
          

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                      
סברא הוא דאטו אדם שיש לו תפילין בראשו וציצית ו", ל"וז, מסברא לשיטתם

אלא אך ורק , ין זה פטור גורףבהכרח א". בבגדו ומזוזה בפתחו יפטר מן המצות
 .מי שבפועל מתעסק במצווה

 סיכום הדף
 

   .הוספת תפילות לקדמונים. רחיצה באבלות. חתן. ש"ב בק"אומנים ובעה. טעה . ש למפרע"ק  :נושא היום  

 

 עיונים על הדף
 ?"עוסק במצווה פטור מן המצווה"מה שורש הענין ב

ויש פטור , ש למי שעוסק במצוה"שיש פטור מק, לפנינו ולעיל יא' התבאר בגמ
הרי שורש , חדי לעיל דן מדוע צריך למעט חתן במיעוט מיו"ובאמת רש) .מחמת טירדהתן ש לח"מק

אלא רק , במעשה' עסוק'וביאר שחתן לא . וזה כבר התמעט בפסוק, הפטור זה מחמת שהוא עוסק במצוה
 (.ולכך היה מקום לומר שאינו פטור, במחשבה

עוסק במצווה מה המקור והשורש לענין רווח זה של , ובאמת צריך להשכיל
אם מצא מציאה והמוצא אסור לו  אמרו 'בנדרים לג' בגמ. פטור מן המצווה

היינו שיטת , "פרוטה דרב יוסף"לא יחזיר אבידה משום , לקבל הנאה מהמאבד
 ,רב יוסף כאשר אדם מתעסק עם אבידה ובאותה עת מגיע לידו מצוות צדקה

 ". עוסק במצוה ופטור מן המצוה"באותה שעה הוא מוגדר 
ומר האם ש ,נחלקו רבה ורב יוסף שם, ב, נו ק"בב' בגמ הדעת רב יוסף נאמר

או כשומר חינם שפטור  .מתחייב בגניבה ואבידהה ,אבידה מוגדר לשומר שכר
בעקבות שנפטר מחיוב צדקה באותה  ,מוגדר לשומר שכר ,דעת רב יוסף. כ"ע

שגם רבה שחולק על רבי , 'בתוס ש"ועיי. שמוגדר כשומר חינם ,דעת רבה. עת
 .המצווהמודה ליסוד שעוסק במצווה פטור מן  ,יוסף בדין שומר אבידה

על  (דלא בעי ב, נו)ק "י בב"רש. שעוסק במצווה פטור מן המצווה, מה המקור לדין
' נפקא לן במס 'ובלכתך בדרך'דהעוסק במצוה פטור מן המצוה מ, דברי רב יוסף

ולמדו ' שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה וכו, בסוכה מבואר' בגמ. (א, כה) סוכה
 . פרט לחתן, "בלכתך בדרך"ו, פרט לעוסק במצוה" בשבתך בביתך"מ', בגמ
ל "הפכו את הגירסה שצ לפנינובברכות ' פ הגמ"ע (ה ובלכתך"דשם )' תוס
לומדים פטור " בלכתך בדרך"ומ, לומדים פטור לחתן" בשבתך בביתך"שמ

 .'וכו. לעוסק במצווה
ה "סוכה שם ד)י "בדברי רש. עד כמה פוטרים את העוסק במצווה', י ותוס"נחלקו רש

ה "שם ד)' אולם תוס. אף בשעת חנייתן הם פטורים, כיםשהולכי דר, מבואר (פטורין

ונקטו שאך ורק אם אף שיתעסקו בשעת החנייה זה , סייגו את הדברים (שלוחי
, אולם אם יכולים לקיים שניהם חייבים בסוכה. יגרום להם שיתבטלו מן המצווה

 .ואינם מוגדרים מתעסקים במצווה
כ "א ,המצוות' כול לקיים את באינו ישהאדם אם מדובר , (שם)א "הריטבשואל 

בוודאי שפטור מן המצווה השניה כמו שאמרו בשומר אבידה שבזמן שמתעסק 
ומדוע . מסברא ופשוט. עמה פטור מלתת לעני צדקה ודבר זה לא צריך פסוק

שיש איסור לעזוב מצווה אחת ולעשות , א"מחדש הריטב? הביאה פסוק' הגמ
 ,ווה אחת וילך לעשות מצווה אחרתא אולי יעזוב מצ"שהיה סד ,מצווה אחרת

הרי היא אצלו  ,פטור מן האחרתשכיון , א"אומר הריטב .אולי גדולה הימנה
, כלומר .עכשיו כדבר של רשות ואסור להניח מצותו מפני דבר שהוא של רשות

ממילא המצווה השניה . כרגע זה ציווי הבורא עבורו, כאשר עוסק במצווה אחת
כיון שכבר  ,אולם לגביו זה דבר הרשות ,עשה טובשמזדמנת לפניו היא אמנם מ

 .והעוסק במצווה פטור מן המצווה ,ה ציווהו מכבר"עוסק בדבר שהקב
שומר "נאמר בפסוק  (ז"פט)ל בנתיב התורה "אומר המהר, ולהמליץ בנותן טעם

, אדם המקבל את עולו של המלך ('ח פסוק ה"קהלת פ)" מצוה לא ידע דבר רע
משעבד רצונו לאביו שבשמיים ועושה בדיוק כאשר , ליבו ומקיים מצוותו מכניע

, ה ישמור עליו"הכנעתו לבוראו ושיעבוד רצונו כעבד למלך גורם שהקב, ציווהו
שהרי בדרכו של עולם אם . כמו שאדון שומר על עבדו, ויציל אותו מכל מכשול

שהרי משהו אחר נכנס לתוך , אדון לא שומר על עבדו מצטייר הדבר כאוזלת יד
לכן , שליטתו וממשלתו והזיק לעבדו ומוגדר הדבר לפגיעה באדנותו של מלך

כאשר האדם מכניע את עצמו ומשמש את אדנו ישמור עליו בוראו והוא המחוייב 
וזה היסוד שעוסק  ,זה הטעם ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. מצד הדין והשכל

 . כי עתה הוא עשה מה שציוו בוראו ,במצווה פטור מן המצווה
 ?האם בכל מצוה שאדם מקיים יש לדון בו עוסק במצוה פטור

כאשר לא , האם יש פטור של עוסק במצווה ,י ותוספות"נחלקו רש, כנזכר לעיל
בנוסף . אולם נמצא הוא בתקופה של קיום המצווה, עוסק בפועל במצווה

דה במחשבה מוגדרת שטיר, התבאר שיש חידוש מיוחד על הכונס בתולה
כ לא "שא, אמנם אין זה יסוד הפטור מן המצווה הרגיל, ש"לטירדה ופטור מק

 . י לעיל יא"היה צריך לימוד מיוחד כפי שחידש רש
. שהולכי דרכים פטורים מסוכה אף בזמן החניה, (שם)בסוכה  י"דעת רשאך ב

אולם אם יהיו , ם זה יגרע בעשיית המצוהז דווקא א"נקטו שכ' וכאמור תוס
 .חייבים הם בסוכה, היינו שאפשר לקיים שניהם, פגם המצווהיבסוכה לא ת

שהוא , לכל אדם שמקיים מצוה שאין פטור גורף, מביאים ראיה (ב, נו)ק "בב' תוס
. אלא רק באופן שההתעסקות במצוה גורמת לו פעולה בפועל. נפטר מהמצוה

מדוע ' שואלים תוס, "'פרוטה דרב יוסף לא שכי'שנדרים ב' יש דעה בגמ, איהוהר
סביר מאוד , הרי כאשר האבידה נמצאת בביתו של מוצא האבידה, לא שכיח

אין  ,בהכרח ,'אומרים תוס. כ פטור מן המצווה"והוא שומר אבידה וא. שידפוק עני
אלא אך ורק במי , יתהפטור של עוסק במצווה חל על מי שיש לו אבידה בב

שלא , ד סבר"כ מובן שאותו מ"א. שבפועל באותה עת מתעסק אם האבידה
ראיה ' ומביאים תוס. שכיח שבדיוק באותה עת שמתעסק עם האבידה ידפוק עני

, [1] ללמד לנחל אהלשל  הסמיכות" נחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטעכ", דרש רמי בר חמא
מעלה את , התורה הנלמדת באוהל היינו בתי מדרשות, דםעלה את טהרת האכשם שהנחל מ
  .האדם לכף זכות
שרבי אמי ורבי אסי  'מספרת הגמ. לא יצא ידי חובה, רשלא כסדש "אם קרא ק, התבאר במשנה

, בזמן הזה אלך בית המדרש לשמוע הלכה אמר להם, היו עסוקים בקשירת החופה לרבי אלעזר
יחזור , ש וטעה ואינו יודע היכן נמצא"אדם שקרא ק, ח"למד התנא לפני ריושמע ש. ר לכםואומ

יחזור לפרשה , ולא יודע אם של פרשה ראשונה או של שניה" וכתבתם" ואם אמר. לתחילת הפרק
התחיל  אבל" למען ירבו ימיכם"חוזר לראשונה דווקא באופן שלא התחיל  ח"ואמר ריו. ראשונה

לרבי  א"אמר ר. הרי בלשונו נמשך והמשיךבודאי אמר פרשה שניה ש, תפק היכן אוחזועתה הס
 . דיינו, אילו לא באנו לשמוע הלכה זו אמרו, ורבי אסי

כדי להתפלל  אבל, ש בראש האילן ובראש שורת אבנים"לקרוא ק לבעלי מלאכההתירו . משנה
שבעץ תאנה וזית שהם סבוכים יכולים  ברייתא מבוארוב. צריכים לרדת היות ובתפילה צריך לכוון

 . [2] שאין שם פחד נפילה, הפועלים אף להתפלל
שאינו משועבד למלאכה יורד אף בעצי  אבל בעל הבית, האמור הוא דווקא לפועלים כל ההיתר
 .[4] [3]תאנה וזית 

שהרי למדנו , ש"שלא צריך לכוון בק מבואר, את רבא נכדו של שמואל מבתושהיה  רב מרישאל 
ממה , מצד שני מבואר בברייתא. ת גבוהים שלא שייך לכוון בהםש אף במקומו"שקוראים ק

ואמר לרב . לא ענה רבא. הרי שצריך לכוון" ושמע ישראלהסכת "ונאמר " שמע ישראל"שנאמר 
שאמנם התירו לפועלים לקרא במקומות , אמר ל בשם רב ששת ,אם יש לו מה לומר בענין מרי

למדנו שקוראים אפילו  ה"ואמנם לדעת ב. הגבוהים אבל צריכים להפסיק מעצם המלאכה ולכוון
 . פרשה שניה שאין כוונה מעכבתא בקביארו שזה דוו, עוסקים במלאכתם

אוכלים פת ומברכים ברכת . ש עם ברכותיה"קוראים ק, שסדר התפילה לפועלים מבואר בברייתא
בברייתא מאידך . ואין נושאים כפים, ץ"נם נעשים שאבל אי, ע"ומתפללים שמו. ז"הנהנין וברכהמ
שתלוי , ביאר רב ששת. 'הביננו'היינו , ע"ע אלא מעין שמו"שלא מתפללים שמו אחרת מבואר

י כל "שלר, 'דוחה הגמ. ע"י אדם חייב להתפלל רק מעין שמו"שלדעת ר, ג"במחלוקת רבי יהושע ור
לוק בין פועלים שמקבלים ביארו שהחי אלא. ע ולא רק פועלים"אדם יכול להתפלל מעין שמו

פועלים  אבל. ע שצריכים למהר"עין שמושהתירו להם להתפלל מ, מעבר לסעודהבשכרם מעות 
שפועלים שמקבלים שכר , וכן מבואר בברייתא. ע"המקבלים סעודה בשכרם מתפללים שמו

. ז מקצרים"המכובבר. היות וברכות הנהנין מדרבנן 'המוציא'ע לא מברכים "מעות מקצרים בשמו
 . מברכים את כל הברכות, ה נמצא עימהם בסעודה"או שבע המקבלים רק סעודהאבל 

לפטור " בשבתך בביתך", המקור. כל זמן שלא בעל ,לילות' דש "פטור מק חתן, מבואר במשנה
. את האלמנה חייב הכונס. למעט חתן שכונס בתולה" תך בדרךובלכ", ש"עוסק במצוה שפטור מק

 'ומסקנת הגמ. צווה פטורובמ, ש"כדרך של רשות חייב לקרא ק' בדרך'ביאור הפסוק ב פ"למד ר
אלא , ולא כל טירדה פוטרת .'ובלכת' 'בשבת'ולא ' ובלכתך' 'בשבתך'שדורשים ממה שנאמר 

 םבש שאמר רבי אבא בר זבדא. ש"שהרי טרוד באיבוד ממונו או אבֵל חייב בק, טירדה של מצווה
   .'פאר'אבֵל פטור רק מתפילין שנאמר בהם , רב
איני שומע  אמר להם, והרי למדנו שחתן פטור אמרו לו תלמידיו, ש בלילה שנשא אשה"קרא ק ג"ר

 . [5] ש"לכם לבטל ממני ק
מחמת  הקל, חיצהפ שאבל אסור בר"אע, [6] לאחר שנפטרה אשתורחץ בלילה  רבן גמליאל

ולא גזרו  "אחריתה כיום מרו"דרבנן מ שלאחריו לילההאנינות שסבר שדין  וביארו, שהיה אסטניס
 . אסטניסרבנן על 

שהיה  כיון, על העבדים פ שאין מקבלים תנחומים"אע, עבדו' טבי'קיבל תנחומים על  רבן גמליאל
חר אלא עומדים בשורה לצורך ניחום ל. א, עבדים ושפחות שמתו, מבואר בברייתא. עבד כשר

 . אין מנחמים עליהם. ג .בכתובות' אבלים כמבואר בגמ מברכים ברכתאין . ב. הקבורה
שראה שאינם , פעמים' דיו נכסו לבקרו והשתמט מהם גתלמי, מתה ל רבי אליעזרשפחתו ש

ולאדם שמת עבדו אומרים לו כדרך שמת לו , אמר להם הרי אין מקבלים עליהם תנחומים מבינים
אומרים  יוסילרבי . לא מספידים עבד שמת, מבואר בברייתא. 'המקום ימלא חסרונך'שור או חמור 

זה שבח גדול ומה תשאיר , אמרו חכמים לרבי יוסי. 'יגיעוהוי איש טוב ונאמן ונהנה מ'עבד כשר  על
 . לשאר כשרים

לאבות ואמהות  והוגדרו, רק שרה רבקה רחל ולאה ואמהות, יצחק ויעקב הם רק אברהם אבות
 אמנם. שלא יפסלו יחסו מחמת כך', אבא פלוני'לא קוראים  ים ושפחותולעבד. מחמת חשיבותם

 . שהיו חשובים זאת משום', אמא פלונית' 'אבא פלוני'בית רבן גמליאל קראו  לעבדים והשפחות של
כמו חלב "ואם מקפיד בזה ". (תפילה) בשמך אשא כפי (קריאת שמע) כן אברכך בחיי" א"דרש ר

ושפתי "ב ממה שנאמר "ז ועוה"עוהנוחל  ובנוסף, כמו שהקריב קרבן היינו" ודשן תשבע נפשי
 ".רננות יהלל פי

שתשכן בפורינו אהבה ' וכויהי רצון , הוסיף רבי אלעזר, וסיפו לאחר תפילתם עוד תפילהה התנאים והאמוראים
ואחוה ושלום וריעות ותרבה גבולנו בתלמידים ותצליח סופנו אחרית ותקוה ותשים חלקנו בגן עדן ותקננו בחבר 

 .ותבא לפניך קורת נפשנו לטובה, ה"ובכל בוקר שנקום ביחול לעבוד את הקב, טוב ויצר טוב בעולמך
, ותראה את הרעות הבאות עלינו, סתכל בבושה שמתביישים אנו בעשיית העבירותשת' ר וכו"יה, ח הוסיף"ריו

ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעזך ותתעטף בחסידותך ותתאזר , ותדון אותנו ברחמים ומידת גבורה כנגד הגויים
 .בחנינותך ותבא לפניך מדת טובך וענותנותך

 .מאבותינו שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם' ר וכו"יה, רבי זירא הוסיף
  .שתהא תורתך אומנותנו ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו', ר וכו"הי, רבי חייא הוסיף

שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים ', ר וכו"יה, הוסיף רב
ים שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד חיים שתהא של חלוץ עצמות חי

 .בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות לבנו לטובה
מחבר רע משכן רע ומשטן  שתצילנו מעזי פנים ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר רע', ר וכו"יה, רבי הוסיף

ורבי התפלל כך למרות שאנטונינוס . המשחית ומדין קשה ומבעל דין קשה בין שהוא בן ברית בין שאינו בן ברית
 . שלח לו שומרים שישמרו עליו

 :הארות
א הביא "בריטב [2]. 'אוהל'תודה אהלים שהביאו פסוק אחר לסמיכות ' עי. י"כתבנו לפי רש [1]

אמנם במובא , ה בין כך"י ד"לפי רש [3]. לא מצד שאינו מפחד, ם מצד טירחה מרובהמהירושלמי שהטע
כ "וא. ש"מובא שיטת רבינו מונח שהכוונה לבעל הבית שיורד בין לתפילה ובין לק, והדרס עוז "צ בש"בהו

אין זה דומה , ה לפי"ביארו תוד [4]. ועיין. יעלה לכאורה שאף אצלו התירו להישאר למעלה בעץ תאנה וזית
שאמנם , ה מעשה"ביארו תוד [5] .אלא לנמצא בעלייה היות ונמצא שם לצורך עבודתו, לעומד על כסא

נפטרה  [6]. הרשות בידו' וראוי ליטול את ד, ג אדם גדול ובטוח שיוכל לכוון"אבל ר, התבאר שחתן פטור
 .י"רש. ום ונקברה ביוםבי
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  !!!  מקום זה מיועד להנצחה!!! 
 "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 
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