זמני שבת
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כניסה יציאה ר“ת
ירושלים 20:16 19:31 18:19
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חיפה
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זמני צאת החג:
ירושלים  19:32ר”ת  | 20:17ת”א 19:29
חיפה  19:31ר”ת  | 20:16ב”ש 19:31
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כתוב בטור חושן משפט "שותף כל מה שעשה עשוי" ,ההלכה
אומרת שאם יש שני שותפים בעסק ואחד הזמין סחורה ,השני
ורוממתנו  -לילה מרים ומרומם
לא יכול להגיד" ,לא שאלת אותי" אני גם שותף ,והמקח טעות.
על פי החינוך
אלא "מה שעשה עשוי" קניה זה קניה ,מכירה זה מכירה ,ומה
שאחד השותפים עשה מחייב גם את השני.
הקב"ה אומר אתה שותף שלי מה שאתה עושה עשוי ,מה שאתה
מברך אני מקבל .אומר השומר אמונים "הרי שאיש פשוט זוכה
למה שלא זוכים כל גדולי ישראל ויש מעשיות כאלה לאלפים
איך על מידת הביטחון נעשו ניסים לישראל שזה "אשרי השם
בטחונו בה' שם דרך הראנו בישע אלוקים" מיד רואה ישועות.
ר' שמשון פינקוס זצ"ל
מאושר
לכן אומר ר' אליהו האיתמרי בעל ספר שבט מוסר "כמה
גדולי ישראל
הוא המאמין" אדם שחי אמונה איזה מאושר הוא בחיים ,הוא
יודע שהכל ה' עושה לטובתו ,הכל לצורכו ,הכל למענו" .ולעולם
פניו שוחקות ובדחן שזה מורה על ביטחונו בקב"ה ולכן הוא
שמח תמיד ,כי בוטח ביוצרו שאף אם יבוא רע הוא תיקונו ,ועל
כוונה זו אמר אליהו הנביא (גמ' תענית כב) לר' ברוקה על שני
אנשים בדחנים ומשמחים שמזומנים לעולם הבא ,נשאלת השאלה,
וכי מדבר כזה אדם קונה עולם הבא? על ידי שעושה צחוק עם
אנשים? אלא שהיו בעלי ביטחון והיו מכניסים לאחרים מידה זו
מי
הקדמני ואשלם
סיפור לשבת
ובעל הביטחון לעולם שמח" ,אף פעם לא יגיד עכשיו קרה לי
צרה אני בקטנות המוחין" ,אשרי אדם הבוטח בך" כמו שאמר
ה״ג אייל עמרמי ש
ל
י
המהר"ל "המאמין שמחה תדירית על פניו".
ט
"
א
נו הר
במ
ממשיך ר' אליהו האיתמרי "ורמז לדבר וטוב לב משתה תמיד"מור
רצה לומר ,מי שהוא טוב בלב עם יוצרו ,משתה תמיד" כאילו של
הוא
תמיד נמצא באיזה שמחה  -משתה" .אך מי שאינו בעל ביטחון
הוא עצב יומם ולילה ,ועל זה אמר איוב "למה ייתן לעמל אור
וחיים למרי נפש" ,מי שעמל ,עובד קשה בלילה ,כשהולך לישון
מסע חיזוק של מורנו הרב
שליט"א במיאמי-פלורידה
"רצה
אומר 'הלוואי שהלילה יתארך קצת שלא יבוא האור מהר',
יום שני
945 W 41st St
כ"ג ניסן (5.4.21
Miami Beach FL 33140
טוב
מטרחתו,
לומר לעמל שיצא לעבודתו עד הערב ובלילה נח
מנחה .שיעור מרכזי שערי עזרא ותפילת ערבית
מנחה ערבית סמוך אצל הרב אורן במייפלרידג׳ 7:00PM
יום שלישי
לו שיהיה לילה ולא אור" .וחיים למרי נפש" ולזה אמר "למה
sw 50th ct, Hollywood FL 33312 3837
כ"ד ניסן (6.4.21
ייתן חיים למי שהוא מר נפש שמרירותו עמו ואין לו נחת רוח",
שיעור אצל הרב מעוז בבית הכנסת אליהו הנביא 9:00PM
Stirling rd , fort Lauderdale, FL 2615
לך
למה לו חיים כי טוב לו המוות" זה אמונה או גיהינום ,עדיף
יום רביעי
(תפילת שחרית ברוב עם (שעה) ברסלב( .כתובת
כ"ה ניסן (7.4.21
שיעור מיד לאחר התפילה ,וכיבוד קל
למות מאשר לחיות בלי אמונה.

מסע
חי
זוק

ר' אהרון ראטה בעל השומר אמונים אומר" ,כל צדיקי עולם
ניסיונותיהם היו רק אם יעמדו באמונה בביטחונם בה'" ,ה' ניסה
את כל הצדיקים ,אף אחד מהם לא עבר חיים קלים ,ה' רוצה
לראות אם הצדיק נשאר באמונתו ולא נופל למחלוקות או לייאוש.
וכותב הרב "וידוע המעשה שהיה בזמן האוהב ישראל מאפטה,
שאיש מחזיק בית שיכר והיה עוסק כל היום במכירת יין שרף
והיו מתקיימים כל ברכותיו ,וסיפרו לרב הקדוש מאפטה ונסע
לראות אם מעשהו מצד הקדושה.
הגיע הצדיק והתאכסן אצלו שני ימים וראה מעשיו שאינו למדן
ואינו עובד ה' בתפילה ,רק עומד כל היום בחנות ומוכר יין שרף,
נכנס איתו הרב לחדר מיוחד ואמר לו ,דע לך אני הרב מאפטה
ובאתי לראות מהיכן זכית למדרגה שיתקיימו כל ברכותיך ,השיב
האיש לרב הקדוש כי מעולם היית לי מידת ביטחון גדולה בה' ולא
דאגתי על שום דבר ופעם אחת הפסדתי כל ממוני ולא הייתה לי
פרוטה אחת במה לקנות אוכל לביתי ,ציערה אותי אשתי מאוד
שאלך לעיר ואחפש שותף שייתן לי מעות ואפתח בית שכר ואני
דחיתי אותה יום יום ,עד כי פעם הצקתני ובכתה במר נפשה עד
כי לא יכולתי לסבול וגם נכמרו רחמי על בני ביתי החיים ברעב
ולא היה במה להשיב נפשם אמרתי לאשתי הנני ,אלך אל העיר
לראות שותף .רק יצאתי מחוץ לעיר אמרתי ריבונו של עולם ,אני
לא רוצה שותף בשר ודם ,אני רוצה אותך שותף ואני מבטיח לך
כי כל הרווח אחלק שווה בשווה ,חציו לי חציו לך וחזרתי לביתי
בזאת הביטחון וחיזקתי ליבי בה' ואמרתי לאשתי מצאתי שותף
עם הרבה מעות ומאז נתעלה מזלי ובא ברכה בכל מעשה ידי
ואני חולק עצמי עם ה' ,דהיינו נותן לעניים ,ואינני מאמין לשום
אדם באיזה שותפות ,ואני עומד מהבוקר ועד הערב בבית שיכר
וכל מה שהרוויח חציו לה' חציו לי ונתנו לי מתנה מן השמים
שיתקיימו ברכותיי ,כל מה שאני אברך את ישראל ,ועמד האוהב
ישראל ונשקו על ראשו ואמר לו אשרי חלקך וכמותך ירבו בישראל
ובא ברכותך על פי דין.
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ליצירת קשר1599-50-20-51 :

מאושר הוא המאמין

ר”ת 20:14
ר”ת 20:15

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 | לרפואת :יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר
אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת צו ערב פסח | שבת הגדול גליון  ,453יג' ניסן תשפ"א

18:38

20:15 19:30
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שחרית ושיעור נץ החמה
בית הכנסת ספרא
19275 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180

שבת שלום! אייל עמרמי

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

יום חמישי
כ"ו ניסן (8.4.21

פלורידה
חנוכת בית התבשיל
והיית
הגדולאך
שמח
הנחת אבן הפינה
בחוה"מ פסח
שישי-שבת
שבתון

שבת מרוממת ועילאית עם מורנו הרה״ג שליט״א והרה״ג אבישי
בבית הכנסת הספרדי הגדול נתיבי עזרא
ערב שבת
בית הכנסת "נתיבי עזרא"

ביום שלישי הקרוב י"ז ניסן ב' דחוה"מ 30/03
ידרוש מורנו הרב ב:
אשקלון  | 19:15 -מרכז "בנים של מלך" רחוב דבורה הנביאה 12
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :

NE 207th St 2655
Miami FL 33180

 6:15מנחה
דרשת ליל שבת מפי מורנו
הרב אייל עמרמי שליט״א
ליל שבת שיעור תורה
בשעה  22:00לכל באי שמעי לקחו
של הרב מ LA-ומNY-

שבת בבוקר
 7:30שחרית
 10:00קידוש סיום מסכת
אחרי צהריים
 6:00שיעור תורה
 6:45מנחה

לכבוד דוד המלך עליו הש
מלכה ושיעור על פי החס

r Miami FL 33179 1865

יום ראשון שיעור נשים בבית משפחת אוחנה
2545 NE 207th st Aventura 33180
קבלת קהל

יום ראשון
כ"ט ניסן (.4.21

.מנחה ערבית .ברסלב ובית
19088NE 29th av Aventura Fl 33180

יום שני
ר"ח  -ל' ניסן (1

2
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

מי נקרא עובד עבודה זרה
כשעם ישראל יבין שאין משהו שיכול לעזור לו ,תגיע הגאולה
רבי אלחנן ווסרמן בקובץ מאמרים אומר שמאות עבודות זרות עבדו עם ישראל
במשך הגלות ,פעם סוציאליזם ,פעם קפיטליזם ,פעם קומוניזם ,עם ישראל הקריבו
עצמם בשביל האידיאולוגיות האלה והם היו הראשונים שמתו למען זה ,כשקמו
הקומוניזם ,הראשונים שהלכו למות למען זה היו יהודים ,הם חשבו שזה יביא טובה
וברכה לעם ,הם חשבו שיהיה שוויון ,אין עשירים ,אין עניים ,מסרו נפש על זה ,הם
מתו בשביל זה .בסופו של דבר התברר שזה הייתה מפלצת אחת גדולה.
כך היה גם בסוציאליזם בגרמניה ,ששה עשר מיליון סוציאליסטים ,אלו אנשים
שדוגלים בהשכלה ,בפתוח ,במעמד .ששה עשר מיליון שמתוכם היו יהודים שהיו
מוכנים למות למען השיטה הזו .בסופו של דבר זה הפך להיות סוציאל-נאציזם גם
סוציאל וגם נאצי ,וזה פרע מהם.
כל הזמן היו ליהודים כל מיני מחשבות בראש שגורמים מסוימים ייטיבו אתם או
ירעו להם ,יגנו עליהם ,יעזרו להם וזה עובדי עבודה זרה ,עליהם הכתוב אומר "לא
יהיה לך אלוקים אחרים על פני" ,אתה נותן כוחות לגורמים אחרים.
אבל עם ישראל סרב ללמוד ,מעטים מתוך העם היהודי היו מוכנים למות למען
הדרך האמיתית ,שום דבר בעולם לא יעזור לי ולא יארע לי ,לא פלוני ולא אלמוני,
שום גורם לא יכול זה רק ברצון ה'.
היום רואים יהודים עם כיפות שאומרים שאם נעשה פעולה כזו וכזו נתפטר מהאיבה
של הערבים ,זה עובד עבודה זרה .כשאדם אומר שאם נעשה כך וכך נתפטר מהצרה,
וכביכול זה לא קשור לה' הוא נותן את הכוח לעשות רע או טוב לגורמים הגשמיים.
כשיגיע לשמים אחרי מאה עשרים שנה יגידו לו :עבדת עבודה זרה ,לא צריך להיות
בכנסיות בשביל לעבוד עבודה זרה.
לעבוד עבודה זרה זה במחשבה ,זה בלב ,אין לו את יחוד הא-ל בלב ,ה' עשה עושה
ויעשה לכל המעשים.
יש כאלה שאומרים שאם ניתן לערבים השכלה ,אוניברסיטאות ,כלכלה ,אז יהיה
טוב .זה עובד עבודה זרה ,הוא בוטח בגורם מסוים שיכול להטיב לו או להרע לו .זה
לא יעזור מה שיעשו ,אם ה' יחליט שלעם הזה לא מגיע שלווה ,אז לא יגיע שלוה.
מי שיחליט מתי תגיע השלווה זה הקדוש ברוך הוא ,הוא הגורם היחידי שאם ירצה
יביא שלווה ,לכן זה לא קשור בכלל למה שאדם יעשה או לא יעשה ,אדם מצווה
על דרך השתדלות מסוימת אך זה לא מוסיף ולא גורע לפעולה שה' רוצה שתתן.
כך כותב רבנו חיים וסרמן הקדוש ,כל הפסוקים קובעים כי לפני הגאולה יטעו
היהודים אחרי עבודות זרות שונות .כמו שכתוב בפרשת האזינו ״יקומו ויעזרכם״
 אלה שבטחתם עליהם ,איפה מה שבטחתם עליו ,למה הוא לא קם ועוזר לכם?כך ישאל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ,בטחתם בכל מיני נשקים ,טכניקות,
טכנולוגיות ,למה זה לא עוזר לכם? למה נופלים מאתים ששים טילים ואתם לא
יכולים לעשות כלום שיעזור לכם?
יקומו ויעזרוכם ,אתם הקרבתם את עצמכם בשביל זה ,מסרתם את הילדים שלכם
בשביל זה ,עשיתם את זה לפסגת השאיפות שלכם ,למה זה לא עוזר לכם? יהיה
עליכם סטרא אחרא חס וחלילה.
לפני הגאולה כל העבודות זרות יתמוטטו,
לא ישאר שום דבר שיהודים מאמינים בו
שיכול לעזור להם .לא ישאר כלום מכל
המשמעויות של הדבר .כל מה שאנשים
חושבים שזה יכול לעזור ,הכול יתמוטט לפני
ביאת המשיח.
עם ישראל יגיעו לראיה ולהבנה שאין משהו
שיכול לעזר לי.
מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת הלבבות"
ניתן להשיג את כל ספרי הרב שליט"א אצל "חיים
ספרים"  1599-50-20-51שלוחה 6

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

ורוממתנו – לילה מרים ומרומם
יושבים אתם אחרי יום מפרך נוסף של ערב פסח,
מתכננים את ליל הסדר ,אתה חושב איך לקיים את
עיקר המצווה בליל הסדר ,שהוא והגדת לבנך ,ואת
חושבת איך לפאר את שולחן הסדר ,מה תגישי
בשולחן עורך .אבל אצל שתיכם מנקרת דאגה במח
מעכירה קצת את הרגשת הצפייה והרוממות ,למען
ד' שהילדים יהיו ביחד אתנו ,שיהודה לא יריב עם
יעקב .ששושנה לא תתפרץ סתם ככה .ובכלל איך נצליח
להעביר את הלילה המיוחד הזה ברוממות?
מהותו של ליל הסדר הוא והגדת לבנך .מצווה על האב לספר ביציאת מצרים,
והוא אמור לנהל את הסדר .החידוש הגדול בארבע בנים הוא שיש סוגים
שונים ועל כולם צריך לחשוב להתבונן ולהתייחס .והכנה מוקדמת לליל
הסדר ,תקטין כמעט לאפס חיכוכים ,מתחים ומריבות.
ליל הסדר  -בנוי על פי סדר מסוים :קדש ורחץ ...אין שינוי בסדר .הכל מוכתב
ומאורגן .הבן גם יודע מראש מהו הסדר ,אילו שיעורים הוא אמור לאכל.
מכאן נלמד יסוד חשוב :ליל הסדר מתוכנן ומאורגן מראש ,ולא כשחוזרים
מבית הכנסת .סכמו אתם למשל :היכן יישב כל אחד ,כל ילד יבחר מבעוד
יום את ההגדה המועדפת עליו .אם יש כמה סוגי גביעים ,מהו הגביע שלו.
שתפו אותם בהחלטות אם אפשר כמובן.
הילדים של היום ,ודאי אלו שלומדים במוסדות המפוארים בהר חומה,
מגיעים לליל הסדר עמוסים בידיעות .אבא לא מחדש כלום .איך בכל זאת
ליצור עניין באמירת ההגדה?
ניהול הסדר דרך שיתוף הילדים ,בשאלות ותשובות .נלמד ממה נשתנה
 ההגדה בנויה משאלות ותשובות .מגירויי חשיבה .משאלה שבעקבותיהתבוא התשובה .כך הילדים מאותגרים במהלך אמירת ההגדה .מצווה עלינו
לספר  -העברת החומר דרך ספור .דוגמאות מהנהגותיהם של גדולים.
ספורים על מסירות נפש .השתמשו בדוגמאות מדמויות מוכרות ,מאירועים
עכשוויים ,כדי שזה יעניין את הילדים .בקשו מכל ילד לבחור פרוש אחד
משלל החומרים הנמצאים במחברות שלהם .וסכמו זאת מראש.
ליצור אטרקציות כמו למשל יש שנוהגים להציג את משאורתם צרורים
ומקלם בידם.
חלוקת קליות ואגוזים  -חלוקת פרסים ,תגמולים ,מבצעים .ובסוף אפיקומן
 הצבת אתגר ושכרו בצדו .אגב אנשי חינוך ממליצים לא לתגמל את גונבהאפיקומן .זה עלול להרוס את הסדר .הבטיחו מתנות לכולם .אני מכירה
בתים שההורים קונים מראש את מתנות האפיקומן לכולם .זה מעורר את
הצפייה לליל הסדר ,ומונע מתיחות שווא.
כמובן שכל החידות ,ההדגמות ,הפרסים ,אמורים להיות בגבול ,שלא יהפכו
את הלילה הקדוש והמרומם לתכנית של מסיבה חברתית.
בעת אמירת ההגדה שלבו הרבה ניגונים .יש לחנים ששרו אצל אבותיכם
בבית .את הצעירים מעורר דווקא לחנים חדשים  ,תנו להם לשלב לחנים
חדישים .אצלנו למשל ,הילדים מחכים דווקא לחד גדיא – בסוף הלילה הארוך,
כשעוד מעט יפציע השחר .מושר הפיוט בהתלהבות ,בהמחשת קולות ה:
שונרא ,כלבה ,גדיא .לחן מתוך דיסק לילדים.
אמא חשובה – שולחן מפואר הוא החלום שלך .ש יכול להיות סיוט לילדים.
דאגי ששולחן הסדר יהיה נח .גביעי יין ,בקבוקי יין הגדות ומפיות זה די
והותר .אם יש ריבוי משתתפים תערכו לשולחן עורך רק סמוך לסעודה.
התהפכה כוסית ,נשפך יין אל תכעסו .בכלל קבלו על עצמיכם בלילה הזה
להתאפק .שהדם יישאר בהגדה ,ולא יעלה למח  ..............ונזכה לאכל מן
הזבחים ומן הפסחים אמן!

נכתב ע״י ז .קליין
מייעצת חינוכית ,סמינר "הר חומה"
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com
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ּומּצֹות ַעל ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻ הּו (שמות יב ,ח)
ַ
הרב הצדיק רבי זלמן בריזל זצ"ל ,מזקני וחשובי אנשי ירושלים של מעלה ,היה
נוהג להדר בחומרות רבות בחג הפסח כמנהג יראים ושלמים.
בעיקר היה מסלסל בחומרותיו בסדר אפיית המצות ,מתחילת קצר החיטים ועד
האפיה .הכל נעשה בדחילו ורחימו ובהידור רב ,ובשמירה קפדנית על הרבה
חומרות ודקדוקים שהנהיג בעצמו.
קל וחומר באפיית 'מצות מצוה' שבערב החג – אז היה בוער כולו באש להבת
שלהבת ,ועוסק בחרדת קודש בעסק המצה הקדושה בהידורים ובחומרות רבות,
מתוך יראת שמים מרוממת ושמחה של מצוה עצומה.
לאחר סיום המלאכה המפרכת ,כשהביא את המצות לביתו – ייחד להן מקום
מיוחד בביתו הקטן שבשכונת גאולה בירושלים ת"ו ,לא לפני שצוחצח המקום

רבי שמשון פינקוס זצ''ל
'אור לארבעה-עשר''  -יום זה אצל רבנו היה ''אור'' ממש .אותו יום האיר
לו לכל ימי חייו.
וכך גילה רבנו :בהיותי בחור בישיבת בריסק התגוררתי בדירה משותפת עם
עוד בחורים ,ובליל בדיקת חמץ נותרתי לבדי בחדר מגורי .בשעה המיועדת
נהגתי כמצווה עלינו מחז''ל מדינא דרבנן 'אור לארבעה עשר בודקין את
החמץ לאור הנר'.
בדיקת החמץ בכל הבית-דירה התארכה שעה ארוכה ,ועוד שעה ,ועוד כמה
שעות ,המלאכה הייתה קשה .התעייפתי מאד ,ובסיום המצווה התיישבתי
יגע ושבע רצון מקיום ההלכה כדינה.
לפתע ,נרתעתי לאחורי' :עליית הגג!'  -הרהרתי ' -הרי אין מי שיבדוק את
העלייה ,גם השכנים הגרים בבניין לא בדקו שם ,והרי מבואר בשלחן ערוך
'חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה'!'
יצאתי ועליתי בגרם המדרגות .פתחתי את דלת העלייה המשותפת ,הדלקתי
את האור ועיני חשכו .מסתברא מילתא ששנים רבות לא ניקו את המקום,
הגג היה עטוף בשכבות אבק עבות ...לא הייתה אפשרות אפילו להתחיל
לבדוק ומי מדבר להגיע לחורין ולסדקין ,וגם על פי דין אין לבדוק חמץ
לפני ניקוי המקומות ' -וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה' (סימן
תלג סעיף יא) .והמקום היה חייב לכאורה בבדיקה ,שהיה נחשב למקום
שמכניסים בו חמץ.
העייפות התפשטה בכל איברי .כמעט שלא היה לי כח הכרעה מה מוטל
עלי לקיים בשעה זו ,והנה אזרתי חיל בעוז וגמרתי אמר בליבי' :אקיים את
החיוב בכל לב עד מסירות כל הכוחות ,ויהי מה!'

בזיכוך אחר זיכוך...
והנה כמה שעות לפני כניסת ליל התקדש חג ,הגיעו נכדיו הזאטוטים לכבוד
החג לבית זקנם הגדול .בשמחת פגישתם יחדיו בבית סבא ושמחת החג,
החלו משחקים יחדיו ומתרוצצים כדרכם של ילדים .תוך כדי ריצתם
ברחבי הבית הקטן לא השגיחו כראוי בפינת המצות ,ולפתע נפל סל
המצות על הרצפה ...ונשברו רוב המצות המיוחדות והמהודרות!
הכל פחדו והתייראו מקפידתו של הסבא ,שבוודאי יכעס מאד כשיראה
מה עוללו כאן הילדים ,ושלאחר כל טרחו ועמלו נשברו המצות
ונפסלו בנפילתן לארץ [כמנהג הרבה קהילות בישראל].
ברם ,כשנכנס רבי זלמן הביתה וראה את המצות כך שבורות ונפולות ,לא כעס
ולא הקפיד כלום ,רק הרים ידו כלפי מעלה ,כמראה שהכל מכוון מן השמים,
ותכף פתח את פיו בשבח והודאת המקום באמרו:
"ריבונו של עולם ,מודה אני לפניך על שנתת לי נכדים יקרים ואהובים כאלה!
כמה אנשים בעולם אין להם כלל ילדים ,לא עלינו ...ואף אלו שזכו לילדים ,רבים
לא הצליחו לחתן אותם ...ואף אלו שזכו לחתן הילדים ,לא כולם זכו לנכדים...
גם אם נפלו המצות ונשברו ,אין בלבי שום טענה וטינה חלילה וחלילה!"...
בחכמתו הבין תכף ומיד כשראה מה שקרה ,שזהו 'ניסיון' ומבחן מן השמים,
לנסותו דווקא בהאי יומא רבא של ליל הסדר ,ודווקא בדבר שהוא כל כך מוסר
את נפשו עליו ,לראות אם יצא מכליו ויכעס ויתרגז ,או שיעביר על מידותיו.

אספתי את כוחותיי ,ירדתי לבית ,מילאתי דלי מים ,עליתי עמו למעלה
לעליה והתחלתי במלאכתי .מפעם לפעם כשהתבוססתי בלכלוך וכחוותי
הלכו ואזלו ,שאלתי את עצמי' :האם ודאי שאני עושה כאן מעשה מצווה?'
ומשנעניתי לעצמי שאכן מצווה דרבנן יש כאן ,התחזקתי עוד ועוד  -עד
קרוב לעלות השחר .בסוף האשמורה האחרונה הדלקתי את הנר והתחלתי
בבדיקת חמץ .אצבעותיי רעדו ועיני נעצמו וממש סמוך לקריאת הגבר
סיימתי את חיוב בדיקת החמץ.
בבקר ,בשחרית ,וכל שכן אחר כך הייתי עייף מאוד ,לנוח לא הייתי יכול
עקב טירדות ערב יום טוב  -שריפת חמץ וכל שאר המצוות וההכנות ,וחשבתי
בליבי' :מי יודע איזה 'ליל סדר' כבר יהיה לי כשהעייפות תכריע אותי'...
הגיע 'ליל הסדר' ,והנה בשעה זו החל לפעפע בי טעם חדש מתוק מאד.
חשתי באור גדול ,התחלתי לומר את ההגדה וכזה טעם לא טעמתי מעודי
בכל מילה ותיבה .כשאכלתי את המצה הרגשתי שאני מוכן גם למסור נפש
על אכילתה ,נהפכתי לאדם אחר! כך ממש ,עד סוף ה'סדר' לאחר חצות.
כשנגמר ה'סדר' לא הייתי מסוגל ללכת לישון ...נשארתי ער כל הלילה
ועסקתי בסיפור יציאת מצרים  -כזו הרגשה של קרבת אלוקים לא הייתה
לי מיום עומדי על דעתי .בתחילה חשבתי שהרגשה מרוממת כזו שייכת
רק ל'ליל הסדר' ,אך גם למחרת בבוקר ובמשך כל היום המשכתי להרגיש
אותו טעם נפלא של קרבת אלוקים.
ביום-טוב אחר הצהרים חשבתי לנפשי :מי יודע אם ההרגשה תמשיך ,אולי
התחושות היקרות שייכות רק ליום החג הראשון של פסח .אך גם למחרת
בחל המועד הרגשתי עוד רוממות וההרגשות הנעלות המשיכו לקנן בי ,עד
שבמשך כל ימי המועד לא הייתי מסגל להתנתק מהגמרא  -לא עסקתי
בדבר אחר מלבד קרבת אלוקים.
וכשהסתים החג ,עלתה מחשבת צער בליבי עד שבכיתי' :כזה יום טוב נפלא
היה לי ,ומה יהיה מהיום ואילך?' מאנתי להיפרד בשום אופן מהפנימיות
והאור של ימות החג שעברו עלי.
בשנה ההיא חל יום שבת קדש אחר יום טוב אחרון של פסח.
התחזקתי בעצמי וחשבתי :הרי מחר יחול שבת קודש ,והלא שבת מקדשת
יותר מיום טוב ,שהרי בשבת נאמר 'וקדשתו מכל הזמנים'.
באותה שבת חשתי לראשונה את טעמה של שבת קדש ,ולראשונה הבנתי
את ענין שבת קודש!
ומאז החלה כל עלייתי!
אם יש לי משהו היום ,הרי שהכול מכוחה של מצווה אחת דרבנן של בדיקת
חמץ שנאחזתי בה וקיימתיה במסירות נפש!
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מי הקדמני ואשלם
הסיפור הבא התפרסם בגליון השגחה פרטית ,אודות אדם שקנה מזוזות עוד
לפני שהיה לו בית ,ובזכות זה הוא זכה לבית משלו.
וכך הוא מספר:
בדרך כלל אנו מקיימים מצוות אחרי שאנו מקבלים מתנות מה' .נולד בן ואחר
כך פודים אותו ,בונים בית ואחר כך קובעים מזוזה .ישנה סגולה שאדם מקדים
את המצווה למתנה ,וכך הוא מושך עליו שפע עצום ממרומים.
על הסגולה קראתי באחד מעלוני השבת ונאנחתי לעצמי .כמו שהסנדלר הולך
יחף ,כך אני ,סופר סת"ם ,כותב מזוזות לאחרים כשעוד אין לי דירה משלי.
משפחתי מלאה ברכת השם ,בנים ובנות כ"י ,ואף בכתר 'מחותן' התעטרתי לא
מכבר ,ואנחנו עדיין עוברים משכירות לשכירות ומייחלים לדירת קבע.
החלטתי להקדיש מידי יום עשר דקות לכתיבת מזוזות עבור הבית החדש
שאקנה בעזרת ה' .כך עשיתי במשך שבוע שלם.
ביום ראשון נכנסתי יחד עם בני והמחותן לרבי שליט"א כדי להתברך
לקראת החתונה ,והרבי אמר לי" :יודע אתה שבזמן שמחה יורד
שפע גדול משמים? אם מאמינים בזה ,אפשר לקנות אפילו דברים
גדולים ויקרים מאד .אולי תקנה דירה?"
שאלתי את הרבי :דירה למי ,לחתן?
אמר לי הרבי" :לא ,אתה צריך דירה לעצמך .קנה דירה!"
נדהמתי .שבוע אחד בלבד עבר מאז התחלתי לכתוב מזוזות ,והנה
הרבי שואל אותי על דירה .אבל לא האמנתי שאני קרוב כל כך לישועה.
עניתי לרבי :איך אני יכול לקנות דירה? אין לי עדיין נעליים לילדים ,ולקראת
החתונה עליי לקנות עוד פריטים רבים ,שגם הם עולים המון כסף.
הרבי לא ויתר" .אמונה זו המשכה .אם תאמין בזה ,תקנה דירה עוד היום .אולי
השבוע".
לפני שיצאנו הרבי הראה לי על הגמרא שנמצאת על השולחן ושאל" :אתה
מאמין שיש כאן גמרא ,או שאתה רואה את הגמרא?"
עניתי לרבי :אני רואה!
אמר לי הרבי יסוד באמונה" :תאמין שאתה יכול לקנות דירה ,באמונה מוחשית
כמו שאתה רואה את הגמרא".
כשהגעתי הביתה סיפרתי לאשתי על דברי הרבי ,וזו ,באמונתה התמימה ,אמרה
"ניגש ישר לעניין!".
התקשרתי למתווך ושאלתי אותו אם הוא יודע על דירה למכירה בעיר פלונית,
שכבר תקופה ארוכה אנחנו חולמים לעבור אליה .ולא הסתפקתי רק בזה .הרי
הקב"ה כל יכול ,ואם ביכולתו לשלוח לי דירה ,אזי אין כל מניעה שזו תהיה דירה
גדולה שמתפרסת על פני קומה שלמה עם ארבעה כיווני אויר.
המתווך לא נבהל מרשימת הבקשות שלי ,וכשסיימתי הוא ענה" :יש לי דירה

יהודי משומעי לקחו של הרב סיפר ,שהיה עובד בחברת מזון גדולה ,וכל בוקר
לאחר תפילה בנץ החמה בבית הכנסת "חסדי שמואל" ,היה נוסע לעבודה
במפעל .יום אחד הגיע למשרדו והנה על השולחן מונח "מכתב שימוע",
מכתב התראה לפני פיטורין .כשניסה לברר למה ומדוע קיבל את המכתב
הזה ,הודיע לו המנהל שבגלל התפילה הוא מאחר כל יום בכמה דקות ,ולכן
אם ימשיך לאחר יאלץ לחפש מקום עבודה אחר ,ושמבחינתו הוא יכול לצאת
באמצע התפילה והעיקר שיגיע בזמן.

בדיוק כזאת ,והמחיר בהתאם – שני מיליון ושש מאות אלף שקל".
יצאנו לראות את הדירה ,היא מצאה חן בעינינו .גם המיקום המרכזי שלה בסמוך
לבית המדרש של קהילת החסידים שלנו היווה מעלה גדולה .מעל הדירה היה
גג ,שגם הוא כלול במחיר .הודענו למתווך שאנחנו רוצים לסגור.
"מנין יש לך כסף?" שאל המתווך.
אינני יודע ,עניתי לו .הרבי אמר לי לקנות דירה ,אז אני קונה.
המתווך לא שאל שאלות נוספות.
המתווך קידם את המכירה ,וביום החתונה ,שנערכה בשעה טובה ומוצלחת
ביום ראשון פרשת בא ,נפגשתי עם המוכר .דובר שחודש אחרי הקנייה אשלם
את התשלום הראשון ,על סך  150,000שקל; עד חצי שנה מהקנייה אשלם עוד
 450,000שקלים ,ועד שנה לאחר הקנייה עליי לגמור להביא את כל הסכום
המזומן ,שבסך הכול יוצא מיליון מאתיים .את השאר – מיליון שש מאות ,אוכל
לשלם על ידי משכנתא.
קיבלתי רגליים קרות .מאיפה אני מתחיל לגרד סכומים כאלו? דחיתי את
החתימה .אמרתי לעצמי שבימי השבע ברכות עדיין יורד שפע .ביום שלישי
נכנסתי שוב אל הרבי.
הרבי אמר לי" :תאמין .יהיה לך".
ביום חמישי חתמתי חוזה ,כשאין לי שקל מזומן ,על חשבון האמונה .אחרי זה
חשבתי :איך אני מתחיל לארגן את הכסף?
עברו כמה ימים נוספים .המתווך התקשר אלי ושאל" :אולי תרצה למכור
את הגג שמעל הדירה? שאלתי מומחה כמה אוכל לקבל על הגג,
וקיבלתי תשובה" :בין חמש מאות אלף לשש מאות אלף שקלים".
החלטתי שלא משתלם לי למכור את הגג בסכום כזה.
למחרת התפללתי שחרית .כשיצאתי מבית המדרש ראיתי את
המתווך יושב ברכבו ליד בית הכנסת" .הו ,הנה אתה!" הוא שמח
לקראתי" ,באתי הנה כדי לחפש אותך .תקשיב ,יש שני אנשים
שרבים על הגג של הדירה החדשה שלך ,וכל אחד רוצה לשלם
מיליון שקל על הגג .רוצה למכור?"
עניתי לו שעליי לשאול את הרבי .הרבי אמר לי" :אם ה' שלח לך קונה,
תמכור .אבל למה לא במיליון מאתיים?"
לצערי לא קלטתי שהרבי מציע לי להתפטר ברגע זה מכל ההתעסקות עם
המזומנים .עניתי ששמעתי מאנשים שמבינים ,שהגג לא שווה יותר משש מאות
אלף שקלים ,ואני מתבייש לדרוש על כך יותר ממיליון .אמנם טעיתי בשלב הזה
שלא עשיתי כדברי הרבי ,אך אני מאמין שגם על התקלה הזו נתגבר בסייעתא
דשמיא אחרי כל הנפלאות שחוויתי.
בשבוע שעבר ,ישבתי עם הקונה של הגג ,והוא שילם את הסכום הראשון במזומן!
למעשה ,כל ההתעסקות עם התשלום המזומן עבר לקונה של הגג ,ואני אפילו
הקדמתי את התשלום על הדירה שקניתי .מה שנשאר עליי זה להעביר מאתיים
אלף שקלים נוספים עד חודש שבט בשנה הבאה ,ואני סמוך ובטוח שגם אז
הקב"ה יהיה בעזרתי.
מעולם לא חשבתי שאפרגן לעצמי דירה כל כך טובה במיקום הכי טוב ,מה גם
שהמוכר מסכים שניכנס לדירה כבר לקראת חג הפסח הבעל"ט.
כל זה לא מכוחי ,לא מכישרוני ,לא מעושרי ולא מיוזמתי .רק דבר אחד השקעתי
כאן :אמונה! אמונה בהשם ואמונת חכמים.
מזוזות כבר יש לי...

העובד מספר שפתאום כאילו שמע את הרב לוחש באוזנו את השיעור שדיבר
על האיסור לצאת לפני "עלינו לשבח" כי זה מראה על חוסר אמונה ,שכביכול
המפעל מפרנס ולא ה' חס וחלילה .הוא מיד ניגש אל המנהל ואמר לו שלא
משנה מה הוא יחליט לעשות ,את התפילה לא עוזבים אפילו דקה לפני סיומה.
המנהל שראה את הנחרצות של הפועל לקח צעד אחורה והפסיק להעיר לו
על איחוריו בבוקר .לאחר מספר חודשים מצא אותו יהודי עבודה מצוינת
במשרד ממשלתי ששם הוא לא היה כפוף לזמנים קפדניים.
מי שהולך באמונה עם ה' ובעצת החכמים אף פעם לא יצא מופסד!!
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

אותנו!
שתפואותנו!
אישי?שתפו
סיפוראישי?
לכםסיפור
ישישלכם
052-3978629
בוואטסאפ:
או
b0526558387@gmail.com
במייל b0526558387@gmail.com:או בוואטסאפ052-3978629 :
במייל:
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945 W 41st St
Miami Beach FL 33140
מנחה .שיעור מרכזי שערי עזרא ותפילת ערבית

יום שני
כ"ג ניסן ()5.4.21

מנחה ערבית סמוך אצל הרב אורן במייפלרידג׳ 7:00PM
sw 50th ct, Hollywood FL 33312 3837

יום שלישי
כ"ד ניסן ()6.4.21

שיעור אצל הרב מעוז בבית הכנסת אליהו הנביא 9:00PM
Stirling rd , fort Lauderdale, FL 2615

(תפילת שחרית ברוב עם (שעה) ברסלב( .כתובת
שיעור מיד לאחר התפילה ,וכיבוד קל

יום רביעי
כ"ה ניסן ()7.4.21

שחרית ושיעור נץ החמה
בית הכנסת ספרא
19275 Mystic Pointe Dr, Aventura, FL 33180

יום חמישי
כ"ו ניסן ()8.4.21

חנוכת בית התבשיל הגדול פלורידה

שישי-שבת

שבתון

שבת מרוממת ועילאית עם מורנו הרה״ג שליט״א והרה״ג אבישי לוי שליט״א
בבית הכנסת הספרדי הגדול נתיבי עזרא
ערב שבת
בית הכנסת "נתיבי עזרא"
NE 207th St 2655
Miami FL 33180

 6:15מנחה
דרשת ליל שבת מפי מורנו
הרב אייל עמרמי שליט״א
ליל שבת שיעור תורה
בשעה  22:00לכל באי שמעי לקחו
של הרב מ LA-ומNY-

שבת בבוקר
 7:30שחרית
 10:00קידוש סיום מסכת ודברי תורה
אחרי צהריים
 6:00שיעור תורה
 6:45מנחה
לכבוד דוד המלך עליו השלום מלווה
מלכה ושיעור על פי החסידות

NE 208th ter Miami FL 33179 1865

יום ראשון שיעור נשים בבית משפחת אוחנה
2545 NE 207th st Aventura 33180
קבלת קהל
.מנחה ערבית .ברסלב ובית
19088NE 29th av Aventura Fl 33180

יום ראשון
כ"ט ניסן ()11.4.21
יום שני
ר"ח  -ל' ניסן ()12.4.21

השיעורים והשבת לעילוי נשמת :ייטב יום טוב בן מלכה
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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” .רבי....
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 מצוות הכרפס היא?  ......במי מלח.
י מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל ממצרים?
כ מהו ה “ -אחד עשר מי יודע?”
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?

חידון
אותיות
לפסח

מילה
מקשרת
א .חושך ,מכות ,ארץ.
ב .העומר ,מלאי ,דם.
ג .כוסות ,אמהות ,קושיות.
ד .מינרלים ,שלנו ,מזוקקים.
ה .חמר ,אדום ,לבן ,שכר,
ו .תיבת ,תורת ,ימין.

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
יום ראשון

 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

 16:00שיעור לאברכים כולל "לב אריאל" ,רחוב מגן האלף 3
יום חמישי
 18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

 22:00ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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זמני תפילות ושיעורים לפסח הבעל"ט

בבית הכנסת המרכזי ׳חסדי שמואל׳
רחוב הרב מן ההר  4הר חומה
יום חמישי יג’ ניסן
				
שחרית
				
בערב

בנץ החמה (סיום מסכת לתענית בכורות מיד לאחר התפילה)
בדיקת חמץ בברכה  -על ביעור חמץ.

יום שישי
שריפת חמץ עד שעה 10:15
מי שלא הספיק ניתן לשרוף עד כניסת השבת.
מי שאוכל חמץ בסעודת שבת שחרית ,לא יאמר את נוסח הביעור בשריפת חמץ אלא בשבת בבוקר לאחר ביעור חמץ בשעה 10:15
מנחה של ערב שבת  18:30לאחר מכן קבלת שבת וערבית.

שבת י"ד בניסן:
05:30
שחרית עם הנץ החמה				
לאחר מכן יפורר החמץ לשירותים ,ויאמר נוסח ביטול חמץ ,שאר החמץ יזרוק לפח שמחוץ לבנין
08:00
				
שחרית מנין שני לילדים ונערים
10:14
					
סו”ז אכילת חמץ
13:00
			
מנחה של שבת
13:30
דרשת שבת הגדול  -שואלין ודורשין בהלכות החג
14:30
					
מנחה מניין ב’
יש לאכול סעודה שלישית עד שעה  17:00ולאוכלה או במצה מבושלת או מטוגנת שיש בה שיעור כזית ולברך המוציא ,או בפירות שבעת
המינים.
19:30
			
ערבית של מוצ”ש  -ליל חג הפסח
נשים שלא באות לבית הכנסת יאמרו הלל בביתם
אין להכין את השולחן עד צאת השבת בשעה 19:30
יש להדליק נרות בליל החג במוצאי שבת מנר דולק מיום שישי ולברך ולהדליק נר של יום טוב רק לאחר שהבעל מגיע מבית הכנסת.

שחרית:
מנחה:
שיעור:
ערבית וצאת החג:

חג הפסח טו’ ניסן יום ראשון
8:30
			
18:40
			
19:00
			
19:30
			

ימי חול המועד פסח הבעל”ט
05:45
				
שחרית מנין א’ עם הנץ החמה
08:00
					
שחרית מנין ב’
18:40
						
מנחה
בסמוך למנחה
						
ערבית
לאחר תפילת ערבית
						
שיעור
יום רביעי יח’ ניסן לאחר ערבית מסיבת חג והנחת אבן פינה עם מרן הראשון לציון הרה”ג יצחק יוסף שליט”א ,בתזמורת של מידד טסה.
תפילות ושיעורים כבכל שבת
					
שבת שביעי של פסח

שימו לב! החל מיום ראשון כ“ב ניסן עד יום שלישי א אייר שיעורי הרב יימסרו ע“י אברכי הכולל

