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"חיזוק גדול לכל אחד מישראל"
כי ברוך הוא

הרב אבא קליינרמן
"ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא". (פרק כ"ב פסוק 

י"ב).
ופירש האבן עזרא, "כי ברוך הוא, הטעם כי לא תוכל לקלל אותו כי אני ברכתיו". וכן כתב 

הרבנו בחיי, "לא תלך עמהם, מה טעם, שלא תוכל לקלל אותם, כי אני ברכתים".
"ויאמר  ה'  דבר  בפסוק  כתוב  כאן  ואם  כולם,  הדורות  לכל  וקיים  נצחי  זה  ה'  דבר  הנה 
אלוקים וגו' לא תאור את העם כי ברוך הוא", הרי נאמר בזה לכל כלל ישראל בכל הדורות 

כולם שהם מבורכים מפי הקב"ה.
ודבר זה הוא חיזוק גדול לכל אחד מישראל שהוא באופן אישי מבורך מפי עליון, והברכה 
הזו היא נצחית ואינה פוסקת ממנו לעולם ולעולמי עולמים. וכל אחד מעם ישראל שמאמין 
בה' ובתורתו, צריך להיות בכל רגע בשמחה עצומה שזוכה להתברך בברכה נצחית שבכל 
לייקר  אחד  לכל  גדול  חיזוק  שמביא  נשגב  דבר  והוא  ממנו.  פוסקת  אינה  מצב  ובכל  זמן 
ולהעריך את מעלתו הנשגבה שזכה להיות איש ישראל, וזוכה להיות מבורך מפי עליון, וזה 
נותן כח להתחזק ולעמוד איתן בכל הניסיונות בשמחה שלא ליפול אלא להשאר דבקים 

בה' ובתורתו.
ומצאתי את הדברים מפורשים בתרגום יונתן כתב, "ולא תלוט ית עמא ארום בריכין הינון 
מני מיומא דאבהתהון". ומשמע מלשונו שהברכה היתה כבר מימי האבות, שהקב"ה בירך 
את האבות ואת בניהם עד עולם. וכן בביאור יונתן כתב, כי ברוכים הם ממני מימי אבותיהם.
ובלקח טוב כתב, "לא תאור את העם כי ברוך הוא, שנאמר (דברים, פרק ז' פסוק י"ד) ברוך 

תהיה מכל העמים, וכבר קדמה ברכתו עליהם ואין כלי של ברכה מחזיק קללה".
ומבואר בכל זה שמה שהקב"ה אמר לבלעם על כלל ישראל "כי ברוך הוא", זה לא היה 
ברכה מיוחדת שהקב"ה ברך את כלל ישראל בעת הזו, אלא הברכה הזו כבר חלה על כלל 

ישראל מימי האבות, ומעתה ועד עולם כלל ישראל מבורכים מפי עליון.
זכורני מעשה מוחשי לזה מהסנדלר הקדוש רבי משה יעקב רבינוב זיע"א מת"א, שפעם 
אמרתי לו שאני נכד של סבי הגדול רבי שמואל הלל שינקר זצ"ל שהיה מקורב אליו מאוד. 
וענה לי בזה הלשון, "ביזט האידיש קינד" (-אתה ילד יהודי!), כלומר שהמעלה הזו שאתה 
יהודי זה עצמו כבר מעלה גדולה ונשגבה, ולא צריך לחפש עוד מעלות נוספות, ומצד זה 

בעצמו עלינו להיות שמחים ומאושרים.
[ופעם השתתפתי בברית שהסנדק היה אחד מגדולי הדור, אחרי הברית נגשתי אליו לקבל 
ברכה מפיו, והוא אמר לי "אתה כבר מבורך". ובאותו הזמן היה לי חיזוק כששמעתי את 
המילים הללו. ומתוך זה התעוררתי להתחזק מהמילים "כי ברוך הוא" שכתוב כאן בפרשה, 
שכל אחד ואחד אפילו הפשוט שבפשוטים הוא מבורך מפי עליון, כמה שמחה ואושר יש 

בזה כאשר יודעים ומאמינים בזה בלב שלם].
ולכן, "אחי היקר, כמה עליך להיות חזק ומחוזק בדברי אלוקים חיים שזכית להיות מבורך 

ממש מפי עליון".
בעצמו  שהוא  לזכור  צריך  וצוקה,  צרה  ועיתות  קשות  שעות  עליו  עוברים  שרח"ל  מי  וגם 
עדיין מבורך מפי עליון, ולעורר בלבו שלהבת אש קודש באהבת ה'. וכמו שנאמר בפסוק 
מי  שגם  ישטפוה",  לא  ונהרות  האהבה,  את  לכבות  יוכלו  לא  רבים  "מים  השירים  בשיר 
ה'  באהבת  ולהרגיש  לחוש  עדיין  צריך  וצרה,  חושך  של  רבים  ומים  נהרות  עליו  שעובר 
הגדולה והעצומה שהוא מוקף בה, ומתוך האהבה הזו הוא יצליח לצאת מחושך לאור גדול, 

לראות בישועת ה' בדרך נס ופלא.
ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  "ואהבת  שמע  בקריאת  שאומרים  מה  וזהו 
מאודך". ובמשנה בברכות (דף נ"ד א') איתא, "בכל מאודך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך 
הוי מודה לו". שכל מדה ומדה שאדם מקבל מהקב"ה הוא צריך להשיב לו באהבה, ומתוך 

האהבה יזכה לראות בישועת ה'.
ולענ"ד דבר זה בדוק ומנוסה, שאם לפני תפילתך תעורר בלבך אהבת ה', ותתפלל ותבקש 

את הבקשות מתוך אהבת ה', בוודאי תתקבל תפילתך באהבה וברצון.
ובדרך רמז יש להמליץ על זה את הפסוק "כי בשמחה תצאו", שכאשר ניגשים לתפילה 

בשמחה ואהבת ה', מתוך זה זוכים לצאת מכל הקשיים והתפילה מתקבלת 
מתוך באהבה ובחיבה לפני אדון כל.

בדברי הרמב"ם: אין מנחשין... 
כאליעזר עבד אברהם

הרב  אריאל בן שלום
תנחשו...  לא  שנאמר  כעכו"ם  מנחשין  אין  וז"ל:  ה"ד,  זרה  עבודה  מהל'  בפי"א  הרמב"ם  א] 
וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה 
כאליעזר עבד אברהם וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר 

מדברים אלו לוקה. 
חשב  ואיך  הוא...  ומותר  מותר  זה  דבר  שהרי  גדול  שבוש  זה  א"א,  וז"ל:   הראב"ד,  השגת 
סימן,  עפ"י  שמכריע  באופן  'ניחוש'  חשיב  אי  דנחלקו  והיינו,  זו.  עבירה  כמותם  צדיקים  על 

כאליעזר עבד אברהם.
וי"ל בטעם הראב"ד שמקיל, וכ"כ הב"י בשי' היראים; דכל האיסור כשעושה בלא טעם, אולם 

כשעושה דבר של טעם כמו אליעזר, לא הוה מנחש – אף שמכריע על פיו.
ב] עוד נחלקו הרמב"ם והראב"ד. דהנה שיטת הרמב"ם שם ה"ה, דאסור לומר לתינוק 'פסוק 
לי פסוקך' ועפ"ז להכריע, אלא רק אם עושה לעצמו סימן על העבר, לידע מה היה. והראב“ד 

מתיר. ולכאורה נחלקו שוב לשיטתם; אם הכרעה עפ“י סימן – שזה בטעם מותר.
והכס“מ מקשה מהא דרבי יוחנן ורב ששת סמכו על התינוק, לידע מה לעשות. ואף הסמ“ג 
מסיק להלכה שיכול לומר לתינוק ’פסוק לי פסוקך‘, ואי“ז ניחוש משום דהוה נבואה. וכ“פ 
השך בסי‘ קעט סק“ה שיש בזה קצת נבואה. וזה צ“ע, וכי הרמב“ם חולק על המציאות, שיש 

ב‘פסוק לי פסוקך‘ נבואה.
’אין  מדין  הוה  ’ניחוש‘  של  האיסור  יסוד  דהנה  נ“ל,  והראב“ד  הרמב“ם  מחלוקת  ובשורש  ג] 
כשמכריע  לראב“ד  וס“ל  הפרק].  בתחי‘  זה  דבר  הרמב“ם  [וכמש“כ  הגוים‘,  בחוקות  הולכים 
הנכון.  וההגיון  הישר  השכל  לפי  הליכה  אלא  הגויים,  בחוקות  הליכה  הוה  לא  טעם,  עפ“י 
והרמב“ם ס“ל דסו“ס כיון שזה ’חוקות הגויים‘ לנחש, הרי עצם הניחוש אסור בכל גוונא. ואף 

שיש בזה קצת נבואה, סו“ס זה מעשה ניחוש – לדעת העתיד עפ“י סימן.
ותי‘  כן.  ’כאליעזר‘הק‘  ד“ה  צה:  בחולין  ובתוס‘  ניחש.  כן  אליעזר  באמת  איך  דקשה,  אלא 
דבאמת לא סמך על הסימן לבד, אלא על מה ששאל אותה ”בת מי את". והיינו שסמך על כך 

שהיא בת משפחת אברהם, ולא על הסימנים. והב“ח ביו“ד קעט ד‘ תמה על כך שזה דוחק. 
הראב“ד  ולכאורה  נח.  בני  מצוות  מז‘  ניחוש  איסור  אין  כמ“ד  להרמב“ם  דס“ל  תי‘  והכס“מ 
שהשיג ס“ל דאף שאי“ז מצוה שמחויב בה, בכ“ז אליעזר שהיה צדיק יעשה דבר שזה עבירה 

– אף שאינו מחויב.
הגויים  בחוקות  הליכה  הוה  סימנים,  עפ“י  דהכרעה  דס“ל  באופ“א,  הרמב“ם  בשי‘  ונראה  ד] 
לאפוקי  מצד  הוה  לנחש,  הגויים  דחוקות  משום,  וזאת  ובהגיון.  בטעם  דהוה  במקום  אף   –
הטבע  עפ“י  ולהכריע  חייהם  את  לנהל  דחוקותיהם:  והיינו,  אלוקיך“.  ה‘  עם  תהיה  מ“תמים 
גרידא. וב“תמים תהיה עם ה‘ אלוקיך“ נאמר שהעתיד לא מוכרע ע“י האדם כלל, וגם באופן 

שיש טעם והגיון להכריע כן.1
עפ“י  הכלכלי  עתידו  את  מכריע  כאשר  לפרנסתו,  השתדלות  אדם  עושה  איך  דתקשי,  אלא 
זה  ההשתדלות  אלא  השתדלותו,  מחמת  עשיר  שיהיה  מכריע  לא  באמת  תשובה:  מעשיו. 

התנהגות מעשית להווה שמחויב עפ“י התורה, ולא שמחמת זה יודע העתיד.
לדעת  אלא  יצחק;  של  האשה  מי  העתיד  לדעת  להכריע,  סימן  עשה  לא  דאליעזר  י“ל  ועתה 
זה.  מחיוב  נפטר  וממתי  ליצחק,  אשה  ולחפש  להמשיך  ההשתדלות  חובת  כמה  עד  בהווה - 

כלומר: לידע שיעור מידת חובת מעשיו - בהווה גרידא.
[ופשוט; דלא נימא, דמותר לנחש - לדעת שיעור מידת חובת השתדלותו. שהרי באופן שאין 

בזה הגיון, אין כאן השתדלות, וחוזר האיסור למקומו].
אלא דלפ“ז ב‘פסוק לי פסוקך‘ אין בזה סתירה כלל ל“תמים תהיה עם ה‘ אלוקיך“, דהא הוה 

קצת נבואה. וי“ל, דכיון דאין ניכר הקצת נבואה שבזה, המעשה מוגדר כמעשה של ניחוש.
עפ“י  עימו  ידבר  שהקב“ה  ביקש  אלא  סימן,  עשה  לא  אליעזר  דבאמת  י“ל,  אופן  ובעוד  ה] 
סימנים, והוה כנבואה ממש. ובזה מבואר דאמוראים אמרו ’פסוק לי פסוקך‘, והיינו שבקשו 
שהקב“ה ידבר עימם דרך הסימנים – ולא בתור ניחוש. ופשוט, דאף דאמוראים יכלו הנהגה 

זו – ’לאו כל מוחא סביל דא‘.

1. ובזה יובן היטב. דהנה נאמר בפרשה (כג כג) ִּכי א ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב. וכתב רש"י: כי ראויים הם
 לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים, ע“כ. ולכאורה מה ענין הברכה דוקא משום מניעת

איסור זה. אולם לפי האמור, כיון שחוסים בצילו דהבוי“ת, ואין אצלהם טבע ומנהגו
של עולם בבחינת ”תמים תהיה עם ה‘ אלוקיך“ – ראויים להשגחה פרטית ולברכה

- שלא עפ“י הטבע.

תזכורת
תשובות לגליון "כי הם חיינו"ניתן לשלוח עד מוצש"ק פ' בלק אצל נציגי איגוד בני הישיבות



נוי  שאין  ונראה  נוי.  בזה  שיש  מבואר  ובתוס'  ענינה.  מה  הבגד  כמין  צביעה  אבל  זה,  בצבע 
בהוספת חוטים שהם בצבע הבגד, אלא שאם יש חוטים יש נוי בזה שהם בצבע הבגד למעלת 
יותר  אין  התורה),  (כציווי  מתכלת  הם  מהחוטים  שחלק  שבמקום  עוד,  ומסתבר  ההשתוות. 
ומיעוט  ההשתוות  הוא  הנוי  עיקר  שהרי  מתכלת,  ולא  הבגד  מצבע  האחרים  שיהיו  בכך  נוי 
ולמדו  לתכלת.  להשתוות  לחוטים  נוי  יש  כך  לבגד  להשתוות  לחוטים  שנוי  וכשם  הגוונים, 
חז"ל מזה שע"כ בדין "הכנף מין כנף" הקפידה התורה בראשונה על "שני מינים" והיינו שלא 
בצבע  יהיו  האחרים  שהשנים  הקפידה  לכך  ובנוסף  שנים,  רק  אלא  תכלת  החוטים  כל  יהיו 
הבגד ולא בצבעים אחרים למעלת הנוי. ולכן בטלית שכולה תכלת אין לעשות את חוטי הלבן 

בצבע הבגד [ויל"ע אם סברא זו מתאימה למובא לעיל בשם הארצה"ח והחזו"א].
והנה, לפי זה מה שכתב רש"י (מא: בלישנא בתרא), שבאופן שמטיל בציצית שני חוטי תכלת 
ושני חוטי קלא אילן - לא יצא ידי לבן, היינו מצד הסברא הזאת דשני מינים בעינן וכמו שכתב 
רש"י להדיא. [וייצא לפי זה שבטלית שכולה תכלת (או קל"א) ואין לו תכלת לציצית, צריך 

לצבוע את החוטים בקלא אילן שהרי בין כך אין לו ב' מינים, וצריך לקיים מין כנף].
אולם ראיתי בחזו"א (סימן ג' אות כד) שהבין ברש"י שהסיבה לפסול שני חוטי תכלת ושני 
חוטי קל"א, "דקלא אילן אינו עולה משום לבן", וכתב עוד "ויש מקום לומר שאין כאן כלל 
ולא  לבן  משום  לא  עולים  אינם  אילן  דקלא  וב'  תכלת,  חוטי  ב'  רק  כאן  דאין  ציצית  מצות 
משום תכלת, ואפי' לרבנן דלבן אינו מעכב את התכלת, מ"מ ד' חוטין בעינן". ולכאורה דבריו 
תמוהים שאף אם נימא שאין קלא אילן עולה משום לבן היינו בבגד לבן, אבל בבגד תכלת הרי 
הוא מצבע הבגד ומתקיים בו הכנף מין כנף, וע"כ שמה שפסלו רש"י היינו מטעם דבעינן שני 

מינים, וכלשון רש"י "דהא אשני מראות שבה קפדינן ואלו מראיהן שוין" וצ"ע.
עוד כתב החזו"א על זה: "ועוד יש לפרש דאין כאן חסרון חוטין, כיון דסוף סוף יש כאן ד' 
והנה  בתוס').  כתוב  שכן  (והביא  מינים"  ב'  כאן  שאין  תכלת  מצות  קיים  שלא  אלא  חוטין, 
דבריו צ"ב שכתב שבזה שאין שני מינים לא קיים מצות תכלת, ולכאורה  מצות תכלת ודאי 
קיים בשני חוטי התכלת, והיה לו לומר שלא קיים את "הכנף מין כנף" כיון שעשה את חוטי 
שכתבתי  הסברא  בחזו"א  כאן  מפורשת  ולכאורה  מינים.  שני  כאן  ואין  התכלת  בצבע  הלבן 
בגליון הקודם ש"שני מינים" הוא דין מדיני התכלת, אלא שמשמעות דבריו שמעכב בקיום 
מצות תכלת, [וצ"ל שמה שבטלית שכולה תכלת קודם "שני מינים" ל"מין כנף", היינו משום 
שמסתבר שמצות התכלת שהוא צבע יחודי וצביעתו מפורשת בתורה קודמת למצות צביעת 
החוטים בצבע הבגד שהוא רק עניין של נוי והתורה לא פירשה צביעתו]. ולפי המתבאר בגליון 
תכלת  מצות  קיים  שלא  שאע"פ  תכלת,  שכולה  בטלית  דוקא  הם  כאן  החזו"א  דברי  כל  זה, 
קיים מין כנף, אבל בטלית לבנה אם יניח ב' חוטי תכלת וב' חוטי קלא אילן לא קיים לא תכלת 
(דאין ב' מינים) ולא לבן (דאין מין כנף) ואין כאן ציצית. אולם צ"ע איך אפשר לומר כן, הלא 
מבואר ברש"י במשנת "הלבן אינו מעכב את התכלת" שהמטיל ד' חוטי תכלת יצא, והלא לפי 
דברי החזו"א כיון שאין כאן שני מינים לא קיים מצות תכלת, וגם מצות לבן לא קיים דהא 
לרש"י בעינן מין כנף. ועל כרחן שהחזו"א ביאר כאן ממש כמו שכתבנו בגליון הקודם, שאמנם 
אין כאן קיום מצות תכלת ולא קיום מין כנף אבל יש כאן קיום מצות ציצית. וצ"ע איך לא 

יסתור למה שהבאנו בשמו לעיל.
ובענין הנידון שעוררו על מי שמטיל תכלת בימינו, שאם לא מקיים בזה מצות תכלת כהלכתה 

(מצד מנין החוטים), שמא מבטל גם מצות לבן - יש כאן שתי הוספות חשובות.
א.  לפי מהלך הארצה"ח והחזו"א, אף אם נדייק מרש"י שהמטיל ד' חוטים של תכלת מבטל 
מצות לבן כפי שרצו לדייק מרש"י, מ"מ הנוהג כהראב"ד ומטיל חוט אחד של תכלת ושלושה 
לבן  דין  שהרי  תכלת,  חוטי  שני  דבעינן  ותוס'  רש"י  שיטת  לפי  לבן  ידי  יצא  לבן,  של  חוטים 
נאמר רק על שנים. וכן הנוהג כהרמב"ם ומטיל רק חוט תכלת אחד מתוך שמונת החוטים - 

יצא ידי לבן לכו"ע.
ב. לפי המתבאר כאן שלדעת רש"י והרמב"ם הדין לצבוע את החוטים בצבע הבגד הוא מעכב, 
א"כ ייתכן שכל מה שדייקו ברש"י שלא יוצא ידי לבן בחוטי תכלת, לטעמיה אזיל שדין הלבן 
הוא צבע הבגד, ולכן יש כן קיום רק של תכלת ולא של לבן. ולפי זה יתכן שלפסק הרמ"א 
שגם בבגדים צבעונים נוהגים בחוטים לבנים (דלא כרש"י והרמב"ם), יש מקום לומר דסבירא 
לן שאין עיכוב בצבע כלל ובאמת אם עשה ד' חוטים תכלת ידי לבן (וכן נראה דעת הרשב"א 
בתשובה חלק ג סימן ר"פ, עיי"ש). אולם יותר נראה ממה שמקפידים בדוקא על לבן דסבירא 
לן כהראשונים (בעל העיטור הסמ"ק ועוד - עי' ב"י סימן ט') שבלבן שאינו צבוע מתקיים "מין 
כנף" [ואף עדיף לבן], ורק צבע אחר השונה מצבע הבגד פוסל, וא"כ בתכלת אין מקיים מצות 
"מין כנף" וגרע. ולפ"ז המטיל תכלת במקום לבן יתכן שביטל מצות לבן. [ונראה שזה ביאור 

דברי הגרי"ש שהובאו בגליון הקודם, ודלא כמו שכתבתי שם. ואכמ"ל]. 

הערות לפרשת השבוע
"ותרא האתון את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו"

פרש"י אמר רשע זה הניח כלי אומנותו וכו' אף אני אתפוש את שלו ואבוא עליו באומנתו, וכן 
היה סופו ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, משמע דהא דנהרג לבסוף בחרב, תחילת זו החרב 
היתה מעתה דנצב וחרבו שלופה בידו, וביותר דלכאורה כל מה דהיתה חרבו שלופה בידו היה 
המלאך  נצרך  היה  לא  בפשטא  בדרך  העיכוב  לענין  דאילו  בחרב,  דנהרג  סופו  לצורך  אך  זה 
לחרב שלופה, ודי במה דהוא נצב בדרך כדי לעכבו [וזו היא לכאורה כונת רש"י דאתא לפרש 
מה היה הצורך בחרבו השלופה בידו], אכן צ"ב מה הטעם בחרב כבר מעתה, ויתכן דהיה זה 

להודיעו דבאם יחטא בדרכו זו אזי סופו יהיה בחרב. 
שם  וכתב  וכו',  בשתים  גבריאל  באחת  מיכאל  תנא  ד:  בברכות  אמרו  דהנה  נראה  ויותר 
לעשות  למיכאל  כח  וניתן  מרובים  שמים  ורחמי  לרחמים  שליחותו  דמיכאל  המהרש"א 
שליחותו בפריחה אחת, וגבריאל דשליחותו לדין לא ניתן כח למהר שליחותו עד שתי פריחות, 

שירגיע בינתים אולי ישוב ונחם ה' ע"ש. 
ועפ"ז י"ל דהרי זה המלאך היה גבריאל יעויין בבעה"ט דכ"כ, והיינו דמיד כשחרה אף ה' כי 
הולך הוא נשלח גבריאל להורגו בחרב וכפי דאכן אירע בסופו דנהרג בחרב, וניחא דלכך יצא 
כבר עתה וחרבו שלופה בידו לפי דזו היא שליחותו להורגו בחרב, אלא דכך היא שליחותו 
דגבריאל בב' פריחות ומדת רחמים היא, ולפיכך נצב בדרך לשטן לו דזהו מענין הרגיעה בין ב' 

הפריחות, דפעמים הרגיעה היא אולי ישוב ונחם ה' כמש"כ מהרש"א,  ופעמים הרגיעה 
היא למנוע אותו מלחטוא ולהשיבו בתשובה ולא יהרג וכדהכא, וכדפרש"י לשטן 

לו, מלאך של רחמים היה והיה רוצה למונעו מלחטוא שלא יחטא ויאבד.
הרב יצחק זאב דיסקין

בין תכלת ללבן - ב'
הרב יעקב אביעזר כ"ץ

ברצוני לתקן כמה טעויות שכתבתי בגליון הקודם במאמר "בין תכלת ללבן" ולסדר מחדש 
את הדברים.

כתבתי לבאר במשנת "התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת", שע"פ 
הנקוט בידינו שלעולם ד' חוטים בעינן, החלק הראשון של מצות ציצית הוא שיהיו ד' חוטים, 
וזה המעכב (ודין זה נלמד מ"גדילים" גדיל שנים גדילים ארבעה, ולא כמו שכתבתי שם). 
והחלק השני של המצוה הוא מצות "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" דבזה התחדש דין 
צבע הציצית, ואם לא קיים דין זה אינו מעכב את קיום החלק הראשון. ומה דבעינן ב' חוטי 
רש"י  שכתב  וכמו  בעינן",  מינים  "דשני  התכלת  מדיני  דין  הוא  בתכלת,  לצבעם  ואין  לבן 
בסוגיית טלית שכולה תכלת (מא:) בלשון שני, שאפילו קלא אילן פוסל בזה, ולכן פשוט 
שגם זה לא יעכב את קיום החלק הראשון. ולכן "התכלת אינו מעכב את הלבן והלבן אינו 
מעכב את התכלת" דלעולם מקיים מצות ד' חוטים. ומה שצריך לפי רש"י והרמב"ם, לצבוע 
בבגדים צבעונים את חוטי הלבן בצבע הבגד, הבנתי שהוא מעלה נוספת כעין הידור מצוה 
"דשני  הבגד  בצבע  הלבן  חוטי  את  לצבוע  אין  תכלת  שכולה  בטלית  ולכן  לעיכובא,  ואינו 

מינים בעינן", אלא ישאירם לבנים או בצבעים אחרים.
שיהיו  זה  שדין  והרמב"ם  רש"י  דברי  שמשמעות  שליט"א  רוטמן  נתן  ר'  הגאון  והעירני 
החוטים מצבע הבגד זה דין לעיכובא, ושכן הבנת הפוסקים בדבריהם, ואכן במקור הדברים 
(מנחות מא:) "טלית אין פוטר בה אלא מינה", שפירשו רש"י והרמב"ם על צבע - משמע 
שמעכב. [אלא שאנו לא קיי"ל כרש"י והרמב"ם בזה מדינא אלא מחומרא - עי' בפוסקים 

סימן ט' סעיף ה' ועי' בסוף דברנו]. 
וביאור הדברים שבאמת התורה נתנה שני דיני צבע בציצית (במנין החוטים ננקוט כשיטת 
ולפ"ז  תכלת.  חוטים  ושני  הבגד,  כצבע  צבעם  שיהיה  כנף"  חוטים "מין  שני  ותוס'):  רש"י 
הוא  התכלת"  את  מעכב  אינו  והלבן  הלבן  את  מעכב  אינו  שאמרו "התכלת  שמה  מסתבר 
כפשוטו, שאם אין לו תכלת מטיל לבן ומקיים בזה "מין כנף" אע"פ שאינו מקיים "פתיל 
תכלת", ואם אין לו אלא תכלת מקיים מצות תכלת ואינו מקיים דין "הכנף מין כנף". אבל 
באופן שלא יהיה לו לא תכלת ולא מין כנף אפילו יהיה לו ארבעה חוטים לא יצא ידי חובתו, 

ודלא כדברינו. [וכן חזינן בדין גרדומי תכלת שמין אחד מעכב].
ואכן ברש"י בכמה מקומות מפורש שדין "לבן" המוזכר במשנה היינו דין "מין כנף", ומפורש 
במיוחד במסכת שבת (כז:): "דמצות ציצית בשני מיני צבע, שני חוטין של תכלת ושני חוטין 

של לבן, דהיינו מין כנף - דסתמיה לבן".
[ואף שהיה מקום עדיין לדון ולומר, שאמנם במצות "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" 
יש שני חלקים לבן (דהיינו מין כנף) ותכלת, אך גם כאשר לא קיים שניהם (וכגון שצבע 
את ד' החוטים באדום) עדיין מקיים מצוות "גדילים תעשה לך". אולם אין מקור לזה דלא 
נאמר במשנה אלא שזה אינו מעכב את זה ולא ששניהם אינם מעכבים את מצות גדילים]. 
ולכאורה קשה על זה מדברי הגמרא (מ.) שאמרו על המטיל קלא אילן בבגדו במקום תכלת, 
"ולא יהא אלא לבן". וקשה איך יתקיים בחוטי קלא אילן דין לבן, הרי דין לבן הוא דין מין 
כנף, שיהיו הציציות בצבע הבגד. ובאמת קושיא זו הקשה הב"י בסימן ט' על שיטת הרמב"ם 

ורש"י, ומחמת קושיא זו הביא בשו"ע את שיטתם רק כדקדוק ולא כעיקר הדין.
אולם האחרונים תירצו שיטת רש"י והרמב"ם, שכיון שהתורה אמרה להטיל שני חוטי "מין 
כנף" ושני חוטי תכלת (לרש"י), ממילא הדין "מין כנף" שיהיה החוט בצבע הבגד, נתחדש 
רק לגבי שני חוטים, אבל שני החוטים שצריכים להיות תכלת אין בהם דין מין כנף ולכן אם 

צבען בקלא אילן לא גרע.
כן כתב המלבי"ם בספר ארצות החיים (סימן ט' סעיף ה') שמה שכתב השולחן ערוך (שם) 
"י"א שצריך לעשות הציצית מצבע הטלית והמדקדקים נוהגים כן" - "היינו שני החוטים 
שהם במקום לבן אבל שני החוטים שהם במקום תכלת אין צריך". [ויש להעיר שהארצות 
הרמב"ם  לדעת  החושש  אבל  בעינן,  תכלת  חוטי  ששני  ותוס'  כרש"י  שהעיקר  סבר  החיים 

צריך לצבוע את כל החוטים (ועכ"פ שבעה מתוך שמונה) בצבע הבגד].
וכ"כ החזון איש (סימן ג' אות כה) וז"ל: "מיהו דוקא ב' חוטין צריכין בצבע הבגד, אבל אם 
אין לו תכלת ונותן ד' לבן, אין קפידא בב' הנוספות באיזה צבע יהיו, וראי' מהא דפריך בגמ' 
מ' א' ולא יהא אלא לבן ואם איתא דכל ד' חוטין צריכין ממין הטלית בצבען א"כ בסדין לבן 
אין כאן ציצית. וכבר הביא סמ"ג ראו' זו לדחות פרש"י, דסמ"ג סובר דבמקום דליכא תכלת 
וארבעתן לבן יש לכל ד' חוטין דין לבן, וא"כ מוכח בגמ' דא"צ כלל בלבן צבע של הטלית. 
אבל לפרש"י והר"מ ע"כ צ"ל דיש חילוק בין ב' החוטין של לבן ובין ב' החוטין הנוספים 

תחת התכלת".
[והארצה"ח ייסד דבריו על דעת ר"ת, המובאת בשו"ע סימן יב סעיף א, בעניין גרדומי תכלת, 
בשם  יד  ס"ק  ט'  סימן  ברורה  במשנה  זה  מרעיון  הנובעת  נפק"מ  עוד  ועי'  ואכמ"ל.  עיי"ש 
ארצות החיים, ומבואר שגם הוא הסכים לסברא זו, והביא כן החזו"א אות כו. ומה שהמשנה 
אין  הרמ"א  שלדעת  משום  דהיינו  צ"ל  ה',  בסעיף  החיים  הארצות  דברי  הביא  לא  ברורה 
שבענין  והחזו"א,  ברורה  והמשנה  ארצה"ח  שנקטו  מזה  ילמד  שם  והמעיין  בזה.  נפק"מ 
מחלוקת הראשונים במניין חוטי התכלת - קיי"ל כרש"י ותוס' דבעינן שני חוטי לבן ושני 

חוטי תכלת, ודלא כמנהג רוב מחדשי התכלת בימינו].
אולם לכאורה לפי זה תמוה טובא הא דמבואר בגמרא (מנחות מא:) "טלית שכולה תכלת 
כל מיני צבעונים פוטרים בה (חוץ מקלא אילן)", והרי אין מקיים בזה הכנף מין כנף שיהיה 
צבע החוטים כצבע הכנף. וביאר רש"י שם "דכיון דמין כנף ליכא לקיומי בה אין לך לחזר 
אחר לבן אלא שיהו בה שני מינין". אולם צריך להבין למה מין כנף ליכא לקיומי בה" מה 
החסרון שיעשה גם את חוטי הלבן בצבע תכלת. ובפשטות מבואר ברש"י שדין "שני מינים" 

קודם לדין "מין כנף" וצ"ב.
והנה, לפי ביאורנו בגליון הקודם, סברנו ש"שני מינים" הוא דין מדיני התכלת, וסברנו שלכן 
מתנאי  הוא  כנף"  ש"מין  שהוכחנו  אחר  כעת  אולם  לעיכובא.  שאינו  כנף"  לדין "מין  דוחה 
המצוה, לכאורה למה יָדחה מפני "שני מינים". ועוד ק' לפי המבואר עכשיו שיש שני דיני 
צבע בציצית, מין כנף ותכלת, הרי הא ד"שני מינים בעינן" היינו מה שצוותה תורה לעשות 
מין כנף ותכלת, וא"כ איך יתכן דהא דשני מינים בעינן דוחה את קיום מין כנף שהוא שורש 

וסיבת הדבר דבעינן שני מינים.
והרמב"ם)  דרש"י  (אליבא  התורה  בציווי  יל"ע  דלכאורה  לבאר,  ונראה 

מעלה  יש  תכלת  דבשלמא  הבגד,  בצבע  החוטים  את  לעשות 

 



"ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו וגו'" (כב, כא) 
ופירש"י וז"ל מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו, אמר הקב"ה, רשע! 

כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו עכ"ל רש"י.
צריכים להבין הלשון "כבר קדמך אברהם אביהם" דמשמע שע"י שהשכים וחבש את אתונו 
היה רוצה להפעיל איזה מנגנון רוחני נגד ישראל, והקב"ה השיבו שאברהם אבינו הקדים 

אותך וביטל מזימתך. אבל מהו המנגנון הזה שבלעם רצה להפעיל?
מה  וכל  אותו".  מוליכין  לילך  רוצה  שאדם  "בדרך  ברואיו,  עם  ה'  בהנהגת  גדול  כלל  יש 

שהרצון לילך גדול יותר, כך "המוליכין אותו" גדול יותר.
איך נדע גודל הרצון לילך? אם אדם מוכן להקריב דבר היקר לו, זה סימן שהרצון לילך הוא 
גדול. וכ"ש אם הוא מוכן להקריב הדבר הכי יקר לו. מה היה הדבר הכי יקר לבלעם? כבודו. 
לקלל  רצונו  גודל  בזה  מראה  הוא  אתונו,  את  בעצמו  ולחבוש  כבודו  על  לוותר  מוכן  ואם 

ישראל, ועי"ז יכריח כביכול את הקב"ה להרשות לו לקללם. 
וסיבת  יצחק.  וזה  מאד,  יקר  דבר  לו  היה  אבינו  לאברהם  גם  רשע!  השיבו,  הקב"ה  אבל 
עז  רצון  לו  היה  שאברהם  משום  אלא  יחידו,  בנו  שהיה  משום  רק  היה  לא  ליצחק  אהבתו 

להקים עם עובד את ה' כמבואר ברמב"ן.
ואברהם היה מוכן להקריב בנו ולבטל רצונו מפני רצון ה'. א"כ ה"בדרך שאדם רוצה לילך" 
מפני  בלעם  רצון  ונתבטל  בלעם,  של  לילך"  רוצה  שאדם  מה"בדרך  גדול  היה  אברהם  של 

רצון של אברהם.
הרב אלכסנדר ליב רוזנבלום

איתא בברכות ז. שבלעם ידע לכוין השעה שהקב‘‘ה כועס בה והוי רגע כמימריה. והק‘ תוס‘ 
באותה  קללתו  שהתחיל  מאחר  א‘‘נ  ’כלם‘,  לומר  שיכל  ותירץ  רגע,  באותו  לומר  יכול  מה 
שעה יכל להמשיך (ויש שהוכיחו מכאן למתחיל תפילתו בזמן תפילה ונמשך לאחר הזמן). 
בעבור  מואב  את  בלעם  שקילל  שמבואר  הקודמת  מהפרשה  הראשון  התירוץ  על  וילה‘‘ק 
סיחון באריכות (כא כט) אוי לך מואב אבדת עם כמוש וכו‘ כפרש‘‘י שם יאמרו המושלים- 

בלעם, וביאר שקלל את מואב בנוסח הכתוב שם, וצ‘‘ע. 
עו‘‘ק מר‘ יהושע בן לוי שם בברכות שקשר התרנגול לכרעי המיטה לקלל הצדוקי בשעה 
שתלבין כרבלתו שהיא השעה שכועס הקב‘‘ה, והרי לא היה עומד מול הצדוקי ואיך יאמר 
’כלהו‘ דלגבי ברכה איתא במשנ‘‘ב סו‘‘ס קט‘‘ז שצריך להזכיר שם החולה שמתפלל עליו 
את  שראה  או  מחלונו,  הצדוקי  את  שראה  י‘‘ל  ובדוחק  לקללה.  ה‘‘ה  וא‘‘כ  בפניו  אינו  אם 

ביתו וסגי בזה, ויל‘‘ע.
ומאידך יש להוכיח כתירוץ הראשון של תוס‘ מעצם זה שהוצרך בלעם לטרוח לראות את 
ישראל ולא קיללם ממקומו (ועי‘ רמב‘‘ן). אך קשה שהרי ראה רק מקצת העם (פרק כב מא 
ופרק כג יג). וי‘‘ל דסגי בזה שיאמר ’כלם‘ על מקצתם וימשך על כולם (ומזה ראיה פורתא 
מעמ‘‘י  מקצת  רק  להמית  בלק  רצה  דבאמת  ועוי‘‘ל  ככולו).  חשיב  דמקצת  השני  לתירוץ 
כדפרש‘‘י עה‘‘פ אולי אוכל נכה בו (כב, ו)- דבר אחר לשון ניכוי לחסר מהם מעט. וגם בפרק 
כב יא פרש‘‘י שבלק רצה רק להסיעם מעליו ולא להשמידם ויש לפרש שרצה לעשות כן ע‘‘י 

שינזקו מקצתם.[אולם צ“ע מרש“י כב יב שאמר להקב“ה אקללם ממקומי].
אך קשה איך יכל לראות כלל את בנ‘‘י והרי היו מכוסים בענני כבוד (ועי‘ באור החיים שתי‘ 
שעשה כן בכישוף ע‘‘י ציפור). ויש לבאר דהנה ראה רק מקצתם כנ‘‘ל ונימא דהם הנחשלים 
משבט דן שהי‘ עמם ע‘‘ז פסלו של מיכה וכן המצורעים, שכל אלה היה הענן פולטן ואותם 
הכה עמלק. אך א‘‘כ תקשי איך ראה את אהלי ישראל שאין פתחיהם מכוונים זל‘‘ז ואולי 

ראה זאת רק בנבואה ולא למול עיניו, וצ‘‘ע.
וברש‘‘י (כב ד) עה‘‘פ ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא- לא היה ראוי למלכות מנסיכי 
על  למלוך  ראוי  שאינו  לבאר  [ויש  שעה  לפי  עליהם  מינוהו  סיחון  שמת  וכיון  היה  מדין 
למלוך].  נסיך  ודרך  הוא  נסיך  דהא  בעצמו  למלוך  ראוי  שאינו  ולא  ממדין  היה  כי  מואב 
וצע‘‘ג מה ענין מיתת סיחון למלכות מואב והרי שתי אומות הם ומעולם היו נלחמים זב‘‘ז 
כמבואר בפרשה הקודמת. ואולי יש לחדש שגם סיחון ומואב השלימו ביניהם מיראת עמ‘‘י 
וכדפרש‘‘י בפסוק הקודם גבי מדין ומואב, והמליכו עליהם את סיחון וכשמת מלך בלק. ויש 
לדייק כן מפרש‘‘י הראשון בפרשה שאמר בלק אלו ב‘ מלכים (סיחון ועוג) שהיינו בטוחים 
עליהם לא עמדו בפניהם. חזינן שבטחו בסיחון ולעיל (כא כג) פרש‘‘י שכל מלכי כנען היו 
אלא  כאן  יושב  איני  עצמי  כל  לישראל  סיחון  ואמר  מגייסות  שישמרם  מס  לסיחון  מעלין 

לשמרם מפניכם, ומעתה נתחדש שגם מואב היה מהמשלמים לו מס. 
גם צ‘‘ע למה לא שכר סיחון את בלק לקלל את ישראל כפי שעשה בלעם וכפי שעשה הוא 
במלחמה  לכבשם  שניסה  אחר  זה  היה  מואב  את  לקלל  כששכרו  דאף  וי‘‘ל  למואב.  עצמו 
כדמשמע לשון רש‘‘י (כא כז) שלא היה סיחון יכול לכבשה. וגם כלפי ישראל ניסה להלחם 

תחילה אך מת.
ואולם קשה טובא איך לא היה יכול סיחון לכבוש את מואב והא מבואר הכא שמואב היו 
שהיו  וי‘‘ל  מישראל.  נתיראו  סיחון  שמת  אחר  ורק  ישראל  נגד  סיחון  גבורת  על  סומכים 
במואב מתחילה גיבורים יותר מסיחון ואחר שכבשם סיחון ע‘‘י קללת בלק נשתיירו בהם 

חלשים שסמכו כעת על גבורת סיחון.
וילה‘‘ק היאך לא נתיירא בלעם ללכת למואב והא יהרגוהו על שקללם ועזר לסיחון לנצחם. 
’כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר  ואין לומר שלא ידעו מזה דהא אמר בלק לבלעם 
שלא  י‘‘ל  ואולי  מואב.  את  להכות  שעזרתו  סיחון  מלחמת  ע‘‘י  שידע  ופרש‘‘י  יואר‘  תאור 
חשש לפי שבלק הוא המושל במואב והוא אינו מואבי בעצמו אלא מנסיכי מדין היה כנ‘‘ל 

ולא יקצוף לקנא קנאת מואב, ויל‘‘ע.
שהיה  ממה  גם  ידע  הא  צ‘‘ע  סיחון,  מלחת  ע‘‘י  בלעם  של  כוחו  בלק  שידע  שפרש‘‘י  ומה 
בלעם מתנבא ואומר לבלק בעודם במדין ’עתיד אתה למלוך‘ כדפרש‘‘י (כב ה). וי‘‘ל דאה‘‘נ 
וחדא מינייהו נקט, ועוי‘‘ל שעתה מביא ראיה שיש בכחו אף לקלל כדאמר אשר תאור יואר 
ולזה צריך אותו כעת. ועוי‘‘ל דלגבי מלכותו אמר לו בדרך פתרון חלום כדכתב בעה‘‘ט עה‘‘פ 

פתורה (כב ה) שהיה פותר חלומות, אמנם לשון רש‘‘י מתנבא  לא משמע כן. 
הרב ישי דהאן 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא 
ט') ובתרגום אונקלוס, ארי מריש טוריא חזיתיה  יתחשב" (כ"ג, 

דיחסנון  עתידין  בלחודיהון  עמא  הא  סכיתיה  ומרמתא 

 

עלמא ובעממיא לא יתדנון גמירא. ויש לעיין מדוע את תחלת הפסוק תרגם לפי פשוטו, ואת 
סוף הפסוק ביאר לפי מדרשו. ויעויין ברש"י שפירש סוף הפסוק כאונקלוס, אך תחלתו פירש 

נמי לפי מדרשו דכוונת הדברים לאבות והאמהות.
ב. עוד צריך ביאור בדברי התרגום בפירושו לסיפא דקרא, דאם אמר להם שהם לבדם ירשו 

את העולם [והיינו העולם הבא לכאורה], מדוע צריך לומר שלא יהיו נדונים לָכָלה ואבדן?
ג. "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל וכו'" (שם י') צריך ביאור מהו "מספר את רבע 
ישראל", ולכאורה היה צריך לומר "ומי ספר את רבע ישראל". ואם נאמר דמי מנה דרישא 
דקרא קאי גם על מספר וכו', וכוונת הפסוק הוא: ומי מנה את מספר רובע ישראל, התיבה 
"את" מיותרת והיה צריך להיות: ומספר רבע ישראל. ותימה לי שלא מצאתי אחד מהמפרשים 

שמדבר על פירושו הפשוט של פסוק זה. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

רמב“ן  ויעוין  נח  לבן  אין  קורבה  אבל  יחס  הדין  היינו  הזכר,  אחר  הלך  באומות  ע“ב  סז‘  ס. 
יבמות צח‘ מש“כ בזה 

סא. סח‘ ע“א ותהי נדתו עליו, מבואר דאם היה חשיב ערוה היה הדין דפקעי קידושין דערוה 
מט‘  יבמות  ברש“י  הוא  וכן  קידושין  להפקעת  גם  אלא  קידושין  תפיסת  לאי  סיבה  רק  אי“ז 

ויעוין קובה“ע.
סב. סט‘ ע“א הרי את ב“ח וולדך עבד, יש יסוד ידוע בחידושי רח“ה וכבר קדמו הנתיבות דהא 
ולכן  מהעובר  חלק  נחשבת  לא  האם  אבל  מהאם  חלק  חשיב  דהעובר  היינו  אמו  ירך  דעובר 
מבואר בתמורה כה‘ דמקדיש האם קדוש העובר ומקדיש העובר אין האם קדושה. וכן מוכח 

בסוגיא כאן דמשחרר האם ולא העובר לא חשיב משחרר חצי ודו“ק.

תגובות
 שחיטת פרה אדומה בזר

פסק  פרה  שחיטת  דלגבי  משנתו  סתר  דהרמב"ם  שליט"א  כהן  רש"מ  הרה"ג  שהעיר  במה 
בפ"א מהל' פסוה"מ דכשר בזר ואילו לגבי שריפתה פסק דבעינן בגד"כ ומשמע דבעינן כהן. 
באמת לא הוצרך כבודו לדייק כן מדברי הרמב"ם דהא להדיא פסק כן בפ"ב הי"א מהלכות 
פרה דבעינן כהן הדיוט בשריפתה וכ"פ בפ"ד הי"ז שם, אבל אי"ז סתירה בדבריו דהרמב"ם 
לא הכריע כשמואל ד'זר שוחט ואלעזר רואה' אלא כרב דבעינן עבודות הפרה בכהן עצמו, 
ומה שפסק דשחיטת פרה כשרה בזר הוא מטעמא דריו"ח שם ביומא ששחיטה לאו עבודה 
היא וא"כ אלעזר וחוקה לא נאמר רק על ה'עבודות' שבפרה. וכ"כ הליקוטי הלכות ביומא שם 

ודקדק כן ממה שהרמב"ם לא כתב גבי שחיטה שכשירה בזר 'ואלעזר רואה'.
הרב יעקב יונה

רחב לבבי בראותי, כי בעקבות תגובתו לפני שלשה שבועות של ידידי הגאון רבי ישראל מאיר 
מורגנשטרן שליט“א, למאמרי מלפני כחצי שנה, נשאו ונתנו רבים מבני אתרא קדישא הדין, 
במהותם של הספרים שקדמו לספר התורה, ונזכרו בו. לצערי לא זכיתי כי דברים שפרסמתי 
לפני חודשים רבים, עדיין יהיו חקוקים בליבות הלומדים. וכך נמצא כי דברי כביכול, נודעו 
להם אך מתוך דברי המשיג. אולם לא דברי הם, אלא דבריו. הפליא לעשות בשבת שעברה 
המקיפות,  ובידיעותיו  דעתו  ברוחב  היריעה  שפרס  שליט“א,  שולביץ  חיים  רבי  הגאון  ידידי 
ודבריו נאמרים בהשכל. הואיל והרב שולביץ מיקד דבריו בספר מלחמות ה‘, אחזיק אחריו 

ואנקוט ספר זה לדוגמא.
ראשית הפולמוס במה שכתבתי כי הספרים שקדמו לתורה, כדוגמת ספר מלחמות ה‘, אשר 
מימות  והיה  בשלח),  סו“פ  יונתן  דמלקדמין (תרגום  סביא  ספר  ראשונים,  סיעת  לדעת  הוא 
אברהם (רמב“ן שם לדעת הראב“ע), ונזכר בתורה בפרשת חוקת (כא יד), בלשון על כן יאמר 
בספר מלחמות ה‘ את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. עיקר הנטען בפשוטו של מקרא היה, כי 
לא יתכן כי התורה עצמה, אשר היא מקור לכל, תסמך ותביא ראיה מספר אחר, קדום ונכבד 
ככל שיהיה. [משול הדבר לחוק היוצא מלפני המלכות, שיאמר בו למשנה תוקף, כי כן נקטו 
אף  הספרים  אותם  כי  לצדד,  נקטתי  כך  יחשב]. ומתוך  וקלס  ללעג  הלא  גם בחוגי העבדים. 

האמור בהם, מכלל דברי תורה, אלא שאינן ספר התורה גופיה. 
לא היה שייך לחדש כעי“ז אילולי התורה עצמה גילתה בדבריה, כי האמור בהם אינו כתיבה 
קדומה בעלמא, אלא יש משמעות תורנית לאמור בהם. ואכן פרשיות של תורה כתובות בהם, 
הפרשיות  אותן  וכתיבת  והואיל  בעלמא.  כתיבה  אינה  פרשיות  כתיבת  אותה  ואף  כדלהלן, 
בארתי  הם,  תורה  של  פרשיות  כי  להבהיר  בכדי  התורה,  ספר  לכתיבת  קדמה  אלו  בספרים 
כי מספרים אלו נעתקו לספר תורה. ידידי הרב מורגשנשטרן הבין משום מה, כי אם כך הרי 
שיש בספר התורה מה שאינו נבואת משה. ועלה הביא מספרי אחרונים, כי משה נתנבא כל 
הנבואות שקדמו לו. וכבר השבתי לפני שבועיים, כי ודאי וודאי כל הנבואות שנאמרו קודם 
משה, נכתבו בספר התורה בנבואתו הוא. וכמו שיסד לן הרמב“ם בכ“ד, דאף המצוות שנאמרו 

קודם הדבור, אין לנו בהם אלא מה שצוה בהם משה, וברוה“ק.
כי  להבין  לו  נוח  אם  עמוקה.  פנימית  בסתירה  לוקים  ודבריו  דעתו,  לסוף  לרדת  זכיתי  לא 
את  ברוה“ק  כתב  אף  כי  לקבל,  לו  יקשה  זה  מדוע  לו,  שקדמו  הנבואות  את  משה  נתנבא 

הכתיבות שקדמו לו. הלא היינו הך. 
ומלבד זה כנראה שלא ראה את מאמרי הנ“ל בשימת לב, שהרי כל דברי אמורים כלפי נבואות 
משה עצמו, כדוגמת הדברות, ברכות וקללות, ושירות הים והבאר, כדלהלן. הטענה כי לדברי 
נכתב בס“ת מה שלא נאמר למשה מפי הגבורה אות באות לכתוב בס“ת, אין לה כל אחיזה 
שוב  קדום,  בספר  הדברים  נכתבו  שכבר  דלמרות  אם,  כי  הדברים.  יצאו  ממני  ולא  בדברי, 
נאמרו למשה לחזור ולכתובם בספר התורה ברוה“ק, כשאר כל התורה כולה. ומה בכך שהם 
[גם  מידי.  ולא  התורה,  בספר  כתיבתם  מתוקף  בכך  נגרע  לא  אחר,  בספר  להאמור  בהעתק 
כנראה נעלם מעיני המשיג, כי משמעותו התורנית של המושג העתק, אינו חיקוי. אלא זהות 
הם  שהם  והיינו  ההעתק.  יסוד  השמים,  מן  תורה  כי  העיקר  הרמב“ם  שקרא  וכמו  והתאמה, 

הדברים].  
הנושא  המאמרים.  באותם  הנושא  כלל  את  הבין  לא  המשיג  הרב  לצערי  אולם 

לא היה כתיבת אותן הפרשיות בספר התורה. לא נזקקתי שם לעניין זה 
נושא  התורה.  כתיבת  ככל  נכתבו  כי  פשוטים  והדברים  כלל, 



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:

פנחס - תפילת מוסף
מטות - נדר לצדקה

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

יטול  לישון  רוצה  ואינו  משנתו  שיתעורר  ומיד  הקימה-  בשעת  נט"י  א. 
נטילת  בלי  אמות  ארבע  ילך  שלא  שכן  ומכל  מושכב,  שנשאר  אף  ידיו 
בענשו  זה  עבור  מפליג  הקדוש  ובזוהר  בזה,  ליזהר  מאד  וצריך  ידיים. 
למאוד, כי הוא משהה על עצמו רוח הטומאה.. יש אומרים דלענין זה 
אמרינן כולא ביתא כד' אמות דמי, אבל אין לסמוך על זה כי אם בשעת 

הדחק [מ"ב סי' א' ס"ק ב'].

ב. תנאי הש"ץ במקום שיש חשש שלא יענו אמן- והעולם נוהגין לצרף 
למנין ולהתפלל חזרת הש"ץ אפילו מי שיודעין בו שמשיח ואינו שומע 
חזרת הש"ץ כראוי, ונראה לי דבכגון זה טוב להתנהג כמו שכתב בספר 
שלחן-שלמה, שיתנה הש"ץ בינו לבין עצמו בחזרת התפילה שאם לא 
יענו תשעה אמן אחריו ויכוונו לברכותיו, שיהא התפילה ההיא בתורת 

נדבה [מ"ב סי' קכ"ד ס"ק י"ט].

ג. אופן הנהגת העולה לתורה בשעת הקריאה- "לא יקראו שניים.. שליח 
הציבור קורא והעולה לא יקרא בקול רם, ומכל מקום צריך הוא לקרות 
לבטלה,  ברכתו  תהא  שלא  כדי  ציבור  השליח  עם  מ"ב]  הכתב-  [מתוך 
סעיף  קמ"א  סי'  [שו"ע  לאזניו  ישמיע  שלא  בנחת  לקרות  צריך  אלא 
א'] [ואפילו משמיע לאוזניו ליכא למיחש (רמ"א) אף דיותר טוב שלא 

להשמיע לאוזניו- מ"ב ס"ק י"ג].

ד. ברכת המשקין בקדושא-רבא בשבת וכדומה- יין פוטר כל מיני משקין 
אם  ב']  סעיף  קע"ד  סי'  אחרונה [שו"ע  מברכה  הן  ראשונה  מברכה  הן 
המשקין לפניו בשעת ברכת היין, ויש מקילין אפילו לא היו לפניו ורק 
רביעית  כשיעור  יין  השותה  ולכן  ג'].  ס"ק  [מ"ב  עליהם  דעתו  שהיה 
בורא  לברך  א"צ  הגפן",  "על  ברכת  ושמברך  ראשונה,  מברכה  פוטרם 
העולם  שמנהג  אף  ענבים  מיץ  ששתה, [ולגבי  משקין  שאר  על  נפשות 
להחשיבו כיין. עיין מ"ב הוצאת דרשו סי' קע"ד הערה 3 שיש מגדולי 

הדור שלא סוברים כן].

היין  מן  שהוא  כל  שבטעימת  לסמוך  שאין  לדינא  מסיק  שם  ובביה"ל 
סגי לפטור ע"י זה שאר משקין ע"ש. ולכן בקדושא רבא וכדו' אם טועם 
כנהוג רק קצת מן היין נכנס לספק ואינו יכול לשתות המשקין שלפניו 
לאחד  "יבקש  הביה"ל  כלשון  לנהוג  וצריך  עליהם,  לברך  יכול  לא  וכן 
על  שיברך  או  המשקין  על  בברכה  שיפטרנו  הכוס  מן  כלל  טעם  שלא 
שברכתו  אחר  דבר  על  שיברך  או  עכ"ד.  המשקין"  לפטור  סוכר  מעט 
יטעם  שלא  עדיף  הללו,  העצות  כאחת  יעשה  לא  אם  [ולכאורה  שהכל 

מעט ולא יכניס עצמו לספק].

המאמרים היה תוקף ומעמד אותם הספרים הקדומים, ולא כתיבת אותן הפרשיות בספר התורה. 
וכבר העמיד הדברים באורם הראוי, הרב שולביץ שליט“א. הרב שולביץ גם התייחס לאותה הטענה 
שהזכרתי, כי לא יתכן שהתורה אשר היא מקור כל המקורות, תסמך על מקור שחוצה לה. ועלה 
הביא את דברי הרמב“ן כי מה שהזכירה התורה את ספר מלחמות ה‘, הוא להגדיל את הנס, ולומר 
כי אף החכמים כותבי אותם הספרים הקדומים, הבינו מדעתם לייחס אותן המלחמות לה‘2. אולם 
המושלים.  כתיבת  אלא  הספר,  באותו  תורה  של  פרשיות  נכתבו  שלא  לשיטתו,  הרמב“ן  כי  ברור 
ברם שיטת רש“י והתרגום על אתר נראית, כי פרשיות של תורה נכתבו בו וע“י משה, וא“כ הדרא 

קושיא לדוכתא.
דהנה הך קרא דעל כן יאמר בספר מלחמות ה‘ וגו‘, תרגם אונקלוס, על כן יתאמר בספרא קרבין 
עבד ה‘ על ימא דסוף וגבורן על נחלי ארנון. וכנראה דלדרכו נמשך אף רש“י שפירש, על כן, על 
חניה זו ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה‘ כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו יספרו את 
וכו‘,  ארנון  נחלי  בנסי  לספר  יש  כך  סוף  ים  בנסי  שמספרים  כשם  ארנון,  הנחלים  ואת  וגו‘.  והב 
עכ“ל. והנה בספר התורה לא נזכרו ניסי ים סוף עם ניסי נחלי ארנון, שהרי אלו בספר שמות ואלו 
בבמדבר. ומשמעות כללות הדברים, דבספר מלחמות ה‘, אכן מספרים כאחד, ניסי ים סוף עם ניסי 

נחלי ארנון. 
תא חזי הא דאיתא בגמ‘ (ר“ה לב א), במוספי דשבתא מה היו אומרים אמר רב ענן בר רבא אמר 
ישיר  ואז  כמוך  ומי  ישיר  אז  יוחנן  רבי  אמר  אומרים  היו  מה  דשבתא  במנחתא  וכו‘  ל“ך  הזי“ו  רב 
איבעיא להו הני כולהו בחד שבתא אמרי להו או דלמא כל שבתא ושבתא אמרי חד תא שמע דתניא 
אמר רבי יוסי עד שהראשונה אומרת אחת שניה חוזרת שתים שמע מינה כל שבתא ושבתא אמרי 
חד שמע מינה. ופרש“י, במוספי דשבתא, מאי שיר אמרי. הזי“ו ל“ך, פרשת שירת האזינו חולקים 
אותה לששה פרקים וכו‘. אז ישיר, שירת הים עד מי כמוכה. ומי כמוכה, עד סוף השירה. ואז ישיר, 

ישראל דעלי באר.
שית  דהתם  פרש“י,  ב‘,  חוזרת  השניה  אחת  אומרת  שהראשונה  דעד  בברייתא  דאיתא  בהא  והנה 
הלא  ישיר,  ואז  כמוכה  ומי  ישיר  דאז  פרקים  ג‘  בת  שירה  מצינו  היכן  וצע“ג,  תלתא.  והכא  פירקי 
אז ישיר ומי כמוך ואז ישיר ישראל ב‘ שירות נפרדות הם. ועד שהראשונה אומרת אחת, השניה 
ד‘ מבע“ל. אולם צירוף הדברים נראה, דעלה גופא מקרא מלא דבר הכתוב, כי בספר מלחמות ה‘ 
נאמרה שירה אחת, בה סיפר משה ניסי ים סוף עם ניסי נחלי ארנון, והיא אכן שירה אחת בת ג‘ 
פרקים. [וכמדומה דנכתבה כולה כשיר באריח ע“ג לבינה, כדין כל השירות, כמבואר במגילה טז ב]. 
וממוצא הדברים יעלה, דאף האמור באותו הספר, תורה הוא, לכה“פ לעניין שראוי לומר על הקרבן 

שיר האמור בו. [דלא גרע משאר כתבי הקדש].
נקודת החידוש בדברים היא, כי באלו מקומן גילתה לנו התורה הקדושה, כי יש ודברי תורה יכתבו 
המצוות  אלה  דין  מכלל  בגזה“כ,  הוצאו,  ותוכנם,  הספרים  אותם  כי  והיינו  אחרים.  בספרים  גם 
שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ואף משה רבינו בשאר ספרים שאינן ספר התורה, נביא הוא. 
למועד  חזון  עוד  כתבו.  מרע“ה  הוא,  הקדש  כתבי  שמכלל  איוב  דספר  ב)  יד  בגמ‘ (ב“ב  וכדחזינן 
להעלות על במה נכבדה זו מקבץ מאמרים, להראות גם ספרים שנכתבו אחר ספר התורה, אשר 
גילתה התורה כי עוד עתידים הנביאים לחדש בהם דברים, ועל כן דבריהם תורה. [שורש לדברים 
בדברי מרן רי“ז הלוי בפרשת שופטים, בעניינא דמלך אשר יבחר ה‘ על פי נביא]. מי שהבין כי נאמר 

בהקשר זה חידוש כל שהוא, בעניין כתיבת ספר התורה עצמו, מליבו בדה.
ומה שהביא הגאון הרב שולביץ שליט“א, להשוות ספרים אלו למגילות שנכתבו למ“ד תורה מגילה 
מגילה ניתנה. לענ“ד המגילות אינן ממין העניין, שהרי בשום מקום לא הזכירה התורה מהם, לגלות 

על תוכנן, וליתן תוקף ומעמד לתורת ספרן. 
והנה בתוך דבריו שם הביא דברי הרמ“ה בגיטין שם שכתב, דהמגילות נגנזו משנכתב ס“ת. והמכוון 
לדברי החידושים המיוחסים לריטב“א (מוה“ק) וזה“ל שם, ורבינו יצחק ז“ל פי‘ שכל אותן מגילות 
נגנזו רק העתיק מהם משה רבינו ספר תורה וכתבו כפי הסדר שאם אין אתה אמור כן נכתב למפרע, 
עכ“ל. וכמאמינים בני מאמינים ביסוד ההעתק ע“י חכמי התורה מדור דור, הנה לפנינו כי יש בספר 
התורה פרשיות שנעתקו מספרים שקדמו להן, וחלילה להתבטא בכגון דא במונח ”חס ושלום“ כפי 

שהתבטא המשיג הראשון.
הרב חיים מרדכי שפירא

2. גבי משפט עובדי כוכבים לעת“ל איתא בגמ‘ ע“ז ב ב, אמר להם הקדוש ברוך הוא במאי עסקתם אומרים 
לפניו רבש“ע הרבה גשרים גשרנו הרבה כרכים כבשנו הרבה מלחמות עשינו וכולם לא עשינו אלא בשביל 
ישראל כדי שיתעסקו בתורה אמר להם הקדוש ברוך הוא כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם תקנתם 
גשרים ליטול מהם מכס כרכים לעשות בהם אנגריא מלחמות אני עשיתי שנאמר ה‘ איש מלחמה, ע“כ. הרי 
שגבי המלחמות אין התשובה לצורך עצמכם עשיתם, כי אם דמלחמות אינם מעשי אדם כל עיקר, כי אם 

מלחמות אני עשיתי, (שמעתי).

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
(יש למסור 3 ימים קודם)

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272
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