בס"ד

לע"נ הטהורה של מורנו ורבינו עט"ר הגה"צ מרן רבי משה יעקב ווייס בן הגה"ק רבי אברהם צבי זצ"ל נלב"ע ח"י בטבת תשע"ב

יו"ל ע"י בית המדרש הגדול "היכל אברהם צבי" נוה אחיעזר

זמני כניסת ויציאת ה שבת

הדה"נ מוצ"ש ר"ת
6:08 5:35 4:33
ב"ב
ירושלים 6:10 5:34 4:19

בנשיאות מורנו הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א גאב"ד נוה אחיעזר
רח' נחשוני ) 3מאחורי בירנבוים  ,(7-9נוה אחיעזר בני ברק
עש"ק פרשת בא ה' בשבט תשע"ט ,גליון מס' 463

נושא הלכתי לפרשת השבוע
משיעוריו של הגאון רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א
גאב"ד נוה אחיעזר – בני ברק
הדברים נכתבו להגדיל תורה ולהאדירה ,ולא להלכה למעשה

חידה לפרשת השבוע

מצא בפרשה את
הראשון בסדר החכם
שהוא החמישי
והוא בן חמש.

הנחת תפילין על זרוע וראש רטובים
]שמות יג ,ט[ וְ הָ יָ ה לְ  לְ אוֹת ַﬠל יָ ְד וּלְ זִ כָּ רוֹן בֵּ ין ֵﬠינֶ י.
שאלה :מי שאינו מתנגב אחר טבילתו ,אם יכול להניח תפילין על זרועו ושערותיו הרטובים .
רחיצת מקום הנחת תפילין
בשו"ע או"ח )כז ,ד( לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו ,לא שנא של יד לא
שנא של ראש .ובמגן אברהם )כז ,ד( כתב בשם של"ה )חולין ,נר מצוה כב( שיש
לרחוץ מקום הנחת תפילין .וז"ל השל"ה :כתב אבא מורי ז"ל בעמק הברכה
)סי' טו( וטוב ליקח מים ולרחוץ מקום הנחת תפילין קודם הנחתן ,לפי שהן
דבר שבקדושה צריך אתה לקדש עצמך ,וכבר ידעת אמרם ז"ל )שבת קל ,א(
דתפילין צריכין גוף נקי וכו' ,ובכלל דבריהם דברי.

הרחיצה משום האפר
ובשערי תשובה )כז ,ו( כתב ,דנראה דהשל"ה כתב כן לפי שהמשכים לחצות
נותן אפר תחת פאר ,וכשרוצה להניח תפילין צריך לרחוץ המקום משום כבוד
התפילין ,וכן הוא בכתבי האר"י ז"ל ע"ש .1ופשוט שלפי טעמו מי שאינו מניח
אפר אין צריך לרחוץ ,ואף המניח אפר א"צ לרחוץ את מקום תפילין של יד.

חרדים רוחצים הזרוע והפדחת
אולם ממה שכתב הגר"ח פאלאג'י בכף החיים )י ,טו( :קודם הנחת תפילין,
החרדים על דבר ה' יש מהם דרוחצים הזרוע והפדחת קודם הנחתן .והזהיר
על זה בברכי יוסף )או"ח ,כז ,א( דינגב היטב .וזכור לטוב להרב ועצום המתנהג
בחסידות כמוהר"ר נסים אברהם חאביף ז"ל ,בן מגדו"ל הרב החסיד בעל ספר
מגדל חננאל זצוק"ל ,הוה דרכו תמיד כל הימים ,אפילו בימי הקור גדול ,לא
היה מונע עצמו מלרחוץ זרועו ופדחתו קודם הנחת תפילין ,ואברהם הולך
לבית הכנסת שלו מעוטף בטלית ותפילין ,תנצב"ה – .משמע שרחץ זרועו
ופדחתו לפני שהניח תפיליו בביתו ,א"כ אין הטעם משום האפר ששם בתיקון
חצות.

החיים כתב שכיון שצריך להזהר מכל חציצה במקום תפילין כגון כינה מתה
ועפר ,על כן יש נוהגים לרחוץ - .ובזמנינו שנפוץ תו"ל עניין הטבילה לפני
התפילה ,זכינו אגב להדר גם ברחיצת מקום התפילין.

ניגוב מי הרחיצה בתפילין
בסוף ספר משנת חכמים )לגר"י הוכגילרנטער ,מעלת המדות ,ריש הל' תפילין ,מהדו"ב(

ציין על מה שכתב השל"ה שיש לרחוץ מקום הנחת תפילין ,לדברי המשנה
למלך )עבודת יו ה"כ ב ,ב( ,שדן במה שאמרו שהכהן גדול היה טובל ועולה
ומסתפג ,אם אורחא דמילתא נקט ,שנסתפג .או חיוב הוא להסתפג .ולפי מאי
דקיי"ל )רמב"ם כלי מקדש י ,ו( דאפילו עפר הוי חציצה ,א"כ עפרירות המים הוי
חציצה ,שמא נדבק בבשרו מעפרורית המים .ואף אי נימא דאין לחוש ,מכל
מקום לחות המים הוי כמו רוח .וי"ל דה"ה בתפילין ,דצריך ליזהר שלא יהיה
לחות המים מפסיק ,ובפרט אחר טבילה דהמים נדבקין בשערות .גם השערי
תשובה )שם( כתב כן בשם הברכי יוסף )הנ"ל( ,שפשוט שהרוחץ צריך לנגב
המקום היטב משום התפילין .וגם אפשר שהם מפסיקים כמו חציצה .וכן ציין
לעיין בשו"ת פני אריה )ו-ז( לענין אבק שקורין פודר ששמים על השער ,אם
חוצץ ,עי"ש שהאריך ,והעלה שכיון שעשוי לנוי אינו חוצץ בתפילין שנתבטל
לשערותיו .אבל אם נרטב ,שוב אינו נוי וחוצץ ,ולכן בטבילה חוצץ.

הניגוב בכהן הוא כדי שלא יתנוולו בגדיו
אולם בהר המוריה )רמב"ם שם( נתן טעם למה הוצרך הכהן להסתפג ,משום
דכתיב בבגדי כהונה לכבוד ולתפארת )שמות כח ,ב( ,ומסתפג שלא יתלחלחו
מן המים ויתנוולו -.ואם כן כמובן שאין שייך טעם זה לניגוב לפני הנחת
תפילין.

הרחיצה משום כבוד התפילין

הניגוב בכהן הוא כדי שלא תכשיר זיעתו לקבל טומאה

וכן עולה ממ"ש באור צדיקים )נדפס גם בשם אור הישר( למהר"ם פאפירש )א ,ז(,
שאחר נטילת הידים בשחרית ,יקדים רחיצת מקום התפילין הקדושים בידו
ובראשו לרחיצת פניו ,וכ"כ בסידור האריז"ל למוה"ר שבתי מראשקוב )כונת
הנטילה ו ,ב( ,משמע שראוי לרחוץ מקום התפילין מיד בהשכמה ,וא"כ אין
רחיצה זו שייכת לשימת האפר בתיקון חצות .א"כ אם רחץ בשחרית ,והניח
אח"כ אפר ,תלוי בדעות אם מעכבת חציצה בתפילין או לא ,שיבוארו להלן,
דלכאורה זלזול בכבוד התפילין לא שייך באפר זה .גם המלבי"ם בארצות

ובחוקי חיים )גאגין ,רמב"ם שם( כתב דחיוב ניגוב הכהן הוא מפני שאמרו ) מכשירין
ב ,א( ,בא במים שאובין והזיע מעתה ,טמאה .נסתפג ואח"כ הזיעתו ,טהורה.

וכתב הברטנורא דוקא שאובין ,אבל במים מחוברין דלא מכשירין ,לא ,דלא
לרצון נתלשו .וכתב התוי"ט ולי נראה דלא בא לתוכם לטבול וכו' .נמצא
דהטובל אף במים חיים צריך להסתפג ,דזיעתו טמאה .וא"כ כהן גדול שהיה
עייף ויגע בשעת עבודה ,ומצי להזיע וזיעתו טמאה .ואם נפל מזאת הזיעה
במה שהיה עובד ,או בבשר או באימורין ,היה מכשירן לקבל טומאה ,דהא

 .1במהדורת מכון ירושלים העירו שבכתבי האר"י נכתב רק עניין הנחת האפר ,ולא עניין הרחיצה.
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דם קדשים אינו מכשיר ,וכמ"ש הר"מ )טומאת אוכלין י ,טו( .וחיבת הקודש אינו
מכשיר כי אם לטומאה של דבריהם ,וכמ"ש שם הר"מ .ולכן אם לא היה
מסתפג ,והיה נופל מזיעתו על הקדשים היה מכשירן לקבל טומאה .ונפקא
מינה דאם נמצא מחט בפרת קדשים ,או טומאה ,או שהיתה מחוץ לירושלים,
היה הבשר טמא .ולכן חייבו להסתפג כדי שלא יבא לשום חשש בזה ,וכדי
שלא יהיה גופו מלוכלך בזיעה טמאה .ולכן חייב להסתפג בכל פעם שטובל
כדי שתהיה זיעתו טהורה ,ודו"ק – .גם להסברו אין לניגוב זה שייכות לניגוב
לפני הנחת תפילין.

הקפדה .ולכן אמרו בזבחים )לה ,א( שבח הוא לבני אהרן שילכו עד
ארכבותיהם בדם ,ואינו חוצץ .וה"ה בבשרו שתחת בגדיו ,אף שבשרו או
שערו לחים ,מ"מ מפני שהלחות אינו מעכב מליגע בבגדיו או במצנפת ממש,
אין בו דין חציצה ,כל שאינו מקפיד על הלחלוחית ,וה"ה לענין תפילין .וכן
משמע מהשל"ה )הנ"ל( שכתב שיש לרחוץ מקום תפילין ,ולא הזכיר שיש
לנגב ,ש"מ דלח עדיף מעפר ורוח ,דס"ל להפוסקים דהוי חציצה ,דהתם הוי
הבדלה ,משא"כ בלח אין שום פירוד בין הדבקים .עכ"ד החק משה .וציין
לשדי חמד )סוף ד' מינים( שאחר שהביא חולקים על המשנה למלך ,סיים ,שנכון
לחוש לנגב מימי הרחיצה ,כיון שאין בו טורח ולא חסרון כיס.

עוד הביא החוקי חיים את מה שכתב במזל שעה )לר"ש כהן ,כלי מקדש י ,ו( שפשט
ספיקו של המשנה למלך ,על פי הירושלמי )יומא ג ,סוף ו( :מעשה ברבי אליעזר
בן חרסום ,שלבש כתנות בשתי ריבוא ,ועלה והקריב ע"ג המזבח ,והורידו
אותו אחיו הכהנים ,שהיה נראה מתוכה ערום .מה עשה מילא אותם מים,
וסבב את המזבח שבע פעמים .ואם איתא שהמים חוצצין ,איך מילא אותם
מים וסיבב את המזבח .ובודאי רבי אליעזר לא לחנם סיבב את המזבח ,אלא
לצורך עבודה .ושמע מינה אין המים חוצצין] .וכן רימז זאת בהר המוריה[ .ותמה
החוקי חיים ,מה ראיה היא זו ,דמנא לן לפרש דמה שסיבב את המזבח ,היינו
עבודה .והיכן מצינו עבודה כזה ,כי אם בחג .אלא פירוש הירושלמי הוא
שמילא אותם מים ,כדי שלא יהיה ערום ,שע"י המים בהם ,בולע הלבנוניות
והזכוכית ,וסיבב את המזבח כדי שיתיבשו בגדיו ע"י החום של המערכה .וכן
פירש הקרבן העדה .וא"כ אין ראיה כלל למה שכתב המשנה למלך.

בתפילין של יד ינגב ובראש אינו צריך

ההוכחה מירושלמי שמים אינם חוצצין

חציצה בתפילין ובבגדי כהונה
ובברכי יוסף שם מבואר ,שהצורך בניגוב הוא או משום כבוד תפילין .או
משום שהמים מפסיקין וחוצצין ,דבעינן שהתפילין יהיו על בשרו ממש,
דומיא דבגדי כהונה )זבחים יט ,א( ,כמ"ש הרא"ש )הל' תפילין סו"ס יח( שהביא הבית
יוסף כאן ,שהוכיח מדברי הגמ' בערכין )ג ,ב( האומרת שצריך ללמדנו שכהנים
חייבים בתפילין ,דסלקא דעתין דכיון שהכהנים אינם יכולים להניח תפילין
של יד ,דכתיב )ויקרא ו ,ג( ילבש על בשרו ,שלא יהא דבר חוצץ בין בגדי הכהן
לבשרו ,ולכן חוצצים התפילין מתחת לבגד .ומשמע שלא יכלו להניח תפילין
מעל הבגד ,שהבגד חוצץ בין התפילין לגופו .וכן אמרינן בזבחים )יט ,א( שערו
היה נראה בין ציץ למצנפת ששם מניח תפילין ,אלמא שאין יכול להניח על
המצנפת ,ע"כ .וכן כתב ג"כ הרא"ש בתשובה )כלל ג ,ד( שצריך שלא יהא דבר
חוצץ בין תפילין לראשו ובין תפילין לזרועו ,וטעמא משום דכתיב לאות על
ידך ,שלא יהא דבר חוצץ בינו לידו ,כדדרשינן ילבש על בשרו ,שלא יהא דבר
חוצץ בינו לבשרו ,וכן דרשינן לטוטפות בין עיניך ,שלא יהא דבר חוצץ בין
תפילין לבין עיניך – .כלומר ,לדעת הרא"ש ,כשם שבבגדי כהונה שנאמר בהם
על בשרו ,דוקא ,וחציצה בין בגד לבשר פוסלת ,כך בתפילין שנאמר בהם על
ידך ובין עיניך ,דוקא ,חציצה בין תפילין ליד וראש פוסלת ,ולכן לא הניחו
כהנים של יד.

חציצת מים בבגדי כהונה
והביא הברכי יוסף את דברי המשנה למלך )הנ"ל( ,ומסיק ,דלדברי המשנה
למלך למאי דקי"ל כהרא"ש ,דתפילין כבגדי כהונה ,ה"ה שתעכב בתפילין
חציצת מים ,דלא גרע מרוח .וא"כ לכאורה לא תועיל סברת הפני אריה שכיון
שעשוי לנוי אינו חוצץ בתפילין שנתבטל לשערותיו .שמכל מקום התפילין
אינם מונחות על שערו .וכ"כ החיד"א בקשר גודל )ג ,לא( ,ובשו"ת טוב עין )יח,
י ז( .

בתפילין אין המים חוצצין שאינו מקפיד
ובטהרת יום טוב )דייטש ,יא ,או"ח פד ,טז( העתיק משו"ת חק משה
שביאר מדוע אין חוששין לדברי המשנת חכמים והברכי יוסף ,שדבריהם
תמוהים ,דאיך אפשר לפרש משום חציצה דלח ,דאם כן גם בכל יום ויום היו
הכהנים צריכים להסתפג אחר קידוש ידיהם ורגליהם ,ולא מצאנו כן .גם ידוע
ששערות הראש לא במהרה יבשים אפילו אחר הקינוח .ואם כן מה יעשה
הכהן גדול ביום הכיפורים אחר כל טבילה עם ראשו .וכל שכן למאן דאמר
דסחיטה בשער חיוב חטאת .ואפילו אם נאמר דלכהן גדול הי' מעט שער,
ראשו של זה בצד עיקרו של זה ,כמבואר בסנהדרין )כב,ב( ,מ"מ לא ברגע
נעשים יבשים .וגם אין מצד הסברא לומר דלח הוי חציצה והבדלה ,וכמ"ש
בהגהות יד שאול ליו"ד )קצח ,ש"ך כ( ליישב קו' הסמ"ג ,שיש לחלק בין דבר
החוצץ מצד עצמו ,לדבר לח דאין בו חציצה מצד עצמו ,דהא עומד על
הרצפה ממש אפילו ברגליו לחים .ועיקר חציצה דמינו בלח ,הוא רק מטעם
)בערמאן ,ז (

עוד הביא בטהרת יום טוב )שם( מה שכתב המנחת אלעזר בספרו אות חיים
)כז ,ג( בשם זקנו בעל שם שלמה ,שהאריך בפלפול בעניין הטובלים קודם
התפלה ,ובמקום הנחת תפילין נשארו השערות לחים זמן מה ,וקשה לנגב
היטב .והעלה להלכה דבתפילין של יד כיון שכ' על ידך ,והוא מעין שכתב
הברכי יוסף דהיכא שבבגדי כהונה דכתיב על בשרו ,מורה קפידא יותר משאר
איסור חציצה ,ועל כן בעי רבא בזבחים )הנ"ל( נכנסה לו רוח בבגדו ,ופסק
הרמב"ם לחומרא בזה .לכן בתפילין של יד שכתבה התורה על ידך ,יש
להחמיר לנגב היטב ממים שנמצא עליו ,מספק שמא גם מים חוצץ .אבל
בתפילין של ראש שלא כתיב אלא בין עיניך ,אף דצריך שלא יהי' חוצץ ,מ"מ
כיון דבעלמא לא חייץ ,גם בתפילין לא חייץ – .ועיין גם בחבלים בנעימים
)גרויבארט ,ב ,א( שהאריך בנידון שלפנינו ובחילוק בין תפילין שכתיב בהם על
ידך ,לשאר חציצות.

חציצת מים בלולב
גם בנטילת לולב דנו הפוסקים בחציצת מים ,כפי שהביא בפסקי תשובות
)תרנא ,יא( שמהרמ"א )שם ,ז( שכ' שנהגו להחמיר להסיר התפילין וטבעות מידם
בשעת נטילת לולב ,אבל מדינא אין לחוש הואיל ואין כל היד מכוסה בהם,
למדו האחרונים שלכתחילה צריך להזהר שלא ישאר קצת מעטיפת הפשתן
על האתרוג בעת הנטילה משום חציצה )התעוררות תשובה ג ,סו( .ונכון להקפיד
שיהיו הלולב ומיניו יבשים ממים במקום אחיזת היד משום חציצה ,כדמצינו
בכהן גדול שהמים שעל בשרו חוצץ בבגדי כהונה) .עמודי אור ,לז( .וע"ע בשדי
חמד )ד' מינים ג ,כח הנ"ל( .עכ"ד פסקי תשובות.

פסול חציצה או חובת כיסוי בתפילין של יד
ונברר בס"ד אם אכן יש לחשוש לחומרא זו ,של חציצת מים – .תחילה נזכיר
שבביאור הגר"א )כז ,י( כתב ,דרק לפירוש הרא"ש )הנ"ל( מצינו עניין חציצה
בתפילין ,אבל לרש"י ותוס' שפירשו בערכין שם )ד"ה שלא( ,דתפילין על בשרו
בעינן ,כדאמר במנחות )לז ,ב( דתחת בגדיו בעינן ,דכתיב )שמות יג ,ט( והיה לך
לאות ,ולא לאחרים לאות .לא הניחו כהנים תפילין ש"י ,כיון שאי אפשר
לכסותם מחמת שיחצצו בין הבגד לגוף ,א"כ לא מצינו עניין חציצה בתפילין,
ולכן בשל ראש מותר להניח על בגד.
כמו כן בב"י ובשו"ע )ס"ה( כתבו שדעת הרשב"א שהובאה בר"ן )מגילה כד ,ב(
על מ"ש ,נתנם על בית יד אונקלי הרי זה דרך החיצונים ,שמניחים מבחוץ
כנגד הקיבורת ,דמשום דכתיב לאות על ידך ,ראוי שיראו לכל ,ולא דרשי
והיה לך לאות ולא לאחרים לאות .מכאן דקדק הרשב"א דתפלה של ראש
מותר לתת אותה על כובע או על כיסוי הראש ,דהא בשל יד לא אסרו ליתן
אותה על גב אונקלי אלא משום דכתיב בה לך לאות ,הא לאו הכי שרי.
ובתפלה שבראש אדרבא כתיב בה )דברים כח ,י( וראו כל עמי הארץ ,כדאמרינן
בעלמא )מנחות לה ,ב( אלו תפילין שבראש – .כלומר לדעת רש"י ותוס' ורשב"א,
אין כלל דין חציצה בתפילין.

חציצה ואינו על בשרו בבגדי כהונה
אולם הברכי יוסף תירץ את מה שהקשו על המשנה למלך ,מהגמ' ) פסחים סה,
ב( שלח אינו חוצץ .דבזבחים דבעי רבא ברוח ,לא מטעם חציצה אתי עלה,
אלא משום דכתיב )ויקרא ו ,ג( על בשרו ,וכונת בעיית רבא מי נימא דהא דכתב

רחמנא על בשרו לא אתא אלא שלא יהא דבר חוצץ ,וא"כ כל מידי דלא חייץ
בעלמא ,ה"ה הכא בכהן לית לן בה .או דילמא דמעל בשרו שמעינן דלא זו
בלבד שאין דבר חוצץ ,אלא צריך שיהיה הבגד על בשרו ממש ,ואף מידי
דבעלמא לא חייץ ,כגון מים ורוח ,הכא איכא קפידא ,דסוף סוף אין הבגד על
בשרו ממש .וכמו שכתב רש"י ,נכנסה לו רוח בבגדו ,והבדילתו מעל בשרו
בשעת עבודה .ומיושב מה שכתב המשנה למלך שצריך לנגב ,לא משום
חציצה אלא כדי שיהיו הבגדים על בשרו – .כלומר ,שיש שני ענייני פסול,
חציצה בין הבגד לבשרו ,והיא חסרון חיובי ,וחסרון היות הבגד שאינו על
בשרו ,והוא חסרון שלילי.

רוח פוסלת משום אינו על בשרו
והוכיח הברכי יוסף חידושו ,דאי לא ,תיקשי לרבא מאי בעי ברוח ,הא אפי'
דם לא חייץ כיון דלח הוא .אלא ודאי שרבא נסתפק אף במה שאינו חוצץ,
דכיון דכתיב על בשרו ,יש במשמע שיהי' הבגד דוקא על בשרו .וא"כ צדדי
הבעיא הם ,האם כיון דבדם ומים אינו קרוי על בשרו ,אף רוח כיוצא בהם ,או
דילמא שאני מים ודם שיש בהם קצת ממשות ,אבל רוח שאין בו ממש אינו
מפסיק ,ועל בשרו קרינן ביה ,כי כן דרך לבישת הבגדים .וכ"כ החיד"א ביעיר
אוזן )ח ,כד( .ובשיורי ברכה )או"ח עד( הוכיח דבריו מהא דבעי רבא שם בזבחים
)יט ,א( בית השחי מהו שיחוץ ,דאם הא דבעי רבא נכנסה לו רוח בבגדו מדין
חציצה הוא ,מאי בעי תו בית השחי כו' מדין חציצה ,הא כבר בעי לה מעיקרא.
אמנם אם אינו מדין חציצה ,אלא בבגדי כהונה דווקא ,ניחא ,דבעי רוח דאתי
מעלמא ,והדר בעי בית השחי ,דאורחא הוא שיהיה שם מעט רווח .וחציצה
דאמר ,אינו מדין חציצה בכל מקום ,אלא בבגדים דווקא ,ודוק.

ידו בחיקו בבגדי כהונה
ובזה מובן מדוע נסתפק רבא הכניס ידו לחיקו מהו .והלא ביומא )נח ,א( רצו
להוכיח מהא דעומד על גבי רגל חברו ועבד פסול דמין במינו חוצץ ,ודחו
שאני רגל דלא מצי מבטיל ליה .ומשמע דוקא רגל חברו שאינו מבטל את
רגלו עד שיגמור עבודתו )ערש"י( ,אבל ברגל שלו עצמו כשר .וא"כ מדוע
הכניס ידו לחיקו ייפסל .אך להאמור דשאני בגדי כהונה שצריך שיהיו על
בשרו ממש ,שלא כדין עמידת הכהן בעזרה ,הלכך אף מין במינו חוצץ
בבגדים.

חציצה ועמידה על הרצפה
ובאגרות משה )יו"ד ב ,פו( חילק ג"כ מעין הנ"ל ,והביא ראיה מזבחים )כו ,א(,
שפסול נתלה הכהן וקבל ,הוא משום דאין דרך שירות בכך .ואם אויר פוסל
משום חציצה ,הרי זה כע"ג כלי ,ולמה הוצרך לדרך שירות .ועל כרחך שאין
צריך 'נגיעה' ברצפה ,אלא שלא יהא חוצץ בין הכהן לרצפה .ואויר אינו דבר
החוצץ .ואילו בבגדי כהונה מספקינן בנכנסה רוח בבגדו דפסול ,משום
דבעינן על בשרו וליכא .מוכח שבבגדי כהונה מלבד פסול חציצה באופן
חיובי ,בעינן שיהא הבגד על בשרו ממש.

חציצה וחסרון נגיעה בשופר
וכחילוק הברכי יוסף מצאנו שחילק גם האבני נזר )יו"ד רסו .או"ח תלב ,תלג ,תלה(
בענין שופר ,דהרמב"ן )בדרשת ר"ה( ביאר שלכך ציפה פי השופר בזהב ותקע

בו לא יצא ידי חובתו ,משום חציצה בין פיו לשופר .והקשו עליו ]בשם
האדמו"ר בעל אמרי אמת מגור ,הובא בקובץ שערי תורה )וארשא ,א ,צח ,ג( [
הלא קיי"ל כרבא )סוכה לז ,א( דכל לנאותו אינו חוצץ] .ומטעם זה פירש המאירי
שהפסול משום שנשתנה קולו[ .ותירץ האבני נזר שאם צריך נגיעה דוקא' ,אינו
נוגע' פסול ,אף אם עשוי לנאותו ]או שהוא מין במינו[ ואינו חוצץ .ולכן בשופר,
שצריך שפיו יגע בו ,כל שציפה פי השופר ולא נגע בשופר בתקיעתו לא יצא.
]ובשערי תורה )שם( הביא בשם האבני נזר ,דכל לנאותו אינו חוצץ ,הוא בדבר
שהפסק אויר אינו פוסל ,אלא שצריך שלא יפסיק גוש ,שפיר אמרינן שדבר
הנעשה לנוי כמאן דליתא ,ואויר אינו חוצץ .אבל היכן שאף אויר חוצץ ,אף
דבר שלנוי חוצץ ,דלא גרע מאויר .ולכן בלולב שכתיב ולקחתם ,וכשיש
הפסק אויר והוא אוחז הלולב בוודאי יצא ,כי צריך רק שלא יפסיק דבר אחר
בין הלולב לידו ,ולנאותו אינו מפסיק[.

הפסק אויר בין שופר לפיו
ובזה ביאר האבני נזר גם את הרמב"ן שלמד מדין ציפהו זהב ,שאם הרחיק
את השופר מפיו ותקע לא יצא .ולכאורה אין מובן מה ענין חציצה להרחקת
השופר הלא האויר אינו דבר החוצץ .אך לעולם מצד חציצה המהוה גורם
הפוסל באופן חיובי ,אין לפסול ,שהרי הזהב בא לנאותו ,ורק משום שסוף
סוף לא נגע פסול .מוכח מזה שבשופר צריך נגיעה ,ושפיר יש ללמוד שכל
שלא נגע השופר בפה לא יצא – .ואם אמנם לא פורש היכן מצא הרמב"ן שיש
דין מסוים בשופר שצריך בו 'נגיעה' ,אך לכאורה מוכח כן מדבריו.

חסרון נגיעה בפטר רחם
והוכיח האבני נזר יסוד זה מדברי הרמב"ן בהל' בכורות )פ"ג( גבי ילדה שני
זכרים ,דאמרינן בגמרא )בכורות ט ,ב( כיון דמין במינו אינו חוצץ ,נתקדש
הבכור .ואילו בחולין )ע ,א( מספקינן בגמ' כרכתו אחותו לבכור והוציאתו מהו.
ומאי מספקא ליה והלא מב"מ אינו חוצץ .ופירש הרמב"ן דלהכי מספק"ל,
כיון דלא נגע הבכור ברחם לא נתקדש ]ומ"מ יתכן שמקצת רחם מקדש ולהכי מספקינן
להכשיר[ .ומדויק מלשונו משום דשמא נגיעת כתלי הרחם מקדשים ליה ולא
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אויר הרחם ,להכי אף מב"מ חוצץ .הרי למדנו מדבריו שני דברים :האחד,
לולא דמין במינו אינו חוצץ ,הויא חציצה בשני זכרים אף אם אין צריך נגיעה.
והטעם ,משום שיש כאן דבר החוצץ בין הבכור לרחם ,והוא מהוה פסול
חיובי .ועוד למדנו שאם צריך נגיעת רחם דוקא לקדש ,אפילו מין במינו הויא
חציצה .והיינו כנ"ל דהיכא דבעינן נגיעה לא מהני 'מין במינו' וכדומה,
שאעפ"י שאין כאן פסול 'חציצה' באופן חיובי ,סו"ס לא נגע.

ראיות שמין במינו אינו מועיל כשצריך נגיעה
ובשו"ת חבלים בנעימים )הנ"ל ,ב א ,יג( האריך ביסודו של האבנ"ז שהובא
בשערי תורה ,והביא ראיה שבמקום שצריך נגיעה גם מין במינו חוצץ ,מגמ'
מנחות )צח ,א( במערכות לחם בפנים ,שאם עשה שתים של שבע שבע ]במקום
שש[ ,רבי אומר רואין את העליונה כאילו אינה .ומקשה והא בעינן ונתת על
המערכת לבונה )ויקרא כד ,ז( ,וכתב רש"י ,וכי יהיב לה על השביעית איכא
חציצה .וקשה למה חוצץ ,הא מין במינו הוא ,לחם בלחם .אלא על כרחך כיון
דכתיב על צריך שיגע ממש ,ולכן אף מין במינו אינו מועיל .וכן מוכח מזבחים
)מ ,א( שלומדים מאת אצבעו בדם )ויקרא ד ,ו( להכשיר אמין ]=שלפוחית[
שבאצבע ,שאינה חוצצת .דאיתרבי מאת הטפל לאצבעו .ולמה צריך את
מיותר ,הא השלפוחית היא מין של האצבע ,אלא מדכתיב וטבל אצבעו בדם,
צריך נגיעבה ממש ,ואין מועיל מין במינו.

חציצת לח ברצפה ובבגדי כהונה
ובשו"ת דובב מישרים )ב ,לז( הביא שהקשו על מה שחילקו הגאונים הנ"ל בין
דין חציצה בבגדים לחציצה בעמידת הכהן העובד ,דהוא נסתר מזבחים )כד,
א( דילפינן חציצה ברצפה מחציצה בכלי שרת .ופירשו שם התוס' )דלא כרש"י(
דכלי שרת היינו בגדי כהונה .הרי שהם שוים בדין החציצה ,דהא עיקר דין
חציצה בכהן העובד ילפינן מבגדי כהונה .ולכן תירץ באופן אחר ,שיש חילוק
בין דבר לח שאינו חוצץ בבגדי כהונה ,ורק אויר שאני דמ"מ אין הבגד על
בשרו.

נגיעה דוקא ברצפה ובבגדי כהונה
גם באגרות משה שם הרגיש בקושיה זו ,וכתב שאולי גם לתוס' אף שילפינן
מבגדי כהונה הוא רק את דין החציצה שישנו בבגדי כהונה ,ולא את הדין
השני שצריך 'על בשרו' דוקא ,והטעם דהא אינו היקש אלא מה מצינו ,ולכן
אין הכרח למילף הכל רק מה שמסתבר למילף .דאם ניליף גם שיהיה דוקא
נגיעת הרגלים על הרצפה אף באופן שליכא בו דיני חציצה ,הוא כדבר שא"א
לעמוד בזה ,שלא יהיה מעט עפרורית על הרצפה ,ואף אחר ההדחה במים
נמי ודאי איכא גם מהמים איזה עפרורית כדכתב המשנה למלך .וגם המים
והדם עצמן היו פוסלין לסברת המל"מ .ולכן לא ילפינן מבגדי כהונה אלא
דין החציצה ,ולא דין דבעינן 'על בשרו' ממש – .ועדיין צריך תבלין לדבריו.

חציצת מין במינו בשופר
עוד מקשים על האבני נזר ,שהריטב"א כתב בר"ה )כז ,ב ד"ה צפהו( כהרמב"ן
דצפהו זהב פסול מטעם חציצה .ולהאמור היינו משום דבעינן נגיעה ממש,
א"כ איך כתב )שם( בשופר שנסדק לרחבו ,שכשנשאר טפח שלם לאחר הסדק
כשר ,אעפ"י שאין שיעור שופר בין פיו לסדק ,משום דמין במינו אינו חוצץ.

הבדל בין כולו לרובו בחציצה
וראיתי בשם הגר"א עוזר שליט"א ,שביאר הענין בהקדם דברי הגרי"ז )מקואות
ב ,טו( בהא דאמרינן ביבמות )עח ,ב( גבי טבילת מעוברת ,שאעפ"י שרובו שאינו

מקפיד עליו אינו חוצץ ,מ"מ בכולו חוצץ ,הלכך לא עלתה טבילה לעובר.
ופירש הטעם ,כיון שכולו מכוסה הרי אין כאן ביאת מים כלל ,ומשו"ה לא
דיינינן בזה כלל דיני חציצה ,ולא נאמרה בזה ההלכה דאינו מקפיד אינו
חוצץ ,כיון שלא היתה כאן מהות טבילה .ורק בחציצת רובו ,דיש עכ"פ ביאת
מים ,אנו דנים דיני חציצה ,כיון שיש את עיקר הדבר ,שיש עכ"פ ביאת מים,
ובאה ההלכה שרובו המקפיד חוצץ.

בכור שלא נגע כלל ברחם
ובזה מפרש את דברי התוס' בסוכה )לז ,א( שחילקו בין בכור שכרכתו אחותו
שלא נגע אפילו במקצת רחם ,ובין שני זכרים שיצאו שלא היתה החציצה
בכולו .ומה חילוק בדבר והלא בשניהם הוי מין במינו – אך כשלא נגע כלל
ברחם ,אין כאן עיקר מציאות הדבר המקדש ,ולאו מדין חציצה אתינן עלה,
וכמו טבילת מעוברת שלא בא עובר במים כלל.

הבדל בין חציצת כולו לרובו בשופר
ולפי"ז מבאר את הריטב"א הנ"ל ,דבציפה פיו זהב הרי תוקע בזהב ולא
בשופר כמו שפירש"י )כז רע"א( ,ועל כן חסר בעיקר מעשה התקיעה בשופר.

ולא נאמר כלל דין 'נגיעה' בתקיעת שופר ,כדעת האבנ"ז )שכאמור לא מצא מקור
לכך( ,אלא סברא כללית היא בכל התורה ,וכדוגמת טבילת העובר שאין בו

ביאת מים כלל ,אף כאן חסר בעיקר התקיעה בשופר כשפיו נוגע בציפוי.
אולם שופר שנסדק לרחבו
גופא[ ,משום דמין במינו אינו חוצץ ,כי בעצם הוא תוקע בשופר ,אלא דמקום
הסדק חוצץ בינו ובין המקום הכשר ,ומהני סברת 'מין במינו' שאינו חוצץ,
ואולם בעיקר מציאות התקיעה בשופר לא חסר כלום.

בצד פיו כשר להריטב"א ]אם כי אין כן דעת הרמב"ן

ביאור 'אינו דרך שירות'
ובתוס' זבחים )קי ,א ד"ה מין( פי' הא דעומד ע"ג רגל חברו פסול אף דמב"מ
אינו חוצץ ,משום ד'אין דרך שירות' בכך .והקשה הגרעק"א דביומא )נח ,א(
תירצה הגמ' שאני רגל דלא מצי מבטיל ליה .והוא טעם אחר מטעם התוס'.
ופירש הגרי"ז ד'אין דרך שירות' אינו טעם חדש אלא הסבר מדוע אינו מבטל
ליה והוי חציצה ,אע"פ שאין מין במינו חוצץ ,כיון דאינו כדרך שירות חסר
עמידה על הרצפה.

מסקנת הדברים
למה שבואר בדברי הגרי"ז - ,במקום שאין כלל ביאת מים או שאין נגיעה
בשופר ,לא מהני אף במין במינו וכדומה ,כי צריך נגיעה מסוימת לקיום עיקר
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צביון הדבר .א"כ כשעמד ע"ג רגל חברו שחסר ב'דרך שירות' ,אין צביון של
עמידה על הרצפה .וזה גופא פירוש הגמרא ביומא שאעפ"י שמין במינו הוא,
עמידה על רגל חברו אינה צורת עמידה הנצרכת בשירות.
ופסול חציצה  -בבגדי כהונה אין פסול מדין 'חציצה' אלא 'דרך לבישה',
וכשיש צורת לבישה א"צ נגיעה .וכשיש משקים על גופו )לדעת המשל"מ( ליכא
'לבישה' ,הגם דדבר לח אינו חוצץ .ובתפילין דלא מצאנו בהם דין 'לבישה',
לא חסר בצביון ההנחה בגלל כמה טיפות) .ומסתבר שרטיבות בעלמא לית בה מששא
ובטלה לגוף ,וכן נקט הגרשז"א )הליכות שלמה א ,ד דבר הלכה ו( לענין תפלין - .ונקבע
הדבר לפי ענינו ,דברצפה ,שדרך שיש עליה גרגר עפר ודם )כמו שכתב באגרות
משה( ,לא חסר בשם עמידה עליה ,וכן בתפילין .ובבגדי כהונה ,ליכא לבישה
ביש מים או עפר בין בגד לבשר .ואפילו אויר שאינו כדרך מספקינן שמא
פוסל .ולעולם ילפינן דין חציצה זה מזה אלא שה'דרך' משתנה בכל דין לפי
צביונו.
ובלולב ,ג"כ אין הרטיבות חסרון בצביון המעשה ,ושם מעשה לקיחה עלה,
יש להכשיר .וכן בשופר ,מבואר בפוסקים )שע"ת תקפד ,ד( שדם לח אינו חוצץ
בין פיו לשופר .דבציפה זהב חסר בעיקר צביון המעשה ,שתוקע בציפוי,
משא"כ דבר לח שאינו דבר העומד לעצמו ,שפיר נקרא תקיעה ב'שופר'.

 פקודת משההחודש הזה לכם וגו' .יל"פ ע"ד הרמז ,שעל ידי שבני ישראל מונין לירח על ידי זה יש
החודש להם חלק גם בעוה"ז ,אף שיעקב ועשו חלקו בב' העולמות ,עשו לקח העוה"ז
ויעקב העוה"ב ,בכל זאת נתן הקב"ה ליעקב גם חלק בעוה"ז ,אחרי שקבלו מצות קידוש
החודש שיהיו מונין ללבנה .וכוונת הענין עפי"ד המדרש )ב"ר פ"ו ה'( ר' לוי בש"ר יוסי בר
אלעאי אמר ,דרך ארץ הוא שיהא הגדול מונה לגדול והקטן מונה לקטן ,עשו מונה לחמה
שהיא גדולה ,ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנה ,אר"נ והוא סימן טב ,עשו מונה לחמה
שהיא גדולה ,מה חמה הזאת שולטת ביום ואינה שולטת בלילה ,כן עשו יש לו חלק
בעוה"ז ואין לו חלק בעוה"ב ,יעקב מונה ללבנה שהיא קטנה ,מה הלבנה הזו שולטת
בלילה וביום כך יעקב יש לו חלק בעוה"ז ובעוה"ב עכ"ל המדרש .ועלה בדעתי בעת למדי
מדרש זה בליל ששי דש"ק פ' בראשית התשנ"ו כי בכאן טמון הרמז ,שהקב"ה אמר
למשה החודש הזה לכם וגו' ,היינו שיצוה את בני ישראל שהם ימנו ללבנה ,שזה החודש,
שהיא מתחדשת בכל חודש ועל ידי זה ,לכ"ם ,תזכו גם לחלק בעוה"ז ,על אף שלפי
החלוקה חלקכם רק בעוה"ב וכנ"ל ,וענין זה רמוז בתיבת לכ"ם ,שפרשו בו רז"ל לכם לכל
צרכיכם ,היינו צרכי עוה"ז ,שע"י שתמנו ללבנה ששולטת ביום וגם בלילה ,תזכו גם
לחלק בעוה"ז ,וזה רמז נכון בס"ד.
ועל הדרך הזה אפשר לפרש ולחבר סיום התורה לתחילתה ,לכל האותות והמופתים
ועל אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים וגו' ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר
עשה משה לעיני כל ישראל ,בראשית ברא וגו' .ואקדים עוד מה שמביא בס' ליקוטי
יהודה )בראשית( בשם החי' הרי"ם ,שאמר לפרש דברי רש"י בריש התורה ,ומאי טעם
פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים שאם יאמרו האומות
לישראל ליסטים אתם וכו' ,שבאמת היה להם טענה שזכו מן ההפקר ,ובאמת אין
לישראל שום חלק בעולם הזה ועוה"ז הוא נחלת גוים ,רק בגלל שבנ"י המה ראשית
לראשית ,ולכן כל מה שבנ"י צריכים מהעוה"ז לעבודתם ,הכל משועבד להם ,וזה כח

מזלא טבא וגדא יאה
הננו בזאת לשגר ברכותינו המאליפות למע"כ ידידינו היקרים
הרה"ח ר' יהודא צבי קינד שליט"א
לרגל שמחת נישואי הנכד עב"ג בשעטומ"צ ובמז"ט
----------------------------------------------

הרה"ג ר' מנחם הלפרין שליט"א
לרגל שמחת נישואי הבת עב"ג בשעטומ"צ ובמז"ט
----------------------------------------------

הרה"ג ר' נפתלי מנחם ווייס

שליט"א רב ביהמ"ד ספינקא בי-ם נכד מרן הגאב"ד מהרא"צ זצוק"ל

לרגל שמחת הולדת הבן במז"ט
יהי רצון שיזכו לראות מכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ,אכי"ר.
מתפללי ביהמ"ד

מערכת "נוה ההיכל"

מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים ,היינו שיוכלו לזכות מנחלת גוים הוא העוה"ז,
וכתוב יום הששי ,שכל הנבראים היו תלויים ועומדים ,וכל הנבראים נגמרו ונחשבו
לבריאה רק ע"י בני ישראל )עיין פירש"י שם( א"כ המה משועבדים באמת לבני ישראל לזה
שנצרך להם שלא יהיה להם שום מניעה ,עכל"ק.
ועפי"ז יל"פ גם תחילת דברי רש"י ,לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה
ועפי"ז לכם ,והכוונה כנ"ל )באות ב'( ,שמהחודש הזה לכם ,מוכח שיש לבנ"י זכות וחלק
גם בעוה"ז ,אבל מאחר ומשם אין ראיה ברורה שהכל משועבד לישראל ,אלא שגם לבנ"י
יש גם בעוה"ז הזה חלק ,לכך פתח בבראשית להורות שלא רק שיש להם חלק אלא שכל
הבריאה נגמרה ונחשב לבריאה רק ע"י בני ישראל ,לפיכך פתח בבראשית וכדברי החי'
הרי"ם ,ומובן שפיר גם הסמיכות והקשר של סוף התורה לתחילתה ,לכל האותות
והמופתים וגו' ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל,
וכפירוש המפורשים שם ,שעשה נסים ונפלאות ושינוי הטבע עבור בנ"י ,כל זאת אנחנו
לומדים מהתחלת התורה
בבראשית,
שפתח
שמשם מוכח שכל הטבע
וכל הבריאה משועבדים
לבנ"י ,וזה שנתן למשה
רבע"ה הכח והיכולת
לעשות את כל הנסים
והנפלאות לעיני כל
ישראל ודו"ק.
פתרון החידה השבועית ) וארא(=
 .1וידבר וגו' הן בנ"י לא שמעו אלי ואיך וגו' )ו ,יב( .עי' פרש"י זה אחד
מעשרה ק"ו שבתורה ,והוא נמצא בפסוק האחד עשר שבפרשה  -.ק"ו הוא
אחד מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן.
 .2משפחת מררי מ חלי מ ושי ,כולם תחילתן באות מ' וסופן באות י'
כלומר המשותף הוא מי.
 .3ובני קרח אסיר ואלקנה ואב יאסף )ו ,כ ד(  -משפחת קרח שמותם בסדר
עולה :קרח  3 -אותיות ,אסיר  ,4 -אלקנה  ,5 -אביאסף  - .6 -מחלוקת
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זה משפחת קרח.
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