו",  אלי  "זה  לקיים  החנוכיה  בסוג  מאוד  להדר  ראוי  ב.    
המצויות כיום, הוא מזהב, ואח"כ כסף, נחושת, ברזל, זכוכית. ואם יש חנוכיה מברזל וכנגדה חנוכיה 
סי' תרעג,  )כה"ח  נאה.  היותר  הזכוכית  עדיף לקחת את  יותר  ונאים  יקרים  או קריסטל  מזכוכית 
היותר  דהחנוכיה  פשוט.  זה  מזכוכית  שהיא  אף  נאה  היותר  חנוכיה  שעדיף  ומש"כ  החסל"א.  בשם  ס.  אות 
בזמנם(. בפרט  נאה,  יותר  היותר  של  סדר  הם  החסל"א  דברי  וכל  ואנווהו.  אלי  זה  יותר  בה  מתקיים  נאה 

הנס.  באותו  היו  שגם  כיוון  חנוכה,  נרות  בהדלקת  חייבות  גם  נשים  ג. 
החמה,  משקיעת  דקות  חמישים  אחר  שיגיע  או  מביתו  נעדר  שבעלה  אשה  כן,  ועל 
בצאת  בברכה  היא  ותדליק  כשליחה  אותה  ימנה  שבעלה  ראוי   ,)17:30 השעה  )אחר 
רסא( ועמ'  רנח  עמ'  אורל"צ  רלד.  עמ'  האיש  )אשרי  כולם.  חובת  ידי  יצא  ובזה  הכוכבים 

הבית  בני  וכל  לבדו  מדליק  הבית  שבעל  המזרח  ועדות  הספרדים  מנהג  ד.   
)מגיל  הבית  מבני  אחד  שכל  אשכנז  עדות  ומנהג  חובה,  ידי  יוצאים  שולחנו  על  הסמוכים 
שם( ובאחרונים  ב.  תרעא,  סי'  )שו"ע  הבית.  מבנות  חוץ  לעצמו  מדליק  שש(  גיל  חינוך, 

טוב לחנך את בניו שהגיעו לגיל חינוך, וייתן להם להם להדליק את נרות ההידור. וקטן שלא  ה. 
הגיע לגיל חינוך יכול ליתן לו להדליק את נר השמש. ועדיף שקטן לא ידליק בביתו חנוכיה נוספת אלא 
תהא דולקת החנוכיה של בעל הבית בלבד. ויכולים ליתן להם להדליק אחר זמן ההדלקה או קודם.

)מש"כ לתת לקטן נרות ההידור כ"פ החזו"ע עמ' כא. ולדעת הבא"ח וישב סי"ח ייתן רק את נרות השמש ולא נרות 
ההידור. ומש"כ שעדיף שלא ידליקו נרות נוספים גם ע"י קטן, כנלענ"ד, וכן השיב לי הגאון הגדול ר"א וייס שליט"א(

טוב ליתן בבזיכים מעט מים ומעל יתן את השמן, להראות בזה שגברו ישראל שנמשלו  ו. 
לשמן על הרשעים המשולים למים הזדונים. וכן טוב שיתן קודם הפתיליה ואחר כך יתן את השמן.
סא(. סי'  ח"א  יעקב  משנת  שו"ת  בשם  יז  עמ'  מועד  בא  כי  ב.  אות  ח"ב  ללב  )יפה 

עשיית מלאכה ואכילה קודם הדלקת נרות
חצי שעה קודם זמן ההדלקה יש להימנע מלאכול פת ומזונות יותר משיעור כביצה  ז. 
־אבל סעודת עראי ואכילת פירות ושתיית משקאות קלים )ומשקים משכרים אסור בשיעור כבי
צה(, מותרים. ואם התחיל לאכול קודם חצי שעה. יפסיק משיגיע זמן ההדלקה. וכמו כן אסור 

ללמוד תורה משיגיע הזמן, ולימוד הלכות חנוכה מותר. )מג"א סי' רלב ס"ק יז. חזו"ע עמ' סח. תורה"מ 
עמ' קמ. ומש"כ לגבי לימוד הל' חנוכה כ"כ הרב נט"ג חנוכה עמ' סד(.

ואם  ההדלקה,  זמן  קודם  שעה  חצי  מלאכה  לעשות  אסור  ח. 
י"ד(. ס"ק  ושעה"צ  י'.  ס"ק  תרעב  סי'  )משנ"ב  זמנה.  משיגיע  פוסק  בהיתר  התחיל 

או  מלאכה  לעשות  רשאי  הנרות,  את  להדליק  שיזכירנו  מחבירו  מבקש  אם  ט. 
לאכול וכן ללמוד תוך חצי שעה. ופוסק כשיגיע זמן ההדלקה. )עיי' כה"ח סי' תלא ס"ק י"ז. וה"ה לנ"ד(.

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
"שבויפרשת "

 זמני התפילות

 16:17 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  15:50  -מנחה מניין ב'

 17:08 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15

 .שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

  "חנוכהב"הלכות  שיעור -15:20
 שליט"א.הרב עם 

שיעור בהלכות בישולי גויים,  -17:00
 מפי הרב שליט"א.

 3021:תהילים לילדים: 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 .דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו 30  -שיעור א': יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 .בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן הי"ו -לאחר תפילת שחרית :יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

 


