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השבת שומרת
כי לעולם חסדו

ביום שלישי ו' ניסן 31/03 ידרוש מורנו הרב ב:
מושב יושביה – 20:00, ביה"כ היכל יהודה, בכניסה למושב

קרית מלאכי – 21:15, ביה"כ "שערי שמים", רחוב בן גוריון 40

עיקר עסק העולם זה האמונה

כאשר אדם פותח עסק, מביא עובדים, מוצרים וכד', עיקר 
העסק והמטרה של כל אלו זה הפרנסה, כך עיקר עסקנו 
כאן בעולם הזה זו האמונה, והמצוות – הציצית, השבת ושאר 
המצוות, הכל כדי להביא את האדם לאמונה, זה שנאמר "כל 
מצוותיך אמונה" )תהילים קי"ט, פ"ו(, אדם שאין לו אמונה 
לא רואה שהצרה הקטנה שלו זה במקום צרה גדולה אחרת.

איך מחזירים את האמונה? הקב"ה טמן בלב כל אחד בעומק 
הלב מחסן מלא עצות ה', מלא אלוקות. אומר בעל "האמרי 
אמת" מגור, כאשר אומרים "מגן אברהם" מכוונים שיש 
נקודה בלב מלאה אלוקות - אמונה. שאף אדם אחר לא 

יכול לגעת בו.
נאמר במשלי )כ, ה(  "מים עמוקים עצה בלב איש", כמו 
שמים מחלחלים עד לעומק, כך העצות האלו עמוקות, 
"ממעמקים קראתיך השם", איך מגיעים למים האלו? ע"י 
צעקה מהלב לא צעקה של קול. "צעק ליבם אל השם" )איכה 
ב'(, לא כתוב צעקו בגרונם, אלא צעק ליבם, כאשר אדם 
צועק מהלב מתגלות אליו העצות הללו. כשאדם מרגיש שהוא 
נמצא בחושך, לאן הגיע ומבקש מה' שיעזור לו להשתנות 
אז מתגלות העצות האלו בליבו, ואז מבין שה' עושה לו רק 
טוב, "וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהריים" )ישעיה נ"ח, י'(

אומר הרב בשיחות הר"ן )אות ט"ז(, "דע שיכולים לצעוק 
בקול דממה צעקה גדולה מאוד, ולא ישמע שום אדם, כי 
אינו מוציא שום קול...וזה יכול כל אדם לצייר במחשבתו 
את הצעקה... כי אינו ציור כלל רק צעקה ממש... וגם יש 
סמפונות דקים היוצאים מהריאה אל המוח ועל כן יכולים 
להכניס הקול מהריאה אל המוח עד שיצעק ממש במוחו 

כל הצעקה אל המוח"
אדם שצועק מהלב – "אני נמצא בחושך גדול, אין לי אמונה 
בה', אין לי ביטחון, ה' תעזור לי", אותם המים חודרים עמוק 
ומוציאים לו עצות מהמחסן שבלב וזוכה להבין שהכל לטובה.  
כן הוא בענייני גאולת כלל עם ישראל, אדם רואה חושך 
נוראה ואיום, ולא מבין כיצד מכך תצמח הגאולה, כידוע 
אחד מהשמות של מלך המשיח הוא 'פלא יועץ', ה' אומר 

'אני אראה לך איך הכל לטובתך, איך סגרתי לך את העסק 
בגלל הקורונה, סגרתי קניונים, בוא שב עם הילדים בבית, 
תכיר יותר את הילדים. עד עכשיו לא היה לך זמן, היית עסוק 
להביא פרנסה, חזרת עייף הביתה, נתת להם נשיקה ושלחת 
אותם לישון. עכשיו אני נותן לך זמן שתשב עם הילדים, 
תדבר איתם, תספר להם סיפורי צדיקים'. שב ותאמין בהשם, 

והמשיח כבר יעשה פלא.
אבל לזכות להבין ולראות את כל זה, לזכות לעצות הטובות 
הללו צריך עין טובה, נאמר בפסוק, "טוב עין הוא יבורך", 

מי שרואה טוב בכל דבר, העין שלו תהיה מבורכת.
הגמרא מספרת על ר' חנינא שראה פעם אחת ציבור במרוצה. 
אמר - תיראו אלו צדיקים איך הם רצים לעבוד את השם". 
ללמדנו, שאין רע מוחלט או טוב מוחלט, השאלה על מה 
האדם בוחר להסתכל. לפעמים יש לאדם עשר דברים רעים, 
אבל יש לו גם מאה דברים טובים, והוא יכול לבחור להסתכל 
על הרוב שהם הדברים הטובים, והוא יכול להתמקד במעט 

הרע ולשכוח את רוב הטובה.
עבודת ה' היא לראות רק את הטוב. זה אמנם קשה אבל 
זה עבודת ה'! למה ה' הביא את הקורונה רק בגללנו, לא 
בגלל החילונים. הסיבה ששולחים שוטרים לסגור לנו את 
בתי הכנסיות היא כי לא עבדנו את ה' באמונה. עשינו רק 

מה שנוח לנו.
אדם שיום אחד לא הניח תפילין ודאי הוא יצטער על זה 
מאוד ויקבל על עצמו קבלות שהדבר לא יחזור על עצמו, 
אבל אם יום אחד הוא יכעס, אומר האדם לעצמו לא נורא 
וממשיך הלאה. ה' לא רוצה עבודה כזו ולכן פיזר את כולם 

מבתי הכנסיות.
נקבל על עצמנו לא להגיד שום מילה רעה על אף יהודי גם 
אם רואים שהוא עושה דברים לא טובים נחפש לראות בו 

את הטוב. זו העצה הטובה שתמונה בלב האדם.
אבל אם אדם לא מצליח להגיע אליה, שיצעק אל ה' מהלב 
– ה' אני רוצה להאמין בך ואז יראה איך כל המחשבות שלו 
ישתנו, וזה בבחינת בריאת העולם, קודם החושך ורק אח"כ 
אור. אדם פורץ את העצות של ה' ואז אתה רואה אמונה – 
זורחת לך השמש כמו שנאמר "חדשים לבקרים רבה אמונתך".

שבת שלום, אייל עמרמי

שכרה של חיבוב מצוה
"והלכת בדרכיו"
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פרשת ויקרא גליון 404, ב' ניסן תש"פ
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה 
בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

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 
 לרפואת: דליה בת נעמי | יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן תמר

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | ניר אלון בן מרגלית

כניסה      יציאה      ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

עם זו )ישעיה מ"ג(הפטרה

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“
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שכרה של חיבוב מצווה

בישיבת 'עץ חיים' בירושלים, היה אברך תלמיד חכם שהיה הוגה בתורה 
יומם ולילה. הוא היה מחבב מאוד את המצוות, אך במיוחד אהב לברך 
ברכת "שהחיינו", ולכן היה נכנס אחת למספר ימים לחנות הפירות והירקות 
של ערבי שהחזיק דוכן בשוק 'מחנה יהודה', הסמוך לישיבת 'עץ חיים' 

בו הוא למד.
"יש לך פרי חדש"? היה שואל, והערבי היה משתדל תמיד לשמור עבורו 
פרי חדש, מתוך ידיעה ברורה שהוא יקנה את הפרי כדי לברך עליו ברכת 

'שהחיינו', ולא משנה כמה יעלה הפרי.
פעם אחת הגיע היהודי וכהרגלו שאל אם הגיעו פירות חדשים. "כן, יש לי 
פרי חדש, מנגו, אבל הפעם מדובר בפרי שהוא באמת יקר, ואני לא חושב 
שבאמת תרצה לקנות אותו", אמר הערבי במבט מלא רחמים על היהודי 

העני שמבזבז את כספו עבור ברכה חביבה בעיניו.
היה זה בימים שבהם רק עשירים מופלגים יכלו להרשות לעצמם קניית 
פירות נדירים, ומנגו בהחלט נחשב אז לפרי נדיר במיוחד. האברך לא 
היסס. הוא שולף את ארנקו ושלשל לידי הערבי את מלוא הסכום שביקש 

עבור הפרי הנדיר.
הערבי נדהם. הוא אפילו קצת כעס על היהודי שמכלה את כספו בעבור 

ברכה: "בוא ואראה לך משהו, אבל תבטיח לי שלא תספר לאיש", אמר 
לאברך, "אתה רואה את המרצפת הזאת שנמצאת כאן מאחורי הדלפק? 
היא נראית תמימה למראה, נכון? אבל שים לב מה קורה כשאני מרים 
אותה ממקומה, מתחתיה יש סכום כסף גדול במיוחד, עשרות אלפי לירות.
"אתה רואה? אני אדם עשיר, ובכל זאת אני לא מפרגן לעצמי לאכול מנגו. 
אני לא נוגע בפרי הזה, וקונה ממנו רק כמה יחידות בודדות כדי למכור 
לעשירים גדולים ממני. ואתה? אתה מבזבז את הכסף רק כדי לברכת ברכת 

קשהחיינו'? זה חוסר אחריות מצדך. יש לך אשה וילדים?".
ימים אחדים עברו, ו... הערבי בעל הדוכן מת פתאום. מוות פתאומי של 

אדם בריא בשיא כוחו.
שבועות אחדים חלפו, ושלט 'למכירה' נתלה על החנות, האברך הבין 
שנקרתה לפניו הזדמנות מיוחדת. הוא לווה כסף, ומיהר לקנות את החנות. 
פתח אותה, הרים את המרצפת, שלף את האוצר הכספי ובאותו היום החזיר 
את ההלוואה הכספית, כשהוא נשאר עם סכום כסף גדול בידיו, ועם חנות 
שאותה יכול היה להשכיר לסוחרים אחרים ולזכות בהכנסה חודשית קבועה.
התברר בסופו של דבר, שקנייתו של המנגו הייתה משתלמת במיוחד, 
והוכח שוב שמי שדבק במצוות ובמעשים טובים מתוך אמונה שלמה 

בקדוש ברוך הוא הזן 
ומפרנס את כולנו – אכן 
זוכה ורואה את ההשגחה 
הפרטית מאירה לו פנים, 
ומגלגלת לידיו את שכרו 

המלא, ועם עודף...

)בשם הרבנית קנייבסקי(

השבת שומרת

הגאון רבי אברהם משה גרוסמן מירושלים, זכר צדיק לברכה, שימש 
בצעירותו כרב במספר קהילות חשובות בארצות הברית, ובשלב מסוים, 
משיקולי חינוך לצאצאיו, החליט לנטוש את הכל ולעלות לארץ הקודש.

+מאז זכה לעלות לארץ, התרחק מתפקידי הרבנות והקדיש כל ימיו ללימוד 
התורה בשקדנות מופלאה עד יומו האחרון. בין שלל המעלות הגדולות 
שהאירו את אישיותו של רבי אברהם משה בלטה במיוחד מידת הבטחון 

בקדוש ברוך הוא.
מנהגו בשבת קודש היה שלא לנעול אף פעם את דלת ביתו. הוא טען כי 
זכות השבת עצמה היא השמירה הטובה ביותר, ואין צורך לעשות שום 

השתדלות גשמית בשביל שמירה ביום קדוש זה.
שבת אחת נסעו הוא ורעייתו מהבית כדי להשתתף בשמחה משפחתית.  

באותו שבוע אירע גל גדול של פריצות לבתים   
ברחבי ירושלים. בערב שבת לפני שעזבו 
את הבית בקשה אשתו כי למרות הנהגתו 
הקבועה היא מעדיפה הפעם שינעל 
את הבית בשל המצב הרעוע. אך רבי 
אברהם משה שכנע אותה כי אין סיבה 
לפחד ודאגה, והכריז בתומו: "הקדוש 
ברוך הוא שומר על הדירה, הוא לא 
צריך מנעולים כדי שלא יאונה לנו כל 

רע!".
במוצאי שבת כששבו הביתה, ליבה ניבא רעות. 

היא בקשה ממנו לעלות ראשון לדירה, והיא תעלה בעקבותיו, כי יש לה 
תחושה שאירע דבר מה בבית. רבי אברהם משה ובנו הצעיר עלו ראשונים, 

וכשבאו לקומה סמוך לדלת אכן ראו כי צירי הדלת פרוצים...
"אתה רואה!" הזדעק הבן בסערה, "הפעם כן היו צריכים לנעול את הבית!". 
רבי אברהם משה נותר באותה נינוחות ובאותה שלוות רוח מתוך אמונה 
תמימה בבורא העולם, ואמר לבנו בנועם: "הבה ניכנס פנימה ונראה כי 

לא גנבו מאיתנו מאומה!".
הוא נכנס פנימה בבטחון גמור סמוך ובטוח בבורא העולם שבוודאי שמר 
על ביתו מפני הגנבים. הבן נסרך אחריו בהססנות, ואכן למרבה הפלא, הכל 
עמד על מקומו בשלום; הפמוטים, כלי הכסף, קופות הצדקה על מקומן 

הקבוע. יד הגנבים לא נגעה בכל חפצי הבית לרעה!
התברר מאוחר יותר, כי אכן ביקרו שם הגנבים ובקשו להיכנס פנימה, אך 
לאחר שסיימו לפרוץ את המנעול, הבחינו לפתע כי הדלת פתוחה לרווחה. 
הם היו בטוחים כי בעלי הבית נמצאים בבית ולכן לא נעלו את הדלת, 

וברחו כל עוד נפשם בם, מבלי לקחת איתם מאומה.
שוב הוכח, כי כאשר אדם בוטח בהשם יתברך בכל מאודו, זוכה שיתמלאו 
כל צרכיו, ובהנהגה ניסית בכל קנה מידה, לא ניזוק ולא מפסיד מכך, 
ובמקרה דידן ההפוך הוא הנכון, שהרי אם היה נועל את דלת ביתו בשל 
חוסר בטחונו בהשם יתברך, היו הגנבים לוקחים מכל הבא לידם וחלילה 

מקורנים את ביתו.
)אחינו(
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סוכן המחלות - העטלף

רבות מהמחלות החדשות שתקפו בני אדם בשנים האחרונות הגיעו 
אלינו מבעלי חיים, ובכלל זה גם התפרצות הקורונה. מחלות זואונוטיות 
הן מחלות זיהומיות שעוברות אל האדם מבעלי חיים, לא פעם בלי 
שבעל החיים עצמו חווה שום תסמינים. סארס, איידס ושפעת העופות 
כולן הגיעו אלינו לאחרונה מבעלי חיים. המחלות הזואונוטיות הן כ-61 

אחוז מהמחלות הזיהומיות שפוגעות בבני אדם.
מבין החיות מפיצות המחלות, העטלף הוא המקור הנפוץ ביותר, 
 MERS ,והוא היה אחראי למחלות זיהומיות קשות רבות, כגון סארס
ואבולה. בדרך כלל העטלפים עצמם מפגינים רק סימנים קלים של 
המחלה, או שאינם חולים בה כלל, אף על פי שהנגיף משגשג בדמם 
וברקמותיהם. נשאלת השאלה: מדוע זה קורה? איך היונקים המעופפים 

מעבירים אלינו מחלות בלי לסבול מהן בעצמם?

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים המחקרים העוסקים במערכת 
החיסון של העטלף, בניסיון להבין איך הוא מגן על עצמו כשהוא נחשף 
לנגיפים הקטלניים. במערכת החיסון של העטלף יש כמה קווי הגנה 
שונים מאוד מאלה שפועלים בגוף האנושי. לדוגמה, לנו וגם להם יש 
חלבונים שמגיבים לנוכחות של נגיפים וחיידקים המצויים בתוך התאים 
ומזהים מצבי מצוקה שבהם מצוי התא. אך פעילות החלבונים האלה 
אצל עטלפים נמוכה יותר בהשוואה לפעילותם בתגובה לנגיפים אצל 
בני אדם או עכברים. כך לא מתפתח מצב דלקתי בגוף העטלף והוא 

נשאר עמיד לפגיעת הנגיפים.
כמו כן, תאי העטלף מפרישים בהתמדה מולקולות בשם אינטרפרון ... 
שממלאות תפקיד חשוב בתקשורת בין תאי מערכת החיסון ובינם לבין 
שאר תאי הגוף. אצל בני אדם בריאים, רמות האינטרפרון נמוכות מאוד, 
ונוכחותו המתמדת אצל העטלף מגינה עליו מהתקפות של נגיפים. 
בנוסף, עטלפים מייצרים מגוון רב יותר של נוגדנים לעומת בני האדם.
החוקרים הסבירו כי מערכת החיסון של העטלף מספקת לתאים שלו 
הגנה מירבית. כיוון שכך, התאים שהודבקו לא הומתו, אלא רק נמנעה 
מהם היכולת להזיק לעטלף, והנגיפים שרדו בתוכם. כך, מניחים, הופך 
העטלף לסוכן אידיאלי של הפצת מחלות לבני אדם - הנגיפים שורדים 

בתאיו בלי להזיק לו, אך עלולים לפגוע בבן אדם שייחשף אליהם.

עֹוֵבד ֱאֹלִקים ֶזה ַהֵּלב

 ּכַאֲשׁר ִסַיְּמִתּי ִׁשעּור ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ְמֻסָיּם, ִנַגּׁש ֵאַלי ְיהּוִדי ּוְמַסֵּפר ִלי ֶׁשהּוא 
ָגּר ְּבִקְרַית ָאָתא, ָׁשם הּוא ַגַּּבאי ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוְמַרֵּכז ְּפִעילּות ּתֹוָרִנית, ְוהּוא 
ְמַסֵּפר ִלי ֶאת ַהִסּּפּור ַהָּבא: ַאַחד ַהּתֹוָׁשִבים ִהְתָקֵרב ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִמְּצוֹות 
ְונֹוַלד לֹו ֵּבן ְּבָׁשָעה טֹוָבה, הּוא ֵהִביא ֶאת ַהּמֹוֵהל ַהּטֹוב ְוַהְמֻּנֶסּה ְּביֹוֵתר 
ְּבֵחיָפה ְּכֵדי ֶׁשַיֲּעֶׂשה לֹו ְּבִרית ִמיָלה, אּוָלם ִאְתַּרע ַמָּזלֹו ֶׁשל ַהִתּינֹוק ַהֶּזה 
ּוְבֵעת ְּבִרית ַהִמּיָלה ַהּמֹוֵהל ָּפַצע ֶאת ַהִתּינֹוק ְּבֹאֶפן ָקֶׁשה ְמֹאד. ֹׁשד ָוֶׁשֶבר.
ַהֶיֶלד ֻהְבַהל ַמֵהר ְלֵבית חֹוִלים, ְוָהרֹוְפִאים ָאְמרּו ֶׁשִמְּקֶרה ְּכֵעין ֶזה ָידּוַע ַרק 
ִּבְׁשֹלָׁשה ִמְקִרים ֶׁשֵאְרעּו ְּבָכל ָהָאֶרץ, ּוִמִּנְסיֹוָנם ֵהם ְמֹאד ֹלא אֹוְּפִטיִמִיּים 
ְלגֹוָרלֹו ֶׁשל ַהֶיֶּלד... אֹותֹו ָאָדם ָּבא ֵאַלי ְמָמֵרר ִּבְבִכי: ִהְתָקַרְבִּתי ַלָדּת ְוָכָכה 

ָעָלה ְּבגֹוָרִלי?
ִדַּּבְרִתּי ַעל ִלּבֹו ִדְּבֵרי ִחּזּוק ְוִעּדּוד ְוָלַקְחִתּי אֹותֹו ָלַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף וָלַרב 
ְׁשֵטְייְנַמן ַזַצ"ל ֶׁשֵּבְרכּו אֹותֹו ִמָּכל ַהֵּלב, אּוָלם ַהַמָּּצב ֶׁשל ַהֶיֶּלד ַרק מֹוִסיף 

ת אֹותֹו ַגַּּבאי ּפֹוֶנה ֵאַלי ִּבְׁשֵאָלה ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות. ְלַהְחִמיר. ּכעֵָ
רִּתי לֹו ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֵעָצה ֶׁשָּלַמְדִתּי אֹוָתּה ֵמַהֵסֶּפר ַהָקּדֹוׁש חֹוַבת ַהְּלָבבֹות.  ָאמְַ
ַרֵּבנּו ְּבַחֵיּי אֹוֵמר ֶׁשִמּי ֶׁשרֹוֶצה ְלַרֵּפא ּוְלַתֵקּן ֶאת ַהֵּנֶזק, ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ְלֵהיִטיב 
ּתִי לֹו ֶׁשַיֲּעֶׂשה ְמִסָּבה ְגּדֹוָלה,  ִעם ַהַמִּּזיק. ָּכְך ָּכתּוב ְּבַׁשַער ַהִּבָטּחֹון. הִצּעְַ
ֵאֶליָה ַיְזִמין ֶאת ַהּמֹוֵהל ְּכאֹוֵרַח ָּכבֹוד ּוַבְמִּסָּבה ַהֹּזאת ָהָאב ַיִגּיד לֹו ְּבֵפרּוׁש 

ֶׁשהּוא מֹוֵחל לֹו ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש.
ָהָאב ָׁשַמע ֵהיֵטב ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשָּנַתִתּי לֹו, ָהַלְך ִהְתַיֵעץ ִעם ִאְׁשּתֹו ְוֶהְחִליט 
ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבַרי. ָעַרְך ָהִאיׁש ְמִסָּבה ְגּדֹוָלה ְּכמֹו ְּבִרית ִמיָלה, ִהְזִמין ֶאת ַהּמֹוֵהל 
ְוהֹוִׁשיב אֹותֹו ְּבָמקֹום ֶׁשל ָּכבֹוד ְּבֹראׁש ַהֻּׁשְלָחן, ֶנֱעַמד ֶאל מּול ַהִמּיְקרֹופֹון 
ְוָאַמר: מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ָקָהל ִנְכָּבד! ְדּעּו ָלֶכם ֶׁשֵאין ְּבִלֵּבנּו ְוֹלא ְכלּום ַעל ַהּמֹוֵהל, 
ַרּגֵשׁ ְמאֹד  ַהֹּכל ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ְוָאנּו מֹוֲחִלים לֹו ִּבְמִחיָלה ְגּמּוָרה! ַהּמֹוֵהל התְִ

ים ְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו ִלְזֹלג ְדָּמעֹות... ברִָ ְׁשַמע הַדְּ למְִ
ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר ַהִתּינֹוק ֵהֵחל ְּבֹאַרח ֶּפֶלא ְלַהְחִלים, ַעד ֶׁשַּכֲעֹבר ָׁשבּוַע ָיִמים 

לם! ַהִתּינֹוק ָיָצא ִמֵּבית ַהחֹוִלים ָּבִריא וְשָׁ
ְבֵרי ַרֵּבנּו ְּבַחּיֵי ְּבחֹוַבת ַהְּלָבבֹות.  אּו ַעד ַּכָמּה ָגּדֹול ָאָדם ֶׁשּׁשֹוֵמַע לדְִ ּתרְִ
ַהַּכַעס ָאמּור ִלְהיֹות ָעצּום ַעל מֹוֵהל ָּכֶזה, ָהָרצֹון ִלְתּבַע אֹותֹו ְוִלְנֹקם ּבֹו 
ָאמּור ִלְהיֹות ָגּדֹול, ֲאָבל ָהָאָדם ֶׁשֵמִּבין ֶׁשַהֹּכל ִמָיּדֹו ִיְתָּבַרְך, ַוה' ִיְתָּבַרְך הּוא 
ָהרֹוֵפא ְוהּוא ַהְמַרֵּפא, ִמי ֶׁשַמֲּאִמין ֱאמּוָנה ֲאִמִתּית ַּבה' ִיְתָּבַרְך - ָהֱאמּוָנה 

הֹוֶפֶכת ֶאת ָּכל ַהְקָּעָרה ַעל ִּפיָה.
ֶאת ַהִסּּפּור ַהַּנ"ל ִסַּפְרִתּי ָלֶכם ִּבְכֵדי ֶׁשָתִּבינּו ַמה ֶּזה ַהֵסֶּפר ַהָקּדֹוׁש חֹוַבת 

ַהְּלָבבֹות. ָאסּור ְלִהְתַיֵחס ֵאָליו ְּכמֹו ְלעֹוד ֵאיֶזה ֵסֶפר.
ָידּוַע ֶׁשַהַמְּלָאְך ָאַמר ְלַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ֶׁשֹּלא ַיְפִסיק ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ִלְלֹמד 
אֹות  ְׁשִמיְדָך. ַהּיֵצֶר ָהַרע ְמַחֵּפׂש לרְִ חֹוַבת ַהְּלָבבֹות, ִּכי ַהֵיֶּצר אֹוֵרב ָעֶליָך להְַ
אֹוְתָך ְמֻׁשָמּד ֻמְׁשָמד. ַרִּבי יֹוֵסף ַקארֹו ַּבַעל ְמַחֵּבר ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך, ַּכָמּה ּתֹוָרה 
ָהֵפְך אִלּּולֵא ַהֵּסֶפר  ּכֹל ָעלּול להְֵ עֹוֶמֶדת ִלְזכּותֹו, ַּכָמּה ָלַמד ְוַכָמּה ָלַמד - והְַ

ַהָקּדֹוׁש ַהֶּזה. ִּבְזכּות חֹוַבת ְלָבבֹות ָהָאָדם ִנָּצל ִמֶּזה.
ָאז רּבֹוַתי ֵתְּדעּו ָלֶכם ָמה ַרב ְוָיָקר ַהֵסֶּפר ַהֶּזה חֹוַבת ְלָבבֹות. ִׂשים ִעּיּוְנָך 

ּבֹו - ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהֲחַתם סֹוֵפר - ְּכֶאָחד ֵמַהּסֹודֹות ַהֲחמּורֹות ֶׁשַּבַתְּלמּוד.
ָזִכינּו ָּברּוְך ה' ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ַהֵסֶּפר ַהֶּזה, ֵתְּדעּו ָלֶכם ֶׁשְּזכּות ְגּדֹוָלה 
ָעְלָתה ְּבֶחְלֵקנּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְפֹּתַח ְוִלְראֹות ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהְקּדֹוׁשֹות ֶׁשּלֹו. ֵיׁש 
ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֶׁשעֹוְבִרים ַחִיּים ְׁשֵלִמים ְּבִלי ֶׁשַאף ַּפַעם ֵהם ֹלא ָּפְתחּו ֶאת 

ַהֵסֶּפר. ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ַמה ֶּזה ּבכלל.
בְתּםֶ ּוְרִאיֶתם ֵּבין ַצִדּיק ְלָרָׁשע ֵּבין עֵֹבד ֱאֹלִקים ַלֲאֶׁשר ֹלא ֲעָבדֹו". אֹוֶמֶרת  "וְשַׁ
ַהְגָּמָרא "ַתְּרַוְיהּו ַצִדּיֵקי ְגּמּוֵרי ִניְנהּו" ְׁשֵניֶהם ַצִדּיִקים ֲאָבל ֵיׁש ֶהְבֵדּל ֵּבין 
עֹוֵבד ֱאֹלִקים ְלִמי ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ֱאֹלִקים. עֹוֵבד ֱאֹלִקים ָּכל ְרָגָעיו ְוִעּתֹוָתיו ֶזה 
ֵמַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְיִקיָצתֹו, ְׁשָנתֹו, ֲאִכיָלתֹו, ָּכל ַהְּזַמן הּוא ִעם ה' - ֶזה 

ִנְקָרא עֹוֵבד ֱאֹלִקים.
ֵיׁש ָאָדם ַהְמַקֵּים ִמְצוֹות, ֲאָבל הּוא ִנְפָּגׁש ִעם ַהָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַרק ִּבְׁשַעת 
ִמְצָוה, ֲאָבל ִמָיּד ְלַאֲחֶריָה הּוא ַמְׁשִאיר ֶאת ה' ַּבָּׁשַמִים... ְוהּוא ִנְׁשָאר ָּבָאֶרץ...
ֵאֶלה ְׁשֵני ִמְפָלִסים. עֹוֵבד ֱאֹלִקים ֶזה ַהֵּלב. "ַרֲחָמָנא - ִלָּבא ָּבֵעי". ָּכל ֶאָחד 

ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹו  ַהֵּלב  ִעם  ָיכֹול  ָּבעֹוָלם 
ְגּבֹוָהה  ֲהִכי  ַּבַדְּרָגּה  ֱאֹלִקים,  עֹוֵבד 

ֶׁשֵיּׁש ָּבעֹוָלם.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א 
"חובת הלבבות"
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ותיק או רגיל?

הוא צעד כמו כולם אל בית המדרש בשעת בין הערבים לאחר סיום 
העבודה. חליפה מהודרת, עט מוכסף, תיק עסקים אחוז בידו האחת 
וגמרא מסכת שבת בידו השניה. מגיד השיעור קיבל את פני המצטרף 
החדש בחביבות, שאלו לשמו ולמקום מגוריו, איחל לו כי יזכה להתחיל 

ולסיים מסכתות רבות והשיעור התחיל.
"אנו אוחזים בדף..." השיעור קלח מפיו של מגיד השיעור, ועם סיומו 
הבחין כי המצטרף החדש שולף את ארנקו, מוציא ממנו פיסת נייר 
קטנה ומניח אותה כסימניה בין דפי הגמרא. מגיד השיעור אימץ את 
עיניו ונוכח לדעת כי הלה משתמש בפתקית הקטנה המונפקת על ידי 

נהג האוטובוס כקבלה על תשלום נסיעה.
"כבודו, הנה לך סימניה מהודרת של 'מאורות הדף היומי', נוחה יותר 
ועמידה בהרבה." אמר מגיד השיעור. "תודה על המחשבה, אבל אני 
מעדיף להשתמש דווקא בכרטיסון הקטן. רוצה לדעת מדוע? בבקשה, 
מגיע לך, אתה הרי מלמד אותי תורה, כדאי שתדע איך הגעתי לכאן" 

אמר המצטרף החדש, והמשיך בסיפורו:
זה שנים רבות לא נסעתי בתחבורה הציבורית. משום מה, לפני ימים 
אחדים נחה עלי הרוח ושיניתי מנוהגי. בפני עמדה נסיעה ארוכה, והחלטתי 
לנסות את האוטובוס, ותוך כדי הנסיעה להתכונן לישיבת העסקים בה 
עמדתי להשתתף. אוטובוס עצר, עליתי, הושטתי לנהג שטר כסף, מניין 
לי לדעת את מחיר הנסיעה, ובעודי תר בעיני אחר מקום ישיבה, קרא 
הנהג: 'אדוני! אתה שומע?' – כן, בבקשה. הוא העביר מבט חטוף על 

פני ושאל: 'ותיק או רגיל...?"
ותיק או רגיל? חשתי פיק ברכיים. אני בן חמישים ושלש, צעיר? לא 
כן? סלח לי, שאלתי אותו ליתר בטחון, ותיק זה אדם בן שישים וחמש? 
"הנהג הנהן בקוצר רוח ושאל שוב "נו, ותיק או רגיל?". עניתי "רגיל, 

רגיל, אדוני. אף פעם לא אמרו לי שאני ותיק.
התיישבתי על כסא פנוי, כבר לא היה אכפת לי היכן אני יושב, והמחשבות 
החלו להלום בראשי. אני שופע מרץ עלומים, כל מכרי יודעים זאת, 
אומרים זאת וחשים זאת על בשרם. את כל משימותי אני מבצע במהירות, 
בנחישות ובדייקנות. אני ותיק? אני? – – איזו מן הגדרה מעודנת לעובדה 

מחרידה, שרוב ימי חיי חלפו ואינם".
מחשבותיו לא נתנו לו מנוח. הוא ער לעובדה כי על ראשו מתחוללת 
מלחמה של ממש בין השחור לבין הלבן. הוא גם ידע היטב מי ינצח 
בסופו של דבר, מבין החיילים התשושים שיוותרו בחיים. זקנו המטופח 

לא נמלט מן המאבק העיקש. אבל "ותיק"???
בהגיעו למקום הפגישה, היו מעייניו נתונים במקום אחר. מעולם לא 
העסיקוהו מחשבות על אודות הזקנה. עתה באו הם אליו בלא שהזמינם. 
ותיק. הפגישה הסתיימה ללא תוצאות. הוא לא היה מרוכז, לא היה עם 
מי לדבר. בסיום הפגישה שאלו אחד ממכריו: "קרה משהו? אתה זקוק 
לעזרה?" הוא השיב תוך כדי הרהורים: "אמור לי, בן כמה אני נראה?"... 

הלה לא ענה, ופנה והלך לו, כשעל פניו הבעת חמלה...
ה  ת ניגשתי א הביתה,  חזרתי  שומע? 

לארון הספרים, התקרבתי אל הש"ס 
המפואר שהוענק לי לפני שלושים 
שנה על ידי חותני שיחיה, והתבוננתי 
בו ממושכות. סיפור חיי היה מקופל 
בכרכי הש"ס המפואר. סיפור עצוב 
קמעא, שגם הצלחתי הפיננסית אינה 
מפיחה בו חדווה. כריכותיהן של מספר 
מסכתות ישיבתיות היו משומשות. 
השכבה העליונה סדוקה, הצבע התקלף, 

הדפים מהוהים. למדו בהן. מספר כרכים נוספים בלטו בבהקם לעומת 
הכרכים המשומשים, אך אלה עדיין היו שמורים היטב. לא למדתי בהם 

הרבה.
התבוננתי בכרכי התלמוד, מסכת אחת ועוד מסכת אחת, רובן חדשות. 
נכון, בין ידידי אני נחשב כאיש ספר. לעתים קרובות אני מעלה בפניהם 
רעיונות על פרשת השבוע, בשמחות אני מרתק את הקהל בדרשות בנויות 
היטב, אבל תכלס'... עתה ניצב הש"ס מול עיני ותבע את עלבונו: כבר 
אינך ילד! אמנם הנהג טעה, אולם הגעת לגיל שמסוגלים לטעות בך! 

מתי תספיק ללמוד את הש"ס?
וכך, בחודש טבת חגגתי עם כולם את סיום המחזור של לימוד הש"ס. באמת 
שמחתי, כל כך הרבה יהודים גמרו את הש"ס. אני? כמעט הצטרפתי, אבל 
לפני שהספקתי להעמיק חשוב, המשכתי להסחף בקצב החיים המהיר, 

הלוחץ, המשעבד, שהשתיק את נקיפות המצפון.
עד כאן! עד ה'ותיק או רגיל'. כאשר עמדתי מול הש"ס המבוייש, החלטתי: 
'ש"ס יקר שלי. אותך למדו אבי, סבי, וכל הדורות למעלה בקודש. עליך 
מסרו אבותי את נפשם ולעיתים גם את גופם. אליך התנכלו אומות רבות-
כח, אשר העלו אותך על המוקד פעם אחר פעם, ואתה שרדת. בסבלנות 
עד אין קץ, אתה ממתין לי בארון הספרים שלי. שנה חולפת שנה באה, 

ואתה כאן, מחכה. ש"ס יקר שלי, הגיע זמן גאולתך.
אני כאן, מגיד שיעור יקר, בקביעות. אני סומך עליך שתוביל אותי בין 
משעולי התלמוד, תנחה אותי בסוגיות הגמרא, ותסביר לי את כל מה 
שצריך. בעוד שבע שנים, בעזרת ה' יתברך, אעמוד מול הש"ס שלי, הוא 

כבר יהיה 'ותיק', אבל אני ארגיש שחיים חדשים מפכים בקרבי.
אתה מבין למה אני משתמש בכרטיסיה כסימניה...? מגיד השיעור מחה 
דמעה שזלגה מעינו. ידו לא הרפתה מן הסימנייה של 'מאורות הדף 
היומי' – "תן אותה לבן שלך, שישתמש איתה בש"ס החדש שקיבל זה 

עתה מחותנו. גם הוא מוזמן!

התרופה היא השמחה, והנגף הוא הפחד והבעתה)מאורות הדף היומי(

המשל הבא מובא בספר בן יהוידע למורינו בעל ה"בן איש חי", 
רבינו יוסף חיים זצ"ל )ב"ק דף ס:( ובו מתואר כמה עלינו להתחזק 
בה' בימים אלו, וכי עלינו לשמוח שמחה גדולה, ולהאמין בה' כי 
הכל מאיתו יתברך, והשמחה והביטחון בה' היא התרופה לצרה 
ולמגיפה, ואדם שנכנס לעצבות ופחד חלילה, יכול להיות זה הגורם 

שינזק ויפגע בו הדבר חלילה.
כך כותב הרב "פעם אחת היה חולי הקולירא בעיר אחת גדולה, 
וקודם שנתחזק החולי מצא אדם אחד )כשכותב הבן איש חי כך, 
דבריו מכוונים לעצמו( את המשחית הממונה על חולי הקולירא, 
ואמר לו כמה נפשות אתה רוצה ליקח, ואמר חמישה אלפים, 
וסוף דבר מתו באותה העיר חמישה עשר אלפים באותו החולי, 
וימצא האיש ההוא )לאחר מכן( לאותו המשחית, ויאמר לו למה 
שיקרת, שאמרת אתה שליח על מספר חמישה אלפים, ולקחת 

חמישה עשר אלפים?
והשיב, לא שיקרתי, כי לא לקחתי בחרבי על ידי אלא רק חמישה 
אלפים, ואותם העשרה אלפים הנוספים מתו מחמת רוב הפחד 

והבעתה שהיה להם בעבור החולי הזה בעיר!
מסיים רבי יוסף חיים, לכן טוב לברוח למקום רחוק כדי שלא 
ישמע באוזניו ולא יראה בעיניו החולי השולט בבני אדם, וממילא 

לא יכנס בו הפחד.
והנמשל מובן, כי רצון ה' יתברך שנתחזק באמונה ונדע שהכל 
בהשגחה ובאמונה, והפחד והבעתה הוא גורם יותר מסוכן מהמחלה 
עצמה. ומי שמתקשה לשמוח והפחד מחלחל בליבו, יפסיק להתעדכן 
בכל רגע ובכל שעה במצב החולים והנפטרים ל"ע, ובכך יוכל 

להוציא את הפחד מליבו ולשמוח באמונה וביטחון בה' יתברך.
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רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל – האדמור מרוז'ין

השמועה התפשטה כאש בשדה קוצים, ופני היהודים ברוסיה חפו. הצדיק 
הנשגב והנודע, הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, נאסר בעקבות הלשנה 

והושם בבית הכלא לתקופה ממושכת.
גבאו של הרבי, שנקרא 'שמואל דער גבאי, היה שם נרדף למסירות נפש 
למען הרבי. הוא היה מסור ונאמן לרבי עד כלות הנפש, וגם עתה הכניס 
עצמו בעובי הקורה תוך סיכון רב. בהון תועפות של שוחד ששילם ובעזרת 
אינספור לחצים שהפעיל, הצליח להגיע לשומר בית הכלא בו נתון הרבי, 

ואף הצליח לקבל את אישורו להיכנס אל הרבי לביקור קצרצר...
בידיים רוטטות מהתרגשות ובפנים סמוקות ביראת כבוד, הגיע הגבאי 
לתא הקטן והמחניק בו היה נתון הרבי. בקצהו ישב הרבי על כסא קטן 
ופשוט. הגבאי הנרגש הושיט את ידו לברכת 'שלום עליכם', ועוד קודם 

שהספיק לפצות פיו ולשאול את הרבי לשלומו, פתח הרבי ואמר לו:
'ר' שמואל יקירי', אמר הרבי, 'עברתי על מעשיי, פשפשתי וערכתי את 
חשבון נפשי, והמתנתי לבואך כדי לספר מדוע נגזרה עליי גזירה כה 
קשה, להיות נתון בבית הכלא במצוקה כה גדולה. אין סיבה לגזירה הזו 
זולת סיבה אחת, הסכת ואגלה לך...', והרבי החל לספר את הסיפור הבא:
אל העיר יאס, שבתקופה המדוברת לפני כ-200 שנה החלה להתפתח 
מאוד, נכנס שטן המחלוקת, והחל מרקד בין יהודי העיר ופרנסיה. עד 
מהרה הפכה העיר למרקחה, פרנסי העיר הסתכסכו ביניהם, ראשי הקהילה 
חיפשו צדיק שיבוא לעירם להשכין שלום, ותחילה קראו להרה"ק בעל 
ה'אשל אברהם' מבוטשאטש זי"ע, אלא שהוא סירב והטיל את המשימה 

על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע.

הרה"ק מרוז'ין נענה לקריאה ויצא לדרך. אנשי יאס התרגשו וציפו לקראת 
המעמד הגדול, בו ייכנס הצדיק בשערי עירם. ביום המיועד להגעת הצדיק 
עמדו כל יהודי העיר בשעריה, ממתינים בדריכות להגעת הכרכרה של 
הצדיק. בשל המהומה הגדולה, הגיעו למקום כוחות משטרה ואבטחה. 
הללו נעמדו בשולי הכביש, כדי לפנות מקום למען תוכל הכרכרה 
להתקדם, ולא תיחסם בידי אלפי היהודים הנדחקים לראות פני הצדיק.
הכרכרה כבר נכנסת, מפלסת את דרכה בין ההמון. השוטרים אך בקושי 
פותחים עבורה את הכביש, והיא מתקדמת בעצלתיים. אחד היהודים 
שעמד שם, יהודי בשם ר' וועלוועל המוזג, נדחק אף הוא לעבר העגלה, 
ושוטר שעמד בסמוך זעם עליו, והיכהו בקת רובהו. ר' וועלוועל נע 
לאחור ונתן לעגלה לעבור, והיתה כדאית לו המכה – הרי זכה לראות 
את פני הצדיק, ומה לו אם ספג איזו חבטה קטנה מידי השוטר. העיקר 

שזכה להביט במראה תואר פני הרבי מרוז'ין!
כשסיים הרבי לספר הוסיף: 'הידעת בני מדוע אני מושלך בכלא? בגלל 
שיהודי הוכה בגללי! נכון שלא ביקשתי להכותו, ונכון שאף לא הזמנתי 
את השוטרים למקום, אך עצם העובדה שיהודי הוכה בגללי, – די לה 

להטיל עליי גזירת שמים של כליאה בבית הסוהר.
הרבי סיים את הדברים, והורה לגבאו הנאמן לנסוע לביתו, לקחת ממקום 
שמור שני ארנקי עור מלאים בכסף אותו קיבל מיהודי יאס, למהר לנסוע 
לתת את הכסף במתנה לר' וועוועל המוזג, כפיצוי על המכה שספג מחמת 
ביקור הצדיק בעיר, ולבקש את מחילתו. כשהגיעו הגבאי ומלוויו ליאס 
שמעו בצער כי ר' וועלוועל כבר איננו בין החיים, ואלמנתו הופתעה 

מהסיפור ואמרה:
'אני בקושי זוכרת את הסיפור הזה... כן, בעלי קיבל איזו מכה קלה, 
אבל הוא בעצמו שכח ממנה כעבור כמה שעות, והיא לא השפיעה עליו 
בכלל! האומנם עד כדי כך חרד הרבי לצערו הקטן והקל, שציווה עליכם 
לפצותו בסכום כה גדול בגין מכה שכה השתלמה לו והוא בכלל לא חש 

שנפגע ממנה במידה משמעותית?'
הגבאים השיבו ב'כן' חפוז, השאירו את הכסף בידי האלמנה ומיהרו ל'בית 
החיים' הקרוב. שם, על קברו של ר' וועלוועל ביקשו מחילה בשם הרבי 
מרוז'ין בנוכחות עשרה יהודים, ורק אחר כך שבו לעירם, שמחים על 
קיום דבר השליחות כהלכתה. ואכן, תקופה לא ארוכה אחר כך, הצליח 

הרבי לברוח ממאסרו, ונפשו היתה לו לשלל...

תפזורתתפזורת
פירמידהפירמידה

תשובות לחידה משבוע שעבר:

 אם:
 2=6

3=12 
4=20 
5=30 
6=42 

אז כמה שווה 9? תשובה: 90 הסבר: בכל שורה אם נחלק את הספרה מימין 
בספרה משמאל נקבל את התוצאה מימין בשורה שאחרי.

חפשו בפירמידה את המילים הבאות מימין 

לשמאל, מלמעלה למטה, ומלמטה למעלה:

אביב

אפיקומן

מצרים

הגדה

זרוע

חמץ

חרוסת

ליל הסדר

מצה

מרור

פירמידה

קושיות

הוא חג המצות - אך אם תסיר ראשו הוא מדבר

זוחל מסוכן - שאם תסיר ראשו הוא מרגיש 

מהם ייבנה הבית - הסר ראשם ולאביהם הם צאצאים

זורם בעמק - אך אם תסיר ראשו יהיה מקום גבוה 

מספר האמהות - הסר ראשו והוא יקטן פי ששה עשר 

אני הוא הקישוט לאוזניך - אך אם תסיר ראשי אשמח 

מימיו הפכו אדומים - הסר ראשו והוא יבוא "לגרש" את החושך

מתכת יקרה, הסר ראשה - והיא תבקש  עוד

עושים אותה מחלב - ואם מסירים ראשה היא חכמה

להם היינו עבדים - הסר ראשם ועדיין אויבים

קפד ראשו לחג הפסח
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בגני כאייל תערוג גני תקוה בראשות 
 מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

 כבר נערכים לליל הסדר

השבוע חולקו ערכות מפארות

 לתלמידות היקרות.

תודה לצוות המסור מגני כאייל תערוג גני 

תקוה שגם בימים אלו דואג לתלמידות 

 ולהורים בימי היערכות לחג הפסח הבעל״ט.

לקבלת טפסי רישום

 לגני ׳כאייל תערוג גני תקווה׳ לשנת תשפ״א

054-3070845

אמר הקב"ה:

אם אתה משמח את שלי
אני משמח את שלך

)מדרש תנחומא(

קמחא דפסחא
עבור אברכים ונזקקים 

בקהילתנו הק'
)ניתן להניח בקופה על שולחן הרב בביה"כ(

לתרומות באתר
׳כאייל תערוג׳ 

להעברה בנקאית:
בנק מרכנתיל, סניף 635

ח-ן 55208

גני תקוה
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שיעורים 
נוספים מפי 
מו"ר הרב 
שליט"א 
בירושלים 
והסביבה:

יום ראשון       17:30    ביה"כ "סילוורה", רח’ חיים ולירו )ליד שוק מחנה יהודה( ירושלים

יום ראשון       20:45    ביה"כ המרכזי "אוהל אברהם", רח’ יורי שטרן, פסגת זאב ירושלים

יום שני          17:30    ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

יום שני          20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

יום רביעי        18:00    ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

יום חמישי       18:00    חדש! – ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

מוצ"ש        20:45    חדש! – ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

זמני  תפילות  ושיעורים

18:30 )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  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:30 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

19:00 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:32 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:55 )עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

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

שחרית מנין ב'    07:00

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

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:40

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית רבקה בקרמן תחי'

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

שימו לב לזמני התפילות והשיעורים שעודכנו לפי שעון קיץ
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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 תש"פ


