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שהוא האדם המשתמש בעיני בשר ועי"ז טבעו להמנע מראיית יד ה', גם הוא יכיר ויודה 
להנהגת ה' הנעלמת בסתר סיבות הטבע, וזהו תפקיד הנשמה להאיר את כוחות הגוף. 

ניקוד  (הוי"ה  חילי  א'  "הוי"ה  יט')  ג',  (חבקוק  חנוכה  בענין  חבקוק  בנבואת  ומצאנו  י. 
לעשות  כח  להם  ה'  שנתן  יון,  גלות  סוף  "הוא  אליהו)  (אדרת  הגר"א  ופירש  א-לוקים), 
חיל, כמו שאמרו גבורים ביד חלשים, וכמ"ש ועוררתי בניך ציון על בניך יון ושמתיך כחרב 
גבור". עכ"ד.   ודו"ק בלשון אדונינו הגר"א שהשתמש בנוסח הפסוק "וזכרת את ה' אלוקיך 
הקורות  מספרי  כידוע  שהרי  מדבריו,  ללמוד  ונראה  חיל",  לעשות  כח  לך  הנותן  הוא  כי 
חשמונאי...  בני  ארבעת  ויחי "כי  בפרשת  הרמב"ן  לשון  [וע"ע  גדולים,  גבורים  חשמונאי  בני  היו 
היינו  'חלשים'  אמנם  אתמהה.    'חלשים',  ביד  גיבורים  אי"ז  ולכאו'    .[" גבורתם...  כל  עם 
הקב"ה  כח  שבלא  חיל,  לעשות  כח  לך  הנותן  הוא  ה'  כי  'וזכרת'  שהיא  ההכרה האמיתית, 
הוא חלש, וזהו המשך הפסוק 'ושמתיך' כחרב גיבור.  והוא כמשנ"ת שעיקר עבודת חנוכה 
הוא ההודאה שהכל מאתו ובהנהגתו יתברך.  [א.ה. ונמצא שהגילוי של ההנהגה הניסית לא היה 
ע"י הנצחון של בני חשמונאי, שהוא נס שהיו יכולים להכחישו, אלא ע"י נס פך השמן, ומתוך הנס של 
פך השמן הגיעו להכרת ההודאה גם בנס הנצחון, וע"כ לא הוזכר נס הנצחון כסיבה לקביעת הימים 

כימי הודאה].
יא. ויש להוסיף בזה עוד, שלשון הכתוב הוא 'וזכרת' וגו', ולמדנו שההכרה וההודאה ולעומת 
שהיא  הזכירה  עבודת  וא"כ  וזכירה',  ב'שכחה  תלויים  יתברך  בו  והכפירה  ההכחשה  זה 
באריכות,  נתבאר  ובמק"א  תורתך,  'להשכיחם'  היונים  מטרת  היפך  היא  ההודאה  שורש 
דהנה כשלמדו ישראל את התורה מפי הקב"ה היתה נתקעת בלבם ולא היו שוכחים אותה, 
ושכחת התורה היתה מחמת שלמדוה ממשה רבינו שהוא בו"ד. ולמדנו, שהכח 'להשכיחם' 
תורתך היה שייך רק ע"י השייכות לחומר, אמנם משזכו והגבירו כח הנשמה על הגוף ע"י 

שמסרו נפשם, עי"ז זכו להגביר כח הנשמה ושוב אין בכח להשכיחם תורת הי"ת.

במעלת מידות הטובות
הרב אבא קליינרמן

"היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה, ותאמר הכר נא למי 
החותמת והפתילים והמטה האלה". (פרק ל"ח פסוק כ"ה).

ופרש"י, "והיא שלחה אל חמיה, לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת, אלא לאיש 
אשר אלה לו, אמרה אם יודה מעצמו, יודה, ואם לאו ישרפוני, ואל אלבין פניו. מכאן אמרו 

נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".
חברו  פני  ילבין  ואל  האש  לכבשן  עצמו  את  שיפיל  לאדם  לו  "נוח  הוא  חז"ל  לשון  והנה 
את  להפיל  שהברירה  לומר  שבא  לפרש  שמעתי  לאדם",  לו  "נוח  הלשון  ובדיוק  ברבים", 
עצמו לכבשן האש, צריכה להיות אצל האדם הרבה יותר קלה מאשר אילו יצטרך להלבין 
פני חברו ברבים. שכאשר עומדות לפני אדם שתי ברירות או להלבין פני חברו ברבים, או 
להפיל את עצמו לכבשן האש, הרי מצד הרגש הלב צריך להיות שהרבה יותר נוח וקל לו 
להפיל את עצמו לכבשן האש. שהחומרה הגדולה של להלבין פני חברו ברבים, היא צריכה 
של  הקל  המעשה  את  לעשות  מאשר  זאת,  לעשות  קשה  יותר  הרבה  האדם  אצל  להיות 

להפיל את עצמו לתוך כבשן האש.
ודבר זה אנו למדים כאן מהצדקת הגדולה "תמר", שאפילו שכבר הוציאה לשריפה, אותה 
ואת בניה התאומים שהיו בבטנה, בכל זאת היא מסרה את נפשה ואת נפשות בניה, בשביל 
כבוד הזולת שלא להלבין את פני חברו ברבים, ושלחה ליהודה את הענין ברמז ואמרה "אם 

יודה מעצמו יודה, ואם לאו ישרפוני באש ואל אלבין פניו".

אהה! איזה מסירות נפש ומידות טובות בעבור כבוד הזולת!

התאומים  בניה  ונפש  נפשה  את  למסור  מוכנה  שהיתה  זה  שבזכות  ולומר  להוסיף  ויתכן 
לשריפה, בזכות זה זכתה שייצא מבניה "משיח בן דוד" שיצא מפרץ. וי"ל שהגדלות של 
צדקתה ומידותיה התרומיות, זה היה לה הזכות שייצא ממנה האילן הגדול הזה של משיח 
בן דוד. ותחת זה שמסרה את נפשה לשריפה, זכתה שלא רק שלא נשרפה, אלא היא ובניה 
חיים וקיימים, וכל ישועת וחיות כלל ישראל יצמח ממנה שיצא ממנה הגואל צדק שיגאל 

את כלל ישראל לעתיד לבוא, במהרה בימינו.

מסרתי לאחותי כל הסימנים
טובות,  במידות  נפש  המסירות  שזכות  מצינו  ע"ה,  אמנו  רחל  אצל  גם  ובאמת 

שבזכות  לנו  עומד  זה  תכלם,  שלא  לאחותה  הסימנים  את  שמסרה 
ולגאולה  המקדש  בית  לבנין  שנזכה  הבטיח  הקב"ה  זה 

נס חנוכה ועבודת ההודאה
הגאון רבי יוסף פרבשטיין זצ"ל

מאת הרב שמחה בונים פרבשטיין
שאר  ואילו  בהודאה,  נתייחד  חנוכה  ולהלל.   להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  וקבעו  א. 
מועדים ענינם בהלל, [ג' רגלים ושמ"ע תקנו בהם 'הלל' וכעי"ז פורים שנתייחד במגילה 
'וקרייתה זו הלילה'].   וצריך לבאר מדוע נתייחד חנוכה לעבודת ההודאה, ומהו התוכן של 

'עבודת ההודאה'.
ולא  דחנוכה...  יומי  בכסליו  בכ"ה  רבנן  דתנו  חנוכה  כא: "מאי  שבת  הגמ'  בסוגיית  יעו'  ב. 
מצאו אלא פך אחד של שמן... לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה".   
ומבואר שעיקר התוכן של ההודאה של חנוכה נקבע ע"י נס פך השמן, וצריך תוספת ביאור 

בשייכות המסויימת של ההודאה בדווקא לנס זה.
בפכים  רמוזים  גדולים  דברים  יש  "...ובודאי  מ"ו)  סי'  וישב  (פרשת  הק'  בשל"ה  ויעו'  ג. 
קטנים, ואז תבין גם כן סוד פך שמן של חנוכה".  ועיי"ש בסוף דבריו "ורמז פך של שמן, 
כי השמן הוא מאיר... והפך הוא הגוף שהוא הכלי, הוא מלא שמן המאיר, ואור הנר המאיר 
של הנשמה".  וכמובן שדברים עמוקים  אור הגדול  למעלה כטבע האור שעולה הוא סוד 

הם, ונבארם עפ"י דרכינו.
ד. הנה 'הודאה' היינו היפך 'הכחשה'  - וכדאשכחן ש'מודה במקצת' הפכו הוא 'כופר הכל', 
שכופר בחיובו -   וע"כ לשון 'תודה' שווה בין במודה על חטאו [כן מצאנו אצל עכן "שם נא 
כבוד לה' אלוקי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית] ובין במודה על הטובה. [כן מצאנו בקרבן 
- 'תודה' ובמזמור - ל'תודה'] כי בשניהם שייך הכפירה [בחטא – "על אמרך לא חטאתי"  ובטובה 

"כל הכופר בטובתו של חבירו כו'"].
תמוה,  הוא  ולכאו'  אדם.  בני  אצל  רק  אלא  במלאכים,  הודאה  לשון  מצאנו  שלא  וזהו  ד. 
שדרגת המלאכים גדולה ממדרגת האדם, ומדוע לא מצאנו אצלם עבודה גדולה זו.  אלא, 
שרק בדבר המסופק הניתן להכחשה ומתברר באמרי פה בזה שייך הודאה.  אבל המודה 
על האבן שהוא אבן ולא עץ אי"ז הודאה.  [דוגמא לדבר, דברי הרב המגיד שהודאה במקצת בדבר שאינו 
יכול לכפור בו ל"ח הודאה לענין חיוב שבועה].  וכיון שהנהגת הקב"ה מגולה היא כלפי המלאכים, 
ואינה מכוסה כלל תחת הסתר גלגול הסיבות ומסובביהם כדרכי העולם השפל, ע"כ דרך 

העבודה של ההודאה אינה שייכת כלל כלפי המלאכ ים.
ה. ואמנם אצל בשר ודם זהו תוכן העבודה של הודאה, שצריך לבנות בעצמו את ההכרה 
התמידית  והעבודה  הי"ת,  יד  את  רואים  אין  בשר  עיני  שלמראית  משום  האמיתית, 
המתייחדת בו היא להסיר מלבו חושך השקר ולגלות האור האמת.  וזהו שנתייחדה עבודה 
זו אצל האדם, שהוא דווקא מתוך שפלותו, שהמלאכים משמשים 'בעיני השכל' ואין אצלם 
חסרון של גילוי יד הי"ת. ורק האדם שמשתמש בעיני בו"ד הוא שמוטלת עליו עבודה זו 

של הודאה.
ז. ואמנם גם באדם עצמו, הרי פנימיותו – היינו הנשמה המשכלת ועיני שכלו – היא היא 
ודם–   בשר  עיני  היינו   – ולבושו  מחיצוניותו  הנובעים  וההסתר  החושך  את  ממנו  המסירה 
ונמצא ששורש ויסוד העבודה של ההודאה היא להגביר את כח ההכרה והשכל, שהם כוחות 
נשמתינו, על כוחות החומר של הגוף, שמתוך כך מתגברת ההכרה בקב"ה ובהנהגתו בעולם 

המוסתר ואנו מכירים את יד השי"ת בכל הנהגה והנהגה.
ח. ונראה שזהו תוכן הנס של חנוכה, שבמקו"א אחר הארכנו לבאר עפ"י דברי חז"ל "וחשך 
זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל" שלפי"ז מתבאר שהענין של נס חנוכה מתגלה 
בבריאה של 'ויהי אור', ונמצא שמהות נס חנוכה הוא 'הארת עיניהם' של ישראל.  ולדרכנו 
להוציאה  טובותיו,  אלינו  לגלות  ית"ש  הנהגתו  הוא  העיניים  הארת  של  שהביטוי  נראה 
ממסתור ההנהגה, מן העלם לגילוי, שעי"ז שוב לא יוכלו לכחש בה.  ועבודתנו היא להגביר 
הנהגתו  כל  על  לקב"ה  להודות  ועי"ז  בפועל,  זו  הנהגה  לראות  בכדי  נשמתינו  כוחות  את 

הנגלית והנסתרת.
שהיא  הנבואה  שנתבטלה  ישראל,  לכלל  גדולה  ירידה  התחילה  יון  גלות  בזמן  והנה  ט. 
בשכל  אמונה  של  גדולה  התחזקות  היתה  גיסא  ומאידך  באדם,  השורה  האלוקי  הניצוץ 
האנושי, [ע"י אריסטו וחבריו], ולהאמור הרי זהו המהות של החשיכה עיניהם של ישראל, 
שנתגבר כח החומר על הנשמה, ומתוך כך גם הגיעו למידה של הכחשה בהשגחה הפרטית 
של אלוקי ישראל, וע"י נס חנוכה הוארו עיניהם של ישראל, וחזרו והגבירו את כח הנשמה 

האלוקית על החומר והשכל האנושי, ומתוך כך הודו בהנהגתו יתברך.
ט. וכ"ז הוא בכלל מש"כ השל"ה שצורת הנס היתה ע"י השמן שנמצא בתוך הפך שהוא 

כלי חרס, וביאר השל"ה שהפך מרמז על הגוף והשמן מרמז על האור של הנשמה.  
צריכה  אינה  בפ"ע  שהנשמה  ומשום  בדווקא,  הוא  שכן  י"ל  ולדברינו 

והאיך  לגמרי  מגולה  הי"ת  והנהגת  הסתר  אין  שכלפיה  להודאה, 
ך  י י החומר ש שגם  הוא  הנס  מהות  עיקר  וכל  הודאה.   עבודת  בה 



חזק באמונה ובטחון בהשי"ת ואז בוודאי תוושע, שהוא אדון הכל ואין שום מעצור לפניו 
להושיע.

ואשרי מי שיש לו מידת הבטחון, שעליו נאמר בפסוק בירמיה (פרק י"ז), "ברוך הגבר אשר 
יבטח בה' והיה ה' מבטחו".

זכרתני והזכרתני
בחיי  ברבנו  נפלאים  דברים  בזה  מצינו  ההשתדלות,  וחובת  הבטחון  מידת  בענין  והנה 
בפרשה על זה שיוסף ביקש משר המשקים (פרק מ' פסוק י"ד) "כי אם זכרתני אתך כאשר 
ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה", ובעבור זה 
הסוהר.  בבית  לשבת  שהוצרך  שנים  שתי  עוד  לו  ונוספו  נענש  והזכרתי"  שאמר "זכרתני 
והשני  עצמו,  הוא  שיזכירהו  האחד  דברים,  ב'  ממנו  בקש  אתך,  זכרתני  אם  "כי  וכתב 
שיזכירנו לפרעה. ומפני זה כתוב: ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, כלומר שלא 
זכרו לעצמו, "וישכחהו" מלהזכירו אל פרעה, וזה טעם ולא זכר וישכחהו, זהו והזכרתני 
אל פרעה. וח"ו שיתלה יוסף הצדיק בטחונו בשר המשקים רק בה' לבדו, אבל היתה כוונתו 
שהשם יתעלה הזמין אליו שר המשקים זה כדי שיעשה לו נס על ידו, כי מן הידוע שהצלת 

הקב"ה את הצדיקים על ידי סבות הוא.
ומה שנענש באיחורו שם שתי שנים עוד, כמו שדרשו רז"ל, זה היה על דבור שדבר עם 
שיזכירנו  המשקים  בשר  סבה  שבקש  ולפי  לדבר,  פניו  וחלה  הצלתו  מענין  המשקים  שר 
ויוציאנו כמו שאמר לו והזכרתני והוצאתי, ואין ראוי לצדיקים כיוצא בו לבקש סבה. לכך 
אליו  יזמין  שהוא  כולן,  הסבות  בעל  שהוא  לבדו  בהקב"ה  לבטוח  לו  היה  כי  בזה,  נענש 
הסבה מבלתי שיבקש הוא אותה, ולצדיק כמוהו נחשב לעוון, שהרי הקב"ה מדקדק עם 

הצדיקים אפילו כחוט השערה.
שעמד  באליהו  מצינו  וכן  כלל,  סבה  יבקשו  שלא  בביטחון  השלמים  הצדיקים  דרך  וכן 
במדבר חסר המזון ובטח בהקב"ה, והקב"ה הזמין לו שם עורבים וכלכלו אותו, כמו שכתוב 
סבה  היו  העורבים  והנה  בערב",  ובשר  ולחם  בבקר,  ובשר  לחם  לו  מביאים  "והעורבים 
והוא  הסבה  אותה  לו  הזמין  והקב"ה  יהושפט,  של  משולחנו  או  הנס  בדרך  או  לפרנסתו, 
לא בקש אותה. והעולה לנו מזה כי יוסף הצדיק לא תלה בטחונו בבשר ודם כלל, והעונש 

היה על שבקש סבה".
מבואר בדבריו לאיזה דרגות אפשר להגיע על ידי מידת הביטחון, שהקב"ה שולח לו את 
צריך  שהוא  מה  רואה  לבדו  הקב"ה  אלא  אחד,  מאף  אותם  שיבקש  בלי  אפילו  צרכיו  כל 

ושולח לו את זה בדרך נס ופלא.

ומובא בשם הגר"א שכאשר שאלוהו תלמידיו איך צריך להיות מידת הביטחון בה', ואמר 
צריך  כך  דאגה,  שום  לו  אין  אמו  ברכי  על  כשהוא  תינוק  שכמו  אמו",  עלי  "כגמול  להם 
על  ובטוח  סמוך  כולו  וכל  דבר,  משום  דאגה  שום  יהיה  שלא  בה'  הביטחון  מידת  להיות 

בוראו שיצלהו ויצליחהו. ואשרי מי שמגיע לזה.
* * *

מדוע פניכם רעים היום
אתו  אשר  פרעה  סריסי  את  וישאל  זועפים.  והנם  אותם  וירא  בבקר  יוסף  אליהם  "ויבא 
במשמר בית אדניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום. ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אין 

אותו, ויאמר אליהם יוסף הלוא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי". (פרק מ' פסוק ו'-ח').
ענין  את  ליוסף  לספר  חשבו  לא  האופים,  ושר  המשקים  שר  פרעה  שסריסי  בזה  מבואר 
חלומם כלל וכלל, אלא שכאשר יוסף ראה אותם "והנם זועפים" התעניין ודרש בשלומם 
"מדוע פניכם רעים היום", ובזכות זה ספרו לו את חלומם והוא פתר להם את זה, ומזה יצא 
הסוף שנפתח לו פתח לישועתו שבסוף שר המשקים הזכירו לפני פרעה ויוסף בעצמו זכה 

לצאת מבית הסוהר, ומחמת זה עלה ונתעלה לגדולה ומלכות.
רק  מזה  לצאת  יכול  הזולת  בשלום  מתענין  אדם  שכאשר  עצום  לקח  מזה  ללמוד  ויש 

תוצאת טובות וישועות גדולות, ולא מפסידים מזה מאומה.
וזהו לימוד נשגב שראוי לחשוב על חברו ולשאול ולדרוש תמיד בשלומו.

ובגמרא בברכות (דף ו' ב') מצינו, "אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא 
לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה משאיל בו וכו'", וממילא מצד "והלכת בדרכיו" ראוי 

ללכת בדרכי ה' ולדרוש בשלום חברו.

וחושבים  ומתעניינים  בשלומו  ששואלים  רואה  אדם  שכאשר  מניסיון  יודע  הנני  ובאמת 
עליו זה נותן לו חיזוק גדול, ולפעמים זה מחייהו ממש. וידוע לי כמה עובדות בזה שאנשים 

קיבלו חיזוק גדול מזה.
וזאת חובתנו בעולם "תורה ומידות טובות", וכמו שכתוב "דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה 

שלום".

קיום הדלקת נרות חנוכה לחתן וכלה ביום נישואיהם
הרב יהושע שפירא

שיוצאים  בפוסקים  ומוסכם  ברור  הדבר  הוריהם,  בבית  עדין  יהיו  נרות  הדלקת  בזמן  אם 
הפוסקים  שנחלקו  במה  תלוי  ואינו  ביתם,  את  עזבו  לא  עדיין  שהרי  שם,  בהדלקה  יד"ח 
במי שהתארח בשבת חוץ לביתו וחוזר לביתו, האם ידליק כעת במקום שנמצא או שיחזור 
לביתו וידליק שם, ששם הנידון האם אזלינן בתר עיקר דירתו כיון שעתיד לחזור לשם כעת 
דידן  בנידון  אבל  המצוה,  זמן  שהוא  כעת  בו  שנמצא  המקום  בתר  או  ההדלקה,  זמן  תוך 
שאני, שכעת נמצא בדירתו הקבועה ואין לו כל דירה אחרת, רק שדעתו לצאת ולעקור את 

דירתו, בזה אמרינן שכל זמן שלא עקר דירתו הרי הוא כאן.
ההדלקה,  שאחר  שעה  בחצי  שם  להשאר  והכלה  החתן  צריכים  האם  בכה"ג  לדון  ויש 
שהוא  כיון  שם  להשאר  צריך  שאינו  פשוט  הדבר  בבית  לגור  שממשיך  שבאדם  שאע"פ 

בעל הבית ויש פרסומי ניסא, בנידון דידן שעוקר את דירתו יש לעיין בזה, שאולי 
קיימו  שלא  נמצא  המצוה  קיום  שנגמר  קודם  דירתם  את  שעוקרים  כיון 

חובת  את  שעשו  שכיון  שנאמר  או  שלהם,  בבית  ההדלקה  את 

העתידה.
כמו שמבואר בהרחבה במדרש באיכה (פתיחה), על תפילתה ותחנוניה של רחל בשעת 
ואמרה,  הקב"ה  לפני  אמנו  רחל  קפצה  שעה  "באותה  וז"ל:  הקב"ה,  לפני  החורבן 
רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, 
וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל 
לו  ומסרתי  לבעלי  והודעתי  העצה,  לי  נודעה  כי  מאד  עד  הדבר  עלי  והוקשה  אחותי, 
בעצמי  נחמתי  כן  ולאחר  להחליפני.  אבי  יוכל  שלא  כדי  אחותי  ובין  ביני  שיכיר  סימן 
לבעלי  אחותי  חלפו  ולערב  לחרפה,  תצא  שלא  אחותי  על  ורחמתי  תאותי,  את  וסבלתי 
בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל. ולא 
עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי, והיה מדבר עמה והיא שותקת, 
ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי 
בה ולא הוצאתיה לחרפה. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי, ולא 
הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים 
שאין בה ממש, והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו 
של הקב"ה ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן, הדא הוא דכתיב כה אמר 
כי  בניה  על  להנחם  מאנה  בניה  על  מבכה  רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  ה' 
איננו, וכתיב כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו', וכתיב 

ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם". 
רואים מזה דבר נורא, שהמידות הטובות שנהגה בהם רחל במסירות נפש, הם עומדים 
לכלל ישראל עד סוף כל הדורות, וזה הזכות שבעבור זה הקב"ה יצמיח ויביא את הגאולה 

העתידה שבזכות זה יתקיים בנו "ושבו בנים לגבולם".
והנה במדרש בתחילה מביא את תחנוניהם של האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב 
ואעפ"כ  בתחנונים,  עמד  רבנו  משה  מכן  ולאחר  ישראל,  כלל  על  שיחוס  הקב"ה  אל 
מהו  רואים  תחנוניה.  את  והתחננה  רחל  שקפצה  עד  תחנוניהם,  את  קיבל  לא  הקב"ה 
שנזכה  כדי  הועילו  לא  האבות  של  העצמות  הדרגות  שכל  טובות,  מידות  של  הגדלות 
לגאולה, עד שקפצה רחל ובזכות מסירות נפש במידות טובות, זכתה להביא את הגאולה 

לכלל ישראל.

עיקר עבודת האדם במידות
מהגר"א  שלמה"  ובספר "אבן  הזה,  בעולם  האדם  עבודת  עיקר  זה  טובות  מידות  והנה 
כותב (פרק א' אות ב'), "עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם 

לאו למה לו חיים".
ובשם מרן החזו"א זצ"ל אומרים שאמר שהמעלה הגדולה של האדם הוא כשזוכה לעבור 

את כל חיי העולם הזה בלא לפגוע באף אדם!
ע"ה  אשתו  על  הספדו  שבשעת  זצ"ל,  אויערבך  הגרש"ז  מרן  המידות  גאון  על  ומסופר 
כל  הכעיסה  ולא  בכבודה  נגע  שלא  לו  שידוע  מחילה,  ממנה  לבקש  צריך  שאינו  אמר, 

הימים, אהה!
ובגמרא מובא "כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו".

לכל  שזוכה  השלם,  אדם  נקרא  הוא  טובות,  ובמידות  בתורה  שלם  שהוא  מי  וממילא 
המעלות הטובות.

* * *
כי ה' איתו

"וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו". (פרק ל"ט פסוק ג').
ופרש"י, "כי ה' אתו, שם שמים שגור בפיו".

בביאור הדבר שהיה שם שמים שגור בפיו, אין הכוונה שהיה מזכיר כל הזמן הזכרת שם 
שמים לבטלה ח"ו, אלא הכוונה שבכל מעשה ומעשה שעמד לעשות היה רגיל לעשות 
שעושה כן בעזרת ה' או אם ירצה ה', וזה היה לו סוד הצלחתו שעל זה נאמר בפסוק "וכל 

אשר הוא עושה ה' מצליח בידו".
והיינו שכאשר אדם מאמין בכל לבו שכל מעשיו יצליחו רק אם ירצה ה', והוא בידו אין 
ה' יצליח  אם יעזרהו  ורק  ה' יתברך,  הוא מיד  לכל  והכל באשר  לו כח לעשות מאומה, 

בדרכיו, הרי הוא זוכה לעזרת ה' ומצליח בכל דרכיו.
ובספר "פלא יועץ" מביא שאם רוצה להצליח בעניניו, ראוי לומר לפני כל מעשה או כל 
עסק שעומד לעשות את הפסוק "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וגו'", שהוא הברכה שבירך 
משה רבנו ע"ה את כלל ישראל. וכאשר יאמר את הפסוק הזה בבטחון גמור בהשי"ת, 

יזכה להצלחה אמיתית. וזה בדוק ומנוסה! 

מאין יבוא עזרי
מאין  ההרים  אל  עיני  אשא  למעלות,  "שיר  בפסוק,  כתוב  קכ"א)  (פרק  בתהילים  והנה 
יבוא עזרי. עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ". ונראה לומר שהפסוק בא לומר את הדרך 
איך לזכות לעזרת וישועת ה', ולזה הפסוק מתחיל ואומר שכאשר אדם מרגיש שזקוק 
לישועה גדולה ונושא עיניו אל ההרים לראות איך יוושע, הרי "מאין יבוא עזרי", מהיכן 
יבוא עזרו וישועתו "מאין", שאם ישים את עצמו כאין, וירגיש בעצמו הרגשה אמיתית 
שהוא לבד בגדר "אין" שאין ממש, ואינו יכול לעשות מאומה. ורק הקב"ה הוא מי שעשה 
יזכה  שעה  באותה  הרי  להושיעו מצרתו.  יכול  לבדו  והוא  לכל המעשים,  ויעשה  ועושה 
ויושיעו  עזרו  את  לו  ישלח  שהקב"ה  וארץ",  שמים  עושה  ה'  מעם  "עזרי  בו  שיתקיים 

ממצבו.

ובפסוק במשלי (פרק י"ט) כתוב, "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", ראשי 
התיבות של המילה "היא" הוא "אם ירצה ה'", שכאשר אדם מרגיש שכל שיצליח בכל 

מעשיו רק אם ירצה ה', הרי הוא זוכה שהקב"ה מושיעו וכל אשר יעשה יצליח.

גדול,  קושי  באיזה  או  בצרה  עומד  אדם  שלפעמים  גדול,  לימוד  בזה  ויש 
מכאן  הרי  לישועתו,  פתח  רואה  כשאינו  בלבו  נשבר  או  ומתייאש 

תתחזק  תתייאש  אל  אלא  הנכון  הוא  שלהפך  רואים  אנו 

 



ההדלקה כראוי ויש פרסומי ניסא בבית זה יצאו יד"ח, שהרי הדלקה עושה מצוה, ויותר 
שהמדליק  אע"פ  ושבים,  העוברים  כלפי  בבית  מתקיים  ניסא  שהפרסומי  שכיון  נראה 
עוזב את דירתו יצא, ובפרט בנידון דידן שיש בני בית אחרים שעדין גרים שם והפרסומי 

ניסא הוא בבית שגרים בו.
ובזמן  השקיעה,  קודם  מביתם  לצאת  הכלה  או  החתן  צריכים  הצורך  מחמת  אם  אמנם 
ההדלקה אינם נמצאים בבית, יש לדון האם הם יוצאים בהדלקה של בני הבית, כלומר 
האם דנים שהם עדין נחשבים כאחד מבני הבית של ההורים או לא. והספק בזה, שמצד 
אחד כיון שעדין לא נישאו שייכים הם להורים שכל עזיבתם הוא לצורך הנישואין שיחיו 
מצד  אמנם  ההורים,  מבית  יצאו  לא  נישואין  קנין  היה  שלא  זמן  וכל  אחר,  בבית  לבדם 
אחר י"ל שכיון שכעת עוזבים את בית ההורים על דעת שלא לחזור הוי כעוקרים דירתם 
מיד ביציאה לאולם, ואם נאמר כן יצטרכו להדליק בביתם החדש כשיגיעו לשם אחרי 
החתונה, [להדליק באולם אין צורך ואין תועלת, כיון שאינו בית כלל, וגם חדר יחוד אע"פ 
אם קונים אותו בשכירות לצורך הנישואין, נראה שאינו נחשב ביתם, לפי שנמצאים בו 

רק שעה קלה ואינו מקום מגורים אפי' ללילה אחד].
אם נאמר שמיד כשיוצאים החתן והכלה מבית הוריהם נחשב שעוקרים דירתם ואינם 
יוצאים יד"ח בהדלקת בני הבית, יש לדון האם הם יכולים להקדים ולהדליק שם קודם 
יכול  טרוד  הוא  שאם  ס"א  תרע"ב  בסי'  המחבר  וכמש"כ  המנחה,  פלג  לאחר  השקיעה 

להדליק אז גם ביום חול, [ולא רק בע"ש שזה זמנה]. 
אלא שבזה יש לדון, כיון שעיקר הקיום של מצות ההדלקה הוא אחרי השקיעה, וכעת 
לא  א"כ  זה,  בבית  יגורו  לא  כבר  הקיום  ובזמן  ניסא,  פרסומי  של  הקיום  את  אין  עדין 
מתייחס אליהם קיום המצוה, ואפי' לפי מה שצדדתי לומר לגבי הדלקה בשקיעה שגם 
אם יוצאים מביתם יצאו יד"ח, יש לחלק, ששם ההדלקה היא בזמן הקיום אלא שהוא 
מתמשך, אבל כאן עדין אין קיום כלל. ואולי תלוי במחלוקת האחרונים האם במדליק 
בסי'  פסק  השו"ע  בזה,  נחלקו  בע"ש  מדליק  ולגבי  לה,  זקוק  כתבה  אמרינן  בפלה"מ 
תרע"ג ס"ב שאין זקוק לה, אבל הט"ז והאחרונים חולקים וסוברים שאם נכבה מבעוד 
יום צריך לחזור ולהדליק ע' משנ"ב שם, ונראה שסוברים שלא קיים עדין את המצוה, 
נמצא  וא"כ  לה,  זקוק  וכבתה  בפלה"מ  הדליק  שאם  כן  נאמר  שבחול  כש"כ  ולדבריהם 
שאין הדלקתו כעת נחשבת קיום של המצוה רק כשיגיע הזמן של הפרסומי ניסא, וכיון 

שבזמן זה עוקרים את דירתם אינם יוצאים ידי חובתם בזה.
אמנם י"ל שכל הנידון אם כבתה זקוק לה הוא רק האם חייבו אותו לחזור ולהדליק, אבל 
אם הנר דולק ויש פרסומי ניסא מקיים את המצוה, כיון שעשה את חובתו כראוי וכעת יש 
פרסומי ניסא,  ויותר מזה מצאנו, שהשו"ע סי' תרע"ב ס"א כתב שאם מדליק מפלה"מ 
יתן בה שמן כדי שידלק עד שתכלה רגל מן השוק, ומשמע שאם לא נותן בשיעור זה לא 
יצא וכ"כ הח"א, אבל הפמ"ג סובר שאם היה בשמן כדי שידלק חצי שעה מזמן שהדליק 
יצא, אפי' שלא היה בו כדי לדלוק חצי שעה אחרי השקיעה, וכתב המשנ"ב שם שאם 
עשה כן יוסיף שמן וידליק בלא ברכה, ומבואר שיש סוברים שיצא יד"ח במה שדלק חצי 
שעה קודם השקיעה, וגם לחולקים באופן שנתן שיעור שמן שידלק ח"ש אחרי השקיעה 
קיים מצוותו, וא"כ י"ל שחתן וכלה שהדליקו בפלה"מ ונתנו שמן כדי שידלק ח"ש אחרי 
השקיעה יצאו יד"ח אע"פ שיצאו מביתם ועוקרים דירתם קודם השקיעה, ויש לעיין בזה. 
[אמנם יש להעיר, שלענין הדלקת נרות המשנ"ב כתב שפלה"מ הוא שעה ורבע קודם 
שזה  ויתכן  במקו"א,  שהביא  כמו  השקיעה  קודם  שהוא  הדעות  את  הביא  ולא  צאה"כ 

בדוקא, ואכמ"ל].

חיבה יתירה במצות נר חנוכה
הרב חיים מרדכי שפירא

לשון הרמב"ם פ"ד מחנוכה הי"ב, מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד. וצ"ב מהו 
עניין חביבות מצוה זו, ומקור הדברים.

והנראה בזה, דעניין מצוה חביבה עד מאד, יתבאר ע"פ המבואר במשנה אבות (ג יד), 
למקום  בנים  שנקראו  להם  נודעת  יתירה  חבה  למקום  בנים  שנקראו  ישראל  חביבין 
שנאמר בנים אתם לה'. ועניין חיבה וחיבה יתירה נודעת להם, פירש רבינו יונה בזה"ל, 
המתבאר  ע"כ.  הודיענו,  יתרה  חבה  הדבר  לנו  וכשגלה  הדבר,  יודע  לא  אף  כי  חביב 
מדבריו, דחיבה יתכן אף שתהא נסתרת ולא תתגלה. ואילו גילוי והודעת החיבה עצמה, 

כבר היא חיבה יתירה. 
והנה בירושלמי יומא פרק ו ה"ג איתא, כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים היה נר מערבי 
דולק משמת שמעון הצדיק פעמים כבה פעמים דלק, ע"כ. והיינו דולק מערב עד ערב, 
ודברי  בוקר.  עד  מערב  היינו  בנרות  השמן  מדת  דהא  בבוקר,  שכבים  נרות  כשאר  ואינו 
דאהא דאיתא התם, עדות היא לבאי  ב) בתוה"ד.  הירושלמי נתפרשו ברש"י (שבת כב 
עולם שהשכינה שורה בישראל מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת 
הטבת  מסיים),  היה  ובה  (ד"ה  פירש"י  מסיים.  היה  ובה  מדליק  היה  וממנה  חברותיה 
נר  להעלות  מיניה  לעיל  תניא  והכי  וכו'  הערב  עד  מטיבו  ואינו  היום  כל  שדלק  הנרות 
תמיד שתהא נר מערבי תמיד שממנו יהא מתחיל ובו יהא מסיים והכי תנן (תמיד לג א) 
נכנס ומצא נרות מזרחים דולקות וכו' מצאו שכבה כגון משמת שמעון הצדיק מדליקו 
ממזבח העולה וכו' וכל זמן שהיו ישראל חביבין היה דולק כל היום והיינו עדותה, עכ"ל.
מערבי  נר  היה  לא  הצדיק  שמעון  ימי  שכל  הירושלמי,  דברי  על  רש"י  נסמך  כן  כי  הנה 
כבה. ופירש רש"י טעם הדבר, לפי שהיו ישראל חביבין. המבואר מדברי רש"י, דכל ימי 
שמעון הצדיק היו ישראל חביבין, ומשמת בטלה כביכול חיבה זו. ונראה בפשיטות, דלא 
שחלילה בטלה חיבה מישראל. אלא דכל ימי שמעון הצדיק היתה חיבה יתירה נודעת 
להם, ומשמת שמעון הצדיק, אין עוד החיבה נודעת להם, ונמצא שבטלה חיבה יתירה זו. 
שהיה  ימים  כל  לעזאזל,  שעיר  גבי  עוד,  איתא  שם  בירושלמי  דהנה  הדברים,  וביאור 
שמעון הצדיק קיים לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברין איברין משמת שמעון 

הצדיק היה בורח למדבר והסרקין אוכלין אותו. ועוד גבי גורל שני השיעירים, כל 
משמת  בימין  עולה  שם  של  גורל  היה  קיים  הצדיק  שמעון  שהיה  ימים 

שמעון הצדיק פעמים בימין פעמים בשמאל. וכן גבי לשון של 

 

פעמים  מלבין  פעמים  הצדיק  שמעון  משמת  מלבין  היה  הצדיק  שמעון  ימי  כל  זהורית, 
מאדים. וכן גבי אש המערכה, כל ימי שמעון הצדיק, אור המערכה מתגבר ועולה, משמת 
שמעון הצדיק תשש כוחה של מערכה. וכן גבי לחמי הקדש, כל ימי שמעון הצדיק היתה 
משתי  ברכה  ניטלה  הצדיק  שמעון  משמת  הפנים,  ובלחם  הלחם  בשתי  משולחת  ברכה 

הלחם ומלחם הפנים.
ונראה דכללא דכולהו, דכל ימי שמעון הצדיק היה גילוי על עבודתם של ישראל שרצויה 
היא, והגילוי היה בדמות כל אותן הדברים. ותוכן הגילוי בזה נראה, דהוא כמש"כ רש"י גבי 
נר מערבי שהיו ישראל חביבין, והיינו שנודעה להם חיבה יתירה על הרצון בעבודתם. דכל 

אלו העניינים היו גילוי מלעילא על עבודתם שרצויה היא. 
ונראה דיתבראו הדברים על דרך המשנה באבות הנ"ל. דעצם הרצון בעבודתם של ישראל, 
כבה,  שאינו  מערבי  כנר  מובהקים,  בסימנים  להם  זה  דבר  הודעת  אולם  חיבתן.  היא  זו 
יתירה  חיבה  היא  זו  הנך,  כל  וכן  ההר,  לחצי  מגיע  שהוא  עד  איברים  המתפרק  ושעיר 
הנודעת להם, שהרי מודיעין להם חיבתן. ומשמת שמעון הצדיק לא נודעה עוד לישראל 
החיבה  ביטול  עצמו  וזה  חיבתן,  שנסתרה  והיינו  חביבין,  היו  שלא  רש"י  ומש"כ  חיבתן, 

היתירה הנודעת להם.
אם  דהנה  נראה,  ומעתה  יתירה.  חיבה  חביבין  ישראל  היו  הצדיק,  שמעון  ימי  דכל  נמצא 
בנר מערבי היה אות חיבה, והיינו דהגם שהיה נותן בו שמן כמידת חברותיה, מערב עד 
בקר, אפ"ה היה דולק מערב עד ערב, והיינו כפל. א"כ פך השמן דחשמונאי, שדלק כפול 
כל  על  חיבה  הוראת  השמן,  פך  בנס  שהיה  נמצא,  חיבה.  גילוי  בו  שהיה  עאכו"כ  שמונה, 
עבודת מלחמת בית חשמונאי, שרצויה היא. וביותר נראה לומר, דגילוי חיבה זה, יתר הוא 
על שאר חיבות יתירות שנודעו להם. שכן היה זה אחר ימי שמעון הצדיק, שכבר פסקה 
חיבה יתירה מהם, ועכ"ז בנס זה היה גילוי חיבה מופלג כ"כ, א"כ הוי גילוי חיבה יתר על 

שאר חיבה יתירה. 
אשר לפ"ז זכרון ופרסום נס זה, יש בו משום זכרון והזכרת אותה חיבה יתירה שנתגלתה 
בו. ועל כן מצות זכרון הנס חביבה היא עד מאד, והיינו, יתירה על שאר חיבה יתירה. נמצא 

מתבאר אל נכון לשון הרמב"ם ומקור דבריו, דנר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד.
חשמונאי  מתחילה  חשמונאי,  בני  נקראו  הודאה,  בברכת  הניסים  על  נוסח  במטבע  והנה 
המלחמה  ולאחר  ובניו.  חשמונאי  כה"ג  יוחנן  בן  מתיתיהו  בימי  הנוסח  וכפתיחת  ובניו. 
המלחמה  דאחר  בדקדוק.  הלשון  ויכוון  ביתך.  לדבריו  בניך  באו  כן  ואחר  בניך,  נקראו 
כשנכנסו להיכל והדליקו נרות בחצרות קדשיך, הלא היה להם גילוי חיבה יתירה. וחיבתן 
להם  נודעת  יתירה  חיבה  המשנה,  וכלשון  בניך,  להקרא  היא  הלא  ישראל,  של  היתירה 

שנקראו בנים, ודו"ק.

הזהיר בנר הויין ליה בנים ת"ח
הרב יוסף יצחק לוי

חכמים,  תלמידי  בנים  ליה  הויין  בנר  הרגיל  הונא  רב  אמר  איתא  ע"ב  כ"ג  בשבת  בגמ' 
ומפרש"י שזה משום שכתיב כי נר מצוה ותורה אור על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור 
דתורה, שסובר שקאי שכר זה בין על הדלקת נר שבת ובין על נר חנוכה, שהרי פירש שר"ה 

יליף שזה השכר לזהיר בנר מקרא דנר מצוה והוא מיירי בכל נרות דמצוה.
בפשטות  ומשמע  ת"ח  בנים  ליה  הויין  חנוכה  בנר  הרגיל  כתב  י"ג  באות  הרא"ש  אולם 
שסובר שרק על נר חנוכה קאי שכר זה דבנים ת"ח, וכן הבה"ג בהלכות חנוכה כתב אמר 
ר"ה הרגיל בנר חנוכה הויין לו בנים ת"ח ומשמע שגרס כן בגמ', וכן בעשרת הדברות לבעל 
העיטור הביא את דברי ר"ה כן, ובהכרח לא ס"ל כרש"י שר"ה יליף מקרא דנר מצוה שכר 
זה ששם כתיב נר מצוה סתם, וא"כ צריך ביאור מה טעם ששכר נר חנוכה הוא בנים ת"ח 

יותר מנר שבת.
והפני יהושע בחידושיו עמ"ס שבת כ"א ע"ב הקשה על עיקר נס שנעשה במנורה שהספיק 
השמן לח' ימים, שמאי טעמא הוצרכו לנס זה והרי טומאה הותרה בציבור ויכלו להדליק 
הגם  הנס  להם  נעשה  ישראל  של  חיבתן  להודיע  כדי  שמ"מ  שתירץ  ועיי"ש  טמא,  בשמן 
הבריאה  טבע  את  לשנות  זה  גדול  נס  ענין  מה  ביאור  צריך  ואכתי  לכך,  צריכים  היו  שלא 

מאחר שלא נצרך לכך.
והנה בברייתא המובאת בשבת כ"א ע"ב איתא שכשנכנסו היוונים למקדש טמאו את כל 
השמנים שבהיכל, וכבר דייקו מזה שהם לא שפכו את השמנים ורק טמאום, ויש לעיין מה 

היתה עומק כוונתם במה שטמאו אותם.
ולבאר כל זה נראה שהנה ברמב"ן בריש פר' בהעלותך הביא ממדרש תנחומא ומדרש רבה 
שכשנצטער אהרן שלא השתתף בחנוכת המזבח, א"ל הקב"ה למשה לך אמור לאהרן אל 
תתירא לגדולה מזאת אתה מוכן, הקרבנות כל זמן שבהמ"ק קיים הם נוהגין אבל הנרות 
לעולם אל פני המנורה יאירו, וביאר כוונתו שהגם שבזמן שחרב בהמ"ק כמו שהקרבנות 
בטלים מפני חורבנו גם הנרות בטילות, אבל רמזו לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף 
לאחר חורבן בגלותנו, וכבר הקשו על דבריו שמה שייכות נר חנוכה שהיא לפרסום הנס 

גרידא להדלקת המנורה בבהמ"ק שיחשב מחמת כן שהנרות קיימים לעולם.
 והגרי"צ מסלנט זצ"ל בספרו באר יוסף כתב לבאר את דברי המדרש כפשוטו, שקאי על 
עצם המנורה שהיתה בבהמ"ק והכוונה שהנרות קיימין לעולם, זה משום שהגם שבזמן 
שחרב הבית בטלה מצות הדלקת המנורה כמו שבטלו הקרבנות, מ"מ כשבטלו הקרבנות 
בטל גם השפע לעולם שהיה מחמתם, כמבואר בפסחים מ"ג שבזמן שבהמ"ק היה קיים 
היו מביאים נסכים מיהודה ובזכותם לא היה מחמיץ יינם, אבל כשחרב בהמ"ק לא היה 
והחכמה  התורה  על  נרמזת  נרותיה  שבעת  עם  המנורה  אמנם  מחמתם,  היין  על  השפעה 
כמבואר בב"ב כ"ה שהרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום, וכן אמרו בברכות נ"ז 
הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה, ואין זה רק רמז בעלמא אלא הדלקת הנרות 
בבהמ"ק השפיע הארה על חכמת התורה שיוכלו להבינה ולהשיג ענינה, וניחם הקב"ה את 

אהרן שההשפעה של הנרות על חכמת התורה תהיה לכל הדורות גם לאחר שיחרב 
הבית ותתבטל מצותה ובזה מעלתה יותר מהקרבנות.

השמנים,  את  היוונים  שטמאו  הא  את  לבאר  נראה  זה  יסוד  ולפי 



נתבטל  לא  המצווה  דהיינו  שלהן  פועל  מ"מ  בראיה  תלוין  שג"כ  אעפ"י  המצוות  בשאר 
אף שבטל הטעם"- הרי שמצוות נ"ח תלויה בראיית הנרות וזהו טעם ההדלקה אבל אין 

המצוה מתבטלת אם לא רואים, אם בהדלקה נעשה פרסומי ניסא לאחרים הרואים.
אפי'  הדלקתן  בשעת  הנרות  את  לראות  יש  [דלכתחילה  במהרש"ל  שבארנו  הזה  ולגדר 
שאין זה מעכב] יש ראיה חזקה מגוף דברי המהרש"ל, דהמהרש"ל פותח את תשובתו על 
סומא כך "אם הוא בבית שאחרים דולקים ויכול להשתתף בפרוטה ויברכו עליו עדיף, וכן 
אם יש לו אשה א"כ אשה דולקת עליו, אבל אין לו אישה ויש לו בית צריך הוא להדליק ע"י 
סיוע של אחר"- ואם הדלקת הנר ענינה רק פרסומי ניסא ואין ענין לראות, מדוע לא פוסק 
המהרש"ל שיכול להדליק אף לכתחילה בסיוע אחר, אלא דמוכח דלכתחילה בעי שתהא 
הדלקה עם ראיה, ולכן עדיף שידליק עבורו מי שמדליק ורואה, דאפי' שלסומא אין בזה 
נפ"מ [שהרי אין הוא רואה את הנרות שמדליקים] אבל סוף סוף הרי הוא משתתף ושומע 

ברכות מהדלקה יותר טובה.
ובנידון דידן כיון שצורת המצוה הנכונה היא שהמקיים צריך לראות הנרות בשעת ההדלקה 
היוצאים  [ושאר  והבנות  הנשים  שיעמדו  צריך  לכן  שיראה,  בלי  גם  לצאת  שאפשר  אפי' 
הפוסק  למהרש"ל  זה  וכל  הנרות,  את  שרואים  במקום  ההדלקה  בשעת  בעה"ב]  בברכת 
שסומא יכול לברך, וכ"ש לדעת המור וקציעה [המובא בשע"ת בס"ק ג', ונפסק במ"ב בסוף 
ס"ק ט'] דס"ל דהסומא לא יברך כיון שהדלקת הנר תליא בראיה בודאי שלכתחילה צריך 

לראות הנרות בשעת הדלקתן. 
אולם, העיר אחד הלומדים דמה שכתבתי לא מוכרח כלל, דכל מה שמוכח במהרש"ל ובמור 
צריך  שהמקיים  היא  הנכונה  המצווה  צורת  שכלפיו  שמדליק,  האדם  כלפי  היינו  וקציעה 
לראות את הנרות, אבל כלפי אחרים היוצאים בהדלקתו מדוע שנחייבם ג"כ לראות את 
הנרות, הרי מצד עיקר התקנה של נר איש וביתו כתבנו בתחילה שמוכח בשו"ע שיוצאים 
גם שלא נמצאים בבית, והנשים והבנות היוצאות בהדלקת בעה"ב [אפי' ששאר בני הבית 
נוהגין כמהדרין מן המהדרין] מן הסתם נשארו על עיקר התקנה שבעה"ב מוציאים מדין 
נר איש וביתו, וא"כ מדוע לחייבם לעמוד ולראות את הנרות. וע"פ דבריו אין צריך שיעמדו 
ויראו את הדלקת בעה"ב. אולם אכתי יש לחשוב דכיון שטעם המצוה הנכונה היא לראות 

את הנרות מדוע שלא יבואו הנשים לקיים את טעם המצוה באופן היותר ראוי.
להדליק  נוהגות  לא  שהנשים  בחדושיו]  ע"ב  כ"א  [בריש  החת"ס  דברי  ידועים  והנה 
מן  שהיתה  אשה  שום  נמצא  לא  ואז  בחוץ  מדליקין  היו  התקנה  שבזמן  כיון  כמהדרין, 
המהדרין כי אין כבודה לצאת בחוץ לר"ה לעתותי ערב להדליק בין האנשים, לכן גם כעת 

שמדלקים בפנים מנהג הראשון לא זז ממקומו, עכ"ד.
בעל  של  ההדלקה  את  ראו  לא  והבנות  הנשים  התקנה  שבעיקר  שהבין  לכאורה  וחזינן 
הבית, דא"כ מה אהני החת"ס בביאורו זה, הרי סוף סוף צריכות לצאת לחוץ לר"ה לעתותי 

ערב לראות את הדלקת אביהן אפי' שהן לא מדליקות. 
אולם רק ע"פ דברי החת"ס אין זו ראיה מוחלטת דהמ"ב [תרע"ה ס"ק ט'] מביא טעם אחר 
מדוע הנשים לא מברכות וז"ל: "ועיין בתשובת עולת שמואל סי' ק"ה, דלדידן שמדליקין 
וא"כ  לאנשים"  טפלות  רק  שהוין  להדליק  צריכה  אינה  אשה  מ"מ  עצמו,  בפני  אחד  כל 
לטעם זה יתכן שצריכות לראות את ההדלקה. וגם אפשר לומר שאף לחת"ס היו עומדות 

בחצר מבפנים או בבית בפנים באופן שהיו רואות הדלקת בעה"ב.
אולם נהי שכתבנו לדון  שאינן צריכות לראות בשעת ההדלקה, אולם ישנו טעם שמחמתו 

צריכות להיות נוכחות בשעת ההדלקה.
ברכת  לברך  א"צ  בביתו  עליו  מדליקים  שאם  ג'  סעיף  תרע"ו  בסי'  פוסק  השו"ע  דהנה 
הרואה. והמ"ב (ס"ק ו') מייתי שיש חולקים "דסברי שאפילו יודע שמדליקין עליו בביתו, 
כיון שהוא עצמו אינו מדליק וגם אינו משתתף עם אחרים בפריטי, צריך לברך על הראיה 
להודות על הנס וגם לברך אז שהחיינו, ומ"מ אינו כדאי לעשות כן למעשה דספק ברכות 
להקל". ואחד מהחולקים הללו הינו הב"ח, ובדבריו מפורש שמה שצריך לברך על הראיה 
בשביל להודות על הנס, אין הוא נפטר מזה אפי' שמדליקין עליו, אם לא שעמד שם בשעת 

הברכה וענה אמן. 
וגם בחלק מהראשונים העומדים בשיטת החולקים הללו, ומובאים דבריהם בב"ח, מבואר 
שלשיטה זו יש חיוב אח"כ לילך ולראות הנרות. וא"כ נהי שהמ"ב פוסק שאין כדאי לעשות 
כן דספק ברכות להקל, אבל לכתחילה עדיף לא להכנס לספק זה (שיש חיוב לילך לראות 
נרות למי שלא היה בהדלקת הנרות), ולכן יש לעמוד שם בשעת הדלקת בעה"ב, אולם 
לחשש זה נראה שא"צ לעמוד  ולראות את הנרות, אלא רק לעמוד ולשמוע את הברכה 

מבעה"ב דשומע כעונה ועי"ז כבר מודה על הנס כפי הנראה בשעה"צ בס"ק י' ע"ש.
הנה הזכרנו את טעמו של עולת שמואל שהביא המ"ב בסי' תרע"ה שבנותיו הבתולות לא 
מדליקות כיון שהם טפילות לאנשים, וצריך להבין א"כ מדוע הוצרך המ"ב בסי' תרע"א 
(ס"ק ט') לומר דאע"ג שלדידן כל אחד מבני הבית מדליק, אפ"ה אשתו אינה צריכה כיון 

דהיא כגופו, מדוע לא סגי ליה למ"ב בטעם העולת שמואל שהיא טפילה לאיש.
שכל  המהדרין  מן  המהדרין  של  הדין  כלפי  נאמרו  שמואל  העולת  שדברי  לבאר  ויתכן 
והנשים  האנשים,  הם  הבית  בני  שעיקר  לומר  בא  וזה  להדליק,  צריך  הבית  מבני  אחד 
טפילות לאנשים, ולכן רק האנשים נחשבים לבני הבית לענין ההדלקה בדין של מהדרין 
נפטרים  הם  וביתו  איש  שבנר  כשם  האב,  בהדלקת  נפטרות  הבנות  [אבל  המהדרין  מן 
בהדלקת  נפטרות  הן  בפנ"ע.  מדליקות  הן  שאין  המהדרין,  מן  במהדרין  ה"נ  בהדלקתו, 
האב], אבל על האשה עצמה לא שייך לומר שהיא טפילה לאנשים שבבית, דזו סברא בבני 
הבית ולא באמא של הבית, ולכן הוצרך המ"ב להביא סברא של אשתו כגופו, דאין זו סברא 

שהיא טפילה לו אלא גופה כגופו ומה שהוא עושה כאילו שהיא עושה.
ויש להסתפק האם האשה צריכה מחמת כן לעמוד בשעת ההדלקה ולשמוע את הברכה 
(כמו שכתבנו מקודם בשאר בני הבית שאינם מדליקים), דיש לדון מהו הגדר של אשתו 

או  בברכתו,   אף  יוצאת  וממילא  שלה  כגוף  נחשב  שלו  שהגוף  היינו  האם  כגופו- 
שאשתו כגופו מתייחס רק למעשה שעשה הבעל- שמעשה זה מתייחס אליה, 

אבל השמיעה היא ענין אחר וצריכה [ע"פ הב"ח ודעימיה] לבוא 
ולשמוע הברכות.

שהפמ"ג כתב שמה שגזרו היונים על לימוד התורה זה משום שקנאו בחכמתה, ולפ"ז 
י"ל שכיון שידעו את מעלת המנורה שמשפיעה על חכמת התורה מחמת קנאתם בה רצו 
לפגום בהשפעה זאת, לכן טמאו את השמנים שגם אם ידליקו את המנורה בהם מ"מ 

תפגם השפעתם על התורה מאחר שהשמן שהדליקו אותה הוא טמא.
ולפ"ז י"ל על קושית הפני יהושע מאי טעמא הוצרכו לנס פך השמן הרי טומאה הותרה 
טמא  בשמן  להדליק  גמור  היתר  יש  טמאים  שהציבור  שבזמן  שהגם  שנראה  בציבור, 
ומתקיימת עצם המצוה בשלימות, מ"מ כיון שמדליקים בחפצא של שמן טמא אין בכוחו 
להשפיע הארה על חכמת התורה, שרק לשמן טהור יש את הכוח להאיר ולהשפיע עליה, 
ואם היו מדליקים בו לא היה מכוחם השפעה על חכמת התורה והיה בה פגם לדורות 
וזממם של היונים היה מתקיים, ולכן הפך הקב"ה את הטבע ועשה נס שהשמן הטהור 
שמצאו ידלק לשמונה ימים ולא תפגם השפעת המנורה על חכמת התורה גם בימים אלו.
קיימת  המנורה  שהדלקת  שנחשב  שמה  שכתב  הרמב"ן  דברי  את  לבאר  לפ"ז  ונראה 
שלא  שהגם  משום  זה  הבית,  שחרב  בזמן  גם  חנוכה  נרות  שמדליקים  מחמת  לעולם 
לאהרן  הקב"ה  הבטיח  מ"מ  במקדש,  שהיתה  המנורה  הדלקת  מצות  בהם  מתקיימת 
פך השמן שנעשה במנורה  לנס  זכר  אותם  הדלקת נרות חנוכה שמדליקים  ע"י  שיהיה 
השפעה והארה מסוימת לחכמת התורה כעין מה שהיה ע"י המנורה שבבהמ"ק, ונמצא 

שכוח הדלקת המנורה קיים לעולם.
ונראה לפ"ז שזה גם הביאור ברא"ש ודעימיה שרק הזהיר בנר חנוכה זוכה לבנים ת"ח 
ולא בנר שבת, שהשכר של הזהיר במצות הדלקת חנוכה בבנים ת"ח הוא בגדר מידה 
כנגד מידה, שכיון שנזהר המדליק בהדלקת נרות חנוכה שהם גורמים השפעה והארה 
על חכמת התורה ונתרבה חכמתה על ידו, השכר הראוי לו כנגד זה הוא שיזכה שבניו 

יושפעו מחכמת התורה שגרם להרחבתה ויהיו תלמידי חכמים ועוסקים בלימודה.

היוצאים בהדלקת בעה"ב האם צריכים לראות
את הנרות בשעת הדלקתו ולשמוע ברכתו.

הרב גד משה ליכט
חובתם  ידי  מוציאם  ובעה"ב  המדרגות  חדר  בפתח  או  הבית  בפתח  המדליקים  שאלה: 
כגון הנשים והבנות [או אף שאר בני הבית לנוהגים כשו"ע שרק בעה"ב מדליק כמהדרין 
מן המהדרין]. ולעיתים הקור גדול ויש גשם, ויכולים לשמוע הברכות מבעה"ב בעודם 
עומדים בתוך הבית או המדרגות על אף שלא רואים את הנרות בשעה שבעה"ב מדליק, 
חובה,  ידי  לצאת  [דלענין  הדלקתם?  בשעת  הנרות  את  לראות  צריך   לכתחילה  האם 
יוצאים אף אם לא היו בשעת ברכתו של בעל הבית כמבואר בסימן תרע"ו סעיף ג', ואנו 

דנים האם לכתחילה צריך לראות את בעה"ב מדליק]
ולברר נידון זה, יש לברר האם הדין דהדלקת נר חנוכה עיקרה הוא המעשה הדלקה או 
רק  ולא  ההדלקה,  מעשה  אחר  שבאה  הנרות  ראיית  היא  עיקרה  הנר  הדלקת  דין  האם 

מעשה ההדלקה גרידא.
להדליק,  וסגי  לראות  א"צ  דאם  נ"ח,  להדליק  יכול  האם  בסומא-  נפ"מ  היינו  זה  ונידון 
שפיר יוכל סומא להדליק ולברך. ונידון זה של הדלקת סומא מובא באחרונים וגם במ"ב 

[סי' תרע"ה ס"ק ט']. ותחילתו של הנידון היינו בדברי שו"ת המהרש"ל סי' ע"ז.
וזה לשונו בשאלה [ההוספות במוסגר הם שלנו] שאלני סומא אחד אי חייב בנרות חנוכה 
או לא, דיש פנים לחייבו הואיל ונרות חנוכה לא להנות ניתנו ואין מברכין עליהן לראותן 
אלא להדליק וגם קי"ל דהדלקה עושה מצוה [הרי שע"פ צד זה כל המצוה זו ההדלקה 
בלבד] או נימא מאחר שאינו בכלל פרסום הנס שהרי אינו רואה בהן, גם לאחרים אינו 
לראותן  אלא  ליהנות  שאינן  נרות  הני  אבל  ומסיים]  דין  בעוד  שם  [ודן  לפרסמה  חייב 

ולפרסם הנס והך גברא לאו בר ראות הוא לא" ע"כ השאלה.
שיתכן  מבואר  השני  ובצד  הנרות  לראות  דין  שאין  השואל  נוקט  הראשון  בצד  והנה 
את  יראה  שהמדליק  היא  ההדלקה  ממצות  שחלק  והיינו  הדבר  בתורת  אינו  שסומא 
הנרות ועי"ז יתפרסם הנס אצלו וגם יש ענין שע"י הדלקתו יתפרסם הנס לאחרים וכיון 
הוא  שיראה  היינו  מהדלקה  דחלק  הדבר,  בתורת  אינו  הנרות  את  רואה  אינו  שהסומא 
כלשון היש"ש: "מאחר שהוא אינו בכלל פרסום הנס שהרי אינו רואה בהן גם לאחרים 
אינו חייב לפרסמה, וכן כותב בסוף השאלה "אבל הני נרות שאינן ליהנות אליו לראותן 

לפרסם הנס והך גברא לאו בר ראות הוא"
 והנה המעיין בתשובת המהרש"ל יחזה שהמהרש"ל נוקט כהבנת הצד השני (בשאלה) 
בגדר הדלקת הנר, ואעפ"כ פוסק שסומא יכול להדליק ולברך [וכ"נ מהמ"א בסוף סי' 
תרע"ה איך שמעתיק את הכרעת המהרש"ל], דהיינו על אף שכותב המהרש"ל שיש ענין 
שאפילו  המהרש"ל  מוכיח  אבל  המצווה,  טעם  וזהו  הדלקתן  בשעת  הנרות  את  לראות 
שלא מתקיים ענין וטעם המצוה שפיר אפשר לברך, דהיינו צורת המצווה הנכונה היא 
שהמקיימים אותה צריכים לראות את הנרות בשעת הדלקתן אבל אפשר לצאת גם בלי 
חלק  זהו  לאחרים  ניסא  ופרסומי  הדלקתן,  ע"י  לאחרים  ניסא  פרסומי  שיש  כיון  ראיה 

ממצות נ"ח, וא"כ יש תועלת בעצם הנ"ח של הסומא ע"י ראיית אחרים.
וא"א להאריך בדבריו שם בתשובה ורק נכתוב בקצרה תוכן דבריו להראות שהגדר הוא 
כמו שכתבנו, דהנה המהרש"ל מוכיח דבריו מציצית "ונהי דהוא לאו בר ראיה הוא לא 
לילה,  כסות  ממעטי  ומ"ה  בראיה  הכל  ותלוי  אותו  וראיתם  דכתיב  ציצית  ממצוות  גרע 
אפ"ה סומא חייב בה מריבוי של תכסה בה... מרבה אני הסומא שאינו רואה אבל אחרים 
שפטור  ממה  "נילף  מציצית  לומדים  אנו  אמאי  ושואל  ממשיך  ואח"כ  אותו".  רואים 
מראיה משום דכתיב יראה וקרינן ביה יראה ולא נחייבו במה שאחרים רואין אותו וגם 
זה  המצוה  שעצם  מצוות  דישנם  ומתרץ  המהרש"ל,  מקשה  כך  לשכינה"  יראה  בכלל 
המצוה  טעם  שרק  מצוות  ישנם  אבל  פטור,  הסומא  ובזה  ברגלים  בראייה  כמו  לראות 

טעם  שבטל  אף  כאלו  ובמצוות  הראיה,  אינה  המצוה  פעולות  אבל  לראות  זה 
המצוה אבל עצם המצווה דהיינו לבישת הציצית או הדלקת הנר אינה 

מתבטלת אף אם לא רואים, כלשון המהרש"ל "מה שאין כן 

 



נרות שדולקים עד חצי הלילה
הרב דניאל יששכר הלוי שומן

תוס' )חגיגה דף ז.( ד"ה והביכורים מביאים ירושלמי ששואלת על המשנה הראשונה 
במס' פאה:

הדר פריך בירושלמי, רבי ברכיה בעי, למה לא תנינן עפר לסוטה, אפר פרה, רוק יבמה, 
דם ציפור של מצורע? א"ר יוסי לא אייתינן במתני' אלא דברים שהוא מוסיף עליהן ויש 

בעשייתן מצוה, ואלו אע"פ שמוסיף אין בעשייתן מצוה.

ויש לדון האם יש מצוה לעשות נרות חנוכה שדולקים הרבה זמן?
לאילו  אלא  המאוחרת  לשיטה  גם  וחוששים  מוקדם  שמדליקין  לאלו  נתייחס  (לא 
שמקפידים שנרותיהם ידלקו הרבה לאחר שתכלה רגל מן השוק, כגון עד חצות או אפי' 

עד עמוד השחר)
יותר  ארוכים  פתילות  שיעשה  מסתבר  (שלא  כותב  (א)  תרע"ב  בסימן  משה  הדרכי 
צורך  ללא  והוא  הלילה,  חצי  עד  שדולקים  נרות  לעשות  שנהגו  כרבים  ודלא  מכשיעור) 
וגם אין בו הידור מצוה – דהא לאחר שיעורן מותר בהנאה ולא שייך הידור מצוה אלא 

בשעת המצוה. 
אמנם בס' תרע"ג הדרכי משה מסיים "ובכלבו יש מדליקין בנרות של שעווה ור"ף היה 

מצריך נרות ארוכות".
המגן אברהם מצטט את עיקר דברי הדרכי משה ומוסיף: 

"ונ"ל דודאי בנר של שמן אין הידור מצוה בין רב למעט, אבל בנרות שעוה כשהם ארוכים 
הם נאים יותר כמו בנרות יום הכיפורים ולולב ואתרוג וכיוצא בזה וכמדומה לי שכ“כ 

בכל בו".
בשואל ומשיב מהדורה תנינא (תשובה קנ"ה) מקשה השואל על המ"א (שאין מצוה 
כיוון  שומשמין  בשמן  השתמש  שאביי  כ"ג.)  מהגמ' (שבת  שעה)  מחצי  יותר  להדליק 
מן  זית  ששמן  לוי  בן  יהושע  דרבי  להא  ששמע  (עד  זית  כשמן  לכלות  ממהר  שאינו 

המובחר) – אז לכאורה יש עניין לנר שדולק יותר זמן.
על  שמדובר  מריש)  תוס' (ד”ה  לשיטת  ואפי'  שבת.  בנרות  מדובר  רש"י  שלפי  ומתרץ 
(ובהוצאות)  בשמן  שחסך  אלא  מכשיעור  יותר  הדליק  שאביי  מדובר  לא  חנוכה  נרות 

מכיוון שבשמן שומשמין מועט ניתן להדליק כפי השיעור.
בזה  ולקיים  שעה –  מחצי  יותר  הנס  את  לפרסם  שרוצה  מי  והמ"א  הד"מ  לפי  לכאורה 
נעים  הם  ארוכים  כשהם  המ"א  וכלשון  שעוה,  בנרות  להתשתמש  לו  יש  מצוה –  הידור 

יותר.
אמנם המשנה ברורה (בס' תרע"ב – ב'- (ו)) לאחר שמביא את המ“א - "אבל אם נותן 
בה שמן הרבה שידליק יותר אין בו שום מצוה, אבל בנרות של שעוה יש הידור מצוה 
יותר  גדולות  לעשותם  אין  ומ"מ  המרדכי:  שסביב  הש"ג  בשם  מביא   - ארוכות"  כשהן 

מדאי.
(ולא זכיתי למצוא את הש“ג הנ“ל, לא בדפי המרדכי ולא בר“ן על פרק במה מדליקין.)

וצ"ע מהו גדר של נר גדול מדאי. שכיום יש נרות נשמה גדולים שנדלקים שבוע שלם – 
ויש נר נשמה "קטן" שנדלק "רק" ל-24 שעות.

יש להבין למה המ"א מחלק בין שמן לשעווה – שכתב שכך הבין בכלבו כשהם ארוכים 
הם נאים יותר. בכל בו (הל' חנוכה מ“ד) כתוב רק: 

"יש מדליקין בנרות של שעווה והר"ף ז"ל היה מצריך לעשות נרות ארוכות אמנם המצוה 
המובחרת בשמן זית לפי שבו היה הנס".

ולכאורה המקור לכל בו הוא הארחות חיים (הלכות חנוכה סימן ט״ו): 
"וכתבו מקצת הגאונים ז״ל דבזמן הזה שמדליקין בפנים מפני חשש שמא יכבוה עכו״ם 
שאנו דרים ביניהם לא חיישינן לרגל מן השוק ומברכין אחר זמן זה לכתחילה והוי זמנה 
לבני הבית עד עמוד השחר וכן דעת הב׳ התרומה ז״ל. והר״פ ז״ל כתב ונכון להדליק כל 
זמן שבני הבית נעורי׳ ולשיעורא כתב רבי׳ שמשון שגם עכשיו כן והוה מצריך לעשות 

קנדי״לאש ארוכות ע״כ." 
לכאורה מדובר על ר"פ\ר"ף (רבינו פטר) מבעלי התוס' – מתלמידי ר“ת ורשב“ם, ורבינו 
מסכת  קמאי  בשיטות  מצוטטים  חיים  והארחות  בו  הכל  שאנץ.  התוס'  מחבר  שמשון 

שבת דף כ"א:
שידלקו  מצוה  יש  הבית)  לבני  שבימנו (שמדליקין  פוסקין  שמשון  ורבינו  ר"פ  לכאורה 
נרות חנוכה כל זמן שבני הבית נעורים – כי רק לאחר שכולם הלכו לישון הוה כדומה 

לתכלה רגל מן השוק – ולכן יש צורך בנרות ארוכים או בהרבה שמן.
ולשיטתם לאלה שמדליקין בחוץ אולי יש הידור (או אולי חיוב?) להדליק (גם בשמן זית) 

למשך כל הזמן שבני אדם רגילים להסתובב – עד שתכלה רגל מן השוק בימים שלנו. 
ואם כן לא כ"כ מובן למה הכלבו (ואחריו הד"מ והמ"א) מבדיל בין נרות שעווה למדליק 

בשמן על סמך ר"פ. וצ"ע.
אולי יש ללמוד זכות על המדליקין לזמן ארוך שהם חוששים לשיטת רבינו פטר ורבינו 

שמשון.
למ״ד  גם  חוששים  שהם  זית  בשמן  ארוך  לזמן  המדליקין  על  זכות  ללמוד  יש  ואולי 
שאסור להשתמש לאורה לאחר זמנה, וכך כתב האליה רבה (סי׳ תרע"ב סק״ו) שלמ״ד 

שאסור להשתמש לאורה לאחר זמנה, יש תוספת מעלה בנתינת כמות שמן גדולה, 
שכן זמן פרסום הנס רב יותר. 

 

בענין ברכת נר חנוכה עובר לעשייתן
הרב נחום באדנער

איתא בגמ' (פסחים קי"ט ע"ב) אמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצות מברך עליהן עובר 
לעשיתן (פי' קודם לעשייתן).
טעם תקנת "עובר לעשייתן"

מצאתי ג' טעמים להתקנה בראשונים ובפוסקים: 
שכיון שאומר "וצונו" צריך לברך להקדוש ברוך הוא תחלה [היינו כשעדיין מחויב] על מה 

שצונו וקרבנו לעבודתו. [רא"ש ברכות פ"ט סכ"ג, ועוד]
"כדי שיתקדש תחלה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצות השי"ת" [ריטב"א 

פסחים ז:] 
הגוף".  עבודת  שהיא  למעשה  הנפש  עבודת  להקדים  וראוי  הנפש,  מעבודת  הברכות  "כי 

["ועוד" בריטב"א שם, ועי' נוב"י יו"ד צ"ג]
***

ברכת חנוכה לפני ההדלקה
סי'  שו"ת  ג',  אות  ת"ג  עמ'  חנוכה  (הל'  מהרי"ל  כתב  [תרע"ו],  הקצר  משה  הדרכי  וז"ל 
קמ"ה) שלא התחיל בהדלקה עד סיום "כל" הברכות כדי שתהא הברכה עובר לעשייתו 

וכו' עכ"ל. וכ"כ המ"ב שם (ס"ק ד'). 
ברכות"  ג'  להקדים "כל  שצריך  אמרו  למה  שהעיר  ס"ד)  תרע"ו,  (סי'  השולחן  ערוך  ועי' 
קודם שידליק מטעם "עובר לעשייתן", הלא לכאורה "עובר לעשייתן" שייך רק על ברכת 
הרואה  דהרי  לעשייתן"  "עובר  שייך  לא  ו"שהחיינו"  נסים"  "שעשה  על  אבל  "להדליק" 

מברך אותן, והרואה מברך אחר ההדלקה, וצ"ע, עכת"ד.
(ודע שיש דעה בראשונים כע"ז, [אלא שזה גם רק במקצת, וגם זו נדחית מההלכה, שם 
ובבה"ל סעי ב'] ז"ל בית יוסף או"ח סי' תרע"ו סע' ה' כתב ה"ר דוד אבודרהם [סדר הדלקת 
נ"ח עמ' ר ד"ה כתב] בשם ה"ר יונה שבליל ראשון מברך שלש ברכות אלו קודם ההדלקה 
דכל המצות מברך עליהם קודם עשייתן, ובליל שני מברך קודם ההדלקה להדליק ושעשה 
ניסים מברך לאחר שמדליק נר ראשון קודם שידליק נר שני שהוא נס אותו היום וכן בליל 
שלישי קודם שידליק נר שלישי וכן ברביעי וכן על כולם עכ"ל, ודן בדבריו מכמה צדדים 
קודם  ראשון  ליל  יברך  נסים  שעשה  דברכת  לומר  דוחק  קצת  מקום  מכל  בזה"ל  וסיים 

הדלקה ובשאר לילות אחר הדלקה, עכ"ל.)
שגם  לעשייתן", (וס"ל  הברכות "עובר  כל  לברך  שצריך  שכתבו  הפוסקים  כל  לישב  וכדי 
ברכת השבח כן) וכן המנהג פשוט, י"ל שבאמת ברכת השבח ו"שהחיינו" מברכים "עובר 
לברך  כמנהגנו  האכילה  לפני  "שהחיינו"  שמברכים  וכמו  דאפשר,  היכא  רק  לעשייתן" 
לברך  נרות חנוכה, אינו שייך  הרואה  כגון  אלא, שברכות שתלוי בראיה,  בשעת האכילה, 
קודם שיראה, וכן ב"שהחיינו" שלה, וה"ה "שהחיינו" של דינא דגמ' ש"הרואה פרי חדש 
מברך 'שהחיינו'", וזה כלל ברור שכל שלא שייך "עובר לעשייתן", לא תקנו לברך קודם, 
בשעת  שהמברך  וכיון  ההמשך),  של  לעשייתן"  "עובר  גם  הוא  (ואז  כשנמשך  ובפרט 
לעשייתן"  "עובר  כתקנת  לברך  צריך  לכן  לעשייתן",  "עובר  לברך  אפשר  שפיר  ההדלקה 

ולהקדים הברכה לההדלקה (ועי' לקמן בנוגע בדיעבד). 
ברכת שהחיינו לפני ההדלקה

בשו"ע כתוב (או"ח סי' תרע"ו סע' א') ואם לא בירך זמן בליל ראשון, מברך בליל שני או 
ואם  [לבוש]  ההדלקה  בשעת  הלילות  בשאר  כשיזכור  ר"ל  בזה"ל  ביאר  ובמ"ב  כשיזכור. 

נזכר אחר ההדלקה אינו מברך בלילה זו עוד: עכ"ל. 
הרי מבואר שברכת שהחיינו צריך להיות "עובר לעשייתו" וכל שגמר להדליק, שוב אינו 

מברך שהחיינו באותו לילה. (ומשמע שאפילו נזכר מיד אחרי הדלקתו).
קודם  בזה"ל  כתב  ד'  בס"ק  כך  אחר  מיד  שהרי  המ"ב,  בדברי  סתירה  שהקשו  יש  והנה 
שיתחיל להדליק - דבעינן שיהיו הברכות עובר לעשייתן. הדליק נר חנוכה ושכח לברך על 
הדלקתה ורק קודם שהדליק כולן נזכר דעדיין לא בירך יש לו לברך כל הברכות [ת' רע"א 
מ"ת סי"ג] עוד כתב שאם נזכר לאחר שהדליק כולם אין לו לברך ברכת להדליק רק ברכת 

שעשה נסים וכן ברכת שהחיינו יש לו לברך: עכ"ל. 
הרי כתב שמברך ברכת "שהחיינו" אפילו אחר שהדליק כולם, ולכאורה סותר מש"כ בס"ק 

ב'.
ונראה לבאר בפשטות, שאף שבודאי צריך לברך ברכת "שהחיינו" "עובר לעשייתן" מ"מ 
אם עדיין מברך "שעשה ניסים" מצד ברכת הרואה, (וכן מפורש בשה"צ סי' תרע"ו ס"ק 
לברך  יכול  שפיר  הרי  עכ"ל)  [שם],  אלו  ברכות  ב'  דמברך  חנוכה  נר  מרואה  גרע  דלא  ח' 
שא"א  "שהחיינו"  רק  ששכח  ממי  ושאני  ניסים",  "שעשה  ברכת  עם  ביחד  ה"שהחיינו" 

לברך "שהחיינו" סתם, אחר שכבר הדליק. ודו"ק.
***

מה שצריך לכוון בשעת הדלקת הנרות
הנס,  לפרסם  מכוונים  ואפילו  המצוה,  לצאת  הדלקתו  לפני  ומכוונים  שמדליקים  שייך 

ועדיין חסר, שלא קיימו המצוה כתיקונו. 
"יתן  בביתו)-  עליו  כשמדליקין  (ואפילו  אחר  ע"י  היוצא  -וגם  בעצמו  שהמדליק  והוא 
אל לבו להתבונן ולבוא ע"י ההדלקה להודות ולהלל לה'." וכוונת הלב בשעת ההדלקה 
מעיקר  הוא  המלחמה")  ונצחון  הישועה  נס  המלחמות ("על  נסי  על  לה'  ולהלל  להודות 
המצוה."  (וכמש"כ "הנרות הללו אנחנו מדליקין על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות 
ה'  נ"ח,  ב'  במנח"ש  זצ"ל  אויערבאך  [הגרש"ז  הגדול").   לשמך  ולהלל  להודות  כדי  וכו', 
עכ"ד.  ולהלל",  להודות  ועי"ז  וכו'  הנס  להזכרת  הכשר  "היא  שההדלקה  כתב  ובמק"א 

וכתב המקו"ח (תרע"ב) נ"ל דעיקר המצוה הוא שיהא המדליק אצל הנרות וכו' 
לראות אותם ולשמוח בהם כי הם ג"כ זכר לשמחה שהיו מדליקין אחר 

הנס" וכו'. עכ"ל.].



בצבע לבן. ולגבי Rock-Salmon כתב לי מאן דהו מבריטניה (ואתרגם מכתבו): 'הבשר 
(-של הדג) נראה וורוד לגמרי מבחוץ, אמנם הוא לבן לגמרי וקשה מבפנים'. ומה ששאלת 
אם כוונתו רק לאחר בישול, אינני יודע לדקדק בדבריו, אולם מהנראה הוא אדום כל שלא 
נתבשל, וכך היו נראות החתיכות גם כשראיתי אותם כפרוסות, ואפשר שצריך עוד בדיקה 

ובע"ה נעשה זאת בעוד זמן קצר, כשהמפקחים אמורים להיות שם בכמה עניני כשרות]. 
ועוד ראה מש"כ הגר"ד פעלדמאן זצ"ל אב"ד במנצ'סטר בספרו שמושה של תורה (משנת 
תשי"א, עמוד יט) "דג ראקסאמען אין לו קשקשים, ואע''פ שאין לטעות בו כשהוא שלם 
לפנינו, כיון שלא נראין עליו קשקשים, אבל יש טועים ואינם יודעים להבדיל בין סלמון 
שהוא דג טהור, לדג ראקסאמען שהוא טמא וגם כיון שאחר שהופשט העור מעליו והוא 
מחותך וכבוש או מעושן וחבוש בקופסאות אי אפשר להכירו. על כן צריכין ליזהר שלא 
ליקח הקופסא שכתוב עליה ראקסאמען" עכ''ל. והנה אם כן הוא כבר חשש בשנת תשי"א 
הזכיר  שלא  אלא  הדג,  עיבוד  לאחר  גם  בחששו  וציין   Rock-Salmon הנקרא הזה  לדג 
בישול וראה עוד להלן, אלא שהוא סמך על עצם הכתיבה של שם הדג על הקופסא, אף שיש 

בדומה לזה דגים טמאים, וראה בסוף הקונטרס "סימני טהרה" שם מש"כ בזה. 
דג  ותכתוב  שמה,  את  שתכתוב  שחברה  ספק  כל  שאין  למעשה,  הלכה  נפ"מ  מזה  והיוצא 
סלמון על התוית שלה, וכל אחד יכול להבחין מיד אם זה אינו נכון, כי אחר הכל בדגים 
סימן  והוא  הבישול  לאחר  גם  המיוחד  בצבעו  סלמון  דג  מפורסם  העולם  בכל  המצויים 
דעבידא  מילתא  זהו  שלו,  ההכנה  אופני  בכל  צבעו  את  מאבד  ואם  לסועדים,  גם  היכר 
לאיגלויי דלא משקרי אינשי, וברורים בזה כל ההיתרים המוכרים לנו בחז"ל בדינים אלו 
כגון מירתת וכו', וגם גוי חושש לפרנסתו ולשמו וכמבואר ברמב"ן שהזכרתי בקונטרס שם 
[והגם שהרמב"ן איירי שם לגבי ציר, והדגיש שלא לגבי דג שאין לו ראש ושדרה, מכל מקום 
טהור  של  אינו  "ואם  שם:  וכלשונו  מירתת  משום  הגוי  דנאמן  שם  כתב  סימן  שיש  היכא 
מירתת ואמר השתא מחזו לבקי ומפסיד מינאי דאהא מוחזק שקרן ופסיד זבינאי דאפי' 
דטהורין לא מזדבן לי". והוא המקרה שלפנינו דיש סימן מובהק גם בדגי המושט וגם בדגי 

הסלמון, וגם לצד השני של נידו"ד יש סימן מובהק אם משנה צבעו, ופשוט]. 
אלא שנשאר לי מקום להסתפק ולא קיבלתי מענה על זה ובלי נדר אבדוק את הדברים, 
אודות דגים טמאים אלו האם בעישון [עישון "קר" כעין מה שעושים סלמון מעושן] גם 
מעושן  על  זה  הסלמון,  בשר  צבע  על  שסומכים  שראיתי  מה  שעיקר  כיון  צבעם,  משתנה 
מקום  יש  הצבע,  משתנה  לא  קר  בעישון  אכן  ואם  כשרות,  ללא  גם  וסומכים  קר  בעישון 
לחוש, ולמעשה כעת צריך בדיקה נוספת להכריע למעשה בכל זה [ולעיל בדברי השמושה 
של תורה, מוכרח שגם לאחר העישון הוא נותר בצבעו ואי אפשר להבחין בינו לבין הסלמון, 

ראה לעיל, ודוק. ועוד חזון למועד בע"ה]. 
ואמנם במדינות שאין דגים אלו בנמצא כלל, בזה אמר לי הגאון רבי משה מרדכי קארפ 
שליט"א, שבמקום כגון ארץ ישראל, שאין מצוי בהם כלל דגים אלו, אין צריך לחוש לזה 
כלל, כלומר אם מפעל עם הכשר קיבל דגי סלמון בהזמנה שלימים עם הכשר, ושוב הורידו 
את העור [שלא בנוכחות משגיח], ועישנו את הדג, ומשווקים כסלמון מעושן או כיו"ב, אין 
שאינם  ועזניה  כפרס  והוי  במקומותינו.  כלל  מצויים  שאינם  מאחר  טמאים  לדגים  לחוש 
שדג  לכאו',  העולה  המכתב.  עכ"ל  רווח.  ז.  שניאור  בברכה,  עכ"ד.  ביישוב,  כלל  מצויים 
הסלמון המשווק לבישול, צבעו הוא סימן מובהק להכשרו. ובסלמון המעושן בעישון קר 

ומשווק ללא עור ולא כשרות, יש בזה מקום דיון וכמה חילוקים וכנ"ל.
נאמנות הגוי שהבדיל בין דג טהור לדג טמא הדומה לו: במשנה ע"ז (לה:) שאסרו לקנות 
עכו"ם חילק, ופירש"י שאסרוה מפני שעירבונה עולה עמה פי' דגים טמאים הדומים לה. 
והבאתי שבשיעור הגרמ"מ לובין עמ' טו כתב: "כשם שלענין איסור חילק השנוי במשנה 
להדיא  וכ"ה  אומנתיה,  מרע  לא  דאומן  חזקה  על  לסמוך  אין  דלת"ק  לד:  בגמ'  מבואר 
ברמב"ן (מ.), וגם הרי"ף והרמב"ם והרא"ש לא הזכירו הך התירא דאומן לא מרע אומנתיה 
[ועי' ב"י סי' קיד וצ"ע] ה"נ לענין חתיכות דגים אין לסמוך על חזקה דאומן וכו' אלא גם 
באומן חיישי' לתערובת דגים טמאים". עכ"ל. והבאתי את ל' הברייתא (לד:) מורייס אומן 
כיון  אומן  חילק  "והאי  ופירש"י:  מותר,  אומן  חילק  אף  רחב"ג  משום  אומר  ריב"ג  מותר 
דאומן הוא ובקי בדבר מבדילן הימנה משום דלא חשיב טעמא ומקלקלי ליה לסולתנית 
ומרע ליה לכולי ארביה". וע"ז בא הגרמ"מ לובין לומר דכ"ז דעת רחב"ג אבל לדעת ת"ק 

רק מורייס מותר אבל חילק אסור, ונקט דהלכה כת"ק. 
והערתי ע"ז: א) מש"כ מהרמב"ן, הבאתי מחכ"א, והוא הג"ר דוד גולדבלט שליט"א, שכ"ה 
המהדיר  בהערת  וע"ש  להיפוך,  כתוב  הרשלר  הגר"מ  במהד'  אבל  יעקב,  זכרון  במהד' 
שתלוי בגרסאות כת"י והדפוס, ולכן קשה להסתמך ע"ז. ב) עוד הערתי שגם לפי גירסתו 
לכאו'  הרמב"ן  ריהטת  ואדרבה  כוותיה,  הלכה  שאין  חולק  ת"ק  שאם  מוכרח  אינו  זאת, 
משמע דהלכה דשרי. ג) ועוד הערתי, שלא ראה הרבה ראשונים שפסקו לדינא דשרי. ה"ה 
(ח"ד  באו"ז  נראה  ושכן  סד),  אלף  סי'  סוגיות  וביאורי  (תשובות  הראבי"ה  שם,  המאירי 
פסקי ע"ז סי' קפה) מדהעתיק את כל הברייתא כצורתה, וכן הבינו בנו מהר"ח, שבפסקי 
או"ז שחיבר, הביא זאת בפשיטות. ד) ומה שציין ברמז לב"י והניחו בצ"ע, הערתי דצ"ע 
משום  הפוסקים  השמטת  וביאר  דשרי  שפסק  המפורשים  הב"י  מדברי  להתעלם  שבחר 

דאין דגים הללו מצויים. 
'ובהאי  שכתב:  מדפה"ר)  (יז.  מ.  ע"ז  הרי"ף  על  הר"ן  את  ראה  שלא  ה)  להוסיף:  ויש 
עובדא דארבא דצחניתא איכא למימר דצחניתא היינו חילק וכדמוכח ממאי דאמרי' לעיל 
ולא  חיננא  בר  הונא  רב  שריא  היכי  ומעתה  שריא  נהרא  דפום  צחניתא  האי  [לט.]  בגמ' 
חשש לערבונה. ואפשר דההיא ארבא של חביות מלוחות היתה וסבירא ליה שאין לחוש 
מפרישין  מליחה  בשעת  לפיכך  זה  את  זה  מקלקלין  והטהור  שטמא  טמאין  לתערובות 
אומן'.  חילק  [לד:]  לעיל  דשרי  מאן  דאיכא  היכי  כי  שריא  הכי  ומשום  מתוכן  הטמאים 
ס"ל  כו"ע  דלאו  לכאו'  ומשמע  דשרי',  מאן  'דאיכא  שלשונו  ואף  הגרד"ג).  עכ"ל. (הראני 
הכי. אבל מ"מ מדמפרש כך את הגמ' נראה דס"ל דהכי הלכתא. ולפי"ז כך יל"פ את כוונת 
המתיר  כמ"ד  הלכה  ומ"מ  אוסר,  ות"ק  בזה  שנחלקו  יעקב  זכרון  גירסת  לפי  גם  הרמב"ן 
וכמשנ"ת. ובלא"ה אחרי דברי הר"ן המפורשים, מסתבר שאין שי' הרמב"ן המחמיר בזה, 
דאל"ה לא אישתמיט לר"ן לא להביאו, וודאי לא לסתום דלא כוותיה. ו) שלא ראה את 

הגמ'  דברי  על  נ.י.)  בלוי,  מהדורת  קדמונים,  שיטות  בע"ז (בתוך  הרא"ה  חי'  דברי 
(לט:): 'ואיזו ציר שיש בה דגה כל שכילבית אחת או שתי כילביות שוטטות 

בו'. וביאר וז"ל: ודהכא מיירי בדג קטן טהור, שדרכן היה לעשות 

המדליק בפתח ובחלון, היכן יברך
הרב שמואל רוזנר

הנה בנרות חנוכה, דעת מרן הגרי"ש זצ"ל שהמדליק בחלון לא יצא ידי חובתו, ותלמידיו 
יכול  פתח  לו  שאין  מי  שהרי  צ"ב  דבריו  ולפו"ר  לבטלה.  ברכה  שברכתו  בשמו  מוסרים 
להדליק  חייב  שכשיכול  נימא  אם  גם  א"כ  מצוה,  קיום  בזה  שיש  הרי  בחלון  להדליק 
בפתח אך כיצד תהא ברכתו לבטלה הרי גם בחלון יש קיום מצוה. ונראה פשוט שדעת 
הגריש"א כהפמ"ג (פתיחה כוללת ח"ג סי' ז' ואו"ח סי' רעא גבי קידוש על הכוס, או"ח 
סו"ס תפ"ה גבי מצה בלי הסיבה) שחז"ל הגבילו את הדאורייתא, ואמרו שאם לא מקיים 
יכול  שאם  הוא,  כך  ודאי  דרבנן  שהכל  וכאן  חובתו,  ידי  כלל  יצא  לא  המהודרת  בצורה 
לקיים בצורה היותר מובחרת שלא יצא ידי חובה כלל אם יקיים בצורה הפחות מובחרת. 
[ולכן המדליק על שולחנו כשהיה יכול להדליק בפתח לא יצא ידי חובתו, ואם כשבא 
לקיים חובתו כבר כלתה רגל מן השוק יעיר את בני ביתו וידליק שוב על שולחנו בברכה, 

כי בפעם הראשונה לא יצא ידי חובה].
וחייבים  שאפשר  לו  שברור  לשיטתו  הם  זצ"ל  הגרי"ש  דברי  שכל  נראה  אלו  ולדברינו 
להדליק בפתח, אך לדעת החזו"א כפי שמוסרים תלמידיו שלא יוצאים ידי חובה בפתח 
הבנין דאין על החדר מדרגות דין חצר, וברכתו לבטלה, זאת ועוד דעת הרבה פוסקים 
שבחלון יוצאים ידי חובה גם אם אפשר בפתח [ולא דמי למדליק על שולחנו שמבואר 
במג"א שלא יוצא יד"ח אם אפשר בחלון], א"כ כיון שדרבנן הוא הלך אחר המיקל ויכול 
במנחות  התוס'  שכתבו  העומר  שבספירת  [כמו  מסופקת  בצורה  בחלון  המצוה  לקיים 
דרבנן,  העומר  דספירת  השמשות  בבין  לספור  שיכול  תפט  סי'  ובשו"ע  והרא"ש  א  סו, 
וכהנה רבות בפוסקים], ותו לא חייב. א"כ גם אם כלפי האמת הדין כהגרי"ש, אין ברכתו 
לבטלה, דאחר שעפ"י דין לא מחוייב יותר תו הדר דינא שודאי שגם בחלון יש קיום מצוה 
ואין ברכתו לבטלה, [שהרי כנ"ל שרק במזיד כשמחוייב לקיים בצורה הטובה העמידו 
אף  לבטלה  שברכתו  לחוש  לו  אין  ושפיר  המהודר],  באופן  רק  שיוצא  דבריהם  חכמים 

להגרי"ש.
וממילא שגם למדליקים בב' מקומות בפתח ובחלון יש להם לברך בחלון, דאם יברכו 
דרבנן  מצוה  קיום  על  ברכה  בדין  [ואכמ"ל  לבטלה  ברכה  חשש  זה  לחזו"א  הרי  בפתח 
בזה],  הסתירות  שהביא  זצ"ל  גנחובסקי  להגר"א  ראם  בני  בספר  עי'  מסופקת,  בצורה 

משא"כ בחלון שלכו"ע יש בזה ודאי מצוה ויכול לברך, כמו שביררנו בס"ד.

בדיקת דגים טהורים [ב]
הרב משה קוטקס

יש להוסיף נקודות חשובות על המתבאר במאמרי הקודם 'בדיקת דגים טהורים' שבגליון 
פר' וישלח. [וההלכה למעשה מסורה כמובן לגדולי ההוראה].

שלחן  בשו"ת  בעלסקי  הגר"י  מדברי  הבאתי  אדום:  הוורוד  צבעו  ע"י  הסלמון  דג  הכרת 
הלוי (חלק השו"ת, סי' יט אות ח, עמ' קעד) בשם הגר"מ פיינשטיין שהוא סימן מובהק 
לכשרותן במקום שברור שלא קיימים בעולם דגים טמאים שאינם בצבע זה. וכתב הגר"י 

שנבדק ונחקר שאין דגים כאלו. 
דגים  ג'  שיש  העיר   32 עמ'  מורגנשטרן  להגרי"מ  טהורים'  'דגים  שבקונטרס  והבאתי 
 ,Saumonette הנקרא וכריש   ,Shark הנקרא כריש  לסלמון,  בצבעם  שדומים  טמאים 
תמונות  והביא  לסלמון,  דומה  מסוימים  שבזנים   Catfish הים  חתול  הנקרא  ושפמנון 
לכאו"א. [ויש להוסיף את דברי הג"ר אלחנן גרינבלט בגליון פ' וישלח, שהכריש נמצא 
בים בא' המקומות שנמצא הסלמון (בנורבגיה) וממילא אין את ההיתר של שו"ת בית 
שלמה ח"א סי' קמט שאין לחוש לתערובת דגים שלא במקום גידולם (שהזכירו הנ"ל 
שם בנוגע לסרדינים)]. וכתב שמ"מ יש הבדל בין הכרישים לבין הסלמון, כיון שהכריש 

אחר הבישול נהפך ללבן. 
והגר"א גרינבלאט שם, חיזק הדברים במה ששלח לו הגרא"ד מוסקוביץ תמונות שלהם 
אחר בישולם בגריל איך שנהפכו ללבן, והוסיף שכן הוא גם בדג השפמנון (שעליו לא 

ציין הגרימ"מ עובדה זאת). 
שוב יו"ל קונ' סימני טהרה להגרש"ז רווח (ראש המכון למצוות התלויות בארץ), ובו הוא 
כותב (בעמ' כג-כד) שא' מגדולי המורים בב"ב מורה שאפשר לסמוך על צבע הסלמון. 
[ודחה את השמועה הלא מבוססת שהחזו"א דיבר על זה בזמנו, אלא שדיבר על נקודות 
אחרות]. והעיר על זה מדגים הדומים לסלמון, א' הכריש הנ"ל (השני) שמשווק בצרפת, 
ב' מדג נוסף הנקרא Rock-Salmon [ויש לו שמות נוספים] שמשווק בבריטניה, והביא 

תמונתו שהוא דומה ממש לסלמון. 
והערתי לו מדברי הנ"ל שאחר הבישול משתנה צבע בשרו, וכנ"ל על הכריש, ושיש לברר 

בנוגע לדג הנוסף שציין שם. 
והשיבני במכתב ואעתיק את הנוגע לענייננו וז"ל: מה שכתבתי לגבי צבע בשר הסלמון, 
מגדולי  שיש  שידעתי  ואף  זאת,  להתיר  חששתי  מעולם  אני  כהוויתם,  הדברים  אכתוב 
הרבנים בארה"ב ומגדולי הרבנים בארץ ישראל, ויש שעוד חיים עמנו [שמתירים זאת], 
הדג.  בשר  היכר  של  זיהוי  סמך  על  שלם  קונטיינר  שהתיר  אישית  יודע  אני  מהם  ואחד 
וטעם הדברים שחששתי כי ראיתי בעיני דגים טמאים הנמכרים בשווקים, וצבעם וורוד 
כיון  מעולם  ברבים  פרסמתי  לא  אך  מאד.  בזה  למעשה  חששתי  כן  ועל  הסלמון,  כצבע 
שלא נבדקו הדברים אצלי היטב. אלא שבקונטרס "סימני טהרה" שעסקתי בעיקר בענין 
זה של סימני טהרה בדגים, כתבתי והבאתי גם את השמות כפי ששמעתי שקוראים לדג 

הזה במדינות שונות. 
ולאחר הפירסום הסב את תשומת ליבי הגרמ"מ קארפ שליט"א, שיש האומרים שצבעם 
משתנה לאחר הבישול, וכן אתם שלחתם לי ציטוט מהרא"ד מוסקוביץ על כך. ובכן גם 
אני ביקשתי ללמוד את המציאות על דגים אלו, כי לראות ראינו אך כמובן מעולם לא 

בישלנו, ואם הדברים מדוייקים על סוגי הדגים שציינתי יהיה בזה כמה נפ"מ. 
שלאחר  המציאות  זו  שאכן  חו"ל,  משוכני  קיבלתי  וגם  ביקשתי  ראשית  כן  ועל 

דג  [לגבי  הדברים.  את  כתבו  בכתב  ואף  משתנה,  הצבע  ובישול  טיגון 
Saumonette אכן שלחו לי תמונה שלאחר הבישול חוזר להיות 

 



ציר מדגים קטנים, ולתת ממין הדגים שנעשה מהם ציר דג אחד או שנים בציר כשהוא 
שלם, כדי שיהיה לראיה על הציר שהוא מאותו המין, וכה"ג לא משקרי דנתפס עליו כגנב 
הוא, ומשום אעירובי ליכא למיחש דלא מערבי צירן של טמאים בטהורים דמפסיד ליה. 
וכדאמרינן בגמ' (לד:) חילק אומן מותר, דכיון דהוא אומן יודע לאפרושי בהו, כלומר בין 
טמאים לטהורים, ולא מערבי. עכ"ל. (הראני הגרד"ג). [ואגב, מפורש בדבריו דאם הגוי 
חושש שיתפס עליו כגנב, מהני בזה וכמש"כ הרמב"ן לט:]. ז) ובנוגע לדברי הב"י, העירני 
הגרד"ג שהפוסקים העתיקוהו, ה"ה הרמ"א בד"מ הארוך. ח) וכן הדרישה העתיקו, ומה 
שתירץ עוד כיון שהיום לא סומכים על מומחיות להבדיל הדגים. לא שייך בעניננו, כיון 

שהמושט או הסלמון הם עם קשקשים. 
ט) מאידך יש להעיר, שבחי' הראב"ד (לד: ד"ה אף חלק אומן) כתב: 'חלק הוא הנעשה 
מדגים קטנים טהורים כעין ציר של דגים או ע"י כבשים ודגים טהורים נכרין בו ופעם 
ראשון נפיש שומנייהו וקסבר האי תנא שלא נאסר חלק מפני ערבוני דג טמא אלא מפני 
היין' וכו' עכ"ל. וכוונתו דהאי מ"ד המתיר חילק אומן, ס"ל שהאיסור הוא משום היין, 
'מפני  הוא  לה:)  (במשנה  שנאסר  דחילק  שפירשה  לט.  בדף  בגמ'  המבואר  על  וחולק 
שערבונה עולה עמה' ופי' שם הראב"ד: 'ודג טמא עולה עמה ואינו מכיר בינו לדבר טמא'. 
אלא להאי מ"ד הוא משום היין, וע"ז אומן נאמן. ולפי"ז למ"ד שהוא משום ערבונה אין 
לנו מקור להתיר חילק באומן. והיינו כשיש חשש לתערובת דג הדומה לו ממש. (עוררני 
לדבריו הגרימ"מ). אמנם כבר כתב המהדיר ר"א סופר שם, דצ"ל דהיתה לו גירסא אחרת 

בגמ' שם ע"ש, וכן כאמור דרוב הראשונים לא פירשו כן.
העולה לכאו', שגוי אומן היודע להבדיל בין דג טמא לדג טהור, נאמן. [ובמאמרי הקודם 
בגלל  מפרידם  שהגוי  באופן  רק  לא  מזה  ללמוד  אפשר  דלכאו'  המאירי  עפ"י  התבאר 
שהטמא מקלקל את הטהור, אלא גם אם יש לו סיבה אחרת]. וכל מה שצריך אומן הוא 
רק במקום שהדגים דומים וצריך אבחנה בין טמא לטהור, אבל במקום שאינם דומים, 
אין חשש שמא התערבו טמאים, ומשמע שהגוי נאמן ע"ז. והראיה ממורייס (ע"ז לד:) 
שכל החשש הוא רק משום היין, אך לתערובת דגים טמאים לא חיישינן כיון שמורייס 
עושים מדגים טהורים. וכל מה שהגמ' נקטה שם מורייס אומן, הוא רק בגלל החשש של 
היין, אבל לגבי דגים טהורים כל גוי נאמן, וכדהעירני אל נכון הגרד"ג. וכמובן שבנוגע 
לפרשת הדגים יש עוד נקודות לדיון שלא נכנסתי אליהם, ועליהם כבר נכתב בארוכה ע"י 

שאר הכותבים החשובים שליט"א. 

בכשרות הדגים
הרב אלחנן גרינבלאט

א. לגבי מש"כ הר"ש פשקביץ אודות הקושי בלימוד צורות דגים מתמונות, אה"נ כוונתי 
היתה שצריך להכיר הרבה תמונות, עם מגוון רחב של גוונים ובזויות שונות, שלם וגם 
כגון  דגים,  מיני  כמה  רק  אוכלים  האנשים  שרוב  להדגיש  יש  גם  אופנים.  בכמה  חתוך 
סלמון ומושט או בורי ובקלה, ואם לא כבר רגילים בהם, הם יכולים ללמוד צורת כמה 

דגים בקל, ואין הכוונה ללמוד עד כדי שיהיה מדען של דגים.
ב. לגבי מש"כ לגבי רוב, הכוונה שאם באמת יש רוב טהורים גם ביחידים (גופים) ולא 
רק במינים (כאבנ"ז), באזור הדייג זה (ע"פ תוס' ור"ן חולין ס"ג: ד"ה ודילמא, כפי שהוא 
ציין), אז יחד עם טבי"ע שלנו אמור להיות מספיק, אף אם יפקפק על הטבי"ע כי כבר אין 
ראש ושדרה. ועוד, הרוב רק מוריד דרגה להיות מותר מה"ת, אבל אם יש מיעוט המצוי 
עדיין יש חיוב מדרבנן לבדוק, אא"כ הוא גם מיעוט שאינו מצוי כבניד"ד. ולכן כ"ז שייך 

רק למפעלים ולא לחניות של גויים שם יש מיעוט המצוי של טמאים.
ג. לגבי נוכחות במפעל, בוודאי נוכחות של המשגיחים עבור הגעלת כלים חשובה, כי כיון 
הדגים מהפריזרים  את  הפועלים מוציאים  כאשר  גם נוכחים  הם  אז  כבר  שהם נוכחים 
להפשרה וכו'. ובאמת הם כבר ראו את הדגים פחות או יותר בפריזר לפני כן, רק שקשה 
אז לראות את הכל כי מונחים בתוך קופסאות מתכתיות גדולות, ולכן הם בודקים דג דג 
בזמן הפשרה וסידור לטיבוח [הסרת המעיים ולפעמים גם הסרת הראש וזנב, כמו שכבר 

תיארתי] וגם לפני הבישול הראשון.   
אבל כל זה כתבתי לגבי טונה, מקרל, ומושט. ועכשיו שמעתי מכמה משגיחים באמת הם 
מקבלים את הסול ופלייס (דג דומה לסול) כבר חתוכי ראש כיון שאין בשר בראשיהם כי 
הם דגים שטוחים דקים. וגם ראיתי כן דג פלאונדר (FLOUNDER) כי הוא גם דג שטוח. 
לי  שסיפר  מהעיד"ח,  משגיח  בעוד  פגשתי  מסין  הביתה  דרך  סרדינים:  לגבי  הוספה  ד. 
רק  לקבל  בעדה"ח  כיום  מקפידים  כראוי,  הסרדינים  בהשגחת  קושי  של  שנים  שאחרי 
סרדינים יותר גדולים, באופן שיש רק 3 דגים בקופסא. ואז כאשר הקופסאות עוברות 
זה  מונחים  ודג  דג  כל  לראות  יכולים  הם  משגיחים   3 ע"י  צר,  סרט-נע  דרך  אחד  אחד 
כמה  כל  לנוח  זמן  ולוקחים  הייצור  הפס  את  שמפסיקים  והוסיף,  בקופסא.  זה  לצד 
חברת  של  קופסאות  בדקתי  והשבוע  כראוי.  לראות  להתרכז  להם  לאפשר  כדי  שעות 
מאד  גדולים  סרדינים  רק 2-3  ומצאנו  שליט"א  רובין  הגר"א  השגחת  שמתחת  "טעים" 
בכל קופסא. וא"כ זה וודאי יותר טוב ממה ששמעתי מהמשגיחים הקודמים כי שם אין 
בדיקת משגיחים בכל דג ודג. אולם עדיין מי שהמחמיר שחייבים לראות ראש ושדרה 

עדיין יש לו בעיה עם סרדינים, כיון שבודקים אותם בקופסא וכבר אין להם ראש. 
ה. לגבי סימן דבשר דג סלמון, ראיתי כעת שיצא לאור קונטרס חדש על מאת הגרש"ז 
לסלמון,  דומים  שנידגים  יש  כי  הסלמון,  צבע  על  לסמוך  שאין  שכתב  שליט"א,  רווח 
הרוק סלמון (ROCK SALMON) והסאמוניי (SAUMONETTE). אמנם זה באמת דג 
שם   SPOTTED DOGFISH) שליט"א  הגרימ"מ  בקונ'  שם  הובא  הקטן  הכריש  אחד, 
מדעי SCYLIORHINUS STELLARIS, ויש לו עוד שמות באנגלית), וכבר הוזכרו כמה 
טעמים למה לא שייך חשש בזה, כי צורתו אינה דומה לצורת סלמון, שהוא צר כנחש, 
וגם הצבע אינו עומד בבישול. וגם הצבע שלו אינו דומה כ"כ לסלמון, וכן דעת הגסרא"ד 
מסקוביץ שליט"א ועוד מומחים בדגים. וגם ממה נפשך, אם הסלמון מגיע בלי עור, ודאי 
היתה עליו השגחה תמידית, ובדקו כל דג ודג, ואם יש עור, אז עורו שחור עם נקודות 

דומה  דג  הוא  כי   SPOTTED DOGFISH גדולות (ונקרא מבריקות  צהובות 
לכלב עם נקודות גדולות), ואין שום סיכוי בעולם לבלבל אותו עם 

עור סלמון.

 

הערות לפרשת השבוע
"ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו וחסון 

הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת" (הפטרת וישב)
איתא בסוטה לו. תנא צרעה לא עברה עמהם וכו', על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן מרה 
מפניהם  האמורי  את  השמדתי  ואנכי  שנאמר  מלמטה,  וסירסתן  מלמעלה  עיניהן  וסמתה 
אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת, פרש"י 

פריו ממעל עיניו, ושרשיו מתחת סירוס ע"ש. 
והנה אמרו בתענית כה: דארז עצמו אין גזעו מחליף אבל שאר מיני ארזים גזעם מחליף, 
דאמרו  לא.  בשבת  יעויין  עוד  ארזים,  מיני  שאר  מכלל  הם  דאלונים  בפרש"י  שם  ויעויין 

עה"כ והיה אמונת עיתך וגו' חוסן זה סדר נשים, ופרש"י חוסן לשון יורשין הוא.
ועפ"ז נראה לפרש נמי רישא דקרא, אמר הכתוב אשר כגובה ארזים גובהו, והמכוון הוא 
וחסון  עוד  ואמר  גובהם,  לרוב  בארזים  העינים  לגובה  הכתוב  והמשיל  העינים,  לגובה 
הוא כאלונים, והמכוון הוא לענין התולדה, דהא חוסן לשון יורשין, והמשיל הכתוב ענין 
התולדה באלונים דהם גזעם מחליף [ולא בארז דרישא, דהא הוא אין גזעו מחליף], והיינו 
עיניו  דהם  ממעל  פריו  ואשמיד  ואמר,  הכתוב  סיים  תרתי  הני  וכלפי  יורשין,  להו  דאית 

ושרשיו מתחת סירוס כדפרש"י.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני" (ל"ח, כ"ו) וכתב רש"י מכות כג:, לישנא אחרינא מאתי 
היתה שיצאו ממנה שני בנים הללו לכבוש העולם שהרי עתיד דוד ומשיח לצאת ממנה. 
עכ"ל. וצריך ביאור דהא מפרץ יצא דוד ומדוד יצא המשיח, ומי יצא מזרח שעתיד לכבוש 

העולם?
ואמרה ממני יצאו כבושים,  קול  בת  ידע יצתה  מנא  צדקה ממני  איתא,  י:  סוטה  בגמ'  ב. 
ויש לעיין בזה, מהגמ' מכות כג: דאיתא התם, א"ר אלעזר בג' מקומות הופיע רוח הקודש 
בבית דינו של שם ובבית דינו של שמואל הרמתי ובבית דינו של שלמה בבית דינו של שם 
דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני מנא ידע דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה אזל נמי 
אינש אחרינא [לגבה] יצאת בת קול ואמרה ממני יצאו כבושים וכו', אמר רבא ממאי דלמא 
יהודה כיון דחשיב ירחי ויומי ואיתרמי דחזינן מחזקינן דלא חזינן לא מחזקינן וכו',אלא 
גמרא. וצריך ביאור אמאי בגמרא סוטה לא נזכרה המימרא בשם ר' אלעזר, וגם אמאי ליכא 

התם הדחיה והמסקנא דגמרא היא. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לב‘ ע“א כיבוד אב, הנה בגמ‘ קידושין לא‘ ע“ב כיצד מכבדו מאכילו משקהו כיצד מורא 
ואם  אב  בפני  קימה  דין  הוזכר  דלא  לעין  ויש  דבריו  את  סותר  ואינו  במקומו  עומד  אינו 
אם יסודו הוא דין כבוד או דין מורא וצ“ע. והנה יעוין רמב“ם מבואר דברבו מובהק הדין 
עמידה הוא כמלא עיניו ויעוין חידושי מרן הגרי“ז דדין עמידה בפני רבו מובהק הוה דין 
מורא ויעוין קידושין לא‘ מכי שמע כרעיה דאמיה אמר איקום מקמיה שכינה מבואר דהוה 

דין מורא יעו“ש.
לב‘ ע“ב צער בע“ח דאוריתא, ויעוין שבת קנד‘ ע“ב מבואר דצער בע“ח דרבנן ויעוין שבת 

קכח‘ מבואר דצעב“ח דאוריתא.

תגובות
תגובות לוישלח עז

א. שבוע שעבר הבאתי את דברי הרמב"ן שכתב דיעקב נצטוה לשבת בבית אל לפני בניית 
המזבח כדי להיטהר מטומאת מת על ידי המתנת שבעה ימים וטבילה וכתב דלא נצטוו 
עדיין על מי חטאת, והקשיתי דגם על שבעה ימים וטבילה לא נצטוו עדיין. ואמר לי אחד 
האברכים שליט"א דיש לומר דכוונת הרמב"ן לומר, דאם היו מצטווים כבר על מי חטאת 
שלא  כיון  אך  מידי,  מהניא  לא  טהרה  דחצי  וטבילה,  ימים  שבעה  לעשות  מקום  היה  לא 
שייך  שנצטוו,  קודם  התורה  קיום  בתורת  אלא  עשו  ולא  הטהרה,  צורת  על  עדיין  נצטוו 
לעשות כל מה שביכולתם לעשות, ומה שלא עשו מי חטאת יש לומר דהיה זה משום שלא 

היה להם משכן או מטעם אחר.
ב. בעצם מאי דמבואר בקרא דאמר לו ה' "שב שם" העירני הגר"ז שוב שליט"א דיש לבאר 
לפי זה מה שעקר יעקב אבינו דירתו משכם אחר שקנה שם חלקת שדה ולכאורה נתכוין 
לשבת שם, ולכאורה אף אם צריך לעלות לבית אל כדי לקיים נדרו, לא היה צריך לצורך זה 
לעקור דירתו משם, אלא ללכת לשם לקיים נדרו ולחזור. אלא דכיון דציוהו ה' לשבת שם 
והיינו באופן קבוע, הוצרך לעקור דירתו משכם ולעבור לבית אל [אמנם יש להעיר דלא 

מצינו דנתעכב שם בפועל אחר בניית המזבח והמצבה והקרבתו עליהם].
הרב שמואל מנחם כהן

מש"כ הר"ר חיים שולץ בשם הנתיבות שלום לבאר מאמר חז"ל 'אין בן דוד בא עד שיבוקש 
דג לחולה ולא ימצא' דהיינו שקודם ביאת המשיח יזדהם העולם כל כך עד כדי שימצאו 
ספקות כשרות אפילו בדג, שהוא מזון שאין בו כמעט נידוני כשרות, מקור הדברים הוא 
יותר  הרבה  בו  שיש  באופן  אמרו  זי"ע  והוא  ועכי"א,  זי"ע  מקרלין  אלימלך  ר'  מהרה"ק 
על  ואפילו  דבר,  כל  לאסור  שיחפשו  אנשים  יהיו  זמן  שבאותו  ואמר,  לימינו,  משמעות 
דג שאין בו שום חשש, כי הכל יודעים איזה דג מותר ואיזה אסור, יבואו ויאמרו שאף בו 
משיח  יתגלה  אזי  נפש,  עד  מים  וכשיגיעו  לחולה,  דג  אפילו  ימצא  שלא  עד  חששות,  יש 
צדקנו, והוא ילמד את ההלכה על בורייה, ויראה שדרכיה דרכי נועם, ללא הוספת חששות 
המצערות את ישראל. ובודאי יתכן שהרה"צ רש"נ בעל נתיבות שלום שינה את הווארט 

לצורך הענין והשעה שדיבר בה, אולם מרגש לראות איך מתקיים לעינינו הדברים כפי 
שיצאו במקורם מפה קדוש, ויה"ר שנזכה לביאת הגואל למהרה.

הרב ברוך ליב זלעסקי



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

מקץ - עינייני חנוכה
ויגש - דינא דמלכותא

ויחי - כבוד המת

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

שמרבים  הסעודות  ריבוי  בחנוכה-  המשפחה  של  ומפגשים  סעודה  א. 
בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה [שו"ע סי' תר"ע 
סעיף ב'] וי"א שיש קצת מצוה בריבוי הסעודות משום שבאותן ימים היה 
חנוכת המזבח, ונוהגין לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם 
המשפחתיים  במפגשים  להזהר  וצריך  (רמ"א).  מצוה  סעודת  הוי  ואז 
מזה  היפך  שהם  בדברים  להרבות  ולא  הללו,  הרמ"א  בדברי  בחנוכה 
זמירות  שתחת  אנשים  יש  הרבים  "ובעונותינו  (שם)  הביה"ל  כלשון 
והרבה  בשחוק...  מרבים  הם  יתברך...  להשם  להלל  שראוי  ותשבחות 

הרעישו הספרים הקדושים על זה והשומר נפשו ירחק מכל זה עכ"ל.

על  בחנוכה  לסבב  העניים  נוהגים  בחנוכה-  וגמ"ח  עבודה  תורה,  ב. 
הפמ"ג].  בשם  א'  ס"ק  סוף  תר"ע  סי'  [מ"ב  לזה  טעם  ויש  הפתחים 
עמודי  משלושת  ישראל  את  ביטלו  שהיוונים  הדבר  טעם  כתב  ובפמ"ג 
צריכים  בחנוכה  אנו  זה  ומפני  חסדים  וגמילות  עבודה  תורה,  עולם- 
בגוף  חסדים  וגמילות  והודאה,  תפילה  זוהי  בלב  ועבודה  תורה,  ללמוד 

ובממון עכ"ד.

על  כששכח  אומרים  ויש  ובתפילה-  המזון  בברכת  הניסים  על  שכח  ג. 
לנו  יעשה  הוא  הרחמן  יאמר  להרחמן  כשמגיע  המזון,  בברכת  הניסים 
בימי  הזה  בזמן  ההם  בימים  לאבותינו  שעשית  כשם  ונפלאות  ניסים 
מתתיהו וכו' [רמ"א סי' תרפ"ב סעיף א']. והוא הדין שיאמר כן בתפילה 

אחר גמר התפילה דרך בקשה קודם יהיו לרצון [מ"ב ס"ק ד'].

קורא  שלעיתים  כפי  טעויות  למניעת  בחנוכה-  שחל  בר"ח  ק"ת  סדר  ד. 
מוציאין  בחול  ר"ח  חל  "ואם  זה-  ליום  ק"ת  סדר  נעתיק  דחנוכה  בר"ח 
שני ספרים, וקורין באחד שלשה של ר"ח ובשני קורא אחד בשל חנוכה 
בחול,  חודש  בראש  התורה  קריאת  סדר  ג']  סעיף  תרפ"ד  סי'  [שו"ע 
עד  ישראל  ונסכה.  עד  לוי  ההין.  רביעית  עד  כהן  התמיד  פרשת  מתחיל 

ונסכו. והרביעי קורא בחנוכה. (ס"ק י"ב).

ה. נר חנוכה בער"ש- בער"ש מדליקין נר חנוכה תחילה ואח"כ נר שבת. 
ומברך עליהם כמו בחול אע"פ שמדליקין בעוד היום גדול [שו"ע ורמ"א 
שעה  חצי  שידלק  עד  שמן  בה  ליתן  דצריך  כתבנו  וכבר  תרע"ט].  סימן 
אחר צאת הכוכבים, וכן במדליק נרות [מ"ב ס"ק ב']. ובמיוחד בנרות של 
ילדים קטנים צריך לשים לב להכין נרות שידלקו כמעט שעה ועשרים 
חצי  ועוד  הכוכבים,  צאת  עד  דקות   20 ועוד  השקיעה  לפני  שעה  (חצי 

שעה אחר צאת הכוכבים].

קיבלתי את העלונים החשובים "עומקא דפרשה", ובהם מאמרים חשובים, וביניהם גם מאמרו 
של חתנא דבי נשיאה הגר"ע ניסן שליט"א, והנני רואה שכבר עיקר מלאכתי נעשתה בכתיבת 
הרבנים החשובים הללו, ולא היה לי כל זה לפני, וגם עתה אין באפשרותי לעבור על כל הדברים, 
מחמת עושק הזמן, אך עברתי על עיקרי המאמרים מקופיא ממש ועל מסקנת הדברים, ויישר 
כחם של כל הרבנים שעסקו בזה להגדיל תורה ולהאדירה. אולם לענ"ד נראה שהעיקר להלכה 
שהדין פשוט כמו שהעלנו בקונטרס, שאין כל מקום להצריך בדיקה של דגי מושט או סלמון או 
כיו"ב המגיעים עם עורם לארץ ישראל מבריכות הגידול ומכלובי הגידול, ועוד פשוט הוא הדין 
שגם באופן שחייב בדיקה כגון בדגים העולים מן הים, מכל מקום שייך טביעות עין גם בחתיכות 
ולאו דווקא בדג שלם, ואף אם אין לו ראש ושדרה [שלמרן השו"ע אינם סימן טהרה אלא סימן 
היכר] ובדבר זה אין לי ספק כלל. ועוד פשוט לי שלכתחילה ממש, בית קשקש חשיב כטביעות 
עין מובהקת, והוא ניכר ברוב סוגי הדגים הכשרים, ובוודאי שניכר יותר מאשר בדג החרב שדיבר 
לגביו הגאון בעל שולחן גבוה, ופשוט. וכבר כתבתי במכתבי הראשון שכן הסכים עימי הלכה 
למעשה גם לדין בית קשקש, וגם הלכה למעשה לגבי המושט והסלמון, הגאון השקדן רבי משה 

מרדכי קארפ שליט"א ופירסם זאת ברבים, ועוד מן הרבנים והחכמים.
כשרים  רוב  שאין  חשש  שיש  שלו  במאמרים  שם  שכתב  למי  שראיתי  מה  נפלאתי  מאד  ואגב 
במפעלים, וזאת יש לדעת, שמפעלי המושט בעולם מייצרים את המוצר העיקרי שלהם שהוא 
שהם  שפמנון  דגי  של  בעיקר  זה  טמא,  דג  של  ניקוי  גם  להם  שיש  מפעלים  ואף  מושט,  דג 
מוצרי לוואי בבריכות הגידול, ובוודאי שגם במפעלים אלו, הרוב המוחלט הם דגי האמנון שמזה 
שאין  כך  שבהם,  הגדול  עצמו  בפני  ייצור  אולם  מייחדים  ולו  המפעל,  של  העיקרית  הפרנסה 
ספק שבכל רגע נתון גם במפעלים שיש כמה אולמות ייצור, הרוב המוחלט הוא ייצורים כשרים 

בלא ספק. 
ועוד אביעה את פליאתי, על מה שראיתי מי שכתב שפילה שמפנון דומה לפילה אמנון, ואינני 
כלל  נכונים  אינם  פשוט  הדברים  ולדידי  בידיו,  זאת  החזיק  אם  יודע  ואינני  זה,  כתב  מי  יודע 
ועיקר, ואין להם כל דמיון, לא בצורת הפילה, לא במירקם הבשר, ולא בצורת העור, ובכלום אינו 

שווה. ולטענות אלו אין לחוש כלל.
יש  ואימתי  דג  כל  לבדוק  גמורה  חובה  יש  ואימתי  הדברים  עיקר  על  לעמוד  הרוצה  ולמעשה 
חששות אמיתיים לעירבוב [כגון דגי הסול מסין מלבד החששות הקשות של תולעי אניסאקיס 
שלא  אלו  דגים  שמייצרים  מהדרין  כשרות  ועדי  יש  ולצערי  תורה,  איסור  איסורם  שלדידי 
בהשגחה כלל, ויש חששות של סימני טהרה, ושל תולעים, וכבר נמצאו בארץ בארגזים שיובאו 
משם דגי פילה שהם טריפה ממש], ואימתי אין לחוש כלל כגון דגי המושט מהבריכות גידול 
בארץ או בסין, והסלמון מכלובים מנורבגיה או צ'ילה, שאין לגבם חובת בדיקה כלל, בהגיעם 

לארץ עם העור שעליהם – יראה את הדברים באריכות מה שכתבתי בקונטרס שם.
והי"ת יצילנו משגיאות, ושלא תצא תקלה תחת ידינו.

בברכה, שניאור ז. רווח
האם הבית שלמה התיר כל היכר דגים

בשם  תשובה  מדרכי  שרה  חיי  שבפ'  הראשון  במאמרו  הביא  שליט"א  גרינבלט  הגר"א  ידידי 
שו"ת בית שלמה יו"ד סי' קמט שאין לחשוש לדגים טמאים הדומים לדגים הטהורים. ובשבוע 
שעבר פ' וישלח הביא את מה שהערתי לו ששם מדובר דוקא כשניכר ע"י הקשקשים. והשיב 
דאמנם הדרכ"ת ציטט את הבית שלמה "אם יש להם קשקשת" אבל אין כתוב לשון זה בבית 
שלמה ובסוף התשובה כ' הב"ש "שיהיו זהירים היטב בברירת הטהורין מתוך הטמאים וכל זה 
פשוט וברור" ומשמע שהברירה מועילה בכל אופן שאפשר לברר בלי ספק כגון הכרת המין. 

ע"כ תשובתו להערתי. 
והנה כיון שבדבריו הראשונים נקט את דברי הבית שלמה ליסוד, נכון הוא לעמוד על דבריו. 
באותו  שיש  טהורים  דגים  לגבי  היה  הנידון  הב"ש,  תו"ד  וזה  לנכון.  העתיק  הדרכ"ת  ובאמת 

מקום דגים טמאים כדמותם וצלמם. דאולי מטעם זה יש לאוסרם. 
ראוי  לו,  הדומה  טמא  מין  יש  שאם  בעופות  שמצאנו  דאע"ג  א.  תשובות.  ב'  הב"ש  על  והשיב 
יש  הטהור  דלמין  שבצווארו,  הסנפירין  ע"י  ביניהם  היכר  יש  בניד"ד  הרי  הטהור,  את  לאסור 
סנפיר אחד ולטמא יש שנים. ב. דאף שאם לא היה למין הטהור קשקשת בצעירותו היה מקום 
של  טהרה  סימן  שהוא  קשקשת,  לו  ביש  אבל  לו,  הדומה  טמא  במין  לאיחלופי  באתי  לאסור 
התורה, אין מקום לחוש לאיחלופי.  ובסוף התשובה כ' שאין לאסור אבל יש להכריז ולהודיע 

שיהיו זהירים היטב בברירת הטהורין מתוך הטמאים. עכתו"ד.
זה  ואת  בקשקשים.  דוקא  הוא  השני  ונימוקו  בסנפיר  היכר  מחמת  היה  הראשון  נימוקו  והנה 
העתיק הדרכ"ת. ויתכן שנימוקו השני מבטל את נימוקו הראשון, דבשני כ' שדוקא בקשקשים 
אין לחוש. ואולי אין זה מוכח אלא כ' את ליתר תוקף ולא דחה את דבריו הראשונים. ואולי גם 
הדרכ"ת העתיק בענין קשקשים כי בכה"ג ודאי התיר. אבל בכל אופן נראה שאין לדקדק מסוף 
לשונו שכ' לברור היטב, שכוונתו בכל אופני היכר, שהרי לעיל מכן כ' דברים ברורים בזה ועל 

זה קאי סוף דבריו.
ונראה שגם מה שהתיר בתי' הראשון היה כשיש היכר של סימן, שזה יש לו סנפיר אחד וזה 
שנים, אבל אין ללמוד מזה לאופן שאין סימן ברור שכל אחד ואחד יכול להבחין בו, אלא רק 

ניכר בטביעות עין, שאין לזה דין סימן. ויש לדון בזה.
סו"ד, אולי אפשר ללמוד היתר מדבריו, אבל לא באופן שהובא. ואם נרצה ללמוד יסוד 

מדבריו, צריך לשנותו שוב.
הרב יעקב פליסקין

שמעתתא  רווחא  בו  הדגים,  כשרות  בענין  המתמשך  הפולמוס  עקב 
ואיתקליס עילאה, הננו להזכיר את הידוע, כי מטרת העלון היא לתת 
במה לעמלי תורה, להעלות מפרי עיונם על שולחן מלכי רבנן, אך אין 
בעלון מקום ללא קצבה, להמשיך להפוך בצדדי נושא שכבר לובן הדק 
היטב, לפיכך נמנענו מפרסום חלק מהמאמרים שדבריהם נכללו באלו 
שהודפסו, ובקשתנו מהת"ח לשגר מפרי עמלם בנושאים נוספים.  
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