
האישה החיים והזוגיות
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה 
שבעת ימים" "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה או בן שנתו 

לעולה או בן יונה או תור לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן"

בעל הטורים שואל, מדוע בכל התורה כשהתורה נותנת אפשרות להביא תורים או 
בני יונה, התורה מקדימה את התורים לבני היונה, "תורים או בני יונה", ואילו כאן 

התורה כותבת "ובן יונה או תור" מדוע מקדימים את בן היונה לתור? 

ומתרץ שלסוג היונים הקרא "תור" יש תכונה שאם בן זוגו מת הוא מתאבל עליו ואינו 
מזדווג לאחר, לכן יש להקדים אם יש לך בן יונה "כדי לא לפרק תא משפחתי" !

ודגש  חשיבותו  ומכאן    ! חיים  ליצור  הוא  הוא תא שכל תפקידו  המשפחתי  התא 
התורה על קיומו.

נתבונן יותר ונראה כי יש לשאול מדוע הבורא צוה על אשה שהביאה חיים לעולם 
ועשתה את תפקידה האימהי בצורה כל כך מרשימה, "וטמאה שבעת ימים" !  מה 

מקום יש לטומאה במקום כל כך טהור וערכי?

כדי להבין זאת עלינו לברר מהי טומאה ומהי טהרה?

בית קברות,  "בי טמיא"  "עצמות" כמו  "טימי" שהוא בארמית  מלשון  היא  טומאה 
בית עצמות. המושג "עצמות" בתורה פירושו גוף ללא נשמה, כמו "עצמות יוסף". 

ובמילים אחרות גשמיות ללא רוחניות.

רשעים בחייהם קרויים מתים, כי כל עיסוקם הוא בגשמיות ללא רוחניות. חיים הם 
חיים בעלי משמעות רוחנית ! 

טהרה לעומת זאת פירושה זוך ונקיות, כמו שהתרגום מתרגם : טהור – דכי. מלשון 
זך ]ז' מתחלף בד'[.  נקיות המחשבה היא הדבקות בדבר הרוחני !

תלאור זא יובן שכאשר אדם מת – מיד תופיע טומאה, כלומר גשמיות נטו, הסתלל
קה הנשמה הרוחנית והנקיה.

הוא הדין במצורע החשוב כמת, והוא הדין באיש שיצא ממנו נוזל החיים, ובאשה 
שהריונה לא נקלט והיא ממתינה לחודש הבא שאולי בו ייקלטו החיים.

ולאחר כל זאת גם נבין שאשה בתקופת הריונה היא נושאת בחיים כפולים, חייה 
שלה וחיי תינוקה, וכאשר הוא נולד חסרים אצלה החיים הכפולים, ולכן שוב מופיעה 

טומאה.

דבר נוסף שאנו רואים כאן הוא שהאשה צריכה להביא חטאת, מהו החטא שלה?
מובא בביאור ר' עובדיה ספורנו "וכפר עליה - כי כל ימי זוב טומאתה תהיינה כל 
מחשבותיה פונות אל עסקי כלי הזרע ופעולתם, ולא תהיה ראויה למקדש וקדשיו 

עד שתביא כפרתה ותפנה אל הקודש":

וזהו דבר מדהים עד כמה גבוהות דרישות התורה מכל אדם אפילו מאשה פשוטה, 
והיא לא מרוכזת מספיק  תינוקה  בעניני  הריונה מחשבותיה תפוסות  כל  שבמשך 
בענינים רוחניים, יש כאן קצת "החטאה" מהחשיבה על רוחניות, ולכן כאשר תטהר 
להיא צריכה "לכפר" על כך ולשוב להתרכז בנושאים הרוחניים שזה תנאי סף לכ

ניסה לבית המקדש !

של  תפקידו  מהו  לעולם,  חיים  והבאת  ביצירת  האשה  חשיבות  מהי  מכאן  למדנו 
לחיי  דגש  נותנת  התורה  כמה  ועד  הרוחניים,  בנושאים  בהתרכזות  בעולם  האדם 

זוגיות מאושרים ושמחים מתוך אהבה כנה ונאמנת.            שבת שלום !

ניסן-כח ההתחדשות והצמיחה
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
להצלחה ורפואה שלימה: לר' שלום 

קלימיאן ומשפחתו הי"ו.
 ולהצלחת: דוד בן אסנת הי"ו, וציון בן  אסתר הי"ו. 
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שבת זו נקראת בשם "שבת החודש", על שום שכל בית ישראל יקרא השבת בספר שני את המפטיר 
בפרשת החודש, שפותחת במילים "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה". שהרי 

בשבת זו אנו נכנסים לחודש ניסן, חודש הגאולה, החודש שבו עם ישראל יצא ממצרים, ובו התחיל תהליך 
לידתם והיותם לעם, עם הנצח - "עם ישראל". ובאותה שעה קורא הקב"ה למשה רבינו ע"ה, ומראה לו את 

הלבנה, ואומר לו שאשר הלבנה מתחדשת מידי חודש, אותו זמן יהיה לכם "ראש חודש".

וכמו שפירש רש"י )שם(, בשם המדרש, החדש הזה. הראהו לבנה בחדושה )שמו"ר טו, כח.(, ואמר לו, כשהירח 
מתחדש יהיה לך ר"ח. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, על חדש ניסן אמר לו, זה יהיה ראש לסדר מנין 

החדשים, שיהא אייר קרוי שני, סיון שלישי ע"כ.  ויש להתבונן, מדוע דווקא בשעה זו שבו עם ישראל יוצא 
ממצרים, והקב"ה מצווה על לקיחת קרבן פסח, "ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית", ומלמדו את 

פרטי מצווה יקרה זו, דווקא באותה שעה מקדים הקב"ה ומצווה את משה במצווה הראשונה שצוו עם 
ישראל במצרים, את ענין מולד הלבנה, ומצווהו על ענין ראש חודש, וכי לא היה מן הראוי להקדיש לכך זמן 
אחר בפני עצמו, ומדוע אם כן דווקא עם ענין הציווי על קרבן פסח ובשעת יציאתם ממצרים, נצטוו על כך?

בה  נוהגים  שאנו  היקרה  למצווה  כיום  המקור  שהם  הגמרא,  דברי  את  ראשית  נקדים  הענין,  את  ולהסביר 
מידי חודש בחודשו, "ברכת הלבנה", בגמ' )סנהדרין דף מב.( הובא נוסל הברכה, "ברוך ]וכו'[ אשר במאמרו ברא 
תפארת  עטרת  שתתחדש  אמר  וללבנה  אמת  שפעולתן  אמת  פועלי  וכו',  צבאם  כל  פיו  וברוח  שחקים 
ברוך  מלכותו  כבוד  שם  על  ליוצרם  ולפאר  כמותה  להתחדש  עתידין  שהן  בטן  לעמוסי 
אמת"(,  "פועל  מברכין  שאנו  הנוסל  בענין  תכ"ו,  סי'  יוסף  ובבית  בתוס',  שם  )וראה  חדשים".  מחדש  ה'  אתה 

ורש"י שם כתב לבאר את הנוסח, בלשונו הטהורה, "וללבנה אמר - הקדוש ברוך הוא, שתתחדש בכל חדש. 
עטרת תפארת - היא זו לעמוסי בטן, סימן הוא להם שאף הם שמונים להם, עתידים להתחדש בגלותן כמותה 
ולפאר יוצרם. ע"כ. ומבואר אם כן, שעם ישראל נמשל ללבנה וכמו שהיא מתחדשת בכל חודש כך גם עם 
ישראל יש בו את ענין ההתחדשות, ועל כן נמשלו דווקא ללבנה. וכן הובא בפרקי דרבי אליעזר ]תחילת פרק 
יהיו ישראל מתחדשים  נ[: רבן גמליאל אומר: כמו שראשי חדשים מתחדשים ומתקדשים בעולם הזה כך 
ומתקדשים לעולם הבא, שנאמר: דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה'.

ומכאן נגזרת המילה "חודש", שרומזת על ענין ההתחדשות, וכמו שמצאנו במדרש, )ויקרא רבה )וילנא( פרשת אמור 
פרשה כט(, החודש לשון - "תחדשו מעשיכם". על כן מצווה הקב"ה את משה בשעת יציאת מצרים במצווה 

הראשונה, על ענין ראש חודש, משום שרצה הקב"ה ללמדו, שדווקא שהלבנה נראית כעת חלושה וקטנה, היא 
כמעט ואינה נראית, רק פס דק ועקום ניבט מבין העננים, ונראה שהלבנה כביכול סיימה את תפקידה, דווקא 
אז, הלבנה "מתחדשת" היא מחליפה כוחות לקראת חודש נוסף בה היא תאיר במלוא הכח והעוז, ועל כן זהו 
המסר גם כלפינו, "עם הסגולה" הנמשל ללבנה, גם בזמנים של חידלון ושל קושי שנדמה כאילו הכל אבוד, 
זמנים שבו הכל בשפל, הרוחניות, הגשמיות, ונראה שאין זיק של תקווה באופק, דווקא באותה שעה, הרם 
עינך לשמים ותלמד מהלבנה שכל חודש עוברת היא את אותו תהליך של חדלון וצמיחה, הסתתרות והתגלות, 
למשום שזה טבעו של אדם שיש לו זמנים של גאות וזמנים של שפל, זמנים של התעוררות וזמנים פחות,   בגש
מיות ורוחניות. ועל כן אל לך להיבהל מכך. אלא אדרבה בכל פעם כזאת לנצל את הנחיתה לנסיקה גבוהה.

ועוד  טומאה  שערי  מ"ט  של  התהום,  פי  לפני  רגע  היה  ישראל  עם  שבו  ניסן  חודש  של  ומהותו  עניינו  וזה 
ההתחדל כח  את  מקבל  ישראל  ועם  פתאום,  בפתע  הגאולה  מגיעה  אז  דווקא  חזור,  היה  ולא  קט   רגע
מצאל מכך  ויותר  קדושה. שערי  לנ'  טומאה  שערי  ממ"ט  לטפס  ומתחיל  התורה,  את  לקבל  מנת  על   שות 

כל השנה מצד  עמו  יהיה  ואדם, מה  על כל אדם  גוזר  ניסן הקב"ה  חודש  נו בספרים הקדושים, שבראש 
ונ ניסן,  חודש  ראש  ביום  ושנה  שנה  בכל  מתחדש  זה  וכח  ישראל,  לעם  שניתן  טבעי  והעל  הרוחני  להכח 

מאהבה.  השם  בעבודת  התחדשות  לקבל  היא  האדם  עבודת  ניסן  חודש  ראש  וביום  השנה  לכל  בו  קבע 

וכן ביאר בספר שפתי צדיקים )פרשת בראשית( בשם הרה"ק מהר"צ הכהן מרימינוב, שלכאורה מדוע התורה 
להשמיענו  הכתוב  בא  ודאי  אלא  "לכם"?  ומהו  הוא,  ראשון  לומר  אפשר  והיה  "לכם",  הוא  ראשון  אמרה 
שיש בחודש הזה שני מיני התחדשות, אחד הוא התחדשות השכל שבזה החודש ניסן עלה ברצונו הקדוש 
איך  שידעו  ודעת,  בינה  חכמה  להם  להוסיף  קרובו  עם  ישראל  לבני  ובפרט  שאת,  ביתר  לברואיו  להטיב 
לקרב אליו יתברך בתורה ובמעשים טובים בלב טהור ורוח נכון, שיתחדש בקרבם לפרסם אלהותו יתברך 
התורה  חכמת  ידי  שעל  היינו  השני  התחדשות  עוד  להם  יהיה  זה  ידי  ועל  הברואים,  ובכל  העולמות  בכל 
יתעורר עליהם המקור העליון לחדש עליהם כל השפעות טובות ישועות ונחמות הצריכים לכל השנה. ע"כ. 
כולה.  השנה  לכל  וגשמיות  ברחוניות  ישועות  להשפיע  זה  חודש  של  העצום  כוחו  את  אנו  רואים  כן  ואם 

שאנו מברכים ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן, משום שהאדם עץ השדה, ואם הבריאה מתחדל  זהו הטעם
לשת והאילנות מלבלבין, וכל הבריאה לובשת מלבוש חדש, זהו אות וסמל עבורנו שזהו הזמן להתחדש. וחשב

תי לבאר בעניי, שזה הפירוש בדברי הגמ' "האי מאן דנפיק" מי שיוצא ורואה אילנות מלבלבין, ומדוע הלשון 
'יוצא'? )והפוסקים רצו לדייק מלשון זה שיש לצאת מחוץ לעיר בברכת האילנות, ואכמ"ל(. והביאור הוא ע"ד הדרש, שכדי 
לראות בפלא הבורא ובכח ההתחדשות של הבריאה, אדם חייב לצאת מהיכן שהיה, לצאת - פירושו מכל העבר 
ומכל הנפילות, ולתרכז בפריחה ובהתחדשות, ובכח זה יזכה לכח ההתחדשות המופלא שטבע בנו הקב"ה.

יהי רצון הבורא שיתקיימו בנו כל הברכות שבתורה כולם, וכימי צאתינו ממצרים בחודש הזה, שהוציאנו 
מעבדות לחירות ומאפילה לאור גדול, כן יראנו הקב"ה ניסים ונפלאות, מעבדות לחירות עולם, ומשיעבוד 

לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



מעניינא דיומא/ המצות בהלכה
ושמרתם את המצות| נאמר בתורה ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם 
מארץ מצרים, )שמות פרק יב – יז(.ופירש רבינו בחיי ושמרתם את המצות זה שימור משעת קצירה שלא 

יבואו עליו מים.
וכך פסק השלחן ערוך )תנג -ד(  לגבי המצת מצוה שאוכלים בליל הסדר, טוב לשומרן שלא יפלו עליהם 
מים משעת קצירה. וביארו המפרשים שם:  דהיינו דוקא משעת קצירה, אבל קודם קצירה, שעדיין הם 
מחוברים לקרקע אין לחוש.)מ"ב שם(.  אולם אם התבואה התייבשה במחובר לקרקע ואינה צריכה עוד 

לקרקע, אם ירדו עליה גשמים היא מקבלת חימוץ )כמבואר בשו"ע סימן תס"ז -ה(. 

קצירה,  משעת  משומרים  שלהם  המצות  כל  שיהיו  החרדים  נוהגים  זה  דמטעם  אדם"  ה"חיי  וכתב 
ומקפידים  לקצור דגן של מצה שמורה בעוד התבואה לחה קצת וצריכה לקרקע )משנ"ב תנג ס"ק כב, וסי' 

תס"ז ס"ק יז(.

ויתרון, אך אינו לעכובא, מכל  ואף שמלשון השולחן ערוך משמע שאכילת מצה שמורה הוא מעלה 
מקום דעת הפרי חדש להכריע ששימור משעת קצירה הוא חיוב גמור מעיקר הדין, ואם אכל בלילה 
הראשון של פסח מצה שאינה שמורה לא יצא ידי חובתו. ולכן נכון להקפיד למצה של מצוה לקנות 

מצה שמורה משעת קצירה. )בה"ל תנג ד"ה טוב(.  

מצה שמורה לכל ימי הפסח| מנהגו של הגר"א לאכול כל הפסח מצוה שמורה משעת קצירה, מטעם 
חיים פלאג'י  והזהיר על כך הגאון רבי  ירד עליהם מים במחובר לאחר שהתייבשה החיטה.   שמא 
"אשרי אדם הנזהר לאכול מצה משעת קצירה, ואל יחוס על הדמים, כי ביוקר עמד לו החיטים, דגם 
ה' ביוקר עמדו לו ישראל כדי להוציאם ממצרים כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "הבן יקיר לי אפרים" 
)מועד לכל חי(.ועל כן טוב לכתחילה לאכול בכל ימי הפסח מצה שמורה משעת קצירה, ואף במצות מכונה 

יש להקפיד על מצה שמורה משעת קצירה )אור לציון פרק יא תשובה ב(.

| הזמן הראוי הוא לאחר חצות היום, כי עד חצות היום עדיין קיימת לחל םהזמן הראוי לקצירת החיטי
לוחית טל. )דעת תורה(.

שמירה בהובלת הקמח למאפיות| יש מן האחרונים שהסתפקו האם מותר לשלוח את הקמח שמורה 
בהובה ע"י פועלים נכרים בלי משגיח כשרות מפני שיש חיסרון בשמירת הקמח, שהזהירה עליה תורה 
,ושמרתם את  המצות" )ספר תוספת ירושלים(. ובוודאי שלכתחילה יש להזהר בזה. )שדי חמד מערכת חמץ ומצה סימן 

יא ,ו בה"ל תנג ד"ה ולפחות(  .

מצות מכונה או עבודת יד| יש אומרים שאין יוצאים ידי חובה במצת מצוה בליל הסדר במצות שנעשו 
במכונה שמן הדין )שו"ע סימן תס סעיף א( אין אופין מצת מצת מצוה על ידי גוי ולא על ידי חש"ו, מפני שאין 
בהם דעת לכיון "לשמה", ומצות מכונה לא עדיפות מאילו נעשו ע"י גוי או חש"ו. )שו"ת האלף לך שלמה סימן 
לב(. מאידך יש מן הפוסקים שהקלו בדבר והתירו. (שו"ת אחיעזר חלק ג' סימן ס"ט אות ה' ושו"ת דברי מלכיאל חלק ד' 

סימן כ). אולם הרבה מן הפוסקים הכריעו שאין יוצאים ידי חובה בליל הפסח במצות שנעשו במכונה, 

אלא במצות שנעשו בעבודת יד )כן סבר החזו"א חוט שני פסח פי"ב. תורת המועדים בשם הגר"ח קנייבסקי, אור לציון ח"ג 
פי"א, ולדעתו אין יוצאים ידי חובה אף במצות שנאפו ע"י גריל חשמלי עי"ש(.

ויש אומרים שלכתחילה יש להשתדל לקחת למצת מצוה של ליל בסדר הנעשית עבודת יד, ובדיעבד 
יוצאים ידי חובה המצה שנעשית ע"י מכונה חשמלית (חזו"ע עמוד קד(.

מצות מכונה/ יד בשאר ימי הפסח| מצות יד שנעשו בזהירות וזריזות גדולה, ושמרו מלהניח את המצות 
לפני האפיה בלא עסק, עדיפות על מצות מכונה המצויות, אבל אם לא הקפידו כל כך במצות יד, 

מצות מכונה עדיפות עליהן )אור לציון פי"א תשובה ז(.

מעשה שהיה| מעשה בחסיד אחד שהגיע עם אשתו לפני רבי משה מקוברין, וביקש להתגרש. האיש 
הקפיד, כמנהג החסידים, שלא לאכול בפסח "מצה שרויה", שנרטבה במים או במשקה אחר. אולם 

האישה לא הסכימה להקפיד על מנהג חסידי זה והכשילה אותו באכילת מצה שרויה.

הרבי לא נענה לבקשתו של החסיד, וגזר עליו להשלים עם זוגתו. וכך סיפר הרבי לאותו חסיד: "יודע 
אתה כי מורנו הרבי מאפטא היה מקפיד מאוד לאכול בפסח רק 'מצה שמורה' – מצות מהודרות 
שהקמח שממנו נוצרו נשמר בקפדנות בשמירה מיוחדת עוד משעת הקצירה של החיטים, כדי שלא 
יבוא במגע עם מים ויחמיץ. מצותיו המהודרות של הרבי היו נאפות במיוחד בערב החג, והן נשמרו 
העיר.  עניי  בשביל  מצות  לבקש  צדקה  גבאי  באו  הפסח  בערב  אחת,  פעם  בביתו.  במפה  עטופות 
הרבנית, שהיתה טרודה בעיסוקיה לקראת החג, נתנה להם בלי משים את המצות השמורות המיוחדות 
לבעלה הרבי. רק לאחר זמן מה ראתה מה קרה, והנה המצות אינן. נבהלה הרבנית ולא ידעה מה 
לעשות וכיצד תאמר זאת לבעלה. לבסוף, לקחה מצות פשוטות שאינן 'שמורות', הניחה אותן בתוך 
המפה, במקום המצות המהודרות, ולא גילתה לבעלה שכך עשתה. כך ערך הרבי מאפטא את הסדר 

עם מצות פשוטות, שאינן שמורות.
לאחר חג הפסח בא גם אל הרבי מאפטא זוג נשוי. גם במקרה זה רצה האיש לגרש את אשתו בגלל 
שזו סירבה לבשל לו מאכלים שאינם מכילים 'שרויה'. אז קרא הרבי מאפטא לאשתו הרבנית ושאל: 

'אמרי לי את האמת, אילו מצות הגשת לשולחן בליל הסדר?'
'הגשתי  'אינך צריכה לחשוש,' הרגיע אותה הרבי, 'אמרי לנו.'  ולא ידעה מה לומר.  שתקה הרבנית 
מצות פשוטות', השיבה לבסוף האישה.     כששמע זאת, פנה הרבי מאפטא אל האיש ואמר לו: 'אתה 
רואה, בני? אני ידעתי כי מונחות לפניי מצות פשוטות בליל הסדר, אך התנהגתי כאילו איני יודע זאת, 
כדי לא לבוא לידי 'קפידה', לכעס ומריבה. ואתה רוצה לגרש את אשתך רק בגלל מנהג חסידים?' 
כך פייס אותם הרבי מאפטא, והם חיו מאז בשלום". בסיפור זה פייס גם רבי משה מקוברין את הזוג 

שבא לפניו, והם שבו לביתם בשלום.

ברכת האילנות וערב פסח

שאלה: ראש חודש ניסן שחל בשבת האם לברך ברכת האילנות 
בשבת זו משום זריזין מקדימין למצוות.

תשובה: יש בזה משום זריזין מקדימין למצוות ויברך אפילו בשבת. ובפרט 
דבאי בית הכנסת ינהגו כן כדי לזכות את הרבים כיון שרוב הציבור מגיעים רק 

בשבת.
לברך  שלא  הסוברים  יש  האילנות  ברכת  בענין  שבת  כל  לגבי  ביאורים: 
טעם  ועוד  פ"ו.  ח"ג  אול"צ  ושו"ת  א'  סי'  במל"ח  כ"כ  יתלוש  שמא  משום 
ומברר  הנשמות  שמתקן  בזה  בורר  משום  ד'  ס"ק  רכו'  בסי'  בכה"ח  כתב 
)וימהר  ויש שתירצו  ויש שדחו טעם זה דהוי בורר אוכל מאוכל,  הניצוצות. 
פסח  בחזו"ע  ולמעשה  הצדיקים.  לנשמות  נפש  פיקוח  דהוי  אברהם( 
חושש  אם  ורק  בשבת  לברך  שלא   טוב  מהיות  שלכתחילה  הכריע  כ'  עמ' 
שיפסיד הברכה רשאי ולכאורה סתר עצמו שבעמ' כג' בסוף ההערה סיים 
בשבת   ניסן  חודש  ראש  שחל  התשנ"ה  בשנת  למעשה  הלכה  הוריתי  וכן 
ויש  חודש.  בראש  לברך  תמיד  כמנהגינו  עם  ברוב  אילנות  בשבת  ובירכנו 
שרצו ליישב שחשש באותה שנה שלא יהיה לבלוב וזה תימה וכי בשביל כמה 
שעות יש חשש. ויש שרצו ליישב שרצה להראות הלכה למעשה וגם זה תימה 
שנמצא סותר דבריו. ולענ"ד יש ליישב דשאני כשהוא בתחילת חודש ניסן 
שיש בזה גם זריזין וגם שיהיה ברוב עם לכן בירך אז בשוני משאר השבתות 
שבחודש ניסן שלכתחילה לא לברך אז. ולכן גבאי בתי כנסיות שיעשו כך 
ומהודר הוא ובפרט שרוב הציבור מגיע רק בשבתות ויש בזה זיכוי הרבים.

שאלה: האם אפשר לברך ברכת האילנות על פרי הגדל בעציץ נקוב או בעציץ 
שאינו נקוב.

תשובה: אם יש לאדם רק עציץ לברך עליו ברכת האילנות רשאי בין על עציץ 
נקוב ובין על עציץ שאינו נקוב.

ביאורים: עיין בקובץ מבית לוי תשנג' ג' עמ' טו' שהכריע שאפשר לברך  
גם על עציץ נקוב וגם על עציץ שאינו נקוב כיון שהברכה היא על עצים 

פורחים.  ואף שיש שהסתפקו אם אפשר לברך על עץ שאינו חייב בתרומות 
ומעשרות כמבואר בכי בא מועד פסח ח"א עמ' ד' לגבי חממה והכרענו 

דשב ואל תעשה עדיף, אבל אם זה מה שיש לאדם אין חשש בזה.

שאלה: כיצד מכשירים בקבוקים ומימיות וקופסת גלידה לפסח ששהה בהם 
החמץ כ"ד שעות שהרי כבוש כמבושל.

תשובה: לכתחילה יש להכשירם בהגעלה בכלי ראשון אפילו שאינו על האש 
ובלבד שיהיה בחום של יד סולדת בו שהוא שמונים וחמש מעלות ומעלה, 

ובמקום צורך גדול שלא עשה כן יעשה שאלת חכם.
ביאורים:  הפמ"ג בא"א בסי' תנא' ס"ק יז' נקט כיון שכבוש כמבושל 

וממילא חמץ כבוש בנוזל בכלי כ"ד שעות נחשב לבליעה בבישול, ממילא 
חייב הגעלה ודי בכלי ראשון שאינו על האש ואינו מעלה רתיחות. וכתב 

בכה"ח תנא' ס"ק קג' שלפחות שיהיה בשיעור של יד סולדת בו 85 מעלות. 
ולגבי בדיעבד במקום הפסד מרובה משמע בשו"ת יבי"א ח"ט יו"ד סי' ה' 
שיש להקל שעשה ספק ספיקא ששיטת רש"י שכבוש הוא רק בחומץ, ויש 
אומרים שרק בשלשה ימים הוי כבוש ויש סוברים שאין כבישה בכלים כלל 

ולכן במקום צורך גדול בדיעבד יעשה שאלת חכם.

.



סנגורית ושמה שבת מוקדמת
       אולי זה סוג של מחלה. אולי זה רק חוסר רצינות. אולי זה פגם ביראתל

שמים. אולי. מה שברור שברבבות בתים בישראל, נכנסים אל השבת באמוק של 

חוסר נשימה, מתוך לחץ אדיר של חוסר הספק, אי עמידה בזמנים.

תמיד שוכחים משהו, חסר משהו.

ברגע האחרון מצחצחים נעלים.

בשניה האחרונה מושכים את האוזניים, כי אין מים חמים בתרמוס, לא לתינוק ולא 

לאורחים.
אוי, שכחנו לחתוך נייר...

אוי, לא כיוונו שעון שבת של המקרר...
גוועלד! לא גיהצתי את החולצה הלבנה השבתית שלי.

זה קורה כמעט בכל בית, בגוונים שונים, באוקטבות שונות, ברמות לחץ כאלה 

ואחרות, אבל זה קורה, וזה לא מכובד, ויש בזה נופך לא מבוטל של זלזול בשבת 

קודש. עליה נאמר "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה".

והמתנה הזו היא בבת-עינו של הקב"ה, היא הכתר, היא היהלום, היא צינור השפע 

המחבר אותנו מן העולם העכור והגשמי אל 

העולמות העליונים הזכים, המשפיעים עלינו מן הטוב מן החסד ומן הרחמים.

וכשאנו מקבלים את פני השבת, בתו של מלך, בנשימה קצרה, בלחץ

לוהתשת כוחות, בע

לרפול חושים, ולעי

תים בכעס נורא על 

בני המשפחה, זה 
אינו מכובד, בלשון 
המעטה. זו אפילו 

בושה וחרפה. ככה 

לא מקבלים אורח.

... ואל תביאנו לידי 

בזיון ... ויש בכך 

הרבה מן הבזיון. כך 

לא היינו מקבלים פניו אפילו של מלך בשר ודם.

אין ספק, יש לנו חור שחור בתודעת העומק הרוחב בעניין חשיבותה של השבת, 

ואיננו מחפשים כאן אשמים, ואין מזרזין אלא למזורזין.

מסופר על הרידב"ז כי בעת שכיהן כרבה של סלוצק, הגיע כבר לגיל זקנה ושיבה, 

וחלה לפתע במחלה קשה.

ובעודו על מטתו סובל מחוליו, עלתה נשמתו לבית דין של מעלה, שם המתינו לו 

הדיינים.
"והדין היה ברור לחלוטין" סיפר הרידב"ז "נגזר עלי למות ולהחזיר נשמתי לעליונים. 

אלא שאיפשרו לי לסנגר על עצמי, ואמרתי לדיינים, בימים אלה אני שוקד על 

כתיבת פרוש לש"ס הירושלמי. וכידוע לכבוד מעלתכם לש"ס הירושלמי אין הרבה 

פרושים. וזו תרומה חשובה מאין כמותה לעולם התורה...".

היסו אותו הדיינים "נו, נו, יש מספיק תלמידי חכמים שיוכלו לסיים את מלאכתך 

המונומנטלית על הירושלמי, עם כל נחיצותה. לא זו סיבה מספיק טובה להאריך את 

חייך...
"ואז נסיתי" מספר הרידב"ז "סנגוריה מכיוון אחר. אני מוסר נפשי לעזור לאלמנות 

ויתומים. והחסד מעלתו עצומה...".

והדיינים בשמי מרומים, גילו קוצר רוח. "גם זו לא סיבה מספקת לתת לך אריכות 

ימים, תמיד נוכל למצוא גבאי צדקה מסורים ויקרים לפחות כמוך, שיעשו גדולות 

ונצורות למען יתומים ואלמנות. גבאים טובים לא חסרים...".

הרידב"ז חש באותן שניות שנידמו לנצח, חוסר אונים. הוא רצה לחיות, הוא ידע שיש לו עוד 

מה לתרום בעולם העשייה, אך לא מצא לעצמו כף זכות שתטה את המאזניים. לפתע הוא 

נזכר...
"רבותי הדיינים לפני חיתום גזר דיני למיתה, אני רוצה לספר לכם שרעייתי ואנוכי מקבלים 

את פני שבת המלכה כבר בליל שישי. אצלנו הבית מבריק ומצוחצח בליל שישי, המפה פרושה 

על השולחן, הפמוטים מוכספים ניצבים להם על גבי מגש הכסף מלאים בשמן זית זך, התבשילים 

עשויים היטב, ניחוח השבת מתנוסס באוויר הבית. בערב שבת, ביום שישי, אני נושא ונותן בדעתי, 

מה אוכל להוסיף עוד לכבודה של שבת... ודומני שאין בעולם עוד יהודי שמרחיב את תוספת 

השבת כמוני...".

הדיינים נאלמו דום. זו היתה טענה ניצחת, וסנגוריה חותכת דין. בית הדין שבעליונים פסק 

לרידב"ז עוד 20 שנות חיים, במהלכן הוא הספיק לסיים את פרושו על הירושלמי, לעלות 

לארץ ישראל, להתגורר בצפת, ולהקים ישיבה מפוארת ובה 150 תלמידים.

דברי חכמים – שבת

כל מצווה מתקנת איבר אחד של האדם – השבת מתקנת את כל הגוף.

)רבי אריה לייב מגור(

)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

לפעמים, על האדם לחפש את התשובות לא מחוצה לו ולא על ידי מישהו/משהו חיצוני, 

אלא בתוך עצמו, בפנימיותו.

כך כותב רבי חיים זייצ'יק זצ"ל, בספרו "קול מבשר:" "האדם שוכח לגמרי כי יחיד בא 

לעולם, יחיד יוצא מן העולם, כדברי בעל חובות הלבבות, שער חשבון הנפש, למה האדם 

מבזה את עצמו, את ה"אנוכי" שלו, את הידיד האמיתי, למה פונה הוא עורף לעצמו, למה 

אינו מוצא אף מילה אחת להתדבר עם עצמו, שיתדבר עם הנפש שלו". וכך עשה החכם 

מכל אדם: "ונתתי את ליבי")קהלת א,' י"ג(, וכן, "תרתי בליבי" )שם ב,' ג'(, "כי את כל זה 

נתתי אל ליבי " )שם ט,' א'(. 

אני מעמיק פנימה אל תוך הפנימיות של עצמי, ומנסה להעלות בעיני הדמיון את שורש 

הבעיה, שבה עלי לטפל. איך משתמשים בהכנעה? בשלב של הכנעה אני חפץ להעמיק 

פנימה, אל תוכי, כדי לזהות בעיני הדמיון את שורש הבעיה, כדי שאוכל להסירו בשלב 

ההבדלה. אני אעשה זאת על ידי הרפיה של המודעות, בניסיון לעורר את הפנימיות 

ולהציף מתוכה את השורש האמיתי של הבעיה.

חשוב לציין, שגם אם לא יעלה באמת שורש הבעיה, יכולה לצוף השלכה, או איזשהו ציור 

סמלי של שורש הבעיה. זה יכול להיות משהו אבסטרקטי כמו ענן שחור, עיגול אפור וכד.' 

מאחר ש"מה שהמוח מצייר – הגוף מייצר", אם נסלק את הביטוי הסמלי, הגוף יפרש זאת 

כמציאות שהתרחשה, וממילא עשוי להתרחש ריפוי. 

אדם כבד משקל מגיע לרופא, ושואל אותו מה עליו לעשות כדי לרזות. הרופא מורה לו: 

"אתה צריך להתחיל להניד את הראש שלך ימינה ושמאלה".

 מסתכלים פנימה ופותרים את הבעיות

 "מתי בדיוק אני צריך לעשות זאת?", מברר האדון.

והרופא עונה לו: "בכל פעם שמציעים לך לאכול"...

אנשים נוטים לחפש פתרונות מורכבים ומסובכים, 

כאשר הפתרון האמתי הרבה יותר פשוט ממה שהם 

חושבים. קיימים פתרונות פשוטים לבעיות רבות, 

אבל על אף היותם פשוטים וקלים לביצוע, במקרים רבים הם אינם מתבצעים מעצמם. 

הפתרונות הללו מצפים לאדם שיבחר בהם, וינהג על פיהם. 

אם אדם פוקח את עיניו ומנסה לאתר את הפתרונות, ולאחר מכן מטפל בעצמו באופן נכון, 

הוא עשוי למנוע מעצמו הרבה צער ונזק.



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 18:38 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  18:18  -מנחה מניין ב'

 19:30 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .שליט"אעובדיה 

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:30
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -17:00
 ".סחפ -שליט"א ב"הלכות 

בענייני שיעור בהלכות  -19:10
דוד אטדגי עם הרב דיומא 
 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי " מפי הרבהפסח חג"הלכות שיעור ב: יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים


