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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ערב  בלשון  הנקרא  קבוע  שער  מסילה,  דרך  ללכת  נמנעין  שהיו  מעשה,  ואנשי  מחרדים 
אלבאטאנין, והוא שאם הי' חוט משוך מכותל מערבי, שלא זזה משם שכינה, מקרן דרומית 
שלה, עד הצפון ת"ק אמה, נכנס בתוכו, מקום המסילה הזאת, לפנים בהר הבית, ואמרו 
שכן היתה קבלה בידם, אמנם העיר שם, דאם משום הר הבית נהגו איסור, יש תקנה בדבר 
דאי משום בעל קרי, יטבול לקריו וטהר, אי משום זב, יטבול במים חיים של נהר, ובמעורבי 
שמש, אף על פי שהוא מחוסר כפורים, טהור לכנס לשם, ובספר חזון נחום, כתב לתרץ, 
נקיים  ז'  לספור  וצריכין  כזבין,  עצמינו  מחזיקים  אנו  כי  ללכת,  נמנעים  שהיו  מה  דטעם 
ולטבול (במים חיים), ולהערב שמש, ואין הכל בקיאין בכך, ואין לתמוה על כך, שהרי כתבו 
התוס' (פ"ק דשבת), גבי ששה ספיקות הן, דגזרו על עמי הארץ, שיהיו כזבין לכל דבריהם, 
הארץ  כעמי  אנו  הרי  בה,  בקיאין  אנו  ואין  וטהרה,  בטומאה  נזהרין  אין  בזה"ז,  שאנו  וכיון 

שלהם, ויש לנו דין זבים, וכו'. עכ"ל. והאריך שם עוד.
ושמעתי כע"ז ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ושאלתי הרי בזמננו אין זב, ולמה לחשוש לזב.

והשיב מרן הגריש"א זצ"ל, וכי הוא מצות התלויות בארץ, שבטלה?

דבר נשגב בענינו של קרח - וכל העם נסו לקולם
הרב אבא קליינרמן 

"וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי אמרו פן תבלענו הארץ". (פרק ט"ז פסוק ל"ד).
הנה במשנה בסנהדרין (דף ק"ח א'), מובא מחלוקת אם עדת קרח יש להם חלק לעולם 
הבא או לא, ואיתא במשנה "עדת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר ותכס עליהם הארץ 
בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם 

הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל".
ובביאור המחלוקת עיין באור החיים (פסוק א') שמבאר שהנידון הוא עד היכן הגיע הפגם 
בחטא של עדת קרח האם הגיע עד השורש העליון עד יעקב אבינו ע"ה, וממילא הם נכרתו 
גם מעולם הבא. או שהחטא לא הצליח לפגום כל כך גבוה, ובשורשו העליון לא הגיע עד 
חלק  לו  יש  הבא  לעולם  אבל  נענש  הוא  הזה  שבעולם  אע"פ  וממילא  ע"ה,  אבינו  יעקב 
קרח,  בעדת  יזכר  לא  ששמו  התפלל  ע"ה  אבינו  שיעקב  במה  הביאור  וזה  הבא.  לעולם 
שכאשר מוזכר שמו של קרח בעדת קרח לא יכתבו בתורה "קרח בן יצהר בן קהת בן לוי 
בן יעקב", אלא באחרון יהא בן לוי, ולא ימשיכו את היחוס ליעקב. וכוונתו היתה שלא יזכר 
שמו במחלוקת, שחטא המחלוקת לא יפגום עד שורשו העליון שהוא ביעקב אבינו. שיעקב 
הברואים  כל  של  העליון  השורש  שהוא  הראשון,  דאדם  שופרא  מעין  שופרא  היה  אבינו 
חטא  הוא  אבינו  יעקב  עד  להגיע  שמצליח  חטא  וממילא  פגם,  בלי  שלמה  היתה  ומיטתו 
שפוגם עד שורשו העליון של עילת העליות, וזה הוא התפלל שהחטא של קרח לא יגיע עד 

השורש העליון למעלה, ושמו לא יזכר במחלוקת הזו.
וז"ל האור החיים, "או אפשר שסובר שיש לו חלק לעולם הבא, וזו היתה תפלתו של יעקב 
שלא יגיע כח החטא עד עיקר השורש שביעקב ולא ינתק חבל הכסף מעיקרו ויש תקווה 
שאול  מוריד  ב)  (ש"א  הכתוב  אמר  עליהם  שם)  (סנהדרין  התנא  מאמר  והוא  לאחריתם, 
ויעל, וראיתי לדקדק אומרו ויעל ולא אמר ומעלה, כשיעור שאמר בסמוך ה' ממית ומחיה 
וכמו כן אמר אחר כך ה' מוריש ומעשיר. אכן נתכוון לומר דברי התנא עצמו שעל עדת קרח 
תפלת  קדמה  שהרי  שהורידם  קודם  אותם  העלה  כבר  פירוש  ויעל  אמר  לזה  מדבר,  הוא 

יעקב לירידתם ומאז נכתבו בספר העליה".
מבואר בדבריו שלמ"ד שעדת קרח יש להם חלק לעולם הבא, הסיבה היא משום תפילתו 
של יעקב אבינו ע"ה, שהיא הועילה לעלותם מעומק השאול שלא ירדו כל כך עד שלא יהא 

להם חלק לעולם הבא.
במחלוקת  שפתחו  ואיום,  נורא  היה  קרח  עדת  של  החטא  הלא  להתפלא  יש  ולכאורה 
על משה רבנו עבד ה', ואיך יתכן שתפילתו של יעקב אבינו ע"ה תועיל לעלותם מעמקי 
השאול. ואפילו שתפילה כוחה עצום ורב, ובמיוחד תפילתו של בחיר האבות יעקב אבינו 
כדי  הרי  גדול.  כך  כל  חטא  על  לכפר  יכולה  התפילה  איך  מובן  לא  סוף  סוף  אבל  ע"ה, 
לכפר ולמחוק את החטאים צריך תשובה של החוטא שישוב מחטאו, ואיך כאן תפילה לבד 

מועילה לעלותם מעמקי השאול.

עדת קרח חזרו בתשובה
ומוכרח לומר שגם עדת קרח חזרו בתשובה מחטאם, וזה הועיל להעלותם מעמקי השאול, 

עליהם  שעובר  שמי  החמורות  העבירות  את  מונה  תשובה  בהלכות  ברמב"ם  דהנה 
כשמת  דווקא  זה  שכל  ואומר  שמסיים  אלא  הבא,  לעולם  חלק  לו  אין 

הבא.  לעולם  חלק  לו  יש  תשובה  עשה  אם  אבל  תשובה,  בלא 
שאין  הזה  "בזמן  ג'),  הלכה  א'  (פרק  הרמב"ם  וז"ל 

ביאת מקדש והר הבית בזמן הזה
הרב נחום באדנער 

מבואר בפשטות במשנה וברמב"ם שבהר הבית נכנסים טמאי מת, אבל לא במקדש מהחיל 
והלאה.

הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם. החיל מקודש ממנו 
יום  טבול  שאין  ממנו  מקודשת  נשים  עזרת  לשם.  נכנסים  מת  וטמא  כוכבים  עובדי  שאין 
כפורים  מחוסר  שאין  ממנה  מקודשת  ישראל  עזרת  חטאת.  עליה  חייבין  ואין  לשם  נכנס 
נכנס לשם וחייבין עליה חטאת. עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנסים לשם 

אלא בשעת צרכיהם לסמיכה לשחיטה לתנופה: עכ"ל. [כלים פ"א מ"ח]
וכן פסק ברמב"ם הל' בה"ב פ"ז הט"ו ז"ל הר הבית מקודש ממנה שאין זבין וזבות נדות 
ויולדות נכנסין לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא 
לשם.  נכנסים  נדה  ובועל  מת  וטמא  עכו"ם  שאין  ממנו  מקודש  החיל  [הט"ז]  לשם.  נכנס 

עכ"ל.
שנשאר  המקדש,  ולמקום  למקדש  לכנס  א"א  מת,  מטומאת  להטהר  שא"א  היום  ולפ"ז 

קדושתו, אבל להר הבית, מצד הדין היה אפשר כל שטבל ונטהר משאר טומאתו. 
שאינם  אנשים  (ויש  לשם.  מלכנס  ואסרו  הזהירו  הדור  פסוקי  של  ובנין  מנין  רוב  אמנם 
יודעים מזה שחושבים שצריך רק להיזהר מטומאה, אבל אחרי טבילה כראוי מותר, וכעיקר 
להיות  שקשה  ומבניהם  חששות,  מכמה  יכנסו,  שלא  גדר  הגדירו  הפוסקים  אמנם  הדין) 

בטוח שאינו נכנס למקום המקדש ממש, והרי ביאת מקדש אסור לטמא מת. 
ז"ל שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א 

בענין איסור כניסה להר הבית בזמן הזה. 
על דבר השמועה מהפריצת גדר הנוראה, שעלה על דעת ח"א, להתיר הכניסה להר הבית, 

אחרי טבילה ובחליצת נעלים. 
בזמן  המקדש  לקדושת  בנוגע  והראב"ד,  הרמב"ם  פלוגתת  בעיקר  פה,  אאריך  לא  והנה 
הזה, שכבר כתב המג"א (בסימן תקס"א ס"ק ב'), דדברי הרמב"ם שרירים וקימים, והנכנס 
עתה למקום המקדש חייב כרת, שכולנו טמאי מתים, עיין שם, ובהגהת מהרש"ם, הנדפס 
הנ"ל,  מכשול  להסיר  אלא  בזה,  באתי  ולא  ואכמ"ל,  בזה  האריך  שם,  חיים  אורחת  בספר 
תנאים  ידי  על  לבד,  הבית  הר  קדושת  אלא  דל"ה  להיכא  היתר,  איזה  הי'  אם  באף  אשר 
לעלות  המתפרצים,  לרבים  יד  ליתן  מזה,  הנמשכת  המכשילה  גדלה  מה  מ"מ,  הנזכרים, 
זה  וכל  בעוה"ר,  לעלות  יהרסו  הקדשים,  וקודש  המקדש  במקום  וגם  כלום,  בולא  ההרה 
וז"ל,  ר"ט),  (סי'  חסידים  בספר  דאיתא  וכמו  ותפארתנו,  מקדשינו  בית  חורבן  בגרמת  הי' 
כי לא נהגו נכרים קלות ראש וביזיון בבית ד', עד שנהגו בו ישראל, שנאמר (ירמי' ז' י"א), 
המערת פריצים הי' הבית הזה, ואח"כ, וארוה כל עוברי דרך וכו' עכ"ל, ומכל שכן שמעכב 
הגאולה שלימה, ע"י ביאת משיח צדקינו, בעוה"ר, אבל באמת אף מעיקרא דדינא אין היתר 
כלל, דאף דלכאורה, בהשקפה ראשונה, יש מקום לדבריו, עפ"י ההלכה המפורשת (במתני' 
דכלים פ"א), וברמב"ם (פ"ו מה' בית הבחירה הט"ו), הר הבית מקודש ממנה, שאין זבים 
נכנסין  שם),  מל"מ  ועיין  ה"ח),  שם (פ"ז  כמבואר  קרי,  בעל  ויולדות, (והה"ד  נדות  וזבות 
לשם, ומותר להכניס המת עצמו להר הבית, ואין צריך לומר טמא מת, שהוא נכנס לשם 
עכ"ד, וא"כ אם נאמר, דיכולין לידע גבולי הקדושה שבהר הבית, והי' יכול לצמצם, לכנס 
רק למקום הקדוש, רק בקדושת הר הבית לבד, אם יטבול לקריו מקודם, אין איסור, וכמובן, 
שאף לפי זה, היו צריכים לדקדק, שיהי' הטבילה במקוה כשירה לטבילת נשים, ובלא שום 
חציצה, דלא שייך כאן, כל מה שצדדו להקל בטבילת עזרא, דלתרומה וקדשים דאו' הוא, 
עיין (ב"ק פ"ב ע"ב), וברמב"ם (פ"א מהל' מקואות), ואול', צריכים ג"כ חפיפה, כמו בנשים, 

עי' בהגהות חשק שלמה (ב"ק) שם. 
 (ב) אבל באמת, מפורש האיסור לכנס בכל הר הבית, בספר כפתור ופרח (פ"ו), שהביא מה 
דאיתא (ביבמות ז' ע"ב), מאי חדשה, שחדשו בה דברים, ואמרו, טבול יום, אל יכנס למחנה 
לוי', א"כ אין לנו, לקרב מפתח הר הבית ולפנים, כי משם והלאה מחנה לוי' וכו', אם כן 
היום שאנחנו בחטאנו מבחוץ נוכל להתקרב לענין תפילה והשתחוי' עד אותם הכותלים, 
שלמה  יתברך  מד'  ביקש  וכבר  וכו',  ומתפללים  הכותלים  אותם  עד  באים  דבר,  עמא  וכן 
בתפילתו, שתקובל תפילת המקום ההוא עכ"ל, הרי דכתב מצד ההלכה, וכי דכן עמא דבר, 
שלא להתקרב רק עד הכותלים, והיינו דס"ל כרש"י (ביבמות שם /דף ז'/ ובכמ"ק, דחצר 
החדשה, היינו הר הבית, והרמב"ם ס"ל כמ"ש התוס' שם ובכמ"ק, דחצר חדשה, היינו עזרת 
להזהר  שקשה  מחמת  מ"מ  שמש,  הערב  מהני  מ"מ  רש"י,  לשיטת  דגם  דאף  וצ"ל,  נשים, 
נהגו  כן  על  כנ"ל,  וחציצה  כשירה  במקוה  לטבילה  בנוגע  להזהר,  דיש  מה  בצירוף  בזה, 

איסור, ועיין בספר פאת השלחן (ה' ארץ ישראל ג' סעי' י"ב, בית ישראל אות כ"ו). וכו'.
עוד הוסיף (ו) ועוד יש דברים בגו, כאשר ראיתי בספר מעשה למלך (ה' 

בית הבחירה פ"ז הט"ו), בשם ספר דרך הקודש, ששמע 



הנשיאים בתבערה, עכצ"ל דמדרש זה חולק על מדרש תנחומא ובמ"ר [שכתבו שהנשיאים 
היו מר"נ איש שבעדת קרח], וא"כ אין להביא ראיה מדבריו להוציא את נחשון בן עמינדב 
מכלל שאר הנשיאים שהוזכרו בתנחומא ובבמ"ר. ומדברי המהרז"ו מבואר שלא הבין כך 

את דברי הגר"א, וצל"ע.
הסדע"ר  דברי  לפרש  דמנ"ל  ביאור,  צריכים  הגר"א  דברי  שכתבנו  מה  לפי  אף  אמנם     
לסדע"ר  ס"ל  שמא  שבמחנה,  הקצינים  מכלל  היה  משום  השניה  בשנה  מת  שנחשון 
כתנחומא ובמ"ר שהוא ושאר הנשיאים היו מ'נשיאי העדה' שבעדת קרח, ומטעם זה מתו 
בשנה השניה. ומנ"ל דהוכחת הסדע"ר שנחשון מת באותה שנה משום היא שלא הוזכר 
הראשונה  במסע  אלא  הנשיאים  שאר  ואת  אותו  הכתוב  הזכיר  לא  שמא  השניה,  במסע 

מחמת טעם אחר [כפי שצריכים לומר אליבא דתנחומא ובמ"ר], וצ"ע.
   וכתב המהרז"ו עוד שם דאין בכלל דברי המדרש שלומיאל בן צורי שדי, דאיתא בבמ"ר 
ארבעים  בסוף  שהיה  סלוא  בן  זמרי  הוא  דשלומיאל  ב')  פ"ב  בסנהדרין  ג' (וכן  סי'  פכ"א 
שנה ומחלוקת קרח בשנה שניה, עכ"ד. אמנם רבינו הגר"א (באד"א דברים כ"ט י"ז) הביא 
גמרא זו וכתב וז"ל, וח"ו שזמרי יהיה נשמה אחת עם שלמיאל הצדיק בחיר ישראל. והוא 
וב"ר  תנחומא  דברי  את  להעמיד  אפשר  ולפי"ז  עכ"ל.  ולשבטו,  ולמשפחתו  לו  גנאי  ע"ד 

בכל הנשיאים, ועיין.

הערות לפרשת השבוע
"ותבקע האדמה אשר תחתיהם ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם"

כתב הרמב"ן כי בקיעת הארץ אינה בריאה מחודשת, אבל פתיחת הארץ את פיה לבלוע 
הוא חידוש וכו', שתפתח ותסגר מיד כאדם הפותח פיו לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו וכו', 
וזהו טעם ותכס עליהם הארץ, ולכך אמר הכתוב אחרי ותבקע האדמה ותפתח הארץ את 

פיה ותבלע אותם וכו' ע"ש.
הנה לפירושו דהאי ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם וגו' ותכס וגו', הוא מעשה אחד 
א"כ  בלעו,  אחרי  אותו  ויסגור  לבלוע  פיו  הפותח  כאדם  מיד  ותסגור  שתפתח  המסויים 
יתכן דותבקע האדמה אשר תחתיהם דכתיב תחילה, הוא ענין אחר בפ"ע דקדמה בקיעה 

לפתיחת הארץ לבלוע, א"כ יתכן דבקיעה זו נשארה גם לאחר דסגרה הארץ את פיה. 
וי"ל דהיינו דאיתא בגמ' דב"ב עד. תא ואחוי לך בלועי דקרח, אזיל חזא תרי בזעי דהוה 
אשר  האדמה  ותבקע  דכתיב  בקעים  ביזעי  הרשב"ם  ופי'  וכו',  מינייהו  קוטרא  נפק  קא 
וגו', ולמבואר יתכן דהמכוון הוא למש"כ דבקיעת הארץ במקומה עומדת גם אחרי סגירת 

הארץ, והן הן התרי בזיעי דחזא.   
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

מו. נט' ע"א לא מסמנא מילתא, יש מקומות בש"ס שמצינו שהולכים אחר סימנים יעוין 
כאן ויעוין ב"מ כז' שלא נותנים ארנקי דלא מסמנא מילתא ור"י שאל בכלדאי ויעוין שבת 
סו' מבואר דיש מקומות דחשיב דרכי האמורי וצריך לידע מתי נחשב דרכי האמורי ומתי 

מותר לדרוש בדברים הללו.
קידושין  אין  למה  והאבנ"מ  הפנ"י  בין  מחלוקת  יש  לאחריני,  מקום  משייר  ע"א  ס'  מז. 
קנויה  שתהיה  א"א  לאחד  שקנויה  דכיון  מ"ד  באבנ"מ  הובא  הפנ"י  דעת  בא"א  תופסין 
לשניים. ודעת האבנ"מ דקנין אשה אין סתירה שתהיה קנויה לשניים אלא דהשם ערוה 
מונע מהקידושין מלחול ויעוין סז' ע"ב יליף לה בהקישא דר"י דאין קידושין תופסין בא"א 
והחזו"א דחה דהא דצריך להקישא דר"י היינו לענין הבנים דיש להם דין ממזרים דממזר 
תלוי באי תפיסת קידושין מחמת השם ערוה וזהו דיליף מהקישא דר"י דהוה וולד ממזר 

ונ"מ לענין הוולד דהוה ממזר.
כאן  בסוגיא  דמבואר  וזהו  לשניים  קנויה  שתהיה  סתירה  דאין  נראה  כאן  בהסוגיא  והנה 
ואם  לשניים  קנויה  שתהיה  סתירה  אין  הקנין  דמצד  דנראה  בה  תופסין  כולם  דקידושי 
תופסים  כולם  קידושי  ומה"ט  לאחריני  מקום  דמשייר  סברא  יש  בזה  ערוה  השם  מחמת 

בה ודו"ק.
מח. סב' ע"א יש לעיין הא דבעינן הן קודם ללאו אם ההן היינו מה שרוצה שיהיה או דההן 
היינו ביחס להתנאי דרך משל האומר לקטן אם לא תלך לשם תקבל מתנה ואם תלך לא 
תקבל מה נחשב ההן ומה נחשב הלאו אם ההן היינו מה שרוצה שיהיה שלא ילך או דאם 
תלך חשיב ההן. דהתו' הקשו למה מקדים להנקי והא הוה לאו קודם להן ויעוין ברש"ש 

כאן דההן מתייחס למה שרוצה שיהיה וצ"ע.
מט. סב' ע"א עובר, הנה ברמב"ם מבואר דעובר חשיב דשלבל"ע. ויעוין קצה"ח וברע"א 
בשו"ע מנין מקורו דאין לומר דיליף לה ממשנתינו דמקדש אשה מעוברת אינה מקודשת 
שנחשב  שמענו  לא  אבל  בנולדה  רק  שיך  לא  אישות  דקנין  רק  שמענו  לא  דעד  כאן 
דכיון  נראה  הר"מ  דברי  ובסברת  בשר.  חתיכת  בתורת  למכרו  דא"א  זה  לענין  דשלבל"ע 

שאין לו חיות בפנ"ע רק מחמת האם חשיב דשלבל"ע וצ"ע.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

ובניך  ואתה  המקדש  עון  את  תשאו  אתך  אביך  ובית  ובניך  אתה  אהרן  אל  ה'  "ויאמר  א. 
אתך תשאו את עון כהנתכם" (י"ח, א') איתא בספרי כאן, ר' יאשיה אומר מנין אתה אומר 
יודע  ואינו  כראוי  החלב  את  והקטיר  זרקו  מי  לשם  ידוע  ואינו  כראוי  הדם  את  זרק  שאם 
לשם מי הקטירו שהכהנים נושאים עון על כך ת"ל ואתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את 
עון המקדש. ויש לעיין באיזה עוון איירי, דאי בזרק שלא לשם בעלים אמאי נקט הספרי 
דאינו ידוע לשם מי זרקו, ולכאורה הוה ליה למימר דידוע שזרקו לשם מי שאינו בעליו. 
ואי בנתערבו זבחי ראובן ושמעון, וזרק בטעות של ראובן לשם שמעון ולהיפך קשה אמאי 
נקט בכהאי גוונא דוקא, וגם דהא הוה ליה עקירה בטעות, דקיימא לן דלאו שמה עקירה.

ב. עוד צריך ביאור בספרי הנ"ל, מאי קאמר שהכהנים נושאים עוון על כך, ולכאורה הכהן 
שחישב מחשבה לא נכונה הוא נושא עוון על כך, וילפינן לה מקרא ד"לא יחשב" 

דאסור לחשוב מחשבה שאינה נכונה בקדשים.
ג. עוד איתא בספרי שם, ר' יונתן אומר מנין אתה אומר שאם 

בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה מכפרת על כל 
העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו, 

שנאמר רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וכו'".
אלו  אנשים  וארבעה  מעשרים  ואחד  אחד  י"ד), "כל  הלכה  ג'  (פרק  הרמב"ם  כתב  עוד 
ואעפ"כ  מאלו  קלות  עבירות  ויש  לעוה"ב.  חלק  להם  אין  מישראל  שהן  אע"פ  שמנינו 
אמרו חכמים שהרגיל בהן אין להם חלק לעוה"ב וכדאי הן להתרחק מהן ולהזהר בהן, 
ואלו הן המכנה שם לחברו וכו'. במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעוה"ב 
העולם  מבני  זה  הרי  תשובה  בעל  והוא  ומת  מרשעו  שב  אם  אבל  תשובה,  בלא  כשמת 
הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה. אפילו כפר בעיקר כל ימיו, ובאחרונה שב יש 

לו חלק לעולם הבא, שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו וכו'".
שבים  אם  השאול,  בעמקי  שהם  אלו  ואפילו  ונשגב,  רם  הוא  התשובה  שכח  מבואר 

בתשובה יש להם חלק לעולם הבא, ועליהם נאמר "שלום שלום לקרוב ולרחוק".

משה אמת ותורתו אמת
שהם  בוודאי  הרי  הבא,  לעולם  חלק  להם  יש  אם  קרח  עדת  שגם  לומר  מוכרח  ומעתה 

חזרו בתשובה מחטאם.
לקולם",  נסו  סביבותיהם  אשר  ישראל  בפסוק "וכל  נרמז  התשובה  שענין  לומר  ונראה 
ומבואר שבשעה שנבלעו עדת קרח בארץ הם צעקו צעקות גדולות עד מאוד. ובפשוטו 
הצעקה היתה על ענין הבליעה באדמה, אבל אפשר לומר שהיתה כאן עוד צעקה "משה 
אמת ותורתו אמת", שהודו בחטאתם וחזרו בתשובה. והקב"ה עשה להם חסד גדול ונתן 
להם כח לסבול את ענין הבליעה בעודם בחיים, בכדי שיוכלו לחזור בתשובה. וכשהבינו 
שחטאו חטא גדול, מיד צעקו צעקות גדולות של תשובה וחרטה על חטאם הגדול הזה. 

והתשובה הזו העלתה אותם מעמקי השאול שיזכו לעולם הבא.
ומצאתי את הדברים מפורשים בתרגום יונתן, שכתב "וכל ישראל די בחזרנתהון ערקו 
מן דחיל קלהון היך צווחין ואמרין זכאי הוא ה' וקושטא היך דינוי וקושטא הינון פתגמי 
משה עבדיה ואנן רשיעיא דמרדנא ביה ובני ישראל אפכו כדי שמעו ארום אמרו דלמא 

תבלוע יתן ארעא".
מפורש בדבריו כמו שנתבאר, שזעקותיהם של עדת קרח היה זעקה של תשובה שלמה 

וגמורה מחטאם הגדול.
בתשובה  לחזור  שהות  להם  שניתן  הזה,  הגדול  ה'  לחסד  שזכו  שהסיבה  לומר  ויתכן 
בשעת הבליעה ולא מתו מיד מהבהלה של מעשה הבליעה, היה מכח תפילתו של יעקב 
אבינו ע"ה. שתפילתו הועילה להם שיקבלו חסד מהקב"ה שישארו בחיים בעת הבליעה 

ויוכלו לחזור בתשובה שלמה.

חידו"ת לפ' קרח
הרב חנן דוד נובל

 פירש"י (ט"ז א'), מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות כו' והם אליצור 
בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ולהלן הוא אומר (לעיל 
א' ט"ז) אלה קרואי העדה. מש"כ רש"י 'אליצור בן שדיאור וחביריו' היינו י"ב הנשיאים, 
שעליהם נאמר האי קרא ד'אלה קרואי העדה'. וכן מבואר בתנחומא [שהוא מקור דברי 
רש"י אלו כפי שכתב בתחילת הפרשה] כאן (סי' ב'), מי הם, אליצור בן שדיאור וחביריו 
אשר נקבו בשמות. אע"פ שלא פרסמן הכתוב נתן סימניהן, ומתוך המקראות אתה מכיר 
לפרסמו,  הגנבה  בעל  רוצה  היה  ולא  כו'  כלים  גונב  שהיה  טובים  לבן  מלה"ד  אותם. 
כו',  נאות  עיניו  הוא  קומה  בעל  טובים  בן  אותו  להם  אמר  כו',  סימניו  בו  נותן  התחיל 
משנתן סימניו ידעו מי הוא. ואף כאן, אע"פ שסתמן הכתוב כו' ובא ונתן את סימניהם 
אתה יודע מי הם, נאמר להלן (לעיל א') אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי 
אלפי ישראל הם, (שם) ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, ונאמר 
כאן נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, ע"כ. וכן איתא בבמ"ר כאן (פי"ח סי' ג'). [ומש"כ 

רש"י 'וכיוצא בו', היינו שאר ראשי סנהדראות שלא היו נשיאי ישראל.]
   בפי' מהרז"ו שם כתב וז"ל, אין בכלל זה נחשון בן עמינדב, שמת בשנה שניה כמ"ש 
בס"ע פרק י"ב. וכתב שם הגר"א שהיו מן האספסוף והיה בכלל ותאכל בקצה המחנה, 
עכ"ל המהרז"ו. הנה מלשון סדר עולם רבה שם - 'נחשון בן עמינדב מת בשנה השנית 
לצאת בני ישראל מארץ מצרים' - אינו מוכרח שהוא לא היה מכלל 'נשיאי עדה' שבעדת 
וצ"ל  שם).  לעיל  עצמו  המהרז"ו  (כמ"ש  היתה  שניה  בשנה  קרח  מחלוקת  דאף  קרח, 
דלא כתב כן אלא מחמת דברי הגר"א שכתב שנחשון היה בכלל 'ותאכל בקצה המחנה', 

דלפי"ז הוא נפטר קודם מחלוקת קרח.
מכלל  נחשון  את  להוציא  האלו  הגר"א  מדברי  ראיה  להביא  שאין  נראה  לכאורה  אך     
בשנה  מת  נחשון  שם,  הגר"א  הגהות  לשון  דזה  ובבמ"ר,  במכילתא  שהוזכרו  הנשיאים 
שנייה. כי לא הזכיר אותו אלא במסע ראשונה ובמסע שנייה לא הוזכר, אלא מת בקברות 
התאוה כי היה מהקצינים שבמחנה, ע"כ. והנה על כרחינו 'מסע שניה' היינו מה שנסעו 
מקברות התאוה לחצרות (כדכתיב לעיל י"א ל"ה) - שלא נסעו ישראל קודם לכן. ושם 
שאר  בכל  וכן  חצרות']  העם  נסעו  התאוה  'מקברות  [אלא  נשיא  אף  הוזכר  לא  בכתוב 
דמש"כ  צ"ל  לכאורה  וא"כ  הראשון].  במסע  אלא  המטות  נשיאי  הוזכרו  [ולא  המסעות 
רבינו הגר"א 'ובמסע שנייה לא הוזכר אלא מת בקברות התאוה' כו' - אין כוונתו בדבריו 
משום  המסעות  בשאר  הוזכרו  שלא  הנשיאים,  י"ב  כל  על  אלא  בלבד  נחשון  על  אלו 
שמתו בתבערה [שהיא קברות התאוה, עי' רמב"ן לעיל י"א ג']. וכן ממש"כ הגר"א 'כי 
היה מהקצינים שבמחנה' נראה שאף שאר הנשיאים מתו אז, שהקצינים שבמחנה היו 
הגר"א  שכתב  וכיון  ט"ז).  י"א  ולעיל  י'  כ"ד  בשמות  רש"י  (כמ"ש  הראשונים  זקנים  ע' 
דנחשון היה מכלל ע' זקנים אלו, מן הסתם אף שאר חביריו הנשיאים היו מהם, וא"כ 
מתו עמו בתבערה. ומה שלא הוזכר בסדע"ר ובהגהות הגר"א שם שמת אלא נחשון ולא 
שמתו שאר הנשיאים, י"ל דהיינו משום דבסדע"ר שם מיירי באלימלך שהיה בימי שפוט 

השופטים (עיי"ש), ולא הוזכרה פטירת נחשון בן עמינדב שם אלא משום שהיה 
אביו (כדאיתא בב"ב צ"א א').

כל  מתו  הסדע"ר  על  הגר"א  פירוש  שלפי  האמור  ולפי     

 



עון  נושאים  שהכהנים  חלבים  הקטר  קודם  ושוק  בחזה  דמים  זריקת  קודם  בבשר  זכה 
על כך ת"ל ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם. וגם בזה צריך ביאור מאי דקאמר 
שהכהנים נושאים עוון, דהא מי שנטל את החזה ושוק קודם זריקת דמים הוא ישא עוון 

על כך.
ד. עוד צריך ביאור בכל דברי הספרי דהא בני ישראל טענו "ויאמרו בני ישראל אל משה 
לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו:  כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות האם תמנו לגוע" 
(י"ז, כ"ז – כ"ח) ולפי פשוטו ענה להם ה' שמעתה יהא מוטל על הכהנים והלויים לשמור 
שלא יקרב זר למקדש וכן פרש"י. אך לדברי הספרי דאמר להם על עוון הקרבה שלא 
לשמה ונטילת חלקם קודם הקטרה, צריך ביאור מה ענה לחששם של ישראל על קריבת 

הזרים והתחייבותם בנפשם.

תגובות
ומחבר  ה'  בבית  השתולים  מן  שליט"א,  מורגנשטרן  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  חביבי  רב 
כו"כ ספרים, כתב בשבוע שעבר להשיג על סדרת מאמרים שבקשתי לפרסם מעל במה 
נכבדה זו, בשבתות יתרו בשלח משפטים השתא, (חטאי גרמו, ובשל טעות העורך לא 
ספרים  ישנם  כי  להראות  היה,  הדברים  ותמצית  במלואה).  המאמרים  סדרת  הופיעה 
נזכרה  עצמו  התורה  בספר  כן  ועל  לס"ת.  שנעתק  הוא  בהם  והנכתב  לס"ת,  שקדמו 
כתיבתן באותם הספרים. שהרי אין יהודה ועוד לקרא. וכגון, הלוחות, ספר הברית וספר 
מלחמות ה'. הרה"ג הנ"ל כתב להשיג, בעיקר מדברי הגמ' בב"ב, עד כאן הקב"ה אומר 
ומשה כותב, הרי שמשה כתב כל התורה כולה. ועוד הביא מדברי אחרונים, שמשה רבינו 
הוא שנתנבא את כל התורה כולה, ואף נבואות שקדמו לו, נגלו לו ברוה"ק והם מכלל 

נבואת משה ובמעלתה.
שכל  האמונה,  מעיקרי  הוא  משם  העולה  כי  ובודאי  בב"ב,  הגמ'  דברי  את  הביא  יפה 
התורה המצויה בידנו עתה היא האמורה למשה מסיני. אולם מה שהרחיק עדותו לדברי 
אחרונים, ועוד משמיה דת"ח אחד, לומר כי משה נתנבא את הנבואות שלפניו, נצטערתי. 
ודאי וודאי הדברים אמת לאמיתה, ומיסוד התורה הם. אלא שאותו ת"ח שרא ליה מריה, 

שמהפך סדר הקבלה, ומקדים דברי אחרונים, לדברי ראשונים וחז"ל. 
וכבר מושרשים לנו הדברים מדברי הרמב"ם הנודעים, בפיה"מ חולין ק ב וז"ל, ושים לבך 
לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר. והוא שאתה צריך לדעת 
שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה' 
על ידי משה לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו. דוגמא לכך אין אנו אוכלים אבר 
מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן 
החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם 
אברהם  שמל  כמו  להמול  משה  ידי  על  צונו  שה'  מפני  אלא  ביתו  ואנשי  עצמו  את  מל 
עליו השלום. וכן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה 
רבינו. הלא תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני וכל אלה 

מכלל המצות, ע"כ. 
הרי שיסד לנו הרמב"ם מתוך דברי המשנה, כי כל ציוויינו בתורה, ואף מצוות בני נח, אינו 
אלא ממשה ולא מהנביאים שלפניו. [ועיין גם מהר"ץ חיות סנהדרין נו ב. אולם חידושא 
רבה שנראה קצת כסותר יסוד זה, נמצא באו"ש פ"י ממלכים, דמיתת ב"נ באזהרתן זהו 
משום הצווי לנביאיהם, ואילו במה שנצטוו ממשה אין אזהרתן זוהי מיתתן, עי"ש דעיקר 

אזהרתן היא מנביאיהם ומרע"ה רק הודיען מזה, עי"ש ואכמ"ל].
וכן בא זכר הדברים ויסודם גם בחיבורו, שכתב בפ"ח ממלכים הי"א בזה"ל, כל המקבל 
שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא והוא 
שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה 
רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן וכו', ע"כ. הרי שהצווי לנו הוא אך הנאמר למשה, ולא 

הנאמר לנח. אלא שמשה הודיענו שכבר נצטוה נח באלו.
וראה גם במורה הנבוכים (ח"ב פל"ט) ז"ל, יסוד תורתנו שלא יהיה בלתה לעולם ולזה 
לפי דעתנו לא היתה שם תורה ולא תהיה בלתי תורת אחת והיא תורת מרע"ה. וביאור זה 
לפי מה שכתוב בספרי הנביאים ובא בקבלה הוא, שכל מי שקדם למרע"ה מן הנביאים 
כאבות ושם ועבר ונח מתושלח וחנוך לא אמר אחד מהם כלל לכת מבני אדם שהשם 
מהשם  הנבואה  אליהם  באה  היתה  אבל  וכו'  וכך  כך  לכם  שאומר  וצוני  אליכם  שלחני 
כמו שבארנו ומי שהרבה עליו השפע ההוא כאברהם ע"ה קבץ האנשים וקראם על דרך 
הלמוד וההישרה אל האמת שכבר השיגו כמו שהיה אברהם מלמד בני אדם ומבאר להם 
במופתים עיוניים שיש לעולם אלוה אחד לבדו ושהוא ברא כל מה שזולתו ושאין צריך 
שיעבדו אלו הצורות ולא דבר מן הנבראים, וירגיל בני האדם אל זה וימשכם בספורים 
נאים והטיב להם, לא שאמר אליהם כלל שהשם שלחני אליכם וצוני והזהירני, עד שהוא 
כאשר צווה למול הוא ובניו ועבדיו מל אותם ולא קרא בני אדם אל זה על דרך קריאת 
הנבואה, הלא תראה לשון התורה בו, כי ידעתיו וגו', הנה כבר התבאר שעל צד המצוה 
לבד יעשה, וכן יצחק ויעקב ולוי וקהת ועמרם, על זאת הדרך היו קוראים בני האדם, וכו' 
כן היה הענין קודם מרע"ה אבל משה רבינו כבר ידעת מה שנאמר לו ומה שאמר ומאמר 

כל העם לו, היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי, עכ"ל. 
גם  ומצותיה.  משה  תורת  מלבד  ומצוה,  תורה  עתה  בידנו  שאין  בלבד  זו  שלא  והיינו 
בדורות שקדמו למשה לא היתה הוראה וציווי מאת הבורא, עד עת בא משה. ולא היה 
הקיום אלא מצד הנהגה לשמור משמרת ה', אולם לא היה בגדר תורה ומצוה. [ויתכן דכל 
זה הוא בכלל מה שמשה הוא אב לנביאים שהיו לפניו. וראה גם בהגהות הגר"א למגילה 

יד א, שהשמיט הנביאים שקדמו למשה מכלל מניין מ"ח נביאים].
משה  כתיבת  מלבד  בתורה  כתיבה  יש  כי  שפתי,  דל  על  ולא  ליבי  על  עלתה  לא  וודאי 
זללה"ה  הגרי"ז  רבינו  לנו  יסד  כבר  הנ"ל,  בב"ב  הגמ'  דברי  שבביאור  אלא  ע"ה.  רבינו 
(חידושי הגר"ח בעניין ח' פסוקים), דכתיבת התורה אף היא מצד עצמה נבואה, מלבד 
אמירתה. והדברים נכוחים לכל המצוי בסוגיות אלו, ומיוסדים על אדני פז. [וגדולה מזו 

כתב בהעמק דבר גבי שירת האזינו, דכל נבואתה היה בכתיבה, ואמירתה לא היה 
אלא כלימוד מתוך הכתב, כשאר תורה שבכתב]. 

קדמו  אשר  הספרים  אותם  גם  כי  ברורים,  הדברים  כך  ומתוך 

 

בספרים  זכרם  בא  כבר  כי  קרא,  לה  וכתב  טרח  ואף  בס"ת.  נעתק  מהם  ואשר  לסה"ת, 
קדמונים. ודאי כתבם משה ברוה"ק, עם כל כתיבת התורה. ואותה כתיבה היא היא נבואת 
בה  ופירש  בתורה  כתבם  שמשה  אלא  לישראל].  אמרם  שאף  [ויתכן  התורה,  את  משה 
דבריו, דכותבם בתורתו בתורת דברים שכבר בא זכרם בספרים קדמונים, ובתורת שכאלו 
זכר  בא  קריאתן,  בדין  דאף  במגילה,  הירושלמי  דברי  מתוך  שם  בתורה. [ובארנו  נכתבים 

הדברים שהם כתובים אף בספרים קדמונים]. 
המורם מן הדברים, דהן אמת הדברים נעתקו בס"ת מספרים קדמונים, ומקראות מלאים 
דבר הכתוב בזה. אולם ודאי וודאי כי נעתקו ברוה"ק, ונכתבו בתורה ככל כתיבת התורה 

ע"י משה רבינו ע"ה.
הרב חיים מרדכי שפירא

הרי"מ מורגנשטרן במאמרו ב'עומקא דפרשתא' האחרון, העלה (בשם הג"ר דניאל גליס) 
חידוש עצום, שמה שאמרו במנחות (מ.) "לא יהא אלא לבן" אינו אמור אלא ביחס לפתילים 

הצבועים בקלא אילן, אבל הצבועים תכלת אי אפשר להתייחס אליהם כאילו הם לבן.
עביד  דאי  התכלת,  את  מעכב  אינו  דלבן  בהא  לח.)  (מנחות  רש"י  ממש"כ  דידיה  וחיליה 
ארבעתן תכלת יצא, והכריח דכוונתו שיצא ידי תכלת בלבד, דאי יצא גם לבן אין צריך למה 
שאין מעכבין זא"ז שהרי יש לו את שניהם. וא"כ מוכח שעל הצבועים תכלת אין אומרים 

לא יהא אלא לבן, ואי אפשר לצאת בהם אלא מצות תכלת. עיי"ש טעמו.
מכלל דבריו נתיישבו לי דברי הרמב"ם בהל' ציצית (פ"א ה"ד), ז"ל: התכלת אינו מעכב את 
הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת, כיצד, הרי שאין לו תכלת עושה לבן לבדו, וכן אם עשה 
לבן ותכלת ונפסק הלבן ונתמעט עד הכנף ונשאר התכלת לבדו כשר, ע"כ. והנה אמתניתין 
דהתכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת, אמרו בגמ' (שם לח.) לימא 
מתני' דלא כרבי דס"ל שמעכבין זה את זה, ותירצו אפילו תימא רבי לא נצרכא אלא לקדם, 
ושוב נו"נ בזה עד דמסקינן אלא אמר רבא לא נצרכא אלא לגרדומין, דאי איגרדם תכלת 

וקאי לבן ואי איגרדם לבן וקאי תכלת לית לן בה.
ולפו"ר נראה דכל סוגיית הגמ' אזלא אליבא דרבי, אך לדעת חכמים שאין מעכבין זה את 
זה אתיא מתני' שפיר, וא"כ מהתימה על הרמב"ם שנראה לכאורה כמזכה שטרא לבי תרי, 
דהא דהתכלת אינה מעכבת את הלבן פירש כפשוטו, ואילו סיפא דהלבן אינו מעכב את 

התכלת הוצרך לפרש בגרדומים.
ולהנ"ל מבואר דהך סיפא הוה קשיא ליה גם אליבא דחכמים, דאי מיירי דעביד ארבעתן 
מ"מ  תכלת  צבועים  שהם  דאף  ליה  תיפוק  זא"ז,  מעכבין  דאין  לדין  הוצרכנו  למה  תכלת 
לא יהא אלא לבן וא"כ יצא גם ידי לבן, ועל כן צריכים אנו בזה לדינא דגרדומים דבהא 

משכחת דמעכבים גם אליבא דחכמים.
ממוצא דבר אתה למד, דמה שאמרו לא יהא אלא לבן נאמר גם ביחס לפתילים הצבועים 

תכלת, והממאן בזה צריך הוכחה מחודשת לדבריו.
ומש"כ הרב הנ"ל (בתגובתו לדברי הגרח"מ שפירא) בשם מהרי"ל דיסקין, כבר כתב כן 
הרמב"ן בהקדמתו לפירוש התורה, ואעתיק דבריו: היה נכון שיכתוב בתחלת ספר בראשית 
וידבר אלקים אל משה את כל הדברים האלה לאמר, אבל היה הענין להכתב סתם וכו', 
והטעם לכתיבת התורה בלשון הזה, מפני שקדמה לבריאת העולם אין צריך לומר ללידתו 
של משה רבינו, כמו שבא לנו בקבלה שהיתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה. והנה 
משה כסופר המעתיק מספר קדמון וכותב ולכן כתב סתם, אבל זה אמת וברור הוא שכל 
התורה 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. עכ"ל 
הצריך לענינינו. וכבר יש שטעו בהבנת דבריו, וראה מה שהאריך בזה הרמ"מ כשר בתורה 

שלמה (מלואים לפר' פקודי אות י).
הרב אלימלך בלייברג

תגובה למאמר הרי"מ מורנשטרן שליט"א בענין התכלת
   הנה ידידי הרה"ג מאיר ישר אל דברי הראשונים בענין מצות התכלת, וביארם בטוב טעם 
ודעת. אולם העלה שעננת ערפל שורה על היקרים הרוצים לקיים מצות תכלת. והעיר דבר 

שהיה ראוי להפליא כיצד לא העלו נידון זה כל רבותינו מקדמת דנא. 
למבוכה,  לנו  הינה  התכלת  במנין  הראשונים  שמחלוקת  הנפלאה,  הערתו  את  ואקדים    
שאף אם יימצא תכלת לא ניתן לקיים מצות תכלת למעשה. והנה כל יסוד דבריו עיקרם 
מכח הדיוק מדברי רש"י שכתב "ואי עביד ארבעתן תכלת או ארבעתן לבן יצא" ומשמע 
הראוי  למנין  מעל  בתכלת  הצבוע  שחוט  הוכיח  ומכאן  דיעבד,  אלא  לכתחילה  שאינו 
לתכלת, אין מקיים בו מצות לבן. ואף שאם צבעו בקלא אילן יצא ידי לבן, זאת מפני שאינו 
תכלת, אולם חוט תכלת הוא ביטול שם חוט הלבן. ויכול להחשב כתכלת בלבד. ומכאן 
מח'  פחות  שהוא  באופן  התכלת  בחוטי  ריבה  או  מיעט  שאם  להלכה  הנ"ל  הרה"ג  הסיק 

חוטין, לא יצא מפני שאינו מקיים מצות לבן ולא מצות תכלת.
    ולפלא, אם דין זה אמת, היה ראוי שאחד הראשונים יבאר הלכה יסודית זאת: שתכלת 

מבטל שם לבן.
  ותימה על דיוקו שהביאו לחידוש עצום כזה. אמנם כתוב ברש"י יצא דהיינו בדיעבד. אך 
היכן מצא כאן הרה"ג שאין בזה קיום מצות לבן. שנראה לומר שאף שנניח שחוט הצבוע 
שהנה  המצוה.  צורת  אינו  כי  לכתחילה.  כשר  אינו  אעפ"כ  לבן,  מצות  בו  מקיים  בתכלת 
ראוי  יהיה  האם  א"כ  לבן,  מבטל  אינו  אילן  וקלא  לבן  מבטל  תכלת  שרק  הרה"ג  לשיטת 
שהשאר  [או  אילן  מקלא  והשאר  תכלת  עשוי  החוטים  שאחד  ציצית  ללבוש  לכתחילה 
בצבע אדום], הנה לכאו' זה כשר לכתחילה שהרי יש כאן ז' הנחשבים כדין לבן וא' תכלת. 
והלא בודאי שאין הרי זה רצון הקב"ה, שהרי צורת המצוה היא תכלת עם לבן ממש. ועל 
כן א"ש מה שכתב רש"י שאם עשה תכלת בלבד יצא - בדיעבד. אמנם קיים מצות לבן, 

יסוד  ונפל  והואיל  הראויה.  המצוה  צורת  זה  שאין  ודאי  אך  התכלת.  חוטי  בתוספת 
דבריו מהדיוק ברש"י, נפל כל הבנין.

   ומתחילה נביא תנא דמסיע ליה לכאו', עי' היטב ברמב"ם הלכות 
ציצית פ"א ה"ד [שהשמיט את פירש"י בענין היתר כולו 



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:

חוקת - טעמי המצוות
בלק - ניחוש

פנחס - תפילת מוסף
מטות - נדר לצדקה

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

א. נטילת ידים לפני תפילה- אם יש לו מים צריך ליטול ידיו כדי 
ואפילו  יברך,  ולא  לכלוך  שום  להם  יודע  שאינו  אע"פ  להתפלל 
רל"ג].  סי'  סוף  ורמ"א  [שו"ע  לתפילה  ידיו  יטול  מלימודו  עומד 
באמצע  נגע  לא  דמסתמא  מלימודו  עומד  שאפילו  מבאר  ובמ"ב 
הלימוד במקום מטונף, אפ"ה מצווה ליטול בשביל התפילה [ס"ק 

י"ח].

ב. קוגל עם מלפפון- דבר הנאכל כדי לתת טעם במאכל העיקרי, 
האוכל  ולכן  ממש.  יחד  אוכלו  שאינו  אף  העיקר  אל  בטל  הריהו 
מלפפון חמוץ יחד עם קוגל כדי לתת טעם בקוגל שאוכל- נחשב 
המלפפון כטפל וא"צ ברכה.[גדולי הדור- שערי ברכה פט"ו סעיף 
כ"ז ע"ש] אך אם יש לו הנאה גם מהטפל, והוא חשוב אצלו בפני 
הקוגל  וברכת  בנפרד.  עליו  לברך  וצריך  כטפל  נחשב  אינו  עצמו, 
פוטרת הן מברכה ראשונה והן מברכה אחרונה [עיין סי' רי"ב ריש 

סעיף א']

חביב  האדמה  ומין  אדמה,  ומין  עץ  מין  האוכל  ואבטיח-  שזיף  ג. 
עליו [גם עכשיו חביב עליו יותר, וגם בדר"כ חביב עליו יותר] צריך 
אם  ולכן  העץ,  פרי  בורא  לפני  האדמה  פרי  בורא  ולברך  להקדים 
האבטיח חביב  מהשזיף מברך עליו תחילה ואח"כ על השזיף, וכן 
[מסקנת  יותר  חביב  והמלון  ומלון  אפרסק  כגון  כה"ג  בכל  הדין 
שבעה  מין  עץ  המין  אם  ואף  "ויש"  ד"ה  רי"א  סי'  בריש  הביה"ל 
עץ  והמין  בד"כ  חביב  ואחד  עתה,  חביב  אחד  אם  אולם  כן,  מסיק 

הוא מין שבעה ע"ש בביה"ל]

ד. אכילת בריה (כגון ענב אחד)- "ויש מסתפקים שעל דבר שהוא 
כבריתו כגון גרגר של ענב או של רימון מברכין לאחריו אע"פ שאין 
בו כזית. לכך נכון להזהר שלא לאכול בריה פחות מכזית" [שו"ע 
סי' ר"י סעיף א'] ולא מיקרי בריה אלא אם אכלו כמות שהוא, אבל 
אם לקח הגרעין ממנו לא מיקרי בריה [רמ"א] וכל שכן אם נחתך 
אכילה  קודם  נתרסקה  אם  וכן  ח')  ס"ק  (מ"ב  גופא  מהפרי  מעט 
(ס"ק ו'). ועל כן מי שרוצה לאכול ארבעס אחד, בוטן שלם, גרעין 
יש  וכדו'  אחד  ענב  קטניות,  של  אחד  גרגר  תירס,  גרגר  חמניה, 

לאכלו שלא בבת אחת אלא לשברו או לחתכו לפני האכילה.

תכלת] ובכס"מ שכתב "אלא תכלת דאינו מעכב את הלבן מאי היא דמשמע שאם לא הטיל אלא 
חוט תכלת בלבד יצא ואי אפשר לומר כן דהא קרא כתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת 
שכולו  לכאורה  ומשמע  לבן".  דהיינו  ציצית  יהיה  א"כ  אלא  תכלת  לפתיל  מקום  דאין  משמע 
בסוגיא  שפ"א  בחידו'  וכן  פרנקל,  מהדו'  הרמב"ם  על  הרד"ע  בהערות  גם  [ועי'  פסול.  תכלת 

שנקט כך לדינא] ומכאן יסוד לסברא הנ"ל שצבע התכלת כדינו מבטלו מלהחשב ללבן.
   אך יש לדחות, הכס"מ לא דיבר בכולו תכלת אלא שעשה רק פתיל אחד תכלת. ועל זה כתב 
שאין מקום לפתיל תכלת אלא אם יש לבן. אך אם יעשה הכל תכלת ודאי מועיל מפני שלא גרע 
מלבן. וכוונת הכס"מ היא שהרמב"ם לא הסכים עם רש"י בביאור המשנה, שרש"י ביאר במשנה, 
לבן אינו מעכב את "התכלת" – היינו כשיש ח' חוטין תכלת, והרמב"ם הבין שאין מושג של יותר 
מחוט אחד תכלת. וכשיש ח' חוטי צבע תכלת, הרי זה נחשב כחוט אחד תכלת בלבד עם ז' לבן, 
ולדרך זו של הרמב"ם אין מקום להסבר רש"י. [שהרי באופן שיש רק חוט אחד תכלת, אזי ודאי 

הלבן מעכב את התכלת] 
  ועי' בחידושי הגרי"ז מסכת מנחות דף לח  "והנה ברמב"ם פסק (בהל' ד) לתרי דיני, גרדומים 
איגרדום  דאי  התכלת  את  מעכב  אינו  והלבן  לבדו,  לבן  לשים  ויכול  הלבן  מעכב  אינו  דתכלת 
אלא  תכלת  ושנים  לבן  דשנים  כהתוס'  סובר  אינו  והרמב"ם  כשר,  לבדו  תכלת  ואישתייר  לבן 
דהתכלת הוי רק חצי החוט שכורך על הלבן וזהו נקרא תכלת, דכשהתכלת על הלבן אז חוט 
נקרא  אינו  בהטלית  לבד  תכלת  נותן  דאם  כלל  ליכא  לבדו  תכלת  אבל  תכלת,  נקרא  הכריכה 
(בהל"ד),  בכ"מ  וע"ש  הלבן,  על  רק  הוא  ותכלת  לבן  נקרא  הציצית  דעיקר  לבן,  אלא  תכלת 
את  מעכבת  דאינה  תכלת  התכלת  את  מעכב  דאינו  לבן  תינח  הגמ'  דקושית  הרמב"ם  ומפרש 
הלבן מאי היא דהקושיא היא גם לרבנן משום דלא אפשר להיות תכלת בלא לבן וע"ז משני 
בדעת  שנקט  ונראה  ד"ה  יב  סי  בב"י  [ועי'  שם.   הגר"ח  בדברי  ועי'  ודו"ק.  בגרדומים  דמיירי 
הרמב"ם שכשכולו תכלת כשר, וז"ל "וכל שכן הוא שהרי עיקר המצוה בתכלת ואם היכא שאין 

לו תכלת עושה לבן לבדו כל שכן שכשאין לו לבן שעושה תכלת לבדו".]
  על כן נראה שאם הוסיף חוט הצבוע בתכלת, הרי זה נידון כחוט לבן, כפי שמצאנו בקלא אילן. 
 עוד ייפלאו דברי הרה"ג שנקט שכל שינוי במנין לבן ותכלת פוסל, מנין לנו דין זה. אף שרבנן 
דרשו "וראיתם אותו", שכל אחד בפני עצמו – תכלת או לבן – כשר. אין זה ממעט עירוב, אלא 
שכולו  מפני  מועיל  שאינו  תכלת  חוטי  ח'  היתר  יסוד  עיקר  זה  שהרי  ודו"ק.  שינוי.  כל  מכשיר 
כדין תכלת, כאמור לעיל שאין מושג של יותר מחוט א' תכלת. אלא שהם נידונים כא' תכלת וז' 
מדין לבן. ומכאן למדנו להכשיר בדיעבד כל שינוי במנין התכלת שאם הוסיף על מנין התכלת 

הרי הוא נידון כלבן. 
ועל כן למדנו דרך ישרה לילך בה, שאם יש ספק כיצד להכריע במחלוקת הראשונים במנין חוטי 
התכלת, הרי שראוי להוסיף חוטי תכלת כדעה המחמירה בתכלת ואז יצא ידי חובתו אף לדעת 

הרמב"ם שסגי בחוט אחד. 
הרב עדיאל כץ

מה שהביא הרב נחום באדנער דבזמנינו אין הציציות מסתבכים כל כך, נראה הכוונה כיון שאנו 
נוהגים לשזור כל חוט מח' חוטים, וכל שכן אלו שלוקחים חוטים עבים שאז יכולים להפרידם 

בניקל.
דברכת  כיון  וכוונתו  מברך  "שאחר"  דצ"ל  ח'  סימן  הפמ"ג  בדברי  כתב  שיינברגר  ברוך  הרב 
שהחיינו הוי כמו ברכת הנהנין לכן אין אחר יכול להוציאו, ופירוש נכון הוא, וכן בפמ"ג דפו"ר 
הוא בר"ת שא' מברך, אולם יש להעיר דעדיין לא מבואר ראייתו של הפמ"ג מהרמב"ם, דשם 
פוסק הרמב"ם כהירושלמי שהעושה מצוה מברך על עשייתו ואפילו אם עושהו בשביל אחר 
שעושהו  כיון  פשוטה  וכוונתו  לעצמו,  כשעושהו  רק  מברך  שהחיינו  ברכת  אבל  האומן,  מברך 
כדי  לברך  יוכל  אצלו  יעמוד  חבירו  אם  להיות  יכול  אבל  זו,  ברכה  לברך  יוכל  איך  חבירו  עבור 

להוציאו, דהרי לא מיירי שם מברכת שהחיינו משום כלי חדש אלא משום קיום מצוה.
מה שהבאתם בדברי חיזוק ליזהר שלא לעשות דבר בזוי בקביעות מול מזוזה עם כיסוי, י"ל 

דשם מיירי רק בכיסוי אחד משא"כ בב' כיסויים קיל יותר.
הרב דוד אריה שלזינגר

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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