
ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכוֹל  ל דִּ כָּ

ֵקָבה )יב,ז( ָכר אוֹ ַלנְּ זֹאת ּתוַֹרת ַהּיֶֹלֶדת ַלזָּ

ההשקעה הטובה ביותר - חכמה
התורה מצווה את היולדת להביא קרבן של כבש ומסכמת 
ש’’זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת’’ ואח”כ מפרטת שאם היולדת ענייה, 
הייתה  ולכאורה,  יונה.  בני  שני  או  תורים  שני  שתביא  די 
התורה צריכה לפרט גם את דיני היולדת הענייה ורק אח”כ 
לסכם ‘’זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת’’, כך שואל רבי שר שלום מבעלז.

ויהיה ביכולתה  ומתרץ שאכן המצב הרצוי שתהיה עשירה 
להביא קרבן עשיר ואם לא תמצא, רק אז תביא קרבן עני, 
כלומר שזהו המצב הלא רצוי שתהיה ענייה, וממשיך בספר 
שיכולה  ביותר  הגדולה  שהעשירות  ומבאר  נפשי”  “ברכי 

להיות לאדם היא עשירות בתורה ומעשים טובים.
הרב זילברשטיין סיפר שיום אחד התפשטה הידיעה שהרבי 
כמה  מדברותיו.  וישא  ישראל  לארץ  הגיע  מקלוייזנבורג 
היום  ועד  דבריו  את  לשמוע  נסענו  בתוכם  ואנכי  בחורים 
מצלצלים באוזני דברי הרבי. הפסוק אומר בתהילים )יט,יא(: 
צּוִפים’’.  וְנֶֹפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמָּפז  ִמָּזָהב  “ַהֶּנֱחָמִדים 
את הזהב אי אפשר לאכול, אך ההנאה מופקת משוויו הרב, 
הדבש פחות יקר אך טעמו טוב ואפשר לאכול ולהנות ממנו.

בתורה יש גם מתיקות נפלאה וגם יקרה היא מכל. ועכשיו 
נחשוב לאחר השואה האם יש בליבנו ספק כלשהו שהתורה 
שראינו  הראיה,  הרי  מדבש?  או  מזהב  יותר  הרבה  שווה 
איזה ערך עלוב יש לכסף ולזהב בימים כאלה וכי מה הוא 
שווה אם כל האנשים שסביבנו נופלים ומתים כמו זבובים וכי 

שווה הוא יותר מקליפת השום?!
ובנוגע לדבש האם צריך להמחיש בפניכם את העובדה שאין 
בעולם מתוק יותר מאשר דברי התורה? הקניין היחיד שיש 
החכמה  קניין  הוא  מרובה  הנאה  לו  הגורם  בעולמו  לאדם 
את  ממנו  לגזול  יוכל  לא  ואיש  נצחים  לנצח  בלבו  הנשאר 

הקניין ההוא.
קנה  “זה  פירושו-  ש’’זקן’’  אומרים  שחז’’ל  הוסיף  הרב 
חז’’ל  לימדונו  אלא  ‘’זקנח’’,  לומר  צריך  היה  והרי  חכמה” 

שהקניין היחיד הוא קניין חכמת התורה.
בתקופתנו אין כל צורך להמחיש את העובדה שאף קניין לא 
שווה לקניינה של תורה, מצוות ומעשים טובים. אנשים שהיו 
גילו  בבנק,  להם  ממתינים  שלהם  שהמילארדים  בטוחים 
חיים מצאנז  היה. הרבי  כלא  לא בהיר שהכל פרח  בבוקר 
התגבר על כך שאיבד את אשתו וילדיו, נשא אישה חדשה 
חולים  ובית  “צאנז”  קריית  את  הקים  ישרים  דור  העמיד 
בתורה  היא  ביותר  הטובה  שההשקעה  ידע  כי  “לניאדו” 

ומעשים טובים.  

הרב פינקוס הביא מעשה שבאחת השנים נכנסו גבאי 
העיר “בריסק” אל ביתו של רבי חיים, וגילו לחרדתם 
כי בבית שורר כפור נוראי. אם נביא בחשבון את הקור 
מחומם  היה  לא  שהבית  העובדה  בצרוף  הארופאי, 
כלל, נוכל לקבל מושג מה אודות הקור הנורא ששרר 

בו...
כאשר התגלה הדבר לגבאי העיר, הם מהרו לעשות 
מעשה. הם שלחו ומלאו את המחסן של הרב בעצים, 

תקופה  במשך  לחימום  להספיק  כדי  בהם  די  אשר 
ארוכה.

אלא שלאחר מספר ימים, כאשר שבו הגבאים לבקר 
בביתו של הרב, גילו שהמצב לא השתנה כלל וכלל, 

הכפור עדיין קיים.
אינכם  “מדוע  הרבנית,  את  שאלו  הם  קרה?”,  “מה 
אך  התפלאו,  לכם?”  ששלחנו  בעצים  משתמשים 
הרבנית הסבירה כי העצים אזלו מזמן. היא סיפרה כי 
מיד כאשר נודע לרב שמחסן ביתו מלא בעצי הסקה, 
הוא הזמין את כל העניים לטול מהעצים כאות נפשם 
כדי לחמם את בתיהם, והללו לא היו זקוקים להזמנה 
אפילו  במחסן  נותר  לא  ספורות  שעות  תוך  נוספת. 

קיסם אחד.
חשבו הגבאים וחשבו, עד שעלה בדעתם רעיון נפלא 
שתהיה  מבלי  הרב,  של  ביתו  את  לחמם  יוכלו  כיצד 
לו האפשרות לחלק את כל עצי ההסקה לעניים. הם 
נוסף של עצי הסקה, מלאו את המחסן  הביאו מטען 
הם  הפעם  כאשר  כראוי,  אותו  נעלו  ואף  בשנית, 
מבהירים לרבנית, כי העצים הנם רכוש הקהילה, וכי 
בהם  להשתמש  רשות  נתנה  אמנם  ביתו  ובני  לרב 
לצורך עצמם, אולם בשום פנים ואופן לא לחלק אותם 

לאחרים.
מצב החימום  את  לבדוק  הגבאים  באו  היום  למחרת 
בביתו של הרב, ולהפתעתם המוחלטת התברר להם 
כי הכפור עדיין שולט בבית. “היתכן?”, טענו הגבאים 

הסקה,  עצי  הבאנו  אתמול  “הלא  הרבנית,  באזני 
ואסרנו עליכם לחלק את העצים לאחרים! אם העצים 
עדיין נמצאים אז מדוע אינכם משתמשים בהם? ואם 
הם חולקו לעניים, הלא גזל יש בדבר, שכן לא ניתנה 

לכם רשות אלא לצורך שימושכם הפרטי!”
והרבנית נענתה והסבירה: “אתם בוודאי צודקים. הרב 
לא יכול היה לחלק את העצים לעניים – שכן גזל גמור 
יש בדבר. אולם דווקא משום כך סרב הרב להשתמש 
בעצים אלו, באמרו כי כל עוד אין לעניים איך לחמם 

את ביתם, גם הוא אינו מוכן לחמם את ביתו”.
זהו הסיפור הנפלא, אותו הגדיר הרב פינקוס כ”מעשה 
יהודי” כי אמנם, מי יכול לעשות מעשה שכזה? מי יכול 

להתנהג כך? רק יהודי... )ומתוק האור(
לפיכך, את ההגדה של פסח, המספרת את סיפור 
עבדים   מבית  וגאולתו  לעם,  ישראל  עם  של  היותו 
כמוה,  מאין  יהודית  בהכרזה  ההגדה  בעל  פותח 

וקורא: “ָּכל ִּדְכִפין יֵיֵתי וְיֵיכֹול”
במיוחד  העניים,  על  תמיד  לחשוב  צריכים  אנו 
טוב(:  יום  הלכות  ו’  )פרק  כתב  וחגים, הרמב’’ם  בשבתות 
ובניו  הוא  ושותה  ואוכל  חצרו  דלתות  שנועל  “מי 
ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין 
זו אלא שמחת ְּכֵרסֹו”. לכן אנחנו צריכים להשתדל 
ליבנו  את  לפתוח  הפסח  חג  לפני  אלו,  שבימים 

וכיסנו למען העניים, וכל המרבה הרי זה משובח!



הר געש

זהירות - אש!

אברהם,  ר’  לבנו  באיגרת  כותב  הרמב”ם 
כשמתרחקים  אש,  כמו  זה  “המשפחה 
נשרפים”. מדי  שמתקרבים  קר,  נהיה   מדי 

שמטרתם  לזכור  עליהם  מתחתנים,  זוג  בני  כאשר 
גבר  לשני.  אחד  ולהיטיב  לרצות  כל  קודם  היא 

אחת  מספר  האזרחית  להיות  אמורה  אשתך  יקר, 
ביותר החשוב  האדם  להיות  אמור  ובעלך   בשבילך. 
יקרה. גברת   בשבילך, 

וללא  ביהדות,  מקודש  ערך  זהו  הורים  כיבוד 
התורה  ציוותנו  וכבר  בהורים,  לזלזל  אסור  ספק 
מההורים,  יראים  להיות  וגם  לכבד  גם  הקדושה 
מנגד,  זו.  יקרה  במצווה  נאמרו  נוספות  ומצוות 
ולכבד  לבקר  יידעו  נבונים  זוג  שבני  היא  ההמלצה 
ידאגו  בהורים,  יתעניינו  פעם,  מידי  ההורים  את 
ועוד. המתוקים,  הנכדים  עם  אותם  ישמחו   להם, 
וגם  מדי,  גבוהה  בתדירות  לבקר  שמרבים  זוג  בני 
יוצר  כלל  בדרך  זה  דבר  מדי,  ארוך  הפגישות  אורך 
הבעיה  מאוד.  מתוחה  מציאות  הזוגית  במערכת 
לזכור  חשוב  הפגישה.  תוכן  היא  יותר  הקשה 
שמילים מחוללות מהפך בין בני אדם. הרבה הורים 
התערבות  בין  הגבול  אבל  עצה.  לתת  רק...  רוצים 
שנאמר  שדבר  בוודאי  מאוד,  דק  הינו  עצות  לבין 
ילדים,  גן  איזה  או  לחופשה,  המלצה  אודות  כמידע 

מידע  הוא  בזה,  וכיוצא  מרתק,  שיעור  לקנות,  רכב 
לגיטימי, אך אמירות של החמות כמו, “תשמעי לי! אני 
שאומרים  חתן  או  שנולדת”  לפני  עוד  ילדים  גידלתי 
בעיה. הזמנות  יוצרות   – ילד”  עוד  “חמודי, אתה  לו, 
הן  גם  עלולות  שבת,  או  בחג  לאירוח  פוסקות  בלתי 
ליצור תחושת אי נוחות. בני הזוג חייבים גם לעשות 
 שבתות בביתם הפרטי כדי לגבש את הזוגיות ביניהם.
בני זוג חייבים להגן אחד על השני במצב של אמירות 
שאינן ראויות, לא מחפשים נקמה על אמירות פוגעות, 
אבל חייב החתן לומר להוריו בצורה עדינה ומכובדת 
וכן שלא להתערב  אבל ברורה שאין לפגוע באשתו. 
לה כיצד מחתלים את התינוק וכיוצא בזה. וכמובן גם 
לא  הוא  שהחתן  לזכור  צריכים  הכלה  הורי  להיפך- 
בנם, אי אפשר לדבר אליו איך שרוצים. אך האחריות 
היא קודם כל על ההורים, ואם לא... חייבים בני הזוג 
והם  יחד  מחליטים  שהם  בחכמה  ולהסביר  לגונן 

יודעים כיצד להתייעץ, בהצלחה. )הרב אייל עמרמי(

איך מכשירים תנור חשמלי בפסח?
אכילה  זמן  יש  קרבן  שלכל  ה(  )פרק  זבחים  במסכת  מבואר 
מוגבל, כגון קרבן "שלמים" נאכל לשני ימים ולילה אחד, 
ולאחר מכן נאסר הבשר באכילה ונקרא בשם נותר ואיסורו 

בעונש "כרת" ויש לשרפו.
)פרק כא פסוק ו( התורה מבארת שכלים שבישלו  ובפרשת "צו" 
בהם בשר קדשים של קרבנות בלעו לתוכם את טעם בשר 
הבלוע  הטעם  הקרבן  אכילת  זמן  לאחר  כן  אם  הקרבן. 
הכלי  באותו  שוב  יבשלו  ואם  אסור  לטעם  נהפך  בכלים 
ויאסור את התבשיל. לכן  יפלוט הכלי את הטעם האסור 
יש להכשיר את הכלי לפני שימוש נוסף. אם הם כלי מתכת 

אז על-ידי "הגעלה" )הטבלת הכלי בתוך מים רותחים על אש(.
לעומת זאת בפרשת "מטות" אחרי מלחמת עם ישראל במידיין, התורה מצווה להכשיר את 
הכלים שנלקחו מהמידיינים, ואופן ההכשר הוא "כבולעו כך פולטו". אם בלע ע''י בישול צריך 

להכשיר בהגעלה ואם בלע ע''י אש יש ללבן את הכלי באש.
)עה:( המבארת שיש לחלק בין  אם כן לכאורה הדברים סותרים בגמרא במסכת עבודה זרה 
שהכלים בלעו דבר שמתחילתו היה אסור, כמו מאכלי הגויים ואז צריך להכשיר באופן שבולעו 
כך פולטו, לבין שבלעו הכלים דבר היתר ולאחר זמן נהפך האיסור, אז מועילה "הגעלה" אפילו 

שבלעו ע''י האש. 
נחלקו רבותינו הראשונים לגבי חמץ שנבלע בכלים במשך השנה האם נחשב לבליעת היתר 
שבפסח נהפך לאיסור )ר''ת( או נחשב תמיד לדבר איסור כיון ששמו חמץ כל השנה )הרי''ף, הרמב''ן, 
רא''ש(. בשלחן ערוך פסק מרן )סימן תנא סעיף ד( להחמיר להחשיב "חמץ" בליעת איסור והצריך ליבון 

לשפודים ואסכלאות ]רשת לצליית בשר[.
לפי זה התבניות של התנור צריכות ליבון חמור )º371c(. וכיון שלא ניתן לבצע זאת בתבניות לכן 
אין להשתמש בהם בפסח. אולם לגבי התנור יש מקום להקל להכשירו ע''י ליבון קל )שקש נשרף 
ישירות מהמאכלים אלא מהאדים  על גביו( שדינו כהגעלה. משום שחלל התנור לא בלע טעם 

והזיעה שלהם, וגם אם פעמים נגעו המאכלים ישירות בגוף התנור, בעניין הכשר כלים יש 
להכשיר לפי רוב השימוש של הכלי )מרן בסימן תנא סעיף ו(.

וכן פסק רבינו עובדיה יוסף זצוק''ל )שו''ת יחוה דעת סימן סג( שכיון שאי אפשר לעשות לתנור ליבון חמור, 
מדברי  מוכח  וכן  היתר",  "בליעת  נחשב  שהחמץ  שסוברים  הפוסקים  על  לסמוך  מקום  יש 
השלחן ערוך )תנא סעיף יא( שהתיר המחבט בהגעלה, ובפרט בענייננו שהבלעה היא של אדים ולא 
24 שעות כדי שהטעם הבלוע בו  ימתין  ולפני שיכשיר התנור בהסקה  ישירות.  מהמאכלים 

ייפגם ואחר כך ינקנו היטב ויסיק אותו במשך שעה במידת החום הגבוהה ביותר.
לסיכום: לכתחילה עדיף להמנע מלהכשיר תנור לפסח, אבל מעיקר הדין ניתן להכשיר 
התנור ע''י שימתין 24 שעות שלא יאפה בו ואח''כ ינקה אותו היטב עם חומרים פוגמים 
ויסיקו במידת החום הגבוהה ביותר במשך שעה. אולם את התבניות לא ניתן להכשיר ויש 

להשתמש בתבניות חדשות או חד פעמיות.

לפתע  התפרץ  שנה  ממאה  יותר  לפני 
שאון  את  קרקטואה.  הגעש  הר 
ממרחק  אפילו  שמעו  ההתפרצות 
וענני  קילומטרים,  אלפי  של  עצום 
השמש  אור  את  חסמו  האדירים  האבק 
עלה  ענק  צונמי  גל  ימים.  מספר  למשך 
ג’ווה  האיים  חופי  את  ושטף  הים  מן 
נהרגו! איש  אלף  מ-30  יותר   וסומטרה. 
התפרצות זו נחשבת להתפרצות הגעשית 
בהיסטוריה.  שתועדה  ביותר  הקטלנית 
1883)למיניינם(  בשנת  קרתה  היא 

אינדונזיה. היום  שוכנת  בו   במקום 
בקרום  פתח  בעצם  הוא  געש  הר 
של-  מאוד  גבוהה  טמפרטורה 
הסלעים  ולכן  צלזיוס,  מעלות   1,500
והופכים  מותכים  שם  שנמצאים 
לחץ  מופעל  הסלעים  על  ל”ָמגמה”. 
לבסוף  מתפרצים  כשהם  ואז  רב, 
רבה. בעוצמה  קורה  זה   החוצה 
הארץ  כדור  בתוך  שנמצאת  כשהָמגמה 
היא  השטח,  פני  אל  החוצה  פורצת 
מגז(  שעשוי  )חומר  הגזי  החומר  את  מאבדת 
הלבה  לבה.  נקראת  היא  ואז  שבתוכה, 
 הלוהטת זורמת במורד ההר, וכאשר היא
מתקררת, היא מתקשה בחזרה והופכת 

לסלע שנקרא בזלת.

הגולן  שברמת  ה”משושים”  בבריכת 
למשל, אפשר לראות סלעי בזלת בצורה 
צלעות.  שש  בעלי  כלומר  משושים,  של 
תערובת  פעם  היו  האלה  הסלעים  כל 
געש.  הר  מתוך  שהתפרצה  לוהטת 
להיות  יכולה  געש  הר  של  התפרצות 
מאוד מסוכנת. לפני כמעט אלפיים שנה, 
שבאיטליה,  “וזוב”  הגעש  הר  התפרץ 
של  במעטה  “פומפיי”  העיר  את  וכיסה 
 לבה, פיח ואפר, וכל העיר נחרבה כליל.
ב- 1980 התרחשה במדינת “וושינגטון” 
געשית  התפרצות  הברית  שבארצות 
הלן”.  “סנט  הגעש  הר  של  אדירה 
מזו  גדולה  הייתה  ההתפרצות  עוצמת 
יפן  על  שנזרקה  האטום  פצצת  של 
מההר  חלק  השנייה.  העולם  במלחמת 
 פשוט התפוצץ והוא נמך ב-410 מטרים!
מפתיעות  אשר  אדמה  לרעידות  בניגוד 
אותנו כל פעם מחדש, הרי געש נותנים 
לנו סימנים מקדימים בדרך כלל. שינויים 
גז,  ענני  פליטת  הקרקע,  בפני  קלים 
במפלס  שינויים  קלות,  אדמה  רעידות 
בתכונות  שינויים  ואפילו  התהום  מי 
לרמוז  יכולים  הסלעים  של  המגנטיות 
זה  קרובה.  התפרצות  של  אפשרות  על 
הזמן להתרחק מהאזור ולנקוט באמצעי 
הזהירות שעליהם מצביעים הגיאולוגים. 
ברמת הגולן יש הרי געש רבים, אבל אל 
השנים  באלפי  כבויים  היו  הם   - חשש 
וברוך ה’ אין סכנה אמיתית  האחרונות, 

שיתפרצו.

פסח כשר ושמח!לכל לקוחותינו
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