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נות היא ש נות. אחת הטע עים מספר טע ץ המובטחת, הם משמי עת חוזרים המרגלים ממסעם באר נו,  "בפרשת ץ ישראל  יה  אר ֶב ת יֹושְׁ ֶֹכֶל ץ א ִהוא"  ֶאֶר
) לב ג,  מדבר י  .)ב

כאו הדמים הרבה שם. ל יכות  זה מתרחש בגלל המלחמות ושפ הדברים? בפשטות יש לומר שהם ראו שם הרבה מתים, וחשבו ש רה טענה מה משמעות 
כת סוטה  אים, אבל הגמרא במס נה ומתבקשת לאור הדברים שהם רו נכו נראת  "א(זו  לה ע ית: ) האמת נו את המציאות   מגלה ל

דכל היכא דמטו, מת  -דרש רבא, אמר הקדוש ברוך הוא: אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה, אני חשבתיה לטובה  -ארץ אוכלת יושביה היא 
ארץ  -טרדו ולא לשאלו אבתרייהו, ואיכא דאמרי: איוב נח נפשיה, ואטרידו כולי עלמא בהספידא, הם חשבו לרעה חשיבא דידהו, כי היכי דני

 אוכלת יושביה היא.

דים בקבורתו  היו טרו כדי שתושבי המקום י יעו המרגלים מת האדם החשוב שבתושבי אותו מקום. מדוע? ב נו, הקב"ה גרם לכך שלכל מקום שהג היי ד
"סר  ולא ישאלו שאלות דים בהספדו )וזה מה שאמר כלב:  היו טרו זכותו עליהם וכולם  די שלא תגן  איוב מת בכ מיותרות על המרגלים. ויש אומרים ש

יהם(. ן על איוב שהיה מג נו שמת  נו אל תיראום", והיי  צלם מעליהם וה' את

היה להם תואויש לשאול, מה  זה, מנין  הארץ קודם כיבושה,  דעת שכל זה לטובתם, הרי סוףלנה יש על המרגלים ב אים לתור את  סוף הם מרגלים שב
האמת ולחשוש לה "כ עליהם לחקור אחר  היה בסדר? ,א הכל י האמין ש יא ול  ולא לשלות בחלומות באספמ

תכלות של המרגלים על המציאות נרמז באותו דף בגמרא, ומבטא את ההס הדברים על פי הגדרת יסוד בהשקפת האדם. יסוד זה  ן אולי לבאר את   :נית

אפילו בעל הבית אינו יכול אל תקרי ממנו אלא ממנו, כביכול,  -אמר רבי חנינא בר פפא: דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה, כי חזק הוא ממנו 
 להוציא כליו משם.

"ה. ץ חזקים אפילו מהקב  המרגלים חשבו שכביכול אותם עמים היושבים באר

"ה בצורה מספקת, גם  בעת ממה שהוא חושב ומאמין בו.אפשר לבאר שראיית המציאות של האדם נועל פי זה,  בגלל שהמרגלים לא בטחו בקב
יה( בתור דבר שלילי  איוב שמת לפי הדעה השנ אתה להם מתאימה לאותו קו חשיבה, וממילא הם ראו את אותם מתים רבים )או את  נר יאות  המצ

הארץ  נגד הבטחת הקב"ה שינחיל את ישראל את  (העומד  ה  )דברים ו, י ה : וְׁ יֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָךי  י ְיבִּ ֲעקֹב  כִּ יַּ ק ּולְׁ ח  ִיצְׁ ם לְׁ ה  ר  בְׁ אַּ יָך לְׁ ֲאבֶֹת ע לַּ בַּ ִנשְׁ ֶרץ ֲאֶשר  א  ֶאל ה 
. ָלֶתת ָלְך ית  ִנ טֹבֹת ֲאֶשר ֹלא ב  דֹֹלת וְׁ ים גְׁ ִר  ע 

איה  חיובי. והר ן  נה לגמרי, באופ ן שו את אותם דברים באופ אים  היו רו ן בקב"ה, הם  יה בטחו האחרים שלא חטאו אם למרגלים ה ני המרגלים  יא מש לכך ה
נם  נות שאר עשרת המרגלים, והם קבעו  –בלשו היו הפוכות לגמרי ממסק נות שלהם  יהושע וכלב ראו את אותם מחזות ובכל זאת המסק יהושע וכלב. 

ּה" :נחרצות ל ל  נּוכַּ כֹול  ּה ִכי י  נּו אֹת  שְׁ רַּ י  ֲעֶלה וְׁ ֹלה נַּ ג, ל(" ע  מדבר י  .)ב

תהלים  יתן לבאר פשט חדש בפסוק המפורסם ב זה, נ לב, י(לפי  (: 

ים ָלָרָשע ְוַהבֹוֵטַח ַבה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. ים ַמְכאֹובִּ  ַרבִּ

דים, בעוד  הכל "ה עושה לו חס "ה הקב ניש. שמסבירים שהפשט הוא שמי שבוטח בקב את הרשע הקב"ה מע
"ם במקום מבאר  :כך אבל המלבי

רבים, רק לרשע נמצא רבים מכאובים, שדברים רבים הם מכאובים לו, הרשע יכאב עת יחלה, עת ירעב, וכן 
, כי הם אבל הבוטח בה' לא יכאב בכל אלה, כי המכאובים האלה הם אצלו חסד יסובבנובכל מיני יסורים, 

 לשמירה מן הבהמה הפראיית בל תטה מן הדרך ובל תקרב אליו להזיקו.

יאות לבו אה אותה בצורה שונה לגמרי. בעוד הרשע המצ ן אחת היא, אבל כל אחד רו טח בה' ולחסר הבטחו
התרחק מהגשמיות  עי חיובי ל אה אותם בתור אמצ הצדיק לעומתו רו זיק,  ייסורים בתור דבר המ את ה מקבל 

"ה.  ולדבוק בקב

הי נזכה ל נה ו נה חזקה, ועל ידי זה כל המציאות תשת "ה באמו תדל לבטוח בקב נו להש דים.עלי  ות מוקפים בחס
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כת  ן שהביא את רכבו למוסך, עקב תקלה טכנית במער מעשה בראוב
נה תקלה  יעו לו שיש דיקה, והוד את הרכב לב ניסו  יזוג. הפועלים הכ המ

₪  2000במדחס של מערכת המזגן ויש להחליפו. עלות המדחס היא 
אזור  איש בדואי מה "מ.  ני מע כח שם לפ נ ציע לו ש ניגש אל ראובן, וה

, מדחס מרכושו הפרטי בחצי ה היה ברור שהמדחס גנוב ן  מחיר. לראוב
נות מאותו פועל? האם מותר לק דין ונפשו בשאלתו:  נה אל בית ה  ופ

 איסור לקנות מן הגנבה .א

כאורה  ניםל נה צריכה לפ "ע בהל שהרי, שאלה זו אי ניבה  'השו מ )ג " חו

"ב ע"פ הגמ' בסוף ב"ק  ,שנו, א( "א( -)קיח ע ן  קיט ע ידושי "ב(ובק פסק , )נו ע
 :נחרצות

אסור לקנות מהגנב החפץ שגנב, ועוון גדול הוא, שהרי מחזיק 
ידי עוברי עבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות; שאם לא ימצא 

 לוקח, אינו גונב.

זילה  ן לקמן בהלכות ג מ )וכ סט, א(חו" "ל:כתב  ש  וז

אסור לקנות דבר הגזול מהגזלן, ואסור לסעדו על שינויו כדי 
דברים אלו וכיוצא בהם מחזיק ידי , שכל העושה 1שיקנהו

והלוקח  .ועובר על ולפני עור לא תתן מכשול ,עוברי עבירה
 ממנו מטלטלין, דינו כלוקח מהגנב.

נות את  דאי שיהיה אסור לראובן לק "כ לפי הדברים הללו, בוו א
 המדחס. 

נואך נראה ש ידונ ן יש להסתפק בנ , משום שבמקרה זה הסבירות עדיי
יא שלא  עצמופועל הה נב את המדחס, אלא קנה מגזלן אחר ועתה  ב ג

איכא לברורי אם הדבר מותר או ובא למכור את החפץ הגזול.  א"כ 
 אסור. 

 החולק עם הגנב .ב

"א מ) הרמ " "ש  לד, ז( חו סו(הביא את תשובת הריב ן ר סימ שהחולק עם  ,)
נב  נו נפסל לעדות. הדבר נלמד מהפסוק: 'וגו נב אי  - מבית האיש'הג

איש. והקשה  ית ה נב מב נקרא שג נו  אי "ה( תומיםהו סק שם  נא ) אי ש , מ
עדות,  הכופר בפקדון שנקרא גזלן ופסול ל הכופר בפקדון יותר ומ הרי 

עדות,  יהקל הוא, דבהיתרא אתא ליד "מ פסול ל  וא"כ כל שכןומ
עדות. והחולק עם ה דיה, ומדוע לא יפסל ל תא לי איסורא א נב דב לכן ג

נו כתב נו פסול לעדות היי נב אי "ש שהחולק עם הג , שכל דברי הריב
תייאשו הבעלים, יה, לאחר שה תירא אתא ליד הי אך קודם  דב

תייאשו הבעלים ודאי פסול לעדות.   שה

ג(שם )הקצות  יירי אפילו בשלא  סק" "ש מ כתב, דפשט דברי הריב
יאשו ה ן מתרץ ע"פ הגמרא נתי "ב(בעלים. ולכ סב ע "ק  נב אחר  )ב דהגו

איש'. והעלה  ית ה נב מב דכתיב 'וגו נב פטור מתשלומי כפל, משום  הג
ניבה הוא דווקא מבית האיש, אך לאחר שיצאה  כלל, שכל איסור ג

ן  -מרשותו  יכול הבעלים לטעו נם  ץ אמ ני ' -כלפי המחזיק בחפ ממו
נו רובץ ע'גבך ניבה אי איסור ג נב פטור , אך  נב אחר הג ליו. ולכן הגו

                            
סז 1 ק  " ה )ב נ י קו ו שינ ש ל  " ": קיי נהו שיק די  ו כ י וי שינ ל  סעדו ע ל סור  "א ש ו  י דבר אור   בי

ם  ל? א גז שר  ל א " ת מה  לה,  גז ת ה יב א ש ר: וה מ שנא קונה?  א  שהו שנוי  ן ל מניי " "א(:  ע
ל  גז ש ן  או  -כעי ל אם  , ו זיר ". -יח מי לו ש י  מא בע ל מים בע ג(.  ד שנ סי'  מ  " חו "ע ) שו "פ ה וכ

ו  לי מ ע " מ ץ )ו גוף החפ ת  יקנה א  , גנוב גוף החפץ ה וי ב שינ גנב  שה ה שיע שאחר   , נו דהיי
מר ה "ז או . ע מים( לים ד לבע שלם  סור ל א ש גנב, אלא  ן ה מ ת  נו לק סור  שא לא רק  ש ע  " שו

. גניבה ת ה שיקנה א מ  " וב, ע גנ פץ ה ת הח ת א שנו ל לו  סייע  ל  אף 

נם של  נעשה שומר לממו ן ש הכופר בפקדון, כיוו מתשלומי כפל. אבל 
נחשב החפץ ברשותו של הבעלים, משום שמשמעות  -הבעלים  ן  עדיי

ן חשיב  ן שמעל בפקדו כיוו ץ. וממילא  נו שליטה על החפ יי 'רשות' ה
איש'.  ית ה נב מב  טפי 'וגו

נג נם יכול ה נב חולק עם הנב לטעון כלפי היוצא לפי דבריו, שאמ ג
איסור גזילה ני גבך', אך לא רובץ עליו  נו נקרא רשע לכן ו ,'ממו אי

ן כזדחמס לפסלו לעדות  סנהדרי "א )עי'  ן (ע זיר ממו נו מח , והוי כמי שאי
תיבות  נ נו נפסל מן העדות. אך ה אי "ה(לחברו ש סק סי' לד  כתב שגם אם  )

נב נאמר ש נב, החולק עם הג נו נקרא ג יין יש סיבה מספקת אי עד
ן הבעלים מוטל ברשותו. כיון שממו עדות,  ן ה  לפסלו מ

 , ייל הקצות. למשל האי כללא דכ כימו ל נים לא הס האחרו אולם רוב 
ן ר "זהגאו "ש  א נגד דבריו מתשובת הרא (מלצר הוכיח  ן ז סימ ל קא  ל  )כ

"ל:   וז

על שטען ראובן על שמעון שנכנס לחדרו וגנב ספריו והוציא 
עון השיב: אמת כי הוצאתים, אלא כך היה הענין, מרשותו, ושמ

, כי לא יכלה ְשֵאתם, שבקשתני קרובתי כלתך להוציאם החוצה
ולא ידעתי של מי הם, או שלך או שלה, וגם לא לקחתי 
והגבהתים ממקומם, אלא היא הגביהתם ונתנתם לי, וטרחתי 

נ"ל ששמעון חייב להחזיר לראובן בשבילה ונתתים לאביה. 
, כי מה לו ליכנס בחדרו שלא בידיעתו שלקח בחדרוהספרים 

להוציא ממון משם, כי כל המונח בביתו של אדם הוא בחזקת 
שלו, וגם ניכר יפה שכיון לסייע לקרובתו לגזול חמיה. ומה 

אותם ונתנתם לו, מ"מ הרי טען שהיו  השטען שהיא הגביה
תו, : מכלהילכך יגבם ממי שירצהכבדים ולא יכלה ְשֵאתם, וכו'. 

 שהודתה לו שהם ברשותה, ואם ירצה יגבה משמעון.

זיר לו את הספרים, ובתשובה  יא, שחייב להח "ש ה פסיקת הרא
"ש נימק הרא ן  ,המורחבת  נתייאשו, והוא לא התכוו כיון שהבעלים לא  ד

נותם אלא לסייע לכלה  ו  -לק ן. ומשמע מדבריו שאיל נקרא גזל נו  אי
נעשה  נותם, אע"פ ש תכוון באמת לק יין בהגבהת בר כהיה מ מעשה קנ

איש', ודלא  – הכלה את הספרים נב מבית ה נקרא גזלן, וחשיב 'וגו
 כהקצות. 

 התייקרה הגזילה .ג

נה  "א( בב"ק גמראלכאורה קשה על דברי הקצות מהוה סה ע נפסקה ש )
"ע  מ )בשו " סב, י(חו : ,ש "ל  וז

, הגוזל חבית של יין מחבירו והרי היא שוה דינר בשעת הגזילה
שיבר החבית או שתה אותה או והוקרה אצלו ועמדה מארבעה, 

כשעת  משלם ארבעה -מכרה או נתנה במתנה אחר שהוקרה 
שאילו הניחה היתה חוזרת בעצמה. נשברה  הוצאה מן העולם,

 מעצמה או אבדה, משלם דינר כשעת הגזילה.

ת  צאה מרשו זילה לאחר שי נאמר שיש גזילה אחר ג ובשלמא אם 
עה, כיון שבכל שעה  הבעלים, מובן ת חשבנהיטב מדוע משלם ארב

ית עה הגזול החב ן אלא בש . אבל לשיטת הקצות דלא חשיב גזל
צאה מרשות הבעלים ותו לא, א"כ עת  מדוע שי עה כש משלם ארב

העולם,  ן  צאתה מ זילה ולאהו ייבשהיא ה ,כשעת הג נם ? זמן המח אמ
כתב ן אלההקצות, ש באמת  ולא מתורת  מזיק תורתמהם  תשלומי

ן. "ש. גזל  ע

 משיעורי ראש הישיבה הרב גבריאל סרף שליט"א // קניית חפץ גנוב



 

 

נו  אי נב  נב אחר הג ן אמת שהגו ץ בפנים אחרים: ה תיבות תיר אך הנ
ני סוגי גזילה נם ש זילה .משלם תשלומי כפל, אך יש יא ג  רגילה ה

ניבה  -מרשות הבעלים  אה הג איש'. אך גם אחרי שיצ ית ה נב מב 'וגו
יע את  צי לגזול ע"י מעשה שיפק כי תמ ן יש הי עדיי מרשות הבעלים, 

ץ ן  -מבעלותם של הבעלים  החפ עתה מוב נוי רשות. מ יאוש ושי "י י ע
ן, אע"פ  היי זה שמכר או שתה את  כיוון שגם ב מדוע משלם ארבעה, 
צירו של הבעלים, אך ע"י מעשה זה הוא  צאה הגזילה מח שכבר י
נב להשיב  ייב הג אּה גם מבעלותם של הבעלים, ששוב לא יתח צי מו

זילה זו נבאלא דמים. יוצא לפי דבריו  ,ג ן הג נה מ נב בעצם וג ,שהקו
נוי רשות. ניין, דחשיב שי  פעולת הק

ן  נות מ "ע נימק שאסור לק עיר על דבריו, שהרי השו כאורה יש לה ל
 ." ן מכשול "לפני עור לא תת יע לעוברי עבירה ו נב משום שהוא מסי הג
יין  ני שבמעשה הקנ נמק מפ "ע ל יה על השו תיבות, ה ואם כנים דברי הנ

באמת לא קשה, משום שהשו"ע שם עוסק ממש. אך  הרי הוא גונב
נה  אדם שקו נב  מהקונהב נה מן הג נב. ובאמת הקו ב  -מן הג הוא חשו

ניבה הופכת להיות בבעלותו. אבל הקונה מן הקונה  נב, ובד בבד הג  -ג
ץ שהוא בבעלות גמורה ר של המוכר הרי הוא קונה חפ איסו , וכל ה

נותר הוא משום שהוא מחזק ידי עוברי עבירה ו עיור' משוםש , 'לפני 
יה.  זה מיושבת הקוש  וב

נו מוסכם בפי כל, והרבה אחרונים  נתיבות אי "ל של ה נ ידוש ה אך הח
נה  נות ממי שק ן מותר לק נב, ולכ נו חשוב ג אי נב  נה מן הג כתבו שהקו

נב. ן הג  מ

 למעשה  .ד

תיבות ן הראוי לחוש לשיטת הנ נה הראשון אף ש מ נבנהקו ולא  ,חשב ג
נות מ נולק ן שמסייע לעובמ כיו  רי עבירה, ובזה גורם לגניבות הרבה., 

 

 

 

חכם' שלאחר חורבן בית  יח נין ציון שלמד מהפסוק 'והשמתי את מקדשכם ולא אריח בריח נ נו את דברי הב אין להקריב בשבוע שעבר הבא המקדש 
נו את מה שהשיב עליו מהרי נות, והבא  א הלוי."קרב

יה ן לרא ן ציו ני נוסף, שהופך את הקושיא של הב יישוב  ניתן לראות  ן בפסוקים  עיו נות המזרזים  ,אך מתוך  ן הקרבת הקרב כיום יש לפעול למע שדווקא 
כדברי הרב קלישר.  את הגאולה 

כו, לא)כך נאמר בפרשת בחוקותי  ג-ויקרא   :(ל

י ּמֹתִּ יחֲֹחֶכם: )לב( ַוֲהשִּ יַח ְבֵריַח נִּ ְקְדֵשיֶכם ְוֹלא ָארִּ י ֶאת מִּ ּמֹותִּ י ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָבה ַוֲהשִּ ים ָבּה:  )לא( ְוָנַתתִּ י ֶאת ָהָאֶרץ ְוָשְממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהיְֹשבִּ ֲאנִּ
י ַאֲחֵריֶכם ָח  יקֹתִּ ם ַוֲהרִּ ְהיּו ָחְרָבה:)לג( ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹויִּ  ֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ְשָמָמה ְוָעֵריֶכם יִּ

יחרב, וממילא לא תהיה אפשרות להקריב את  ,משמע מההקשר הכל י עת מהגלות. עם ישראל יגלה מארצו,  נוב יהיה ריח ניחוח  שהקללה שלא 
ניחוח. נות המעלים ריח   הקרב

יחוח פירש  עיון של ריח נ ט  י"רשאת הר ת ויקרא א,  " וח()עה "ה הנחת ר "ב ד מו ע ם  זבחי ד, וב "ל   ועו "פ דברי חז לח, קז( בספריע ש נה 'שאמר, ) הכוו יש נעשה רצונ ת . יו '
ן. אלא בגלל שהקב נו. לא בגלל תועלת, לא בגלל שהוא מבי את רצו העובדה שעם ישראל עושה  יחוח העולה לפני ה' הוא מעצם  נ יח  ה אמר. "כלומר הר

יע  הזו לדבר ה', מג כאן, מהכניעה  ניחוחמ יח  יע לר נש בגלות, מתבטלת היכולת להג כאשר עם ישראל לא מקיים את המצוות ונע ניחוח. ממילא  יח   ,הר
ניחוח. ן ריח  ני' אי ן 'אמרתי ונעשה רצו  כי אם אי

נש והחורבן, כי גישה  כתם עמי בקרי'. מהגישה הזו מגיע העו התורה מתארת גישה שרואה הכל בדרך הטבע, 'והל ן  ני כ זו לא רואה את כמה פסוקים לפ
נו"הקב יית רצו כירים בהנהגת ה' בעולם, מתרחקים מעש נו. כשלא מ נעת לרצו נכ יא לא  העולם וממילא ה נש של גלות  ,ה בהתנהלות  העו וממילא מגיע 

יח ניחוח. נובע החוסר בר ן שמהם   וחורב

נגמרה וערי ישראל שוב אינן חרבות, כאשר הקב ,ממילא זכריה "כאשר הגלות  נבואת  נו לראות בקיום  שרחובות ירושלים 'ימלאו  )ח, ה(ה ברוב חסדו זיכ
יכולה לסור הקללה של  דים וילדות משחקים ברחובותיה',  יחוחכם'יל נ יח  יח בר אה בגאולה מעשה לאומי 'לא אר נר נו. אם  הדבר תלוי אלא ב ן  תה אי . מע

ידי עש''מקרי', אם נאמר  חיל הזה הכוחי ועוצם  נו'לי את ה יחול עלי ן  נש הקללה עדיי אה את יד ה' שבהתקדמות הגאולה, אם נתרגל  ., עו אך אם נר
כחה של פרשת בחוקותי, וכך גם  נו התו ניחוח. או אז תסור מעלי זכות לחזור לריח  נוכל ל ציווה,  נו אלא כי הוא  יית רצון ה' לא כי טוב ל זלעש כה נ

ן ה' יחוח פירושו שעבוד מוחלט לרצו נו בגאולה  ,לגאולה השלמה דווקא על ידי הקרבת קרבן ריח ניחוח, כי קרבן ריח נ הזה הוא שיזכה אות והשעבוד 
נו.  השלמה במהרה בימי

 

 

 

י ןאם  הסתפקאדם ש נו שלד כת המזו לא מופיע בפירוש  ברך בר
נלמד מ  :(א"כא ע)ברכות הגמ' בבגמרא, אולם עיקרו 

חוזר וקורא  ,ספק קרא ק"ש ספק לא קרא :ורבי אלעזר אמר
 ק"ש.

" תא היא יי "ש דאור "י: "קסבר ק ן שכל דבר  .מסביר שם רש משמע מכא
נעשה או לא ייתא ויש ספק אם  יית  ,שהוא דאור אזי יש לחזור על עש

הכלל הידוע  ,אותו דבר ". –וכמו  דאורייתא לחומרא  "ספק 

 הרב דניאל סגרון // בזכות הגאולה, או להיפך? -'ריח ניחוח' 

 

  איתמר פרץ // ספק בברכת המזון

 



 

 

תא יי היא דאור ן ש ן גם ברכת המזו ך  אם ברך מסופקדם הא ,ואם כ צרי
ן פסקו הרמב .לחזור ולברך ת  "םכ כו "ע ווהטור  (ד"ב הי"פ)בר "ח )שו  ,קפדאו

 .(ד

זה ישאלא  ן  די ש  .מחלוקת גדולה שבפרטי  ן מורכבת משלו כת המזו בר
ן נ דאורייתא ועוד ברכה דרב נסתפקו  ,ברכות  ך הפוסקים ו האם יש לבר

ן.  גם את הברכה הרביעית שהרי היא דרבנ

"ז)מג"א ה"ע כתב וובאמת על הש ית ,(סק  ,שיש לברך גם ברכה רביע
ן ו מטעם שלא יבואו לזלזל בה. יא אכ ן אותו מב חיו "ש  כתבו הר כך 

"א ן ו ,המג נסת הגדולהכ  הפרי חדש ועוד. ,הכ

כתבו  "ש  שםכש ,לברךהפוסקים מדוע עוד טעם ש אם  המסופקשבק
ןקרא  "ש,חוזר ואומר גם את הברכות שהן דרבנ כיון שהן חלק מק כך  , 

ן היא גם כא יעית  כה הרב ן הבר כת המזו תה.וצריך ל ,חלק מבר  ומר גם או

יהו נה ,מ כתבו הלחם מש נגד  איש חי ,מ ן  נוך והב נחת חי ך  ,המ שלא לבר
כת הטוב והמטיב.  בר

כאורה צ"ע בטעם שמא יבואו לזלזל ן הרי  ,ובאמת של של חשש יש כא
ן חמורנשיאת שם שמים לשוא,  זהו עוו איך מטעם  ,ו  חשש זלזולוא"כ 

כת הטוב והמטיב. תיר לומר בר  נ

ב  עת האומרים שלא צריך לברך הטו ואולי יש לשאול עוד שאלה, לד
כה לבטלה, והמטיב,  ן ימדוע לא מחשש בר כת המזו ברך את בר

 נחסוך בברכות כמה שיותר. כךו ,שיש בה רק ברכה אחת ,המקוצרת

זה.  ניין   וצריך להבין את יסוד המחלוקת בע

חכמת שלמה על הש שם("ע וה לזלו טעם שמא יזהלהוכיח את כתב  )
חים הבברכה, מ אים ידי חובת  (ע"ב לט)גמרא בפס האם יוצ שמסתפקת 

ני ור של מעשר ש אה הגמרא  .מרור במר האם אומריםומבי  שהספק הוא 
נפיק נן  נפיק אבל במרור דרב יתא לא  דאורי נה , או ""במצה  שלא, ולמסק

"י שם  ,אמר רבא" ". רש סביר שמצה ומרור ממסתברא מצה ומרור

זה "ח., ולכן הוקשו זה ל אים יד אולם  גם במרור של מעשר שני לא יוצ
חכמת שלמה  היקש שייך רק במה שהוא הרי ש ,הסבר זהבתקשה הה

חכמת שלמה שהטעם הוא לא משום היקש .של תורה  ,לכן מסביר ה
די שלא יבואו לזלזל במצות מרור "כ ו ,אלא כ ר א אותו הדבר יש לומ

ן.  כת המזו  בבר

"י לפי ה "א סה)גמרא בגיטין אלא שהוא מסביר את שיטת רש  ,(ע
ן"שאומרים  יתא תקו עין דאורי ן רבנן כ רק במה שיש לו עיקר  "כל דתקו

התורה ן  ן .מ היא האם יש למרור עיקר  ,לכ חים  הסתפקות הגמרא בפס
התורה ן  נתה שיש לזה עיקר ,מ "ל,ומסק נוולכן  , מכח ההיקש הנ  די

תא. דאוריי  כ

ציון את ההוכחה שיש לברך  האור ל טיב מזה מהטוב והוכן תרץ 
כים ברכות קריאת שמע "ש  ,שמבר עין שבק נו כ נו תק מה שתק

ייתא כה וטיב זמאבל הטוב וה ,דאור נוה אבל לא  שהוסיפו, רק בר תק
ייתא. ן דאור  כעי

ן נראה שעיקר המחלוקת ה הטוב והמטיב יש עיקר לברכת האם  ,אולכ
התורה ן  ייתא תקון"ו ,מ התורה האין לשאו  ",כעין דאור  לכןו ,עיקר מן 

ייתא"לא אומרים  ן דאור ". כעי ן דעה  למהגם ברור פי זה ל תקו ל
נה ברכה זו לא תשא, כי איסור  חששחשש זלזול דוחה גם  הראשו

תא הברכות כעין נתקנה היא ,דאוריי נטגרלי חלק  ו ן. אי כת המזו  מבר

ן מובן למה לא לברך  כת המזון הקצרהאת בוכ הגמרא דברי לפי  ,ר
כה  "א( ג)בסו יתא לא  ,ע דאורי חכמים אפילו מ נו  שאם לא עשה כמו שתק

א צ "עו .י נות לשלש ברכות כיון שלכו ן  ,יש עיקר מן התורה ראשו לכ
אי  .ולא ברכה קצרה לברך שלוש ברכות שצריך וד

דעת רוב  אה ש נר כה למעשה  כפיספרד, פוסקי להל פסק הרב ש ו
יחווה דעת  דיה ב ן)עוב סימ "ו  סיובילקוט יוסף  י( ח ת  שלא  ,ה( ,קפד ')ברכו

נז .לברך הטוב והמטיב עת רוב פוסקי אשכ כתב  ,וד ן  נה ברורההוכ  מש
ג( סקי"  .לברך גם הטוב והמטיב ,)

 

 

יה לדורותב עה לעם ישראל בכי נו נקב .  ,פרשת שמשמעותה גזירת הגלות
יים שבו, שבת היא זמן המנוחה  דימו ע"פ השיר הבא, משחק המילים וה
נוחות  חיות על מי מ תחדשת התקווה ל הצרות ומהגלות, ובה מ ממבול 

 ביום שכולו שבת.

יה משורר גדול וכמאמר  "ל ה יה יהודה הלוי. ר מחבר השיר הוא ר' 
יהודה אלחריזיהמשורר  ג( ר'  שער  מוני,  תחכ (: 

יליו לבב  ְוַית ֵחן ְלרֹאש ַהְתעּוָדה... ְומִּ י ר' ְיהּוָדה, לִּ יֵרי ַהֵלוִּ ְושִּ
יר ְבֵני  י שִּ תּון, ְוְלָפָניו ָסף ָאָסף ְוָאְזַלת ַיד ְידותּון, ַוְיהִּ ים ְיחִּ יבֹורִּ ַהגִּ

יר ְוָשַלל ֵבית ְנֹכתֹה, וָלַקח ָכל ְכֵלי ַה  ְבאֹוַצר ָבא הּוא קַֹרח, ָלטַֹרח, שִּ

ְקבֹוָתיו, , ֵצאתֹו ַאֲחֵרי ַהַשַער ְוָסַגר ְוָיָצא ֶחְמָדתֹו, ים ְבעִּ ל ַהיֹוְצאִּ וכָֹ

ְלמֹוד ְמֶלאֶכת  ירֹוָתיו לִּ יגּו ֲאַבק ַמְרְכבֹוָתיושִּ שִּ , ְוָכל , ֹלא הִּ

ַדְברֹוָתיו, ְשאּו מִּ ים יִּ ְשקּו ַהְמשֹוְררִּ יֵרי ַמְרְּגלֹוָתיו ְויִּ ילֹוָתיו ... ּוְבשִּ ְתפִּ

ם ְיַחֵבר  ְבָקֶעּנּו, ְואִּ י ְויִּ ן ְבכִּ יל ַעיִּ ינֹוָתיו ַיזִּ ְקָרֶעּנּו... ּוְבקִּ יַע ָכל ֵלב ְויִּ ָיְכנִּ
כֹוְכֵבי רּום  לּו מִּ יָצה ְכלּוָלה, ְכאִּ ְמָצא בה ָכל ְמלִּ יָלה, תִּ ֶּגֶרת אֹו ְמגִּ אִּ

  .ְּגזּוָלה, אֹו ֵמרּוח ַהקֶֹדש ֲאצּוָלה...

ר השם "י יים בפסוק המתקש " חתום בראשי הבתים. כל בית מסת הודה
נוחה בשבת.  למ

ֹי כ  תֹון ֵאין ִלש ְׁ ב ָּ ַׁ  ,חַׁ ֹום ש 

יחֹשהרי  נ ִ ֵריחַׁ הַׁ רֹו כ ְׁ נות( חַׁ ִזכְׁ רב ח הק לפני ה' כרי י  צו תו/ר או שכוח  שר ל שאי אפ (, 

ס 1ֹוח  ָמנבֹו  יֹוָנה ָמְצָאה תה( "י)כנ מנוח ת  ת א שב צאה ב מ ליונה  לה  ש  ,שנמ

ם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכח   ָ יז(ְוש  ג,   :)איוב 

 

שבת( י ֹוםה   ד לִ  ) ב ָּ ל  ְבֵני ֱאמּוִניםִנכְׁ שרא מר "–)עם י שו צדיק  ן(אמוניםגוי  לכ  ," ו

בֹות ו בָּ  רֹו אָּ מְׁ ש ָּ ִהיִרים לְׁ "( ִניםזְׁ תך וב נך  תה וב "א (, 

קו ק ב ִ  ֵני ֻלחֹות חָּ ְ הברית( ֲאָבִניםש  ת  חו לו  ,)ב

יץ ּכֹח   ּמִ כו( ֵמֹרב אֹוִנים ְוא  מ,  יה  שע רב. י לו כח  ש  שי מה'  (: 

 

ִרית יַׁ ו   בְׁ ם ב ִ ָּ אֹו ֻכל  דבָּ ת עם ה'( ח  או בברי ל ב שרא סיני עם י מד הר  מע  ,)ב

אֶׂ  רו  כ ְׁ מְׁ ע אָּ מַׁ ִנש ְׁ ה וְׁ ֲעש ֶׂ ת כד, ה ָחדנַׁ מו  ,ז(-)ש

                            
 * המדור מוקדש לזכרו של סבי ר' אברהם מנחם בן מרדכי דוד ז"ל

ֹו... 1 ּת ֵמִא ה  ֹונ  ּי ת הַּ ח ֶא לַּ שַּ יְׁ ּה... ְוֹלא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח  וַּ ל  גְׁ רַּ ף  כַּ ת ח,  לְׁ שי .)ברא  ח(

  מלאכי גוטמן // יונה מצאה בו מנוח

 



 

 

נו   עָּ חו  וְׁ תְׁ "ו פָּ כי ה' "אנ ל הדיבור  "ר ב, לא) ָחדה' אֶׂ  -ע "פ ד ו (,ע רכ ת ה'  ובי תא שב ה ל   -ע

רו ךְׁ הַׁ  ֵעף ּכֹח  ב ָּ ּיָ ט( ּנֹוֵתן ל  מ, כ שעיה  "פ י שחר ע ת ה  :)ברכו

 

וֹ ד ִ  ש  דְׁ קָּ ר ב ְׁ שו( ב ֶׂ ל עם קד ר הַׁ  )דיבר א הַׁ ֹורב ְׁ להם מ  מר  י, וא סינ  , (-)בהר 

 ָּ ש  ִביִעי זָּכֹור וְׁ ְׁ ש    , מֹוריֹום הַׁ

ּקּוָדיו לים קיא, ז( ְוכל ּפִ תה ד ִלגְׁ  ) סיים( ֹמריַׁחַׁ ל מוד/ ל ל יו יחד  ת צוו מ ל  ת כ  ,)וא

ּזֵק ץ ּכֹח   ח  ּמֵ ִים ְוא  חום ב, ב( ָמְתנ  ת. נ צוו מ ת ה קיים א ל קנו  תנינו וחז מו  :)חזק 

 

ָּ הָ  צ ֹאן ת  ע, כ ַׁ ר נָּ ֶׂ ם ֲאש  לות( ָעהעָּ ג ד ב ן אוב צא שנע ונד ותעה כ ל  שרא  ,)עם י

בו   ִרית ו ש ְׁ דֹו ב ְׁ ֹפקְׁ ֹר לְׁ כ  הם ָעהִיזְׁ ל שבע  שנ עה  שבו ת ו רי תו בב ד או לפקו ר   ,(-)ה' יזכו

ֵרה רָּ  ם ִמקְׁ ל יֲַׁעבֹור ב ָּ בַׁ ם ָעהלְׁ ת לה או שלא יכ מר  לו ע, כ מקרה ר להם   ,(2)שלא יקרה 

ל ֵמי נֹ  ָּ עַׁ ת  עְׁ ב ַׁ ר ִנש ְׁ ֶׂ ֲאש  ת) חַׁ כ ַׁ שבע שנ מו  שוב כ ה  הי שלא י ל  מבו ל ה ב  ,ע תו שכ מו  וכ

, ד ה )נ שעי ִלי  ט( בי ת  ֵמי נֹחַּ ֹזא ִכי  י ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח " ְשַבְעתִּ ץ  ֲאֶשר נִּ ֶר א  ל ה  ד עַּ ֹו יע ְשַבְעתִּ  ֵכן נִּ

ְך ר ב  ע  גְׁ ִיְך ּוִמ לַּ צֹף ע  י ."ִמקְׁ ןוע "א( י לו ע ת  עו  .שבו
 

" ו"דבר יש אומרים ש "ובאו כולם "הבתים  תים  בקודשו נם הב אי
ני דרכי שלום. ואלו  יים של השיר, אלא במהלך הגלות הוחלפו מפ המקור

תים המקוריים  ני הב ק(ש ספ תר ב יו ל  מוט הדבר  שני  גבי ה  :)ל

ט(פל מתוך ערו רים ה,  פ דב " שכינה. ע ל ה ש תר  ס לות( פלהאיר או )הה ג ת ה ל , )אפי

ל  פלועל עב הרים יושבי ש שרא ת י ן א ל ענ ם ע לות()והרי שפ ם ב שבי יו ,  ומגדל ש

ג, ח( י)אנ אך אנכי מלאתי כח, פלצרי אראה/ארצה נו מיכה  מלא כח.  ת  .א

מיםוגם המעד קרסולי  ,ריםאויבים וצ 3רוך בנעלד )ה'( , ואז יענו ריםז (-)ע

ג( המהלך על כנפי רוחל -, אריםלך עמי בשי ד,  לים ק תה (. 

ְשָקל ( ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבמִּ לה א יט,  יקר "פ ו  )ע

"ל בספר הכוזרי  יה גר שבעקבות הגלות השירים  ,קבל על כךעח( -)ב, ע
הערבי נסו למשקל  ית הוכ יכת  ,בעבר "י כך, בין השאר בגלל הפ נפסדו ע ו

                            
נקרא  2 "'רעה'וזה  לב, י(  ת  מו ש )ש " ֶהם וַּ , כמ ִפי ב  ר אַּ ִיחַּ : ֲאַכֵלםוְׁ יב( שם,  ש ) שה ביק מ ", ו ...

ל " ֵחם עַּ ִהנ  ֶמָך ָהָרָעה...וְׁ עַּ "לְׁ שם, יד(  מר ) ל " ונא ֶחם ה' עַּ ִּינ  ֹו ָהָרָעהוַּ מ עַּ ת לְׁ ֹו ׂש ֲע לַּ ֶשר ִדֶבר   ."ֲא
י  3 ִפ אַּ ֵכם בְׁ רְׁ ֶאדְׁ ִּתי וְׁ ש ִא ן ִאי ִמים ֵאי ֵמעַּ י ּו ִד בַּ לְׁ ִּתי  כְׁ רַּ ד  ה  "ש: פּור  מ ת וכ ג ת ענבים ב ן דריכ שו ל

ג(. ג,  ס שעיה  ִּתי )י לְׁ א  גְׁ י ֶא שַּ בּו לְׁ מַּ ל  כ  י וְׁ דַּ ג  ל בְׁ ם עַּ ח  צְׁ ז ִנ ֵי ִתי וְׁ מ  ֲח ֵסם בַּ מְׁ רְׁ ֶא  וְׁ

עיל והמלרע נו שרים בתפילה יש להקפיד יותר על דקדוק 4המל כאשר א  .
נו נ נת השיר בגלל ההטעמה ולא לעק ,לשו נגי ם את ומוטב לעקם את מ

דיה יוסף כתב הרב עוב סי' ז( המילים. וכך  "ח  או "ו  "א ח החזנים  )יבי על 
נה: נגי עיל והמלרע לפי משקל המ  המהפכים את המל

וחילופיהם בגולם, כשיר הכסילים, ומהפכים דברי אלהים חיים 
ומשעבדים את התפלה והקדושות למנגינה החילונית... ומכל שכן 

מים, שאע"פ שמותר בשעת הזכרת השם, ושאר אזכרות שם ש
לנגן בהם, מ"מ הדבר ברור מאד שצריך להזהר לאומרו כהוייתו, 
דהיינו מלרע, ולא להופכו למלעיל בשביל המנגינה. וכ"כ בשו"ת 

שאין ספק שקריאת השם הנכבד צ"ל מלרע, והמחזיק  ,נו"ב קמא
במחלוקת ועומד על דעתו לאומרו מלעיל, הוא עצמו מלרע, וידו 

טו אנן מן החזנים ניקו ונגמר, והלא זה דרכם על התחתונה... דא
 כסל למו שמשברים כל מלה לשברי שברים...

ל  ב  נ  ה לְׁ או  ִדיב ְׂשַפת ֶיֶתרֹלא נ  נ  י לְׁ ף ִכ ( ְׂשַפת ָשֶקר, אַּ לי יז, ז ש מ ( 

"ם שיק  ן לדברי מהר ן יש לציי ניי ניין לע לא( מע סי'  "ח  יא )או שצווח ככרוכ
 א. ואסר זאת מחמישה טעמים: .על כפילת התיבות בעת השירה בתפילה

ן(בל תוסיף  מדרבנ ת  לפחו התפילות והברכות ספורות ) , וכל המוסיף גורע. 
נות ממטבע חכמים.   נויות, ואסור לש אה שבתחילה לא  ב.ומ נר משום ש

ן ולבסוף כיוון, ואין פיו ולבו שווים, והוא דובר שקרים  מרו כיוו ה א ל ז )וע

מי ל ש רו ג: בי " "ה ה ת פ כו "( בר שקר וברי  פי ד סכר  משום הפסק, וכמי ששח ג.  ."כי י
זיד שצריך לחזור ך  .במ תיבות שלא לצור הכופלים  נים  וכך גם בחז

ל הב ן ש גו מר ני לו ל  מועי רה לא  לכאו ת)ו ו "ב ,ר כיו " ו "אי אי אי /" "ני ני ני /" לי לי  לי  " מו  י  ,כ כ

סק( דים בקודש  ד.. גם זה הפ התפילה כמין זמר ומורי ה עושים מ תור )כך ה

ת שתאו מ תי  שרים בב ש ת כ מר לה( ,או תפי ת ה שע וב ש  מקום קדו מר ב ו ל וח ם  ה.. וק משו
" נא לפחתך  ,שהרי אם יבקש באופן זה מהמלך לא ישמע לו ,"הקריבהו 

"ו מלך  כיםוק הדברים הובאו בפוסקים ובתשובת ה5מלכי המל "י.    גרע
"ל נ "ם  ,ה תים  שיקוקרא על דברי מהר ". ישק"שפ  משיב דברים נכוחים

                            
ש ב 4 דונ א  יים הו לים ערב שק מ ל תו  שיר ת  ס א שהכני ן  שו ר הרא ר 'דרו שי ר ה מחב לברט ) ן 

 . מים מים דו מטע סרוק  מנחם בר  לו  ש גתא  לו מידי בר הפ ל ת תו  או פו  תק כך  ל  יקרא'(, וע
ש  רו ה ובפי לי מעיד ע ם  תו שהנח סה  ה עי וב ל "ואולם ע ל:  " י ריה דבר ל  תב ע דה כ יהו ל  קו

ך  ". א ים ל מעו שוררים ה מ ש ה א רא הו ספר  ר ה מחב י  לו ה ה הוד "ר י ה ה ה ז הנ י  , כ עה שהיא ר
ל " מת ריה . בא שים לים חד שק מ צר  לים ואף י שק מ ש ב מו שי תר ב ש יו מי ג  היה 

ל  5 "ה' ע שים:  מ י  ל מב לו  פי ם, א לי כופ תים  תנו לעי יב ש לו בי שאפי לים  מי ל ת  מאו ג דו זכיר  וא
מו  על מיםמים  "כ  ," לו  כמו כמורבים יכ ובה "  ," ן ראמים ו  ובהיכלוב ל )אפי   " מר כבוד או לו  כו

מו  Word-ה ת ע א " גיאה...(,  ש ת זה כ לי א ן  סמ י  את עמו את עמומ שהכ מה  ל  ". אב לום ש ב

לים  מי ת ה סף א מו ת  ל פי ת לפני  ה  ת נפלא קו דבי שרים ב רבים  ת  מו מקו ך ב ן, אי שה להבי ק
ש  מינו  חדש"חד . חדש ימינוי .."  כקדם

 

 

 

 

 האם מקיים שתי מצוות כשלובש שתי ציציותא. 

נחות  "א( מא)הגמרא במ האם  ע אים  יאה מחלוקת אמור יצית  חובתמב צ
יא   בגדהאם על כל המחלוקת היא בפשטות  .גבראעל החפצא או על הה

יצית, או שעל ה ייב להטיל צ כנפות שיש לאדם הוא מחו  אדםארבע 

ית יצ אם יש לו  ,"מקונפ .מוטלת המצווה לשים בגד ארבע כנפות עם צ
כנפות וא דים בעלי ארבע  נובג יצית. ,לובש אותם י  1האם הם חייבים בצ

נת הסוגייה בפשטות שהמצוה היא בגברא אין  ,מסק חייב להטיל אדם ו
דים שלא לובש. יצית בבג  צ

                            
היאך  1 צוה  מ "ע ה ת ו אלכו מי נוקיו י  אי ת כד ו פ ל ארבע כנ ש גד  ש ב לבו ל או  ת  נו לק יב  חי

תח צוהלה מ ל ,ייב ב ן  לי תפי ל גוד  ל,בני ש . מ וה צ מ ת ה ים א לקי די  ן כ לי תפי ת  נו לק  שחייב 

  החפץ בעילום שמו // האם צריך ללבוש יותר מציצית אחת?

 



 

 

נת הגמרא שהמצוה היא על הגברא 2ויש לחקור נה האם  .מה כוו הכוו
את מצוה  יימה על האדםשמוטל שז צית אחת ,לק יים ו וברגע שלבש צי ק

ייב להטיל בו  , גםאת המצוה נפות לא יתח נוסף של ארבע כ אם ילבש בגד 
ייב במצוה רק כאשר  אי שמתח יצית )אלא שיש תנ ארבע של בגד  לובשצ

ציצית  ,(3כנפות נאמר שמצות  יהאו ש יצית וצריך בגד,ב תלו בכל  להטיל צ
נפותשל בגד  את הבגד כדי  ,ארבע כ אדם ילבש  אי שצריך שה אך יש תנ

היה חיוב על הבגד.  4שי

ת באורחות חיים  צי צי ת) אדם המביא מחלוקת  ד( או דים ב ני בג לובש ש
נפות או יותר ית ,בעלי ארבע כ ציצ ייב להטיל בכולם   :האם ח

בזה יש  ,תרי מלבושים או ג' בעלי ד' כנפות או יותר והיכא דלביש
וי"א  ,י"א שצריך להטיל בו ציצית בכלן :מחלוקת בין הפוסקים
אלא  ,ואין אחד מהם מביא ראיה לדבריו .שאין צריך אלא בעליון

 משיקול הדעת.

כאורה נחלקו  נו:בחקירפוסקים אלו ול שמצות  ,הי"א קמא סוברים ת
נא עם ת יצית היא חובת מ איצ ן .נ דים בעלי  ילבשגם אם  ,לכ הרבה בג

יצית. - ארבע כנפות ייבו בצ יתח שמצות  ,והי"א בתרא סוברים כולם 
נאי יצית היא חובת גברא עם ת נפותישמחוי ,צ  .ב רק כאשר לובש ארבע כ

כן,  חיובל ן לו  ציצית אחת שוב אי נוסף שילבש לא  ,לאחר שלבש  וכל בגד 
ית צית לא יקיים ב הםוממילא גם אם יטיל ב ,יצטרך להטיל בו ציצ  כךצי

נוספות.ומצו צית   ת צי

"א בתרא יס נו מיעתא לדעת הי "ג בפרשת כי תצאהדברי למד יב( רלב  ,   :)כב

 ,ואחשוב שאין ראוי לאדם שילבש יחד שני בגדים שיש בהם ציצית
 -' וראיתם אותו' .א בה ובחברתהול -' אשר תכסה בה'שהרי נאמר 

פילין ת ... ובכלל הנה כמו שיעברו על נשיאת שני ולא אותו וחבירו
 בראש משום בל תוסיף.

"ג שסובר ש כח מדברי הרלב כאשר יש עליו שתי אדם מו יים מצוה  לא מק
יציות  ,וכמו הצד הראשון בחקירה - על בל תוסיףבכך ואדרבה עובר  ,צ

היא על הגברא י ,שהמצוה  אחת.ו יים רק מצווה   כול לק

ית יוסף  "ח חהב "א בתרא באורחות חיים (גי ,)או וכותב  ,מביא את סברת הי
יה יא זו ולית דחש לה" :על  5."ואני אומר וסברא דחויה ה

נה  "ח ח(הטור וה  כתב: )או

ואם  .כולם חייבים בציצית ,אם יש לו כמה בגדים של ארבע כנפות
  .די להם בברכה אחת ,לובשם בבת אחת

"ח  כתב שם הב "ק יב(ו  :)ס

כדלקמן  ,ממאי דקיימא לן דציצית חובת טלית הוא ,זה פשוט
 .דכל טלית שלובש חייב להטיל בו ציצית ,בסימן יט

"א  "ח כי דעת הטור הב"י והב נאי  קמא,אם כן  שהמצוה על החפצא בת
את הבגד. תירה שהרי אך  שלובש  :  א( ,)יטשו"ע הלכאורה יש ס פוסק

ית"  ".חובת מנא לאוא, וה גברא חובת ציצ

"י כתב בב "ע)יז, ב( שהרמ"א  ,ועוד .ומשמע לא כמו ש ופוסק  ,חולק על השו
יצית נו חובת גברא" שצ כש ,קשהו ".אי " גם בגד ארבע כנפות  לרמ"א א

                            
חקר  2 ן זה  עי ס וכ "א ויי גר שרה ת א מנח תפ ,ב ש לח ר  .ש
רה  3 ת )ראה הע מי יו ה ק צוו מ  .(1שהיא 
ש 4 מה  מרה ו מרא א אשההג גבר ל ה צוה ע ומ יינ . , ה ן שבארו גדים  א ב צי  להו
יום 5 ל  שבכ שים  מע שר  ,ו ת כא לי מים ט ש ה  ל תפי ןשב ת קט לי לו ט ש  ל  ,י לב ם  שי ש ן חו ואי

סיף  .תו

נחות נגד מסקנת הסוגייה במ ית, וזה  יצ נגד  ,שנמצא בארון יהיה חייב בצ ו
"ש. "ם הרי"ף והרא  6פסיקת הרמב

הצד  ,אלא שבאמת אין מחלוקת "א סוברים כמו  "ע וגם הרמ וגם השו
ני של החקירה יא מצוה על החפצא ששייכת רק  ,הש יצית ה ומצות צ

נפות ן יט ו .כאשר לובש בגד בעל ארבע כ מה שהשו"ע פוסק בסימ
יצית חובת גברא נ ,שצ אדם לובש את הבגד תוכוו כאשר ה  ,שיש חובה רק 

ן. ומה שהרמ"א פוסק בסימן יז דים שבארו חיוב על הבג ן  אי ניין  הוא ,ו לע
א כימים יח יןש ניהם מס יים את המצווה. וש נות טלית כדי לק וב לק

ית ציצ "ז  .בהגדרת מצוות  ץ הט תיר ן יט)וכך  מ "א( סי   7.סק

צא היא חובת  8שגם השו"ע ,אם כך יו ית  ציצ "א מסכימים שמצות  וגם הרמ
נא נאי שהאדם לובש את הבגד ,מ זהל .בת אדם  פי  יצית ש נראה שבכל צ

יים עוד מצות עשה. ,לובש  הוא מק

 שיהיה להנאה הציצית תנאי בבגדהאם יש ב. 

"ב( כט)הגמרא בשבת  נה  ע אה מש איםבמבי  :)ט, ה( מסכת כל

ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה  ,מוכרי כסות מוכרין כדרכן
 .והצנועין מפשילין במקל לאחוריהן .ובגשמים מפני הגשמים

"י שם מפרש הכוונה למוכרי כלאים ,רש אים  ,ש את הכל יכולים ללבוש  ש
נים שהתורה אסרה רק לבישה  .כדרך שעושים המוכרים להראות לקו

התחמם היא ל  כדרך כל הלובשים. ,ש

נדה  סאהתוס' ב "ב ) אבל( ע "ה  אין ,כותבים ד ית  ציצ אין ב הב יםחייב ש  האם 
נאת לבישה ציצית. -מכלאים  יםרופטהומוכרי כסות  ,ה נמי מ  פטורים 

ן ו "י כ "חכתב הב יב(י )או ית ,  ציצ ן בהן  ן מטילי גבי גלימות שלהם למה אי   :ל

ול"נ שהטעם שלא נהגו להטיל בהם ציצית משום דלא מיקרי 
זכר לדבר  ,הבא להגין על האדם מפני החום והקור כסות אלא

אלא מפני  ,אין לובשין אותה להגין ,והגלימא '.ואין כסות בקרה'
שהרי אפילו יש לאדם כמה מלבושים אינו יוצא לחוץ בלא  ,הכבוד
היינו כיון שתחילת  ,ואע"פ שלפעמים נהנה מחומה .גלימא

 .לא חשיב כסות ופטור ,עשייתה אינו להתחמם בה

יצית ייב בצ יה הנאה בלבישת הבגד כדי שיתח נראה שצריך שתה  .אם כן 
חימום שלהם הלובש הריו נה מה נה ציציות בד"כ לא  כאורה כמה  , וא"כ ל

נו מקיים בכך מצוה. יצית אחת  ,ועוד אי שבימי הקיץ גם מי ששם צ
כאורה לא מקיים נושהרי א ,את המצווה ל חימום שלה י  ,ולהפך ,נהנה מה

צית צמר.ו ,לפעמים יש לו צער  במיוחד בצי

                            
ן יט 6 מ סי י ב " ם, הביא הב ריה ת דב גברא א ת  וב א ח ת הי צי צי ש סוברים  שתם  לו ש  .ש
"ק ב(  7 ס ן יז  מ סי טב ) תב הבאר הי ל: כ " "א וז מ רי הר ת דב ר א '  -חובת גברא  אינו"לבא פי

ן סקינ ן פ ''ד. ודע דאנ סי' כ ש  '' ת כמ לי מו ט צ ליקח לע יב  מחו גברא  שאינו  ת  ת חוב צי צי גבי 
שאינו  ן  ל זמ שכ מנא  ת  וב ח מעוטי  ל לקולא  גברא  ת  חוב קולא.  ל ייהו  תרו גברא ו ת  וב ולא ח
ת  לקנו ייב  ו ח אינ ש גברא  ת  וב ח או  ל ת. ו צי צי מ ורה  ט ת פ פו ו ד' כנ ל ש  שי פ  '' ש הטלי' אע לוב

ת צי צי יב ב חי אז  שו  וב ל ת ו מד' כנפו ת  לי לו ט ש  ם י צית רק א צי יב ב תחי שי י  ת כד לי  ".לו ט
סובר כך 8 ש סע' יב(  ן ח  מ סי "ע ) שו מה מוכח  שםכך ש ,ו סק  ל  :פ ש גדים  מה ב לו כ ש  "אם י

ת צי צי ייבים ב כולם ח ת  פו ל   ,ארבע כנ לה ע תחי מ תו  יה דע סק וה א הפ ל ם ב ל שם כו לב אם  ו
" ת כה אח רך אלא בר שם .כולם לא יב ש  לבו ה תב  מדים ,וכ לו ו  ש ש "וע ק  סו וב בפ ת שכ ך  מכ

" גדיהם פי ב ל כנ ת ע צי צי גדיהם  ,להם  ן רביםב שו מטיל  ,ל גדים  ה ב רב ש ה וב ל גם אם  ש
ל י לא  ת רק כד צי צי ל  להטי שחייב  מר  לו ן  כולם )ואי ת ב צי ל צי שהבט גד  בכך ע ש ב וב ל ש

שה  ל ע ש ביטו שהרי אם י ת.  שה אח ת ע צו מ ם רק  מקיי הוא  ל  אב ת,  צי צי ללא  ת  ארבע כנפו
ת צי צי ל  מטי שלא  שה ,כ יים בה ע ת יק צי צי ל  שר יטי   .בהכרח כא

ד ם ה ,ועו ת בנפרדשהרי א צי צי ל  ל כ לברך ע צריך  סק  ה הפ להטיל . י צוה  מ ן  שאי מר  ואם נא
גד ל ב ת בכ צי וב ,צי ש רך  מב שה ?איך  ת ע צו מ עוד  מקיים  ש חך  ל כר ת ע צי צי ל   .בכ



 

 

נות מהבגד יה אלא מספיק שבמהותו  ,וגם אם נאמר שלא צריך בפועל ל
נועד להנאת לבישה יין  ,הוא  אדם מתעטף  קשה,עד בה שהרי טלית ש

את הלבוש נה בשביל הנ כדי לקי ,בתפילה בוודאי אי ים את והיא עשויה 
 בטלית קטן(.גם המצווה ולא להנאת לבישה )ומסתבר לומר כך 

הדרכי משה בסוף סימן יאכן ו   :כך הקשה 

וקשה לי דרוב טליתות שלנו שאנו לובשים בשעת התפלה שאינן 
ומברכין  ,רק לובשין אותן כדי לצאת בהן ידי ציצית ,להגן כלל

 ברכה לבטלה.

ייס  שרומחדש ר' אשר ו ת א מנח לח( ,) ש נו חפצא של  ,יסוד פ'  כאשר מצי ש
דידן  ידון  נה מסוימת )בנ נעשה בכוו נו ראוי למצוה אא"כ  מצוה שאי

נאת לבישה( נת ה לשם קיום המצווה זה רק אם נעשה גם אזי  ,לכוו
נדרשת.בכך ו ,מספיק נה ה  נחשב כאילו עשה בכוו

יא ר' אשר דוגמה  ן אלא  ,נר של הבדלהמומב אין מברכי שמבואר בגמרא ד
אירע נועד לה נו עושים לא  נח נר הבדלה שא איר, והרי ה נר שעשוי לה  ,ל 

כה ש ,אלא !שהרי הבית כבר מואר נר בשביל הבר ן שמדליקים את ה כיוו
איר. ,זה מספיק   9ולא צריך שיהיה בשביל לה

נו ית של ן טל ן יש לחלק בי נעשתה לשם המצוה ,ולכ ן הגלימות  ,ש לבי
יהם מדבר הב"י יצית. שנעשו לשם כבוד ולא ,שעל  לשם מצות צ

יצית  נוספת בכל צ יים מצות עשה  אה ששפיר מק נר זה  על פי יסוד 
נות מהם ,שהרי הם נעשו לקיום המצוה ,שלובש לכן ו .ולא צריך ליה

יים מצווה גם בימי הקיץ החמים.  יק

 ג. האם יש עניין להתחייב בכמה ציציות

עדיין יש לשאול התחייב ,אך  יין ל יתכמה פעמים ב מה הענ שהרי גם  ,ציצ
נפות. ייב עד שילבש בגד של ארבע כ נה לא מתח צית הראשו צי  ב

נחות  ציצית הוא בגמרא במ חיוב במצוות  יין ה "א( מא)המקור לענ  :ע

קטינא  ,אמר ליה .דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא
 ,סדינא )כסות לילה ופטורה מציצית(  בקייטא )בקיץ( ,קטינא

ציצית  ,גד שכנפותיו עגולים ולא חייב בציצית( בסיתואוסרבלא )ב
 ,ענשיתו אעשה? אמר ליה ,אמר ליה ?!של תכלת מה תהא עליה

 .בזמן דאיכא ריתחא ענשינן

                            
זוטא( 9 ה  לי מובא בא ת ה מודו לחם ח "ט ו יו י  ש לבו מ נים ) האחרו צו  תיר ה  ן ז כעי ת  ו שיי קו ת  א

שה מ  .הדרכי 

אדם שלא מחייב את  נישים גם   ן ריתחא מע מדברי הגמרא עולה, שבזמ
יצית.  עצמו במצוה קיומית כמצות צ

"י ה ן כד(ב מ סי התוס'ה ) את דברי  ץ: ביא   שאנ

פי' מי שיש לו טלית בת ד' כנפות  ,וכתב המרדכי בשם תוס' שנ"ץ
ודוקא בימיהם שהיו  .ומחזר עלילות כדי להפטר מן המצוה נענש

אבל אנחנו אין דרכינו בבגדים ד'  ,רגילים בטליתות בת ד' כנפים
ומיהו מצוה מן המובחר  .אפי' בעידן ריתחא לא מיענשי ,כנפים

לא נתאוה משה ליכנס לארץ  :(ע"א סוטה יד)כדאמרינן  ,היא
ומתן שכרה  .אלא כדי לקיים מצות התלויות בה ,משום פירותיה

 כדאמרינן ששקולה כנגד כל המצות. עכ"ל. ,מרובה

ן כאורה נויבימ ,ואם כ ן יש ל אחת, שהרי כל יותר מלשים  עניי צית  צי
נו שמים ציצ יים כי ית היא הסיבה שאנח תאוות לק כים לה נו צרי אנח

ציצית ששקולה  ,מצוות "ש  נגד וכ חים . כל המצוותכ התוס' בפס כתבו  וכך 
ג) "ב( קי חיוב ,ע עצמו ל את  ית ולהכניס  כו .שצריך לחזר אחרי הציצ " אין  א

ן לקיים אותה כמה  חילוק בין להתאוות לקיים את המצווה פעם אחת לבי
"ע .פעמים ציצית כל היום וכמו שהשו א ,כותב לשים  ק ימספ ין זהו

ית בתפילה היות בכמות הציציות ,שלובש טל כאורה צריך היה ל  ,כך ל
ציציות. יה לובש כמה  יים מצוות ה תאווה לק  שכל מי שמ

העולםאם כך ו נהג  נשים שלובשים  ,יש לשאול על מ נו כמעט א שלא מצי
צית אחת נו גדולים שמורים אף ו ,יותר מצי נהוגלא מצי  כך. ל

יישב יה חשש גדול  ,ואולי אפשר ל ציות יה שאם כל אחד ילבש הרבה צי
ציות תיפסל הצי אחת מ  ל מצוות עשה.ווהחומרא תיהפך לקולא וביט ,ש

ציות סביר שיבדוק אותם  ,אך קשה ליישב כך שהרי מי שילבש הרבה צי
ני שלא מצוי  ,ועוד .ואין מדובר בטרחה גדולה עד כדי כך הלבישה, לפ

ציצית נפ דירות גבוהה.שה  סלת בת

נראה לומר עתם  ,שגדולי ישראל לא הורו כך ,ולכן  כיוון שראו ברוחב ד
יציותשיותר כמה  לבוששאם תצא הוראה לציבור ל הדבר היה יוצא  ,צ

כאשר כל אחד שם  ,מכלל שליטה נורמלית  נהל בצורה  ואי אפשר להת
 עשרות ציציות.

ציצית או נהג לא לשים יותר מ תכיוון שכבר רווח המ מי שינהג כך  ,ח
היה נחשב ליוהרה יים  .10בפומבי י אה לומר שמי שחשקה נפשו לק לכן נר

ית ציצ ן בסתר ולא בגלוי ,עוד מצות עשה של   .צריך לעשות כ

                            
ל  10 גי ם ר ן אד לק בי לח ש  ת י שטו גים כךובפ שנוה לה  גו  .ליחידי ס

 

 

 

נשים  יהם של איש/א יאות נו, מתוארות ב ני מקומות שונים בפרשת בש
יחס שבין פשט כל אחת  את ה ן  ץ ישראל. ויבוא כותב המדור לאפיי לאר

יאות לדרשתה שדרשוה חז" אים להשוות הביאות זו מהב אכם הקור ל. בבו
ניה כהרי ביאה ש נה  צאו כי לא הרי ביאה ראשו  , שהרי:1לזו תמ

יה להפך1 נ בש לפשט, ו אה בבירור קרוב  נר נה, דרש הפסוק  על  - . בראשו
הדרש לפשוטו של מקרא. ניו לא נראה קשר כלל בין   פ

                            
מך ה' 1 "פ עד יעבור ע ל עה " ן חז שו ל מ ל  ת -שאו י זו קנ עבור עם  שונה, עד י ו  -זו ביאה רא ז

. ן ל לה ת, וכד רו ת אח יאו י ב ת ש ל  מדובר ע ן  וב מ ן כ ך כא . א שניה אה   בי

יאת כולם2 נה, לפי 'עיקר פשוטו' מדובר בב ידם . בראשו הדרש והעמ , ובא 
ם(  ת הבאי ניה להפך)א יאת כולם, בעוד  - על אחד; ובש לפי הדרש מדובר בב

כאורה לא מוכרח כך.  שפשוטו ל

* **2 

נה  אה ראשו נגב  - ג, כב()יבי יעלו ב ". ומן המפורסמות,  ויבא"ו ן עד חברו
"ל על כלב "י, דרשת חז את ברש כי הוא לבדו בא חברונה. על  - ומוב

עיר הרשב כתוב,  הגדה נראית פשט" "ם:דרשה זו ה )!( שעל כלב אמר ה
תיו אל הארץ אשר  יאו "ולו אתן את הארץ אשר דרך בה", "והב נאמר:  ש

                            
שיג ה 2 לה ו מו  צ ני ע לק בפ ל ח לקרוא כ ת  שר מאפ  ,* מנים ב** סו מ מקטעים ה ל לוקה  ח

... מקטעים יבור ה שי הוא בח קר חידו י שע ספק  ן  ת... אך אי מ סוי מ ת ידע  שר   הע

 ר' תמיר רוצ'ס // הוא/הם מי זה בא?

 



 

 

ן" נה", לפיכך "ויבא עד חברו ונשתטח הוא כלב,  - בא שמה וזרעו יוריש
נתן  נו ביהושע ש עצת מרגלים. ומצי נצל מ נתפלל שי על קבורת אבות ו
היטב בפשט, שהרי פסוקים  נת  הדרשה מעוג ן...";  לכלב את חברו

נחלה את המקום שדרך  נים כי כלב יקבל ל ציי נביא, מ מפורשים בתורה וב
ן.  הוא בו, וכי למעשה קיבל את חברו

ן דרש ופשט ולא כלום!  תאמר א"כ אין בי ומה מקום לשתי הגדרות שמא 
"ומכל מקום לפי  "ם:  נות? לכך מיד מוסיף הרשב ויבא  -עיקר פשוטושו

ני  כל אחד ואחד "וגם ב ן. עד חברון, שהרי אמרו  נו שם", בחברו נקים ראי ע
." נק ני ע נפילים ב נו את ה "ושם ראי תיב  נו אחד מגדולי  3וכ נה לימד ה

נים, כי יש  נו הפשט תי הדר'עיקר פשוטו'ויש  'פשט'רבו אים .  ייב להת ש ח
 4לא חייב להיות הפשט הכי פשוט.לפשט כלשהו, אך 
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ניה  אה ש ני ישראל ואמרת אלהם  - ו, יח()טבי הארץ  בבאכם"דבר אל ב אל 
ץ תרימו תרומה  האר אכלכם מלחם  אשר אני מביא אתכם שמה: והיה ב

דאורייתא,  "ד תרומה בזמן הזה  "אפילו למ "ל:  ". ודרשו חז  חלה דרבנן,לה'
יא: " דתנ הארץ אכם אל  נים  -"בבו נסו לה ש אכם, יכול משנכ אי בבו

אכם "ל: בבו יאת  ,5בביאת כולכם אמרתי -ושלשה מרגלים? ת ולא בב
 ." תכם ת כמקצ תובו "א ה)כ מע ה  "א ז, נד .ע ) 

כאורה לא מוכרח כך.  את כולם, בעוד שפשוטו ל הדרש מדובר בבי לפי 
דאו חיוב חלה  אכם' ש "ל מהמילה 'בבו יתאאיך למדו חז יאת רי  הוא רק בב

אכם לשון  נם בבו אכם? אמ ן זה מקופל במילה בבו היכ ץ?  כל ישראל לאר
ן הדרש "א של  תה ההו נם היי ניים, וכך אמ יעוט רבים ש יכול  –רבים, אך מ

נה? נת המילה בבואכם למסק יים! ומה השתנה בהב נסו לה שנ נכ  6מש
ץ,  יעוט ישראל לאר את בואם של מ יה אפשר לבטא  ן ה זה אופ אי ב

אכם'  כתוב 'בבו עכשיו ש יאת כולכם? על ש הכוונה לב אי  נו שבוד יודעים א
הדרש לפשוטו של מקרא... ניו לא נראה קשר כלל בין   פ

* ** 

כת שבועות "ב) במס "שבועה  ,ישנה מימרא תמוהה של רבא 7(כז ע "ל:  וז
ככר זו נה  - שלא אוכל  ייב, שלא אוכל כזית ח נה  אכל ממ ן ש נו  -כיו אי

כאורה קשה, מה  ". ול את כולה אכל  ייב עד שי אוכל ככר הבדל יש בין לא ח
ן לא  זו, אז מדוע אוכלנה? לבי ככר,  נה לכל ה נראה שהכוו ניסוחים  בשני ה

נה? כזית ממ אכל רק   ב'שלא אוכל' חייב אפילו כשי

יה,  דיל "ם שפסק כך להלכה אך הוסיף מ ויותר קשה ניסוחו של הרמב
עה שלא אוכל ככר זו  "שבו "ל:  נה  או שלא אוכל אותהוז אכל ממ ן ש כיו

                            
ו  3 ל אי , ו ת ויק מד ת  מזהו תעלם  מ שט  ו הפ סף ב מקום נו ם  לפניכ ה  דם, הנ מר הקו מא י ה ל שו ב

"ב צי יאור הנ "פ ב שם ע "כ  ש מ ן  יי לה. וע מג מברר ו ש  ל  - הדר ש שוטו  מפ ע  וב ש נ גם הדר כי 
פוך ן הה וו כי ן ב וכ ן.  תרי קי בא או מינה ו ן  ודו מנו.  מ מופלא  ש ב דור מדברי  - מקרא, ולא  ן  דו

שטן  ן הפ שבי ל  הבד קי התם ב , ואו טו שו עיקר פ ל שט  ן פ שבי לוק  ן בחי כא שב "ם  שב הר
. אה הב רה  עוד בהע ן  ק. ועיי סו יים בפ קדוק וד ים  שוני ל ים  שינוי ל ו  ס תייח ן בה  לדרש

מדוע 4 ל  ו ל ע ת חז" ש שר דר מא שוט  תר פ שט יו נה הוא פ חברו לים באו  ג מר ל ה שכ ש  פירו ה
לו' 'ויע תח ב לב? הלא פ יבא' -כ 'ו סיים ב ו רבים,  ן  שו ד  -ל ן יחי לשו ש  י לפר ן יחיד! וכ שו ל

ך  ן א תי רעיו תח מ ש בא וי חיד?  ל הי ן יחיד ע שו ש ל מלפר שוט  תר פ יו ם  ל רבי ת ע וזר כח
. הו אני ואענ מעו יקר ש ל צה  ל, והרו " מ  אכ

שם:  רובאו  5 "א  טב ל הרי " ל. וז שרא ל "י שרא ל י יו כ שיה ן  . בעינ ה .. ל וב ח חי ץ או רובםו ר  בא
לי ל ע שרא ן רוב י שאי ן  כיו תורה  ן ה מ שיו  ת עכ ג נוה אינה  כך  ל גיע."ה... ה י ו מחכה  שרי ה  . א

מה'  6 מי ת ה  תור ת ב' צא מ שובה נ ת מר.  מא ת ה גר ס מ ו ב לה ז שא ל ס  תייח ןלא א לב.  כא ת   , או
ה  7 מנם כנרא מה א לפי  נו  יבי ו  גיע שי לכ , ו יום ק ה א ירח ל שם, אך  ל גיעה  ם ה יבה טר ש וב הי ר

"ד. ס ן ב  שנבאר כא

זית "  כ אכל את כולה ייב עד שי נו ח אי נה  עה שלא אוכל ת חייב, שבו לכו )ה

ד ת  עו (. ,שבו נים?? ט זה צווי די נה'  כי 'אוכל אותה' ו'אוכל יתי  8ו ני הי א
יה נפ"מ  ני, אך שתה ניהם הוא המשלב הלשו יד בי היח ההבדל  נע ש משוכ

הה... אתמ כה?   להל

"מ י יד, אך יש מ נו לפירוש הרב המג סודי על הלכות שבועות לא זכי
כירה  "ח(בהלכות מ "א הי חילקו בין  )פכ "ל  דע שהמפרשים ז "ו "ל שם:  וז

נה נכסים שלי, לפי שבאומר  'נכסיי'לאומר  'נכסים'האומר  יי'שהכוו  'נכס
ן כולן נכללי "ל 'כל' אלא אפי' בלא 'כל'  נו צ , 'נכסים שלי'... אבל אומר  אי

כיון שהוא מזכיר  הכל בכלל. והטעם, ש ה כינוי עצמו באותה מלהאין  וא ש
כיר הנכסים עצמו אחר כן, אין  הכל בכלל, - מז נוי  כיר כ אבל כשהוא מז

 ."  הכל בכלל

נכסים  עצמה והמילה  תה כמילה בפני  יכות ואמיר כלומר, הפרדת השי
עצמה ני  את המילה  - בפ היטב  האומר לפרש  את  נכסים שלי', מזקיקה  '

יעוט  נכסים' שמא כוונתו למ ני עצמה, ועד שלא יאמר 'כל ה נכסים' בפ '
נוי השייכות באותה מילה נכסים וכי חיבור ה את,  נכסיי',  -נכסים. לעומת ז '

נו ל זה כבר פירש לאיזה נכסים התכוון, והיי כים לו. כלב נכסים ששיי  ה

ההתנסחות 'לא אוכל אותה' בהפרדת  תה מובן כי  המילה אוכל, ומע
ן שסתם ולא  תכוון, וכיוו כילה ה נשבע לפרש לאיזו א מזקיקה את ה

כזית. -פירש נו  יי תה'  9סתם אכילה שבתורה ה ומה שאמר אח"כ 'או
תה' שלל את שאר הככרות, אך  יתפרש כמו 'ממנה', כלומר באמירתו 'או

ן דווקא לכולה תכוו ן לא מפורש שה דיי נסח 'לא  10.ע זאת כשמת לעומת 
נה', ק כילה אוכל נתו לסתם א אין כוו עצמה פירוש ש האכילה  יבלה 

שהוא שבתורה, אלא רק כשיסיים את כל הככר יעבור על המושג אכילה 
כילה הגדיר נוי לא חיבורו הכי  '.נה'שלא אוכל - ב

* ** 

אתם',  כתוב 'בבוא  היה  ן מצות חלה. לו  "ל לעניי "ז מיושבת דרשת חז לפי
נו ממעטים הביאה כמה שאפשר ידים11היי יים  , ומעמ נ אותה אפילו על ש

עכשיו שכתוב בבוא ץ. אך  נסים ראשונים לאר נכ  - כםשלושה מרגלים ה
נוי 'כם' על הכלל" "יורה כי נוי מחובר לפועל במילה אחת,  הכי , 12ש

כתב והקבלה'  ומקופלת כאן ביאת כולם. אחתום בדברי בעל 'ה תנו(ו ש  )בפר
יהם אלה  "גם דבר את:  את כל ז תי  נו למד "שממ ת חז ש אכם)דר ל בבו ת  - ל ע ביא

 ) לכם  יש להם יסוד בעומק הלשון!".כו

." "והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי וכו' נזכה ל "ר ש 13יה

                            
לה  8 ת ש ל  ד ע " ראב ת ה כ א " ל הנו ש ם  ת תקיפ , ו "ד אב ל הר ש פה  תו החרי ג ש ש בה " עיי

שד את  ח ך  (, ואי "ז דב "ם )ר מב לו בר תה  שהיי ת  ש שוב סא מ גיר ל  ל ג קי ב סרי וקי  "ם ב מב בר
" ס )כ ו טעם  ן ב שאי מר דבר  שא "ם  מב  מ(.הר

ת 9 עו שבו "י ב ש של ר זהב  ו ה שונ ל ת ב צי מ ת ובים ב ת לו כ ם א דברי  .שם ו
ת כ 10 מו ש ל שו  רו קבלה' בפי וה תב  'הכ לכך באר  "פ  ,א,  מר"עה ש ם  נוולא י ש יא  מב ". ו ליו בע

ת  עו שבו ל'  מ בה " ס מו הכ וקד ת.  עו שבו ת  כו ל "ם בה מב ת הר ל פיו א מבאר ע ל ו מ הנ" מ" ת ה א
מ" ל .שהפנה  תי תב יהם כ ל פ מכירה. וע ל'   מ בה

ם  11 ת ו/א ת או לה  מי ת ה ו א ש ל דר " ן חז ת בה רבו ת  מאו ג דו א  מבי תנו  ש קבלה' בפר תב וה 'הכ
. מיעוט ל  ש ן  , באופ  וכד'

י  12 ר ס 'דב " מח שפיץ,  ל  ג" ס ש  י היר צב רב  לזה ה עירו  שה תב  קבלה'. וכ תב וה ן 'הכ שו ל
ש ל ב " חז ת  שו ר דר מבא ו  שב מה(  צר החכ או מופיע ב תם' ) דו מים וחי ן חכ שאי ן  ופ ס בא "

. טו שו מידי פ צא   מקרא יו
ה  13 י שב ו י רוב  ו  הי שי מו כ יי תק א י שדברי הנבי ש  שר לפר אפ ן,  מדנו כא ל ש ד  סו "פ הי שע ל  " ר

ל  ל בע ג גבו שי לה ה  צ י רו שאינ ט  ם, בפר סוקי ש הפ מלפר תי  אך קטנ  .. מינו. ה בי מהר ליה, ב ע
. . עבודה'. ת ה שב א מדור 'וה  ה

 


