
     'הנהגת האדם ע"י הפעלת השכל - זה מימוש רצון ד''
   מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

שמלותם"    וכבסו  ומחר  היום  וקדשתם  העם  אל  לך  משה  אל  ד'  "ויאמר 
שמשה  ידוע  הגבלה,  ימי  יומיים  לעשות  למשה  אמר  שד'  למרות 
א[:  עמוד  פז  ]דף  שבת  במסכת  בגמ'  כמ"ש  אחד,  יום  עוד  הוסיף 
עמו,  הוא  ברוך  הקדוש  והסכים  מדעתו  משה  עשה  דברים  שלשה 
הלוחות. את  ושבר  האשה,  מן  ופירש  מדעתו,  אחד  יום  הוסיף 

ובספר "קהלת משה" ]לר' משה בן אברהם הכהן מצ'ודנוב[ כתב בשם רבי 
היא  הכוונה   - ש"מדעתו"   : פירש  שהמהרש"א   - זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן 
כולו  ד'  כי    ! לזה  – הקב"ה מסכים  וכל שנראה מצד השכל  מצד השכל, 
הרי   - אלה  מהרש"א  דברי  נכתבו  היכן  מצאתי  לא  בעניותי  כי  אף  שכל. 
הם דברים נפלאים, שכל מעשה שהאדם עושה, אם נעשה ע"פ השכל שכן 
מחייבת המציאות באותה שעה – זהו ממש רצון ד' לפעול כך באותה שעה !
המהרש"א  לפני  הרבה  כבר  מופיע   - השכל  לפי  לפעול  שיש  זה,  ורעיון 

'סגולה בדוקה ומנוסה מאת הקב"ה'    
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

לע"נ: אסתר בת שרה ע"ה.   העלון מוקדש: 
ולע"נ הרבנית הצדקת נילי בת מרים ע"ה. 

ולרפואת: רבי יעקב אלמליח שליט"א בן זוהרה.
ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו.

ומשה גגולה וב"ב הי"ו.  

להקדשת העלון: 054-843-7476

18:39       18:01          17:09 
18:35       17:58          16:49  

 

   

המשך 'דבר הרב' בעמ' - 3

"ויחנו  סין,  ממדבר  נסעו  ישראל  שעם  שאחר  ראינו  הקודמת  בפרשה 
ברפידים", ובמדרש הובא ברפידים.ד שרפו ידיהם מן המצות )מדרש אגדה בשלח פי"ז, 
א(, וכיוון שנתרפו מן המצוות הגיע עמלק להילחם בעם ישראל. ובפרשתנו, 
עם ישראל "נוסע מרפידים" לעבר הר סיני, וכאשר חונים במדבר סיני, הקב"ה 
עשיתי  אשר  ראיתם  "אתם  ישראל,  לבני  מסר  להעביר  רבינו  ממשה  מבקש 
למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי: ועתה אם שמוע תשמעו 
הארץ".  כל  לי  כי  העמים  מכל  סגלה  לי  והייתם  בריתי  את  ושמרתם  בקלי 
את המסר הזה מבקש הקב"ה ממשה לומר לעם ישראל רגע לפני מתן תורה.

וראיתי צורך להתבונן בזה, הרי מדובר ברגע הגדול ביותר שהיה לעם היהודי, 
זה  "מתן תורה" הזמן בו הפכנו לעם בפני עצמו, "עם סגולה" מכל העמים, 
הזמן שבו כל העולם עצר מלכת ושמע בחיל וברעדה איך בורא העולם נותן 
את המתנה הגדולה ביותר שיש לו לעם הנבחר מכל העמים. מן הראוי שרגע 
לפני יעביר הקב"ה מסר חשוב כל כך שיש בו כדי להצדיק את המעמד הנשגב.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה

          05:14                        05:07
  05:21                        05:14

     06:29                        06:19
                          09:08                        09:04
      11:55                        11:53

 12:25                       12:24
16:32                       16:34 
 17:28                       17:31
17:42                       17:45

      

 : שם  וז"ל  ז[  פרק  ה'  אהבת  שער   - י  ]שער  הלבבות  חובות  בספר 
"והקדם הזריזות בעניני אחריתך בין עיניך, ושים השכל –
 – והפרישות  מנהיגך,   – והחכמה  קצינך,   – והענוה  מלכך, 
כפי  הטובות,  המדות  בקנות  ובמתון  לאט  והתנהל  ידידך. 
הדרגה  מבלי  וההפלגה  הרבוי  מן  והזהר  ענינך.  שיסבלהו 
אורו". לכהות  הסבה  היא   - בנר  השמן  רוב  כי  תאבד,  פן 

גם בשער הביטחון ]פרק ד[ כתב וז"ל : "ואופני היושר בבטחון 
על אלהים בכל ענין מהם - שישליך את נפשו בהם להליכות 
הגוזר, אשר גזר לו הבורא מהם, ותבטח נפשו באלהים יתברך 
הבורא,  בדעת  שקדם  מה  אלא  מהם  לו  יגמר  לא  כי  וידע, 
שהוא הנכון לעניניו בעוה"ז ובעוה"ב ויותר טוב לאחריתו, 
ושהנהגת הבורא לו בכלם שוה, אין לשום בריה בהם עצה 
ולא הנהגה אלא ברשותו וגזרתו ודינו. וכמו שאין ביד הברואים חייו ומותו 
וחליו ובריאותו, כן אין בידם טרף מזונו וספוקו ולבושו ושאר עניני גופו. 
ועם ברור אמונתו, כי ענינו מסור אל גזרות הבורא יתעלה ושבחירת הבורא 
לו - היא הבחירה הטובה, הוא חייב להתגלגל לסבות תועלותיו ולבחור הטוב 

כנראה לו מן הענין, והאלהים יעשה מה שקדמה בו גזרתו". 

ומצאתי מקום נוסף בו משה פירש את דברי ד' - בשכלו, בפרשת מטות, 
אינו  והוא  וכו'.  המדינים  מאת  ישראל  בני  נקמת  נקום  לו  אומר  ד'  כאשר 
נתגדל  שהוא  משום  וטעמו  ד'.  של  מפורש  צווי  למרות  בעצמו  יוצא 
ע"פ  סברא  שהוא  אבן,  בו  תשליך  אל  מים  ממנו  ובור ששתית  מדין,  אצל 
ד'.  דברי  את  לפרש  צריך  שכך  משה  שחשב  שם,  יהל  האור  וכתב  השכל. 

ולמדנו מכל זה שד' רוצה שגם לאחר שהוא נתן לנו את תורתו, שלא נפעל 
התורה,  של  ההנחיות  לאור  השכל  את  להפעיל  צריכים  אנו  רובוטים,  כמו 
ולפעול לפי מה שיורונו גדולי התורה מה נכון לעשות לפי שכל האדם שיהיה 

נחת רוח לבורא העולם. שבת שלום!

והנה במקום זה אומר הקב"ה לעם ישראל אתם ראיתם 
כנפי  על  אתכם  ונשאתי  ממצרים  אתכם  הוצאתי  איך 
נשרים, ועתה אם תשמעו לי וכו', והייתם לי עם סגולה... 
ולכאורה מדוע לא הזכיר את נס קריעת ים סוף ועשרת 
המכות, שהתפרסמו בכל העולם כולו, וללא ספק נתגלה 
בעולם תוקף עוזו ושליטתו של הקב"ה בטבע כולו, ומה 
אם כן האזכור של הנס "ואשא אתכם על כנפי נשרים"? 
ועוד יש להבין וכי בגלל שנשא הקב"ה את עמו על כנפי 
נשרים, מבקש מעם ישראל להיות לו לעם סגולה? הרי 
מן הראוי היה להעביר מסר חד וברור על הרגע הגדול 
בו נמצאים ישראל לפני מתן תורה, ועל הצורך בתורה 
הקדושה, ועל מהותה... מה אם כן טמון בדברים הללו 
אותם בחר האל יתעלה להשמיע רגע לפני מתן תורה?

ולבאר את הדברים יש להקדים ולבאר מהו הנס "ואשא אתכם על כנפי נשרים", 
ומובא במדרש )שמות רבה סי' כ'(, שעשה נס הקב"ה ונשא את עמ"י על כנפי מלאכי השרת 
ובאו בזמן קצר מאוד מרעמסס לסוכות אף שהמרחק ביניהם היה רב של ק"כ מיל. 
שציוום  משום  הוא  זה,  בנס  שהצורך  ביאר  שם  הקדוש  והאלשיך 
ברגלם,  מיל  ק"כ  באים  היו  אם  כן  על  יחמצו,  טרם  מצות  להכין  הקב"ה 
ולא  מחמיצה,  בוודאי  העיסה  היתה  בשמלותם,  צרורות  ומשארותם 
נס  עימם  עשה  כן  ועל  מצות,  עוגות  הבצק  את  לאפות  יכולין  היו 
באורך.   עיי"ש  יחמצו.  טרם  המצות  את  שיאפו  נשרים  כנפי  על  והוליכם 

לבאר,  הוסיף  זצ"ל,  גראסוורדין  משה  ר'  הגאון  בשם  שכיר  משנה  ובספר 
ישראל  היו  שיחמיץ  לפני  בצקם  את  לאפות  מספיקין  היו  לא  "שאם 
הראשונה  המצווה  את  לקיים  יכולין  שאין  מאד  גדול  צער  מצטערים 
נשרים,  כנפי  על  אותם  ה'  נשא  ולכן  במצרים,  אז  שנצטוו  מצה"  "מצוות 
מצותיו.  לקיים  באמת  להרוצה  ומסייע  עוזר  השי"ת  כי  להם  להורות 
מ"רפידים"  שנסעו  אחר  ישראל  לעם  להעביר  הקב"ה  שרוצה  המסר  זה 
אשר  ראיתם  "אתם  תורה,  מתן  לפני  רגע  המצוות,  מן  ידיהם  שרפו  אחר   –
רואה  שהקב"ה  ללמדנו  נשרים",  כנפי  על  אתכם  ואשא  למצרים  עשיתי 
עבורו,  הטבע  כוחות  את  ישדד  הוא  מצוותיו,  לקיים  ורוצה  יהודי שמתאמץ 
ויגייס בשביל כך את מלאכי השרת שיקצרו לו את הדרך. וזה המשך הפסוק, 
"ועתה אם שמוע תשמעו" אם תקבלו עליכם לקיים את התורה, אני מבטיח 
את  ולעשות  יצליח, לשמור  בידכם  ה'  – חפץ  בריתי",  את  "ושמרתם  אתכם 
ומצוות.  בתורה  מהרפיון  מ"הרפידים",  להישמר  העיקר  הזאת.  הברית  דברי 
הלאה...  ולהתקדם  להמשיך  מרפידים"  "ויסעו  להיות  צריך  תמיד  אלא 
אני  מצב  ובכל  שתהיו  מקום  בכל  הארץ",  כל  לי  "כי  הפסוק,  סיום  וזה 
קושי  בכל  זמן,  ולכל  מקום  לכל  תקפה  שלי  ההבטחה  לעזרתכם.  שם  אהיה 
עימכם."כי  אהיה  אני  ומצוות"  תורה  "עול  עליכם  תקבלו  אם  לכם,  שיהיה 
וברכתיך. לסייע  אליך  אבא  שמי  את  אזכיר  אשר  ובכל   – הארץ"  כל  לי 

 



שאלה: משפחה המתארחת בבית מלון ולקחו שני חדרים הבנים עם 
האבא בחדר אחד והבנות בחדר אחר עם האמא האם יהיו חייבים גם 

הבנים בהדלקת נרות שבת שהרי הם בדירה אחרת בנפרד.

תשובה: אינם חייבים ויוצאים ידי חובה בהדלקת האמא אפילו שהם 
בחדרים נפרדים.

כמו  וזה  אחד  לבית  נחשבים  חדרים  בשני  שהם  אפילו  נלענ"ד  ביאורים: 
משפחה המתארחת אצל ההורים ונתנו להם כמה חדרים והבנים ישנו בחדר 
דינו כבית  ומלון  נרות  חייב בהדלקת  וכי כל חדר  והבנות בחדר אחר  אחד 

לכמה משפחות שהרי חדר האוכל והלובי משותף לכולם.

הדלקת נרות במלון / והדלקה באיטרת היין  על  זוכרהו   - לקדשו  השבת  יום  את  ז( זכור   – כ  פרק  ְלַקְּדׁשֹו: )שמות  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ָזכֹור 
בכניסתו. אין לי אלא בלילה, ביום מנין - תלמוד לומר זכור את יום השבת. )פסחים דף קו עמוד א(.

| קידוש היום הוא מצות עשה מהתורה לכל הפוסס  האם חובת קידוש על היין הוא מהתורה
קים שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו". אולם הרמב"ם כתב )בפרק כ"ט מהלכות שבת( שאת המצוה 
של "קידוש היום"  ניתן לקיים "בזכירת שבחו של יום וקידושו בלבד". ויש שהוסיפו שיוצא ידי 
חובת המצוה בהזכרת השבת, כגון שאמר "שבת שלום" )סברת הגרע"א(. ומה שמקדשים על היין, 

סהוא רק מדברי סופרים בלבד, והסכימו עמו כמה מהראשונים . אולם בחדושי הגרע"א הוכיח מד
ברי הר"ן והרשב"א והרא"ש שקידוש על היין או על הפת הוא מהתורה. ובתפילה לבד אינו יוצא .
פסחים  )דף  במסכת  מפני שמבואר  בתפילה,  חובתו  ידי  יוצא  אינו  יין  לו  יש  אם  מקום  ומכל 
קיז:( "אמר רב אחא בר יעקב צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום". ופשוט שהוא מן התורה, 
וכיון שאין מזכירים יציאת מצרים בתפילה, ממילא מצות קידוש על היין הוא מן התורה מפני 
.הזכרת "יציאת מצרים" שבו )מנחת חינוך מצוה לא(  ובפרט שאין דרך העולם לכוון לצאת חובת המס
סצוה בתפילה, וממילא לרוב הפוסקים המקדש על היין בכוונה לקיים מצות זכירת השבת וקידו

שו מקיים מצות עשה מן התורה.)עי' כה"ח סימן רעא ס"ק ג |בא"ח ש"ב פרשת בראשית,י |  ומ"ב וביאור הלכה סימן רע"א (.

קידוש ביו"ט | יש אומרים שחובת קידוש ביום טוב הוא מדרבנן )מ"ב רע"א סק"ב| בא"ח ש"ב בראשית ,יא(. אולם 
רבים מהראשונים חולקים וסוברים שהוא מן התורה כמו בשבת, וכן עיקר להלכה. ולכן אם חל יום 
טוב בערב שבת, ואין לו אלא כוס אחד של יין, יקדש על הכוס בליל יום טוב, ובליל שבת יקדש על 
הפת אם לא נזדמן לו יין בנתים, מפני שאין מעבירין על המצות (חזו"ע ח"ב עמוד סג, ילקו''י שבת כרך א עמ' רלז(.

| המנהג שהמקדש או המבדיל על היין קודם ברכת בורא פרי הגפן אומר "סברי  סברי מרנן 
המ עיקר  ובנוסף  חז"ל,  בדברי  קודש  בהררי  יסודתו  "לחיים"  עונים  והשומעים  סמרנן" 

יז(. עמוד  ב  שבת  חובתם )חזו"ע  ידי  לצאת  לכוון  דעתם  שיתנו  השומעים  את  לעורר  היא  טרה 

ואפיס שיקדש,  קודם  כלום  לטעום  אסור  הקידוש| קודם   טעימה 
על  להקפיד  יש  יום  של  בקידוש  ד(. וגם  רעא  הקידוש )שו"ע  קודם  לטעום  אין  מים  לו 
א(. רפט  קידוש )שו"ע  חובת  עליו  חלה  שלא  כיון  לשתות,  מותר  התפילה  לפני  אך  כך, 

אשה  אבל  האיש,  כדין  התפילה  קודם  בבוקר  לשתות  יכולה  שחרית  להתפלל  שרגילה  אשה 
רגילה להתפלל לא תשתה עד שתקדש )אול"צ פ"כ סעיף טו(. ויש אומרים שאף נשים שאינן  שלא 
רשאיות  גופן  לחיזוק  תה  או  קפה  לשתות  ורוצות  בילדיהן  הטיפול  מתפללות שחרית מחמת 
לעשות כן קודם הקידוש. )חזון עובדיה ח"ב עמוד קסז(. ויש שהקלו לאשה לאכול ולשתות בשבת לפני הקידוש הואיל ובעלה 
לא הגיע מבית הכנסת לא חל עליה עדיין חובת קידוש )אגרות משה ח"ד( ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כתב שבשתיית קפה ותה אפשר 
לסמוך על שיטה זו ולהקל, ואם אמרה איזה בקשה, יכולה אף לאכול עוגה וכדו' עד שבעלה יבוא מבית הכנסת )אשרי האיש עמוד סא(.

| יין ומיץ ענבים  טוב להדר לקדש על יין, יותר מאשר על מיץ ענבים, אפילו כשהיין מבוס
של ומעורב עם סוכר שבאופן זה הוא פסול למזבח, מ"מ יש בזה הידור. וכל שמוסיף יין למיץ 
לחזר  לכתחילה  עב(. ומצוה  עמוד  שבת  האיש  אשרי  אלישיב  עניין )הגרי"ש  בזה  יש  טעמו  ומורגש  ענבים 
אחר יין אדום )מ"ב סימן ערב ס"ק י(, וגם במיץ ענבים יש להדר אחר מיץ ענבים אדום )אשרי האיש עמוד 
פ(, ובשעת הדחק שאין שם אלא יין לבן מותר לקדש ולהבדיל עליו )חזו"ע שבת ח"ב עמוד פב(.  ומיהו 
רעט). עמוד  א  כרך  שבת  להקדימו.)ילקו''י  יש  האדום,  מן  משובח  הוא  אם  מדאי,  יותר  לבן  אינו  אם 

לצד  שיסלקנו  כל  דהיינו  לוגמיו,  כמלא  קידוש  של  מכוס  לשתות  צריך   | השתיה  שיעור 
כשיעור  שתה  לא  יג(. ואם  סעיף  רביעית )שו"ע  של  רובו  והוא   לוגמיו,  מלא  ויראה  בפיו  אחד 
בינס הרבה  הפסק  בלי  זה  שיעור  לשתות  סד(. וצריך  ס"ק  )משנ"ב  קידוש חובת  ידי  יצא  לא   זה, 
שתיית  מכדי  יותר  אחרונה  שתיה  סוף  עד  ראשונה  שתיה  מתחילת  ישהה  שלא  דהיינו  תים, 
אכילת  בכדי  הפסיק  ואם  דקות(,   2-4( פרס  אכילת  כדי  רב  זמן  יפסיק  לא  ועכ"פ  רביעית, 
בזה: להכשל  מצוי  שאז  חזק  יין  על  כשמקדש  בזה  ליזהר  וצריך  יצא,  לא  בדיעבד  אף  פרס, 

מוס שעה  של  גילוי  על  אפילו  יזהר  ולכתחילה  שנתגלה,  יין  על  מקדשים  אין  מגולה   |יין 
על  אף  לקידוש,  נפסל  בגילוי  אחד  לילה  עבר  אם  אבל  להקפיד.  אין  בדיעבד  ורק  עטת, 
מגוס היה  שאם  אומרים  כה(. ויש  אות  שם  בא"ח  ערב,א.  סימן  : )שו"ע  וטעמ ריחו  נמר  שלא  ופי 
הבקבוק  עו( ואם  עמוד  שם  האיש  לקידוש )אשרי  נפסל  מזה  יותר  אך  כלום  בכך  אין  אחת  שעה  לה 
יז(.   פ"כ  עליו )אול"צ  לקדש  אפשר  וטעמו  ריחו  נשתנה  לא  אם  במקרר,  או  בארון  פתוח  שהה 

המס מאדם  קידוש  חובת  ידי  יוצאים  אין   | שב  המחלל  מאדם  קידוש  תשמיעת 
שי אומרים  יש  לבדו  היין  על  לקדש  יכול  שאינו  למקום  שהזדמן  מי  ולכן  שבת,  סחלל 

בעל  שביד  בכוס  עיניו  שיתן  שהציעו  ה(. ויש  תשובה  פ"כ  ח"ב  לציון  בצנעה )אור  הפת  על  קדש 
טו( אות  הבא"ח  מקדש )עפ"י  הבית  שבעל  בשעה  כולה  הקידוש  ברכת  בלחש  ויאמר  הבית, 

עמוד  שם  אלישיב  פעמי )הגרי"ש  חד  בכוס  לקדש  שמותר  אומרים  | יש  פעמי  חד  כוס 
חד  כוס  על  לקדש  שאין  אומרים  (, ויש  כג  סימן  יב  חלק  אליעזר  ציץ  שו"ת  נד  עמוד  ח"ב  חזו"ע  סב, 
הדס כג( ולכל  סי'  ח"י  יצחק  מנחת  שו"ת  לט,  סימן  ח"ג  )אג"מ  קרטון או  עב  מנייר  שעשוי  ואף   פעמי 
שם(. כסף )חזו"ע  של  או  זהב  של  כוס  על  לקדש  טוב  ואנוהו"  אלי  "זה  משום  עות 

התס עשה  מצות  שהוא  פי  על  אף  בקידוש,  חייבות  | נשים  בקידוש  חיוב נשים 
רעא(. סימן  ערוך  כמותם. )שולחן  התורה  מן  וחייבות  הואיל  האנשים  את  ומוציאות  בזמן,  לויה 

םקידוש מבעוד יו |  אף על גב דקיימא לן קידוש שבת דאורייתא, מותר לכתחילה להתס
פלל ולקדש מבעוד יום, משום שאנו סומכים להלכה כדברי האומר שתוספת שבת דאורייתא 
ולכן כל שקיבל עליו את השבת, רשאי לקדש.  ומכל מקום המחמיר לקדש עד שיהיה  היא. 
בוודאי לילה, תבוא עליו ברכה. אך המחמיר לקדש בודאי לילה, לא יתפלל מבעוד יום, וימתין 
הרבה עד לילה ודאי לקדש, משום  שלכתחילה צריך לקדש מיד אחר התפילה,)בא"ח שם אות יג(.

'מצוות קידוש'

שאלה: אשה איטרת )שמאלית( באיזה יד תחזיק את הנר או הגפרור 
שבו מדליקה נרות שבת.

תשובה: יש לה להחזיק הגפרור או הנר שמדליקה ממנו את נרות 
השבת ביד ימין של כל אדם.

ביאורים: נפסק בשו"ע בסי' רו' סעי' ד' כל דבר שמברך עליו לאוכלו או 
להריח בו צריך לאוחזו בימינו כשהוא מברך, והטעם משום חשיבות.

אלא שלגבי איטר שהוא שמאלי דנו הפוסקים מה עליו לעשות שדעת המ"ב 
בס"ק יח' שיחזיק בימינו שזה שמאל כל אדם ולדעת כה"ח בס"ק ל' על פי 

הקבלה יחזיק בימין כל אדם.

ובשו"ת אול"צ ח"ב עמ' קפד' היקשה שמרן השו"ע סתר עצמו בין נטילת 
ימין כל אדם  לולב לכוס ברכת המזון שבלולב נקט שיטול בשמאלו שזה 
ואילו בכוס ברהמ"ז נקט שיטול בימינו שזה שמאל כל אדם ותירץ האול"צ 
שיש הבדל בין ברכת הנהנין לברכת המצוות שברכת הנהנין כיון שהעיקר 
זה ההנאה והברכה אינה מחמת מצוה יאחוז ביד שנח לו ואילו ברכת המצוות 

שזה משום חשיבות יחזיק בימין כל אדם שזה בשמאלו.

ביד  ממנו  שמדליקה  הנר  תחזיק  המצוות  ברכת  שזה  שבת  נרות  זה  ולפי 
ימין כל אדם ואף שהיה מקום לחלק ולומר שלא משנה ותחזיק אותו איך 
שתרצה כיון שהנר שמדליקה ממנו הוא לא נר המצוה אלא הוא מדליק את 
נר המצוה ואת המצוה הרי היא לא מחזיקה בידה, בשוני מלולב או ברכה על 
פרי שמחזיק את דבר המצוה ביד, אבל אין חילוק זה נכון שהרי הכל מטעם 
ביד שיש בה חשיבות אם תדליק  נעשה  סוף מעשה המצוה  וסוף  חשיבות 
בימין כל אדם. ובפרט שאין בזה קושי למצוה. ולכן תחזיק הגפרור או הנר 

שמדליקה ממנו את נרות השבת בימין כל אדם.



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 

יעקב תמיד התקשה להתפרנס, ופעמים רבות מאוד נאלץ לעקור עם אשתו 
האוקראינית  בעיירה  התיישב  שלבסוף  עד  אחר,  למקום  הצעיר  בנו  ועם 
הקטנה סוסוב. מזלו לא האיר לו פנים גם שם, וזמן קצר לאחר שעבר לשם 

חלה באורח טרגי והלך לעולמו.
משה לייב, בנו הצעיר, שקופח בבת אחת מן האפשרות לילדות שלווה, ולזכות 
לשבת ללמוד כמו כל הילדים בני גילו, מעולם לא הפסיק לחלום על היום 
שבו יוכל להתמסר ללימודיו. במקום זאת, הוא נאלץ לעבוד כדי לפרנס את 

עצמו ואת אמו.
יום אחד השיגה אמו סכום כסף עצום שאיפשר לו להפסיק לעבוד – אך לא 
היה איש בעיירה שיוכל ללמדו, בחור חסר השכלה, את עיקרי התורה. לכן, 

ברשות אמו, עזב משה לייב את העיירה.
מסעותיו הביאוהו לניקולשבורג שם הוקמה ישיבה גדולה. אך משה לייב לא 

ידע איך ללמוד והיכן להתחיל. יהיה צורך באדם מיוחד שיוכל לעזור לו.
ביתו של הרב הראשי של ניקולשבורג, הרב שמואל הורביץ )1726–1778(, 
הידוע בכינויו "רבי שמעלקי מניקולסבורג", היה פתוח תמיד. אורחים רבים 
להם  ולסייע  לשלום  לברכם  נהגו  ואשתו  והרב  יום,  מדי  אליו  נכנסים  היו 

בצרכיהם, יהא זה בעצה טובה או במעט מזון.
משה לייב הצעיר מצא את דרכו לשם שם קידמו את פניו בברכה ונהגו בו 
הוא  טיפוחיו.  לנער  והפך  הרב  של  לישיבה  הצטרף  הוא  בנם.  היה  כאילו 
הוסיף לחיות באושר עם משפחת הורביץ ונטל חלק בפעילויותיהם ועזר להם 

בעבודות שונות.
יום אחד הסירה אשת הרב את טבעתה כדי שתוכל ליטול ידיים טרם אכילת 
הטבעת  את  חטף  במקום  ידוע שהיה  ונוכל  גנב  ידיה  נוטלת  בעודה  הלחם. 
וברח. כיוון שההלכה אוסרת לדבר לאחר נטילת ידיים בטרם נגיסה מן הלחם, 
הצליח הגנב להימלט. ברגע שנגסה מן הלחם היא החלה לצווח "הגנב ברח 

עם טבעתי! היא שווה 100 מטבעות כסף!"
האיש.  אחרי  מהר  "רוץ  לייב:  למשה  הרב  אמר  אשתו  מצוקת  את  בראותו 
כשתתפוס אותו, אמור לו שהטבעת היא מתנה עבורו אך היא שווה לא פחות 

מ-100 מטבעות כסף".
משה לייב ציית למורו האהוב ואץ רץ אחרי הגנב. הוא ידע כי משימתו היא 
אך ורק להעביר את המסר מאת הרב. רגליו הצעירות השיגו את צעדי הגנב 

ותוך זמן קצר תפס אותו ואמר לו את מה שאמר הרב.
הגנב היה המום. הוא ציפה כי הבחור הצעיר יתפוס אותו, ילקה אותו נמרצות 

ויכריחו להשיב את הטבעת לאשתו של הרב בבושה וחרפה.
מבולבל ונדהם ממה שאמר לו משה לייב, אמר הגנב, "אם הרבי הוא אדם כזה, 

אני לא רוצה לקחת שום דבר מרכושו. אחזיר את הטבעת".
משה לייב הביט בו מהורהר ואמר, "אני חושב שאתה טועה. מן הזמן הקצר 
שאני מכיר אותו, למדתי שכל מלה שאומר הרבי, יש לה משמעות והוא אומר 

אותה בכנות גמורה".
משה לייב הסביר שהרבי לא אמר את המלים הללו כדי לשכנע את הגנב לתת 
את הטבעת חזרה. הרב התכוון לכל מלה שאמר. הוא לא יקבל את הטבעת 

חזרה – זו מתנה השייכת כעת לגנב.
"שמע לי", אמר משה לייב, "קח את הטבעת, אבל אל תמכור אותה בפחות 

מ-100 מטבעות זהב. בכסף שתקבל, קנה תכשיטים לכלות יתומות".
"ואז הרב ישמח", חתם את דבריו.

לייב חדרו היישר ללבו של הגנב. הוא הקשיב לעצתו של  דבריו של משה 
הנער וקנה תכשיטים לכלות יתומות.

גנב העיר היה אדם אומלל שהיה לו קל יותר לגנוב מאחרים מאשר להשיג 
עבודה כדי לפרנס את משפחתו. הוא מעולם לא למד מה ערכו של הכסף, כי 

אף פעם לא הרוויח אותו בעבודתו.
אך כאשר נתן את הצדקה בפעם הראשונה בחייו, חווה הגנב סיפוק עצום. הוא 
תהה כיצד הוא יחוש אם ירוויח משכורת רגילה, יתקיים באמצעות כספו שלו 

ואף יעניק לצדקה דרך קבע.
גנב העיר למד את הלקח. מן אותו היום ואילך הוא עמל ללמוד מקצוע ועבד 
מכספו  לתת  הייתה  ביותר  רבה  הנאה  לו  שגרם  הדבר  אך  לפרנסתו.  קשה 

שהרוויח בעמל לצדקה, ולפתוח את דלת ביתו לרעבים.
באשר למשה לייב, לא זו בלבד שגדל בתורה ולבו היה חם ופתוח כשל חסיד 
אמיתי, אך השיעור רב העוצמה שלמד באותו יום נחרת בלבו לכל ימי חייו.

בזכות  החסידות  מגדולי  לאחד  לימים  הפך  מסוסוב  לייב  משה  רבי  כידוע 
עצמו, ונודע במיוחד בזכות מאמציו לפדות אסירים יהודים מכלאם בכל רחבי 

מזרח אירופה. הוא מייסד שושלת סוסוב ששמה נודע לתהילה.

)א' חב"ד דוד זקליקובסקי(

אבקת חלב נכרי - מחקר הלכתי )המשך ממאמר קודם(

ויש לנו לזכור, שכשנשא הקב"ה את עמ"י על כנפי מלאכי השרת, לא רק לעם 
ישראל נעשה הנס אלא גם לצאנם ובקרם וגם לערב רב שעלה עמם, והאלשיך 
מכל  הדרך,  להם  שתתקצר  זה  לנס  ראויים  היו  שאינן  שאף  ביאר,  שם  הקדוש 
והתקצרה להם הדרך. גם להם  נעשה הנס  ישראל  היו עם עם  כיוון שהם  מקום 
וחשבתי לענ"ד לבאר, שכשאדם זוכה ומקבל עליו עול תורה וחפץ לעשות את 
מצוות ה' באמת ובתמים, הקב"ה מרימו על כנפי נשרים ומסייעו בכל אשר ידרש 
כמו שהסברנו למעלה. אבל לא זו בלבד, אלא שכשהקב"ה מרים את האדם הוא 
מרים יחד איתו את "הצאן והבקר, והערב רב"... את כל הצרות, הקשיים, והצער 
שיש לאדם בחייו, את הכל מרים הקב"ה ומסייעו בכל אשר יפנה. זה כוחה של 
קבלת עול תורה. אדם שמחליט בהחלטה גמורה שמעתה והלאה לא עובר עליו 
יום ללא תורה ללא עשיית חסד, ללא דקדוק במצוות, הוא יראה לפתע את השינוי 
בחייו מצד לצד. משום שהוא נישא על כנפי נשרים - על ידיו של בורא העולם 
בכבודו ובעצמו. זה המסר הנצחי שרצה הקב"ה להשמיענו רגע לפני מתן תורה.

לצערנו אנו רואים היום תופעה נפוצה אצל אנשים מסוימים שכאשר יש להם קושי 
או צרה כל שהיא הם פונים לחפש כל מיני סגולות למיניהם, ואף יש שמרחיקים 
נדוד אל כל מיני רבנים מפוקפקים "שיודעים להוציא את כל הצרות"... בפרשתנו 
אנו רואים תשובה ברורה וחדה לכל אלה, אומר הקב"ה "והייתם לי סגולה מכל 
העמים"... עם ישראל הוא עם סגולה, נכון! אבל על איזה סגולה מדובר? ומהי סגולה? 
מכל  סגולה  לי  "והייתם  ה(,  סימן  יט  פרק  יתרו  פ'  זוטרתא  )פסיקתא  המדרש  מבאר 
אחרים".  בדברים  ולא  תורה,  בדברי  ועוסקים  לי  פנויים  שתהיו  העמים. 
שמחובר  אדם  הקדושה",  "התורה  ישראל  עם  של  היחידה  הסגולה  זוהי 
שיש. ביותר  הגדול  הסגולות  בעל  הוא  יומי  לימוד  לקביעות  תורה,  לשיעורי 
וראיתי רמז יפה בספר משנה שכיר שם, שכתב שבאות צ' יש צורת האות נ' שנושאת 
על שכמה את האות יו"ד. והאות נ' באה לרמז על ה"נפילה", שאדם שנפל חלילה 
ויש לו קשיים שונים, הדרך היחידה לעזור לו לקום מאותה נפילה היא ע"י שתעמיס 
על שכמה של ה-נ'- את האות י' שהיא אות היהדות. וכך יוצא לנו האות צ' –שזה 
רומז על צדיק. ושבע יפול צדיק וקם. ה' יזכה אותנו לקבל עלינו באמת "עול תורה 
ומצוות", ועל ידי כך נזכה להינשא על כנפי נשרים, ולא נדע שום צער ומכאוב. אמן!

המשך 'דבר הרב' מעמ' - 1

~כשהגנב חילק צדקה...~

הנה במאמר הקודם הבאנו את המקורות והטעמים בעניין איסור חלב שחלבו גוי, וגבינות של 
גויים. וכן סקרנו בקצרה את תעשיית החלב כיום בארץ ובעולם, ושכיום חלב טמא מצוי מאוד 
בתעשייה הן באבקת החלב והן בחלב ממש, ובנוסף הבאנו עדויות שונות על מפעלים ליצור אבקת 
חלב בחו"ל שנמצא שהעניקו כשרות למפעל המייצר גם אבקת חלב טמא וזאת ללא ידיעתם. 
בהיתר  שדנו  הפוסקים  שיטות  את  הספק  לבית  נבוא  הבוא  זאת,  כל  לנו  ה'  הודיע  אחרי 
אבקת חלב עכו"ם, ואף שיריעה זו קצרה מלהכיל ומן הראוי להאריך בזה, מכל מקום כיוון 
שהקוראים אומרים כלו מעשיכם והשיבו אותנו דבר, נביא את עיקרי הדברי בקצירת האומ'ר.
עכו"ם  חלב  באבקת  שימוש  להתיר  כתב  מד(  סי'  יו"ד  )ח"ב  וואלקין  אהרן  זקן  בשו"ת  הנה 
גוי  מפלטר  לקנות  היתר  שנתפשט  מה  על  זכות  ללמד  שכתב  החת"ס  הגאון  דברי  ע"פ 
לכאן,  באו  חדשות  פנים  ונאפה  קמח  עם  דכשנלושה  משום  עכו"ם,  חלב  עם  שנילושה  פת 
כמו  אותו  אוכלים  אין  הזו  שהאבקה  כן  הדין  באבקה  גם  וא"כ  הגזירה.  בכלל  הוי  ולא 
אותו  כשנותנים  ואפי'  לכאן.  בא  חדשות  ופנים  שונים,  במוצרים  אותו  משימין  אלא  שהוא 
שעומד  מטבעו  הרבה  שנשתנה  החלב  בגוף  שינוי  כאן  יש  אפ"ה  ממש,  חלב  שנעשה  בקפה 
להתיר.   יש  כן  ועל  הרבה,  מתקיים  ואינו  מועטים  ימים  במשך  ולהתקלקל  להתחמץ 
בנ"ד  וא"כ  זכות  ללמד  אלא  כן  אמר  שלא  נכוחה  יראה  החת"ס  בדברי  שהמעיין  אלא 
היכא  בין  לחלק  יש  דלענ"ד  ועוד,  בזה.  להקל  טעם  אין  בשופי,  ביננו  מצוי  ישראל  שחלב 
חלב  האבקת  בנידון  משא"כ  החת"ס.  הקל  בזה  בלחם  ונתערב  כלל  ניכר  החלב  דאין 
לומר  ואין  ממש,  הראשון  וטעמו  למראהו  חוזר  החלב  בקפה  או  במים  שניתן  דאחר 
היא  שכך  וכדומה  לקפה  האבקה  דבנתינת  וביותר  בעיניה.  איתיה  שלא  דחשיב  בזה 
לכאן.  באו  חדשות  פנים  חשיב  זה  אין  ממש,  לחלב  הופך  המשקה  בה,  השימוש  צורת 
משובח.  וטעמה  מאוד  מרוכזת  האבקה  דכידוע  למעליותא,  טעמו  דנשתנה  שכן  וכל 
הגרא"י  דדובלין  מהגאב"ד  שנשאל  מרדכי  לבוש  בספרו  אפשטיין  להגרמ"מ  מצאנו  עוד 
באורך. עיי"ש  עכו"ם.  ע"י  הנעשית  חמאה  בדין  בארה"ק(  הרה"ר  )לימים  זצ"ל  הרצוג 
ולא  האיסור  חל  בזה  הגבינה  עשיית  לפני  החלב  את  בחוזה  קונה  הישראל  ומסיק שם שאם 
נפקע אף שאין דבר טמא מצוי. ועל כן העצה בזה שיקנה היהודי את הגבינות אחר עשייתם 
דבריו  על  נשענו  והפוסקים  גדול.  דוחק  במקום  רק  להקל  יש  בזה  בהכנתם  שותף  ויהיה 
ולא  נכרי. אלא שהלבוש מרדכי מיירי רק בהיתר לחמאה בלבד,  להתיר עשיית אבקת חלב 
לגבינה, ורק במקום שאין דבר טמא מצוי דאילו מצוי דבר טמא בזה נאסר כל מה שיוצא מן 
החלב דזוהי גוף הגזירה ואין להתיר מדין ביטול בתערובות משום דעיקרו דאורייתא ובעינן 
ביטול בשישים. וביותר דכל דבריו שם סייג שהם היתר לשעת הדחק גדול, ולא לכתחילה.
של  החלב  תעשיית  ביותר  הוא  דמצוי  לעיל  שביארנו  כמו  דבזמנינו  אמור  ומעתה 
מגיעה  חלב  האבקת  שכיום  ועוד  מדבריו,  היתר  ללמוד  שאין  ודאי  נפוץ,  והוא  טמאה 
לדעתו.  היתר  אין  ובזה  שונים,  מוצרים  מהם  מייצרים  ושם  יהודיים  של  למפעלים 
אלא  אלו  ואין  בשפע  מהודר  ישראל  חלב  כיום  ויש  הבורא  עמנו  גמל  חסד  דב"ה  ועוד 
שכתב  וכמו  כעפר  מצויים  המעדנים  וכל  הרבה  מושפעת  תהא  שהטובה  משיח  ימות 
מרדכי. לבושי  הגאון  מדברי  כלל  היתר  אין  כן  ועל  ה(.  הלכה  י"ב  פרק  מלכים  )הלכות  הרמב"ם 
השימוש  להתיר  רלט(  סימן  )יו"ד  צבי  הר  בספרו  הרצפ"פ  הגאון  דברי  בשערים  נודע  וכבר 
חלב  על  דווקא  הייתה  הגזירה  שעיקר  להתיר,  הפוסקים  עליו  ונסמכו  עכו"ם  חלב  באבקת 
על  שגזרו  לאחר  בפ"ע  נעשתה  גבינה  על  והגזירה  וחמאה,  כגבינה  ממנו  היוצא  על  ולא 
מטעם  לא  דשמואל,  משמיה  בגמ'  כמבואר  עכו"ם  גבינת  שאסרו  והטעם  עכו"ם.  חלב 
שמעמידין  משום  בגבינה  הטעם  אלא  טמא,  חלב  בו  עירב  שמא  שהוא  עכו"ם  חלב  דאסרו 
חלב  מגזירת  דהרי  לאוסרה  אין  שנשנתה  חלב  באבקת  ומעתה  נבילה.  בעור  הגבינה 
וכתב  גבינה.  אינה  שהרי  לאוסרה  אין  נמי  גבינה  ומגזירת  כבר.  חלב  אינה  שהרי  יצאה 
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~בעניין שרייתו זהו כיבוסו - בבגד נקי~

והנעלה כש"ת  היקר  לכבוד  ע"ד  ב' תמוז תשע"ד  בס"ד 
ה"ה הר' ירון דלבריאן נ"י שלום וברכה;

כיבוסו  זהו  שרייתו  בדין  להשיב  הנני  למכתבו  למענה 
בבגד נקי בשבת, הנה הארכנו לבאר דין זה בילקוט יוסף 
שבת )כרך ב' סימן שב עמוד י' הערה ז'( ובמילואים שבסוף הספר, 
והזכרנו הסתירה בדברי מרן הש"ע בזה, מסימן שב לסימן 
שיט ס"י וסימן שלד, ולדינא יש לתפוס דמה שאמרו בבגד 
עליו  שיש  בבגד  אלא  כן  אמרו  לא  כיבוסו,  זהו  שרייתו 
משום  במים  בשרייתו  איסור  אין  נקי  בבגד  אבל  לכלוך, 
כיבוס, וכדמשמע מהש"ע בסימן ש"ב סעיף ט' דבגד שיש 
עליו לכלוך אסור אפי' לשכשכו דזהו כיבוסו וכו', ומשמע 
דוקא שיש עליו לכלוך. אך בסי' של"ד סעיף כ"ד גבי טלית 
נראים  וכו' כתב מרן שדברי סברא שניה  שאחז בה האור 

דבמים אסור. 
כל  פסק  דבסימן שלד  דמבואר  סי' שלד  רבה  באליה  וע' 
משום דהוי תרי חומרי וז"ל; והנה מדכתב הש"ע פה ודברי 
ש"ב  בסי'  אוסרין  כיש  דס"ל  מבואר  נראים  שנית  סברא 
סעיף ט' מיהו י"ל דוקא הכא חש להו דהא לסברא ראשונה 
אפילו במשקין אסור משום גרמא דכיבוי ע"כ. וראה ביאור 
לזה בילקו"י במילואים. וע' בספר חזון עובדיה שבת ו' עמ' 
קמ"ד, שהביא דברי התוספת שבת שכתב שמכיון שמרן לא 
כתב שהלכה כדברי הסברא שניה. אלא נראים משמע דלא 
ואי עבדי כאידך לא מחינן  ברירא ליה מילתא כולי האי. 

ביה ע"ש.
והעיקר  כתב  לא  שמרן  דממה  כתב  אורות  טל  בספר  גם 
כסברא שניה או הלכה כסברא שניה, נראה שאילו כתב כן 
היה משמע שלעולם אסור לתת מים, ולפי האמת אינו כן 
כיון שאין בו טינוף, ולכן כתב שסברא שניה נראית, כלומר 
שום  אין  שבזה  אחרים  ע"י משקים  יעשה  דאפשר  דהיכא 

פקפוק דלכ"ע שרי, ואילו לתת מים במחלוקת שנויה.
ונפ"מ שאם אין לו משקים מותר לעשות עי' מים, ולעולם 
כיון שאין  ס"ל למרן כרוב הפוסקים הראשונים המתירים 
שם טינוף וכמו שפסק בסי' ש"ב. וע"ע בספר ילקוט יוסף 
שם עמ' פ"ד ובהערה דבדין זה מצינו ו' שיטות ע"ש באורך, 

ויערב לך.

בברכת התורה 
יצחק יוסף

 ראשון לציון הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני
)משנת יוסף ח"ו סי' סח(

 

'אבקת חלב נכרי' )המשך מעמ' - 3(
חזיר  או  סוס  ושל  חמור  ושל  גמל  לחלב  לחוש  ואין  גמלים  אין  הברית  שבארצות  וידוע  צבי,  הר  הרב 
באורך. עיי"ש  פרה,  חלב  נגד  דמיעוטא  מיעוטא  הוא  חזיר  של  חלב  וגם  אותם  שיחלבו  שכיח  דלא 
והנה מש"כ הגאון הר צבי שכיום אין מצוי חלב גמלים הנה כיום הדבר השתנה לחלוטין ליודעי דבר, ואדרבה 
מיום ליום חלב הנאקות צובר תאוצה בצריכה מכיוון שיש בו סגולות רבות. ואף בארה"ב משתמשים רבות בחלב 
נאקות בתחליפי חלב לתינוקות. ואף החלב נאקות הוכרז ע" ארגון המזון העולמי כמזון על שיש בו סגולות רבות. 
ולצערנו אף בארצנו הקדושה קמו מחלבות לחליבת נאקות. ומהם מייצרים גבינות חמאה וחלב נאקות. ירחם ה'.
ומש"כ הגאון הר צבי דיש פיקוח מהממשלה ומקפידים מאוד שלא לערבב הנה כבר עמדו בזה מחברי זמנינו 
דאין כ"כ פחד בזה משום דאין הקנס המושת על העושים כן גדול אלא מועט מאוד. וכמש"כ בספר תשובות 
והנהגות )ח"ב יו"ד סי' שעט( דכפי מה שבירר העונש הקבוע בחוק למזייפים ומערבים חלב טמא הינו קנס נמוך 
מאוד ולא מירתתי בדבר זה. ובפרט שהעושה כן בקביעות הרווחים מכך גדלים ועדיף לו להסתכן בקנס זעום. 
בעניין  דעתו  חוות  זי"ע  אומר  היביע  ממרן  שנשאל  כה(  סימן  טז  )חלק  אליעזר  ציץ  להגאון  וחזיתי 
לשם  משוויצריה  שוקולדה  מוצר  ליבא  אפשרות  ישנה  אם  דבר  על  ציריך  דק"ק  הרבנות  שאלת 
בזה,  להקל  יש  אם  עכו"ם,  מחלב  הוא  השוקלדות  מיוצרים  איתו  החלב  והאבקת  בישראל.  מכירה 
אפילו  לקנות  ולא  כשלעצמו,  החלב  לקנות  עבור  לא  הוא  הנידון  עיקר  דראשית  הצי"א,  להשיב  וכתב 
מיוצרים  שמהם  המוצרים  אחת  אשר  שוקולדה  מוצרי  לקנות  על  אם  כי  בעין  כשהוא  החלב  אבקת  את 
דברי  בביארו  לעיל  הארכנו  דכבר  אלא  עכו"ם.  מחלב  אותה  שמייצרים  חלב  אבקת  גם  הוא  השוקולדה 
במקום  ורק  לגבינה,  ולא  בלבד,  לחמאה  בהיתר  רק  מיירי  מרדכי  דהלבוש  ונתבאר  מרדכי  לבוש  הרב 
ואין  הגזירה  גוף  דזוהי  מן החלב  כל מה שיוצא  נאסר  בזה  דאילו מצוי דבר טמא  שאין דבר טמא מצוי 
וביותר דב"ה חסד גמל  ובעינן ביטול בשישים.  להתיר מדין ביטול בתערובות משום דעיקרו דאורייתא 
מרדכי.  לבושי  הגאון  מדברי  כלל  היתר  אין  כן  ועל  בשפע,  מהודר  ישראל  חלב  כיום  ויש  הבורא  עמנו 
שכתב. וכמו  מאוד  גדול  דוחק  לשעת  היתר  אלא  לכתחילה  אינו  מרדכי  לבוש  הרב  של  דההיתר  ועוד 
ובנוסף גם לדברי הצי"א יש להקפיד שהישראל לא יקנה אבקת חלב דבזה שוב יש לאסור וכמשנ"ת דכיון 
שהגיע לידו אבקה הרי היא נאסרה כחלב עכו"ם. וההיתר רק היכא דהישראל מייבא שוקולד שאין האבקה בעין. 
וכיום אין כך פני הדברים, אלא מפעלים רבים בבעלות יהודית מייצרים מוצרים שונים מאבקת חלב עכו"ם 
ובזה אף לדברי הצי"א אין היתר. ואין דרך ברורה לדעת כל מוצר מה דרך פעולתו. ובפרט לא כהוראה לרבים.
)וכ"כ הגאון הישכיל עבדי )ח"ה יו"ד סי' ט( שכל ההיתר הנ"ל הוא דווקא שהאבקה אינה הגיע לישראל דאם כן הרי היא אסורה 
וכמו שנתבאר לעיל בדברי הרמ"א, ורק שיצא מתחת העכו"ם גבינה שנעשית מאבקה יש להקל וכנזכר. וא"כ אף לדעת הרב ישכיל 
עבדי אין להתיר בשופי.והנה הגאון החזון איש )יו"ד סי' מא אות ד( כתב לאסור אבקת חלב ושדינה שווה ממש לחלב עכו"ם, 
לעשותם  שייך  לא  וחמאה  דגבינה  כלל.  דומה  זה  אין  מ"מ  חמאה,  או  גבינה  מעשיית  להתיר  פנים  דיש  נאמר  אי  וגם 
לגבינה.  ולדמות  להתיר  אין  ומעתה  טמא,  בחלב  גם  שייך  זה  הרי  החלב  יבוש  שהיא  חלב  אבקת  משא"כ  טמא.  בחלב 
לי  ונראה  אדמה  כן  לא  ולבי  ע"ד,  וכתב  עבדי  ישכיל  הרב  דברי  שהביא  נא(  סי'  )ח"ד  משה  באר  בשו"ת  תחזה  ואתה 
התירו  לא  כרחך  ועל  האש,  שריפת  ע"י  הלחלוחית  שנתייבש  רק  בעצמו  חלב  אלא  אינו  דהאבקה  בכה"ג  האבקה  דאסור 
כאלו  הוי  חלב  באבקת  אבל  לפנינו,  עכו"ם  החלב  אין  כי  חמאה  או  גבינה  ממנו  שנעשה  אלא  עכו"ם  בחלב שחלב  והקילו 
כחוזר  ונראה  נעשה חלב  ראיה דהלא אחר שנותנים האבקה במים  והא  ונשאר באיסורו.  ישראל  בידו של  נא החלב בעצמו 
לבריאתו ודי לנו מה שהקל הרמ"א ולא להוסיף עלה ע"כ. ומבואר בדברי כמשנ"ת לעיל דאין שינוי האבקה חשוב לשינוי. 
וכן ראיתי בשו"ת ויען יוסף )ח"א סימן קיג אות א( שכתב, שצ"ע גדול אם בהאי אבקת חלב אין בו משום חלב עכו"ם עיי"ש. וכיום יש 
במפעלים בהם מייבשים את האבקת חלב שלבסוף מקבלת הכשר ע"י הרבנויות השונות, באותם מכונות מייבשים גם חלב בהמה טמאה. 
וברור שניתן לייבש חלב טמאה. וכמו שכבר כתב בשו"ת הר צבי )יו"ד סי' רלט( ועוד. וע"ע מש"כ שם בשו"ת ויען יוסף חלק יו"ד סי' לו.
וראה עוד להגאון הגר"י ברייש בשו"ת חלקת יעקב )ח"ב סי' לח( שהאריך למעניתו דאין לסמוך על המתירים חלב עכו"ם בזמנינו 
מחמת שיש פיקוח מהממשלה ויראים לערב חלב טמא דאפשר לגלות זאת במעבדה, דאין לסמוך עליהם בזה ובפרט שנודע לו דאם 
מערבים כמות מועטת של חלב טמא פחות משישים שאינו ניתר בזה וכפי שכתב הב"י בשם הרשב"א דלא אזלינן בזה אחר נותן 
טעם. עיי"ש. וכן העלה לאסור בשו"ת פרי אליהו )ח"ג סי' לח( ע"פ דברי החזו"א. וכן כתב לאסור בספר שערים מצויינים בהלכה 
)סי' לח סי"ג אות ח( ושאין לסמוך בזה על האומרים שאחר שנעשית אבקה פקע איסורו, דזה אינו דוודאי באיסורו קאי. עיי"ש(. 
בנוסף יש סיבה מספקת לאסור השימוש באבקת חלב נכרי, וזאת משום שכידוע מצריכה הרבנות הראשית 
'מכיל  המוצר  על  לציין  יש  וקיים  ובמידה  נכרי,  חלב  רכיבי  מכיל  אם  מוצר  כל  על  לציין  מהיבואנים 
ומהחלב  לתעשייה.  מנוצל  כולו  החלב  כיום,  החלב  שבתעשיית  ואומר,  אקדים  והנה  נכרי'.  חלב  אבקת 
מייצרים אבקת חלב, חלבוני חלב, לקטוז שהוא סוכר החלב, ועוד. ואף מימי הגבינה מנוצלים לתעשיית 
אין שום  נכרי  וכאשר מצויין על מוצר שמכיל אבקת חלב  ואין כאן המקום להרחיב.  וגלידות.  מעדנים 
)וכן  חלב.  חלבוני  ואפשר שהוא  חלב,  אבקת  והוא  במוצר, שכן אפשר  המעורב  החומר  מהו  לדעת  דרך 
התברר לי מבירור מעמיק עם משגיחים מכשרויות בחו"ל הנותנים כשרות לאבקת חלב עכו"ם. ויש לציין 
שבחברת תנובה משתדלים לציין ולהבדיל בין אבקת חלב לבין חלבוני חלב, אך אין זה ברור כל הצורך(.
ידי  על  נעשה  הקזאין  ויצור  רבים,  חלב  במוצרי  בו  שמשתמשים  הקזאין  חומר  מיוצר  כן  וכמו 
גבינה.  להכנת  דומה  בתהליך  מחמצות,  באמצעות  החלב  מן  הקזאין  את  המפרי  חומר  בחלב  שנותנים 
בחומרים  הקילו  לא  חלב  באבקת  המקילים  שגם  משום  אלו  מוצרים  לצרוך  היתר  שום  אין  ומעתה 
לאסור. בחכתם  והעלו  הפוסקים  בזה  דנו  וכבר  רכה  גבינה  כעין  ממש  הוא  הקזאין  שהרי  כלל.  הללו 
ומעתה יש ליזהר שבעתיים באכילת מוצרים המכילים רכיבי חלב נכרי וזאת משום שמוצרים רבים מכילים קזאין, 
ולפי משנ"ת יש מקום לאסור את חלבוני הגבינה גם לדעת המקילים באבקת חלב עכו"ם, משום שהחלבונים יש 
בהם איסור גבינת עכו"ם,  ועל כן יש לאסור אבקת גבינה. וכ"כ הראשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א בשו"ת 
בנין אב )ח"ה סי' מז( דגם למתירים אבקת חלב יש לאסור כיום משום חלבוני ואבקת גבינה עיי"ש שהאריך בטוטו"ד.
ומו"ר הראשל"צ הגאון הילקוט יוסף )איסור והיתר ח"ב סימן פא עמ' צו, וע"ע קובץ בית יוסף חל"ג סי' רצט( כתב דמעיקר הדין 
יש להקל באבקת חלב נכרי ועם כל זה נכון וראוי להחמיר, והמעיין בדבריו יראה שכל דבריו אמורים על פי 
משנ"ת לעיל שאין חלב טמא מצוי, וגם שהאבקת חלב לא מגיעה לישראל בעינה אלא לאחר שמעורב בשוקלד 
וכדומה. ונסמך בדבריו על כל האחרונים שהובאו לעיל. ולפי משנ"ת בארוכה כיום הדברים נשתנו והאבקה 
מגיעה לחברות בבעלות יהודים בעודה אבקה ולא כשהיא מעורבת. ובנוסף יש חששות מהותיים היום לעירוב 
דבר טמא וכמו שנתבאר במאמרים הקודמים באריכות רבה. ועוד נתבאר דהאחרונים התירו באבקה הנעשית 
מחלב ולא בחלבוני גבינה של עכו"ם שבהם אין שום היתר, וכן מבואר בדברי הילקוט"י דלא מיירי בהכי. 
ועל כן מסקנת הדברים דאין להקל כלל כיום באכילת מוצרים בהם מעורבים רכיבי אבקת חלב 
נכרי, ומלבד מהחשש של חלב עכו"ם, ישנם חששות רבים של כשרות שבהם הכשרויות שאינם 
הרב  דברי  את  אביא  הקודש  מן  וכצאתי  לפרט.  המקום  כאן  ואן  בהם.  מקפידים  אינם  מהודרות 
ערוה"ש )יו"ד סימן קטו ס"ו( שכתב, ובאמת כך מקובלני שכל גזירת חכמים לבד טעמם הנגלה יש עוד 
ובבא.  בזה  גמולו  וישולם  ד'  מאת  ברכה  ישא  והשומע  אותם,  גילו  שלא  כמוסים  טעמים  הרבה 


