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"ובת ק"ל שנה היתה יוכבד" (רש"י) וכן הוא 
החשבון לפי חז"ל:  יוכבד נולדה בין החומות 
בכניסתם למצרים. מאתים ועשר שנים היו 
במצרים ומשה היה בן שמונים שנה בעומדו לפני 
, שיוכבד היתה בת ק"ל שנה  פרעה, מכאן

 כשילדה את משה.
ידועה השאלה של ה"אבן עזרא" מדוע לא הוזכר 
הפלא הזה שנעשה עמה שילדה את משה והיא 

 בת ק"ל.
ואילו אצל שרה אמנו הזכירו שהיתה בת תשעים 

 כשילדה את יצחק?
המגיד מדובנא כדרכו בקודש מביא תשובה בדרך 
משל: שני עניים נפגשו אחד שיבח עיר ידועה 
שהיא מלאה בבעלי צדקה, והשני אמר להפך, 
שהיא עיר של קמצנים. ואח"כ התברר, שהאחד 
היה שם בפורים, ואילו השני היה שם בימים 

 רגילים.
והנמשל: במצרים היתה הנהגה ניסית, ששה 
בכרס אחד ועוד ועוד לכן הנס של יוכבד לא היה 
משהוא מיוחד. אבל בימי אברהם ושרה היתה 

 הנהגה בדרך הטבע והיה זה חידוש גדול.
    

    "אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה"
חותמו של הקב"ה אמת ועל שאלתו של משה 
רבנו במה יוכל להבטיח את ישראל שנבואה זו 
תתקיים , אמר לו הקב"ה הערבות היא השם 
"אהיה אשר אהיה" המרמז על האמת, כי אמת 
בגימטריא ארבע מאות ארבעים ואחת ו"אהיה" 
עשרים ואחת. אהיה" כפול "אהיה" עשרים ואחת 
כפול עשרים ואחת עולים ארבע מאות ארבעים 
ואחת וזו כוונת הפייטן ( במוסף לימים הנוראים ) 
"וכל מאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי באהיה 

 (האדמו"ר ר' אברהם מרדכי מגור)אשר אהיה".   
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, תהילים תהילים תהילים תהילים סופי תיבות "  " לרמז שכל נדודינו 
 –כשאנו באים מצרימה    –צרותינו ומצוקותינו  

באים במיצר, טוב לאמר פרקי תהילים, שרפואה 
בדוקה ומנוסה היא לכל צרה שלא תבוא. וכן 
אמרו חז"ל "יעקב כל ספר תהילים היה אומר 

 (הרב מייזלש מלאסק)בבית לבן".                         
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

. וצריך ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתתואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתתואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתתואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתתתוב בפרשה (פרק ד' פסוק י"ז):  כ
 להתבונן ולהבין למה לכל המנהיגים היה מטה, וכי אי אפשר להיות מנהיג בלי המטה? 

(תהלים ק"י ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי  ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי  ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי  ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי  ילקוט שמעוני על תהילים כתוב, ובמדרש ובמדרש ובמדרש ובמדרש 
כי   -ב'), איזה מטה (על איזה מטה מדבר הפסוק?), ועונה המדרש שזה מטה של יעקב שנאמר  

ומטך אשר בידך, והוא   -במקלי עברתי את הירדן הזה, והוא המטה שהיה ביד יהודה שנאמר  
ומטה האלהים בידו,   -המטה שהיה ביד משה שנאמר  

וישלך אהרן את   -והוא המטה שהיה ביד אהרן שנאמר  
ויקח מקלו   -מטהו, והוא המטה שהיה ביד דוד שנאמר  

בידו, והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית 
המקדש ונגנז, ועתיד להימסר ביד מלך המשיח!  ובו 
(במטה) עתיד מלך המשיח לרדות את העובדי אלילים, 

ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה   -לכך נאמר בפסוק בתהלים  
ְּבֶקֶרב אְֹיֶביְּבֶקֶרב אְֹיֶביְּבֶקֶרב אְֹיֶביאמר רבי לוי כל פעולות טובות ונחמות ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי ,

 שעתיד הקב"ה ליתן מציון.
עיון מפני מה היה לכולם מקל ומטה, ואף הנסים והמעשים שנעשו לישראל כולם נעשו על וצריך וצריך וצריך וצריך 

ידי מקל ומטה!  איזה חשיבות יש למקל שהוא תמיד המורם השמימה או מכה בארץ, נהפך לנחש 
 או עובר את הירדן, ושהוא בידו של כל מלך, או רודה באומות העולם, וצריך עיון?

לומר, הנה במשך הגלות אף אם יהיו תלמידי חכמים וגדולים, מנהיגי הדור על דרך המסורה ונראה ונראה ונראה ונראה 
לנו מדור לדור, בכל זאת נחלקת הנהגתם כל אחד בדרך שונה, ואף שיהיו כולם מנהיגים בדרך 
המסורה בכל זאת דרך ההנהגה משתנית מגדול אחד לגדול אחר! ושינוי זה על פי רוב מושפע מן 
הגלות אשר אליו הוגלו אבותיו, אם לצפון או לדרום, אם למזרח או למערב, ובכך לכל מנהיג יש 

אך נגלה בהשפעה של מקום גלותו וטבע משפחתו, וכדי להשיב אל  -דרך הנהגה בדרכו דרך אמת 
הלב עוד ולקרב את הדברים אל השכל אמשיל משל בדבר שרואים כל יום:  משל לזמירות של 
שבת אשר כל משפחה תזמר לכבודו יתברך וכוונתם אחד לשיר ולשבח בשולחן שבת, ובכל זאת 
תהיה כל זמרה תלויה במקום גלותו, וכפי מקום הגלות כך ישתנו קבוצות הניגונים, וכך גם במאכלי 

אף שכולם מענגים את השבת במאכל ומשתה בכל זאת יהיה טעם המאכל משתנה כפי  -השבת 
רוב הגלויות, אחד מבשל חריף והשני מבשל מתוק, משפחה אחת אוהבת חמוץ והאחרת אוהבת 
בצקים! בכל זאת כולם מענגים את השבת ורק הדרך היא שונה, ואף שהדרך שונה זה לא מגרע כל 
זמן שהכל על פי דיני התורה ודרכה! כך גם בהנהגה, אף אם יהיו שני מנהיגים גדולים שמנהיגים 
בדרך אמת, בכל זאת הדרך שונה, ואין טעם האחד כטעם השני, ואף ששניהם מענגים בתכלית 

 לכבודו יתברך, ומקיימים מצווה אחת.
רק בהנהגה אלא אפילו בנימוסי מלכות, איך מקבלים ראשי מדינה?  ההודים יש להם טכסים לא לא לא לא 

אך את רוב המנהגים הם למדו מהאנגלים!  ארצות הברית יש לה מנהגים משלה, ומדינות חדשות 
לומדות להעתיק את דרכם של מדינות אחרות! אפילו בדברים אלו יש דרך שהיא של התורה אשר 
מאז שגלינו אין בידינו דברים אלו, וזה היה לכל אחד ממוסרי התורה, וזה יהיה גם למלך המשיח 

 בעת בוא הגאולה.
לבא בזמן המשיח יהיה כמו דברי ולעתיד  ולעתיד  ולעתיד  ולעתיד  

המדרש הנזכר, שכל פעולות טובות ונחמות 
שעתיד הקב"ה ליתן יהיו מציון, היינו שתהיה 
דרך אחת להנהגה אצל כל מנהיגי אמת לא רק 
בישרות ההנהגה כמו שהיה אצלם תמיד, אלא 
אף בדרך ההנהגה!!   שיש דרך שהיא דרך 

úåáø úåëøá 
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מה מברכים על רסק פירות, רסק תפוחי אדמה (פיר'ה), קוגל תפחי מה מברכים על רסק פירות, רסק תפוחי אדמה (פיר'ה), קוגל תפחי מה מברכים על רסק פירות, רסק תפוחי אדמה (פיר'ה), קוגל תפחי מה מברכים על רסק פירות, רסק תפוחי אדמה (פיר'ה), קוגל תפחי 

    אדמה, ריבת פירות , וכדומהאדמה, ריבת פירות , וכדומהאדמה, ריבת פירות , וכדומהאדמה, ריבת פירות , וכדומה
בברכות (לח א) , אמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי מברך עליו שהכל נהיה בדברו, מאי טעמא הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

זיעה בעלמא הוא. וכו' וכתב רש"י  דזיעה בעלמא הוא. ואין לך פרי הניתן למשקים אלא זתים וענבים בלבד, 

והיינו כדברי מר בר רב אשי. וכתבו התוס' שם.  שאפילו דבש 

תמרים בעין בלא תערובת מים ברכתו שהכל נהיה בדברו, ודלא 

כבה"ג שכ' דובשא דדייב מן תמרי בורא פרי העץ. ע"ש. 

והרשב"א בחידושיו הביא דעת רב האי גאון דס"ל כבה"ג, ותמה 

עליו. וע"ש. וע"ע בהרא"ש שם. וממשיכה הגמרא  בברכות שם, 

א"ל ההוא מרבנן לרבא, טרימא מהו, (פירש רש"י, טרימא כל 

דבר הכתוש קצת ואינו מרוסק). וכו'. הלכתא תמרי ועבדינהו 

 טרימא בורא פרי העץ, מ"ט במלתייהו קיימי כדמעיקרא.

(פ"ח מה' ברכות ה"ד):כתב וז"ל  דבש תמרים מברכים עליו תחלה שהכל, אבל תמרים שמיעכן ביד הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

והוציא גרעינים שלהם ועשאן כמו עיסה מברך עליהם תחלה בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין שלש". 

עכ"ל. וז"ל הטור (סימן רב): תמרים שכתשן קצת ואינן מרוסקים לגמרי בורא פרי העץ. ועל דבש הזב מהן 

שהכל. ובה"ג פירש שדוקא כשעירב בו מים אבל אם הוא בעינו בפה"ע. ורבינו יצחק אינו מחלק בזה, שכיון 

שהן בעין חשובים כעיקר הפרי. ע"כ. ומרן הב"י הביא מסקנת הגמ', ושרש"י פירש טרימא דבר הכתוש קצת 

ואינו מרוסק, וכתב, ומשמע מדבריו שאם היה מרוסק לגמרי אין לברך עליו בפה"ע. וכן נראה מדברי רבינו. 

וכן כתב בתרומת הדשן (סימן כט), אבל הרמב"ם כתב וכו', וכתבו רבינו בסמוך, ושאפשר שגם ר"י מודה 

 להרמב"ם. ע"כ. 

בש"ע (סימן ר"ב ס' ז) כתב, תמרים שמיעכן ביד ועשה מהם עיסה והוציא מהם גרעיניהם אף על פי כן מרן מרן מרן מרן 

לא נשתנית ברכתם ומברך עליהם בפה"ע ולבסוף ברכה מעין שלש. וכתב ע"ז הרמ"א בהגה, ולפי זה הוא 

הדין במה שנקרא פווידלא (ריבה של פירות מרוסקים) מברכים עליהם בפה"ע. ויש אומרים לברך עליהם 

שהכל (תרומת הדשן סימן כט). וטוב לחוש לכתחלה לברך שהכל, אבל אם בירך בפה"ע יצא כי כן נראה 

עיקר. עכ"ל. ומבואר מכל זה שדעת מרן הש"ע לפסוק כדעת הרמב"ם, שאפילו אם הם מרוסקים לגמרי 

ונעשו כמו עיסה ברכתם בפה"ע. כן למד בדעתו המשנה ברורה וז"ל,  פי' אף שנתרסק עי"ז לגמרי אפ"ה 

מברכין פרי העץ משום דכיון דעדיין ממשן קיים שייך לברך עליהם פרי העץ וה"ה לענין פה"א כגון ער"ד 

עפי"ל שמיעכן ועשאן כעיסה וכתב המג"א (סימן רד ס"ק כב) בשם השל"ה, בדין מרקחת של חבושים ושאר 

מיני פירות שמברך עליה בפה"ע, שזהו דוקא כשניכרת צורת הפרי מהותו ותארו, אבל אם נפסדה צורתו 

 מברך שהכל, וכמ"ש הרמ"א בהגה  בשם י"א.

בזה   -הרמ"א שכתב י"א לברך עליהם שהכל כתב המשנה ברורה  וז"ל וי"א לברך עליהם שהכל  ובדעת  ובדעת  ובדעת  ובדעת  

נחלקו האחרונים  יש מהם שסוברים דהי"א לא פליג כ"א אפאווידלא (ריבה) משום שנימוחו לגמרי ולא ניכר 

צורתן כלל אבל בדין המחבר דמיירי בתמרים שנתרסקו שניכר תוארן וצורתן אף כשמתרסקין לגמרי מודו 

דמברך פה"ע  ויש מהם שסוברין דהי"א פליג גם אדין המחבר וס"ל דכיון דנתרסקו לגמרי מברך שהכל,  

ולדינא אין נ"מ בזה דאף אם נימא דהי"א פליג גם אתמרי' שנתרסקו  מ"מ להלכ' קי"ל כדעת המחבר דהיכא 

שממשן קיים לא נשתנית ברכתן ורק בפאווידלא (ריבה)  שאבד כל צורתו ולא ניכר כלל מה הוא אז לכתחלה 

 מברך שהכל וכהכרעת הרמ"א דבברכה זו יוצא על הכל בדיעבד , וכן כתב בביאור הלכה.

ערוך סימן רד סעיף יא כתב חבושים או גינדא"ש או ורדים ושאר מיני פירות ועשבים שמרקחים השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

בדבש, הפירות והעשבים  הם עיקר והדבש טפל, אפילו הם  כתושים ביותר, הילכך מברך על חבושים 

וגינדא"ש בפה"ע ועל של עשבים, בפה"א ועל  של  ורדים, בפה"א. ע"כ , חלק גדול מהאחרונים הוכיחו 

מדברי שו"ע אלו שדעתו שגם אם נתרסקו לגמרי שאין ניכר תוארן וצורתן מברך ברכתן המקורית. אולם 

המג"א והמשנה ברורה כתבו  שדוקא שניכר מהותו ותארו  אבל אם נימוח לגמרי עד שנפסד צורתו העצמי 

מברך לכתחלה שהכל כמבואר לעיל, וי"א שדברים שעיקרן נעשה על דעת שירסקו אותם לגמרי כגון 

 תבלינים ועשבים וחבושים שם ודאי ברכתו כמו עיקרו, 

רב פעלים ח"ב (חאו"ח סימן כח) נשאל על אודות תמרים הנידוכים במכתשת יחד עם אגוזים בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

ושומשמין, ומתרסקים לגמרי עד שנעשים כעיסה אחת, ואין ניכרת בה צורת תמרים כלל, ונקראת בלשון 

ערבית מדגוגה, ויש חכמים שאומרים שמנהגם לברך עליה בפה"ע, כמו שפסק מרן (סימן רב סעיף ז). האם 

יש לסמוך על מנהגם בזה. והשיב, הנה אף שמרן בש"ע פסק לברך על תמרים שמיעכן כמין עיסה בורא פרי 

העץ, אך הרמ"א בהגה הביא סברת התה"ד שחשש לדעת רש"י וס"ל לברך עליהם שהכל, ואף שנוכל לפרש 

שהרמב"ם יודה בתמרים שנתמעכו לגמרי, ונמחית צורתם לגמרי, שמברך עליהם שהכל, וכן פסק בבן איש 

 חי.

אם יש ניכר בעין הפרי שלא נימוח לגמרי לכו"ע יברך כברכת הפרי, ואם נתרסק הפרי לגמרי  הרב לסיכום : לסיכום : לסיכום : לסיכום : 

עובדיה זצ"ל פסק כדעת מרן לברך תמיד כברכת הפרי ולא אומרים בזה סב"ל נגד מרן מפני שכולם מודים 

בדיעבד אם בירך כברכתו המקורית שיצא , אולם בפלפל ו"לדר" פוסק לברך שהכל מפני שמעורב בזה עוד 

דברים, וגם נשתנה צורתו , דעת האור לציון לברך שהכל כדעת הבן איש חי, ולאשכנזים הפוסקים כדעת 

הרמ"א קוגל תפוחי אדמה פסק הגרש"ז אויירבאך , והגרי"ש אלישיב , והשבט הלוי לברך אדמה מפני שניכר 

החתיכות, ולגבי פיר'ה תפוחי אדמה אם אינו מרוסק לגמרי יברך אדמה ואם מרוסק לגמרי יברך שהכל וכנ"ל 

 גם לגבי רסק פירות, וקוקוס טחון יברך שהכל.

 

 

 

שבעה עשר בתמוז בהיכל הישיבה בעיירה יום יום יום יום 

הליטאית 'ראדין'. הבחורים יושבים ושוקדים 

ם  ו צ ה ת  ו ר מ ל  ; ה ד מ ת ה ב ם  ד ו מ ל ת ל  ע

ה  ר ו ת ב ט  ט ו ש י ם  ח ו מ ש ם  ה ם  י ל ד ת ש מ

ר  ב ד ה ה  ש ק ם  ע פ ה ש ף  א ל  ע  , ה ש ו ד ק ה

שבעתיים עקב החום המעיק ההולך וגובר 

 בתוך היכל הישיבה הצפוף.

מהתלמידים לא עמדו בקושי, הם אחזו שנים  שנים  שנים  שנים  

בעיצומה של סוגיה קשה ומורכבת הדורשת 

ליבון מעמיק ומרוכז. החום והצום המתיש 

עשו את שלהם, ומשכך החליטו לצאת קצת 

לאויר הצח מחוץ לעיירה, בכדי שתתבהר 

התמונה מתוך יישוב הדעת, וכמו שאמרו חז"ל 

 (מגילה כח:) "שמעתא בעא צילותא".

יוצאים לדרך כשהם משוחחים הבחורים  הבחורים  הבחורים  הבחורים  

ומלבנים יחדיו את הטעון ליבון, עד שלא 

הרגישו עד כמה הרחיקו לכת. הם המשיכו 

 –לצעוד בין השטחים החקלאיים מחוץ ליישוב  

ולפתע שמעו קול בלתי מוכר הקורא להם 

לשלום. היה זה הגוי, שהשדה בו הילכו נמצא 

בבעלותו. הם השיבו לו לשלום, והתכוננו 

 לשנות את כיוון הליכתם ולחזור מיד העירה.

ואז, ללא הודעה מוקדמת, שאל אותם הגוי 

 שאלה שהשאירה אותם המומים ומופתעים:

 – – –איך מרגיש ישראל מאיר?" "

לא האמינו למשמע אזניהם; גוי זר השנים  השנים  השנים  השנים  

שואל לשלום רבם הנערץ רבי ישראל מאיר 

הכהן בעל ה'חפץ חיים' מראדין, ועוד מעיז 

לבטא את שמו הפרטי כמי שמכירו מאז 

 …ומעולם

שהבחין בארשת ההפתעה שעל פניהם, הגוי  הגוי  הגוי  הגוי  

הבין שהוא חייב להעניק להם הסבר על פשר 

 שאלתו:

י "  א ד ו ו ב

מעוניינים אתם 

לדעת כיצד מכיר 

ם  כ ב ר ת  א י  נ א

ת  א ע  ד ו י ף  א ו

ו  ת י כ ס ה  . ו מ ש

 ושמעו:

ם "  וקר ע י ב מד

ר  ח ש ה ת  ו ל ע

יוצא אני מביתי 

ל  י ח ת מ ו ן  א כ ל

לעבד את השדות שברשותי. יום אחד, כאשר 

התקרבתי לשדה, שומע אני מכיוון היער 

הסמוך קולות מוזרים של יללות אשר נדמו לי 

כקול של זאב. פחדתי וחששתי שהזאב עלול 

א  ל  . י ת ו ש ר ב ש ן  א הצ ר  י ד ר  ב ע ל ר  ו ד ח ל

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 
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ן  ו ו לכי רצתי  ו מקל  , תפסתי  תי השתהי

 הקולות בכדי להבריח את ה'זאב' מהמקום.

אני מתקרב יותר ויותר לעומק היער, ואז " 

השתוממתי להווכח שאין אלו קולות של 

זאב; היו אלו קולות אנושיים של אדם 

 – – –השוכב על אדמת היער וממרר בבכי 

לאחר שנרגעתי מהמחזה שהתגלה לנגד " 

עיני, נגשתי קרוב לאותו אדם ודרשתי ממנו 

שיסביר לי תיכף ומיד מה הוא מחפש כאן 

 ביער ועל מה ולמה ממרר הוא בבכי?

אותו אדם קם ונעמד על רגליו, והנה רואה " 

אני בו יהודי מבוגר בעל זקן ופיאות, עיניו 

 אדומות מבכי. וכך אמר לי:

בבקשה ממך, מחול לי על שהפרעתי לך. " 

שמי הוא 'ישראל מאיר' ואני גר כאן בעיירה 

ראדין הסמוכה. לאחרונה הדפסתי ספר 

שמסביר את ההלכות של היהדות, ולכן 

 , באתי לכאן להתבודד ולבקש מבוראי

שהספר לא יגרום מכשול לאף יהודי בגללי, 

א  ל ם  ד א ה י  נ ב ש ו

יטעו בהבנת ההלכה 

 – – –חס ושלום" 

סיים את סיפורו הגוי הגוי הגוי הגוי 

ם  י ר ו ח ב ה י  נ פ ב

 כשהוא מפטיר:

עד היום אני אחוז " 

התפעלות עד כמה 

אדם מסוגל לדאוג 

 …עבור עמו"

ה   זה עם סיום הדפסת ספרו הגדול היה  היה  היה  הי

ה"משנה ברורה", שבמשך עשרות שנים 

עמל ויגע על חיבורו, להקנות את ההלכה 

 הברורה והצרופה לכלל ישראל.

החפץ חיים ידע את הסוד הגדול: על ידי 

תפילה, בין האדם לבין קונו, אפשר לפעול 

להשלמת המטרה, שעם ישראל יצעד על פי 

ההלכה ושלא ייגרמו שום מכשולים חס 

 וחלילה.

כי אכן כך היה מנהגו הידוע והמפורסם, בכל 

עת שהיה צריך לישועת ה' היה מתבודד 

בחדר מיוחד, ושופך את כל לבו לפני ה' 

ם  י רא ו נ ו  . ו עה ר ל  ש א י ר א ב כד רך  ב ית

ו  י ד י מ ל ת י  פ ב ו  כ ל ה ת ה ש ם  י ר ו פ י ס ה

שלפעמים היו שומעים את דיבוריו וטענותיו 

 של החפץ חיים לבוראו.

תפילה שכזו, אין זה פלא שספר לאחר  לאחר  לאחר  לאחר  

ה'משנה ברורה' הוא כיום ספר היסוד 

בהלכה, המקובל והנפוץ ביותר בקרב עם 

 ישראל.

    
    
    

    בענין אכילת דגים עם חלב או חמאהבענין אכילת דגים עם חלב או חמאהבענין אכילת דגים עם חלב או חמאהבענין אכילת דגים עם חלב או חמאה
ב"ה רבו המסעדות שמגישים מאכלי חלב עם דגים וידוע שחוששים לדעת מרן הבית יוסף כידוע  כידוע  כידוע  כידוע  

 ביורה דעה שאין לאכול דגים בחלב וכעת נדון במקור דין זה ומה עושים למעשה.
הבית יוסף יו"ד (סימן פ"ז בד"ה דגים וחגבים) וז"ל ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני כתב  כתב  כתב  כתב  

הסכנה, כמו שנתבאר באורח חיים סימן קע"ג ע"כ. והרמ"א בדרכי משה (אות ד') כתב ולא ראיתי 
מימי נזהרים בזה, וגם באורח חיים סימן קע"ג 
לא כתב אלא שלא לאכול דגים בבשר משום 
סכנה. ע"ש. ובנושאי כלים על הב"י והשו"ע 
שם כתבו להוכיח מהגמ' דשרי לאכול דגים 
בחלב וכל מה שאמרו בגמ' פסחים (דף ע"ו:) 
איירי בדגים עם בשר אבל דגים עם חלב לא 
מצינו מקור לזה. והט"ז (בסק"ג) כתב, שהוא 
טעות סופר בבית יוסף, וצריך לומר שאין 
לאכול דגים עם בשר, שכן הוא באורח חיים 

 סימן קע"ג. וכן כתב המגן אברהם (ריש סימן קע"ג) וכ"כ החיד"א במחזיק ברכה (סק"ד) 
זה דעת רבותינו האשכנזים (ואע"פ שאין שייכות לענין זה בין אשכנזים לספרדים אלא שכך אמנם אמנם אמנם אמנם 

נוקטים חלק מרבותינו הספרדים לאסור) אבל בספר בית לחם יהודה יו"ד (סימן פז סק"ד) כתב 
שרופאים מומחים אמרו שיש סכנה באכילת דגים עם חלב. ע"ש. וכן הרב כנסת הגדולה (שם סימן 
פ"ז, הגהות בית יוסף אות י"ט) כתב בשם השארית יהודה, ששמע מפי הרופאים שגם באכילת דגים 
בחלב יש סכנת צרעת. ועוד תמצא כהנה וכהנה בדברי הפוסקים שכן שמעו מהרופאים שאין לאכול 
דגים עם חלב. וכ"כ בספר פחד יצחק (מערכת ב' דף ס"ט ע"ב) שכידוע היה הרב רופא גדול וכתב כל 
ימי גדלתי בין החכמים וזקני הרפואה ולא מצאתי סעד למה שכתב הרב שארית יהודה בשם 
הרופאים שיש סכנה באכילת דגים בחלב, ואף שיש באמת סכנת חולי גדול וכבד מאד עד מות למי 
ששותה חלב ממש ואחר כך דגים, או לאוכל דגים תחלה ואחר כך שותה חלב, אבל האוכל דגים 
בחמאה או בגבינה לא מצאתי בזה שום סכנה. ומכל מקום כיון שהדבר יצא מפי המלך הוא מרן 
הבית יוסף, מנעתי מתוך ביתי אכילת דגים עם גבינה או עם חמאה. עכת"ד. אבל עיין בפתחי תשובה 
סימן קט"ז אות ג' שכתב דהרמב"ם הרופא הגדול דרב גובריה ברפואות וטבעיות השמיט דין דגים 
 עם בשר משום שנשתנו הטבעים. וי"ל כ"ש לגבי דגים עם חלב שלא הוזכר בחז"ל שנשתנו הטבעים.

והמקור לסכנה באכילת חלב עם דגים הוא קדום יותר כמ"ש ה ורבינו בחיי (בפרשת משפטים על 
הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו) שדעת הרופאים שתערובת דגים בגבינה שנתבשלו ביחד קשה 

לחולי הצרעת. ויש שבארו את הסכנה בזה משום שכשם 
שבבשר ודגים יש סכנת צרעת, שהבשר מן הבהמה שנבראת 
ביבשה, והדגים שנבראו בים תערובתם מביאה לידי סכנה, כך 
החלב שיוצא מגוף הבהמה הרי הוא כבשר הבהמה עצמה, 
ותערובת החלב עם הדגים מביאה גם כן לידי סכנת צרעת. 
וצריך לומר דמאי דאיתא בגמ' גבי דגים שעלו בקערה מותר 
לאוכלן בחלב (כדאיתא בחולין קי"ב.) היינו דאין איסור מדינא 

 אבל סכנה איכא, והגמ' איירי מדינא ולא מאיסורא. ודו"ק.
השלחן (סימן פז אות טו) כתב, שרק באכילת דגים והערוך  והערוך  והערוך  והערוך  

בגבינה יש לחוש לדברי רבינו בחיי בשם הרופאים, אבל באכילת דגים בחלב המנהג פשוט אצלם 
להתיר. וכן כתב בפתחי תשובה שבזמן הזה שכל העולם נוהגים היתר לבשל דגים בחלב משרא שרי, 
ושומר פתאים ה'. אבל בספר זבחי צדק (סימן פ"ז ס"ק י"ח) וכן כתב תלמידו הגדול הרב בן איש חי 
(פרשת בהעלותך אות ט"ו) וכן נוהגים ברוב עדות הספרדים. ויש מסבירים לזה משום בעיות גנטיות 

 שרק למדינות מסויימות יש סכנה.
לפיכך נראה לפרט בזה כמה דרגות איסור א. דגים שהתבשלו עם חלב או גבינה ב. דגים מעורבים 
חלב או גבינה. ג. דגים מבושלים עם חמאה כמו שתמצא בדברי רבותינו הפוסקים שחמאה היא 

 שומן החלב ואין בו איסור.
למעשה נראה שבני ספרד נוהגים שלא לאכול דגים עם חלב או חמאה בכל אופן, ויש חלק אבל  אבל  אבל  אבל  

 שאין נזהרים בזה, מטעם מה שכתבנו בשם הפוסקים לעייל ונהרא נהרא ופשטיה. 
שנוהג איסור באכילת חלב עם חמאה אם נתערב לו חלב בתבשיל של דגים בזה הגענו למח' ומי  ומי  ומי  ומי  

הפוסקים מובא בפתחי תשובה יו"ד סימן קט"ז (אות ב') אם דבר האסור משום סכנה בטל בס' 
שדעת החוות יאיר להקל וס"ל דבטל בשישים וכן דעת השבות יעקב, ויש מאידך מהפוסקים דס"ל 
דאין ביטול בשישים בדבר סכנה ונראה למעשה קי"ל לרבנן דאם איסור בטל טעמו כ"ש דבר שהוא 

 של סכנה בטל טעמו.
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 מעשה שהיה...

 2המשך מעמוד 



אכילת מן כנגד שאר מאכלים ונגנז, וכמו התורה גם באופן הגילוי של הנהגת הציבור, וכמו 
ות שירת הלויים כנגד שאר שירים וזמירות ואינם עמנו בגלות, כך גם בהנהגה יש דרך אשר ניתנת מציון ואינה סמוכה כלל על דמיון חידושי האומ 

ונימוסיהם, וזהו המקל, וזהו המטה, שהיה לאבות ושהיה למשה ואהרון, ושהיה לשופטים ולמלכי אמת, לכולם היה לא רק הנהגת האמת אלא גם 
בדרך ובאופן גילוי ומעשה ההנהגה יש דרך של ישראל שאין בשאר אומות, דרך ישראל, וזה שאמר המדרש שהוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך 
עד שחרב בית המקדש ונגנז, ועתיד להימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את העובדי אלילים (ומזמן שנגנז ועד מלך המשיח לא נמסר לשום 
בריה), לכך נאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון, ולעתיד לבא ינהיג מלך המשיח שלא כנימוסי האומות ושלא כדרך שלומם ומלחמתם, אלא באופן חדש 

 הנהגה חדשה שהייתה גנוזה, ומלבד שהיה לכולם מטה או מקל הרי שיש בזה רמז וסוד לדרך ההנהגה שהיה בידם.
פרק ז' פסוק ט') כתוב:  כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין, ובאבן עזרא ובשמות (ובשמות (ובשמות (ובשמות (

שהוא המטה שהיה ביד כל   -פירש שהיה זה מטהו של משה, אבל בכלי יקר כתב שהיה זה המטה של אהרון, ואם כן קשה הנאמר במדרש שלנו  
מלך והוא המטה שנגנז ומשמע שלכולם היה את המטה הידוע שעבר להם ממי שהיה לפניהם?   וכן יש עוד במדרש שמשמע שהמקל היה של עץ, 
ואילו במטהו של משה כתוב במדרש ילקוט שמעוני פרשת שמות (רמז קע"ג):  ואת המטה הזה תקח בידך, המטה שנברא בין השמשות נמסר 
לאדם הראשון בגן עדן, ואדם הראשון מסר אותו לחנוך, וחנוך מסר אותו לשם (הבן של נח), ושם מסר אותו לאברהם, ואברהם מסר אותו ליצחק, 

י טומ ויצחק מסר אותו ליעקב, ויעקב הוליכו למצרים, וניתן ליוסף, וכשמת יוסף נטלטל כל ביתו וניתן המטה בפלטין של פרעה, והיה יתרו אחד מחר
תו מצרים וראה את המטה וחמד אותו בלבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך גן שלו ולא היה יכול לקרב אליו עד שבא משה לארץ מדין ונכנס לתוך גן בי 

וראה את המטה וקרא את האותיות אשר עליו ושלח ידו ולקחו, וראה יתרו ואמר זה הוא האיש שהוא עתיד לגאול את ישראל ממצרים, לפיכך נתן 
לו צפורה בתו לאשה!  שנאמר ויואל משה וגו', והיה משה רועה ומנהיג באותו מטה את צאנו של יתרו ארבעים שנה, ולא שיכלה אותם חית השדה 
והם פרים ורבים הרבה מאד ועליהם הכתוב אומר כצאן קדשים, וינהג את הצאן עד שבא להר חורב ושם נגלה הקב"ה מתוך הסנה, אמר ר' יהודה 
בר אמי המטה משקל ארבעים סאה היה ושל סנפירינון (אבן יקרה) היה ועשר מכות חקוקות עליו ובנוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, אמר לו הקב"ה 
המטה הזה יביא עליו את המכות!    הנה שלרבי יהודה היה המטה מאבן ולא מעץ?!   אלא נראה כמו שביארתי למעלה וגם לא קשה תחילת דברי 

 המדרש למעיין.

 
 

 
    רמיזה לעכו"םרמיזה לעכו"םרמיזה לעכו"םרמיזה לעכו"ם

 האם מותר לישראל לומר לגוי "אין לי חשמל בבית", כדי שהגוי יבין מעצמו ללכת לבית של הישראל להדליק את החשמל?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 
אסור לישראל לבקש מנכרי לעשות מלאכה בשבילו. ולא זו בלבד שאסור לבקש ממנו דרך "אמירה", אלא ה"ה שאסור לבקש ממנו דרך הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 
. ב) ומותר לרמוז לגוי ער"ש (ב). אבל דין "רמיזה" יותר קל מ"אמירה" בכמה אופנים. א) מותר לרמוז לגוי בשבת לעשות מלאכה במוצ"ש(א)"רמיזה"

. ודין "רמיזה שלא כדרך ציווי", כדין גוי הבא (ד). ג) ומותר לרמוז בשבת רמיזה שלא כדרך ציווי לעשות מלאכה בשבת(ג)לעשות מלאכה בשבת
ין וא מעצמו. ולכן כל מקום שמותר להניח לגוי לעשות מעצמו, גם מותר לרמוז לו בדרך "רמיזה שלא כדרך ציווי". [דהיינו במקרה שאין חיוב מחאה,

.] היוצא מזה, רמיזה אינו אסור אלא במקרה שרוצה לרמוז בשבת לעשות בשבת, והוא דווקא אם הרמיזה (ה)בעיה של מראות עין, ואין איסור הנאה
 "כדרך ציווי". 

הכלל של רמיזה שלא כדרך ציווי, היינו שהישראל מספר לגוי בדרך סיפור דברים בעלמא, והגוי מבין מעצמו דוגמאות של רמיזה שלא כדרך ציווי: דוגמאות של רמיזה שלא כדרך ציווי: דוגמאות של רמיזה שלא כדרך ציווי: דוגמאות של רמיזה שלא כדרך ציווי: 
מן מהסיפור שהוא יכול לעזור לישראל. למשל, אם הגיע לישראל איגרת שסגורה ורוצה לפתוח אותו, מותר לומר בפני גוי "איני יכול לקרותו כל ז

 . (ז). וכן אם רוצה תוספת אור בבית יכול לומר בפני גוי "הבית חושך"(ו)דאינו פתוח"
מותר לישראל לומר לגוי בימי חול "למה לא עשית דבר פלוני בשבת שעבר", אע"פ שהגוי מבין מתוך דבריו שרצונו  דוגמא של רמיזה שכדרך ציווי:דוגמא של רמיזה שכדרך ציווי:דוגמא של רמיזה שכדרך ציווי:דוגמא של רמיזה שכדרך ציווי:

 . (ח)שיעשנה בשבת הבאה
ע' בלבוש ס' שז סי"ט שכתב שמותר בשבת לקרוא לגוי לבוא לביתו, ובלבד שלא יבקש ממנו בהדיא לעשות מלאכה. וזה לשונו, מותר לקרוא לגוי: לקרוא לגוי: לקרוא לגוי: לקרוא לגוי: 

. וכן יש לפרש דעת (י). וכן משמעות הא"ר והמ"ב שם(ט)לקרות גוי אע"פ שודאי יודע שהגוי יציל הממון, לית לן בה, דהא איהו לא אמר לו עכ"ל
. [והא שהש"ע בס' שלד סכ"ו משמע שדווקא במקום דליקה התירו לקרוא לגוי. י"ל שהתם לאחר שקורא לגוי לבוא גם אמר בפניו "כל (יא)הש"ע שם

. אבל אם לא אמר לו שום דבר, מותר לקרוא לגוי בכל ענין.] עד כאן דעת הלבוש. (יב)המכבה אינו מפסיד", ובזה שפיר אין להקל אלא במקום דליקה
. היוצא מזה, יש כאן מח' לבוש ופמ"ג אם מותר (יג)אבל ע' בפמ"ג שבהדיא מחמיר בזה, וסבר שאסור לקרוא לגוי, מפני שהוא בגדר רמיזה בדרך ציווי

לקרוא לגוי בסתם, ובפשטות גם המ"ב מקיל בזה וכדנ"ל. ולמעשה יש כמה פוסקים פה בארץ המחמירים בזה, אבל מנהג העולם להקל בזה, וכן 
 . (יד)שמעתי מרי"ב של'

במקרה שהגוי בא מעצמו ושואל אותך מה לעשות, איך מותר לענות לו? למשל, אם אמר בפני הגוי "אין לי חשמל בבית", והגוי לענות לשאלת הגוי: לענות לשאלת הגוי: לענות לשאלת הגוי: לענות לשאלת הגוי: 
שואל "האם אתה רוצה שאני אדליק את החשמל?" לכאורה אסור להשיב לו "כן". דהוי כאילו הגוי שואל "האם רוצה לצוות אותי", והישראל השיב 

. ואם לאחר שהגיע לבית של ישראל שואל הגוי "אפוא קופסאת החשמל", (טו)"כן". אבל מותר להשיב אותו "אני לא יכול להדליק מפני ששבת היום"
. משא"כ אם הגוי שואל אותך, (טז)לכאורה מותר להראות לו, כיון שהגוי כבר יודע מה הוא רוצה לעשות מעצמו, רק הוא שואל אותך איך לעשות

  "מה אתה רוצה שאעשה", הוי כאילו אומר לך "תצוה אותי", ועל זה אינו יכול לענות לו, שהוא ציווי ממש.
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.ì÷äì âäðî ïëå .åì úåàøäì øúåîù ,"êìù úåçúôîä àåôà" êúåà ìàåù éåâäå ,"÷åìã åèåàä ìù úåøåàä éúøàùä" éåâì æîøî íà ìùîì ïëå (æè) 
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