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פסח ומצה – מראה על השגחת השם עלינו

אומר הבעל בני יששכר "פסח הוא הוראה על השגחתו יתברך 
בכל פרטי הנמצאים", השם יתברך משגיח עליך בכל פרט ופרט. 
השם שומר עליך שלא יקרה לך כלום, זה פסח. אדם צריך לצעוק 
בליל הסדר בבית - השם יתברך משגיח על כל פרט ופרט של 
כל הנבראים. ד' אומר לך, בגלל שאני משגיח הבאתי את העובד 
שלך שיתבע אותך ויקח לך כסף כדי שלשטן לא יהיה טענה 

לקחת לך את כל העסק. 
"טענת הפילוסופים על השי"ת שלגודל רוממתו אינו משגיח 
בשפלים" הם מאמינים במציאות השם בעולם, אבל אומרים 
לא יכול להיות שהקב"ה ירד מהכיסא שלו כדי להשגיח על 
הפרטים הקטנים שלי. וזה טעות גדולה, כי השם משפיל את 
עצמו לראות את הדברים הכי קטנים "המגביהי לשבת המשפילי 
לראות בשמים ובארץ." גם הנמלים שיוצאים אצלך בבית אם 

ילכו לכיוון הסלון או לכיון המיקרוגל. 
ממשיך הבני יששכר "והנה הוראת הפסח שפסח על בתי בני 
ישראל והבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור." ה' 
משגיח לפרטי פרטים, זהו פסח ואת זה אדם חייב להגיד בביתו 

בפסח ומי שלא אמר לא יצא ידי חובתו. 
"וזהו המצה "ושמרתם את המצות" שלא תבוא המצה לידי 
תנועות, יותר מפעולות האומן, והוא להוראה שהכל בהשגחת 
המשגיח הפועל האומן, הבורא יתברך שמו, המשנה את כל 
הטבעים וכל דבר הנעשה בטבע הכל הוא השגחתו" מצה זה 
מה שעשה האופה בדיוק ברגע שסיים, הכניס לתנור והסתיימה 
המלאכה, אין הטפחה. אין רגע בלי עיסוק. המצה באה להראות 
לך שכל מה שקורה איתך זה רק אני, לא גם אני אלא רק אני. אין 
התערבות אחרת חוץ ממני, בדיוק כמו שבמצה אין התערבות 
אחרת חוץ מהאופה. אל תגידי לבעלי יש טבע כזה שהוא קמצן, 
אני עשיתי שהוא יהיה קמצן כשהוא איתך אבל כשהוא לא איתך 
הוא לא קמצן. ככה אני שומר עליך שלא תקרעי את הרצועות 
בברכיים. זה ההשגחה שלי עליך. "וזה שאמר בטעם המצה "כי 
בעצם היום הזה", על כן מחויב האדם להשליך יהבו על השם 
ולהתרצות בגזרותיו", אדם צריך לרצות את מה שהשם רוצה, 

השם, אתה רוצה שיהיה לי בעל כזה, אז שיהיה לי בעל כזה. 
השם, אתה רוצה שאני אהיה עם הבן שלי בבית חולים בליל 
הסדר, אז אני אהיה עם הבן שלי בבית חולים בליל הסדר. ככה 
אתה מבין שאתה שומר עלי, אז אני עושה את זה בשמחה. אל 

תגיד איזה עצב להיות בבית חולים בליל הסדר.  
"להשליך יהבו על השם ולהתרצות בגזרותיו כי הוא היודע מה 
טוב לאדם" אני יודע איך לשמור עליך, אתה לא יודע, אומר 
השם. רק תסמוך עלי. הפירוש של המילה השגחה זה שמירה, 
אני משגיח- אני שומר עליך. יש עליך מקטרגים וכך אני מבריח 
אותם מעליך. "כי השם מתהלך בקרב מחניך להצילך" לכן 
הבגידה הכי גדולה בהשם זה עצבות, כי אני כל היום "מזיע" 
כביכול, כדי להציל אותך מהמקטרג הזה ומהמחבל הזה ואתה 
הולך עם פרצופים כאלו וחושב שאכלת אותה בחיים האלו? 
לכן אדם צריך להתרצות במה שהשם רוצה. אתה רוצה שאני 
יהיה רווק, כנראה זה במקום להיות חולה במחלה סופנית, אתה 
רוצה שאני יהיה גרוש, אני סומך עליך השם שככה אתה שומר 

עלי וזה הכי טוב בשבילי. מה שהשם רוצה אני מרוצה. 
החזון איש כותב "אין שום עצבות בעולם למי שמכיר את אור 
האורות של האמת", מי שמכיר את אלוקים אין לו שום עצבות 
בעולם "והוא היודע הטוב לאדם והוא הרומז בפעולות המצה 
שאין לה פעולה מעצמה, לא תוסיף ולא תגרע מפעולת האומן 
ולכן ציוונו הבורא לאוכלה בזמן חרותנו שנתוודע לכל שהכל 
בחפץ הבורא יכולתו והשגחתו", זה החרות שלך כשאתה מבין 
שהכל זה השגחת הבורא עלי. מע"מ קוראים לך לחקירה אתה 
מבין שזה השגחת השם עליך, במקום ללכת למכון שרת השם 

שולח אותי לחקירות. 
אומר הבני יששכר "על כן קראו בזוהר מצה מכילה דמהמנותא" 
המצה זה אוכל האמונה. לכן אומר בעל הבני יששכר פסח ומצה 
חייבים לצעוק את זה בשולחן, נקרע לך השרוך זה הקב"ה ירד 
מהרקיע השביעי לקרוע לך אותו כי זה השמירה שלו עליך. 
קצת מהדין מבטל לך את כל הדין. הזוהר הקדוש אומר שהמצה 
רבה עם כל המקטרגים שלך בגלל שאתה אומר שהכל זה השם. 
ואומר הבעל שם טוב הקדוש "מצה ראשי תיבות מכל צרה 
הצילני" ידוע שהחסידים לוקחים חתיכת מצה ושומרים בכיס 

שלהם כל השנה סגולה לשמירה. 
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פסח כשר ושמח
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

אחד חכם...
מחר בלילה נשב יחד עם כל בית ישראל מסבים לסדר. הורים וילדים )ונכדים(. 
נגיד יחד – כשנגיע למגיד, את הקטע על ארבעה בנים. אין הורה שלא מייחל 
שהבן החכם, ורק הוא, יהיה שלו. את שלושה הסוגים האחרים, לשונאים. זה 
גם מה שלבי מייחל, לכם אאחל. אלא מה שלא תמיד זה בדיוק עובד כך. לא 
כל הילדים עונים להגדרה של: חכמים, נבונים. יש ילדים שהם באמת נשמות 
טובות, רגישות, בעלי מידות נעלות,  יד ימינכם בבית. אבל בבית הספר הם 

לא בדיוק נחשבים החכמים של הכתה.
שבוע שעבר התמקדנו במוטיבציה להישגיות, בשאיפה למצוינות. לא להסתפק 
בבינוניות. על הדף זה נראה קל ומבטיח. איזו אמא לא רוצה להיות אמא של 
הבן החכם, של הבת החכמה. בפועל כשורי הילדים הם לא שחור לבן. יש 
תלמידים שקשה להם. אם זה קשיי קשב וריכוז. אם זה לקויים אחרים. איך זה 

עולה בקנה אחד עם החלום של בן חכם?
אתם זוכרים גם כמה חשוב להאמין בילדים, ביכולות שלהם. להגיד להם כמה 
הם אהובים, וקושי למודי זה לא פוגם כהוא זה באהבה שלכם, בהערכה שלכם. 
ועדיין, לפעמים צריך סיוע מקצועי לעזור ולסייע לילדים שלכם, איך להתמודד 
עם קשיים. אל תראו בקשיים מכשולים. מכשולים הם הדברים שאנחנו רואים 
כשאנחנו מסיטים את העיניים מהמטרות שלנו. ואחת המטרות שלנו מול בני 

העשרה המתבגרים לסייע להם ללמוד להצלחה. ועל אתגר זה אתמקד.
ַמה ֶשְמַסְפִרים ְבֵשם ַהַבַעל ֵשם טֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוש ִלְבָרָכה ָמָשל, ֶשֶמֶלך ֶאָחד 
ִהִניַח אֹוָצר ָגדֹול ְבָמקֹום ֶאָחד ְוִסֵבב ַבֲאִחיַזת עיניים ַכָמה ְוַכָמה חֹומֹות ְסִביב ָהאֹוָצר 
ּוְכֶשָבאּו ְבֵני ָאָדם ְלֵאּלּו ַהחֹומֹות, ִנְדֶמה ָלֶהם ֶשֵהם חֹומֹות ַמָמש ְוָקֶשה ְלַשְבָרם 
ּוְקָצָתם ָחְזרּו ֵתֶכף ּוְקָצָתם ִשְברּו חֹוָמה ַאַחת ּוָבאּו ֶאל השנייה ְולא ָיְכלּו ְלַשְבָרּה 
ּוְקָצָתם ִשְברּו יֹוֵתר ְולא ָיְכלּו ִלְשבר ַהִנְשָאִרים ַעד ֶשָבא ַהֶבן ֶמֶלך ָאַמר: ֲאִני יֹוֵדַע, 
ֶשָכל ַהחֹומֹות ֵהם ַרק ַבֲאִחיַזת עיניים ּוֶבֱאֶמת ֵאין שּום חֹוָמה ְכָלל ְוָהַלך ָלֶבַטח ַעד 

ֶשָעַבר ַעל ֻכָּלם.
לצוות החינוכי פדגוגי במוסד החינוכי בו לומד ילדכם, הכשרה מעולה ביותר על 
מנת למצוא את הדרך המיטבית ביותר והמתאימה ביותר לרומם את התלמידים 
ולסייע להם לעבור את החומות. יש קושי שניתן לפתרון בקלות בכתה. למשל 
שינוי מקום ישיבה. יש תלמיד שטוב לו לשבת בספסלים הקדמיים. יש תלמיד 
שדווקא הישיבה בטור הצדדי מסייעת לו להקשיב. יש תלמידים שמאד מושפעים 
ליד מי הם יושבים. תתייעצו עם המורה או כל איש מקצוע מתאים בבית הספר. 

קחו אותם כשותפים שרק טובת הילד שלכם נגד עיניהם. 
יתכן שהמורה, היועצת, המנהל/ת, ינסו להסביר שיש צורך בעזרה מקצועית: 
אבחון, טפולים רגשיים, סיוע תרפויטי. אל תהדפו את הבקשה של המורה בשתי 
ידיים.  לא אחת נתקלתי בתלמידה בכתה י"ב שהסבירה בדמעות, שהיא מאד 
רוצה לקחת רטלין שיעזור לה להתרכז, אבל אמא שלה לא מוכנה לשמוע. נכון 
לא כל קושי מחייב רטלין. אבל לא לנסות לבדוק עם איש מקצוע מתאים, זה 
טמינת ראש בחול.  יש גם מקרים הפוכים, ההורים מוכנים, והתלמיד מסרב. 
שתפו את הצוות, יועץ טוב יודע לסלול מסילות הסבר, לשכנע שהטפול של 

היום, ההצלחה של המחר. 
אל תתנו לרגשות אכזבה להציף אתכם. מצד שני אל תאפשרו לשיקולי כבוד 
או נוחות שלכם לבלבל אתכם ולבטל את הצורך ביעוץ מקצועי. אסור גם 
ששיקול כספי ינחה אתכם. בדרך כלל עזרה מקצועית כרוכה בעלות כספית. 
קריטי להתאמץ כדי להעלות את הילד או הילדה שלכם על דרך המלך. ברגישות 
תובילו את המתבגר להבין שחשוב לו להצליח בלימודים, ולא לבחול בקביים. 
ולהאמין בצוותא עם המתבגר  שאין אדם מקבל מעלה מהקב"ה אלא אם כן 

הוא מוכיח שהוא רוצה בה באמת.
פסח כשר ושמח, לכם ולמשפחותיכם.

  נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

מקומך אתנו-
הר חומה

הסמינר שלך,
בשבילך.

אם חשובה לך
אווירה רוחנית מצמיחה

אם חשובה לך
אווירה חברתית בונה

אם חשובה לך
רמה לימודית גבוהה

אם חשובה לך
תעודת בגרות מלאה

הרישום לשנת תשפ"ג
בעיצומו

מוזמנת לה(ת)רשם!
נותרו מקומות בודדים

סמינר "הר חומה"
בנשיאות הרה"ג הרב אייל עמרמי שליט"א

hrchoma@gmail.com :לטופס רישום ופרטים
המנהלת גב' הורביץ 052-7178225052-7653007 .
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לימים-  הדואג 

זורע חיטים
לשנים-  הדואג 

נוטע עצים
לדורות-  הדואג 
מחנך אנשים

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



"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה".  )יד, כב(:

יציאת מצרים לא היתה רק יציאה מעבדות לחרות, 
העיקר ביציאת מצרים היה: "בהוציאך את העם 

ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" )שמות ג, יב( – קבלת התורה 
במעמד הר סיני...

משל למה הדבר דומה?
עני אחד היה ריק מדעת ומכל חכמה. ביום בהיר קנה כרטיס הגרלה, זכה 

בפרס הראשון, והפך בין רגע מעני לעשיר.
האיש, שהיה פיקח, אמר לעצמו: עכשיו, כשיש לי כסף, יש לי אפשרות 

נפלאה. עד עתה לא היו לי שום ידיעות, לא היתה בי שום חכמה. 
עכשיו, שיש לי כסף, אני יכול לשכור את המלמדים הטובים 

ביותר שיש, והם ישבו וילמדו אותי.
הלך ושכר את המלמדים המומחים והטובים ביותר. לימדו אותו 
חומש ומשניות, ואחר כך גם גמרא ופוסקים. תוך כמה שנים 

נעשה חכם גדול ובקי בש"ס ופוסקים.
היתה לאותו אדם קביעות: פעם בשנה, בתאריך שבו זכה בהגרלה, 

היה עושה סעודת הודאה גדולה, והיה מכיר טובה לקב"ה שהשפיע 
עליו עושר רב.

גלגל חוזר בעולם. לאחר מספר שנים, הפך בחזרה להיות עני. אמרו חבריו 
וידידיו זה  לזה: השנה כבר לא תהיה סעודה בתאריך של ההגרלה, שהרי 

הוא הפך שוב לעני".
למרבה הפלא, ימים ספורים לפני היום המיועד, נתלתה בבית הכנסת מודעה, 

המזמינה את כולם לסעודה המתקיימת כבכל שנה ושנה.
הוזמנו ובאו. נטלו ידיים והתישבו לאכול. באמצע הסעודה קם העני ששב 

להיות עני, ואמר: "כולם ודאי מתפלאים לשמחה מה זו עושה, הרי נעשיתי 
עני כבתחילה. רוצה אני אפוא להסביר את פשר הדבר. כל שנה, כשהייתי 
עושה את סעודת ההודיה – על מה ולמה עשיתיה? על שום הממון הרב 
שהיה לי מאחר שנעשיתי עשיר? לא. כסף זה שום דבר, לא כלום, 
אלא שעל ידי הכסף היתה לי האפשרות לשכור מלמדים ולהיות 
חכם. זו היתה הסיבה לסעודת ההודיה בכל שנה ושנה. ועתה, אמנם 
איבדתי את כספי, אבל החכמה נשארה אצלי. זו הסיבה שגם השנה 

עושה אני את סעודת ההודיה".
אמר המגיד מדובנא זצ"ל, השמחה ביציאת מצרים היתה על 
כך שיצאנו מעבדות לחרות, משעבוד לגאולה, ומאפלה לאורה. 
אבל התכלית של כל אלו הלא היתה שנהיינו עם ה' וקיבלנו את 
התורה – "אתה בחרתנו מכל העמים". המתנות הללו – זכות התורה וקבלת 
עול מלכות שמים נותרו שלנו, ואף אומה לא לקחה ולא תוכל לקחת אותן 

מאיתנו לעולם. משום כך גם השמחה לא בטלה על אף שחזרנו וגלינו!
 ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות" 

)שמות יב, ה(.
פירש רש"י: "עשו כדבר משה  שאמר להם במצרים )לעיל יא, ב( 'וישאלו 

איש מאת רעהו'".
לכאורה, מה הוא מחדש בדברים אלו? הרי זה מה שכתוב בפסוק 

במפורש, ומה בא רש"י הקדוש להוסיף בפרושו?
אומר הגאון מוילנא זצ"ל, פלאי פלאים ממש:

משה רבינו אומר לכלל ישראל בשם הקב"ה, שישאלו "איש מאת 
רעהו" כלי כסף וכלי זהב. וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה 

הוא חברו של הישראלי?!
אלא, אומר הגאון, מה שנאמר: "דבר נא באוזני העם וישאלו איש 
מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף"... אין הכוונה שאת הכלים ישאל 
היהודי מהמצרי, אלא מחברו היהודי! "רעהו" אכן הכוונה ליהודי ולא למצרי!
שכן, אם רוצים היהודים שהגוי ישאיל להם את כליו – קודם עליהם לעשות 
חסד זה עם זה. מעשי החסד הללו יביאו שפע של חסד לעולם, וכך גם 

המצרי ישאיל ליהודי.
אכן, "ובני ישראל עשו כדבר משה" – "שאמר להם במצרים 'וישאלו איש מאת 
רעהו'" – הם השאילו לחבריהם היהודים ששאלו מהם, וזה הביא  ל"וישאלו  
ממצרים כלי כסף וכלי זהב" – מעשי החסד הביאו להשפעה של נתינה ושל שפע.
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עלילת דם

לעת זקנתו של רבי לייב שרה'ס, קיבל עליו רבי עזריאל מפלוצק, ללוותו בדרכיו 
ונסיעותיו. פעם אחת נסעו לווילנא, וכשלש פרסאות סמוך לעיר נתקלו בבית מזיגה 
של יי"ש. שהיה בבעלותו של יהודי עשיר גדול. הם סרו להתאכסן שם. בבוקר שלח 
רבי לייב את רבי עזריאל לקרוא לבעל הבית. כשבא לפניו, אמר לו: "לך לרחוב 
הנכרים, וקרא לי את פלוני הנסיך". לגלג בעל הבית ואמר: "האם השתגעתי" הרי 
מי שנכנס לאותו רחוב, אינו בטוח שיצא משם חי, ובנוסף לכך, הנסיך הוא בן 
מלכים ומעולם לא דיבר עם יהודי, ואיך אעיז לבוא ולומר לו שיהודי קורא לו 
לבוא אליו?" גער בו רבי לייב ואמר לו: "הידעת מי אני? אני לייב בן שרה, ואם 
לא תשמע לי, תתחרט". באותה השעה נפלו פתאום למשכב וחלו בחולי גדול שני 
בניו ואשתו של בעל הבית. ראה האיש שהסכנה גדולה, רץ אל הצדיק ואמר לו: 

"הנני מוכן לעשות כל אשר יצווני הרבי, ובלבד שיסיר ממני את המגיפה". 
אמר לו הצדיק: "לך מהר אל הנסיך, ובני ביתך יתרפאו מיד".

הלך האיש עד שהגיע לרחוב הנכרים ושם פילס דרכו לעבר היכל הנסיך. 
דפק על השער, ואחד מעבדי הנסיך יצא ושאל אותו מה חפצו. השיב: 
"אני צריך את הנסיך". הלך העבד ואמר למשרתי הבית כי יהודי אחד 
עומד בחוץ ורוצה לראות את הנסיך. ניגשו המשרתים וסיפרו לנסיך 

שיהודי אחד מבקש לדבר איתו. אמר הנסיך: "הביאוהו אלי". כשבא 
לפניו, פתח היהודי ואמר: "אדוני הנסיך, באכסנייה שלי נמצא כעת יהודי 

זקן ושמו לייב בן שרה, והוא ציווה עלי לקרוא את אדוני שיבוא אליו תיכף 
ומיד. כששמע הנסיך את שמו של ר' לייב נבהל מאד, ואמר: "הנה אני הולך, אני 
מיד הולך, רק חכה לי רגע אחד עד שאתלבש ותיכף אלך". השתומם האיש מאד 
למראה הבהלה שאחזה בנסיך כששמע את שמו של רבי לייב שרה'ס. ובינתים 
הנסיך התלבש מהר ולאחר מכן הלך ברגליו עם היהודי, במקום לנסוע במרכבתו 
כהרגלו. בבואם אל בית היהודי, ציווה הצדיק את בעל האכסניה שילך לראות את 
שלום בני ביתו החולים. קיים בעל הבית את צוויו של הצדיק, ובינתיים הסתודד 
הצדיק עם הנסיך למשך כמה רגעים. לאחר מכן, ציווה רבי לייב את רבי עזריאל 
לחבוש את הסוס, ונסעו משם, ואף הנסיך שב להיכלו. כשבא הנסיך לביתו והתבונן 
על כל מה שקרה לו, תמה על עצמו למה נפחד ונבהל כל כך לרוץ לאיזה יהודי 
ששמו לייב בן שרה. הוא שלח מיד אנשי חיל לאכסנייה וציווה אותם שיביאו אליו 
את האיש הזקן המתאכסן שם. הם מהרו לשם, אבל כבר לא מצאוהו. חזרו והשיבו 

לנסיך, שאותו הזקן כבר יצא.
חלפה תקופה קצרה, ויום אחד לפני חג הפסח, נאבד פתאום העבד הנכרי של 
אותו היהודי בעל האכסניה. או אז, העלילו הכומרים על היהודי -שהוא שחט את 
משרתו לחג הפסח, בכדי ללוש בדמו את המצות. תיכף ומיד הושיבו אותו במאסר, 

והתחילו להציק לו בייסורים קשים ומרים, בכדי שיודה על הפשע שבו הוא מואשם. 
לבסוף, לאחר שלא היה יכול  עוד לסבול את עוצמת המכאובים והיסורים, אמר: 
"טוב מותי מחיי", ונענה להם. הוא "הודה על כל מה שדרשו ממנו להודות, ועל 
יסוד "הודאתו", נחרץ דינו למיתה. או אז, הביאו את פסק הדין לנסיך וביקשו 

ממנו שיחתום עליו ויאשר את ביצועו.
כשהובא פסק הדין לפני הנסיך, אמר: "אני צריך לנסוע ל"יריד" הנערך במקום 
פלוני על מנת לקנות סוסים ואני יודע שהיהודי הזה, הוא מבין גדול בסוסים, ולכן 
אני רוצה שיחיה עד אחר ה"יריד". אקח אותו עמי ליריד, וכשאחזור מן הנסיעה, 
אחתום על גזר הדין. וכך עשה הנסיך. הוא נסע עם היהודי ל"יריד". והיהודי אכן 
ביצע את מה שהיה מוטל עליו. הוא המליץ לנסיך איזה סוסים כדאי לו לקנות. 
באחד הימים, ראה פתאום היהודי את עבדו הנעלם מתהלך ב"יריד", ואף העבד 
הבחין בו, ורץ אליו בשמחה. הוא נפל לפניו ארצה, ואמר: "תודה לא-ל שאני רואה 
אותך פה". שאל אותו היהודי: "מדוע ברחת מביתי?" בכה הנכרי ואמר: "אדוני! 
אתה טוב לי מאב ואם, אלא שהכומר בא באחד הלילות ואז הושיבני בעגלה, ובכח 
הובילני לעיר רחוקה. מאז, אני נע ונד ואין לי במה להחיות את נפשי. גם היום 
לא הייתי בא בעצמי ל"יריד", אלא שיהודי זקן אחד בא אלי עם משרתו, והושיבני 
בעגלה והביאני הנה. כל הלילה ישנתי בעגלה, ובבוקר כשהתעוררתי, אמר לי: "תחפש 
כאן את אדונך, כי הוא פה נמצא ב"יריד". ועכשיו, לאחר שסוף סוף פגשתי אותך, 
לאחר שהתעשת קצת מההתרגשות שאחזה בו, אמר לנכרי: "בוא עמי, ואצווה לתת 
לך לאכול". הוביל אותו לבית מזיגה, ושילם בעדו שיתנו לו לאכול ולשתות 
כדי שבעו, ואז אמר לו: "תחכה לי כאן, ואל תלך עד שאבוא לקרוא לך".
משם הלך וקנה עוד סוסים, כפי שהיה דרוש לנסיך. לאחר שרתמו את 
אותם הסוסים לעגלה, קפצו פתאום הסוסים מן הדרך והחלו להשתולל. 
הנסיך שהיה ישוב אז בעגלה, פחד שהוא הולך להתהפך עמה. או אז 
אמר לו היהודי: "אדוני! יש כאן עגלון אחד, שאני מכירו, והוא מומחה 
גדול במלאכתו. אם ישר הדבר בעיני אדוני, אקרא לו, והוא בטח יסכים 
להנהיג את העגלה. נעתר הנסיך להצעה, והיהודי הלך וקרא לעבדו. לאחר 
כמה רגעים, הוא בא עם העבד והלה התיישב על הדוכן ונטל המושכות בידו 

והחל להנהיג את הסוסים בלי תקלות.
בדרך, אמר הנסיך ליהודי: "בטח אתה זוכר כי באת אלי פעם בשליחותו של איזה 
רב זקן שהיה נמצא אז בביתך, עתה אגלה לך מה שאמר לי אז, אם כי עדיין איני 
מבין כוונתו. הוא אמר לי: אני מבקש ממך דבר קטן. כשיבקשו ממך לחתום על פסק 
דין המורה להמית את בעל הבית הזה, תאמר שמקודם יסע עמך ל"יריד" פלוני על 
מנת לקנות סוסים, ורק אחר כך תמלא דרישתם. ואיני יודע מה הועיל אפוא אותו 
רב עם בקשתו?" אמר לו היהודי: "כשנבוא העירה ונעמוד לפני השופטים והעדים, 
אז תבין כוונת איש הפלאות הזה. תדע, שנכרי זה המנהיג את הסוסים -הוא עבדי 
הנאבד, ועל פי פקודת הכומר נשלח למרחקים בכדי להעליל עלי שרצחתי אותו. 

יואיל נא אדוני לשאול אותו, ויספר לך את מה שקרה לו".
השתומם הנסיך מאד, ואמר: "עתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל! מיד לאחר 
שהגיעו לעיר, חקר הנסיך את הנוכרי, והוא סיפר לו כל אשר עבר עליו. או אז, 
העמיד הנסיך את הנכרי לפני העדים שהכירוהו, והוא אמר את הכל לעיני הכומר, 
והכומר לא יכל להכחישו. סוף דבר היה, שהתקיים ביהודי הפסוק "צדיק מצרה 

נחלץ ויבוא רשע, )הכומר( תחתיו".
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את הסיפור הבא סיפר מורנו ורבינו הגר"א עמרמי שליט"א:
לאחר אחד השיעורים שהעברתי, ניגש אלי יהודי צדיק וסיפר בהתרגשות רבה 
שנולד לו בן ומיד לאחר לידתו התאספו כל הרופאים סביב התינוק והבהילו אותו 
לטיפול נמרץ. לאחר זמן ממושך ניגשו הרופאים לאדם הזה ולאשתו ואמרו להם 

שיש לתינוק בעיות קשות מאוד והסיכוי שהוא יחיה ממש שואף לאפס.
הבחור הזה ביקש עצה מה אפשר לעשות כדי שיהיה נס והילד הזה ייצא מבית 
החולים בריא ושלם. אמרתי לו שאני יודע דבר אחד: אם נותנים לשבת הקדושה 
היא חייבת להחזיר לאדם, הצעתי לו להזמין את כל המשפחה אליו הביתה 
ולעשות להם את השבת הכי יפה, ובשבת הזאת רק לשמוח ולשיר ולשכוח מכל 

הבעיה שיש עם התינוק הזה.

הצדיק הזה ואשתו החליטו לשמוע בעצתי ולעשות שבת הכי יפה ומדושנת עונג 
למשפחות שלהם. הם הזמינו אליהם הביתה את כולם והכינו אוכל הכי משובח, 
ולא סיפרו לאף אחד על הבעיה עם התינוק אלא אמרו לכולם שהברית תהיה 
כרגיל, והוא מספר שאשתו ניסתה בכל כוחה להיות שמחה למרות שמרוב הבכי 
נפלו לה הדמעות לסירים. והנה יום ראשון הם חוזרים לבית החולים והרופאים 
עומדים המומים ומספרים להם שתוך כדי השבת התינוק ממש השתפר וממצב 
של כמעט מוות הזוג הזה זכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו!!! 
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רבי חיים קנייבסקי זצ"ל

בחור שחזר בתשובה ולמד בישיבת "נתיבות עולם" בבני ברק, חלה במחלה קשה 
ולאחר זמן מועט נפטר בפתאומיות. ראש הישיבה הרב ברוק פנה לרב מישקובסקי 
בבקשה שיבוא להספיד את הבחור, ואז החל להתגלגל סיפור מופלא. בצער רב 
תיאר הרב ברוק את הבחור בפני הרב מישקובסקי: "מדובר בבחור שלמד בישיבה, 
בן למשפחה חילונית מגדרה. הוא היה בחור ייחודי ונדיר, הוא היה מוכשר, בעל 
מרץ, יפה ומלא חן". הבחור טעם את טעם התורה ונפשו חשקה בתורה ובמצוות. 
הוא התעלה מיום ליום במשך שהותו בישיבה ולמד בה מעט יותר משנה, אך 

חייו נגדעו לפתע לאחר מחלה קשה וייסורים.
הרב מישקובסקי נענה לבקשה לבוא ולהספיד, אך לא ידע מה לומר להורים שאינם 
שומרי תורה ומצוות. "כיצד אני יכול להסביר להם?!" משחזר הרב מישקובסקי. 
"מן הסתם הם חושבים: 'היה לנו ילד נפלא, שעם הכישורים הנדירים שלו יכול 
היה להצליח בכל מקום. והנה, זמן קצר לאחר שבחר ללמוד בישיבה נגד דעת 
משפחתו הוא חלה במחלה קשה והלך. איך אוכל להסביר דבר זה לאנשים שאינם 

שומרים תורה ומצוות?!
"החלטתי שהפעם, לפני ההספד, אלך אל רבי חיים קנייבסקי ואתייעץ עמו. הגעתי 

לביתו וסיפרתי לו על הטרגדיה. רבי חיים מביט בי ואומר: 'אנשים רואים דברים 
הפוכים. הבחור הזה – נגזר עליו שימות מזמן, אך הקב"ה ידע שאם ימשיך לחיות 
הוא יחזור בתשובה, ולכן הוסיף לו עוד שנים. הבחור באמת חזר בתשובה, ואז 
הקב"ה זיכה אותו שיהיו לו ייסורים בשביל שיוכל לבוא נקי לעולם הבא, ורק אז 
הוא לקח אותו. אם כן, כמובן שהבחור רק הרוויח – שהרי בלי זה היה מת מזמן 

וללא תשובה! את זה תגיד להורים'".
דבריו הקדושים של הרב קנייבסקי הלמו ברב מישקובסקי, אך הוא לא ידע 
כיצד להעביר את הדברים לאבי הנער. "מילא אני, מאמין בגדול הדור ויודע שכל 
דבריו אמת לאמיתה, אבל אב רחוק מאמונה – מה פתאום שיאמין בדברי הרב?!" 
חשב בליבו הרב מישקובסקי. על כן הוא החליט כי במהלך ההספד הוא ימסור 
לשומעים את דברי הרב קנייבסקי, רק לפני יסביר תחילה מיהו הרב קנייבסקי. 
אולי כך יקבלו השומעים את דברי הרב. כל הנוכחים האזינו בפליאה לדברי הרב 
מישקובסקי, אולם אחד מהנוכחים, הרב נח הרץ, נראה נרגש במיוחד לנוכח 
הדברים. מיד לאחר סיום ההספד הוא פנה לרב מישקובסקי וביקש ממנו לפנות 
עמו מיד לאביו של הנפטר מפני שיש בפיו דבר חשוב לומר לו. כשהגיעו לאב 

השכול, הרב נח אמר לאב: "ספר לו".
התברר כי בתקופת שירותו הצבאי של הבחור, לפני חזרתו בתשובה, הוא עמד פעם 
נוספת בפני המוות וניצל בנס. המקרה אירע כאשר אותו בחור נכנס עם חבריו 
לשטח סוריה במסגרת מבצע צבאי. הבחור התיישב בתמימות בג'יפ הראשון, אך 
לפתע רץ לעברו המפקד וצעק עליו: "מי אמר לך לעלות לפה? רד מיד והיכנס 
לג'יפ השני!" הבחור ירד מן הג'יפ, ואילו המפקד תפס את מקומו. למרבה הצער, 
באותו הרגע שהם נכנסו לשטח סוריה, נורה על הג'יפ הראשון פגז וכל יושביו 
נהרגו במקום. חייו של הבחור ניצלו בנס. "נו, רבי חיים יודע מה שהוא מדבר..." 
הכריז בהתרגשות הרב נח הרץ. הסיפור סופר על ידי הרב מישקובסקי והוא 
מסכמו במסר שלמד מכך: "למדתי מכך שאנשים מסתכלים על מאורעות החיים 
לפי קוצר ראות עיניהם, כאשר פעמים רבות הדבר הכואב שקורה – הוא כולו 

טוב, והתרחש רק בזכות רחמיו של בורא עולם".

תשבץתשבץ
לפסחלפסח

1.  "מה נשתנה...הזה"
2.  מוצנע ומוחבא נאכל על השבע.

3.  "והוצאתי והצלתי וגאלתי ו..."
4.  אוכלים את המצה כבני חורין ב...

5.  שם החג
6.  המכה הראשונה

7.  כמה כוסות שותים?

אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו בטור המודגש 
את שמו הנרדף של חג הפסח

        
        
        
        
        
        
        
 

הרב חיים קנייבסקי לילדים - ַהְמָחָׁשה 

ִמָּׁשַמִים

ְּבֶאָחד ִמן ַהָּיִמים ָיַׁשב ַרִּבי ַחִּיים ְּכֶהְרֵּגלֹו ְוָלַמד. 
ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ָהָיה ָעסּוק ְּבִלּמּוד ִהְלָכִתי ֶׁשל 
ִסיָמֵני ָטֳהָרה ְּבעֹופֹות ּוִבְׁשָרִצים, ְוהּוא ִהְתַיַּגע 
ַרּבֹות ַּבּסּוְגָיה ַהִּנְלֶמֶדת. ְּבָכל ַחָּיה, ֶׁשֶרץ ְועֹוף 
ָהָיה צֹוֵלל ְלָעְמָקּה ֶׁשל ֲהָלָכה, ָּדן ְּבָכל ַהְּפָרִטים 
ַהַּמְרִּכיִבים אֹוָתּה, ּומֹוֵצא ִסּמּוִכין ְלָכל ְּפָרט 
ַּבֲהָלָכה. ְוָאז, ְּבַמֲהַלְך ִלּמּודֹו, ִהִּגיַע ְלֵברּור ּוְלִלּבּון 
ֻסְגַית ָהַאְרֶּבה, ֶׁשַּכָּידּוַע ִהּנֹו ֶׁשֶרץ ָטהֹור, אּוָלם 
ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָמֹסֶרת ְּבָיֵדינּו, ֵאין ָאנּו אֹוְכִלים 
אֹותֹו ַּכּיֹום. ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ָהָיה ָחֵפץ ְמאֹוד 
ָלַדַעת ֵּכיַצד ִנְרִאים ִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ֶׁשל ָהַאְרֶּבה, 
ְלֵׁשם ָּכְך ִּבֵּקׁש ִמֶּנְכָּדתֹו ֶׁשָּתִביא לֹו ֶאת ֵסֶפר 
ַהִּלּמּוד ְּבֶטַבע, ֶׁשּבֹו ִהיא לֹוֶמֶדת ְּבִכָּתָתּה ַעל 
ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְוָהעֹופֹות ַהּׁשֹוִנים. ָׁשם - ָחַׁשב 
ַרִּבי ַחִּיים - יּוַכל ִלְראֹות ֵּכיַצד ִנְרֶאה ָהַאְרֶּבה, 
ֵאיזֹו צּוָרה ֵיׁש ִלְכָנָפיו ּוְלַרְגָליו, ְוַעל ִּפי ֶזה ִלְלמֹד 

ּוְלָהִבין ֶאת ִסיָמֵני ָטֳהָרתֹו.אּוָלם ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִעֵּין 
ַּבֵּסֶפר ׁשּוב ָוׁשּוב, ּוָבַדק ֵהיֵטב ֶאת ַהְּתמּונֹות 
ֶׁשּמֹוִפיעֹות ּבֹו, ֹלא ִהְצִליַח ְלַהִּגיַע ְלֵברּור ַמִּקיף 
ֶׁשל צּוָרתֹו ְוִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ֶׁשּלֹו,  ִחֵּפׂש ּוָבַדק 
ִּבְסָפִרים ֲאֵחִרים, ְוַאף ֶנֱעַזר ְּבֶנְכּדֹו ֶׁשִהִּׂשיג 
לֹו ְּתמּוָנה ִמּתֹוְך ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה ֶׁשל ָהַאְרֶּבה 
ְלסּוָגיו. ַאְך ַלְמרֹות ַהּכֹל, ֹלא ָמָצא ַרִּבי ַחִּיים ֶאת 
ְמֻבָּקׁשֹו, ְוֵהֵצר ַעל ָּכְך ְּביֹוֵתר, הּוא ָּפָנה ַלָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ִּבְתִחָּנה ֶׁשָּיִאיר ֶאת ֵעיָניו ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל 

ְלָהִבין ֶאת ָּכל ְצָדֵדי ַהֲהָלָכה ּוְפָרֶטיָה.
ְלֶפַתע, ְּכמֹו ְּבַהְזָמָנה, ָנַחת ְלֶפַתע ָחָגב ְיַרְקַרק 
ְוָנח ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ְּבָסמּוְך ַלָּמקֹום ּבֹו ָיַׁשב ַרִּבי 
ַחִּיים ְוָלַמד. ַרִּבי ַחִּיים, ֶׁשִהִּביט ְלֶרַגע ַלַחּלֹון, 
ִהְבִחין ַּבֶחֶרק ַהְּמעֹוֵפף ֶׁשְּכִאּלּו ִחָּכה ָלֶרַגע 
ֶׁשַרִּבי ַחִּיים ִיְפֶנה ֵאָליו, ֶׁשֵּכן ָחָגב ֶׁשל ָיֵמינּו, ְלִפי 
ֵּדעֹות ְמֻסָּימֹות, הּוא הּוא ָהַאְרֶּבה ֶׁשָעָליו ְמַדֶּבֶרת 
ַהּתֹוָרה. ַרִּבי ַחִּיים ָחׁש ְּכִאּלּו ִמָּׁשַמִים ָׁשְלחּו לֹו 
ֻּדְגָמה מּוָחִׁשית ַלּסּוְגָיה ָּבּה הּוא עֹוֵסק ָּכֵעת. 
הּוא ִהְתָקֵרב ַלַחּלֹון ְוִהִּביט ָּבַאְרֶּבה ִמָּכל ְצָדָדיו, 
ִהְבִחין ְּבִדּיּוק ְּבֹאֶפן ִהּלּוכֹו, ְּבצּוַרת ַהְּכָנַפִים 
ּוְבַמְרֵאה ָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו, ְוָכְך ָיכֹול ָהָיה ְלָהִבין 
סֹוף סֹוף ֶאת ִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ּוְלָמה ִהְתַּכְּוָנה 
ַהּתֹוָרה. ַרק ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַרִּבי ַחִּיים ְלִהְתַעֵּמק 
ְּבצּוָרתֹו ֶׁשל ָהַאְרֶּבה, ִנְפַרד ִמֶּמּנּו ֶהָחָגב ּוָפַרח 

ַּבֲחָזָרה ֶאל ֶמְרֲחֵבי ָהֹאֶפק.
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דרושים נהגים בשכר לפרטים: נתנאל 050-6785912

הציבור הרחב מוזמן
לתפילות חול המועד

בכל בוקר בנץ החמה בצילו של מורנו הרב 
שליט״א בבית הכנסת המרכזי חסדי שמואל

 רח' הרב מן ההר 4 הר חומה- ירושלים

בשירה ניגונים והתעלות רוחנית עם החזן והפייטן 
 הידוע ר' אלחנן משמרתי הי״ו

 ארוחת בוקר עשירה מיד לאחר התפילה

 זמני תפילות החג יפורסמו בשבוע הבא אי״ה

 בברכת פסח כשר ושמח 
מוסדות כאייל תערוג



ביום שלישי  י"ח ניסן ב 19.04 ידרוש מורנו הרב ב:

רמת גן - 19:30 | בית כנסת שערי ניסים רחוב שערי אורה 17  050-4191508  

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

מיד אחרי תפילת הנץ עם מורנו הרב שליט”א  סיום מסכת    
9:58  סוף זמן אכילת חמץ  

11:18  סוף זמן ביעור חמץ  
  

כמידי שבת )ספירת העומר( תפילת מנחה, דרשה וערבית  

7:30  שחרית מנין מרכזי   
 תפילת הטל

 שיעורים בשבת זו כרגיל

שחרית
נץ החמה  מנין א’     

8:00  מנין ב    
9:00  מנין ג’    

  
30 דק’ לפני השקיעה  מנחה    

 ערבית
 

שמחת חג בשירה וריקודים עם הזמר ר’ אלחנן משמרתי הי"ו בתזמורת מלאה

  

 שחרית
נץ החמה  מנין א’    

8:00  מנין ב’    
9:00  מנין ג’     

  
עירוב תבשילין

10 דק׳ אחר הדלקת הנר מנחה וערבית   
22:30 לימוד ליל שביעי של פסח עד חצות 

  
  

 8:00  שחרית מנין מרכזי   
  

17:30  שיעור    
18:30  מנחה    

כמידי שבת  דרשת ליל שבת וערבית  
כמידי שבת השיעורים בשבת )אסרו חג(  

יום שישי י"ד ניסן )ערב חג הפסח(

 טו’ ניסן - שבת וחג:

 ימי חול המועד פסח הבעל”ט  

זמני התפילות לחג הפסח הבעל״ט
בבית הכנסת הספרדי המרכזי ׳חסדי שמואל׳

רחוב הרב מן ההר 4

 יום חמישי כ’ ערב שביעי של פסח

יום רביעי יט’ ד’ חוה”מ

 יום שישי - חג שביעי של פסח

...
ם

חי
זב

 ה
מן

ם ו
חי

ונזכה לאכול מן הפס

השיעורים בחול המועד כסדרם מידי יום בשעה 19:30 מפי מורנו הרב שליט״א
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יום רביעי י“ט ניסן ד חול המועד בשעה  19:00 
בבית הכנסת ”חסדי שמואל”

רחוב הרב מן ההר 4 - הר חומה ירושלים

בהשתתפות מורנו רבנו

הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

ינעים את הערב החזן והפייטן
ר‘ אלחנן משמרתי הי״ו
בתזמורת מזרחית מלאה 

עזרת נשים פתוחה

ושמחת בחגך והיית אך שמח

בס“ד

הציבור הרחב מוזמן

לשמחת חג

השיעור הקבוע ליקוטי מוהר״ן בשעה 19:30 - כרגיל

ילדים יקרים מוזמנים להנות מהמתחם החדש באולם הספורט באליהו קורן 18


