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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

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: יניב בן אהובה 

לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה |
ניר אלון בן מרגלית | חיים בן תמר

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה

19:03      18:21       17:09

19:00      18:18       17:27

19:01     18:19       17:27

19:02      18:20       17:28

ויאמר שמואל )שמואל א טו(

לקבל הכל בשמחה

רבי אליהו איתמרי כותב בספרו 'שבט מוסר' "אל יהי אדם 
מיצר מה ילד יום, אלא יהיו פניו תמיד שוחקות שזה מראה 
ביטחונו בקב"ה כי בוטח הוא ביוצרו שאף אם יבוא רע הוא 

יתברך יתקנו".
אדם לא צריך לדאוג מה יהיה אני כבר בן 30 ועוד לא התחתנתי, 
פיטרו אותי מהעבודה איך אשלם משכנתא, מה אמר הרופא, 
אדם שבוטח בקב"ה ושמח תמיד, השם פותר לו את הבעיה 
"הבוטח בהשם ישוגב" )משלי כט, כה( אני מוציא אותך מהצרה. 
"וזהו שאמר אליהו לרבי ברוקא שתי אנשים בדחנים ומשמחים 
שמזומנים לחיי העולם הבא" עומד תנא לפני אליהו הנביא 
ושואל מי פה לחיי העולם הבא, אומר לו אליהו הנביא שתי 
האנשים האלו שעומדים בצד שהם שמחים ומשמחים, הם 
בני עולם הבא, שואל התנא את אליהו הנביא זה שאדם שמח 
הוא קונה עולם הבא. אומר לו אליהו הנביא בגלל שהיו בעלי 
ביטחון. כל דבר שבא להם הם שמחים, ה' עושה רק טוב, השם 

לא עושה שום דבר רע. 
סיפר לי יהדי, הרב אני שמונה עשרה שנה עובד בקו חלוקה, 
הגיע מנהל חדש אומר לי מהיום השתנו סדרי בראשית אתה 
כבר לא עובד בקו הזה, אתה תעבוד שעות אחרות. הרב אני 
יכול להביא את הוועד להגיד לו הרעת תנאים. אתה יכול, אבל 
השם לא יצטרף אליך. אם אתה רוצה שהשם יצטרף אליך 
תשמח 'אה איזה יופי אתה משנה לי קו עבודה, בסדר תשנה 
מה שאתה חושב', צירפת את הקב"ה אליך כי "הבוטח בהשם 
חסד יסובבנו", עכשיו אני מתחיל להסתובב בשבילך לסדר 

לך את הבעיה אומר השם. 
אומר ר' אליעזר פאפו "אדם שבוטח בהשם מתרצה בכל הבא 
עליו ומקבל הכל בשמחה בהיותו בטוח שאין דבר רע יורד 
מן השמים" הוא בטוח שהשם לא יעשה רע לא לי ולא לאף 
אחד אחר בעולם. אבל הילד קיבל סכרת נעורים מסכן. בזכות 

הילד הזה כאתה תטפל בו תקבל עולם הבא. 
"וזהו שכתוב 'וטוב לב משתה תמיד" מי שהלב שלו טוב 

עם השם תמיד הוא מרגיש שהוא במשתה. "ומי שאינו בעל 
הביטחון הוא עצב יום וליל".

סיפר לי יהודי שכבר למעלה משנה שהוא סובל מכאבי בטן 
והרופאים עשו לו את כל הבדיקות שתי וערב והכל תקין. אמר 
לו הרופא הכל תקין אצלך אתה סובל מחרדות  הביאו לו כדור 
לחרדות וכאבי הבטן חלפו. אמרתי לו למה אתה חרד וכי השם 
יעשה לך רע "אין דבר רע יורד מן השמים", השם לעולם לא 
עושה רע, השם עושה לך את הכי טוב. "אבל מי שאינו בעל 
בטחון הוא עצב" חרדות, כעסים, פחד. "ועל זה אמר איוב 
"למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש" רצה לומר מי שהוא 
מר נפש ואין לו נחת רוח כן למה לו חיים, טוב לו המוות וזהו 
חיים למרי נפש", אדם בלי בטחון למה יש לו לחיות. אדם 
צריך תמיד להכניס לראש שפניו יהיו תמיד שחוקות ובדחן, 
מכל הבעיות יעשה בדיחה. "ולא יהיה טרוד במחשבתו על 
תקנתו" אומר רבנו מברסלב שאדם צריך להיות חכם כמו 
הבהמה, כמו שהבהמה לא חושבת ולא דואגת מה יהיה מחר, 
איך נסתדר. כך האדם לא צריך לדאוג למחר. כמו שאומר דוד 

"אני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך". 
אומר הרמב"ם "התפארה אומתנו לפני הקב"ה שתסכים לסבול 
הצרות" הכבוד של היהודי כשאומר 'השם אני מסכים לכל מה 
שתעשה לי, כי אני יודע שבזה אני קונה אלוקות כי השם נמצא 
ברומי- בסבל, בצרות "יש לנו לשמוח במה שנסבול ונישא מן 
הצרות ואבדת הממון והגלות וההפסד שכל זה לתפארת היא 
לנו נגד בוראנו וכבוד הוא לנו וכל מה שיפול ממנו בעניין הזה 
הוא חשוב כמו קורבן על המזבח להשם", אם הפסדת משהו 
בגלל שסמכת עלי, זה כמו שהבאת לי קורבן. על קורבן אתה 
משלם כסף, זה הקורבן שהבאת לי בשמחה. השותף מתחיל 
לעשות לך כל מיני טריקים לא רב איתך, תעשה מה שאתה 
רוצה אני מסכים לך. זה הכבוד שלי שם אני קונה את אלוקים. 
עכשיו השם נמצא איתי. אדם חושב לעצמו 'עוד פעם גלות, 
עוד פעם לעבור דירה, נמאס לי כבר אין לי כוח.' אתה לא 
יודע איזה טובה אני עושה לך אומר השם, "והכל הוא אין נגד 
אהבת הבורא לעשות נחת רוח לפני כיסא כבודו ואין לך נחת 

רוח יותר גדול מזה של מקבל הכל באהבה".
 

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת ויקרא גליון 501, ח אדר ב' תשפ"ב

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

"בשנת שלוש למלכו..."
בראי הפרשה
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אלכוהול
בריאות ותזונה

"ברוך מרחם על הארץ..."
סיפור אישי
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ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל
גדולי ישראל
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גלגל חוזר בעולם
סיפור לשבת
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

ביום שלישי הקרוב י"ב אדר ב 15.03 ידרוש מורנו הרב ב:

 נתיבות - 19:00 | בית כנסת אוהל יוסף עטרת ראובן רחוב צאבן 052-9457487
בית שיקמה - 20:30 | בית הכנסת המרכזי 054-5568455

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

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

A L'école Eyal Taharog le chemin vers le sommet 
est notre devise.
Cette semaine dans la nuit de lundi, a 2:00 du matin 
je venais de finir de placer dans l'emploi du temps 
les élèves qui désirent passer cinq unites en Anglais 
et en Mathématique.
Comme à mon habitude avant d'éteindre mon 
ordinateur ,je lisais les emails reçus le jour même 
.Un email en particulier a attiré mon attention, il 
venait  d'une personne que je ne connaissais pas 
.Malgré l'heure tardive je décide donc de le lire:" 
bonjour madame, nous vivons  a proximité de votre 
établissement ,j'aie une fille en cm1 qui n'étudié pas 
dans le quartier.
Nous sommes montes en Israël il y a 8 ans et ce 
fut très difficile, nous parlions a peine l'hébreu. A 
l'époque nous cherchions une école avec des élèves 
qui venaient du même pays que le nôtre. Ma fille 
était très épanouie dans cette école seulement le 
trajet aller et retour en bus était fatiguant et mon 
mari ne pouvait pas toujours la déposer. Maintenant 
je dois l'inscrire dans un séminaire ,j'ai entendu 
parler d'un séminaire a Har Homa donc  pourquoi 
l'envoyer plus loin.
Je suis une femme instruite qui n'a pas grandis 
en Israël, là où j'ai grandis j'ai  fait des études 
universitaires et j'ai un diplôme en sciences.
J'ai compris qu'en Israël les filles religieuses ne font 
pas d'études universitaires.
Elle me demande donc de l'aider joignant a son 
email son numéro de téléphone afin de la contacter. 
Le lendemain j'ai appelé cette dame et nous avons 
discutés pendant une heure au téléphone puis nous 
avons fixe un rendez-vous pour le lendemain  après-
midi dans mon bureau. J'ai vu arrive un couple "yere 
chamaim".
Ils me racontent qu'ils ont quitté leur pays d'origine ou 
ils vivaient paisiblement afin d'offrir à leurs enfants 
une éducations religieuse en eretz Israel.Je lui décris 
l'école ,le niveau académique, notre volonté d'aider 
les élèves a acquérir un baccalauréat  de haut niveau. 
La maman me raconte que lorsqu'elle était élève 
elle avait la crainte de ses professeurs et la peur 

d'échouer dans ses études. 
De  nos jours les enfants sont différents ,comment 
peut-on leur donner l'envie d'apprendre et de réussir 
leurs études?
A mon tour de lui expliquer que notre école est base 
sur la "pédagogie thérapeutique".
 Comment allier connaissances , apprentissage et 
émotions .Nous donnons la possibilité à nos élèves 
de choisir une matière parmi tant d'autres dans 
lesquelles elles excellent et cette même matière leur  
permettra de développer leur potentiel.
Il y a des matières obligatoires comme la pensée 
biblique , la littérature et l'histoire. 
Les classes primaires sont à petits effectifs  ce qui 
facilite l'enfant a se perfectionner dans la matière 
qu'il aime. Pour nous l'essentiel de l'apprentissage au 
secondaire c'est le développement du savoir général. 
Seulement après, l'enfant se dirigera vers un métier 
qui lui plait.
Les éducateurs ont conclu qu'il est dommage 
de se contenter  d'enrichir et d'approfondir les 
connaissances théoriques .Il est préférable de mettre 
l'accent sur les études pratiques afin que l'enfant 
qui termine ses quatre années d'études puisse être 
apte à continuer des études supérieurs.
La maman était encore septique sachant que ces 
examens créent beaucoup d'angoisse chez les enfants. 
Je confirme ses paroles  tout en lui disant que dans 
notre séminaire le système éducatif est diffèrent, nous 
rendons les études plus agréables comme par exemple 
préparer un spectacle pour les parents, enregistrer 
des chansons dans un studio et tout cela dans le 
contexte d'une implication sociale active pour le 
bien Communautaire et une réussite au Baccalauréat.
Notre objectif principal est "les valeurs juives 
profondes de la création céleste et les études de 
niveau exceptionnels"
Je terminerai par une phrase puissante que j'ai lue: 
" Le dernier a se fatigue est le premier à gagner"

  נכתב ע״י ז. קליין, מפקחת שח״ר משרד החינוך

בימים אלו נערכים לרישום וקליטה בתלמוד תורה לבנים ובית הספר לבנות כאייל תערוג רח' שמחת כהן 23



בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו 
)אסתר א,ג(

ראינו במהלך סיפור המגילה, שגזירת השמד נגזרה על עם ישראל 
בגלל חוסר אמונת חכמים, שלא צייתו להוראתו של מרדכי היהודי - לא 
להשתתף במשתה אחשוורוש. והתשועה הגיעה על ידי שתיקנו פגם זה, ונשמעו 
להוראתו של מרדכי להתקבץ בתפילה, אף על פי שבמבט אנושי היה נראה 

שמרדכי אשם בכל מה שקרה...
אמונת חכמים היא אחת מיסודותיו של העם היהודי. מעלתם הנשגבה של 
חכמי ישראל מתאפיינת בדעת תורה ובכשרונם האדיר לראות בשכל ישר את 
הדברים. העצה שלהם היא לא רק עצה נכונה, אלא היא 
מבחינת "צדיק גוזר והקב"ה מקיים". על פי 
זה ניתן להבין את הנאמר בתורה: "לא תסור 
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", מפרש 
בִסְפֵרי: אפילו נראה בעיניך שהשמאל הוא הימין 

והימין הוא השמאל, שמע להם.
יתכן בהחלט שעד שלא יצא הדבר מפי החכמים, 
היה הימין ימין והשמאל שמאל, כפי שהדברים 
אמנם נראים. אך מכיון שאמרו על ימין שהוא שמאל, 

נהפך הימין להיות שמאל, מכיון שכך גזר הצדיק, וממילא הקב"ה מקיים.
מסופר על שני בחורים שבאו מארצות הברית ללמוד 
בישיבת מיר בליטא וחלו במחלה נדירה. קצרה יד הרופאים 
המקומיים מלהושיע, ולכן שלח אותם הגאון רבי ירוחם 
זצ"ל משגיח הישיבה, אל אחד מגדולי הדור שישאלוהו אודות 

רופא הנמצא באזור מגוריו. 
לפני שיצאו לדרכם הזהירם רבי ירוחם שיתייעצו עם הרב ההוא בכל פרט 

ולא ימרו פיו חלילה. 
השניים יצאו לדרך, וכשהגיעו אל מקום מגורי הרב פנו אל בית הרב, וקבלו 
ממנו הוראה מפורשת שאם ירצו הרופאים לנתחם אל יסכימו בשום אופן 
שיתבצע הניתוח אלא על ידי רופא פלוני. אחד מהם ציית להוראות והתעקש 
לקבל את הטיפול אך ורק על ידי הרופא שאמר לו הרב, ולאחר זמן הבריא. 

אבל חברו - כשבא לקבל את הטיפול במחלתו, נעדר הרופא ההוא מהמקום, 
אי לכך אמר שהוא רוצה להמתין עד שיחזור. השפיעו עליו הרופאים   

שיפנה אל רופא אחר שכן לא כדאי לדחות את הטיפול, מה גם שהרופא השני 
אף הוא רופא מצוין. 

הדברים השפיעו עליו ולמרות אזהרת הרב הסכים שהניתוח יתבצע על ידי 
הרופא השני. אחרי שלושה ימים נפטר הבחור. 

מספרים תלמידי ישיבת מיר שבמשך חצי שנה בסיומה של כל שיחה שאמר 
רבי ירוחם בפני בחורי הישיבה, היה מזכיר את השניים שנסעו להירפא, והיה 

מסיים בזה הלשון: זה ציית וזה לא! 
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אלכוהול

חייב אדם להתבסם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" – 
)מגילה ז( ננסה להבין את המשמעות של שתיית אלכוהול מבחינת הבריאות. 
שתיית אלכוהול )אתאנול( גורמת לשינוי בהתנהגות ובמצב הרוח. ההשפעה 

שלה בטווח הקצר היא בדרך כלל של הרגשה נינוחה, קלילה ושמחה, 
יחד עם עלייה בביטחון העצמי והסרת מחסומים התנהגותיים. אולם 

שתייה בכמות מוגזמת יכולה לגרום לאיבוד שליטה ולהרגשה 
רעה הכוללת כאבי ראש, סחרחורות והקאות. האלכוהול מספק 
לגופנו אנרגיה – 7 קלוריות לגרם )בהשוואה לפחמימות וחלבונים 
שמספקים 4 קלוריות לגרם ולשומנים המספקים 9 קלוריות 
לגרם(. אלכוהול נספג דרך הקיבה והמעי הדק ומתפרק בכבד 

לפני מזונות אחרים. פעילות האנזים שמפרק את האלכוהול 
בכבד )אלכוהול דהידרוגנאז( שונה בין גברים לנשים, צעירים 

ומבוגרים ובקבוצות אתניות שונות ברחבי העולם. זאת הסיבה שנשים 
לרוב משתכרות מהר יותר ומכמויות קטנות יותר של אלכוהול בהשוואה 
לגברים. שתייה מתונה של אלכוהול נחשבת כעד שתי מנות אלכוהול ביום 
לגברים ועד מנה ביום לנשים. במחקרים שונים נמצא קשר בין שתייה מתונה 
של אלכוהול למספר יתרונות בריאותיים, ביניהם תמותה נמוכה וסיכון נמוך 
לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב וכלי דם. כמו כן מנת אלכוהול מכילה 15 
גרם אלכוהול וכ־100 קלוריות, למשל: 330 מיליליטר בירה, 150 מיליליטר 
יין ו־40 מיליליטר וויסקי. ולכן אלכוהול מאוד משמין ולא מומלץ בדיאטה.

למרות היתרונות הלכאורה אופטימים הללו, צריכת אלכוהול גם בכמות נמוכה 
נמצאה קשורה לסיכון גבוה לחלות בסוגים שונים של סרטן. וכמו כן צריכה 
גבוהה של אלכוהול גם קשורה לעלייה בלחץ הדם, להשמנה ולסיכון גבוה 
לשבץ המוח ולמחלות כבד, כמו גם לפציעות, תאונות, התאבדות וכמובן 
לאלכוהוליזם )התמכרות לאכוהול(. צריכת אלכוהול קשורה לסיכון מופחת 
לחלות במחלות לב וכלי דם, ללא הבדל בסוגי המשקאות, ויחד עם זאת 
אין מספיק הוכחות להמלצה על שתייה קבועה של אלכוהול. זאת הסיבה 
שלא ממליצים לאנשים שאינם נוהגים לשתות אלכוהול להתחיל ולשתות 
באופן קבוע. לאנשים שצורכים אלכוהול, מומלץ לשתות במתינות, כלומר 
להגביל את הכמות היומית הממוצעת לעד שתי מנות אלכוהול ביום לגברים 
ועד מנה ביום לנשים. בנוסף, מומלץ לא לשתות יותר מארבעה משקאות 
ביום אחד לגברים ויותר משלושה משקאות אלכוהוליים ביום אחד לנשים. 
שתיית אלכוהול אינה מומלצת כלל לאנשים עם מחלות כבד, מחלות 
לבלב, נפרופטיה )מחלת כליות(, היפרטריגליצרידמיה )רמות 
גבוהות של טריגליצרידים, הלא הם שומנים, בדם(, לאנשים 
שנוטלים תרופות שעלולות ליצור אינטראקציה עם אלכוהול 
ולנשים בהריון, כמו גם לאנשים שלא יכולים להגביל את צריכת 

האלכוהול שלהם לכמות מתונה.
חמרמורת, זוהי תופעה הנגרמת מצריכת אלכוהול. מאופיינת 

בדרך כלל בכמה תסמינים: 
כאבי ראש, בחילות והקאות, עייפות, צמא, קושי בריכוז, תגובות 
מואטות, חרדות, עצבנות יתרה, רגישות גבוהה לאור ולרעש, נדודי 
שינה, הרגשת דכדוך בלתי פרופורציונלית, צרבת, או הרגשת נפיחות. לכן 
אם אתם סובלים מחמרמורת אחר שתיית אלכוהול הנה כמה טיפים: 1. לא 
לשתות אלכוהול כלל 2. לאכול לפני, בעיקר מזון שומני – השומן מעכב את 
ספיגת האלכוהול )אך לא מבטל את השפעתו(. 3.לשתות מים. אחת הסיבות 
לחמרמורת היא התייבשות ולכן שתייה של מים בזמן שתיית האלכוהול 
וגם לפני השינה היא הפתרון הטוב ביותר למניעת התופעה. וטיפ אחרון 

וחשוב מאוד: לזכור שאם שותים לא נוהגים!



גלגל חוזר בעולם

בעיירה קטנה התגורר לו זוג צעיר. האברך למד בישיבה עד החתונה וגם לאחר 
מכן המשיך בלימודיו זמן מה. לאחר מכן החל לתת את דעתו על עניני פרנסה 
ושלח ידו במסחר, כשהנדוניה של אשתו משמשת לו בסיס להשקעותיו. הוא הצליח 
יפה בעסקיו ועלה מעלה מעלה, עד שנהיה לעשיר גדול. אולם, ככל שהתעשר 
יותר, סיחררה ההצלחה את ראשו והוא נכנס לעניני המסחר יותר ויותר כשראשו 

ורובו נתונים אך ורק בכך: כיצד אפשר להרוויח עוד יותר כסף.
העוני בעיירה היה גדול מאד ולביתו של הגביר היו באים קבצנים רבים כדי לבקש 
נדבה או דבר מה לאכול, כדי לשבור את רעבונם. אשתו הצעירה של הגביר היתה 
טובת לב ושום עני או קבצן לא יצא מביתה ריקם. לעומתה, היה בעלה קמצן גדול 
וככל שהתעשר, הלכה תכונה שלילית זו והחריפה. בסופו של דבר הוא ציווה על 

אשתו לא להכניס עוד מקבץ נדבות הביתה.
מכל החגים והימים הטובים היה חג הפורים ה"קשה" ביותר לגביר שלנו. 

זהו חג שבו צריך לשלוח 'משלוח מנות' ולתת מתנות לאביונים, ודבר 
זה לא היה לרוחו כלל וכלל. לאמיתו של דבר איש לא שלח לו משלוח 
מנות. כי בעיירה איש לא אהב אותו ולא היה לו אף ידיד טוב אחד, 
כדי לשלוח לו משלוח מנות. הוא פתר את הבעיה בצורה מקורית: 
שלח לאשתו משלוח מנות על צלחת שהכילה אוזן המן ותאנה, 
ובכך חשב לצאת ידי חובה. אשר למצוות ה'מתנות לאביונים', הרי 

הוא נתן כבר מספר פרוטות לעניים בבית המדרש, כאשר בא לשמוע 
את קריאת המגילה.

כאשר ישב הגביר ליד השולחן, כדי לסעוד את סעודת פורים הדשנה שלו, 
נשמעו לפתע נקישות עזות על הדלת.

הגביר התפלא מאוד, כי זה מזמן לא נהג לבוא אליו איש. הוא שלח את אשתו 
לראות מי זה דופק בדלת ועד מהרה שמע קולות עליזים: "פורים שמח! פורים 

שמח! אנו מבקשים נדבה לכבוד פורים!..."
היו אלה קבצנים של פורים, עם מסכות על פניהם, שעברו מבית לבית ואספו 
כסף בשביל "מעות חיטים" – עזרה לנזקקים להוצאות הפסח. היה זה מנהג עתיק 
בעיירה וכל אחד היה נותן להם כפי יכולתו בעין יפה. הרי בין פורים לפסח 
יש בסך הכל ארבעה שבועות והמצוקה הכלכלית היתה גדולה; תלמידי ישיבה 
ואברכים צעירים נהגו ללבוש מסכות ולאסוף כסף לעניים. איש לא היה מסרב 

ליטול חלק במצוה גדולה זו.
אולם, כאשר נכנסה אשתו של הגביר וביקשה ממנו נדבה לקבצני הפורים הללו, 
גער בה בעלה והורה לה לשלחם בידיים ריקות. בבושת פנים נאלצה האשה לחזור 

על עקבותיה ולסגור את הדלת, בהשאירה את הקבצנים בחוץ.
מיד למחרת בבוקר, כאשר חזר הגביר לעסקיו, נגרם לו הפסד גדול ומכאן ואילך 

החלו עסקיו להידרדר והפסד אחר הפסד רדף אותו, עד שירד לגמרי מנכסיו. לאט 
לאט הוא נאלץ למכור כל מה שהיה לו בבית, לרבות את תכשיטי אשתו. ביום 
בהיר אחד נאלץ להודות באזני אשתו, כי הוא נשאר בלי פרוטה לפורטה ולא נותר 
לו רק ללכת ולקבץ נדבות. הוא העמיד אותה בפני הברירה האכזרית: או שתיטול 
אף היא תרמיל של קבצנים ותצא לדרך, או שתוותר על כתובתה ותיקח גט. האשה, 
שזה מזמן נקעה נפשה מקמצנותו של הבעל, החליטה להתגרש ממנו ולקחת גט.
במרוצת הזמן נישאה הגרושה הצעירה לאלמן צעיר, אדם עדין נפש ובעל בעמיו 
והם ניהלו חיים שקטים ומאושרים. הם חיו בעיירה סמוכה וזכו לשם טוב בעיני 
כל מכריהם. בעלה החדש לא מנע מהאשה מלעסוק במצוות הכנסת אורחים ואף 
עודד אותה לתת צדקה לעניים. הוא בעצמו היה בעל צדקה גדול ופיזר מהונו 

בכל הזדמנות ביד נדיבה.
מסתבר, כי האשה הביאה מזל לבעלה החדש שעסקיו גדלו ושיגשגו והם אף 
נתברכו בילדים נחמדים, ילד וילדה. היה זה בית יהודי חם, שבו התנהלו חיים 

יהודיים מתוך שמחה וטוב לבב.
והנה הגיע חג הפורים השמח והמשפחה ישבה כדי לאכול את סעודת החג. לפתע 
נשמעה נקישה בדלת וכאשר האשה פתחה כדי לראות מי זה, עמד בדלת קבצן 
שכל מראהו העיד כי הוא רעב ללחם. היא הזמינה אותו להיכנס ובעלה אמר 

לאורח ליטול ידיים ולשבת ליד השולחן.
הקבצן החייה את נפשו במאכלים הערבים שהוגשו לו ביד רחבה. יחד עם בעלי 
הבית הוא אכל סעודה דשנה ובסיומה עמדו דמעות בעיניו. האם היו אלה דמעות 
של תודה או שמא דמעות שבאו כתוצאה מכך שנזכר במצבו הקשה – דבר זה לא 
יידע איש לעולם. אלה שהסבו איתו ליד השולחן, עשו מצידם הכל כדי 

לעודד את רוחו ולשמח את ליבו של הקבצן המסכן.
זמן רב לאחר שהקבצן הלך לו, שבע ומעודד מהיחס הטוב אליו, 
ישבו הבעל ואשתו ליד השולחן ומתוך השתתפות בצער הסיחו על 
אודות מצבו של הקבצן. "הידעת יקירתי" קטע הבעל את מחשבותיו 
כשהוא פונה אל אשתו – "העני שהיה בביתנו הזכיר לי מעשה 
שהיה לפני שנים רבות, כאשר אני הייתי במצבו. אני נזכר בפורים 
אחד כאשר הייתי רעב ללחם והלכתי לביתו של גביר מסויים, דוקא 
לא הרחק מכאן, בתקוה לקבל שם דבר מה לאכול. כאשר ניגשתי לדלת, 
פגשתי שם קבוצה של קבצני פורים, שבאו כדי לקבל נדבה. הגביר אפילו לא 
הכניס אותם לביתו ושילח אותם מעל פניו מבלי לתת להם אף פרוטה. מיד הלך 

לי החשק אפילו לנסות ולדפוק בדלת והלכתי כלעומת שבאתי.
ועכשיו את רואה יקירתי, ברוך השם שעזר לנו ואנו יכולים לקיים מצוות הכנסת 
אורחים. מי יודע? אולי האורח שלנו היה פעם בעצמו בעל בעמיו ואולי אפילו 
עשיר, והרי ה' יתברך משפיל גאים ומגביה שפלים" – השם יתברך הוא הוא 

שמסובב את הגלגל, מעלה ומוריד"...
"קלעת למטרה, בעלי היקר" – אמרה האשה כשהיא מנגבת את עיניה – "אכן, 

האורח שלנו היה פעם גביר גדול"...
"ומאין את יודעת זאת?" – שאל הבעל המופתע כולו.

"ולא זו בלבד, אלא שהוא היה אותו הגביר שאצלו מצאת את קבצני הפורים 
מסולקים בבושת פנים" – אמרה האשה.

עתה התפלא הבעל עוד יותר ושאל בתמיהה גדולה: "אבל מאין את יודעת כל זאת"?
"אני יודעת משום שנכחתי במקום. האורח שלנו לא היה אלא בעלי הראשון" – 

השיבה האשה חרישית.
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פעם נכנס גבאי הצדקה הנודע ר' דוד לייב שווארץ זצ"ל ביום חורפי לביתו 
של עשיר בתל אביב. בעל הבית ניגש לדלת ונחרד: "אוי, דוד לייב, ראה נא את 

נעליך המטונפות בבוץ, לכלכת את רצפת הבית שלי! דוד לייב, מה עשית?!"
נכמרו רחמיו של ר' דוד לייב על היהודי, הוא התנצל, אך מיהר להעלות חיוך 
על פניו. "ר' איד, עד עכשיו קיימת בנפשך 'ברוך מרחם על הארץ' – עכשיו, 

במטותא ממך, תקיים 'ברוך מרחם על הבריות'"...
לבבו של האיש התרווח, חודה המושחז של האמירה נגע בעצב רגיש בנפשו, 

והוא מיהר לקיים גם את ההמשך "ברוך משלם שכר טוב ליראיו", והוציא חופן 
שטרות כסף – שכר טוב והגון – והגיש אותו במאור פנים "ליראיו" – לשנורר 

ירא השמים...
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ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל

תענית אסתר, יהודי ברדיצ'ב החלו נאספים בבית הכנסת לשמוע את קריאת 
המגילה. בעוד הקהל עומד להתחיל בתפילה, ניגש השמש אל הרבי, רבי לוי 
יצחק, ולחש משהו על אזניו. הרבי קם מכסאו ויצא מבית הכנסת. רבי לוי יצחק 
נכנס ללשכתו שהייתה סמוכה לבית הכנסת, שם חיכתה לו אשה ובידה תרנגול. 
האשה רעדה לעצם המחשבה שהרב עלול להטריף את התרנגול שהשיגה לחג בדי 
עמל. "רבי" – אמרה האשה בקול בוכים – "רבי, אוי ואבוי לי! שאלה יש לי... רבי". 
הסתכל רבי לוי יצחק על התרנגול, חשב כמה רגעים ואמר: "התרנגול אינו כשר 
ואסור לאכול אותו". האשה הביטה על רבי לוי יצחק אובדת עצות. "רבי!" – היא 
צווחה בקולי-קולות – "רבי, בפרוטותי האחרונות קניתי תרנגול זה. בעלי חלוש 
וחולה וחשבתי שקצת מרק עוף ישיב את נפשו. גם הילדים רצו כבר לאכול קצת 

מרק טעים. ומה אעשה עכשיו"?
כך בכתה האשה ויללה ופיכרה את אצבעות ידיה, ממש רחמנות היה להסתכל 
עליה. "אל דאגה, בתי" – ניסה הרבי להרגיע את האשה מרת הנפש – "השם יתברך 
עוזר תמיד לכולם, הוא יעזור גם לך". רבי לוי יצחק שאלה לשמה ולכתובתה 
ושלחה לשמוע את קריאת המגילה. הוא בעצמו לא חזר לבית הכנסת, אלא לבש 

את מעילו ויצא לרחוב. בצעדים מהירים הוא הלך... הביתה. בבואו הביתה, הוציא 
רבי לוי יצחק מפה לבנה ושם בה חלות, לחם, אוזני המן ופירות שונים. איש 
מלבדו לא היה בבית ורבי לוי יצחק חיפש וחיפש עד שמצא סיר עם עוף מבושל 
וצלחת עם "געפילטע פיש" – דג ממולא. הוא לקח מכל הבא ליד ושם במפה 

הלבנה שהתמלאה "דברים טובים" למכביר, הוא קשר אותה היטב, ויצא לדרך.
הפעם הלך רבי לוי יצחק לביתה של האשה העניה. משמצא את בית האשה 
ונכנס פנימה, הגיע לאוזניו קול חלוש שבקע מחדרון קטן: "זו את, ביילה? מה 
היה עם ה'שאלה'"?... "פורים שמח"! השיב רבי לוי יצחק לבעל הקול האלמוני – 
"הנה, השם יתברך שלח לכם משלוח מנות! אכלו ושתו בשמחה". אחר שהוציא 
הכל מהמפה וסידר על השלחן, הלך רבי לוי יצחק שמח וטוב לבב לבית הכנסת 

לקריאת המגילה. 
משנכנס רבי לוי יצחק, התחילו מיד להתפלל ערבית. כמנהגו מדי שנה בשנה 
קרא רבי לוי יצחק בעצמו את המגילה. שנים רבות לאחר מכן סיפרו האנשים כי 
באותה שנה הייתה קריאת המגילה מיוחדת במינה. תואר פני קדשו של רבי לוי 

יצחק האיר באור מיוחד, אור פנימי הנובע מפנימיות הלב.
כאשר הרבנית הגיעה הביתה מבית הכנסת, חיכתה לה בבית הפתעה גדולה. היא 
נגשה למטבח כדי להכין את הסעודה, ומה גדולה הייתה השתוממותה כאשר 
שום דבר לא נמצא במקום. לא בשר, לא דגים, לא חלות. כלום. אפילו אוזני המן 
הטריות נעלמו ואינם. אובדת עצות היא נכנסה אל חדרו של הרבי, אולם בראותה 
את פניו הקורנות, הבינה מיד מה קרה ויצאה חריש מן החדר. היא כבר תשתדל 

לסדר ארוחה כלשהי מן השיריים שנותרו...
היהודיה העניה סיפרה לחברותיה את דבר הפלא של משלוח מנות מן השמים: 
בוודאי היה זה אליהו הנביא זכור לטוב, שהביא לה מנות יפות כאלו, אמרה לכולן. 
אך יהודי ברדיצ'ב הבינו כי רבם מילא הפעם את מקומו של אליהו הנביא, שלחו 
משלוחי מנות לרבי לוי יצחק ביד רחבה. מובן מאליו כי הם לא שכחו גם את 

העניה, ילדיה ובעלה החולה.
פורים כזה שמח, לא היה בברדיצ'ב זמן רב.

תשבץתשבץ
מתוך המגילהלפוריםלפורים

מתוך המגילה

חידון הא"בחידון הא"ב
למגילתלמגילת

אסתראסתר

א. הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו.

ב. רצפה מיוחדת

ג. "יעשו עץ..."

ד. "...שלום ואמת"

ה. "... הרע הזה"

ו. כל מקום שנאמר כן אינו אלא לשון צער

ז. אשתו הראשונה של אחשוורוש

ח. וגם הוא זכור לטוב.

ט. אמר המן: "אם על המלך..."

י. אבי מרדכי

כ. "... יעשה לאיש אשר המלך.

ל. "אל תאכלו ואל תשתו... ויום"

מ. "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו..."

נ. הנס היה בחודש

ס. רכב עליו מרדכי

ע. "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ו..."

פ. אחד מבניו של המן

צ. "המן בן המדתא האגגי...היהודים"

ק. "שמעי בן..."

ר. "האחשתרנים בני ה..."

ש. "והעיר שושן צהלה ו..."

ת. "קצף בגתן ו..."

1.  מזרע עמלק, מוכן ומזומן לפורענות.

2.  מה לבש מרדכי בעת שיצאה הגזירה? )ב' מילים(.

3.  המן הרשע נקרא "איש..." )ב' מילים(.

4.  שמה השני של הדסה.

5.  עשה אחשוורוש בשנה השלישית למלכותו

6.  סריס, שומר הנשים.

7.  אחד מיועצי אחשוורוש.

8.  ביקש אחשוורוש להביא את ושתי ב...

"והעיר שושן צהלה ו                             "

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

אדר מרבים משנכנס משנכנס 
בשמחהבשמחהאדר מרבים 



ועטרת זהב“

הכניסה ליריד מותנית
בחיוך רחב ועמוק

ובתחפושות מיוחדות!
| ביום זה הלימודים מסתיימים בשעה 13.00 בדיוק |

בברכת
"ליהודים היתה אורה ושמחה"
ראש המוסדות ומנהל הת"ת הרב אייל עמרמי שליט"א
המפקח החינוכי                                        סגן המפקח

המלמדים

טרמפולינות

צלם
מגנטים

הגרלה

על פרסים

יקרי ערך

למשתתפים

+רכיבה על סוסיםסוסיםמופע

וזיקה מקפיצה, ממתקים והפתעות "עד דלא ידע"
 מ

ווי
לי

ב

+צ'יפסלחמניה ונקניקהשמחהניידת 

פוריםשוקדוכני

ע!
ש

שע

ליריד פורים ענק ומ

ועטרת זהב“
תלמידים יקרים!

הנכם מוזמנים אי"ה ביום ראשון י' אדר ב' תשפ"ב



זמני  תפילות  ושיעורים

17:20 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

04:50 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:00 - 14:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

15:00 מנחה   

15:30 - 16:15 שיעור   

16:15 באולם למטה עם     סעודה שלישית  
אלחנן משמרתי ואבי   החזנים והפייטנים ר'     

ניסים ונחמן עמרמי ושירת הבקשות    

16:40 שיעור הלכה  

18:20 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:40 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:10 )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      17:30

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 בריאות טבעית ע״פ היהדו)א. פורמן(

פעילויות לילדים

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

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

ביה"כ "קול יעקב" רח' הנביאים 22 מודיעין  20:45

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

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
20:45    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים
21:30   שיעור משתנה באיזור ירושלים, לעדכונים ניתן להצטרף לקבוצת  

         הווצאפ השקטה 050-852-0721

יום רביעי

יום ראשון

מוצ"ש

יום שני

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

7

055-6693471

בת מצוה | הרקדות לסמינרים | תוכנית קליקרים

 מערכת הצבעה אלקטרונית
 

 

 

 

 

 הוראות הפעלה
  

ציוד
מקצועי

כניסה
מיוחדת

הרקדות
בשטח

תוכנית
קליקרים

djtehila.co.il

קריאת פרשת זכור לנשים
בבית הכנסת המרכזי "חסדי שמואל" בשעה 14:30 לאחר השיעור




