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מקדשים שם שמיים
יום שלישי ג' ניסן
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מתן שכרן של מצוות
סיפור לשבת

מידת הביטחון היא החיות לתורה

אומר ר' אפרים מסדילקוב "ְוִיְצָחק ָבּא ִמּבֹוא ְבֵּאר ַלַחי רִֹאי" 
)בראשית כד( שהוא הסתכל תמיד שלפני חי העולמים הוא עומד 
ורואה ומשגיח עליו על כל תנועותיו ומעשיו ועסקיו", הוא רואה 
שהכל זה מאת ה', בכל דבר הוא רואה את ה' ולכן הוא מיד 
שמח, תמיד צוחק – וזה יצחק. אדם צריך תמיד לראות בכל דבר 
את ה' ותהיה שמח "עֹז ְוֶחְדָוה ִבְּמקֹמֹו" )דברי הימים א, טז( וכך 
לעולם לא יהיה שבור, לא יהיה בודד כי בכל דבר יראה שזה ה' 

עושה לו את זה.
אומר הגאון מוילנא "ִכּי דֹור ַתְּהֻפּכֹת ֵהָמּה ָבִּנים ֹלא ֵאֻמן ָבּם" 
)דברים לב(, "לא אמון בם" - יש אנשים שהתורה לא מתקיימת 
להם. התורה מבטיחה מי שילמד אותי יסורים בדלים ממנו, מי 
שילמד את התורה פרנסה מעופפת לו כציפור, התורה מגנה 
ומצלה. איזה הבטחות יש למי שלומד תורה, אבל רואים אנשים 
שלומדים תורה ולא מתקיים בהם ולמה? למה יש לו תהפוכות? 
אין פרנסה, בעיות עם הילדים, בעיות בבריאות? כי "לא אמון 
בם", הכל בגלל שאין לו אמון - אמונה, אומר הגאון מוילנא, 
"שלא נתקיימה תורתם בידם מחמת חוסר ביטחון", אדם סוגר 
עם מישהו על קניית דירה וברגע האחרון אותו מישהו מבטל, 
אם אדם לא רואה שזה ה' עשה לו את זה אלא אומר 'יותר 
אני לא עושה איתו עסקים', התורה לא תתקיים, לא תתן את 

ההבטחות שהבטיחה.
התורה הבטיחה הבטחות "עץ חיים היא למחזיקים בה", אומר 
הגאון מוילנא "ועל זה אמר במשלי 'יראת ה' צרופה', מט' פנים 
כתבתי לתורה ואינם אלא אחת", כל הפירושים על התורה, זה 
אומר מותר, זה אומר אסור, הכל מביא למקום אחד "וכן תרי"ג 
מצוות נכללות באחד כמו שאמרו 'חבקוק העמידם על אחת', 
'באמונתו יחיה' ", אתה רוצה לקבל חיות מהתורה? אני רוצה 
אותך מאמין, מאמין שכל מניעה, כל הפרעה, כל צער, כל הפסד 
הכל הקב"ה עושה לי לטובתי לכן כל הזמן צריך להחזיק באמונה.
כותב רבנו בחיי בפרושו על התורה "ודע לך כל ענייני ישראל 
ומקריהם במדבר הכל היה ניסיון כדי שיגדירו נפשם במדרגות 

הביטחון שהוא שורש כל האמונה, כדי שיהיו ראויים לקבל את 
התורה", כל הסיפורים שאנחנו שומעים בתורה, ה' עשה תמרונים 
כדי שיגדל לנו הביטחון, "ולסיבה זו אחרי צאתם למדבר סוף 
ובאו למרה והיו המים מתוקים וחזרו ונמררו", בהתחלה המים 
היו מתוקים, הם רק באו לטעום והמים נהיו מרים כאילו ה' 
נגדנו. אני רוצה לנסות אותך, "לנסותך לדעת אשר בלבבך", אתה 
מאמין בי שאני לא אעשה לך רע? "ועל ידי החטא של משה 
חזרו למתיקותם וכל זה ניסיון גמור כמו שכתוב "ושם נסהו", 
רציתי לראות מה הביטחון שלך, אני נותן לך תורה, תורה בלי 
ביטחון אתה לא תהנה ממנה. זה כמו שנותנים לאדם מכונית 
מרצדס חדשה והוא לא רואה בלי משקפיים ואין לו משקפיים, 
הוא יכול ליהנות מהמכונית הזאת? הוא יכול להיכנס בעמודים.

בלי ביטחון אתה לא תהנה מהתורה "וגם לירידת המן דבר יום 
ביומו ולא לימים רבים", כל יום הם קיבלו לחמניות, מה יהיה 
מחר? תאמין בי! ואם אני אעשה עבירות? תאמין בי שאני לא 
אעזוב אותך גם אם תעשה עבירות ואם תשאיר יהיה לך תולעים 
בבית "וירום תולעים", קמים בבוקר הילדים, ושואלים, מה יש 
לאכול? עדיין לא יודעים, מאת ה' יתן. אין וופלה אחד? עוגיה 
אחת? כלום! "דבר יום ביומו" למה אתה עושה לנו את זה ה'? תן 
איזה חבילת וופלים שיהיה לנו עד סוף שבוע. אני רוצה להגדיל 
לך את מידת הביטחון שתאמין בי שאני לא אעזוב אותך אף פעם, 
גם אם תעשה עגל אני אביא לך מן. והיו מקריבים את המן לעגל.

אומר ה'. לעולם אני לא אעזוב אותך! "לא מאסתים ולא געלתים", 
רק תן לי ביטחון, תן לי אמונה. "וכל העניינים האלו הם ניסיון 
גמור כדי לקבוע בליבם מידת הביטחון, ועל זה אמר שלמה 
במשלי 'להיות בה' מבטחך הודעתיך היום אף אתה' כלומר מה 
שהודעתיך עד היום הזה בספר במסרים ובמשלים הכל כדי להביא 
אותך למידת הביטחון כמו שהגיע שלמה אליה, וזה שאמר 'אף 
אתה', ביאר לנו כי מידת הבטחון היא העיקר הגדול ויסוד התורה 

והמצווה", זהו! אין לנו כלום חוץ מביטחון!
רבינו הרמח"ל אומר "כי אין הקב"ה חפץ אלא באמונה שנאמר 
'אמונים נוצר ה' ' ונאמר 'פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 
אמונים', 'עיני בנאמני ארץ', רק במי שנאמן לי, שלא בוגד בי אף 
פעם, שלא אומר ה' עושה לי רע. שיודע שאני תמיד טוב איתו.                  

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויקרא גליון 452, ו' ניסן תשפ"א
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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
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נקיונות לפסח
בריאות ותזונה
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ר' צבי אלימלך שפירא זצ"ל
גדולי ישראל
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יצאנו לדרך להגשמת חלומו
של מורינו הרב שליט"א!!

מוסדות ׳כאייל תערוג׳ ובראשם מורנו הרב אייל עמרמי שליט״א
מברכים את בני הקהילה בארץ ובעולם

בברכת פסח כשר ושמח
כמידי שנה טפסי מכירת חמץ בבית הכנסת בסמוך לזמני התפילות והשיעורים של מורנו הרב שליט״א

שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימנו, אמן!
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות
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בניך כשתילי זיתים

השובבים מכתה ה' הרבו להפריע למלמד המבוגר שלהם. המלמד, יליד 
הונגריה, דובר הונגרית. בכל פעם כשהוגדשה הסאה, היה מתחיל המלמד 
להתיז מפיו כל מיני מילים לא ברורות. התלמידים היו משוכנעים שהוא 

"מברך" אותם בהונגרית.
הגיע סוף השנה. כמה ילדים בעלי מצפון נגשו להיפרד מהמלמד, ולבקש 
את מחילתו על מעשי הקונדס שעשו. המלמד קבל אותם בחיוך, ולהפתעתם 
פתח את חומש שמות, בפרשת תרומה והתחיל לקרא את שמות אבני החושן. 
אהה אמרו הילדים השובבים, זה לא קללות בהונגרית, מה שהמלמד היה 
ממלמל כשהפרענו, זה שמות אבני החושן. נכון הסביר המלמד, בכל פעם 
כשכבר הרגשתי שאתם הגזמתם בהפרעותיכם הייתי מזכיר לעצמי שנכון 

שאתם שובבים, אבל אתם אבנים יקרות...........
בכל פעם שההתמודדות ההורית קשה. נידרש מאתנו לאזור כוחות כדי להחזיק 
מעמד, נזכור – אלו אבנים יקרות. הם האוצרות שלנו. ועוד נרווה מהם רוב 
נחת, אבל כעת ננשום עמוק ונמצא את השיטות הטובות והיעילות ביותר 

ללטש את האבנים היקרות שלנו.
בהגדה של פסח מוזכרים ארבעה בנים: אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד 
שאינו יודע לשאול.  למה המילה "אחד" חוזרת לפני כל בן מארבעת הבנים? 
ההגדה מלמדת אותנו הורים ומורים להתייחס אל כל ילד כאילו הוא "אחד" 
– הבן היחיד. והוא זכאי לתשומת לב מלאה ויחס מיוחד שניתנים לבן יחיד.
ולכן גם נכתב הרשע בסמיכות לחכם,  כדי להרכיב לנו ההורים את משקפי 
התקווה והאמונה, "ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא". גם אם נראה 
לכם שהבן או הבת קצת מאכזבים תמשיכו להספיג בהם ערכים יהודיים. כי 
יש שהניצוץ היהודי גלוי, ויש שהוא חבוי. ובסוף יבקע אור האמת. התנהלו 

בחכמה. כמו שאומרת חכמת ההמונים: "אל תהיה צודק, תהיה חכם".
ההתנהלות מול הילדים, גם בזמנים הלחוצים של ערב פסח, הוא כמו 
שהתרנגולת מתנהלת עם הביצים. היא דוגרת עליהם, עוטפת אותם, מחבקת 
אותם, מחממת אותם. ברגישות, בעדינות. אם היא תלחץ יותר מידי הביצים 

ישברו – ואפרוחים מהביצים כבר לא יצאו.
והגדת לבינך – הוא עיקרו של ליל הסדר ולכן דווקא כאן מוזכרים ארבעת 
הבנים, כי לכל סוג של בן יש דרך מיוחדת שתעורר אותו לשאול ולהתעניין. 
באופן זה נוצר שיח בן אב לבנו, דבר שמהדק את הקשר ביניהם. ועשוי לפתוח 
ערוצים לקשר עמוק ומבין. ארבעה סוגי בנים, ארבעה איכויות. "בין כך ובין 
כך קרויים בנים", כלומר בין אם יש לך בן חכם או רשע, תם או שאינו יודע 

לשאול הם קרויים בנים אהובים ויקרים.
לסבא שלי, כן אותו סבא שהיה קשור לתעודה שלי בכתה ה', היו אחד עשר 
ילדים. הם חיו בעניות מרובה ואחד הבנים הגיע למקום שמאד ציער את 
סבא. סבי ניסה להפוך עולמות להחזיר את הבן אליו. הוא ישב עם פקיד 
בכיר שאמר לו: יש לך עשרה ילדים נוספים, הנח לבן הזה שימשיך בדרכו. 
ענה לו סבא – בשבילי כל בן הוא כמו בן יחיד. שמעתי אותו מספר את זה 
בכל מיני הזדמנויות, עם קשר, בלי קשר, אבל מרוב ששמעתי את זה כל כך 
הרבה הפנמתי את זה חזק. כל ילד הוא בן יחיד. ותגידו את זה בלי סוף, גם 
כשאתם בלחץ, גם כשהם מסתובבים בבית ואתם חושבים "ריבונו, איך יכנס 
כאן פסח".  כמובן שתרתמו אותם לעבודה, אבל תשתמשו בטיפים שנתתי 
בשבוע שעבר, תדליקו מוסיקה, תחמיאו, תגדירו מה נרצה להספיק היום, 
תבדילו מה קריטי להספיק, ומה עם יוותר זמן. מאד גם מדרבן לצאת לטיול 
משפחתי אם עמדו בכל היעדים. והעיקר תזכרו שהם האוצרות היקרים שלנו, 

ואם נתנהל אתם בחכמה הם ינצצו.
נזכור, התכשיט היקר ביותר שאי פעם יהיה לנו סביב הצוואר הוא הזרועות 

של הילדים שלנו שאוהבים אותנו.
נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

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׳
ayal-taarog.co.il
להעברה בנקאית:

בנק מרכנתיל, סניף 635
ח-ן 55208
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נקיונות לפסח

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.

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.

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...

על הפמוטים נשארו שאריות שעווה?
זה קצת מוזר אבל עובד: הקפיאו את הפמוטים, ואיתם תקפא גם השעווה. 
אחר כך היא יורדת בקלות רבה כל כך שזה מדהים! ולהבא: אנשי סוד 
אומרים שאם מקפיאים את הנרות לפני ההדלקה הם לא מטפטפים. 

שווה לנסות.

רהיטים מעץ כבר לא מה שהיו פעם?
אם לא מפחדים מהריח, אפשר להבריק אותם עם מטלית 
שספוגה במעט שמן זית, לוקח כמה זמן אבל הריח נעלם בסוף 

והעץ קיבל שכבת הגנה.

הוילון באמבטיה מלוכלך?
זה קל, מכניסים למכונת כביסה. אם יש עליו עובש כדאי להוסיף 

למכונה גם קצת חומץ.

יש איזו פינה בשיש עם חלודה?
פזרו מלח על האזור, ואחר כך סחטו על המלח הרבה לימון. חכו קצת 
ונגבו בסמרטוט. שימו לב לא להשאיר את התמיסה יותר מדי זמן כדי לא 

לפגוע בשיש.

כשאתם שוטפים את הבית נשארים סימני סבון?
בפעם הבאה: קודם מלאו את הדלי במים, ואחר כך הוסיפו את נוזל הרצפות. 

כך לא ייווצר קצף שנשאר על הסמרטוט ומשאיר סימנים מעצבנים.



מתן שכרן של מצוות

אחד הדברים שבכוחם להעניק ליהודי את השמחה במצוות, הוא, כאשר הוא 
יודע את מתן שכרן, כמה גדול הוא.

 חז"ל המחישו לנו כמה פעמים את העניין, באומרם למשל במצות שילוח 
הקן, שאם במצוה קלה זו הבטיחנו השי"ת בתורתו 'למען ייטב לך והארכת 
ימים', הרי לנו כמה שכר נקבל על מצוה חמורה וקשה יותר! ואם חז"ל מצאו 
לנכון להדגיש זאת, אות הוא שהדבר עשוי להוות עבורנו תמרור – דרך, חשוב 

בהתבוננות במצוות.
ניגש אלי פעם יהודי אחד וביקש שאתן לו דוגמא כיצד משלמים הרבה, 

על דבר קטן... סיפרתי לו מעשה מרתק שהגיע לאוזנינו, ומוסב על 
תקופת השואה, כשהיהודים היו כלואים בגיטאות, וקיימו 'חיי 

שגרה' לכאורה.
והנה, ילד אחד קם בבוקר ולפני שעשה את דרכו לחיידר, שעדיין 
היה קיים בגיטו, ביקש לשתות דבר-מה כדי להרוות את צמאונו, 
ולאמו לא היה מה לתת לו. ביתה היה ריק מכל. היא יעצה לו 
לדפוק על דלת-ביתה של משפחה יהודית, ולבקש שיתנו לו לשתות.

הילד יצא מהבית, וכשנתקל במזוזה על פתחו של בית אחד, דפק 
על הדלת, והנה פותחת לו אשה יהודייה ושואלת למבוקשו.

הוא מספר לה על צמאונו, ועיניו זולגות דמעות כשהוא אומר שבצורה זו 
לא יוכל ללמוד היום בחיידר. האשה נכנסת למטבחה, ומביאה לו – מלבד כוס 
הקפה המהביל – גם 4 חתיכות עוגה טעימות. 'אם אתה צמא, מן-הסתם גם 
לא טעמת מאומה, ולא יהיה לך כח ללמוד. לכן טעם נא גם מן העוגות הללו, 
ואז תוכל ללכת לחיידר בשמחה', אמרה עקרת הבית-לילד. הילד, כמובן, אכל 

ושתה, כוחות-גופו התחזקו. והוא רץ בשמחה ללמוד בחיידר.

החשבון הסופי

עברו כמעט יובל שנים, והאשה ההיא שהגישה את העוגיות, שהיגרה אחרי 
השואה לאמריקה, הגיעה לגיל זקנה, ונצרכה לעבור כמה ניתוחים קשים. ילדיה 
הביאו אותה בפני רופא, וזה – בראותו את מצבה הקשה, לקח עט ועשה חשבון 

כמה יעלו כל הניתוחים הנדרשים.
כל ניתוח הסתכם בסביבות ה-200,000 דולרים, והחשבון הסופי הגיע לכמעט 

מיליון דולר! הבנים בשומעם זאת, החליטו למכור כמה נכסים העומדים ברשותם, 
כדי שיוכלו לשלם לרופא את מחיר הניתוחים

ביום שנקבע לעשיית הניתוחים, הגיע הרופא וביצע עבודתו נאמנה. הביצוע 
התארך והתארך ובסופו של דבר עבד הרופא כמעט מבוקר ועד ערב.

עם סיום הניתוחים, יצא הרופא אל הילדים ובישר להם שהכל עבר בשלום, 
ועוד מעט תתאושש המנותחת בס"ד, ותוכל לשוחח עמהם. בשלב זה התיישב 
הרופא שוב לעשות את החשבון המדויק של מחיר הניתוחים, ולאחר שפירט 
את מחירו של כל ניתוח, בצירוף מחיר העבודה שלו, בהתחשב בכך שהעבודה 

התארכה למשך כל היום, עבר הסכום הסופי את מיליון הדולרים.
הילדים שכבר ידעו פחות או יותר במה מדובר, מקבלים את דף הסיכום לידיהם 

ולא התפלאו כל כך לראות את הסכום הגבוה.
אבל, בראותם את המילה הנוספת שנכתבה בשולי הדף, החסיר לבם פעימה. 

הם לא ידעו ולא הבינו מה קורה כאן.
אחרי כל החשבונות והפירוטים היתה כתובה מילה נוספת:

'שולם'!
'במשך שנים חיפשתי אותה'

הילדים הביטו על הרופא בתמיהה-רבתי, ולא ידעו מי שילם עבורם סכום של 
יותר ממיליון דולר.

'ארבע העוגיות שהניחה לי אמא שלכם בצלחת, 'שהחיו את נפשי בהיותי 
ילד, הן שילמו לי כבר את כל מה שהייתי צריך לקבל עכשיו על 

הניתוחים שביצעתי', אמר הפרופסור.
המנתח הנכבד סיפר לילדים ההמומים את כל הקורות אותו 
בשואה, ושהוא-הוא הילד הרעב שאמם היטיבה איתו, והרבה 
לתאר את טוב-ליבה ונדיבותה של אמם שהגישה לו גם את 

העוגיות, שלא ביקש.
במשך שנים סיפר הרופא, חיפשתי את אמכם, כדי להודות לה על 
המעשה שעשתה, ולא מצאתי אותה. כשהגעתם איתה וביקשתם 
שאנתח אותה, זיהיתי שהיא-היא האשה שהיטיבה עמי, והחלטתי על 

אתר לבצע את כל הניתוחים חינם אין כסף.
עכשיו בואו נחשוב: מה כבר עשתה אשה זו? הילד אמנם ביקש רק לשתות, 
והיא הגישה לו עוד 4 עוגיות? אבל מה היא עלותן הכספית של העוגיות 

הללו? – לא-כלום.
ומהלא-כלום צמח חסכון של יותר ממיליון דולרים.

זו היא אספקלריה המעניקה לנו דמיון-מה לשכר שיינתן לנו עבור מצוות 
קלות. יש בכך רק דמיון, שהרי על שכר-מצוות בעוה"ב נאמר 'עין לא ראתה 

אלוקים זולתך'.
אבל כשעומדת לפנינו דוגמא שכזו, הממחישה את השכר הגבוה-מכל-גבוה 
שקיבלה עקרת-הבית ההיא עבור 4 עוגיות, נוכל כבר לצייר בדמיוננו את גודל 
השכר שנקבל עבור מצוות קלות, וקל וחומר עבור מצוות חמורות וקשות יותר.

ומי שמצייר לעצמו את הדברים הללו, מובן-מאליו שלא היה מוכן להפסיד שום 
'אמן', והוא גם יהיה מוכן לרוץ קילומטרים רבים עבור 'אמן יהא שמיה רבא', 

או כל מצוה-קלה אחרת! 
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אברך אחד סיפר לכבוד הרב, שקרובת משפחה שלו, קנתה רכב חדיש ביותר 
של חברת "קיה" בסכום של מאתיים אלף ש"ח, ואיך שהרכב הגיע לבית 
נעלמו המפתחות של הרכב, האישה איבדה את המפתחות עוד לפני שבעלה 

הספיק להגיע לבית לראות את הרכב.
היא התקשרה לאותו אברך, וביקשה ממנו שיעשה 
תפילות שהמפתחות ימצאו שאם בעלה יבוא 

ויראה שאין מפתחות, יהיה "שמח" בבית.
אותו אברך בעקבות שיעוריו של מורנו ורבינו 
אמר לה שתעזוב את התפילות והבכיות, ותיכנס 
לחדר ותשיר שירים ותשבחות לה' על שנעלמו 
המפתחות, שהרי הכל נעשה בגזרתו יתברך והכל 

נקבע מלמעלה, ואם צריך להביא פורץ כדי שיפתח את הרכב, זה רצון ה', 
וצריך לשמוח על זה.

האישה התקשתה להאמין, וטענה שבלחץ שהיא נמצאת, לא שייך לשיר 
ולרקוד, וביקשה מאותו אברך שיפסיק לבלבל אותה, ובמקום זאת שיתפלל 
לעזרתה. אותו אברך התעקש ואמר לה שרק אם היא תשיר לה', ובכך היא 
תקבע את האמונה שהכל מה' יתברך, רק בצורה זו הוא יוכל להתפלל עליה. 
אמרה אותה אישה, מה יש לי להפסיד, נכנסה לחדר והתחילה לשיר מליבה 
לקב"ה ולרקוד, ותוך שניות מספר, ראתה את המפתחות מולה, באותו חדר 

שהיא שרה ורקדה.
האישה ביקשה לפרסם את הסיפור, כדי להראות לכולם מה זה אמונה, שאדם 

שר ורוקד על הבעיה זה מראה ביטוי של האמונה כל הבעיות נפתרות.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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רבי צבי אלימלך שפירא בעל הבני יששכר זצ"ל

כאשר רבי צבי אלימלך שפירא )הידוע בכינויו "בני יששכר" על שם הספר שחיבר( 
היה בן עשר, הפך אביו למלמד בעיירה רחוקה. במשך כל החורף שהה האב 
באכסניה בבעלות יהודית שם לימד את בניו של בעל האכסניה. כפי שהיה נהוג 
באותם ימים, אביו של צבי אלימלך שהה הרחק מביתו במשך כל חודשי החורף.
אותו חורף היה קר במיוחד ובמשך שבועות ארוכים הסתוללו סופות שלג. 
במהלך אחת הסופות הללו נשמעה דפיקה בדלת. בעל האכסניה פתח את הדלת 
ומצא שלושה איכרים פולניים קפואים למחצה שביקשו ללון באכסניה. כשגילה 
שאין ברשותם מספיק כסף אפילו לממן שהות לילה אחת בחדרי האירוח שלו 
הוא טרק בפניהם את הדלת. המלמד היה מזועזע, הם עלולים לקפוא מקור! 
כשהביע את תמיהתו בפני בעל האכנסיה משך הלה בכתפיו. "אתה רוצה לשלם 

עבורם?" שאל. להפתעתו הרבה המלמד השיב בחיוב.
האיכרים הודו למיטיבם והחלו ליהנות על חשבונו. הסערה הייתה עזה במיוחד 
והאיכרים נשארו באכסניה במשך שבועיים ימים. רק אחרי שהסופה נרגעה 

המשיכו האיכרים לדרכם לא לפני שהודו למלמד.
כשהגיע חג הפסח החל אביו של צבי אלימלך להתכונן לחזרה הביתה. הוא ניגש 

לבעל האכסניה וזה ערך עמו חשבון: "אני חייב לך ארבעים רובלים על לימוד 
ילדיי" אמר לו מעסיקו, "אך שהות האיכרים בביתי עלתה ארבעים ושלושה 
רובלים. אם כן, אתה חייב לי שלושה רובלים. חג שמח לך, ואל תשכח להביא 

עמך שלושה רובלים כשתשוב אחרי החג" אמר לו בעל האכסניה.
המלמד לא ידע מה להשיב. ללא אומר ודברים הוא נפרד ממעסיקו ויצא רגלית 

לכפרו.
כשהגיע לכפר הוא התבייש להופיע בבית כשבכיסו אין פרוטה. הוא ניגש איפוא 

לבית הכנסת המקומי, שם פתח ספר קודש ושקע בעיון מעמיק.
בינתיים, לצבי אלימלך הקטן נודע שאביו הגיע לעיר. הוא רץ לחפש אחריו 
וכשמצא אותו בבית הכנסת התחנן שיבוא הביתה: "אתה חייב לראות את 
הנעליים החדשות שקיבלתי לפסח ואת בגדי החג החדשים" הוא אמר, דבר 

שרק גרם לאביו להרגיש גרוע יותר.
בדרך הביתה חלפה על פניהם מרכבה. המרכבה פגעה בתלולית על הדרך 

וממנה נפלה חבילה.
האבא הרים את החבילה והחל לרוץ אחרי המרכבה כדי להשיב אותה לבעליה, 
אך לא הצליח להשיג אותה. הוא בחן את החבילה היטב וראה כי אין בה כל 
סימנים מזהים )התורה קובעת כי אם אין סימנים לאבידה סביר להניח שבעל 

האבידה התייאש ממנה ולפיכך היא שייכת למוצא(.
הוא פתח את החבילה וגילה בה ארבעים ושלושה רובלים.

בליל הסדר, כשצבי אלימלך ניגש לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, הוא קרא 
לאביו: "אבא, אני רואה את המרכבה!" אך איש לא היה שם. אביו משך את 
הנער הצידה ואמר לו שעליו להבטיח כי לא יספר לאיש את הסיפור הזה עד 

יומו האחרון.
האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא, נקרא על שם דודו מצד אמו, רבי אלימלך 
מליז'נסק, שאמר לאימו שבנה יהיה "אור בעולם". הוא היה ממשיך דרכו של 
החוזה מלובלין, שאמר לו שהוא גלגול נשמה של תלמידי החכמים משבט 
יששכר. הוא התפרסם בשם "בני יששכר" - השם שהעניק לספר החסידות שכתב.
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קפדקפד
ראשוראשו

א ________  בניו יהיו אחראים על עבודת הקורבנות.

ב  ________ מנחה שיש לעשותה משיבולים קלויים באש 

ג _________ יש להשיבה קודם הבאת הקורבן.

ד ________  אסור להקטיר ממנו אשה לה'.

ה "מן ______ מן ______ ומן ______ תקריבו את קרבנכם" 

ו ________ תיבה הפותחת את הספר השלישי.

ז ________  כינוי נוסף לקרבן 

ח ________ יש להקריבו לה' ויש איסור לאוכלו.

ט ________ מקום שאליו יש להוציא את פר החטאת ולשורפו 

י ________ מבניה ניתן להביא קרבן אשם 

כ ________ יזרקו את דם השלמים סביב המזבח 

ל ________ מין בושם שיש להוסיפו לקרבן מנחה 

מ ________ יש לרחוץ בהם את קרבו וכרעיו של הקורבן.

נ ________  אם יחטא יביא שעיר עיזים זכר תמים.

ס ________ ממנה יש לעשות את קרבן המנחה.  

ע ________  יש לערוך אותם על האש שעל גבי המזבח.

פ ________ צריכים עדת ישראל להקריבו אם חטאו בשגגה.
                                                                                                           
צ ________ צד המזבח שבו יש לשחוט עולה הבאה מן הצאן 

ק ________  צד המזבח שעליו זרקו את דמו של קרבן העוף 

ר ________ איבר בקרבן שעליו צריך לסמוך את הידיים 

ש ________ יש לצוק אותו על קרבן המנחה 

ת  ________אפשר להביא מהם את עולת העוף 

א"ת פ"ש א"ת פ"ש 
לפרשת לפרשת 

ויקראויקרא

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 חוכמה  	 

להם היינו עבדים, הסר ראשם ועדיין אויבים	 
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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 תשפ"א



זמני  תפילות  ושיעורים
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17:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:35 )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  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:26 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:50 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    04:56 )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      17:35

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 חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

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

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

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

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

22:00  ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
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בנץ החמה )סיום מסכת לתענית בכורות מיד לאחר התפילה( שחרית    

בדיקת חמץ בברכה - על ביעור חמץ. בערב    
 

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

18:30 לאחר מכן קבלת שבת וערבית.  מנחה של ערב שבת  

 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 17:00 ולאוכלה 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.

  8:30 שחרית:                                      

18:40 מנחה:                                           

19:00 שיעור:                                             

19:30 ערבית וצאת החג:                               

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     

 יום חמישי יג’ ניסן

יום שישי

שבת י"ד בניסן:

חג הפסח טו’ ניסן יום ראשון

ימי חול המועד פסח הבעל”ט

זמני תפילות ושיעורים לפסח הבעל"ט

בבית הכנסת המרכזי ׳חסדי שמואל׳
רחוב הרב מן ההר 4 הר חומה


