
שיח הפרשה

תנה בני לבך לי

מה  בשביל  יוחנן  רבי  אמר  רבא  אמר 
ביתא  האלפא  )ברוב  לעי"ן  פ"א  הקדים 
שבאיכה( בשביל מרגלים שאמרו בפיהם 

מה שלא ראו בעיניהם )סנהדרין קד(.

הלומד מאמר חז"ל זה יבין, כי ראשי בני 
ישראל, עדת המרגלים, נתבעים על מוצא 
ראו  שלא  מה   - שווא  דיבר  אשר  פיהם, 
בלב,  מתעורר  פקפוק  אמנם  בעיניהם. 
הארץ  דיבת  מוציאי  שאמרו  מה  שהרי 
רעה, נכון היה. אכן היו בארץ חמדה ערים 
כעדות  ובריח,  דלתיים  חומה  בצורות 
המקראות בפרשת דברים. עוג מלך הבשן 
וחבריו מן הנפילים, ועמלק היושב בארץ 
והננו  הדמיון,  פרי  היו  לא  הם  גם  הנגב 
המכה  לנו  שעשה  הניסים  על  מהללים 
את  חסדו.  לעולם  כי  גדולים,  מלכים 
ארץ  בהם  שנשתבחה  העצומים  הפירות 
זבת חלב ודבש ראו בעיניהם כל ישראל, 
שאמרו  הוא  דבר  איזה  פריה".  "וזה 

המרגלים בפיהם ולא ראוהו בעיניהם.

נענשו  פיהם  מוצא  על  וכי  ועוד,  זאת 
"כמספר  כתוב  מקרא  והלא  המרגלים, 
ארבעים  הארץ  את  תרתם  אשר  הימים 
יום, יום לשנה יום לשנה". דווקא על מה 
שראו בעיניהם נידונו במידה כנגד מידה.

דחטאה  סרסורי  הני  של  הפעולה  דרכי 
)ירושלמי ברכות פרק א ה"ה( כך הם, העין 
רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים את 
מצינו  אבל  הפרשה(.  סוף  )רש"י  העברה 
להשתשלות  אחר  סדר  שקבעו  לחז"ל 
הדברים: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
אחר  הולכות  שהעיניים  מגיד  עיניכם, 
הלב" )ספרי שלח פ' קטו(, וכי סתירה יש 

כאן?

"תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה, כי 
בה',  ודבק  משועבד  לי  לבך  תתך  אחרי 
אין פחד שימשך אחר העינים, כי אדרבה 
דרכי  ועיניך  וזהו  אחריו,  ימשכו  העינים 
הלב  את  תורה  הקדימה  כן  ועל  תצרנה. 
אחרי  תתורו  ולא  באומרו  לעינים  קודם 
עקב(.  )אלשיך  עיניכם"  ואחרי  לבבכם 
מתורתו של משה עמדנו על סוד העניין. 
המפקיר עצמו לדבר עברה, ח"ו, מוצא את 
ומעוררות  רואות  בכל,  משוטטות  עיניו 
את הלב לחמוד ואת כלי המעשה לגמור. 
בפרץ  ולעמוד  גבול  להציב  הרוצה  אבל 
בני  "תנה  עיניו,  אחרי  לרדוף  צריך  אינו 
העיניים  ונצור  שמור  הלב  אם  לי",  לבך 

הולכות אחריו.

התיקון,  סדר  באמת  הוא  מה  אמנם 
ועשיתם".   ... וזכרתם  אותו  "וראיתם 
מביא  והזכרון  זכרון  לידי  מביא  "הראיה 
העין  כאשר  בחיי(.  )רבנו  מעשה"  לידי 
רואה מתוך אובנתא דליבא אין רואים את 
התוכן  את  אלא  הדברים,  של  שטחיותם 
השמור בלב, "תכלת דומה לים וים דומה 
הלב  הכבוד".  לכסא  דומה  ורקיע  לרקיע 
משוטט בחכמה בשמי מרומים, והשגותיו 
גבוהות מכלי המעשה, נצרכת כאן ראיה 
כזו המוסיפה נופך של זכרון והתעוררות 
כל  את  ועשיתם  הלב,  לרגשת  החושים 

מצוותי.

לכשתמצי לומר, עומק יש כאן. אם עקוב 
הלב והעיניים מופקרות לכל פרץ, אין כלי 
המעשה תלויים בראיית העין, אלא בלב 
החומד. אבל כאשר הלב ספון תחת כסא 
הכבוד, "תנה בני לבך לי", אזי הראיה היא 

שמביאה לידי זכרון המביא לידי מעשה.

נשיאי ישראל כולם אנשים, נשתלחו על 
ידי רעיא מהימנא "לתור את הארץ", )עי' 
הם  הירש(.  ורש"ר  האברבנאל  בפירושי 
נשלחו לתור את "ארץ כנען אשר אני נותן 

לבני ישראל", להראות

את הדרך )עי' ב"ק קטז: ורש"י( אל קיום 
בברית עם אבותיהם.  ההבטחה הכרותה 
מעשה  לידי  ולהביא  בעיניהם  לראות 
)עי'  את אוצרות הקדושה המחכים להם 
יכלו  בחזרתם  אם  ז(.  יג  בראשית  רמב"ן 
כאשר  היא",  יושביה  אוכלת  "ארץ  לומר 
דבר זה עצמו נס ופלא הוא שנעשה להם, 
בראיה  הארץ  את  שתרו  אלא  זאת  אין 
כזו שאינה מביאה לידי מעשה, אלא לידי 
חמדת הלב. לא אמרו מה שראו בעיניהם 

אלא מה שחמד לבבם.

מאישה  נכווה  העין  מראה  בה  בתקופה 
חוצות  כל  בראש  הבוערת  גהינום  של 
"תנה  בנפשנו  נקיים  חמדה,  של  ביקוד 
בני לבך לי", נשווה נגד עינינו את התכלת 

הדומה לכסא הכבוד, נזכור ונעשה.

דבר המערכת

הרב משה דוד ווייסמאן שליט"א

זכירת יציאת מצרים וקבלת עול 
מלכות שמים

פעמיים ביום– בקריאת שמע - אנחנו קוראים פרשת ציצית, 
קריאת  בהלכות  הרמב"ם  שלח.  פרשת  של  אחרונה  פרשה 
סיבות שפרשה  כותב שיש שתי  וג'(  ב'  הלכה  א  )פרק  שמע 
זו נכללת בקריאת שמע: שיש בה זכירת כל המצוות, ויש בה 

זכירת יציאת מצרים.
סיבה  היתה  ציצית  שבפרשת  המצוות  זכירת  הרמב"ם,  לפי 
מספקת כדי לקבוע פרשה זו בקריאת שמע ביום – אבל לא 
קשורה  ציצית  שבפרשה  המצוות  זכירת  ענין  שהרי  בלילה. 
אבל  משנה(.  כסף  )עיין  בלילה  נוהגת  שאינה  ציצית  למצות 
יש בפרשה גם זכרון יציאת מצרים - "ומצוה להזכיר יציאת 
מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ 

מצרים כל ימי חייך", )דברים טז, ג(.
יציאת מצרים  הרמב"ם סובר שיש מצוה מן התורה להזכיר 
בכל יום ובכל לילה. ותמהו עליו, א"כ למה לא מנה הרמב"ם 

מצוה זו בספר המצוות במנין תרי"ג המצוות?
כתובה  אינה  יצ"מ  זכירת  שמצות  דייק  יב:(  )ברכות  הצל"ח 
"למען   – טעם  נתינת  בלשון  אלא  ציווי,  בלשון  בתורה 
תזכור". זכירת יצ"מ היא הטעם של המצוות של פסח ומצה 
)וכן משמע ברש"י על הפסוק, ע"ש(. והרמב"ם מסביר בספר 
המצוות בשורש חמישי, שכאשר התורה נותנת טעם למצוה, 
אין למנות את הטעם כמצוה בפני עצמה, אפילו אם יש בה 
לשון של מצוה. והרי התורה הביאה את מצות יציאת מצרים 
כטעם למצוות פסח ומצה, ולכן, אומר הצל"ח, הרמב"ם לא 

מנה אותה כמצוה בפני עצמה.
)לפי הצל"ח יש ציווי מן התורה לזכור יציאת מצרים כל יום 
ולילה. רק שאין למנות אותה במנין המצוות, כיון שהתורה 
תרי"ג.  במנין  תנאי  זה   – למצוה אחרת  כטעם  אותה  כתבה 
ועיין באור שמח שהבין שזכירת יצ"מ היא רק טעם למצוה 
הבורא  רצון  שזה  ראו  חז"ל  התורה.  מן  כלל  ציווי  בה  ואין 
מלא  בפה  יצ"מ  שנזכיר  תיקנו  ולכן  מצרים  יציאת  שנזכור 
בכל יום ובכל לילה. אומר האו"ש שתקנת חז"ל כזו, שבאה 
להשלמת רצון ה' שמפורש בתורה, נקראת ע"י חז"ל "מצוה 
"ומצוה  שכתב  הרמב"ם  לשון  מפשטות  אבל  דאורייתא", 
להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה וכו'" משמע שזכירת יצ"מ 

היא מצוה מדאורייתא ממש(.
בקריאת  שיש  הרמב"ם  אומר  יצ"מ,  זכירת  למצות  בנוסף 
והיא  מדאורייתא,  ודאי  שהיא  אחרת  מצוה  ציצית  פרשת 

מצות קריאת שמע.
הרמב"ם בספר המצוות )עשה י'( וכן בהתחלת הלכות קריאת 
שמע  קריאת  לקרוא  התורה  מן  עשה  שמצות  אומר,  שמע 
ביום ובלילה. ושם בפרק א' )הלכה ב'( כותב "ומה הוא קורא? 

שלושה פרשיות אלו הן: 'שמע', 'והיה אם שמוע', 'ויאמר'".
ממצות  חלק  היא  ציצית  פרשת  שקריאת  מהרמב"ם  משמע 
עשה מדאורייתא של קריאת שמע. )וכן מוכח שם בסוף הלכה 
 – ישראל"  "שמע   – הראשון  שפסוק  מסביר  עזרי  באבי  ג'.( 
שהוא קבלת עול מלכות שמים, זה העיקר – אבל מה התוכן 
של הקבלה, מהו העול הזה שאנחנו מקבלים? שאר הפסוקים 
וזכירת  מפרטים הקבלה – אהבת ה', לימוד תורתו, שמירת 
מצוותיו, וזכירת יציאת מצרים. "שמע ישראל" הוא העיקר, 
הקבלה – אבל זה צריך לחול על משהו. הקבלה חלה על שאר 

הג' פרשיות.
ולכאורה, צריך עיון למה זכירת יציאת מצרים נחשבת כחלק 
בלתי נפרד של קבלת עול מלכות שמים וקריאת שמע. הקשר 

של שאר העניינים הרבה יותר חזק וברור.
שמירת  את  המחייבת  היא  מצרים  שיציאת  לומר  ואפשר 
הוצאתי  אשר  הם  עבדי  עבדים  ישראל  בני  לי  "כי  המצוות. 
ע"י  נה(,  כה,  )ויקרא  אלקיכם."  ה'  אני  מצרים  מארץ  אותם 
חייבים  אנחנו  ולכן  להקב"ה  עבדים  נהיינו  מצרים  יציאת 

להזכיר יצ"מ כחלק מקבלת עול מלכות שמים.
הגאון המלבי"ם כותב שכפל המילים "אני ה' אלקיכם" בפסוק 
של זכירת יצ"מ מלמד שה' נאמן לתת שכר לשומרי מצוותיו, 
מתאים  זה  וגם  רצונו.  על  שעוברים  אלו  את  לענוש  וגם 

לקבלת עול מלכות שמים.
ולפענ"ד יש להוסיף טעם נוסף מדברי הנצי"ב בסוף פרשת

שלח. לפני יציאת מצרים, כלל ישראל לא הכירו את המצוות, 

יהודה סבאג שליט"א 

ענין המרגלים

בבואנו לדבר בפרשת המרגלים, צריכים אנו לידע כי אין לנו 
שיג ושיח בעומק חטאם, ולא שום תפישה במעשי אנשי דור 
המדבר, דור דעה, שקבלו את התורה ישירות מאיתו ית' בדרגת 
נבואה של פנים בפנים, וכל מעשיהם היו בדרגות גבוהות מאד 
של דביקות וקרבת ה', ולגודל קדושתם וקרבתם אליו, אפילו 

מחשבה דקה מצרפה הקב"ה לעוון ונענשים על זה.
והוא  בפרשתנו,  זצ"ל  הח"ח  ממרן  נפלא  חידוש  ראיתי 
שליחת  אם  ממ"נ  חדא,  עיון,  צריכים  הדברים  דלכאורה 
לגשת למשה  צריכים  היו  בנ"י  הוא, אמאי  לטובה  המרגלים 
אני  לדעתך  לך  "שלח  למשה  אמר  הקב"ה  וגם  זאת,  ולבקש 
איני מצווה לך, אם תרצה שלח" ואם לא לטובתם, אמאי משה 

רבינו שלחם לבסוף.
יהושע".  נון  בן  להושע  משה  "ויקרא  התורה  אומרת  ותו, 
מעצת  יושיעך  "י-ה  לו,  ואמר  עליו  שהתפלל  חז"ל  אומרים 
המרגלים  משליחת  מאד  חשש  שמשה  והיינו  המרגלים". 
וע"כ ברכו. וכי משוא פנים בדבר, אמאי לא ברך את כולם, 
ולכל הפחות את כלב בן יפונה היה מברך. ועוד, כתוב "ויבא 
שם  הלך  לבדו  "כלב  ברש"י:  ומובא  חז"ל  ואמרו  חברון"  עד 
להיות  לחבריו  ניסת  יהא  שלא  האבות  קברי  על  ונשתטח 
בעצתם". אמאי יהושע לא הלך עמו לשם אחרי שדעותיהם 
כלב  "ועבדי  התורה:  אומרת  כן  וכמו  המרגלים.  כנגד  שוות 
עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי". מדוע דווקא כלב 
מוזכר, הלא גם יהושע בן נון היה מתנגד לדעת המרגלים וגם 

לו מגיע שבח זה.
ונראה שיש לבאר כל זה בדרך חידוש קצת, דהנה דור המדבר 
התנהל ע"י הקב"ה בניסים גלויים, וכ"ז לגודל קרבתם אליו, 
ובודאי שכך היה ממשיך הנהגתם לכבוש את א"י. רק מאחר 
ובנ"י פנו אל משה שישלח מרגלים, פירושו של דבר שחוששים 
בעצמם לידע עד כמה צריכים הם להיות בדרגה גבוהה לזכות 
לניסים כדי לכבוש את הארץ, וזאת מטרתם לשלוח מרגלים, 
לראות כפי הקושי שיש לכבוש הארץ כך צריכים זכויות יותר. 
לשלוח  ניתן  מרגלים  לשלוח  מבקשים  שהם  אחרי  רק  וע"כ 
ולא מתחילה. ובזה משה מסכים איתם כדי שיראו את הקושי 
שיש בכבישת הארץ, ולידע גודל חסדו ית' עמם שיעשה להם 
לא  הדור  נשיאי  שהיו  המרגלים  ולמעשה  ונפלאות,  ניסים 

עמדו בניסיון בדקות הדבר לפי גודלם. 
בעבודת  התועים  אנשים  של  בחברתם  נמצא  אדם  וכאשר 
ה', יש שני דרכים כיצד להתמודד לא להימשך אחריהם. דרך 
השניה,  והדרך  ע"ז.  עימם  ויריב  כנגדם  דעתו  יפרסם  אחת, 
שבפניהם שותק ואפילו מראה פנים שמסכים להם ולבו בל 
וחסרון. באופן הראשון המעלה,  יש מעלה  דרך  ובכל  עימם. 
ומאידך  אחריהם,  נגרר  ולא  עימם  פעולה  משתף  שאינו 
החיסרון הוא שיכולים להתנכל אליו ולהזיקו. ובדרך השניה 
שדעתו  חושבים  שהרי  לרעה  עליו  יתייעצו  שלא  המעלה 
שאוחז  בו  ויתפארו  ועדה  קהל  לפני  כשיגיע  ותו  כדעתם. 
והחיסרון,  דעתו האמיתית.  כולם  בפני  לברר  יוכל  בשיטתם 
שצריך רחמי שמים גדולים לא להימשך ולא להיגרר אחריהם, 
מאחר שמשתף פעולה עמם כלפי חוץ ויכול להשפיע עליו גם 

כלפי פנים. 
ודרכו  טבעו  שיהושע  ידע  רבינו  שמשה  הכל,  ניחא  והשתא 
לעמוד כנגד התועים ולפרסם דעתו, וע"כ חשש שלא יזיקוהו 
ולא ייעצו עליו רעה, לכן ברכו. אבל כלב בן יפונה דרך אחרת 
לא  כי  ברכה  צריך  ואינו  בדעתם  שאוחז  פנים  שמראה  לו, 
יתנכלו אליו. רק כלב עצמו חשש שכוחותיו הפנימיים יחלשו 
להסכים עימם, והלך להשתטח על קברי האבות ועמד בתפילה 
ע"ז. והנה כשבאו המרגלים לפני בנ"י אמרו, כולנו בדעה אחת 
מלבד יהושע בן נון, והרי חד כמאן דליתיה. וכשכלב בן יפונה 
עמרם".  בן  לנו  עשה  בלבד  זו  "וכי  לומר  התחיל  זאת  ראה 
כך  ידי  ועל  המרגלים,  דברי  על  להוסיף  בא  כאילו  וכמראה 
השתיק את כולם ואמר "והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את 
המן והגיז לנו את השליו", וזה כוונת הפסוק "ועבדי כלב עקב 
היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי", וכדברי רש"י, שתי רוחות 
אחד בפה שאמר למרגלים עמכם אני בעצה. ואחד בלב לומר 
האמת בפני העם, כיון דכוונתו להרבות ולהגדיל כבוד שמים 
גם דרך זו טובה. ואפילו שפחות משומרת מהדרך הראשונה 
של יהושע בן נון. וכדברי התוספתא, דפעמים הפסוק מקדים 
את יהושע לכלב ופעמים להיפך, ללמד ששקולים הם, והיינו 

ששני הדרכים צודקים, ובלבד שיתכוון לשם שמים.

גליון 14 סיון ה'תשע"ה - פרשת שלח בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



שיח ההלכה

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"כזה ראה וקדש" - על קידוש החודש והמסתעף 
בחיבה יתירה שמחים אנו להציג בפני בני התורה בעירנו, 
את החיבור הנפלא והייחודי "כזה ראה וקדש", על נושאי 
ופרי  מחשבתו  מלאכת  והמסתעף,  החודש  קידוש  ודיני 
יצירתו של הרה"ג רבי עמנואל דוד ראה שליט"א, מחשובי 

האברכים בקהילת "בני הישיבות" שבשכונת הגפן.

קצרה היריעה מלתאר כראוי את מלאכת אומן זו, באשר 
נושא רחב היקף זה, בא בחיבור שלפנינו כמעט בשלמותו, 
היהודי  השנה  לוח  על  כמו  הרבים,  ענייניו  שלל  על 
ושמות החודשים,  עניני חדשי השנה  וחישובי המולדות, 
דיני התקופות וחישובי המזלות, סוגי השנים ואורכם, על 
חודש העיבור ועל אופן קידוש החודש בימי קדם, על גרמי 
המסתעפים  נושאים  הרבה  ועוד  ותנועותיהם,  השמים 
יודעיה  זו, אשר מעטים הם  ועמוקה  לסוגיא קשה  כולם 
על בוריה, והרב המחבר שליט"א יגע וטרח היטב בדברים 
ומפואר,  נאה  בחיבור  ולחברם  להעלותם  והשכיל  אלו, 
ערוך ומבואר בלשון צחה ונקיה, ובהסברה נפלאה השווה 

לכל נפש, כיד ה' הטובה עליו.
שניה  ובמהדורה  תשע"ג,  בשנת  לאור  יצא  דנן  החיבור 

כבר  זו  כסלו תשע"ד, כשגם מהדורה  ומורחבת בחודש 
אזלה מן השוק, יען כי כל שומעיה ורואיה אמרו ברקאי, 
זו לביתם, ללמוד ולהשכיל ענינים  והביאו ברכה נפלאה 
יסודיים אלו, וכמו שמביא הרב המחבר שליט"א בהקדמתו 
שהוא  זיע"א(,  יששכר  הבני  )לבעל  פקודיך  הדרך  מדברי 
ממולד  החשבון  בזמני  בעצמו  לעסוק  אחד  כל  על  חיוב 
למולד, ואשרי מי שזכה בילדותו ללמוד כל עומק החכמה 

הנפלאה הזאת.
יישר כוחו וחילו של הרב המחבר שליט"א על שזיכה את 
הרבים מאוצרו הטוב, וברכותינו שיוסיף עוד כהנה וכהנה, 

מתוך שלווה והרחבת הדעת אמן ואמן.

ויכתב בספר

מי שרצה לעבוד את ה' היה עושה 
להתקרב  כדי  בעיניו  שישר  מה  כל 
יצ"מ  משעת  אבל  יתברך,  אליו 
ומאז  מצוות,  לנו  לתת  התחיל  ה' 
התחדש הרעיון שעבודת ה' וקירבה 
תורה  ידי  על  דווקא  עושים  אליו 
ח"ו  להשתדל  אין  ודאי  ומצוות. 
בדברים האסורים אף אם לפעמים 
נראה שככה אפשר באמת להתקרב 
של  החטא  שורש  היה  )וזה  אליו 
איש  הר"נ  של  וגם  המקושש 
בדברים  ואפילו  קורח(,  עם  שהיו 
כדאי  אין  רשות  של  חיצוניים 
להרבות כדי לעבוד את ה'. )הנצי"ב 
הרחיב בענין זה בפירושו על שה"ש, 
עיין דבריו על הפסוק "טובים דודיך 
מיין"(. וזה כוונת הפסוק "לא תתורו 
אחרי לבבכם" – אל תחפשו דרכים 
ו'פטנטים' – אפשר לעבוד  חדשים 
את הבורא במקוריות וביטוי עצמי 
על ידי לימוד תורה וקיום המצוות. 
ולכן זכירת יציאת מצרים היא חלק 
מאד חשוב של קריאת שמע. ביצ"מ 
מספיק  שלא  היסוד  את  קיבלנו 
לעבדו  צריכים   – ה'  את  לעבוד 
תורה  ע"י   – רצונו  כפי  דווקא 

ומצוות.   

שיח הפרשה - המשך

הרב אהרן גרוס שליט"א

בגדרי שם בגד המחויב בציצית

יש לדון בגדרי בגד המחייב בציצית, האם דווקא בגד 
ובגשמים  המיועד להגן על האדם בחמה מפני החמה 
המיועד  בגד  שגם  או  בציצית,  מחויב  הגשמים  מפני 

לשם כבוד או לשימושים נוספים מחויב בציצית.

כמה טעמים  הביא  )סוס"י(  ציצית  בהלכות  בב"י  הנה 
ציצית  להטיל  שלא  מצרים  ארץ  בני  שנהגו  למה 
בסודרים שבצואריהם, דהיינו צעיפים. א' דכסות נקרא 
רק מה שהוא דרך לבישה או עיטוף, והני סודרים הוו 
רק דרך העלאה. ב' שעיקר הסודרים הם לעטוף בהם 
הראש מפני הקור ולהציל מפני החמה והוי כסות הראש 
ג' שמכיון שעיקר השימוש בסודר הוא  ולכך פטורים. 
כדי לקנח הזיעה ולצרור בו מעות וכד', והגם שנהנים 
מהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, אך 
מכיון שעיקר לבישתם אינו לשם כך, פטורים מציצית. 

נידון מביא הב"י לגבי מלבושים שלנו שיש להם  עוד 
ד' כנפות מלפנים, דהיינו ב' כנפות למעלה וב' כנפות 
אין  מדוע  שלנו(,  בסוודרים  שמצוי  מה  )כעין  למטה 
מפני  הוא  דהטעם  הב"י  וכתב  ציצית,  בהם  מטילים 
מפני  בחמה  האדם  על  להגן  אלא  כסות  מיקרי  שלא 
המלבושים  והנה  הגשמים.  מפני  ובגשמים  החמה 
הנ"ל מיועדים לשם כבוד – שהרי אפילו אדם הלבוש 
כמה בגדים לובש מעליהם את הגלימה הנ"ל, ואפילו 
מחויבים  אלו  בגדים  אין  מחומה  גם  נהנה  שפעמים 

בציצית מכיון שאינם מיועדים לשם כך.

המחויב  בגד  שם  דעיקר  סובר  דהב"י  מהנ"ל  וחזינן 

בציצית הוא בגד העשוי להגן מפני החמה והגשמים.

בדרכי משה בסק"ו הקשה על דברי הב"י הנ"ל, דהרי 
אינם  התפילה  בזמן  לובשים  שאנו  שלנו  טליתות 
מגינים כלל וכל מטרתם הוא רק כדי לצאת י"ח מצות 
כלל  בהם  מקיימים  אנו  אין  ב"י  לדעת  וא"כ  ציצית, 
זו כותב  ומכוח שאלה  וברכתם לבטלה,  מצות ציצית 
הנ"ל  בגלימות  ציצית  מטילין  שאין  דהטעם  הרמ"א 
הוא מכיון שמצות ציצית היא שיחזיר ב' ציציות לפניו 
וחזינן  עיי"ש.  וברוקח  במדרש  כדאיתא  לאחריו,  וב' 
גם  חימום  לשם  מיועד  שאינו  בגד  אפילו  דלהרמ"א 

מחויב בציצית.

אי  "ניצית"(  )המכונה  'גופיה'  בציצית  לדון  יש  מעתה 
מכיון שמטרת  הנ"ל  הב"י  דלפי  לא.  או  בציצית  חייב 
הגופיה הנ"ל אינה כדי לחמם האדם, אלא כדי לספוג 
כיון  מחממת,  גם  היא  אם  ואפילו  פטורה.  הזיעה 
שעיקר מטרתה אינה כדי לחמם. ולדעת הרמ"א יתכן 
שכן חייבת בציצית כיון שלאו דוקא בעינן בגד המיועד 

להגנה מפני החמה והגשמים.

לגבי  פלוגתא  מצינו  ה'  אות  ציצית  במסכת  והנה 
בציצית.  חייבת  ולר"ע  פטורה  דלת"ק  'אפיקרסין' 
דרש"י  האפיקרסין.  בביאור  הראשונים  ונחלקו 
בכתפיו,  פתוח  והוא  התחתון  לבוש  דהוא  וז"ל  פירש 
טעמים  ב'  הביא  י'(  )בסימן  והב"י  קושרו.  וכשלובשו 
בדעת ת"ק שפטורה מציצית, א' דעת העיטור דאינה 
שאפילו  ופרח  הכפתור  דעת  ב'  ורובו.  ראשו  מכסה 
אם מכסה ראשו ורובו, מכיון שאין עשוי אלא לכיסוי 

הראש אין מחויב בציצית.

אולם הרא"ש במו"ק )פ"ג סי' מג'( פירש דמשום דבגד 
זה אינו עשוי אלא לקבל הזיעה פטור מקריעה על מתו. 
למסכת  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  מרן  בביאור  ויעויין 
העשוי  שבגד  ציצית,  לגבי  ה"ה  שא"כ  שכתב  ציצית 

לקבל הזיעה פטור מציצית דאין עליו שם בגד. ומוסיף 
קטן  הטלית  ללבוש  שלא  ליזהר  נכון  שלפי"ז  הגר"ח 
שעשוי  התחתון  כבגד  ליהוי  דלא  ממש  לבשרו  סמוך 

לזיעה דפטור מציצית. וצ"ע. עכ"ל.

שלא  שליט"א  הגר"ח  של  הדמיון  מובן  לא  ולכאורה 
ללבוש ציצית על גופו ממש, לבגד העשוי לקבל זיעה. 
בגד  אלא  מציצית  פטור  אין  שכתבנו,  מה  לפי  דהרי 
המיועד לשימושים שונים, כגון לספוג זיעה וכדו'. אבל 
טלית קטן דידן בודאי חייב בציצית, וא"כ גם אם ילבש 
אותו סמוך לגופו אכתי לא פקע מיניה שם בגד המחויב 

בציצית. וצ"ע.

ויעויין בשו"ת רבבות אפרים )או"ח ח"ד סט"ו( שהסיבה 
שהוא  מפני  הוא  מציצית,  פטור  לזיעה  העשוי  שבגד 
ביזיון לציצית. ואולי לפי"ז יובן למה אין להניח הטלית 

קטן על הגוף דהוא בזיון לציצית.

יעויין בספר שבט מיהודה שדייק מהפסוק בפרשת כי 
שכותב  וגו'  חדש"  בית  תבנה  "כי  ח'(  )כב'  פרק  תצא 
רש"י שאם קימת מצות שילוח הקן וכו' תזכה לבגדים 
של  הפסוק  על  קאי  וזה  מצוה.  גוררת  דמצוה  נאים, 
והיינו  כסותך".  כנפות  ארבע  על  לך  תעשה  "גדילים 
שמצות ציצית קאי רק על שם בגד. ודייק זאת מהמגן 
שמותר  שכתב  סק"ד(  תקנ"א  )סי'  ת"ב  בהל'  אברהם 
בו  שחל  בשבת  אפי'  לגוף  הצמודה  הכתונת  להחליף 
מנהג  זה  הרי  להחליף  שלא  שהמחמיר  וכותב  ת"ב. 
שטות, מפני שאינו לובשו רק מפני הזיעה. עכ"ל. וחזינן 
להדיא מדבריו שלבוש הסופג את הזיעה אינה נקראת 

בגד.
זעליג  אשר  ר'  בן  ישראל  נח  הרב  זקני  של  לע"נ  הדברים  יהיו 

זצ"ל. נלב"ע כה' סיון

הרב דוד רוזנפלד שליט"א

מאי עדיף לקיים מצווה בלא ברכה, 
או לא להתחייב כלל?

ראשית עריסותכם חלה תרימו תרומה )במדבר ט"ו כ'(
)יו"ד  קמח  רבעים  חמשת  הוא  בברכה  חלה  הפרשת  שיעור 
שכ"ד א'(, וכיון שיש לנו ספק מה השיעור המדויק לכן מק"ג 
ומאתיים עד שני ק"ג ומאתיים חמישים גרם נוהגים להפריש 

בלא ברכה.
או  המסופק  שיעור  או  ללוש  שיכול  באחד  לדון  יש  והנה 
פחות מכשיעור, מה עדיף טפי, האם יפריש שיעור המסופק, 
יזכה במצוות חלה, או שמא עדיף  והן אמנם לא יברך, מ"מ 
שיעשה עיסות קטנות, כדי שלא יעשה מצווה בלא ברכה. והן 
עיסתו  לעשות  אסור  י"ד  שכ"ד  ביו"ד  השו"ע  שפסק  אמנם 
פחות מכשיעור כדי להפקיע ממנו חיוב חלה, ברם כתב הש"ך 
שדווקא כדי לפוטרה אסור, אבל אם נתכוון לטעם אחר כמו 
בפסח שעושים עוגות קטנות או שאין לו רק עסה קטנה ודאי 
שרי. וא"כ אפשר לומר שאם יש לו ספק בברכה מותר לעשות 

עיסה קטנה כדי שלא יכנס לספק ברכות.
והנה יש להוכיח מפלוגתת הרמב"ם והרא"ש בעיסה שנלושה 
)שכ"ט  והרא"ש פוטר, והשו"ע  במי פירות שהרמב"ם מחייב 
ט'( פסק כהרמב"ם, והש"ך )סק"ט( כתב שכיון שהרא"ש פוטר 
והברטנורה מסתפק לכן יש להפריש בלא ברכה, ולא כתב יש 
מהש"ך  לדייק  ונראה  מכשיעור,  פחות  פחות  עיסה  לעשות 
שעדיף להפריש בלא ברכה מאשר לעשות עיסה פחות פחות 
מכשיעור. )ועי' ש"ך )ש"ל סק"ח( שנראה מדבריו ג"כ שיפריש 

בלא ברכה(.
ועיי"ש בשו"ע שהוסיף שיש ליזהר מללוש במי פירות שאינם 
משבעת המשקין אלא א"כ יערב עמהם אחד משבעה משקין, 
וביאר הש"ך שאפי' שחייבת בחלה, מ"מ בזה"ז א"א להפריש, 
כיון שלא הוכשרה לקבל טומאה, דמי פירות אינם נחשבים 
טהורה,  חלה  לשרוף  ואסור  טהורה  החלה  וא"כ  כמשקה 
בתרומה  אסור  וטמא  מתים  טמאי  שאנו  כיון  א"א  ולאכול 

טהורה, ויצטרך לתת לכהן קטן.

בהלכות פסח )תס"ב ה'( הלש עיסה במי פירות, טוב לעשותה 
פחות מכשיעור עישרון כדי שלא תתחייב בחלה. וביאר בב"י 
חייב  להרמב"ם  פירות  במי  שנילושה  שעיסה  כתב  שהטור 
ולהרא"ש מסתפק, לכן טוב שלא ללוש עיסה במי ביצים בלא 
תערובת מים כדי לצאת מידי ספק, והוסיף הב"י לפי"ז בפסח 
שאסור להוסיף מים למי פירות, ילוש עיסה פחות מכשיעור,

וצ"ב אמאי לא יעשה עיסה גדולה ויפריש בלא ברכה, ומשמע 
בטור שמוטב שלא להכנס לספק, מלהכנס ולא לברך. והקשה 
כאן  ומ"ט  ביו"ד פסק כהרמב"ם שחייב בחלה,  הט"ז השו"ע 
יש  שמ"מ  דס"ל  לומר  וא"א  כשיעור,  יעשה  שלא  החמיר 
שחומרא  ועוד  יברך,  שלא  כתב שם  לא  מ"ט  דא"כ  להחמיר 

דאתי לידי קולא שמפקיעה מחלה ונשאר בצ"ע.
והמ"א הקשה מה בכך יפריש בלא ברכה, ולכן פירש שכוונת 
שיש  שפסק  כמו  משקין  משבעה  שאינם  פירות  במי  השו"ע 
יוסיף משבעה משקין  ליזהר מללוש עיסה במי פירות אא"כ 
דעדיף  דעתו  בהדיא  משמע  טהורה.  חלה  תהיה  שלא  כדי 
עיסה  מלעשות  ברכה  בלא  ולהפריש  גדולה  עיסה  לעשות 

קטנה, וכ"פ הגר"א.
בחלה,  חייב  כשיעור  לש  שאם  שאפי'  כתב  יעקב  והחק 
לכתחילה יש ליזהר שלא יכניס עצמו במחלוקת, ואף שאסור 
לגרום להפקיע מחלה, מ"מ כיון דכונתו שלא להכניס עצמו 
להדיא  מבואר  דמי.  שפיר  פוסקים  קצת  לדעת  ברכה  בספק 
דעתו שמוטב שלא ללוש כשיעור מללוש כשיעור ולא לברך.

והמשנ"ב )תס"ב סק"כ( נקט כטעם המ"א, ובשעה"צ נקט כחק 
יעקב.

שאומרים  בסליחות  )תקפא(  השנה  ראש  דבהלכות  אלא 
י"ג  כשאומר  בטלית  מתעטף  שהש"ץ  הלבוש  כתב  בלילה, 
ונחלקו  ליום  שמיוחד  בגד  שהוא  כיון  יברך  ולא  מידות 
והט"ז חלק עליו  והרא"ש אי חייב בציצית או לא,  הרמב"ם 
בציצית  חייב  שאינו  מחבירו  שאולה  טלית  לקחת  שעדיף 
לכו"ע, מאשר טלית המחוייבת ולא לברך. נראה שס"ל כחק 

יעקב ודלא כמ"א.
ס"ל  שלא  ונראה  בצ"ע  הט"ז  נשאר  פסח  שבהלכות  ואע"ג 
שיפריש פחות מכשיעור, אפשר לומר שהט"ז ס"ל כחק יעקב 
שעדיף שלא להתחייב מאשר להתחייב ולא לברך, אלא שצריך 
לעשות כל טצדקי כדי להתחייב ולברך, ואחר שהמחבר חייב 

המשך בעמ' אחרון <<<



הגה''צ רבי מרדכי הרבסט שליט"א
מנהל רוחני בישיבת רמות - מרכז התורה ביתר

 

מעלת הנזירות 
 

מעלת הנזיר - בכמה מקומות מצאנו שהיא גדולה מאוד. א. בפירוש הפסוק ''כי יפליא לנדור 
נדר נזיר לה' '' כתב האבן עזרא דיפליא פירושו יעשה דבר פלא, כי רוב העולם הולכים אחר 

תאוותם. הרי לן דנזירות - פלא הוא.  
''נזר אלוקיו'' דהנזירות שנדר  נזר אלוקיו על ראשו'' בפשטות פירוש  ''כי  ובפירוש המקרא 
לשם אלוקיו - על ראשו - שהרי גדל שער ראשו. אכן בתרגום אונקלוס ובתרגום יב''ע ''ארי 

כלילא דאלהה על רישיה'', וכלילא לשון כתר כלומר דכתר אלוקיו על ראשו.  
וכ''כ האבע''ז וז''ל וי''א כי מילת נזיר מנזרת נזר, והעד כי נזר אלוקיו על ראשו.  

וביותר מכך מתגלית מעלת הנזיר, שהרי האסור בשתיית יין ובתספורת שהם ענייני פרישות 
מובן, אמנם מהו הענין באסור טומאת מתים. 

ומצאנו בזה ב' טעמים. דהרמב''ן לעיל ה,ו כתב דהטעם לנזירות ''כי זנות יין ותירוש יקח לב'' 
וגידול השיער היפך הבחורים המסלסלים שער ראשם להתנאות וכו' ולפיכך הוא קדוש וצריך 
להשתמר מן הטומאה כי הוא ככהן המשרת לאלוקיו. כלומר דדינו ככהן ולא ככהן הדיוט אלא 

ככהן גדול דהא אף לז' קרובים אינו מטמא. 
ומקורו מפורש בחז''ל )במ''ר ו,יא( בוא וראה שכל מי שמקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו 
מלמעלה, הנזיר לפי שמזיר עצמו מן היין ונוהג צער בעצמו וכו' כדי לשמור עצמו מן העבירה, 
נזיר אסור  אמר הקב''ה הרי הוא חשוב לפני ככה''ג ,מה כהן אסור לטמא לכל המתים אף 

לטמא לכל המתים. ע''כ . 
ובעל הטורים פירש דעל נפש מת לא יבוא, לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו שלא 
יאמרו שהוא דורש אל המתים. עכ''ל. ודבריו מופלאים במשמעותן, דבכוח הנזירות יכול לבוא 

לידי כך שתשרה עליו שכינה. 
וראוי  וכתר אלוקיו על ראשו  ככה''ג  גדולה עד מאוד שהוא  הנזיר  זה דמעלת  העולה מכל 

שתשרה עליו שכינה.  
יין ולא  יום לא שתו  ל'  ובודאי נמצאים אנשים לרוב שבמשך   - ואף שנזירות קצובה בזמן 
הסתפרו, ועדיין לא קנו בכך שום מעלה בנפשם. אכן הנזיר שקיבל בקבלה גמורה לגדור עצמו 
מיין ותירוש הלוקחים את הלב, ומן הפיתוי לסלסל בשער ראשו , קנה בעצמו מעלת הפרישות 
והקדושה, וכדברי האבע''ז ''ודע כי כל בנ''א עבדי תאוות העוה''ז , והמלך באמת שיש לו נזר 

ועטרת מלכות בראשו -כל מי שהוא חפשי מן התאוות.  
ובדרך ההתעוררות המביאה לנזירות, מצאנו בתוספתא שהובאה בגמ' נדרים ט: אמר שמעון 
וצריך  נזירותו  וסותר  שנטמא  נזיר  ע''י  המובא   [ טמא  נזיר  אשם  אכלתי  לא  מימי  הצדיק 
לחזור ולספור [ אלא אחד. פ''א בא אדם נזיר מן הדרום ראיתיו שהוא יפה עינים וטוב רואי 
וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה ]שהרי 
לי רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאות מים  יגלח את כל שערו[ אמר  נזירותו  בתום 
מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם,אמרתי לו רשע 
למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה העבודה שאגלחך 
לשמים מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל עליך 

הכתוב אומר }במדבר ו-ב{ איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'. ע''כ 
ובגמ' מבואר שחששו של שמעון הצדיק מלאכול קרבן אשם של נזיר הנטמא הוא מאחר והיו 
נודרים נזירות כאשר היו נטמאים או בעת שהיו בצרה, וכדי להצטער ולכפר על  חטאתם - 
נדרו. וכשמתרבים ימי נזירותם ]משום טומאה[ ממה שגמרו בדעתן, קרובים להיות תוהה על 
הראשונות. אבל בהך גברא רבא מן הדרום, ליכא למיחש להכי שתחילת נזרו לשם שמים. 

תוס'. וכוונתו כ''כ רצויה, הר''ן שם.  
ובהבנת הדברים, דהנודר שמעניש עצמו על שחטא או שרוצה לסגף עצמו בעת צרה ונזקק 
לאיזשהו סיגוף ובחר בנזירות זו שהתאימה לו בתנאים הללו, א''כ כשנטמא ונשתבש החשבון 
דהרי עכשיו תארך עליו תקופת נזירותו יותר מכוונתו הראשונה שוב יכול להימלך דלא לזה 
נתכוין, אמנם הנוזר משום שפחז עליו יצרו ורצה לפתותו א''כ ברי לו שהרחקה זו נצרכת לו, 

וממילא לא יתחרט ממנה.  
אכן יש בזה הארה נפלאה מהקדוש ר' דניאל מנהל בית התלמוד האחרון דקלם. 

דההתפעלות של שמעון הצדיק מאותו נזיר שבא מהדרום היתה משום שהעמיד דרך אחרת 
להילחם ביצר.  

דהדרך המצויה במלחמת היצר היא לחשב חשבון הענין האם העבירהכדאית, כלומר דמחשב 
שכר עבירה כנגד המצוה, וכדברי המשנה באבות ''הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר 
עבירה כנגד הפסידה'', דהיינו, האם שוה לו הנאת הרגע כנגד הפסד עולם מלא שאנו מעותדים 
לו. וכדדרשו חז''ל כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב''ה דשם אורחותיו ומחשב 

הפסד מצוה וכו'. 
אמנם כאשר ההתמודדות עם היצה''ר היא בדרך זו הרי שברגעי חולשה יכול האדם לאבד 

החשבון הנכון ויכשל. 
משא''כ תפיסתו של הנזיר מהדרום היתה שונה לגמרי דדרך התמודדותו היתה בטענה של 
רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, ומשפט זה חשף את עומק ההכרה וההרגשה של 
אותו נזיר שהוא איננו נמצא כלל באותה התלבטות שהרי אנו עתידים להיות רימה ותולעה, 

ואין מקומינו כלל במקום תאוה ורצון לפריקת עול. 
וכשנשקפה בבואתו הנאה למול פניו ואף בעיני שמעון הצדיק היה יפה עינים וטוב רואי , לא 
אמד בדעתו האם כדאית לו הנאת גופו ועיניו אלא דגירשו ליצר בפסקנות דאנו איננו כלל 
כאן, והמקום שאנו עומדים בו גבוה הרבה יותר מחישובי הנאת יופי ודומיו. שבידיעה ברורה 

מה חובת האדם בעולמו אין כלל מקום לפניה ולחישובים מעין אלו. 
משל לכך, במלך צעיר שיצא עם פמלייתו לרחובה של עיר מקום לכלוך וזוהמה, וראה בני 
גילו משחקים שם, ונתאוה אף הוא לשחק עמהם, הנה הוא לא יחשב האם כדאי ללכלך בגדי 
מלכות שלו, דכל מהלך מחשבתו יהא, דאין זה כלל ראוי למלך להתעסק בכגון דא, דכל מהלכו 

גבוה מזה כמה וכמה. 
ומכך נתפעל שמעון הצדיק דאף דדורו היה דור דעה שאין כדוגמתו דבגמ' ביומא לט מובא דכל 
מ' שנה ששימש בכהונה גדולה היה גורל עולה בימין ולשון של זהורית מלבין ואש המערכה 

מתגברת, ומכאן ואילך פעמים כך ופעמים כך. עיי''ש. 
על ראשו  לזה  ונשקו  אופן עמד  ובכל  ברום המדריגה,  הנזירים  דעת  היתה  ובודאי שבזמנו 
כאשר ראה והבחין בדרך התמודדותו של אותו נזיר עם פיתויי היצר, דאז בטח בו שלא יחזור 

ויתהה על נזירותו. והדברים מאירים ומשמחים. 
יש לתמוה מדוע כשמנתה התורה את קרובי הנזיר שלא הותר לו להיטמא להם הזכירה את 
אחיו ואחותו והשמיטה את בנו ובתו שקורבתם גדולה יותר. ויש מי שדקדק מהא דנזירות 
הפסוק  לשון  גם  וזהו  יצרם  פוחז  ועליהם  ובנות  בנים  אין  דלהם  בבחורים  בעיקר  שייכא 
''ואקים מבניכם לנביאכם ומבחוריכם לנזירים - דעיקר הנזירות בימי הבחרות, עיין רמב''ן 

שהובא פלעיל ''וגידול שיער היפך הבחורים המסלסלים שער ראשם.  
וביותר  והפסד,  ריוח  חשבון  ע''י  הן  הם.  טובים  היצר  עם  להתמודד  הדרכים  שכל  וודאי 

בהרגשה מרוממת דאני והווייתי למעלה מפיתויי היצר.  
אכן כל ימיו של אדם וביחוד בבחרותו יצרו פוחז עליו וכל דור עם פיתויו ונסיונותיו. ונדרשת 
לו לאדם הסכמה ברורה - ואף לזמן קצוב - דהוא פורש מדברים שמרגיש שטורדין אותו  מן 
העולם. ואז הוא מפליא לעשות והוא ככה''ג שמקדשין אותו מלמעלה ונזר אלוקיו על ראשו.

שיח המשפט
הרב ד???? שליט"א

כופין על מידת סדום 

שליד  בביהכנ"ס  החמה  נץ  עם  טובה  תפילה  אחרי  מיד  שישי  ביום 
ראשון  שנכנס  מוישי  הים,  לחוף  מונית  וחבריו  מוישי  לקחו  הישיבה, 
זהות  כתעודת  התגלה  החפץ  מהים,  שנפלט  כחול  בחפץ  לפתע  הבחין 
שכשך  שבלילה  מאדם  נפלה  שהתעודה  התברר  ניזוקה,  ולא  שכמעט 
למוצאה!  כלל  אפשרות  בלי  הים  לתוך  החליקה  והתעודה  במים  רגליו 
מוישי שואל: מה עליו לעשות עם התעודה האם יוכל להשאיר אצלו את 
התעודה למזכרת או שעליו להחזירה לבעלים. או שמא יוכל למכור להם, 
ואם למכור בכמה. האם בכל סכום שירצה, והבעלים יסכים לשלם? או 
אולי דוקא במחיר שעולה להוציא ת"ז חדשה במשרד הפנים, או בכלל 

רק את שווי הנייר?
בשו"ע סי' רנ"ט )ס' ז'( כתב המציל מהארי והדב וזוטו של ים, ושלוליתו 
מ"מ  הרמ"א  והוסיף  וצווח.  עומד  הבעל  אפילו  שלו,  אלו  הרי  נהר  של 
שבכל  כתוב  ה'  בסעיף  ושם  ה'.  סעיף  שנתבאר  כמו  להחזיר  וישר  טוב 
מקום שאמרו הרי אלו שלו טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין להחזיר 
אבידה  ובעל  עני,  הוא  ואם  הרמ"א  ע"ז  וכתב  סימן  בה  שנתן  לישראל 

עשיר אין צריך לעשות לפנים משורת הדין.
ומכיון שמאבד התעודה הינו אדם אמיד, טוען מוישי אינני צריך להחזיר 
את התעודה. ולא עוד אלא שאם הוא רוצה את התעודה, אני לא מוכר 
היה  לכאורה  כזו?  טענה  לטעון  אפשר  האם   ,₪ מ-2,000  בפחות  אותה 
)וכעי"ז  קני  ד"ה  ע"ו:  בב"ב  התוס'  בדברי  תלויים  שהדברים  אפש"ל 
בכתובות פ"ה( דהקשו התוס' שם בשביל מה צריך פסוק למעט שטרות 
שמצא  הינו  וז"ל:  התוס'  ותרצו  מדרבנן.  שטרות  מכירת  והרי  מהונאה 
שטר )חוב( לאחר יאוש, ומוכרו לבעליו ביוקר. ובכתובות ז"ל: מ"מ שייך 

בו הונאה, שהוא שווה הרבה לקונה, שימכרנו בדמים יקרים ללווה. 
לשלם.  יסכים  שהמאבד  כמה  הת"ז  עבור  לדרוש  אפשר  לכאורה  וא"כ 
)אמנם ודאי שאסור להפחידו שהתעודה תוכל להגיע לגורמים פליליים, 
הגזילה.  כל  את  להחזיר  צריך  ישלם  ואפי'  בנזיקין,  בגרמא  איום  זה  כי 

דהוי תליוהו ויהיב.(
אלא שעדיין יש לדון ולומר שהמוצא חייב למכור למאבד בסכום הרגיל 
)ס"ק כ"ז( שם מבאר  וכך נראה מדברי הקצות החושן סי' ס"ו  של ת"ז. 
הקצות את מחלוקת הראשונים באדם שמכר שטר חוב לחברו, שההלכה 
והמכירה  חוב,  שטר  למכור  יכול  שמלווה  מיוחדים  קניינים  שיש  היא 
חלה. אבל למרות שהמכירה חלה מכל מקום עדיין נשאר אצל המלווה 
- המוכר אפשרות למחול על החוב. ואם מחל אזי המכירה חלה והקונה 
האם  הנייר,  דין  מה  הראשונים,  ונחלקו  החוב,  את  לגבות  יכול  איננו 
הקונה מחוייב להחזיר ללווה את הנייר, או שהנייר לפחות נשאר שייך 
לפי השיטות שסוברים שהנייר  אומר הקצות שם שאפילו  וע"ז  לקונה. 
שייך לקונה, אם הלווה רוצה לקנות את הנייר, חייב הקונה למכור ללווה 
את הנייר בכמה שעולה נייר, בגלל שכופין על מידת סדום. וההסבר בזה 
כי לקונה אין הבדל בין זה לנייר אחר, וללווה נייר זה חשוב מאד, א"כ 
כופין על מידת סדום למוכרו בשוויו. וא"כ לנדון שלנו לכאורה כופין על 

מידת סדום ומחייבים את המוצא למכור את הת"ז ובלא יותר משוויה.
אלא שעדיין צריך עיון, אם כדבריו שבכי האי גוונא כופין על מידת סדום, 
איך נבאר את דברי התוס' שאמרו שהמוצא שטר חוב לאחר יאוש יכול 
למוכרו ללווה בדמים יקרים. )אמנם הקצה"ח לשיטתו לא קשה כלום כי 
ביאר את דברי התוס' הנ"ל בס"ו סק"א שהמוצא זוכה לא רק בנייר אלא 

גם בחוב עצמו וא"כ וודאי שזה שווה לו הרבה כסף(
ובאמת אפשר לבאר את דברי התוס' שלא נאמרו להלכה ולמעשה, כפי 
איך  לנו  להסביר  באים  מכיון שהתוס'  שליט"א  דואר  מהגר"י  ששמעתי 
יתכן מדאורייתא הונאה בשטרות, אבל וודאי שמדרבנן כופין על מידת 
סדום. אך מה נעשה שבנתיבות המשפט בסי' ס"ו )סק"א( פסק את דברי 
התוס' כפשוטו, )וגם חולק על דברי הקצות שם שהמוצא זוכה גם בחוב, 
אלא סובר, שהמוצא זוכה אך ורק בנייר, והוי דבר הגורם לממון, ויכול 
למכרו בדמים מרובים( האם נאמר שלדעת הנתיבות לא אומרים כופין 
על מידת סדום בכה"ג, ויכול המוצא למוכרו בכל סכום שירצה. ואם כן, 

נצטרך להבין למה זה לא מידת סדום.
ויש לדון בדברי התוס' איזה שטר מצא האם שטר שכבר פרעו אותו, או 
שטר שעדיין לא נפרע, ולכאורה א"א לומר שמדובר בשטר פרוע, כי אז 
וודאי שאסור למוצא השטר למכרו למלווה, כי הוא גורם להזק, שיבוא 
גם  למכור  שיוכל  רואים  ובנתיבות  ובתוס'  שניה.  פעם  ויגבה  המלווה 
למלווה. אלא וודאי מדובר בשטר שעדיין לא נפרע, וא"כ חילוק גדול יש 
בין מוצא שטר למוחל חוב, שהמוצא שטר שעדיין לא פרוע אומר אני 
יכולים להוציא את  מחזיק בנייר, ואתה מחזיק בחוב וא"כ שנינו ביחד 
החוב, ולכן הנייר בידיו שווה הרבה, משא"כ אם השטר כבר פרע, או כמו 
דוגמת הקצוה"ח שהשטר הזה כבר מחול, ]הצד השווה שבהם שזה שטר 
שלא נועד לגביה[. אלא מה שווה השטר, רק זה שהלווה לחוץ ששטר על 
שמו מסתובב חופשי, וזה כבר לא נקרא מסחר, זה נקרא מידת סדום! 
שטר  לדוגמא  כמו  הזה,  לנייר  וערך  שווי  באמת  אין  אחד  שלאף  מכיון 
חוב לא גבוי שבאמת שווה הרבה והמוצא עוזר לו לממשו, ומגיע לו על 
כך כסף )או אפילו קרקע שהוא מצרן שיש בזה מח' אבל לפחות למצרן 
באמת שווה( אבל כשאין שום שווי רק לחץ של מישהו אחר ע"ז כופין על 

מידת סדום. ולכן בת"ז נראה שנכפה אותו למכור במחיר רגיל של ת"ז.
ממנו  שחוסך  מה  לתבוע  יוכל  חדשה  ת"ז  עשה  לא  עדיין  אם  ואולי, 
)או  למינציה  עם  פספורט  תמונת  שעולה  כמה  אז  עשה  ואם  הוצאות 
יכול להצילו מקנס  ורק  בזה שום שווי של משרד הפנים  שנאמר שאין 

שנותנים למי שמאבד ת"ז, ויצטרך לעשות השבת אבידה( 
אלא שעדיין יש לדון האם יש לת"ז שווי למוכרה לאנשים שמעוניינים 
לפרסם  מוישי  יוכל  וא"כ  אסורות(,  למטרות  לא  )כמובן  נוספת  בת"ז 
את  מהמאבד  לקבל  יוכל  או  ת"ז,  לקנות  מעוניין  מי  ולחפש  מודעה 

התמורה, וצ"ע.
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הרב יהושע רוטנברג שליט"א

בענין אכילת פגי שביעית

הדבר  למה  ודוד  דמשה  ''משל  פו:  יומא  בגמ'  איתא 
דומה, לשתי נשים שלקו בבית דין אחת קלקלה ואחת 
פגי  שאכלה  אותה  להם  אמרה  שביעית,  פגי  שאכלה 
לוקה, שלא  היא  על מה  הודיעו  בבקשה מכם  שביעית 
שביעית  פגי  הביאו  לוקה,  זו  לוקה  שזו  מה  על  יאמרו 
עסקי  על  ואומרים  לפניה  מכריזין  והיו  בצוארה  ותלו 
שביעית היא לוקה''. ע''כ. וברש''י פגי שביעית: תאנים 
שלא בשלו כל צרכם ורחמנא אמר והיתה שבת הארץ 

לכם לאכלה, לאכלה ולא להפסד, עכ''ל. 
ובחזו''א )שביעית סי' יט, כ''ז( ביאר שאין כוונת הגמ' 
שעברה איסור במה שאכלה הפירות קודם בישולם, דזה 
אינו, ואדרבה אם נלקטו או נשרו מהאילן מותר לאוכלן 
שיפסדו,  כ''ש  לאכלם  נאסור  שאם  הפסד,  בזה  שאין 
וכאן היתה העבירה במה  אלא האיסור הוא בליקוטם. 
ממתני'  הוא  זה  ואיסור  זמנם.  קודם  הפירות  שליקטה 
סופ''ד דשביעית שאסור לקצוץ אילנות בשביעית קודם 
בפסחים  ונתבאר  המעשרות,  לעונת  הפירות  שיגיעו 
לפי''ז  צ''ע  וקצת  להפסד,  ולא  לאכלה  מדין  שהוא  נב: 
מדוע אמרו בגמ' שאכלה פגי שביעית, ויותר היה ראוי 
שיאמרו שקצצה וליקטה פגי שביעית, שהרי זהו האיסור 
ומה שאכלתם הרי בהיתר אכלה וכמש''כ החזו''א, וצ''ב.

האיסור,  בגדר  לבאר  שיש  מה  בהקדם  בזה  והנלע''ד 
הפירות  באכילת  יש  הפסד  מה  מובן  אינו  שבפשוטו 
קודם שיבשילו, והרי סו''ס נאכלים הם ולא נפסדו ומה 
הפירות  שניתנו  דכיון  צ''ל  ולכאורה  בזה.  יש  גריעותא 
המעשרות  לעונת  שהגיעו  וקודם  כרגילותם,  לאכילתם 
כ''כ ממילא  לאו דרך אכילה הוא שעדיין אינם ראוַײם 
זה  הגדרה  ומצינו  הפסד,  אלא  ראויה  אכילה  זה  אין 
ע"ד  להשיג  שכתב  ס"ה(  )סי'  מאירות  הפנים  בדברי 
כיצד מברכין( שסברי שפרי  )בריש  והראשונים  הרא"ש 
שלא בא לעונת המעשרות מברכים עליו בורא פרי העץ, 
מאירות  הפנים  כתת  וע"ז  ר"ב.  סי'  בשו"ע  פסק  וכן 
שלימה  דמשנה  כיון  וז"ל  להיפך,  ללמוד  יש  דמכאן 
הפסד  בכלל  הוי  לעונת המעשרות  דקודם שהגיעו  תנן 
לברך  אין  א"כ  בכך,  אכילה  דרך  ואין  הפרי,  שמפסיד 
שמה"ט  לי  וברור  האדמה,  פרי  או  שהכל  אלא  עלייהו 
לא הביאו הרי"ף והרמב"ם הך דכל האילנות משיוציאו 
לברך עליהם בורא פרי העץ משום דלא מסתברא להו 
הך דינא כלל וכו' עכ"ל. והרי שביאר דגדר הדין שאי"ז 

דרך אכילה.
ב'(  )ל"ו  בברכות  דוד  בנחלת  גם  תמה  אלו  וכדברים 
בהלכות  הוא  כללא  שהרי  והוסיף  הראשונים  דברי  על 
מברכים  אכילתו  כדרך  הפרי  אוכל  שאינו  שכל  ברכות 
עליו שהכל, וכדין שלקות שברכתם שהכל כשדרך לאכלן 
בשביעית  לאכלה  דין  לענין  שחזינן  כיון  וא"כ  חיים, 
הוא  אכילה  דרך  לאו  המעשרות  לעונת  שבאו  שקודם 
לדברי  והניח  כן,  להיות  צריך  ברכה  לענין  גם  ממילא 

הראשונים בצ"ע.
ומעתה לפי"ז ניחא להבין לישנא דגמ' דילן מה שאמרו 
שמעשה  אע"פ  דבאמת  משום  שביעית,  פגי  שאכלה 
בחזו"א,  וכמש"כ  הלקיטה,  בשעת  אלא  אינו  האיסור 
שאכלנו  עדיף  טפי  נלקט  שכבר  שאחר  משום  רק  זהו 
האיסור  וגדר  שורש  מיהו  ויתקלקל,  שיפסיד  ממה 
באמת הוא באכילה עצמה, שהאיסור ללקוט הוא משום 
שעי"ז אכילתו היא שלא כדרך, ונמצא שכשלקטה עברה 
האיסור  ושפיר  הפסד  של  באופן  שנאכל  במה  באיסור 

הוא באכילה.

הן אמנם שנלע"ד שמדברי הראשונים הנ"ל מוכח שיש 
ה'(  )סי'  הרא"ש  שהרי  באופ"א,  האיסור  בגדר  לבאר 
הביא ראיה מסוגיא זו גופא שיש לברך בורא פרי העץ 
מדוע  עליהם  פרי  תורת  אין  שאם  הפירות,  משיוציאו 
יש בהם דין הפסד, וכיון שחזינן שיש עליהם תורת פרי 
לענין איסור הפסד הוא הדין שיש בהם דין פרי לענין 
הנ"ל  כדברי האחרונים  בגדר האיסור  נימא  ואי  ברכה, 
שיש עליהם תורת פרי אלא שאין אכילתם כדרך, א"כ 
מה ראיה יש לענין ברכה שיש בה דין שיאכל כדרך כדי 
שיברכו ברכתם הראויה, ואשר ע"כ נראה שהם פירשו 
בקציצתו,  אלא  הפרי  באכילת  אינו  הפסד  שהאיסור 
והיינו שכיון שניתן הפרי לאכילה ממילא אסור למנוע 
קוצצו  אם  שהרי  שנשלם,  קודם  גידולו  את  ולהפסיק 
אל  ולבוא  גדילתו  את  להמשיך  ממנו  שמונע  נמצא 

שלימותו.
כלל  מצינו  לא  דבאמת  האחרונים  דברי  נדחו  ולפי"ז 
שאכילת פרי בוסר היא אכילה שלא כדרך, די"ל דשפיר 
הוא כדרך דנהי שבדרך כלל רגילים לאוכלו כשנתבשל, 
כך  לאוכלו  רגילים  שפיר  זמנו  קודם  כשנלקט  מ"מ 
שאסור  ומה  העץ,  עליו  לברך  ויש  היא  ראויה  ואכילה 
הוא מטעם אחר שמפסיד את הפרי  לקוצצו בשביעית 
להלכות  ענין  אינו  וזה  עוד,  לצמוח  יכול  שהיה  במה 
דחשיב  דמהא  ראיה  הראשונים  הביאו  ושפיר  ברכות, 

פרי לענין שאסור להפסידו ה"ה דחשיב לענין ברכה.
והנראה להוכיח שכך הוא הגדר, שהרי במתני' מבואר 
בתחילת  והיינו  משיוציאו,  הוא  קציצה  שהאיסור 
אדם  למאכל  ראוי  אינו  עדיין  זה  ובזמן  הפרי,  גידול 
איסור  וגם  שביעית,  קדושת  בו  אין  ועדיין  ובהמה 
פ"ה  מעשרות  מתני'  בזה  )עיי'  בו  אין  לכאורה  סחורה 
יש  מדוע  וא"כ  סקכ"ב(,  י"ט  סי'  שביעית  וחזו"א  מ"ג 
לתמוה  יש  וביותר  להפסד,  ולא  לאכלה  מדין  לאוסרו 
נב' שמשיוציאו היינו הוצאת העלים  לפרש"י בפסחים 
ביומי ניסן ]ודלא כמו שפי' בברכות שהוא הוצאת הפרי, 
ועיי' גהש"ס שם[, והרי שאסור לקצוץ האילן עוד קודם 
שנתגדל בו פרי כלל, וכיצד יתכן שיש כאן איסור משום 
האיסור  גדר  ובהכרח  כדרך,  שלא  היא  הפרי  שאכילת 
שעי"ז  משום  האילן  לקוץ  שאסור  שביארנו  כמו  הוא 
בדין  נכלל  וכ"ז  לצמוח,  היו  שעתידים  הפירות  מפסיד 

לאכלה שלא למנוע הפירות מלבא לכלל אכילה.
הך  על  שליט"א(  הגרח"ק  )למרן  אמונה  בשערי  שו"ר 
המשנה,  בפי'  הרמב"ם  שיטת  את  לפרש  שעמד  מתני' 
שכתב לפרש האיסור לקצוץ משום גזל הרבים שמונע 
מדוע  וצ"ב  הפקר.  להיות  עתידים  שהיו  הפירות  מהם 
מיאן מלבאר כסוגית הגמ' שהאיסור משום הפסד פירות 
שביעית. ובאמת שבהלכותיו )פ"ה הי"ז( חזר בו ופירש 
דהוקשה  שליט"א  הגרח"ק  והסביר  הפסד,  מדין  שהוא 
לרמב"ם כיצד שייך בו הפסד פירות שביעית והרי עדיין 
משום  שהוא  לפרש  כתב  ולכך  הפירות,  נתקדשו  לא 
י"ט סקכ"ז( שלא  )סי'  וכעי"ז כתב בחזו"א  גזל הרבים. 
היה מסתבר לו שיש דין הפסד במה שמונע את העתיד 
משום  שאיסורו  פירש  ולכן  בעולם,  קיים  אינו  שעדיין 
לדידן  ולא להפסד. אכן  ולא משום לאכלה  גזל הרבים 
האיסור  דיסוד  כמש"כ  צ"ל  שפיר  הפסד  מדין  שהוא 

משום שמונע את גידול המאכל וכמש"נ.
ולדרך זו צריך לידחק בסוגית הגמ' ביומא, מה שאמרו 
אינו  האיסור  דעיקר  נמי  דנהי  שביעית,  פגי  שאכלה 
במה  הוא  עיקרו  מיהו  הפרי,  בקציצת  אלא  באכילה 
גדול  שיהא  המושלמת  לאכילתו  לבוא  הפרי  שצריך 
שלא  אכילתו  נמצאת  זמנו  קודם  שקצצו  וכל  ושלם 
פגי  אכלה  האשה  שאותה  הדגישו  ולכך  בשלימות, 
שביעית ולא הביאה את הפירות לכלל שלימות אכילתם 

שהוא כשיבוא הפרי לעונת המעשרות.

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

שאפשר  )יא:(  בגיטין  בגמ'  מבואר 
לשחרר עבד ע"י זכיה והיינו בין בפניו 
ובין שלא בפניו, שהרי זכין לאדם שלא 
במצוות  חייב  דעבד  להעיר  ויש  בפניו. 
רק כאשה, וא"כ כל זמן שהעבד לא יודע 
שהוא משוחרר הוא מבטל מצוות עשה 
שופר  תפילין  קר"ש  כגון  גרמא  שהזמן 
לולב וסוכה, ואין לך חובה גדולה מזו. 
אינו  שהרי  איסורים  עובר  אף  ובאמת 

יודע שהוא אסור בשפחה.  

שואלין ודורשין

הר"ר בנימין בן ליב ז"ל 
איצקוביץ'

נלב"ע ח' סיון תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

נדבת בנו הר"ר יונה הי"ו

לעילוי נשמת

הרה"ג ר' עמרם יוסף בן הרה"ג 
דב בער שפירא זצ"ל
נלב"ע כ"א אלול תשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

054-8528141
)גבעה א'(

גמ"ח טלית/תפילין

בחלה אין להחמיר כהרא"ש כיון שנפסיד את הברכה. אלא 
ביד  נראה  וכן  בצ"ע.  ונשאר  נגד המחבר  לפסוק  רצה  שלא 

אפרים שנקט שעיקר דין הט"ז שיפריש בברכה.
לעשות  איסור  שיש  כיון  שבחלה  אחר  באופן  שנאמר  או 
עיסה קטנה נוטה בדעתו לעשות כשיעור ולא לברך, משא"כ 
להפסיד  מוטב  מצווה  יפסיד  רק  איסור  שאין  כיון  בציצית 
את המצווה מאשר לעשותה בלא ברכה, ולפי"ז בכל המצוות 
)וכן נראה בבה"ט  מוטב שלא יתחייב במצווה, חוץ מחלה. 

שכתב שהט"ז והמ"א ס"ל לעשות כשיעור ולא לברך(.

חילק  שליט"א  ברויאר  אברהם  רבי  הגאון  ורבי  ומורי 
שציצית אין ענין לזכות בעוד מצווה )ואף מעידנא דריתחא 
אין ענין ללבוש כמה טליתות( ולכן אין ענין להכנס לספיקות 

ומוטב שיקח טלית שאולה, משא"כ חלה כל עיסה
עצמו  להפקיע  זה  קטנות  עיסות  וללוש  בחלה,  חייבת 
בשיעור,  שחסר  אלא  עיסה  כאן  יש  דהא  בידים,  מהמצוה 
ללוש  האיסור  מצד  רק  ולא  כשיעור,  ללוש  שמוטב  וודאי 

פחות מהשיעור, אלא מצד הפסד מצווה.
העולה מהדברים: מי שיש לו אפשרות או להתחייב במצווה 
למ"א  לספק,  להכנס  לא  או  הברכה  את  ולהפסיד  מספק 
מוטב לקיים את המצווה ולא לברך, ולחק יעקב מוטב לא 

להתחייב במצווה, ויל"ע בדעת הט"ז.

בעניין התחייבות במצווה - המשך

abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת


