
 

 

  ניסן אהבת
הקשר שבין התשליך בראש השנה לשאיבת מים שלנו, והמכנה המשותף 
  שבין אי אכילת אגוזים בראש השנה לחלוקת אגוזים לתינוקות בליל פסח
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  החודש -תזריע
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  שליט"א ונן גולןר ה"גהר
  ראש כולל "שערים המצויינים"

 "כל דכפין ייתי וייכול" ומח"ס "רינונה של תורה"
 מדרש הביא )'ז (דרושלרבינו החיד"א  דוד' 'כסא בספר

 חסד לעשות ברית כרתו ממצרים ישראל שכשיצאו ל"חז
 "יוצאי(פכ"ד)  רבה אליהו דבי [וכוונתו לדברי התנאזה.  עם זה

 הרבה נוחה ה"הקב לפני והיתה בידן היתה אחת מצוה מצרים
 שעשו בידם? שהיתה אחת המצוה ומהי מצוות. ממאה יותר
  זה"]. עם זה חסד לגמול ברית וכרתו אחת אגודה כולם

זצ"ל על פי  מיוחס א"מהר הרב וביאר החיד"א בשם
 של חהוכ גדול כמה וראה "באד)  ה, רבה רותדברי המדרש (

 לא חוסים שאין חסדים, גומלי של חןוכ גדול וכמה צדקה
 כנפי בצל ולא כרובים כנפי בצל ולא שמש כנפי בצל

 תהלים( שנאמר העולם, והיה שאמר מי בצל אלא שרפים

  יחסיון". כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר "מה) לו, ח
והשמיענו , מעלה של השרים והנה בעלי כנפים הם

תלויים ומונהגים  אינם ח"וגמ צדקה המדרש שבעלי
מושפעים ישירות אלא , ךאו מלא בעניניהם על ידי שר

 ממצרים כרתואבותינו משום כך כשיצאו ומאת השי"ת. 
 הנהגתם תהיה שלא בכדי זה עם זה חסד לעשות ברית

 זכו ולכן, בעצמו השי"ת ידי אלא על שר שום ל ידיע
  . כא) יג, (שמות' וכו ענן" בעמוד יומם לפניהם ל"וה' הולך

 "כשיצאוול) הגד שבת קודם לו' דרוש( ח"הצל וכתב בדרושי
, זה עם זה צדקה לעשות ברית כרתו ממצרים ישראל

 הפסח צרכי כי, לעניים צדקות להרבות ולכן ראוי
 עתיד כן לאבותינו ונפלאות נסים שנעשה וכשם, מרובים

   עמנו". לעשות ה"הקב
והיינו כי כידוע האורות של המועדים חוזרים ומאירים 

וז בדרכי בכל שנה, והרוצה לזכות להשפעתם צריך לאח
אבותינו. וכשם שאבותינו זכו להגאל מתוך ברית החסד 
שכרתו זה עם זה, כך אנו זוכים לבחינת הגאולה הכללית 
והפרטית שבחג הפסח על ידי ריבוי צדקה וקמחא דפסחא 

  למי שאין היכולת בידו לחוג את הפסח כראוי. 
זו גם הסיבה שאת ליל הסדר פותחת האמירה "כל 

", כי הצדקה היא שעמדה לאבותינו דכפין ייתי וייכול
  והיא שתעמוד לנו לזכות לגאולה בחסד וברחמים.

ועל כן אליכם אישים אקרא, בואו ותרמו בעין יפה דמי 
משפחות האברכים בעבור וצרכי החג קמחא דפסחא 

שמוסרים נפש בכל ימות השנה  היקרים שבמוסדותינו
בעמל התורה. תנו לבכם לאחוז בברית החסד שכרתו 

ותינו בצאתם ממצרים, ובעבורה תושפעו שפע ברכה אב
   ]. לפרטים ראה בגב העלוןוהצלחה עד בלי די. [

 שבת שלום !
  

  חשמל ואינסטלציה גמליאלהעלון בחסות:
  אביזרים + צנרת מכל הסוגים, ברזים כלים סניטריים ואביזרי אמבטיה.-מכירת חומרי אינסטלציה 

  הנהלה דתית. מחירים שווים במיוחד.
  050-5282562או08-9443085קיבוץ גבעת ברנר. הכניסה מכיוון בית חלומותי.



  : שאלה
ל ידיתנור אפיה חשמלי שאופין בו חמץ האם אפשר להכשירו לפסח ע

  ? שיסיקנו כדי לאפות בו עוגות לפסח
  :תשובה

שעות) לפני הכשירו 24(ת לעת מע ה אותותנור חשמלי או גז אם הוא בן יומו ישה .א
שש חמץואחר כך ינקה אותו היטב שלא ישאר בו שום חותן טעם לפגם, כדי  שיחשב לנ

ובזה יוכשר להשתמש בו ,ויסיקנו היטב במידת החום הגבוהה ביותר למשך כשעה ,בעין
צריך[כיון שאולם התבניות שבאים במגע ישיר עם החמץ ואי אפשר ללבנם  .בפסח

יקנה חדשים לפסח על ידי זה יתקלקלו]ללבנם באור עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם ו
  ).ס"ג –יחו"ד ח"ב (

אין אפשרות להכשיר תנורשורה הזצ"ל שאבא שאול  צ"של מרן הגרב ידוע דעתו .ב
םיאלא יש לסוגרו לפני הפסח על ידי חבל או יש ,שיסיקנו בחום גבוה ל ידיאפיה לפסח ע

.וטוב לנקותו מהשומן הדבוק בו .מדבקה לסימן שזה תנור חמץ שלא יבוא להשתמש בו
ם ניר אלומיניום עבה ויצפה כליש אפשרות להשתמש בו אחר שיכשירנו ע"י שישי ךא

–הובא באורל"צ ח"ג פ"י (התנור מבפנים וישתמש בתבניות אפיה חדשות או חד פעמית 
  ).ב

שר הרבנות שעובדים עד ערב חגכהבבשעת הדחק גדול כגון בתי אבות או מסעדות  .ג
ע"י שינקה היטב התנור תשעות) יש אפשרו 24ואין זמן להמתין שיעבור מעל"ע (

הבלוע ע"י חומר פוגם כמו מז'יק או סנטמוריץ ואח"כ יסיקנו שעה בחום הגבוהויפגום 
  .ביותר
באופן שמכשיר תנור אפיה לפסח ע"י היסק רצוי שכל האפיה לפסח יעשה מערב .ד

ואם התנור אינו .פסח שזה יותר קל מבחינה הלכתית לפוסקים רבים שחמץ היתרא בלע
זה לכו"ע לא אמרינן חוזר וניעור ויש כאן ג'דב ,אף לשיטת הרמ"א זה יותר קלן יומו ב
  .וכן ראוי להדר ,קודם זמן איסורו ט"נו

תנור במשך השנה שרוצה להשתמש בו למאכל בשר או למאכלי חלב אם הוא .ה
שו"ע מותר להשתמש בו גם לבשר וגם לחלב ע"י חימום התנורכמיוצאי ספרד שנוהגים 

וההיתרא די ,לב חשיב היתרא הבלעבחום הגבוה ביותר מטעם שנבלע בשר לבד או ח
בחום גבוה כדי ליבון קל או בהגעלה לבד באופן שאפשר דינו כנותר [דאף שבלע ע"י
האור מגעילין ברותחין דהיתרא בלע] כמבואר בב"י סימן תקט' בשם מרדכי בסמ"ק

כיון וכמובן להחליף תבניות ,לענין ליבון מכלי בשר לחלב דליבון קל לא גרע מהגעלה
ליבון כיםבאים במגע ישיר עם הבשר וצרימשום שהגעלה וליבון קל מועיל להם  שלא

 .ט'אות עד שניצוצות ניתזים ממנו. וראה להלן 
יש ,המאכל תתנור "מיקרו גל" רגיל המשמש אך ורק להפשרת מזון או לחמם א .ו

המתירים להשתמש בו לחלבי ולבשרי באופן שהמאכל עטוף הרמטית או מונח בכלי
 ).מח 'ספר הכשרות עמ( ה לא צריך כיסוי כללוולפרו ,טבסגור הי

ובמיקרו גל כזה האמור לעיל שנטרף ע"י מאכל איסור יש לנקותו היטב ולהרתיח .ז
כוס מים וזו הכשרתו והטעם שהדפנות אינן מתחממות ורק לבני אשכנז ראוי לשפוך מים

וכן דעת ,כשרתוויש המחמירים להמתין מעל"ע לפני ה ,חמים על הצלחת בעירוי מכ"ר
  .הגרי"מ אליהו זצ"ל בהסכמה לספר המטבח היהודי

אכן אם צריכים ,בילקו"י כתב ראוי שלא להשתמש בו לפסח -לענין הכשרתו לפסח .ח
לחולה או למי שבכל זאת רוצה להשתמש בו יש להכשירו ע"י העמדת כלי עם מים

עד שיספגו הדפנות וחומר ניקוי חריף שפוגם הבליעה שבדפנות ולהפעילו בתוך התנור
ולדעת מרן ),קו"י ח"ה עמ' שס'לי(את האדים ולהשתמש בו כשהאוכל עטוף לחלוטין 

ובשם .הגרע"י שליט"א אם משתמש תדיר כגון בחנויות ראוי שלא להכשירו לפסח
נ"לכהגריש"א שליט"א כתב בספר הכשרות דאם נאסר ע"י בשר וחלב אפשר להכשירו 

אבל באופן שנטרף בשאר איסורים או ,דהוי היתרא בלעוכנראה כוונתו  ,(ע"י כוס)
 .לפסח אין להכשירו כלל אלא ישתמש ע"י כלי סגור באופן הרמטי

  
האם שימוש בתנור אפיה אחד למאכלי בשר וחלב יש בו שאלה: .ט

 ? איסור ריחא וזיעא
הרמ"א כתב יו"ד סי' קח סעיף א' אם אפו או צלו איסור והיתר תחת מחבת תשובה:

הזיעאם כן  גולין אסור אפילו בדיעבד אבל בזה אחר זה אין לחוש (או"ה) אלאאחת מ
אם היו שניהם מגולים דהוי ככיסוי קדירה [הובא דאז אסור אפילו בזה אחר זהמשניהם 

סי' צ"ב סעיף ח' בשם תשובת הרא"ש] דהזיעה עולה ונבלעת בקדירה ואוסרתה עפ"ז
להתיר לכתחילה לאפות בתנור אחד מאכל פסק בשו"ת חלקת יעקב ח"ב סי' קלו' שח"ו

בשרי אחר מאכל חלבי ואף בדיעבד יש סברא גדולה לאסור וז"כ שו"ת יבי"א ח"ה
יו"ד סי' ז' שיש לאסור ע"פ המבואר בתשובת הרא"ש בדין מחבת שהזיע עולה ונבלעת
בקדירה ואוסרתה בדגו"מ שם שגם המחבת שלמטה נאסרת וכך פסק מרן הראשל"צ

ורק באוכליןשלא להשתמש תבשיל לח בקדירה מגולה אפילו אחר מעל"ע  דיש ליזהר
  כגון אפית עוגות גבינה לאחר צלית בשר צירף דעת הסוברים שאין דין זיעה באוכלין 

שעות) של צלית בשר לאפות עוגת 24ולכן התיר להשתמש בתנור לאחר מעל"ע (
דקות על החום הגבוה 20יה מיוחד לגבינה בתנאי שיסיק התנור לפני האפי גבינה ומגש

שיסלק את זיעת האוכלין הנשארת והנוהגים להתיר בזה אף בתוך המעל"ע יש להם על
מה שיסמוכו ובאגרי"מ ח"א יו"ד סי' מ' ובסוף סי' נט' כתב שבאפייה מסתבר שאין

בשר בישוללחוש לזיעה ומתיר בזה אחר זה וידוע דעת הגאון ר' שלמה קלוגר שהתיר 
ור אחד דאין לחוש לזיעה אחר זיעה ועיין ביבי"א שם שדחה סברא זואחר חלב בתנ

ריחא בתנור לבשר אחר ובדיןמההיא דסי' צב' מדין מכסה הקדירה מתשובת הרא"ש. 
חלב כתב הרמ"א דאין לחוש בזה אחר זה ובש"ך ס"ק יב' דאין לחוש דריחא ופיטום

                   וכלי יחזור ויפליט לאוכל ואף בבן יומו.     
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  : האם צריך הכשר לתרופות וויטמינים לפסח?שאלה
יקנה התרופה קודם חג בו סכנה  ששי : לגבי חולהתשובה

נהנה בהם יתן ַהֵחְך ואם  .הפסח ויכוון שאין חפץ לזכות בחמץ
ולגבי חולה שאין בו סכנה:  בו דבר מר שיהיה לא כדרך הנאתו.

ֵחְך נהנה בו כעין כדורי מציצה אין והתרופות שיש להם טעם 
וטוב שיהיו  ,ואם אין להם טעם מותר להשתמש בהם .להתיר

וגדר חולה שאין בו סכנה הוא כל שיש לו  .עשויים מלפני פסח
 ןכגו ,ואפ' כשלא נפל למשכב ,כאבים חזקים והכאב מפריע לו

וראש שפטורים מתענית, אך יש למיחש בעלמא  עינייםחולי 
מנע מכדורים שיש בהם חמץ וכגון כאב ראש היליש להשתדל ו

  קל וכד'.
ולגבי ויטמינים הואיל ועשויים גם לבריאים אין להשתמש 

  בויטמינים שמעורב בהם חמץ.
  מקורות וציונים

וכן הקילור הרטייה האספלניתה"י "חמץ ומצה פ"ז מהרמב"ם בכתב  .א
.ל"עכ "ת החמץוהתריאק שנתן לתוכן חמץ מותר לקיימן בפסח שהרי ניפסדה צור

שכל אלו הדברים עושים אותם לרפואה והואיל ואין עליהם צורתונתבאר דבריו 
וכמו שדייק ,אך באכילה אסורים ,חמץ לכן אין עוברים עליהם בבל יראה ובל ימצא

וכן .משמע שלא עוברים עליהם בלאו אך אסור לאוכלםדהרמב"ם "מותר לקיימן" 
ץ ואינו מאכל אדם כלל ושאינו מאכל כל אדםדבר שנתערב בו חמ" 'בהל' יב  בכת

וכן .וכיוצא בו אע"פ שמותר לקיימו אסור לאוכלו עד אחר הפסח" כגון התריאק
  סע' ד עיי"ש. 'ע סי' תמבו"הוא בש

שנפסל מאכילת אדם מותר לקיימווכח דדבר הרמב"ם ממדברי חזו"א דהוהקשה 
אין צריךאכילת כלב מ הפסלנשדוקא כפשה ילגבי פת שעואם כן מדוע   ,בפסח

  אך אם נפסל רק מאכילת אדם צריך לבער.לבער, 
פשה הואיל וראוי לחמע בה עיסות לכן צריך שתפסלילגבי פת שעתירץ, שו

לכן מותר אף שנפסל רק בועשוי לחמע  ובתריאק שאינ ןכין שאה מ ,מאכילת כלב
  מאכילת אדם.

דם הפסח ונתבטלאם נתערב החמץ קו) "סי' תמז סע' ד'(ע "שווהנה כתב ב .ב
סתם ויש". וקיימא לן בשישים אינו חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו ויש חולקים

שםפסק דסי' תמב' דזה סותר להמבואר בשו"ע בהלכה כסתם. והקשו האחרונים 
הכא ואילו ,כל שנפסל מאכילת אדם קודם הפסח אסור לאוכלו בפסחשכהרמב"ם 

ם הפסח אינו חוזר וניעור ויהיה מותרתמז' פסק דכל שנתבטל בשישים קוד בסי'
א בסי' תמז' משמע דדברי השו'ע סותרים והעיקר להלכה"ומדברי הרמ .לאוכלו

כמו שכ' בסי' תמז' דאינו חוזר וניעור ומותר באכילה (ובדעת הרמ'א צ"ל דווקא
ח כתב לחלק בין תערובת שעשה בידיים לתערובת"פרהו ביבש ולא בלח עיי"ש).

דבסי' תמב' מדובר שעשה בידים את התערובת ולכן אסור ,שנעשית ממילא
  .בסי' תמז' מדובר בנעשה ממילא, אך באכילה

באלף ילוובכסא אליהו  (סי' תמז סק' ז') ביאר דהואיל והלכה שדבר המעמיד אפ
כ בסי' תמב' מדובר בחמץ שמעורב בתריאק ונחשב לדבר המעמיד ולכן"א ,לא בטל

  מז' ששם אין דבר המעמיד.כ בסי' ת"משא ,אסור באכילה
כ בסי' תמז' אין"ובכף החיים בסי' תמב כת' ליישב דבסי' תמב' ניכר החמץ משא

  וע"ע באורל"צ חל' ב' בהקדמה שהביא בזה עוד תשובות. .החמץ ניכר
אר יש להתיר לחולה שאין בו סכנה כדורים ותרופות שאין בהם טעםוולפי המב .ג

עשויים לרפואה אין חשש של גזרה שמאואע"פ שעשויים בידים כיון שהואיל ו
וגם לטעם של דבר המעמיד כתב ביחווה .דבמקום חולי לא גזרו רבנן ,יעשו במזיד

שהואיל והתרופות עשויים גם מדברים ,דחשיב זה וזה גורם') סי' ס (ח"ב  דעת
ואם אין חמץ ניכר אין שייך לחמע את החמץ. שאינם חמץ הרי זה וזה גורם עיי"ש.

ח שכתב "אבל שלא כדרך הנאתן כגון"יסודי התורה הפ"ה מרמב"ם בועיין ב
שעושין לו רטייה או מלוגמה מחמץ או מערלה או שמשהין אותו בדברים שיש בהן
מר מעורב עם איסורי מאכל שהרי אין בהן הנאה לחיך הרי זה מותר ואפ' שלא

ך  נהנה בהםומבואר דלחולה שאין בו סכנה התירו כל שאין הח .במקום סכנה עכ"ל
בתרופות וכדורים הואיל ואין דרך הבריאים לבולעם ורק ם כןוא ,דאין אכילה בכך

חולה בולעם לכן כל שאין בהם טעם ודאי דנחשב שלא כדרך אכילתו בכך אם יש
בהם טעם אסור דנחשב דרך אכילתו בכך. וכן ויטמינים דהואיל שגם בריאים

ן אפ' שאין בהם טעם ואע"פ שבולעיםלוקחים לחיזוק הגוף נחשב דרך אכילתו בכ
  יז).סי' א "ת מנחת שלמה ח"אותם (וע"ע בשו

ואף בדברים ,ה"יהקשו באחרונים דהואיל ואוכל (ובולע) חשוב "אחשבברם,  .ד
חזו"א דהואילותירץ ה שאין דרך אכילה בכך כאשר אוכל אותם מחשיבם לאוכל.

.וכל דעתו רק על סמים דאין חפץ בחמץ ,היודעתו על הסמים להכי אין בכך אחשב
 ב או"ח סי' צב'."חרות משה וכן דעת האיג

דכל שנפלימא לן אלא דיש לעיין בגדר חולה שאין בו סכנה דלגבי  שבת קי .ה
ד אין בדבר הכרח שהרי כל הטעם הוא"אך לענ למשכב נחשב חולי שאין בו סכנה .

ה אין אתכ הואיל ועשוי לרפוא"וא ,שלא יעשה כן במזיד או שיש דבר המעמיד
) שנוטה להתיר לכלשםת מנחת שלמה ("וע"ע בשו .הטעמים הנ"ל וכמו שביארנו
א שכת' להתיר טבלאות רפואה"וכן נראה מלשון החזו .חולי אף שלא נפל למשכב

,שמעורב בהן קמח הואיל ואין ראוי לחמע בהן ואין ראוים לאכילת אדם עיי"ש ףא
כבר לוקח כדורים כגון לחץ דם וכד'ומשמע שמתיר לכל רפואה. ולכן כאשר חולה 

אך כשלא לקח ורוצה ,אין צריך לשנות את הכדורים אף אם יש בהם חשש חמץ
להתחיל לקחת יבקש מהרופא מרשם של תרופות כשרות לפסח שהואיל וישראל

ומי שיש בביתו תרופות .כשרים וקדושים יש להמנע מכל דבר שיש בו חשש חמץ
 מש בהם לאחר פסח.שיש בהם חשש חמץ יכול להשת

  

" ììåë ùàøäøåú éëøã "  
 â"äøäàéàåîéì ïåðî à"èéìù  

  

  שליט"א ילו הםרבאהרב 



 

  "חד גדיא"ואגדה סוד ה

". ולפי חד גדיאהפיוט "את בסוף ליל הסדר שרים אנו בכל שנה הנה 
  פשוטו אין כל כך קשר בין פיוט זה להגדה של פסח ולליל הסדר. 

מצאנו  שליט"א מאת הגאון ר' שלמה לוינשטיין "האור קובספר "ומתו
ביאור נפלא בענין זה. והוא על פי דברי המדרש הידועים בענינו של 

שכידוע תרח אביו של אברהם היה עובד . לח, יג)ב"ר (ברהם אבינו א
ופעם אחת הושיב את אברהם בנו  ,ה לו חנות מלאה בפסליםתצלמים והי

וכל אחד שהיה נכנס כדי לקנות היה אברהם שואלו בן כמה  ,למכור בחנותו
והיה  .וכי אינך מתבייש לעבוד ולסגוד להבל וריק?! ,והיה מוכיחואתה? 
והנה  .וכך היה עושה לכולם .יוצא בפנים נפולות וידים ריקותדם אותו א
והניחה אותה לפני הצלמים. אשה אחת עם קערה מלאה סולת בידה  ההגיע

ר את כל הפסלים והשאיר רק את הגדול ומיד לקח אברהם מקל והחל לשב
לפשר הדבר  ושביניהם ונתן המקל בידו... כשהגיע אביו חשכו עיניו ושאל

ם לספר את כל אשר אירע, שנכנסה אשה ובידה קערה והחלו והחל אברה
הפסלים לריב למי שייכת הארוחה עד שהחליט הגדול בחבורה לקחת מקל 

", פסל יכול לזוז?שבר את כולם. תרח אביו השיב לו לפי תומו "וכי ו
  . שמעו אוזניך מה שפיך מדברואברהם ענה כנגדו י

ין בר במדרש שהיה ויכוח ומסופ. החליט תרח לקחת את אברהם לנמרוד
 .אם אתה לא רוצה לסגוד לפסל, תסגוד לאשמר לו אברהם לנמרוד. נמרוד א

. אם כבר עדיף לסגוד למים שהם יכולים לכבות את האשואברהם ענה לו, 
עדיף לסגוד , ענה לו אברהם תסגוד למיםוכשהשיב לו נמרוד, אם כן 

גד כל כח וכח מכוחות . וכך ענה לו כנלעננים שהם אלו שמביאים את המים
  עד שנמרוד התרגז והשליכו לכבשן האש. הבריאה 

מצרים היו עובדים לטלה וזהו אף ענינו של הפיוט "חד גדיא", כי כידוע 
", כלומר, ואתא שונרא ונשך לגדיא" -. ועל כך טענו כלפיהם ישראללגדיו

לחתול שחזק מהגדי גדי, אם כבר עדיף שתעבדו למדוע אתם עובדים 
קיבלו את הטענה הזו, ואמותו היום ואילך ם יהמצריאותו. ובאמת  וטורף

 ",אתא כלבא ונשך לשונראאך ישראל טענו שוב "ו התחילו לעבוד לחתול.
מצרים ושוב קיבלו עליהם  .הרי הכלב יותר חזק ומן הראוי לסגוד לוש

את הכלב. וכן חוזר חלילה היו אומרים להם ישראל, עבדו  ובדיעשמהיום 
כה את הכלב, או לאש ששרפה את המקל, או למים שכיבו את ישה מקלל

האש, וכן את השור ששתה את המים, או את השוחט ששחט את השור, או 
עד שהגיעו לגולת הכותרת את מלאך המות שנטל את נשמתו של השוחט. 

הוא כל יכול ששהוא מלך מלכי המלכים ב"ה ומי הוא זה ואי זה הוא הק
  רכות כולן.לתו לשדד את כל המעווביכ

פי זה מבואר היטב הקשר שבין ההגדה לבין הפיוט חד גדיא. כיון שגם ול 
יות סגדיא תכלית אחת להם, לפרסם ולהודיע את אפ דההגדה וגם ח

           האלילים וכי שווא והבל המה, ולא יאתה העבודה כי אם לה' לבדו. 

  מהלכות  הכשר כלים לפסח
כך א. כלים שמשתמשים בהם בחמץ במשך ימות השנה, אסור להשתמש בהם בפסח מבלי שיכשירם כדת, וכפי תשמישו של הכלי כך דרך הכשרתו כי כבולעו 

  פולטו.
ים רשת צלייה תבניות אפיה הכשרם שצריכים ליבון חמור באש עד שיהיו נצוצות של אש ב. כלים שהשתמש בהם ביבש דהיינו שלא באמצעות נוזלים וכגון שיפוד

  ניתזין מהם, שע"י כך נשרף כל החמץ הבלוע בהם, ואין צריך לנקות הכלים קודם הליבון כיון שהאש שורפת גם את הלכלוך שעליהם.
רותחים בכלי ראשון שעל גבי האש או חשמל וע"י כך נפלט כל החמץ שבכלי. וקודם ג. כלים שהשתמש בהם לבישול עם נוזלים כגון סירים צריכים הגעלה במים 

  הגעילם שנית. ההכשרה צריך לנקות את הכלי היטב מכל ממשות של לכלוך וחלודה ובפרט במקום חיבור הידיות וכדו', ואם לא עשה כן, צריך לנקותם ולחזור ול
  בלינים וכן כלי שמחמיצים בו את העיסה אע"פ שהם בצונן צרכים הכשר בהגעלה כדלעיל.ד. כלים שהשתמשו בהם לדבר חריף כגון מכתשת של ת

(חזון הוכשרה בכך ה. חצובה שמנחים עליה סירים על גבי האש או כיריים של גז יצריך לנקותה היטב ולהגעילה ברותחים ואם עירה עליה מים רותחים מכלי ראשון 

  ולכן טוב יותר ללבנה לכל הפחות ליבון קל ובפרט שקשה לנקותה מכל ממשות של לכלוך. (רב פעלים חאו"ח ד' סימן יז) ליבון  ויש המצריכים לה עובדיה פסח עמ' קלז). 
  ו. פלאטה חשמלית הכשרה כמו חצובה, ומכיון שאי אפשר ללבנה טוב יותר שיכשירה כמה שאפשר וישתמש בכיסוי נייר כסף עבה כל הפסח.

נה חמץ די לה בהגעלה כדי להכשירה לשימוש הפסח (והוא הדין כשבא להכשירה משימוש של בשר לשימוש של חלב, אך אם אירע ז. מחבת שמטגנים בה בכל הש
  (שם עמ' קלח). שנטרפה צריכה ליבון חמור באש) 

הפלסטיק. אבל כלי חרס אינם יוצאים  ח. הכשר זה מועיל בכלים העשויים ממתכות שונות או בכלי עץ או בכלי אבן וכן בכלים העשויים מחומרים שונים מסוגי
ם על אף שהליבון מידי דופיים לעולם דהיינו שכל כמה שיגעילו אותם ימשיכו ויפלוט מעט ממה שבלעו. ולכן אין להם הכשר בהגעלה. ואף ע"י ליבון אין להכשיר

ה אנו למדים לכל כלי שיכול להתקלקל במעשה ההכשרה וכגון ליבון שורף כל הבלוע בכלי, שכיון שיכול הכלי להבקע בליבון חששו חכמים שלא ילבנו כראוי. ומז
ם שחששו תבניות אלומיניום וכן הגעלת סוגים מסוימים של כלי פלסטיק (שלא עומדים בחום של הרתחה) שלא מועיל לו הכשרה אף אם יעשה אותה כדין משו

  חכמים שיחוס על הכלי ולא יכשירו כראוי.
פח המצופים בעירבוב של חומרים שונים ובניהם שחיקת אבנים וחול, דינם ככלי חרס (כיון שעוברין ייבוש בתנור כמו חרס) ואין ט. סירים קרמיים שהם כלים מ

  להכשרם לפסח. והוא הדין לשאר ימות השנה שאם נטרפו אין להם הכשרה. 
 

  (מתוך קיצור שו"ע ילקו"י החדש)מהלכות ברכת האילנות 

לנות שמוציאים פרחים, מברך: ''ברוך אתה היוצא בימי ניסן ורואה אי א
ה' אלהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם''. ותיקנו ברכה זו לפי שהוא ענין שבא 
מזמן לזמן באופן מחודש, שאדם רואה עצים יבשים שהפריחם הקב''ה. 

האילנות. ואין מברכים אלא פעם אחת ואין מברכים שהחיינו על ברכת 
  [ילקוט יוסף, ברכות עמוד תריט]. בשנה, ולא יותר. 

גם הנשים תברכנה ברכת האילנות, שאין ברכה זו נחשבת כמצוה  ב
שהזמן גרמא, שחכמים לא קבעו זמן לברכה אלא מה שמברכים ברכת 

אין זה האילנות בניסן הוא רק מפני המציאות שהאילנות פורחים בניסן, לכן 
  בכלל מצוות שהזמן גרמא. 

טוב לברך ברכת האילנות על אילנות הנטועים בגנות ופרדסים שמחוץ  ג
לעיר, ומכל מקום אין זה מעכב, ולכן אם קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר 
מסיבת טירדא או חולשה, ומכל שכן מפני חשש ביטול תורה, יוכל לברך 

  י על הלכות ברכות עמוד תריט]."ילקו[ברכת האילנות גם על אילנות שבתוך העיר. 

אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של מאכל כשיש בהם פרחים,  ד
  אבל על אילני סרק שאין מוציאין פירות אין לברך. 

מצד הדין די בשני אילנות אפילו ממין אחד. והמברך על מיני אילנות  ה
  וברכות עמוד תריט].  [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''זהרבה הרי זה משובח. 

אילנות המורכבים מין בשאינו מינו, יש אומרים שאין לברך ברכת  ו
האילנות עליהם, שהואיל וקיומם נגד רצון הבורא, אין לברך ולהודות 
להשי''ת על כך, ויש חולקים ואומרים שהברכה היא על כללות הבריאה, 

פ שהרוצה לסמוך על סברא "ולכן יכול לברך על אילנות מורכבים. ואע
שניה לברך עליהם אין למחות בידו, מכל מקום הבא להמלך מורים לו שלא 
יברך, שספק ברכות להקל. ואף בפירות הדר שיש פוסקים המקילין בו לענין 
הרכבה, אפילו הכי כיון שיש מחמירים בזה, וכן נקטינן לדינא לכתחלה, 

, ממילא יש לנו לחוש לדעתם ולדעת המחמירים הרי אינו יכול לברך על זה
לענין ברכה. ואף שאין הספק בברכה עצמה, מכל מקום הרי אין לנו דעת 
מרן שמכשיר, והדרינן לכללא דספק ברכות להקל. וגם ספק ספיקא בברכות 

  מ המברך יש לו על מה שיסמוך. "לא אמרינן, גם בדבר שהברכה נגררת. ומ
מורכבים, ומותר לברך  ומיהו סתם אילנות אין לחוש בהם שמא הם ז

עליהם ברכת האילנות בלא כל חשש, שהולכים אחר הרוב, ורוב אילני 
  מאכל אינם מורכבים. 

מותר לברך ברכת האילנות בשבת ויום טוב, ואין לחוש ולגזור פן ישכח  ח
ויתלוש מפרחי האילנות בשבת. אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך ברכת 

שש שיפסיד הברכה, אבל בסוף חודש ניסן האילנות בימות החול, כשאין ח
כשיש חשש שלא יראה יותר אילנות של מאכל עם פרחים, אין להימנע 

ודלא כהאור [ילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תרכ. מלברך ברכה זו בשבת. 
   שחשש משום בורר הניצוצות, שכבר כתב הרדב''ז דגמרא וקבלה הלכה כהגמרא]. לציון
בירך ברכה זו עד שגדלו הפירות, שוב אינו מברך. וכל שנפלו  אם לא ט

הפרחים, אפילו לא גדלו הפירות באופן שראויים לאכילה, רק התחיל גידול 
הפרי, אין לברך ברכה זו. ומכל מקום, אילן שהתחילו לגדול בו חלק 

 מפירותיו, אם יש בו עדיין פרחים וניצנים, מברך עליו ברכת האילנות. 

 שליט"א בן משה אובן רהרב 
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ð"òì ùã÷åî ïåìòää : çåðîåãéò ïá øúñà æ"ì  íééç 
ïá äçøéô æ"ì  á÷òé øîééð ïá ìçø ìàôøå æ"ì  

øéàî ïá äøôù æ"ì  á÷òé ïá âøåâ'äé æ"ì  àøæò ïá 
äçøô æ"ì   áøääùî ïá äæéì æ"ì  íééç ïá ïàîéìñ 

æ"ì  øåøã ïá äéòùé æ"ì  åäéìà ïá äðèìåñ æ"ì  
 ì"æ äãåòñî ïá äùðî íäøáà éøá ïá ìçø æ"ì  

 íäøáàïá  á÷òéæ"ì   åãéòñïá äáéáç æ"ì  øîåò 
ïá òáù úá æ"ì   ïåøäà ïá éàéç æ"ì   

 úøîäãòñ úá äøäéæ äøù ò"ä  äðîé úá ìçø ò"ä 
 ä÷áø úá äéç ò"ä  ðâäé úá äðç äùîå ò"ä  

úøôà úá ä÷áø ò"ä  ä÷áø úá äàì ò"ä  ïàéìéì 
úá äøâìà ò"ä  éøåìô äéøåøá úá íéøî øéàîå ò"ä 
 ä"ò ïñç úá ãåøá  ä"ò äèå÷òé úá èãåà úéãåäé
       
 çåðîä íåìù ïá äéç äðç æ"ì  ìàìöá ïá ìçø æ"ì  

íééç øåè÷éå ïá ìçø æ"ì  ïåòîù ïá äéìéîà æ"ì  
äùî ïá äîéìç æ"ì  áøä äéãáåò ïá á÷òé æ"ì  

äîìù ïá íéøî æ"ì  ìà÷æçé ïá â'èéìå æ"ì  úøî 
úéøåà úá äáéáç ò"ä  äãéòñ úá äîéòð ò"ä  

äøåôéö úá ìçø ò"ä  úéðåø úá äèðî úéìâøî ò"ä 
 ìçø úá â'äéø ò" ä ä.á.ö.ð.ú  

  

  שה
  (שמות יב, ג)"ויקחו להם איש שה לבית אבות" 

בעל חי עדין ורך ובשל כך כאשר הוא לוקה באחת מאיבריו 
כל איבריו מרגישים את הכאב בכך נמשלו בו עם ישראל, 

(במדבר ר אחד מהם חוטא ח"ו כולם מרגישים שנאמר כאש

"האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף"?  משל טז, כב): 
לבני אדם שהיו יושבים בספינה, נטל אחד מהם מקדח 
והתחיל לקדוח במקום בו הוא יושב. אמרו לו חבריו: מה 
אתה יושב ועושה? אמר להם: מה איכפת לכם, לא תחתי אני 

אין אתה רשות לעצמך, מפני שהמים  קודח?! אמרו לו:
  (ראה ויק"ר ד, ו). עולים ומציפים עלינו את הספינה 

והסיבה לכך היא משום שכל ישראל באים ממקור האחדות 
עה"פ (סנהדרין כז, ב. שבועות טל, א) ואב אחד לכולנו ולכן דרשו 

"וכשלו איש באחיו" שכל  אחד מקבל עונש (ויקרא כו לז): 
כאשר לא הוכיחו על מעשיו לפי שכל בגלל עוון חברו 

ישראל ערבין זה לזה. והפכו ובמידה טובה שמרובה ממידת 
פורענות כאשר עושה מעשה טוב השפעת הטובה היא על 
כלל ישראל. וזהו אחד הטעמים מדוע נצטוינו לצלות את 
קרבן הפסח כי בצליה הבשר נשאר בשלמותו [ואינו מתפורר 

ל הוא את מידת האחדות לחלקים כמו בבישול] ובזה מסמ
החי ח"א)    –(עפ"י אלפי ישראל               שישנה בישראל.

  

  פנימיותה של בת מלך
כבודה בת מלך פנימה" נתייסדו כמה דינים והלכות בענינים הכלל של "כל  אורמצינו כי ל

התלויים באשה. ודבר זה מורה שאין זו רק מעלה בעלמא או דרך חסידות, אלא שכך צריכה 
להראות ולהתנהג בת ישראל בחיי היום יום, וכפי שנהגו אימותינו הצדקניות מדורי דורות. ויש 

'האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם, אסור בכל ) (נזיר יב.לכך דוגמאות רבות, וכאותה שאמרו 
הנשים שבעולם', שיש לחשוש שמא קידש השליח את אימה או את בתה. ולא אומרים בזה שכל 

  דפריש מרובא פריש, כיון שדרכה של בת ישראל לשבת בביתה, ודינה כקבוע.
ונו מנכסיו, והבנים שמי שמת והניח בנים ובנות, הבנות יז(קלט:), וכן מצינו במסכת בבא בתרא 

יחזרו על הפתחים, משום שכבודה של האשה לשבת בבית ולא לחזר על הפתחים. וכן אמרו במסכת 
שאין מזמנין אישה חשובה לבית דין, אלא שולחים לה את סופרי הדיינים וטוענת (ל.) שבועות 

שות זאת בפני בפניהם והם מוסרים לב"ד. וכן אין משביעין אשה אלא בהצנע ואין מבזין אותה לע
  [כמבואר בערוך ערך הסת].הקהל 

(אה"ע סימן כא ס"א) דקדק כן מלשון השו"ע (ח"א סימן צא) ובשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז אויערבך זצ"ל 

אשה בשוק, אסור להלך אחריה', ומשמע שבאמת אין דרכן של נשים להיות בשווקים,  פגעשכתב '
ידוע שבדורות עברו היה דרכן של נשים צנועות ורק על דרך מקרה 'פגע' בה. והוסיף שם, כי כ

להיות בבית, שהרי "כל כבודה בת מלך פנימה". וכתב, כי ידועים דברי החתם סופר, שהטעם 
שנשים אינן מדליקות לעצמן נר חנוכה הוא כדי שלא תעמודנה על פתח הבית הסמוך לרה"ר, 

 ישראל. ל בנותשאין זה מדרך צניעות, ודבר זה סותר את הנהגת ה'הנה אהל' ש

ëúëøòîä úáåúë : 'çø ïéìåâøî12úåáåçø , äìè '08-9452903.  :ñ÷ô153-89452903:ì"àåã . salami1@bezeqint.net  
ì úåìàù â"äøä :äàøåää úéáéàåîéì ïåðîà à"èéìù- 052-7656488 øäâ"ä  éçéáà øëùùéà"èéìù- 050-4130321  

 :ã"îäéá úåéåìéòôîììåëé íì íéðééåöî íéëøáà•  úåðáøì äàøåäì ã"îéá•  áøò ììåë•  éîåéä óãä ììåë• ð"òì äçöðä íéøèôðä .  
äøåúä ú÷æçä úåöî øåáòá úåîåøúïåìòá úåçöðäå úåùã÷äì ïëåç øàåãä ÷ðáá ãé÷ôäì ïúéð - ï8795528 "äøåú éëøã"  
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  ה"בבא חאקי" –רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל 

  בכה' אדר ב' חל יום פטירתו של הצדיק רבי יצחק אבוחצירא שנודע בכינויו ה"בבא חאקי". 
יעקב לאביו רבי מסעוד אביחצירא, בנו של רבי  מרוקושב תאפילאלתהרב נולד בריסאני, במחוז 

 , ר' ישראל אבוחצירא.בבא סאלי, והדוד אביחצירא. אחיהם של ר' אבוחצירא
עקר מריסאני לעיירה  ה'תר"ףלמד ולימד במרוקו במשך שנים רבות ואף נשא בעול הנהגת הקהילה. בשנת 

אחיהם הגדול ר' ֶרַצח עקב הגזרות הקשות כנגד היהודים בעיירה ובפרט  בבא סאליבודניב יחד עם אחיו ה
עבר להתגורר עם משפחתו בעיירה ארפוד שהייתה תחת  ה'תרצ"ודוד אבוחצירא על ידי השלטונות. בשנת 

, עזב את מרוקו ועבר לגור 50, כשהיה בן ה'תש"הבשנת  ביד רמה.שלטון צרפתי. שם ניהל את הקהילה 
עקב הגזרות הקשות, וחשו בחסרון  תאפילאלת, שם התגוררו רבים שעקרו ממחוז אלג'יריהשב אוראןבעיר 

  ההנהגה של ר' יצחק.
זמן רב כיוון שהחלה גאולתן של ישראל, וכעבור שלוש שנים בשנת  אוראןאולם, ר' יצחק לא נשאר ב

. גבעת אולגהברה ביחד עם בניו ובנותיו שנולדו לו במרוקו ובאלג'יר והשתכן במע עלה ארצה ה'תש"ח
אל על בואו לארץ מיהר אליו לקבל פניו ולכבדו. הרב עוזי בן ציון חי עוזיאלהרב  ראשון לציוןכשנודע ל

ראה בעיניו את הכבוד הגדול שרחשו לו תושבי האזור, כיצד היו מנשקים את ידיו, שולי גלימתו ואף את 
האדמה עליה דרך. הרב שידע על גדולתו הרבה ועל השתייכותו למשפחת אבוחצירא והעניק לו את מצנפת 

 20-במשך כ. שם כיהן ברבנות לרב הראשי לרמלה ולודותו ולאחר מכן מינה א ,הרב הראשי שעל ראשו
נהג  .נצרךהיה ידוע במופתיו ובברכותיו, וביתו היה פתוח לרווחה לכל  הדתי. חינוךשנים ופעל רבות למען ה

  .פתיל תכלתעטורה ב ציציתללבוש 
הרב היה בדרכו לרמלה לאחר  .נתיבותבדרכו חזרה מ תאונת דרכיםבכ"ה באדר ב' ה'תש"ל נהרג ב

  ת.נ.צ.ב.ה .בבא סאלישהשכין שלום בית בין איש לאשתו ולאחר שביקר את אחיו ה

מחא דפסחא למי שאין ידו ידועה הזכות הגדולה של נתינת דמי ק
  משגת לקנות כראוי את צרכי החג.

הננו קוראים לך לבא לעזרת עשרות אברכי הכוללים אח יקר ! 
אברכים כ"י] שעמלים בתורה בכל ימות השנה  70שבמוסדותינו [

מתוך הדחק. וכבר דרשו חז"ל "אם ביקשת לעשות צדקה עשה 
  אותה עם עמלי תורה" 

  ₪ 440וסל גדול יותר בשווי ₪  220 -שווי סל מזון הוא כ
  

הקב"ה אומר "אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך", 
עמלי התורה בעת שמחתך והכנותיך לקראת החג זכור את 

  שפרנסתם דחוקה ופתח להם את הכיס ואת הלב.
 08-9452903לפרטים נא פנה בהקדם להנהלת המוסדות בטל' 
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