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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

המצוה הקשה ביותר בחג הפסח
 - ישראל  ואשריהם   - במתח  וכולנו  בפתח  הפסח  חג 
מנקים ומקרצפים ומפארים את הבית לכבוד החג. ואין 
ללעוג על הנשים שעוסקות בנקיון יותר מדאי, במסירות 
והתאמצות, גם כאשר על פי ההלכה אין חמץ ואין כלום 

)עיין משנ"ב סי' תמב ס"ק כח(.

ואדרבא, מצוה על כולנו לעורר ולחזק ולומר ִמלה טובה 
חג  לקראת  והאחריות  והסדר  הנקיון  על  הבית  לבני 
היה  זיע"א  הקדוש  מברדיצ'וב  יצחק  לוי  ורבינו  הפסח. 
אומר שהרעש בנקיון בימים אלו, דומה לשופר של ראש 
וגם  השנה, ומעורר את הרחמים על כל בני המשפחה. 
כאשר זה גורם מחמת ריבוי העבודה והמלאכה הקשה, 
שאין ארוחת צהריים חמה ואין פינוקים לבני הבית כמו 
כל השנה, זה לא נורא. וזה בבחינת זכר ליציאת מצרים! 
ואוכלים  ומסתפקים  קשה,  והיה  עבדים  שהיינו  לזכור 
ושותים אכילת עראי, וטורחים בעבודות הפסח, וזוכים 

לקיים מצוות בלי סוף.
עבודת  תמיד  לרצון  "ותהי  רצה  בברכת  כן  לכוון  ויש 
ישראל עמך", כלומר כל מה שעושים במסירות ואהבה 
בבית לקראת הפסח וכן קניות וסידורים ושאר מעשים 
תוקף  וזה  יתברך.  ה'  לפני  ברצון  שיתקבל  הטובים, 

קדושת היום לכבוד חג הפסח.

סור מרע ועשה טוב
עבודת חג הפסח הינה בבחינת "סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב" 

)תהלים לד, טו(.

כמה  וליזהר  לדקדק  מהחמץ  הזהירות  זה  ֵמָרע  סּור 
שיותר, ולבדוק עד מקום שידו מגעת )שו"ע סי' תלג סעיף ז(.

ֲעֵׂשה טֹוב זה כל המצוות הנוהגות בחג הפסח.
גדול  בפחד  לחיות  צורך  לנו  שאין  נראה  ולמעשה, 
מהחמץ, כי אחרי הכל חמץ בעין לא יתכן להכשל חס 
ושלום, וחמץ בתערובת הרי זה בטל מלפני הפסח, ואינו 
בהשגחת  הם  השנה  שכל  המאכלים  וכל  וניעור.  חוזר 
הם  הרבנות,  בהשגחת  ובפסח  המצויינים,  הבדצי"ם 
מצויינים וכשרים לכתחילה בפסח. כי ברור שאין בהם 
בטל  זה  הרי  מסוים,  חשש  היה  ואם  ושלום,  חס  חמץ 

מלפני הפסח ולא חוזר וניעור.
וכי קשה  שהם המצוות שעושים בפסח.  ֲעֵׂשה טֹוב  וכן 
יין  לשתות  קשה  וכי  ולברך?  וליהנות  מצה  לאכול 
כל  עם  שעושים  המצויינים  המאכלים  כל  וכן  בפסח? 
להסתדר  יודע  בהלכה  המדקדק  ובודאי  המשפחה.  בני 
המצוות  בכל  ודקדוקיה  פרטיה  כל  על  ההלכה  בענייני 

בחג הפסח, על הצד הטוב ביותר.

כך ציוה ה'
וכמו שאמר רבינו הסטייפלר זיע"א לבעל תשובה שאמר 
שאין לו מתיקות בלימוד: למה אוכלים מצה ומרור? כי 
כך ציוה ה'! אותו דבר כך עוסקים בתורה בהתמדה, כי 
כך ציוה ה' יתברך! ציווי ה' יתברך זה סוד ההצלחה בכל 

ענין וענין.
ומכאן גם המנהג אצלנו הספרדים שאוכלים בפסח אצל 
לבוא  מאד  ומחמירים  זה,  אצל  זה  המשפחה  בני   כל 
ושתיה  באכילה  ואחוה  אהבה  ולהרבות  ולכבד  ולבקר 
ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  "ִהֵּנה  בבחינת  וזמרה,  ושירה 
ַאִחים ַּגם ָיַחד" )תהלים קלג, א(. והכל בצניעות וקדושה וכובד 

ראש )עיין משנ"ב בשעה"צ סי' תקכט ס"ק כא(.

אז מה הכי קשה?
ואהבה  במסירות  לעשותה  שיש  בפסח  והמצוה הקשה 
ולהמשיך אותה לכל השנה ולכל השנים, בעלייה רוחנית 
תמידית, והיא המצוה היסודית בליל פסח הקדוש. היא 
"בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים" )עיין פסחים קטז:(. וזה נאמר בהגדה של פסח על 

ידי כל המסובין, לפני שתיית כוס שני. 
ממצרים,  שיצא  ממש  להרגיש  שצריך  בזה  והעומק 
ובעומק יותר להרגיש את הניסים שהיו במצרים, ובעומק 
ויום  יום  כל  ולהרגיש  השנה  כל  ככה  לחיות  יותר  עוד 
שיצא ממצרים )עיין בספר התניא ליקוטי אמרים פרק מז(. כלומר לחיות 
בהשגחה של "ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני" )שמות ח, טז(, לחיות בהשגה 
של "ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִקים" )במדבר טו, מא(. כלומר לחיות כל 
משגיח  יתברך  שה'  פרטית,  השגחה  של  בהרגשה  רגע 
שיצא  חורין  בן  באמת  הוא  ואדם  ורגע.  רגע  כל  עלינו 
ממצרים. וכל מה שעובר עליו יום יום, ורגע רגע, מרגיש 

שזה בהשגחה מהשמים. 
כאן  ויש  מצרים.  ביציאת  להרגיש  שזכינו  דרגה  וזו 
עבודה תמידית לכל יהודי עובד ה' יתברך תמיד. ובשבת 
הגדול כאשר כולם לומדים ומשננים הלכות פסח, צריך 
הרעים  מהמעשים  לצאת  האמונה  בחיזוק  לדרוש  גם 

ומהדעות המשובשות )מרן רבינו זצ"ל בחזו"ע פסח דף רנג(.

עבדי ה' ולא עבדי פרעה
ובאמת ביציאת מצרים עלינו בדרגה באמונה, כל העולם 
עוד  אין  העולם,  מלך  לעולם!  בורא  יש  באמונה  חייב 
מלבדו, מלא כל הארץ כבודו, היה הווה ויהיה, וביציאת 
מצרים הוספנו להתחזק באמונה בהשגחה פרטית, הכל 
בידי שמים! כל מה שקורה בעולם, במשפחה, בעבודה, 

בעסקים, בין אדם לחבירו, הכל מהשמים!
והזוכה להבין זאת ויודע לקיים מצוה זו הלכה למעשה, 
יתברך  ה'  ועבודת  ממצרים.  יצא  הוא  שבאמת  סימן 
שרואה  מה  כל  בחיים,  ורגע  רגע  כל  פרטית,  בהשגחה 
הכל  רגע,  כל  איתו  כל מה שקורה  וכל  ושומע בעולם, 

בהשגחה מהשמים.
ומפורש כן בתנ"ך במקורות רבים. וכן בספר תהלים )פרק 
ַמִים ִהִּביט ה' ָרָאה ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם. ִמְּמכֹון  לג, יג-יד( "ִמּׁשָ

ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ", עיין שם. ומפורש כן 
בתורה "ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִקים" )במדבר טו, מא(, להיות משגיח 

עליכם בהשגחה פרטית כל רגע ורגע.
ומסתברא, מי שעדיין לא זכה להרגיש ולהמחיש ולהבין 
אז  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כך  ולהתנהג  ולהשתכנע 
עדיין לא יצא ממצרים. בבחינת "ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ה'" 
)עיין  פרעה  עבדי  ולא  ה',  עבדי  להיות  לכוון  א(,  קיג,  )תהלים 

מגילה יד.(.

להתפלל להצלחת כל עסקני הציבור
ברוך ה' זכינו בשבוע שעבר בבחירות לממשלה, לראות 
שכח היהדות עולה למעלה. ורבים מעם ישראל רצונם 
לחזק את היהדות ואת הימין בארץ הקודש. וכעת שהכל 
הסתיים, חובה קדושה לכולנו להיות עבדי ה' ולא עבדי 

פרעה.
מי שעדיין חלש באהבת ישראל ומקפיד על פלוני ומזלזל 
באלמוני, סימן שעדיין לא זכה לאמונה בהשגחה פרטית, 

והרי זה מעבדי פרעה, רחמנא ליצלן.

מי שעדיין מאמין לסיפורים של אנשים ושומע לשון הרע 
וחושד בכשרים, ולא מעיין ולא מתעמק לדון לכף זכות, 

הרי זה מעבדי פרעה.
מי שמדבר על עסקני ציבור שנבחרו על ידי גדולי ישראל 
ומי ששמח בהם  מעבדי פרעה.  זה  וחכמי התורה, הרי 

ומברך אותם בתפקידם הרי זה מעבדי ה'.
מי שעדיין אין לו שלום בית ולא מסתדרים בבית עם כל 
בני המשפחה, הרי זה מעבדי פרעה רחמנא ליצלן. ומי 
שזכה לענוה טהורה ועין טובה ואהבת ישראל עם כ-ו-

ל-ם, הרי זה מעבדי ה', ואשריו.
להתפלל  לכולנו  קדושה  חובה  הסתיימו.  הבחירות 
הזוכים  העסקנים  ועל  שנבחרו.  הציבור  עסקני  כל  על 
הממשלה.  ראש  על  וגם  בממשלה.  בכירים  לתפקידים 
מצוה להתפלל על כולם שיזכו להצלחה גשמית ורוחנית, 
לעזור לתושבים לכולם. ושלא תצא תקלה מתחת ידם. 
ויזכו לקדש תמיד שם שמים. ויזכו להיות שלוחי דרבנן 

לתפארת בישראל. ממש כך להתפלל עליהם.
הבחירות הסתיימו. להתפלל על רבי אריה דרעי שיזכה 
שיזכה  ישי,  אלי  רבי  על  וגם  ולהאדירה,  תורה  להגדיל 
אמונה  בעל  להיות  שיזכה  ומי  ויראה.  תורה  להרבות 
שמים  כבוד  להרבות  שהעיקר  ויודע  פרטית,  בהשגחה 
דיבורי  הקודש,  בלשון  לדבר  יודע  גם  הוא  אז  בעולם, 

קודש. ולומדים ממנו כולם לקדש שם שמים.

לקיים בנו חכמי ישראל
כולנו תלמידים של גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א. 
ויראה  בתורה  העצומה  גדלותו  את  מאד  מעריכים  וגם 
על  להתפלל  וחובתינו  שליט"א.  נאמ"ן  הרב  מרן  של 
ועל  כשאומרים  הצדיקים  על  בברכת  ולכוון  כולם, 
לתפארת  תמיד  אותנו  ולהנהיג  לכוון  זקניהם שימשיכו 
לומר  אותנו  מלמד  זיע"א  הגדול  רבינו  ומרן  בישראל. 
גדולים  חכמים  הם  שאלו  זקניהם.  ועל  באמירת  ולכוון 
שבישראל שבלעדם אין העולם מתקיים )יחוה דעת ח"ה דף לו( 

עיין שם.
מסוכן מאד מי שמקפיד בלב ונוטר שנאה עובר כל רגע 
על "לא תקום ולא תטור". כי הוא בעל גאוה. ועובר גם 
כידוע  רעות  פנים  בסבר  שזה  יז(,  כה,  )ויקרא  תֹונּו"  "ֹלא  על 
)עיין בספר יראים סימן קפ(. וכן גורם בציבור לתסיסה ולשון הרע 

מרעין  מיני  ועוד  השם,  וחילול  פנים  והלבנת  ורכילות 
זר  עובד  כעין  והוא  מצרים.  תושב  עדיין  והוא  בישין. 
בארץ הקודש. ולא זכה לקיים את ההלכה שחייב להרגיש 

שיצא ממצרים.

שלוות המאמין
תמיד  ומבין  שמים.  שם  מקדש  ה',  עובד  אמונה,  בעל 
שהכל בהשגחה פרטית מהשמים. ויודע לדון לכף זכות. 
ולא כלום.  ולא מדיח  ולא מסית  ולא מקפיד  ולא כועס 
וזה גם טעותם של כמה צעירים מצורבא דרבנן שאינם 
יודעים להיות תלמידים בעוונותינו הרבים. והורו לציבור 
התושבים  את  מצערים  וכן  בבחירות.  להשתתף  שלא 
פרטית,  שחיטה  רק  אלא  בד"ץ  כשרות  לאכול  שלא 
רחמנא ליצלן. גם אלה בעוונותינו הרבים בבחינת מורה 
הלכה בפני רבו. והעיקר להרבות כבוד שמים ולהרבות 
ְּבֹקלֹו  ִאם  "ַהּיֹום  בדרך  המשיח  ומלך  ישראל.  אהבת 

ִתְׁשָמעּו" )תהלים צה, ז(, אמן ואמן.
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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המלאה  משפחתית  מרכזית  סעודה  מנהלים  אנו  הסדר  בליל 
בסתירות, והגיע הזמן לנסות יחד להבין מהי מטרת הסתירות הללו 

בלילה מרכזי כל כך.
על  מסיבים  בהידור,  לבושים  מלכים,  כבני  נוהגים  אנו  אחד  מצד 
מוזגים  השולחן,  על  ורעננה  דשנה  סעודה  מעלים  וכסתות,  כרים 
זה לזה כוסות של יין כדרכם של מלכים. אולם מאידך אנו אוכלים 
מצה משום שהיא לחם עוני, חרוסת משום שהיא דומה לטיט, כרפס 
כי שמו מרמז על עבודת הפרך, ויין אדום בדווקא בין היתר משום 
שהוא מזכיר לנו את דמם של ילדי ישראל שנטבחו לצורך מקלחתו 

הידועה לשמצה של פרעה.
אז מהי באמת מטרתו של הערב המבורך ביותר בשנה, לשחזר את 
הסבל או לחוש את הפורקן? לזכור את העבדות או לחגוג את היותנו 

בני חורין?
והתשובה לכך טמונה בשורש נפשנו, וביסוד חיותנו. אנחנו פשוט 
לא יודעים לומר תודה, כך נולדנו, וכך נסיים את חיינו אם לא יחולו 

בהם שינוי משמעותי.
"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, יש לו מנה רוצה מאתיים יש לו 

מאתיים רוצה ארבע מאות" )מ"ר קהלת מפ"ש(.
כלומר, אדם לעולם יהיה רודף אחר הממון, וככל שיהיה לו יותר 
כך יראה את עצמו צריך ליותר. אם יש לו רק מאה שקלים בארנק, 
הוא יהיה תאב לעוד מאה בלבד. אול אם יהיו לו אלף שקלים, הרי 
שהוא יראה את עצמו תאב ורודף אחרי אלף נוספים. לפי זה, ככל 
שיש לאדם יותר, כך חסר לו יותר. ולפי זה גם: העשיר הגדול ביותר 
הוא המסכן הגדול ביותר, משום שחסר לו הרבה יותר מאשר לעני 

או לאיש הממוצע בשוק.
ולפי זה נבין נפלא מדוע אמרו חז"ל )אבות פ"ד מ"א( "איזהו עשיר השמח 
בחלקו". וזאת משום שכל אדם בונה לעצמו ארנק וכספת הגדולים 
פי שניים ממה שבאמת יש לו. כך, כאשר יש לו אלף שקלים הוא 
מה  אותו  שואלים  וכאשר  שקלים.  אלפיים  המכילה  כספת  בונה 
המצב הכלכלי שלו, הוא עונה בדכדוך שחסרים לו בכספת אלף 
יותר גרוע ממנו הוא מי שיש בידו עשרה מליוני  שקלים. והרבה 
לעשרים  מקום  עם  חדר  לעצמו  בנה  כבר  שהוא  משום  שקלים, 
מליונים, והוא עצוב הרבה יותר ומדוכדך על כך שחסרים לו עשרה 

מליון שקלים טבין ותקילין.
בדיוק  המותאמת  כספת  לו  יש  לעומתם,  בחלקו'  השמח  'העשיר 
בונה  הוא  אזי  שקלים  מאה  רק  לו  יש  אם  ברשותו,  שיש  לממון 

כספת המכילה מאה שקלים בלבד ולא שקל אחד יותר. וכששואלים 
אותו מה מצבו הכלכלי מיד הוא עונה שהמצב מצויין כי אין מקום 

בכספת אפילו לשקל אחד יותר...
לו  ותאמר  חייו  במהלך  כך  סתם  לאדם  תבוא  שאם  נבין,  ממילא 
שישא עיניו למרום ויאמר תודה לבורא העולם על כל הטוב אשר 
תודה?  מה  על  אני?  ויאמר:  תמה  במבט  עליך  יסתכל  הוא  גמלו, 
עם  בקושי  שלי  והווילה  הכביש,  על  שנתיים  כבר  שלי  המרצדס 
שישה עשר מפלסים. אם היית מגיע איתי לתערוכה בחו"ל היית 
מבין מה זה רכב ומה זו דירה. על מה שיש לי, אלוקים צריך לומר 

לי תודה על כך שאני מוכן לעבוד אותו למרות הקשיים...
לבקש  ניתן  לא  כי  הסדר,  בליל  כולנו  של  הבעייה  מתחילה  וכן 
מאיתנו לומר תודה בתנאים כאלו. הרי כולנו נתלונן על המשכנתא, 

על החובות, על הדירה, על הרכב, ועל מה לא...
מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לנו מצד אחד לחוש את העוני 
הברורה  בצורה  לנו  מסביר  במצריים.  לאבותינו  שהיו  והשפלות 
ביותר שכך היינו צריכים להיראות היום, כי אלמלא גאלנו "עדיין 
אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים לפרעה במצריים". ומאידך לראות 
שבסך הכל קורת גג לראשך יש בערב זה, וכרית להסב עליה גם יש, 

ואוכל ויין ומוצרי הסדר גם יש.
אם כך: גם אם תמשיך להתלונן על מה שאין לך כיום ואתה מצפה 
לו שיגיע בקרוב, לפחות תאמר תודה על כברת הדרך שעשית עד 
כה, מחייו של עבד מוכה ונרצע לחייו של בן חורין שאת "המינימום" 

הנוכחי יש לו.
כך הדבר בכל תחום אחר בחיינו, אדם לא יודע להודות על התקדמותו 
הרוחנית, על ידיעותיו בלימוד, על פרנסתו, ועל משפחתו שהוקמה 
אט אט יש מאין. אדם בטבעו מלא תלונות, ציפיות, כיסופים והמתנה 

למתנה הבאה שיזכה לה.
פסק זמן כזה צריך כל אחד מאיתנו ולא רק בלילה סדר אלא בכל 
השנה כולה. פסק זמן שיבהיר מהיכן באת והיכן אתה היום, מה 

ציפית מעצמך ומה לפחות יש לפניך בשעה יפה זו.
אשר  הטוב  כל  על  העולמים  לרבון  ולהלל  להודות  נלמד  כך  רק 

גמלנו ועוד יגמלנו אמן.
אלו שיעורי הבית שלנו לליל הסדר, וכך נחנך את ילדינו למלאכת 

הקודש הנכונה בלילה זה ובכל ימות השנה כולה.
בברכת הצלחה מרובה לכולנו, במלאכת הקודש הכללית והפרטית.

ללמוד לומר תורה

להצלחת 
משפחת 

כלתיאן הי"ו 

ברוחניות 

ובגשמיות

לע"נ 
שמואל בן מתי ז"ל 

למשפחת בטשי

להצלחת 

אלייב ניסן הי"ו

להצלחת 
בוזגלו סיונוב 

אלינור הי"ו

להצלחת

ניסימוב ליאור הי"ו

פסח כשר שמ
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ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il         info@aterett.co.il         03-5011125שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה

עצות לשידוך טוב
שאלה: אני עדיין רווק ולא מצליח להתקדם 

בשידוכים, מה עושים?
יתברך  לה'  בדמעות  להתפלל  א.  תשובה: 

ולהוסיף ולהתחזק בתורה ויראת שמים.
הדרכה  לקבל  צריך  ההשתדלות.  מצד  ב. 
כיצד להתלבש וכיצד להסתפר וכיצד לדבר 
ואין  משעמם  בפגישה  לפעמים  בפגישה. 
 – הדרכה  לניתוק.  גורם  וזה  שוטף  דיבור 
נושא.  איזה  מדברים.  כיצד  ההצלחה.  סוד 
וכידוע,  הדרך.  זה  על  וכן  לעורר.  מה  על 
הנביא אלישע לימד את אשת עובדיה כיצד 
להתכונן בנס של השמן שהיה לה )עיין מלכים ב 
פרק ד פסוק ד(. ומשם תלמד לנידון שלנו. ויתכן 

וכן השדכנית,  גם תפקיד של השדכן  שזה 
גדול  וחסד  גדולה  מצוה  עושים  שהם 
בשידוכים. ויש לשלם להם בעין טובה. אבל 
עליהם לכוון את בני הזוג לפני הפגישה, על 
מה לדבר ועל מה לשתוק בפגישה ראשונה 

ושניה. וכמובן להתפלל. ולה' הישועה.

כלכלה נכונה 
משכורות  מרוויחים  וזוגתי  אני  שאלה: 
מרגישים  ולא  בבנק  במינוס  ועדיין  גדולה, 
מעשר  מפרישים  וכמובן  בכסף,  ברכה 

כספים למקומות של תורה?
תשובה: כידוע, רבינו החזון איש זיע"א היה 
אומר במקרה כזה, מי יודע מה היה מצבם 
כי  כספים.  מעשר  של  התרומות  בלי  כעת 
הדינים  לביטול  עוזר  כספים  מעשר  תמיד 

ועצירת הגזרות הקשות.
למעשה, צריכים בני הזוג לקבל הדרכה מה 
לא לקנות. כי יש דברים שחובה לחסוך ולא 
היה  זיע"א  מסלנטר  ישראל  ורבינו  לבזבז. 
כשצריך.  מוציא  שלא  מי  זה  קמצן  אומר, 
ופזרן זה מי שמוציא כשלא צריך. והדרכה 
כללית לכל ההוצאות, הרי זה חובה קדושה 

לכולנו.
ועוד מפורסם בשם החזון איש זיע"א, להימנע 
ממש  זה  כי  הלוואות,  מלקחת  מאד  מאד 
 הורס את הבית )ועיין מהרש"א חולין פד:(. גם אנחנו 
בעטרת חכמים, ההוצאות גדולות מאד, כל 

העלון  והוצאות   ₪ מליון  חצי  מעל  חודש 
הנוכחי בחודש, כעשרים אלף ₪ המלצתי 
להפסיק  שליט"א  אליהו  הרב  יקירי  לבני 
בהוצאת העלון דעת זקנים, אחרי פסח, עד 

שנצליח לשקם את עצמנו בעבודת ה'.

זקניך ויאמרו לך
בתורה  צעיר  מחכם  התלהבתי  שאלה: 
להשתתף  שלא  בציבור  שהורה  ויראה, 
וכן לא לאכול כשרות  בבחירות לממשלה, 
זה  האם  בלבד.  פרטית  אלא שחיטה  בד"ץ 

נכון?
פלוני  חכם  לפסול  ענין  לי  אין  תשובה: 
אלמוני. אבל כולנו צעירים, וחובה לשמוע 
שליט"א.  התורה  וחכמי  ישראל  לגדולי 
סימן  אומרים,  לא  ישראל  שגדולי  מה  וכל 
שצריך לשתוק. ולא שמענו מגדולי ישראל 
שפוסלים כשרות בד"ץ. ואדרבא, הם עצמם 
ובפרט,  לאכול.  וממליצים  ונהנים,  אוכלים 
נגד  זה  בבחירות,  להשתתף  שלא  ההוראה 
צעיר.  הוא  אם  ובפרט  ישראל.  גדולי  כל 
ואמרו כמה מגדולי ישראל, שגם האדמו"ר 
מסאטמר זיע"א, בזמנינו היה מורה להשתתף 
כדי להציל מה שניתן  בבחירות לממשלה, 

להציל.
קשה  ציבור.  לתפקיד  גם  לשידוך.  גם 
דעות  לו  שיש  צעיר  חכם  עם  להסתדר 
לשמוע  תמיד,  הנכונה  ההנהגה  כי  כאלה. 
תהא  ולעולם  ישראל.  לגדולי  תלמיד  כמו 
דעתו של אדם מעורבת עם הבריות )כתובות יז.(. 
ועל אחת כמה וכמה ההכנעה לגדולי ישראל 

תמיד )ועיין עירובין יג: וב"מ נט:(.
להם  יש  ישראל,  גדולי  של  בד"ץ  כשרות 
סייעתא דשמיא הרבה יותר משחיטה פרטית 

וכיוצא בזה )ועיין שע"ת שער ג אות קסח(.

האחריות מחייבת
שאלה: אני עובדת בגן ילדים, ורואה בעיות 
קשות של הגננות והעובדות, והכל בסכנה 
וִמסכנים הילדים, וההנהלה לא מקבלים ולא 
מאמינים לי. האם מותר להפעיל חוקר סמוי 

ולהראות הכל להנהלה?

כי  מצוה.  גם  וזה  בהחלט.  מותר  תשובה: 
ִמסכנים הילדים שגדלים שם בפחד ורעדה, 
וכל העתיד שלהם בסכנה, וגורם להם בעיות 
נפשיות קשות חס ושלום. כמובן שלכתחילה 
לעשות  שרוצים  הצוות,  את  להזהיר  צריך 
והמזיקים  והאדישים  המזלזלים  וכל  כן. 
לילדים, יש עליהם דין קשה בשמים. וכידוע 
זיע"א,  ווזנר  הגר"ש  רבינו  של  הלכה  פסק 
שמותר גם למסור כן למשטרה ולשלטונות, 
ולכוון לשם שמים. ואין עונשים אלא אם כן 
ירבה  והנזהר,  והמזהיר  נו:(.  )סנהדרין  מזהירים 
דעת  עם  להתייעץ  וכמובן  כנהר.  שלומם 

תורה בעל נסיון, כיצד להתנהג למעשה.

וידוי בחודש ניסן
שאלה: בחודש ניסן וחול המועד, האם מותר 
ב"שמע  וידוי  לומר  במנהגי  להמשיך  לי 

קולנו" כמו כל השנה?
)בסימן קיט ס"ק  תשובה: רבינו כף החיים זיע"א 
ב"שמע  הוידוי  אמירת  את  מאד  משבח  ג( 
דומה  שזה  ומסתברא  שם.  עיין  קולנו" 
לברכת "סלח לנו" בתפילת שמונה עשרה, 
כי רגילים לומר כן השנה. וזה דומה לאמירת 
"יהי רצון שתרחם עלינו ותמחול לנו" וכו', 
והקטורת.  התמיד  קרבן  לפני  שאומרים 
ס"ק  רסז  סימן  כה"ח  )עיין  העולם  בכל  המנהג  וכך 
אומרים  יש  כתוב,  עם  נתיבי  ובספר  ה(. 
ויש נמנעים, עיין שם. ומקטנותי, אני זוכר 
שבירושלים עיר הקודש, כולם אומרים יהי 
רצון זה. וכן בספר חמדת ימים )בהלכות ר"ה פרק 
ז אות עה( ממליץ לומר כן, עיין שם. ולפעמים 

משנ"ב  )עיין  קודש  גם בשבת  וידוי  לומר  מותר 
סימן רפח ס"ק ז(.

נוסח  זה  הרי  בכך,  שהרגילים  לרבות,  גם 
קבוע שלהם. ודומה לשאלת צרכיו בשבת, 
ס"ק  קפז  סימן  כה"ח  )עיין  מותר  קבוע,  נוסח  כשזה 
ד(. ובפרט בחודש ניסן מותר בתענית יחיד. 
גם  שמותר  הקברות,  בבית  לבקר  ומותר 
בזה  ומרויח  קולנו".  ב"שמע  הוידוי  לומר 
מצוות עשה של אמירת וידוי. והעיקר לכוון 

לעבודת ה' יתברך בשלמות, ואשריו.

לכל אחינו בית ישראל! 

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות
אמן יהא שמיה...

-בקול גדול

-בכל כחו ממש 

-ובכל כח כוונתו
לברך
ברכת אשר יצר 

-בכוונה גדולה 

בעיניים עצומות או מתוך הכתב 

-ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

להתחזק 
במצוות אהבת ישראל

-גם למי שלא בראש שלנו 

-גם למי שלא מכבד אותנו

-ל-כ-ו-ל-ם



מעשה היה באברך מפתח תקוה, ששכנע את פקיד ''משרד הסעד'' בעיר לתמוך 
במשפחות אברכים שנשותיהם אינן עובדות.

נכנס באישון לילה לקבל את הסכמתו של גדול הדור מרן הרב שך זצ''ל, ונענה 
בשלילה מוחלטת.

צר היה לו על עמלו הרב שירד לטמיון, ועל הרווחה שתמנע מהאברכים עמלי 
תורה מתוך הדחק. לפיכך חזר ובא ביום המחרת. שמע מרן בשנית, ואמר: ''לא 

– ועוד פעם לא!''.
העז האברך ושאל: ''אבל בבני ברק נהוג הסדר זה!''

ומרן הסביר: ''בבני ברק מתייחסים לכך כ''מילגת הוקרה'' לאברכים שתורתם 
אומנותם, וחפצים הם ליטול חלק בהחזקת תורה. אבל בפתח תקוה יגדירו זאת 
כפשוטו, כ''תמיכת סעד'', ובני תורה אינם נתמכי סעד!'' )לולי תורתך עמ' רסד(

מספר הרב שלמה לורנץ זצ''ל מקורבם ונאמנם של גדולי הדורות זצ''ל )במחיצתם של גדולי 
התורה ח''א עמ' 255(

אספר מה שהיה בישיבת מועצת גדולי התורה בשנת תשל"ז. בשנה זו כאשר אגודת 
ישראל הצטרפה לממשלת בגין הוטל עלי במסגרת המו"מ הקואליציוני להיפגש עם 
ראש הממשלה מר מנחם בגין כדי לדון בהעלאת תקציב הישיבות ומוסדות התורה אשר 

עד לאותה התקופה היה מקופח וזעום עד מאד.
לאכזבתי ענה ראש הממשלה: "אינני מוכן להגדיל את תקציבם של מוסדות התורה".

אך אכזבתי לא ארכה זמן רב, כי מיד הוסיף: ''למה רק להגדיל, לדעתי מגיע למוסדות 
התורה תקציב של מאה אחוז כפי שנהוג בשאר מוסדות החינוך''!

מיד לאחר הפגישה מיהרתי לישיבת מועצת גדולי התורה שהתקיימה בקרית טלזסטון, 
ובישרתי לחברי ה''מועצת'' על החלטת ראש הממשלה לאשר תקציב מלא למוסדות 

התורה.
מעולם לא זכיתי שירעיפו עלי כל כך הרבה ברכות כפי שקבלתי מכל אחד ואחד מחברי 

ה''מועצת'', כאשר הבאתי להם את הבשורה המשמחת הזו.
כשעל  זצ''ל,  שך  הרב  רשכבה''ג  הישיבה  ראש  מרן  קם  ההתרגשות,  לאחר ששככה 
פניו ניכרות אותותיה של סערת רגשות, השמיע את דבריו בקול גדול כשאגת אריה: 
''אסור להסכים שמוסדות התורה יקחו מאה אחוז תקציב מהממשלה. דבר זה קבלה 

בידי מהחפץ חיים!''
מרן השמיע בין השאר טעמים עיקריים ששמע מהחפץ חיים וכך אמר:

"ראשית, החזקת ישיבות ומוסדות התורה צריכה להיות זכותו של כל אחד מעם ישראל, 
ואסור ליטול מהם זכות זו''.

כשרואים  הבית,  לבני  נותן  המשולח  למשולח,  נותן  הבית  שבעל  ממה  יותר  "שנית, 
יהודי עם זקן ופאות המזכיר את הסב מהדור הקודם תתכן השפעה על הבנים שימשיכו 

ללמוד בישיבה".
ולו  ממשלה  שום  על  לסמוך  אפשר  אי  לרשות''  ''תתוודע  אל  אמרו  חז"ל  "שלישית, 
הטובה ביותר, היום מחליטים כך ומחר כשהאינטרסים שלהם משתנים יחליטו אחרת, 
שוקת  בפני  יעמדו  הישיבות  הרי  התקציב,  את  לקצץ  הממשלה  תחליט  בעתיד  ואם 
שבורה. כיון שבינתיים הפסיקו לגייס כספים יקשה מאד על המוסדות לגייס כספים 

מחדש שכן הנדיבים התרגלו שלא לתת לישיבות במשך תקופה מסוימת".
"לכן - הכריז מרן בצורה פסקנית - אין לקחת מהממשלה יותר מחמישים אחוז מהתקציב 

עבור מוסדות התורה, ואת היתרה על מוסדות התורה לגייס כפי שנהגו עד עתה".
"ואני מבקש לרשום בפרוטוקול שלא לוקחים יותר מחמישים אחוז לכל היותר שישים 

אחוז".
דבריו הנחרצים הדהימו את חברי ה''מועצת'' שכאמור דעתם היתה לקבל את הצעת 
מחברי  אחד  אף  כך,  כל  עזה  בנחרצות  דעתו  הביע  היות שמרן  אך  הממשלה,  ראש 

מועצת גדולי התורה לא הגיב, ודבריו נשארו כהחלטה.
הנפש  כוחות  לו  מנין  אחרות,  רבות  בהזדמנויות  כמו  זו,  בהזדמנות  מרן  את  שאלתי 
להכריע ולהחליט נגד כולם? מרן השיב בענווה ובקול דממה דקה: ''משום שאני בוחן 

את עצמי, ויודע שאין לי כל נגיעה בעניינים שאני מכריע''.

בני תורה אינם "נתמכי סעד" 

מוסדות התורה "עטרת חכמים"
מתכבדים להזמין את ציבור שוחרי ואוהבי התורה, למעמד

הקבלת פני רבו 
והודאה לה'

בבניין מוסדות "עטרת חכמים" רח' החי"ם 4 
תל-גיבורים, חולון בשעה: 20:00

שיתקיים אי"ה ביום שלישי י"ח ניסן 
)ג' דחוהמ"פ( תשע"ט )23 באפריל 19(

הראשון לציון, וראש אבות בתי הדין
יצחק יוסף

מרן הגאון הגדול רבינו

שליט"א

שליט"אחיים רבי

מורנו הרב

נשיא המוסדות

ניצוח מוזיקלי ר' רפאל חכמון הי"ו
התקליטן של בני התורה

אורחי כבוד:
הרב אריה דרעי הי"ו 

מחולל המהפכה, ויו"ר התנועה הקדושה
כל חברי הכנסת הצעירים והחדשים 

של התנועה הקדושה

הכניסה חופשית | עזרת נשים פתוחה

במעמד:

זכות החזקת התורה
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