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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

"ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך", ביקשה התורה, 
לזכור את יום היציאה ואת צורת היציאה, ללא נשק, בלי מחתרות ובלי 
פעילות מדינית, אלא פשוט בנאמנות מוחלטת לקב"ה ע"י ששחטנו את 
העבודה הזרה שהאמנו בה שהיא המצלחת אותנו והיא המטיבה או 
המריעה. "ְּבָדַמִיְך ֲחִיי", בדם קורבן פסח זכינו לחיים, את זה יהודי מצווה 
לזכור כל ימי חייו, בכל הצרות והבעיות שנראות בלתי פתירות, לכל 
יש פתרון, הכל תלוי כמה מוכן אתה להראות נאמנות מוחלטת לקב"ה.

הא לחמא עניא, זה לחם העוני שאכלו אבותינו ביציאתם ממצרים. וכי כך 
חוגגים יציאה לחרות עולם, כך חוגגים נצחון על האומה המצרית? צאו 
וראו איך חוגגים באומות העולם, הגויים בעלי הגאווה והתפיסה שכוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חוגגים נצחון ע"י מטסים אויריים, ע"י 
הצגת טנקים ומערכות נשק מתקדמות, מצעד צבאי מדופלם ומדוקלם, 
כך הגויים ערלי הלב או מי שחי כגויים חוגג. אבל בני ישראל חוגגים 
את יום יציאתם לחרות עולם ע"י לחם עוני, שנזכור כמה חסרי יכולת 
היינו, לּוֵלי ה' ֶׁשָהָיה ָלנּו ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו, ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח 
יֹוְקִׁשים, וכך נפנים לילדינו שלא הנשק או הדיפלומטיה מוציאים את 
האדם מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אלא הידוק המסירות והקשר 
לבורא העולם. שבט אחד לא חשב כן ותלו בטחונם בכח הזרוע ויצאו 
ממצרים ע"י כוחם וגבורתם, 32 אלף יהודים שדגלו בשיטה של בחרבם 
ירשו ארץ משבט אפרים, ומה עלתה להם, כולם מתו במדבר, וע"ז אמרה 
התורה, "ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים", שהרגום הפלשתים והיו 

עצמותיהם פזורות במדבר.
היהודי מאמין ויודע שֹלא ְבַחְרָּבם ָיְרׁשּו ָאֶרץ.. ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא ְבֹכַח, ִּכי 
ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבקֹות, וֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב ָחִיל. לא משנה כמה 
הצבא מאומן, לא זה הבטחון, כי ִּגּבֹור ֹלא ִיָּנֵצל ְּבָרב ּכַֹח, ולא משנה כמה 

אתה מאומן, מיומן ולוחם טוב, זה לא נותן לך שום יתרון כי ֶׁשֶקר ַהּסּוס 
ִלְתׁשּוָעה. מי שחושב שטנקים ואמצעים מתוחכמים יצילו אותו יתבדה 
במהרה. כך גילינו אנו, העם היושב בציון כשמאות טילים נפלו במרכז 
הארץ, אשדוד ואשקלון. מדינה שהתפארה בצבא הטוב ביותר בעולם 
וחיל האויר הטוב מכל צבאות העולם. "ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם, ְראּו ַעָּתה ִּכי 
ֲאִני ֲאִני הּוא, ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה, ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא, ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל". 
אם תחליש את הקשר אליי, שום דבר בעולם לא יוכל להציל אותך, 

לולי השם שהיה לנו וריחם עלינו ולא נתננו טרף לשיניהם.
בעוונותינו הרבים יש שחושבים כי פתרון בעיות יגיע ע"י צמצום כח 
התורה והחלשתו ע"י קיצוצים שיאלצו את בני התורה והישיבות לנטוש 
את הלימוד ולצאת לעבוד. יודעים אנו מחז"ל הקדושים שאין פורענות 
באה לעולם אלא בשביל עמי הארץ – אם יש אסונות וצרות בעולם זה 
בגלל שלא כולם עוסקים בתורה. בני הישיבות מכסים את הגירעון של 
אחינו החילונים שלא עוסקים בתורה, וכך מונעים בלימודם אסונות 
וצרות קשות, אם חס וחלילה ייחלש כח התורה – הצרות יגברו. בשעה 
כזו מוטל עלינו, הנאמנים לה' ולתורתו לקיים את הפסוק "יראי ה' 
יכבד" – ואמרו על יהושפט מלך יהודה שהיה רואה תלמיד חכם, היה 
עומד מכסאו, מחבקו ומנשקו ומגפפו, כך עלינו לחבק לעודד ולסייע 
לכל בן ישיבה וכל בן תורה המונע בלימודו אסונות ופגעים בעם ישראל.

בדורנו כל כסף לצדקה אמור ללכת לתורה. גם כספים שהלכו לגמ"חים 
היום צו השעה הוא לתורמם ללומדי תורה, כי אם ראית דור שנחלש 
במצווה עמוד והתגבר ואתה נוטל שכר כנגד כולם – ובזכות מסירות 
זו למען ישיבות וכוללים, נזכה שכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.

שבת שלום, אייל עמרמי
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להפיק את המירב מתוכחה לילדים, לרומם ולא להיפך

שאלה:
ראיתי את בני שעשה מעשה שאינו ראוי, כיצד עלי להעיר לו בצורה 

שהתוכחה תתקבל ולא חס ושלום להיפך.

תשובה:
נקדים בסיפור על הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל שהיה פוסע 

ברחובה של עיר בעיצומו של יום השבת, משוחח 
בדברי תורה עם משגיח ישיבת קמניץ, הגה"צ רבי 

משה אהרן שטרן זצ"ל )הוא שחשף את הסיפור 
שלפנינו(, והנה, תוך כדי הילוכם, מבחינים 
הם ביהודי שאינו שומר תורה ומצוות, הפוסע 
למול עיניהם, ולא עלינו סיגריה בוערת בפיו 

בעצם יום השבת, רחמנא ליצלן!
רבי אריה מתקרב אליו, ופונה אליו בחום ובחיוך 

גדול: 'גוט שאבעס, שבת שלום, שבת בה אין מעשנים' 
– הוא 'מוחה' בו באהבה אין קץ. אך הלה מתקשח: 'עזוב 

אותי, כן שבת לא שבת. אדוני, אני גוי, אני רוצה לעשן עכשיו כמו 
אתמול וכמו מחר. אני גוי ומעשן בשבת!' – מכריז הלה בטון קשוח 

וקפוא...
'אוי, אח יקר ואהוב שלי! חס וחלילה, אל תדבר כך! אתה יהודי, אתה 
אח, אתה כמו חלק מהלב שלי!' – 'נוזף' בו רבי אריה באותה אהבת 
ישראל לוהטת שפיעמה בו, והמיסה כל לב. 'תסתכל על עצמך, מבע 
פניך העדין מסגיר שאתה יהודי, בן אהוב של המלך, אח אהוב שלי!'

לפתע נעמד אותו יהודי בהלם. שתיקה קצרה השתררה, והוא שאל את 
רבי אריה בשקט: 'לכבות, לכבות את הסיגריה?', תשובת הרב היתה 
מפעימה, 'חלילה, היום שבת, לא מתאים ליהודי כמוך לכבות סיגריות 
באמצע השבת... תניח בצד וזהו...' – מורה לו רבי אריה ומניח יד רכה 

על כתפו. והלה, במבוכה ובעיניים לחות, הניח מידיו את הסיגריה 
בחרטה גמורה, כשרבי אריה טופח על שכמו: 'כל הכבוד, אתה גיבור, 
אתה יהודי. רואים עליך, איזה עוצמות נפש יש לך!' – מחמיא לו רבי 

אריה באהבה אינסופית, ונפרד ממנו בלבביות מרגשת...
מכאן לעניינו, רבי אריה לוין זצ"ק לא ויתר על המחאה והתוכחה, אך 
עשה זאת בדרכו המקורית, במילים טובות הפותחות לבבות, באופן 
שהמיס את לבו. כך זכה רבי אריה לקרב אותו לאביו שבשמים, ולא 

להרחיקו חלילה!
סיפור זה טומן בחובו תגלית מרוממת, איך נוכל להשפיע, לקרב, 
לחולל שינוי אצל אנשים. דווקא כשהלב שלנו נמשך להטיח ביקורת, 
להוכיח במילים קשות, להביע תרעומת באופן גלוי, חושף רבי אריה 

תגלית מחודשת:
ההיפך, בדיוק ההיפך! רק מילים טובות, מחמאות אמיתיות, מילים 
שכובשות את הלב וקונות שביתה בנשמה. לא צריך מילים 
חדות ובוטות, מסתבר שאלו לא ישיגו את המטרה 
הרצויה. מילים טובות הן כלי הרבה יותר חזק, 
כובש, מרומם, 'לוכד' את השומע דרך ההערכה 
הנושבת כלפיו, מקבל את הביקורת בתחושה 
שאומרים לו אותה באכפתיות, באהבה, מתוך 

דאגה כנה לו ולעתידו!
תגלית זו, כתובה ונחשפת בספרו של השל"ה 
הקדוש על הפסוק: 'אל תוכח לץ פן ישנאך, 
הוכח לחכם ויאהבך'. ומבאר השל"ה הקדוש, 
הדרכה חשובה לאדם שבא להוכיח את זולתו ולהעביר 
ביקורת: 'אל תוכח' לאדם, באמירתך אליו כי הוא 'לץ' – 
במילים חריפות ופוגעות, שכן אז 'ישנאך', המטרה שלך לא תושג, הלה 
רק יתכנס ויתקשח, הביקורת תניב ריחוק ושנאה... אלא הדרך הנכונה 
היא: 'הוכח לחכם' – אמור למוכח כמה הוא חכם, תן לו מילים טובות, 
תוכיח אותו באהבה ובמחמאה, ואז תצליח להשפיע עליו 'ויאהבך...' 
– כי הדרך הטובה ביותר להשפיע על הזולת, לרומם אותו, ואפילו 

להוכיח אותו, היא דרך מילים טובות, רק מילים טובות!
הבה נאמץ את הנוסחה הטובה והמועילה הזו, בינינו לבין חברינו, עם 
הילדים ועם המשפחה. תמיד נעניק מילים טובות, כשמגיע להם, כשלא 
מגיע, וגם כשמגיעה ביקורת. כי גם ביקורת, כשהיא ניתנת במילים 
טובות – היא בונה עולמות, כי זה כוחה של מילה טובה, להחיות 

אנשים ולבנות את נפשם!

ניקיון לפסח – לא על חשבון בריאות הגוף והנפש

אם נכנס בימים אלו לבית יהודי ממוצע, ודאי יקדם את אפינו ריח 
נקיון חומרי ניקוי שונים ומשונים וקרצוף הבית לקראת פסח. עם 
ישראל ברוך ה' מדקדק במצוות ומקפיד על קלה כבחמורה, ובמיוחד 
בחג הפסח מקפידים יותר. למעשה, אף שבמשך השנה אנו מסתמכים 
לעיתים על דעות מקילות, בחג הפסח, האווירה היא של פחד ורעדה, 

פן ימצא בביתנו חס ושלום בדיל של חמץ.
לא סתם אמרו יודעי דבר - "פורים כשר ופסח שמח", וודאי שפסח 
יהיה גם כשר, אבל מרוב החששות והמאמץ לכשרות אנו מאחלים 

שיישאר כח רוחמי וגשמי כאחד שהיה גם שמח.
אין ספק שמנהג ישראל תורה הוא וחלילה לנו לזלזל במנהג נשות 
ישראל הצדקניות שמנקות בכל פינה ופינה. אבל מה שחשוב לזכור 
לעשות את זה מתוך שמחה ולא חלילה מתוך לחץ, מתח וחרדה, 

כדי להאהיב את חגי ותורת ישראל עם כל יושבי הבית.
סיפור מיוחד על האדמו"ר מטולנא, בו הרב יוחנן טברסקי, ממחיש 
עד כמה חשוב להקפיד על החומרות של חג הפסח, אבל לא ח"ו 

מתוך לחץ וחרדה ופגיעה בבין אדם לחבירו חלילה.
הרב אלימלך בידרמן מספר כי באחת השנים, בעת שערך האדמו"ר 
מטולנא את שולחן ליל הסדר, נכנס אחד הילדים הקטנים לחדר 
ובידו בקבוק בירה, שהיא, כידוע, חמץ גמור. כל הנוכחים נדהמו: 

כיצד ייתכן שנמצא בבית חמץ גמור בליל הסדר?

אך כאשר הבחין האדמו"ר בבקבוק הבירה, קם ממקומו בנחת והורה 
בקול שליו ונעים לילד להניח את הבקבוק על הארץ, נטל קערה 
וכיסה בה את החמץ, ופרס מפה לבנה על אותה קערה לכבוד יום טוב.
לאחר מכן, פנה ברוגע אל הילד ואמר לו בחיבה 'הנני מודה לך על 
שזיכית אותי לקיים מצות חז"ל 'המוצא חמץ בביתו ביום טוב ראשון 
כופה עליו כלי'. האדמו"ר פנה לבני הבית ואמר להם ברוגע: "וכי 
הלכה זו נאמרה לגויים? בוודאי שהדברים אמורים לישראל, וברוך 

המקום שזכיתי לשמוע בקול חכמים"...
הרב בידרמן מסיים את הסיפור באמרו: "כמה יש ללמוד מהאדמו"ר, 
שלא איבד את עשתונותיו להאשים ולכעוס על התקלה הגדולה 
שאירעה בביתו, אלא אף הודה לקטן שזיכה אותו לקיים את ההלכה 

של 'כופה עליו כלי'".
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נקיון לפסח, בקלות ובבריאות

החופשה מהלימודים כבר התחילה והגיע הזמן 
לעזור בבית... לפניכם כמה טיפים מעניינים 

לניקיון לפסח, ולכל השנה כולה. תתפלאו, זה 
אפילו יכול להיות כיף!

- הכנתם אוכל שווה במיוחד אבל בסופו הסיר 
נשרף? 

שטפו אותו מהלכלוכים הגסים, הכניסו מעט 
אבקת אפייה, מים עד לגובה השריפה, והרתיחו. 

אחרי כמה דקות שפכו את המים וגלו איך קיבלתם 
סיר חדש ומבריק במתנה. שיטה אחרת: להרתיח מים עם 

חומץ, ולהוסיף סודה לשתייה. התוצאה זהה.
- המקרר מתחיל להצמיח קמטים ולהוציא שערות לבנות? קצת 

משחת שיניים )הכי פשוטה( על הכתמים שנוצרו, והמקרר מבריק 
כביום היוולדו.

- כלי הכסף קיבלו צבע זהב ואין לכם כוח לשפשף את כל החורים 
עם מברשת שיניים? קחו קערה, עטפו אותה מבפנים בנייר כסף, 

שימו מעט סודה לשתייה, ואת כלי הכסף ומלאו במים רותחים. 
תוך שניות הכלים יחזרו לצבע הכסף המקורי, נגבו בנייר סופג/

בגד ישן והחזירו למקום.
- הוצאתם את הכוסות של פסח והן לא בדיוק מבריקות? נקו את 
הכוסות עם סמרטוט )נקי!( טבול בקצת חומץ. הן יחזרו 

להיות שקופות בדיוק כמו בחנות.
- פתאום שמתם לב שכל השקעים בבית שחורים? 

לוקחים ספוג פלא לח, ללא מים )זהירות! 
חשמל!( ועוברים מסביב לשקע. עוזר גם 

לסימני ידיים ורגליים על הקירות. שימו לב 
שהספוג לא מוריד את הצבע של הקיר.

- השיש הלבן הפך פתאום לשחור? שפכו קצת 
חומץ, שפשפו עם סקוצ', וחכו 10 דקות. אחר 

כך נקו הכל בסמרטוט, והשחור יהפוך ללבן.
- גיליתם פתאום בגד אהוב שטיפס עליו העובש? 

אל תתייאשו, הכניסו את הבגד לגיגית, שפכו עליו 
מיץ לימון ופזרו מלח גס. לאחר כמה שעות שטפו טוב 

ותכניסו לכביסה )אלא אם כן אתם רוצים להריח כמו לימון(, את 
רוב הבגדים זה מציל.

- הקומקום והמיחם מלאים באבנית? שופכים פנימה מעט מלח 
לימון, מוסיפים מים חמימים ומחכים קצת. אחר כך שוטפים היטב 

ונהנים מהברק. רק אל תשכחו את החומר בפנים, כדי שאף אחד 
לא ישתה קפה בטעמים...

פרשת מצורע פרק י"ד פסוק ל"ד
ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים" - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשָׂרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשִׁליַח, ֶאָלּא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ִבְּכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו.

נשאלת השאלה מדוע באמת לא שלח מלאך לגאול את בני ישראל ממצרים אלא הקב"ה בכבודו גאלנו ממצרים?
מסביר האר"י ז"ל הסבר נורא: טומאת מצרים היתה כל כך גדולה וחזקה עד שאם היה נשלח לשם מלאך לגאול את עם ישראל 

גם הוא היה יכול לשקוע בטומאת מצרים, ולא היתה אפשרות לגאול את עם ישראל אלא על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק אליה חדד ני"ו מכיתה ג'

קהילת "חסדי שמואל" הקדושה, ה' עליהם יחיו
אנו אברכי הכולל, אשר נמצאים בקהילה קדושה זו המושתתת ע"פ הנהגתו של מרן מאור ישראל זצוק"ל, 

וע"פ רבותינו זקני וחכמי הדור שליט"א,  ותחת הנהגתו של מורנו ורבינו איש האשכולות ובעל המוסר,
מקים עולה של תורה, רב הקהילה

הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א, 

אשר מדיר שינה מעיניו למען קהילתנו שיחיו ודואג בכל רגע ובכל ודבר ברוחניות ובגשמיות לנו

ולכלל מוסדות הקהילה, ובכללם: כולל אברכים, ישיבה לבחורים, תלמוד תורה, בית ספר, 
גנים ומעונות ושיעורי תורה ותורם מזמנו היקר ערך למעננו ללא לאות.  
ועל זאת אנו מביעים את הערכתנו ומוקירים את פועלו של מו"ר שליט"א.

ובהגיע חג הפסח הבעל"ט ובהשתדלות רבה דאג מו"ר שליט"א לחלוקת קמחא דפסחא מכובדת לאברכים
יה"ר שיגדיל תורה ויאדיר, ויפוצו מעיינותיו חוצה, ויזכה להעמיד תלמידים הרבה, מתוך בריאות איתנה 

נחת ושלוה.  ובשכר זאת יבורכו כל המסייעים והעוזרים במשך כל השנה, וכן בחלוקת מצרכי המזון לקראת 
החגים,  יעזור ה' שיצליחו בכל מעשה ידיהם, ויזכו לעזור ולסייע ללומדי התורה עוד ועוד, ויתן להם הקב"ה 

מידו המלאה הרחבה והפתוחה אמן.
בברכת פסח כשר ושמח, רבני ואברכי הכולל להוראה ודיינות, הנהלת המוסדות, צוות ההוראה

בס"ד                                                                                                                   ערב פסח תשע"ט
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לונדון הגדולה, שכונת 'סטמפורד היל', 11:30 בלילה. העיר 
הפעילה והשוקקת חיים נכנסת אט אט לתרדמת הלילה, גם 
סביבת בית הכנסת שקטה. במנין חצות האחרון התפלל ר' יצחק 
– מנכבדי הקהילה וגביריה, לאחר התפילה השתהה קלות, ויצא 
לעבר רכבו ההדור הממתין בחניון האחורי. לגודל ההלם, ממש 
מאחורי הרכב, המתינו לו שלושה גברתנים בריאי בשר וגבוהי 
קומה, שמזמן שמו עליו עין. הם זינקו עליו בהפתעה מוחלטת, 
טפחו בעוצמה על כתפו, וצווחו לעברו באנגלית: 'אתה רוצה 
לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות? באיזה דרך אתה 

בוחר?' – שאלוהו בשאגות אימים...
ר' יצחק עמד נדהם, המום, מבולבל, ובעיקר – לפתה אותו חרדה 
עצומה. הוא רואה את המוות מול עיניו, וככל שהוא מביט לצדדים 
– אין נפש חיה בסביבה, איש לא ישמע גם אם יצעק. בלית ברירה 
הוא מתחיל לחשב את חשבון נפשו, יודע שרק יד שמימית יכולה 
להציל את חייו, בדרך הטבע – אבד כל סיכוי... הוא נושא עיניים 

מתחננות לשמים, ובשבריר שניה מנסה לא לאבד את העשתונות. 
בקול הרגוע ביותר שהוא מצליח לגייס, פונה הוא לראש החבורה: 

'אמור לי, אתה נראה אדם הגון, לא אחד שירצח סתם באמצע 
הלילה. תגיד לי בשביל מה אתה צריך כסף וכמה אתה 

צריך, ואתן לך ככל שתבקש...'
הגברתן הגבוה נראה מופתע, הוא ציפה לצעקות או 
אובדן עשתונות, בהלה או בריחה. ולפתע – הנשדד 
מתחיל לשוחח עמו... הוא מיהר להגיב בצחוק פרוע: 

'אני רוצה לשתות, ונגמר לי הכסף. אני צריך 
כסף, צריך בקבוק!', 'אם זו הבעיה' – החזיר 
ר' יצחק – 'בוא ואפתור לך אותה. כמה 

עולה בקבוק?'
'5 יורו', הגיב הגוי, ור' יצחק השיבו: 'אני נותן לך 

10. סגרנו? אדם הגון כמוך, למה לו להסתבך ברצח? קח כסף, 
תשתה כאוות נפשך!' – הושיט לו ר' יצחק שטר של 10 יורו, 
והגוי, פשוט כך, לקח והלך, כשמאחוריו פוסעים שני חבריו... ר' 
יצחק נשא עיניים לשמים, במבט מודה ומוקיר. חסד הבורא לא 
עזבו, הן עתה ראה בעיניו נס גלוי... הוא התניע את רכבו בידיים 
רועדות, ובמשך דקות ארוכות עוד רטט לבו. בקושי רב הצליח ר' 
יצחק לעצום עין באותו לילה, כשלבו מיטלטל בין רגשות הפחד 

והאימה, לרגשות ההודאה לנוכח הנס...
כמדי יום, ב-5:15 בבוקר, כבר צלצל השעון להחישו למנין הנץ 
החמה. עיניו היו טרוטות מעייפות, רושם האירוע המבעית טרם 
חלף ממנו, אך הוא מיהר לבית הכנסת לתפילת שחרית. הוא שב 
והחנה את רכבו ממש סמוך למקום ההתרחשות אמש, וכשהוא 
צועד לעבר בית הכנסת – גילה לחרדתו את אותו גברתן גבוה, 
עומד וממתין לו שוב... לרגע שבה החרדה ולפתה את לבו, 'מי 
יודע מה יהיה עכשיו' – הרהר בבעתה, והחל לוחש 'שמע ישראל' 
במתח גואה... אלא שלנגד עיניו המופתעות, ניגש אליו הגברתן 
והושיט לו 5 יורו, באומרו: 'אמרתי לך אתמול לתת לי 5 יורו, 
כדמי עלות בקבוק' – הסביר כמתנצל, 'אבל נתת לי 10 יורו. 

מגיעים לך 5 יורו עודף...'
ר' יצחק עמד מופתע, המום, הלום רעם. לכזו התפתחות לא ציפה... 
שהשודד מאמש יבוא להשיב לו כסף?! האם זה סרט אימה או 
התרחשות דמיונית? כיצד זה יתכן?! לאחר רגע התאושש ר' יצחק 
מההלם והאלם שאחזו בו, ניגש לגוי ולחץ את ידו. 'איננו מכירים 
משום מקום', פתח ר' יצחק, 'ובכל זאת נפגשנו פעמיים בשש 

השעות האחרונות. בפעמיים הללו היתה נפשי נתונה בידך, בפעם 
הראשונה איימת ליטול אותה ממני ובפעם השניה אתה מחזיר לי 
כסף. אני מבולבל לחלוטין, אתה צוחק עלי? אתה רציני? למה 

כוונותיך? מה הולך פה?'
הגבוה צחק שוב, והשיב בפשטות: 'תראה, אני סטודנט באוניברסיטה, 
ואם לומר זאת בעדינות – לא כל כך הולך לי בלימודים, אני יותר 
מדי נחשל ונכשל, וכל סביבתי בזה לי על כך. המצב הוביל לכך 
שהתמכרתי לטיפה המרה, כל ערב אני צריך את הבקבוק שישכיח 
ממני את תלאות חיי וכשלונותיי הרצופים, אלא שכמה צפוי – גם 

להשיג את המימון לזה קשה לי...'
'בלית ברירה', נאנח לרגע, 'אימצתי את דרך השוד. כל ערב אני 
תופס קרבן ומוציא ממנו כסף, לפעמים באיומים, לפעמים במכות, 
בכל דרך אפשרית. הרי מישהו צריך לממן את הבקבוק שלי, לא? 
אמש זה היה אתה, והאמן לי שברגע אחד הייתי יכול לסיים את 
חייך, ולצאת עם הכסף שבארנקך העמוס... אלא שאז שמעתי 
פתאום משהו שלא שמעתי מעולם, וכך אמרת לי, מילים שנכנסו 

בלבי בעוצמה רבה: 'אתה נראה לי אדם הגון, לא מתאים לך...'
שנים אני מחכה שמישהו יגיד לי מילים כאלו, שנים! כל היום 
אני שומע כמה אני לא יוצלח, לא מוכשר, לא הגון, 
לא ישר, חסר סיכוי, פושע נתעב. פתאום, באמצע 
הלילה, סתם מישהו, שדוד פוטנציאלי, בא ואומר לי 
שאני אדם הגון? שמעשים מזוויעים לא מתאימים 
לי? אתה יודע מה עשית לי באותו רגע, בשמונה 

המילים הללו?'
לראשונה, החיוך הגדול שלו נעלם, נימת 
עצב השתררה בקולו, ועיניו לבשו לחלוחית 
אנושית: 'באותו רגע החלטתי לא לנגוע בך 
לרעה. לקחתי את 10 היורו והלכתי לדרכי, ולאחר שקניתי את 
הבקבוק ונותרו לי 5 יורו – החלטתי להשיבם אליך. מי שנתן לי 
מילה טובה שהחייתה את נפשי – אינני יכול להזיק ולהרע לו. לו 
היה בידי להשיב לך את חמשת היורו האחרים – גם אותם הייתי 
מחזיר לך!'. הגברתן מחה דמעה לא אופיינית, נשא רגליו והלך. 
רק ר' יצחק נותר עומד המום, מסומר למקומו. הוא צבט את עצמו 
להאמין שאינו הוזה, וכששב לבית הכנסת סיפר את סיפור הצלת 
חייו, ואחד מחברי בית הכנסת סיפרו למשפיע הגה"צ רבי אהרן 

טויסיג שליט"א, ממנו שמענו את הסיפור כולו.
מדהים! לא ייאמן מה יכולות כמה מילים לעשות, איזה שינויים 
הן יכולות לחולל. ר' יצחק אפילו לא הרגיש שהוא עושה משהו 
מיוחד, יתכן אפילו שבאותם רגעי חרדה אפילו לא שם לב אילו 
מילים יצאו מפיו. אבל המילים הללו היו מילים טובות, ואלו הצילו 

את חייו והגינו עליו מפני הברנש האלים והמאיים!
כמה מילים שהפיחו חיים חדשים בסטודנט האכזר, כמה מילים 
שהצילו את חייו של ר' יצחק. כי כמה מילים יכולות לחולל שינוי, 
לבצע מהפך בנפש. ברוב המקרים, לעולם לא נדע, איך המילים 
שלנו יחוללו שינוי בנפשו של השומע, איזה תמורות הן מחוללות 
בנפשו, מאיזו דיוטא הן יכולות לרומם ולאלו הישגים הן יכולות 
להוביל. כי אדם השומע כמה מילים טובות – חש לפתע מוערך, 
זה מעניק טעם לחייו, הופך אותו לאיכותי הרבה יותר! הבה ניטיב 
עם כל אלו שסביבנו, שכולם כולם זקוקים למילה טובה. הבה 
נעניק אותה מכל הלב, הבה ניתן אותה בשמחה. הבה נציל חיים 

של אנשים, בפינו ובמילותינו לעשותו!

8 מילים שהצילו חיים
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רבי משה ויצחק - תלמידי הגר"א

המעשה הבא התרחש אצל שני אחים צדיקים, מתלמידי הגר"א, רבי 
משה אשכנזי ואחיו רבי יצחק. במשך כל ימות השנה היה רבי משה 

־נודד בעיירות, ומלמד תורה את ילדיהם של היהודים, ומוצא פרנ
סתו בדוחק רב. בנדודיו אלה היה רבי משה עוסק בצניעות בתורתו 
ובתפילותיו, וחוזר לביתו רק בשלושת הרגלים, כשעימו צרור קטן 
של מעות, להחיות את בני המשפחה כמנהג חסידי הדור ההוא, שכל 
אחד חיפש מצוה אחת שעליה מסר את נפשו, היה אותו צדיק מקפיד 
ביותר על מצוות ציצית, מנהג היה בידו לא לזוז ד' אמות בלא ציצית.

בחודש ניסן אחד, כאשר שב לביתו, לאחר שנעדר ממנו כמה חודשים 
ואיתו צרור כספו שנועד לקניית צרכי חג הפסח הממשמש ובא, עשה 
דרכו בעגלה שהיתה נהוגה בידי עגלון פשוט. באחד מקטעי הדרך, 
ירד ר' משה מן העגל, וניגש לאחד הסלעים של אם הדרך, מרחק 
ניכר מן הדרך הסלולה, בבואו לשוב אל העגלה, נאחזה ציציתו בסלע 

וניתקה מן הארבע- כנפות.
כיון שהקפיד לא לזוז ארבע אמות בלא ציצית, נשאר ר' משה עומד 
כמסמר נטוע, ולא זז ממקומו. הוא קורא אל העגלון מרחוק, ומבקש 
ממנו שיביא לו ציצית מן העיר הסמוכה. העגלון, שידע על הקפדתו 

הגדולה במצוות ציצית של חסיד זה, הסכים לכך בתנאי שיקבל מר' 
משה כתמורה את כל צרור הכסף שבידו.

ללא היסוס נטל ר' משה אשכנזי את הכסף שהכין במשך כל החורף, 
ומסרו לעגלון, על מנת שיביא לו ציצית... טרף החסיד את נפשו, ואת 
נפש בני משפחתו, בכפו, ובלבד שלא יפגע בקוצו של יו"ד במנהג 

שקיבל על עצמו.
ומה קרה לבסוף? העגלון ההוא היה אדם רע-לב ואכזר מאין כמוהו, 
הוא לקח את הכסף, ונסע ולא חזר... ר' משה נשאר עתה ערום מכל, 
גם בלי ציצית, וגם בלי כסף. במשך למעלה מ-24 שעות תמימות נותר 
החסיד לעמוד במקומו, ולא זז, עד שריחם עליו אחד מן העוברים 

והשבים והביא לו בהשאלה ציצית כדי שיוכל לשוב לביתו.
לימים, חלה אחיו של רבי משה, הלא הוא רבי יצחק, שהיה נערץ על 
כל בני ליטא, והרופאים אמרו נואש לחייו. שלחו בני הבית לקרוא 
לאחיו, ר' משה מן העיירות שבהן נדד, כדי שיבקש רחמים על אחיו. 

ידוע היה ר' משה גם בכוח תפילותיו, ולכן תלו בו תקוות מרובות.
כשהגיע רבי משה לבית אחיו, נכנס אל החדר שבו שכב החולה, 
וביקש מכל הנוכחים לצאת משם. אבל כיון שהדלתות של פעם לא 
היו חסומות באופן הרמטי, הצליחו כמה מבני המשפחה לצפות בין 
חורי הדלת במעשיו של רבי משה. והנה הם רואים שר' משה פושט 
את הציצית מעל גופו, מניחה על מיטת החולה, ופונה אל הקב"ה 
ואומר: 'ריבונו של עולם, מצוה אחת יש לי שהחזקתי בה בכל כוחותיי, 
וציצית שמה, הריני מוותר על כל שכרי בעולם הבא בעד מצוה זו, 
ובלבד שזכותה של המצוה תעמוד לו, לאחי החולה ויקום מחוליו'…. 
כך עמד ר' משה והתפלל, בבכי ובתחנונים, ובני הבית נסערים לנפשם 

לראותו מוסר את כל עולמו לרפואת אחיו הצדיק.
בתוך זמן קצר עמד רבי יצחק מחוליו, ולפליאת כל רופאיו הבריא 

לחלוטין, והיה כאחד האדם.
)ברכי נפשי(

פתרון לחידה משבוע שעבר:
איש אחד נשאל לגיל בנו. ענה 

האיש:
גילו של בני גדול פי 5 מגילה של 

הבת שלי,
אך הוא גם קטן פי 5 מגילה של 

אישתי.
בשביל לדעת מה גיל בני, עליך 

לדעת שגילי כפול מגיל אשתי 
וסכום הגילאים של ארבעתנו 

שווה לגילה של הסבתא שחוגגת 
היום 81. 

תשובות: ילד - 5 , ילדה - 1
אמא - 25 , אבא - 50

סבתא - 81 

א מבשר הגאולה אשר יבוא לפני 
המשיח ויתרץ קושיות ובעיות 

ב מאכל בצלחת הסדר זכר לקרבן 
החגיגה בפסח 

ג מי אמר )בהגדה(: "כל שלא אמר 
שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי 
חובתו - ואלה הם: פסח, מצה ומרור". 

ד מהו הפזמון החוזר לפיוט, שמתחיל 
במילים אלו: "כמה מעלות טובות 

למקום עלינו - אילו ..."

ה מי זאת ה"היא שעמדה"? 

ו מהי המצווה מן התורה שממנה 
התפתחה ההגדה של פסח? 

ז מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת 
הסדר? 

ח מה מבקשים מה' שישפוך על הגויים 
אשר לא ידעוהו? 

ט הפיוט "אדיר במלוכה" כתוב לפי 
סדר ה-א.ב. איך מכונים המלאכים 

באות ט'? 

י מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל 
ממצרים? 

כ מהו ה – "אחד עשר מי יודע?"

מילים
מבולבלות

סדרו את אותיות המילים שלפנינו שהתבלבלו, 
וקבלו מילים הקשורות לפסח ולליל הסדר...

 צמח, תצומ, סוחרת, השמ, אורנה, רמימ, עזור, 
המצ, צהבי, דגהה, רובע, בדר, פציעדרם, ביאב, 

שוחך

 
ל מיהו זה "שביקש לעקור את הכול"? 

מ "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע 
ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא 

ורבי טרפון שהיו מסובין בבני-ברק, 
והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו 
הלילה"... התל של בני ברק העתיקה 

נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה 
שמו? 

נ מהו החודש שבו נגאלו ישראל ובו 
הם גם עתידין להיגאל? 

ס ששה - מי יודע? 

ע מהי המילה הפותחת את התשובה 
לשאלות הילד ב"מה נשתנה"? 

פ איך צריך אתה )האב( לנהוג עם 
הבן הרביעי שאינו יודע לשאול? 

צ מהו כינויו של האפיקומן בהגדה? 

ק ההגדה מסתיימת בששה מזמורי 
הלל מתהילים. מה הקשר שלהם 

לאות "ק"? 

ר "כל דכפין" פירושו: כל מי ש... 

ש מהי המגילה הנקראת בחג הפסח?
 

ת מיהו ששתה את המים בחד-גדיא?

חידות לפי סדר הא-ב לפסח
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- ביום חמישי כח' אדר ב' פעילות באווירת "איכות הסביבה"- בית 
ספרנו קושט בפקקי מחזור של הפרויקט השנתי "בית ספר מקדם 

בריאות" מטעם משרד החינוך בו זכה בית ספרנו ב-3 כוכבי בריאות!!!

- ביום ראשון ב' ניסן טיול למאפיית מצות בכפר חב"ד
הבנות נהנו מטיול חווייתי ביום שמש אביבי.

- ביום שני הפעלה ייחודית וכיפית בבועות סבון ענקיות
ובצורות מעניינות!

וכמובן- יום קבלת ה-ע-י-ת-ו-ן!

אפיית מצות: 

בסיעתא דשמיא זכו התלמידים לחוש 
את חווית האפיית מצות בת"ת על ידי 

שכל תלמיד בעצמו לש ורידד את המצה 
וחיכה בהתרגשות עד ליציאתה מהתנור.

בברכת "וחילך לאורייתא"!

בבית ספרנו גם "לפני פסח" לא שוקטים על השמרים...
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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

זמני תפילות ושיעורים

05:35 )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'  
18:45 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
20:15 )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
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

18:40 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:10 )כ-65 דק' 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  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
18:40 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:10 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  
19:40 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

חדש בשכונה 

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

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן
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שיעורי מורנו הרב בשבוע הבא
יום ג', י"א ניסן )16/04(:

רמת אביב - ב-18:30, ביה"כ "תהילת אביב", ברחוב שרגא פרידמן 2

בת ים - ב-20:00, ביה"כ "אהל אברהם", רחוב הצנחנים 

המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

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

תמונות משיעורי של מו"ר הרב שליט"א ביום הבחירות


