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מדה במדה".
הנה בביאור מהותו של חטא איש האלוקים, רבו בזה הפירושים במפרשים, מה היה החטא 

ומדוע נענש דווקא שלא יכנס לארץ איזה מדה במדה יש בזה כנגד החטא.

הייתי  והוציא  הסלע  אל  דברתם  שאילו  להקדישני,  בי  האמנתם  לא  "יען  מפרש,  רש"י 
לפרנסה  צריך  ואינו  שומע  ואינו  מדבר  שאינו  זה  סלע  מה  ואומרים  העדה,  לעיני  מקודש 

מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו".
אל  מדברים  היו  שאילו  ה',  קידוש  של  חיסרון  שנגרם  במה  הוא  שהחטא  ברש"י  מבואר 

הסלע היה נעשה בכלל ישראל יותר קידוש ה'.
ולפי זה יש להבין מדוע העונש שלא יכנסו לארץ הוא מדה במדה, למה החטא הזה של 

חסרון קידוש ה' הוא סיבה לקבל דווקא את העונש הזה, וצ"ע.

ובדוחק י"ל דהנה ידועים דברי הרמב"ן שכל ציווי המצוות בעיקרם נאמר על ארץ ישראל, 
שכל המצוות כולם כל עיקר חיובם הוא רק בארץ ישראל. ומעיקר חיוב המצווה היה צריך 
צריך  בחו"ל  שגם  קבעה  שהתורה  אלא  לארץ,  בחוץ  מצווה  חיוב  שום  יהיה  שלא  להיות 
הוא  קיומה  מקום  המצווה  שורש  אבל  המצוות.  ישתכחו  שלא  כדי  המצוות,  את  לקיים 

דווקא בארץ ישראל.
והנה כל המצוות שורשם הוא לקדש את שם ה', שיתגדל ויתקדש שם ה' בעולם, וכאשר 

נכנסים לאר"י כדי לקיים בה את המצוות, המטרה היא לקדש שם ה'.
ממנו  נגרם  מריבה  מי  של  בחטא  האלוקים,  איש  רבנו  משה  שאם  לומר  אפשר  ומעתה 
חיסרון של קידוש ה', הרי זה סיבה להפקיע ממנו את הכניסה לארץ שאם יצא ממנו מעין 
זלזול בקידוש ה', זה סיבה לשלול ממנו את הכניסה לארץ שלא יזכה בקיום המצוות של 

ארץ ישראל. אבל עדיין הדברים לא מיושבים כראוי, וצ"ע.

שנה עליו פרק אחד
והנה באור החיים האריך הרבה לדרוש ולחקור מהו החטא של מי מריבה, ומביא בזה עשרה 

פירושים, ובסוף דחה את כולם, וכתב פירוש חדש.
בדברי  מנוחה  לי  "ותרתי  דבריו,  בסוף  שכתב  הק'  דבריו  את  אעתיק  הקודש  ולחיבת 
חטאות  ארבע  בי,  האמנתם  לא  "יען  לשונם  וזה  (ילקוט)  במדרש  ואמצא  ז"ל  הראשונים 
כתובים כאן, אלא האמנתם, בלא קדשתם, גמעלתם, דמריתם, לא האמנתם שלא אמרתי 
לכם להכות והכיתם, לא קדשתם להביא מים מכל סלע שרוצים, מעלתם שאמרתם המן 
על  ועברתם  אחד  פרק  עליו  שנה  הסלע  אל  ודברתם  לכם  שאמרתי  מריתם  הזה,  הסלע 

דברי" עד כאן לשונם.
ועל פי מדרש זה נעמוד על פירוש אמרי קדוש במאמר קח את המטה ודברתם אל הסלע 
וגו' והוצאת להם מים מן הסלע, ויש להעיר וכו'. הנה לפי המדרש נתגלה לנו כוונת הכתוב 
למפרע על נכון, כי מה שאמר קח את המטה הוא להורמנותא דמלכא והוראת היות בידו 
כח עליון ולא להכאה, ולא חש לטעות שהוא להכאה ממה שאמר בפירוש ודברתם ומשה 
הסלע,  אל  ודברתם  ומאמר  המדרש.  בעל  שאמר  הראשון  חטא  והוא  והכה  כן  עשה  לא 
מים  להם  והוצאת  ומאמר  הב'.  חטא  והוא  כן  עשה  לא  והוא  אחד  פרק  עליו  שישנה  הוא 
מן הסלע, ונתכוון במאמר זה לומר אפילו מסלע אחר כשהם חפצים להוציא להם ממנה 
הוציא להם מאיזו סלע שירצו, ולזה גם כן הזכיר פעם ב' הסלע ולא סמך לזכרון הראשונה 
כי לא זאת הוא מה שהזכיר, והוא לא עשה כן, והראיה ממה שאמר להם שמעו נא המורים 
זה יגיד שהיו מורים איזה דבר. וממה שגמר אומר המן הסלע וגו', יגיד כי היו מורים בסלע 

לומר מסלע זו והוא אומר המן הסלע הזה וגו' פירוש שסלע זה אינו ראוי להוציא מים.
נמצאו ביד משה שתי שגגות אחרים, א' שה' אמר הוציא להם מסלע שיחפצו והוא לא עשה 
כן, ב' שעשה להם החלט האפשריות באומרו המן הסלע וגו', והם הב' חטאות שמנה בעל 

המדרש שני ושלישי.
וחל עלינו חובת גברא לתת טעם לאיש האלהים על ארבעת השגגות אשר אינו ראוי לאחת 
יצא  וזה  שגג,  בה'  יראתו  עוצם  ולצד  בחכמה  ה'  מאמר  על  עמד  משה  כי  ונראה  מהנה. 

ראשונה, מה שאמר לו ה' קח את המטה הבין בו ב' דרכים, אחד להכאה ואחד 
שם  חקוק  שבו  המטה  שבאמצעות  בידו  עליון  ולכח  להורמנא 

של  פשטן  צודק  שיותר  והאמת  פלא.  יעשה  המפורש 

טעמי המצות בחוקי התורה
הרב נחום באדנער

יש לעיין האם אפשר שיהודי מן השורה ישיג טעם המצות של החוקים. (מה שאינו כתוב 
כבר).

והנה שלמה המלך חכם מכל אדם, אמר: (קהלת ז', כ"ג) ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני:
ומבואר עוד במדרש (תנחומא פרשת חקת סימן ו) אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה 

של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני. 
ויש לחקור מה כאן המסר:

י"ל שאפילו ששלמה המלך חשב שיבין, בסוף ראה שלא יכול להבין עומקי טעמי החוקים, 
שייך,  שלא  ומסקנתו  השורה.  מן  מיהודי  מאתנו,  שרחוקה  שכן  כל  עדיין,  רחוקה  זה  ואם 

ואין להתאמץ בזה.
או שי"ל שכמו שחשב בהתחלה שיבין, כן עדיין אינו מופקע, ויש להשתדל להבין (ולא חזר 
בו מההוא אמינא שלו) אלא, שאם בסוף אינו מבינו, אין להתיאש, כי לפעמים אין מבינים 

החוקים, ואפילו יגעת שייך שלא תמצא בזה. 
ויש ראיה לצד ב'. 

התורה  חוקי  שכל  פי  על  אף  הי"ג  פ"ד  תמורה  הל'  רמב"ם  בזה"ל,  הרמב"ם  כתב  שהרי 
גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם 
תן לו טעם, הרי אמרו חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי 

התורה, וכו' עכ"ל.
להבין  להשתדל  לנו  יש  הטעם  מבואר  שלא  התורה  חוקי  שאפילו  הרמב"ם  לנו  קבע  הרי 

וליתן לו טעם. ולמד ממה ששלמה המלך זכה להבין, ולא ממה שלא זכה להבין.
ראוי  הן,  גזירות  התורה  חוקי  שכל  פי  על  אף  וכתב,  שנב  מצוה  החינוך  ספר  כתב  זה  ועל 
אתה להתבונן בהן (על) [וכל] שאתה יכול ליתן בו טעם תן. ויזכר הרב לטובה שסייע ידי 
עם דבריו במלאכתי זאת. עכ"ל. הרי שדברי הרמב"ם אלו חיזק ידי בעל ספר החינוך למצוא 

טעמי המצות בכל מצוה.
והוא מדבר לכל יהודי באשר הוא שם, ולכל חוקי התורה. 

הרי שבכל זאת צריכים ללמוד מ"ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה" לנסות להתבונן ולהבין טעמי התורה, 
ורק אם בסוף לא נבינם, נגיד ש"ִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני". 

משום  ולא  המלך,  כמצות  לקיימם  צריך  שבודאי  המצות,  לקיום  נוגע  זה  שאין  ופשוט 
שמבינם, אבל מצד לימוד התורה זה מוטל עלינו להשתדל להבינם כמה שאפשר. 

(ובזה סר תלונת הטור על הרמב"ם במש"כ בסימן קפא הקפת הראש והשחתת הזקן גם 
באלו כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב מפני שעושין כן עובדי כוכבים ע"כ, וזה אינו מפורש 

ואין אנו צריכים לבקש טעם למצות כי מצות מלך הם עלינו אף לא נדע טעמן עכ"ל. 
ובפשטו נראה שיש כאן מחלוקת ביסוד הנ"ל. (שלפי הטור א"צ לבקש טעם למצות)

לקיום  נוגע  אם  אבל  שאפשר,  מה  טעם  לתת  צריך  בודאי  הלימוד  שכלפי  כנ"ל  י"ל  אבל 
המצוה, כשאינו מפורש הטעם, אין לעשות נפק"מ מזה לשנות הדין ע"פ הטעם , כיון דלא 

קיי"ל כר"ש דדריש טעמא דקרא. 
וכך ביאר הפרישה (שם) דברי הרמב"ם הנ"ל וביאר שגם הרמב"ם שעשה נפק"מ להלכה 
מכוח הטעם כ"כ רק כי למד מדיוק בפסוקים שם, שמשמע שקשור לעובד כוכבים דסמיך 
ליה. וכל הנידון כאן הוא לגבי נפק"מ במצות, שזה רק שייך מטעם שמבואר מן המקראות, 
ולא ממה שיצא מסברא. (והרמב"ם ס"ל שטעמו מרמוז במקראות, ואילו הטור ס"ל שלא. 
אבל גם הטור לא חולק עד דברי הרמב"ם הנ"ל בהל' תמורה. שבלימוד צריך לבקש טעמי 

המצות.)

לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ
הרב אבא קליינרמן 

"קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו 
וגו'. וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים וגו'. ויאמר ה' אל משה 
ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל 

הארץ אשר נתתי להם". (פרק כ' פסוק ח'-י"ב).
בגימטריא  "לכן,  כתב  תביאו,  לא  לכן  המילים  על  הטורים  ובבעל 



ישראל.
וזהו מה שאומרים בתפילה בתחנון, "שומר ישראל שמור שארית ישראל, ואל יאבד ישראל 
מכל  ישראל  שומר  הקב"ה  עדיין  והחורבן,  הגלות  בזמן  שגם  ישראל",  שמע  האומרים 

משמר, לבל יאבד ישראל. וזהו חסדי ה' שלא כלו ולא תמנו, גם במצבים הקשים ביותר.
ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ויתקדש שמו לעד ולנצח נצחים.

בדין דם מת שבשלו אם מטמא
הרב יעקב ישראל פוזן

ברביעית  לדון  ויש  דם,  רביעית  זו  בנפש  ופירש"י  בנפש,  במת  הנוגע  כל  כתיב (י"ט-י"ג) 
דם של מת שנתבשל אם מטמא, דהנה איתא במנחות כ"א. דדם שבשלו אינו עובר עליו, 
רש"י  בדעת  נקטו  כאן.  ד"ה  התוס'  הדבר,  בטעם  בראשונים  מהלכים  כמה  שם  ומצינו 
דהחסרון בזה הוא דע"י שמתבשל נקרש ודם קרוש אינו ראוי לזריקה, והיינו דמחמת זה 
אינו עובר עליו דלא אסרה תורה אלא דם הראוי לכפרה, ולטעם זה לכאורה דם שנתבשל 
מטמא, דלטומאה לא בעינן שיהא ראוי לכפרה, [ובאמת לענין דם קרוש של מת נסתפק 
המשנ"א (פ"ז דנדה מ"א) אי מטמא, ועי' בספר טעם ודעת פ"ב מטומאת מת שעה"צ אות 

שכ"ג וביאוה"ל ד"ה וכמה. שנחלק ע"ז והוכיח דטמא].

אולם שי' התוס' שם דהא דדם שבשלו אינו עובר עליו אינו תלוי כלל אם נקרש או לא, 
ובטעם הדבר שאינו עובר עי' בקה"י שם סי' י"ד שבאר מדברי הראשונים ב' מהלכים, א. 
דאינו ראוי לזריקה דומיא דיין מבושל, ולפ"ז זהו רק טעם לומר שאין עובר עליו, דהאיסור 
תלוי במה שראוי לזריקה, אבל לענין טומאה לא שייך טעם זה, ב. דדם שנתבשל אינו דם 
הנפש דמאבד מסגולתו וא"א לחיות על ידו, וכ"כ בטהרת הקודש שם, ולפ"ז י"ל דגם אינו 
מטמא, דגם לענין טומאה כתיב בנפש, והיינו דהמטמא הוא מה שהדם מחיה את האדם, 

וא"כ דם שאיבד את כח חיותו וסגולתו להחיות אדם א"כ אינו מטמא, וצ"ע בזה.

אלא דבאמת יש לדון בזה עוד, דבעצם הסוגיא במנחות צ"ב הרי גם דם האיברים אסור 
אם דאינו דם הנפש, ועי' קה"י שם שביאר דדם האיברים אילו היה בתוך הורידים היתה 
הנפש תלויה בו, וא"כ בעצמותו ראוי הוא לדם הנפש עי"ש, אך לענין טומאה הוא מבואר 
בנדה ע"א. דגם דם נדה שיצא ממתה מטמא מדין דם המת, ולכאורה דם נדה אינו ראוי 
כלל לדם הנפש, וא"כ חזינן דלענין טומאה לא בעינן דם שראוי להחיות נפש, וצ"ע בכ"ז. 

ספר מלחמות השם
הרב חיים שולביץ

בתורה  האמור  אודות  עלוננו,  גבי  על  ה'  במלחמת  המקום  חכמי  נלחמו  האחרונה  בעת 
בשם כמה 'ספרים', ובתוכם 'ספר מלחמות השם' המוזכר בפרשתן, יש שאמרו שספרים 
אלו קדמו לתורה, ואף הם נכתבו ברוח הקדש, בנבואת משה, אלא שעל פי ה' שב משה 
כאן  'עד  חז"ל  לדברי  נוגדת  זו  שהבנה  שטענו  ויש  כתיבה,  דין  לקיים  בתורה  והעתיקם 
מהריל"ד  דברי  והביאו  כולה,  התורה  כל  כתב  שמשה  הרי  כותב',  ומשה  אומר  הקב"ה 

שמשה רבינו התנבא כל התורה כולה, ואף נבואות שקדמו לו.
והנה ראשית דבר, ודאי יקובל על כל צד, מה שכתב הרשב"ץ (מגן אבות ח"ב פ"ב) ש'כל 
האומר בקצת דברים שהם דברי משה הוא כופר, כי משה כתב כמעתיק ספר חדש מספר 

קדמון' [דהיינו העתקה מפי הגבורה, כמובן], ולא על כך ניטשה המערכה.
אולם לאידך יש להתבונן, שהרי מצינו במגילה (לא(: שקללות שבפרשת בחוקותי משה 
אמרן מפי הגבורה, ואילו שבפרשת כי תבא מפי עצמו אמרן, ופירש רש"י שהיה אומר שכך 
יעשה ה', וכן יש לשונות רבים בדברי הראשונים, שכתבו ש'משה פירש' (רמב"ן שמות כ, 
ח), ו'רצה לבאר להם את התורה מעצמו ולא צוהו ה' בזה' (רמב"ן דברים א א) וכן 'אלו 
דברי משה' [אבן עזרא בראשית א, כו, במדבר יג, כד. רד"ק בראשית א ה, ב כד), ומכל אלו 
עולה כביכול שחלק מן התורה נכתב ע"י משה, והגדיל הרמב"ן וכתב בפתיחת ספר דברים 
שספר  הוסיף  לתורה  ובהקדמתו  בזה'  ה'  צוהו  ולא  מעצמו  התורה  את  להם  לבאר  'רצה 
דברים 'הוא כמספר דברים בלשון אמרם', והראב"ן (סי' לד) כתב שלכן דורשים סמוכין 

במשנה תורה, שכן משה סידר את הפרשיות זו אחר זו כדי לדרשם. 
אך גם דבר זה פשוט למתבונן, שהרי מצינו בתורה את דברי אבימלך, לבן, פוטיפר, פרעה, 
ועוד, שודאי לא הובאו כלשונם, אלא כפי שהורה הקב"ה לכתוב מדבריהם לגלות את צד 
הרע, וכבר נודעו דברי האחרונים (הקדמת האברבנאל, שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' רצ, משנה 
הדברים  וכל  התורה,  חלקי  בכל  בשווה  ס"ת  קדושת  יש  שודאי  יח)  תכח,  או"ח  ברורה 
שנאמרו תחילה ע"י משה עצמו, או ע"י פרעה או בלק, לבסוף חזר ה' ואמר למשה מפי 
כל  שיסכימו  נראה  זה  בדבר  ואף  ה',  מפי  ששמע  כפי  באות  אות  לכתבם  וצוהו  הגבורה, 

הדנים במהות הספרים הקודמים לתורה. 
נמצא שנקודת המחלוקת היא, במהות ה'ספרים' שהוזכרו בתורה, מי כתבם, ואם יש בהם 
שמדובר  הוא,  מקרא  של  פשוטו  ולענ"ד  דבריהם.  בהזכרת  התורה  כוונת  ומה  קדושה, 
בספרי קורות הימים, וכיון שלא הוזכר כלום בתורה מפרטי ניסי המלחמה, מפנה התורה 
לראותם בספרי קורות הימים, על משקל האמור בסיום מגילת אסתר 'וכל מעשה תקפו 
הימים  דברי  ספר  על  כתובים  הם  הלוא  המלך  גדלו  אשר  מרדכי  גדלת  ופרשת  וגבורתו 

למלכי מדי ופרס', ומצאתי שכן נקט הרא"ם (במדבר כא יד), אולם לפירוש זה חסר 
ביאור בלשון 'אשר יאמרו' שמשמעו שהתורה ציטטה מאותם ספרים. 

וכפי הנראה זו הכריח את הרמב"ן לפרש שהיו בדורות ההם אנשים 

דברים על להכות בו, כי לטעם הב' הוא צד רחוק קצת, והגם שמצינו שאמר לו ה' (שמות 
ד) ואת המטה הזה תקח בידך אשר וגו', שם היה עושה פעולות במטה, וזכרון ההכאה 
שאמר  אחר  לומר  צריך  היה  שלא  הסלע.  מן  מים  להם  והוצאת  בסמוך  ה'  במאמר  בא 
ודברתם וגו' ונתן מימיו וכמו שדייקנו למעלה, והבין משה כי כוונת ה' היא לומר לו שלא 
דבור לבד יספיק אלא כח המעשה שיעשה שבו יוציא מים, ובזה גילה סופו על תחילתו 
כי לקיחת המטה היא לעשות בה מעשה להוציא המים מן הסלע וכו'. והוא מה שהבין 

משה ולא עלה על דעתו כי מאמר ודברתם הוא שישנו עליו פרק אחד וכו'.
ועל כל פנים לא נעלמו מעיני משה שני הדרכים במאמר ה' קח את המטה, אבל פירוש 
ודברתם שהוא לשנות עליו פרק אחד אין זה פשטן של דברים שלא עלה על דעת משה 
פירוש זה וכו'. ונמצא שכל כוונת משה לא היתה אלא לחוש על דבר כבוד שמו יתברך 

ויצתה השגגה באונס.
ובזה מצאנו טעם לכל שגגותיו של משה, טעם שהכה חש למה שנשמע מדברי ה' שצריך 
הכאה ואם כן בלא הכאה לא יתן מימיו ונמצא מתחלל שם שמים, ומה שלא שנה פרק 
וכמו  להכות  הוא  שהמטה  שהבין  כיון  כן  הבין  לא  ומשה  ודברתם  פשט  זה  אין  אחד 
שכתבתי למעלה, וטעם שלא הוציא מים מסלע אחר כיון שאינו מוכרח במשמעות מאמר 
והוצאת להם מים שעל סלע אחר הוא אומר יש מיחוש שלא יתן ויש חילול ה' גדול, גם 
חשב כי למה יעשה נס חדש להוציא מים מסלע אחר באין צורך אליו, ודבר ידוע כי אין 

עושין נס אלא לצד הכרח גדול וכו'.
במאמר  בהקפדתו  יתברך  מאמרו  להבין  עיני  אשא  נביא,  למעשה  טעם  שמצאנו  ואחר 
יען לא האמנתם בי להקדישני, פירוש אתם עשיתם ההכרעה לצד חששא שהסלע לא 
תתן מים אלא אם תהיה הסלע הידוע ודווקא על ידי הכאה. ולא הכרעתם לצד קדושת 
שמי להקדישני בהוצאת מים מסלע אשר ירצו הם ובלא הכאה, שבזה היה ה' מתקדש 
לעיניהם כשיראו שאפילו הדומם כל שהוא מפליא לעשות בדיבור לבד ובהערה בשנות 

עליה פרק אחד, והיה לכם לבטל המיחוש בעוצם האמונה שהייתם צריכין לעשות.
ועומק הדברים הוא, שאם היו משה ואהרן עושים קידוש ה' הגדול באמצעות שהיתה 
העדה גם כן כולה שלימה וצדיקים היו מחליטים אמונת ה' בלבם שלימה, והיה נגרש 
מהם חלק הרע והיה כח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות. ומעתה היו משה ואהרן 
ישראל  על  חמתו  להשלכת  חשש  ואין  המקדש,  בית  בונה  משה  והיה  לארץ  נכנסים 
כשיהיו חוטאים וכו'. וכיון שבא תיקון הדבר על ידיהם ולא עשאוהו נחלט הדבר ואמר 
שעתידין  מה  ה'  ראה  כי  וגו',  יביאו  שלא  שבועה  לשון  גם  זה  בשביל  פירוש  לכן  ה' 
השחת  כי  עצמו "ידעתי  משה  להם  שאמר  וכמו  ישראל,  בארץ  הימים  באחרית  לעשות 
עליהם  להשליך  ה'  יצטרך  המקדש  בית  ויבנה  לארץ  משה  יכנס  אם  ולזה  תשחיתון". 
חמתו כשירשיעו, ולא על בית המקדש ויכלו כל ישראל ח"ו, לזה אמר לכן לא תביאו". 

ע"כ דבריו הקדושים.
אלא  הכאה,  ע"י  שלא  מהסלע  המים  את  מוציא  היה  רבנו  משה  שאילו  בדבריו  מבואר 
כפי כוונת השי"ת ע"י דיבור "ודברתם אל הסלע", היה נעשה קידוש ה' בכלל ישראל, 
ומכח זה היו מתחזקים באמונה שלמה, ומביאים את הבריאה לתיקון השלם, ויותר לא 
היו חטאים ובית המקדש היה קיים לעולם ולעולמי עולמים. אבל עתה שנעשה החטא, 
נשאר בכלל ישראל חלק הרע, ומעתה מוכרח להיות שיהא חורבן הבית בשעה שיחטאו. 
ואילו משה רבנו היה נכנס לאר"י ובונה את ביהמ"ק זה לא היה חרב לעולם, וכשיהיו ח"ו 
חטאים הקב"ה היה מוכרח לאבד את כלל ישראל רח"ל. ולכן הוכרח להיות שמשה רבנו 
לא יכנס לארץ, כדי שבנין בית המקדש יוכל להחרב בשעה שיחטאו, שהקב"ה ישפוך 

חמתו על עצים ואבנים ולא על כלל ישראל.
ולפי זה העונש שלא יכנסו לארץ, הוא לא סתם עונש בעלמא, אלא הוא מדה במדה, כיון 
קיום  שיהא  כדי  ממילא  ישראל,  בכלל  חטאים  להיות  שמוכרח  נגרם  הזה  החטא  שע"י 
לכלל ישראל בעת החטאים שהקב"ה יוכל לשפוך חמתו על עצים ואבנים ולהחריב את 
בית המקדש ולא רח"ל את כלל ישראל, הוכרח להיות שיקבלו את העונש שלא יכנסו 

לארץ.
ונראה בס"ד שדבריו הק' מרומזים בטעמי הפסוק הזה, "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן" 
ואהרן  שמשה  זרקא  שמונח  מה  לפרוש,  ויש  סגול".  מונח  זרקא  "מונח  הם  והטעמים 
נשארו מונחים במדבר וזרקו אותם מליכנס לארץ ישראל, הטעם לכך הוא בשביל מונח 
סגול בשביל שישראל עם סגולה ישאר מונח לנצח ולא יאבד ח"ו בזמן החטא של חורבן 

הבית.

חסדי ה' כי לא תמנו
בית  בחורבן  שנעשה  הנורא  החורבן  כל  על  מקונן  איכה  במגילת  הנביא  ירמיהו  והנה 
המקדש ובתוך כל דברי הבכי הוא אומר (פרק ג' פסוק כ"ב) "חסדי ה' כי לא תמנו כי 

לא כלו רחמיו", והיינו שמודה לה' על החסדים והרחמים הגדולים שלא תמו ולא כלו.
שעכשיו  נראה  העיניים  במראה  הלא  בחורבן,  יש  ה'  חסדי  איזה  מאוד  תמוה  ולכאורה 
בזמן  ה'  חסדי  על  להודות  עכשיו  שייך  ואיך  וגבורתה,  תוקפה  בכל  הדין  מידת  שולטת 

שבעיניים רואים להפך.
ונראה שלדברי האור החיים מובן מאוד שכל החורבן הוא חסד ה', שהשליך חמתו על 
העצים ועל האבנים ולא על ישראל ואין לך חסד ה' גדול מזה שכלל ישראל נשאר קיים 
לנצח. ויש לפרש ולהכליל בזה גם את הענין שמשה ואהרן לא נכנסו לארץ ישראל, שגם 

על זה מודה ירמיהו הנביא "חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו" שזהו חסד ה' 
שלא נכנסו לארץ, ומשה רבינו לא בנה את בית המקדש ועי"ז היה יכול 

על  ולא  והאבנים  העצים  על  חמתו  השלכת  של  המצב  להיות 

 



והנצחונות  ומליצות,  משלים  בהם  ונושאים  הגדולות,  המלחמות  ספר  כותבים  חכמים 
הנפלאים בעיניהם מיחסים לה', וכן אמרו להלן (פס' כז) 'על כן יאמרו המושלים בואו 
חשבון וגו', והיינו שנקודה זו אמר הקב"ה לכתוב בתורה, להשמיענו את גודל גילוי כבודו 
ית' שהופיע בניסים אלו, עדי כדי שאף כותבי המליצות באותם ספרים השיגו בראיית 
ניסי ה' לכתוב מליצות שיש בהם השגה של דבר שלם הראוי להתכתב בתורה, אך ודאי 
שבאותם ספרים באה מליצה זו כתוספת נופך אחר כתיבת כל פרטי ניסי המלחמה, כדרך 

כותבי קורות הימים, ואין בספרים אלו שום קדושה.
אכן, באבן עזרא (שמות יז יד) כתב על האמור במלחמת עמלק 'כתב זאת זכרון בספר', 
שהיה לישראל 'ספר אחר שנקרא ספר מלחמת ה', ואיננו אתנו כאשר אין לנו ספר הישר. 
ומדרש עדו, ודברי הימים למלכי ישראל. וספרי שלמה' [כוונתו להא דמגילה ז. ששאר 
דבריו אי בעי לא כתב, ופירש"י שהם משלות בעלמא, ולא מפי הקב"ה נאמרו], ולדעתו 
ספר מלחמות ה' נכתב ע"י ישראל, אך גם בדבריו אלו לא מצאנו שספר זה נכתב ברוח 
הכרח  שום  אין  בס"ת,  הנס  זכרון  לכתוב  שהצטוו  נקטו  הראשונים  ששאר  ואף  הקדש, 

לפרש שהאב"ע נקט שהצווי על הכתיבה בספר האחר היא כאמירת נבואת התורה.
גם במדרש מצינו (שמו"ר פ"ה יח, תהלים קיט, לה) שבהיות ישראל במצרים היו בידם 
מגילות והיו משתעשעין בהן משבת לשבת לומר שהקב"ה גואלן, וכתב הר"י אבן שועיב, 
הוא  אלא  בידם,  שהיו  המגילות  נוסח  אינו  הגבורה  מפי  משה  שכתב  בראשית  שספר 
קיצור הסיפורים בתוספת גילוי סוד ה' הכלול בהם, וכ"כ הרמב"ן בסוף פרשת בראשית 
מעשה  לכתוב  למשה  כשאמר  אלא  נח,  בקרבן  רצונו  את  הקב"ה  גילה  שלא  כא)  (ח, 
זה בתורה, הרי שכל הכתובים קודם כתיבת התורה, אף אם נקראו 'תורה' לא היה בם 

כתיבה של תורה.
את  משה  'ויכתוב  הכתוב  את  שביאר  ב)  לג  (במדבר  החיים  באור  מצינו  כי  ועוד,  זאת 
התחיל  משה  אלא  אחד,  ביום  נכתב  לא  המסעות  כתיבת  שסדר  למסעיהם'  מוצאיהם 
ישראל  בני  'ויסעו  פסוק  כתב  ממצרים  שיצאו  ביום  המלך,  במצות  בפנקסו  לכתוב 
ה'  אמר  ואח"כ  וכו'  בסוכות  ויחנו  וגו'  ויסעו  פסוק  כתב  בסוכות  וכשחנו  וגו',  מרעמסס 
מתחילה  שהצטווה  שאף  הוא  ופשוט  אצלו.  כתובים  שהיו  כדרך  בתורה  שיסדרם  אליו 
לכתוב, לא היתה זו כתיבת נבואה בכל מסע וחניה, אלא כתיבת קורותיהם, והיא כתיבת 
מקום  ומכל  ועוד],  סירא  בן  [ראה  ב'פסוקים'  הקדמונים  ספרי  רוב  נכתבו  וכן  חולין, 
כשנאמר לו לסדרם בתורה, פשוט שלא היתה זו העתקה גרידא מפנקס חולין, אלא שאז 
התחדשה אמירת 'פסוקים' אלו לשם כתיבת ס"ת, ולא גרע מאמירת כל דברי פרעה בעת 

הכתיבה בתורה. 
ובודאי מקור נטית הלב לומר שה'ספרים' נכתבו ברוח הקדש, בנבואת משה, נובע מדברי 
רבי יוחנן (גיטין ס ע"א) 'תורה מגילה נתנה', ופירש רש"י 'כשנאמרה פרשה למשה רבינו 
ע"ה היה כותבה, ולסוף ארבעים שנה כשנגמרו כל הפרשיות, חברן בגידין ותפרן', והבינו 
מדבריו שהכתיבה הראשונה היתה בנבואת התורה, כי נאמרו לו לאמרן לישראל כל אחת 
בזמנה ואז היה כותבה. אכן, אילו זו הכוונה לא היה צורך לשוב ולכותבה, כי כל חלק כבר 
ניתנה בשעתו, ואכן הרמ"ה שם כתב שגנז את אותן המגילות, וכתבן מחדש לפי הסדר, 
שאם לא כן נמצא שיש בספר פרשיות שנכתבו שלא לפי הסדר. ובחידושי חתם סופר 
'ספר'  'ספר' מ'מגילה', כי ב'מגילה' כותבים ענין אחד שלם, ואילו  (שם) ביאר שחלוק 
מקבץ בתוכו כמה עניינים יחד, והוא כתיבה חדשה, וקודם לכן לא היו נחשבים 'תורה'. 

שכיון  שם  אמרו  שהרי  להיפך,  היא  שם  הסוגיא  משמעות  ריהטא  שלפום  אמת  והן 
שהתורה ניתנה מגילה מגילה, זו היא סיבה להתיר לכותבה לתינוק להתלמד בה, ורק 
משום שלבסוף אידבק, שוב נאסר לכתוב בה, ומשמע שמתחילה היה שם תורה אף על 
המגילה. ברם, זה ברור שכוונת הגמ' רק על חלקים אלו ש'ניתנו' כחלק מהתורה, ולא 
על שאר 'ספרים', ומסתבר שאף אלו שניתנו אז כמגילה, לא נחשבו תורה אלא לאותה 
שעה שקודם השלמת התורה, אך אחר שהושלמה התורה כסדרה, שהרי 'כיון דאידבק' 
על פי ה' בשינוי ובתוספת ובסדר אחר, התברר שלא זו התורה, ופקע מהם שם תורה, 

והוא הצד שאסור לכתבה לתינוק.
ובזה יש לערער גם את היסוד שנקבע בפשיטות, שכיון שכתיבת הלוחות היתה כתיבת 
להקיש  יש  ממנה  הרי  לתורה,  נעתקה  היא   ואף  ואכמ"ל],  בפנ"ע,  נידון  זה  תורה [ואף 
לשאר הנעתקים, שאף עליהם היה שם תורה קודם העתקתם, כי הנה כבר עמד הרמב"ן 
את  לך  ואתנה  שם  והיה  ההרה  אלי  'עלה  יב)  כד,  (שם  הכתוב  בביאור  יט)  יט  (שמות 
על  יחזור  כתבתי"  ש"אשר  וכתב  להורותם,  כתבתי  אשר  והמצוה  והתורה  האבן  לוחות 
האבן  לוחות  את  לך  ואתנה  הכתוב  ושיעור  והמצוה,  התורה  על  ו"להורותם"  הלוחות, 
אשר כתבתי, והתורה והמצוה להורותם, והיינו שעד השלמת התורה, נתנה רק להורותה, 
וכיון שלא תלה ביאורו במחלוקת, הרי יש לבאר כוונתו לכו"ע, ולמ"ד חתומה נתנה הוא 
פשוט, אך אף למ"ד שנכתבה ע"י משה כמגילה, טרם נתנה להכתב כתורה עד שנאמרה 
ע"י הקב"ה בסוף ארבעים שנה, והמעיין בדברי הרמב"ן בפתיחתו לביאורו עה"ת, יראה 

כי הן הן הדברים.
בן  אברהם  לרבי  התורה  בפירוש  מפורשים  דברים  הזה,  החזיון  ככל  מצאתי  וכעת 
הרמב"ם (שמות יד יז), שכתב שכל ארבעים שנה היה משה כותב מה ארע להם, 'והיה 
מוריד להם פרשיות נפרדות, ושוב בסוף נקבצו הפרשיות ונוסף עליהן מה שנוסף, ונכתבו 
מפי הגבורה בלשון הכתוב מן בית של בראשית עד למ"ד של ישראל', וכפל דבריו בסוף 

התורה, וכתב (דברים לד כז) 'משה ע"ה היה כותב במצותו יתעלה פרשיות שקבל 
ישראל בקריאתן, ולימדן על פה במשך ארבעים השנה, ובשנה הארבעים 

דברי  את  משה  ככלות  שנאמר  כמו  הגבורה,  מפי  כולן  כתב 

 

התורה הזאת על ספר עד תמם, ולא היה שוב באותן הפרשיות השרדות', ומשמעות לשונו 
נחשבו  במגילה,  שנכתבו  אע"פ  כי  שנקט  ומבואר  נתנה,  מגילה  מגילה  תורה  כמ"ד  היא 
כתורה שבעל פה, ולפני כתיבתם בתורה נאמרו כדי לכתבן, וא"כ בהיותן מגילות לא חלה 

בהם קדושה של תורה, וכ"ש בשאר ה'ספרים'.
יהא רעוא שבמאמר זה יתקיים האמור בספר מלחמות ה', 'את והב בסופה', ודרשו חז"ל 
'אל תקרי בסופה אלא בסופה' אפילו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים 
תכלית  היא  זו  כי  זה,  את  זה  אוהבים  שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה,  את  זה  אויבים 
'מלחמות השם', בירור וזיכוך, והכרעתם ב'והב בסופה', אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו 

מהם. 

בין תכלת ללבן
הרב יעקב אביעזר כ“ץ 

שליט“א  גליס  הגר“ד  של  חידושו  סביב  הלכתי  פולמוס  התנהל  הקודמים  בגליונות 
שהובא באכסניא זו ע“י ידידי הגרי“מ מורגנשטרן שליט“א (בגליון פרשת ציצית), הקובע 
ש“המטיל תכלת בציצית בימינו יתכן שהפסיד גם את מצות הלבן“. ראייתו מדברי רש“י 
עביד  ”דאי   - התכלת“  את  מעכב  אין  ”הלבן  לח.)  (מנחות  במשנה  המבואר  על  שפירש 
ארבעתן תכלת יצא“. והקשה דלפי המבואר בגמרא (שם מ.) לגבי כלאים בציצית שהמטיל 
קלא אילן בבגדו יצא ידי לבן (”לא יהא אלא לבן“), א“כ קשה לכאורה למה המטיל ארבעה 
חוטין של תכלת יצא רק ידי תכלת ובגלל שהלבן אין מעכב את התכלת, למה לא נימא 
במה  גרע  דמאי  לבן  חובת  ידי  יצא  ציציות  ובשתי  תכלת  חובת  ידי  יצא  ציציות  שבשתי 
שנצבעו תכלת. והוציא מזה הרב הנ“ל, שכאשר צובעים את חוטי הציצית בתכלת אין קיום 
מצות לבן, ויש חילוק בין צביעת הלבן בקלא אילן שאינו אלא צבע בעלמא שבזה מתקיים 
דין הלבן אבל אם צובעו בתכלת הראוי למצות תכלת אין יוצא בזה ידי לבן. ואף שהדברים 
מחודשים - נראים במבט ראשון נכונים ונחמדים. (ועי‘ עוד בגליון פרשת קרח, בתגובות, 

כמה הערות חשובות על דבריו,  ועסק בדעת הרמב“ם בנושא זה).
אמנם, לענ“ד מוכח מדברי רש“י, שאין החילוק בזה בין קלא אילן לתכלת אמיתי. דהנה 
לביאורו של הרב הנ“ל בדברי רש“י, אם יטיל שני חוטי תכלת ושני חוטי קלא אילן - יצא 
ידי חובת תכלת ולבן, שהרי חוטי התכלת עולים לו לקיום מצות תכלת, ובחוטי הקלא אילן 
מקיים מצות לבן. ורש“י להדיא כתב לא כך. דהנה במנחות מא: ת“ר טלית שכולה תכלת 
כל מיני צבעונים פוטרים בה חוץ מקלא אילן. ודעת רש“י בביאור הסוגיא שבבגד צבעוני 
רגיל יש דין לתת שני חוטים בצבע הבגד ושני חוטי תכלת. [וילפינן לה מ“הכנף - מין כנף“ 
(ראה שם לח.), ומבואר שאין בכלל הלכה של ”לבן“ אלא לבן היינו שאין לצבעו תכלת, 
ואדרבא דינו לכתחילה להיות כצבע הבגד, אם לבן - לבן ואם אדום - אדום]. אבל בטלית 
שכולה תכלת לא יקיים מצות לבן בצבע הבגד ע“י צביעה בקלא אילן, אלא ישאירו לבן או 
יצבענו בצבע אחר. ובטעם הדבר ביאר רש“י בלישנא אחרינא [וכתב: ועיקר!]: ”חוץ מקלא 
חוטי  שני  נותן  שאם  כלומר  שוין“.  מראיהן  ואלו  קפדינן  שבה  מראות  אשני  דהא  אילן, 
תכלת ושני חוטי קלא אילן - לא יצא ידי חובת לבן (ויעוי‘ תוס‘ שם שמ“מ יצא ידי מצות 

ציצית שהרי הלבן אינו מעכב את התכלת).
וביאור הדבר לענ“ד הוא שאין כלל דין ”לבן“ אלא יסוד דין לבן בציצית, הוא מדין התכלת, 
שיהיו שני חוטים שאינם תכלת ושני חוטים שהם תכלת, ומחדש רש“י שאף שהקפידה 
תורה שלקיום מצות תכלת בעינן דוקא תכלת דחלזון, לקיום מצות לבן בעינן שלא יהיה 

בצבע תכלת אף אם בא מקלא אילן ד“אשני מראות קפדינן“.
אלא שלפ“ז הדרא קושיין לדוכתה, וקשה על רש“י מדברי הגמרא (שם מא.) לגבי קלא 
אילן ”לא יהא אלא לבן“, הרי  לדברנו דין הלבן הוא שלא יהיה צבוע בתכלת וגם קלא אילן 

יש בכוחו לבטל מצות לבן.
הנ“ל.  בביאור  רש“י  לשיטת  ולבן  תכלת  ענין  יסוד  את  להבהיר  נקדים  הדבר  לבאר  וכדי 
דהנה תוס‘ (לח.) כבר העירו על דבריו, למה כשמקיים מצות לבן לבדה או תכלת לבדה 
מטיל ארבעה חוטין הלא מצות ציצית (לשיטתם) שנים לבן ושנים תכלת, א“כ כשאין לו 
רק חוטי לבן או רק חוטי תכלת יטיל רק שני חוטין. וכמו בשאר דברים שאין מעכבים זא“ז 
כגון תפילן של יד ותפילין של ראש. ומ“מ הסכימו למנהג הנהוג כדברי רש“י. ונראה בביאור 
הדבר שבמצות ציצית יש שני חלקים: חלק אחד, לתת ד‘ חוטי ציצית בבגדו (וילפינן לה 
מגדיל ופתיל ואכמ“ל), ומתקיים בכל צבע (אלא שלגבי הצבע יש דין שאינו מעכב הכנף 
חוטי  יהיו  החוטים  ארבעת  מתוך  ששנים  והוא  תכלת  מצות  שני,  חלק  וכנ“ל).  כנף  מין 
לא  האחרים  החוטים  ששני  הנ“ל)  (לרש“י  זה  חלק  ובכלל  דחלזון,  תכלת  צבועים  צמר 
יהיו צבועים בתכלת אלא בלבן או בצבע אחר. ולפ“ז נבין את שתי הפסקאות במשנה כך: 
”התכלת אינו מעכב את הלבן“ ומקיים מצות ציצית בלא תכלת (בכל צבע שיהיה), שהרי 
יש לו את החלק הראשון של המצוה. וגם ”הלבן אינו מעכב את התכלת“, דהיינו שאף שיש 
תנאי בקיום החלק השני של המצוה שיהיו ב‘ צבעים תכלת ולבן (ולבן לאו דוקא אלא כל 
צבע שאינו תכלת כנ“ל) - מ“מ אם נתן ארבעתן תכלת קיים מצות ציצית, אף שלא קיים 
הלכה זו. [ובזה ניתן ללכת בשתי דרכים: או שמקיים רק את החלק הראשון של המצוה 
דהיינו הטלת ד‘ חוטין בבגד, ודינו ממש כמי שהטיל ארבעה חוטין של לבן, או שיש כאן 

גם קיום מסויים אך לא מושלם של מצות תכלת, וצ“ע].
ובקצרה נגדיר, שדין זה דבעינן שחוטי הלבן לא יהיו צבועים בתכלת הוא דין מדיני מצות 

תכלת, וכאשר אין דין זה מתקיים מ“מ מקיימת מצות ציצית בלא תכלת.
ממילא ברור שגם לפי הדיוק הנפלא מדברי רש“י, שבהטלת ד‘ חוטי תכלת גרע, 

אין  שהיא,  סיבה  מכל  תכלת  מצות  מתקיימת  שלא  אופן  בכל  מ“מ 
של  תכלת  ואפילו  תכלת,  בצבע  החוטים  שצביעת  סיבה 



בהם עד בואם אל ארץ נושבת, כי המנהג יקרא "חק", כענין הטריפני לחם חקי (משלי ל 
ח), חקות שמים וארץ (ירמיה לג כה)'. ע"כ. דהיינו שלהנהגה קבועה יקרא חק. וכך יש 
לפרש גם את ענין החק של ברית מילה, שהיא הנהגה קבועה בעם ישראל לעשות ברית 

מילה.
עוד אופן יש לומר ע"פ דברי המדרש [רבה בחוקותי פרשה לה] שדרשו על בחקותי תלכו, 
יומם  בריתי  לא  אם  לג)  (ירמיה  שנאמר  והארץ  השמים  שבהם חקקתי את  חוקים  היינו 
ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי. ע"כ. מזה למדנו שלשון חוק הוא משמש גם בלשון 
חקיקה. שיש מצוות שהם הבחינה של החוקקים ויוצרים/מקיימים את הבריאה. ומצוות 
אלו הם התורה והמילה כמו שמבוא בגמ' בנדרים לב, א כפי שדרשו את שני מצוות אלו 

על הפסוק של אם לא בריתי יומם ולילה.
וייתכן לבאר את הלשון חק מלשון חקיקה באופן נוסף, ע"פ דברי הרבינו בחיי [בבראשית 
יז יג] שכתב שהיה חק לאמוריים שהיו חוקקים בבשר גופם שם ע»ז שלהם, והוא כתובת 
הם  כי  לסימן  להם  יראתם, והיה  לכבוד  עושין  האמוריים  תורה, שהיו  שאסרה  קעקע 
יעקב  זרע  אנחנו  נצטוינו  ולכך  עמל.  ומכתבי  און  חקקי  חוקקים  הכח, והיו  אותו  עובדים 
שנעשה אות זה של המילה בבשרנו, כדי שיהיה לנו סימן שאנו חלק ה› וזרעו של אברהם 

המקודשין לשמו. ע»כ. וכן האריך בזה בספרו כד הקמח ערך מילה.
(בנוסח  חק  'אמר  שכתב:  וברכותיה]  [מילה  האבודרהם  מדברי  להתעלם   אין  אולם 
הברכה), לפי שאין בה טעם ידוע לנו אלא גזירת מלך'. אלא שיש להתבונן מדוע המצוה 
של ברית מילה תחשב לחק, הלא כולה הגיון, שכן כל ברית היא התקשרות בין ב' צדדים 
שהבאנו  דברים  ראה  הערלה,  בהסרת  נאמרו  טעמים  והרבה  שהיא.  כל  פעולה  ע"י  יחד 

בפתיחה לספר, בסדר הברית.
ובספר דרך פיקודיך [לבני יששכר], במצוות מילה בחלק המחשבה, ביאר שמצוות מילה 
ושוב  הערלה  את  ברא  הקב"ה  למה  מובן  שאינו  מפני  מובן,  בלתי  חק  של  בחינה  היא 
ציוה להסירה, הרי היה יכול שלא לברוא אותה בכלל, וכפי שהקשה טורנוסרופוס את רבי 
עקיבא, 'אם הוא חפץ במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו'. ועל זה בא הציווי של 
הקב"ה על המילה אל אברהם בלשון התהלך לפני והיה 'תמים', שלא לחקור אחר כוונתי, 
ידועים  אם  שאפי'  המצוות  לכל  לימוד  בעצם  וזה  בתמימות.  המצוות  את  לעשות  אלא 
טעמים למצוה, בכל זאת עיקר העשייה שלנו היא מחמת ציווי ה' אותנו, כי הוא יודע את 

הטוב לנו לעשותה. והאריך עוד בדבר הזה.
הרב אברהם גולדשטיין - מוהל

"על גבול ארץ אדום"
נפרצו  הרשע  לעשו  להתקרב  כאן  שנתחברו  שמפני  מגיד  אדום,  ארץ  גבול  על  פרש"י 
מעשיהם וחסרו הצדיק הזה, צ"ב דלכאורה מפני מה בקשה לעבור דרך ארצו יחשב חיבור 
וקירוב לעשו הרשע, והרי כמו כן בקשו ממואב ומסיחון לעבור דרך ארצם [עפרש"י להלן 

(כ"א י"ג)]. 
ויתכן דאכן לא עיקר הבקשה לעבור חשיבא חיבור, אלא אופן הבקשה, דהלא כך אמרו לו 
כה אמר אחיך ישראל, ופרש"י מה ראה להזכיר כאן אחוה אלא אמר לו אחים אנחנו בני 

אברהם וכו', וניחא דאופן בקשה זו ע"ד אחוה היא החיבור והקירוב.
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

נ. סב' ע"ב גר, ברש"י מבואר דצריך ג' בקבלת מצות ובטבילה ודעת התו' דאי"צ כלל ג' 
בטבילה או דלמצוה צריך ג' ויעוין בפוסקים מש"כ בזה.

נא. סב' ע"א בהא דאין אדם מקנה דשלבל"ע נאמרו ב' טעמים או דאין גמירות דעת או 
דאין להקנין ע"מ לחול ומהא דחזינן דבידו יכול למכור נראה דאי"ז חסרון דאין להקנין 

ע"מ לחול אלא דאין לו גמירות דעת ובידו הוה גמירות דעת ויעוין באחרונים.
נב. סג' ע"ב קדשתי את בתי, (בשו"ת רע"א קכג' וקכד' וכן בתשובת חדשות פט' צ' יש 
אריכות דברים בין הגרע"א להנתיבות בעניני אהע"ז והרבה ענינים מתבארים שם) ובתוך 
גיטין  ריש  בגמרא  בגירסא  תלוי  וד"ז  אתחזק  בלא  דבשב"ע  אין  אם  הגרע"א  דן  הדברים 
אין דבר שבערוה פחות משניים ואתחזק איסורא או דגרסינן בלא וא"ו אין ע"א נאמן נגד 
אתחזק הוה דבר שבערוה ובסוגיא כאן דנאמן לומר אני קדשתיה צ"ל דכיון דמירת מאביה 

וכן הוא בראשונים כאן.
נג. סג' ע"ב רש"י מפרש מופלא היינו שנת יב' אבל בתו' נדה מו' מבואר דהיינו שנה קודם 
הבאת הסימנים דהתו' הקשו למה לא הוה התראת ספק דא"א לידע מתי יביא סימנים. 
בסימנים  דסגי  או  וסימנים  שנים  צריך  גדלות  אם  לעיין  דיש  הגרי"ז  דמרן  משמיה  ומטו 
אלא דקודם יג' שנה הוה שומא בעלמא ונראה דרש"י ס"ל דתלוי בשנים וסימנים וא"כ 
מופלא היינו שנת יב' אבל התו' סברי דגדלות תלוי בסימנים וא"כ מופלא היינו שנה קודם 

הבאת הסימנים.
נד. סה' ע"א קדשתיך והיא אומרת לא קדשת אלא בתי, יעוין רע"א הוכיח דהאב נאמן אף 
במקום שע"א מכחישו דקאמר מהו דתימא מדאורייתא הימניה רחמנא לדידיה ומדרבנן 
תורה  שהאמינה  המקומות  בכל  לעיין  יש  וכן  דמכחישה.  היכא  אף  והיינו  לדידה  הימניה 
שלא בגדר עדות כגון בני זה ב"ג וב"ח וכן בנאמן בעל המקח לדעת רש"י דהיינו נאמנות 

יעוין  דבידו  הדין  ובגדר  מכחישו  בע"א  הדין  איך  בידו  וכן  חיה  בנאמנת  וכן  חדשה 
בהמשך.

צד  לחד  מבואר  ע"ב  נד'  בגיטין  וכן  כאן  בתו'  טהרותיך,  נטמאו  נה. 

חלזון, תבטל את קיום החלק הראשון של מצות ציצית, ולא גרע המטיל תכלת שלא כדין 
ממי שאין מטיל תכלת כלל. [וכן פשוט שהמטיל קלא אילן במקום תכלת יצא ידי החלק 

הראשוו של מצות ציצית, ואזלא קושיין].
שהבין  תכלת (מא.)  שכולה  דטלית  הסוגיא  בביאור  דרש“י  קמא  ללישנא  שאף  [ונראה 
שהמטיל שני חוטי תכלת ושני חוטי קלא אילן יצא מעיקר הדין לא פליג על עיקר היסוד 
שדין הלבן הוא מדין התכלת ששני חוטים לא יהיו צבועים בתכלת, אלא דס“ל שקלא 

אילן אינו תכלת גם לענין זה ודו“ק].
בראיות  די  שאין  (שסבר  אלישיב  הגרי“ש  למרן  שבאו  שליט“א  מאאמו“ר  ושמעתי 
שהביאו המצדדים בהשבת מצות תכלת), בטענה: מה איכפת ליה להטיל תכלת ”לא יהא 
אלא לבן“. והשיב שעד כמה שאין זה תכלת, מבטלים בזה הדין המבואר לעיל ”הכנף מין 
כנף“ שתהיה הציצית בצבע הבגד. [ואף שדין זה הוא רק לכתחילה, נראה לבאר שסבר 
שאין מנהיגים הנהגה ציבורית מכח ספק, במקום דנפיק חורבא מיניה ואכמ“ל]. וממה 
שלא טען את טענת הרב הנ“ל, דאדרבא אם זה כן התכלת יתכן שמבטלים מצות לבן, 

דהיא חומרא רבא - נראה דלא ס“ל.
ספיקות  בלי  בשלמותה  התכלת  מצוות  להשבת  צופיות  כולנו  שעיני  בהסכמה,  ונסיים 
ומחלוקות, ולהשבת כל מצוות עבודת בית המקדש התלויות בה (דקיי“ל אבנטו של כהן 
הדיוט של כלאים היה - עי‘ יומא י“ב ורמב“ם כלי המקדש פ“ח), ומלחמתה של מצוה 

בענין זה - אתחלתא דגאולה היא  (עי‘ מגילה יז:).

הערות לפרשת השבוע
ביאור רש"י פליאה

"וישמע הכנעני מלך ערד כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וגו'" ופי' רש"י וז"ל 
יושב הנגב זה עמלק... ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען כדי שיהיו ישראל מתפללים 
להקב"ה לתת כנענים בידם, והם אינן כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים 

ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי עכ"ל.
ויש כאן תמיה גדולה: אם טרחו עמלק ללמד לכל הצבא לשון כנען, למה לא טרחו גם 
לתפור בגדי כנען כדי שתהיה תחפושת מושלמת? ואם היה להם איזה סיבה לשנות רק 
דבר אחד, למה לא שינו לבושיהם שזה הרבה יותר קל מלשנות לשונם? (וטעות זו היתה 
להם למכשלה שראו ישראל הניגוד בין לשונם לבין מלבושם נתעורר אצל ישראל חשד, 

וטיכסו עצה להתפלל סתם ועי"ז הביסו את עמלק, וכי עמלקים טיפשים היו?
וי"ל שהעמלקים נהגו בחכמה גדולה: שהרי העמלקים כבר למדו ממלחמתם הראשונה 
עם ישראל בצאתם ממצרים בדרך לקבל התורה שאין כחם אלא בפה ("וכי ידיו של משה 
עושות מלחמה כו'" וגם מדברי הסבא שלהם "הקול קול יעקב וגו'" וישראל ידע שעמלק 
יודע סוד זה), וידעו ישראל שעמלק יחפש עצה לבטל תפילתם. והעצה הכי פשוטה הוא 

להתחפש לעם אחר. וישראל היו מוכנים לתחבולה זו. 
מה עשו עמלק? שינו לשונם אבל לא לבושם וכוונתם היתה שכשישראל יראו חיילים 
להתחפש  המנסים  כנענים  שהם  יחשבו  כעמלק,  ולבושים  כנענית  דוברים  נגדם  באים 

כעמלקים (שהרי קל לשנות הבגדים מה שאין כן השפה כנ"ל).
וישראל היו מסתפקים, אולי אמנם כן (שהם כנענים המנסים להתחפש כעמלק) או אולי 
באמת היו עמלקים המנסים להתחפש ככנענים שמחפשים להראות כעמלקים! (ואולי 
יש רמז לזה בפרשת שלח כג כט עמלק יושב בארץ הנגב, הרוצה להחכים ידרים ובזה 

רמז התורה לחכמת עמלק).
ולישראל היה ספק השקול ולא ידעו למי יתפללו עד שטיכסו עצה להתפלל סתם. (ואף 
המתפלל  שהרי  תפילתם  יחלש  שמ"מ  חשבו  שיקרה,  מה  שזה  שאפשר  ידע  שעמלק 

צריך לפרט). 
ומזה נלמד כמה צריכים ליזהר מתחבולות היצה"ר וכמה ערמה יש בהם – לפעמים נדמה 

לנו כגוי, ולפעמים כתלמיד חכם.
הרב אלכסנדר ליב רוזנבלום

 
ואומות  שהשטן  לפי  ופירש"י,  דא גזירת אורייתא.  אונקלוס  ותרגם  התורה.  חקת  זאת 
בה  כתב  לפיכך  בה,  יש  טעם  ומה  הזאת  המצוה  מה  לומר  ישראל  את  מונין  העולם 

חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה.
והנה יש לדעת שלא כל מקום שכתוב בתורה על מצוה את המילה "חק" הכוונה שהיא 

מצוה בלי טעם. והדוגמה לדבר היא מצוות ברית מילה.
שהנה בברכת המילה שלאחר המילה אנו אומרים וחוק בשארו שם. וכן דרשו במדרש 
לחק  ליעקב  ויעמידה  שנאמר  אין חק אלא מילה,  ג]  סימן  שרה  חיי  [פרשת  תנחומא 
לישראל ברית עולם (תהלים קה י). והרי ידוע שהרבה טעמים נאמרו למצוות המילה, 

ואכ"מ, ובכל זאת המצוה נקראת חק.
ויש לבאר את המילה חוק בכמה וכמה אופנים. דיעויין בתרגום אונקלוס [בשמות פרק 
יב כד] על הפסוק ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָחק ְל ּוְלָבֶני ַעד עֹוָלם: שתרגם כך: 'ותטרון 
ית פתגמא הדין לקים לך ולבנך עד עלמא'. ולשון קים בא בכל מקום כתרגום של המילה 
'שבועה'. דהיינו שאונקלוס מתרגם את הלשון חק שהוא משמש בלשון ברית ושבועה. 
וכן מצינו בעוד הרבה מאוד מקומות שכן תרגם אונקלוס. ורק כאן בזאת חקת התורה 

תרגם אונקלוס דא גזירת אורייתא, חק מלשון גזירה.
עוד דרך בהבנת המילה חק, ביאר הרמב"ן [שמות טו כה] על הפסוק ָׁשם ָׂשם 

ינהגו  אשר  מנהגים  וצרכיהם  להם במחייתם  'שם  ּוִמְׁשָּפט,  חֹק  לֹו 

 



שיך  ואי"ז  חדשה  נאמנות  הוה  דבידו  דנאמנות  ומבואר  מכחישו  בע"א  אף  נאמן  דבידו 
להדין נאמנות דע"א אלא דהוה כמו בעלים דהוה פרשה מחודשת דבעלים נאמן ויעוין 

שו"ת מהרי"ק ואכמ"ל.
ידיעה  דעדי  הרשב"א  במש"כ  מאד  תמה  באבנ"מ  וכן  הקצה"ח  סהדי,  אנן  ע"ב  סה'  נו. 
בקידושין לא מהני ולכן בראו שנתן לה קידושין ואין יודעים מי האשה שעומדת אחורי 
הגדר אינה מקודשת וקשה דהא יליף לה דבר דבר ממון ובממון אי"צ עדי ראיה. והנראה 
בזה דמהא דחזינן דאין קידושין חלים בלא עדים מוכח דאין העדים רק ידיעה בעלמא 
אלא דהעדים יוצרים את הקידושין והביאור בזה דכיון שקידושין הוה חב לאחריני צריך 

להעמיד עדים שהם מצד כלל ישראל לברר הקידשין ומה"ט חשיב עדי קיום ודו"ק.
נז. סו' ע"ב חלל שעבד, יעוין בחידושי רח"ה דבחלל יש ב' דינים פסול חללות ומשפחת 
חללות והא דחלל שעבד עבודתו כשירה היינו דיש לו דין משפחה והא דאם עבר ועבד 

עבודתו כשירה היינו מחמת הדין משפחה ודו"ק. ויעוין בהמשך.
נח. סו' ע"ב המשך. והנה יעוין מכות ב' כיצד העדים נעשים זוממין אין אומרים יעשה זה 
ב"ג וב"ח תחתיו והטעם לפי שאין זרעו נעשה ב"ג וב"ח ובעינן כאשר זמם וליכא. והנה 
חללות  משפחת  לא  אבל  חללות  הפסול  רק  היינו  וב"ח  ב"ג  דנעשה  הדין  היה  אם  אף 

ולפ"ז קשה תיפו"ל דגם לגבי האב עצמו חסר בכאשר זמם וצ"ע.
כר'  ומשני  ישראל  בת  שנשא  חלל  קתני  לא  דלמה  מקשה  ע"א  סז'  יעוין  המשך.  נט. 
מקוה  ישראל  דבנות  דאף  טובא  וקשה  לחללים.  טהרה  מקוה  ישראל  דבנות  דוסתאי 
טהרה היינו ביחס לפסול חללות אבל לא ביחס לדין משפחה דמשפחת אם אינה קרובה 

משפחה ובזה פרדה ר' דוסתאי דאזלינן בתר האב וצע"ג וזהו מהקו' הקשות שבש"ס.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

לפניו"  אתה  ושחט  למחנה  מחוץ  אל  אתה  והוציא  הכהן  אלעזר  אל  אתה  "ונתתם  א. 
(י"ט, ג') ובגמ' יומא מב. פליגי רב ושמואל, דשמואל סבירא ליה דשחיטתה כשרה בזר, 
ומאי דכתיב ושחט אותה לפניו היינו שיהא זר שוחט ואלעזר רואה, ואילו רב סבירא ליה 
דשחיטתה בכהן דוקא. והנה לקמן (שם ה') כתיב "ושרף את הפרה לעיניו" ולכאורה גם 
זה יהיה תלוי בפלוגתת רב ושמואל, דלרב פירושא דקרא הוא דהכהן שורף, ולשמואל 
זר שורף ואלעזר רואה [ויעויין בספרי כאן דדריש לקרא דושחט אותה לפניו דיהא אחר 
רואה].  ואלעזר  שורף  אחר  שיהא  נמי  לעיניו  אותה  דושרף  ולקרא  רואה  ואלעזר  שוחט 
ויש לעיין חדא אמאי לא דרשו כן להדיא בגמ' שם. ותו דהרמב"ם בהלכות פרה הל' ט"ו 
כתב דשרפה שלא בקידוש ידים ורגלים פסולה משום דמעשיה כעין עבודה, ולכאורה 
דשחיטת  ה"ב  פ"א  המוקדשין  פסולי  בהלכות  פסק  עצמו  והוא  זה,  לפי  בעינן  נמי  כהן 
פרה כשרה בזר, והיינו דמפרשינן לקרא דושחט אותה לפניו דזר שוחט ואלעזר רואה, 
ואם כן הוה ליה לאכשורי אף בשרפה זר ולפרש קרא דושרף את הפרה לעיניו, דזר שורף 

ואלעזר רואה.
ב. עיין רש"י בסוף פרשת פרה (סוף פרק כ') שהביא לדרוש כל ענין פרה אדומה כנגד 
חטא העגל, וכתב וז"ל, תמימה - על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, 
רש"י  כתב  הפרשה  דבתחלת  לעיין  ויש  עכ"ל.  לתמותם.  ויחזרו  עליהם  ותכפר  זו  תבא 
אלא  מום,  בה  אין  אשר  להדיא  כתיב  דהא  ממום  היינו  לאו  דתמימה  בספרי]  [ומקורו 
תמימה באדמומית, ואם כן לא הוה ליה למדרש הכא דתמימה היינו כנגד תמימותם של 

ישראל, אלא הוה ליה למדרש כן מקרא דאשר אין בה מום.
שפרקו  כשם   - עול  עליה  עלה  לא  וז"ל,  הדרשן  משה  ר'  בשם  שם  רש"י  כתב  עוד  ג. 
מעליהם עול שמים. ויש לעיין, אמאי גבי תמימה דרש דבאה לכפר על ישראל התמימים, 
ואילו על חטא פריקת העול באה לכפר פרה שלא עליה עול, ולא אמרינן דיביאו פרה 

שיש עליה עול לכפר על ישראל שהיה להם עול ופרקוהו.

תגובות
תגובה לתגובת הגרח"מ שפירא

הקב"ה אומר ומשה כותב
זכינו להתייחסות נרחבת של ראש הכולל הגרח"מ שפירא שליט"א שבו ביאר יותר את 
כנראה  אך  דמעיקרא.  מלשונו  להשמע  עלול  שהיה  ממה  הרבה  ותיקן  בדברים,  כוונתו 

טרם נשלמו הדברים. 
כל התורה בלי יוצא מן הכלל: "הקב"ה אומר ומשה כותב" כלשון הגמ' בב"ב, כל התורה 
הג"ר  שהביא  כפי  אחר!  ספר  משום  העתקה  ללא  הגבורה,  מפי  במילה  מילה  נמסרה 
התורה  שכל  הוא  וברור  אמת  זה  "אבל  הרמב"ן:  לשון  את  שליט"א,  בלייברג  אלימלך 
מתחלת ספר בראשית עד לעיני כל ישראל הגיע מפיו של הקב"ה לאזנו של משה, כענין 

שנאמר להלן מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו".
והנה הבאנו את דברי מהרי"ל דיסקין שעפ"י האמור בגמ': 'משה כתב ספרו וספר בלעם', 
פי' שפרשת בלעם כן נעתקה. אך האירני נכונה ידידי הרה"ג ר' אליהו סוסבסקי שליט"א 
שאין זה כהבנת הראשונים בסוגיה. שרש"י פירש: "ופרשת בלעם - נבואתו ומשליו אף 
על פי שאינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו", דהיינו שהוקשה לרש"י מאי קמ"ל שכתב 
ספר בלעם הרי היינו ספרו, ועל זה תי' רש"י דקמ"ל שאע"פ שאינו מסדר התורה. נמצא 

לרש"י שפרשת בלעם נכתבה ככל התורה מפי הגבורה אלא קמ"ל הגמ' שמשה 
כתבה. מאידך, בדברי הריטב"א מבואר שהיה זה ספר אחר שהיה בידם, 

 

ללא שום קשר לכתיבת התורה שכולה נכתב מפי הגבורה. ז"ל הריטב"א (ב"ב יד:): "נראין 
כתבה  הוא  ברוך  הקדוש  דההיא  בתורה  שכתובה  בלעם  פרשת  זו  שאין  האומרים  דברי 
כשאר התורה, אלא פרשה בפני עצמה היא שכתב והאריך בה יותר והיתה מצויה להם". 
וכעי"ז כתב בדרשות אבן שועיב (פ' בלק), ובשל"ה (בלק תורה אור אות ו, ובהגהה שם 
בשם ספר 'ציוני') וכן כתבו עוד מגדולי אחרונים. נמצא לפי"ז שאע"פ שהיו ספרים שונים 
שנכתבו בזמנו כספר מלחמות וכו', אך דברי התורה לא נעתקו משם ח"ו רק נמסרו למשה 

מפי הגבורה]. 
*

הפסד מצות הלבן במקום פלוגתא דרבוותא במנין חוטי התכלת
בנידון שהבאנו אודות חשש להפסד מצות הלבן ואולי אף התכלת ע"י קשירת חוטי תכלת, 
זו,  בסוגיה  במו"מ  האריך  אשר  שליט"א  כץ  עדיאל  ר'  הרה"ג  של  הערבים  לדבריו  זכינו 
שליט"א  בלייברג  אלימלך  הג"ר  השיב  וכמו"כ  דברינו,  על  השיב  לאשר  רק  בזה  נתייחס 

ברעיון דומה. 
חידושם  על  כאשר  למישור,  ועקוב  לעקוב  מישור  דימו  הנ"ל  הרבנים  לענ"ד  ובאשר 
'חידוש'  שהוא  כתבו  והמקובלת  הפשוטה  ההבנה  ועל  ה'פשטות',  שהוא  כתבו  המופלא 
ו'דיוק' מדברי רש"י, אמרתי אציגה נא בקצרה בפני הרבנים החשובים יושבי הרמה, את 
ומה  הפשטות  מה  ל:)  קידושין  (ר'  בשער  האויבים  בין  הרבנים  וישפטו  ודרכנו,  דרכם 

החידוש, ולאחר מכן נביא את ההכרח מתוך הגמ' עצמה כפירושנו. 
את  מעכב  אינו  והלבן  הלבן,  את  מעכבת  אינה  "התכלת  שנינו:  לח.)  (מנחות  במשנה 

התכלת. תפלה של יד אינה מעכבת את של ראש ושל ראש אינה מעכבת את של יד". 
חוטי  רק  והטיל  תכלת  חוטי  לו  אין  אם  שגם  פירושו,  הלבן'  את  מעכבת  אינה  'התכלת 
וכן  התכלת.  חסרון  מחמת  בטילה  הלבן  מצות  ואין  בלבן,  הציצית  מצות  את  קיים  לבן, 
להיפך - "הלבן אינו מעכב את התכלת", אף שלא הטיל חוטי לבן רק חוטי תכלת, קיים 
את מצות התכלת. ופירש"י שבכל אופן איירינן כשיש ד' חוטים, וקמ"ל שאם כולן לבן או 
כולן תכלת קיים מצותן. ותוס' ביארו מקור דברי רש"י משום 'גדיל-גדילים'. ומכאן מבואר 
שבחוטי תכלת אין אומרים "לא יהא אלא לבן", שאם לא כן נימא שקיים את מצות הלבן 
ע"י התכלת. ולפי"ז הערנו שמי שמרבה במנין חוטי התכלת למר כדאית ליה, הרי שעלול 

להפסיד בכך את מצות הלבן. ע"כ בקצרה מה שכתבנו בביאור הענין. 
ברם, המשיגים הציעו פירוש חדש במשנה. אמנם "התכלת אינה מעכבת את הלבן" פירושו 
כנ"ל, שקיים את מצות הלבן בלא מצות התכלת. אך "הלבן אינו מעכב את התכלת" היינו 
משום שקיים את מצות הלבן ע"י התכלת. ובעצם נמצא שבאופן זה שקיים את שניהם - 

גם את מצות התכלת וגם את מצות הלבן. 
מצוה  קיים  ברישא  דין,  אותו  את  כלל  אומרים  לא  והסיפא  שהרישא  נמצא  דבריהם  לפי 
אחת ובסיפא שנים, וכל אחד 'יצא' מטעם אחר, (גם שונה מהמשך המשנה בתפילין ש"י 
וש"ר שאין מעכבין זא"ז ששם איירי כשיש לו רק אחד מהם). כמו"כ יתחדש בפי' המילות 
ש'אין מעכב' את התכלת היינו כי יש כאן לבן, ויותר היה צ"ל 'והתכלת כוללת את הלבן'. 
ועוד צריך לחדש שהדברים כה פשוטים עד שאף מפרש מהראשונים או מהאחרונים לא 

הוצרך לפרש לנו כן.  
למעשה, דרכנו כבר נסללה ע"י הקרן אורה על אתר עפ"י הוכחה מוכרחת. שבגמ' מובאת 
כרבנן  מתני'  שא"כ  טוענת  והגמ'  זה,  את  זה  מעכבים  ולבן  שתכלת  סובר  שרבי  ברייתא 
אמרינן  נמי  שבתכלת  נימא  אם  הקר"א,  ומקשה  עיי"ש.  דוחה  והגמ'  רבי,  על  שחולקים 
שיוצא בה ידי לבן, מדוע לרבי לא יצא יד"ח, הלא יש כאן גם תכלת וגם לבן. ומסיק מזה 
בקרן אורה (להלן ע"ב) דע"כ כשציוותה תורה 'פתיל תכלת' היינו דוקא הפתיל ולא כולו. 
בדעת הרמב"ם נציין בקצרה. לשיטתו עצמו קשה לומר שיהני תכלת במקום לבן, שהרי 
כתב "שיהיה א' משמנה החוטים תכלת ושבעה לבנים", משמע דוקא באופן זה, שאל"כ 
היה לומר שיהיה א' מהחוטים 'או יותר' תכלת. אמנם, הרמב"ם לשיטתו (פ"ב ה"ח) שצריך 
לדידן  לטעון,  שיש  אלא  דוקא.  לבן  הגדיל  שיהא  צריך  לכן  הכנף  בצבע  שיהא  כנף'  'מין 
דקיי"ל (שו"ע סי' ט סעי' ה) בזה שלא כרמב"ם ואי"צ בצבע הכנף, א"כ יועיל גם תכלת 
איתא: "טלית  במנחות (מא:)  בברייתא  שהרי  כן,  לומר  א"א  ודאי  לדידן  אך  לבן.  במקום 
שכולה תכלת מביא תכלת וד"א ותולה בה", ותמוה לדידן למה צריך דבר אחר (רש"י שם 
פי' לשיטתו כשי' הרמב"ם בזה דבעינן מין כנף ולכן צריך שני צבעים, ואכמ"ל), ע"כ משום 

שתכלת אין מועיל לצאת ידי לבן.
כמו"כ האחרונים הקשו בטעם דברי הרמב"ם שפי' ש'לבן אין מעכב תכלת' היינו כשהיה 
'גרדומין', ותמוה למה לא פי' שמדובר בטלית של תכלת שתלה בה ד' חוטי תכלת, ויישבו 
ציוותה  שהתורה  מתכלת,  יהיו  הגדיל  שחוטי  יתכן  שלא  הרמב"ם  שסובר  משום  שהוא 
לעשות 'פתיל תכלת' ולא הציצית, ז"ל הכס"מ (פ"א ה"ד) בדעת הרמב"ם, בתו"ד: "דהא 
קרא כתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת משמע דאין מקום לפתיל תכלת אלא א"כ 
לא  הלבן  חוטי  במנין  החסיר  אם   - ברמב"ם  זו  דרך  לפי  נמצא,  לבן".  דהיינו  ציצית  יהיה 
מבעיא שלא קיים את מצות הלבן, אלא גם את מצות התכלת לא קיים, שהרי מצות התכלת 
עוד  [יש  הלבן.  במצות  חסר  הציצית  במצות  חסר  ואם  ה'ציצית'  על  תכלת  פתיל  שיתן 
כמה פרטים בד' הרמב"ם, אם מנין החוטים דאורי' או דרבנן, ויתכן שגם אם המנין דרבנן 
תתבטל המצוה מדאורי', ודברי הכס"מ בסוף הפרק, ראה בכל זה במאמר הגרד"ג ב'ידות 

המשנה' ח"ב סי' יג].
הרב ישראל מאיר מורגנשטרן



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:

בלק - ניחוש
פנחס - תפילת מוסף
מטות - נדר לצדקה

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

הקלף  על  לכתוב  התחיל  קודש-אם  דברי  עליו  שנכתב  נייר  א. 
לכתוב  אסור  הנייר,  על  אפילו  הקודש,  כתבי  שאר  או  סת"ם 
אח"כ עליו דברי חול לכו"ע, שזה עשה מעשה של גוף הקדושה, 
כ"ג],  ס"ק  סוף  מ"ב  ס"י  [מ"ב  בזה  מהני  לא  תנאי  ואפילו 
ולכאורה זה נפ"מ למי שמתחיל לכתוב ד"ת על נייר ולבסוף לא 
כתב על כולו [כמו שרצה בתחילה] שאין לכתוב אח"כ על נייר 

זה דברי חולין.

לסמוך  ואפילו  מעומד,  לקרות  צריך  בק"ת-  העמידה  אופן  ב. 
עצמו לכותל או לעמוד אסור [שו"ע סי' קמ"א סעיף א'] ועמוד 
אפילו  והיינו  ג']  ס"ק  [מ"ב  גוונא  וכהאי  הקריאה  שלחן  היינו 
דצריך  אסור,  ג"כ  יפול  לא  דבר  אותו  ינטל  שאם  קצת  סמיכה 
לעמוד באימה [מ"ב ס"ק ב']. וכן החזן הקורא, והוא הדין הסגן 

העומד אצל הס"ת [מ"ב ס"ק ה'] צריכים לנהוג כנזכר.

בקול  והברכות  ברכו  בק"ת-אומר  הברכות  אמירת  אופן  ג. 
והאומרם בלחש טועה, ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בקול 
רם. כדי שישמעו העם ויענו ברוך ה' המבורך לעולם ועד [שו"ע 
ורמ"א סי' קל"ט סעיף ו']. ובלחש נקרא כל דלית עשרה דצייתי 

כדין דבר שבקדושה דאינו בפחות מעשרה [מ"ב ס"ק כ"ד]

המקום  היכן  עד  יודעים  שהכל  אע"ג  הסעודה-  לפני  נט"י  ד. 
ליטול  משתדלים  גם  והכל  ההלכה,  ע"פ  ידיים  ליטול  שצריך 
באופן זה, אבל למעשה הרבה אנשים לא נוטלים כהלכה, וכל 
שהמקום  מאוד  דמצוי  ויבדוק  הנטילה  אחר  בידיו  יתבונן  אחד 
התחתון בכף היד (למטה מהזרת) מי הנטילה לא מגיעים לשם 

כלל.

ה. כיבוד אב ואם- 

לב.  שימת  ידי  על  להוריהם  נחת  לגרום  יכולים  נשואים  בנים 
שיחה עם ההורים היא דבר מצוי, ניתן להשקיע מחשבה קודם 
השיחה- מה לומר, מה לפרט, מה לספר. רוב ההורים שמחים 
מאד כשהנשואים משתפים אותם בחיי היוםיום. כדאי להשתדל 
שהשיחה לא תהיה רק כדי לצאת ידי חובה אלא באמת לשמח 

ולגרום נחת.

בדברי חיזוק כתבתם דהאוכל קוגל עם מלפפון והוא חשוב אצלו בפני עצמו אינו טפל וצריך 
נחשב  בלתי  דבר  פירוש  שם  שאיתא  למה  הכוונה  ולכאורה  רי"ב,  סימן  לריש  וציינתם  ברכה, 
,אולם באמת אינו מהרמ"א אלא מן איזה מפרש שהכניס בתוך הש"ע פירושים מן הערוך, אבל 
כאן אינו נכון דהרי אפילו פת שהוא חשוב שייך להיות טפל וכמו שממשיך שם המחבר, ואפילו 
אם הכוונה כשהוא חשוב אצלו שיכול לאכלו בפני עצמו, מ"מ אם העיקר הוא הקוגל וזה בא 
כליפתן הוי טפל עיין שעה"צ אות כ"א, ורק מי שאוכל מלפפון בפני עצמו ורוצה ללפת עמו 
קוגל א"כ המלפפן עיקר ופוטר הקוגל, ומה שכתבתם עוד וברכת הקוגל פוטרת וכו' זה שייך 

ללעיל כשאין המלפפון עיקר.
נתלש  אם  רק  דזהו  להעיר  ויש  תירס,  גרגיר  לאכול  לא  ליזהר  שיש  בריה  בדיני  כת בתם  עוד 

בשלימות אבל בקופסאות עם גרעיני תירס מן רובם נחתכו קצת ולא הוי בריה.
הרב דוד אריה שלזינגר

א. הרה"ג ר' יעקב יונה שליט"א בדבריו הנפלאים והמתוקים, הוכיח דאיכא מצוה בעיטוף מהא 
דמתעטפים בעמידה ומהא דמברכין להתעטף, ותמה על הקה"י שכתב דליכא דין מצוות לאו 
ליהנות ניתנו בבגד. ולכאורה גם אם המצוה אינה בבגד אלא בציצית, יש לומר דהמצוה היא 
בעיטוף, והיינו דהבגד עצמו אין בו שום מצוה, אך המצוה בציצית אינו לעשות ציצית כפשטיה 
דקרא, אלא ללבוש הבגד [שבו עצמו אין מצוה] עם החוטים, או בנוסח אחר, המצוה היא ללבוש 
את החוטים, והחוטים נעשים חלק מהבגד כשקושרם בו, וממילא חשיב מתעטף בציצית, וזהו 
נוסח הברכה "להתעטף בציצית" דמתעטפים בציציות. ובפשטות נראה דאין שום מצוה בבגד 
אין  [אם  הבגד  על  לאשפה  נזרקת  אי  פלוגתא  יש  הציצית  דעל  אף  כך  ומשום  הקה"י  וכדברי 
מיוחד לתפילה] ליכא פלוגתא, ולכולי עלמא נזרק כמבואר בטושו"ע או"ח סי' כ"א. ומה שכתב 
המשנה ברורה שם סק"ט דלא יעשה מכנסים מהטלית קטן משום דזהו בזיון, נראה דאף זה 
אינו משום דאיכא מצוה בגופן, אלא משום דשמשו למצוה, והיינו דהתעטפות בציצית היתה 

על ידי ההתעטפות בבגד.
ב. במה שכתב שם דיש לומר דהבגד הוא חפצא דמצוה אף אי נימא דליכא קיום מצוה בבגד, 

הדברים צריכים ביאור לכאורה, דהיכן מצינו חפצא דמצוה דאין מקיימים בו שום מצוה.
ויהיו גם דברים אלו לע"נ הרב הצדיק הבלתי נשכח, ר' ברוך יצחק ב"ר שמואל גוטפרב זללה"ה.
ג. הרה"ג ר' ישראל מאיר מורגנשטרן שליט"א כתב דאם צובע שני חוטי תכלת לדעת הסוברים 
אילן,  לקלא  דמי  ולא  לבן  אינו  דתכלת  וביאר  לבן,  מצוות  מקיים  אין  צביעה,  צריך  אחד  דרק 
והסברא צריכה ביאור לכאורה, דכיון דאין מצוה בחוט השני מאי שנא מקלא אילן, וכי משום 
שציותה התורה לצבוע חוט אחד עם תכלת פקע מהשני שם לבן על ידי זה. ומה שהוכיח כן 
ידי  דיצא  תקשי  מלבן  גרע  לא  דתכלת  נימא  ואי  התכלת,  את  מעכב  אינו  דהלבן  דתנן  מהא 
חובת לבן בחוטי התכלת המיותרים, עכ"ד היקרים. אמנם יש לדחות בפשיטות לכאורה, דכוונת 
המשנה היא, דאי היה הלבן מעכב את התכלת, לא היה מקיים מצות תכלת היכא דצבע כולם 
הוא  תכלת  מצוות  דגדר  והיינו  ללבן,  התכלת  חשיב  לא  תכלת  מצוות  דכלפי  משום  בתכלת, 
כמה  וכל  תכלת,  שנים]  חוט [או  עמהם  יחד  בענף  ולעשות  לבנים  חוטים  כמה  לעשות  דצריך 
דהכל תכלת לא מתקיים ציווי זה [לעשות חלק מהחוטים לבן וחלק תכלת], אך לעולם כלפי 
מצות לבן עצמה ליכא נפקותא בין אם לבן הוא ובין אם תכלת הוא, וכל כמה דאין יוצא ידי 

חובת תכלת בציצית זו, מקיים הוא מצות לבן.
הרב שמואל מנחם כהן

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 ותופחות

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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