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 הפרידה מדור הנהגת המדבר

המאמר פתיח • יהונתן לנגהר' 

של התנאים מפורסמים שבסיפורי המופתים סיפורים האחד מה
. והחומץ תו של רבי חנינא בן דוסאהקדושים, הוא המעשה בב

תו ה.( מספרת, שערב שבת אחת גילתה בהגמרא במסכת תענית )כ
של רבי חנינא שהתחלף לה הכלי של החומץ עם הכלי של השמן, 
ועתה אין לה במה להדליק נרות שבת. כששמע זאת רבי חנינא, ניחם 
אותה, ואמר לה, "מי שאמר לשמן וידלק הוא יגיד לחומץ וידלק". 

תנא היה דולק והולך כל היום כולו , "ואכן מעידה הגמרא ומספרת
 .עד שהביאו ממנו אור להבדלה"

בקריאה ראשונית ניתן לחשוב שרבי חנינא בן דוסא בא ללמד את 
פרק בניסים ובמופתים, וללמדה שאין לחוש לחוקי הטבע,  בתו

וניתן לבטלם בקלות. אולם במבט מעמיק יותר נראה שכוונתו היתה 
פרק חשוב בהבנת  בתוהפוכה. רבי חנינא בן דוסא בא ללמד את 
מדליק את מצד עצמו  המושג טבע. הוא בא ללמדה, שלא הטבע

את הטבע. כשמתרוממים להבנה כזו,  הנר אלא דבר ה' הוא המחיה
, שהרי זיהוי דבר למרות שיש בו חומץ אין זה פלא שהנר אכן דולק

 ה' שביסוד הטבע הוא הנותן כוח וחיים לכל יצור ובריה.

לאחר הכאת הסלע על ידי משה, אומר הקב"ה למשה בפרשתנו, 
מנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא ולאהרון, "יען לא הא

תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם". תגובתו של ה', 
ושימת הדגש על חוסר ההקדשה לעיני בני ישראל, מלמדת אותנו 
על הפער הגדול שבין מדרגת משה רבנו, אדון הנביאים, למדרגתם 

 של עם ישראל טרם כניסתם לארץ.

שמחמת מעלתו הגדולה של משה  רענן ח"א()בשמן  הרב קוק מבאר
, הרועה משה רבנו. רבנו, לא היה אצלו חילוק בין הכאה לדיבור

שזיהה את ההנהגה הטבעית כהנהגה ניסית, סבר שכך הדבר  הנאמן,
גם אצל ישראל, ולכן אין פער בין דיבור להכאה, בין פעולה טבעית 

  .בין שמן שדולק לחומץ שדולק -לפעולה ניסית

בעקבות סברתו של משה רבנו, שאין פער, וניתן לדבר כשם שניתן 
אומר לו הקב"ה, "יען  להכות כשם שניתן לדבר,כן ניתן להכות, ו

גם אם מצידך משה  ".לעיני בני ישראללא האמנתם בי להקדישני 

רבנו, אדון הנביאים אין פער, אך מצד הצאן שלך, מצידם של 
 ישראל, יש פער.

ה גם שינוי בדרך ההנהגה של עם רץ טומנת בחוּבכידוע, הכניסה לא
יתה ההנהגה בדרך ישנות ההליכה במדבר המהלך ישראל. בעוד שב

אל ניסית, כעת עומד עם ישראל לפני הכניסה לארץ, לפני המעבר 
 ההנהגה הטבעית. 

הפער הגדול שבין משה רבנו לעם ישראל מתאים אמנם לשנות 
ההליכה בצל ענני הכבוד, לשנות אכילת המן,  -ההליכה במדבר

ושתית מי הבאר. אך בשעה שנכנסים אל הארציות הטבעית 
והקדושה, שמה צריך הנהגה של טבע, "לכן לא תביאו את הקהל 

  הזה אל הארץ אשר נתתי להם".

הדגולים והמיוחדים.  ועל כן בפרשתנו אנו נפרדים מהאח והאחות
 -הגת המדבר, מתאימים להנענני הכבוד ומי הבאר אהרון ומרים,

אך עתה כשנכנסים לארץ ישראל צריך הנהגה . ההנהגה הניסית
אחרת, הנהגה שמבחינה בין נס לטבע, כך שתוכל לרומם את 

 הטבעיות ממקומה ולרוממה אל מה שמעליה.

לעם ישראל טענתו של משה רבנו יותר לפי ביאור זה, מובנת 
תבא בפרשת דברים. "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא 

שם. יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבוא שמה, אותו חזק, כי הוא 
ינחילנה את ישראל". כניסתו של משה רבנו לארץ ישראל אינה 

. מעשה מי מריבה רק נמנעת כעונש 'סתמי' על מעשה מי מריבה
וכשיש כזה פער, הרי חושף את הפער שבין משה רבנו לעם ישראל. 

", בגלל המקום שבו ישראל שלא שייכת כזו הנהגה, "בגללכם
על כן ישנו צורך לחזק מנהיג חדש, כי הוא המנהיג אשר  עומדים.

  ינחיל לישראל את הארץ הקדושה.

סוק ומכאן גם לדורנו, דור הגאולה והשיבה לארץ. ב"ה אנו זוכים לע
, אך חובה עלינו לברר את בתורה ובמלאכה -בקודש ובחול 

המושגים, ולחשוף את נקודת החיים האלוקית שבארץ. ובעז"ה 
 ההתרוממות אל מדרגתואלוקית, –מתוך בירור הנקודה הפנימית

אור פנימי הוא יגיד לחומץ וידלק', יאיר לנו 'מי שאמר לשמן וידלק 
שבת שלום! מהרה לאורו.בגואל ומרומם, ונזכה כולנו 
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 גבולות הקודש
סוגיות במחשבה • ר' עמוס אייזנבך

כל אחד רוצה להיות  -מושג הקדושה הוא מושג המושך את הלב
קדוש ולדבוק בה' אלוקיו. אמנם הרבה פעמים מושג זה נראה 

קצר אך  לימודמתוך  נסה לבחוןמופשט, לא ברור ולא בר השגה. נ
על משמעות מעשית של מושג זה ומתוך כך  בסוגיא בגמרא מעמיק

 נתקדם בהבנת הדברים.
מהי קדושה סוגיא מרתקת הנוגעת לסוגיות רבות בתורה והיא ישנה 

ולם וכן אם יש קדושה בע חיוב להרבות אפשרות או והאם יש לנו
עולם. ישנם מקומות שהתשובה ברורה כגון איסור לאבד קדושה מה

 ,האיסור לאבד כתבי קודש ומצווה להרחיב את זמן העסק בתורה
 בירור: אך ישנם מקומות שדבר זה מעלה שאלה וטעון

בכל כי  תארמשנה מבה, (ב,א) בכורות נפתח בסוגיא בפתיחת מסכת
אזי העובר הבכור שבמעיה נפטר  ,מקום בו יש לגוי חלק בבהמה

( ב, יג שמות) ישראל בבני רחם "פטרמקדושת בכורה. משום שנא' 
  .1"מישראל הכל שיהיה עד -

 לו והמוכר, כוכבים עובד של חמורו עובר הלוקח" וז"ל המשנה:
 לו והנותן, הימנו והמקבל, לו המשתתף, רשאי שאינו פי על אף

  ".באחרים לא אבל - בישראל: שנאמר, הבכורה מן פטור - בקבלה
 משום: אאמינ ווהה, לוקח תנא דאי, צריכי? לי למה הני כל'. גמ"

 אימא, מקדושה לה מפקע דקא מוכר אבל, לקדושה לה מייתי דקא
 ." ל"קמ, ליקנסיה

 שיגמ' שואלת מדוע המשנה האריכה בביאור מקרים רבים בהם ה
ילא היינו יודעים מה ממה ולא אמרה את הכלל ומהלגוי חלק בב

בכל הפרטים. הגמ' עונה שיש חידוש במה שמוכר עובר בהמה  הדין
 ,רק את דין הקונה עובר מגוילו היה כיון שאי ,לגוי פטור מבכורה

 כיון שמביאו ,ור מקדושת בכורהטיש פ היינו סבורים שדווקא בו
יינו חושבים האך במוכר שהוציא את העובר מקדושה  ,לקדושה
ך לפדות את העובר מיד הקונה הגוי ולתת לכהן רטציקנס ושיהיה 

 את הבכור.
להכניס עובר בהמה בקדושה ואיסור  עכ"פ למדנו מכאן שיש מעלה

גם אם למעשה אין בזה קנס, פשוט לגמ' שיש  ,להוציאו מקדושה
      ! מה האיסור?איסור בדבר

 עביד דמצוה וכיון בשבת שובתת שתהא - לקדושה לה מייתי" י"רש
 ."למיקנסיה ליכא

וולד תשבות ירש"י סובר שכיון שקונה עובר בהמה הרי הבהמה שת
הקונה שהרי ו ,בשבת כפי שנצטווינו "למען ינוח שורך וחמורך"

 בהמה זו עשה מצווה!
 שתהא קונטרסהי' פ" חולקים על רש"י: מייתי'(')ד"ה  תוספותה

 בה עושה כוכבים שהעובד מקדושה לה מפקע וכן בשבת שובתת
 בכורה קדושת אלא כן משמע לא קדושה ולשון בשבת מלאכה
 מקדושה להו דמפקע משום חיותיה דכלו רחל בר מרי דרב כההיא

 ...." כוכבים לעובד אודנייהו מקני דהוה
שב עם לשון ימתיתוס' חולקים על רש"י ואומרים שפירושו לא 

האיסור הוא להפקיע עובר מקדושת שולכן פירשו  ,הגמ' 'קדושה'
הבכורה כמו שמצינו באמורא רב מרי בר רחל שהיה מוכר אוזן 

ר ונענש על כך את העוברים מקדושת בכו בהמתו לגוי כדי להפקיע
נעיר שיתכן שתוס' חולקים רק על ). משמיים ומתו בהמותיו

 (.ינם חולקים על עצם הדין של רש"ימשמעות המושג בסוגיא, אך א
יש לדון בדברי רש"י: הרי המצווה של שביתת בהמה היא מצוה על 
היהודי שבהמתו לא תעבוד ואילו הבהמה יכולה ללחך עשב 

ע"מ  דבריו שיש ליהודי ענין להרבות ממוןלהנאתה. וא"כ יוצא מ
 דא"כ ,אמנם זה נשמע רחוק ,הוא ימנע מלחלל שבת בממון זהש

מה הגבול? האם יש עניין להרבות בשדות ע"מ להתחייב במעשר 
ועוד שלפ"ז הקדושה היא ביהודי ואילו מהגמ' נראה וכה"ג? 

 שמדובר בקדושת הבהמה.

מדובר דוקא על קדושת  .לדעת תוס' מדובר במצווה יותר מוגדרת
בכורה ויש לנו מצוה להביא לעולם מציאות שיוולד בכור הקדוש 

לינו לקנות עוברים מגוי ולא להערים שם כך עבקדושת בכורות ול
באמת מדובר על  ,מנת להפטר מקדושת הבכורה. לשיטתם על

וזה מתישב אם לשון מצווה ששייכת בגוף הבהמה ולא על היהודי, 
הגמ' וגם מצמצם את החיוב למקום בו יש קדושה בעצם הדבר ולא 

 וש.בכל מקום בו לאדם יש אפשרות להתחייב במצות ע"י רכישת רכ
בתחילה הוא  .דן בדברי רש"י שם( ,תעל בכורו מרומי שדה) הנצי"ב

 שקשה מעיר ששיטת רש"י יותר מיושבת עם מהלך הסוגיא "אלא
 בית למכור או להשכיר אסור להוי, מקדושתה מפקיע דזה כ"א

 לקדושת דומה שאינה, קשיא לא הא איברא. מזוזה ממצות דמפקיע
 בית כ"משא. בשבת מלאכה בה לעשות שאסור ישראל של בהמה

, בה לקבוע מצוה מזוזה יש שאם אלא מזוזה בלי בה לדור דרשאי
 ."בה לדור רשאין מזוזה אין אם אבל

מבחין בין קדושת שבת בבהמה שקיימת מעצם היות בהמה  הנצי"ב
מעצם מציאות הבית אינה מוכרחת שמצוות מזוזה  לבין ,ביד ישראל

שהרי יכול להיות שאדם יחזיק ברשותו בית ויהיה פטור ביד היהודי, 
כגון )אם לא יהיה בו צורת הפתח שמחייבת במזוזה ממזוזה 

 פני התעגלות הפתחטפחים בגובה ל 10שהפתח עגול ואין בו 
. א"כ לדבריו יש עניין להקנות דבר שמעצם קיומו מחייב (וכיו"ב

במצוות אך אם עצם קיומו ברשות האדם אינו מחייב במצוות אלא 
רק מאפשר קיום מצוה אין בזה איסור הפקעה מקדושה או חיוב 

 הבאה לקדושה. 
 )בכורות, שם( מציג שאלה: בחשוקי חמדשליט"א  זילברשטייןהרב 

, אפשרויות שתי לפניו ועומדים, חמור לקנות רוצה יהודי :שאלה
 ?לקנות עדיף ממי, מגוי והשני מיהודי האחד

( לקדושה לה מייתי ה"ד) א"ע ב דף בבכורות י"ברש נאמר: תשובה
, למיקנסיה ליכא קעביד דמצוה וכיון, בשבת שובתת שתהא

 מה ב"וצ. מגוי חמור בקנית מצוה שיש מדבריו משמע ולכאורה
 ששבת א"שליט אלישיב ש"הגרי מרן ח"מו וביאר, זו למצוה המקור

 ובדבר, ישראל בני ובין ביני היא אות אלא, בעלמא מצוה אינה
 באות ריבוי ויש, שנתרבה כמה דכל טובא דעתך סלקא אות שהוא

 הרי, ששובתות הרבה בהמות שנתרבה כמה כל כ"וא, עדיף טפי
 שעדיף לומר מקום יש כן ואם. האות מפורסם ויותר גדלה האות
 .בשבת שתשבות בהמה לעוד לגרום כדי, מהגוי החמור את לקנות

, מיהודי שלקנות משום, מיהודי לקנות שעדיף נראה למעשה אך
 בשער כמבואר" עמיתך מיד קנה או" בתורה הכתובה מצוה זוהי

 עד זה על להוציא וחייבים( ספרא בשם עו ק"ס תרמח סימן) הציון
 ה פרק א"ח) חסד באהבת כמבואר, הגוי שדורש ממה יותר שתות
 כתובה לא, בשבת שישבתו בהמות להוסיף זו מצוה ואילו(, ז סעיף

 אצל לקנות שיעדיף נראה ולכן, זה עבור להוסיף צריך ולא מפורש
 ".יהודי

לרש"י אליבא  .למדנו שיש מצוה להרבות קדושה בעולם  סיכום:ל
דהנצי"ב מצוה זו נרחבת ומכילה כל מקום שבו עצם קניית הדבר 

לא  הקניהעצם עם אם אך  ,דושה עצמיתתביא מציאות של ק
אלא רק מאפשר מציאות של קיום מצווה מוכרחת שתבוא מצווה 

 . במניעתו איסורוכן אין לעשותו, חיוב אין 
הגריש"א הסביר שמצווה זו קיימת דוקא בשבת שהיא מצוה בעלת 

'אות' ועלינו להגדיל את מציאות האות הזה. הרב –משמעות רבה 
דוחה מצוה  זילברשטיין שליט"א העיר שעכ"פ מצוה זו אינה

 באותה חשיבות של מצווה ממש. הכתובה בתורה ואינה
 נובעות מדין זה.נוספות המעניינות נפק"מ  בע"הנביא בעלון הבא 

 

 

                                                           
 שו"ע. יו"ד שכ,ג 1



 

 גופיית ציצית
הלכהפינת ה • 'שיעור ב/  אברהם אלדר

ם ציצית המחוברת הולכים עאנשים ט שמעבמחוזותינו מצוי לא 
הנשאלת ות', המכונה 'גופיית ציצי -בעזרת 'תיק תיק'בכנפיה, לדוג' 

 נחשב לציצית כשרה? זה אכן האםהשאלה 
השו"ע בסימן י' ס"ז מדבר על "מלבושים שהם פתוחים מן הצדדים 

ולמעלה הם  ,ולמטה, ויש להם ארבע כנפות לצד מטה
גופיית ציצית(, וכותב שבצדדים הבגד צריך להיות -סתומים")קרי
בציצית, ואם כדי שיהיה עליו שם ד' כנפות ויתחייב  ברובו פתוח

 . 2פטור-יותר מחצי סגור
 ל"בבאה? כתב כדי שיתחייב הבגד בציציתפתוח  מודדים רוב איך

 ,)ד"ה משום( שצריך שיהיה 'רוב הנראה לעיניים' משום מראית עין
עוד מוסיף . שיהיה ניכר שרובו פתוח שלא יחשבו שמברך לבטלה

ולא שמודדים  ,מלמעלה )מהכתף("ה( שיש למדוד המשנ"ב )ס"ק כ
 3ידיים/ שרוולרוב ממתחת לנקב שמשאירים פתוח לאת ה

 )שמודדים מהבית שחי(. 
כלומר האם חיבור אחד  האם הרוב הפתוח מצטרף,נחלקו הפוסקים 

לדוגמא שיש נקב ליד ותחתיו תפור  שיב כל מה שמעליו לסתום?חמ
מצטרף ליצור רוב פתוח או מעט ואז פתוח עד למטה, האם הנקב 

יא האליה רבה )בסימן י' סק"ט( מסתפק בזה ומב .שנחשב כסתום
שממנו משמע שמצטרף, וארצות החיים כותב ש"יש  את הבית יוסף

ם פסק ", ובדרך החייוח בנקבלהסתפק אם מצטרפין לרוב מה שפת
 ,ס"ק כ"ה)והמשנ"ב  (,נשמת אדםשמצטרף. לעומתם החיי אדם )ב

שהנקב לא מצטרף ונחשב כאילו פוסקים ד"ה רובו פתוח(  ל"בבאהו
)וראיתי הסבר בזה שמה יט"א סק הרב נבנצל שלווכן פ ,הוא סתום

שהן משמשות ככנפות  ,שמעל החיבור אין לו שייכות לכנפות הבגד
המחלוקת כותב הרב  אבל בשלרק לחלק הפתוח שסמוך אליהן(.

 החלק שיהיה יזהרדוד יוסף בספר הלכה ברורה )סעיף י"ט( ש"
רוב הבגד", כדי לצאת מהספק. כל זה הוא  לאורך מלמטה הפתוח

והוא  )בהמשך נדון מהי הגדרת חיבור( באמת חיבור כשהחיבור הוא
 חצי.פחות מ

מראית יש בזה עוד עניין של גם כשלא נחשב חיבור מצד עצמו אבל 
. המג"א בסקי"ב בשם תרומת הדשן חושש למראית עין שאם יש עין

יחשבו שהוא חיבור אמיתי וגם יחשבו שהוא סתום עד  חיבור למטה
אותו ואומר שאין  דוחהליה רבה למעלה, וכ"כ שו"ע הרב. אבל הא

לנו לחדש איסור, וגם בהגהות רעק"א ובעוד ספרים הסכימו להקל, 
 ורעק"א כתב לבסוף שבכל מקרה בימינו שאנו הולכים עם הט"ק

מתחת לבגדים אין לחשוש למראית עין, והביא אותו  )=טלית קטן(
 שאין שייך (ד"ה לעשותה כסתומה) ל"בבאהבמשנ"ב סק"ל ו

פסקי תשובות הביא את ן כשהט"ק מתחת לבגדים. המראית עי
שו"ת שבט הקהתי שסובר שגם לשיטת המג"א אין מניעה לעשות 

אחרת יש לחשוש  ,חיבור אחד למטה )שהוא לא חיבור באמת
גם כשלא (, אבל אין לחבר את הכל כדלעילושסותם כל מה שמעליו 

 משום מראית עין. ,נחשב חיבור

                                                           
"מטילים אותו לחומרא וחייב, ואין יוצאים בו בשבת". -ואם בדיוק חצי חצי 2

משנ"ב:"דשמא פטור והציצית )דהיינו הפתילות( הוי כמשוי". והרבה מקילים 
 ם.בזה לכתחילה מכמה טעמי

לגבי שרוול כתבו השע"ת וכה"ח בסימן ט"ו שע"פ האר"י ז"ל אין לעשות  3 
שרוול בטלית קטן, ומדובר על שרוול ממש שמכסה את היד, אבל אין מניעה 

 לעשות נקב שתיכנס בו היד.

 ,לזו אלא מחבר אותן באמצעים אחריםאם לא תופר את הכנפות זו ו
חצי, את הבגד מציצית אם הוא פחות מ )שפוטר ?שב חיבורמה נח

  כדלעיל(.
"ב בס"ק כ"ט אומר:"...ולכן אין לעשות בטלית קטן המשנ-קרסים

קרסים למטה מחציו דהוי כסתום, והוא שנכפפים מאד ראשי 
וכ"כ  ..."שאינו יכול להתירן אלא ע"י מעשההקרסים לצד השני 

מה  ברמת החיבור אכן .כלומר זה תלויהאשל אברהם )בוטשאטש(
ע"פ הגדרה זו דנו  שנפתח בקלות לא מחשיב את הבגד כסגור.

 -חיבוריםהפוסקים בעוד 
 ל"בבאהשני הצדדים וקושרים אותם זל"ז, באם יש חוטים -קשר

)ד"ה משום( מסתפק לגבי קשר של קיימא, ולכאורה אין בעיה 
 נו של קיימא(.אחד ) =שאיבקשר 

הקהתי ובספר הלכה ברורה כתבו שמותר ת שבט "בשו -'תיק תק'
נבנצל שליט"א וענה  גר"אר בתיק תק לכתחילה. ושאלתי את הלחב

. ובתווך יש את הילקו"י שדן בזה באריכות 4שתיק תק נחשב חיבור
 ומסיק שאין זה ברור.

ה'לבוש' בעניין כלאיים כותב לגבי קנעפליך)כפתורים(  -כפתורים
וכתב ש"מסתמא דין ציצית דמי  והביאו האליה רבה שאינם חיבור

'דרשו' ו'עוז והדר', של ובהערות למשנ"ב  .לחיבור לכלאים"
)בוטשאטש( שכפתורים  הביאו את האשל אברהםובהלכה ברורה 

א"א . וגם הפסקי תשובות מביא את השאינם חיבורהם כקרסים 
כתוב שדינם של  'צורבא מרבנן'לכאורה לקולא, אבל בספר 

התקשרתי חומרא, ולא הביא מקור לדבריו, וכפתורים כקרסים ל
 ציון אלגאזי שליט"א ואמר לי שזה-רב בןראש מכון צורבא הל

 מהפסקי תשובות, ובאמת אפשר להבינו לשני הכיוונים. 
 באו"ה )ד"ה משום(: -חגורהלגבי חיבורים שאינם בגוף הבגד; 

לו אם חוגר בחוזק )על הבגד ד' כנפות( לא נפטר ע"י כן "אפי
 מציצית", וכן פסק הילקו"י.

"ב, דבר זה ע"פ ב"י ושו"ע ומשנ"ב סכ"ג ס -ל"זקשירת הציציות ז
 לא מחבר את הכנפות לפטור את הבגד מציצית.

 בענייןנבנצל שליט"א  הגר"אכאשר שאלתי את  ,כל זאת נוסף על
לא נחשב חיבור, ישנה  גם שמצד עצמוהתחיבה לחגורה אמר ש

צריך הרי ש ,אם תוחבים את הציצית בצדדי הגוף בעיה אחרת
, וזה לפי שתיים מקדימה ושתיים מאחורהשכנפות הבגד יהיו 

דוחה את שהפרי מגדים מרב שאלתי את הכשו ס"י.וף בס אהרמ"
שם, וגם מהמג"א משמע שלא סובר  ל"בבאהומובא דברי הרמ"א 

ואמר שבאמת ? שלא פוטר את הציצית , והמשנ"ב נוטה לדעתםכך
מה מעוד  ודנתי לפניוהדין רק למצווה בעלמא. זה לא מעיקר 

ולא מזכיר את  שמותר לתחוב את הציציות בחגורה ל"בבאהשכתוב 
שתוחב אותם באופן שעדיין וענה ששם זה בעניין  ,העניין הזה

 שתיים מקדימה ושתיים מאחורה.
 

יש לו ש איזה תלמידיש עניין נוסף, שאם צריך לדון בל וע"פ הנ"
 א איזה מאמררקובמקרה הוא  כנ"ל, מחוברות זו לזוציצית הכנפות 

"פשיטא דלא הוי חיבור כיוון דאפשר לפתחו וק"ק, כי האליה רבה כותב  4
  ר באצבע אחת? וצ"ע.", ולכאורה תיק תק אפשר להתיבאצבע

שכל אחת תמשוך  /אצבעותמשום שבתיק תק צריך שתי ידייםנראה   – ה.העורך
 נעשה בקלות.שאע"ג  ,אחת באצבע חשיבלא  לכן הנגדילכיוון 



, ומחליט להוציא את 6ומסיק לעצמו שכנראה זו בעיה 5בעלון יפה
 תעשה ולא מן העשויהחיבור המדובר. האם יש פה בעיה של 

נקשרו על בגד שציציות ישנה בעיה באם כלומר ה? )=תולמ"ה(
, ואח"כ הבגד הפך לבגד עם ארבע כנפות שאין בו ארבע כנפות

ע"פ משנ"ב סימן י' סקי"ד הציצית פסולה משום תולמ"ה  -כדין
פתח את החיבור וצריך להתיר החוטים ולקשרם מחדש לאחר ש

 בצד. 
 כשירה בתחילת עשייתהשהציצית היתה מפני  אך אולי כאן שאני,

צד ע"פ האופנים בחיבור מה הפקיע ממנה שם ד' כנפות ח"כרק או

המתוארים לעיל, האם כשמוציא את מה שפטר את הציצית חוזר 
ס"י  "לר או שמא פסול משום תולמ"ה? בבאהלמצבו הקודם הכש

פסול משום  אכן כזה כותב הח"ח שבמקרה 'רובו סתום'ד"ה 
תולמ"ה, אבל בעצמו כתב במשנ"ב סימן ט"ו סק"ז שזה לפי הט"ז, 

שו"ע והמג"א והפמ"ג, ומשמע מהפסקי תשובות וחולקים ע"ז ה
שגם סובר כך, וכן פסק בפירוש בילקו"י י', ו', ובהלכה ברורה, שאם 
תחילתו בכשרות אין בו משום תולמ"ה. ושאלתי את הרב נבנצל על 

ו ואמר שגם בכללי )לא רק בציצית( אם מתחילה היה כשר מחלוקת ז
 .אם פסל ואח"כ תיקן אין בו משום תעשה ולא מן העשוי

 

  מה תפקידי בעולם??

לימוד בפרשה • 'ב/ שיעור  אפרים זקס

בפרשתנו נפטרים שניים מגדולי הדור, אהרן ומרים, שביחד עם 
ננסה יציאת מצרים ועד הנה. אז משה רבינו הנהיגו את עם ישראל מ

כמה נקודות בנוגע ומתוך דברי רבותינו לדלות מתוך הפרשה 
 תבעיקר למנהיגי העם ואח השקשור ת, אחבעולם הזה נולשליחות

 לכל אחד ואחד מישראל.  כתששיי
 

 הראויהההנהגה 
ן בחדש ימדבר צ כל העדהויבאו בני ישראל : "בתחילת פרק כ' כתוב

. )פס' א("הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם
רש"י כאן שואל, מה מלמדים אותנו המילים "כל העדה"? עונה 

שּו - כל העדהרש"י:  ֵאּלּו ֵפרְּׁ ָּבר וְּׁ ָבר ֵמתּו ֵמֵתי ִמדְּׁ כְּׁ ֵלָמה, שֶׁ  ֵעָדה ַהשְּׁ
  .ַלַחִיים

כל ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל "כתוב:  ומאוחר יותר באותו פרק
כָֻּּלם  - כל העדה: מבארוגם כאן רש"י  .פס' כב() "הר ההר העדה

ָרה  זְּׁ ִנגְּׁ ָחד ֵמאֹוָתם שֶׁ ן אֶׁ ֹּלא ָהָיה ָּבהֶׁ ץ, שֶׁ ִדים ִלָכֵנס ָלָארֶׁ עֹומְּׁ ֵלִמים וְּׁ שְּׁ
ן )דברים  ָכתּוב ָּבהֶׁ ֵאּלּו ֵמאֹוָתן שֶׁ ָּבר וְּׁ ָבר ָכלּו ֵמֵתי ִמדְּׁ כְּׁ ם, שֶׁ ֵזָרה ֲעֵליהֶׁ גְּׁ

כֶׁם ַהיֹום" )תנחומא(  .ד'( "ַחִיים כֻּּלְּׁ
כל העדה" מורה על כך שכבר מתו אותם : אם הכתוב "תמה הרמב"ן

שנגזר עליהם למות במדבר, הרי אין צורך להזכיר זאת פעמיים! הרי 
אם בתחילת הפרק כבר אמרנו שהתחלפה הדור, בוודאי שכך היה 
גם בסוף הפרק. בעקבות קושיה זו, הרמב"ן מסביר את הביטוי "כל 

 7העדה" באופן אחר.
ת הרמב"ן. אומר ה'שם אמנם היה מי שניסה ליישב את קושיי

: הנהגת שלושת הגדולים, משה אהרן ומרים, אמנם 8משמואל'
הייתה מתאימה לדור המדבר, אבל היא לא הייתה מתאימה לדור 

לכן גם בהסתלקות מרים  .הארץ. דור הארץ צריך הנהגה מסוג אחר

                                                           
 ...ומבטיח לעצמו באותה הזדמנות שהוא גם יכתוב שם פעם 5
אבל יש  ,שאם הכנפות באמת מחוברות זו לזו באופן הפוסל לא לבש ציצית 6

 .להדגיש שאין פה איסור
והנכון בעיני כי מנהג הכתוב להזכיר כן במקום רמב"ן במדבר כ', א':  7

 "ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, "התלונות
 ,)שם יז א( "ויסעו כל עדת בני ישראל למסעיהם ויחנו ברפידים" ,)שמות טז א(

ם אל הר ההר להודיע שהיו ואמר כן בבוא ...יודיענו הכתוב כי היו כלם בתלונה
 ..."ויבכו את אהרן כל בית ישראל"כלם בהספדו של אהרן קדוש ה' כמו שאמר 

 )פסוק כט(
 'שם משמואל', שנת תר"פ "ויבואו" 8
 'שפת אמת', שנת תרל"ט "בפסוק יאסף" 9

 במדבר, כ', כ"ד 10

כָֻּּלם  - העדה כל וגם בהסתלקות אהרן התורה אמרה את הסיבה:
עֹומְּׁ  ֵלִמים וְּׁ ץשְּׁ  .ִדים ִלָכֵנס ָלָארֶׁ

מי שמנהיג את עם ישראל צריך להיות אדם גדול, אין ספק. אבל 
. יכול להיות שיש אדם שהוא המנהיג צריך להיות מתאים לדורו

גדול הדור, אבל אם הוא לא מתאים לצורת ההתנהלות של העם 
 חייבת להיות הנהגה אחרת.  –באותה תקופה 

 
 חיים של שליחות

 לוקח אותנו לכיוון אחר. 9ה'שפת אמת'
יש קושי מסוים בפסוקים המקדימים את פטירתו של אהרן הכהן. 

לא יבא אל הארץ אשר  כייאסף אהרן אל עמיו "אומר ה' אל משה: 
. לכאורה יש כאן בעיה בקשר בין החלק "10נתתי לבני ישראל

הראשון של הפסוק לחלק השני. המילה "כי" תפקידה לתאר קשר 
. אמנם לכאורה לא מובן מה הקשר, בגלל 11של סיבה ותוצאה

שאהרן לא יבוא אל הארץ לכן הוא צריך למות? איך יכול להיות 
 הוא יסתלק לפני שמגיע זמנו?

ם בעולם הזה נגמר זמנו של האדאומר ה'שפת אמת' כאן יסוד גדול. 
. משה ואהרן רצו להיכנס לארץ מה לתקן בעולם כאשר כבר אין לו

המצוות התלויות בארץ ולתקן שם את מה ישראל ולקיים שם את 
שצריך תיקון. אילו היה מותר להם להיכנס לארץ, לא היו מתים, כי 
 עדיין היה להם מה לפעול בעולם. אמנם כיוון שלא ניתן להם

מילא הגיע הזמן מ, ולהיכנס לארץ, נגמר שליחותם בעולם הזה
 .12שיעלו למרומים

. כל שנייה מאוד ועמוקמה זה אומר לנו? הרי לנו כאן מסר יקר 
שאנחנו נמצאים בעולם הזה היא כמו קריאה של הקב"ה אלינו: יש 

הלוואי . , יש לי עוד תפקיד בשבילכםלכם עוד מה לפעול בעולם
 שנהיה ראויים לכך.

)אי, דלמא, אלא, שהרי]סיבה  אף שלשון "כי" משמש בארבע לשונות 11
 נראה ששאר הלשונות לא שייכות כאן. ותוצאה[(

על סיום תפילת העמידה ביום  (שנז-ח"ב עמ' שנו)עולת ראיה עי' ה. העורך.  12
 .כיפור: "אלקי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי"

לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד " -קוק מסביר הרב
שביל רתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשנוצ

ר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן הוא אות, איזו תכלית והשלמה הייתי נוצ
ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת בראות. ישלא הייתי כדאי עד אז לה

שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת 
 .אות..."המצי
היסוד הזה להקשר רחב  אתהרב לוקח עולת ראיה )ח"א, עמ' שפז'( כיצד וע"ע 
סוד נצחיותם של ישראל עניין ו ,ביחס לאוה"ע בעולם ישראלעם תפקיד  - יותר

 סט(.-עי' ספר איילת השחר עמ' סח)
 


