
על  החולק  הוא  מי  נאמר  לא  ציצית,  שבמצות 

עקיבא,  רבי  שהוא  לומר  מסתבר  ישמעאל,  רבי 

הש"ס.  בכל  שלו  העיקרי  הבר-פלוגתא  שהוא 

ואם כן, מיושבות שתי התמיהות יחד. שהרי רבי 

ישמעאל הסובר במסכת סוטה שג' פסוקים אלו 

הם רשות, ויחסרו לו שלש מצוות למנין התרי"ג, 

יש ארבע  הוא הסובר במסכת מנחות שבציצית 

כן נשלמו לו מצד זה שלש המצוות  ואם  מצוות 

הסובר  עקיבא  רבי  ולעומתו,  התרי"ג.  למנין 

ולדבריו  חובה  הם  הפסוקים  שג'  סוטה  במסכת 

הוא  תרי"ג,  מנין  על  יתירות  מצוות  שלש  יש 

בה  יש  ציצית  שמצוות  מנחות  במסכת  הסובר 

מצוה אחת וכך לא יעבור המנין על תרי"ג. ודברי 

פי חכם חן!
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החודש הזה לכםהאם יש יותר מתרי"ג מצוות בגלל מצוות ציצית?

הולכים ומתרבים

התפילה  לפני  הכנסת,  בבית  מדרש,  בבית 

בהמתנה  ובאוטובוס,  במשרד  ולאחריה, 

לרופא או לבנק, ביחיד או בחברותא, בשיעור 

או בטלפון...

ה'משנה  לימוד  של  זו  גדולה  מהפכה  כן! 

ברורה', מתרחשת כאן לנגד עיננו! מה שהיה 

פעם איננו עוד! לימוד ה'משנה ברורה', שהיה 

והיראים  הלומדים  של  חוקם  לחם  תמיד 

כל  של  אפו  לנשמת  הפך  מדרשות,  בבית 

ויהודי באשר הוא שם. ברוך ה' שזכינו  יהודי 

ובעל-הבית,  האברך  את  מקום  בכל  לראות 

כולם  כבן-ישיבה,  עסקים  איש  כצעיר,  זקן 

ברורה',  ה'משנה  ספר  את  בידיהם  אוחזים 

לומדים ומשננים, מתענגים ומתרוממים.

בסייעתא דשמיא נפלאה עד מאוד, התחילו 

'משנה  ללמוד  מקום  בכל  אלפים-אלפים 

הקודש  קריאת  נתקיימה  ובכך  ברורה', 

שיתרבה  'העיקר  הציבור:  לכלל  שיצאה 

הצטרפו  לא  שעדיין  אלו  ההלכה'!  לימוד 

מרגישים כעת אי-נעימות על שאינם חלק מן 

המהפיכה הגדולה הזאת! הם רואים סביבם 

נושאים  ומשננים,  הלומדים  וטובים  רבים 

וציצית  הבוקר  השכמת  בהלכות  ונותנים 

מבחוץ,  כאילו  נמצאים  הם  ואילו  ותפילין, 

מחוסר ידיעה בעניינים המדוברים...

עדיין  ונפש:  מלב  קוראים  אנו  אליהם  ובכן, 

לא מאוחר! הצטרפו עוד היום ותהיו גם אתם 

מן המתענגים בדבר הלכה ומן המתרוממים 

מלימודה וקיומה לגאון ולתפארת!!

להצטרפות ולפרטים:

888-5-DIRSHU

1-888-5-DIRSHU  |  212 SECOND STREET • SUITE 404B |  LAKEWOOD, NEW JERSEY 08701

מנין  בענין  חכמים  נחלקו  )ג:(  מנחות  במסכת 

ציציות  "ארבע  ציצית:  במצוות  שיש  המצוות 

רבי  אחת.  מצוה  שארבעתן  זו,  את  זו  מעכבות 

ישמעאל אומר, ארבעתן ארבע מצוות".

מחלוקת זו מעוררת תמיהה גדולה, כפי שהקשה 

במה  ט'(,  שורש  )סוף  המצוות  בספר  הרמב"ן 

מצוות  תרי"ג  שיש  ידוע  הרי  התנאים?  נחלקו 

מצוות,  ארבע  יש  שבציצית  נאמר  ואם  בתורה, 

מצוות  שלש  יהיו  ישמעאל  רבי  שלדברי  יימצא 

לדברי  גיסא,  ומאידך  התרי"ג.  מנין  על  יתירות 

מצוה  היא  ציצית  שמצוות  וסובר  עליו  החולק 

יימצא שיחסרו שלש מצוות ממנין תרי"ג.  אחת, 

ואם כן יש להכריע המחלוקת על ידי ספירת כל 

מצוה  היא  ציצית  מצוות  אם  יוכח  ואז  המצוות 

אחת או ארבע מצוות.

במסכת  התוספות  מקשים  לכך  דומה  תמיהה 

רבי  בין  מחלוקת  בגמרא  המובא  על  )ג.(  סוטה 

האם  פסוקים,  בשלשה  עקיבא  לרבי  ישמעאל 

הן:  ואלו  חובה.  או  רשות  הוא  בהם  שנאמר  מה 

רשות  אומר  ישמעאל  רבי   – אשתו"  את  "וקינא 

יטמא" – רבי  "לה  הוא, רבי עקיבא אומר חובה. 

חובה.  אומר  עקיבא  רבי  רשות,  אומר  ישמעאל 

אומר  ישמעאל  רבי   – תעבודו"  בהם  "לעולם 

רשות, רבי עקיבא אומר חובה. והקשו התוספות 

או  כן  ואם  תרי"ג,  הוא  המצוות  מנין  והרי  שם, 

ממנין  מצוות  שלש  יחסרו  ישמעאל  שלרבי 

מצוות  שלש  יהיו  עקיבא  שלרבי  או  התרי"ג, 

יתירות על מנין תרי"ג, ובמה מחלוקתם אחרי כי 

הרי ודאי שאחד מהם צודק, כי אי אפשר שיהא 

שנאמרו  המצוות  תרי"ג  ממנין  פחות  או  יותר 

למשה בסיני?

זו מובא בשמו של הגאון  ישוב נפלא על שאלה 

המיישב  פראג,  אב"ד  זצ"ל,  אופנהיים  דוד  רבי 

בחבירתה.  אחת   – התמיהות  שתי  את  כאחת 

המצוות  מנין  בענין  שבמחלוקת  אף  שהרי 

משנה ברורה: סימן יד עד סימן כו.

כלל  לשון הרע  – תחילת ההקדמה, עד הלכות  חיים  חפץ  מוסר: 

ב אות ה.

קנין תורה – הדף היומי: כתובות דף קז ע"א עד נדרים דף כה ע"ב.

קנין משניות: אבות פרק א משנה יד עד פרק ב משנה טו.

 לומדים החודש

החומר הנלמד בחודש סיון: סימן י"ד סעיף י' עד סימן כ"ו
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החומר הנלמד בחודש ניסן: סימן א' עד סימן ח סעיף י' 
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'דף היומי בהלכה'. מחזור שני תשע"ה - תשפ"ב

של  א  סימן  מתחילת  בס"ד  ללמוד  התחילו  זה  בחודש 
המשנ"ב. בסימן זה מבוארים גם הלכות אמירת הקרבנות 
יג את דברי הגמרא  לפני התפילה, ומביא המשנ"ב ס"ק 
במנחות שכל האומר פרשת חטאת כאילו הקריב חטאת 

וכן כל הקרבנות.

על דברי חז"ל אלו יש להקשות מדברי הגמרא בשבת )יב, 
ב( על רבי ישמעאל בן אלישע שאמר שאף שאמרו חז"ל 
שלא יקרא בשבת לאור הנר שמא יטה, אמר אני אקרא 
והיטה וכתב על פנקסו: "לכשיבנה בית  ולא אטה, וקרה 

המקדש אביא חטאת שמינה".

ויש להקשות מדוע לא הסתפק רבי ישמעאל במה שהיה 
קורא כל יום פרשת הקרבנות ובזה נחשב כאילו הקריב 

קרבנות?

אכן מכח קושיא זו הוכיחו רבים וביניהם בשו"ת הר צבי 
)מאמרי  יששכר  הבני  בעל  לו  קדם  וכבר  א(  סימן  )או"ח 
וכן הרמ"ע מפאנו בספרו  ראש חודש מאמר ב' אות ח'( 
עשרה מאמרות,  שכל הנאמר ש'נשלמה פרים שפתינו' 
ואין  שעה,  לפי  חיוב  רק  זה  הקרבנות,  ותפילת  באמירת 
בית  שכשיבנה  בודאי  אבל  לגמרי,  חיוב  ידי  בה  יוצאים 
שחיסרנו  הקרבנות  כל  את  להקריב  נצטרך  המקדש 

ולהשלים חובותינו.

ישוב נוסף בשם ספרי קדמונים הביא בעל הישועות יעקב 
)או"ח סי' א( וישוב זה בנוי על דקדוק דברי רבי ישמעאל, 
שמינה"  חטאת  אביא  המקדש  בית  "שכשיבנה  שאמר 

אלא  שמינה,  חטאת  אביא  הדגיש  מדוע  לדקדק  ויש 

הביא בשם הקדמונים, שאכן קריאת פרשת אותו קורבן, 

עולה'  ב'קרבן  או  לגבוה,  השייך  הקרבן  בחלק  מועילה 

הכהנים.  אכילת  של  חלק  בו  ואין  לגבוה,  עולה  הכל  בו 

בקרבן  וכגון  לכהנים,  חלק  גם  יש  בהם  בקרבנות  אבל 

חטאת, הרי לגבי חלק זה לא תועיל אמירת הפרשה, ולכן 

בקרבנות אלו, כשיבנה בית המקדש יהיו חייבים להשלים 

את חיוב הקרבן.

חטאת  "אביא  ישמעאל  רבי  אמר  מדוע  מובן  מעתה 

שמינה" וכונתו שיביא קרבן שיש בו גם כדי אכילת בשר 

מכל  הקרבן,  פרשת  שאמר  הגם  זה  בקרבן  כי  לכהנים, 

קרבן  להביא  המקדש,  בית  לכשיבנה  אף  יתחייב  מקום 

עבור מה שיש בו חלק לכהנים.

רבי  הגאון  מרן  הביא  סופר  החתם  בשם  נפלא  תרוץ 

ויאריך  וואזנר שה' ישלח לו רפואה שלימה  שמואל הלוי 

ימים על ממלכתו )ספר מלכים אמניך בהקדמה( על פשר 

החטאת שמינה שאמר רבי ישמעאל, שהרי אדם העובר 

על איסור דרבנן, אינו יכול להביא קרבן, אלא שכשמביא 

קרבן אחר על איסור תורה שעבר יביאהו שמן שבתוספת 

זו יכפר גם על האיסור דרבנן, ואכן רבי ישמעאל חטא גם 

יטה,  לא  שאמרו  חכמים  דברי  על  שעבר  דרבנן  באיסור 

וגם על איסור מהתורה בעצם ההטייה, ולכן אמר שיביא 

חטאת שמינה, שבתוספת זו יכפר גם על האיסור דרבנן.

לומדים
החודש

החודש הזה לכם... למה כתב רבי ישמעאל "לכשיבנה המקדש אביא חטאת שמינה" 
ולא הסתפק באמירת פרשת קרבנות?

משנ"ב הדף היומי בהלכה: סימן א' - סימן ח' סעיף י'

מוסר הדף היומי בהלכה: זכור למרים תחילת ההקדמה עד אמצע פרק יג' "ולפני מי אתה"

קנין תורה דף היומי: כתובות דף מז ע"א - עו ע"ב

קנין משניות: עדיות פרק ד' משנה יב' - פרק ז' משנה ט'

סוד ההצלחה של כל התחלה!
בשמחת התורה מתחילים בחודש זה רבבות עמך 
א'  סימן  ברורה  המשנה  לימוד  את  ישראל  בית 

במסגרת 'הדף היומי בהלכה'.

ושתי  קשות',  ההתחלות  'שכל  חז"ל  אמרו  וכבר 
בחינות של התחלות קשות יש בתחילת דבר חשוב 

וגדול -

קבלה  בו  שיש  חדש  דבר  של  התחלה  בעצם   -
להתחייב  לאדם  לו  שקשה  דבר  הוא  זמן,  למשך 

ולעמוד בו. 

- כשמדובר במשהוא רוחני גדול אשר עתיד לשנות 
לאדם את צורת חייו, לחיות כיהודי על פי השלחן 
ההתחלות  את  גם  יש  כאן  הליכותיו,  בכל  ערוך 
הרע,  היצר  של  לגיונותיו  התערבות  בגלל  קשות 
שינסה בכל כוחו להכשיל את  תכניותיו של האדם 
והנשגבה  הקדושה  במטרה  לעמוד  יוכל  שלא 

שהציב לעצמו.

על  להתגבר  שיצליח  כדי  לאדם  לו  יעמוד  מה 
מכשול ההתחלה?

לעמוד  שמצליחים  רבים  של  ההצלחה  סוד  מהו 
במטרות שהם הציבו לעצמם?

פתח  בו  הראשון  במשפט  כתובה  לכך  התשובה 
מרן השולחן ערוך את הלכות אורח חיים, משפט 

שבו מקופל סוד ההצלחה של כל התחלה!

"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו"

של  וחייו  יומו  סדר  את  עורך  השולחן  פותח  כך 
במשימות  לעמוד  להצליח  כדי   - הישראלי  האיש 
העומדות בפני האדם, החיובים המצוות האיסורים 
והסייגים - צריך הוא לדעת כי מחשבת ההתחלה 
היא הקובעת! הרצון וההכרה בתחילת דרכו בכל 

משימה היא המבטיחה הצלחה!

וההכרה והמחשבה שיודע האדם כי כל ההתחלות 
קשות, ואל לו ליפול ברוחו בקשיים העומדים וצצים 
כארי  ה"להתגבר  סוד  וזה  להצליח!  הכח  זה  לו, 
לעבודת בוראו" הידיעה שכל התחלה קשה ושיש 
הדרך  בקשיי  ליפול  שלא  כארי  לעמוד  בתחילה 

ובפיתויי היצר - היא סוד ההצלחה.

נועם  כי  מובטח  ההתחלה,  את  שתעבור  אחרי 
ימתיק  בוריה,  על  ההלכה  וידיעת  התורה  לימוד 
להגיע  בדרך  מכשול,  כל  וינכש  ויסלול  קושי,  כל 
לנקודת הסיום ששם האדם הוא כבר אדם אחר, 

יהודי על פי ההלכה בכל הליכותיו והנהגותיו.

התחל והצלח!

הצטרף
עכשיו

רבבות אלפי ישראל 
 התחילו החודש הזה

את לימוד המחזור החדש 
של הדף היומי בהלכה

 הצטרף גם אתה  ותזכה
לחיי העולם הבא

הזוכים בכרכי משנה ברורה
 על חידודי שמעתתא גליון 18 ניסן תשע"ה

בסט משנה ברורה מהדורת 'דרשו', זכה:

הרב יהודה דוד הופמן – ביתר עילית

בכרכי משנה ברורה 'דרשו' זכו:

הרב ש.ז. בלאט – ירושלים

הרב יחזקאל גיגי – ירושלים

גליון 20 סיון תשע”ה
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הרמ"א  שדברי  טז(,  ס"ק  )שם  ברורה'  ה'משנה  והוסיף 

לגבי השימוש בספרים, נאמרו גם אם לומד בהם באקראי, 

ויקרעו מרוב  ויקרא בהם הרבה  ימשך  כי חוששים שמא 

סידור  כשמוצאים  נוהגים  שהעולם  שם,  והביא  שימוש. 

בו,  להתפלל  כדי  אותו  שלוקחים  הכנסת,  בבית  תפילה 

ספרים  סידור משאר  שונה  מה  כי  לזה,  היתר  יודע  ואינו 

שאסר הרמ"א שמא יקרעו.

רבים,  של  במקומות  הנמצאים  פרטיים  סידורים  ולענין 

)משנ"ב  אויערבך  הגרש"ז  דעת  המערבי,  בכותל  וכגון 

ביצחק יקרא( היא, שאף שרושמים בהם שמות וכתובות 

בהם,  להתפלל  שמותר  מסתבר  פרטיים,  אנשים  של 

סידורים  לנדב  אנשים  אותם  דעת  הנראה  שככל  מפני 

והנהגות  'דינים  זה הובא בספר  וכעין  אלו לצורך הרבים. 

ממרן החזון איש' )פ"כ אות ז(, שהחזו"א התיר לשבת על 

כסאות שאנשים השאירו בבית כנסת, משום שעל דעת 

אשר  עד  עליהם  לשבת  אנשים  שיוכלו  שם,  הניחום  כן 

יבואו לקחתם. 

קטן שלא הגיע לחינוך, האם יכול לברך על טליתו?

לחנכו  כדי  ציצית  לקטן  שמלבישים  ישראל  נוהגים 

במצוות. וכבר מבואר כן ב'שולחן ערוך' )סימן יז סעיף ג(, 

שקטן היודע להתעטף בציצית, אביו צריך ליקח לו ציצית 

במה  כוונתו  מה  השו"ע,  בדברי  שדנו  אלא  לחנכו.  כדי 

שזה  כתב,  אכן  וברמ"א  להתעטף'.  היודע  'קטן  שכתב 

דווקא בקטן היודע להחזיק הציציות בשעת קריאת שמע 

ולשים שתיים לפניו ושתיים לאחוריו. 

בגיל  לקטן  ציצית  הוא, שמלבישים  ישראל  מנהג  אמנם, 

שלוש שנים ואף מלמדים אותו לברך עליהם, אף שבגיל 

זה הקטן עדיין אינו יודע להתעטף ולא להחזיק הציציות 

]ראה שערי תשובה ס"ק ד[. וכתב בשו"ת 'שבט הלוי' )ח"ג 

המצוות,  את  עליו  לחבב  כדי  הוא  בזה  ו(, שהטעם  סימן 

של  ורובו  ראשו  של  שיעור  בציצית  אין  אם  אף  ולכך 

הגיע  לא  שעדיין  דווקא  ]אמנם  להלבישו  אפשר  הקטן, 

הגרש"ז  כתב  וכן  הציצית.  על  לברך  וללמדו  חינוך[  לגיל 

אויערבך )שיח הלכה אות כ(, שהגם שאסור לחנך למצוות 

הפסול  בדבר  לחינוך,  הגיעו  שלא  ואף  הקטנים,  את 

מאד  חשובה  מצוה  שהיא  בציצית  מקום  מכל  למצוותו, 

ומצוותה כל היום, אין לגעור בהורים ובמחנכים המלבישים 

הגרי"ש  דעת  וכן  לברך.  אותם  ומלמדים  ציצית  אותם 

שיש  סכ"ב(,  שקר  ואיסור  חינוך  מצות  )קונטרס  אלישיב 

בהם דין חינוך להרגילם לברך אף בקטנותם.

כמה זמן קודם הנץ החמה מותר להתעטף בציצית?

ה'שולחן  פסק  בבוקר,  הטלית  על  לברך  מותר  בו  הזמן 

שבה  תכלת  בין  משיכיר  שהוא  ג(  סעיף  יח  )סימן  ערוך' 

שהוא  ט(,  ס"ק  )שם  ברורה'  ה'משנה  וכתב  שבה.  ללבן 

בריחוק  קצת  עמו  הרגיל  חברו  את  משיראה  של  שיעור 

ארבע אמות ויכירנו, והוא שיעור אחד.

בשיעור זמן זה לפי חישוב של דקות הנהוג בזמננו, נחלקו 

גדולי הפוסקים:

 ב'ביאור הלכה' )סימן נח ס"א ד"ה כמו( הביא את שיטת 

ה'פרי מגדים', שהוא בערך עשירית שעה, והיינו שש דקות 

לאחר עלות השחר. אכן כתב בשו"ת 'מנחת יצחק' )ח"ט 

סימן ט(, שגדולי זמננו כתבו שזמן זה הוא בין רבע שעה 

האם אומרים 'ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה 
בממוניה' בחפץ של קטן?

סידורים או כסאות פרטיים הנמצאים בכותל 
המערבי, האם מותר להשתמש בהם?

על  לברך  יכול  האם  לחינוך,  הגיע  שלא  קטן 
טליתו?

להתעטף  מותר  החמה  הנץ  קודם  זמן  כמה 
בציצית?

משקפיו  את  לנקות  לאדם  מותר  האם 
]glasses[ בטלית קטן שעל גופו?

במה שונה דין טלית גדול מ'חלאט' ירושלמי?

 איזה דין נלמד ממצות ציצית לצורת כתיבת 
הזמנות לחתונה ומודעות בעיתון?

מצוה  דליעבד  לאיניש  ליה  'ניחא  אומרים  האם 

בממוניה' בחפץ של קטן?

כתב  ידיעתו,  ללא  חברו  של  בטלית  השימוש  לענין 

ולברך  ליטלה  ד( שמותר  יד סעיף  )סימן  ערוך'  ה'שולחן 

עליה ולהתעטף בה ]ובלבד שיקפל אותה כפי שמצאה[.

ובטעם הדבר, כתב ה'משנה ברורה' )שם ס"ק יג(, שהוא 

בממוניה'.  מצוה  דליעבד  לאיניש  ליה  'דניחא  משום 

אם  ודווקא  באקראי,  כן  עושה  הוא  אם  רק  היינו  ואולם, 

שם.  נמצאת  שהיא  מקום  באותו  בטלית  משתמש  הוא 

אסור להשתמש בטלית בקביעות וכן אין להוציאה מבית 

הכנסת או להכניסה לשם מבחוץ.

ולענין טלית של קטן, אם מותר להשתמש בה ללא ידיעתו 

מטעם שגם בקטן שייך לומר ש'ניחא ליה לאיניש דליעבד 

מצוה בממוניה', בשו"ת 'אגרות משה' )או"ח ח"ב סימן קז( 

ומותר  לאיניש'  ליה  'ניחא  אומרים  קטן  לגבי  שגם  כתב, 

להשתמש באקראי בחפץ מצווה שלו אף ללא ידיעתו. 

נדון נוסף דן ה'אגרות משה' )שם סימן קו(, האם מטעם 

להשתמש  אשה  גם  יכולה  לאיניש'  ליה  'ניחא  של  זה 

זו  במצוה  מחוייבת  שאינה  אף  אחר,  של  מצוה  בחפצי 

]וכגון נטילת לולב של אחר שלא מדעתו בשאר ימים של 

סוכות[. וכתב שם, שכיון שבנטילת לולב מקיימת האשה 

ועושה',  מצוה  'שאינו  מדין  בה,  מֻצווה  שאינה  אף  מצוה 

לכך גם עליה נאמר כלל זה שנוח לו לאדם שהיא תקיים 

ב'שולחן  המבואר  מהדין  כן  והוכיח  בממונו.  המצוה  את 

אינו  התפילה  בשעת  העיטוף  שהרי  טלית,  לענין  ערוך' 

זאת  ובכל  טוב,  מנהג  רק  אלא  מדרבנן,  לא  ואפילו  חיוב 

אמרינן בכך חזקה ד'ניחא ליה לאיניש', משום שסוף-כל-

סוף הוא מקיים מצוה בעיטוף, ואם כן הוא הדין באשה.

סידורים או כסאות פרטיים הנמצאים בכותל המערבי, 

האם מותר להשתמש בהם?

השימוש  היתר  את  כתב  בו  ערוך',  ב'שולחן  זה  בסעיף 

לא  זה  שדין  הרמ"א  הוסיף  מדעתו,  שלא  חברו  בטלית 

נאמר לגבי השימוש בספרים של חברו שלא מדעתו, כיון 

שחוששים שמא יקרע אותם בעת לימודו.

לחצי שעה לאחר עלות השחר.

בירושלים שהשיעור  כתב, שנהגו  יח(  )ס"ק  החיים'  ב'כף 

הוא 60 דקות קודם הנץ החמה. ובספר 'נברשת' )שפיצר, 

ח"א סימן נח ס"א( כתב שהוא 25 דקות קודם הנץ החמה. 

ודעת הגרש"ז אויערבך )משנ"ב ביצחק יקרא ס"ק ט( היא, 

שהוא פחות מ-50 דקות קודם הנץ החמה.

)פי"ב(  תמיד'  ה'עולת  מאוחר.  יותר  שהוא  שכתבו,  ויש 

החמה.  הנץ  קודם  דקות   40 שהוא  אומרים  שיש  הביא, 

ובשו"ת 'אגרות משה' )או"ח ח"ד סימן ו( כתב שהוא בדק 

ומצא שהוא בין 35 ל-40 דקות קודם הנץ החמה. והגר"י 

קמינצקי )אמת ליעקב או"ח עמוד כז( כתב, שאינו פחות 

מ-36 דקות קודם הנץ.

ודעת הגרי"ש אלישיב )ישא יוסף או"ח סימן ד( היא, שלא 

כדאי להתעטף אלא תוך 30 דקות קודם הנץ החמה.

 ]glasses[ משקפיו  את  לנקות  לאדם  מותר  האם 

בטלית קטן שעל גופו?

אלא  קדושה,  כתשמישי  נחשבים  אינם  וציצית  טלית 

)סימן  ערוך'  ה'שולחן  שפסק  אף  ולכן,  מצוה.  כתשמישי 

כא( שבגד הציצית אסור להשתמש בו לתשמיש מגונה, 

שמותר  יב(  )ס"ק  ברורה'  ה'משנה  כתב  מקום  מכל 

להשתמש בו כל תשמיש שאינו מגונה.

אכן, לענין אם מותר לעשות כן בעוד הטלית או הציצית 

מצוותו,  את  בה  מקיים  שהוא  בשעה  האדם  על  לבושה 

המיוחד  גדול  טלית  שלגבי  )שם(,  ברורה'  ה'משנה  כתב 

כחוטי  שחומרתו  אומרים  ויש  הפוסקים,  נחלקו  לתפילה 

להשתמש  אסור  מצוה  ביזוי  שמשום  עצמם,  הציצית 

קטן  טלית  לגבי  אבל  מגונה.  שאינו  תשמיש  אף  בהם 

כתב ה'משנה ברורה', שלכל הדעות מותר להשתמש בה 

מיוחד  ואינו  הוא  הדיוט  לבוש  כי  מגונה,  שאינו  תשמיש 

לתפילה ואף מותר לשכב בו בלילה.

בטלית   ]their  glasses[ לנקות משקפיהם  הרגילים  ויש 

מותר  האם  בפוסקים  ודנו  בו,  לבושים  כשהם  הקטן 

סימן  ח"א  תשובות  )קובץ  אלישיב  הגרי"ש  דעת  הדבר. 

ג( היא, שכיון שדרך בני אדם לעשות כן גם בבגד חשוב, 

את  בטלית  לנקות  ומותר  מגונה,  תשמיש  נחשב  זה  אין 

דוד'  'נפש  בספרו  האדר"ת  הרב  כתב  וכן  המשקפים. 

)אות סז(, שמנהגו לנקות משקפיו בטליתו בזמן התפילה 

והלימוד.

שלמה,  )הליכות  אויערבך  הגרש"ז  דעת  גיסא,  מאידך 

לנקות  נכון  שאין  היא,  יט(  אות  הלכה  דבר  פ"ג  תפילה 

ואף  קטן,  בטלית  ובין  גדול  בטלית  בין  בטליתו,  משקפיו 

נראה שמעיקר הדין הדבר אסור. 

במה שונה דין טלית גדול מ'חלאט' ירושלמי?

ה'שולחן  פסק  כך  הכסא,  לבית  בציצית  להיכנס  מותר 

)ס"ק  ברורה'  ב'משנה  וביאר  ג(.  סעיף  כא  )סימן  ערוך' 

יד(, דהיינו דווקא לגבי טלית קטן שלובשו כל היום, אבל 

בה  להיכנס  נכון  אין  לתפילה,  רק  המיוחדת  גדול  טלית 

לבית הכסא.

המיוחד  בגד  בכל  הוא  ברורה'  ה'משנה  שכתב  זה  ודין 

הכיפורים,  ביום  ללובשו  שנוהגים  הקיט"ל  כגון  לתפילה, 

שאסור להיכנס עמו לבית הכסא, כיון שהוא בגד המיוחד 

הצטרף לרבבות לומדי הדף היומי בהלכה בכל רחבי תבל
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זצ"ל,  מאוסטילא  טברסקי  פנחס  רבי  לאדמו"ר 

שהתפרסם כאחד מגדולי התורה וצדיקי החסידות, 

אורבים  ימ"ש  שהנאצים  השואה  בתקופת  נודע 

לנפשו ומחפשים אחריו. הוא התחפש ליהודי פשוט 

מהמון העם, ברח והסתתר במקום מחבוא, והמשיך 

בעמלו הגדול בתורה, ואף הגביר כוחו בעמל התורה 

למקורביו,  סיפר  הוא  הרגילים.  מבזמנים  יותר 

שחותנו, האדמו"ר רבי יששכר דוב מבעלזא זצ"ל, 

הראשונה,  העולם  מלחמת  בעת  לחסידיו  אמר 

נשפך  יהודי  שדם  בהיות  כי  שאת,  ביתר  שילמדו 

כמים, רח"ל, אם כן אין שמחה לפני הקב"ה כביכול, 

יותר  התורה  התמדת  את  להגביר  צריכים  ולפיכך 

והוסיף  יתברך.  לפניו  שמחה  לגרום  כדי  מהרגיל, 

רבי פנחס זצ"ל, שאם כך היו הדברים אז, על אחת 

הלכות  ללמוד  בע"ה  מתחילים  הבא  בחודש 

מפורטים  שבו  ל"ב,  סימן  את  ובתוכם  תפילין, 

לפרטיהן  תפילין  כתיבת  דיני  כל  באריכות 

ומושגים  פרטים  זה  בסימן  שיש  מכיון  הרבים. 

מתעסקים  שאינם  לאלו  מוכרים  שאינם  רבים 

בכתיבת הפרשיות או עשיית הבתים, לכך רבים 

צורך  להם  שאין  בחושבם  לימודו,  על  מדלגים 

בכך. ונביא בזה מדברי מרנא ה'חפץ חיים' זצ"ל, 

שעורר על הצורך שכל אדם ילמד הלכות אלו.

התחזקות  שער  )ח"ב  עולם'  'שם  בספרו 

אלו  הלכות  לדעת  צריך  אדם  שכל  כתב,  פ"ז( 

הבתים  ועשיית  התפילין  פרשיות  כתיבת  של 

והרצועות, להלכה ומעשה. שאם לא יהיו הבתים 

כלל.  המצוה  מקיים  אינו  הרי  כדין  מרובעים 

שבמקום  ומצוי  מעכבת,  הרצועות  שחרות  וכן 

מתלבנת,  והרצועה  מתקלפת  השחרות  הקשר 

כראוי,  ולהשחיר  מאד  זה  על  להשגיח  וצריך 

ששם הוא עיקר המצוה. וביותר בעניני הפרשיות 

צריך לדעת אם נכתבו כדין, שהפרשיות שאדם 

קונה מן השוק ואינו מכיר שנכתבו על ידי סופר 

יודע  שאינו  מי  שכתבם  מאד  מצוי  מומחה, 

הלכות כתיבה ודיני חק תוכות. ועוד, שראוי לכל 

האותיות  תמונת  דיני  בעצמו  שידע  שמים  ירא 

וישגיח על פרשיותיו אם נכתבו כדין.

ידיעה בענין  ובנוסף לכך, מצוי שמחמת חיסרון 

העיקר,  את  ומניחים  הטפל  את  תופסים  זה 

כמה וכמה בימים אלו, כאשר ישראל מובלים כצאן 

לטבח ובכל יום נהרגים אלפים רבים, ודאי שחייבים 

יותר ויותר להתחזק בלימוד תורתנו הקדושה.

וללמוד  להתחזק  אפשר  כיצד  אותו:  שאלו  פעם 

ומחדרים  חרב  תשכל  מחוץ  כאשר  כאלו,  בימים 

רבי  מהרה"ק  באימרה  פנחס  רבי  השיב  אימה? 

ברוך ממעז'יבוז' זצ"ל, שאמר פעם: הדבר המפחיד 

דרבנן  קל  מנדנוד  זאת  ובכל  קוזאק,  הוא  ביותר 

הרי  פנחס:  רבי  וסיים  יותר'.  מפחד  אני  בהלכה 

דרבנן,  איסור  ואינו  דרבנן  נדנוד  אינו  תורה  ביטול 

אלא הוא איסור דאורייתא!'

בדברים  ומקילים  רחוקות  בחומרות  מחמירים 

ולפעמים  בהם,  להחמיר  בפוסקים  המפורשים 

אנו,  ורואים  קולא.  לידי  מביאה  עצמה  החומרא 

שמחמירים  במצוות,  המדקדקים  מן  כמה  שיש 

ואתרוג,  לולב  מצות  עבור  רב  ממון  ומפזרים 

הראשון,  ביום  אחד  לרגע  מדאורייתא  הנוהגת 

ומאידך  החג,  ימי  בשאר  רגעים  לכמה  ומדרבנן 

גיסא הם מקילים לענין תפילין, שקיום מצוותם 

וכן  כשעה,  למשך  ויום  יום  כל  מדאורייתא 

מקילים הם לענין מזוזה, שקיום מצוותה הוא כל 

יום ויום בכל רגע ורגע.

ללמוד  צריכים  שאינם  האומרים,  רבים  יש 

הלכות אלו, כי הם סומכים על הסופרים כותבי 

הפרשיות שהם יראי שמים, וכן על עושי הבתים 

כתב  כבר  אמנם  שמים.  ויראי  מדקדקים  שהם 

אין  שבזמננו  ב(,  סי'  )ח"ז  הלוי'  'שבט  בשו"ת 

סת"ם  כתיבת  אצל  המצויים  שרוב  חזקה 

סופר'  'חתם  בשו"ת  שכתב  וכפי  הם,  מומחים 

מהם  שרבים  בדורו,  הסופרים  על  פג(  סי'  )ח"ו 

אינם בקיאים בדין ומכשילים את הקונים בהנחת 

יש בידיעת  כן תועלת רבה  תפילין פסולות. על 

ועושה  הסופר  עם  מועט  שבדיבור  אלו,  הלכות 

הבתים אפשר לראות את מידת ידיעתו, בקיאותו 

והקפדתו על דיני הכתיבה והעשייה.
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חיזוק
הלב של סימן ל"בבהלכה

 במה שונה דין טלית גדול 
מ'חלאט' ירושלמי?

מותר להכנס בציצית לבית הכסא, כך פסק השו"ע )סימן כא 
סעיף ג(. ובמשנה ברורה )ס"ק יד( סייג הדברים שזה דוקא לגבי 

טלית קטן שלובשו כל היום, אבל טלית גדול שמיוחדת רק 
לתפילה, אין נכון שיכנס בה לבית הכסא.

ודין זה כתב המשנה ברורה הוא בכל בגד המיוחד לתפילה 
וכגון לבוש הקיט"ל שנוהגים ללובשו ביום הכיפורים שיהיה 
המיוחד  בגד  שהוא  כיון  הכסא,  לבית  עמו  להכנס  אסור 
לתפילה ]אכן לענין האם מותר רק להטיל מים עמו, כבר 
יח(  )סימן תרי ס"ק  יום הכיפורים  כתב המשנה ברורה בהלכות 
כונתו  האם  דעתו  בביאור  הפסוקים  נחלקו  אך  שמותר, 
או  קבוע,  הכסא  בבית  שלא  דוקא  מים  להטיל  שמותר 
זה  כל  ראה  קבוע,  הכסא  בבית  אף  מותר  מים  שלהטיל 

במשנה ברורה דרשו סימן כא בביאורים הערה 10[.

ביום  ללובשו  שנוהגים  הירושלמי  ה'חלאט'  דין  חלוק 
הכיפורים, שדעת הגרי"ש אלישיב )הלכות חג בחג ימים נוראים פכ"א 
הערה 194( שאינו נחשב בגד המיוחד לתפילה, אלא רק בגד 

של ימים נוראים, ומותר להכנס עמו לבית הכסא.

איזה דין נלמד ממצות ציצית לצורת 
כתיבת הזמנות לחתונה ומודעות בעיתון?

שהזהיר  כתב  ו(  סעיף  כד  )סימן  ציצית  הלכות  בסוף  השו"ע 
המשנה  וכתב  השכינה,  פני  ורואה  זוכה  ציצית  במצות 
ברורה )ס"ק ט( שמצוה לעשות טלית נאה וציצית נאה, שנאמר 

"זה קלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוות.

הוסיף המשנה ברורה שיש הנוהגים מחיבוב המצוה, לרקום 
לעשות  ואין  הטלית,  או  הציצית  על  תורה  של  פסוקים 
)יו"ד סימן רפג( בשם שו"ת  יוסף  ובטעם הדבר כתב הבית  כן. 
ולא תשמיש  היא  הרמב"ם שכיון שהציצית תשמיש מצוה 
ולבית  הכסא  לבית  עמה  יכנס  שמא  לחוש  יש  קדושה, 
הטבילה, ויבוא דברי התורה הרקומים על הטלית לידי בזיון.

דין זה גם כתב המשנה ברורה בהלכות סוכה )סימן תרלח ס"ק 
כד( לגבי כתיבת הפסוק "בסוכות תשבו שבעת ימים" על גבי 

דלעת כדי לתלותה בסוכה לנוי, כדי שלא יבואו לידי בזיון.

ומדין זה הורה הגרי"ש אלישיב )קובץ תשובות ח"א סימן קטו( שאין 
או  ולשמחה  לחתונה  בהזמנות  תורה  של  פסוקים  לכתוב 
במודעות בעיתון, כי יש חשש גדול שדברי התורה והפסוקים 

יבואו לידי בזיון.

יוצא מן הכלל בדין זה מצינו בהלכות תפילין שכתב המשנה 
נייר  גבי  על  פסוקים  לכתוב  שמותר  ג(  ס"ק  מ  )סימן  ברורה 
בעצם  שאין  הטעם  אמנם  הכנסת.  בית  בפתח  ולתלותן 
לענין  שמצאנו  וכמו  בזיון  הפסוקים  עם  הניירות  תליית 
תפילין שאסור לתלותם משום בזיון, כתב המחצית השקל 
)סימן מ ס"ק א( בשם המהרי"ט, שכיון שנכתבו ניירות אלו לצורך 

תלייתן בבית הכנסת כדי לעורר את העם לחזור בתשובה, 
מנת  על  שנעשו  תפילין  כן  שאין  בזיון,מה  משום  בזה  אין 
להניחם על הראש ועל היד ולא לעל מנת לתלותן ולכן יש 

בתלייתם בזיון."

אכן טעם נוסף כתב הרמב"ם שם, שאסור לכתוב פסוקים 
ברורה  במשנה  כתב  וכן  שלם,  ספר  כשאינם  התורה  מן 
וכשכותב פסוקים הכתובים בסידורים, כתב  )סימן תרלח שם(. 

המחצית השקל )שם( שאין איסור בדבר.
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מגדולי  כאחד  שהתפרסם  זצ"ל  מאוסטילא  טברסקי  פנחם  רבי  הגה"ק 

והיה חתנו של מרן  רבי ישככר דוב מבעלז  התורה ברחבי העולם היהודי, 

ומחפשים  לנפשו,  אורבים  ימ"ש  שהנאצים  השואה  בתקופת  נודע  זיע"א, 

אחריו כאחד ממנהיגי היהדות, הוא התחפש ליהודי פשוט מהמון העם, וברח 

כוחו  הגביר  ואף  בתורה,  הגדול  בעמלו  והמשיך  מסתור,  במקום  והסתתר 

זצ"ל אמר  לזמנים הרגילים, למקורביו סיפר שחותנו  בעמל התורה מעבר 

לתלמידיו בעת מלחמת העולם הראשונה, ללמוד ביתר שאת באומרו: שהיות 

ודם יהודי נשפך כמים רח"ל אם כן, אין שמחה לפני הקב"ה כביכול, לפיכך 

צריכים להגביר את התמדת התורה, יותר מהרגיל, כדי לגרום שמחה לפניו 

יתברך, והוסיף רבי פנחס זצ"ל שאם כך היו הדברים אז, על אחת כמה וכמה 

בימים אלו, כאשר ישראל מובלים כצאן לטבח, ובכל יום נהרגים אלפים רבים 

בודאי שחייבים יותר ויותר להתחזק בלימוד תורתינו הקדושה

תשכל  כאלו כשבחוץ  בימים  וללמוד  כיצד אפשר להתחזק  פעם שאלוהו: 

חרב ומחדרים אימה?, השיב רבי פנח באימרה מהרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז 

זיע"א שאמר פעם: הדבר המפחיד ביותר הוא קוזאק, ובכל זאת מנדנוד קל 

דרבנן בהלכה, אני מפחד יותר', וסיים רבי פנחס: והרי ביטול תורה הוא אינו 

נדנוד דרבנן ואינו איסור דרבנן, הוא איסור דאורייתא!'.

מעשה
של

הלכה

בחודש הבא בע"ה מתחילים ללמוד הלכות תפילין, ובתוכם את סימן ל"ב שבו מפורטים באריכות 
כל דיני כתיבת תפילין לפרטיהן הרבים, סימן זה כיון שמורכב הוא מפרטים ומושגים רבים שאינם 
מוכרים לאלו שאינם מתעסקים בכתיבת הפרשיות או עשיית הבתים, לכך רבים הם המדלגים על 
לימודו, בחושבם שאין להם צורך בכך, ונביא בזה מדברי מרנא החפץ חיים זיע"א שעורר על הצורך 

של כל אדם ללמוד הלכות אלו ואלו הם דבריו:

כתב רבנו הח"ח בספרו שם עולם )ח"ב שער התחזקות פ"ז( שכל אדם צריך לדעת הלכות אלו של כתיבת 
פרשיות התפילין ועשיית הבתים והרצועות, להלכה ומעשה, שאם לא יהיו הבתים מרובעים כדין 
אינו מקיים המצוה כלל. וכן שחרות הרצועות מעכבת, ומצוי שבמקום הקשר השחרות מתקלפת 
והרצועה מתלבנת, וצריך להשגיח על זה מאד ולהשחיר, ששם הוא עיקר המצוה. וביותר בעניני 
הפרשיות צריך לדעת אם נכתבו כדין, שהפרשיות שקונים מן השוק ואינו מכיר שנכתבו ע"י סופר 
מומחה, מצוי מאד שכתבם מי שאינו יודע הלכות כתיבה ודיני חק תוכות. והוסיף שבאמת ראוי לכל 

ירא שמים שידע בעצמו דיני תמונת האותיות וישגיח על פרשיותיו אם הם נכתבים כדין. 

העיקר,  את  ומניחים  הטפל  את  תופסים  זה  בענין  ידיעה  חיסרון  שמחמת  מצוי  לכך,  ובנוסף   
ולפעמים  בהם,  להחמיר  בפוסקים  המפורשים  בדברים  ומקילים  רחוקות  בחומרות  ומחמירים 
החומרא עצמה מביאה לידי קולא. ולפעמים אף המדקדקים במצוות שמחמירים ומפזרים ממון 
רב עבור מצות לולב ואתרוג, הנוהגת מדאורייתא לרגע אחד ביום הראשון, ומדרבנן לכמה רגעים 
בשאר ימי החג, מקילים לענין תפילין, שקיום מצוותם מדאורייתא כל יום ויום למשך כשעה, ולענין 

מזוזה שקיום מצותה כל יום ויום בכל רגע ורגע.

שכותבים  הסופרים  על  סומכים  הם  כי  אלו  הלכות  ללמוד  צריכים  שאינם  שואמרים  רבים  ויש 
הפרשיות שהם יראי שמים, וכן על העושי הבתים שהם מדקדקים ויראי שמים, ועליהם כבר כתב 
בשו"ת שבט הלוי )ח"ז סי' ב( שבזמננו אין חזקה שרוב המצויים אצל כתיבת סת"ם מומחים הם, וכפי 
שכתב בשו"ת חת"ס )ח"ו סי' פג( על הסופרים בדורו שרבים מהם אינם בקיאים ומכשילים את הקונים 
בהנחת תפילין פסולות. ועל כן תועלת רבה יש בידיעת הלכות אלו, שבדיבור מועט עם הסופר 

ועושה הבתים אפשר לראות את רמת ידיעתו, בקיאותו והקפדתו על דיני הכתיבה והעשיה.

'הדבר המפחיד ביותר הוא 
'קוזאק' ומנדנוד קל  בהלכה 
בדין דרבנן אני מפחד יותר'

בחודש זה לומדים הלכות ציצית, 
ובחודש הבא בעזרת ה' מתחילים הלכות תפילין.

אל תחמיץ את ההזדמנות  לדעת את ההלכות על בוריין. 
הצטרף עכשיו לעשרות אלפי הלומדים!

ה'משנה  כתב  כבר  עמו,  מים  להטיל  רק  ]אכן  לתפילה. 

ברורה' בהלכות יום הכיפורים )סימן תרי ס"ק יח(, שמותר. 

אמנם, נחלקו הפסוקים בביאור דעתו, האם כוונתו שמותר 

להטיל מים דווקא שלא בבית הכסא קבוע, או שמותר אף 

בבית הכסא קבוע – ראה כל זה ב'משנה ברורה' מהדורת 

'דרשו' סימן כא, בביאורים הערה 10[.

ביום  ללובשו  שנוהגים  הלבן  הירושלמי  ה'חלאט'  ואמנם, 

ימים  בחג  חג  )הלכות  אלישיב  הגרי"ש  דעת  הכיפורים, 

המיוחד  בגד  נחשב  היא שאינו   )194 הערה  פכ"א  נוראים 

לתפילה, אלא רק בגד של ימים נוראים, ומותר להיכנס עמו 

לבית הכסא.

איזה דין נלמד ממצות ציצית לצורת כתיבת הזמנות 

לחתונה ומודעות בעיתון?

סעיף  כד  )סימן  ציצית  הלכות  בסוף  ערוך'  ה'שולחן  כתב 

וכתב  השכינה.  פני  ורואה  זוכה  ציצית  במצות  שהזהיר  ו(, 

ה'משנה ברורה' )ס"ק ט(, שמצוה לעשות טלית נאה וציצית 

ודרשו חז"ל  ואנוהו',  'זה א-לי  נאה, שנאמר )שמות טו, ב( 

)שבת קלג:(: 'התנאה לפניו במצוות'.

חיבוב  מטעם  הנוהגים  שיש  ברורה',  ה'משנה  והוסיף 

המצוה, לרקום פסוקים של תורה על הציצית או הטלית, 

ואין לעשות כן. ובטעם הדבר, כתב ה'בית יוסף' )יו"ד סימן 

רפג( בשם שו"ת הרמב"ם, שכיון שהציצית תשמיש מצוה 

היא ולא תשמיש קדושה, יש לחוש שמא יכנס עמה לבית 

על  הרקומים  התורה  דברי  ויבואו  הטבילה,  ולבית  הכסא 

הטלית לידי בזיון.

דין זה כתב ה'משנה ברורה' גם בהלכות סוכה )סימן תרלח 

ס"ק כד( לגבי כתיבת הפסוק 'בסוכות תשבו שבעת ימים' 

על גבי דלעת ]melon[ כדי לתלותה בסוכה לנוי, שאסור 

כדי שלא יבוא הפסוק לידי בזיון.

)קובץ תשובות ח"א סימן  זה הורה הגרי"ש אלישיב  ומדין 

לחתונות  בהזמנות  תורה  של  פסוקים  לכתוב  שאין  קטו(, 

שדברי  גדול  חשש  יש  כי  בעיתון,  במודעות  או  ולשמחות 

התורה והפסוקים יבואו לידי בזיון.

יוצא מן הכלל בדין זה מצינו בהלכות תפילין, שכתב ה'משנה 

]וכן  ג( שאף שאסור לתלות תפילין  )סימן מ ס"ק  ברורה' 

ספרים[, מותר לכתוב פסוקים על גבי נייר ולתלותן בפתח 

בית הכנסת. והטעם מבואר ב'מחצית השקל' )סימן מ ס"ק 

א( בשם המהרי"ט, שכיון שנכתבו ניירות אלו לצורך תלייתן 

בבית הכנסת כדי לעורר את העם לחזור בתשובה, אין בזה 

משום בזיון, מה שאין כן תפילין שנעשו על מנת להניחם 

על הראש ועל היד ולא על מנת לתלותן ולכן יש בתלייתם 

בזיון.

אכן טעם נוסף כתב הרמב"ם שם, שאסור לכתוב פסוקים 

ברורה'  ב'משנה  כתב  וכן  שלם,  ספר  כשאינם  התורה  מן 

וכשכותב פסוקים הכתובים בסידורים,  )סימן תרלח שם(. 

כתב ה'מחצית השקל' )שם(, שאין איסור בדבר.



לאור החסידות

החזק במוסר...

לחידודי שמעתתא...

4 FOR DEDICATION OPPORTUNITIES PLEASE CALL  732.987.3948 EXT. 105 OR EMAIL AG@DIRSHUNJ.ORG

עיון בדבר הלכה

בה  שיש  מלבד  בציצית,  ההסתכלות  מעלת 

בכל  עשה  מצות  מהראשונים,  כמה  לדעת 

זו לזכור את מצוות  הסתכלות כשמכוין בראיה 

ה', יש בה גם מעלות נוספות וסגולות לכל דבר 

וענין.

בציצית  להסתכל  הדורות  צדיקי  נהגו  כבר 

זוכים בזה לכל השפע  בכל הזדמנות, אחרי כי 

ולהינצל מצרות רבות:

קבלה  וכן  מה(:  )פרק  כתב  הישר'  'קב  בספר 

בטלים  יושבים  היו  שאם  מעשה,  מאנשי  בידי 

מן המצוות, היו ממשמשים בציציות ומסתכלים 

בהם, כי ההסתכלות בציצית ענין גדול ותקומה 

פעמים  שתי  ומכוונים  וכו',  בגלות  השכינה  אל 

'תכלת',  כמנין  גימטריה  'ציצית'  תיבת  'עין' עם 

ובזה מסיר החושך שמפסיק ביננו ובין השכינה.

, פרשת שלח( כתב,  )קרלין  'בית אהרן'  בספר 

שההסתכלות בציצית היא סגולה ליראת שמים 

כי אותיות 'ראיה' הן אותיות 'יראה'.

בספר 'טעמי המנהגים' בשם ה'כתב יושר' בשם 

בציצית  ההסתכלות  כי  כתב,  האריז"ל  כתבי 

מועילה מאד לפרנסה.

הקדוש  הספר  את  ללמוד  מתחילים  זה  בחודש 

חלק  בלימוד  הרע,  לשון  הלכות  על  חיים'  'חפץ 

המוסר של 'הדף היומי בהלכה'.

מגור  אמת'  ה'אמרי  בעל  כתב  לחסידיו,  במכתב 

זצ"ל דברים תקיפים ביותר, בענין חומר עוון לשון 

הרע והתועלת מן הלימוד בספר 'חפץ חיים'. וזה 

לשונו:

עוד זאת אדרוש מכם, כאשר רבו הצרות מבית 

ומבחוץ, ונאמנים דברי חז"ל בגלות הזה מטעם 

לשון הרע ושנאת חינם, ולזאת אבקש להתחזק 

בענין שמירת הלשון, מלשון הרע ושנאת חינם. 

בספר 'אוצר החיים – מנהגי צאנז' )אות כ( בשם 

ה'חוזה מלובלין' זצ"ל כתב, שההסתכלות בציצית 

היא סגולה לחולה שיתרפא. 

כתב, שראיית  )פרשת שלח(  סופר'  'חתם  בספר 

הציצית היא סגולה לזכרון.

כתב,  שלח(  )פרשת  אלימלך'  'נועם  בספר 

בראייה  האדם  את  מזכה  בציצית  שההסתכלות 

של חזון ונבואה.

קיצור  בשם  כתב  כה(  )ס"ק  החיים'  'כף  בספר 

להסיר  מועילה  הציצית  כנף  שראיית  השל"ה, 

בספר  כתב  וכן  'כעס'.  בגימטריא  שכנף  הכעס, 

'שומר אמונים' )הקדמון(. ובספר 'קב הישר' )פרק 

פה( כתב, שבשעה שלובש הציצית עת רצון היא 

להתפלל שינצל מקנאה שנאה וכעס.

הרחיד"א )דבש לפי, מערכה צ אות כז( כתב על פי 

ה'ילקוט ראובני', שראיית הציצית מועילה להינצל 

מעינא בישא.

ב'שער הכוונות' )דרוש ז( כתב, שלהסתכל בציצית 

בכל שעה היא תועלת גדולה לנשמה.

בספרו  חיים', שכתב  ה'חפץ  מרנא  בדברי  ונסיים 

'שמירת הלשון' )חתימת הספר(: 'מה נכון לראות 

שעולה  בעת  ובפרט  ביום,  פעמים  כמה  הציצית 

איזה מחשבה שאינה טהורה על לבו או כעס, טוב 

מאד להסתכל אז בציצית, ואז יפקע היצר'.

ועצתי שתלמדו בספר חפץ חיים ושמירת הלשון 

עכ"פ בב' ימים בשבוע. ואעידה עלי שמים וארץ, 

בעצמי  הרגשתי  הנ"ל  כי אחרי שגמרתי הספרים 

במידותיו  השלם  גם  ולזאת  לטובה,  פעולה  בזה 

יתפעל מזה. ואחשוב שזה שאמר הרוכל לר' ינאי, 

לאו אנת ודכוותך, עם כל זה אטרח עליה ר' ינאי – 

להראות כי הכל צריכים לזה.

אדמו"ר  כ"ק  בנו,  זה  במכתב  שדייק  מה  לציין  יש 

אמת'  ה'אמרי  גילה  שבלשונו  זצ"ל,  שמחה'  ה'לב 

במידותיו'.  'שלם  שהוא  הגדולה  מעלתו  רום  את 

ולדידן יש כאן לקח עצום, שאף גדול וקדוש מושלם 

של  בנו  ובן  וק"ו  זה,  מלימוד  תועלת  הרגיש  כמוהו 

ק"ו הוא זה לנו!

הצטרף גם אתה
לאלפי לומדי

ה’דף היומי בהלכה’

1-888-5-DIRSHU
INFO@KOLLELDIRSHU.ORG

‘בל תוסיף’ בלבישת ציצית בלילה
שלילה  הרמב”ם  שיטת  את  הביא  ס”ג  יח  סי’  ערוך’  ה’שולחן 

אינו זמן ציצית. ויש לעיין לשיטתו, האם הלובש ציצית בלילה 

עובר על איסור ‘בל תוסיף’. ואף אם נאמר שאינו עובר על ‘בל 

לקמן  ברורה’  ה’משנה  כתב  שהרי  קשה,  מקום  מכל  תוסיף’, 

)סי’ תרסו ס”ק ה( שאסור לאכול בסוכה ביום השמיני אם לא 

כיון שאף שאינו עובר על  היכר שאינה לשם מצוה,  עשה בה 

‘בל תוסיף’ בלא כוונה למצוה, מכל מקום אסור משום ש’נראה 

כמוסיף’. ואם כן מדוע לא יהא אסור ללבוש ציצית בלילה מפני 

שנראה כמוסיף.

עוד יש לעיין במה שכתב הרמ”א )סי’ טו ס”א( שאסור להתיר 

ציצית מבגד של בר-חיובא, האם לשיטת הרמב”ם שלילה אינו 

זמן ציצית, יהיה מותר בלילה להתיר ציצית מן הבגד. 

 תשובות יש לשלוח לפקס
 732-987-3949 עד  ט”ו סיון תשע”ה.
 השולחים תשובה נכונה יכנסו להגרלה
על סט משנה ברורה מהדורת דרשו.

תשובות לחידודי שמעתתא
גלון 18 ניסן תשע”ה

בנידון ששאלנו, האם הישן במיטה עליונה מונה ד’ אמות לגבי 

ממקום  רק  או  העליונה  מהמיטה  בבוקר,  ידיו  לנטילת  הליכה 

רבינוביץ,  שלמה  הרב  וביניהם  רבים,  ציינו  לארץ,  ירידתו 

למחלוקת בנידון זה. ה’חלקת יעקב’ )או’’ח ח’’א( נוטה להקל, 

ואילו  הגובה.  את  מצרפים  ולא  לרוחב  רק  אמות  ד’  שמונים 

בגובה,  קולא  צד  ליה  שמיע  לא  ס”ז(  )ח’’ז  ישראל’  ה’דברי 

ולכתחילה יטול ידיו למעלה. 

ורבים הוסיפו לציין, ומהם הרב יוסף צבי רינהולד, לדברי הגר’’ח 

קניבסקי שליט’’א, שהובאו בספר ‘דעת נוטה’, שנידון זה תלוי 

בספק האם יש תחומין למעלה מי’. ולמעשה נוטה דעתו למנות 

ד’ אמות רק ברוחב ולא בגובה. 

עוד קיבלנו תשובות רבות, ומהם מהרב דניאל לוינגר, שכתבו 

לגבי מי שהמים  ב(  )סי’ א ס”ק  פי דברי ה’שערי תשובה’  על 

ילך  אלא  אמות,  מד’  פחות  פחות  ילך  שלא  ממנו  רחוקים 

במרוצה, משום שעיקר הטעם בנטילה הוא שלא להשהות על 

עצמו את הרוח הרעה זמן רב, ולפי זה, שהדבר תלוי בשהיית 

יש למנותם מזמן תחילת רדתו מהמיטה  זמן הילוך ד’ אמות, 

העליונה.

נקודת-אור ממוסרי מרנא ה’חפץ חיים’ הנלמד בחודש זה בספר ‘זכור למרים’

"וראיתם אותו" סגולה לכל דבר!

שו”ע סימן ט סעיף א:

'טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך'.

מה פעל על בעל ה’אמרי אמת’ מגור 
זצ”ל, פעולה לטובה?


