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תגובות קושיא

שהעיטוף אינו רק מכשירי מצוה להיות לבוש בבגד עם ד' כנפות. ג' ועוד הביא השו"ע שם 
יכוין ב'התעטפו' ומשמע שאז מקיים המצוה. ד' בגמ' בערכין ד"ב ע"ב אמרו דקטן היודע 
הם  שם  שנאמרו  השיעורים  דכל  הגרי"ז  שם  העיר  וכבר  בציצית  מלבישו  אביו  להתעטף 
לענין אם הקטן יודע לקיים כל פרטי המצוה אבל העיטוף לכאו' אינו מפרטי המצוה רק 
מכשירי מצוה שיהי' לבוש בבגד ועי"ז יתחייב בציצית, ומכל זה משמע דיש מצוה בעצם 

מעשה העיטוף.
והנה הקה"י ביבמות סי' ד' הביא קו' האחרונים איך ילפינן מכלאים בציצית דעדל"ת הא 
בציצית אפשר דהטעם משום דמצוות לאו להנות ניתנו ואין איסור בכלאים כשאינו נהנה 
מהם [ויש חולקים בזה] ותירץ הקה"י דכיון דאין המצוה בכל הבגד רק במציאות הציצית 
בקצוות הבגד וכמו שאינו מקיים בכל הבית מצוה כשיש בבית מזוזה, א"כ לא שייך לומר 
ואילו  בטלית  היא  הכלאים  דהנאת  כלל  להנאה  שייכת  המצוה  אין  כי  ניתנו  להנות  לאו 

המצוה היא בחוטי הציצית.
לאו  דמצוות  הכלל  היה  שוב  דא"כ  בבגד  בעיטוף  מצוה  קיום  דאין  בדבריו  מוכח  ולכאו' 
חיים  במשמרת  ראיתי  אבל  בעיטוף,  ההנאה  את  מביאה  שהמצוה  כיון  ניתנו  להנות 
(להגרח"פ בהל' ציצית) שכתב כדברינו דנעשה הטלית גופא חפצא דמצוה ומקיים מצוה 

בבגד עצמו, ועפ"ז סתר את דברי הקה"י.
ע"ב  ד"צ  ביבמות  התוס'  בדברי  תלוי  לכאו'  בעיטוף  מצוה  יש  אי  זה  נידון  עיקר  ואמנם 
ד"ה כולהו שבתחילה כתבו דהמבטל ציצית הר"ז בשוא"ת כיון דרק אחר העיטוף מתחייב 
בציצית ואז מבטלו בשוא"ת, ולבסוף כתבו 'מדמברכינן להתעטף בציצית משמע דבשעת 
העיטוף עביד מצוה', ומשמע ב כוונתם דא"כ אף הלובש ד' כנפות בלא ציצית עובר בקום 
ועשה. ובחידושי ר' ראובן (סוכה סי' ד') ובמג"ג (או"ח סי"ג סוד"ה והנה) כתבו שזה המו"מ 

בתוס'.
ועפ"ז יתכן דמש"כ רש"י שיש ענין 'טלית נאה' זהו מחמת מצות העיטוף הנוספת. 

חילוק בין טלית גדול לט"ק 
'דבריו  עליו  שכתב  הרעק"א  (לתלמיד  עה"ת  יעקב  נחלת  בס'  חדש  דבר  ראיתי  והלום 
מתוקים לפי') בפרשתינו שאזיל ג"כ בדרך זו דיש תוספת מצוה בעיטוף אבל חלוק בזה 

ט"ג מט"ק.
וייסד דבריו על קושיית האבן עזרא בפרשתינו דאם טעם מצות ציצית 'למען תזכרו את כל 

מצוות ה' אמאי אין הולכים מעוטפים בטלית כל היום כדי לזכור את מצוות ה'.
לובשים  ולכן  המצוות  תזכרו  למען  של  הטעם  את  מקיימים  דבט"ק  יעקב  הנחלת  וביאר 
לובשים  ולכן  לבנים  המעוטפים  למלאכים  להתדמות  ענינה  הט"ג  ואילו  היום,  כל  הט"ק 
רק בתפילה שאז ראוי טפי להתדמות למלאכים. והביא שם עוד מקורות דהעיטוף בציצית 
דומה למלאכים כדמצינו בגמ' בשבת דף כ"ה ע"ב על ר"י שהיה מתעטף בער"ש בטלית 
מצוייצת ודומה למלאך ה'. ועוד מצינו בגמ' בקידושין דע"ב ע"ב שת"ח דומים למלאכים 

וציין לזה בגיהש"ס לגמ' בשבת הנ"ל. 
ועפ"ז כתב עוד לבאר אמאי חילקה התורה פרשת ציצית בב' מקומות בתורה, בפרשת שלח 
ובפר' כי תצא, דבפר' שלח אמרה תורה ועשו להם ציצית שהוא לשון ראיה וקאי על ט"ק 
שענינה לראות ולזכור מצוות ה', ואילו בפר' כי תצא אמרה תורה גדילים תעשה לך וסמיך 
ליה איש כי יקח אשה ומפרשה זו כתבו הפוסקים (עי' משנ"ב י"ז י') שרק נשוי מתעטף 

בציצית הרי דקאי על ט"ג לעיטוף.
ונראה דיש לזה סמך בפוסקים שיש מעלה וקדושה יתירה ע"י עיטוף כל גופו בט"ג, שכתב 
הביה"ל (סכ"ה) בשם הא"ר והגר"א, דלובשים הט"ג אחר הנחת התפילין אע"ג שהיה ראוי 
להקדים התדיר שזהו הטלית מ"מ מדין מעלין בקודש עדיף קודם הטלית, שהאדם עצמו 
מתקדש ע"י העיטוף בטלית ואח"כ מוסיף קדושה בקשירת הייחוד, ואי נימא שהט"ק היא 
מעלין  מקיים  כבר  שהרי  קודם,  תדיר  דין  את  לבטל  היתר  היה  לא  אזי  הט"ג  כמו  עיטוף 

בקודש ע"י הט"ק, וע"כ שהעיטוף בקדושה הוא רק ע"י הט"ג. 
ועפ"ז יתכן לומר דזהו החלוקה בין אברהם לשם, דע"י אברהם זכו למצות ציצית 

של  לטלית  זכו  שם  מחמת  ואילו  ה',  מצוות  תזכרו  למען  שענינה  בט"ק 
ציצית וזהו הט"ג שמתעטפים בו דומיא דמלאכים.

'הציצית' ו'הטלית'
הרב יעקב יצחק יונה

בגמ' בשבת (קל"ג ע"ב) ילפינן מקרא ד'זה קלי ואנוהו' התנאה לפניו במצוות בשופר נאה 
ציצית נאה ס"ת נאה וכו'. אמנם ברש"י בב"ק ד"ט ע"ב הוסיף מלבד 'ציצית נאה' גם 'טלית 

נאה' וצ"ע מאי מוסיף טלית נאה טפי מציצית נאה,
אף  א"כ  הציצית  פתילות  מלבד  עצמו  הבגד  על  נוי  חיוב  להוסיף  רש"י  שכוונת  נימא  ואי 

בבית יהי' חיוב לנאותו משום המזוזה הקבועה בו וכה"ק הדב"א (ח"ב סכ"ה ג').
הגברא  על  חיוב  גם  יש  המצוה  של  בחפצא  מצוה  ונוי  הידור  הדין  דמלבד  שביארו  ויש 
שהיה  כה"ג  גבי  ע"א  ד"ע  ביומא  ברש"י  כדמשמע  חיצוניים  בדברים  אף  המצוה  לנאות 
להתנאות  שטרח  בעליה  תפארת  ואת  הס"ת  נוי  את  לכולם  'להראות  מביתו  הס"ת  מביא 
במצוה שנאמר ואנוהו', ומשמע שגם העושה נכלל בדין ואנוהו. וכבר כתב כעי"ז בקונטרס 

הביאורים להגרמ"ש שפירא שאמר כן לפני הגרי"ז ודחאו עי"ש.
שניכר  היכא  דדוקא  לדחות  יש  לנאותו,  מצוה  יהי'  בבית  אף  דא"כ  לעיל  שהקשנו  ומה 
ניכר  לא  בבית  משא"כ  הדבר  ניכר  למצוה  שעומדת  בטלית  לכך  המצוה  לצורך  שמיפהו 

שמיפהו בשביל המזוזה.
ונראה לבאר באופן אחר ע"פ מה שהוכיחו האחרונים מכמה ראיות דבגד הטלית של ציצית 
למזוזה  בית  כגון  למצוה  המחוברים  דברים  משאר  טפי  מצוה  של  לחפצא  בעצמו  נהפך 

וכיו"ב.
מי  בזכות  חז"ל  בדברי  סתירה  מצינו  לכאו'  דהנה  המפרשים  מדברי  הוא  זה  לדבר  ומקור 
זכו לציצית, דהגמ' בחולין דפ"ט אמרו בשכר שאמר אברהם 'מחוט ועד שרוך נעל' זכו בניו 
לשני חוטין לחוט של תכלת ורצועה של תפילין, ואילו ברש"י בפר' נח איתא עה"פ 'ויקח 
שם ויפת את השמלה' (פ"ט פכ"ג) הביא מדברי המדרש דמשמע מ'ויקח' ששם לבדו לקח 
שם  המפרשים  והקשו  ציצית',  של  'לטלית  זכה  מיפת  יותר  שם  שנתאמץ  דבשכר  ואמרו 

דסותר לדברי הגמ' בחולין, ועי' ברא"ם ובלבוש מה שתירצו. 
הטלית נהפכה לחפץ מצוה

עצמה  שהטלית  נתחדש  שם  ע"י  אבל  אברהם  ע"י  זכו  ציצית  מצות  דעיקר  לבאר  ונראה 
תהפך ג"כ לחפצא דמצוה ובל"ז היה רק על הציציות דין חפצא דמצוה ולא על כל הטלית, 

[ועי' בדומה לזה בכלי יקר].
וכן יש לדקדק בספר באר בשדה (ממפרשי רש"י) שכתב שיש בזה מדה כנגד מדה דבמה 
שנתאמץ שם לכסות אביו בבגד זכה לבגד של מצוה, וגם מזה משמע שהזכות היא בבגד 
דע"י  נח)  פר'  (עה"ת  ליעקב  זאת  בספר  ביאר  וכעי"ז  עצמם,  בציציות  ולא  הטלית  של 
ההתאמצות במצוה זוכים להמשיך הקדושה אף על דברי החולין, ולכך זכה שם להפך בגד 

החולין לחפצא של טלית מצוה.
ונראה להביא ראיה לזה מדברי המשנ"ב דהא קי"ל בכל ברכה על חפץ המצוה דאם נפל או 
נאבד החפץ אחר הברכה קודם שהספיק לקיים המצוה אזי צריך לברך שוב דהברכה חלה 
רק על החפץ שהיה לפניו (כ"כ לגבי שופר בסי' תקפ"ה סק"ד, ולענין תפילין בסי' סק"נ), 

וכ"ה הדין לגבי טלית כמש"כ המשנ"ב בסי' ח' סק"ל.
ומאידך פסק המשנ"ב (ס"ח סקמ"א) דאם ראה לאחר הברכה שציצית אחת פסולה ויכול 
ציציותיו  כל  כשראה  גם  אי  ויל"ע  שוב,  לברך  אי"צ  גדול  הפסק  בלא  במהרה  להחליפה 

פסולות יהי' הדין כן דאם יחליף במהירות אי"צ לברך והמשנ"ב לא חילק.
דכיון  כמש"כ  ומשמע  המשנ"ב  לדברי  המקור  שהוא  סקצ"ג)  ח'  (סי'  החיים  ובארצות 

דה'טלית' שעליה בירך היא בידו שוב לא הוי כנתחלף לו חפץ המצוה עי"ש.
קיום מצוה במעשה העיטוף

והנה בעיקר סברא דאמרי' דהטלית עצמה נעשית חפצא דמצוה, אין בזה הכרח דמקיים 
מצוה  קיום  תוספת  דיש  שכתבו  מהאחרונים  יש  אבל  הבגד,  לבישת  מעשה  בעצם  מצוה 
ב'עיטוף בטלית' מלבד מה שמקיימים המצוה במה שלבוש בבגד כל רגע ורגע, וס"ל דרק 

משו"ה נעשה הטלית חפצא דמצוה.
ועוד  ב'  בציצית',  'להתעטף  מברכים  דהא  א'  ראיות,  מכמה  לזה  והוכיחו 

וע"כ  במעומד,  יהיו  והברכה  העיטוף  השו"ע  דפסק 

לע"נ הר"ר ברוך יצחק ב"ר שמואל גוטפרב זצ"ל
נלב"ע כ"ד סיון תשע"א 



מלקיימו אינו מנוע מגוף הלבישה. 
נמצא אם כן ששני דברי הר"י הם בעצם יסוד אחד, כמבואר בתורא"ש, מכך שהמצוה חלה 
לאחר העיטוף כדמשמע מ'כסותך', מזה למדנו שהלבישה אינה אלא תנאי למצוה ואינה 

חלק ממנה, הלכך מותר לו ללבוש גם כאשר הוא מנוע מלהטיל.
ממה  ביבמות,  התוס'  דברי  על  הקשה  שם  השאג"א  דברים,  כמה  יתיישבו  זה  בהסבר 
הכל  נחשב  הראשונה  הפעולה  שכלתה  לאחר  גם  בה,  וכיוצא  שלבישה  מכ"מ  שמוכח 
כ'מעשה', שלכך מי שהיה לבוש כלאים והתרו בו כמה פעמים אל תלבש אל תלבש, חייב 
המעשה  אם  ואף  הרמב"ם),  וכ"פ  כא  במכות  אשי  (כרב  ושהייה  שהייה  כל  על  מלקות 
הראשון היה בהתר [כגון נזיר הנכנס לבית הקברות בשידה תיבה ומגדל ובא חברו ופרע 
המעזיבה - חייב מלקות], מטעם שהמעשה הראשון מחשיב את כל ההמשך כמעשה [ע' 
באורך בשאג"א החדשות יב. וסברא זו כתב הנמו"י, ואילו הריטב"א כתב שעצם היות אדם 
לבוש נחשב 'מעשה']. ואם כן קשה מהו זה שתירצו התוס' שהואיל והמצוה חלה רק לאחר 

גמר הלבישה אין כאן מעשה, הלא סוף סוף גם הישארות במצב מלובש נחשב 'מעשה'.
ולפי ביאור הקדושת-יו"ט לא קשה מידי, כי לא נתכוונו התוס' לומר שהמשך לבישה אינו 
נידון כ'מעשה', דלעולם הוי כמעשה רק כוונתם לומר שמכך שמשמע בכתוב שהחיוב חל 
רק לאחר הלבישה, מזה מוכח שגדר המצוה הוא הטלת הציצית בבגד [ולא לבישת בגד 

מצוייץ], וממילא נחשבת עקירה ב'שב-ואל-תעשה' דהיינו מניעת ההטלה.
אכן, ליישב דברי ר"ש מדרויש יש לפרש כהאופן השני שכתבנו לעיל (כמוש"כ בקהלות 
יעקב), דלעולם מודה לסברת ר"י שהמצוה היא בהטלה ואין איסור בעצם הלבישה [ועל 
דיבמות  בסוגיא  כדמוכח  תעשה'  ואל  ב'שב  כעבירה  נחשבת  ציצית  בלא  בגד  לבישת  כן 
שבו  למצב  להיכנס  לכתחילה  שאסור  סבר  רק  לז:)]  (מנחות  אשי  רב  בר  דמר  ובמעשה 
יהיה אנוס מלקיים המצוה, ולכך אסור ללבוש הבגד בשבת. והרי כבר עמד הגרא"ו (בקובץ 
הערות ס' מח ס"ק יד,  וע' גם בקונטרס ד"ס שם) להוכיח מדברי הר"י שהאנוס אין גדרו 
ציצית,  מלהטיל  שאנוס  באופן  ללבוש  לכתחילה  התיר  מדוע  כן  שאם  מעונש,  פטור  רק 
נהי דפטור מעונש אבל הלא יכול להימנע מלבטל המצוה אם לא ילבש ומדוע לא יתחייב 
לעשות כן, אלא מוכח שבאונס איכא פטור מעיקר חיוב המצוה, וכאילו אינו מחוייב כלל. 
ואם כן בדעת ר"ש מרדויש יש לומר כאידך גיסא, שהאונס אינו אלא פטור מעונש אבל 
חיוב מצוה איכא, ולכן אסר להיכנס למצב של אונס, כי מ"מ נחשב מבטל מצוה. והשתא 

נתיישבו קושיית הר"י על הרר"ש. 

כמה דיני ציצית מגדולי הדור
הרב נחום באדנער

תכלת בציצית בזמננו
מה"חילזון"  יוצא  לא  הצבע  ופלאי:  חדש  דבר  וראיתי  התכלת,  עשיית  עניני  כמה  בדקתי 
לתכלת.  נהפך  פעולות  כמה  ידי  על  ורק  צהוב,  בצבע  יוצא  שהוא  אלא,  "תכלת".  בצבע 
(בעיקר מחמת חשיפה לשמש, וגם זה פלא שהשמיטו כל המבארים אופן עשיית התכלת 

דבר הנ"ל שהוא כ"כ נחוץ ליצירת הצבע ב"תכלת" החדש).
והנה אם צבעו הטבעי צריך להיות כעין רקיע, תלוי במחלוקת ראשונים, הרמב"ם ורש"י, 

וכדלהלן.
בלי תערובת,  הוא נצבע כצורתו  אלא,  התכלה,  עם  שום סממנים  לערב  אין  רש"י,  לדעת 
מבואר להדיא לדעת רש"י שדם החילזון הוא בצבע תכלת כבר מעצמו. [וז"ל רש"י מסכת 
מנחות דף מב עמוד ב משום שנאמר "כליל תכלת" - כל תכלת בעינן (כליל) שיהא כל 
עיקר מראה החלזון בצמר שלא יהא דבר אחר צבוע בה מתחילתה. עכ"ל. משמע שצבעו 

הטבעי מתחילת בריאתה הוא צבע תכלת.]
אמנם הרמב"ם כתב לא כן, שכתב שקודם דם חלזון הוא "שחור כדיו" ואח"כ נעשה "כעין 
הצמר  לוקחין  ציצית,  של  תכלת  צובעין  כיצד  ה"ב  פ"ב,  ציצית  הל'  רמב"ם  ז"ל:  רקיע" 
ושורין אותו בסיד ואחר כך מכבסין אותו עד שיהיה נקי ומרתיחים אותו באהלא וכיוצא בו 
כדרך שהצבעין עושין כדי שיקלוט את העין, ואחר כך מביאין דם חלזון והוא דג שדומה 
עינו לעין התכלת ודמו שחור כדיו ובים המלח הוא מצוי, ונותנין את הדם ליורה ונותנין 
בו  ונותנין  אותו  ומרתיחין  עושין  שהצבעין  כדרך  בהן  וכיוצא  הקמוניא  כמו  סממנין  עמו 

הצמר עד שיעשה כעין רקיע וזו היא התכלת של ציצית. עכ"ל.
הרי גם לפי הרמב"ם שצריך לעשות תצדקי כדי שיגיע לצבע כעין רקיע, אבל אינו צבע 
צהוב או צבע אחר, אלא, שחור. א"כ גם להרמב"ם צבע "תכלת" שיש בזמננו אינו תואם 
האדמו"ר  של  ה"תכלת"  על  מהרמב"ם  קשה  לא  זה  [ובנקודה  "תכלת".  של  להגדרתו 

מרדזין זצ"ל, כי מהדג ההוא יוצא משהו (אמנם לא "דם") בצבע שחור.]
והנה העלה ה"ישועות מלכו" [סי' ג'] שכיון שיש מחלוקת באופן הצביעה, ואין לנו הכרעה, 
א"כ (אפילו אם נמצא תכלת באופן ברור, מ"מ) אין אנו יודעים איך לעשותו, ולכן אין לנו 
להשתמש בתכלת עד שיכריע לנו תשבי. והובא דבריו בקובץ תשובות (תשובה ב') למרן 

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. 
[הרי מבואר שאופן הצביעה תלוי במחלוקת הראשונים, ומה דמכשיר זה פוסל זה. אמנם 
לפי מה שהעלנו, כמעט לא שייך למצוא תכלת שיהיה נחשב "תכלת" לכל הראשונים, כי 
אם הוא מתחילתו כחול, אז הוא "תכלת" לפי רש"י, אבל לא לפי הרמב"ם, ואם הוא שחור, 
אז הוא "תכלת" לפי הרמב"ם אבל לא לפי רש"י. והסוג שטוענים שהוא תכלת היום, הוא 

מתחילתו צהוב, נמצא שאינו "תכלת" לא לדעת רש"י, ולא לדעת הרמב"ם.]
וז"ל שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קלג 

אבל לע"ד הדבר צריך עיון גדול אף דינו של הנו"ב, שראייתו מצבע תכלת שחייבה תורה 
גם  יקשה  מזה  קושיא  איכא  דאם  מובן,  לא  חלזון  דם  בהדי  סממנים  גם  דמביא  בציצית 
נצטוה,  שלא  מין  עוד  בו  ועירב  זה  במין  לצבוע  תורה  שאמרה  בדבר  ודאי  דהא  לשיטתו, 

הרי לא שייך להכשיר כשליכא בטול כפי דיני תערובות ואף באיכא דין הבטול אסור 
לבטל לכתחלה, וא"כ איך ערבו סממנים בדם חלזון מאחר דצבע דתכלת הוא 

מדם חלזון דוקא. וזה היתה קושית התוס' מנחות דק מ"ב ותירצו 

בגדרי מצות ציצית
הרב פנחס לוי

של  חוט  לאיש  נפסק  שאם  מדרויש  שלמה  הר'  אומר  תתקמד):  המרדכי (מנחות  כתב 
ר"י  והשיב  בעשה.  עובר  לובשו  שאם  אותו,  שיתקן  עד  ללובשו  שאסור  בשבת,  טלית 
הכתוב  אמר  ולא  כשילבשנו  ציצית  בו  להטיל  אלא  אינו  דציצית  עשה  דמצות  דליתיה, 
בלשון לא תלבש בגד שיש לו ד' כנפים בלא ציצית דאז ודאי היה הדין עמו, אלא מצות 
עשה גרידא להטיל בו ציצית, ומ"מ אין הטלית אסורה ללבוש וגם אין עובר כיון שאין 
עתה יכול להטיל בו שהוא שבת, ותדע דאטו בלא מזוזה יאסר ליכנס בבית - אלא בעמוד 

ועשה קאי ותו לא.
בדעתו של ר"ש מדרויש, יש מקום לפרש בתרי אנפי; יתכן שנקט שיש איסור בלבישת 
בגד בלא ציצית, ועל כן אסור ללבוש אעפ"י שהוא אנוס מלהטיל הציצית, שהרי הלבישה 
בלי ציצית נאסרה ועל הלבישה אינו אנוס. ועוד יתכן שר"ש מדרויש מסכים עם סברת 
סובר  ואעפי"כ  ציצית,  להטיל  גרידא  עשה  מצות  רק  הלבישה  בעצם  איסור  שאין  ר"י 
שאסור להכניס עצמו למצב של ביטול מצוה באונס, על כן אמרינן ליה אל תלבש כדי 

שלא לבטל את מצות ההטלה. ויתבאר עוד להלן.
השאגת-אריה (לב) הקשה דברי ר"י אהדדי; ביבמות (צ:) הביאו התוס' בשם ר"י להקשות 
אף  פשתן,  של  בגד  בציצית [-  סדין  לפטור  חכמים  שגזרת  שם  בגמרא  שאמרו  מה  על 
שמעיקר הדין מטיל בו תכלת העשוי צמר, גזרו חכמים שלא להטיל בו ציצית צמר אטו 
כסות לילה וכד' – שאין מצוה בלבישתו ונמצא עובר בלאו דכלאים] הרי זו עקירת דבר 
מהתורה ב'שב ואל תעשה' ואינה ב'קום ועשה' ולכן יש כח ביד חכמים לעקור, והקשו 
בתוס' הרי עובר בידים כשלובש הבגד בלא תכלת, ומדוע נחשבת זו עקירה ב'שב ואל 
משמע  ד'כסותך'  שנתעטף,  אחר  עד  מיחייב  לא  עדיין  עיטוף  דבשעת  ותירצו  תעשה'. 
ואל  ב'שב  הוא  ביטולה  הרי  המצוה -  שחלה  שנתעטף  ולאחר  כבר,  בה  מכוסה  שאתה 
שחייב  כלאים,  בבגדו  שמצא  באדם  (כ.)  בברכות  דמבואר  הא  ר"י  יישב  ובכך  תעשה'. 
הרי   - ועשה'  ב'קום  תורה  דין  דוחה  אינו  הבריות  שכבוד  משום  בשוק  אפילו  להורידו 
'עשייה'  שאינה  ציצית  בלא  בגד  מלבישת  שנא  ומאי  'עשייה'  נחשבת  כלאים  שלבישת 
אלא 'הימנעות' - כי שונה כלאים שעיקר האיסור בשעת לבישה שלבש באיסור, אבל כאן 

הרי אינו מתחייב עד אחר שנתעטף כאמור. 
והקשה השאג"א, מדוע הוצרך ר"י לחדש סברא זו שהחיוב חל רק לאחר שנתעטף, הלא 
לפי דבריו המובאים במרדכי ניחא בלאו הכי, שהואיל ואין איסור בלבישה אלא מצות 
הטלה גרידא איכא, על כן כשנמנע מלהטיל הציצית נחשב מבטל המצוה בשוא"ת [גם 
אם המצוה חלה בתחילת העיטוף], ולא דמי לכלאים שהאיסור הוא בלבישת בגד כלאים.
שיש   ( ג  סופרים  דברי  בקונטרס  ונכפל  סט  הערות  (בקובץ  וסרמן  אלחנן  הג"ר  ותירץ 
על  דיבר  במרדכי  הר"י  עשייתה;  ואופן  בעצם,  העבירה  מהות  עניינים:  שני  בין  להבחין 
מהות המצוה והעבירה, לומר שאין מהות העבירה בעצם לבישת בגד בלא ציצית אלא 
מהותה היא ביטול מצות הטלה. ואולם כשאנו דנים בגדרי 'קום ועשה' ו'שב ואל תעשה' 
לענין עקירת דבר מהתורה או לענין כבוד הבריות שדוחה ב'שב ואל תעשה', סובר הר"י 
שהקובע הוא האופן המעשי של ביצוע העבירה, ואין הדבר תלוי בעיקר מהותה [והאריך 
שם לדון בענין זה], הלכך לא סגי לתרץ הגמרא ביבמות עפ"י סברת ר"י שבמרדכי, כי 
ב'קום  מהתורה  דבר  חכמים  שעקרו  ונמצא  עשייה  ידי  על  בא  העבירה  אופן  סוף  סוף 
ביטול  כאן  אין  והרי  העיטוף  לאחר  רק  חלה  שהמצוה  לומר  ר"י  הוצרך  כן  על  ועשה' - 

מצוה בעשייה כלל. 
אך עיין  (בהשמטות שבסוף קובץ הערות שם ) שהעתיק דברי תורא"ש (ביבמות שם), 
ריצב"א  הורה  'ומכאן  כתב  התוס',  כדברי  העיטוף  לאחר  רק  חל  שהחיוב  שתירץ  לאחר 
לכתחלה  אפילו  בטליתו  להתעטף  יכול  בי"ט  או  בשבת  ציצית  אחד  לאדם  נפסק  דאם 
משום דלא מיחייב עד לאחר שנתעטף'. הרי שלא רק שאין כאן סתירה בין שני דברי ר"י 
[כסברת השאג"א דרמינהו אהדדי] אלא מבואר שדברי הר"י במרדכי נובעים ומבוססים 
על דבריו שבכאן, ואין כאן שני מישורים שונים [כפי שצדד הגרא"ו], ואם כן על כרחנו 
ר"י  סברת  עם  אחת  סברא  שהם  באופן  אחר,  באופן  ביבמות  דבריהם  לפרש  צריכים 

שבמרדכי.
וביאר הדברים בספר קדושת יום טוב (לד. מובא בקה"י (מנחות כג). וכן ביאר בחידושי 
הג"ר ראובן גרוזובסקי בסוכה סי' ד ), דהנה יש לחקור בגדר מצות ציצת, האם המצוה 
הלבישה, לאמר לבישת כסות של ד' כנפות צריכה להיות באופן מסויים,  את  מגדרת 
אלא  אינה  בכסות מצוייצת, או שמא המצוה היא על עשיית הציצית ואילו הלבישה 
תנאי מקדים לחיוב אבל לא מעצם המצוה, כלומר כאשר אדם לבוש בבגד - אז חלה 
מצות הטלת ציצית. חקירה זו היא בעצם הנידון דלעיל, האם במצות ציצית כלול איסור 
לבישה בלא ציצית, כלומר מאחר והתורה ציוותה על צורת לבישה של טלית מצוייצת, 
הרי ממילא כשלובש טלית שאינה מצוייצת עובר בלבישה עצמה על מצות התורה [אבל 
ודאי אין שייך כאן גדר 'איסור עשה', דזה לא אמרינן אלא בכגון 'כל צפור טהורה תאכלו' 
ודאי  כאן  אבל  טהורה,  אכילת  על  מצוה  ואינה  טמאה  אכילת  לאסור  באה  שהמצוה 
היא 'מצוה' ולא 'איסור', ומ"מ יתכן שהמצוה מסיימת ומגדירה את צורת המעשה, וכל 

שמשנהו הרי עובר על המצוה].
והנה בשם הג"ר ברוך בער זצ"ל (הביאו חתנו הג"ר ראובן שם) נקט כפי הצד הראשון, 
שמצות ציצית היא 'סדר בלבישה' להיות הלבישה בצורה מסויימת ולא בצורה אחרת. 
ואולם הר"י בא להוציא מדעה זו. ואמר שמלשון 'כסותך' משמע שרק לאחר הלבישה 
מתחייב בהטלה [בדומה למצות מזוזה 'על מזוזות ביתך' ומצות מעקה 'לגגך' - כלומר 
לאחר שאתה דר בבית, אתה מצווה לקבוע בו מזוזה ולעשות לגגו מעקה], ומזה מתבאר 
שהלבישה מהוה רק תנאי למצב שבו נאמרה המצוה, אבל אין הלבישה עצמה מהמצוה. 
מפני כן כשנמנע מלהטיל נחשב כמבטל העשה ב'שב ואל תעשה' ולא ב'קום ועשה', 

שאנוס  שבשבת  ההלכה  יוצאת  ומכאן  המצוה.  מגוף  הלבישה  צורת  אין  כי 
מלהטיל מותר ללבוש, כי כאמור אין דין המסיים את עצם הלבישה 

אנוס  הוא  אם  גם  הלכך  לבישה,  של  במצב  החל  דין  אלא 

 



שפיר דעם הסממנים נקראת "תכלת", וכוונתם דלא היתה הקבלה שיצבעו בדם חלזון 
שהיה לנו לומר דהוא בדם חלזון לבדו, אלא שהיתה הקבלה שיצבעו בדם חלזון בעירוב 
תורה.  שאמרה  ה"תכלת"  זה  דאין  פסול  לבדו  חלזון  בדם  יצבעו  אם  ואדרבה  סממנים, 
וכפי שאיתא ברמב"ם פ"ב מציצית ה"ב שדם החלזון עצמו הוא שחור כדיו ואינו צבע 
תכלת שדומה לרקיע כלל הרי בהכרח הוא דוקא בעירוב סממנים שמזה נעשה בצבע 

תכלת, ובודאי רק עם הסממנים נקרא "תכלת" כדכתבו התוס', וכו' עכ"ל.
ע"ש עוד, ועכ"פ יוצא מדבריו כעין דברינו, שחוץ מזה שלא יודעים איך לעשות מעשה 
ואילו  הסממנים,  בלי  "תכלת"  אינו  שלרמב"ם  "תכלת",  שם  לעצם  נוגע  זה  הצביעה, 

לרש"י אינו "תכלת" עם הסממנים. 
***

שו"ת למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בענין הפרדת הציצית בחול ובשבת
שאלה: האם מותר להפריד חוטי הציצית בשבת?

תשובה: בזמנינו אין צורך כי לא מסתבכים כ"כ. וגם אין איסור במקרה זו.
אמנם אם הסתבכו מאוד אז יש צורך להפרידם, וגם יש איסור בשבת.

שאלה: איזה איסור שבת יש?
תשובה: יש כמה איסורים: 

שאלה: יש גם "תיקון מנא" ו"פוסל פסילים"?
תשובה: גם זה וגם זה, ודוקא כשהסתבך הרבה, אבל אינני בטוח שאסור מדאורייתא.

שמותר  מהרב  שהבנתי  שלי  ציצית  לגבי  פעם  עוד  שאלתי  תש"ס  שופטים  פ'  [ובשבת 
להפרידם בשבת אע"פ שמסובכים קצת, והסכים שמותר. (ואז שאל אותי כמה זמן יש 
לך ציציות אלו?" והשבתי "יותר משנה", ואמר "בסדר". וצ"ב למאי נפקא מינא, ומשמע 

שאחרי הרבה שנים עלולים להסתבך יותר.)

המטיל חוטי תכלת בציצית בימינו,
יתכן שהפסיד גם את מצות הלבן

הרב ישראל מאיר מורגנשטרן 
עפ"י מאמר הגר"ד גליס שליט"א

כידוע, בנושא הציצית מזה כמה שנים יש טוענים שמצאו את ה'תכלת' האמיתית. כאן 
לא באנו כלל להכנס לשאלה של אמיתות 'תכלת' זו והשאלות הכרוכות בזה, אלא לדון 
אילו אכן בידינו ה'תכלת' האמיתית האם נכון הדבר לקיים בו מצות תכלת בציצית, או יש 
בזה חשש הפסד לכל קיום המצוה של ציצית גם לתכלת וגם ללבן. (ישנה טענה נפוצה, 
'מה בכך שנקשור את חוטי התכלת, גם אם אין זה התכלת - לא יועיל, לא יזיק'', ברם 

יתכן להיפך, 'אם יועיל, יזיק', אם אכן זה תכלת הרי יפסיד). 
הדברים שכאן מקורם במאמרו היסודי והמקיף של מו"ר הג"ר דניאל גליס שליט"א, מחבר 
הספר הגדול 'ידות המשנה' על מ"ב הל' ציצית (הרב הנ"ל עבד על ספריו אלו במשך קרוב 
ל-20 שנה). מאמרו מופיע בספרו חלק ב', סי' יג, במאמר הקיף בהרחבה וביסודיות את כל 
צדדי הנידון שלפנינו, ובהרחבת המקורות והסברות. (הספר נמצא באוצר החכמה גירסא 
14, וכמו"כ ניתן לקבל את המאמר אצלי או במייל: il.co.okmail@3199). כאן באנו רק 

להציג בקצרה ממש את ה'נושא', והמעיין הישר יראה את הדברים במקורם. 
*

נקדים בשלשה ידיעות בסיסיות בנדון שלפנינו. 
המתחלקת  גדולה  ראשונים  מחלוקת  ישנה  בציצית  הנצרכים  התכלת  חוטי  במספר  א. 
ח'  מתוך  ד'  לעשות  שצריך   - התכלת)  פרק  (ריש  ותוס'  רש"י  שיטת  מחנות.  לשלשה 
החוטים מתכלת. דעת הרמב"ם (פ"א ה"ו) חוט אחד מתוך הח' צריך לעשות תכלת. דעת 

הראב"ד (בהשגה שם) שני חוטים תכלת וששה לבן.
ב. הכלל, כפי המבואר במתני' ריש פרק התכלת - 'תכלת אינה מעכבת את הלבן', כלומר, 
נוסף  יסוד  ישנו  ברם,  לבדם.  הלבן  בחוטי  מצוה  מקיים  תכלת  חוטי  כלל  הטיל  לא  אם 
בדין זה, והוא מש"כ רש"י שבכל אופן, גם אם מטיל חוטי תכלת או לבן לבד, מכל מקום 
צריך להטיל לכל הפחות ד' חוטים כפולים. ובתוס' תמהו מנלן לדין זה, דילמא כשמטיל 
חוטי לבן בלבד די בשני חוטים, ורק כשמטיל גם תכלת וגם לבן צריך ד' חוטים, ותירצו: 
שני  בו  יש  בין  אחד  מין  בו  יש  בין  ארבעה,  גדילים  שנים  גדיל  דדרשינן  משום  "ושמא 

מינין".
ג. בגמ' (מ.) איתא שגזרו שלא להטיל תכלת בסדין של פשתן, והטעם משום שמא יטיל 
חוטים צבועים ב'קלא אילן' שהוא צבע דומה לתכלת ואינו כשר למצות ציצית, ומקשה 
הגמ': "ולא יהא אלא לבן", כלומר, מה איכפת לן שמטיל חוטים הצבועים בקלא אילן, 
הרי יוצא בכך עכ"פ ידי לבן. (עיי"ש התירוץ), עכ"פ מכאן למדנו שגם אם החוט צבוע 

בצבע אחר, מכל מקום יצא ידי לבן. 
*

הנידון שלפנינו. כאמור, נחלקו הראשונים במספר חוטי התכלת והלבן, וכפי שיתבאר 
לקמן ראשונים רבים כתבו כשיטת רש"י ותוס', ויש ראשונים שעמדו בשיטת הרמב"ם, 
וכן בפוסקים הובאו שני השיטות ולא נמצאה הכרעה כיצד יש לנהוג. כעת בימינו שאין 
לנו הכרעה כיצד לנהוג, נמצא שבכל צד שיעשה עלול להפסיד לגמרי את מצות הלבן, 
כגון  הלבן.  לחוטי  הנדרשים  החוטים  ממספר  בכך  משנה  האחרות  שלשיטות  מחמת 
לשיטת רש"י ותוס' שצריך ד' חוטים מתוך הח' תכלת, אם עשה כרמב"ם והטיל רק חוט 
אחד מהח' תכלת - ידי תכלת ודאי לא יצא שהרי חסר בשיעור התכלת, אך ידי לבן ג"כ 
לא יצא, ומשום שכאמור לעיל אם מטיל רק לבן צריך ח' חוטים משום דין 'גדיל, גדילים', 

וכיון שאין ח' חוטי לבן רק ז', הרי שגם הפסיד את מצות הלבן. 
"לא יהא אלא לבן": אלא שיש לטעון על זה, מה בכך שחוט זה צבוע בתכלת, מ"מ לפי 

הצד שחסר לו במנין חוטי התכלת, נימא - 'לא יהא אלא לבן', כלומר, יש כאן ח' 
חוטים של לבן, שהרי 'דל מהכא' את צבע התכלת, יש כאן ח' חוטי לבן. 

ברם, יש חילוק יסודי ומוכרח, בין כשצבע ב'קלא אילן' שאמרינן 

 

'לא יהא אלא לבן', מכל מקום לגבי תכלת אין אומרים כן. שהרי במתני' אמרינן: "התכלת 
אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת" ופירש"י: "אע"ג דמצוה לתת תכלת 
ב' חוטין [ולבן ב' חוטין] בציצית, כדמפרש לקמן, אפ"ה אין זה מעכב את זה, ואי עביד 
ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא", כלומר, אם עשה ארבעתן תכלת, אף שלא קיים מצות 
לבן, מ"מ אין מעכב ויצא מצות תכלת. וצ"ב, מדוע יצא רק מצות תכלת, הרי כיון שלתכלת 
די בב' חוטים מתוך הארבע, נימא על השנים האחרים - 'לא יהא אלא לבן' - ויצא גם ידי 
לבן (ואי"צ למה שאין מעכבין זא"ז שהרי יש לו את שניהם, וגם קיים שניהם). ובהכרח 
'קלא  דשאני  משום  בזה,  הנראה  והטעם  לבן'.  אלא  יהא  'לא  אומרים  אין  תכלת  שלגבי 
אילן' שהוא צבע בעלמא ואינו מבטל מהלבן את שמו, משא"כ חוטים הצבועים בתכלת 
שראויים למצות תכלת אין יוצאים בהם ידי לבן. כך שנמצא שבהטלת חוט אחד תכלת לא 

יצא לשיטת רש"י גם ידי לבן כיון שחסר במנין ח' חוטי לבן.
לרמב"ם אם עשה כרש"י ותוס': כעת יש לדון לאידך גיסא, לפי הרמב"ם אם עשה כרש"י 
ותוס' והטיל ב' חוטי תכלת וב' חוטי לבן, מה דינו. זה פשוט שלרמב"ם הפסיד את מצות 
הלבן, שהרי לא הטיל ז' חוטים. אך מכל מקום י"ל שאין בכך חיסרון כ"כ, שהרי מכל מקום 
לכל הפחות קיים לרמב"ם מצות תכלת ולא איכפת לן ממה שריבה במספר חוטי התכלת, 
(כך שגם אם הפסיד את מצות הלבן מכל מקום 'הרויח' כנגד זה לרמב"ם מצות תכלת). 
ברם, יתכן שגם מצות תכלת לא קיים, שהכס"מ (פ"א ה"ד) מפרש בטעמו של הרמב"ם 
שעושה חוט אחד תכלת וז' לבן שהוא כמבואר בדברי הרמב"ם שיש שני חלקים במצות 
הציצית - "ועשו להם ציצית" - להטיל 'ענף על כנף הבגד' והוא ע"י ז' חוטי הלבן, "ונתנו 
על ציצית הכנף פתיל תכלת" - לכרוך על ה'ענף' חוט של תכלת. א"כ אם חסר במספר 
ז' חוטי הלבן הנצרך לרמב"ם (להרבה אחרונים) הרי שאין כאן 'ענף', וממילא גם מצות 

תכלת אין כאן, שהרי כל מצות התכלת לכרוך את הענף הלבן, וענף אין כאן. 
אמנם הכס"מ בסוף הפרק פירש פירוש אחר בדברי הרמב"ם וכן נקט בב"י, שגם לרמב"ם 
אם יש לו רק תכלת יקיים מצוותו בתכלת, מכל מקום פשטות דברי הרמב"ם כפי' הראשון 
כפי שכתב בריש הל' ציצית: "ענף שעושין על כנף הבגד ממין הבגד הוא הנקרא ציצית 
מפני שהוא דומה לציצית של ראש, שנאמר ויקחני בציצית ראשי, וזה הענף הוא הנקרא 
צמר  חוט  ולוקחין  התורה.  מן  מנין  הענף  לחוטי  ואין  לצובעו,  מצווין  אנו  שאין  מפני  לבן 
שנצבע כעין הרקיע וכורכין אותו על הענף וחוט זה הוא הנקרא תכלת, ואין למנין הכריכות 
שכורך חוט זה שיעור מן התורה. נמצאו במצוה זו שני צווים, שיעשה על הכנף ענף יוצא 
ממנה, ושיכרוך על הענף חוט תכלת שנאמר ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף פתיל 
לחוש  יש  עכ"פ  לפיכך  כן,  נקטו  אחרונים  כמה  וגם  המשניות,  מפי'  מתבאר  וכן  תכלת", 
לפירוש זה שהוא היותר נראה בפשטות דברי הרמב"ם. ויש יותר להאריך בשיטת הרמב"ם, 
עיי"ש במאמר הגר"ד גליס שליט"א, וכמו"כ עיי"ש שהאריך לפי שיטת הראב"ד בדברים 
נפלאים בנד"ד בדין אם פיחת או הוסיף במנין חוטי התכלת, ואין היריעה כאן מספקת לזה.

*
כאמור לעיל, ראשונים רבים עומדים בב' השיטות, רוב מוחלט של הראשונים חולקים על 
ירוחם  רבינו  רי"ד,  ותוס'  העיטור  והמרדכי,  הרא"ש  ותוס':  רש"י  כשיטת  וכתבו  הרמב"ם 
והסמ"ק, רגמ"ה, נמו"י ואגודה, ר"י מלוניל, מהר"ם מרוטנבורג, רשב"א ויראים. וכשיטת 
הראב"ד פסק הר"ש סיריליאו. מאידך כדעת הרמב"ם כתב גם רבינו פרחיה, והמשכנות 
יעקב (סי' יג) ס"ל להכריע כשיטת הרמב"ם ומסתייע ממה שכדעת הרמב"ם מבואר בכל 

ספרי המקובלים ובזהר הק'. 
וכן להלכה, הטור (סי' יא) העתיק רק את שיטת רש"י ותוס', ואילו הב"י העתיק בתחילה 
במשכנות  וכתב  ביניהם,  הכריע  ולא  הרמב"ם  שיטת  את  מעתיק  ואח"כ  ותוס'  רש"י  את 
כאיזה  בדבר  הכרע  אין  הפוסקים  בדברי  וכן  הב"י.  בדברי  הכרעה  שאין  יח)  (סי'  יעקב 
שיטה נקטינן. (עיי"ש במאמר פירוט השיטות, ובהע' כג-כד בדעת הגר"א והמ"ב). ומכ"ז 
לביטול  חשש  יש  צד  בכל  כאשר  להחמיר  אפשרות  שאין  דדינא,  ספיקא  שמכלל  נראה 

עשה של ציצית. 
מאחר שכן, לפנינו כעת שני דרכים, או לקיים מצות לבן בודאי, או לקיים מצות לבן ותכלת 
כשיש בכך ספק שמא לא מקיים התכלת ושמא אף הלבן לא מקיים, הרי פשוט שאין ספק 
מוציא מידי ודאי. [ולא יועיל שילבש ב' ציציות, שהרי בכל אחת מהן נכנס בספק ביטול 

עשה של לבישת בגד של ד' כנפות בלא ציצית].

"ענין המרגלים"
רבי אבא קליינרמן

סיבת ושורש החטא
הנה בענין חטא המרגלים הנני מעתיק בזה דברי אבא מארי זצללה"ה, וז"ל: יש להתבונן 
בפרשה זו מה גרם להם למרגלים לחטא זה, הרי היו ראשי דור צדיקים וגדולים נשיאי 
ישראל שנבחרו מכל העם בהמלכת שכינה על כל אחד ואחד מהם ומה גרם להם לסטות 

כל כך עד שנטרדו משני העולמות.
וסוד דבר זה נמצא בזוהר הקדוש כאן, וז"ל: כולם אנשים, כלהו זכאין הוו ורישי דישראל 
(הם  בישא  עיטא  לגרמייהו  דברו  אינון  אבל  ישראל),  בני  וראשי  צדיקים  היו  (כולם  הוו 
לקחו לעצמם עצה רעה), אמאי נטלי עיטא דא (למה ולאיזו תועלת לקחו להם עצה זו), 
יכנסו  אם  אמרו  (אלא  רישין  מילמהווי  אנן  נתעבר  לארעא  ישראל  ייעלון  אי  אמרו  אלא 
ישראל לארץ יעבירו אותנו מלהיות ראשים) וימני משה רישין אחרנין (וימנה משה ראשים 
אחרים), דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין (כי אנו זכינו להיות ראשים רק במדבר) אבל 
בארעא לא נזכי (אבל בארץ לא נזכה להיות ראשים), ועל דנטלי עיטא בישא לגרמייהו 
(ועל שלקחו עצה רעה לעצמם) מיתו אינון וכל אינון דנטלן מלייהו (מתו הם וכל אותם 

שקיבלו את דבריהם), ע"כ לשון הזוהר עם פירוש מתוק מדבש.
בכניסתם  נשיאים  להשאר  יוכלו  שלא  בנגיעתם  היה  הענין  שסוד  ומבואר 

להיות  ביותר,  גדולה  מעלה  היא  נשיא  דלהיות  דודאי  אף  לארץ, 
מ"מ  וטרחם,  במשאם  ולישא  מקום  של  בניו  על  פרנס 



קולם ויבכו העם בלילה ההוא" פרש"י כל העדה סנהדראות, ומשמע שבא להפקיע שלא 
נפרש כל העדה שזה הלווים שבאמת הלווים לא היו בחטא המרגלים, אלא כל העדה זה 

הסנהדרין, וצ"ע.

לומר  אפשר  אולי  המרגלים.  את  הזכיר  ולא  בעגל,  טעו  שלא  שאומר  רש"י  דברי  ובעיקר 
והשתכנעו  טעו  שכן  לוי  מבני  יחידים  היו  הארץ,  ברעת  ודיברו  המרגלים  באו  שכאשר 
מדבריהם. אבל בעגל כתוב "ויאספו אליו כל בני לוי", שאף אחד מבני לוי לא טעה ונכשל 

בזה.

אמנם עדיין יל"ע בזה מהפסוק הבא (פסוק ב') שכתוב, "וילונו על משה ועל אהרן כל בני 
ישראל ויאמרו אליהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו". ולשון 
בני  כל  ובכלל  הזו,  בהתלוננות  השתתפו  שכולם  ומשמע  ישראל",  בני  "כל  הוא  הפסוק 

ישראל לכאורה כלולים גם שבט לוי, וצ"ע.
אלא שאפילו אם בהתלוננות הזו נכללו שבט לוי, אבל בכל זאת בעצה של שילוח המרגלים 
הם לא השתתפו, שזכות כח התורה שהיה בידם הועיל להם שבטחו לגמרי במאמרו של 

משה רבנו, בלא שום צד פקפוק.
*

מעלת שם האדם - שם שקרא לו הקב"ה
כתוב  לוי,  נולד  כאשר  ויצא  בפרשת  דהנה  הלויים,  במעלת  יפה  דבר  להוסיף  יש  והנה 
בפסוק (בראשית, פרק כ"ט פסוק ל"ד) "ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי 
אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי". ופרש"י, "קרא שמו לוי, בכולם כתיב 
ותקרא וזה כתב בו קרא, ויש מדרש אגדה באלה הדברים רבה ששלח הקדוש ברוך הוא 
גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה, ועל שם שלוהו 

במתנות קראו לוי".
מבואר שלוי זכה בזכות גדולה ועצומה שלא זכו בה שאר השבטים, והוא שהקב"ה בכבודו 
מיד  שם  אלא  ואמו  אביו  לו  שנתנו  שם  היה  לא  "לוי"  והשם  שמו,  את  לו  קרא  ובעצמו 

הקב"ה.

מהות האדם נקבע לפי שמו
והנה מצינו בכמה מקומות בחז"ל שהשם של האדם הוא מראה על מהותו, והשם הוא גם 
סיבה להחיל על האדם מעלות עליונות, שכפי מהות ענין השם כך חל על האדם מעלות 
עליונות ונשגבות או ח"ו להפך. ודבר זה מפורש בגמ' בברכות (דף ז' ב') שהגמרא מביאה 
כמה שמות מהתורה ומבארת מדוע הוא נקרא בשם הזה. ובסוף הגמרא מביאה את רות 
שריוהו  דוד  ממנה  ויצא  שזכתה  יוחנן  רבי  אמר  רות,  מאי  "רות,  "רות",  השם  ענין  מהו 
חזו  לכו  קרא  דאמר  אליעזר  רבי  אמר  גרים,  דשמא  לן  מנא  ותשבחות.  בשירות  להקב"ה 

מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ, אל תקרי שמות אלא שמות".
ומבואר בגמרא שהסיבה שרות זכתה שיצא ממנו דוד המלך שריוה את הקב"ה בשירות 
וזמירות, היה מכח זה ששמה היה "רות", שזה גרם לה לזכות הגדולה והעצומה הזו. ועל 
זה הגמרא מוסיפה ומביאה "ששמא גרים", שהשם הוא הסיבה שגרם לדבר הזה. רואים 
את היסוד שהשם של האדם הוא לא רק שם שכך הוא נקרא כדי שיידעו מיהו, אלא מונח 

בזה גם הרבה פנימיות והוא במידה מסויימת סיבה לאדם שיזכה למה שזוכה.

ויקרא משה להושע בן נון יהושע
ובאמת גם בפרשת הזו אנו רואים את היסוד הזה, שכאשר נשלחו המרגלים כתוב בפסוק 
י-ה  עליו  "התפלל  ופרש"י,  יהושע".  נון  בן  להושע  משה  "ויקרא  ט"ז)  פסוק  י"ג  (פרק 

יושיעך מעצת מרגלים".
רואים מזה שכאשר משה רבנו התפלל על יהושע שינצל מעצת המרגלים, הוא שינה את 
שהשם  שנתבאר  כמו  י"ל  והטעם  בלבד.  התפילה  לו  הספיק  ולא  ליהושע,  מהושע  שמו 
הוא הסיבה לאדם שמכוחו יזכה למה שזוכה, וממילא כדי שיהושע יזכה להנצל מעצת 
המרגלים משה רבנו הבין שבמצב הזה חייבים לשנות את שמו ל"יהושע" ואז כח השם 

הזה יפעל בו שיזכה להנצל מעצת המרגלים.

ומעתה י"ל שאם שם שניתן לאדם כל כך משפיע על האדם, שזה סיבה שיזכה למעלות 
עליונות, הרי ק"ו בן בנו של ק"ו אם הקב"ה בכבודו ובעצמו נותן לאדם את שמו בוודאי 
ששם זה משפיע הרבה על מהות האדם שיזכה בעבור זה למעלות נשגבות לו ולכל יוצאי 

חלציו עד עולם.
וא"כ יתכן לומר שהזכות הזו שזכה בה לוי שהקב"ה בכבודו ובעצמו קרא לו את שמו, זה 
הועיל לו ולכל שבטו שיזכו למעלות עליונות בתורה ובאמונה. ובזכות זו זכו לעמוד בעוז 

ותעצומות נגד כל הניסיונות שהיו במדבר.
* * *
"פר בן בקר אחד לעולה - עולה קודמת לחטאת"

"והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח 
לה' ומנחתו ונסכו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטת". (במדבר, פרק ט"ו פסוק כ"ד).

עולה  עם  הבאות  שבתורה  חטאות  שכל  חטאות,  כשאר  שאינו  א'  חסר  ופרש"י, "לחטת, 
החטאת קודמת לעולה, שנאמר ואת השני יעשה עולה וזו עולה קודמת לחטאת".

שבזה  שבתורה,  החטאות  מכל  זרה  עבודה  של  חטאת  נשתנה  מה  להבין  יש  ולכאורה 
העולה קודמת לחטאת.

ונראה לומר דהנה קרבן עולה עיקרו בא לכפר על חטא של הרהור הלב, כמבואר ברמב"ן 
בתחילת פרשת ויקרא שכתב, "וראיתי באגדה בויקרא רבה (ז' ג') תני רבי שמעון בן 

יוחאי אין העולה באה אלא על הרהורי עבירת הלב, אמר רבי לוי מקרא מלא 
העולה  על  מכפרת  העולה  תהיה,  לא  היה  רוחכם  על  והעולה  הוא 

וכליון,  חורבן  היא  מביאה  וכדומה  כבוד  של  אישית  נגיעה  איזה  בזה  שמתערב  כיון 
וגרמו  הגלגל  ידם  על  נהפך  וכו'  ע"ה  רבינו  משה  עם  לארץ  מיד  נכנסים  שהיו  ובמקום 
חורבן לעצמם ולכל דורם, וגם סיבבו לכל הגליות ועיין עוד בתהילים פרק ק"ו מה שגרמו 
המרגלים לכלל ישראל איום ונורא, והכל נגרם ע"י תערובת של נקודת כבוד לפי ערכם, 
כי זו היא כחה של נגיעת איסור שאוסרת במשהו ומהפכת את הקערה על פיה ומסוכנת 
היא ביותר כשהיא מעוטפת במעשה טוב, ואומרים בשם הגר"י סלנטר ז"ל שבעיקר הוא 

מפחד מהפרומער יצר הרע.
מושג  לנו  שאין  דעה  דור  ובפרט  הראשונים  הדורות  את  ולבקר  לדבר  קשה  ובאמת 
בגדלותם ובדקות חטאם, וכל חטאם ועונשם הכל נמדד לפי ערכם, (ועין עוד בסנהדרין 
דף ק"ב ב' בענין ביקור חטא מנשה), וכל דברינו לא באו אלא ללמד לעצמינו עד כמה יש 

לנו להזהר במעשינו שיהיה הכל לשם שמים מבלי שום תערובת של מידה רעה, עכ"ל.

שבט לוי לא חטא
הנה יש להעיר שבכל שליחות המרגלים לא מוזכר מטה לוי, משמע שהם לא היו בחטא 
המרגלים, ולא שלחו שליח משבטם לרגל את הארץ יחד עם כל המרגלים. וכן מפורש 
ברש"י בפרשת דברים (פרק א' פסוק כ"ג) שמשה רבינו ע"ה מוכיח את כלל ישראל על 
מעשה המרגלים ואומר "ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט", ופרש"י מגיד 

שלא היה שבט לוי עמהם.
ונראה לומר שהכח שהיה לשבט לוי שבזכות זה לא חטאו במרגלים הוא "כח התורה", 
נותנת  והתורה  בתורה,  עסקו  אלא  לפרעה  השתעבדו  לא  לוי  שבט  במצרים  כבר  שהרי 
לאדם את הדעה וההשקפה האמיתית בצורה הכי ברורה וחזקה בלא שום ספק, ובזה 
יכול לעמוד איתן כנגד כל הרוחות והדעות הכוזבות, ואפילו כל רוחות שבעולם באות 

ונושבות בו אין מזיזים אותו ממקומו.
ובכח התורה הם הגיעו להשקפה האמיתית, והבינו את האמת שאין לנו אלא דברי בן 
עמרם. וממילא כאשר הם שמעו את דבר ה' שאמר למשה "שלח לך אנשים", ופרש"י, 
"לך, לדעתך, אני איני מצוה לך אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים 
לפנינו, כמה שנאמר ותקרבון אלי כלכם וגו', ומשה נמלך בשכינה. אמר אני אמרתי להם 
שהיא טובה, שנאמר אעלה אתכם מעני מצרים וגו', חייהם שאני נותן להם מקום לטעות 
בדברי המרגלים למען לא יירשוה". בכח התורה הם הגיעו לאמונה חזקה בדברי ה', שהם 
אמת ויציב לעולם ולעולמי עולמים. ולכן לא התפתו ולא שלחו מרגלים משבטם, והיה 
יכול  כי  אותה  וירשנו  נעלה  "עלה  ל')  פסוק  י"ד  (פרק  כלב  שאמר  הדברים  להם  ברור 
נצליח  שם  ועלו  סולמות  עשו  אומר  והוא  בשמים  אפילו  נעלה  עלה  ופרש"י  לה",  נוכל 

בכל דבריו.
[יש לדייק עוד בדברי רש"י, שהקב"ה אומר למשה רבנו, "אני אמרתי להם שהיא טובה 
בזה  רואים  יירשוה".  לא  למען  המרגלים  בדברי  לטעות  מקום  להם  נותן  שאני  חייהם 
ה'  בדברי  האמינו  שלא  באמונה,  חיסרון  מכח  היה  המרגלים  בחטא  הנפילה  שתחילת 
שאמר להם שהיא טובה. שכאשר יש חיסרון באמונה אפילו חיסרון קטן, הקלקול שזה 

יכול גורם הוא עד הסוף עד שאול תחתית].

ויאספו אליו כל בני לוי
ל"ב  פרק  בפסוק (שמות  שכתוב  העגל  בחטא  תשא  כי  בפרשת  גם  לבאר  יש  זה  וכעין 
בני  כל  אליו  ויאספו  אלי,  לה'  מי  ויאמר  המחנה  בשער  משה  כתוב "ויעמוד  כ"ו)  פסוק 
לוי". ופרש"י, כל בני לוי, מכאן שכל השבט כשר. ומבואר שגם בעגל שבט לוי כשר היה 

ולא חטאו.
וי"ל שזכות וכח התורה נתן להם את העוז והתעצומות לעמוד ולא לזוז מהאמת, אפילו 
העינים  ממראה  מתפעלים  לא  הם  נוראה,  ותעמולה  סערה,  רוח  בחוץ  משתולל  כאשר 
דמות  והראה  בא  שהשטן  אפילו  ולכן  קונם.  רצון  לעשות  ובשכל  בדעת  איתנים  ועמדו 
חושך ואפילה וערבוביא בעולם להראות להם שבוודאי מת משה, הם לא שמעו לו ולא 

התפעלו ממראותיו ותעלוליו.
עומד  רבינו  כשמשה  ולכן  סופם,  ועד  מתחילתן  כשרים  להשאר  להם  עמד  התורה  וכח 

וזועק "מי לה' אלי" מיד ויאספו אליו כל בני לוי.

את מטה לוי לא תפקוד
הנה בפרשת במדבר (פרק א' פסוק מ"ט) כתוב, "אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם 
לא תשא, בתוך בני ישראל". ופרש"י, דבר אחר צפה הקב"ה שעתידה לעמוד גזירה על 
כל הנמנין מבן עשרים שנה ומעלה שימותו במדבר אמר אל יהיו אלו בכלל לפי שהם 

שלי שלא טעו בעגל.
ובשפתחי חכמים כותב על דברי רש"י הללו, וא"ת היה לו למנקט שלא טעו במרגלים 
במרגלים  טעו  הלווים  דגם  וי"ל  היה,  מרגלים  גזירת  בשביל  מתו  שבמדבר  מה  שהרי 
השני  בשביל  אלא  נענשו  לא  ישראל  אפילו  שהרי  נענשו  לא  לכך  טעו  לא  בעגל  רק 
עבירות, כמו שמוכיח רש"י בפרשת שלח לך (פרק י"ד פסוק ל"ג) הואיל וכתיב תשאו 
את עוונותיכם ולא נאמר תשאו עווניכם אלא ודאי שתי עבירות של עגל ושל מרגלים. 
והא דפרש"י לקמן בפרשת אלה הדברים שלא היו הלוים עמהם בשילוח מרגלים ואפילו 
בעצה לא היו עמהם כמו שאפרש לקמן בעזרת ה', וי"ל מתחילה לענין השילוח לא היו 
עמהם אפילו בעצה אבל בחזרתם כשבאו המרגלים והוציאו דבת הארץ וישאו כל העדה 
את קולם ויבכו וגו' באותה בכיה היו גם שבט לוי שאמרו ולמה ה' מביא וגו' לנפול בחרב 

נשינו וטפינו יהיו לבז וכו', ע"כ.
בעצת  היו  לא  בהתחלה  שרק  ומפרש  במרגלים,  חטאו  לוי  ששבט  בדבריו  ומבואר 
היו  לוי  שבט  גם  ויבכו  קולם  את  ויתנו  העדה  כל  ותשא  כשכתוב  בסוף  אבל  המרגלים, 

בכלל.
אמנם באמת בדברי רש"י נראה שבאמת לא חטאו במרגלים כלל מתחילתם 

את  ויתנו  העדה  כל  "ותשא  הפסוק  על  בסוף  שגם  סופם,  ועד 

 



על רוחכם כו', ועיין שם. ומסיק שם הדא אמרה אין העולה באה אלא על הרהורי הלב, 
והטעם שלפי שהוא חטא שאין מכיר בו אלא ה' לפיכך כולה כליל לה'". ועיין שם.

והנה בעבודה זרה עיקר החטא הוא רק בהרהור הלב, שהרי עצם האמונה בה' עיקרו בלב 
כמו שכתוב (דברים ד' ל"ט) "וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים 
עיקרו  ג"כ  בה',  כפירה  שהוא  זרה  עבודה  וממילא  עוד".  אין  מתחת  הארץ  ועל  ממעל 
בלב וכן כתוב ביחזקאל (פרק י"ד פסוק ה') "למען תפוש את בית ישראל בלבם וגו'". 
ומבואר שעיקר החטא בעבודה זרה הוא הרהור הלב שכופר בהקב"ה. ומעתה מובן שלכן 
צריך להקדים בקרבנות את העולה לחטאת, שצריך להקדים את העולה שעיקרה בה על 

הרהור הלב כיון שכאן עיקר החטא הוא רק הרהור הלב.
וב"ה שכיוונתי בזה לדברי הכלי יקר שכתב, "ושעיר עזים אחד לחטת, חטת כתיב חסר 
אל"ף, ועוד יש כאן שינוי כי בכל מקום שמקריבין חטאת ועולה החטאת קודמת לעולה, 
בחטא  מדבר  זה  שחטא  לפי  אני  ואומר  הוא.  דבר  הלא  לחטאת  קודמת  העולה  וכאן 
לו  קדמה  מעשה  כל  כי  ובמעשה  במחשבה  חוטא  האדם  עבירה  ובכל  כו',  זרה  עבודה 
המחשבה כו', וע"כ כל חוטא צריך להביא שתי כפרות העולה על הרהור הלב, וחטאת על 
חטא המעשה. ואע"פ שכל הרהור קודם למעשה, מ"מ המעשה קשה מן ההרהור וכו', על 
כן מביא תחילה חטאת להסיר העון הגדול תחילה, ואח"כ עולה להסיר עון ההרהור. חוץ 
מבעבודה זרה שנאמר בה למען תפוש את בית ישראל בלבם, לפי שהמחשבה בעבודה 
זרה הוא עיקר החטא כי זה דבר התלוי באמונת הלב וכל המעשים כו', על כן הוא מקדים 
העולה  באה  עליו  אשר  ההרהור  והוא  תחילה  הגדול  החטא  להסיר  כדי  לחטאת  עולה 
שנאמר והעולה על רוחכם ואח"כ הקטן והוא המעשה כו'". ועיין שם מה שהמשיך לבאר 

בזה.
*

ומצאת את לבבו נאמן לפניך - מעלת האמונה בלב
והנה מצוות האמונה בה' עיקרה בלב, ולכן מצינו בהרבה מקומות שיש הדגשה מיוחדת 
ו'  פרק  הוא (דברים,  הראשון  הפסוק  ואהבת  בפרשת  שמע  בקריאת  הלב.  על  באמונה 
פסוק ה') "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". הדבר הראשון 
שמוזכר בפסוק הוא "בכל לבבך", שהיסוד של האמונה ואהבת ה' עומד על הלב, וכשיש 

אמונה ואהבת ה' שלמה בלב שייך להמשיך הלאה "בכל נפשך ובכל מאודך".

ז'-ח')  פסוק  ט'  (פרק  בנחמיה  הפסוקים  את  אומרים  בשחרית  דוד"  "ויברך  ובתפילת 
"אתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם. 

ומצאת את לבבו נאמן לפניך".
משום  היה  כשדים  מאור  והוציאו  באברהם  בחר  שהקב"ה  הסיבה  שעיקר  בזה  מבואר 
באמונה  נאמן  היה  ע"ה  אבינו  אברהם  של  הטהור  לבו  לפניך",  נאמן  לבבו  את  "ומצאו 
שלמה לפני הקב"ה, ומשום כן הקב"ה לקח אותו וכרת עימו את הברית של ארץ ישראל 
ושאר המעלות הטובות. כי באמונה העיקר הוא הלב, וכשהלב שלם באמונה בא ממנו 

כל התוצאות הטובות.

"ותדע לך אחי היקר שאם יש אמונה יש הכל, את הכל אפשר להשיג בכח האמונה. ואם 
מתפללים לה' באמונה שלמה וחזקה, התפילה ההיא מתקבלת ביותר".

והנני להביא בזה קצת פסוקים לחיזוק האמונה.
משפטיך  צדק  כי  ה'  "ידעתי  ע"ה)  פסוק  קי"ט  (פרק  בתהילים  אומר  ע"ה  המלך  דוד 
ואמונה עניתני". ונראה לבאר שכוונת הפסוק לומר שגם בזמן שיש דין ומשפט, הדבר 
שמחזק ומעודד אותי ביותר זהו האמונה, וזה נותן לי את הכח לעמוד ולהתעודד בהכל, 
וזהו "ידעתי כי צדק משפטיך - אני יודע שמשפטך צדק ואין בהם שום עוולה, ומדוע? 
משום שאמונה עניתני - שהאמונה שהיתה לי גם בזמן המפשט היא נתנה לי את הכח 

לעמוד בזמן הקשה הזה.

עוד כתוב בתהילים (פרק פ"ו), "ביום צרתי אקראך כי תענני. אין כמוך באלוקים ה' ואין 
פירוש  וכך  נפלא,  דבר  הקב"ה  לפני  בזה  אומר  ע"ה  המלך  שדוד  לבאר  ויש  כמעשיך". 
דבריו "ביום צרתי - כאשר ח"ו מגיע אלי יום צרה, מה אני עושה ביום הזה, אקראך - אני 
מתפלל לפניך שתעביר ממני את הצרה הזו. ומדוע אני מתפלל לפניך משום כי תענני - 
משום שאני בטוח שאתה הקב"ה תענה אותי ותשמע לקול שוועתי. ומוסיף דוד המלך 
כמעשיך  ואין  ה'  באלוקים  כמוך  שאין  משום  יענני,  שהקב"ה  בזה  בטוח  ולמה  ואומר, 
- משום שהאמונה שלי בה' היא כל כך שלמה וחזקה וברור אצלי שאין כמוך באלוקים 
ה', כלומר שאין אף אחד שיכול לפעול ולעשות איזה משהו כאן בעולם מלבד הקב"ה, 
וממילא היחיד שיכול להושיע אותי הוא רק הקב"ה, וא"כ כאשר אני מתפלל בכזו אמונה 

שלמה וחזקה אני בטוח שהתפילה הזו תתקבל לפני הקב"ה ומיד יעננה.
מתוך  שלמה,  באמונה  מתפלל  אדם  שאם  התפילה,  בשעת  לאמונה  גדול  חיזוק  וזהו 
ידיעה והכרה שאין לו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים, מובטח לו שמיד יהא נענה 

בתפילה. אהה!
ולכן אומרים כל יום בתפילת שחרית סמוך לשמונה עשרה, "ומבלעדיך אין לנו מלך גואל 
ומושיע", וי"ל שאומרים כן לחזק את האמונה בשלמות לפני תפילת שמ"ע, כדי שמתוך 

כך התפילה תהא באמונה שלמה ותתקבל לפני אדון כל.

ולכן "חזק מאוד באמונת הלב בהשי"ת, ומתוך האמונה תתפלל לה', ואז בוודאי תוושע".
ואפשר לומר בדרך צחות דבר נאה, דהנה נתבאר שקרבן עולה עיקרו בא על הרהור הלב, 
והאמונה עיקרה בלב, ומעתה כאשר נתחזק באמונה שלמה, נזכה להיות בבחינת קרבן 

עולה, ונעלה מעלה מעלה עד ראש הפסגה.
יותר  תפלה  גדולה  אלעזר  רבי  "אמר  איתא,  ב')  ל"ב  (דף  בברכות  ובגמ' 

ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו 

 

אעפ"כ לא נענה אלא בתפלה, שנאמר אל תוסף דבר אלי וסמיך ליה עלה ראש הפסגה". 
מבואר בגמרא שהזכות שזכה לעלות ראש הפסגה היה בכח ובזכות התפילה. רואים בזה 

שהחיזוק בתפילה מועיל הרבה מאוד לאדם, לעלות מעלה לראש הפסגה.
ויהי רצון שנזכה בזכות האמונה שיתגלה כבוד ה' עלינו ויתקדש שמו לנצח נצחים, אכי"ר.

הודאה בתפילה
בספר  (כמבואר  יעקב"  בן  "יהודה  של  דהילולא  יומא  הוא  סיון  ט"ו  ביום  השבוע  והנה 
הודאה.  מלשון  הוא  ויהודה  לה',  הודאה  על  בא  הוא  יהודה  של  שמו  והנה  אש),  מליצי 
ובגמ' בברכות (דף ז' ב') מובא שאצל יהודה התחדש ענין ההודאה, ואיתא בגמרא "ואמר 
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שהודה 

להקב"ה עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'".
הודאה  מתוך  תהא  שהתפילה  מאוד  ראוי  הקב"ה  אל  מתפללים  שכאשר  י"ל  ומעתה 

להשי"ת, ומתוך הודאה לבקש ממנו על להבא.
ובגמ' בברכות (דף ל"ב א') איתא, "דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה 
אתה  אלוקים  ה'  וכתיב  ההיא  בעת  ה'  אל  ואתחנן  דכתיב  ממשה  מנלן  יתפלל,  כך  ואחר 
החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה 

כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו'".
מבואר בגמרא שכדי שהתפילה תתקבל הסדר צריך להיות שקודם יסדר אדם שבחו של 
הקב"ה ורק אח"כ יתפלל, שכאשר מתפללים מתוך הודאה ושבח להשי"ת התפילה ההיא 

מקובלת ומרוצה לפני ית"ש.

וידועים דבריו של הגר"א בתפילת נשמת כל חי, שמבאר את מה שאומרים "עד הנה עזרונו 
רחמיך, ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח". וכתב לבאר (משלי פרק כ"ה 
פסוק ט"ו) "כלומר מה שאתה עד הנה עזרונו הוא רחמיך ולא למענינו, ומה שאתה לא 
עזבונו הוא חסדיך, ולכן אנו בטוחים שאל תטשנו ה' אלקינו לנצח, כי אם היה בשבילנו 
היינו מתייראים שמא יגרום החטא, אבל כאשר הוא למען חסדיך אין אנו מתייראין כלל 

כי חסדיך המה קיימים תמיד".
ולדבריו התפילה הזו כולה בקשה מתוך הודאה, שמבקשים מתוך ההודאה שמה שהיה עד 
עכשיו הוא רק רחמים וחסדים, ובזה לא שייך להיות שום קטרוג של שמא יגרום החטא, 

ומבוטח שהתפילה תתקבל.

הערה בענין ברכת הציצית ושהחיינו
(הארה בדברי הפמ"ג)

ברוך שיינברגר
המ"ב בסי' ח' סקי"ד הביא מהפמ"ג וז"ל :"אם כמה אנשים קנו טליתים חדשים ועשו בהם 
ציצית ולא ברכו שהחיינו דמברכין בעיטוף ראשון כמבואר בסימן כ"ב נהי דאחד יכול לברך 
להתעטף בשביל כולם אבל ברכת שהחיינו כל אחד בעצמו יברך." ע"כ. והוא בא"א סק"ח. 
ורבים ראו כן תמהו מדוע בברכת שהחיינו כל אחד יברך בעצמו, ולא נימא שומע כעונה 
(וכמש"כ הפמ"ג בעצמו בסי' רכ"ה בא"א סק"א), ומדוע לא יברך אחד בשביל כולם ברוב 

עם הדרת מלך (וכמש"כ המ"ב בס"ק י"ג). וכבר האריכו בזה המחברים.
מברך  שא'  נהי  למברג)  מהדו'  צילום  טלמן  (שו"ע  כלשונו  הפמ"ג  דברי  כאן  נא  ואציגה 
שא'  הפמ"ג  שמש"כ  ונראה  מברכים.  הם  שהחיינו  מ"מ  כולם,  (=בשביל)  על  להתעטף 
שהיא  להתעטף  ברכת  בין  לחלק  כוונתו  וא"כ  מברך,  שאחר (ברי"ש)  לקרוא  צריך  מברך, 
אהבה  (וכדתני  אחרים  להוציא  יכול  המצוה  את  מקיים  שאינו  אחר  שגם  המצוות  ברכת 
בריה דר"ז ר"ה כ"ט), לברכת שהחיינו על הטלית (שאין בה ערבות שזה ברכת השבח ואי 
בעי לא אכיל) שהם בעצמם (ולא מישהוא אחר שאינו מתעטף) מברכים. והפמ"ג לא נחית 
הכי לדון בחידושו של הב"י (בסי' תקפ"ה וכן בכ"מ פי"א מהל' ברכות ה"י בשם הרמ"ך) 

שבשהחיינו של מצוות אין ערבות. והדברים מאירים.
ואם כנים הדברים אולי יש להגיה כן בדברי המ"ב. 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. כתב הרמב"ן (ט"ו, ב') והנה צוה בנסכים בארץ בעשותם עולות וזבחים, כי במדבר לא 
נתחייבו בנסכים לבד בתמיד שנאמר בו (שמות כט מ) ונסך רביעית ההין יין לכבש האחד, 
וכו', ורבותינו נחלקו בזה, מהם שאמרו בספרי (שלח קז), בא הכתוב ללמדך שלא נתחייבו 
בנסכים אלא מביאתם לארץ ואילך וכו', ומהם שאמרו שלא נתחייב היחיד בנסכים אלא 
מביאתם לארץ ואילך. ומשמע בדבריו דליכא למאן דאמר דאף נסכי יחיד קרבו במדבר, 
ויש לתמוה על דבריו, דבגמ' קידושין לז: מבואר להדיא דלדעת ר' עקיבא [מובא גם כן 
בספרי שם] לא קרבו נסכים כלל במדבר, ואמאי לא הביא הרמב"ן דיעה זו. וגם דלדיעה 
זו לא יתכן פירושו דבא לצוות על נסכים בארץ, ועל כרחך דקרא אתא לרבות במת יחיד 

לנסכים כדפרש"י שם, וכדסבירא ליה לר' שמעון בהמשך הספרי שהביא הרמב"ן.
ב. בספרי שם איתא, אבא חנין אומר משום ר"א למה נאמר לפי שהיה בדין הואיל ומצינו 
שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד כך נרבה נסכי בית עולמים מנסכי אהל מועד ת"ל 
ועשיתם אשה לה' עולה או זבח מגיד הכתוב שאעפ"י שריבה כלי בית עולמים מכלי אהל 
מועד לא ריבה בנסכים. וצריך ביאור במה ריבה כלי בית עולמים מכלי אהל מועד. וראיתי 
בפירוש רבינו הלל על הספרי שכתב דכוונת הדברים לעשר שולחנות שעשה שלמה, וצריך 

ביאור דאין זה שום דין ולא מצינו לזה מקור בכתובים ולא בדרשות חז"ל, ואף דשרי 
ליה לעשות כן מאיזה טעם שיהיה, אין זה חיוב, והיאך שייך לומר דכוונת 

הספרי לזאת.



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:

קרח - ביאת מקדש
חוקת - טעמי המצוות

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

האנשים  כל  על  שמצווה  הס"ת-  הגבהת  בשעת  הציבור  הנהגת  א. 
ונשים לראות הכתב ולכרוע ולומר "וזאת התורה וגו' תורת ה' תמימה 
כנגד  רק  התורה"  "וזאת  לומר  ואין  ב')  סעיף  קל"ד  סי'  (שו"ע  וגו' 
הכתב של הס"ת [מ"ב ס"ק י"ב) [וממילא גם הכריעה צריכה להיות 
אף  לעמוד  הכל  מחויבין  ההגבהה  ובעת  השו"ע].  בלשון  כמדיוק  אז 
שהיא ברשות אחרת וטעמו דהרי הוא מגביה להראותה לעם ומחויבין 

לכבדה (שעה"צ סי' קמ"ו ס"ק י"ח).

ב. התרגום בקדושא דסדרא- "ובקדושה שבתרגום... אין לאומרה בקול 
נאמרים  שבתרגום  הקדושה  ופסוקי  א'].  סעיף  קל"ב  סי'  רם" [רמ"א 
ברבים,  אותה  לומר  אין  תרגום  בלשון  שהוא  שכל  לפי  ביחיד,  דוקא 
ועל כן כשאומרים קדושה דסדרא בציבור אומר כל יחיד בפנ"ע  בלחש 

התרגום... דאז לא מיקרי בציבור [מ"ב ס"ק ד'].

דבר  לכל  שר"ל  חז"ל  קבלו  וקדשתו  בכהן-  "וקדשתו"  מצוות  ג. 
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון [מ"ב 

קל"ה ס"ק ט'].
 ולפתוח ראשון היינו בק"ת, ולברך ראשון בברכת המוציא (עיין קס"ז 
ס"ק ס"ח) ובברכת המזון וכן להוציא בקידוש. וכתבו הפוסקים דבכלל 
ולדרוש  עם  קבוץ  בכל  המדברים  ראש  להיות  הוא  ראשון  לפתוח 
תחילה. וליטול מנה יפה ראשון ר"ל שישראל צריך לתן לכהן מנה יפה 
ראשון לכל המסובין, [ומ"מ אם רוצה הכהן לחלוק כבוד לאחר בכל זה 
רשאי.] וצריך לכתחילה בוודאי להזהר בזה אפי'  שאין נזהרין עכשיו 

העולם בכל הני מילי [מ"ב סי' ר"א ס"ק י"ג ע"ש].

צריך  כיסוי,  שצריכה  בזמן  בחדר,  לפנים  הקבועה  מזוזה  מזוזה-  ד. 
לכסותה כלי בתוך כלי, ואם שני הכיסויים לא אטומים והמזוזה נראית 
דרכם, לא מהני אף אם הכיסויים אינם מיוחדים לה [מ"ב סי' מ' ס"ק 

ז']. 
המזוזה  לכסות  טוב  שם  מצוים  שתינוקות  כגון  טינוף  שיש  במקום 
זה  שכל  שכתב  קטנה  יד  בספר  עיין  ה']  סעיף  רפ"ו  סי'  יו"ד  [שו"ע 
להיות  מוכרח  והוא  טינוף  דבר  איזה  במקרה  לפעמים  שיזדמן  מיירי 
חלילה  אבל  לכסות,  דינו  אז  אחר  בענין  שא"א  דהיינו  המזוזה  נגד 
כגון  כיסוי  על  ולסמוך  המזוזה  נגד  בזיון  דבר  שום  בקביעות  לעשות 
לכבס לפניה תמיד טנופת של בגדי קטנים וכו' ע"ש [פ"ת שם ס"ק ז'] 
שלא  לקטנים  טיטולים  החלפת  לגבי  לעיתים  נפ"מ  להיות  יכולה  וזו 

לעשות כן במקום קבוע נגד המזוזה. 

תגובות

מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן למה רק בהאספסוף אמר משה שאינו יכול לנהלם, נראה 
הדבר כי כאן אחרי שהיו להם מן שטעמו בו כל הטעמים באו להתלונן על כמה דברים שאין 
לא  בשר  להם  יתנו  אם  אפילו  דהרי  לסבול  יכול  אינו  כבר  שזה  הרגיש  לכן  בשר,  ועל  להם 

יסתפקו בזה ויבקשו עוד, משא"כ כשיצאו ממצרים טענו נכון שאין להם לאכול ולשתות.
משה  של  מסירותו  הקב"ה  שראה  כיון  י"ל  וכו',  בחיקך  שאהו  הקב"ה  לו  שאמר  מצינו  והיכן 
לצאן יתרו לכן בחר בו, והבין משה שכך כוונתו להנהיג את ישראל, ולכן סירב בו מתחילה כי 

ידע גודל הקושי בו. 
והא שנח דעתו של משה רבינו ע"י שבעים הזקנים י"ל שהבין הקב"ה בטענתו של משה רבינו 
שאינו רק על זה אלא כיון שהוא מסובב בטירחתם לכן כאן יצא מגדרו, וע"י שהקיל עליו במקום 

אחר לא ידבר דברים כאלו. 
בדברי חיזוק העירו על מנהג העולם שהש"ץ מקרא בלחש תיבות יברכך וכו', ונראה שגם כוונת 
הכל בו לא היתה שיאמרם בקול רם כמו הכהנים, אלא כיון שאלקינו וכו' ועם קדושיך כאמור 
הכהנים  דרק  די  אבל  קולו,  את  יגביה  ויברכך  כהנים  דבתיבת  לכתוב  דייק  לכן  בלחש  אומר 
עם  עם הכהנים הרי מתערב הקריאה  רם בשוה  ישמעו אותו, ואותם החזנים שאומרים בקול 

הברכה ואין הקהל מכוין כראוי, וכמו שמצינו אצל קריאת התורה כשמקרין להבעל קורא.
הרב דוד אריה שלזינגר

ראש הכולל דידן, הגאון ר' חיים מרדכי שפירא שליט"א כתב ב'עומקא' (פרשת בשלח) דברים 
חמורים הנוגעים בעיקרי התורה, והם כנראה כשגגה היוצאת מלפני השליט, ז"ל הרב: "ובביאור 
הדברים נראה, דיש ספרים אשר קדמו לספר התורה, ומהם נעתק לספר התורה. כנזכר בתורה 
עצמה, ספר מלחמות וספר הברית, וכן ספר הישר הנזכר ביהושע". "וביותר נראה, דדברים אלו 
עיקר דין כתיבתן היא בספר מלחמות ה', ובספר התורה נעתקו". (ההדגשות אינן במקור). ועוד 

שם עפ"י זה.
כ'העתקה'  נכתבו  ממנה  שחלקים  הק'  תורתנו  קבלת  לעיקרי  הנוגעים  אלו  מחודשים  דברים 
ע"י מרע"ה, נסתרים מדברי הגמ' בב"ב (טו.) "אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר 
התורה  מילות  שכל  דהיינו  בדמע",  כותב  ומשה  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  ואילך  מכאן  וכותב, 

הקב"ה אומר ומשה כותב. (לגבי פרשת בלעם ראה להלן).
העירני ת"ח אחד שליט"א לדברי מהרי"ל דיסקין (מופיע בין חלק הכתבים לחלק השו"ת), ז"ל: 
"כל התורה כולה נקראת תורת משה, אף שיש בה סיפורים שהיה מקובל באומה, או שנעשו 
בתיבות  שגם  או  פנים,  מ"ח  ידיעות  ביתר  המעשה  כל  הקב"ה  לו  מסרה  אעפ"כ  עת,  באותה 
הסיפור נרמזים דברים אחרים רבים אין קץ, והכל נגלה למשה, ואף נבואות שנאמרו לאחרים 
משה  כי  הקדושה,  בתורה  נכתבו  אותם  משה  כמעתיק  לא  ח"ו  יעקב,  יצחק  נח,  לאברהם,  כמו 
שזכה באספקלריא המאירה, כאשר מסרם לו השי"ת עתה ברוה"ק, ידע אותה הנבואה ביתר עז, 
זולתי פרשת בלעם, לא היה רק כמעתיק בעלמא...", בעל האבי עזרי (סוף הל' יסודי התורה) 
העתיק את דברי מהרי"ל דיסקין וסיים: "והנה, אין לי מה להוסיף על הדברים האמיתיים האלו". 
[דבריו נסובים על פרשת בלעם שמפורש בגמ' בב"ב שם: "משה כתב ספרו וספר בלעם" וכן 
'איוב' לחד מ"ד, ותו לא. וראה באמת ליעקב ב"ב יד. שפי' שגם פרשת בלעם נאמרה למשה מפי 
הגבורה כפי פשטות הגמ' הנ"ל שהקב"ה אומר ומשה כותב, וכן בדברי יואל פכ"ד פסוק יד שגם 

פרשת בלעם חזרה ונשנית למשה מפי הגבורה].
מפי  שכתבן  למשה  נמסרו  אלו  כל  אך  וכו',  הברית  וספר  מלחמות  ספר  שהיה  שאע"פ  נמצא, 
הגבורה. (ואף שהרב הכותב שליט"א יתכן שיעמיד דבריו באיזה דרך בתוקף חילו הרב, אך לא 

נזוע מדברי הגמ', שכל התורה נכתבה מפי הגבורה).
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן

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

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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