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 פרשת בשלח
 האם יש להקפיד לשמור הטלית הנאה לשבת

 וְַאְנוֵהּו" ֵאִלי פט"ו פ"ב "ֶזה

 

מפורסמת וזהו תוכנה, דתניא "זה קלי ואנוהו" התנאה לפניו הברייתא הא. בגמ' בשבת )דף קל"ג ב'( מובא 

)דף ט' ב' ד"ה בהידור(  במצות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה וכו' וברש"י בב"ק

 הביא גירסה המוסיפה למצות השנויות בברייתא גם טלית נאה.

ובא האדמו"ר מצאנז זצ"ל לבקרו, נענה רבי יחזקאל ואמר שיש  ,מעשה ברבי יחזקאל סרנא זצ"ל שחלה

הטלית היפה יותר הניחה לשבת, אך מלכתחילה ברשותו ב' טליתות האחת לשבת והשניה לימות החול, ו

שראה דברי רש"י בב"ק הנ"ל שיש ענין של הידור מצוה גם בטלית )ולא רק בציצית( חזר בו והחל  אחר 

ודרת יותר ראוי להדר משתמש בטלית הנאה ליום חול, )ומסתבר שגם לשבת( באשר הטלית הנאה מה

 בלבישתה גם ביום חול.

הרי הטלית כשלעצמה אינה נענה הרבי מצאנז זצ"ל ואמר שלא נראה לו כן שיהיה הידור מצוה בטלית, ש

המצוה, אלא הציצית, והטלית היא רק המקום שבא מניחים הציצית, וא"כ הסברא נותנת שאין צורך מדין 

זה קלי ואנוהו ללבוש טלית נאה, הגע עצמך, האם שמענו שיש דין לבנות בית מפואר כדי להניח בו מזוזה, 

כי תימצי למצות מזוזה, והה"נ טלית אינה אלא והטעם הוא שהבית הוא לא חלק ממצות מזוזה, אלא רק הי

)וכן  היכי תימצי למצות ציצית ואינה מגוף המצוה, אך מ"מ ברש"י הנ"ל מפורש שצריך טלית נאה וצ"ע.

 פסק המשנ"ב סי' כ"ד סק"ט(.

שרבי משה פינשטין זצ"ל )אגרות משה או"ח ח"א סי' קפ"ז( כתב להעמיד גירסת רש"י שהמדובר ובאמת 

ועדת למצוה, כגון בזמנינו שמתעטפים בטלית המיוחדת לתפילה, וכן מקצים בגד ע"מ לקיים בו בטלית המי

מצות ציצית, ובבגד כזה כל הבגד הוא חלק מהמצוה. וע"ע בשיעורי ליל שישי )ח"א פרשת בשלח( משנ"ת 

 בזה.

 

 האם עיקר מצוה דרבנן חשוב מהידור מצוה דאורייתא

סרנא הנ"ל יש לדון שמצד כבוד שבת היה ראוי ללבוש הבגד  רבי יחזקאלבעיקר סברתו של ב. והנה 

והוא מדברי קבלה שהסמיכו על הפסוק "וכבדתו" שלא יהא מלבושך של שבת המהודר דוקא לשבת, 

ועי' במשנ"ב סי' רס"ב סק"ה שהוסיף שראוי שיהיה לו גם  ,כמלבושך של חול )כמבואר בשבת דף קי"ג א'

הרב סי' רס"ב ס"ג הביא מהאריז"ל שאנשי מעשה מקפידים שלא ללבוש  , ובשו"עטלית מיוחדת לשבת

שו גם ביום חול, וא"כ יש כאן שיקול של ובאלא מצד הידור מצוה יש לל(, בשבת בגדים שלבשם ביום חול

כבוד שבת, מול הידור מצוה, והנה לכבד השבת בכסות נקיה הוא מדברי קבלה, ואילו זה קלי ואנוהו הוא 

 , ואשר ע"כ מובן שיש להקדים הידור מצוה לכבוד שבת.דין דאורייתא

אך באמת שי' הריטב"א בסוכה )דף ט'( שהידור מצוה הוא מדרבנן, לפי שלא מצינו בדאורייתא מצוה שהיא 

רק לכתחילה, ואינה מעכבת בדיעבד, וא"כ יש כאן שיקול של דרבנן דכבוד שבת, מול דרבנן של הידור 

 דרבנן של הידור מצוה על הדרבנן של כבוד שבת.מצוה, וא"כ יל"ע במה עדיף ה



הידור מצוה של צוה הוא מדאורייתא, מ"מ יש לדון האם ואף לשיטה הרווחת יותר בראשונים שהידור מ

נקיה היא דרבנן, מול הידור מצוה של  השבת בכסות עיקר מצוה דרבנן, דהיינו שלכבדעל דאורייתא עדיף 

 דאורייתא ללבוש טלית נאה.

יח שעיקר מצוה דרבנן עדיפה על הידור מצוה דאורייתא, שהרי לצורך הידור מצוה מבואר בגמ' ויש להוכ

בב"ק )דף ט' ב'( שיש להוציא עד שליש מדמי החפץ, )לפי' אחד בראשונים(, ואילו לצורך קיום מצוה דרבנן 

דור של יש להוציא עד חומש מנכסיו, נמצא א"כ שצריך להתאמץ לקיום מצוה דרבנן יותר מקיום הי

 דאוריתא. וא"כ היה מן הראוי להניח הטלית הנאה לשבת, ושוב צ"ע הנהגתו של רבי יחזקאל סרנא הנ"ל.

 

 האם מחוייב אדם לוותר היום על הידור מצוה לצורך קיום עיקר מצוה של מחר

זה, שגם אם נאמר שעיקר מצוה דרבנן עדיף על הידור מצוה דאורייתא, מ"מ כשאדם  בענין יש לדון ג. עוד

נמצא קודם השבת, ויש ברשותו ב' טליתות, הרי עדיין לא הגיע שבת, ואינו מחוייב עכשיו במצוה של כבוד 

, וא"כ אולי יש להעדיף הידור מצוה של היום על פני עיקר המצוה של מחר, אך ספק זה יש לפשוט שבת

מדברי המשנה ברורה בהלכות חנוכה )סי' תרע"א ס"ק ה'( שכתב שאם יש לאדם עשרה נרות יחלק הנרות 

על פני כל הימים )שידליק ביום השני שניים, וביום השלישי ידליק אחד, שאם ידליק שלש יחסר לו נרות 

היום, וא"כ מן להדלקת הנר של יום השמיני(, וחזינן שמעדיפים עיקר המצוה של מחר מהידור מצוה של 

הנכון היה להניח הטלית היפה לשבת, כדי לקיים עיקר המצוה דכבוד שבת, מאשר להדר היום בהתעטפות 

 של טלית נאה.

 


