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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

"ליל הסדר" – הינו הלילה הקדוש שעושה סדר באמונה, שמברר את 
ראשית הוויתו של עם ישראל, כיצד ה' לקח את עם ישראל להיות לו 
לעם סגולה בו בחר ה', אחד ממצוות הסדר החשובות היא מצוות "מגיד", 
בו אנו מספרים את סיפורו של עם ישראל מתחילת הוויתו ועד ליציאתו 
ממצרים ברכוש גדול. זו אחת המצוות החשובות והעיקריות בלילה זה, 
לספר ביציאת מצרים, ומדוע המצווה היא דווקא על ידי סיפור? והרי 
היה אפשר לפרט את כל הנתונים כמו שהיו ולצאת בזה ידי חובה, אבל 
חכמים לא ראו כך וקבעו שהדבר צריך להיות בסיפור מפורט וממושך 

דוקא, ואפשר לבאר בשני אופנים:
האחד, ע"י סיפור אפשר לחוות את מה שקרה במקור באותו מאורע בצורה 
טובה יותר, מפני שהאדם מתחבר לסיפור שפורט על נימי נשמתו ומביא 
אותו לידי אותן תחושות שחוו עם ישראל, אותו עם שפרה ורבה תוך כדי 
הגזירות הקשות שהוטלו על ראשם, ואת אש היסורים שהתלקחה מסביב 
לעם אשר בתוכו בערה האמונה בה' יתברך, את הכאב והסבל שסבלו 
בשעבוד קשה, ואת מחשבות הגאולה שהיו בלב העם, והפיחו בהם רוח 
חיים, ע"י הסיפור מתחבר האדם להתגלות הבורא אל העם ואל העולם 
כולו דרך הטבע ששונה פעם אחר פעם במכות מצרים, עד אותו לילה 
נורא שניגלה ה' יתברך בכבודו ובעצמו, ובו מתו בכורי מצרים וניצלו 
ישראל, כשברקע הקריאה של פרעה "קומו צאו מתוך עמי"! לכן עלינו 
לספר בצורה סיפורית דוקא כדי לחוות בעצמנו כאילו יצאנו ממצרים, 
שנוכל לראות עצמנו חלק מאותה יציאת מצרים, עד שאמרו חז"ל "בכל 

דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
אך האופן השני מבאר זאת בצורה עמוקה יותר: העולם שאנו חיים בו הוא 
עולם השקר, עולם חולף, הצגה אחת גדולה שאנו וכל העולם שותפים 
לה, "לכו חזו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם", אמרו חז"ל: 
הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה אתה מביאן, הצגה כ"כ מוצלחת 
עד שמרבית השחקנים מתקשים להבחין מה האמת, נכנסו לתפקיד ולא 
מבינים שהם חלק מהצגה אחת גדולה של ה' יתברך, ולא זוכרים שעוד 
יבוא יום בו ה' יכבה את האורות והמסך יורם והאמת תתגלה לעיניהם 

והם יישארו רק עם התפאורה, עם בגדי המשחק, מבוישים ונכלמים.
אם כן מדוע הסיפור מסופר על ידי הצגה? ומדוע לא בצורה האמיתית, 
האמת בתפארתה? מדוע צריך מסכים ותפאורות של עמים שונים, 
ומערכות מופלאות של האדם והעולם? הסיבה היא, שנפש האדם 

כאן בעולם אינה יכולה להכיל את האור האלוקי והאמת כמות שהיא, 
שנשמת האדם נמצא בתוך גופו חומרי ועכור, ואין אפשרות שהוא 
ישכיל ויבין את המציאות האמיתית בלי אותה תפאורה. אותה אמת 
היא גבוהה מאוד בלי שום תערובת של גשמיות. וכמה שמעורב יותר 
באדם החומר הגשמי כך תפיסתו מוגבלת, ולכן צריך להטמין ולכסות 

את אותה ההתגלות בתוך מעשה גשמי ומפואר.
הנשמה, שהיא הדבר הרוחני באדם, כלואה בתוך הגוף שהוא כלי גשמי 
ואינו יכול להכיל את אותו אור. לכן התגלות ה' יתברך תמיד היתה 
דרך ענן וערפל, כמו שכתוב "וה' אמר לשכון בערפל" )דברי הימים ב(, 
מוסתר מבלי יכולת ראיה גשמית ברורה, כי אין אפשרות לגוף חומרי 
לצפות באור כה רוחני בלי מסך ומבדיל. האמת הגדולה מוכרחת להיות 
מוסתרת בהצגה נוראה, וכל בני האדם משחקים בה מבלי יכולת לשבת 
מהצד. אבל צריך האדם שימת לב מיוחדת בכל רגע ורגע שלא לאבד את 
הסיפור האמיתי, לבדוק ולבחון כל הזמן היכן מסתתרת האמת, היכן ה' 
בתמונה ולא להסתכל רק במה שנראה לעין הגשמית. לגלות מה ה' רוצה 
מהאדם בכל מאורע, והעיקר שלא לאבד את המטרה לשמה הכל קרה.

לכן, יש מצוה לספר את הסיפור כהוויתו, שלב אחר שלב. כך התקבלה 
בעם התובנה והאמונה במציאות ה' ובגאולה הצפויה לבוא, ואז יוכלו 
המצרים וכל העולם כולו לגלות את האור המסתתר שהבורא גילה 

והעביר מסר לכל הבריאה כולה, "אני ה"!
אבל עלינו לספר את הסיפור בצורה נכונה מבלי לטייח ובלי שקרים, 
שלא לומר או לחשוב חלילה שמכות מצרים והניסים היו בעלי אופי 
טבעי, וכגון שקרה מקרה נדיר בו דובי הקוטב הגיעו למצרים, או שנולדו 
עוברים רבים בכרס אחת בגלל תופעה גנטית מוזרה, או שמכת חושך 
היתה בגלל ליקוי חמה וכו', עלינו לספר את הסיפור האמיתי, שבורא 
עולם לקח אותנו לעם, ושינה את כל מציאויות הטבע כדי להוציאנו 
ממצרים, וכל זה בשביל שנהיה לו לעבדים, בשביל לתת לנו תורה 

ומצוות, זו האמת וזו התכלית שלשמה יצאנו ממצרים.
"מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים" – עלינו להתכונן, להכין רקע ומקום 
בכדי שהמסר יועבר בצורה הטובה לנו ולילדינו. ולקיים בהידור את 
מצוות "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי 

ממצרים".    
פסח כשר ושמח ושבת שלום, אייל עמרמי

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב"ב, משפחת מזרחי, אייל להצלחה ברוחניות

לרפואת: דליה בת נעמי, חיים מרדכי בן נטע, יחזקאל מאיר בן שרה
לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה
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מוסדות כאייל תערוג מברכים את כלל ישראל בברכת פסח כשר ושמח
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הילדים הכוכבים של הערב

"ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים"
מצוות עשה מהתורה לספר בנסים ובנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים 
בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר "זכור את היום הזה אשר יצאתם 
ממצרים" תלמוד לומר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה" - 

בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך.
עם ישראל שרד לאורך כל שנות הגלות, למרות הפיזור, 

הנדודים והסבל הרב שעבר עליו. העם היהודי 
ראה כערך עליון לגדל ילדים על ברכי התורה 
והמצוות חדורי אמונה בה' יתברך. התורה 
היא ששמרה ואיחדה את עם ישראל במשך 

כל הדורות.
לנו ההורים תפקיד עצום בהעברת האמונה 

לילדנו, תוך הדגשת הניסים והנפלאות שנעשו 
לאבותינו. על כן הדבר דורש הכנה לא פחות ממירוק 

הבית משאריות אבק. נדאג שהילדים ינוחו בצהרים כדי 
שיהיו רעננים בליל הסדר, שיאכלו קודם, שיעזרו בהכנת הקערה, 

בהכנת דבר תורה, עריכת השולחן וכו'.
בחג הפסח הילדים הם "הכוכבים" של ליל הסדר, הם נמצאים במרכז, 
הרמב"ם מדריך אותנו מה לעשות בליל הסדר כדי להחדיר את האמונה 
בליבם של ילדנו: "וצריך לעשות שינויים בלילה הזה כדי שיראו הבנים 
וישאלו ויאמרו: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות". לעורר את 

התעניינותם לשאול שאלות.
התורה מייחסת חשיבות רבה לשאילת השאלות, כאשר אדם שואל 
ומתעניין מעצמו ליבו פתוח לקבל תשובה, השאלות מעוררות מוטיבציה 

ללמידה ומגבירות את הקשב ואת יכולת הקליטה של הילד. כשילד 
שואל שאלה, הוא מגלה לנו מה הוא כבר יודע, מה אינו יודע, מה 
הוא רוצה לדעת, מה מפריע לו, הצורה והעיתוי שבהם הוא בוחר 
להקשות, גם הם משלימים את התמונה ועוזרים לנו לדעת יותר על 

עולמו הפנימי של ילדנו.
ניתן לעשות הצגה עם הילדים, להכניס אותם לאווירה של עבדות  
במצרים, איך נראים עבדים? איך הם מרגשים? האם ניתנה להם 
האפשרות לבחור? לשיר אתם "עבדים היינו, ולהדגים "בכאילו" את 
השקים על הגב, סחיבת המים בדלי, בנית הלבנים, קושי השעבוד 
המפרך עם הבעות פנים מתאימות. תוך כדי ההצגה לשאול שאלות 
מהיכן הגעת? מה עשיתם שם? וכו' והילדים משיבים. לתאר את המכות 
לצד הנסים הגדולים שנעשו לאבותינו. לתאר בשמחה ובהתלהבות את 
היציאה הניסית ממצרים שהפכה אותנו לעם ובני חורין.

יש להתאים את התכנים ורמתם לגיל הילדים תוך 
שיתוף ומתן תשומת לב לכל אחד מהם, להסביר 
מה עושים ומדוע כדי לעניין אותם. יש נוהגים 
לקרוא את הגדה ביחד ויש המחלקים קטע 

לכל משתתף.
הגמרא בפסחים אומרת, "מחלקים קליות 
ואגוזים לתינוקות" כדי להשאירם ערים. ניתן 
להכין ממתקים  שהילדים אוהבים כדי למשוך את 
ליבם להקשיב, פרסים קטנים לעידוד, מאחר וחלק 
מהפרסים יש בהם איסור מוקצה ניתן להכין כרטיסים 
ובהם נרשום את שמות הפרסים כגון: עפרון, לורדים, מדבקות וכו' 

במוצאי החג יוכלו לקבל את הפרסים בהתאם לכרטיסיות שקיבלו.
בלילה הזה יש התייחסות לכל סוגי הבנים, לבן "שהחליק" ולא מוצא 
את עצמו, לבן החכם והמוכשר שקולט הכל בקלות, הבן שהבנתו 
קשה "ואת פתח לו", לבן עם קשיים בקשב וריכוז. נשים לב שלפני 
כל בן כתוב "אחד", אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע 
לשאול. כל ילד הוא יחיד, ובכל ילד טמון ה"אחד" ובכל ילד קיים 
הניצוץ האלוקי, ותפקידנו לחבר את כולם ולהבין שכולם הבנים של 

ה', לאהוב ולחבק אותם.

נשים במה משמחן - מצות השמחה

בגמ' בפסחים )קט.( תנו רבנן: חייב אדם לשמח את ביתו ברגל שנאמר 
"ושמחת בחגיך", במה משמחן? ר' יהודה אומר, אנשים בראוי להם, 
ונשים בראוי להם, אנשים בראוי להם ביין, ונשים בראוי להם, תני ר' 
יוסף בבבל בבגדי צבעונין. בארץ ישראל, בבגדי פשתן המגוהצין. וכו'.
נשאלת השאלה, הגמ' מביאה מקור לכך שאדם חייב לשמח את 
אשתו מהפסוק "ושמחת בחגיך" ולכא' איפה רואים בדברי הפסוק 
שאדם חייו לשמח את אשתו, מילא אדם חייב לשמח את עצמו כפשט 

הפסוק, אבל מניין שיהיה חייב לשמח את אשתו.
התשובה, ששמחה אמיתית של אדם יכולה להגיע רק על ידי שישמח 
גם את אשתו, לא ניתן להגיע לשלמות במצוות השמחה ללא שמחה 
של האשה, וניתן ללמוד זאת משמחת בית השואבה שנעשתה בבית 
המקדש בחג הסוכות, היתה בבית המקדש שמחה גדולה עד מאוד, 
על שמחה זו נאמר )סוכה ה, א( "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, 
לא ראה שמחה מימיו", ומבארת הגמ' )סוכה נא:( שתיקון גדול עשו 
בבית המקדש, ומהו אותו תיקון, אמר ר' אלעזר התקינו שיהיו נשים 
יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה, לפי שבראשונה היו באים לידי 

קלות ראש.
שואל הבני יששכר על כך: למה היו צריכים לתקן שיהיו נשים צריכות 
לבוא לעזרה, יתקנו שלא יבואו נשים כלל ולא יהיה חסרון צניעות. 

אלא ללמדנו ששמחה שלמה קיימת רק על ידי שלמות הבית, על ידי 
שמחה של הבעל והאשה יחד, שמחה של הבעל לבד אינה שמחה 

שלימה. 
מצוות השמחה היא אבן בנין בחיי בני הזוג גם לאורך כל ימות 
השנה, רגיל היה הרב אוירבך לומר לחתנים, לפני כניסתם לחופה: 
התורה אומרת: "כי יקח איש אשה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור 
עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושמח את אשתו אשר 
לקח" )דבר' כד, ה(. הגבלת הזמן של "שנה אחת", נאמרה רק על 
אי-היציאה לצבא ועל שאר עבודות הציבור. אך 'ושמח את אשתו...' 
כתוב לאחר המילים "שנה אחת", ללמדך, ש 'ושמח את אשתו'  - הוא 

חיוב הנמשך לכל החיים...!
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ביצים

ביצים תופסות מקום של כבוד בימי הפסח, בהם 
האלטרנטיבות לאכילה אינן רבות, לפניכם 

מספר עובדות מעניניות על ביצים.
א. ביצה כמו שאנחנו מכירים אותה נוצרת 
תוך 24 שעות, בתעשיית הלולים של היום, 

תרנגולות מטילות מעל 300 ביצים בשנה, כמעט 
ביצה ליממה.

ב. קצב ההטלה המהיר, נעשה באמצעות החשכת 
הלול בתחילת הלילה, והדלקת אור לאחר מספר 

שעות, בצורה זו המנגנון הביולוגי של התרנגולת "חושב" 
כי הגיע יום חדש, בצורה זו, מצליחים הלולנים להפיק יותר ביצים 

מכל תרנגולת.
ג. רוצים לקלף את הביצה בקלות? אחרי שסיימתם עם הבישול, 
תנו לביצים שטיפה זריזה תחת מעט מי ברז והכניסו אותן לכוס 

זכוכית/פלסטיק עמוקה. עכשיו מה שנשאר לעשות הוא להוסיף  

שליש כוס מים, לאטום את חלקה העליון של הכוס, ולשקשק חזק 
למשך כמה שניות טובות עד שתראו שהקליפה הופכת לסוג של 

"תמונת פסיפס". זהו - עכשיו אתם יכולים לשלוף את הביצה, 
תתפלאו באיזו קלות היא תיפרד מהביצה.

ד. ביצים ישנות יותר הן נוחות יותר לקילוף לא ישנות 
מדי כמובן – אבל אם אתם קונים ביצים טריות – יהיה 

קשה יותר לקלף אותן. עוד שיטות שיעזרו לכם 
לקלף: קמצוץ סודה לשתייה בתוך מי הבישול 

יהפוך את הקליפה לשבירה יותר וקלה לקילוף.
ה. לביצה יש יתרונות בריאותים רבים, אומנם 
בביצה בגודל L יש כ250 מ"ג כלוסטרול, אך 
 ,A היא גם מקור עשיר לחלבון, אבץ, ויטמין

חומצה פולית, ברזל וביטמין B12, הביצה 
מכילה כמות נמוכה יחסית של שומן רווי, 

ומחצית השומן שבה הוא חד בלתי רווי, הקשור 
דווקא להורדת כולסטרול.

ו. רוב הוויטמינים נמצאים בחלמון הביצה, המהווה גם 
מאגר עשיר של כולין, המשתתף בהעברת מסר עצבי בין התאים 
ויש לו חשיבות רבה בהתפתחות המוח, מערכת העצבים, כושר 
החשיבה והיכולת הלימודית. הכולין חשוב מאוד בעיקר לנשים 

הרות, לתינוקות, לילדים ולנוער. בגיל מבוגר הוא חיוני לשמירת 
הזיכרון.

פרשת אחרי מות פרק ט"ז פסוק א'
ַוְיַדֵבּר ה' ֶאל ֹמֶשׁה ַאֲחֵרי מֹות ְשֵׁני ְבֵּני ַאֲהֹרן ְבָּקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוָיֻּמתּו. 

שואלים חכמי המדרש: מדוע נאסר על הכהנים לשתות יין לפני שנכנסים לשרת, שהרי כהן שבא לעבוד עליו לשמוח כפי שנאמר 
"עבדו את ה' בשמחה" )תהילים ק', ב'( והיין גורם לשמחה שנאמר "יין ישמח לבב אנוש" )תהילים ק"ד, ט"ו(

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק נהוראי גבאי ני"ו מכיתה ו'

קייטנת פסח
כמידי שנה במוסדות כאייל תערוג הופעלה קייטנה החל מכיתות הגן ועד לכיתות 

 הגבוהות הן לבנים והן לבנות מתוך דאגה לתלמידים ולהוריהם.
בברכת פסח כשר ושמח
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הסיפור הבא נוטל אותנו אל חודש ניסן תש"ה, בעיצומם של ימי 
הזוועה באירופה המיטלטלת בנהרות של דם. במחנה 'ברגן בלזן', שהו 
באותה עת רבבות יהודים, בין האסירים ששהו באותה עת במחנה, 
בלטה דמותו התמירה של הרה"ק מבלוזו'ב זי"ע, שאמונה איתנה 
פיעמה בו והוא שימש כמשענת אישית – רוחנית לכל שוהי המחנה 
בימים קשים אלו. באותה תקופה כבר החלו כוחות הברית להפציץ 
את סביבות המחנה, מה שגרם להחמרה בתנאי החיים במחנה, עד 
לשחרור כחודשיים לאחר מכן, בחודש אייר תש"ה. בתת התנאים 
הללו, באמונה יוצאת דופן שקשה לתארה, ביקש האדמו"ר מבלוז'וב 
לאפות מצות למען שוהי המחנה. משנואש להשיג את חומרי הגלם 
למצות באמצעים רגילים, הרהיב עוז לפנות לראש הצוררים – 
מפקד המחנה יוזף קרמר ימ"ש, וביקש את רשותו לאפיית המצות. 
להפתעתו, המפקד לא שלל את הענין, והודיע כי עליו להתייעץ 

עם הממונים עליו.
לא היה יום שמח במחנה כאותו יום – לילה לפני חג הפסח, בו הודיע 
המפקד כי הוא מאשר לאפות את המצות. הרבי הסתובב בפנים קורנות, 
והמתין בדריכות לשעות הבוקר של ערב פסח, אז נקרא לחדרו של 
המפקד וקיבל שק קמח, קנקן מים וגזירי עץ. בעיניים נוצצות נטל 
הרבי את הציוד היקר, וכשיצא – נזהר שדמעות התרגשותו לא ירטיבו 
את הקמח היקר, ויחמיצו אותו חלילה. בשעות הבאות, בנו הרבי 
וכמה יהודים נוספים תנור מאולתר, הבעירו בו אש, והשיגו אפילו 
קערה קטנה ושני ענפי עץ – שישמשו כמערוכים. ובשעת חצות – ניתר 
ליבם מהתרגשות כשמזגו את המים וקמח לקערה, וששפתותיהם 
לוחשות בהתרגשות נדירה: 'לשם מצות מצוה, לשם מצות מצוה!' 
הם פעלו במהירות הבזק, חיש מהר גיבלו את העיסה בזריזות, ערכו 
לחצאי עיגולים, והכניסו לתנור בידיים חשופות – הם לא חשו את 

חום האש כלל, כי כל אברי גופם בערו בהתלהבות של מצוה!
אלא שלפתע פתאום, נשמעה מרחוק הלמות המסמרים של מגפיהם 
של הצוררים, וצעדיהם המתקרבים – פינו את ההתרגשות והאושר 
לאימה לופתת... 'יהודים בזויים!' – שאג עליהם מפקד המחנה כשעיניו 
בוערות בזעם. 'אין לכם בושה? באותו יום בו אנו מאפשרים לכם 
לאפות לחמים לפי מצות דתכם – אתם שולחים מכתב להשמיץ אותנו 
בעולם? אין לכם בושה?!' – זעק המפקד בחרון אף, ושלף מכיסו 
מכתב המתעד את אכזריות הנאצים וזוועות המחנה, שיהודים אחרים 
שלחו בדיוק באותו יום לשווייץ... היהודים נתקפו חלחלה, גם הרבי 
רעד באימה. המפקד הוסיף לצרוח ולקלל, ותוך כדי כך שפך את 
הקמח והמים, דרך על העיסה, ובעט בתנור ברשעות. בחמת זעם 
תפס את ערימת המצות היקרות מידיו של הרבי, זרקה ארצה ודרך 

עליה עד שהפך אותה לפירורים קטנים...
כל היהודים הביטו בחרדה במתרחש, ונמלטו איש לצריפו. רק 
הרבי הוסיף לעמוד שם. המפקד התעצבן עוד יותר על 'חוצפתו' 
של הרבי שהמשיך לעמוד, והחל מכה אותו בעוצמה עד שהפילו 
ארצה... הרבי שכב על האדמה, סופג מכות נמרצות ובעיטות גסות, 
אך נחוש מתמיד: בעיניו הוא תר אחר שברי המצות, מחפש אולי 
נותר איזה שבר מצה שלא שלט בו מגף הצורר הרשע... לפתע הבחין 
בחתיכת מצה קטנה שנותרה שלימה בלי פגע, וחיש מהר – תוך כדי 
שהוא סופג מכות איומות, שלח ידו אל חתיכת המצה והניחה בחיקו.
דקות ארוכות ספג הרבי מכות והשפלות, אך פניו זרחו באושר. 
למרות המכות ולמרות האכזבה הקשה, הצליח להציל חתיכת מצה! 
כשהגיע לצריפו והתאושש, מיהר להודיע בקרב היהודים כי הצליח 
להציל חתיכת מצה קטנה, וסביבה – יתכנסו כולם הלילה, לערוך ליל 
הסדר כמעט כמשפטו וחוקתו. התרגשות עצומה אפפה את היהודים, 
לקראת ליל הסדר המרומם אותו יחוו בצוותא ובהתרוממות הרוח, 

למרות התנאים הקשים...
כמה שעות חלפו, וליל הסדר ירד על פני תבל, עוטף את העולם כולו 

בקטיפה כחולה מלכותית. שלושה כוכבים נצנצו ברקיע, ועשרות 
יהודים התכנסו בצריפו של הרבי, למעמד 'ליל הסדר'. פניהם קרנו 
באושר, בברכת 'שהחיינו' דמעו עיניהם בהתרגשות: הרי רק מתי 
מעט שורדים כאן, והם זוכים לערוך את ליל הסדר, לשבת יחדיו 
ולספר את סיפור יציאת מצרים בהודאה עמוקה לה' הטוב! אל 
השולחן הובאה כוס מים דלוחים, זכר לארבע הכוסות. הרבי החל 
לקרוא את ההגדה בקול ערב. מדי פעם נשמעה התייפחות בקהל, 
פרץ של בכי געגוע שובר לב לימים שחלפו ואינם, לעריכת הסדר 
כבני חורין אמיתיים על יד שולחנות מלכותיים. הרבי הוסיף לקרוא 
בעיניים עצומות בדבקות, סוחף את הקהל כולו לסיפור הנצחי של 

עם ישראל, שאיש לא יכול עליו...
ואז הגיע הרגע הגדול, שכולם ציפו וייחלו לו. הרבי הוציא מחיקו 
את חתיכת המצה שהציל במסירות נפש, מצה קטנה בגודל מטבע, 
והציגה לראווה. היה ברור שאין בה די לכולם, וכולם היו בטוחים כי 
הנה מיד יברך הרבי על המצה ויאכלנה, הן הוא זה שמסר את נפשו 
למענה. לפתע, נשמע קול מכיוון הנשים שהשתתפו במעמד המרטיט:
'רבי!', קראה אשה אחת לעברו, 'הן הלילה הזה הוא ליל הסדר, 
לילה של 'והגדת לבנך', לילה המוקדש להעברת המסורת והחזקת 
להבת האמונה בלבבות הדור הבא. נמצא עמי צבי – בני הקטן, הוא 
הילד היהודי היחיד במחנה, הוא כל הדור הבא שיש כאן!' – אמרה 
האשה ופרצה בבכי של התרגשות לפני שהוסיפה: 'אולי, אם מותר 
לי לבקש, את פיסת המצה הקטנה יתן הרבי לצבי שלי, לילד היחיד 
כאן. במקום כה נורא בו לא נוכל לקיים והגדת לבנך כראוי – נעניק 
את המצה לילד הקטן, ניתן לו לזכות במצוה הזו, שתיספג האמונה 
בנפשו לדורות הבאים!' האשה סיימה את דבריה הנרגשים ופרצה 
בבכי, עיני כל הנוכחים זלגו דמעות, ליבם נקרע בהתלבטות מייסרת 
גם הרבי התלבט, ובחרדת קודש, הכריע: 'אכן כן. ראוי לנו לייחד 
את הלילה זה לדור הבא, נאה וגם יאה שהילד היחיד מבינינו יזכה 

במצה הזו, לו ניתן את הזכות הכבירה '
חושך שרר במלוא האופק, רק בצריפו של הרבי, כמו פנסים מאירים, 
עשרות זוגות עיניים מרצדות. כוכבי שמים נצנצו בחשיכה, וטל של 
התרגשות ירד ואפף את הנוכחים, קול ילדותי עמוק עלה לפתע: 
'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו' – וגעה כל העם בבכיה נסערת... 'על 
אכילת מצה!'. 'אמן' שקט אך מחריד נשמע בחלל, והילד אכל את 
המצה היקרה, הנדירה, זו שאין בילתה עוד. הרבי טפח על שכמו 
בחום, ובירכו כי אכן יזכה לחיות חיי אמונה, גם בתוך התופת, ויזכה 

לצאת מאפילה לאורה...
את הסיפור שמענו מפי המרצה הנודע הרב מרדכי נויגרשל שליט"א, 
והוסיף, כי לפני שנים ספורות סיפר את הסיפור לקבוצת מבקרים 
במחנה, ואז לפתע קמה אחת המשתתפות שהזדהתה כאחיינית של 
אותה אשה גיבורת רוח, ובעיניים דומעות ביקשה את רשות הדיבור 

להשלמת הסיפור, וכך סיפרה:
עם שחרור המחנה, הגיעו אותה אשה ובנה, כמו גם הרבי מבלוז'וב 
בעצמו, לארצות הברית. כשביקשה להקים בית, הוצע לה באקראי 
להינשא לרבי מבלוז'וב, והיא שמחה על ההצעה ונישאה לו. לימים, 
סיפר הרבי על מעלתה הגדולה, בעקבותיה בחר להקים עמה את 
בית: 'אשה שבעומק התופת, בסבך התלאות, בעיצומה של המלחמה, 
היו בה גבורת נפש ועוצמה יהודית לדאוג לאמונת בנה – אשה כזאת 
היא ראויה להערצה, אשת מופת. הן במלחמה היינו שקועים כולנו 
במלחמה על החיים, למי היה זמן להקדיש לכך שהילד יספוג ערכי 
אמונה, לנצל את ליל הסדר כדי להחדיר אמונה בזרעו אחריו?! 
אבל היא כן! האשה הזו, גיבורת הרוח ואצילת ההתנהגות, בתוך 
בליל הרגשות הסוערים והדמעות הרותחות – זכרה את בנה, את 
חובת הטמעת האמונה בו וההזדמנות לעשות זאת בליל הסדר. כמה 
מתאים להקים עמה בית בישראל, בית שאור האמונה יזרח בו לעד!'

והגדת לבנך נוסח "ברגן בלזן"
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רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, בעל החפץ חיים

ענוותנותו של ה'חפץ חיים' היתה מן המפורסמות. הוא לא הרגיש 
בעצמו מעלה יתירה משאר העם, והתנהג כבעל-בית פשוט. כל ימיו 
לא לבש לבוש רבני, אלא לבוש פשוט, לראשו חבש כובע כמנהג בעלי 
הבתים בעירו. אפילו בהסכמות שקיבל על ספריו, ביקש מהרבנים 
המסכימים שלא לדבר בשבח המחבר, כי אם בשבח הספר ותועלתו 
לרבים. גם בדרשותיו נמנע מלדבר דברי תוכחה קשים, אלא היה אומר 

דברי התעוררות שכלל בהם גם את עצמו.
בהקדמתו לספר 'ליקוטי הלכות' כותב: "אני השפל והעני בתורה 
ובמעשים טובים, אינני יודע בתורה אפילו הלכה אחת על בוריה, ולא 
מצוה אחת בשלמותה, ואני רק כשמש קטן בבית המדרש, שמביא ספרי 

הרי"ף והרמב"ם ושאר הספרים על השולחן ללמוד בהם".
לא בכדי זכה, שפוסקים הלכה כמותו וספריו החשובים 'משנה ברורה' 

ו'חפץ חיים', התקבלו באהבה בכל תפוצות ישראל.
עוד סופר על ענוותנותו הגדולה של ה'חפץ חיים', מפי רב העיר 
איישישוק, רבי שמעון רוזובסקי זצ"ל: כאשר רצה ה'חפץ חיים' לעלות 
לארץ ישראל, בא לעיר איישישוק, שהייתה חביבה עליו כל ימיו, כדי 

להיפרד מתושבי המקום טרם עלייתו לארץ הקודש:
בהגיע הידיעה על דבר בואו של הצדיק, יצאתי עם כל אנשי העיר אל 
מחוץ לעיר, כדי לקבל את פניו של גדול הדור, בכבוד ובהדר כיאות. 
הבחין בי ה'חפץ חיים' בין הבאים, וביקש ממני לעלות אליו ולהיכנס 
לעגלתו.נכנסתי ומצאתי אותו יושב ובוכה בדמעות שליש, שאלתי 

אותו: 'רבי, מדוע אתה בוכה?'
השיב לי הרב: 'על הכבוד הרב שאתם חולקים לי, שאינני ראוי לו'. 
והזכיר את דברי חז"ל )ירושלמי שביעית פ"י ה"ג( שאם חולקים כבוד 
לאחד עבור שתי מסכתות שיודע, ולמעשה הוא יודע רק מסכת אחת, 
עליו להודיע ולגלות את האמת, שהוא יודע רק מסכת אחת. מובן 
שניסיתי להרגיעו ולשדלו בדברים, אך ללא הועיל, הוא המשיך לטעון 

שהוא אינו ראוי לכבוד זה.
כשראיתי כך, אמרתי לו: 'הנה מבקשים אנו בברכת החודש: 'ותתן 
לנו חיים של עושר וכבוד'. דבר פלא הוא, הלא מן הכבוד אנו צריכים 
לברוח כמטחווי קשת, ומדוע אנו מבקשים 'חיים של כבוד'? הביאור 
הוא, שאנו מוסיפים ומבקשים מיד לאחר מכן: 'חיים שתהא בנו אהבת 
תורה ויראת שמים', כלומר, מה שאנו מבקשים חיים של כבוד, הוא 
כדי שתתרבה בנו אהבת תורה ויראת שמים, וכמובא בחז"ל )ירושלמי 
קידושין( שמתוך הכבוד שחולקים לתלמידי חכמים, מתווספים אהבת 

תורה ויראת שמים בעולם'.
ובכן, המשכתי לומר ל'חפץ חיים': 'יש לכם לשמוח ולא לבכות, שכן 
מתוך הכבוד שאנו חולקים לכבודכם, תתווסף אצל הציבור אהבת 
תורה ויראת שמים'. כששמע ה'חפץ חיים' כך, נחה דעתו, הפסיק 

לבכות ונראתה על פניו הטהורים קרן אור של שמחה.
* * *

עוד בעניין ענווה אצל רבותינו, מלמדנו מרן הסטייפלער, רבי יעקב 
ישראל קנייבסקי זצ"ל, ומספר שבדורו של רבי יוסף תאומים, בעל 
החיבור ההלכתי הנודע 'פרי מגדים', היה תלמיד חכם חשוב שחיבר 

אף הוא ספר הלכה.
ה'פרי מגדים' כותב בכל הלכה 'צריך עיון', גם כאשר הדבר ברור אצלו, 
ובהקדמתו כותב שאין לסמוך עליו כלל וכלל, והנה רואים אנו כי הכל 
סומכים על דעתו ופוסקים כמותו בכל מקום. לעומתו השני, כותב 
בהקדמתו שבירר וליבן הסוגיות, ואפשר לסמוך על כל הוראותיו, אך 

למעשה אין פוסקים כמותו כלל.
מכאן שהכל תלוי בענווה, וכבר אמרו רבותינו )עירובין יג, ב(: "מפני 

מה זכו בית הלל שנפסקה הלכה כמותם? מפני ענוותנותם!"
)להתענג בתענוגים(

פתרון לחידה משבוע שעבר:

מילים מבולבלות:
צמח, תצומ, סוחרת, השמ, 

אורנה, רמימ, עזור, המצ, צהבי, 
דגהה, רובע, בדר, פציעדרם, 

ביאב, שוחך

פתרון:

חמץ. מצות. חרוסת. משה. 

 אהרון. מרים. זרוע. מצה. ביצה.

הגדה. ערוב. ברד. צפרדעים. 

אביב. חושך.

שבצו את עשרת המכות
את המכות יש לכתוב בכתיב חסר

1. "ארבעה עמדו על הים: צור 
וציר, צאן וצר. 

צר הציק לצאן וצור צעק לציר. 
ציר שיווע לצור וצור ציוה לציר: 

צא חלץ צאני מידי צר". 
מי היו הארבעה?

2. "ראשית שמי – אמצע שמי. אמצע שמי – ראשית 
שמי. וסוף שמי – מחצית סוף שמי". מי אני?
3. "כי יכה את עי"ן עבדו ועשה פסח לה' – 

לא תאבה לו ולא תשמע בקולו".
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!
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05:15 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית מנין א' עם הנץ החמה 
07:30 שחרית מנין ב'  
18:55 מנחה    

סמוך למנחה ערבית   
לאחר תפילת ערבית שיעור   

שימו לב מניין חדש! 
שחרית חול המועד:                8:30

מנחה וערבית של חול המועד:               18:50

 18:50 מנחה ערב שביעי של פסח   
לאחר מכן דרשה ותפילת ערבית של יום טוב

מ-22:30 עד חצות הלילה לימוד ליל שביעי   

04:55 שחרית של יום טוב מנין א' עם הנץ 
07:30 שחרית של יום טוב מנין ב'   
18:00 שיעור     
 18:50 מנחה של יום טוב וערב שבת  

לאחר מכן קבלת שבת וערבית של שבת 

תיקון ליל שביעי של פסח:               22:30
שאר הזמנים והתפילות של שביעי של פסח כזמנים של חג הפסח

  04:55 שחרית עם הנץ החמה  
 07:00 שיעור בהלכות נידה   
07:30 שחרית מנין ראשי   
 14:45 שיעור לנשים ותהילים לבנות   
15:30 שיעור הלכה – חושן משפט  
 16:00 מנחה מנין א'   
16:30 שיעור מוסר   

  17:15 מנחה מנין ב'    
 18:50 אבות ובנים    
 19:20 שיעור הלכה   
 19:50 ערבית של מוצ"ש   

18:45 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה של ערב שבת ופסח 

לאחר מכן קבלת שבת וערבית של שבת ופסח

* על הנשים שאינן מגיעות לבית הכנסת לומר
   "הלל" בביתם עם ברכה קודם תחילת הסדר

00:38 )חצות הלילה( סו"ז אכילת אפיקומן  

05:00 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

08:00 שחרית מנין ראשי  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים ותהילים לבנות 

15:30 שיעור הלכה - חושן ומשפט 

16:00 מנחה מנין א'  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  

18:45 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים  

19:15 )כ-30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה  

19:45 )עם צאת השבת(פעילויות לנשים  ערבית של מוצ"ש  

פעילויות לנשים בשב

18:45 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה של ערב שבת ופסח  

לאחר מכן דרשה וערבית של ליל שבת ופסח
8:00 ]הודו[ שחרית של שבת והחג:   

14:00, בבית משפ' חזן רחוב שמחת הכהן 19 תהילים לילדים:    
17:30 מנחה של שבת והחג:   

חצי שעה לפני צאת השבת שיעור באמונה ובטחון ושלום בית:  

ימי חול המועד

ימי חול המועד

יום חמישי כ' ניסן, ערב ז' של פסח

יום שישי כ"א ניסן-ז' של פסח וערב שבת

יום שישי כ"א ניסן - שביעי של פסח

שבת שלאחר חג הפסח )כ"ב ניסן(

יום שבת  ט"ו ניסן – חג פסח

יום שבת  ט"ו ניסן – חג פסח

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

זמני תפילות ושיעורים בביה"כ "חסדי שמואל" לחג הפסח

בית הכנסת הספרדי הירושלמי
בנשיאות מו"ר הרה"ג אייל עמרמי שליט"א

בברכת ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים  במהרה בימינו. 
פסח כשר ושמח, ביה"כ "חסדי שמואל"  הר חומה

ממוקם בקראוונים של ת"ת כאייל תערוג, רח שמחת הכהן 19
זמני התפילות והשיעורים לחג הפסח הבעל"ט:

שבת פרשת 'אחרי מות' – כל הזמנים כרגיל
לפרטים אצל הגבאי ר' אברהם: 052-7135559

חדש! החל מהשבוע 
 שלאחר חג הפסח

 שיעור חדש מפי מו"ר שליט"א
בחושן משפט, סימן קפט - הלכות 

 מקח וממכר

 ימים א, ב, ה בשעה 18:45

שמעו ותחי נפשכם
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