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הדלקת נרות חנוכה בשומן חזיר
תודות והערות
מאמר זה נחקר ונכתב בזמן תקופת הקורונה .משום כך ,עקב גילי ,נשארתי בדירתי
ולכן לא יכולתי ללכת לספריות לעיין בספרים עבור מחקרי .אולם חוץ מספר אחד,
כל הספרים שהייתי צריך ,היו בביתי או באתר  HEBREWBOOKSאו במקומות
אחרים באינטרנט .הספר החסר נמצא בספריה של קרית ארבע ,ואני מודה לצוות
הספריה שאיתרו בשבילי את הספר.
***************************
לא הניתן היה להזכיר כל מקור מספרי חז"ל על הנושא ,וגם לא היה ניתן להיכנס
לכל דיון בנושאים שמוזכרים.
************************
המקורות מתועדים בקפדנות .כתובים בראשי תיבות:
שו"ע = שלחן ערוך
או"ח = אורח חיים
מ"ב = משנה ברורה
בפעם הראשונה שמוזכר ספר מסוים ,יש פירוט של שם הספר וסימן או עמוד מתוך
הספר שבו נמצא המידע הרלוונטי שנדרש :שם המחבר ,מקום המוצא לספר לאור
ותאריכו .אם יש עוד תזכורות של אותו ספר ,רק ניתן שם הספר וסימן או עמוד
שהמידע הרלוונטי נמצא ,וגם מופיע המילה "שם" ,וכוונתו הוא לכוון הקורא לפעם
הראשונה שספר זה מוזכר.
**************************
הקדמה
מלכתחילה אדם בעל השקפה תורנית לא ישתמש בשומן חזיר ) (Lardלהדלקת נרות
חנוכה .אולם בעבר היו מקרים נדירים שהצריכו שימוש בשומן מבעלי חיים טמאים.
באושוויץ ,בזמן מלחמת העולם השנייה ,טרם חנוכה ,היהודים חששו שמא לא ימצאו
שמן עבור הדלקת נרות חנוכה .בערב חנוכה ,אחד מהקפאו אמר ליהודים שהם יקבלו
מנה כפולה של מרגרינה ,אולם המרגרינה תהיה מרוחה על הרצפה וכדי להשתמש בה
יהיה עליהם לגרור אותה מהרצפה .בין היהודים הללו היה רב זקן והוא אסף את
המרגרינה ואמר שזה "נס מן השמים" .בעזרת המרגרינה הם הדליקו את נרות
החנוכה( 1.בעבר ,הכינו מרגרינה משמנים מבעלי חיים טמאים ,כולל חזיר).
חלק ראשון
דברים כללים
שמנים לנרות חנוכה
מלשון זו נראה שאפשר
כתוב בשו"ע" :כל השמנים והפתילות כשרים לנר
להשתמש ב"כל" השמנים והפתילות להדלקת נרות חנוכה  ,דהיינו גם דברים כשרים
וגם דברים לא כשרים.
חנוכה"2

 1משה פראגר ,ניצוצי גבורה( ,הוצאת "נצח" :תל אביב) עמ' צה-קא
 2שו"ע או"ח סי' תרעג סע' א

3

מאידך ,הגמרא כותבת במקום אחר" :לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור
בהמה טהורה בלבד" 3דהיינו לקיום המצווה ניתן להשתמש רק בדברים מבהמות
טהורות .צריך להדגיש שהמין קובע ,ולכן ניתן להשתמש בנבילה או בטרפה ממין
בהמה טהורה4.
דעת המגן אברהם
ה"מגן אברהם" (מג"א) (הרב אברהם אבלי הלוי גומבינר ,המאה ה )17-כותב:
"דאיתקש כל התורה לתפילין" 5ומקורו הוא דכתיב בנושא תפילין "למען תהיה תורת
ה' בפיך" 6דהיינו כדי שאפשר יהיה להשתמש בפריט מסוים הוא צריך להיות ראוי
לשים גם בפיך 7.מדברי המג"א ,נראה "מן המותר בפיך" לא מוגבל לתפילין אלא
מתייחס לכלל המצוות.
כמו-כן לפי המג"א לא רק שיש איסור להשתמש בדברים מבהמה טמאה ,אלא
אפילו יש איסור להשתמש בחומר שלא שייך לפיך כמו חומרים גולמיים שאין בהם
לא איסור ולא היתר 8.לדוגמה ,לצורך הדבקת שתי חתיכות קלף בתפילין ,אפשר
להשתמש רק בחומר שיצא מבהמה טהורה ,ולא חומר אחר ,למשל חומר סינטטי9.
דוגמא נוספת היא בקשר לזהב וכאן יש שתי דעות .דעה אחת סוברת שזהב אינו ראוי
לאכילה ,ולכן לא יכולים לפי המג"א להשתמש בזהב לקיום מצוות .הדעה השנייה
היא של ה"נודע ביהודה" (הרב יחזקאל לנדא ,מאה ה )18-שסובר ש"מותר בפיך לא
שייך בזהב" ולכן אפשר להשתמש בו 10.שימוש בזהב נעשה למשל בצד החיצוני של
השופר כששמים שכבת זהב על השופר ,אז השופר יישאר כשר (בתנאי שזה לא גורם
לשינוי בקול השופר) 11.צ"ע אם לפי המג"א הזהב יפסול את השופר.
לפי המג"א הכלל של "מן המותר בפיך" חל על כל המצוות .אולם כמאתיים
שנה לפני המג"א ,הר"ן (הרב נסים בן ראובן גירונדי ,המאה ה )14-סבר דעה אחרת
מדעת המג"א ,והוא התיר ,חוץ משופר ,להשתמש למצוות בפריטים שהיו אסורים
בפיך .אולם בקשר לשופר הר"ן כתב" :אע"פ דמסקי' דכל השופרות כשרין חוץ משל
פרה אפשר דדוקא בטהורין אבל בטמאין לא דהא אמרינן בפרק במה מדליקין לא
הוכשרו למלאכת שמים אלא של בהמה טהורה בלבד ושופר מלאכת שמים היא דהא
אמרינן לעיל דכיון דלזכרון קא אתי כלפנים דמי12".
כמו-כן ,פוסקים אחרים חולקים על דעת המג"א ,והם סוברים שבמצוות
אחרות אפשר להשתמש בפריטים שאסורים בפיך 13.אולם הם לא הסכימו לדעת הר"ן
שהאיסור חל גם על השופר .יוצא מכך שישנם הרבה מקרים שמשתמשים לקיום
מצוות בפריטים שאינם "מן המותר בפיך".
לסיכום יש שלוש דעות בנושא:
 .1דעת המג"א שהכלל "מן המותר בפיך" חל על כל מצוה.
 .2דעת הר"ן שהכלל חל רק על תפילין ושופר.
 .3דעת פוסקים אחרים שהכלל חל רק על תפילין.

 3שבת כח.
 4שו"ע או"ח סי' לב סע' לז
 5מגן אברהם (מהלן :מג"א) ,שו"ע או"ח סי' תקפו סע"ק ג
 6שמות פרק יג פסוק ט'
 7שבת קח.
 8פסקי תשובות ,מלוקט וערוך ע"י הרב שמחה ב"צ א .רבינוביץ( ,ירושלים ,תשס"ז) .סי' לב סע' עג ד"ה איזה "דבק"
 9פסקי תשובות ,שם סי'לב ד"ה איזה "דבק"
 10הרב יחזקאל לנדא ,נודע ביהודה מהדורא קמא( ,ניו יורק) ,שאלה א' ד"ה והנה גם
 11שו"ע או"ח סי' תקפו סע' טז.
 12חדושי הר"ן על מסכת ראש השנה( ,ניו יורק ,תש"ו) ,פרק שלישי דף כו עמוד ב' ד"ה ומיהו אע"ג
 13הרב חיים חזקיהו מדיני ,שדי חמד ,אסיפת דינים מערכת חמץ ומצה ומערכת ,חול המועד וחנוכה( ,ווארשא,
תרנ"ו) ,סי' יד ,עמ'  181ד"ה הנה הבאתי
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במאמר זה נעיין בנושא הזה במצוות שונות ואז נשתדל להגיע למסקנה עבור שמן
לנרות חנוכה.

תשמישי קדושה ותשמישי מצוה
אפשר לחלק את תשמישי המצוות לשתי קבוצות .הקבוצה הראשונה היא תשמישי
קדושה ,והם כוללים ספרי תורה ,תפילין ומזוזות .כתוב בגמרא "תשמישי קדושה
נגנזין" 14,דהיינו שאחרי שהם כבר לא בשימוש אסור לזרוק אותם ,אלא צריך לגנוז
או לקבור אותם.
הקבוצה השניה היא תשמישי מצוה והם כוללים שופר ,ציצית ,סוכה ,ארבעת
המינים .לפי ההלכה ,לאחר שימושם כתוב בגמרא "תשמישי מצוה נזרקין" 15אולם
למעשה זה בזיון 16ואנו מוציאים להם שימוש למצוה אחרת .למשל ,ערבות מהושענא
רבה שורפים עם החמץ בערב פסח 17,ציצית מניחים בתוך הספר לסימן 18.כתוב על
ה"חתם סופר" (הרב משה סופר (שרייבר) שחי במאות  )19-18שהוא לא קיבל תלמיד
אחד ללמוד בישיבתו מפני שהוא ראה דרך החלון שתלמיד זה דרך על סכך שהיה על
הקרקע לאחר שהורידוהו מהסוכה לאחר סוכות19.
יש הנותנים הבדלים בסוגי התשמישים .רק תשמישי קדושה צריכים להיות
"מן המותר בפיך 20".כמו-כן רואים בגמרא שאפשר להשתמש ב"פיל קשור" עבור דופן
של הסוכה 21,ופיל הוא בהמה טמאה.
יש מצוות שהקיום שלהן לא קשור למיני אכילה ,למשל בעצים או באבנים ,אז
לא יכול יחול עליהם הכלל "מן המותר בפיך" 22כמו דפנות של הסוכה ,שיכולים להיות
מכל חומר עמיד ,למשל ,דופן של ברזל23.
אע"פ שבפירוש בגמרא כתוב שיש להשתמש בפיל קשור ,נראה שה"שדי חמד"
סובר שזה לא לפי הדעה של המג"א וכותב" :מכל מקום לדברי המגן אברהם דהוקשה
כל התורה כולה לתפילין יהיה פיל פסול לדופן סוכה 24",וצ"ע בנושא.
יש שאלה נוספת בנושא זה הקשורה למעמיד של סכך הסוכה .האם ניתן
להשתמש בעצמות בהמה טמאה למעמיד שיחזיק את סכך הסוכה? אחד מהדברים
שפוסלים את הסכך הוא אם הוא יכול לקבל טומאה 25.האם יש אותה הגבלה עם
המעמיד לסכך? על זה המ"ב כותב":דלכתחלה יש ליזהר שלא להעמיד הסכך בדבר
המקבל טומאה אכן בדיעבד או שאין לו שאר דברים קי"ל דמותר להעמיד הסכך
בדבר המקבל טומאה 26".לכן שימוש בעצמות של בהמה טמאה למעמיד לסכך לא
יפסול את הסוכה.
27
בתחילה ובסוף של היריעות בספר התורה יש עצי החיים .למעשה ,הם
עשויים מעץ וישנו דיון האם אפשר להשתמש בעצמות של בהמות טמאות עבור עצי
החיים .הרב בצלאל בן ישראל משה הכהן ,שחי בווילנא במאה ה ,19-וחיבר את ספר
שאלות ותשובות "ראשית בכורים" כתב" :יש לי להסתפק בזה אם מותר לעשות
העמודים של ספר תורה מדבר שאינו מהמותר בפיך כגון מעצמות של בהמה וחיה
 14מגילה כו:
 15מגילה כו:
 16שו"ע או"ח סי' כא סע' א' רמ"א
 17מ"ב סי' תמה סע"ק ז
 18מ"ב סי' כא סע"ק ח
 19הרב יוסף הכהן שווארטץ ,זכרון למשה( ,אראדעא ,תרצ"ח) ,פרק יח סע' ב (עמ' )134
 20הרב יחזקאל לנדא ,נודע ביהודה ,מהדורא תנינא (ניו יורק) ,שאלה ג' ד"ה ובר מן דין
 21סוכה כג.
 22שדי חמד ,שם ,עמ'  180ד"ה ובדף מ' 185 ,ד"ה ועל הראיה
 23ביאור הלכה או"ה סי תר"ל ד"ה כל הדברים
 24שדי חמד ,שם ,עמ'  175ד"ה ועוד הקשה
 25שו"ע או"ח סי' תרכט סע' א
 26משנה ברורה [מהלן :מ"ב] סי' תקכט סע"ק כב
 27שו"ע יו"ד סי' רעח סע' ב
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טמאה ,ואף שהם כשרים מעץ  ...מ"מ אם עשאן מעצם נראה דצריך לעשותם מעצמות
טהורה דוקא28".

מצוות דרבנן
אפשר לחלק מצוות לשני סוגים – מצוות מדאורייתא ומצות מדרבנן .בסוג הראשון
יש תפילין ,שופר ,סוכה ,ואכילת מצה בליל ראשון של פסח .בסוג השני יש נטילת
ידים ,אמירת הלל ,נרות שבת ונרות חנוכה.
"שדי חמד" היא סדרת ספרים הכוללת עשרה כרכים שנכתבה במאות התשע
עשרה והעשרים על ידי הרב חיים חזקיהו מדיני .שם הוא כותב על מצוות דרבנן" :יש
לומר דאין צריך כלל שיהיה מן המותר בפיך" ואפילו הוא מוסיף על זה "ואף לדברי
המגן אברהם דסבירא ליה שהוקשה כל התורה לתפילין דכל זה הוא רק במצוות
דאור ייתא כמו שהוקשו לתפילין  ...מה שאין כאן במצוה דרבנן יש לומר דלענין זה
לא נימא כל כך דכעין דאורייתא תקנו בכל תנאי המצוה29".
אולם יש מקרה שיוצא מן הכלל ,הקשור בהלכות שופר ,שהוא מצוה
מדאורייתא .ישנה דעה שמתירה שופר מקרן בהמה טמאה 30.מיד רואים שישנה
סתירה מפני שכתוב במשנה "כל שיש לו קרנים יש לו טלפים 31".ה"באר הגולה"
(חיבור ע"י הרב משה רבקש במאה ה 17-והוא היה מרבני פולין וליטא) מיישב סתירה
זו ולדבריו מדברים בשופר של בהמה שהיא טהורה שנולדה מהטמאה 32אולם הרב
שמעון יאיר חיים בכרך (שחי במאה ה 17-במגנצא) בספרו "חות יאיר" סובר שפירוש
זה "דוחק גדול" 33.לפי דעת "באר הגולה" ,נראה ,שיש כאן סתירה עם הכלל "מן
המותר בפיך ",וה"שער ציון" מיישב את הסתירה" :דלא שיכא זה ["מן המותר בפיך"]
בשופר שהוא תשמישי מצוה בעלמא 34".בקשר לשימוש בשופר מסוג זה ,יש פסק" :יש
להקל כשאין לו שופר אחר"35

עומד לשריפה
במקרה שהפריט מתכלה בשריפה ,כמו נרות שבת ונרות חנוכה ,לא חל עליו הכלל "מן
המותר בפיך"36.

פרט זעיר בהרכב
האם הכלל "מן מותר בפיך" חל על פריט זעיר ,למשל ,שתפקידו הוא רק עבור צביעה?
נראה לפי לשון ה"שארית יוסף" (הרב יוסף בן שם טוב בן ישועה החי ,מאה
ה )16-שהרכב של כמות זעירה כמו ציפן זהב על תפילין ,לא מספיקה לפסול מטעם
אסור בפיך37.
ההרכב של בתי תפילין הוא עורות ,חומר להשחרת הבתים ,רצועות ,גידים
לתפירת בתים ,והשערות .פריטים אלו חייבים להיות מבהמות טהורות .מה ההלכה
בעניין החומר השחור שמשמש להשחרת הרצועות? צביעת הרצועות בצבע שחור הוא
אחד מהדברים שניתנו הלכה למשה מסיני בקשר לתפילין 38.לכן החומר חייב להיות
"מן המותר בפיך".
 28הרב בצלאל בן ישראל משה הכהן ,ראשית בכורים( ,ירושלים ,תשכ"ט  -הוצאה ראשונה :ווילנה תרכ"ט) ,סי' י'
ד"ה ואת"ל בזה
 29שדי חמד ,שם ,עמ'  178ד"ה ולענין דינא
 30מ"ב סי' תקפו סע"ק ח
 31משנה נדה פרק ו' משנה ט
 32הרב משה רבקש ,באר הגולה ,או"ח סי' תקפו סע"ק ה; דרשו על מ"ב"( ,דרשו" ,כסלו תשע"ז)  ,סי' תקפו 10
 33הרב שמעון יאיר חיים בכרך ,חות יאיר( ,לעמבערג ,תרנ"ו) ,סי' כ'
 34שער הציון על מ"ב סי' תקפו סע"ק יד
 35הרב אליהו בן בנימין וולף שפירא ,אליה רבה( ,זולצבאך ,תקי"ז) ,או"ח סי' תקפו סע' ה
 36הרב יצחק יהודה שמעלקיש ,בית יצחק( ,פרעמישלא ,תרמ"ט) ,יורה דעה סי' קמה ד"ה תשובה לכאורה
 37הרב יוסף בן שם טוב בן ישועה חי ,שארית יוסף( ,ווארשא ,תר"ן ,מסכת מגילה ,דף כד:עמוד ב'
 38שו"ע או"ח סי' לג סע' ג
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בנוסף לצבע השחור עצמו ,נהוג פה לערב את הצבע השחור להשחרת הרצועות
עם שומן של דג טמא ,ותפקידו הוא "רק להצליל הצבע לחזותא ולרכך העור וליפות"
ונשאלת השאלה איך זה אפשרי להשתמש בחומר מדג טמא? על זה ה"נודע ביהודה"
פסק שזה לא פוסל את התפילין מפני שחומר זה הוא רק עבור חזותא ו"אין בו ממש"39
הרב יצחק דב (באר) הלוי באמבערגער (המאה ה ,19-גרמניה) מביא את ה"נודע
ביהודה" אולם הוא מוסיף "ומכל מקום טוב לדקדק ליקח שומן כשר40".
בתקופה מאוחרת יותר ,נשאלת שאלה על הוספת גליצערין (חומר שנעשה
משומנים של בעלי חיים) לצבע שמשחיר את הרצועות .התפקיד של הגליצערין היה
"להדביק הצבע על עור הרצועות כי בלא זה אינו נקלט הצבע ".נפסק שזה יותר חמור
משומן של דג טמא ,ולכן הוא לא התיר אותו .אפילו שכמות הגליצערין היתה פחות
מאחת בשישים עדיין היא אסורה מפני שהיא דבר המעמיד41.

חומרים מבעלי חיים טמאים – משי וחלזון
יש שני סוגי בעלי חיים טמאים שמשמשים הרבה כפריט לקיום מצוות .במיוחד
משתמשים בהם לקיום מצות ציצית ,והם משי וחלזון.
42
משי :אפשר לקיים מצוות ציצית לא רק עם צמר ופשתים  ,אלא גם עם משי .מקורו
של המשי הוא מתולעת המשי (סוג הביתי  Bombyx moriוסוג הבר Bombyx
 ,)mandarinaותולעת זו היא טמאה .הפוסקים מחולקים מאיזה אזור של תולעת זו
מפיקים את המשי .ה"פרי מגדים" (הרב יוסף תאומים ,מאה ה 18-גרמניה) כותב:
"וכפי הנראה משי מתולע מוכיח שנראה שהוא מגופו" 43דהיינו המשי הוא מגופו של
התולעת .אולם יש דעות אחרות :מקורו של משי "הוא מרוק תולעת המשי 44".זה
דומה לדבש דבורים 45,ולכן נשאלת השאלה :מדוע דבש דבורים כשר ,למרות שהוא
מגיע מחרק לא כשר? ייצור דבש דבורים הוא מצוף פרחים שהפועלות של הדבורים
אוספות בעזרת לשונן .הצוף מתערבב ברוק ונבלע ב"שק הדבש" ,שיש בו אנזימים
שמפרקים את הצוף לדבש .יש לציין כי הצוף לעולם לא מתעכל על ידי הדבורים ,אלא
רק הופך לדבש על ידי האנזימים מן הרוק46.
בפירוש בשו"ע כתוב שניתן לייצר בגדים לציציות מבד משי ואף את החוטים
לציציות עצמן מבד משי 47.הרב ישעיהו הלוי הורביץ (המאה ה )17-בספרו "שני לוחות
הברית" (של"ה) כותב" :הנחת הטלית ראוי שאותן ציציות שבאו ראשונה בצד ראש
שיהיו לעולם לצד הראש  ...וע"כ מנהגים לעשות עטרת תפארת להיכר שהוא חלק
הראש שלא יחליפנו ולא ימיר אותו עליונים למטה והתחתונים למעלה 48".כמו-כן
הוא מוסיף שעדיף לייצר בגד לציצית מצמר ולכן כנראה שכוונתו היא שהעטרה של
משי תפורה על הבגד העשוי צמר .הספר "אורח נאמן" (הרב מנחם נתן נטע אויערבאך,
(המאות  ,20-19ירושלים) מבין שזו הדרך להבין את דברי השל"ה49.

 39נודע ביהודה תנינא ,שם ,שאלה ג ד"ה ומעתה יש
 40הרב יצחק דב הלוי באמבערגער ,מלאכת שמים ,מהדורא תנינא( ,האננאפער ,תר"ך) ,כלל כ ,חכמה סי' ב סע' ה;
הרב שלמה גנצפריד ,קסת הסופר ,מביא מילים דומים ,פרק כג סע' ב
 41הרב עקיבא סופר ,שו"ת דעת סופר( ,ירושלים ,תשכ"ה) ,הלק יו"ד סי' קיז
 42שו"ע או"ח סי' ט סע' ג
 43הרב יוסף תאומים ,פרי מגדים [מהלן :פר"מ]( ,ווארשא ,תרמ"ט),משבצות זהב ,סי' לב סע' כח
 44פסקי תשובות ,שם ,סי' ט' ד
 45הרב חיים חזקיהו מדיני ,שדי חמד כרך ג( ,אברהם יצחק פריעדמאן :ניו יארק ,תשכב) ,מערכת הלמד כלל פא ד"ה
ועל מה שכתבתי
“Do Bee don’t Bee – A Halachik guide to Honey and Bee Derivatives,” Rabbi Dovid Heber Star-K Kosher Certification,46
)Maryland, Baltimore, Fall 2010, (Internet

 47שו"ע או"ח סי' ט סע' ג
 48הרב ישעיהו הלוי הורביץ ,שני לוחות הברית( ,אמשטרדם ,תח) שער האתיות עמ' קיב
 49הרב מנחם נתן נטע אויערבאך ,אורח נאמן( ,ירושלים ,תרפד) ,חלק ראשון-שני על שו"ע או"ח ,סי' ט סע' ג'
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הסיבה ,לפי הדעות שניתן לקיים את המצווה עם בגד העשוי משי היא שהכלל
"מן המותר בפיך" לא חל על תשמישי מצוה ,ומצוות ציצית היא אחת מהן .הלכה
נוספת היא שבזמן שהבד של הבגד עשיו ממשי ,חייבים לעשות את הציציות ממשי
ולא מחומרים אחרים (חוץ מצמר ופשטים)50.
ציציות אינן הדבר היחידי שיש בו מחלוקות בנוגע לבעלי חיים טמאים .יש גם
מחלוקות על בגדים ועל חוטי ציציות העשויות מצמר של גמלים וארנבים שהם
בהמות טמאות 51.לדעה שהכלל "מן המותר בפיך" לא חל כמעט על כל תשמישי מצוה,
אין מניעה לייצר ציציות מצמר בעלי חיים טמאים כמו צמר גמלים וארנבים כשהוא
ממין הבגד 52.אולם יש שחולקים ,וה"מסגרת זהב" (הרב משה איזרעל בן ישראל יוסף
וויסאקי) כותב בשם ה"מלבים" (הרב מאיר ליבוש וייזר (המאה ה ,19-מזרח
אירופה)" :צ"ע באם עשה טלית מצמר גמלים אם מותר לתת בו ציצית ממינו ,דלא
הוכשר למלאכת שמים רק מין טהור"53
בנוסף לציצית ,יש דיונים בפוסקים האם מותר להשתמש בחוטי משי בספר
התורה שהוא תשמיש של קדושה .ספר תורה בנוי מיריעות של קלף שנתפרו ביחד.
הטור כותב "אין תופרין ספר תורה אלא בגידי בהמה או חיה טהורה 54".נשאלת
השאלה האם גידים מותרים בשימוש חוטי משי עבור התפירה .ה"דרכי משה"
(הרמ"א) כותב" :יריעות התפורים זו בזו במשי פסולה דצריך לתפור בגידים ".אולם
הוא מוסיף "ומיהו בשעת הדחק שאין כאן מי שיתקן הגידים וכן אם בתחילת תיקונו
נתפר כך במשי מותרת בשעת הדחק 55".דעתו של ה"שדי חמד"" :ליישב דצריך לומר
דמיירי בחוטין צבועים בצביעה דאינו חוזר לבריתו ולכן מיקרי שינוי 56".כמו-כן עצי
החיים של ספרי התורה נתפרים להתחלה ולסוף של ספר התורה .נציין שבהם מתירים
להשתמש בחוטי משי אף על פי שזה בספר תורה שהוא תשמיש של קדושה.
הרב יונה לנדסופר ,שחי במאות ה 18-17-והיה רב בבוהמיה דן בנושא בספרו
"בני יונה" וכך הוא כתב" :ישים ב' עמודים בספר תורה לגוללה בהם שלא יצטרך
לאחזה בקלף עצמה ויהיה עמוד א' בראשה ואחד בסופה ויכרוך על העמודים ממה
שהניח חלק ביריעה הראשונה ואחרונה ויתפור אותם בגידים  ...ובשעת הדחק שאי
אפשר לתפור העמודים בגידים אם נתפר במשי סביב העמודים קורין בה  ...ואני
כתבתי שאין העמודים צריכין תפירה מדינא כ"כ לכן אם אינם תפורים כלל אינה
פסולה ואפשר שאין להוציא אחרת עבור חסרון תפירת העמודים ולפי זה מכ"ש אם
נתפר במשי כיון שאין חיוב כל כך בתפירת העמודים ואפשר להקל אם אין להם ספר
תורה אחרת אפילו היה בלי עמודים כלל .אבל לתפור יריעה זה בזה אסור במשי שהוא
יוצא מדבר טמא מן התולעים ואפשר להקל אם אין להם ספר תורה אחרת וזולת
הספר תורה הזאת היה צריכה לבטל הקריאה 57".ניתן ללמוד מכך שבשעת הדחק
אפשר להשתמש בחוט משי לקשירת היריעות וכל שכן לתפירת עמודי ספר התורה.
אולם האיסור להשתמש במשי בקיום מצוות נתנה ע"י רבינו יהודה בן אשר
אבן חלואה המכונה "בחיי" בפירושו למילים "זהב וכסף ונחושת" 58שמופיעות בתורה
בתחילת של פרשת תרומה .הוא כתב" :הזכיר שלשה מיני מתכות ושלשה מיני צמר

 50שו"ע או"ח סי' ט סע' ג.
 51ויקרא פרק יא פסוקים ד' ו' ,דברים פרק יד פסוק ז
 52פר"מ ,שם ,מ"ז או"ח סי' לב סע' כח; פסקי תשובות ,שם ,סי' ט סע' ד;
 53הרב משה איזרעל בן ישראל יוסף וויסאקי ,מסגרת זהב ,סע"ק ז' על קצור שלחן ערוך סי' ט
 54טור יו"ד סי' רעח
 55דרכי משה (רמ"א) יו"ד סי' רעח סע"ק א
 56שדי חמד ,שם ,עמ'  174ד"ה אלא דקשה
 57הרב יונה לנדסופר ,בני יונה( ,פראג ,תקסג) ,סי' רעח
 58שמות פרק כה פסוק ג
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ולא מצינו משי בנדבת המשכן ,לפי שהוא יוצא מגוף השרץ שהוא התולעת ולא הוכשר
למלאכת שמים אלא דבר טהור59".
כדי ליישב את הסתירה מדוע רבינו בחיי אמר שלא נתנו משי למשכן ,בזמן
שאנו משתמשים במשי ,למשל ,במצות ציצית ,הוצע שיש הבדל בין תשמישי קדושה
כמו ספרי תורה ,תפילין ומזוזות ,ובין תשמישי מצוה כמו ציצית שהכלל "מן המותר
בפיך" אינו חל עליהם60.
הרב אברהם בן מרדכי הלוי (המאות ה ,18-17-מצרים) בספרו "גנת ורדים"
חילק על רבינו בחיי והסביר" :אך מה שיראה לדעתי הקצרה דמה שהתירו לתפור
במשי דהוא בא מן התולעת הטעם הוא משום דמעולם לא היה אסור המשי באכילה
דהמשי הוא נעשה מריר התולעים כמו קורי עכביש וריר התולעת דהוא משי לא
מיתסר באכילה דאין לו שום טעם והוי כעפרא בעלמא61".
ה"חתם סופר" הציע עוד סיבה להתיר את השימוש במשי ,כנראה ,בתשמישי
קדושה .הוא כתב" :נראה לי ליישב מנהגנו  ...להשתמש במשי לצורך בית הכנסת
משום שנארג ונעשה ממנו בגד אשתני ופנים חדשות באו לכאן וזה אהני לכל דבר הבא
מטמאה להשתמש בו בקדש וזה דלא כר' בחיי62".
עוד שימוש אפשרי בחוטי המשי הוא לפתילות של נרות שבת או נרות חנוכה,
ועל כך נשאלת השאלה האם זה מותר? אפשר להציע שכיוון שנרות אלו הם תשמיש
מצוה זה יהיה מותר.
חלזון :במצות ציצית ,בנוסף לחוטים בצבע לבן ,יש חוטים בצבע תכלת ,ומראהו הוא
כעין הרקיע 63.מקורו של תכלת הוא מדם שרץ החילזון 64,והחילזון הוא שרץ טמא.
מהו הזיהוי של החילזון? הבעיה היא שכמה מאות שנים לאחר חורבן בית שני
הזיהוי של החילזון נעלם 65.אולם בתקופה האחרונה היו ניסיונות רבות לזיהוי
החילזון.
הניסיון הראשון היה על ידי הרב גרשון חנוך ליינר האדמו"ר של חסידי ראדזין
(המאה ה .)19-הוא חיפש באיטליה וזיהה את דג הדיונו  Sepia officinalisכחילזון
התכלת" ,וחסידיו הפיקו את התכלת וצבעו את ציציותיהם בצבע זה 66".תלמידיו עד
היום לובשים ציצית עם התכלת הזה .הוא חיבר שלשה ספרים בנושא התכלת67.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג חקר את
הנושא ביסודיות וכתב תזה בנושא זה לתואר דוקטורט באוניברסיטה של לונדון68 .
מסקנתו לא דמתה לרב ליינר .והוא הביא ,והסכים בתחלה ,לדעה של Wilhelm
( Geseniusאינו יהודי ,מומחה בשפה העברית) ,שהסגולית  Janthinaהוא המקור
לתכלת69.
אחרי זה ,ד"ר ישראל הכהן זיידרמן ,מנהל מדעי של עמותת "קרן התכלת"
חקר את הנושא באופן מסודר והגיע למסקנה כי צבע התכלת מופק מחילזון ארגמן
כהה קוצים  .Murex trunculusבעקבות מחקריו ממנו מופק היום התכלת .70בשנים
 59רבינו יהודה בן אשר אבן חלואה ,מדרש רבינו בחיי על חמשה חומשי תורה( ,גראססווארדיין ,תשב) ,פ' תרומה פרק
כה סע' ג
 60הרב גדליה משה בן צבי הירש הלוי ,חמד משה( ,פיורדא ,תקנ"ט) סי' תקפו סע' ג
 61הרב אברהם בן מרדכי הלוי ,גנת ורדים( ,קושטנרינא (קושטא) תעו) ,או"ח כלל ב סי טז ד"ה אך מה שיראה
 62הרב משה סופר (שרייבר) ,חתם סופר חלק אורח חיים( ,ברטיסלבה ,תרא  -ניו יורק ,תשיח) ,תשובה לט ד"ה ועוד
יתבאר
 63מנחות מג:
 64תכלת (אנציקלופדיה יהודית ,דעת ,מכללת הרצוג)( ,אינטרנט)
Rabbi Mois Navon, Threads of Reason, Conclusion (Internet)65
 66תכלת ,אנציקלופדיה יהודית ,שם
 67שפוני טמוני חול (תרמ"ז); פתיל תכלת (תרמ"ח; עין התכלת (תרנ"א)
Isaac Herzog, Semitic Porphyrology, Doctoral Thesis, University of London, c.1913 68
Ibid., pp.2, 99, 113, 12669
 70תכלת ,אנציקלופדיה יהודית ,שם
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האחרונות יש יותר ויותר אנשים המשתמשים בציציות עם תכלת לפי הזיהוי של ד"ר
זיידרמן.
בספר "נחמד למראה" שנכתב ע"י הרב נסים אברהם בן רפאל אשכנזי ,במאה
ה ,19-מוצגת שאלה" :יש לנו לדעת איך אפשר שהוכשר למלאכת שמים  ...התכלת
בדם דג טמא שהוא חלזון מאחר  ...דם דג טמא אסירי באכילה וכמ"ש הפוסקים וכיון
דאפשר הא קי"ל ממשקה ישראל מן המותר לישראל71".
בספרו "מאמר פתיל תכלת" ,הרב ליינר הציג את הבעיה של הדג שהוא מזהה
כחילזון שהוא טמא ,ולכן הוא אינו "מן מותר בפיך" ולכן איך אפשר להשתמש בו
בציצית .הוא מפלפל בנושא ואז הרב ליינר מציע תשובה לבעיה" :שהחלזון הוא מין
דג נהי שהוא טמא אכן דמו מותר מדאורייתא דכל דם דגים טמאים נראה שאין בו
איסור דאורייתא דהרי איסור דם ליכא אלא בבהמה וחיה ועוף  ...אבל דם שרצים
ודגים וחגבים אין בהם איסור דם72".
בספרו השלישי בשם "עין התכלת" ,הרב ליינר מציע חידוש .הוא כתב שבנוסף
לדעת הר"ן בעניין שופר ,אפשר גם להגיד בתכלת "זכרון הוא כלפנים דמי" .הוא
מפלפל הרבה על זה ומסכם" :וא"כ להר"ן ז"ל ג"כ מצות תכלת אית לן לדמויי למצות
שופר73".
כתוב בתוספתא" :תכלת אין כשרה אלא מן החלזון שלא מן החלזון פסולה74".
לכן אין תחליף עם בעל חיים אחר שהוא "מן המותר בפיך" !
העובדה שהתורה מתירה ואפילו מחייבת (אלא לא לעיכובה מפני שכתוב בתורה
"התכלת אינה מעכבת את הלבן ,והלבן אינה מעכב את התכלת" )75תכלת בבגדים
מוכיח( ,במקרה שהזיהוי של החילזון היה צודק) שהתורה ,לפחות בנושא זה ,לא
סוברת "מן המותר בפיך".
חלק שני
כפי שנכתב לעיל שדברים שיכולים להתיר שימוש בפריטים שאינם "מן המותר בפיך"
כוללים :דברים שהם רק תשמישי מצוה; מצוות שהן רק מדרבנן; דברים שעומד
לשריפה .נעיין כיצד כללים אלו רלוונטיים לחומרים לנרות חנוכה.
76
כתוב בשו"ע" :כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה" מלשון זה אפשר
לפרש שכל דבר בלי יוצא מן הכלל מותר לשימוש עבור השמנים לנרות .אולם זה לא
כך ,ויש מספר דברים שלא מותרים ,או שיש חילוקי דעות ,בשימושם מסיבות שונות.
בשר בחלב :בתורה מופיע שלוש פעמים "לא תבשל גדי בחלב אמו 77".למדו מזה
שאסור מהתורה לבשל בשר בהמה עם חלב בהמה ,ואחרי זה לאכול ולהיענות
מהתערובת 78.הפוסקים דנו אם ,למשל ,מבשלים שומן בשר עם חמאה ,האם מותר
להשתמש בתערובת לנרות חנוכה .בתוך הדיונים נכללו הכללים כמו "מצוות לאו
ליהנות ניתנו" ו"כיתותי מיכתת שיעוריה" 79.יש האוסרים להשתמש בתערובת לנרות
חנוכה 80,אולם המהרש"ם (הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ,המאות ה,20-19-
 71הרב נסים אברהם בן רפאל אשכנזי ,נחמד למראה( ,שאלוניקי ,תקצב-תרו) ,ירושלמי דכלאים פרק ט' עמ' צו :ד"ה
ולכאורה
 72הרב גרשון חנוך ליינר ,מאמר פתיל תכלת( ,ניו יורק ,תשיב) ,פרק ראשון ד"ה הן אמת דאכתי וד"ה והנראה
 73הרב גרשון חנוך ליינר ,מאמר עין התכלת( ,ווארשא ,תרנ"ב) ,עמ' 74-73
 74תוספתא ,מסכת מנחות פרק ט הלכה ו
 75משנה מנחות פרק רביעי משנה א'
 76שו"ע או"ח סי' תרעג סע' א
 77שמות פרק כג פסוק יט; שמות פרק לד פסוק כו; דברים פרק יד פסוק כא
 78שו"ע יו"ד סי' פז סע' א
 79דרשו ,שם ,סי' תרע"ג4 ,
 80שערי תשובה סי' תרעג סע"ק א; הרב שלמה זלמן ברוין ,שערים מצויינים בהלכה על קיצור שלחן ערוך( ,פלדהיים:
ירושלים ,תשל"א) ,סי' קלט סע' ד; הרב אפרים בן יעקב הכהן מוילנה (המאה ה ,)17-שער אפרים( ,לעמבערג ,תרמ"ז)
או"ח שאלה לח
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גליציה) מתיר בדיעבד 81.יתר מכך ,לפי ה"שער אפרים" אפילו לכתחילה "מותר
להדליק נרות חנוכה בחמאה שנאסרו אסורי הנאה82".
ערלה :לפי התורה  ,אסור לאכול ואף ליהנות מפירות עצי הפרי בשלוש השנים
הראשונות לנטיעתם 83.דיונים על שימוש שמן מערלה לנרות חנוכה דומים לדיונים
של תערובת של בשר בחלב84.
בשר בחלב וגם ערלה אסורים בהנאה ,אולם יש שאוסרים ,ויש שמתירים,
שמניהם לנרות חנוכה .נשאלת השאלה ,מהי ההלכה בנושא זה בחזירים?
נתחיל לעיין בכתיב בספרי חז"ל על חזירים .החזיר הוא מין בהמה טמאה
האסורה באכילה מפני שאין לו אלא סימן אחד טהור ,וזה מפריס פרסה ושוסע שסע,
אך הוא מקיים את הסימן מעלה גרה ,והוא בעצם הבהמה היחידה שרק מפריסה
פרסה אך לא מעלה גרה85.
לפי ההלכה יש הגבלות לגידול בהמות טמאות .אולם בקשר לחזיר כתוב" :לא
יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות ואין צריך לומר לסחורה86".
אחת מהסיבות היא "משום מעשה שהיה בימי הורקנוס ואריסתובלוס גזרו כן"87
אולם יש מקרים חריגים שמאשרים לסחור בחזירים .על זה כתוב "מי שנפלו
כלבים וחזירים בירושה אין מחייבים אותו למכרם ביחד אלא מוכרם מעט מעט88".
דהיינו יישארו ברשותו חזירים לזמן מסוים .כמו כן יש עוד מקרה "ואם נפלו לו
[חזירים] בפרעון חובו  ,שמותר להשהותן עד שימצא למכרן בשויין" 89על זה כתב הרב
יעקב חיים סופר( ,חי במאות ה ,20-19 -ועלה מבגדאד לארץ ישראל) ,בספרו "כף
החיים"" :ואפילו חזירים מותר לגבות מהעכו"ם בחובו מה"ע [מאי הוה עלה] דהוי
כמציל מידם90".
נשאלת השאלה מה כתוב בהלכה על הנאה מחזירים? "דלסחורה [של חזירים]
אסור מדאורייתא דאסור לסחור בכל הדברים האסורים מן התורה לאכול אע"פ
שמותרים בהנאה 91".ב"כף החיים" כתב" :מותר לקנות חלב (האות "חית" עם צירי)
חזיר לעשות נרות או בורית92".
ניתן לראות מכך שלפעמים הנאה מחזירים מותרת ,והשאלה היא האם זה
כולל שימוש בחלב (שומן) חזיר לקיום מצוות כמו נרות חנוכה? ראינו לעיל שיש איסור
הנאה מתערובת של בשר בחלב וגם בערלה ,אך יש שמתירים לנרות חנוכה .לכן בשומן
חזיר שאין איסור הנאה ,נראה שיש היתר.
הגמרא נותנת רשימה של שמנים שאסור להשתמש בהם לנרות שבת ואז
מוסיפה" :פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן
בחנוכה" 93.אחד מהם הוא שמן קיק .נשאלת השאלה מהו "שמן קיק"? הגמרא נותנת
כמה אפשרויות ,חלקן הן סוגים של צמחים ,ואחת מהן היא עוף 94.במסכת חולין

 81הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ,שאלות ותשובות מהרש"ם( ,ירושלים ,תשל"ד) ,סי' קכב ד"ה ומה שנסתפק
 82הרב אפרים בן יעקב הכהן מוילנה (המאה ה ,)17-שער אפרים( ,לעמבערג ,תרמ"ז) או"ח שאלה לח ד"ה אמנם ז"א;
שדי חמד ,שם עמ'  182ד"ה אלא שמדברי
 83שו"ע יו"ד סי' רצד סע' א
 84שערים מצויינים בהלכה ,שם ,סי' קלט סע' ד
 85אנציקלופדיה תלמודית כרך יג ( ,הוצאת אנציקלופדיה תלמודית :ירושלים,תש"ל) ,חזיר ,עמ' תמג-תמד
 86שו"ע חושן משפט סי' תט סע' ב
 87בבא קמא פב ;:מאירת עינים סע' ג על שו"ע חו"מ תט
 88טור חו"מ סי' תט; שו"ע חושן משפט סי' תט סע' ד
 89מ"ב סי' שכד סע"ק ל
 90הרב יעקב חיים סופר ,כף החיים ,יו"ד סי' קיז סע"ק לו ,הערה של הרב עובדיה יוסף
 91מאירות עינים סע' ד על שו"ע חו"מ תט
 92כף החיים ,שם ,יו"ד סי' קיז סע"ק יד ,הערה של הרב עובדיה יוסף
 93שבת כא:
 94שבת כא.
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הגמרא כותבת שעוף הקיק הוא עוף טמא 95.לכן לפי זה ,אפשר להשתמש בשמן קיק
שהוא מבעל חיים טמא עבור נרות חנוכה 96.לפי סברה זו גם אפשר להשתמש בשומן
של חזיר.
בנוסף ,יש כמה שאלות ותשובות שבזמן ששומן חזיר מעורב עם שמן זית ,האם
מותר להשתמש בתערובת זו בשביל להדליק נרות חנוכה?
אחת מהתשובות נכתבה על ידי הרב שלמה דרימר (שחי במאה ה 19-בגליציה)
בספרו "בית שלמה" .המחבר כתב שהוא קיבל שאלה "אם מותר בעתים הללו להדליק
נרות חנוכה בנרות המשוין מחלב יען כי דרכם לערב בו חלב חזיר" והשואל סבר שזה
היה אסור "משום שאף במצוה דרבנן קפדינן אהך דלא הוכשר למלאכת שמים אלא
מן המותר בפיך" .ה"בית שלמה" לא הסכים עם סברה זו מפני "דבש"ס לא מצינו בזה
קפידא רק לענין תפילין97".
הרב צבי הירש לוין חי במאה ה ,18-והיה רב קהילת ברלין .הוא חיבר את
הספר "בשמים ראש" .הוא גם הסתייג מהאיסור על תערובת של שמן חזיר ואפילו
כתב "שכן החזירים יותר מצוי מן הבהמות טהורות ".והוסיף האיסור להשתמש מה
שאסור בפיך חל בזמן ש"כותבים ספר תורה על עור חזיר" 98,וה"שדי חמד" מבין
מדבריו שכוונתו היא שזה נוגע רק לספר התורה ,ואולם ל"נר מצוה של שבת ושל
חנוכה אין שום פקפוק 99".נרות חנוכה הם רק תשמישי מצוה ולכן כפי שנכתב לעיל
הלכה של "מן המותר בפיך" לא חלה עליהם.
סיבה נוספת שניתנה להיתר שומן חזיר בהדלקת נרות חנוכה הובאה ע"י הרב
שלמה יעקב יוסף קלוגר שחי במאות ה 19-18-בגליציה וחיבר ספר בשם "שנות חיים",
והובאה גם בספר "בית יצחק" שנכתב על ידי הרב יצחק יהודה שמלקיש ,במאה ה-
 ,19בלבוב .הסברה היא דכיון שהשומן עומד לשריפה לא קפדינו משום דלא הוכשרו
למלאכת שמים ולכן לא חל הכלל "מן המותר בפיך"100.
האם בתערובת של שמן זית עם שומן חזיר יש בטל בשישים כנגד שומן החזיר?
הרב שניאור זלמן פרדקיו שחי במאה ה 19-בלובלין ומחברו של הספר "תורת חסד"
דן ומסכם שאם יש שישים כנגד השומן חזיר יש "היתר גמור" ,והוא מוסיף שאפילו
אם אין שישים יש כמה צדדים להתיר101.
לסיכום ,פוסקים רבים סוברים שאפשר להשתמש בשומן חזיר או בתערובת של שמן
עם שומן חזיר למצוות נרות חנוכה102.
סוף דבר :הרב חיים בן עטר שאל" :למה החזיר נקרא חזיר?" והוא ענה כי יום אחד
הוא יחזור להיתר לאכילה 103.כשנגיע בעז"ה ליום זה ,לא יהיו שום שאלה או פקפוק
או ספק לשימוש בשומן של חזיר עבור נרות חנוכה!
******************************

 95חולין סג .ומסורת הש"ס סע"ק ה; ספר הערוך( ,לובלין ,תרל"ד) ,חלק ראשון אות הקוף קק
 96הרב צבי הירש חיות (המאה ה ,)19-חידושי מהר"ץ חיות על מסכת שבת כא ;:הרב שניאור זלמן פרדקין ,תורת
חסד( ,ווארשא ,תרמ"ג) ,סי ס' ד"ה ע"ד השאלה
 97הרב שלמה דרימר ,בית שלמה ,חלק א( ,ירושלים ,תשמז) ,תשובה קח
 98הרב צבי הירש לוין ,שאלות ותשובות בשמים ראש( ,בערלין ,תקנ"ג) ,סי' שכ
 99שדי חמד ,שם ,עמ'  ,176ד"ה וכן מתבאר
 100הרב שלמה יעקב יוסף קלוגר ,שנות חיים ,לבוב ,תרטז) ,קונטרוס דרך החיים; בית יצחק ,שם ,יורה דעה סי' קמה;
שדי חמד ,שם , 170 ,ד"ה נרות שעושים
 101תורת חסד ,שם ,או"ח סי' ס' ד"ה ויש לתמוה
 102הרב שלמה אברהם בן דניאל זאב רזכטה ,בכורי שלמה( ,פיעטרקוב ,תרנד) ,הציע סיבה אחרת שלא קשורה ל"מן
המותר בפיך" לאסור את השמן "דמעורב בו שמן חזיר ...משום הקריבהו נא לפחתך ,כיון דמאוס למצוה ,".השמטות
לחלק או"ח סי' ב
 103הרב חיים ן' עטר ,אור חיים על חמשה חומשי תורה – ספר ויקרא( ,זולקווא ,תקנט) ,ויקרא יא סע' ג'
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צילומים מתוך ספרים וחומרים אחרים המופיעים במאמר
]לא הובאו :צילומים מתוך ספרי תנ"ך ,תלמוד בבלי ,שלחן ערוך עם משנה ברורה[
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