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יש לברר גדר ריצוי הציץ, האם הוא מכפר על הטומאה בקדשים, או שמסיר 
הטומאה לגמרי כאילו אינו.

ובמנחות דף ט"ו.  ובדף ט"ז ע"א,  וגם מהגמ' כאן  נביא משמעות מהמקרא, 
וקודם כל נבאר בס"ד מהי פירוש מילת "ציץ".

פירוש מילת "ציץ"
לשון "ציץ" מלשון "מציץ", להסתכל עליו, ופועל מכוח קדושה, וז"ל רשב"ם 
שמות כח, לו ועשית ציץ - לפי שנותנו על מצח מקום ראיית בני אדם קרוי 
ציץ, כמו מציץ מן החרכים, כמו שפירשתי על המשקוף. כך נראה בעיני: עכ"ל.
עוד פירוש ציץ מלשון שיוצא ובולט דבר מן הגוף, וכמש"כ רש"י לגבי ציצית 
תלאי  דבר  כל  למואב  כנף  תנו   - למואב  ציץ  תנו  ט  מח,  ירמיהו  רש"י  וז"ל 
התולה ובולט מן האדם ומן הבהמה קרוי ציץ כמו והיה לכם לציצית )במדבר 
ציץ  לגבי  כ"כ  לא  אמנם  עכ"ל,  ל"ח(:  )יחזקאל  ראשי  בציצת  ויקחני  ט"ו( 
לו  כח,  עזרא הפירוש הקצר שמות  וז"ל אבן  כ"כ  עזרא  הקודש, אבל האבן 

ועשית ציץ - מגז' בציצית ראשי )יחזקאל ח, ג(: עכ"ל.
גדר ריצוי הציץ

והנה מבואר קצת בפסוקים מהי מטרת הציץ, ז"ל הפסוקים שמות כח:
)לו( ְוָעִׂשיָת ִּציץ ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ֹקֶדׁש ַלה':

)לז( ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהִּמְצָנֶפת ֶאל מּול ְּפֵני ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה:
)לח( ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְלָכל ַמְּתֹנת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה':
ואחרי הפסוקים צ"ב עדיין מהי "ונשא אהרן את עון הקדשים וגו'" היינו איזה 

עוון, וכן מהי ריצוי זה, האם הוא כפרה גרידא, או האם הוא יותר מזה. 
וז"ל רש"י שם ונשא אהרן - לשון סליחה, ואף על פי כן אינו זז ממשמעו, אהרן 

נושא את המשא של עון, נמצא מסולק העון מן הקדשים עכ"ל. 
)ובביאור הבדל בין "משמעו" לבין הפי' הראשון י"ל דסליחה הוא כעין נשיאת 
עון, אבל משמעותו הוא שמסלקו ממש, ואולי עדיף מסליחה( אמנם בחז"ל 

רואים שמדובר על הטומאה, וגם מבואר על איזה ריצוי מדובר. 
ויש לחקור האם ריצוי הציץ מסיר רק העבירה, ]כמש"כ ונשא אהרן את עון 

הקדשים וגו'[ או שאפילו מסיר הטומאה כאילו לא היה.
ומבואר עוד בענין זה ובענין איזה עון, בגמ' בפסחים, זבחים, מנחות, ויומא, 
 - הקדשים  עון  את  לח(  כח,  )שמות  וז"ל  שם,  רש"י  בדברי  גם  הובא  ועוד, 
לרצות על הדם ועל החלב שקרבו בטומאה, כמו ששנינו )פסחים טז א( אי 
זה עון הוא נושא, אם עון פיגול, הרי כבר נאמר )ויקרא יט ז( לא ירצה, ואם 
עון נותר, הרי נאמר )ויקרא ז יח( לא יחשב, ואין לומר שיכפר על עון הכהן 
שהקריב טמא, שהרי עון הקדשים נאמר, ולא עון המקריבים, הא אינו מרצה 

אלא להכשיר הקרבן: עכ"ל. 
והנה בגמ' זבחים דף כ"ג )ע"א וע"ב( מבואר עוד שמרצה על הטומאה דוקא 

מפני שמצאנו כבר שטומאה הותרה מכללה בציבור.
ועכ"פ מבואר להדיא שעושה יותר מסתם כפרה, שהרי מכשיר הקרבן שהיה 

צריך להיות פסול בגלל הטומאה, ואחרי ריצוי הציץ נהיה כאילו טהור. 
ומבואר בסוגיין ]פסחים ע"ז א[ שמסיר הפסול של הטומאה, וכן "משוי לי' 

כי טהור" ]ע"ח ע"א[ והיינו שעושה יותר מכפרת עוונות, אלא שיש כאן 
בחינה שעוקר הטומאה, לכן נחשב כקרבן כשר. וכן שמעתי מפי 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. 
וכיון שכן יש מקום לטעות שכיון שמסיר הטומאה מותר אפילו באכילה, לכן 
ביאר בגמ' פסחים ט"ז ע"ב וברש"י שם ד"ה על הדם ועל הבשר ועל החלב, 
"הציץ מרצה, ולא שיהא בשר טמא נאכל, דאין ציץ מטהר ודוחה לא תעשה 
ד'והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל וכו'" וכתב שם עוד "שאין ציץ מרצה 
על היוצא או שאבד הבשר, אבל נטמא בשר קודם זריקת הדם הציץ מרצה 

עליו להתיר דם לזריקה."
והנה מצאנו שמצד א' נשאר הטומאה, )כלפי האכילה( ומצד שני הציץ מרצה 
זה,  וחילוק  זה,  גדר  וצ"ב  טמא.  שאינו  כאילו  והיינו  להכשירו,  הטומאה  על 
שהרי ממה נפשך, אם משוי לי' כטהור, א"כ גם יהיה מותר באכילה באמת, 

ואם אינו כטהור, איך יוכשר קרבן טמא. 
נשארת.  עצמה  הטומאה  ואילו  הטומאה,  של  הפגם  שמסיר  להגדיר  ונראה 
ולכן מה שקשור לאכילה, הרי נשאר הלאו כי כתוב "וכל טמא לא יאכל", וכן 
"הנוגע בה יטמא", אבל מה שקשור להקרבה, הרי התירה התורה אחרי שהציץ 
מרצה, והיינו שמסיר הפגם של הטומאה. )ואילולא היה רק כפרה על חטא 
הקרבה בטומא, לא היה שייך להתיר לו להקריבו, ולעשות חטא עם כפרה, 
עכ"פ  לכתחלה,  להקריבו  שייך  שפיר  הטומאה  של  הפגם  כיון שמסיר  אבל 

במצב מסוים.( והרצתי גדר הנ"ל לפני מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסכים. 
***

הרחבה בענין פגם הטומאה ממרן הגריש"א זצ"ל
ופעם שמעתי מרבנו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )בשיעור על סוגי' 
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בתורה זה אומר שגם הוא נשאר נצחי וקיים לעד ולעולמי עולמים, ואפילו 
לאחר פטירתו שמו קיים בעולם ולא ימחה לעולם ועד. וממילא כאשר משה 
רבנו מבקש "מחני נא מספרך", יש בזה מסירות נפש עצומה מצידו, שהוא 
מוכן למחות ולבטל את שמו מהעולם, שלא ישאר לו שום קיום נצחי והכל 

למען כלל ישראל. היש לך מסירות נפש גדולה מזו?

וידום אהרן
נדב  בניו  שני  שמתו  שלאחר  שמיני  בפרשת  מצינו  הכהן  אהרן  אצל  והנה 
ואביהו כתוב בפסוק בפרשת שמיני )ויקרא, פרק י' פסוק ג'( "וידום אהרן". 
עמו  ומה שכר קבל שנתייחד  על שתיקתו  "וידום אהרן, קבל שכר  ופרש"י 
מתחילה  יין  שתויי  שפרשת  יין".  שתויי  פרשת  לבדו  לו  שנאמרה  הדיבור 
במילים "וידבר ה' אל אהרן לאמר", ולכאורה מהי המידה כנגד מידה שיש 

כאן בשכר הזה, מה השייכות בין וידום אהרן לזה שנתייחד עימו הדיבור.
ה',  שם  את  לקדש  היא  בעולם  האדם  שתכלית  ידוע  שהרי  לומר  ונראה 
והתכלית של מצוות פריה ורביה היא להעמיד בעולם עוד דורות מקדשי ה', 
שכל אדם מישראל כאשר הוא לומד תורה ומקיים את מצוות ה' והולך בדרכי 
התורה הוא מקדש את ה' בעולם. וחובת האדם לקדש בעצמו את שם ה' על 
ישרים מבורך, שימשיך את  דור  בעולם  וגם להעמיד  והנהגותיו,  ידי מעשיו 

דרך ה' בעולם.
ולכן כתוב בגמ' בבא בתרא )דף קט"ז א'( שכל מי שמניח בעולם בן כמותו 
שעוסק בתורה הרי הוא כאילו לא מת, וע"כ דוד המלך שהניח בן כמותו נאמר 
משום  מיתה.  לשון  אצלו  נאמר  ולא  אבותיו"  עם  דוד  "וישכב  בפסוק  עליו 
שכאשר הבנים הולכים בדרכו של האדם, הקידוש ה' שהוא היה עושה בעולם 
ממשיך על ידי בניו, ולכן הוא כאילו לא מת, שהשפעתו בעולם ממשיכה ויש 

לו מזה קיום תמידי ונצחי.
בני אהרן הקדושים מהעולם,  נסתלקו שני  ומעתה אצל אהרן הכהן כאשר 
נחסר לאהרן הכהן קידוש ה' שהיה בא מכוחו לעולם, שהרי ע"י שני הבנים 
הללו היה יכול להיות בעולם קידוש ה' גדול ונצחי שהיו מקיימים דור שלם 
שמקדש את ה'. ומכל זה היה לאהרן הכהן קיום נצחי, ועתה כל זה נחסר. 
ובוודאי היה לאהרן הכהן מה לטעון על זה, אבל הוא שתק וקיבל עליו את 

הדין.
עימו  שנתייחד  בזה  מהקב"ה  ותנחומים  שכר  לקבל  זכה  זה  שבעבור  וי"ל 
הדיבור בתורה, ופרשת שתויי יין נאמרה לו לבדו, וכאשר שמו מוזכר בתורה 
הרי כשם שהתורה היא נצחית כך שמו ישאר נצחי לעולם ולעולמי עולמים, 

ונחשב הדבר כאילו לא מת ונשאר קיים לעולמים.

רעיא מהימנא
וא"כ הוא הדין י"ל לגבי משה רבנו, שכאשר שמו מוזכר בתורה זה מקיימו 
בזה  מונחת  נא מספרך"  "מחני  וממילא כשהוא מבקש  ונצחי,  קיום אמיתי 
מסירות נפש נוראה למען כלל ישראל, ויתכן לומר שמשה רבנו שזכה להיות 
הנצחיים  חייו  את  שמוסר  כך  כדי  עד  נשגבה,  דרגה  בכזו  מהימנא"  "רעיא 
למען כלל ישראל, הוא ראוי להיות מלך על ישראל ולהנהיגם לעולם ולעולמי 
עולמים. וממילא מובן מאוד שדווקא בפרשה הזו שמרומז את ענין הקללה 
שקיבל על עצמו "מחני נא מספרך", דווקא כאן מרומז על מלכותו של משה 
רבנו בדור המדבר ולעתיד לבוא, כי רק "רעיא מהימנא" כזה שמוכן למסור 
את כל כולו בעבור כלל ישראל הוא מי שראוי לקבל את המלכות ולהנהיג 

את כלל ישראל.

עילוי נשמה
והנה מכל הדברים הללו יש ללמוד דבר גדול, שהעילוי נשמה שהבן עושה 
להוריו לאחר פטירתם הוא לא רק באמירת הקדיש, אלא עצם הליכתו בדרך 
התורה, בלימוד התורה וקיום המצוות הוא מעלה את נשמתם מעלה מעלה 
בכל עת ועידן. ובוודאי שגם אמירת הקדיש היא דבר גדול עד מאוד, כמבואר 

במדרשים, אבל יש עוד עילוי גדול ותמידי על ידי קיום התורה והמצוות.

ואפשר להוסיף בזה דבר נפלא מהתנא דבי אליהו )רבה, פרק י"ח( שכתב, 
בשלמא  לפניך,  שמו  יקרא  במה  עני  רבש"ע  הקב"ה,  לפני  דוד  אמר  "ועוד 
טובות  אבנים  וזהב  כסף  שם  על  עשרו  שם  על  לפניך  שמו  יקרא  העשיר 
יקרא שמו לפניך?  כלי חמדה שבעולם, אבל העני במה  ועל שם  ומרגליות 
ובבית  הכנסת  בבית  בנו  עומד  אם  כיצד  הא  בנו,  שם  על  שמו  יקרא  אלא 

בן איש פלוני  זה, אומר  מי  בן  ואומרים הבריות  וקורא בתורה  המדרש 
עני הוא, ונמצאו הרבים מברכים שמו הגדול על ידו. וכן אם עומד 

בנו ושואל הלכות בבית המדרש. הא למדת שאין הקב"ה 

פגם הטומאה בכלל, ואעתיק דבריו כאן: 
אנוכי עפר  חולין מבואר שבזכות שאמר אברהם אבינו  בגמ'  והנה בחז"ל 
דלית  כיסוי הדם  ואילו מצות  לב' מצות שיש בהם הנאה,  בניו  זכה  ואפר 
ביה הנאה )חוץ מהמצוה( ל"ח. ואילו הם: אפר סוטה שמתיר אשה לבעלה, 
טומאה  שספק  לומדים  )ומשם  ודאי,  כאסורה  נחשבת  הייתה  זאת  ולולא 
ברשה"י ספקו טמא( ועוד הפרה אדומה, שלולא זאת הייתה האדם נשאר 

בטומאה.
ושאלתי מגמ' סוף נזיר שמבואר שמי שאינו יכול להטהר מהפרה אדומה 
לא נטמא לכתחלה, לכן הגויים לא נטמאים כי אין להם טהרה, גם אין להם 
טומאה, וא"כ איזה הנאה יש לנו מפרה אדומה, הרי כל מה שאנחנו טמאים 

הוא מצידו, א"כ שלא היה פרה, ולא יהיה טומאה.
וי"ל שאילו כן לא היו מטמאים אחרים אבל עדיין היה רושם הטומאה ולא 
היה יורד, ועכשיו יורד משום האפר פרה. ואהני לנו להיות חפשי מהפגם 
ההוא. )ואה"נ שהנאה כאן הוא הנאה רוחנית(. עכ"ד מרן הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל.

ואתה תצווה - מעלת משה רבנו 
הרב אבא קליינרמן

"ואתה תצווה את בני ישראל וגו'". )פרק כ"ז פסוק כ'(, כתב הבעל הטורים, 
"ואתה תצווה, לא הזכיר משה בזה הסדר מה שאין כן בכל החומש שמשעה 
שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה, והטעם משום שאמר מחני נא מספרך 

אשר כתבת וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה".
הנה לאחר חטא העגל כתוב בפרשת כי תשא שמשה רבנו ביקש מהקב"ה 
ל"ב(  פסוק  ל"ב  )פרק  בפסוק  וכתוב  החטא,  על  ישראל  לכלל  שימחל 
שהתפלל ואמר לפני הקב"ה "ועתה אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא 
מספרך אשר כתבת". ועל זה כותב כאן בבעל הטורים כיון שמשה רבנו אמר 
"מחני נא מספרך" וקללת חכם אפילו על תנאי באה, ממילא כאן בפרשה 

הזו נתקיימה אצלו הקללה הזו, ולכן לא מוזכר שמו בפרשה.

אתה תצווה - מלכות משה רבנו
האור החיים כתב כאן בתחילת הפרשה, שבפסוק "ואתה תצווה" מרומז על 
מלכותו של משה רבנו, והלשון תצווה הוא לשון של מלכות ושררה. וכתב 
ה' למשה המלכות  זמן תת הכהונה לאהרן ברר  כי הגיע  ירמוז לצד  "עוד 
אומרו  דרך  על  ישראל,  בני  את  תצווה  אומרו  והוא  ישראל,  על  והמליכו 
ויצוהו ה' לנגיד וגו'. והגם שבארץ מצרים אמר הכתוב ויצום אל בני ישראל, 
ופירשנו שם שעשאם מושלים בעם, כאן יחד משה למלכות ישראל ואהרן 

כהן".
רק  לא  רבנו  ה"אור החיים", שהמלכות של משה  כותב  ובהמשך הדברים 
תצווה"  "ואתה  וזהו  הגואל,  יהיה  הוא  לבא  לעתיד  גם  אלא  בזמן המדבר 
יתבאר הכתוב על דרך מאמר הובא בספר  "ובדרך רמז  וכתב  לשון עתיד, 
זוהר חדש כי ד' גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד, 
ג'  יצחק,  בזכות  נגאלו  ב'  ע"ה,  אבינו  אברהם  בזכות  נגאלו  הראשון  גלות 
בזכות יעקב, והד' תלוי בזכות משה, ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין 
עוסקים בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה, וזה 
כי  דרך  על  ישראל,  בני  את  תצווה  ואתה  באומרו  כאן  הכתוב  שרמז  הוא 
מלאכיו יצוה, או על דרך אומרם ז"ל אין צו אלא מלכות, כי הוא ימלוך עלינו 

לעתיד, ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה וכו'".
ובפרשת ויחי )בראשית פרק מ"ט פסוק י"א( מביא האור החיים עוד רמז 
ידעת דברי הזוהר הקדוש כי משה  יהיה הגואל, וכתב "הלא  שמשה רבנו 
לגבולם  בנים  וישיב  אותנו  יגאל  הוא  אבותינו  את  גאל  אשר  הגואל  הוא 
זה  )ואפשר לרמוז את  וכו'".  ה'וא שיהיה ר"ת "משה"  דכתיב מ'ה ש'היה 
בתפילת שחרית של שבת, "ישמח משה במתנת חלקו", המילה ישמח זה 
אותיות משיח(] ולפי זה מבואר בדברי בעל הטורים והאור החיים, שבפרשה 
מרומזים שני דברים הפוכים זה מזה, מצד אחד מרומזת כאן קללה למשה 
רבנו ששמו נמחה מהפרשה הזו ואינו מוזכר, ומצד שני מרומז כאן מינוי של 
גדולה ומלכות למשה רבנו, שכאן הוא הוכתר מהקב"ה להיות לבדו מלך על 

ישראל בדור המדבר ולעתיד לבוא.

מסירות נפשו של משה רבנו לכלל ישראל
רבנו  זה בזה, דהנה מה שמשה  ויתכן לומר ששני הדברים הללו קשורים 

מצידו  בזה  היה  כתבת",  אשר  מספרך  נא  "מחני  מהקב"ה  ביקש 
היא  התורה  שהרי  ישראל,  כלל  עבור  נוראה  נפש  מסירות 

נצחית לעולם ולעולמי עולמים, וכאשר שמו מוזכר 

 



נותן בנים בעלי תורה אלא לעניים שנאמר אל תגזול דל כי דל הוא".
ובזית רענן מפרש, אל תגזול דל כי דל הוא, כי מה יש לגזול מן הדל כי אם 
דבר זה שבנו יודע לקרות ולשנות, ואל תמנעהו מכך, רואים מזה את אותו 
יסוד שכאשר הבן לומד תורה הוא מציב שם וזכר להוריו בעולם, וזה הנחת 
רוח הגדול ביותר שאדם יכול לעשות להורים שלו כאשר מכחם הוא מקדש 

את שם ה' בעולם.
ואגב יש ללמוד מזה דבר נורא, כמה צריך להזהר שלא להפריע לבן יתום 
בלימודו, משום שהלימוד הזה בתורה הקדושה הוא עושה את הנחת רוח 
הגדולה  החשיבות  את  ללמוד  יש  זה  מכל  עדן,  בגן  הוריו  לנשמת  גדול 
בעשיית כל המעשים לשם שמים שזה כל האדם, ובזה נזכה לעשות נחת 
רוח לאבינו שבשמים, ונחת רוח לעילוי נשמתם של אבותינו נ"ע, ולא ישמע 

עוד שוד ושבר בגבולנו מעתה ועד עולם.

ז' אדר - תענית צדיקים
הנה ראיתי בעיני עובדה נפלאה אצל אחד מזקני נקיי הדעת שבירושלים, 
כאשר לעת זקנותו היה חולה וחלוש והגיע לבית הכנסת עם כסא גלגלים, 
והנה ביום ז' אדר יום היארצייט של משה רבנו ע"ה, אמרתי לו היום היארצייט 
של משה רבנו ע"ה, וכששמע כך התאנח והתחיל לבכות "אוי משה רבנו, אוי 
משה רבנו". וראו עליו בחוש שמצטער צער אמיתי על האבידה הגדולה של 

הסתלקותו של משה רבנו ע"ה.
הוא  הצדיק  של  הסתלקותו  יום  כלל  בדרך  דהנה  ולומר  להוסיף  חשבתי 
יום הילולא, כמו הילולת רשב"י ועוד צדיקים שביום היארצייט שלהם יש 
הילולא ושמחה על ההשפעה הגדולה שיורדת ביום הזה, ואילו אצל משה 
רבנו רואים שיום היארצייט שלו נקבע לתענית צדיקים. ובפשוטו יתכן לומר 
שאצל משה רבנו זרעו לא המשיך את מנהיגותו אלא זה עבר ליהושע בן נון, 

לכן יום הסתלקותו נחשב ליום צער שפסקה מנהיגותו בלא המשך.
מהימנא"  "רעיא  של  סילוקו  על  מצטערים  שאנו  עוד  לומר  אפשר  אמנם 
"ישמח משה  נאמר  ועליו  ישראל,  כלל  הצלת  בשביל  כולו  כל  את  שמסר 
במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו", "עבד נאמן" הכוונה שהיה עבד נאמן 
לה' ולתורתו ולצאן עם מרעיתו, וכזה רעיא מהימנא אין לו תמורה לעולם 
דבי אליהו  איתא בתנא  בכל תלמיד חכם שמת  ובאמת  עולמים.  ולעולמי 
)זוטא, פרק ט"ז( "תלמיד חכם שמת ולא הניח תמורתו ראוי לכל ישראל 
להתאנח עליו לעולם ולעולמי עולמים", ומעתה כל שכן משה רבנו שלא 
הניח תמורתו גם במנהיגותו ובמסירותו בתכלית לצאן עם מרעיתו, ובוודאי 

שיש לזוכרו ולהתאנח על אבידתו הגדולה בכל שנה ושנה.
ועל זה באמת אפשר לבקש ולהתפלל מכל הלב, "רחמנא אידכר לן קיימיה 
דמשה נביא", שהוא קיים וזכותו קיים, והוא עתיד להתגלות אלינו במהרה 

בימינו, ויתקדש שמו יתברך לעד ולנצח נצחים אכי"ר.

אין מעבירים על המצוות – בלחם משנה 
)השמטה(

הרב אריאל בן שלום
לע"נ מו"ח הר"ר צבי ב"ר אפרים זללה"ה

כתב השו"ע רע"ד א', בוצע על שתי כיכרות ופורס התחתונה ]בליל שבת, 
וזאת לפי הקבלה[. והב"ח תמה. שבכך שפורס התחתונה ולא העליונה עובר 
על דין ד'אין מעבירים על המצוות', ובכך שדוחה העליונה שהיא יותר זמינה 

נחשב שעובר על המצוות, ולא מצינו שדוחים הדין בגלל הקבלה.

וכתב הט"ז: ואני נהגתי, שמניח התחתונה קרוב אליו, ואין כאן מעביר על 
המצוה. ]ובמ"א כ' עצה אחרת[.

ויש לדון הלכה למעשה. במי שלא עשה עצה זו בשעת הברכה; האם יפרוס 
על  'מעביר  יהיה  העליונה, שלא  יפרוס  או  דברי השו"ע,  לקיים  התחתונה 

המצוות'. 

והנה בשו"ע משמע דלא חשש ל'מעבירים על המצוות'. ואף בט"ז כ' הלשון 
'ואני נהגתי', וקצת משמע דהוה רק לרווחא דמילתא. ולשי' הט"ז, אף בלא 

עצה זו, אפשר לפרוס התחתונה. ולפ"ז לכאורה אכן יש לפרוס התחתונה.

ב[ אלא דהא גופא צריך תלמוד, מדוע ליכא בהא איסורא ד'אין מעבירים 
על המצוות'.

היינו: מצוה הבאה  על המצוות'  ד'מעבירין  ונראה, 

 

לידך אל תחמיצנה, וזה רק כשאוחז בחפצא של המצוה – ועוזב אותה. וכגון: 
שאוחז בתפילין, דדין הוא שלא יעזבנו, אף שעושה זאת כדי להתעטף תחילה 
על  מעבירים  ואין   – המצוה  של  בחפצא  אוחז  שהוא  משום  וזאת  בציצית. 
המצוות, משא"כ הכיכר שבוצע עליו לכבוד שבת - אינה חפצא של מצוה, ואף 
שהגברא מקיים מצות סעודת שבת באכילתה, אולם אי"ז חשוב חפצא של 

מצוה שיהיה בו דין 'אין מעבירין על המצות'.

ג[ ויסוד זה שאבתי מתורת מרנא הגרי"ז זצוקלה"ה.

על  הדם  זורק  הפנימיות  דחטאות  איתא,  מקומן'  ב'איזהו  בזבחים  במשנה 
המזבח, והנותר שופך על יסוד המזבח החיצון. ועל איזה צד ביסוד המזבח 
שופך? איתא בגמ': דשופך על היסוד בצד שכנגד פתח אוהל מועד. וביארו 
הראשונים מהדין ד'אין מעבירין על המצוות', שהרי לאחר זריקת הדם יוצא 
היסוד  בצד  תחילה  פוגע  והרי  היסוד.  על  הנותר  לשפוך  כדי  מועד,  מאוהל 
שהוא כנגד אוהל מועד, ואם יעזבנו לצד אחר עובר על הדין ד'אין מעבירים 

על המצוות'. 

והתוס' בזבחים נ"א חולקים, וס"ל דאין בזה דין ד'אין מעבירין על המצוות'. 

וביאר הגרי"ז, דמעבירין על המצוות הוה כשאוחז בחפצא של מצוה. ועתה, 
המצוה  דאין  היסוד,  ולא  המצוה,  של  החפצא  הוא  הדם   – הדם  בשפיכת 
'ביסוד' אלא 'בדם', וא"כ אין בעזיבת היסוד כדי לקיים 'שפיכת שיריים' בצד 

אחר - 'מעבירים על המצוות'.1

ד[ והנה הגרי"ז שם, צעד בעוד מהלך נפלא. וביאר, מדוע אין בכל מעבירים 
'שפיכת שיריים' בצד  ומבצע  בו,  על המצוות, שעוזב את צד היסוד שפוגע 

אחר.

בכל היסוד.  וביאר, דהנה הדין שפיכת שיריים על היסוד, הינו לשפוך הדם 
פשוט,  וזה  היסוד.  כל  על  ששפך  חשוב   – אחד  מקום  על  דבשפיכה  אלא, 
שהרי כל היסוד הינה יחידה אחת, ושפיכה במקום אחד – חשיב ששפך על 

כל היסוד.

ועתה יש לחקור, האם שני הכיכרות ל'לחם משנה' חשיבי כיחידה אחת, או 
כשתי יחידות. 

ונראה דחשיבי יחידה אחת של 'לחם משנה'. ועתה, כמו שבציעה בצד אחד – 
חשוב שהיה בציעה בכל הכיכר – כך נחשב שבצע בכל שתי הכיכרות, שהרי 
הוה יחידה אחת של לחם משנה – ושוב ליכא בהא 'אין מעבירים על המצוות'.

וההוכחה דשני הכיכרות, מהוים יחידה אחת של 'לחם משנה'. דהנה איתא 
"לחם  דכתיב  בשבת  ככרות  שתי  על  לבצוע  אדם  חייב  קי"ז:  בשבת  בגמ' 
משנה", ולפ"ז היה צריך לפרוס את שני הכיכרות, בשביל שיחשב ש'בוצע לחם 
והגר"א הולכים בעיקבותיו.  והמהרש"ל השל"ה  וכך ס"ל לרשב"א.  משנה', 
נוהג  אלא דבשו"ע מבואר שפורס רק כיכר אחד, והמ"ב שם כתב דהעולם 

כהשו"ע. 

וזה צ"ע דאיך בפריסת כיכר אחד, חשוב שהיה לו 'לחם משנה', ]דאף שבירך 
- אין הברכה שייכת אליו, שהברכה היא  כיון שלא אוכל השני  על שניהם, 
על האכילה[. ועל כרחך ששני הכיכרות מהוים יחידה אחת של 'לחם משנה', 
שני   – משנה'  מ'לחם  ואכל  שבצע  חשוב   – ואכילתו  הכיכרות  א'  ובפריסת 

הכיכרות. 

1. ולכאורה יש להשיג ע"ד הגרי"ז, מהא דאיתא בגמ' במגילה ו:, דאיכא מ"ד דבשנה מעוברת, עושים 
הפורים באדר ראשון, מכיון 'דאין מעבירים על המצוות'. רואים דלא בעינן אחיזה במצוה, שהרי באדר 
ראשון אינו אוחז במצוות הפורים. והשאלה היא רק מתי לעשות את מצוות היום, ובכ"ז בהא שאינו 

מקיים מצות הפורים באדר א' חשיב 'מעביר על המצוות', וזאת משום שמשהה את המצוה.
ונראה, דהנה פורים אין המחייב זה הזמן, אלא המחייב זה הגברא שנעשה לו הנס,  אלא דיש תנאי 
דבעינן 'זמן', ועל כן היכא שמגיע הזמן ואינו עושה, חשיב שהוא עצמו דוחה המצוה ממנו, שאין הוא 

עושה 'פורים' על נס שנעשה עימו. 
ובאמת הטו"א שם מקשה שם דאי"ז תלוי בדין 'אין מעבירים על המצוות'. שהרי אין לו מצוה לפניו 
שהוא דוחה אותה, אלא השאלה מתי לעשות את המצוה. ומחדש דצ"ל 'דאין מחמיצין את המצוות'. 

וזה מושג חדש לא להשהות המצוה. 
שלא  הטו"א:  וכד'  המצוות',  מחמיצין  'אין  מדין  לו  שמזדמן  הכיכר  להעדיף  דיש  לדון,  יש  ולפ"ז 
להשהות המצוה. וי"ל דדברי הטו"א שייכי בכה"ג דבמקום לעשות המצוה עוזבה לגמרי, וכגון באדר 
א' שאין עושה אז הפורים כלל, אולם בגוונא ד'לחם משנה' שמתעסק עם המצוה באותו זמן - עם 

כיכר אחר, בכה"ג לא אמרינן 'אין מחמיצין את המצוות'. 



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

לומר קודם  להזהר  נכון מאוד  קודם שלוש התפילות-  רצון  יהי  א. 
כל שלוש תפילות הודאת היהי רצון המבואר בירושלמי פרק תפילת 
אבותי  ואלוקי  אלוקי  ה'  לפניך  אני  מודה  בשחרית:  דהיינו  השחר 
וכו' כשם שזיכיתני  אני  ובמנחה: מודה  שהוצאתני מאפלה לאורה. 
יהי  בערבית:   במערב.  לראותה  זכיתי  כך  במזרח  לראות כשהחמה 
רצון וכו' כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה כן תוציאני מאפלה 
כל  לפני  בסידורים החדשים  ]מודפס  א'(  ס"י  ריש  )ביה"ל  לאורה" 

תפילה [

ואם  ולא ישמיע קולו  ב. המתפלל שמו"ע בקול המפריע לסובבים- 
אינו יכול לכוון בלחש מותר להגביה קולו, והני מילי בינו לבין עצמו, 
ב'[  סעיף  ק"א  ס"י  ]שו"ע  צבורא  למטרד  דאתי  אסור  בציבור  אבל 
י'[.  ס"ק  קולו]מ"ב  להגביה  וכ"ש  במקצת,  קולו  להשמיע  אפילו 
ויש  לסובבים.  שגורמים  לטרדא  מודעים  לא  רבים שכנראה  וישנם 
אצל הסובבים  ולברר  לאחרים לשאול  לכל אדם החושש שמפריע 
אותו. וישנם גם כאלו שעדין לא התחילו שמו"ע ואומרים את הק"ש 

וכד' בקול רם, ומטרידים את המתפללים. 

ג. לכתוב ע"ג דף ריק המונח על ספרי קודש והנחת דף ריק בספר- 
לא ישרטט קונטרס על הספר, שהקונטרס עדין אין בו קדושה, אבל 
כשכבר כתוב עליו ד"ת יש להקל אם הוא לצורך.  אל יניח קונטרסים 
שלא נכתבו בהם ד"ת בספר, ולא שום דבר" ) מ"ב ס"י קנ"ד ס"ק 

ל"א(

עליהן  לערות  צריך  אם  להסתפק  יש  ביום  ביום-ישן  לישן  נט"י  ד. 
שלוש פעמים ויטלם בלא ברכה ]שו"ע ס"י ד' סעיף ט"ו[ ודוקא הישן 
שיתין נשמין אבל פחות מזה אין רוח רעה שורה" ]מ"ב ס"ק ל"ד[ 
וכתבו פוסקי זמנינו, ופוסקי הדור הקודם שהמנהג הוא שחצי שעה 
הוי שיתין נשמין. וא"כ ביותר מזה צריך ליטול ידיו ג"פ ללא ברכה. 

קברות  בבית  המתים  בין  ההולך  קברות-  לבית-  שהולכים  נט"י  ה. 
כ"ג  וכתב מהרי"ל ס"י  י"ח[  ד' סעיף  ]שו"ע ס"י  נטילה במים  צריך 
שיש ליטול קודם שיתפלל על הקברות ורוחצין שנית בשובו לחצר 

בית הקברות שרוחות רעות מלוין החוזרין" ]מ"ב ס"ק מ"ב[

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:
* * *

כי תשא – דברים שבכתב בע"פ
ויקהל – שמן המשחה

הערות לפרשת השבוע
"ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שטים תעשה אותו"

בלא"ה מפרש  דהרי  דהוא מקטר קטורת,  לומר  בעבודת המזבח  יל"ע אמאי פתח 
הכתוב להלן עבודת המזבח דכתיב והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבוקר בבוקר 
וגו', וכיוצ"ב דארון ושולחן ומנורה דאך בסוף עשייתן דכל חד וחד אזי הוא דמפרש 

הכתוב ענינם ועבודתם, וצ"ב.
והנה איתא בויק"ר )פ"ז ה'( ואש המזבח תוקד בו, אר"פ ואש המזבח תוקד עליו 
אין כתיב כאן אלא תוקד בו, האש היתה מתוקד בו, תני בשם ר"נ קרוב למאה ושש 
עשרה שנה היתה האש מתוקדת בו, עצו לא נשרף ונחשתו לא ניתך וכו', אמר רשב"ל 
אף מזבח הקטורת כן, שנא' ועשית מזבח מקטר קטורת, מתקטר בקטורת אין כתיב 
כאן, אלא מקטר קטורת, המזבח היה מקטיר את הקטורת, ופי' המפ' דהיינו דהאש 

היתה נאחזת בעץ המזבח ולא היה נשרף ומעשה ניסים היה ע"ש. 
דלא  מיד להשיב  דהוצרך  לפי  לומר מקטר קטורת,  דלכך פתח הכתוב  י"ל  מעתה 
תתמה האיך לא ישרף העץ, ולזה השיב מקטר קטורת דאדרבה וביותר דהמזבח הוא 

מקטיר את הקטורת, כלומר דיהיה זה מעשה ניסים דלא ישרף. 
הרב יצחק זאב דיסקין

"ומלאת את ידם"
והלבשת אותם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אותם ומלאת את ידם וקדשת 
ידים לשון חינוך כשהוא  וז"ל, ומלאת את ידם, כל מלוי  וכיהנו לי, ופירש"י  אותם 
נכנס לדבר להיות מוחזק בו מואתו היום והלאה הוא מילוי וכו' עכ"ל. והרמב"ן הגיש 

על פירש"י וז"ל, ולא הבינותי איך יבא לשון מלוי ידים לחנוכת כל דבר וכו' עכ"ל.
את  להביא  צריך  דהמחנך  בחינוך  הוא  גדול  יסוד  דהנה  רש"י  שיטת  לבאר  ונראה 
המתחנך להכרה דהוא מקבל לידיו תפקיד, והיינו שיבין המתחנך שמוטל עליו דבר 
חשוב שהוא נבחר לעשותו עקב היותו ראוי לעשיה זו, ומשום כך נבחר הלשון מילוי 
ידים לבטא את משמעות החינוך, וזאת כדי לאלפינו בינה שמהות החינוך היא להטיל 
נבחר  הבנה שהוא  לעשות את המעשה המבוקש מתוך  על המתחנך  את התפקיד 

לעלות בדרגה ולמלא ידיו בעשייה נכבדה.
והנה בעל הטורים בראש הפרשה ציין דלא הוזכר משה רבינו בפרשתינו כלל, מה 
שאין כן בכל פרשיות התורה שמאז שנולד משה רבינו אין פרשה שאינו מוזכר בה 
ונראה לומר דדוקא בפרשתינו הוסתר שמו של משה משום שהיא פרשת  ויעו"ש, 
הוא  החינוך  ענין  כנתבאר  והנה  הכהנים,  ובנין  אהרן  וחינוך  וכליו  המשכן  חינוך 
להעמיד את המתחנך באופן כזה שיבין שהוא ואין בלתו מיועדים לתפקיד המסויים 
שהוא מעותד לו, ולפיכך יזדרז לקבל ולעשות את המוטל עליו, ומשום כך הסתירה 
המתחנך  את  להביא  שהיא  החינוך  תורת  את  ללמדינו  משה  של  שמו  את  התורה 
להכרה שמקבל לידיו תפקיד ולא רק מקיים את ציווי המחנך, ולשם כך הוסתר שמו 
של המחנך כדי שלא יחשוב המתחנך שמחוייב רק כדי לרצות את המחנך או כדי 
לקיים את מצותו ולהגשים את שאיפתו של המחנך, אלא שיגיע להכרה שכל חובתו 
אל  להביאה  נפשו  את  ולזכות  ולהשלים  העולם  בזה  תפקידו  לקיים  ורק  אך  היא 

התכלית הנרצית אצל השי"ת.
הרב יהודה שניידר 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

נר  זך כתית למאור להעלת  זית  ויקחו אליך שמן  ישראל  בני  "ואתה תצוה את  א. 
תמיד" )כ"ז, כ'( יל"ע מדוע נכתבה המנורה בין ציווי מלאכת המשכן לציווי עשיית 

הבגדים.
ב. יל"ע מדוע את ציווי לחם הפנים אמרה התורה בתוך ציווי עשיית השולחן בפרשת 
תרומה, ואילו את ציווי הדלקת המנורה לא אמרה בכלל ציווי עשיית המנורה, אלא 

בתור מצוה בפני עצמה אחר שנגמר הציווי על מלאכת המשכן.
ג. עוד יל"ע אמאי השמן למאור היה אחד מהדברים שנצטוו ישראל להביא בנדבת 
המשכן, ואילו להביא סולת ללחם הפנים לא נצטוו בנדבת המשכן על אף דהציווי 
במצוות  נאמר  לא  המנורה  הדלקת  על  והציווי  המשכן  במלאכת  נאמר  הלחם  על 

עשיית המשכן.
ד. עוד יל"ע אמאי לא נצטוו על מזבח הקטורת ועל הקטרת הקטורת עד אחר פרשת 
המילואים הכתובה בסוף פרשת תצוה ואילו הבשמים לקטורת היה אחד מהדברים 

שנצטוו ישראל להביא בנדבת המשכן, וזהו להיפך מלחם הפנים שלא היה 
בנדבת המשכן והציווי עליו היה בתוך עשיית המשכן.

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

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


