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  ,פתיחה
  

  איתא ז"ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח רמב

  

התנאה לפניו במצות עשה סוכה נאה ולולב נאה שופר נאה כתוב ספר תורה לשמו  זה אלי ואנוהו

אבא שאול אומר הוי דומה לו מה הוא . בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראות נאין

  .רחום וחנון אף אתה רחום וחנון

גדו אמאי כשר ואי ר לולב מצוה לאגדו לא אגדו כשר אי כרבי יהודה כי לא א"להא דת מאן תנא 

  .לעולם כרבנן ומאי מצוה משום זה אלי ואנוהו?  כרבנן מאי מצוה

ת מעביר עליו "הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דל תניא 

  ,אומרים אין השם מן המובחר בעינא זה אלי ואנוהו וליכאוחכמים , יהודה' קולמוס ומקדש דברי ר

עד ויניקהו דבש מסלע והם ' בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו וכו דרש רבי עקיבא 

כיון שראו ' יוסי הגלילי בשעה שעלו ישראל מן הים וכו' דרש ר, הכירוהו תחלה זה אלי ואנוהו

  ',דד מפיו ואמרו זה אלי ואנוהו שנאמר מפי עוללים וגוהשכינה עולל הגביה צוארו ותינוק שמט 

ר זירא הדור מצוה עד "א', התנאה לפניו במצות עשה לך ספר תורה נאה וכו תניא זה אלי ואנוהו 

 במערבא אמרי משמיה דרבי זירא עד, בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו, שליש במצוה

  ל"עכ. ה"שליש משלו מכאן ואילך משל הקב

  

מה הוא רחום ' ש דריש לי"וא, ק דריש ואנוהו התנאה לפניו במצות"דת, בהא דשבת ד אגדה"ל ע"וי

דדריש , ק קאי"דת' אמילתי בא שאולדא, ל לפי נידון שלפנינו"וי. הול העתיק תרויי"ם ז"והרמב. 'כו

' ניו יתומה יעשה העני שגם הוא במצותיו חפץ מאד להתנאות לפ. המקרא לענין מצות נויי מצוה

יתן לומר שיהיו אחרים חייבים ל כי תיתימהי, ת שישאל על הפתחים"וא. ידובמצות ולפורטה אין ב

ל "וכעין אמז. רחום' ודריש אנוהו מה הוא רחום אף אתה הי בא שאוללזה אתי א. לו על הדור מצוה

  ].ט"ד סימן קצ"יו -אפרקסתא דעניא חלק ג ת "שו[ .ה"ב יותר משליש משל הקב"ט ע"ק ד"בב
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  בעניין זה אלי ואנוהו
  מיכאל חימי -פתיחה לקונטרס המנומר

  

התנאה   2]'ו ב"שמות ט[ואנוהו , זה אלי. "1ב איתא"מסכת שבת דף קלג עב  .א

, ציצית נאה, ושופר נאה, ולולב נאה, עשה לפניו סוכה נאה; לפניו במצות

 7בלבלר אומן, נאה 6בקולמוס, 5בדיו נאה 4וכתוב בו לשמו 3נאה הספר תור

מה הוא חנון : הוי דומה לו - ואנוהו : אבא שאול אומר. 8ו בשיראין נאיןוכורכ

 . 9"אף אתה היה חנון ורחום - ורחום 
  

  � מקורות והערות     � 

  

  
אהא נאה " 'עמוד ב 'דף ב מסכת נזירב וכן איתא    1
שמות [: כדתניא! ודלמא אנאה לפניו במצות. נזיר -
אעשה , במצות אנאה לפניו -  "זה אלי ואנוהו" ]ו"ט

אכתוב לפניו , ציצית נאה, לולב נאה, לפניו סוכה נאה
ובעוד כמה  ."ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאים

 ז"הלכה י 'פרק ג מסכת סופריםוב .מקומות כדלקמן
, ומזוזה נאה, חייב אדם לעשות ציצית נאה"  ,איתא

, בקולמוס נאה, בדיו נאה, ולכתוב לו ספר תורה נאה
, ועורות צבועין, ובקלפים נאין, איןובלבלרין נ

עשה , שנאמר זה אלי ואנוהו, ויעטפנו בשיראים נאין
עקיבא ' ר, ישמעאל' כדברי ר, לפניו מצות נאות

, אבא שאול אומר הדמה לו, אומר הרבות בנאות שלו
ובנחלת  ."אף אתה רחום וחנון, מה הוא רחום וחנון

 הרבות בשבח -הרבות בנאות שלו ,שם פירש יעקב
 מכילתא דרבי ישמעאלב כ"וכמש, של המקום

זה אלי "ה זה אלי "דשירה פרשה ג ד' מס - בשלח
ישמעאל אומר וכי אפשר ' ר, ואנוהו. 'ואנוהו וגו

לבשר ודם להנוות לקונו אלא אנוה לו במצות אעשה 
. לפניו לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפלה נאה
ף אבא שאול אומר אדמה לו מה הוא רחום וחנון א

ושבחו  ניינו יוסי הגלילי אומר' ר. אתה רחום וחנון
יוסי בן דורמסקית ' ר. ה בפני כל אומות העולם"להב

אין נוה אלא בית  ,אומר אעשה לפניו בית מקדש נאה
' ואומ) 'ט ז"ע תהלים(ואת נוהו השמו ' המקדש שנא

חזה ציון קרית מועדינו עיניך תראינה ירושלם נוה 
עקיבא אומר אדבר ' ר). 'ג כ"ישעיה ל(שאנן 

ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני כל  בנאותיו
   ".אומות העולם

 ישמעאל' ר –ק "הובאו רק שיטת ת בתלמוד ,והנה
תלמוד ירושלמי מסכת פיאה כמובא ב[. ואבא שאול

זה אלי ואנוהו וכי איפשר  תני רבי ישמעאל"פרק א 

ת אלא אנווה לפניו במצו ?לו לאדם לנוות את בוראו
ציצית  ,אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה שופר נאה

אבא שאול אומר אדמה לו מהו  ,תפילין נאין ,נאה
   ].חנון ורחום אף את תהא חנון ורחום

ל "ע הלא קי"שיטת ראת ויש להעיר אמאי לא הביא 
' ע לגבי ר"ל דהכא אין הלכה כר"וי, ע"הלכה כר

ת יביע "שובו .ע"ישמעאל מאחר והוא רבו של ר
בתוך דבריו ', ק ב"ס ,ח"ד סימן י"יו - מר חלק א או

אתי שפיר קושית הרב יד  ובזה", בעניין אחר כתב
מ שכתבו "ה והכ"שהקשה על ה, )כלל תקג(מלאכי 

ע "דהלכה כר, ישמעאל' ע ור"גבי פלוגתא דר
ישמעאל ' ם ר"ותיפוק להו שלדעת הרמב, מחבירו

. ואין הלכה כתלמיד במקום הרב, ע"היה תלמיד ר
נגד ' שאפי, ז ניחא דלרבותא נקטי הכי"ולפ. ש"ע

, ופלא לי,"חבירו הלכה כמותו וכל שכן נגד תלמידו
' ור ", ל"וז, שהרי להדיא כתב הרמבם בהקדמתו

 עקיבא' מאיר בן גר צדק קבלו מר' ישמעאל ור
  ,ל"עכ "ישמעאל' מאיר וחבריו מר' וגם קיבל ר
י אמר רב" ,א"ג ע"מסכת עירובין דף יוכן הוא ב

כל מקום שאתה מוצא משום רבי : יהושע בן לוי
אינו  -ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא 

ששימש את רבי ישמעאל ואת רבי , אלא רבי מאיר
א מסכת עירובין דף "חידושי הרשבב כ"וכ. "עקיבא

תלמידים , י פליגי עלייהו"מ ור"ג דר"ואע" ,ב"ו ע"צ
ע מחבירו "כרועוד דהלכה , יוסי' ע ור"נינהו לגבי ר

ת חוות יאיר "שוב  וכן הביא,ל"עכ" ש מתלמידו"וכ
' עי. ע"הלכה כר. ישמעאל' ע ור"ר" , ל"וז, ד"סימן צ

אלא שיתכן  .ע"וצ, ל"עכ ."ו"ב מ"ט עדיות פ"תיו
ע מאחר "מאד שלכן השמיט התלמוד את דברי ר

   .ע"לא נפסק כר, ובדין הזה
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' ר וכשיטת, "נוה"לדעת האונקלוס הוא לשון    2
ן שמות פרק "רמבכ ה"וכ .לעיל יוסי בן דורמסקית

ואעלה אותו אל נוה  -זה אלי ואנוהו " ''ו פסוק ב"ט
, "נוי"כהדרוש הכונה , ו"י שם זא"ולדעת רש. "עליון

  .ם שם "כ הרשב"וכ
  
האיסור לכתוב ספר תורה  ,"נאה הספר תור"    3

שהוא מפני הטעם , חציו על הגויל וחציו על הקלף
יש סוברים שאף בדיעבד פסול ו, צוהמ הידור

אלא שיש . ד"ז ה"ת פ"ס' הלקרית ספר , מדרבנן
' י סוף הל"נמוק. סוברים שבדיעבד אינו נפסל בכך

ש שאף הוא סובר הטעם משום הידור "ועי, ת"ס
שולחן ערוך יורה ב פ"וכ  .ג שם פוסל"ובשה .מצוה

כתב מקצתו על הגויל " 'א סעיף ד"דעה סימן רע
ת שבות יעקב "שוועיין ב .פסול, הקלףומקצתו על 

ח דחציה על הגוויל וחציה על הקלף "סימן פ 'חלק ב
פ בטור "וכ[ הוא פסול משום דאין זה אלי ואנוהו

הרי דדוקא חציה  ]ש"א יע"ריש סימן רע ד"ביו
   .קאמר ולא נאסר משום מקצתו

   
שכתב , ו"י מינץ סימן ט"ת מהר"שוביתי ארהלום ו

למה אין אנו מורגלין לכתוב ת "ש כ"ומ" , ל"בזה
ת על הגויל נראה דלאו משום דפסולא לכתוב על "ס

הגויל אלא משום זה אלי ואנוהו כי על הקלף הוא 
א השיער ובצד "יותר נאה כי הגויל לא הוסר ממנו כ

ב גויל "בפרק קמא דב' השני לא הוסר כלום כדאמרי
גם היתה כבדה יותר מדי לכך . אבני דלא משפיין

  ,ל"עכ" ת על הקלף"תוב סהמנהג לכ

 ", ל"וז ב"ט ע"מסכת שבת דף ע סופר חתםבו 
י מינץ דמצוה "מ בשם מהר"דד ליישב דכתב "לפע

ת אקלף ולא אגויל משום זה "מן המובחר לכתוב ס
ת של "ג שס"ל לפי דבריו אע"וצ, ש"עאלי ואנוהו 

ק "ס פ"משה היה כתוב אגויל כמו שהוכיחו מש
ה שצריך "ה רבינו עת של מש"ל שאני ס"י, ב"דב

שיתקיים לעולם ולעולמי עולמים ועודנו קיים גנוז 
א באחר כיוצא בה וגויל "עם הארון והלוחות וא

ת שלנו קלף "אבל ס, משתמר טפי על כן כתבה אגויל
  . ל"עדיף כצ

כי התורה , ז"ק כ"א ס"רע' ס מ"כ במק"כמשכן ו
וכל אלו אינם אלא  . ג אש לבנה"ניתנה אש שחורה ע

ל כתבו בגוויל עפיץ כאלף "תימה שהלא חזדברי 
והוסיפו בשבת ,  חמש מאות שנה לאחר משה רבינו

  .דהוי דפתרא - ט דכל שאינו עפיץ פסול"ע
  

כ "משכ "הספרהעץ של עמודי " וכן לעניין
דע . תשובה"ל "וז, ט"ש סימן תקע"ת הרשב"שוב

שעמודי ספרים אינן אלא לנוי בעלמא שאינן 
וספר תורה שהוא . ורהמהדברים הפוסלים ספר ת

נגלל לאמצעיתו צריך שני עמודים כדי שיהיה נגלל 
ושאר ספרים כגון נביאים וכתובים , מכאן ומכאן

שאינן נגללין אלא לתחלתן אינן צריכין אלא עמוד 
. ק דבתרא"כדאיתא בפ ,ומגלת אסתר מכללם, אחד

  . "וזה כלו לנוי אבל לא לעכב
ארכו יתר על  אין עושין ספר תורה לא"וכן לעניין 

טפחים ' וארכו ו ,הקפו ולא הקפו יתר על ארכו
, ספר האשכולו. "בגויל טפחים והקפו ששה' ועביו ב

שעור ' ושאלו את ר" ,ב"ו ע"הלכות ספר תורה דף נב
לפי , טפחים' אמר להן בגויל ו, ספר תורה בכמה

טפחים כשעור ' שהוא עבה ויצא הקפו מחמת עביו ו
לפי שהיו הקלפים רכים , בקלף איני יודע, ארכו

ואמר הגאון הקיפו של ספר תורה כארכו אי . ועבים
ונהגו . אתה מוצא לא בקלף ולא בורק אלא בגוילין

טפחים כארך ' חכמים הראשונים לעשות ארכו ו
שכך שנינו זה אלי , שכך יהיה נאה ומשובח, הלוחות

  .ל"עכ, "ואנוהו התנאה לפניו במצות נאות
  

ת "שוכ ב"וכ ,שיטין' בג שנכנס רעוכן לעניין ק
מדקאמר בתוך "ל "וז, ז"סימן תמ 'ז חלק א"רדבה

שני שיטי יתפור ותפשוט מיהא חדא דאין לו להניח 
 ]שיטין' בב[ ומסתברא לי דאם לא תפרו. ת קרוע"הס

שהוא פסול דאין זה הדר דבעינן זה אלי ואנוהו וליכא 
ת משפטי עוזיאל "שוע באורך ב"וע[ "כיון שלא תפרו

   ].ח"ד סימן י"יו -א כרך 
ז "ברדהת "שוואגב אורחא ראיתי חידוש מעניין ב

נחשב , ת"שטלאי בסל "דס, ז"סימן תרמ 'חלק ג
ד שהוא טלאי קטן כפי "אבל בנ" , ל"וז, למהודר

ותו . קרינן ביה שפיר זה אלי ואנוהו ,מלת בראשית
שכל המלה של בראשית היא כתובה בטלאי ואין 

ת בנין ציון סימן "שויין בוע  "ממנה כלום על הדבק
שכתב לעניין עשיית טלאי לשם קודש במקום , ד"קס

ולכן בהא נחיתנא שאם קבל כבר ", ל"וז, לקלוף
ב הוא התובע אז אין הסופר "הסופר שכרו והבעה

צריך להחליף היריעה אלא יקדור וישים מטלית אבל 
אם עדיין לא קבל שכרו משלם והסופר תובעו אז 

עד שיכתוב לו יריעה אחרת  ב יכול לעכב"הבעה
ע כרגע שלא "וצ. ל"עכ ."ד"שלמה זהו מה שנלענ

   .ל"ז הנ"הזכיר שר כלל מדברי הרדב
דכל  "קלף משוח"ועוד דנו הפוסקים באורך לעניין 

שערי בכ "כמש .ו"משום זא, לנאותו אינו חוצץ
מ נראה "מד וכתב שם. א"ק י"סימן לב ס תשובה

לא אם הוא טוח אבל  ,שאין להתיר רק משיחה דקה
יורה  פתחי תשובההוכן הביא  ,על פניו ועב קצת

עיין  - אבל כותבין ", ל"וז' ק ג"א ס"דעה סימן רע
ד "ב ע"ג סימן ל"ח ז פנים מאירות"בתשובת אא

הקלף שאחר עיבוד הסיד מושחין אותו בצבע לבן 
ועל ידי זה מתקנים הקלף שיהא חלק ומזהיר ונוח 

מאוד ומקצת סופרים  לכתוב עליו ולכן הכתב מיושר
הוציאו לעז על זה שאסור לכתוב על קלף זה מפני 
שאינו כותב על הקלף רק על אותו צבע שמפסיק בין 
הקלף לכתב והשיב קנאת סופרים הוא זה ואדרבה 
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מצוה מן המובחר לכתוב על קלף זה משום זה אלי 
ואנוהו והאי צבע לא הוי הפסק דכל לנאותו אינו 

בני יונה שהאריך בזה  ועיין בספרש "חוצץ ע
כ דקה שהדיו מעביר "והעלה דאם הצבע כ ןהעניי

 תחת הצבע ומתמצה בתוך הקלף אפשר להכשיר
י גרר מעביר "אבל אם יש ממש שבאם תקח הצבע ע

צורת האות בלי שתגרר גוף הקלף אם כן אין צורת 
ש לפי הנראה אין "כל האות על הקלף יש לפסלו ומכ

שהצבע מתפרר מעל  מתקיים זמן מרובה כי סופו
  :ש"הקלף כשתתיישן ואם כן גורם מחיקת השם ע

  
ריוח בין תיבה לתיבה כמלא אות " וכן לעניין

כי "ב "ח החדשות סימן מ"ת ב"שוכ ב"כמש "קטנה
וכל הני דתני בברייתא  ,לא נאמר השיעור הזה לפסול

אינו אלא למצוה ' הקומץ רבה והביאם בפוסק' בפ
אבל  ,'ה לפניו במצות כוהתנא ,זה אלי ואנוהו' משו

' תיבות כתיבה א' ודווקא כשנראין ב .לא לעיכוב כלל
לתינוק דלא חכים ולא טיפש או תיבה אחת לשנים 

  ,"הוא דפסול לא זולת
  

וכן , אות אחת' שלא יצא מהשורה אפ וכן לעניין
  .שלא יאריך או יקצר הרבה את האותיות

   
סימן שולחן ערוך יורה דעה  ן"מרכ "מש וכן לעניין

ובא  שבלו ממנו יריעותת "ס"', פ סעיף ב"ר
 ,ו לא בלו ממנו אלא אחת או שתיםאפיל, להחליפם

לפי שאי אפשר שיהיו אותם , צריך להחליף שלש
שמחליף דומות לגמרי לאחרות ולכך צריך שיהיו 

ת "שובוכבר ביאר  .ל"עכ" לפחות שלשה דומות
צריכין כי ", שהסיבה היא, ט"סימן מ שארית יוסף

כ היא ישנה עד מאוד "ת שבלה וא"נו לומר דדוקא סא
ואז באם נסיר רק יריעה אחת ונכתוב חדשה אז 
' השנוי היא גדול עד מאוד לכן צריכין אנו להסיר ג

הדומות יחד אבל כשנקרע ונפסל ואינו ' ולכתוב ג
כ אף אם כותבים רק יריעה אחת אין השנוי "ישנה כ

סימן  'חלק ב ת שרידי אש"שובכ "וכ . "כל כך גדול
ספר חינוך בית יהודא המובא בשבות יעקב שם ח ב"ע

: ל"מענדלש זצ' משה ר' שכתב בשם הגאון ר, ל"הנ
וגם אמר לי מנהג הסופרים בספר תורה שלנו אם "

' מסלקים איזה יריעה מחמת פסול אין מסלקין עוד ב
מכיון שהקלף שלנו הוא לבן , ואמר הטעם, יריעות

נו דומה לקלף של מאד לא מחזי כמנומר ואי
  .ופשוט. "שלא היה לבן כל כך, הראשונים

  
שולחן ערוך יורה דעה סימן כ ב"מש וכן לעניין

ולא , דפין' פחות מג אין עושין יריעה" ',ה' ס ,ב"רע
, ג"ץ חלק ב סימן צ"ת תשב"שווכתב ב . 'יותר על ח

למשה ' דין זה לא אמרו שיהא דין זה הלכ" ,ל"וז
בזה אינו אלא מפני שאין ' מימסיני וכל מה שאסרו חכ

במצות ולעשות ' זה נוי בספר ואנו צריכין להתנאו

בת דף אחד או בת שתים הוא מגונה וגם ' יריע
' יתר מבת שמנה יש בה שינוי מחברותי' לעשות

  .'וכו " 'ועד ח' ת הוא שיהיו מג"והיותר נאה לס
  
, ו"ור לשמה לזאשע מה ק"צ". וכתוב בו לשמו"   4

ת מוכן הוי "שהרי הקונה ס ,א, אופניםויתכן בכמה 
, כ יש לכתבו לשמו"וע, כחוטף מצוה מן השוק

ת "לשם קדושת ס ,ב. ח"שיצא בו י ולמנותו לשליח
ו הוי גם בדבר "ח סיע מכאן דזא"ובשד, והשמות

ת "ם בהל ס"וקשה מדברי הרמב .שאינו נראה לעין
, "וכתוב בו לשמו בדיו נאה"ל "ועי ,ג .ב"י' א הל"פ

אחת  ש שיש להניח קודם השם אות"הב כ"משכו היינ
כדי שלא יהיה ריבו דיו או שער ויתקלקל השם וכן 

כ "וזה מש ,מפני שצריך לקדש את הדיו שבקולמוס
ת בניין שלמה "ובשו ,ד ".בדיו נאה, וכתוב בו לשמו"
ולא רק ליופי  ,ש"דהיינו שיכתוב לש כתב 'ה' ס

יש  אבל למעשה[ .וכן בקלף לבן ויפה .הכתיבה
   ].לכתוב בגויל עפיץ ולא בסיד שאינו עיבוד

יקטליא 'י ג"של הר, "המצוות בכללי"כ ראיתי "ואח
אם אדם מתכוין לעשות , "השלישית"ה "ד .ל"זצ

ואם להנאתו , המצוה לשמה נקראת מצוה מן המובחר
. מן המובחר אינה נקראת, מצוה נקראת -נתכוון 

נזיר כג (דגרסינן בפרק מי שאמר הריני נזיר אחרון 
ר יוחנן מאי דכתיב כי "אמר רבה בר בר חנה א) א

וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו ' ישרים דרכי ה
משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו , בם

זה שאכלו , לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה
וזה שאכלו לשום , לשם מצוה וצדיקים ילכו בם
ל ריש לקיש האי "א, אכילה גסה ופושעים יכשלו בם

רשע קרית ליה נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר 
  .פסח מיהא קא עביד

דכל הני , ט"שוב ראיתי בספר אורים גדולים לימוד י
וגם , ו המעכב"אינם תחת סוג זא, שנזכרו בבריתא

ד "דעה סימן רע בית יוסף יורהוב .הלשמה אינו מעכב
 וכשיכתוב צריך שיאמר בפירוש", כתב' אות א

בתחלת הכתיבה שיכתוב הכל לשם תורת ישראל 
ואזכרות שלו לשם קדושה כי שמא אין די במחשבה 

' מנחות סי(כ המרדכי "כ בספר התרומה וכ"וכ
י "ומיהו כתב דלרש: ש"י מאורליינ"בשם ר) תתקמט

ת סתמה לשמה קיימא דמהיכי תיתי "נראה דס
דפסולה כשכתב ישראל בסתם דסברא היא מסתמא 

הוא (ת לקרות בו או ללמוד בו "סכיון שכותב 
ד "שולחן ערוך יורה דעה סימן רעוב .ל"עכ" )כותב

: צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב" ,כתב סעיף א
ומספיק  .ה אני כותב לשם קדושת ספר תורהספר ז

משמע אינו " צריך"ל ולשון "עכ, "לכל הספר
   .א"ת עוד נאריך במק"כידוע ואיהי, לעיכובא

  
ג "מסכת שבת דף קלבשפת אמת ב ,"הדיו נאב"   5

' ל הפי"י' וכתוב בו לשמו כו' שם בגמ" ,'עמוד ב
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כתוב בו לשמו בדיו נאה שיקח לשם חיבוב המצוה 
ועיין . ל"עכ "דיו נאה הגם שיש לו דיו נאה מכבר

. בדיו מבריק ומטכ בגוף הקונטרס לעניין מנומר "מש
 דאינו, בשמות הקודש' בגמ נאמר ג דיו"בדיו עוגם 

לות טובה וכתיבה וכן דיו בעל נזי. וכדלקמן, ו"זא
    .  ב"חדה וכיו

  
ז "ת פ"ס' ם בהל"הנה הרמב, "ובקולמוס נאה"   6

ע "וע, "ובקולמוס נאה"השמיט השמיט ' הלכה ד
 ,שם כתב שפת אמתוב. ו במכוסה"בעניין זא לקמן

משום דהכתיבה עצמה נמי מצוה היא , בקולמוס נאה"
פ שאין ניכר ההידור "ודר אעצריך לעשות באופן מה

ובפשטות הכונה שהקולמוס ." ל"אחר הכתיבה כנ
' וידידי ר. עצמו יהיה יפה ולא מלוכלך או מוזנח

ת שיש מצוה "דבס, א העיר"מרדכי זקן שליט
ועתה כיתבו לכם את השירה "בכתיבתו שנאמר 

כ הקולמוס הוא מכשיר מצוה ויש להדר "א, "הזאת
הוא רק מכשיר  מ שהקולמוס"כ בתו"משא, בו

ת בניין "ובשו.  ח"ודפח, דמכשיר למצות הנחתם
וזה , שכתיבת הקולמוס תהא נאה, ל כתב"שלמה הנ

  .ו במכוסה"פ שיטתו לקמן דאין זא"ע
  
  
סופרים אחד בעל ' יש לו ב אם, "בלבלר אומן"   7

ואחד עם כתב פחות , כ"ש כ"כתב יפה אך אינו יר
ק "ב ס"ל' י ס"קו. [ש עדיף"היר ,ש"יפה אך יר

  ]ו"קט
ו הוא גם בדבר שאינו "ח דזא"וגם מכאן הוכיח בשד[

  ].  נראה לעין
יכתוב בעצמו ואין כתב ידו מהודר או ישכור  אם

 ]   ס"ג בילקה"ל' ס עמ"משנה.[ע איזה עדיף"צ, אומן
 ,ל"כתב וז, ה"סימן קל 'ת שבט הלוי חלק ב"שווב
אבל נוי הכתיבה אם עושה הכתיבה בכל פרטיה "

יתכן דלא נקרא חסרון , כ"יה רק שאינו נאה כודקדוק
, ת איכא תרתי מצוה בו"כ דבס"ועוד דכ, בגוף המצוה

מ כיון שכתבנו דאיכא "ומ, וגם כאלו קבלו מהר סיני
מתקיים כאלו ' ל דגם בכותב אות א"פוסקים דס

ת כתיבה בנוי עדיף וכזה "כ בשאר הס"ס א"קבלה מה
ד "בסו ]'ות בז א"מ' סי[כתב גם הגאון דובב מישרים 

   .ל"עכ ."ש"יע
  
יש להעיר  ,"וכורכו בשיראין נאין"  8

ת שאם עושים משי מבחוץ לא "שכשתופרים תיק לס
' ס[, מרדכי בסוף מגילה[, יעשו פשתן מבפנים

ל "צ[.וראיה ממזבח הקטורת] ד"תתל
מבפנים מבחוץ ודומיא דארון שהיה ו .]ח"שד,מהארון

אדם " א"תתקלסימן  כ בספר חסידים"וכ .מצופה זהב
ת ויש מפה "הגולל ספר תורה ומשים המפות על ס

שמצד אחת יפה מאוד ומעבר האחר אינה יפה כל כך 
ת שהרי הקרשים לצד הפנימי "יהפוך היופי כנגד ס

מצופים זהב וכן המקדש והמסך רוקם והציור היפה 
אך . "לצד הפנימי ושאינו יפה ואדני נחושת לחוץ

כתבו דלא נהגו ,ז"קמ' א בס"ג והרמ"קנ' י סוף ס"בב
ו "לעיל  האם יש זא' ונראה שזה תלי במח. כן

ו "ויתכן דהכא חמיר טפי מאחר ואינו זא[ .במכוסה
  ].מבחוץ אלא רק מבפנים

  
 ,הלכות דעות פרק א הלכה ום ב"פ הרמב"וכ    9
מה הוא נקרא חנון אף , כך למדו בפירוש מצוה זו"

היה מה הוא נקרא רחום אף אתה , אתה היה חנון
ועל , מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש, רחום

דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך 
אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא 

להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם , בהן
כ "וכ ."להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו

 ,ט"ד סימן קצ"יו - 'חלק ג אפרקסתא דעניאת "בשו
  .ו"דתרתי שמעינן מזא

, כתבא מסכת שבת דף קלג עמוד ב "חידושי הריטבוב
ק אלא דמר דריש הכי "לא פליג את' אבא שאול וכו"

  ".ומר דריש הכי
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או  10,ו הוא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא"לקו רבותינו אם זאנח  .ב

דבר מסור לחכמים מ ה"ויש מחלקים דהגם שהוא דאוריתא מ .11מדאוריתא

ישנם ו. עד היכן הוא מדאוריתא, וכן בגדר ההידור. 12אם מעכב או לא

 .13מקומות עם לימוד מיוחד
 
 

  � מקורות והערות     � 

   
 

  
כ "וכ ,ב"מסכת מנחות דף מא ע תוספותכ "כ   10

לולב יבש  ה"ד, ב"ט ע"תוספות מסכת סוכה דף כה
ב לאתרוג ומפרש בגמרא משום דאיתקש לול" –פסול 

דכתיב ביה הדר ולא כמו שפירש הקונטרס משום 
זה אלי ואנוהו דאין ואנוהו אלא ) שמות טו(דכתיב 

תוספות מסכת כ "וכ .'וכו" לכתחלה ולא מיפסל בהכי
 ,ח"תתקמ' התכלת סי' פ מרדכיהו ,ב"א ע"מנחות דף מ

חידושי וב ,ב"מסכת סוכה דף יא ע א"הריטבחידושי וב
ת "שוכ ב"וכ ,כ עמוד א מסכת גיטין דף א"הרשב
דבדרבנן הולכין אחר  , לעניין מנומר' סימן ז ש"הריב

' תוסב) ב"ד ע"דף ק(שבת ב א"המהרשכ "וכ. המקיל
דהך זה אלי ואנוהו אין זה מן ' ר חסדא כו"ה א"ד

רבי עקיבא איגר מסכת גיטין כ "וכ .התורה רק מדרבנן
דלבתר דמשני שמואל  ל"ז יעורר לנו ספק לדינא די"ולפ"ל "וז[ ,א"ע 'דף כ

וממילא הוא רק , י דרק משום זה אלי ואנוהו אתינן"הלכה כראב' חיישי' נמ
  .]א גיטין"ועיין חידושי רשב, אי אף דיעבד ומדרבנן לחומרא בעלמא, לכתחילה

 ליקוטים סימן סח -חלק ו  חתם סופרת "שוב כ"וכ
ה "ד סימן רסט ד"יו -חלק א  ת יהודה יעלה"שווב
דמחזי  ,כתב ב"ד סימן רע"יו -חלק א וב[ ,"וכדי שלא"

מאחר והוא מכוח  ודאי רק פסול דרבנןהוא כמנומר 
 אפרקסתא דעניאת "שוכ בעניין מנומר ב"וכ ,ו"זא

ת מנחת יצחק "שווכן כתב ב ,ט"ד סימן קצ"יו -חלק ג 
ד "יו -ת יהודה יעלה חלק א "שווב.  ]חלק ב סימן א

ב דמגילה "בפן "ואדרבה בהדיא כתב הר" כתב' סימן ש
ן "והקשה הרמב' אהא דאם השמיט בה הסופר פסוק כו

ת שיש בו שלשה טעיות בכל "ט ס"מהא דמנחות דף כ
ל ואפשר "וז ן"הרותירץ ' דף ודף יתקן ארבע יגנוז וכו

ל משום דמחזי "עוד דדינא דיגנוז ליתא במגילה דהתם ה
' ת בכך משום זה אלי וכו"כמנומר ואם החמירו בס

וגם {." ן"ל הר"כ במגלה עכ"חמיר כאפשר שאין לה
שבט ת "שוכ ב"וכ .}'נ' א בס"דחה שם את דברי השאג

אבל זה אלי ואנוהו לרוב ""חלק ג סימן עט  הלוי
 -חלק א ת עין יצחק "שווב". השיטות הוא רק דרבנן

ש "כן מוכח מן דברי הרא. "ל"זוכתב  'ח סימן ד"או
עד  על הא דאמרו התם הידור מצוה' ז' א סי"ק פ"לב

שליש במצוה בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש 
ש שם דכיון דלא איפשטא הבעיא "וכתב הרא. מלבר

כ "והטעם הוא כמש. אזלינן לקולא שליש מלגיו
כ "לא חריפתא שם דהידור מצוה מדרבנן עובפלפ

ש דהך התנאה "ל להרא"כ מוכח דס"א. אזלינן לקולא
. מדרבנןלפניו במצות משום זה אלי ואנוהו אין זה רק 

ל "וי. ו דשליש מלגיו"תרנ' ח סי"ע או"וכן פסקו בשו
ל שם "א זצ"ח ובביאור הגר"דלהפוסקים דהובא שם בב

ל באמת דהתנאה "ל דס"דכתבו שליש מלבר י' ק ג"ס
אמנם מסקנת העין . 'וכו." ת"לפניו במצות הוא מה

  .דהוי דרבנן, יצחק עצמו
רי כ להוכיח מדב"במש ,א, ויש לי להעיר על דבריו

אך , ל דהידור הוא דאוריתא"י, ו דרבנן"ש דזא"הרא
כ ראיתי שכן הקשה "ואח, הוא דרבנן, "שליש"השיעור 

וכתב שם . וברוך שכיונתי, ב"י' ס' ח מערכת ז"בשד
מ כיון "דאף אי נימא דהוי דאוריתא מ, ח עוד"השד

כ נפלנו "וא, מ"הוא בכלל שיעורין הלמ, דאינו מפורש
, מ לקולא"דספק הלמל "ם ס"דהרמב ,בפלוגתא

  . ל לחומרא"ד ס"והראב
א עיינתי שם במה "הגר כ להוכיח מדברי"במש,  ב

לחומרא שליש מלבר "ל "וז, ן בסוכה"שהביא בשם הר
  . כ לשון של ספק דאוריתא"וזה לא כ." דהכי עדיף טפי

  .ח לאחר פלפול ארוך נשאר בספק"והנה גם השד
, ד"סימן י ד"יו - 'חלק גת יביע אומר "שובוגם רבינו 

גתא בדבר אך לא חתך לגמרי והביא דיש פל, א"י ק"ס
הגם שמשמע קצת שדעתו נוטה דהוי דאוריתא ובפרט 

ט כתב "והנה בקרית ספר להמבי .בשמות הקודש
ת דאינו רק "דכתיבת האזכרות לשמה אינו מה

ת שואל ומשיב "שווהקשה עליו ב ,ו"משום זא
 ,"באמתוהנה "ה "דבסוף ז "ג סימן ר"מהדורה א ח

ת כתב הראשון הוא "כ מה"לכאורה דבריו תמוהין דאד
ש "ג כתב ול"כ שוב הכתב השני הוה כתב ע"כתב וא

דכיון שהראשון שלא לשמה הכתב השני ' תירוץ התוס
ומיהו יש לומר  ,כשר' פ הי"מתקנו דהא מדאורייתא עכ

כ שוב "אבל כל דלכתחלה בעי לשמה א ,דניהו דכשר
יש לומר דכל טעמו של  ה"הכתב השני מתקנו ובלא

ש בספרי הטעם דשאני גט דסתמא "ט הוא כמ"המבי
ז שם שנתכוין "ולפ ת"כ ס"משא ,לאו לשמה קאי
כ לאפוקי מלשמה קבעי ולכך בודאי "לכתוב יהודא וא
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 .פסול ובזה מיושב מה דנקט ונתכוין לכתוב יהודה
, ט"ס' א ס"ח כ בזה בשות קול מבשר"ע מש"וע. ל"עכ

  .ע בסוף הערה הבאה"וע  .ועוד חזון למועד
  
  

שפיסול  נראה, :)כט(פ לולב הגזול "ר י"מפרש    11
 . מאחר ופוסל בלולב היבש משום ואנוהו ת"זה מה

ה "בדב "מסכת סוכה דף לו עבי "רשובשאר ימים פוסל 
ומזכיר שם  הואילדהא מצוה הדורה בעינן -אלא לרב 

 לא שנא, יבש פסול: כדאמר בריש פירקין, שמים עליו
ואוקימנא , ביום טוב ראשון ולא שנא ביום טוב שני

מסכת בבא קמא בי "רשולדעת  ."וליכא, דבעינן הדר
 -שליש ביתו ", כ"כמש, ת"ה גם לס"ה', עמוד ב 'דף ט

שחייב אדם לבזבז במצות לולב או ציצית או ספר תורה 
 -בהידור מצוה עד שליש במצוה  .שליש מה שיש לו

קנות ואחד הדור מחבירו ספרי תורות ל' שאם מוצא ב
שבת דף (יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור דתניא 

זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ספר :) קלג
. ל"עכ ."תורה נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה

  ]15 ע בהערה "וע[
 ת בשרטוט"דלר מוכח) ב"ב ע"דף ל(מנחות  'בתוסו

ברכות  ף"בריכ "וכ) 'נ' סי(א "בשאג' ויעי', דהוי מדאו
 ,לענין הידור הכוס פ שלשה שאכלו"סו, לח עמוד א

אמר רב אשי השתא  ,בהא דשמאל מהו שתסייע לימין
 ". דראשונים לא איפשיטא להו אנן נעבד לחומרא

 'ג סעיף ד"שולחן ערוך אורח חיים סימן קפפ ב"וכ[
', בסוף פרק ז, שם ש"והגהת א. ]"ולא יסייע בשמאל"

סימן ספר חסידים וב . ת"אר דהוי מהמבו ',בתירוץ ב
אם כתב אדם ספר יפה וכתב דף שאינו " כתב ט"תתע

פ שאין בו טעות אם "כל כך יפה כמו שאר הדפין אע
חפץ יסיר הדף ויגנוז ויכתוב אחר יפה ואין לומר עובר 

זה אלי ) 'ו ב"שמות ט(משום בל תשחית לכך נאמר 
עלה ) ג"י' מיכה ב(וכן מלך פורץ גדר שנאמר . ואנוהו

ויעבור מלכם לפניהם ואין ) שם(הפורץ לפניהם וכתיב 
ח הביא ראיה "ובשד" לומר עובר משום בל תשחית

שהרי מביא שמות הקודש , ו דאוריתא"ל דזא"מכאן דס
 ן"אביא גם אני ראיה מדברי מר ז "ועפ.  לגניזה בחינם

ת שבלו "ס"', פ סעיף ב"שולחן ערוך יורה דעה סימן ר
ו לא בלו ממנו אלא אפיל, בא להחליפםממנו יריעות ו
לפי שאי אפשר , צריך להחליף שלש ,אחת או שתים

שיהיו אותם שמחליף דומות לגמרי לאחרות ולכך צריך 
  . ל"עכ" שיהיו לפחות שלשה דומות

הלכה  -פרק י  -הלכות ספר תורה  -אור שמח ב כ"וכ
, ל"וז :'ספר תורה שבלה או שנפסל נותנין אותו וכו ',ג

נסתפקו האחרונים במידי דרך משום הידור אם  כבר
ת כי היכי דליהוי יריעה מהודרת "גונזין יריעה מס

ישמעאל דאם נמצאת ' ולכאורה מפורש בפרק ר
ראשונה כחושה בבני מעים אומרין לו הבא שמינה 

אמרינן  הרי דמשום הידור מצוה, לכתחילה ושחוט
צ "ת חכ"ועיין שו. (שהלשרוף חטאת ראשונה הכחו

 דברי יציבת "שובכ "ועמש[ .ל"עכ,)ה"ף סימן מסו
ביזוי  לא דמיאד"ד "ה אך לענ"פ ד"ד סימן ק"חלק יו

ל דהביזוי הוי רק "די, להביזוי דגניזה ,של זריקה
כ "משא, מדרבנן ושריא כדי לקיים מצות זה אלי ואנוהו

ת לא "לבזותה לכלותה ולהשחיתה דהוי ביזוי מצוה מה
ת "שוע ב"וע, ידור מצוהשריא לעשות כן כדי לקיים ה

לומר כ צריך "עד" שכתב ח"סימן ע 'חלק בשרידי אש 
כמו שכתב החתם  ,שגניזה שאני שכך תקנו חכמים

וכן , והם תקנו כן כדי שלא יראה הספר כמנומר, סופר
שלא יתפור אלא יסלק את , בקרע הבא בתוך שלש

, י שבדיעבד כשר אם הדביק בדבק"היריעה אעפ
 - ת שבות "כ בשו"פר תורה וכס' ש ה"כמבואר ברא

אין , אם כבר נחתך הדף' אפי, אם כן. ל"הנ' פ' יעקב סי
להתיר לכתחילה לתת להם יריעה בת שני דפים ומוטב 

כמו , שבגניזה מחשב כלכתחילה, לגנוז כל היריעה
   ].ל"עכ. "שהכריע החתם סופר

  
כתב בסוף  'סימן כ 'חלק ג פנים מאירותת "שווב

דרבנן ובשעת הדחק סמכינן  מ במילי"מ", תשובתו
ל דאפילו גבי טהרות כדאי הוא "ס וכבר אמרו חז"אס
א לסמוך עליו בשעת הדחק והנך גאונים שהבאתי "ר

שדעתם להכשיר כדאי הם לסמוך בשעת הדחק 
יריעות הנכתבים בקדושה יש לחוש ' מלהצריך גניזה ג

טפי מהפסד טהרות ומילי דרבנן הוא דמאי איסור תורה 
ת אחת אינו מצוה "דאפילו מי שאין לו אלא סשייך כאן 

' ד סי"ך בי"לכתוב אחרת דעכשיו בדורינו הכריע הש
ת אלא לכתוב חומשי "ד דאינו מצוה כלל לכתוב ס"ע

תורה ומשנה וגמרא ופרושיהן ואם משום ברכה ועובר 
משום לא תשא כבר הארכתי בתשובתי חלק ראשון סוף 

נן וגם בשעת ו דברכה שאינו צריכה הוי מדרב"ס' סי
ת פסול ולברך עליו "הדחק התירו לקרות בצבור בס

מ דאין כאן "ג ש"קמ' ח סי"א בא"כנזכר בדברי רמ
איסור דאורייתא על כן אני אומר בטח כל כי האי 
מילתא לימרי משמאי בשוקי ובבראי דבנידון דידן נמי 
אמרינן ספק ספיקא כזו ולסמוך בשעת הדחק על הנך 

  .ל"עכ".רי ומסתברא טעמייהוגאונים דמכשירין לגמ
ק ז "פ ס"פתחי תשובה יורה דעה סימן רוכתב עליו ב

צ ועיין בתשובת "ט בשם ח"עבה" – "ולכך צריך" ה"ד
ו שהשיג עליו והעלה שאין לזוז "גבעת שאול סימן ק

ש ועיין "ע דצריך להחליף שלש יריעות ע"מפסק הש
ובתשובת [' ךג סימן "ז פנים מאירות ח"בתשובת אא

ויתכן ששורש הפלוגתא  .ל"עכ ]ז"ם סופר סימן רנחת
א "וגם הפמ, ו הוא דאוריתא או דרבנן"לא האם זאהוא 

ע "אלא שיסוד המחלוקת אם יש מ, ל דהוי דאוריתא"ס
   .'כמבואר וכו, ז"ת בזמה"לכתוב דווקא ס

  
   :ולמעשה נראה לומר כך 

רחמים חי ' ר[ת שמחת כהן "שוהנה מבואר יפה ב
יסוד את , ו"סימן קכ 'ד ב"ק יוחל ]חויתה הכהן

ת "בשופ מה שנתבאר "ע( ,בעניין המנומרהפלוגתא 
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דהכא מעיקרא ", ל"וז) ד"כ' סיא "חיכין ובועז 
דלדעת  ,או לא' הפלוגתא עצמה אם זה מוזכר בגמ

 ,ש"אתיא מכ ש"הריבלא הוזכר ולדעת  ש"הרשב
ג אפשר "כ בכה"וא ,בהדיא' ל כאלו נזכרה בגמ"והו
ל נראה "ועוד דמרן ז. על המכשירים א דסמכינן"דל
ש דהרי שאר מנומר "ש דאתיא במכ"ל כדעת הריב"דס

או ' ט אם כתב ג"י רע"ש מדפסק בסוס"יליף להו במכ
ש מוכח "שיטין בדף אחד על הגרר מיחזי כמנומר ע' ד

י הביא דברי "ו בב"רע' גם בסי. ש"ל כסברת הריב"דס
בדיו  ש שאם כתב האזכרות בזהב ומחקן וכתבן"הריב

י "ש וכתב הברכ"בדיעבד דמיחזי כמנומר ע' פסול אפי
ש מוכח דהכי "י דברי הריב"ל בב"ל דמדהביא מרן ז"ז
בדבר דלא נזכר בתלמוד פסיל ' הרי דאפי, ש"ל ע"ס

   .ל"עכ .ש"ל דאתי במכ"כ דס"ל מכח מנומר וע"מרן ז
י "בין רש' ז חשבתי להסביר את יסוד המח"ועפ

שפיר מצי , ו"בתורה זא 'ל דכשנא"סי "דרש ,'לתוס
ן לך בו יל דא"ס' אבל תוס. למילף לכל התורה כולה

בו ' וכגון באתרוג שנא, אלא מה שהתורה פירטה
   .כ בשאר עניינים שאינם אלא מדרבנן"משא, "הדר"
  

ל "ן ז"ם ומר"הרי לנו ראיה דהרמב ,ואם כנים אנו בזה
ורק השיעורין והגדרים , ו הוי דאוריתא"ל דזא"ס

שלא נתבארו במפורש בתלמוד אינם אלא ודברים 
ז נפרש  בקונטרס המנומר את הטעם "ועפ.  מדרבנן

ן אינם בגדר מנומר "שיש מקומות שבהם גם למר
  ".מחזי כמנומר"והפוסקים הביאום בלשון , המעכב

  
הביא   ,ד"סימן י 'מסכת סוכה פרק גבש "ראה   12

, וזה לשונומבני כרכים שהיו מברכין על היבשים ראיה 
ואמרו לו חכמים אין שעת הדחק ראיה שאין ללמוד "

שלא בשעת הדחק משעת הדחק אבל מודו רבנן 
דבמקום הדחק היו מברכין דאם לא כן יאמרו לו בשעת 

אלא כל הני פסולי מסרן הדחק נמי לא היו מברכין 
הכתוב לחכמים והם אמרו שלא בשעת הדחק אפילו 

אבל בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו ישראל במצות 
במקום הדחק הכשירום כיון שאי אפשר בענין אחר 

  ל"עכ. "מברכין עליהן
ואחר "ה "א ד"ענין כ )למאירי(ספר מגן אבות וב

ל "וז . ו משתנה לפי העניין"שפסול זאכתב , "שהגענו
ואחר שכן אני מבאר את ",   ושם הנצרך לענייננ

הסוגיא לשיטתינו ואומר שמשנתנו לאחר חורבן נאמרה 
, ת רבן יוחנן בן זכאי שיום ראשון מן התורהואחר תקנ

קא פסיק ותנא ' ושאר ימים מדברי סופרים עליהו קאמר
כלומר בשאר , ש בשני"גזול ויבש לא שנא בראשון ול

ולא הדר , בשלמא יבש דבעינן הדר וליכא, הימים
ולא עוד , דההיא אאתרוג לחודיה קאי, דכתיב באוריתא

גמינן ונחמד אלא שהוא שם מיוחד לאתרוג כדמתר
ל "רבינו שלמה ז' אלא כפי, למראה ומרגג למיחזי

כ "דבעינן מצוה מהודרת מדכתיב זה אלי ואנוהו ואעפ
פסול קתני ומצוה זו ' שבתוספות הקשו בה דהא מתני

אינה אלא לכתחלה מדאמרינן לקמן מצוה לאגדו ואם 
מצות זה אלי , עלה מאי מצוה' לא אגדו כשר ואמ

דלאו כל שאינו הדר קושיא לדעתי אינה . ואנוהו
בדיעבד  ]הלחלוחית[לכלה  בחדא מחתא למפסלינהו

שמאחר שכלה לחלוחו , שהיבש ניטלה הדרתו לגמרו
וכדקאמרינן , הרי הוא כאדם שניטל חיותו ונשאר מת

אבל לאגדו אין . בירושלמי על שם לא המתים יהללו יה
וכן אתה דן לכל . כאן בטול הדר לגמרי ובדיעבד כשר

  .ל"עכ, "םהדברי
הלכות לולב סימן  -ב "ה ח"ראביכ ה"ולמעשה כ{

' מיהו זה אלי ואנוהו וגו" ,"איתמר אתרוג"ה "ז ד"תרצ
אכל מצות בין ' דדרשינן התנאה לפניו במצות וכו

  ,}"דאורייתא בין דרבנן
 ט"אורים גדולים לימוד יהו. ט"כפות תמרים בסוכה כוב[

סוכה כדאיתא ב לעיכובא שהרי באגד לולב אינו, כןגם כתב 
לולב מצוה : כמאן אזלא הא דתניא" ',ג עמוד א"דף ל

כי לא אגדו  - אי רבי יהודה . כשר - ואם לא אגדו , לאוגדו
, לעולם רבנן היא - ? אמאי מצוה - אי רבנן ? אמאי כשר

 .התנאה לפניו במצות - זה אלי ואנוהו  .ומשום שנאמר
יתפזרו שלא  "לולב"ה "ד ד"מחזור ויטרי סימן שעופירש ב[

ובהעברת  משמע אינו לעיכובא. ]ענפי הערבה לכאן ולכאן
ומאידך  .דהוי מנומר, ו"קולמוס על השמות דפסול משום זא

ד מלאכה אסורה "וכגון למ. יש מנומר שאינו לעיכובא
 )4הערה ( ולעיל, מ דבר האבד התירו חכמים"מ' מ מהת"בחוה

א ל דכל הני שנשנו בברית"הבאתי את האורים גדולים דס

ה "ד 'באר דוד סימן ית "וחמותי בשו .]אינם לעיכובא
ואמינא דהיכא שאינו ", ל"וז, "תמריםבכפות " 'ועי

ש "עושה המצוה בהידור מבטל מצות זה אלי ואנוהו כמ
צ כוונה ויצא "הספר חרדים דאפילו אם נימא דמצות א

בלא כוונה אבל מצוה דלעבדו בכל לבבכם לא קיים 
ל לענין זה אלי "נ י"הו, שהיא מצוה בפני עצמה

בוידבר משה ' ועי ,ואנוהו שהיא מצוה בפני עצמה
עקב בשם זכרו תורת משה מחיי אדם ' שכתב כן בסוף פ

  .ל"עכ" וכבר קדמו החרדים
  

, "ה אמנם"א ד"סימן י 'חלק ב מנחת יצחקת "והנה בשו
' אמנם הראתי לדעת בס" :ל שם"וז ,ו"גדרים בזא כתב

מנכד ' בתשו, )ת"ני סד בדי"על יו(ישועות יעקב 
ובתוך , ת לערכותיהם"בדין אם מותר למכור ס, המחבר

דאף משום זה אלי , האריך להוכיח' השני' דבריו בתשו
אין אנו מתירים משום גניזת , ה רק מדרבנן"דל, ואנוהו

בהך דאזכרות , )ד"גיטין דף נ(ס "והוא מדברי הש, ת"ס
ל "יהודא דס' דלא כר, שכתבתי לא כתבתים לשמן

ת "והתם אמרינן דהס, ומקדשו קולמוסדמעביר עליו 
ש "או כמ, פסולה משום זה לגמרי דלא אפשר במחיקה

, סתמא' דכיון דמיירי התם שכ) בתשובה הקודמת(
ורק האזכרות בעינן שיכתוב , דבאמת סתמא לשמה קאי

קדושת השם , מ לענין מחיקה"אבל מ, בפירוש לשמן
' אתי' דהך סוגי, ש הגאון בעל שב יעקב"או כמ, עליו

כ "מבואר א, ד אין כותבין שם הקודש על המחק"כמ
לא יעביר עליו קולמס , ת"דלרבנן אף היכא שנפסל הס
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והוא רק , ל דהוי רק אינו מן המובחר"אף דס, לקדשו
, ל"א ז"במהרש' משום ואנוהו ואינו רק מדרבנן כדאי

, ש"ד יעיי"ת בשביל זה עכת"כ אין להתיר הס"ואעפי
' עי, ש דהוי מדרבנן משום ואנוהו"ובמ, שהאריך בזה

' ויעי', דמוכח דהוי מדאו) ב"ב ע"דף ל(מנחות ' בתוס
ב אות "ק' סי' ד ב"חיו(צ "ת בי"ובשו) 'נ' סי(א "בשאג

צריכין גניזה , הרי חזינן דאף משום הידור דואנוהו, )'ד
ואף אם כבר נתחברה וחלה קדושת , ולא מחשב דיעבד

יין מחוסר תקון העברת כיון דעד, ל"ובזה י, ת"ס
, ב"וצ, והוא באמת פלא, ת"לא חל קדושת ס, קולמס

וביותר , ל"דלא יוקשה עליו בזה מכל המקומות הנ
, ל"הנ) לולב' ח ה"או(ע "ובש) ק"בב(י "מדברי רש

ואף דלא , דמבואר דאם כבר קנה אין כאן משום ואנוהו
' וכן מבואר בתוס, אין צריך להוסיף יותר משליש, קנה

ע "וצ', דואנוהו אינו אלא לכתחי) לולב הגזול פ"ר(
דמשמע דאף , י שם"באמת דלא יוקשה מדברי רש

ק דף "ב(י "על דברי רש' ש התוס"וכמ, בדיעבד אסור
  , שם) 'ט

ותחת סוג , ש למעלה דמדרגות יש"ל כמ"כ צ"וע
דהנה יש דרך הממוצע , יש להכניס שלשה, ואנוהו

בכל אופן  ורק עשוי, דלא הוי לא נאה ולא מגונה
אבל אינו . ת מדינים הנוהגים בו"הצריך לעשיית ס
  , עשוי באופן הידור

דהיינו דהוי נאה ומקיים , ויש דרך המכריע לזכות
  , מצות ואנוהו

ל לא הוי אלא "וזה י, ויש נאה ונאה לעולם
  , קודם שעשה או קנה, לכתחילה

דלא זה דלא הוי , ויש יוצא מדרך הממוצע לצד אחר
כ מן "והאיסור זה יוצא ג, י עוד מגונהאלא הו, נאה

, כיון דהתורה הטיל עליו חיוב ואנוהו, סוג ואנוהו
וזה בודאי הוי איסור , מגונה' ש שלא תהי"כ מכ"א

ובענין זה , ולפעמים אף דיעבד', פ לכתחי"גמור עכ
נאמר הוי הא דאמרו חכמים בענין העברת קולמס 

ס "כדאמר הש ,דאין השם מן המובחר מטעם ואנוהו
, אלא דהוי מגונה, היינו לא דלא הוי הדר, )'דף כ(שם 

ח "א באו"ש המ"וכמ, ל דהוי מנומר אף בשם אחד"די
) ב"ד ע"דף נ( ס שם גיטין"וכמו דאמר הש, )ג"ל' סי(

עד כאן , אפילו תימא רבי יהודה ,'ון הגמזה לש[, ת"יהודא בכלו ס' לר

משום דמיחזי , ספר תורה לאאבל דכולי , אלא בחדא אזכרה -לא קאמר רבי יהודה 

, ל דאסור בזה"י, ואף אם כבר עשה וכבר קנה. ]כמנומר
ואף דמשמע מן לשון חכמים דאמרו דלא הוי מן 

 דלא הוי מצוה מן' ן רק איסור לכתחידאין כא, המובחר
, ל"מ הגניזה לא מחשב דיעבד וכדברינו הנ"מ, המובחר

ד "וי(ס "בכת' ועי, שוב ראיתי באחרונים שהעירו בזה
ד "ס ביו"ד הח"ש שם עפ"ומ, ס"בשם החת) א"קל' סי
דכל כמה דלא נדבקו היריעות לא מחשב , )ו"רנ' סי(

דלענין ואנוהו בודאי , בזה בלבד לא סגי, מ"דיעבד לק
כ דגרע "ל באמצעות מש"ואך צ', מחשב דיעבד כנז

   .ל"עכ ."דהוי מנומר

מסכת סוכה ב חתם סופרהוראיתי להעתיק כאן לשון 
 אי. אותו למטה םבמינו היה אוגדי" ', ו עמוד ב"דף ל

מטה אותו ל םאוגדי ומ לולב אין צריך אגד והי"ל לר"ס
מייפים אותו בגמוניות  וג דהי"משום זה אלי ואנוהו אע

מ אין זה ואנוהו אלא מה "משל זהב למעלה 
 םשהתורה מייפה עלינו ולא מה שאנו ממציאי

במינו ממש  כ עיקר ואנוהו לאגדו"ע םיפויים והדורי
ז ולא כמו שנוהגים לעשות כמין "קשרים זע' ולעשותו ב

טבעות של עלי לולב יפה ומהודר ומכניסים בו ההדסים 
ג "הערבות שזה אינו ואנוהו שאמרה תורה אלא קשר ע

כ יכול לייפותו משום "קשר או כעלה של ירק אך אח
כמו שציפו קרני שור של ' חבוב מצוה ביפויים אחרי

נ אחר "ה חבוב מצוהבזהב משום  שלמי בכורים
שאגדוהו למטה במינו שזהו ואנוהו של תורה חזרו 

  .ל"עכ, בגמוניות של זהב משום חבוב מצוה ואגדו
' אות וח "ד סימן י"יו -חלק ג  ת יביע אומר"שווב

ת בית יהודה עייאש "ומצאתי בשו", כתב בתוך דבריו
באופן ' שהעלה שאם נמצא טעות בשם ה, )כה' סי(ב "ח

ודלא כמי . צריך לסלק כל היריעה, א בגרירה"שא
שרצה לומר שיחתוך דף אחד ויחליפנו בדף אחר 

, כיון דבדיעבד אם עשה דף אחד ביריעה כשר, תחתיו
והכי עדיף טפי ממה שיסלק כל היריעה ולגנוז שמות 

' וע. ש"ע. והאריך לדחותו בשתי ידים. דליתא. הקדש

). קכח אות ב' ד סי"חיו(ת כתב סופר "בשוו). יט' ד סי"חיו(ת ראש משביר "בשו
ת "ובשו). ס קכג"ס(ת שאלת יעקב "ובשו). קסה' ד סי"חיו(ת משיב דברים "ובשו

ת "ובשו). ח"רכ' ד סי"חיו(ת ערוגת הבושם "ובשו). כ' ד סי"חיו(ג "רב פעלים ח

עלה במחשבה ' ולכאו. ל"ואכמ). קעג' סי(שאלת שלום תנינא 
, ל"והאחרונים הנ ח"דמחלוקת הס, לפני לומר

סוכה (פ לולב הגזול "ר' י ותוס"תלויה במחלוקת רש
י הידור מצוה דזה אלי ואנוהו "שלדעת רש, :)כט

וכמו שסיים לכך , ל"ח הנ"ל להס"נ ס"וה .ת"הויא מה
ה אלימא הידור המצוה "ומש. נאמר זה אלי ואנוהו

אבל . לגרום גניזת היריעה ושמות הקדש שבה
שאין הידור ' משמע מהתוסל כד"ל ס"האחרונים הנ

' ובתוס. בכפות תמרים שם' וע. מצוה אלא מדרבנן
דזה אלי , כ להדיא"כ, ה אין פוטר"ד:) מא(מנחות 

ה "בתד:) שבת קד(א "ע במהרש"וע. ואנוהו מדרבנן
). ס קלא"ד ר"חיו(ת כתב סופר "ובשו. ר חסדא"א
ה לא שרי לגנוז היריעה ושמות הקדש "ומש. ש"ע

י דזה אלי "ל דאף לרש"נ י"א. משום הידור הכתב
. ת אין כל עניני ההידור שוים"ואנוהו הוי מה

ג עדיף טפי שלא לגנוז היריעה ושמות "ובכה
  .'וכו" הקדש

  
 ,שולחן ערוך הרב ולא אמנע כאן מלהביא את לשון

בין חומרות בלא הכדי ל', ב סעיף ח"אורח חיים סימן ל
   ,  מקור שחידשו האחרונים

החמיר ולשרטט בכל השיטות מפני ואין לו ל", ל"וז
שכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אבל אם אינו 
יודע לישר השיטה בלא שרטוט טוב הוא שישרטט כל 
השורות כדי שיהיה הכתב מיושר ושוה משום זה אלי 
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עיין (ואנוהו ואפילו אם יודע לישר אף בלא שרטוט 
ו ומשרטט כדי לכתוב יותר נאה ויותר ישר אינ) י"ב

נקרא הדיוט כיון שאינו עושה בדרך חומרא אלא כדי 
  ).שהוא הידור מצוה(לכתוב יותר ביושר 

אלא כשעושה ' ולא אמרו שכל הפטור מן הדבר כו
במקום שלא יבא לידי איסור אם לא (בדרך חומרא 

ינהוג בחומרא זו וגם אין בה משום הידור מצוה אבל 
א נוהג אם יש בה איזה הידור לאיזה מצוה וכן אם הו

בה לסייג וגדר שלא יבוא לידי איסור אינו נקרא 
הדיוט וזהו טעם כל החומרות שהחמירו האחרונים 
שהן אחת משתים או לסייג וגדר שלא יבאו לעבור 
על איזה לא תעשה אפילו איסור קל של דברי 
סופרים כשראו שצריך לכך או משום הידור לאיזו 

ום מצות עשה אפילו של דברי סופרים אבל במק
שלא שייך הידור כגון היושב בסוכה בשעת 

ט "תרל' הגשמים הרי זה הדיוט כמו שיתבאר בסי
ד ד "ת אגרות משה חלק יו"שווכן ב[ .ל"עכ).וכן כל כיוצא בזה

. אבל במין באינו מינו שנבטל בששים אין מקום להחמיר",ה וצריך לומר"סימן יד ד
ה שראוי להחמיר גם בביטול "מאו' ק י"ז שהביא בפתחי תשובה ס"ס קט"ועיין בס

דמי שרוצה סולת למנחה שאסור להחמיר בזה ' אלא כדהביא מס, ששים וזה תמוה
להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו אמוראי הוי כמו 

  ]."אפיקורסות

דמאחר והאדם הקצה איזה דבר , והדברים מבהילים
שבת דף ' רואים בגמ וכן, נתפס בה הקדושה, ו"לזא

ועיטרה בקרמים , סככה כהלכתה: דתניא"' מוד אב ע"כ
ותלה בה אגוזים אפרסקין שקדים , ובסדינין המצויירין

יינות , ועטרות של שבלים, ורמונים ופרכילי ענבים
אסור להסתפק מהן עד מוצאי  -שמנים וסלתות ) של(

הכל לפי  - ואם התנה עליהן , יום טוב האחרון של חג
ופירש . "ון דכולהו דםאבוה: אלא אמר רב יוסף. תנאו
, דנפקא לן מקרא ושפך וכסה, כיסוי הדם - דם  ,י"רש

  ."שלא יהיו מצות בזויות עליו: ומפרש בה טעמא
משום מיגו  דאסיר משמע דטעמאד, ב"במה שהקשה מדף מ' ועיין שם בתוס

וכן מה  שמעבר לשיעור . מ דאין בו מוקצה "ותירץ דלצורך חוה, דאיתקצי למצותה
   ].ושם אריכות גדולה במפרשים. ['החיובי וכו

ה "א חלק א סימן תקלה ד"ת הרשב"שובוכן רואים 
 ,שכתב שיש בל תוסיף בדבר שאינו נוי" ונראה לי"
זה אלי ) ו"שמות ט(אבל בתוספת הדס איכא משום "

  . ם"ושכן פסק הרמב, וכשר, "ואנוהו
שכתב ויהא , ב"קכ' ץ ס"וכן רואים במאמר חמץ לרשב

אחד קטן מעוטר בכלים נאים משום לו מוכן שולחן 
התנאה לפניו במצוות והלא לפני מלך בשר ודם , ו"זא

] ה"ג כ"בראשית כ[ויכינו את המנחה ' עושים כן שנא
כ מפני מלכו של "כש] י"רש[שעטרוה בכלים נאים 

  . ל"עכ" עולם
 - ו"ח גם כשאינו זא"כל לצאת יחק יוולכן רק בשעת הד

ר מגן אבות ספכ ב"כמש ,ל"בגדרים שנתנו חז
   ,א"ענין כ) למאירי(
ל שכתב בכל "ז ]ד"הראב[ עוד ראיתי להרב", ל"וז

הפגומים שהוזכרו במינים אלו להכשיר כל שמצא 
משום זה , שלמים מצוה בשלמים בין בראשון בין בשני

שהרי , ודבר זה ודאי ראוי וראוי יאי ויאי, אלי ואנוהו
, צוהשליש במ עד) ב' ק ט"ב(להדור במצוה אמרו אף 

פ שכשר כגון הפגומין "אע, כל שכן בין פגום להדור
שהוכשרו אף בראשון וכל הפסולין שהוכשרו בשני 

אבל בפסולין לא יצא אף  אלא שבדיעבד יצא בפגומין
) ו ב"סוכה ל(חנינא ' והקשה לעצמו מר, בשעת הדחק

ואם כן היה לו לצאת בשלום משום , ומטביל ביה ונפיק
חנינא שנים היו לו ' שר ותירץ לעצמו, הדור מצוה

והיה מטבל בשני ביום , והקצה האחד לשבעת הימים
ואף ביד ראשון וכשהגיע לשני אבד ממנו המוקצה 

חביריו לא מצא שלם והיה אצלו שעת הדחק ויצא 
  .לו ידי מצוה בחסר שטבל בו מאתמול

  
סייג  עשותול מיר לחושחז להדר לה"כ הגר"מש אמנם

בעלמא ואינם מחייבים  הם הידורים ,ס"וגדרים על ד
  .להלכה

ה ודע "ח ד"סימן כ 'ת יחווה דעת חלק ה"שוש ב"כמש
  שאין 

ודע שאין לחוש ולאסור השימוש בשמיכה חשמלית "
מפני שבמקום שבו נמצא הכפתור יכולים להקטין או 

ואם כן יש , להגדיל מדת החום שבשמיכה כפי הצורך
כולים שאין אנו י, זה אינו. לגזור שמא יעשה כן בשבת

כמו שכתב , לגזור גזירות מדעתינו אחר חתימת התלמוד
). א"דף כד ע' שבת פרק ב(ש בפסקיו "כיוצא בזה הרא
) חלק יורה דעה סימן נט(ת בית שלמה "והן אמת שבשו

ש כפשטם "שאין דברי הרא, בהגהת בן המחבר כתב
, שאין לנו כח לגזור שום גזירה אחת חתימת התלמוד

, בכמה מקומות מוכח להיפך שהרי, שחלילה לומר כן
. ס"שמצינו שגזרו כמה גזירות וסייגים אחר חתימת הש

ש שרק לחכמי התלמוד היה כח לתקן "אלא כוונת הרא
כמו , ולגזור אף לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה

, שגזרו על ביטול שופר ולולב כשחל יום טוב בשבת
, משום גזירה שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים

אבל אחר חתימת , )ב"צ ע(וכמו שאמרו ביבמות 
מה שאין כן לענין גזרות , התלמוד אין לנו סמכות כזאת

. שפיר יש כח בידי חכמי הדור, בעלמא לסייג וגדר
והעיקר כדברי הפרי חדש , ואין דבריו מחוורים. ד"עכת

שאין , )סימן פז(וביורה דעה , )סימן תסא(באורח חיים 
וכן . ס"גזירה אחר חתימת השבידינו לגזור כלל שום 

סוף סימן (א בברכי יוסף אורח חיים "הסכים מרן החיד
ת "ובשו, )ב"סימן תקיא סק(ועוד לו בברכי יוסף , )תסג

סימן (ת חיים שאל "ובשו, )סוף סימן טז(יוסף אומץ 
וכן . ש"ע). 'אות ז' מערכת ג(ובספר יעיר אוזן , )עד

שיש , תבשכ) סוף סימן קכה(ש "מוכח מתשובת הריב
, להמשיך מים למקוה כל שיש במקוה רוב שיעור

ואין לגזור שמא יעשו , דהיינו מעט יותר מעשרים סאה
או שמא יעשו כן כשאין במקוה רוב , כן שלא בהמשכה

שאין לנו לגזור גזירות מעצמנו יותר ממה , השיעור
וכן מוכח מדברי המגיד משנה . כ"ע. שגזרו חכמים

וכן מוכח , )'ה הלכה כמהלכות חמץ ומצ' בפרק ו(
. ש"ע). סימן תסב(מדברי מרן הבית יוסף אורח חיים 

אשר (ואציגה נא בזה דברי כמה מהפוסקים ....'וכו
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' חלק מהם הוזכרו בקצרה בספרי יביע אומר חלק א
בענין זה שאין לחדש ולהוסיף על גזרות ) סימן טז

ת "ואפתח בדבריו של רב שר שלום גאון בשו .ל"חז
שנשאל אם אין לחוש בעשיית , )סימן עז( חמדה גנוזה

או שמא יש , עוגה הנילושה עם אליה או בשר שמן
. לגזור שאולי ישארו ממנה פתיתים ויאכלם עם גבינה

לפי שכל דבר שלא גזרו בו , שאין לחוש לכך, והשיב
שאפילו בדבר שיש , רבותינו הראשונים אין אנו גוזרים

ולא גוזרים  לחוש בו יותר להחמיר אין אנו חוששים
, אלא מה שגזרו אנשי כנסת הגדולה ובתי דינים גדולים

שאם כן , ל גזירה לגזירה לא גזרינן"וכמו שאמרו חז
ת רב שר שלום גאון "וכן הוא בשו. (נתמלא גזירות

ויש ללמוד מדבריו שהוספת גזירות ). מ סימן פא"הנד
דלא , נחשב כעין גזירה לגזירה, ל"על מה שגזרו חז

שכתב דמהאי קרא ) ב"ביצה ב ע(י "יין ברשוע. גזרינן
עשו משמרת , ושמרתם את משמרתי, נפקא לן

, כלומר עשו גזירה לתורתי, )א"יבמות כא ע(למשמרתי 
. כ"ע. שלא יעשו גזירה לגזירה, ולא משמרת למשמרת

ל נחשב כמשמרת "וגם תוספת גזירות על מה שגזרו חז
 ואמנם פשוטו של מקרא להזהיר את בית. למשמרת

הדין להעניש את הפושעים והעוברים במזיד על דברי 
בהקדמה סוף (ט בקרית ספר "וכמו שכתב המבי, תורה

סוף פרשת אחרי (וכן יש לפרש כוונת הספרא ). 'פרק ה
. להזהיר בית דין על כך, ושמרתם את משמרתי, )מות

ומה שלמדו . ם שם"ועיין בהרא. י שם"וכן פירש רש
ה הוא דרך אסמכתא ל לעשות סייג לתור"מכאן חז

). סימן רצד(ש "ת הריב"וכמו שכתב בשו, בעלמא
דאבות ' פרק א(ץ במגן אבות "וראה להרשב. ש"ע

והמאירי . ש"ע. ה ועשו סייג לתורה"בד) 'משנה א
שעד זמן כנסת הגדולה לא הרבו , כתב) שם(אבות 

. בגזרות וסייגים מחשש פן יבואו לעבור על גוף האיסור
אכשור דרי צריך לשקול בפלס  והשתא נמי דלא. ש"ע

כי ריבוי החומרות מביאות להקל בגופי , כל צעדינו
בקיצור כללי (ך "וכמו שכתב כיוצא בזה הש, תורה

וכן כתב ). בסוף סימן רמב' הוראות איסור והיתר אות ט
. ועוד אחרונים, ת זכר יהוסף"וכן בשו, ץ"הגאון יעב

שלנו  גם כשהגזירה, ל"ולפי מה שכתב רב שר שלום הנ
, ל בכל זאת אין תוקף לגזרתינו"תהיה דומה לגזירת חז

' ת יביע אומר חלק ד"וכמו שכתבנו בכיוצא בזה בשו
ושלא כמו שכתב , )'חלק אורח חיים סימן מט אות ד(

בסוף הספר (ת איש מצליח "ן בשו"ג נאמ"ידידי הרה
ומשום שהגזירות צריכות להיות . ש"ע). ג"דף נח ע

סימן (ש "ת הריב"ועיין בשו. ליםדוקא מבתי דינים גדו
שאפילו נשיא ישראל הגדול שבסנהדרי , שכתב) רעא

אין בכחו , גדולה שעומד לישראל תחת משה רבינו
אלא רק , לגזור גזירות בדברים המותרים מן הדין

וכל תקנות וגזירות , בהסכמת הסנהדרין כולם או רובם
ל שגזרו בהם רבותינו התנאים והאמוראים כולם "חז
. ש"ע. 'ו על ידי מנין רוב החכמים שבדורותיהם וכוהי

בסוף הפתיחה שבראש (' ת רב פעלים חלק א"ובשו

הביא דברי הפוסקים שאין לנו לגזור גזירות , )הספר
שאין לדמות ) א"חולין קד ע(ודברי התוספות , מדעתינו

ושכן . ס מדמה"גזירות חכמים זו לזו אלא במקום שהש
). ב"סימן שכג סק(דעה ך יורה "כתב כיוצא בזה הש

ודי שיעמדו : הוסיף) סימן כה(ובתשובת רב פעלים 
אנשי דורינו בגזירות המפורשים בדברי רבותינו להזהר 

הלכות פסח סימן תסז (ועיין עוד בספר אפי זוטרי . בהם
וכדתנן , ל זו לזו"שאין לדמות גזירות חז, )ב"דף קכח ע

רי שאין דנים דברי סופרים מדב) ב"ג מ"ידים פ(
סימן סו (ועיין עוד בפרי חדש יורה דעה . ש"ע. סופרים

ובהלכות , )ב"סימן יא סק(ובקונטרס אחרון , )ח"סק
. ש"ע). דבכורות סוף אות מא' פרק ה(יום טוב אלגאזי 

) סימן פא(ת תרומת הדשן "י בשו"ואמנם מצינו למהרא
שלפי מה שכתב המרדכי שאסור להדליק ביום , שכתב

שבמקום , שבת מטעם הכנהטוב פתילה שכבתה ב
והוי שבת מכין ליום טוב , שכבתה נוחה היא להדלק

נראה שגם בצדה השני אסור להדליק שכיון . שאסור
שהכנה דאורייתא יש לגזור שמא ידליק במקום 

שלא ) א"טו ע(וכמו שאמרו כיוצא בזה בחולין , שכבתה
, ישחוט במגל יד אפילו בצדו המתוקן יפה לשחיטה

). 'וכן הוא ביורה דעה סימן ו. (הפגוםשמא ישחט בצד 
הרי שיש לנו לגזור גם אחר חתימת התלמוד . כ"ע

ת "ועיין עוד בשו. ל שגזרו כיוצא בזה"כשמצינו לחז
שרצה ) 'חלק אורח חיים סימן כ(' זבחי צדק חלק ב

ללמוד מכאן שאין לדוך בשבת בידית המכתשת אף בצד 
צד גזרה שמא יכתוש ב. הצר שאין דרך לכתוש בו

ונראה שסוברים שגזירה שמצינו דוגמתה . ש"ע. הרחב
ת רב פעלים "ושוב ראיתי בשו, ס יכולים אנו לגזור"בש

שדן באורך בדבר ) חלק אורח חיים סימן מב(' חלק ב
אם יש לדמותו , כתישה בידית המכתשת בצד הצר

, )ה העולה"בד(ושוב סיים , ל"לדברי התרומת הדשן הנ
לגזור גזירות מדעתינו בדבר שיש פתחון פה לומר שאין 

כי אין , ל וגדולי הראשונים שגזרו בו"שלא מצינו לחז
ואין למדים דבר מדבר , ל זו לזו"לנו לדמות גזירות חז

וכמו שכתבו הרב המגיד והפרי חדש , ל"בגזירות חז
ח סימן "חאו(ץ "ת הרמ"ב בשו"וכן כתב כיו. ש"ע. 'וכו

שכתב ) ק נח"סימן שא ס(ועיין במגן אברהם . ש"ע). מ
שהטעם שמותר להסתפג באלונטית ואין לגזור שמא 

דשאני רחיצה , ן"צריך לומר כמו שכתב הר, יסחטנה
ולכאורה . וסיפוג שאי אפשר לעמוד בלי רחיצה וסיפוג

משמע שבזמן הזה שאפשר בלא רחיצה אסור להסתפג 
ומיהו יש לומר שכיון שלא גזרו , גזירה שמא יסחט

וכמו שכתב כיוצא בזה בבית . חכמים שרי אף בזמן הזה
ומכאן למד הגאון רבי צבי . ש"ע. יוסף סוף סימן יג
) סוף סימן קפ(' ת הר צבי חלק א"פסח פראנק בשו

שיש לומר שכיון שלא , במעשה שבת לצורך אחרים
יש לומר , שאין אדם חוטא ולא לו, ל קנס בזה"גזרו חז

ובנידון דידן בדין שעון . ש"ע. שגם בזמן הזה מותר
הנה גם בשעון רגיל יש שרצו לגזור משום , אוטומטי

או גזירה שמא יעמוד השעון מלכת , שעון המשמיע קול
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ובכל זאת כתבו האחרונים , וימלאנו ונמצא מתקן מנא
א "וכמו שכתב מרן החיד, וכן פשט המנהג, שאין לגזור

והגאון רבי אברהם , )סוף סימן טז(ת יוסף אומץ "בשו
). ק יב"סימן שח ס(יוקח נא הכהן מסאלוניקי בספר 

' וע). אות לד' מערכת ד(וראה עוד בספרו טהרת המים 
ובשדי חמד מערכת ראש ). יז אות לא' סי(ט "בעקרי הד

ויש . ש"ע. ה ורואה אנכי"בד, )סימן א אות א(השנה 
וכעת עמד קנה . עוד לפלפל ולהרחיב הדיבור בזה

  .ל"עכ" .ועוד חזון למועד. במקומו
כ "וכמש ,ע"ן זי"רא זו נגד דברי מרובפרט אם חומ

   ,ל"וז', ו ק"ס 'מ סימן ו"חו -אומר חלק ז  ת יביע"שוב
  
ף "ת מהרי"י בספרו שו'י פראג"וכבר כתב הגאון מהר"
שאפילו כשיש רבים מהפוסקים חולקים על ) סימן נט(

, ם ומרן"אנו קבלנו הוראות הרמב, ם ומרן"הרמב
י שאין בה שדבריהם הוקבעו לנו כהלכה למשה מסינ

אפילו מקולא והנוטה מדבריהם , שום מחלוקת כלל
ומזלזל , הרי הוא כאילו נוטה מדיני תורה לחומרא

א בספר שם "וכתב מרן החיד. ש"ע .בכבוד רבותיו
שספרדי , )ט אות יב' מערכת ספרים מע(הגדולים 

א נגד פסק מרן להחמיר צריך "שמיקל כדעת הרמ
  . כפרה

 וכן כתבהביא ש , ג"סימן ל 'ת יחווה דעת חלק ה"שווב
שבירושלים , )'סימן ח(י אלגאזי "ת מהר"בשו

ונהגו ככל , וסביבותיה אתריה דמרן השלחן ערוך
וכן כתב הגאון רבי . הוראותיו בין להקל בין להחמיר

ועוד ). 'סימן ז(ת כסא שלמה "שלמה לניאדו בשו
  . אחרונים רבים

ה ובעוד מקומות כתב שאת צנועים חכמה ואין המור
ורק לעצמו בתוך ביתו , ן"רשאי להחמיר לרבים נגד מר

  . 'וכו
זה , ההמצוו יהגם שראוי להדר בייפו :ולכן למסקנה

וכן מה . אינו חיוב אם אינו מהגדרים שנתקבלו לעיכובא
לחוש לשיטות , שנהגו האשכנזים להחמיר הרבה

אין להורות כן נגד דברי , לדידן הספרדים, הפוסקים
    .לרביםובודאי לא , ן"מר

לעניין , ג"ד א סימן י"ת אגרות משה חלק יו"שוע ב"וע[
  . ]שמחפשין רק קולות ציבור

     
].  'ג מ"ויקרא כ" [באתרוג נאמר פרי עץ הדר   13

  ]'ח ד"במדבר כ[ובקודשין נאמר את הכבש האחד 
  

 - ' אתרוג שראוי כו" ',בק "סו "מגן אברהם סימן תרנוב
אם כן לא נקרא הדר  שנאמר בו הדר ודוקא גבי אתרוג

בשיעור הגרוע שאין למטה ממנו אבל שופר ודכוותיה 
מ טוב להדר "צ להוסיף שליש ומ"אף בשיעור הקטן א

נ דהא "ול] ש"יש[נדבת ידו ' כפי' אחר נאה וכל א
על ' י פי"בגמרא סתמא קאמר בהידור מצוה וגם רש

שרק " [ת"פסק כר ] ,ן"מר[ ש אלא שהוא"עת "ס' ב
ים שה וכיו  ].יחליף, בשיעור מצומצםאם קנה אתרוג 

בבא  ,יסודי לענייננו ראיתי להעתיק לשונו של שלמה
, גבי אתרוג, דין הידור מצוה" ,ד"סימן כ 'קמא פרק א

שצריך להוסיף שליש בדמים בעבור , ושאר דיני הידור
ודוקא . שאם יזדמן לו אחר נאה ממנו. ההידור

  :ת"י הדחק לפירוש ר"שהראשון כשר ע
' ט(בי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש אמר ר

אלא מעתה אי מתרמי ליה . אילימא שליש ביתו). א"ע
' ט(' מכאן פסקו התו. תלתא מצות ליתן לכולה ביתיה

דאין צריך אדם ) ז' סי(ש "והרא) ה אילימא"ד, ב"ע
אם תהא המצוה ' אפי. לבזבז הון רב בעבור מצוה אחת

חשיב ) ב"א ע"מ סוכה(לולב הגזול ' ולכן בפ. עוברת
ג שהיה נשיא ועשיר גדול שקנה אתרוג "ליה רבותא דר

המבזבז ) א"ע' כתובות נ(כ אמרו רבותינו "וג. באלף זוז
אלא הידור מצוה עד , ומסיק. אל יבזבז יותר מן החומש

ספרי ' שאם מוצא אדם ב, י"רש' פי. שליש במצוה
, יוסיף שליש הדמים, ואחד הדור מחבירו. תורה לקנות

. זה אלי ואנוהו) ב"ג ע"שבת קל(דתניא . ח ההדורויק
לולב . עשה לך ספר תורה נאה. התנאה לפניו במצות

וכן משמע להדיא . עד כאן. ציצית נאה. טלית נאה. נאה
בדפי , א"ז ע"סוכה ט(לולב הגזול ' ף בפ"דעת הרי

על האי . 'שמביא האי מימרא הידור מצוה כו, )ף"הרי
ש "הרא' וכן פי. 'ה כוברייתא עשה לך ספר תורה נא

שאם קנה לולב ונזדמן לו אחר יפה ). ב"סימן י(לשם 
. להחליפו ביפה. יוסיף עד שליש בדמי הראשון. יותר

. כ אין לדבר סוף"וקשה לי דא. י"והיינו בהדיא כרש
אם יזדמן לו עשרים הדורים אחד מחבירו וכי ליתב 

  .לכולה ביתיה
עשין (ג "כאשר איתא בסמ, ת עיקר"ר' ל פי"לכן נ

) ב"א ושם ע"ט ע(ק "ק דב"גרסינן בפ, ל"וז) ד"מ
שאינו , ומפרש רבינו יעקב. בהדור מצוה עד שליש

רוצה לומר בספר תורה נאה או באתרוג נאה יוסיף 
אלא אם קנה . שהרי לעולם ימצא נאה ונאה. שליש

' או כביצה אליבא דר, מ"כאגוז לר, אתרוג כשיעורו
אבל אם . עד שליש יותר יש לו ליתן, ומצא נאה. יהודה

לשון מורי רבינו , גדול מכביצה אין לו להוסיף עליו
   ".כ"יהודא ע

  
 ,כתב' חתם סופר מסכת גיטין דף כ עמוד אוב
פ לולב הגזול ביארתי "ר' בחי, זה אלי ואנוהו ןדבעינ"

מ "אפילו אי ואנוהו בשארי מצות לאו דאורייתא מ
אלי כי כן משמע זה  השם הוא דאורייתאבכתיבת 

]  12ועין לעיל בהערה [, ל"עכ, "היינו השם הקדוש ואנוהו

ראיה ויש לי עוד . ל"הנ' ובאמת כך מבואר בגיטין דף כ
דאיתא  'ז עמוד ב"מסכת בבא בתרא דף טמ ס "לחת
למה  ]ה"בראשית כ[: כתיב הכא -וכפר בעיקר ", התם
רואים , "זה אלי ואנוהו ]ו"שמות ט[: וכתיב התם, זה לי

ך סימן א "ת הרד"שוכ ב"וכ. מות הקודשבש, ו"דזא
ע "וע. [י"ע לעיל בשיטת רש"וע ,"ואני אומר"ה "ד

   ].בקונטרס המנומר
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מ "ומ"ה "ט ד"סימן ס 'ת קול מבשר חלק א"שווב
הביא ' ובאמת בקסת הסופר כלל ג", ל"כתב וז "מהיות

ל "בשם הגאון חתם סופר דדוקא בשאר מצוות ס
דכתיב בהדיא זה אלי דהוי רק דרבנן אבל בשם ' להתוס

א "אך במהרש, ש"ואנוהו באמת הוי מדאורייתא ע
". ה רק דרבנן"ב כתב דאף בשם ל"ד ע"בשבת דף ק

  .ש"עיי ' וכו
  

 
  

  

  

  

  

 
 14 ,ו בדבר מכוסה שאינו נראה לעין"גם נחלקו רבותינו אם יש זא  .ג

 
 15,מצות הזריזות קודמת, הידור מצוה וזריזין מקדימין למצות  .ד
  

בין דיני מצות , ו לעניין פסול"דיש הבדל בדיני זא, ובענייננ עוד צריך לדעת  .ה

  16.הת"לבין קר, "ועתה כתבו לכם"
  

  � מקורות והערות     �

  
  "ו בדבר מכוסה שאין נראה לעין"אם יש זא" 14

ואמר רבינו תם " איתא) ב"ב ע"דף ל(מנחות ' בתוס
זה אלי ואנוהו ) שמות טו(ת בעי שרטוט משום "דס

לין דמכוסין בעור לא בעו שרטוט דלא שייך אבל תפי
הלכות ) מנחות(ש "הלכות קטנות לראוב ".בהו נוי

וגם "וסיים , ת"הביא את דברי ר' ספר תורה סימן ז
השיטות לכותבן ביושר  לכווןתפילין מי שאינו בקי 

טוב לשרטט ואין בזה משום הפטור מן הדבר ועושהו 
כ "כו .ו במכוסה"משמע שיש זא." נקרא הדיוט

הלכות תפילין סימן ) מנחות(ש "הלכות קטנות לראב
ותפילין אין צריכין לשרטט בכל שיטה ושיטה ", ג"ל

ומי שאין יודע לכוון השיטה בשוה בלא שרטוט טוב 
הוא שישרטט משום זה אלי ואנוהו עד שיהא הכתב 

  . "מיושר
 'ב אות ד"סימן לתפילין ' הלאורח חיים  בית יוסףוב 
נראה דהיינו משום " :כתב, "ושרויכתבם בכתב מי"

זה אלי ואנוהו התנאה לפניו ) שמות טו ב(דכתיב 
' הל(ומטעם זה כתב במרדכי :) שבת קלג(במצות 

שיכתוב כתיבה גסה שלא יהא נמחק ) ג"תפילין יד ע
מהר וכתב מיושר נראה שרצה לומר כתב מאושר 

ואפשר דהיינו לומר שיכתוב השיטות  ,כלומר יפה
ש בסדר "מות וכן משמע מדברי הראישרות ולא עקו

 ע השמיט עניין זה"ובש. ל"עכ". תיקון תפילין

וגם למעשה אינו לעיכובא אלא , ]שהביא המרדכי[
, ו"ן שיש זא"הביא מר, ג"סעיף לוב .רק לכתחילה

יעשה השורות שוות שלא תהא אחת " :כ "כמש
' ויזהר שלא יכתוב מג, נכנסת ואחת יוצאת לפחות

משמע . "ואם כתבם לא פסל, האותיות חוץ לשיט
ד "ב סעיף י"סימן לוכן מ .מ"ו בתו"שיש זא

העב , סופרים הזריזים עושים שלשה מיני קלפיםה"
שהיא ) ט -ד , דברים ו(יותר לכתוב בו פרשת שמע 

והדק ממנו לפרשת והיה אם שמוע ) לג(, קטנה] יח[
ולפרשת , שהיא יותר גדולה) כא - יג , דברים יא(

ולפרשת והיה כי יביאך ) י -א  ,שמות יג(קדש 
 שהם ארוכות עושים קלף דק) יז -א י, שמות יג(

" וזהו נוי לתפילין, ובזה יתמלאו הבתים בשוה, מאד
  . ל"עכ
 ,ה"הלכות תפילין סימן תקנ - א "ספר אור זרוע חוב

ועיין לקמן [, ל"י החסיד זצוק"מורי הר כתב", כתב
לכל שכל טוב " ]כ בשם הספר חסידים"מש'   בהע

בתיקון נאה . "עושיהם וסמוך לו במצותיו חפץ מאוד
כ "משום ואנוהו במצות מבחוץ למראית העין כש

ק מבפנים שנאמר ויצפהו "מבפנים שהרי ביהמ
לכך אם יכתוב כתיבה דקה אינה . מפנימה זהב טהור

. יפה ונמחק מהרה הרי בשביל כבודו שיהיו קטנים
לכתוב יותר טוב שימעט כבודו וירבה כבוד שמים 
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ת יחווה "שוומרן רבינו ב .ל"עכ" קצת כתיבה עבה
ז בשם "ש האו"ומ" , כתב' דעת חלק ו סימן ט

לא :) ב(הנה בנזיר , ק דנזיר"המכילתא שהובאה בפ
. ובמכילתא איתא תפלה נאה, הוזכרו תפילין כלל

. כ תפילין נאים"העתיק ג:) שבת קלג(והמאירי 
דברי חשב לפרש ) 'סימן ז(ת בנין שלמה "ובשו

, שהמצוה לנאות תפילין של ראש בלבד, המכילתא
' שנא, אבל תפלה של יד שהיא מכוסה, שנראית לכל

ושוב . צ לנאותה"א, לך לאות ולא לאחרים לאות
. כ ראה דברי הירושלמי שהנוסחא תפילין נאים"אח

במקום לך לאות , ומה שנאמר והיה לך לאות, וסיים
:). מנחות לז' ע(היינו בגובה היד על הזרוע , איתמר

וכן עיקר ). חסידים סימן תשעד' וראה בס. (ד"עכת
שהתפילין בין של יד ובין של ראש מצוה לנאותן 

, )סימן קכט(חסידים ' ש בס"וכמ, כיתר כל המצות
ת הים הגדול "וראה עוד בשו. 'שכן הוא לכל חפצי ה

  .ל"עכ" )'סימן ב(טולידאנו 
 'יק "ס א"ח סימן כ"ת דברי יציב חלק או"שוכ ב"וכ

ד כתב שם ווע, דגם בפנים שייך זה אלי ואנוהו
דאף להסוברים דלא , וביותר אפשר לומר", בהמשך

, שייך זה אלי ואנוהו בפנים היכא שהוא לתוספת נוי
ו אין המצוה "מ אסור לזלזל ולהראות כאילו ח"מ

  ".ש דבר של בזיון"ומכ, חשובה בעיניו
  

ת יכין "שוכ ב"כמש, ויש עוד חלק של נוי בתפילן
והנה " , ל"וז" אמרו לך"ה "ד ן"סימן ק 'ובועז חלק א
ל כתב שנוי התפלין הוא שיהיו "ם ז"אדוננו הרמב

ומי זוטר מאי שחורים ' מבפני' הבתים והרצועו
וכיון שהוא נויים של תפלין דכתיב זה אלי ואנוהו 

גבי לולב דמצוה ' מצוה היא להשחירם וכדאמרי
אלי ואנוהו גם הרב מצוה משום זה ' לאוגדו ואמרי
ל כן כתב שנוי הרצועות הוא להשחיר "בעל הטורים ז

   "מבפנים
, ב"ד סימן רע"יו - 'ת יהודה יעלה חלק א"שווב

' אחא בר יעקב ובין לר' ע בין לר"דלכ האריך הרבה
א שפיר מוכח דגם בתפילין "ע' חסדא בגיטין דף כ

  . ש משום מנומר"איכא משום זה אלי ואנוהו וכ
 ל"ב הנ"ל' א והמחבר בסי"אבל הרמ", עודוכתב שם 

ל דגם בתפילין "והמרדכי הנ' גיטין ו' הרי פסקו כתוס
צ בהו שירטוט "ל הא דל"וצ ,ו"זא' בפנים בעי

מ "ב דמגילה שהביאו הכ"ן פ"מדינא כטעם הר
ל לפי שאין נבדקין אלא פעם "א מתפילין הנ"בפ

ת "ולא כר ,כ"צ כתב המיושר כ"אחד ביובל א
' ע סי"פ עוד בש"ם וכ"והרמב מנחות' ל בתוס"הנ
. ו"ג דבעי השורות שוות משום זא"ב סעיף ל"ל

מ בנעטה "ובספר ביאור מרדכי למורי הגאון מהר
ל "ט הנ"ד המרדכי סוף הלק"ל ראיתי שכתב ע"זצ
ב הא דפריך "במנחות דף ל' עי" ,ל"וז ,ש מבפנים"וכ

והא לא משרטטי שם כתב ' הגמרא הא מורידין וכו
שרטוט ' ס מתפילין דלא בעי"קושית השש ד"הרא

להידור מצוה משום שהן מבפנים ולכאורה דברי ' אפי
ת שם דגם "ל כבעה"וס. הספר כאן חולק בזה

ב "ל' ח סי"ה באו"ז הג"בתפילין טוב לשרטט ולפי
שפסק לדברי הספר כאן צריך לומר גם כן כבעל ספר 

ויותר נראה דשאני שרטוט  ,התרומה גבי שרטוט
א "י בפ"ש בהגמ"א יתירה בתפילין כמדהוא מלת

ל כוונתו "ונ ,ל"עכ ,"שמחה' ש ר"תפילין ע' מהל
דתרי גווני לכתחלה  ,ו"לחלק גבי תפילין ענין זא

ח "ברכי יוסף א' ועי .יש רק למצוה מן המובחר לבד
ג מזה דתרי גווני לכתחלה ולשנא דצריך "תרל' סי
' ותש' ו ועי"תקפ' ח סי"ז בא"וכעין שכתב הטו' וכו
ב מזה "נ' סי' שלמה קליגר ני' ה ר"ם להגאון מו"סת

ל "ל דאפילו להידור מצוה ס"לכן הקדים מורי זצ
ת יהודה "שו ל"עכ, "ע"שרטוט וצל' ש דלא בעי"לרא
 ,ד"נ' ם סי"ת סת"שווהביא שם עוד בשם  . יעלה

ל והנה לשון מחזי כמנומר משמע "וז' ג ני"כתב הדר"
וגם מנומר עצמו . ת"דהוי רק למראית עין ואינו מה

ת ואינו רק מכח זה אלי "לא מצינו שיהיה כן מה
אלא שפסק שם . 'ל וכו"וזה דרבנן הוא עכ ,ואנוהו

] אלא שפסול מדרבנן[, מ למעשה מנומר פסול"דמ
  .'וכו

וכן שכמות ההידור משתנה לפי יכולתו הכספית של  
חזרו ", ב"ח ע"מנחות דף ככדיתא ב ,בעל המצוה

ם הלכות "רמבפ ה"וכ. "ל זהבוהעשירו עשאום ש
היו הקהל עניים " .ט"בית הבחירה פרק א הלכה י

עושין אותן אפילו של בדיל ואם העשירו עושין אותן 
זהב אפילו המזרקות והשפודין והמגרפות של מזבח 
העולה והמדות אם יש כח בציבור עושין אותן של 
זהב אפילו שערי העזרה מחפין אותן זהב אם מצאה 

  . "ידם
  . ובגוף קונטרס המנומר 4-6-8ע לעיל בהערות "וע
  

כתב בסוף , ג"סימן ס 'ח א"ת הר צבי או"שוב  15
דאפשר שבנדון שלפנינו , ועוד: "ל"וז ,התשובה

שהמצוה היא הקריאה לא שייך הידור בקריאה 
בשביל שהכתב הוא מהודר ולא אמרינן שכתב מהודר 

ת אבל "הוי הדור מצוה אלא לענין מצות כתיבת ס
  . "לענין מצות קריאה ההידור הוא בקריאה יפה

ד סימן "יו - 'חלק ג ת אפרקסתא דעניא"שווב 
פ "רק דנימא דעכ" ,ת"כתב לעניין מנומר בס. ט"קצ

. ת דמיחזי כמנומר"מדרבנן לא קיים מצות כתיבת ס
סוכה ' ת לא קיים כדברי תוס"וגם נוכל לומר שגם מה

ל "זו[ ,ג גבי לא קיימת מצות סוכה מימיך"ד
ױמיהו שמעתין "מסכת סוכה דף ג עמוד א  תוספותה

ש לא עשה "דהתם תימה היכי דייק מינה דעשה כב
ה מיירי ועוד וכי "ולא כלום דראיה דמייתי בעשה כב

ה שאם עשה "צריך ראיה על זה היכא דהלכה כב
ל דאיצטריך התם "ש לא עשה ולא כלום וצ"כב

קמי ש מו"ה מחמירים מדרבנן וב"לאיתויי היכא דב
ש לא "לה אדאורייתא ולא גזרינן אם עשה כדברי ב
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ש היכא "דאורייתא כדאשכחן לב' יצא ידי חובתו אפי
דיתיב אפיתחא דמטללתא דגזרי שמא ימשך אחר 
' שולחנו וקאמרי לא קיימת מצות סוכה מימיך דאפי

, ה"מדאורייתא לא קיים ומדבית שמאי נשמע לב
, קידושכ ודרך פקודיך גבי "ג בפתו"ופמ. ]ל"עכ
  . ל"עכ

, א"ף סימן שי"ת הרי"שוב  ף"הריוכן נראה דעת 
כ "שאלה היאך נראית הראיה מזה שכתבו א , ל"וז

היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך ומי שעשה 
תשובה מפני שאמר למי  ? ש לא עשה כלום"כב

שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית על 
בר לא קיימת ש שאין הלכה כמותן בזה הד"דעת ב

מצות סוכה מימיך כלומר לא עשה כלום כן מי שעשה 
. ש משום שאין הלכה כמותן לא עשה ולא כלום"כב
ג עמוד "מסכת סוכה דף יעצמו בף "ריאבל ה .ל"עכ
ש בתרוייהו דחד "והלכה כב"ל "ש וז"פוסק כב 'א

טפחים ' טעמא נינהו וכמה כדי ראשו ורובו ושלחנו ז
 ת שואל ומשיב"שובכ "וכ "]על שבעה טפחים

פ זה ברור "עכ"ל "וזו "ב סימן ק"ח 'מהדורה א
ת "ג שרבנן גזרו שוב לא הוה מה"ד דבכה"לפע

כתב ו "סימן ע) ג -ב ( ת מנחת שלמה תנינא"שווב[  "טהור

מ "ברם הלום ראיתי להגאון בעל שו", ל"וז,  מ"על דברי השו
ו דמיעוט המקפיד או "ק' ב סי"ק ח"ל שכתב להלכה במהדו"ז

, רוב שאינו מקפיד כיון שחכמים אמרו שטבילה זו אינה מועלת
משום דכל , ת וכאילו לא טבלה כלל דמי"ל טמאה מה"שוב הו

ואם אכל , ת"דרבנן אמרו שטמאה מדרבנן שוב היא טמאה מה
ואנכי בעניי , ד"עכתו, קודש או נכנס למקדש לוקה וענוש כרת

ורה אינו ס כיון שדבר ת"סו, לא זכיתי כלל להבנת הדברים
כ מדאורייתא טהור גמור הוא ואמאי לוקה וענוש "וא, חוצץ
  . כרת

מ אעיקרא "מ, פ שביאור הדברים הוא תמוה"ד דאע"אמנם נלענ
משום דהא , דהאי מילתא נראה דמאן דסובר הכי לא משתבש

פסחים דבצק הדבוק בעריבה חוצץ בפסח גם בכזית ' דאמרו בגמ
פ "לחדש ולומר דאע ד דאפשר"נלענ, פ שהוא רק מיעוט"אע

מ הכא אפשר שהוא "מ, שמיעוט המקפיד הוא רק מדרבנן
ל הטעם "י, ת"משום דהא דמיעוט המקפיד לא חייץ מה, ת"מה

משום דכיון שרק מיעוט הוא שדינן ליה שפיר בתר הרוב וכמאן 
ל דלא "ג שאיסור חמץ מחשבו י"כ בכה"משא, דליתנייהו דמו

, משום דחשיב ולא בטילמשום דכמו שברובו חוצץ , בטיל כלל
נ אתי איסור חמץ ומחשבו ואינו מניחו כלל להבטל לעריבה "ה

נ מיעוט "ל דה"ז י"ולפי. משום חובת ביעור דרמיא עליה רחמנא
ממילא , המקפיד או רובו שאינו מקפיד כיון שמדרבנן חוצץ

ל דבר חשוב שאינו ניתן כלל להבטל לאותו דבר שהוא דבוק "הו
ודבר זה סברא הוא לומר , גם מן התורה ולכן חוצץ שפיר, בו

כיון שהוא לענין טבילה , שהחשיבות שנתנו חכמים על החציצה
ל שפיר כמו כזית "מ הו"לכן אף שהוא רק מדרבנן מ, עצמה

חמץ דחייץ בפסח גם במיעוט משום חובת ביעור דרמיא עליה 
   .ל"עכ .]פ שהוא רק מדרבנן"נ כאן אע"וה, מן התורה

  
' מסכת סוכה דף כח עמוד א א"ריטבהחידושי והנה ב

הא דתנן אמרו לו אם כן היית " ל"וז' חולק על התוס
לאו דוקא דהא . נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך

אלא דאסרו רבנן שלא תהא , סוכה גדולה וכשרה היא
, שולחנו בתוך הבית גזירה שמא ימשך אחר שולחנו

אלא פירושו לא קיימת מצות סוכה כראוי וכרצון 

ודכוותה בפרק ערבי פסחים מי שלא אמר , מיםחכ
, שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו

שפירושו שלא קיים מצותו כראוי אבל ודאי אינו 
י "בפ ן"הרוכן היא שיטת  ל"עכ" וכן רבים, מעכב

 -ת רב פעלים חלק ד "שווב .)משנה ה(דפסחים 
בלחם שמים  ל"ץ ז"הרב יעבבשם  'ח סימן ב"או

ל וכתב דבאמת האי "ן ז"הר פק הרבה עלבפסחים פק
ל "ן ז"ל הוא דרביה הרמב"ן ז"פירושא דהר
מ אדברה נגד מלכים ולא אבוש אטו "במלחמות ומ

ק דברכות דרבי "לאו היינו דאפליגו ביה אמוראי פ
ש לא עשה ולא כלום "ל עשה כדברי ב"יוסף ס

פ שכר "ואם לומר שעכ' ח כלל וכו"ופירשו לא יצא י
פ שלא קיים תקנת חכמים מנליה הא "אעמצוה יש לו 

אלא שבזה יש לחלק בין ' אדרבה אשכחן דנענש וכו
לא יהבי ליה שכר מצוה ' ת במזיד וכו"כשעובר על ד

ל ועבר "לגמרי אבל שגג ולא קיים המצוה כתקנת חז
מ שכר מצוה בידו כיון שעשה "א לתקנה מ"הזמן וא

 כדין תורה אף שחסר תקנת חכמים אחר ששגג בה כן
ז היינו דוקא שעשה "ולפ, ד"ל דברים ברורים עכ"נ

מצוה כדין תורה אבל אם שגג ולא עשה המצוה כלל 
גם מדין תורה כגון שהיה בה פיסול הפוסל גם מן 
 .התורה אין לו שכר כלל ולא אזלינן בתר כונתו

   .ל"עכ
וכן [. ולמעשה מסקנתו שם דבשוגג יש לו שכר מצוה

  ]'אות ז ג"ג בפתיחה כוללת ח"חילק הפמ
  

ק "ס 'אורח חיים סימן ה ת ויען יוסף"שוומצאתי ב
ל הואיל ואתא לידן "בסוכה הנ' ושיטת התוס"ל "וז', ג

דלכאורה אינו מובן למה לא יהא , נימא ביה מילתא
יוצא ידי חובתו מן התורה אם אין הסוכה פסולה אלא 

לא ) ב"ב סוע"י(הישן ' ן שם בפ"ובאמת הר, מדרבנן
א דאמרו לא קיימת מצות סוכה מימיך ה' ל הכי ופי"ס

. כלומר מצות סוכה כתיקונה אבל מן התורה יצא
ם "ד דפלוגתתם תליא בפלוגתת הרמב"ונלע

, ן בביאור מצות לא תעשה דלא תסור"והרמב
דכל מה ) 'שורש א(ם בספר המצות "דדעת הרמב

דחכמים תיקנו מטעם גדר וסייג העובר על דבריהם 
ן שם "והרמב, א תסורעובר מן התורה על לאו דל
' ל דהא דאמרינן בגמ"הקשה על זה וחולק עליו וס

דכל מילי דרבנן אסמכוה אלאו ) ב"ט ע"דף י(ברכות 
אבל מן התורה , דלא תסור היינו אסמכתא בעלמא

ג "לאו דלא תסור מיירי רק במה שלמדו חכמים בי
מדות שהתורה נדרשת בהן איך לקיים מצות התורה 

כגון שאומר שתפילין צריכין  והוא חולק על דבריהם
ש בנושאי כליו "ועיי, ב"להיות בין העינים ממש וכיו

ז "ולפי. ן"ם שתירצו קושיות הרמב"של הרמב
ם אם עושה מצוה שלא כתקנת "לשיטת הרמב

חכמים עובר בזה מן התורה אלאו דלא תסור 
, ל מצוה הבאה בעבירה בעבירה דאורייתא"והו

' ל(בסוכה ' וסדלא יצא אף מן התורה לשיטת הת
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דמצוה הבאה בעבירה פסול מן ) ה משום"א ד"ע
ן דליכא בזה מן "ל כשיטת הרמב"ן ס"והר ,התורה

ה יצא "ל רק עבירה דרבנן משו"התורה לא תסור והו
  . מן התורה

נחמיה ' אויא ור' ד דבהך פלוגתא פליגו ר"ונלע
' בסוגיא דחנוכה דקאמר בגמ א"ג ע"בשבת דף כ
נחמיה אמר ' ור, אמר מלא תסור אויא' והיכן ציונו ר

ם דאף "ל כהרמב"אויא ס' דר, משאל אביך ויגדך
ל "נחמיה ס' במצוה דרבנן איכא לא תסור ור

ן דלא תסור ליכא רק במצוה דאורייתא אם "כהרמב
  . ל"מקיימה שלא כפי קבלת חז

כ "ן בהשגתו לספר המצות שם הביא ג"והנה הרמב
נחמיה ' אויא ור' וכתב דפלוגתא דר, ל"דחנוכה הנ' גמ

הוא אי בדרך אסמכתא נוכל להסמיך על לא תסור גם 
מצוה מחודשת כמו נר חנוכה או רק מה שחכמים 

נחמיה אף בדרך ' הוסיפו במצוה דאורייתא דלר
אסמכתא ליכא לא תסור אלא במה שהוסיפו במצות 

ואני עני וכואב להבין . התורה אלו תוכן דבריו שם
רץ והיכן ציונו דלשון אזיל לת' הא בגמ, דברי קדשו

אויא מלא ' ועל זה אמר ר, ת ציווה כך"וציונו שהשי
תסור ואיך אפשר לומר דאינו אלא אסמכתא בעלמא 

כ אכתי אינו מתורץ "א, אבל אין כוונת הכתוב כן
  . היכן ציונו

פ מה "ן ע"ונראה לפרש דברי קדשו של הרמב
ה "א ד"ע(ז "ה דף ט"ק דר"א פ"הריטב' שמצאתי בחי

, ל"האסמכתות המוזכרים בדחז' ענין נפלא בפי )תניא
וזה , וכדאי להעתיק דבריו הבוערים כגחלי אש

שכל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק העיר : לשונו
ה שראוי לעשות כן אלא שלא קבעו חובה "הקב

ולא כדברי , ומסרו לחכמים וזה דבר ברור ואמת
המפרשים האסמכתות שהוא כדרך סימן שנתנו 

ו ישתקע הדבר "וונת התורה לכך חחכמים ולא שכ
אבל התורה העירה , ולא יאמר שזה דעת מינות הוא

בכך ומסרה חיוב הדבר לקבעו לחכמים אם ירצו 
ולפיכך , ש ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך"כמ

תמצא החכמים נותנין בכל מקום ראיה או זכר או 

אסמכתא לדבריהם מן התורה כלומר שאינן מחדשין 
תורה שבעל פה רמוזה בתורה  דבר מלבם וכל

ל "עכ, ו שהיא חסירה כלום"שבכתב שהיא תמימה וח
ן דאף דלא "פ זה יובן שפיר שיטת הרמב"וע. הזהב

מ שפיר יכולין לומר "הוי נר חנוכה אלא אסמכתא מ
  .ל"עכ.וציונו

  ]. ענין זה ביתר ביאור' ואות ד' ג אות ג"ל' ע בויחי יוסף על חנוכה סי"ע, ה"א[

  
ראה מדברי רבינו בספרו הליכות עולם נ ולמעשה

ז דיש לצרף דעת המקילים רק במקום "קמ' ה עמ"ח
  .ספק

  
המצוה בעבור זה  ולכן לא יעכב אדם את   15

, שאמרה תורה זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות
לקנות אמתין עד  שלא יאמר אדם כיון שיש לי טלית

ף אלא יקנה מיד טלית א, שיבוא לידי טלית יפה מאד
בה ספר תורה  וכן עיר שאין, על פי שאינו יפה כל כך

ויש שם סופר שיודע לכתוב אבל אינו יודע לכתוב כל 
, כך בקרוב זמן כך יפה כמו סופר אחר שלא יבוא כל

מוטב שיכתוב אותו המצוי מיד אף על פי שאינו כותב 
התמהמהתי לשמור  חשתי ולא: כי על זה נאמר, יפה

' ש בפי"ועי, תתעח' ם סיספר חסידיכ ב"כ .מצותיך
משהינן  ט שהויי מצוה לא"א שמביא מיבמות ל"החיד

נשמת אדם כלל סח ' ועי, לגבי מצוה מן המובחר
 לה לדחות ברכת הלבנה' ד סי"התה' שדחה מכאן ד

ועין באורך על [ ,ש כדי לעשות מן המובחר"למוצ
ה "ח בהליכות עולם' מנהג הספרדים להמתין עד ליל ז

חסידים הרי בינתיים ' אמנם בנדון הס ]ה"ל - 'דפים ל
וכן כתבו , התורה מתבטלות מצות ציצית וקריאת

אחרונים שאם יכול לקיים עכשיו נטילת לולב 
לא , ואינם כל כך מהודרים, כשרים בארבעה מינים

, ישהה עד שיביאו לפניו ארבעה מינים מהודרים יותר
דאי יהיו לו לו שאחר כך בו אלא אם כן ברור

  ]תלמודית הציקלופדינאמתוך ה[ .ןשימתי, יותרמהודרים 
  

 
 


