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בגדר כל הפטור מדבר ועושהו
בשנות אליהו להגר"א ]ברכות א ,ג[ כתב בהא
דנחלקו ב"ש וב"ה בצורת אמירת קריאת שמע,
דב"ש אומרי בערב יטו ובבוקר יעמדו ,וב"ה
אומרי כל אד קורא כדרכו ,ונחלקו ש בגמ' דרב
יחזקאל אומר דיכול לקרוא או כב"ש או כב"ה ,ורב
יוס אומר דהקורא כב"ש לא עשה ולא כלו.
והקשה הגר'א לדברי רב יוס מדוע הפסיד את קא
א החמיר כבית שמאי.
וביאר דלכאורה קיימי מקומות סותרי בחומרות,
דפע מצינו שכל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט,
ומאיד מצינו שאע"פ שהאד פטור מ הדבר ,א
עושה זאת ,הוי מצוה מ המובחר ,אלא דהיכא
שפטרוהו משו שלא רצו להטריחו ,ועצ המצוה
קיימת ,בכה"ג א מחמיר הוה מצוה מ המובחר,
אבל במקו שפטור מ הדבר לגמרי ,א מחמיר
נקרא הדיוט.
ובזאת נחלקו רב יחזקאל ורב יוס ,א דברי ב"ש
דכל אד קורא כדרכו הוא משו שלא רצו להטריח,
ולכ סובר רב יחזקאל דאפשר להחמיר כב"ש ,דאי
לה פטור מהדבר ,ואילו לרב יוס ב"ש פטרו לגמרי
מכל צורות אמירת ק"ש ,ולכ כל אד קורא כדרכו,
וא בכ"ז הטה אי לזה שו עני לק"ש עצמו .וראה
ש בדבריו של הגר"א שהביא את העובדא דרב
יהודא ב קנוסא מירושלמי בשמות אחרי ,והחסרו
היה ש שהחמיר בפני אחרי וביזה אות ,וזהו
שאמר רב חייא דכל מעשיו לש שמי ואי כוונתו
לבזותנו.
נמצאנו למדי דהמחמיר על עצמו בדבר שאינו חייב
בו ,יש לו לחוש לג' דברי :א .להדיוטית וכדכתב
הגר"א כדבר שפטרוהו חכמי ועושהו ,ב .כשמחמיר
בפני רבו ורבו מיקל בזה ,לשיטת רש"י א מתכוו
לש"ש מותר בכה"ג ,ולשיטת היש"ש אפ"ה אסור ,ג.
ליוהרא ,לשיטת רש"י בפני אחרי א לא שמתכוו
לש"ש ,ולשי' היש"ש א א עושה בפני עצמו לבד.
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מהו הדיוט אמיתי..

.

מעשה ברבי אייזיל חרי  ,שבא אצלו חסיד אחד מבני
עיירתו שהיה הדיוט וע האר ,והלה שרצה
להראות לרבו שמחמיר הוא בכל דבר ליל על פי
ההלכה ,א בדברי שאי צור לעשות ,וא אי
ביניה ובי ההלכה ולא כלו ,שאל אותו  ילמדני
רבינו ,מנהג ישראל בשבת הוא לשתות כוס יי"ש
לאחר אכילת דגי ,אני שרגיל באכילת שני מיני
דגי בשבת מה דיני לכוס יי"ש בי דגי ראשוני
לדגי אחרוני.
השיב לו רבי אייזיל בשנינות  כיצד אתה נוהג
בפרקי אבות בשבת ששוני פה שני פרקי ,הא
אתה אומר בי פרק לפרק "רבי חנניא ב עקשיא",
וחוזר ואומר 'כל ישראל' ,כ תוכל לנהוג ג בנידו
כוס היי"ש בי דגי לדגי...
ובאחד הימי כשבא אותו יהודי ע חבר ליצי
שחשקה נפש לצחוק מעט מרב ,שאלוהו לאחר
שישב על כסא הרבנות בסלוני כעשרי וחמש
שנה ,ולא נתבקש לקהלה אחרת  מפני מה רבני
הראויי לשמ ,רוב ככול הולכי מחיל אל חיל
ומקהילה לקהילה ,ואילו רבינו שגדול הדור הוא
יושב רוב ימיו בסלוני ואינו מתבקש לקהילה אחרת
גדולה יותר.
החזיר לו רבי אייזיל ,מנהגו של עול הולכי דרכי
המזדמני לפונדק אחד ,מדברי זה ע זה ,וא
תלמידי חכמי ה חזקת פותחי בדברי תורה,
וכל אחד ואחד נענה ואומר דבר בש רבו שבקהלתו,
זה אומר רבינו אמר כ ,והוא מרצה בשמו חידוש
אחר מחידושי פלפול רבו ,וזה אומר רבינו אמר חילוק
דק מ הדק שיש בו חריפות עצומה ובקיאות מרובה,
נמצאי רבניה מתפרסמי בכ על יד בעול,
והקהילות קופצות עליה לקחת לרב בעיירת.
ואילו בני סלוני כול הדיוטות ועמי האר ה ,וכ
ה שאלותיה לפני הרב ,ולפיכ כשיוצא אחד מה
מעירו אי לו דריסת רגל לפני תלמידי חכמי
הנקרי בדרכו ,ולפיכ אי אני מתפרס בעול
בדבריי ,ולכ אי הקהילות קופצות עלי לקחתינו
לרב...

'גדול המצווה ועושה'
כאשר יצחק אבינו רוצה לרדת מצרימה מפני הרעב אשר באר ,נראה אליו הקב"ה ואומר לו 'אל תרד
מצרימה' ומבר ומבטיח לו 'ואהיה עמ ואברכ כי ל ולזרע את את כל הארצות האל' 'והרביתי את
זרע ככוכבי השמי ..והתברכו בזרע כל גויי האר' .כל זה בזכותו של אברה אבינו מפני 'אשר שמע
אברה בקולי וישמור משמרתי מצוותי חקותי ותורותי' .אברה אבינו שמע בקול ד' .רש"י מפרש
שאברה אבינו קיי ושמר תורה שבכתב ותורה שבעל פה .והספורנו מפרש ששמר שבע מצוות בני נוח.
הרמב" ועוד ראשוני שואלי אי יתכ לומר שהאבות שמרו את כל התורה עד שלא ניתנה שהרי יעקב
נשא שתי אחיות ועוד שאלות.
'והנראה אלי מדעת רבותינו' כותב הרמב" 'שלמד אברה אבינו התורה כולה ברוח הקודש ועסק בה
ובטעמי מצוותיה וסודותיה ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה' .קוד מת תורה ,זה אומר
הרמב" ,הגדרה של 'אינו מצווה ועושה'.
הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה מביאה' :הא למדת שאפילו עובד כוכבי ועוסק בתורה הרי הוא ככה
גדול' ג גוי יכול להגיע למדרגה של כה גדול .אבל לא יקבל על כ שכר כמו שמקבל יהודי' .לומר ל שאי
מקבלי עליה שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה' .וזה המצב של עכו" אחרי שהקב"ה
התיר לה את הציווי של שבע מצוות בני נוח .כפי שנלמד מהפסוק 'ראה ויתר גויי' .כעת שוב ג א
יקיימו ז' מצוות יקבלו עליה שכר רק 'כמי שאינו מצווה ועושה' .למדנו א כ ,שיש הבדל בשכר בי
'מצווה ועושה' ,בי מי שעושה ומקיי את התורה בגלל שהוא מצווה עליה לקיימה לבי מי 'שאינו מצווה
ועושה' שמקיי את התורה מבלי שנצטווה עליה .וכ פוסק השו"ע בהלכות תלמוד תורה 'אשה שלמדה
תורה יש לה שכר ,אבל לא כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה'.
לכאורה בגדר של 'אינו מצווה' ישנ שני מצבי .מצב אחד :כמו שהיה אצל האבות הקד' קוד מת
תורה ,שחו משבע מצוות בני נוח לא היה שו ציווי .והיה צרי רוח הקודש כדי להיות 'עושה' כדי לדעת
מה תצווה התורה במעמד הר סיני .מצב שני :זה אחרי שכבר יודעי מה ציוותה תורה רק לא מחויבי
לקיי .כמו אישה לגבי לימוד תורה או כמו רב יוס שהיה סומא וקיי את התורה .לכאורה לפי זה צרי
להבי ,מה שקיימא ל להלכה ש'גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה' הא זה רק על
המצב השני ,על קיו התורה לאחר שניתנה למי שאינו מצווה .או ג על מי שמקיי מליבו מבלי לדעת
שיש על זה ציווי .שהוא מכוו מליבו לקיי דבר שציוותה תורה.
אמנ התוס' בעבודה זרה כתבו מדוע גדול המצווה ועושה וז"ל' :גדול המצווה ועושה ,פירוש מפני שהוא
דואג תמיד לבטל יצרו ולקיי מצוות בוראו' .שמי שמצווה לקיי מצווה יש לו תמיד ניסיונות לעמוד נגד
יצר הרע .הוא נמצא תמיד במצב של מלחמה ע היצר הרע וא הוא 'עושה' מגיע לו שכר גדול יותר.
משמע שמי שאינו מצווה היצר כלל לא תוק אותו .לכאורה צרי להבי אי שיי בכלל להיות במצב
השני של 'אינו מצווה ועושה' .של מי שמקיי ועושה את מה שהוא חושב שזה רצו הבורא ,מבלי לדעת
מה הוא באמת רצו הבורא .יש בזה לכאורה סכנה גדולה .ג היו אחרי שניתנה תורה ,אנחנו צריכי
סייעתא דשמיא גדולה לכוו שכל מעשינו יהיו כהלכה .כמה פעמי אנחנו חושבי שכ רוצה תורה
ופתאו מתברר לנו שדעת תורה והאמת היא ההיפ הגמור ממה שעשינו .אז אי שיי בכלל לחדש
מלבנו בעבודת ד'.
רבנו הגר"ח מוולאזי ,בהקדמתו לבאורי הגר"א על הזוהר פותח לנו פתח בהבנת הדבר מדוע שמרו האבות
את התורה עד שלא נתנה .וז"ל ש' :זו הייתה עבודת הצדיקי הראשוני אשר עד לא ראו אור התורה
קוד שניתנה .כי עדיי לא היו מצווי ועושי ,רק על פי השגת ,אשר השיגו בשכל תיקוני כל מצווה
ומצווה בעולמות העליוני' .האבות לא שמרו את התורה מפני שהצטוו .אלא מפני שהבינו בדעת
הרחבה ובכוח רוח קדש מה כדאי לעשות וממה ראוי להתרחק.
בספר 'נפש החיי' מוסי ומסביר על קיו התורה של האבות' :לא שהיו מצווי ועושי כ מצד הדי.
דא כ ,לא היו מעמידי ח"ו על דעת והשגת ,א שהשיגו שלפי עניי שורש נשמת ההכרח לה
לעבוד ולשנות א מקצת מאחת מכל מצוות ד' ולא היה יעקב אבינו ע"ה נושא ב' אחיות ולא היה עמר
נושא דודתו ,ח"ו' .מה שהאבות קיימו היה 'רק מצד השגת בטוהר שכל התיקוני הנוראי הנעשי
בכל מצווה בעולמות...והחורב וההריסה ח"ו שיגרמו בה א לא יקיימו .לכ כשהשיג יעקב אבינו ע"ה
שלפי שורש נשמתו יגרו תיקוני גדולי ...א ישא שתי אחיות אלו ,רחל ולאה ,והמה יבנו שתיה את
בית ישראל ,יגע כמה יגיעות ועבודות להשיג שינשאו לו'.
כל זה היה עד מת תורה ,עד אז היה רשאי האד להחליט מה לקרב ומה לרחק .שיש עניי בנשיאת שתי
אחיות .אבל לאחר מת תורה ניטלה רשות זו .מעתה אי האד רשאי להחליט' .משבא משה והורידה
לאר' כותב ה'נפש החיי'  'לא בשמי היא .ולבל יתחכ האד הגדול ,שהשגתו מרובה ,לומר :אנכי
הרואה סוד וטעמי המצוות בכוחות ועולמות העליוני שראוי לפי שורש נשמתי ,או למי או מי לפי שורשו,
לעבור ח"ו על איזה מצווה ,או לדחות שו פרט מפרטי המעשה ...או לשנות זמנה ח"ו' .היטיב להגדיר
זאת כ"ק האדמו"ר הזק מגור ,האמרי אמת .אחרי שקבע בתקנות להקדי זמ התפילה בשחרית
בהתא לסו זמ קריאת שמע ,בא לפניו אחד מזקני וחשובי החסידי שהיה ידוע בעבודת הש שלו
ובהיותו פרוש מהבלי העול .החסיד שעבודת יומו השתבשה בגלל השינוי ,סיפר על ההכנות הרבות
שקדמו עד כה לתפילתו ועל המתיקות המיוחדת שחש עת עמד להתפלל לאחר שהתכונ והכי את ליבו
לתפילה.
עתה ,טע החסיד ,תחסר לי הכנה זו .כיצד ,איפה ,אוכל להתפלל ללא הכנה מוקדמת .הרבי ,אשר
מפורס היה במילותיו המדודות ,ענה קצרות' :תניא בר קפרא אומר :אילו היה נות בה קורטוב של דבש
אי אד יכול לעמוד מפני ריחה .ולמה אי מערבי בה דבש? מפני שהתורה אמרה' ...נכו ,קורטוב של
דבש יכול לשפר את ריח הקטורת עד שלא יוכל אד לעמוד מפני ריחה .זה היה כבוד גדול למקדש ולמי
ששיכ שמו במקדש .היה בזה הידור מצווה גדול .אבל אחרי שהתורה אמרה 'כל שאור וכל דבש לא
תקטירו' אי מקו לעבוד את הקב"ה בדר שנאסרה .מה 'שאמרה תורה' זה מה שקובע .אי אפשר
לסמו על מה של נראה שצרי להיות .אסור לנו להתחכ בעבודת ד' עלינו לזכור 'ראשית חכמה יראת
הש' ויראת הש משמעה שמירת כל המצוות ג אלו שאנחנו לא מביני טעמ .אסור לנו להורות
היתר ולהקל באיסור שאסרה תורה בגלל שאנחנו כאילו 'יורדי לשורש העניי' ומביני מה התורה
רוצה.
אי לנו אלא מה שכתבה תורה ומה שמורי לנו מרנ ורבנ גדולי ישראל ב'דעת תורה' שניתנה לה.
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לעשות רצונו ולעבדו...
ìë ä"ò åðéáà íäøáà íéé÷ (:çë àîåé) ì"æ íøîàî òåãé
íéù÷îå .äðúð àìù ãò ïéìéùáú éáåøéò 'éôà äìåë äøåúä
äúðéúð éðôì äøåúä éøáã ìë íéé÷ì ä"òàà òãé ïéðî íìåòä
íáåøå ,úåãéñçä éøôñî äáøäá úàáåî åæ àéùå÷ – éðéñá
íéàáðúî íéàáð äáøä 'éçáá äîåã êøãá åöøéú íìåëë
.ãçà ïåðâñá
,ì"öæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø ÷"äøä éøáã úà àéáðå
úååöî ç"îøäù àúéàã é"ôò ,åðåùì úåçöá úàæ øàáîã
àì úååöî ä"ñùäå ,íééðçåøä íéøáà ç"îøä ãâðë íä äùò
,:âë úåëî äàø) íééðçåøä íéãéâ ä"ñù ãâðë íä äùòú
,åìù íéãéâäå íéøáàä úåéðçåøá ìëúñîäå .(:ò÷ à"ç ÷"äåæ
.äùòú àì úååöî ä"ñùå äùò úååöî ç"îøä ,àåä âéùî
íéøáãìå åìù úåéîùâä ïåæîì íéëéøö óåâä éøáàù åîëå
íééðçåøä íéøáàä ïë ,øáàå øáà ìëì íéëéøöä íééîùâä
.åìù úååöîä øáàå øáà ìëì íéëéøö
úåéîùâä íúåà ãîìì êøåö ïéà íééîùâä íéøáàù íùëå
éë ,íúåà ãîìì êøåö ïéà íééðçåøä øáàå øáà ìë ïë ,íäìù
äøåúä äðúéðù íãå÷ ïëìå ,íäìù úååöîäì íéâéùî íîöòî
àì ä"ñùå äùò úååöî ç"îø äøåúä ìë âéùäì íéìåëé åéä
.äùòú
,åðìëùîå åðîöòî äøåúä íéâéùî åðçðà ïéàù äî äáéñäå
øçà âéùäì ìéãáîä êñî àåä øùà úåéøîåçä úîçî àåä
úåøáâúäå úåéîùâä úåèùôúä åì ùéù éî íðîà ,úåéðçåøä
ïëìå ,äøåúä åîöòî åìëù ïéòá âéùäì àåä ìåëé ,úåéðçåøä
ç"îøî âéùä ,åìù øîåçä êëãæð øùà ä"ò åðéáà íäøáà
ãò äìåë äøåúä ìë ìù úåéðçåøä åìù åéãéâ ä"ñùå åéøáà
.('à äùåã÷ íéøåôì – éåì úùåã÷) .ù"åòé ã"ëò äðúéð àìù
áéúëã àä ì"öæ áåðéîéøî ìãðî éáø ÷"äøä øàéá ,äæ ïåéòøáå
ç÷éå åãé úà åðéáà íäøáà çìùéå" (é ,áë) äãé÷òä úùøôá
øîåì åì äéä 'åãé úà çìùéå' øîéîì äéì äîìå "úìëàîä úà
åðéáà íäøáà äùòù äî ìëã àìà ,'úìëàîä úà ç÷éå' ÷ø
ç÷éå' ïåâë ïåöøá íéìòåô íéøáéàä äéäå äåöî êøåö ìëä äéä
.'åëå äìåòä éöò úà ò÷áéå ïëå ,'ä åäååö ïë éë 'åðá ÷çöé úà
úåöîî äéä àì åðá úà èåçùì – úìëàîä úà ç÷éåá ìáà
,åèçùì àìå ïáø÷ì åúåìòäì ÷ø äéä ú"éùä úðååëù ,é"ùä
àøâà) .äåöîäî äæ ïéà éë úìëàîä ç÷éì åãé äúöø àì êëìå
.(á"ëø úåà à÷øôã
ì"öæ øãðñëìàî ìàøùé çîùéä 'á ÷"äøä åùâôðùë øôåñîå
,íéçéùä ãçà úçú åøáéã ,ì"öæ àðèå÷î òùåäé éáø ïåàâäå
àäá ,áúëù ('à ùåøãá) íéëøã úùøôä éøáã ïéðòá
úà åîéé÷ù ,'÷ä úåáàä íà å÷ìçðå åø÷ç íéðåùàøäã
ïéã åà àøîåçì çð ïá ïéã íäì äéä ,åðì äðúéðù íãå÷ äøåúä
éôì íéùøôîä åù÷åäå ,øéîçäì ïéá ì÷äì ïéá ìàøùé
åøîù êéà ë"à ,ì÷äì ìàøùé ïéã íäì äéä àìù íéøáåñä
úáùù çð ïá" (.èð ïéøãäðñ) ì"éé÷ éøäå ,úáùä úà úåáàä
äæá åðëøàäå] ì÷äì çð ïá ììëî åàöé àì íäå "äúéî áééç
.[çð 'øô -465 ïåéìâá ìéòì
ïåéòøá õøúì àðèå÷î ïåàâäì øãðñëìàî ÷"äøä øîàå
é"ô íéëìî 'ìäî í"áîøä ìò) æ"áãøá àúéàã é"ôò ,øåîàä
úà åîöòì ìáé÷ùë ÷ø àåä úåáùì çð ïáì øåñéàäù (è"ä
äðäå ,áééçúî àì äø÷îá ìèá íà ìáà ,äçåðîì íåéä åúåà
íúìåëéá äéäé àìù íäéøáà úà åëëéæå åð÷éú '÷ä úåáàä
úîà æ"ôìå ,ú"éùä ïåöø ãâð àåäù äòåðú íåù úåùòì
úáåùùë ÷ø åäæ íðîà ,"äúéî áééç úáùù éåâ" ì"é÷ã
ìåëé åðéàù íéìáçá åéãé úåøåù÷å úåôëá ìáà ,äðååëá
ììëá äæ éøäå ,åáééçì íéìåëé ïéàù éàãå ,äëàìî úåùòì
ïåàâä äéñì÷å .øåèô äø÷îá úáåùäã ,ì"ðä æ"áãøä éøáã
.(åðéúùøôá ,ìàøùé ìù ïøåàî) .àðèå÷î

לעילוי נשמת
נג'יה כתון בת מסעודה

ת .נ  .צ  .ב .ה
פוטו
סטודיו
לעילוי נשמת

רבי יצחק בן ר' אליהו
ואסתר זר

אינו מצווה והפטור מדבר ועושהו
עקב אשר שמע אברה בקולי

כ"ו ה' יומא כ"ח .קיי אברה כל התורה כולה

‡"ËÈÏ˘ ÒÈÈÂÂ ¯˘‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰
¯‡˘ ‰¯Â˙ ÈÎ¯„ ˙·È˘È

בגדר הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט
·‚ÏÎ ˙‡ ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÈÈ˜„ ‡˙È‡ ‡"Ú ·"Ù ÔÈ˘Â„È˜·Â ·"Ú Á"Î ‡ÓÂÈ· 'Ó
·È¯˜‰Ï ‰¯Â˙· Î"˘Ó ÂÓÈÈ˜ ÁÂ Ì„‡„ ‰·¯ ‡"·„˙· Ú"ÚÂ] .‰˙È ‡Ï˘ „Ú ‰¯Â˙‰
˜¯·Ì„‡ Ì‡‰ ÔÂ„Ï ÍÈ¯‡‰ (Â"Ë ÏÏÎ „"‡ ˙Î¯ÚÓ) ÏÈ‚Ú È"¯‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ ˙È· ¯ÙÒ·Â ,Ô
Â¯Ó˘Â ÂÓÈÈ˜ ÂÈ˙Â·‡„ ‰ÊÓ ¯‡Â·Ó Ù"ÎÚÂ .[˙ÂÂˆÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯ Â‡ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÂÓÈÈ˜ ÁÂ
(·"‰ ‡"Ù ˙·˘) ÈÓÏ˘Â¯È· Â¯Ó‡ ‡‰„ ‡ÏÙÈ 'Â‡ÎÏÂ ,‰˙È˘ Ì„Â˜ Û‡ ‰¯Â˙‰ ÈËÙ˘Ó
„ÂÈ˙Â·‡ Â˘Á ÌÚË ‰Ó Î"‡Â ,ËÂÈ„‰ ‡¯˜ Â‰˘ÂÚÂ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‡Â‰˘ ÈÓ ÏÎ
.‰· ÂÂËˆ˘ Ì„Â˜ ‰¯Â˙ ÈËÙ˘Ó ÌÂÈ˜· Ì˘Ù· ¯ÓÂÁ ‚Â‰Ï
Ô˙Á ÔÎÂ ,˘"˜ ¯ÓÂÏ Â˙„ÂÚÒÓ ˜ÈÒÙÓ˘ ÈÓ· Â¯ÈÈ‡ Ì˘ ÈÓÏ˘Â¯È‰ È¯·„ ‰‰Â
È¯·„ ˜È˙Ú‰˘ Ê"Ò Ë"Ï¯˙ 'ÈÒ· ‡"Ó¯· Ú"ÚÂ .¯ÂËÙ ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯Â˜‰
.‰ÎÂÒÓ Â"Ù Ó"‚‰‰Ó Â¯Â˜ÓÂ ,ÌÈÓ˘‚ ÔÈ„¯ÂÈ˘ ‰Ú˘· ‰ÎÂÒ· ·˘ÂÈ‰ ÏÚ Ì‚ ÈÓÏ˘Â¯È‰
ÂÈ„È Ê"ÈÙÏ ÂÈˆÓ ÍÈ‡‰ ÈÓÏ˘Â¯È‰ È¯·„ ÏÚ ‰ÂÓ˙Ï ·˙Î (‡"Î ÈÒ) Ú·˘ ¯‡· ˙"Â˘·Â
‡¯ÓÂÁ ÌÂ˘Ó Ì‰Ó ÌÈ¯ÂËÙ˘ ÌÈ¯·„ ‰·¯‰ ÔÈ˘ÂÚ Â‡ ‡‰„ ,„"Ó‰È·· ÂÈÏ‚¯Â
È˙¯Ó˘Ó ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â Â¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÍÏ ¯˙ÂÓ· ÍÓˆÚ ˘„˜ ÌÈÓÎÁ ÂÂÈˆ ÍÎÂ ,˙Â˘È¯ÙÂ
˘„˜„ ‡È„ È‡‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ˘È„ ‰Ê· ‰‡¯‰Â .˙Â·¯ ‰‰ÎÂ ,È˙¯Ó˘ÓÏ ˙¯Ó˘Ó Â˘Ú
ÂÈ‡ ÍÏ ¯˙ÂÓ· ÍÓˆÚ ˘„˜ ÔÈ„‰„ ,Â‰˘ÂÚÂ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂËÙ‰ ÔÈ„ ÔÈ·Ï ÍÏ ¯˙ÂÓ· ÍÓˆÚ
‡ÔÈ˘Ú È·‚ÏÂ ,‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ‡ÏÂ ‰¯Â˙ Ï˘ ÔÈÂ‡Ï· ¯Â·ÚÏ ‡Ï˘ ‰˜Á¯‰Â ˙Â¯È‰Ê· ‡Ï
˘˙Ú˘· ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó‰„ ‡ÏÏÎ ¯Ó‡ ‰Ê· (‰ÎÂÒ·Â ˘"˜· Ï"‰ ÌÈÙÂ‡‰Î) Ì‰· ¯ÂËÙ
˙„È¯È ˙Ú˘· ‰ÎÂÒ· ·˘ÂÈ‰„ ‰"Ó˜Ò Ë"Ï¯˙ 'ÈÒ ·"˘Ó 'ÈÚÂ) ,ËÂÈ„‰ Ï"Â‰ ¯ÂËÙ‰
‚˘.(‰ÏË·Ï Â˙Î¯· ÌÈÓ
‡Ô‡Ó ‡"Â‰ ˘È¯Ó„ ·"Ú ‡"Ï ÔÈ˘Â„È˜· ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡„ ‡‰Ó ,È˘˜˙ È˙Î‡„ ‡Ï
„‡‡Ï ‡‰„ Ô·¯Ï ‡·Ë ‡ÓÂÈ ‡„È·Ú ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ‡ÓÂÒ„ È"¯Î ‰ÎÏ‰ ÈÏ ¯Ó
‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂ„‚ ‡ÈÁ ·¯ ¯Ó‡„ ‡‰ ˙ÓÁÓ Â· ¯ÊÁ ÛÂÒ·ÏÂ ,‡„È·ÚÂ ‡„˜ÙÓ
‡Ï‡ ¯ËÙÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï· ‰ÂÂˆÓ ‡ÓÂÒ‰ Ì‚„ ËÂ˘Ù ‰‰Â .‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ ÂÈ‡˘ ÈÓÓ
¯ÂËÙ ‡ÓÂÒ„ È"¯Î ‰ÎÏ‰ Ì‡ Î"‡Â ,(ÔÎ ÁÈÎÂ‰Ï ÂÎ¯‡‰˘ ˜"· ‡"ÁÓ· 'ÈÚ) ,ÔÈ˘ÚÓ
‡‰Ó ‰˘˜È ·"ÂÈÎÂ .˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ËÂÈ„‰ ‚‰Ó ‚Â‰Ï Ï"Â‰ ‡Ï ‡‰ ,˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ
„˘Ì‰Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ‡Ï‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ ‡ÏÂ) ‚"ÓÊ‰˘ Ú"Ó ÌÈÈ˜Ï ˙Â˘¯ Ì‰Ï ˘È ÌÈ
.ËÂÈ„‰ ‡¯˜ Â‰˘ÂÚÂ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂËÙ‰ ÏÎ„ Â‰· ‡ÓÈ ‡Ï È‡Ó‡ 'Â‡ÎÏÂ ,(Í¯·Ï
‰ÂˆÓ ÈÂ‰„ ÏÎ„ ,‰Ê ÔÈÚ· ˜ÏÁÏ ·˙Î (˙ÂÎ¯· ˘È¯) ‡"¯‚‰Ï Â‰ÈÏ‡ ˙Â˘· ‰‰Â
·‰ÂˆÓ ‰˘Ú˘ ¯Î˘ ÂÏ ÔÈ˙Â ‰‡˘Ú Ì‡ ‰˙Â˘ÚÏ ÌÈÓÎÁ Â‰ÂÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ÌˆÚ
È¯·„Î ˙Â¯˜Ï ‰Ë‰˘ ÔÂÙ¯Ë '¯„ ‡‰ ÔÂ‚ÎÂ ,ÏÏÎ ‰ÂˆÓ ÂÊ ÔÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÌÏÂ‡ ,¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ
·"˘ ‡‰· ‰‰Â] .ËÂÈ„‰ ‡¯˜Â ˙ÏÚÂ˙ Â· ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,ÌÈËÒÈÏ‰ ÈÙÓ ÂÓˆÚ ÔÎÈÒÂ
„¯ÈÙ˘ 'Â‡ÎÏ ,˘"˜ ‡¯Â˜˘ Ô˙Á· ÔÎÂ ,˘"˜ ˙Â¯˜Ï Â˙„ÂÚÒÓ ˜ÈÒÙÓ„ ÈÓÏ˘Â¯È‰
ÏÏÎ· ÂÈ‡ ‡"¯‚‰ È¯·„Ï Î"‡Â ,ÈÎ‰· ÌÈÓÎÁ Â‰Â·ÈÈÁ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ‰ÂˆÓ ‰˘ÚÓ ·È˘Á
ÈÓÏ˘Â¯È‰ '„Î ‰Ê· ‰ÎÏ‰‰ ÔÈ‡ ˙Ó‡·„ ·˙ÎÂ ‰Ê· „ÓÚ˘ Â‰ÈÏ‡ ˙Â˘· ˘"ÈÈÚÂ .ËÂÈ„‰
‡.[Ï"ÓÎ‡Â ,˘"˜· ·ÈÈÁ Ô˙Á ‡Ï
ÂÈ‰˘ Ô˙Â‡ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘È„ ,‚"Ê‰˘ Ú"Ó· Â‰ÈÈ˙È‡ ÌÈ˘ ‡"¯‚‰ 'È˘Ï Û‡„ ‰‡¯Â
··ÈÈÁ‰„ ,‰·ÂÈÁ ÏÏÎ· ÂÒÎ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ Ô˙Â‡Ï ,‰ÓÓ Â¯ËÙ˘ ‡Ï‡ ‰ÂˆÓ‰ ÏÏÎ
·‰ÂÂˆÓ ‡‰„ ,ËÂÈ„‰ ‡¯˜ ‰ÓÈÈ˜ Î"ÙÚ‡Â ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÂˆÓÓ ¯ËÙ Ì‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÂÏÏÎ
ÔÈ‡˘ Ô˙Â‡ ÌÏÂ‡ .‡È‰ ‰ÂˆÓ Â‡Ï„ ÌÂ˘Ó Î"Ú ‡Î‰ ¯ËÙ„ ‡‰Â ÔÏÂÎ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ ‡Â‰
·‡Ï ‡‰„ ,Ô„È· ‰ÂˆÓ ¯Î˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ÂÓÈÈ˜È Ì‡ Û‡„ ¯˘Ù‡ ,ÌÈ˘Î ‰ÂˆÓ‰ ·ÂÈÁ ÏÏÎ
˙‰ÂˆÓ Â‡Ï„ ¯ÓÂÏ ‰ÂˆÓ‰ ˙Ú˜Ù‰ ÌÂ˘Ó ·ÂÈÁ‰ ¯„Ú‰· ÔÈ‡ ÍÎÏÂ ÂÊ ‰ÂˆÓ· Â·ÈÈÁ
.˜"Â„Â ,‡È‰
‰ÂˆÓÓ È¯ËÙÓ Ú"ÂÎ„ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ËÂÈ„‰ È¯˜Ó ‡Ï„ ¯‡·Ï Â·˙Î˘ ˘È ‡"ÙÂ‡·Â
˙„È¯È ˙Ú˘·„ ‰ÎÂÒ· ÔÂ‚ÎÂ ,ÂÓˆÚ· „ÈÁÈ‰ ‚‰È˘ ‡¯ÓÂÁ· ¯Â„È‰Â ‰ÏÚÓ ÔÈ‡Â ,ÂÊ
‚˘ÔÈ„ÈÁÈ‰ ‡Ï‡ ‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ÔÈ¯ËÙ ÔÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÌÏÂ‡ .‰ÎÂÒ‰ ÔÓ È¯ËÙÓ Ú"ÂÎ ÌÈÓ
È¯·„Ó Â‰„È„ ‡ÏÈÁÂ .‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙ ¯ÈÓÁÓ‰ ÏÎ ‚"‰Î· ,‰· ÌÈ·ÈÈÁ È˙Î‡ ÌÈ¯Á‡Â
Ú"Ó ÌÈÈ˜Ï ÌÈ˘Ï ˙Â˘¯ ˘È ‡ÓÚË È‡Ó ¯‡·Ï ·˙Î„ (‡"Ú ‡"Ï) ÔÈ˘Â„È˜· ‡"·ËÈ¯‰
˘ÍÎÏÂ ,‰¯Â˙ Ô˙·ÈÈÁ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÚ ÔÈÂÂˆÓ‰ Ï‡¯˘È ÏÏÎ· Ô‰˘ ÈÙÏ ,‚"ÓÊ‰
‡·Â˘Á ‰Ê· Ï‡¯˘È ÏÎ ÔÈ¯ÂËÙ„ ÌÂ˜Ó· Î"‡˘Ó ,¯Î˘ Ì‰Ï ˘È ÔÓˆÚ· ¯ÓÂÁ Â‚‰È Ì
Ô˙Á„ ‡‰Ó ‡ÏÏÎ È‡‰ ÏÚ ‰˘˜‰˘ (‚"Ï˘ 'ÈÒ „"ÂÈ) È"Î¯·· 'ÈÚÂ .ËÂÈ„‰Î ‰˘ÂÚ‰
È‡˘„ ı¯˙ÓÂ ,˘"˜· ÔÈ·ÈÈÁ Ú"ÂÎ˘ Û‡ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓ Ì‡ ËÂÈ„‰ ÈÂ‰Â ˘"˜Ó ¯ÂËÙ
.˙ÂÂˆÓ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂËÙ Ì˙„¯Ë ˙Ú· Ú"ÂÎ Û‡„ Ô˙Á
,[Ï"‰ ÔÈ˘Â„È˜· ‡"·ËÈ¯‰ ˙ËÈ˘Ï Û‡] ‡ÈÚ È‡‰· ˜ÂÏÈÁ‰ ¯˜ÈÚ„ ,‰Ê· ‰‡¯‰Â
„˘‡‡ÎÈ‰) ‡È„Ó ¯ËÙ˘ Â˙Â‡„ ,"Â· ·ÈÈÁ˙ ‡Ï˘" ÈÓÓ ‰ÂˆÓÓ "¯ÂËÙ‰" ‡Â‰ È
„·ÂÈÁ‰ ÌÂ˜Ó ‰¯Â˙ ÔÈ„ ‡Â‰ ÔÎ„ ,ÏÏÎ ‰ÂˆÓ ‰˘ÚÓ Â˙ÈÈ˘Ú· ÔÈ‡ ·Â˘ (È¯ËÙÓ Ú"ÂÎ
(‚"ÓÊ‰˘ Ú"Ó· ÌÈ˘Î) ‰· ‰ÂËˆ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ‡È‰ ‰ÂˆÓ„ ‡ÎÈ‰ ÌÏÂ‡ ,¯ÂËÙ ÌÂ˜ÓÂ
ˆ"‰Ú˘· ‰"Ú˙) ·"˘Ó‰ Î"˘Ó ¯‡·Ï ‰‡¯ ‰Ê·Â .‰ÂˆÓ ‰˘ÚÓÎ Â˙ÈÈ˘Ú ‡·È˘Á
‰‡˘ÚÂ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰ Ì‡„ ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓ· ·ÈÂÁÓ ÂÈ‡˘ ‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ‰ ÔÈ„· (Ë"Ï
‡˜ÒÂÚ‰ ÔÈ· ‰Ó ,‡ÏÙÈ 'Â‡ÎÏÂ .‰· ‰ÂÂˆÓ ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ ÂÂÈˆÂ ¯Ó‡È ÍÈ‡‰„ ,Í¯·Ó ÂÈ
·Ê"È 'ÈÒ Á"Â‡· ‡"Ó¯‰ '˜ÒÓÎÂ] Í¯·Ï ‰Ï ˘È ‰¯Â˙ ‰˙·ÈÈÁ ‡Ï˘ Û‡„ ‰˘‡Ï ‰ÂˆÓ
¯·„· ·ÈÂÁÓ‰„ ,"˘ÓÎ ‰ÊÓ ‰‡¯ Î"Ú·Â .[‚"Ê‰˘ Ú"Ó ÏÚ ˙ÂÎ¯·Ó ÌÈ˘„ ·"Ò
Í¯·Ï Ì‰Ï ˘È ÏÏÎ ‰ÂˆÓ· Â·ÈÈÁ˙ ‡Ï˘ Ô˙Â‡ Í‡ ,Í¯·Ï Â„È· ÔÈ‡ ·Â˘ ÂÓÈ‰ ¯ËÙÂ
ÈÂ‰ ‰· ·ÈÈÁ˙ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ ˙ÓÁÓ ‰ÂˆÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ‰„ ,‡Â‰ ‰ÂˆÓ ‰˘ÚÓ„ Ô˙ÈÈ˘Ú ÏÚ
.‰ÂˆÓ‰ ‰˘ÚÈ Ì‡ ËÂÈ„‰ ÈÂ‰ ¯ËÙÂ ‰· ·ÈÈÁ˙˘ ÈÓ· ˜¯Â ,‰ÂˆÓ ‰˘ÚÓ
ÂÊÁ˘ ÈÙÏÂ ,‰˙È ‡Ï˘ „Ú ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂˆÓ ˙Â·‡‰ Û‡„ ‰‡¯ Ê"ÈÙÏÂ
„ÌÈ˘Î ÌÈ„ È¯‰Â ,‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÏÚ ˙ÂÂËˆ‰ÏÂ „˜Ù‰Ï Ì‰È¯Á‡ Ì‰È· ÔÈ„È˙Ú
·ÔÓ ¯ÂËÙ‰ ÏÎ Ì‰· Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ÔÓÈÈ˜ÏÂ Â‰ÈÈ˘Ù‡ ¯ÈÓÁ‰Ï Ô„È·„ ‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘ Ú"Ó
ÈÂ‰ ‰ÓÈ‰ ¯ËÙÂ ‰ÂˆÓ· ·ÈÈÁ ‰È‰˘ ÈÓ· ˜¯„ "˘ÓÎÂ .ËÂÈ„‰ ‡¯˜ Â‰˘ÂÚÂ ¯·„‰
Ô˙Â‡Î ‡Â‰ ˙Â·‡‰ ÔÈ„ Ï·‡ .¯ÂËÙ‰ ÌÂ˜ÓÂ ·ÂÈÁ‰ ÌÂ˜Ó ‰¯Â˙ ÔÈ„ ‡Â‰ ÍÎ„ ,ËÂÈ„‰
˘ÔÓÈÈ˜ÓÂ Â˘Ù· ¯ÓÂÁ ‚‰Â‰„ Ï"ÈÈ˜ ÂÏ‡·Â ,ÌÈ˘ ÂÓÎÂ ˙ÂÂˆÓ· ÏÏÎ Â·ÈÈÁ˙ ‡Ï
,‡Â‰ ‰ÂËˆ ‡Ï˘ Ù"Ú‡ Â˙ÂÂˆÓ ÏÚ Í¯·Ï ÂÏ ˘ÈÂ ,¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌÈÈ˜ÓÎ Ê"‰
.˜"Â„Â
)מנחת אשר בראשית(

הרה"ג מרדכי קרליבך

מה שלא מל אברהם טרם שנצטוה
על המילה
הקשו האחרוני למה לא מל אברה את עצמו טר שנצטוה על המילה,
והנה בפשוטו יל"ד דבאמת לא קיי אברה אבינו את כל התורה אלא
משעת המילה ואיל ,והוא עפי"ד הגרע"א בכו"ח סי' ס' דאברה אבינו
היה נחשב כישראל רק משעת המילה ,ועמש"נ בפרשת ל ]פי"ג פי"ז[
דמילת אברה היתה ג בתורת מילת גירות בדת יהדות ,שו"ר שכ
תיר במהרש"א יבמות ק .:ויעוי בפני יפות שהוא מפאת די חבלה,
וזה מחודש ,דכל שעושה לש מצות מילה אינה חבלה ,א שאי זה
חיוב.
וראיתי מובא בש הגרי"ז שתיר ישוב נפלא ,דהלא עצ ברית המילה
היתה כריתת ברית בי הקב"ה לבי ישראל] ,וברכה מיוחדת יש על כל
מילה שציוונו להכניסו בבריתו של אברה אבינו[ ,ועני כריתת ברית אינו
שיי לעשות בלא הסכמה משני הצדדי ,שהרי עני ברית הוא
התחייבות שבי ב' צדדי ,ולכ לא מל אברה את עצמו לפני שנצטוה על
כ ,כיו שאי בכ חפצא של כריתת ברית ,עכ"ד.
ודבריו צ"ע מדברי הר"מ בפ"ג מילה ה"ז ,שכתב ש דאסור לרפאות
נכרי לפי שאי מעלי ואי מורידי ,והוסי הר"מ דא צרי למול לשו
רפואה אסור למולו א שנעשית בכ מצוה ,זולת א נתכוי לש מצות
מילה שמותר למול אותו ,הרי להדיא דיש חפצא של מצות מילה א
במילה שאינו מחוייב בכ וא במילת נכרי ,וצ"ע] .וזה תלוי בפלוגתת
האחרוני בדעת הר"מ ,א כוונתו למילת גרות או כל מילה ,עי' שו"ת
הר"מ סי' ס"ח.
והנה ידועי דבריו של מר הגרי"ז שכתב ליישב עוד דקוד שנצטוה על
המילה אי שיי קיו מצות מילה ,באשר יסוד מצות המילה הוא לכרות
עור הערלה ,וכל חלות ש עור הערלה נתחדש רק בפרשת מילה ,ונמצא
דלפני הציווי אי שיי חפצא של מצוה זו להסיר עור הערלה] ,וכמש"כ
בבית הלוי ח"ב סי' מ"ז שמי שנימול ונמשכה ערלתו אי מצווה למול
שנית ,כי א שבשר חופה עטרתו מ"מ אי לזה ש עור ערלה[.
בר העירני הגאו ר' יצחק צרויה שליט"א מהתוס' ביבמות עא] :ד"ה
לא[ שכתבו דאברה אבינו פרע מילתו הג שלא נצטוה בכ ,כי האבות
קיימו את כל התורה עד שלא ניתנה ,והלא עור הפריעה א היא עור
ערלה ,והמל ולא פרע כאילו לא מל כדתנ בשבת קלז ,:ולדברי הגרי"ז
היה מ הדי דכל זמ שלא נצטוה על הפריעה אי נתפס על עור זה ש
ערלות כלל ,וא"כ למה פרע אברה את מילתו בלא ציווי ,וצ"ע.
והנראה בזה ,דהנה ביהודה יעלה יו"ד סי' רנ"א חקר במצות המילה
והפריעה ,א המצוה היא להסיר את עור הערלה ולכרתו מ הגו ,או
דמצות המילה היא בגילוי העטרה מעור הערלה החופה אותה ,ונפקותא
לדינא בא גילה את העטרה מעור הערלה א העור עדיי מחובר מ הצד
ולא הסירו מגופו יעוי"ש ,ובפשוטו נראה דהמצוה היא לגלות את
העטרה ,וכמש"כ בדבר אברה ח"א סי' כ"ג סק"ב יעוי"ש שהארי
בזה.
הלא מעתה נראה דא נימא דהמצוה היא מעשה כריתת הערלה ,א"כ
צדקו דברי הגרי"ז ,דכל עור שאי עליו ש ערלה אי נתפס בו חפצא של
מילה ,אול בדעת התוס' י"ל כמש"נ דמעשה המצוה הוא בגילוי העטרה
מעור מסוי החופה אותה ]א שעדיי לא חל עליו חלות ש ערלה[ ,ולזה
א לפני הציווי על מצות מילה עכ"ז יש מקו לקיו מצות מילה וגילוי
העטרה וכמש"נ.
מעתה נראה ליישב הנ ב' תירוצי שנאמרו בש הגרי"ז ,דהנה באמת
שתי מצוות חלוקות המה במצות המילה ,חדא מצות הסרת הערלה,
ושנית לגלות את העטרה ,ונראה דיסוד הנ ב' מצוות חלוקות המה
ביסוד ,דמצות מילת הערלה כל קיומה וענינה מתקיימת רק במעשה
הסרת הערלה ,ואילו די גילוי העטרה יסודו שבזה נכנס בבריתו של
אברה אבינו ,שבזה נעשה חות הברית חקוק בבשרו והוא נכנס לברית.
ועד שניתנה תורה ]טר שנצטוו על הפריעה[ היתה כריתת הברית בי
האד להקב"ה ע"י הסרת הערלה בלבד ,אול הא מיהא לא נתפס בגופו
חלות די ברית קודש בהסרת הערלה לבד ,ומשעה שניתנה תורה
נתחדשה הלכה שאי אד נכנס לברית ולא יקרא מהול אא"כ פרע
מילתו ,באופ דהסרת הערלה קיו לעצמו בזה שהוסר הערלה ,וכאשר
פורע הרי נכנס בזה לברית וניתוס בזה ג שנתפס בבשרו ש אות ברית
קודש.
מעתה נראה דהנ שני תירוצי שנתבארו בש הגרי"ז הרי שניה
צריכי זה לזה ,דמה שתיר הגרי"ז דאי ש ערלה קוד הציווי על
המילה ,זהו שיי רק כלפי המצוה דהסרת עור הערלה ,ובזה צדקו דבריו
דטר שחל עליה ש ערלה אי שיי כריתת עור הערלה ,אכ כלפי מצוה
זו שקיומה בגילוי העטרה ,בזה אי מקו לדברי הגרי"ז] ,וכמש"נ דא
לפני שנצטוה אברה על הפריעה ,עכ"ז פרע מילתו[.
אשר לזה באו דברי הגרי"ז בתירוצו האחר ,שאי שיי כריתת ברית ע
הקב"ה לפני שכרת ברית ע אברה ,אשר זהו שיי רק כלפי ה מצוה
דכריתת ברית ,כי כריתת ברית ע"י גילוי העטרה מתקיימת רק ע"י ציווי
מצות מילה ,א כלפי מצות הסרת הערלה אי שיי תירו זה ,כי מצות
הסרת הערלה ענינה להסיר את הערלות והגנאי מגופו ,וקיו כריתת
הערלה מתקיימת א א אי מתקיי בו די כריתת ברית.
הלא מעתה ניחא היטב מה שפרע אברה את מילתו ,דא שאי חלות
ש עור ערלה לפני הציווי ,מ"מ בהסרת עור הערלה יש קיו נוס בזה
שעטרתו מגולה ,ויש בזה קיו די נוס בהיות הברית ע הקב"ה
חקוקה בבשרו ,אלא דכ"ז שלא נצטוה אי כא חפצא של ברית ע
הקב"ה ,א אחר שחקק הקב"ה ברית ע אברה על המילה ,מעתה
שפיר יכול לחתו ברית בבשרו ג בגילוי העטרה מעור הפריעה כמש"נ.

אחת הבעיות הקשות הנוצרות מטבע בני
האד ,שכאשר איננו משליטי באופ מוחלט
את השכל על מחשבותינו ,רגילי אנו לקטלג
כל אד תחת כותרת מסוימת הכוללת את
אופיו ומהותו .בהמש הדר ,על כל דבר
שיעשה אותו אד ,הוא יישפט על פי אותו
מידע שקבענו בתחילת היכרותנו עימו .קשה
יהיה לו מאד לשנות את תאי המידע שצברנו
אודותיו.
רבקה אמנו ,אינה מאפשרת לרגש להשתלט
עליה ,לאחר כל מה שחשבה על יעקב ועשו
ולאחר כל מה שעשתה כדי שיעקב יזכה
בברכות יצחק ,היא עדיי ממשיכה לכנות את
יעקב "בנה הקט" ואת עשו "בנה הגדול" ,היא
איננה נושאת פני ונשארת באמיתותה לאור
כל הדר .היא אינה נהפכת לאויבת עשיו
ולאוהבת יעקב באופ הנשלט על ידי רגש חסר
מעצורי ,היא פועלת בקור רוח ,בשכל
ובמחשבה רבה ,ומחשבת את הצעדי לטובת
הילדי ,לטובת כלל ישראל ולטובת העני.
ג א היה צור במעשה ספציפי כואב
שנעשה לצור גדול וחשוב ,אי זה הופ את
הקערה על פיה ,וההתיחסות היא
אובייקטיבית לחלוטי ונשקלת בכל פע לפי
העני ,הצור והמצב.
וכ מבאר רש"ר הירש" :לא לחינ הוא
מדגיש  :עשיו בנה הגדול יעקב בנה הקט
]כז' מב'[ ,וכ בסו הסיפור" :אחי רבקה א
יעקב ועשיו" .אחרי כל המאורעות האלה
נשאר עשיו הבכור ,יעקב – הצעיר ,ורבקה –
א יעקב ועשו .כל זה מגלה את רוח
הטהורה של רבקה ויעקב ומאשר את כל
תפיסתינו .בנוהג שבאנשי שפלי ,העושה
עוול לחבירו כועס אחר כ עוד יותר ומבקש
טענות ואמתלות כדי להצדיק את העוול
למפרע .אד שפל נעשה חסר התחשבות,
דווקא אחר שעשה עוול .ורבקה ויעקב ?
שעשו כעס אחרי כל מה שאירע ,דבר זה
רואה רבקה כטבעי בהחלט ,ה עשו לא יכול
להבי את נימוקיה קל וחומר שלא יכול
להצדיק וכו' ...הרי זו תעודה גדולה
לאצילות נפש של רבקה ויעקב ,מלי אלו
"א יעקב ועשו" הינ כביכול הכתובות על
מצבת קבורת רבקה ,מכא ואיל אי היא
מופיעה פעילה ,בכל מעשיה היתה "א
יעקב ועשו" ,עד סו ימיה פעלה כא".
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הרה"ג אליקום דבורקס
כל הפטור מדבר ועושיהו נקרא הדיוט

מובא בירושלמי ברכות פרק ב' ה"ט ובשבת פ"א ה"ב רב יסא ור'
שמואל ישבו ואכלו בבית הכנסת והגיע זמ תפילה וק ר' שמואל
להתפלל א"ל רב מישא לא כ למד אותנו רבי א התחילו אי
מפסיקי ותני חזקיה כל מי שהוא פטור ועושיהו נקרא הדיוט וכו'.
התוס' במנחות ד ל"ב ע"ב הביאו דברי הירושלמי ,וכ בשו"ע
או"ח סימ ל"ב סעי ו' ובסימ תרל"ט

שרטוט בתפילין

כלל זה לא נאמר דווקא בעשיית מצוות אלא א בהידור מצוה
שכונתו לנוי אול עפ"י הדי אי צרי לעשות זאת נקרא הדיוט,
והוא עני של שרטוט בקל של תפילי כפי שכתבו התוס' במנחות
ד ל"ב ע"ב ובגיטי ד ו' ע"ב שתפילי אי צריכי שרטוט וכיו
שכ המשרטט נקרא הדיוט כיו שעושה דבר שהוא פטור ממנו וזה
כשיטת ר"ת שסובר שבתפילי לא שיי מצות זה קלי ואנוהו כיו
שאי מי שרואה את הפרשיות ,דא היה שיי זה קלי ואנוהו לא
היה נקרא הדיוט כיו שמשרטט לנוי ויש מצוה בדבר ,וכ דעת
הרשב"א גיטי ו' ע"ב ובאור זרוע חלק א' סימ תקמ"ג ,אול
בספר התרומה הביא שמורו חלק על ר"ת וסבר שג בתפילי מותר
לשרטט ולא נקרא הדיוט כיו שעושה השירטוטי כדי לכתוב
ביושר שלא בעיקו.
השו"ע או"ח סימ ל"ב סעי ו' פסק כדעת ר"ת א יודע לכתוב
בשורות ישרות א בלא שרטוט לדעת השלח ערו אי לו לשרטט
השורות אעפ"י שא ישרטט יהיה הכתב נאה יותר וישר יותר וא
ישרטט השורות עליו נאמר כל הפטור מדבר ועושיהו נקרא הדיוט,
אבל לדעת הרמ"א א ע"י השרטוט יהיה הכתב נאה וישר יותר
מאשר בלא שרטוט רשאי לעשות כ ,וכ כתב המאירי בגיטי ד ו'
שחכמי צרפת הפריזו על המדות לומר שא שרטט נקרא הדיוט,
וכ מתבאר בסמ"ק מצוה קנ"ג )עי' ברא"ש הלכות ס"ת סימ ז'(.
ומ"מ א לדעת השלח ערו א אינו בקי לכתוב השורות ישרות
כלל אלא ע"י שרטוט נכו שישרטט כל השורות והמנהג בזמנינו
לשרטט בתפילי כל השורות .משמע מכל זה שכל הפטור מדבר
ועושהו נקרא הדיוט מדובר אפילו בהידור מצוה שכוונתו לנוי
ונכלל בכלל התנאה לפניו במצוות כמבואר בשבת ד קל"ג ע"ב
בכ"ז לעשות נאה בתורת מצוה במקו שהתורה פטרת ג"כ נקרא
הדיוט .ולכ כתבו התוס' בגיטי ד ו' ע"ב דא אי הסופר יכול
לכתוב יפה בלא שרטוט צרי לשרטט משו זה קלי ואנוהו ,וע"כ
צ"ל דמה דאינו צרי שרטוט היינו במקו דהסופר יכול לכתוב
יפה בלא שרטוט.

נשים בקיום מצוות שהזמן גרמא

נשי שפטורות ממצוות עשה שהזמ גרמ א מקיימת המצוה יש
לה שכר ולא נקראי הדיוטות ,וכפי שכתב הרמב" בקידושי ד
ל"א והריטב"א )ש( ובחידושי המאירי ראש השנה ד ל"ג ע"א
דכיו שציוה הש יתבר לאחרי ויש לו להש יתבר רצו
במצוות אלו והוא עושה המצוות כתקנ אעפ"י שלא נצטוה ,אבל
העושה מצוות שלא ציותה בה תורה כלל הרי הוא כמוסי על
התורה וע"ז אמרו כל שאינו מצווה בדבר ועושיהו נקרא הדיוט,
ויותר מזה א נשי רוצות לבר על מ"ע שהז"ג יכולות לבר )עי'
שו"ת הרדב"ז ח"ב סימ תרס"ה ומהר"ח אור זרוע סימ קפ"ג(.

בן נח בקיום מצוות

לפי"ז מיושבי דברי הרמב" בפ"י מהלכות מלכי ה"י – ב נח
שרצה לעשות מצוה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר אי
מונעי אותו לעשות כהלכתה ,ולכאורה הרי כל הפטור מדבר
ועושיהו נקרא הדיוט א"כ עכו" הפטור ממצוות ומקיי אות
עכ"ז יקרא הדיוט? ונודע בשערי תירוצו של הגר"א בשנות
אליהו ברכות פ"א מ"ג שכל דבר שהוא מצוה בעצ אלא שלא
חייבוהו חכמי כשעושיהו מקיי מצוה ,א המחמיר על עצמו
לקיי דבר שאי בו מצוה כלל נקרא הדיוט )ע' י של שלמה פ'
ראשית הגז( ,אול דבריו אינ מעלי ארוכה לקושיתנו שהרי ב"נ
אינו מצווה כלל דמצות צדקה וא"כ מחמיר על עצמו בדבר
שלגביו לא נקרא מצוה כלל וא"כ נחשב הדיוט ,ואילו מדברי
הרמב" משמע שלב"נ יש שכר כאינו מצווה ועושה וכפי שכתב
הרדב"ז )ש( ,אול לפי"ד הריטב"א בקידושי ל"א מיושב היטב
שכתב וז"ל "ורבינו הגדול פירש שלכ גדול המצווה ועושה ממי
שאינו מצווה ועושה ]מובא בקידושי ל"א ע"א( שהמצוות אינ
להנאת הקל יתבר אלא לזכותינו ומי שהוא מצווה קיי גזירת
המל ולפיכ שכרו מרובה יותר מזה שלא קיי מצות המל ,מ"מ
ראוי א הוא לקבל שכר שהרי מטוב לבב וחסידות הכניס את
עצמו לעשות מצות השי"ת ,ודוקא במצוה שציוה השי"ת לאחרי
שיש לו בה רצו ,אבל העושה מאליו מצוות שלא ציותה בה
התורה כלל זהו שאמרו כל שאינו מצווה בדבר ועושיהו נקרא
הדיוט" ,וא"כ א שב"נ לא נצטוה על צדקה או שאר מצוות ,יש לו
שכר שהרי מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו לעשות מצוות שציוה
עליה לבני ישראל.
ומצאתי את שתאבה נפשי בדברי הרמב" בפירוש המשניות
)סוטה פרק ג' משנה ב'( וז"ל "חסיד שוטה אמרו בגמ' שעני זה
הוא המדבק בניוול ומדקדק על עצמו עד שהוא כבר בעיני בני אד
ויעשה מעשי שאינ מחויבי כאילו הוא שוטה בחסידותו ואמרו
בגמ' ירושלמי מי שהוא פטור מדבר ועושה נקרא הדיוט" ,ולמדנו
רבינו בדברי אלו שכל העושה דברי שאינ מחויבי נקרא
הדיוט וכדברי הריטב"א הנ"ל .ובכ באו על נכו דברי הריטב"א
שכתב שאשה המקיימת מצ"ע שהז"ג יש לה שכר כאינו מצווה
ועושה ,והיינו כיו שמקיימת מצוה שנצטוו עליה הזכרי א לה
יש שכר כשמקיימת כמי שאינו מצווה ועושה.
בס' קונטרסי שיעורי קידושי שיעור כ' )להגר"י גוסטמ זצ"ל(
כתב שדברי הריטב"א צרי ביאור הא כוונתו רק לעני שכר דכיו
שהכניס עצמו לעשות רצו השי"ת יש לו שכר אע"ג דאי כא שו
קיו מצוה כיו שפטור הוא ומה ית ומה יוסי מה שאחרי
מצווי בזה כיו שהוא פטור א"א לומר שעשיית דבר זה נקרא
מעשה מצוה ,או נאמר כיו שאחרי מצוי בה ג לגביו זה נקרא
חפצא דמצוה ומעשה מצוה ואי הפטור אלא מצד הגברא אבל
מצד הפעולה הרי היא מעשה מצוה גמורה ואע"ג דאי לו האזהרה
על זה כתב הריטב"א דכיו שהוא הכניס עצמו לעשות רצו השי"ת
הרי הוא כאילו מוזהר וג לגביו נחשב מצוה גמורה ממש כמו
לאחרי שמוזהרי בה ולכ נוטל ע"ז שכר דקיו מצוה ממש .ונ"מ
א מותר מ התורה להוציא שופר ברה"ר לתקוע לאשה ,דא זה
נקרא מעשה מצוה מסתבר דנקרא הוצאה לצור ,אבל א אי זה
אלא עני של קבלת שכר פשוט דלא הותר מלאכה דאורייתא
בשביל זה עיי"ש.

מצטער בחיוב תפילין

בס' פתח הדביר או"ח סימ ל"ח כתב לבאר דברי השו"ע לגבי
מצטער ומי שאי דעתו מיושב עליו פטור )מתפילי( מפני שאסור

סומא אי יכול לברך על המצוות
וגדר אינו מצווה ועושה

אמר רב יוס מריש הוה אמינא מא דהוה אמר לי הלכה כר"י דאמר סומא פטור מ המצות עבידנא
יומא טבא לרבנ דהא לא מיפקידנא והא עבידנא השתא דשמעיתא וכו' .וכתבו התוס' שמכא
הוכיח ר"ת דנשי מברכות כשמקיימות מצוות עשה שהזמ גרמא ,אע"פ שפטורות ה ,דמ"מ אי
בעו למכלל נפשייהו בכלל המצוה יכולות ,ומברכות ע"ז ,שהרי הכא בס"ד של רב יוס עביד יומא
טבא שהוא מקיי אע"פ שהוא פטור ,והא אינו יכול לבר ומפסיד הברכה ,אי הלכה כר"י ,אלא
מוכח שאפילו שאינו מצווה מ"מ יכול לבר.
ולכאו' קשה מה ראיית התוס' הא הכא רב יוס לא ידע הלכתא כמא ,וא"כ מסופק היה א חייב
או לא ,ומספק לא היה מבר כבר קוד ,וזה מה שאמר שא יאמרו לו שהלכה כר"י עבידנא יומא
טבא ,דאינו מצווה ועושה ומצד הברכה הרי ג כשהיה מסופק לא ביר ,וא"כ מה ראייתו של ר"ת.
וכתב הריטב"א דודאי לא היה מסתפק רב יוס במקו שלא ידע כמא הלכתא,
דודאי ר"י ורבנ הלכה כרבי ,דסומא חייב ,וא"כ היה מבר ,ואעפ"כ קאמר דא יאמרו לו
שהלכה כר"י עבידנא יומא טבא ,ע"כ שג א הלכה כר"י יוכל לבר ,דאל"כ לשמחה זו מה עושה
והא יפסיד הברכות ,וזוהי ראיית ר"ת.
עוד נראה דאפילו נימא דבעיקר הדי היה רב יוס מסופק אי הלכה כרבנ או כר"י
נמי היה יכול לבר ,וזאת א נאמר דלר"י דסומא פטור מ המצוות ,היינו נמי מלאוי )כ"ה שיטת
הנוב"י תנינא או"ח קי"ב ,וכ הביא המנח"ח סו מ' ק' בש המכריע ,וע"ע רעק"א בשו"ת קס"ט,
פמ"ג פתיחה כוללת אות כ"ט( ,וא"כ ממ"נ היה מבר דא הלכה כרבנ ודאי מבר דהא מצווה
והא ,ואי הלכתא כר"י נמי היה מבר דהרי מספק לא יודע כמא הלכתא ומה איכפ"ל לבר א ג
לר"י לא קעבר על לאו דברכה לבטלה שהרי פטור הוא מ המצוות לדרכו ,וה"ה מ הלאוי ,וא"כ
מספק מבר לצאת ידי חובת רבנ .והוכחת ר"ת דמדקאמר מא דאמר דהלכתא כר"י דסומא פטור
מ המצות עבידנא יומא טבא ומשו דגדול שאינו מצווה ועושה ,וע"כ הכוונה דיכול למכלל עצמו
בכלל המצות מרצונו ,והשתא כבר א"א לומר דמבר משו דאינו מצווה על לאו דברכה לבטלה,
שהרי הגדר הוא שמכניס עצמו לכלל המצוה ,וא"כ ה"נ יכניס עצמו לכלל הלאוי ,והיא מבר
ברכה לבטלה ,ומזה מוכיח ר"ת דהשתא אי נימא דכשמכליל עצמו עדיי לא שיי די ברכה מה
כ"כ שמח הא לא יכול לברוכי ,אלא ע"כ שכיו שמכניס עצמו לכלל המצוה כבר שיי בזה ברכה,
וה"נ נשי במ"ע שהזמ גרמא.
עוד כתבו האחרוני דודאי א היה מסופק הלכה כמא היה יכול לשמוע ברכה
מאחר ,וממ"נ א לרבנ יצא יד"ח ברכה ,וא לר"י הרי לא יצא דפטור הוא ,אבל עכשיו שאמר רב
יוס מא דאמר הלכתא כר"י עבידנא יומא טבא ,והא אי הלכה כר"י הרי לא שיי שישמע מאחר,
שהרי פטור הוא מ המצוות ,וא"כ במה שמח ,אלא ע"כ שיכול לבר.
והתוס' במגילה )כ"ד ע"א( דחו ראיית ר"ת ,דדוקא בסומא תיקנו חכמי שיחוייב
במצות שהרי א יהיה פטור ,א"כ פטור הוא מכל המצוות ולא הוה בכלל ישראל ,וכדי שלא
להוציאו מ הכלל ושלא יראה כנכרי תיקנו לו רבנ חיוב ,ושיי בכלל ברכות ,והיינו משו תקנת
חכמי ,והוה בכלל לא תסור ,משא"כ בנשי לא שיי זה שהרי חייבות במצות שאי הזמ גרמ,
וא"כ לא חייבו אות רבנ כלו בשאר מצות שהזמ גרמא עיי"ש.
)מתו הערות במסכת קידושי ל"א ע"א(
להסיח דעתו דמשמע דא רצה להניח מותר ורשאי הוא ואיסור הסח הדעת לא יעכבנו דהסח הדעת הוא
מצוה מ המובחר וכמש"כ הפמ"ג בא"א סימ ל"ח ס"ק א' ויותר מזה אי הסח הדעת שלו מחמת שחוק
וקלות ראש אלא מחמת צערו ,אול לכאורה הרי כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט ,אול לפי דברי
הרמב" והריטב"א שהיות ואחרי מצווי במצוה אעפ"י שהוא פטור מקבל שכר בקיו מצוה א"כ י"ל
לגבי מצטער דכיו שאינו מוסי על התורה אלא שמקיי מצות תפילי דכ"ע מחייבי בה לא נקרא הדיוט
ומקבל שכר על זה )עי' מחזיק ברכה א"ר סימ ס"א אות ט"ז(.

פטור מצטער בחיוב סוכה

מובא ברמ"א או"ח סימ תרל"ט סעי ז' בש הגהות מיימוניות דמי שהוא יש בסוכה וירדו גשמי הוי
צער ליש ש ויוכל לצאת וכל הפטור מ הסוכה ואינו יוצא מש אינו מקבל שכר ואינו אלא הדיוט .וכ
הוא בהגהת אשרי סוכה פ"ב סימ י"ב בש רבינו שמחה ,וכתב הביכורי יעקב סימ תרל"ט ס"ק ל"ח
)הביא דבריו הביאור הלכה תרל"ט סעי ז' ד"ה הדיוטות( דא היה יש וירדו גשמי בלילה ונכנס לתו
הבית ופסקו הגשמי אי מטריחי לחזור כל אותה הלילה ומ"מ א רוצה לחזור לא נקרא הדיוט שא
יחזור לסוכה יקיי מצות סוכה ויש לו שכר אלא שלא הטריחוהו לחזור לסוכה ,והביא ראי' לדבריו
מהגהות מימוניות שלא כתב אלא כל הפטור מ הסוכה ואינו יוצא דמשמע שבעת ישיבתו אי שכר והוא
פטור אז נקרא הדיוט ,אבל א בעת ישיבתו יש מצוה דהיינו שא יחזור יקיי מצות סוכה לא נקרא
הדיוט) .עי' שו"ת יביע אומר חלק ט' או"ח סימ ס"ג(.
בשו"ת מהרי"ו סימ קצ"א כתב טע לפטור כשיורדי גשמי בסוכה מטע מצטער וא יאכל בה נקרא
הדיוט שהרי נאמר "דרכיה דרכי נוע" ,בגליוני הש"ס כתב שלפי"ז נקרא הדיוט דווקא כשעושה בצער
שאי זה דרכי נוע אבל העושה דבר שאינו מחויב מעיקר הדי אי לו להקרא הדיוט .בשו"ת מהר"
פאדוא סימ ל"ט כתב הטע שנקרא הדיוט משו "שמחזי כיוהרא" שזה כעי מה שאמרו במשנה סופ"ב
דברכות "לא כל הרוצה ליטול את הש יטול" .וכ כתב הראבי"ה מסכת מגילה סימ א' הביא דבריו
המרדכי ריש מסכת ברכות סו סימ א' .בשו"ת שבות יעקב ח"ג או"ח סימ מ"ה כתב עפ"י דברי המשנה
בסוכה כ"ח ע"ב דכיו שמשלו הסוכה שיורדי בה גשמי לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפ לו קיתו על
פניו שא יחזור למזוג בע"כ בודאי יכעס עליו ביותר כיו שמסרב ועושה נגד רצונו ולכ נקרא חסיד
שוטה והדיוט.
בשו"ת עולת שמואל סימ צ"ח ובחק יעקב או"ח סימ תע"ב ובשבות יעקב ח"ג סימ מ"ה והגר"י פערלא
על הרס"ג ח"א מ"ע צ"ט ובשו"ת מהרש"ג ח"ב סימ ל"ט כתבו דכיו שהתורה דרכיה דרכי נוע ופטרה
התורה את המצטער אסור לו להחמיר על עצמו  ,Ë"ÂÈ ÏÂÏÈÁ ÏÏÎ· Â‰Ê„ Ë"ÂÈ· Î"˘ÎÂבמטה אפרי
סימ תרל"ט סעי ס"ה מוסי דעי"כ  ,·ÂË ÌÂÈ ˙ÁÓ˘ ÏË·Óוכ"כ בס' שבילי דוד תרל"ט סע"ו )עי'
ביאור הלכה סימ תרל"ט ס"ז(.
תוס' בסוכה ד כ"ו בד"ה הולכי דרכי כתבו בזה"ל "וכ מצטער דפטרו לעיל מ הסוכה היינו מחשבו
כעי תדורו דאי אד דר במקו שמצטער" ועי' רמב" עה"ת ויקרא כ"ג מ"ב שכתב ד"יתכ שיאמר כל
האזרח כל אשר כאזרח רענ בביתו להוציא מפרשי ימי והולכי על דר" ,ובריטב"א סוכה כ"ח ע"ב
הביא דברי הרמב" הללו והוא הוסי א להוציא מצטער ,וביאר הריטב"א דא דבכל מקו אמרינ
דילפינ מתשבו כעי תדורו היינו דקרא דהאזרח גלי ל פירושא דחשבו .לפי"ז יוצא דכא דצורת המצוה
של ישיבה בסוכה הוא כעי תדורו א"כ כשהוא מצטער אי זה כלל מעשה מצוה כיו דלא הוי כעי תדורו
והוי כאילו אינו בסוכה )עי' שו"ת מהר"י אסאד או"ח סימ י"ט ובס' המנוחה לרבינו מנוח פ"ג מהלכות
סוכה ה"ב( ]ויתכ דמשו כ נקרא הדיוט כשיושב בשעה שיורד גש משו שאי ישיבתו נחשבת
למצוה[.
וכ הבי הגאו רבי שמעו שקופ זצ"ל בס' שערי יושר שער ג' פרק י"ט וז"ל "וכ בסוכה כשמצטער הוא
פטור מ הסוכה שהטע בזה דילפינ תשבו כעי תדורו דא א יהיה בסוכה לא יקיי מ"ע של סוכה
דלא הוי כעי תדורו ומשו"ה פטור" ,ומבואר דלא יקיי שו מצוה א כשישב בסוכה.
א מדברי הגהות מימוניות ]הובא ברמ"א תרל"ט ס"ז[ דכל הפטור מ הסוכה ואינו יוצא אינו מקבל שכר
ואינו אלא הדיוטות והמקור הוא מדברי הירושלמי הנ"ל לגבי מי שהיה באמצע האכילה שאינו חייב
להפסיק לתפילה ,וא נאמר דאי זה מעשה מצוה כשמצטער למה צרי להביא את דברי הירושלמי הרי
פשוט דהוא הדיוט כיו שאינו עושה כלל מעשה מצוה ,אלא ע"כ דהוא מעשה מצוה אלא דאפ"ה לא
חייבה התורה לישב בסוכה כיו שהתורה לא חייבה לדור בסוכה באופ שאי זה דר הרגילות.
עי' ביאור הלכה סימ תר"מ ס"ד שכתב "דיש להזהר בזמ הקור שיהא לבוש בגדי חמי כשסועד
בסוכה כדי שלא יהיה מצטער מחמת הקור  ,"‰ÏË·Ï ‰Î¯· ˘˘Á ‰È‰ÈÂולכאורה משמע שישיבה בסוכה
כשהוא מצטער אי זה מעשה מצוה היות והוא מצטער ,וכ משמע בט"ז בסימ תרל"ט סקי"ט דא הוא
מצטער ויושב .‰ÏË·Ï ‰Î¯· ‡Â‰„ Í¯·ÓÂ

איסור בל תוסיף

בשו"ת אבני נזר או"ח סימ תס"ז ובקוב שיעורי בבא בתרא אות נ"ד כתבו להעיר דכיו דאסור לישב
בסוכה בזמ שמצטער משו שאי בזה קיו מצוה שיעבור על איסור בל תוסי כמו היש בשמיני?
ותירצו דבל תוסי אינו אלא באותו מעשה עצמו בתוספת כגו ה' פרשיות בתפילי דאי שינוי במעשה רק
מוסי פרשה ,וכ היש בשמיני בסוכה אי חילוק במעשה השינה רק מוסי יו ,אבל דמצטער זה שינוי
במעשה הישיבה שהתורה אמרה דירה של הנאה ולא של צער וא"כ יוצא שאי הישיבה מעשה מצוה כלל,
ובקוב"ש מוסי דלא שיי בל תוסי אלא שעושה מצוה כהלכתה רק אינו מצווה ולא כשלא עושה מעשה
מצוה כלל ]עי' בשו"ת תשובות והנהגות חלק ב' סימ ש"ד חלק ג' סימ ר"ט( .וכבר האריכו בעני זה
שו"ת אב שתיה בסימ ה' ובסימ כ"ב שו"ת אמרי שפר )קלצקי( סימ ס"א שו"ת דברי יששכר סימ י"ח
שו"ת נזר הקודש יור"ד סימ קל"ב שו"ת פרי מלכה סימ ל"ט.

סתירה
óà äåöîá ÷ñåòù éî áúë çñô úåëìä ïåéöä øòùá
áùçð àìå àöé äàùò íà î"î äåöîä ïî øåèôù
.ììë àáåéç øá åðéàù óà äùåòä äèåùë
éøäù ,"åðåéöå" øîàéå "êøáé" íà ö"òùá ÷ôúñä î"îå
ìåãâ ùåãéç äæå ,àåä äåöîá ÷ñåò éøäù äååöî åðéà
äìàùì äðåòä áø äæ éôìå) .êøáì äåöîá ÷ñåòì øåñàù
.(æà êøáì åì øåñà äåöîá ÷åñòù ïåéë
íéëøã éëìåäù øàåáî äëåñ úåëìäá éë äåîúì ùéå
íà éë á"îä éøáã èùôî äàøðå ,äëåñä ïî íéøåèô
,åëøáé íà óà éîã øéôù äëåñì åñðëé íéëøã éëìåä
íðéà éë åðååéöå øîåì íéìåëé àì éøäå åëøáé òåãîå
.íä íéëøã éëìåä éøäù íéååöî

צדקה

øåîâ áåéç ùé æà åà ä÷ãö ù÷áî éðòä øùàë éë òåãé
àì õåô÷ú àì ìò øáåò åì úúìî òðîð íàå ,åì úúì
àá" :í"áîøä ïåùìëå ,åðéðò éôì øåñéà ìë õîàú
àåä øåîâä áåéçäù äæî òîùî øùà ,"ìàùå éðòä
.ù÷áî éðòä øùàë
àåä øúñá ïúîå ä÷ãöá úåìòî äðåîù éë íñøåôî ãåò
.íééðò úåðúîî ç"ô í"áîøá ïééò ,úåìòîä úìòî

להמתין שיבקש

ãò ïúåðä ïéúîé øúñá ïúî úúì òåãî ìåàùì ùé ë"àå
äååöî äéäé æà åà ù÷áéùëìå éðòä åðîî ù÷áéù
äååöî äéäéå øåîâ áåéç åéìò àäéå õåô÷ú àì øåñéàá
äæ éøä æà éë øúñá ïúî ïúåð íà åîë àìù ,äùåòå
åì úúì øåîâ éååöá äååöî åðéà æàå éðòä úù÷á àìì
äéäéù çéåøé æàå éðòä éðåðçúì ïéúîäì ïúåðì åì äéäå
.äååöî

מצוות בן אדם לחברו

íéøáãäå] à"èéìù âøáðééù ô"çøâä ø"åî éì øîà
úååöî åúòãì éë ,[ò"÷ ïîéñ úåîáé ò"å÷á íé÷éúò
äáøä àìéîîå ,åøéáç úìòåú åãåñé åøéáçì íãà ïáù
íåùîå ,åìà úååöîá ïéà éììë ïôåàá úååöîá ùéù íéàðú
ùé åãé ìò éë ïàë êééù àì äååöî úåéäì éàðúä êë
úà øúåñ äæ éàðúù àöîð ïðçúîå ù÷áîì øòöå ãñôä
íãà ïá úååöîá äæ éàðú øîàð àìå ,äáèää ïééðò
.äæì òéøôî éàðúä íà åøéáçì

תוכחה

äëæå çéëåîä éë à"èéìù áøäî éúòîù äæ éô ìòå
òãåé óèåçä íøá ,åðîî óåèçì åøéáç àáå äåöîá
äùòéù èåùô 'åëå øúåé ìéòåéå ,íéãåîéì ïåùìá çéëåäì
ïéðò äá ïéà "éðùä" äãåñéù äååöî øåîàë éë éðùä ïë
.úåøçà úååöîá ùéù íé÷åçå íéàðú åà "äëæ" ìù
äæì ãñôä íåøâé çéëåäì ïåùàøì ïúé íàù ïåéëå
ïåùàøäù äæá íéáùçúî åðà ïéà ë"à ,åúåà íéçéëåîù
.äåöîá äëæ

מצות עשה שהזמן גרמא

àì íéùðù é"áä ïøî ÷ñô ïëå íéðåùàø úòã éë òåãé
äàøå ,øôåù åîë àîøâ ïîæäù äùò úåöî ìò äðëøáú
,åðåéöå åøîàé êéàù íåùî á"îä ïåùìå ,æ"ô÷ú ïîéñá
ïîæ äìéôú äðäå ,äæá éâéìô à"îøäå úååöî àì éøäå
äòðåîì éåàø äéä øîàù êåøá øîåì äöåøä äùàå àîøâ
úøéîàá ïéà éðù ãöî íøá ,äìéôúá äååöî àì éøäù
àåä ïåøñéçä ìë íàå ,åðåéöå äìéîä úà øîàù êåøá
ùéå êëá äî çáùä úëøá úøîåàå äãéîá åðåéöå úøéîàá
.ì"îëàå äæá óéñåäì

‡ .ÔÈÚ‰ ¯Â˜Ó [.בפרשתנו תולדות )פכ"ו ה'( עקב אשר שמע
אברה בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי :וברש"י

ש ביאר וישמר משמרתי  גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה ,כגו שניות
לעריות ושבות לשבת :מצותי  דברי שאילו לא נכתבו ראויי ה להצטוות
כגו גזל ושפיכות דמי  :חקותי  דברי שיצר הרע ואומות העול משיבי
עליה כגו אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאי טע בדבר אלא גזירת המל
וחקותיו על עבדיו :ותורתי  להביא תורה שבעל פה ,הלכה למשה מסיני:
)ועיי כא ברא" מה שהק' דרש"י סותר את עצמו מדברי הגמ' ביומא
המבוא להל (.ובגמ' יומא )כ"ח ב'( אמר רבא ,קיי אברה אבינו

אפילו עירובי תבשילי ,שנאמר ותורותי אחת תורה שבכתב
ואחת תורה שבעל פה .ובתוס' ישני הקשה מה המעלה של עירובי

תבשילי יותר משאר מצוות ,ובריטב"א כתב ונראה דהיינו קילותא שאינה
אלא לזכר בעלמא שיברור מנה יפה לשבת ,ואקילו בה דסגי בכזית לכל
העומדי בתו התחו  ,וברש"י תי' זאת באופ"א וכתב ש שאינו הלכה
למשה מסיני אלא תקנת סופרי שעתידי לתק .כתב התו"ת ויש מגיהי
במקו עירובי תבשילי עירובי תחומי ,ודעת שסמכו בדרשא זו על המלה
עקב מלשו צעד ,והיינו שלא יצא באיסור חו לתחו  ,אבל לפי נוסחת ש"ס
כת"י הנזכרת וכפי שבארנו יותר נכו הגירסא עירובי תבשילי ,יע כי איסור
תחומי לדעת רוב הפוסקי הוי מדאורייתא ,וי"ל :והגירסא הזאת היא
במהר" חיות ש  ,והביא ש שבריש יוחסי הגיה עירובי חצרות ,וביאר
שמפני שהודיע תקפו של הקב"ה שהוא הודיע החידוש בעול והקב"ה
שליט בעולמו,ושמעתי מהגר"י קוסובסקי שליט"א להקשות מה שיי לומר
עירובי חצירות הרי צרי שיהיה שני יהודי שאחד יאסור על השני בחצר,
אבל גוי ויהודי לא אוסרי זע"ז וצ"ע.

· .‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂ„‚ [.בגמ' קידושי ל"א ע"א דאר"ח גדול
המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה .ומוכח כא מדברי
הגמרא שא מי שאינו מצווה ועושה אותה מקיי בזה מצוה.
ויבואר להל א אמרינ כ על כל מצוה .בטע הדבר ביארו התוס'
ש בד"ה גדול נראה דהטע דמי שמצווה ועושה עדי לפי
שדואג ומצטער יותר פ יעבור ממי שאי מצווה שיש לו פת
בסלו שא ירצה יניח .והיינו אעפ"י שלכאורה זה שאינו מצווה הרי

עושה כ יותר מאהבה ,ממי שעושה מחמת שהוא מצווה שעושה כ מיראה,
ובכל אופ הוא עדי .ובתור"י הזק הוסי שבמצווה מקבל על עצמו מרות
המצוה .ובריטב"א ש כתב פירשו רבותינו טע הדבר שזה שט מקטרגו
כשהוא מצווה וזה אי שט מקטרגו  ,‡¯‚‡ ‡¯Úˆ ÌÂÙÏÂורבינו הגדול פירש
שהמצוות אינ להנאת הקל ית' המצוה אלא לזכותינו ,ומי שהוא מצווה קיי
גזירת המל ולפיכ ˘ ¯˙ÂÈ ‰·Â¯Ó Â¯Îמזה שלא קיי מצוות המל ,מכל
מקו א הוא ראוי לקבל שכר שהרי מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו
לעשות מצוות הי"ת ,ודווקא במצוות שצווה הי"ת לאחרי שיש לו בה
רצו ,אבל העושה מאליו מצוות שלא ציותה בה התורה כלל זו היא שאמרו
בירושלמי )שבת פ"א ה"ב( כל שאינו מצווה בדבר ועושהו נקרא הדיוט.
ולכאורה יש להעיר שהריטב"א כתב שעיקר הנקודה שמעלת המצווה היא
בזה ששכרו מרובה ,והרי אדרבה תכלית קיו המצוות היא לעשות שלא
ע"מ ליטול שכר ,עוד יסוד חזינ כא שלא על כל מצוה אמרינ שיש מעלה
למי שיקיימה א שאינו מצווה ויבואר.

‚˙‡ ÌÈÈ˜ ‰ÂÂˆÓ ÂÈ‡˘ ÈÓ Û‡˘ Â¯Ó‡ ˙ÂÂˆÓ ‰ÊÈ‡· [.
 .‰ÂˆÓ‰הריטב"א כתב )הובא לעיל באות ב' ,וכ"ה ברמב"( שדווקא
במצוה שה' ציוה לאחרי שיש לו בה רצו ,אבל העושה
מצוה שלא ציותה התורה כלל על זה נאמר כל הפטור מדבר
ועושהו נקרא הדיוט .וכיסוד זה נמצא בשנות אליהו להגר"א ברכות
פ"א מ"גועיי בברכי יוס יו"ד של"ג א' שהק' על הריטב"א הרי הירושלמי
קאי על חת שפטור מקר"ש וש כל ישראל חייבי וא"כ למה קרו אותו
הדיוט ,ותי' דמש"כ דשבאר ישראל חייבי אז אינו הדיוט הוא רק כשאותו
אד פטור תמיד וכמו אשה שלעול פטורה ממ"ע שהזמ גרמא ,אבל היכא
שהאד הוא בר חיובא מצד עצמו אלא עכשיו שיש לו סיבה זמנית לפוטרו
בכה"ג מודי הראשוני שנקרא הדיוט )ולענ"ד אולי זה דומה לסוכה במצב
שירדו גשמי שאז אמרינ כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט(.ועיי
ביש"ש חולי סו"פ ראשית הגז שכ' שהעושה במקו שפטרו חכמי נקרא
הדיוט ,וג בזה הק' הברכי יוס לפי יסוד הריטב"א הרי כא זהו מצוה.

]ולכאורה צ"ע א כ האי האבות קיימו את כל התורה
המרכז לספרים חדשים ואמריקאים

דרושים אברכים

" הספר המיוחד  -אור הספר "

לפרויקט לימוד גמרא
עם צעירים מתחזקים
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לזיכוי הרבים
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הנחות ענק

כולה ,הרי באותו זמ עדיי לא היה ציווי ,ובכה"ג כ'
הריטב"א שנקרא הדיוטועיי בספר אוהל חייא מש"כ בזה בש
הגרא"ו .אמנ לענ"ד יש ליישב דעיקר כוונת הראשוני שהבודה מצוות
מליבו שאי כדוגמת בציויי הקל על זה נאמר שנקרא הדיוט ,אבל כא מה
שהאבות קיימו את כל התורה כולה משו שה ידוע מה יהא בציויי העתידי
לבניה ולכ קיימו ,וזהו ממש דומה למקיי מצוה שאחרי נצטוו בקיומה[.
ובמאירי )בבא קמא ד פו/ב( ביאר את הכלל שנקרא הדיוט אינו

אלא בדבר שכל כיו"ב העושה פטור ממנו ,ואינה דבר שיצא
ממנו שכל או מוסר או סלסול או הכנעת לב וכיוצא בזה
ועושה ממנה על עצמו מצוה :וראה באור זרוע הל' תפילי תקמ"ג
שכתב בש רבינו שמחה שהטע שנקרא הדיוט הוא משו שהוי כיוהרא,
ויעויי במרדכי פ"ק דברכות סו אות א' שבמקו שהורגל בפרישות ג
בשאר דברי אינו נקרא הדיוט ,וכ בתפארת ישראל ברכות פ"א מ"ג שבאד
גדול אינו נחשב הדיוט.

„ .ÔË˜· ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂ„‚ [.בגליוני הש"ס
נסתפק א בקט שיי ג"כ די זה שגדול המצווה ועושה,
והשאלה היא הא אנו מחשיבי אותו כאינו מצווה ועושה או
מכיו שכל מה שפטור כי רחמנא הוא דחס עליה לפי שעדיי
אי בו דעת אבל א מקיי שכרו כמצווה ועושה .והביא שמצא

לר"י ענגיל בקידושי ש

בשו"ת מהר"י מינ ס"ט שכתב לגבי עיבור השנה שבי"ד מעברי וע"י כ
מתאחרת גדלות הק חודש אחד ,וז"ל ואמרי' נמי לתא דידיה גר לו
שנתעברה השנה ואע"ג דגדול המצווה ועושה וכו' וא"כ נאמר דחוב הוא לו
שאנו מאחרי גדלותו וי"ל דה"מ גדול שיש לו דעת וכח והרגל גדול משא"כ
בזה שעדיי ר בשני ובכל אלה עכ"ל וה דברי חידוש עכ"ד .וע"ע בשו"ת
אגרות משה יו"ד ח"ב ס"ח שד בזה.

 .˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó˘ ÈÂ‚· ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂ„‚ [.‰גוי שמקיי מצוות
הא נחשב כמי שמקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה ,כתב
הרמב" פ"י מהל' מלכי ה"י ב נח שרצה לעשות מצוה משאר
מצוות התורה כדי לקבל שכר אי מונעי אותו לעשות אותה
כהלכתה ,וברדב"ז ועוד ביארו שדווקא א עושה זאת שיודע
שאינו מצווה ועושה ,ורוצה לעשות כמי שאינו מצווה ועושה,
)דא רוצה לעשות כמצווה ועושה הרי הוא מחדש דת ואסור( ויש לו על
זה שכר .ואיי אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ז' שא שעושה לש
כוונת מצוה אי מונעי אותו ,אמנ כל זה שעושה במקרה
ולא על דר הקביעות .ועוד הוסי ש שאי מצוות העכו"
כלו ואינ מקבלי שכר כלל על קיו המצוות שלא נצטוו.
אמנ ראיתי במנחת אשר בראשית פר' וישלח שכ' להווכיח שנוטלי שכר א
מקיימי מצוה ,ממש"כ המדרש קהלת שלעתיד לבוא יוציא הקב"ה כרוז שכל
מי שלא אכל בשר חזיר יבוא ויטול שכרו וכו' ומוכח שאילו נזהרו מאכילת
חזיר היה לה שכר .אמנ חידש הרדב"ז שמצוות שיש בה קדושה כגו
כתבי הקודש )ס"ת תפילי ומזוזה( אי מניחי אות לקיי.

 .‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ˙Â·‡‰ [.Âהנה ידוע שהאבות קיימו את

כל התורה כולה ,וכ אמרו בגמ' בקידושי פ"ב ע"א דקיי אברה
אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה ,וכ אמר רב ביומא שאפילו
עירוב תבשלי קיי ,ובב"ר צ"ה ג' מבואר שג שאר האבות וכל יוצאי
חלציה למדו תורה וקיימו את מצוותיה עד שלא ניתנו עיי"ש .והנה

נחלקו הראשוני הא האבות היה לה די של ב נח או די
של ישראל אלא שעדיי לא נצטוו במצוות .עייי רמב" ויקרא

כד י' ,ובחידושי הר" סנהדרי נ"ח ע"ב ,ובספר פרשת דרכי הארי בזה
מאוד .ובחי' הגרי"ז בכתבי על הש"ס יומא כ"ח ע"ב ,שכתב שא א
היה לה די ב נח היו בני ישראל בעצ החפצא .וא"כ שקיימו כל
התורה ,האי יעקב אבינו נשא ב' אחיות .עיי בדעת זקני
מבעלי התוס' בראשית ל"ז ל"ה שכתב כי מאחר שלא נצטוו עה"ת אעפ"י
שידעוה ברוח הקודש מה שהיו רוצי היו מקיימי ומה שהיו רוצי היו
מניחי ,ובגור אריה בראשית מ"ו י' בדר הג' כתב לחדש שלא קיימו
האבות רק מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה שבה אי כלל עני בקימ
א לא נצטוו עליה ,דכל עני ל"ת היא מניעה מלעבור את פי ה' וא לא
נצטווה אי עני בקיומה.
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הרה"ג ישראל וינברג

גדול מצווה ועושה
כ' רש"ל )יש"ש ב"ק פ"ז ל"ז( דסעודת בר
מצווה היא מצווה ,על שזכה להיות מצווה
ועושה וכו' .וראיה מדאמר רב יוס עבידנא
יומא טבא א סומא חייב במצוות ,דאר"ח
גדול המצווה ועושה וכו' ,ע"כ.
משמע מדבריו דלהס"ד דגדול מי שאינו
מצווה ועושה ,לא היה צרי לעשות שמחה
בבר מצווה.
והנה בר"ה )כ"ח (.אכל מצה כשהוא שוטה
ונתפקח ,לא יצא .וכ' בטו"א דה"ה קט
שהגדיל .ולכאורא מוכח דאי לקט מעשה
מצווה כלל .וגרע מסומא ,שאינו מצווה אבל
"עושה" מעשה מצווה .ודלא כמהרש"ל.
ויש לדחות דהנה בטו"א כתב דה"ה אשה
ועבד במ"ע שהז"ג ,א קיי ונשתחרר לא
יצא י"ח .והא אשה יש לה קיו מצווה ,דהא
לר"ת אפי' ברכה איכא גביהו .ואפ"ה ס"ל
דלא יצאו .והיינו דווקא בעשיה של "חיוב"
יוצאי י"ח .ולא משו דלאו מעשה מצווה
הוא] .ונפק"מ בסומא שקיי ונתפקח[.
וראיית הטו"א ,מחציו עבד וחב"ח שלא
הוציא אפי' עצמו בתקיעה )ר"ה כ"ח ,(:צ"ב.
דהא חציו עבד יוצא י"ח באכילת מצה,
ובשמיעת שופר .ורק בתקיעת עצמו אינו
יוצא .וצ"ב החילוק בי חצי שמיעה לחצי
תקיעה .ובע"כ דבשמיעה ואכילה לא בעינ
בר חיובא] ,ותקיעה שאני .ואכמל"ב[ .ואילו
ההיא דשוטה ,הוא אפי' באכילת מצה.
ובע"כ משו דלאו מעשה מצווה הוא כלל.
והנה כתב הרמב" )ק"פ פ"ה ה"ז( ,שחטו
פסח ראשו על הקט ,והגדיל ,פטור משני.
ולכאורא מבואר דמהני מעשה מצווה דשעת
קטנות .אבל בחידושי רבינו חיי הלוי
מבאר דאי לשוטה וקט קיו מצווה ,ולכ
אי יוצאי י"ח .אבל קרב פסח הא יש לו
לקט ,וא"כ נעשתה המצווה ,אעפ"י שלא
היה מחויב .ומבואר מד' הגר"ח דקט אינו
מצווה ואינו עושה ,ולא דמי לסומא.
וכ מוכח מד' שעה"צ )תע"ה סקל"ט( שכתב
דא אכל מצה כשהיה עוסק במצווה ,יצא
ידי חובתו ,אעפ"י דהיה פטור .והיינו משו
שמעשה מצווה יש כא .ורק פטור בעלמא
הוא.
והנה יל"ח דקט אית ליה דעת טפי משוטה,
וכמו"ש מהרש"א )שבת קנ"ג (:ומש"ה יש לו
מעשה מצווה.
ועיי בב"י )או"ח נ"ה( בש הריב"ש
בתשובה )סי' תנא( שי"א שקט מצטר
למני ,אבל צרי שיהיה ב דעת אבל פחות
מב שש אינו כלו והרי הוא כמי שאינו ב
דעת עכ"ל .ובדידיה ליכא לכאורא אפי'
מעשה מצווה.
]ולפי"ז היה מקו לעשות סעודת מצווה
כשנעשה ב שש ,דמעתה יש לו קיו
מצווה[.
והנה יש לדו בסוכת נשי ,א חל בה
קדושת סוכה ואיסוה"נ .דהא אית להו קיו
מצווה .ולכאורא בסוכת קט ,להגר"ח דלאו
מידי עביד ,ליכא איסוה"נ .אמנ לא נזכר
בהגר"ח דאי לו מעשה מצווה .אלא שאי לו
"קיו" מצווה .וי"ל שכל החסרו הוא לעני
הגברא ,אבל המעשה הוא "מעשה מצווה",
ונעשית הסוכה סוכת מצווה ונאסרה.
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