
               'לא יחרץ כלב לשונו'
   מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

אלעזר  רבי  משום  ששת  רב  ואמר  ע"א(  קיח  )דף  פסחים  במסכת  חז"ל  אמרו 
המעיד  וכל  הרע,  לשון  המקבל  וכל  הרע,  לשון  המספר  כל  עזריה  בן 
תשלכון  לכלב  שנאמר  לכלבים,  להשליכו  ראוי   - בחבירו  שקר  עדות 
ע"כ.  תשיא.  לא  ביה  וקרי  שוא  שמע  תשא  לא  בתריה  וכתיב  אתו 

והמאירי מסכת מכות )דף כג ד"ה כל( ביאר שראוי להשליכו אחר מיתתו לכלבים 
ואינו ראוי להיקרא אדם אחר המוות, אלא הוא דומה  שאינו בצורת אדם, 
לבהמה שמשליכים את נבלתה לכלבים. ועוד כתבו, שאפי' הכלבים שתקו 
וזה המדבר לשון הרע לשונו  כלב לשונו.  יחרץ  לא  כמו שכתוב  במצרים, 
נחרץ ומדבר, הוא גרוע מהכלבים וראוי להשליכו להם.  אמנם בחפץ חיים 
)שער הזכירה פ"ט( הביא בשם הגר"א, שעונשו של מספר לשון הרע להתגלגל בכלב 

ז"ל. גורי האר"י  )ד"ה להשליכו( בשם המקובלים  וכן כתב בפתח עינים   נובח, 

ישראל  חטאו  מה  ואומר  בלבו  מהרהר  משה  היה  אמרו,  במצרים  והנה 
הרע  לשון  אמר  דתן,  של  דבריו  ששמע  כיון  האומות,  מכל  שנשתעבדו 

'חינוך הילדים - עוד בעודם רכים'    
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

לע"נ: אסתר בת שרה ע"ה.  העלון מוקדש: 
זוהרה.  בן  יעקב אלמליח שליט"א  ולרפואת: רבי 
וב"ב  גגולה  בן אסתר הי"ו. משה  ציון  ולהצלחת: 
למשפחת  וכן  הי"ו.  תקווה  בת  שילת  רחל  הי"ו. 
וב"ב.  הי"ו  משה  אברהם  ורבי  הי"ו.  קלימיאן 

להקדשת העלון: 054-843-7476
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המשך 'דבר הרב' בעמ' - 3

ביותר,  כואבות  מכות  שבע  מקבל  שפרעה  הקודמת  בפרשה  שראינו  אחר 
משה שב אל פרעה שוב בדרישה, "כה אמר ה' אלהי העברים עד מתי מאנת 
הקרובה  שבמכה  לפרעה  מבהיר  ומשה  ויעבדני".  עמי  שלח  מפני  לענת 
הארבה.   ידי  על  יאבד  הברד,  אחר  נשאר  שקצת  האוכל  גם  ארבה",  "מכת 
רבינו.  משה  של  הבטחותיו  עם  והנסיון  הסבל  למודי  פרעה  ועבדי 
שלח  למוקש  לנו  זה  יהיה  מתי  "עד  בו:   ומפצירים  לפרעה  פונים 
מצרים? אבדה  כי  תדע  הטרם  אלהיהם.  ה'  את  ויעבדו  האנשים  את 
פרעה משתכנע ושולח לקרוא למשה ולאהרן, ושואל אותם "מי ומי ההולכים"? 
ומשה משיב: "בנערינו ובזקנינו – נלך, בבנינו ובבנותינו – נלך, כי חג ה' לנו". 
וכאשר פרעה שומע ממשה "בנערינו ובזקיננו נלך", מתריס פרעה: "לא כן לכו 
נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה". 
פרעה לא מוכן שיצאו הנערים והילדים. ויש להבין מהו הויכוח של משה ופרעה?

ל"בזקנינו",  "בנערינו"  קודם  לומר  מקדים  משה  מדוע  להבין,  יש  כן  כמו 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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נודע  לגאולה. לכך אמר אכן  ראויין  יהיו  היאך  ביניהן,  יש 
הדבר, עתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדים. בעוון לשון 
ארבעה  בזכות  במדרש  אמרו  איך  להבין  יש  כן  ואם  הרע. 
ידע  אלא  הרע?  לשון  דברו  שלא  מהם  ואחד  נגאלו  דברים 
משה  עמד  הרע,  לשון  בהן  שהיה  השעבוד  סיבת  את  משה 
ואגדם וריפאם ממידה מגונה זו, עד שלא היה בהן לשון הרע, 
לגואלן. אפשר  אי  זה  בלא  כי  אותם  לגאול  פעל  כך  ואחר 
והנה על הים כתיב והמים להם חמה, שעמד סמאל וקטרג על 
ישראל שגם הם עובדים עבודה זרה, ולמה תעשה להם נסים. 
ולכאורה למה לא קטרג על הנסים שנעשו במצרים? וכתב 
בספר משך חכמה, כי במצרים היו מאוחדים ולא היה בהן לשון 
הרע, אע"פ שהיה בהן עבודה זרה לא יכל לקטרג. אבל על הים 
שנחלקו לארבע כיתות, ונחלק ליבן ולא היו מאוחדים ומדברים לשון הרע קטרג.
עבודה  עובדי  היו  אחאב  שבימי  ה"א(,  )פ"א  דפאה  בירושלמי  הובא  וכן 
הלשינו  שלא  הרע  לשון  בהן  היה  שלא  מפני  במלחמות,  נוצחין  והיו  זרה 
הרע  לשון  בהם  שהיה  שאול  ימי  ובסוף  הנביאים,  את  שהחיה  עובדיה  על 
אחאב.  בימי  שהיו  כמו  זרה  עבודה  עובדי  היו  שלא  פי  על  אף  נופלין  היו 
ממצרים,  להגאל  ראויין  והיו  הרע  מלשון  גדורים  שהיו  כך  על  מעיד  ומי 
לשונו.   כלב  יחרץ  לא  ישראל  בני  דלכל  היא  לכך  הראיה  משה  להם  אמר 
בדור  אף  תהיה  בימינו,  במהרה  שתהיה  מצפים  אנו  שלה  והגאולה 
הרע,  מהלשון  מחסור  לפינו  ונשים  מאוחדים  נהיה  אם  חייב  שכולו 
ברך. ושפל  רוח  שפל  להיות  הענווה  מידת  את  לקנות  לזה  והסגולה 
ושירת הכלבים הרי  היא, בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' אלוקינו, 
מזהירים אותנו הכלבים שלא תגיעו לכך שישליכו אתכם לפנינו, אלא תכנעו 

ותכרעו ברך. 
שבת שלום!

מדוע  ועוד,  הזקנים.  את  קודם  שיזכיר  הראוי  מן  והרי 
אמר  כבר  והרי  ובבנותינו,  "בבנינו  שוב  לומר  הוצרך 
"נלך".   - "נלך"  הלשון  כפילות  מהי  וכן  "בנערינו". 
וכבר עמדו על כך המפרשים. )עי' כלי יקר, אלשיך הק' ועוד(.

ויכוח  היה  משה  ובין  פרעה  שבין  היא,  לכך  והתשובה 
והילדים,  הנערים  עם  לנהוג  יש  שבה  הדרך  על  עקרוני 
ולזבוח  ללכת  רוצים  אתם  הרי  בטענה  למשה  בא  פרעה 
לקב"ה, אם כן מה שייכים הקטנים? הרי הם אינם הולכים 
לגדול  לילדים  תנו  וארוכה,  קשה  היא  הדרך  לזבוח... 
שיגדלו  תחכו  קטן...  מגיל  עליהם  מכבידים  אתם  בנחת, 
המידות.  וחינוך  המצוות,  שמירת  את  אותם  תלמדו  ואז 
אותם  אשבץ  ואני  במצרים  להשאר  עליהם  אדרבה 

בקומה  לו  עונה  הדגול,  רבינו המנהיג  ומשה  חינוך" במצרים...  ב"מסגרות 
זקופה "בנערינו ובזקנינו", החינוך של האדם אינו מתחיל מגיל מבוגר שבו 
כבר אישיותו התעצבה לה. אלא מקטנות, רק אז יהיה ניתן לעצב את דמותו 
וזוהי תשובתו של משה,  ואת מידותיו. אחרת, הנסיון מראש נועד לכשלון. 
שרק  חושב  אתה  ובבנותנו",  בבנינו  נלך  ובזקנינו  בנערינו  משה  "ויאמר 
המבוגרים עובדים את ה', אך טעות היא בידך. אם אין גדיים – אין תיישים. 

רואה שאבא מקפיד על  הוא  עוד קטן,  עיקר החינוך הוא כשהילד  ביהדות 
ולשונה  פיה  על  שומרת  שאמא  בזולת,  פוגע  לא  שאבא  המצוות,  שמירת 
תקינה. בצורה  ה'  עבודת  את  חווה  הוא  ומוחשית,  חיה  דוגמה  לו  יש   –
בשל כך הקדים משה את הנערים לזקנים, שהרי כל עיקר החינוך הוא דווקא 
לצעירים שבהם, יראו הנערים כיצד עובדים המבוגרים את ה' וילמדו בבוא 
הקטנים,   – ובבנותינו"  "בבנינו  גם  אלא  בלבד,  זו  ולא  לנהוג.  כיצד  יומם 
יקלטו  הם  אף   – "נלך"  זו,  עבודה  של  פשרה  מה  ויודעים  מבינים  שאינם 
המילה  את  פעמיים  אמר  כן  ועל  ה'.  ויראת  אהבת  בליבם  ותיטמע  מושגים 
"נלך", מכיוון שרק אם בקטנות אנו "נלך"- נחנך את הילד בדרכה של תורה, 
ושמירה על קלה כחמורה, גם שיגדל הילד יתקיים בו "נלך" – שילך בדרכה 
של תורה. משום שההרגל הופך לטבע. וזה ביאור המילה "חינוך" – הרגל.

שאמר  מהו  שביאר,  ה'(  סי'  יג  פ'  בא  רבה  )שמות  המדרש  בדברי  מצאתי  וכן 
והזקנים  הבחורים  ,דרך  להם  אמר  פניכם",  נגד  רעה  "ראו  פרעה 
אלא  דעתו  אין  זה  דבר  שאומר  ומי  והטף?,  הקטנים  שמא  לזבוח 
שנתבאר.  כמו  וזה  ימים.  שלשת  דרך  אומרים  שאתם  כמה  לא  לברוח! 

אני  אנה  ואני  איננו  "הילד  ראובן  שאמר  וישב  בפרשת  שמצאנו  וכמו 
)שם  הפסוק  דרך  על  זה  עניין  ביארו  המוסר  ובעלי  ל(.  לז,  )בראשית  בא" 
האב,  של  שתפקידו  איתי",  איננו  והנער  אבי  אל  אעלה  איך  "כי  לד(  מד, 
ולא  והמצוות  התורה  בדרך  שילך  מקטנותו  כבר  בנו  על  להשגיח  הוא 

 



שאלה: האם יש מקור למנהג שבקבלת שבת בסיום אמירת לכה דודי 
אומרים בואי כלה בואי כלה לצד מערב ובואי כלה פעם שלשית לצד 

מזרח והאם יש לנהוג כן מי שנהג כבר כך.

תשובה: חיפשתי זמן רב מקור בקבלה לדבר זה ולא מצאתי ומי שנהג 
כן ימשיך כמנהג אבותיו אף שלא מצאנו לעת עתה מקור לכך.

ביאורים: נפסק בשו"ע בסי' רסב' סעי' ג' ילבש בגדיו הנאים וישמח 
חנינא  דרבי  וכלה,  חתן  לקראת  וכיוצא  המלך  לקראת  כיוצא  שבת  בביאת 
מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא ואמר בואו ונצא לקראת שבת מלכתא ר' 
ינאי אומר בואי כלה בואי כלה. וכתב המ"ב בס"ק י' ואנו נוהגין שמהפכין 

פניהם לצד מערב כשאומרים בואי בשלום.

שתצא  הוא  שבת  קבלת  סדר  וז"ל  ע"ג  סד'  דף  הכוונות  שער  בספר  וכתב 
לקראת שבת מלכתא לחקל תפוחין קדישין ותעמוד במקום אחד בשדה ואם 
יהיה על גבי הר גבוה הוא יותר טוב ויהיה המקום נקי וכו' ותחזיר פניך כנגד 
רוח מערב ששם החמה שוקעת ובעת שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים 
ידיך השמאלית על החזה ויד ימינך על גבי יד שמאלך ותכוין באימה ביראה 
כעומד לפני המלך לקבל תוספת קדושת השבת ותתחיל לומר מזמור לדוד 
הבו לה' בני אלים כולו בנעימה ואח"כ תאמר ג' פעמים בואי כלה בואי כלה 
בואי כלה שבת מלכתא ואח"כ תאמר מזמור שיר ליום השבת כולו ומזמור 

קבלת שבת - פנייה לצדדים ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצָרִים: )שמות פרק יג -טז(. 
)דף לד:( כיצד לנהוג לממ  ידועה מחלוקתם של רש"י ורבנו תם בסוגיית הגמרא במסכת מנחות

עשה בסדר הנחת הפרשיות בבתי התפילין:  לדעת רש"י -  סדר הפרשיות הוא כסדר כתיבתם 
בתורה כאשר הם מונחים מימין הקורא בהם ומשמאל המניח בבית החיצון. דהיינו: "קדש לי 

כל בכור" )שמות יג, א-י( "והיה כי יביאך" )שם, יא-יז( "שמע ישראל" )דברים ו, ד-ט(, "והיה אם 
שמוע" )דברים יא, יג-כא) ]וכן סבר הרמב"ם כדעת רש"י, והסמ"ג והמרדכי הביאו מעשה שנפלה בימה 

מעל קבר יחזקאל הנביא ומצאו שם תפילין ישנים מאוד שהם כסדר רש"י והרמב"ם, וכן דעת הרשב"א, 
וכן נהג בעצמו, והוסיף שכן נהגו הרמב"ן ורבינו יונה, וכתב מרן השו"ע )לד, א( שמנהג העולם כרש"י 

והרמב"ם[.
ולדעת רבנו תם סדר הנחת הפרשיות הוא: 'קדש' ו'והיה כי יביאך' מימין הקורא, ומשמאל 

הקורא 'שמע' מבחוץ ואחריה מבפנים 'והיה אם שמוע'. ונמצא סדר  הפרשיות ]כאשר הם 
מונחים מימין הקורא בהם ומשמאל המניח בבית החיצון[: קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך, והיה אם 

שמוע, שמע ישראל )דברים יא, יג-כא( ונתנו התוספות 'סימן לדבר' שה"הוויות" סמוכות, דהיינו 
פרשת 'והיה כי יביאך' סמוכה במקום הנחתה לפרשת 'והיה אם שמוע' ודלא כרש"י שפרשת 

'שמע' מפסיקה ביניהן.
ירא שמים יצא ידי חובת שניהם| בסדר הנחת התפילין בבתים נפל מחלוקת בין הגאונים, 
יש מהם סוברים כדברי רש"י, ויש מהם הסוברים כדעת ר"ת, וכתב הרא"ש ז"ל: לפי שנחלקו 
בו גאוני עולם ותפילין של אלו פסולין לאלו, כדתניא "החליף פרשיותיה פי' שנתן של בית 
זה בזה פסולין",  לכן ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה ב' זוגות תפילין ויניח שניהם ויכוון 
בהנחתן באותן שעשויין כתקונן אליבא דהלכתא בהם אני יוצא ידי חובתי, והאחרים הרי הן 
כרצועות בעלמא, והעיד הטור שכן היה נוהג אביו הרא"ש, ורבו רבינו מאיר ז"ל: )טור או"ח 
סימן לד, וכ"כ הסמ"ג והסמ"ק וספר התרומה,  וכן פסק מרן השו"ע שם והוסיף: שלא יעשה כן משום 

יוהרא אלא מי שהוא מפורסם ומוחזק בחסידות(.

כמחלוקת למטה כן מחלוקת למעלה| בשו"ת מן השמים )סימן ג( ]שחיבר אחד מרבותינו 
הראשונים, רבי יעקב ממרויש, ובו נכתבו תשובות שהשיבוהו בחלום על מה ששאל[, מובא ששאל כמי הלכה 

במחלוקת בסדר הנחת התפילין האם כרש"י או כרבינו תם? וענוהו מן השמים: "אלו ואלו 
,דברי אלקים חיים וכמחלוקת למטה כך מחלוקת למעלה, והקב"ה אומר הוויות באממ
צע )כשיטת רבנו תם(,  וכל פמליא של מעלה אומרים הוויות כסדרן )כשיטת רש"י). ]בס' "קדושת 

לוי" )ליקוטים ד"ה תיקו( הביא בשם "סדר הדורות" שכתב שמשה רבינו היה עם רש"י וסייעתו, ורבינו תם 
לא השגיח על זה, ואמר לו שכבר נתן לנו התורה, ובידינו להורות בתורה הקדושה כפי הוראת שכלינו[.

אין לחוש ליוהרא בזמן הזה| אף על פי שמרן השולחן ערוך כתב, שלא יניח תפילין דרבינו 
תם אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, מכל מקום בזמן הזה שהנחת תפילין דרבינו תם 
נפוצה גם אצל אברכים ובעלי בתים יראי שמים, אין לחוש יותר משום יוהרא. ולכן מצוה 

שכל אחד ואחד יחוש לדברי גדולי הפוסקים, שסוברים כדעת רבינו תם, ומה גם שכן מבואר 
בתלמוד ירושלמי, ולא יכנס ח''ו בספק של "קרקפתא דלא מנח תפילין". ומכל מקום בחורים 

רווקים נכון שלא יניחו תפילין דרבינו תם, אלא אם כן יודעים בנפשם שמחשבתם טהורה 
כל זמן שהתפילין עליהם. )כן העיד הגחיד"א בשו"ת חיים שאל כי בא"י המנהג שנים רבות שאף בעלי בתים 

מניחים, וכן העידו השולחן גבוה ס"ק ד, ובשו"ת הרמ"ע מפאנו, וכן פסק למעשה בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סימן ז, 

ובשו"ת יבי"א ח"ט סימן קט| ילקו''י על תפילין סי' לד הערה ג'. שאר''י חלק א עמ' תמא(.

אם צריך להניחם יחד, או בזה אחר זה| לכתחילה היה מן הראוי להניח ב' זוגות התפילין 
של רש''י ושל רבינו תם ביחד, כדי שברכת ''להניח תפילין'' תחול על שתיהן יחדיו, וגם כדי 

שיקרא בהן קריאת שמע ויתפלל עמהן כראוי. שזוהי קבלת מלכות שמים שלימה כי מקום יש 
בראש להניח שתי תפילין, ואמנם בדרך כלל יש לחוש שיפסיד מצות תפילין על-ידי שיניחם 
יחד ושלא במקומן, וכך הוא בדרך כלל אצל רוב האנשים, שהתפילין של ראש יורדות במעט 
שלא במקום הנחת התפילין, וממילא מפסידים מצות תפילין, ולכן יניחן בזה אחר זה. דהיינו 
שיניח תפילין של רש''י ויברך עליהן עובר לעשייתן, ויקרא בהן קריאת שמע ויתפלל, ואחר 

התפלה יניח תפילין של רבינו תם בלא ברכה, ויקרא בהן פרשת שמע ופרשת והיה אם שמוע, 
ובזה הוא יוצא ידי חובת כל הפוסקים )ילקו''י תפילין סי' לד הערה ב'. עמ' תקפט מהדורה אחרונה. שאר''י 

א תלט(.

זמן הנחתן| הנוהגים להניח תפילין דרבינו תם באמצע תפלת החזרה של השליח צבור, לא 
יפה עושים, שאף על פי שרשאים לענות אמן דברכות באמצע הנחת תפילין של רבינו תם, 

מכל מקום כיון שגם בזה יש מחמירים, ראוי שלא להביא את עצמו לכתחלה לידי כך, ורק אם 
במקרה התחיל להניח תפילין של יד של רבינו תם, ובמפתיע שמע קדיש וקדושה יענה. ובפרט 

שיש להזהר להקשיב לחזרת השליח צבור, ואף לעיין בספר באמצע החזרה יש להמנע )ילקו''י 
תפילין סימן לד הערה ו'. במהדורת תשס''ו עמוד תר. שאר''י א' עמוד תמג(.

'תפילין של ר"ת'

השם מלך גאות לבש עד לאורך ימים ואז תפקח עיניך ותבא לביתך עכ"ל  
ואף בכה"ח בסי' רסב' ס"ק לב' העתיקו מילה במילה. ובבן איש חי שנה ב' 
וירא סעי' ב' העתיק את דברי שעה"כ הנ"ל והוסיף מי שאינו יכול בשדה 
שיעשה זאת בחצר במקום פנוי ומגולה. והוסיף מה שנוהגים באמירת בואי 
כלה הראשון לצד ימין והשני לצד שמאל והשלישי בלחש כלפי מערב מנהג 

ישראל תורה הוא ויש טעם וסמך למנהגם.

ובדרך אגב הוסיף שם ודע שסגירת העינים בעת קבלת שבת הוא צורך גדול 
ויש בזה סוד לכן צריך ליזהר בזה ורק אותם בני אדם שמוכרחים לומר קבלת 
שבת מתוך סידור תפילה שהם מוכרחים לפתוח עיניהם לראות בספר שבידם 

אין למחות בידם בעבור זה.

ורבים תמהו על המנהג וביניהם בספר לבי ער )עמר( סי' יא' שמנין המנהג 
שבפעם השלישית באמירת בואי כלה מסתובבים ואומרים לצד מזרח. ועוד 
מי שעושה כך הרי זה מקיים דברי רבינו האר"י לחצאין וכתב בעמ' קלט' 
תפילאלת  במנהג  אף שהם  לו  ואמר  זצ"ל  אבוחצירא  אלעזר  לרבי  ששאל 
במרוקו לא נהגו כהאר"י אבל שנים שהוא תמיה על מנהג ירושלים שלקחו 
את דברי האר"י לחצאין. ואמת שיש שנהגו להקיף התיבה ולא בכלל לעמוד 
לצד מערב וכך היה מנהג בית אל הובא בספר זכרונות אליהו )מני( מערכת 
ו'. וחיפשתי זמן רב מקור לכך ולא מצאתיו אף שמצאתי כמה  ק' אות ה' 
והשלישי  רוחות  לכמה  כלה  בואי  לומר  שנהגו  ואדמורי"ם  חסידים  מנהגי 
ימשיך  כך  שנהג  ומי  לזה,  מקור  מצאתי  לא  הסוד  פי  על  אבל  מזרח  לצד 

כמנהג אבותיו אף שלא מצאנו מקור כתוב לכך.  

 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

מעשים רבים של רבי ישראל בעל שם טוב היו עשוים להיראות מוזרים למשקיף 
מבחוץ. אולם רבי זאב וולף קיצס, בן לווייתו הקבוע של הבעש"ט, ניחן בביטחון 
כה רב ברבו שמעולם לא הטיל ספק במעשיו. הוא ידע שבסופו של דבר הוא 

יבין את הכל, אפילו אם הדבר יארך שנים רבות.

קידם  האביון  הכפרי  כפרי.  יהודי  כשביקר  לבעש"ט  פעם  התלווה  זאב  רבי 
בברכה את פניו של המורה החסידי הגדול בשמחה.

ביקש  מאוד",  חשובה  למטרה  רובלים  עשר  שמונה  של  לתרומה  זקוק  "אני 
הבעש"ט. לאיש האביון לא היה סכום כה גדול. אולם לאור העובדה כי המבקש 
היה לא אחר מאשר הבעש"ט בכבודו ובעצמו, לקח הכפרי כמה מרהיטיו ואת 
זאב  ר'  לבעש"ט.  הכסף  את  ונתן  אותם  מכר  ברשותו,  שהיתה  היחידה  הפרה 
התבונן בשקט במתרחש בעוד מורו ורבו לקח את הכסף והם נפרדו לשלום מן 

הכפרי.

הסכום  שלו.  הדירה  שכר  את  לשלם  צריך  הכפרי  היה  מכן  לאחר  ימים  כמה 
כי  שראה  מאחר  הרחוב.  אל  אותו  השליך  הבית  ובעל  בידו,  היה  לא  הנדרש 
במקום  מזלו  את  לנסות  הרש  הכפרי  החליט  זה,  קטן  בכפר  עתיד  כל  לו  אין 
אחר. לבסוף הוא שכר צריף קטן מפריץ בכפר לא רחוק. לאחר שמכר עוד כמה 
מחפציו, הצליח הכפרי לקנות פרה. הפרה היוותה כעת את מקור הכנסתו. הוא 

מכר את החלב שלה והתפרנס מכך בדוחק.

זמן מה לאחר מכן חלתה פרתו של הפריץ ולא ניתן היה לשתות את חלבה. אחד 
ממשרתיו של הפריץ, שידע על הדייר החדש, הלך אליו מהר וקנה חלב עבור 

אדונו.

כאשר טעם הפריץ את החלב הוא אמר, "זהו חלב טוב כל-כך! מעודי לא טעמתי 
חלב שכזה. אמור לבעליה של פרה זו שאם הוא ייתן לי להיות הלקוח היחיד 

שלו, אשלם לו במיטב כספי".

אירוע זה הפך לטובה את מזלו של הכפרי. כל יום הוא הביא חלב לאחוזה ובכל 
יום שיבח בעל האחוזה את איכות החלב ואיכות מוצריו. הוא החל לחבב את 
היהודי ולהיוועץ בו לגבי עסקיו, ובהדרגה החל לשלוח אותו למשימות שונות. 
הכנה,  לשירות  רבה  הערכה  ורחש  עצומות  בעיניים  עליו  סמך  האחוזה  בעל 

האמין והנאמן.

הקשר שבין בעל האחוזה לבין הכפרי העמיק עד כדי כך, שמאחר שהיה חשוך 
ילדים, הוא העביר על שם היהודי את הבעלות על כל אחוזתו, כולל אותו כפר 
והעיר הסמוכה והאדמות הסובבות אותה. מאחר שחש כעת שהכל נמצא בידיים 
טובות, בעל האחוזה לקח חופשה ונסע לחוצלארץ, לאחר שנתן ליהודי חזקה 

חוקית על אזור האחוזה.

כדי  לכפרו של בעל האחוזה החדש  וולף  זאב  רבי  בא  מכן  כמה שנים לאחר 
לאסוף כסף לטובתם של אסירים ובני ערובה יהודיים. רבי זאב וולף כבר אסף 

כמעט 300 רובל מתוך הסכום שביקש הבעש"ט למטרה זו.

לבוש  הוא  מדוע  וולף  זאב  הרב  שאלו  כפר,  אותו  של  הרב  עם  נפגש  כאשר 
בחגיגיות שכזו. "אני הולך – יחד עם קבוצה מנכבדי העיר – לברך את בעל 
תבוא  שלא  "למה  הרבי.  אמר  היום",  לבקרנו  שעומד  הזו,  העיר  של  האחוזה 
איתנו? הוא יהודי ובוודאי ישמח לתרום למטרה שלשמה אתה מגייס כספים".

רבי זאב הצטרף על כן לרב ולבני לווייתו. בעל האחוזה קידם בחום את פני 
המשלחת, כשהוא מעניק תשומת לב מיוחדת לרבי זאב. לאחר זמן קצר, בעל 
לא  זאב  רבי  אותי?".  זוכר  "האינך  ושאלו,  זאב  רבי  את  הצידה  לקח  האחוזה 
בעל  העשיר.  האיש  של  פניו  את  לראשונה  ראה  היכן  בדיוק  להיזכר  הצליח 

האחוזה הוציא מכיסו 300 רובלים והעניק אותם לרבי זאב.

רק לאחר ששב אל הבעש"ט הבין הרב זאב וולף את הסיפור כולו. "300 הרובלים 
האחרונים נתרמו על ידי היהודי הכפרי שפעם ביקשנו ממנו 18 רובלים. היום 

הוא איש עשיר".

"עכשיו, הבה ואספר לך מדוע ביקשתי ממנו סכום עתק כשהוא היה עני מרוד", 
אמר לו הבעש"ט. "ראיתי כי אם הוא יעבור דירה יזרח לו המזל. לא הייתה לי 

כל ברירה אלא לאלץ אותו להגר מדירתו, ואת ההמשך אתה כבר יודע".
)ירחמיאל טילס א' בית חב"ד(

~שימוש בתרופות להקלת גודש באף בשבת~

לעצמו  סיגל  הילד  כבר  ואז  אותו,  נחנך  אנו  הילד  כשיגדל  האומרים  כאותם 
מקטנות. הוא  החינוך  אלא  בא",  אני  אנא  "ואני  שונים.  רעים  הרגלים 
ומורינו הרה"ג רבי  יהודה צדקה זצ"ל – ראש ישיבת 'פורת יוסף', היה מדגיש 
כי  ילדינו,  בחינוך  חובתנו  גדולה  כמה  עד  זה  בפסוק  המוסר שיש  לימוד  את 
כשאדם יעלה לשמים הוא ייתבע על כך ויצטרך לתת דין וחשבון מפורט כיצד 
העולם  יוכל  למען  בידינו,  הפקיד  פקדון שהקב"ה  ילדיו, שהם  את  חינך  הוא 
להמשיך להתקיים כרצונו ועל פי חוקיו משפטיו ותורותיו. וישאלו את האדם 
באיזה תלמוד תורה או ישיבה למדו ילדיך? כמה היית עקבי אחרי ההתקדמות 
שלהם? כמה השקעת בהם למען יוכלו להתקדם ולגדול כתלמידי חכמים? או 
לפחות יראי שמים ? ואם אדם יענה שאת ילדיו הוא שלח לבית ספר חילוני 
בטענה שזה קרוב לבית, או ששם לא צריכים לשלם כסף רב, ושם לא מחנכים 
על יראת שמים כלל ועיקר, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. זהו 
ועשרים  מאה  אחרי  לאבינו שבשמים  היינו  אבי",  אל  אעלה  איך  "כי  שכתוב 
על  היה  לא  קיבל  שהוא  החינוך  אם  נענה  מה  איתי",  איננו  "והנער  שנה, 
והתשובות שלו. יתבייש מהטענות  ויראת שמים, איך לא  לימוד תורה  טהרת 

והן הן דברי דוד המלך ע"ה, בתהילים: "כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים. ומה 
הוא הקשר בין החץ שבידי הגיבור לבני הנעורים?  אלא, שהגיבור המכוין למטרה 
שהיא, הוא משקיע את מאמציו טרם שיצא החץ מידו לכוונו היטב, מכיוון שכל 
סטיה קלה תסיט את החץ לכיוון שונה לגמרי. ואותו הדבר חינוך הילדים, שאב 
הבית,  פרנסת  בענייני  טרוד  מכיוון שהוא  ילדיו,  לחינוך  זמן  לו  הטוען שאין 
ואינו דואג מפני שעדיין היות הילדים קטנים,  וכשיגדלו יפעל לחינוכם, גם אב 
זה בדיוק כיורה חץ יחשב – ומזכיר את הגיבור הניצב מול המטרה, ומתיימר 
שגם אחרי הירי הוא מסוגל לקלוע למטרה ולכוון את החץ. הקב"ה יזכה אותנו 
לחנך את ילדינו בדרך התורה והישר. "אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה" אמן!

המשך 'דבר הרב' מעמ' - 1

להריח  יכול  האם  בנשימה  לו  שמפריעה  בנזלת  ולקה  שנצטנן  אדם  שאלה: 
וכן  הנזלת,  לעצור  וגורם  באף  שמתיזים  תרסיס  ליתן  או  חריפה,  במשחה 
לשאוף אדים )באופן המותר( שעל ידי כן נפתחים לו צינורות הנשימה? או 

שיש בזה משום רפואה בשבת?

להקל  מנת  על  בה  להריח  או  בחוטם  משחה  ליתן  לכתחילה  מותר  תשובה: 
ולפתוח את דרכי הנשימה. וה"ה שיש להקל בשאיפת אדים. ולעניין טיפות 
אף או תרסיס של מי מלח הנותנים באף יש שכתבו לאסור ויש שכתבו להקל, 
והעיקר להחמיר בזה, אלא א"כ יש לו צער גדול מחמת כן, וכ"ש אם יש לו 
ריבוי  מקרים שמחמת  )ובפרט שיש  או שנאלץ לשכב.  גופו,  בכל  מיחושים 
הליחה אדם יכול להגיע לידי חולי במערות האף הנקרא 'סינוסיטיס' או כאבי 
ראש( ואם הליחה נוזלת מן האף ויש בזה כבוד הבריות, יש להקל בזה דגדול 

כבוד הבריות.
מקורות: הנה בעניין זה יש אריכות דברים ואביא את עיקרן. בספר קצות השולחן להגר"ח 
נאה )ס"ס קלח עמ' קג( דן במי שיש לו נזלת קשה שסותמת צינורות הנשימה שבחוטם אם 
מותר לו להריח במשחה הנקראת 'וויקס', ובתחילה כתב לצדד להיתרא משום שאינה מרפאת 
את המקום, אלא חריפות הריח שבה גורם לפתוח את צינורות הנשימה לשעה קלה ולאחמ"כ 
שוב פעם נסתמים, ואולי אינה נחשבת כתרופה. וכתב שם למסקנא שאי אפשר להתיר משום 
שסוף סוף הוי כרפואה לשעה. ומרן זיע"א בספרו לוית חן )סי' צב( כתב ולי נראה שעכ"פ 
בנזלת קשה שסותמת דרכי הנשימה יש להקל בזה. ולגבי טיפות אף כתב שם, שאם הגיע 
למצב שכמעט חלה כל גופו יש להקל להטיף לו גם על ידי ישראל. אלא שאם הוא מתחזק 
כן בספרו  ושנה  ושב  גופו. עכת"ד.  כל  ויש להקל בספק חלה  יש להחמיר.  כבריא  והולך 
חזו"ע )ח"ג עמ' שעט(. וכ"כ מו"ר בספרו ילקוט"י )שבת ח"ד סי' שכח ס' סו, סז( עיי"ש.
בשבת  להריח  שמותר  כתב,  ד(  אות  ש'  )מערכת  אברהם  את  פדה  בספר  פלאג'י  והגר"א 
והובא  היא.  מילתא  לאו  דריחא  משום  החוטם,  מן  היורדת  הנזילה  מפני  באורגיאנו 
סי'  )או"ח  יוסף  ברכי  בספרו  החיד"א  להגאון  וע"ע  ריד(.  אות  שכח  )סי'  בכה"ח  גם 
אף  בריאים  מאכל  ולשתות  לאכול  דמותר  לז(  )סעיף  השו"ע  דברי  על  יד(  אות  שכח 
טאבאק"ו.  הנקרא  העשן  אבק  בחוטם  לשאוף  התר  יש  מכאן  לרפואה. שכתב,  כן  שעושה 
כ"י.  בתשובה  צמח  יעקב  מהר"ר  המקובל  הרב  כתב  וכן  ק"איא.  סימן  ח"א  הלק"ט  הרב 
ע"כ.  דאסר.  כמאן  ודלא  דבר.  עמא  וכן  חאנדאלי.  יהושע  מהר"ר  הרב  עמו  והסכים 
וכ"כ בשו"ת באר משה )ח"א סי' לג אות יב( להתיר את נתינת המשחה הנקראת וויקס דאינו 
נחשב ללרפואה אלא שמסלק את הגודש במעברי הנשימה. עיי"ש. והגרש"ז אוירבך זצ"ל 
בשמירת שבת כהלכתה )פ' לד ס"י עמ' תקעא( כתב שאין להקל להשתמש בטיפות אף או 
לנשום אדים, משום שאף רפואה לזמן קצר הוי רפואה. וכ' שם בהערה )אות נב( דהיכא דיש 
כבוד הבריות וכגון שהליחה נוזלת מן האף יש להקל טפי. והוסיף שם, שאם מחמת הליחה 
נגרם לו מיחושים בכל הגוף או שנאלץ לשכב, יש להקל לקחת טיפות אף ושאר תרופות. 

ובשו"ת אורחותיך למדני )ח"ג או"ח סי' לט( התיר אף לקחת כדורים הפותחים את הצינורות 
שיוכל לנשום כראוי. עיי"ש. ושו"ר להגר"נ קרליץ זצ"ל בספר חוט שני )ח"ד פרק כ"ט אות ב( 
שכתב דמותר לשאוף אדים ממכשיר אדים וכן להריח בצל המועיל לצינון. וזה דלא כהשש"כ 
שהחמיר בשאיפת אדים. ונראה דיש להקל לתת את המשחה בתוך החוטם באופן שאינו מורח 
אלא רק מכניס את המשחה )וכ"כ בשש"כ שם הע' נג(. ויש בזה עוד כמה צדדים להקל. ואכמ"ל.

~מעשה בשתי פרות...~



רבות מכל  תגובות  קיבלנו  וב"ה  הכנת אבקת החלב  באופן  הקודם עסקנו  במאמר 
קצוות הארץ של ת"ח ויראי ה' החפצים לדעת דבר ה' זו הלכה. ומהי מסקנת הדברים.

ידי  על  נעשה  החלב  אבקת  יצור  אופן  החלב;  אבקת  הכנת  אופן  על  בקצרה  נחזור 
שנותנים את החלב בתנור סגור המחמם את החלב ועל ידי כך הנוזלים בחלב מתאדים 
ונשאבים החוצה, ונותר בהם חלב סמיך ומרוכז, חלב זה מועבר בצינורות לתנור גבוה 
)למעלה מ-10 קומות( המחומם בחום למעלה מ- 180 מעלות צלזיוס, ומצידו של 
התנור נכנס אוויר המחומם בחום למעלה מחם בלחץ גדול, וכך מיד כשנכנס החלב 
לתנור הוא מתייבש והופך לאבקה שנופלת לתחתית התנור. אבקה זו נשאבת והיא 

הנקראת אבקת חלב.
תעשיית החלב הטהור והטמא כיום;

וקודם שניגש לברר ההלכה למעשה, נקדים קודם את המציאות השוררת כיום בתחום 
נעשית  ובעולם  בארץ  היום  החלב  תעשיית  עיקר  האבקות;  ועשיית  החלב  חליבת 
מחלב פרות המצויות ביננו, ומחלב זה מופקים מוצרים רבים מהם הידועים כגבינה, 
שמנת, חמאה, ועוד. במקביל לחלב הפרות מצוי חלב הנאקות שבדומה לפרה כמות 
החלב שחולבים ממנה היא רבה ביחסית לשאר הבהמות. בעבר היה פחות מצוי חלב 
של נאקות כפי שרואים בדברי האחרונים הן מחמת שלא בכל מקום ניתן לגדל נאקות, 
והן שלא הייתה מודעות כל כך למעלות חלב זה. אלא שלאחרונה החלה תודעה רבה 
בקרב הגויים על מעלותיו הרבות של חלב הנאקה ואף הוכר ע"י FAO ארגון המזון 
ההזנה  חומרי  כל  את  מכיל  שהינו  משום  וזאת  'על',  כמזון  האו"ם  של  והחקלאות 
הדרושים לקיום היומי של האדם. ואף הגדילו לעשות וחלב הנאקות הפך כתחליף 
חלב אם לתינוקות הסובלים מתת תזונה. ובארצות הברית הפך חלב זה למוצר מאוד 

נצרך ושכיח. וכן במדינות נוספות.
מחלבות  הוקמו  שנים  כחמש  ולפני  הבעיה  פסחה  לא  לצערינו  הקודש  בארץ  אף 
באישור משרד הבריאות ליצור חלב נאקות הנמכר במרכולים שונים. ומהם מייצרים 

גבינות, שמנת, חמאה, ועוד.
יעקב  אשר  ר'  הרה"ג  מאת  מכתב  כאן  נביא  הדברים,  השתנו  כמה  עד  להבין  וכדי 
וועסטהיים שליט"א )מבד"ץ מנצ'סטר ומהמומחים הגדולים בכשרות בימינו( שכתב 
הכשר  לו  שניתן  עכו"ם,  חלב  אבקת  ליצור  מפעל  בגרמניה  היה  קצר  זמן  שלפני 
מאת גוף כשרות מוכר בארה"ב, וכשהגיע באחת מן הפעמים המשגיח למקום גילה 
לתדהמתו שבמקום מייצרים אבקת חלב "סוסים"!! שחלב זה מאוד מצוי אצל הגויים 
שם ולטענתם בריא מאוד ומבוקש. ונמצא שיש חשש מהותי לתערובת חלב עכו"ם, 
ובפרט הכשר הכלים והמכונות עימם מייצרים את האבקה שבהם גם מיוצרת האבקה 
מחלב טמא. ועוד כתב שם שהדבר נפרץ מאוד עד שגוף כשרות באירופה נתן הכשר 
למפעל אבקת חלב נכרי באינדינה, ושם הדבר ידוע ומפורסם לכל ש"רוב" החלב שם 

מעורב בו דברים אחרים ואסורים. 
בעיות כשרות אחרות

ונמצא, שכיום המציאות השתנתה לבלי הכר, וחלב טמאה הפך לדבר מצוי ומבוקש 
מאוד. וממנו מייצרים גם אבקות ללא כל בעיה. והבעיה מתעצמת כאשר המקומות 
שמייצרים את אבקת החלב מייצרים לעיתים באותם תנורים אבקה של חלב טמא. 
ואף נודע לי מפי מומחה כשרות גדול שיש מקומות בהם מייבשים אף באותם תנורים 
של  לתערובת  מאוד  גדל  החשש  כן  ואם  רח"ל.  טמאות  ובהמות  חיות  של  שומנים 

דברים טמאים וחלב טמא.
עוד יש להדגיש, שכיום אין גוף כשרות מהדרין המדקדקים על קלה כבחמורה ורמת 
הפיקוח, המעניק כשרות לאבקת חלב עכו"ם. ורק גופי כשרות בודדים נותנים על כך 

כשרות שיהיה בבחינת הרע במיעוטו. וודאי שיש לחשוש לבעיות נוספות.
והנה בדור הקודם דנו בזה פוסקי הדור בארוכה, הן לגבי עצם השימוש בחלב עכו"ם 
חלב  שמערבב  מי  על  קנסות  ויש  ממשלתי  פיקוח  ויש  בהיות  היתר  יש  אם  ממש, 
טהורה עם חלב טמאה, והן שאין חלב טמא מצוי ביננו. ובזה נחלקו הפוסקים וראש 
המדברים בזה הלא הוא הגאון הר"מ פיינשטין ובדבריו בכמה מקומות מתבאר שהתיר 

כן בעקבות המחסור הגדול ששרר אז בחלב ישראל למהדרין.
הנידון  )כל  עכו"ם  של  מחלב  הנעשית  אבקה  היתר  בדין  הפוסקים  נחלקו  ובנוסף 
דלהלן הוא לגבי אבקה הנעשית מחלב עכו"ם שהוא ספק אם מעורב בו דבר טמא. 
ואין הכוונה לחלב טמא שבזה אין מי שמתיר( האם יש מקום להתיר האבקה או שמא 
לא. רק אקדים ואומר שהדברים שאכתוב הן תמצית מן התמצית של נושא סבוך זה, 

למען יקל על הקורא. והסתעפות הדברים שמורים אצלי בכת"י.

~במאמר הבא נעסוק אי"ה בדברי הפוסקים להלכה ולמעשה ומסקנת הדברים~

~בעניין חדר יחוד לחתן ספרדי הלומד 
בישיבה אשכנזית~

לכבוד היקר ונעלה החתן החשוב וכו' שלום רב;
לראש  לתת  כיום  המנהג  אמנם  להשיב,  הנני  למכתבך  במענה 
הישיבה לערוך חופה וקידושין, אולם יש להבהיר שאין להכריח 
כדי  דורות  מדורי  הקדמונים  רבותינו  מנהג  לבטל  הבחורים  את 
לילך  צריך  כאלה  בדברים  כי  הישיבה,  ראש  כמנהגו של  לנהוג 
ישיבה שמעריך באמת את רבותינו  וכל ראש  אחר מנהג החתן, 
הספרדים כמו מרן החבי"ב בעל הכנה"ג וכדומה, לא יכריח את 
לאחר  מיד  יחוד  חדר  לענין  וכגון  רבותיו  מנהג  לשנות  החתן 
אחר  יחוד  חדר  לעשות  נהגו  לא  מעולם  שהספרדים  החופה, 
להיות  שצריך  המצוות  כברכת  הנישואין  ברכות  שאין  החופה 
עובר  בהם  שא"צ  השבח  כברכות  דינם  אלא  לעשייתן,  עובר 
. תדע, שהרי  בירכו ברכות  ניכר על מה  לעשייתן, אלא שיהיה 
ראויה  שאינה  הגם  נדה  בחופת  גם  ברכות  שבע  מברכים  אנו 
לעשייתן.  עובר  צריך  אין  השבח  שבברכות  כרחך  ועל  לייחוד, 
וכן כתבו כנסת הגדולה, הרב שער המלך, ועוד מגדולי רבותינו. 
ולצערינו יש שאינם יודעים דבר זה, או שאינם רוצים לדעת מתוך 
חוסר הערכה לגדולי רבותינו, וכופים את תלמידיהם לנהוג בכל 
וכן מנהגינו היה מאז ומתמיד  וכן לא יעשה.  מכל כל כמנהגם, 
כל שנה להשביע שבועה חמורה, כעדות מרן הבית יוסף בהלכות 
חליצה )סימן קסט סעיף מו(, וכן הרדב"ז ומהריק"ש ועוד רבים 
מרן  דברי  נדחה  קושיא  לנו  שיש  מפני  ולא  רבותינו,  מגדולי 
דעת  פי  על  מנהגינו המבוסס  ונבטל  הגדולים שעמו,  וכל  הב"י 
הקדמונים. ולכן על ראשי הישיבות להנהיג כן אצל חתן ספרדי, 
ובהיות ואותם ראשי ישיבות שליט"א הם אלה שחינכו את הבחור, 
והבחור נהנה מהישיבה הן מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, 
חופה  לערוך  הישיבה  לראש  לתת  יש  הטוב  הכרת  מדין  ולכן 
וקידושין, אלא שיסבירו להם שאנו רוצים לנהוג כמנהג רבותינו 
זאת.  מבינים  המקום  רבני  וגם  ה'.  בדרכי  ליבו  ויגבה  בבחינת 

ואם יש אילוצים ומחוייבות של הצדדים מדין קירבה או הכרת 
מתעקש  והוא  קידושין,  לסדר  דוקא  הישיבה  לראש  לתת  הטוב 
לעשות כמנהג האשכנזים, וכופה את החתן בכל מיני דרכים לעשות 
כמנהגם, וכפי שכתבת במכתבך שאם לא תעשה כדבריו לא ישלח 
את הרבנים והבחורים בישיבה לשמחך בחופה, בזה לא תהיה לך 
ברירה אלא לנהוג כפי הנחיותיו, ובעזה"י תשאף לגדול בתורה 
ולפתוח ישיבה ולהנהיג את הבחורים כמנהג רבותינו מדורי דורות.
וכן לענין פאה נכרית לכלה אם ראש הישיבה שלך מתעקש בדבר 
שתעשה חדר יחוד מיד אחר החופה, אל לך לעשות מריבות כדי 
יחוד  חדר  לאחר  מיד  אלא  וכלה,  חתן  שמחת  את  תפסיד  שלא 
ראש,  בגילוי  ללכת  לה  אסור  שהרי  נכרית  פאה  הכלה  תחבוש 
לאחר שהיה יחוד, ואחר החתונה לא תשתמש יותר בפאה הנכרית, 
נכרית  פאה  חבשו  לא  הקדושות שמעולם  כאמותינו  תנהג  אלא 

כעדות השדי חמד.
ואף אם יהיה ילד קטן בחדר יחוד או שהדלת לא תיסגר לגמרי, 
גם בזה לדעת הרמב"ם עצם הדבר שמביאה לתוך חדר הוי יחוד, 
בחדר  נהגנו  שלא  הסיבות  אחת  וזו  ראשה.  את  לכסות  וצריכה 
יחוד כדי שהכלה לא תצטרך לכסות את ראשה, ובערוך השולחן 
הגדיר מנהג כיו"ב כמנהג מכוער. והנני לברככם שתזכו להקים 
אחד  במקום  וגדולה  תורה  ומזוני  חיי  בבני  בישראל  נאמן  בית 

באהבה אחוה שלום ורעות ושובע שמחות.
)משנת יוסף ח"ה וע"ע שו"ת הראשון לציון ח"ב סי' ט שדן בזה בארוכה(

 

'אבקת חלב נכרי' )המשך(


