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גליון
קכ"ו

הנה ידוע מה שמטו בשם הגר"ח מבריסק, שא"א להוסיף הידור מצוה אחר עשיית 
העיקר. (ועיין בית הלוי ח"ב סי' מ"ז בזה), ולפי"ז יש לדון בדבר המצוי, במי שאוכל 
דיש  הביא  רצ"א  סי'  בשו"ע  והרי  שלישית,  סעודה  קודם  פירות  או  מזונות  מיני 
אומרים דיוצא בזה ידי חובת סעודה ג', ועיי"ש במשנ"ב ס"ק כ"ג, דהיינו רק לענין 
דיעבד, אך לכתחילה כו"ע מודו דלמצוה מן המובחר בעינן פת דוקא, וא"כ יל"ע 
לשיטות אלו, כיון שכבר קיים את עיקר המצוה במזונות ופירות, שוב לא יוצא את 
לחומרא  [והרי  העיקר.  אחר  הידור  אין  דהא  פת  אח"כ  שאוכל  במה  הלכתחילה 

חיישינן כוותייהו, דהא לכך בשכח "רצה" בסעודה ג' אינו חוזר], וצ"ע.
לצאת  רוצה  שאינו  המזונות  באכילת  להדיא  שיכוין  לזה.  עצה  יש  לכאו'  והנה 
באכילה זו ידי חובת סעודה, ושפיר יקיים אח"כ המצוה עם ההידור בפת. [ויתכן 
שברור  דכיון  יד"ח,  בזה  לצאת  רוצה  שאינו  הפכית  כוונה  כאן  יש  בסתמא  שאף 
שעומד תיכף לאכול סעודה שלישית בפת א"כ באכילת המזונות הוי ככוונה לא 

לצאת יד"ח, אך יש לדון בזה, ואכ"מ].
אמנם לכאורה אין זה ברור כלל, דהנה קיי"ל דמצוות צריכות כוונה כמש"כ בשו"ע 
סי' ס', והיינו אף במצוות דרבנן כמש"כ המשנ"ב שם סק"י, אמנם במצוות התלויות 
באכילה כתב בביה"ל שם ד"ה וי"א, דדעת השו"ע (בסי' תע"ה גבי כפאוהו יאכל 
מצה) שיצא בדיעבד אף בלא כוונה, ומטעם דשאני מידי דאכילה שכן נהנה, ואינו 
מתכוין דמי, [ואין לזה שייכות לדעת הרא"ה שיוצא יד"ח המצוה אף בצועק שאינו 

רוצה לצאת ידי מצוה].
וכל זה בעושה המצוה בסתמא שלא כיוון למצוה, דבזה אמרי' דבמידי דאכילה 
כמתכוון דמי, ויצא, אמנם במתכוון להדיא שלא לצאת באכילתו ידי מצוה, בזה 
בזה  אף  שיוצא  המ"א  דעת  אך  יצא,  שלא  מאיר  הבית  דדעת  האחרונים,  פליגי 
יד"ח, ולענין מעשה הפמ"ג סי' תע"ה נשאר בזה בצ"ע, (עיין בשעה"צ תע"ה אות 
ל"ו שציין לכל זה). וכן נראה מהמשנ"ב די' תע"ה סקל"ו שחשש לזה, שהרי כתב 
שם דבכוונה הפכית שלא לצאת ידי המצוה (דאכילת מצה) "אפשר" דגרע טפי 
ולא יצא, הרי קמן דאף במצוה דאורייתא של אכילת מצה לא הכריע באופן ברור 
לחייבו לאכול שוב מצה. (והיינו שאפשר נמי שיש לסמוך על המ"א שאף בכוונה 

הפכית יצא).
והעולה מזה, דבמצוות התלויות באכילה, הוא ספק גדול אם מהני לכוין להדיא 
בענינינו,  ה"ה  וא"כ  בזה.  הכריע  שלא  נראה  והמשנ"ב  המצוה,  ידי  לצאת  שלא 
כשאוכל מזונות ופירות קודם סעודה שלישית, אף אם יכווון להדיא שאינו רוצה 

לצאת ידי חובת סעודה ג' באכילה זו, צע"ג אם מהני כוונתו זו.
[ולחלק בין אכילת מצה לאכילת סעודת שבת צריך מקור לזה, וגם הביה"ל הנ"ל 
בסי' ס' סתם ולא חילק בזה, וגם מסברא י"ל דאדרבא, גבי סעודת שבת שיסודו 
כוונה  בלא  אם  והתענוג  האכילה  בעצם  יד"ח  שיצא  מסתבר  יותר  "עונג"  מדין 
מאשר במצות מצה וכזית פת בסוכה שיסודו מדין "אכילה" גרידא. (ויתכן שאף 
להסוברים שבמידי דאכילה בעי כוונה, גבי שבת יודו שיוצא יד"ח בעצם האכילה 

אף בלא כוונה, וכ"כ בשו"ת מנחת פרי)].
וצ"ע בכ"ז למעשה, ולא ראיתי למי שעורר בזה וגם כמדומה שלא ראינו 

אף למדקדקים שחששו לזה, וצ"ע.

עומקא דקרא

 

סוכה  לפניו  עשה  במצות,  לפניו  התנאה  ואנוהו  אלי  זה  תניא  קלג:  שבת 
לולב  הל'  וברמב"ם  וכו',  נאה  ס"ת  נאה  ציצית  נאה  שופר  נאה  לולב  נאה 
(פ"ז ה"ו) ז"ל, מצוה מן המובחר לאגוד לולב והדס וערבה ולעשות שלשתן 
אגודה אחת, עכ"ל. ומקורו מסוכה (יא:) דמצוה לאגדו שנא' זה אלי ואנוהו 

התנאה לפניו במצות.
ובהל' ס"ת (פ"ז ה"ד) ז"ל, וכיצד כותבין ס"ת כותב כתיבה מתוקנת ונאה 
ביותר, יניח בין כל תיבה לתיבה כמלא אות קטנה וכו', ובכס"מ ציין דמקורו 

מברייתא הנ"ל דס"ת נאה.
וקשה דכיון דס"ל דלולב מצוה לאגדו, וכן דס"ת כתיבה נאה מדינא דזה 
נאה  דסוכה  דברייתא  מילי  לשאר  הרמב"ם  השמיט  אמאי  ואנוהו,  אלי 

ציצית נאה שופר נאה, וצ"ע.
והנראה בזה דיש שני דינים מחולקים בדינא דזה אלי ואנוהו, דין אחד עשה 
החפצא  את  דין ליפות  שזה  וכו',  נאה  שופר  נאה  נאה ציצית  סוכה  לפניו 
שמתקיימת בו המצוה שיהא נאה, ויש עוד דין שהוא בעצם קיום המצוה 

שיעשה את מעשה מצוה בשלימות ובהידור ואין זה דין נוי ויופי בעלמא.
ונראה דבלולב דמצוה לאוגדו אין זה מדינא דנוי של חפצא דמצוה [דזה 
ופרש"י  לו:  בסוכה  זהב  של  בגימוניות  אוגדין  שהיו  ירושלים  אנשי  עשו 
דנטילת  המצוה  קיום  צורת  בעצם  הוא  אגד  דין  אלא  בעלמא]  לנוי  שם 
כל  חלקים  חלקים  ולא  יחדיו  אגודים  כשכולם  בשלימות  שיעשנה  לולב 

מין לעצמו.
מושלמת  שתהא  הכתיבה  מצות  קיום  בעצם  הידור  דין  הוא  בס"ת  וכן 
החפצא,  נוי  דין  זה  ואין  והשיטות,  המילים  האותיות  בין  ברווח  ובהידור 
קלג:  דשבת  בברייתא  אינו  והשיטות  המילים  בין  דרווח  זה  דין  ובאמת 
דשם איירי בנוי החפצא דמצוה אלא ברייתא במנחות (ל:) בדיני הכתיבה, 
וברייתא דשבת איירי לענין נוי דחפצא דמצוה סוכה נאה, ציצית נאה ס"ת 

נאה וכורכו בשיראין וכו'.
ולפ"ז י"ל דהרמב"ם לא ס"ל לדינא דין דנוי דחפצא דמצוה ורק לגבי לולב 
המצוה  קיום  בעצם  הידור  היא  דבזה  ואנוהו  אלי  דזה  לדינא  פסק  וס"ת 
מן  ומצוה  שכתב  לולב  בהל'  לשונו  ומדויק  ובהידור.  בשלימות  שיעשנה 
חלק  אלא  בעלמא  נוי  דין  זה  שאין  שמשמע  וכו'  לולב  לאגוד  המובחר 

מקיום מעשה המצוה שיהא מצוה מן המובחר.
דבעינן  בשבת  דברייתא  לדינא  פסק  לא  אמאי  לבאר  צריך  עדיין  אמנם 
נוי בחפצא שמתקיימת בו המצוה, ולכאו' אפ"ל דבסיפא דברייתא דשבת 
איתא אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה לו מה הוא רחום וחנון אף אתה 
רחום וחנון וכו'. וס"ל לרמב"ם דאב"ש פליג את"ק. ובאמת בהל' דעות (פ"א 
ה"ו) פסק שהוי דומה לו מה הוא רחום וכו' ובכס"מ שם ציין לאבא שאול 

דשבת קלג ע"ב.
אלא דהמעיין שם ברמב"ם בהלכה הקודמת יראה דקאי אדרשא דוהלכת 
בדרכיו שהוא מסוף פ"ק דסוטה, ואין זה מדרשא דאב"ש, וע"כ צ"ל דס"ל 
המצוה,  קיום  כעצם  להדור  אתי  ואנוהו  אלי  דזה  דינא  בעיקר  לרמב"ם 
ודין נוי דחפצא דמצוה אינו מעיקר דינא אלא לחיבוב מצוה בעלמא ולכן 

השמיטו בהלכות.
עוד איתא שם (שבת קלג:) המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על 
ציצין  על  פירש,  מעכבין  שאין  ציצין  על  בין  המילה  את  המעכבין  ציצין 
המעכבין חוזר על ציצין שאין מעכבין אינו חוזר. ומבואר בגמ' דהא דחוזר 
על ציצין שאין מעכבין זהו מדינא דזה אלי ואונוהו עשה לפניו סוכה נאה 

וכו' וברש"י שם כתב שיפה המילה מצוה הוא.
כשפירש  חוזר  דאינו  בשבת  במל  דקאי  הברייתא  פי'  ובראשונים  וברש"י 

דמצד הידור מצוה דזה אלי ואנוהו אינו דוחה לשבת (וכל שלא פירש 
הוא חלק ממעשה המילה שדוחה שבת) ולפ"ז בחול אפי' כשפירש 

צריך לחזור על ציצין שאין מעכבין מדין ואנוהו.

"זה אלי ואנוהו" (טו,ב) דרשו חז"ל (שבת קלג:) התנאה לפניו במצוות. אבא 
שאול אומר ואנוהו, הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום. 
ובתרגום אונקלוס דין אלקי ואבני ליה מקדשא, ועי' רש"י שהוא מלשון נוה 

ודירה.
בפר'  קש"י  שכ'  מה  עפ"י  אחד,  דהכל  כט:)  סוכה  (בחי'  סופר  החתם  וביאר 
תרומה (כו,יג) עה"פ והאמה מזה, למדך תורה דרך ארץ שיהיה האדם חס על 
היפה, נמצא ממה שציונו לבנות לו מקדש למדנו שהקב"ה חס על היפה, וכיון 

שציוה להתדמות בדרכיו כדרשת אבא שאול, ממילא מובן שאנו ג"כ 
צריכים לחוס על היפה בקיום מצוותיו, וא"כ כל הג' דרשות אחת 

הן ותלויים זה בזה. 

בס"ד ערש"ק ט' שבט תשע"א

לע"נ הרב שמחה שמואל בן רבי בנימין שולמן זצ"ל         נלב"ע כ"ז טבת תשע"א
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ואנוהו כשאין הנוי ניכרגדר הידור המצוה בגברא
הרב חיים יוז'וקהרב צבי רותן

מזוזות  לעשותן  אפשר  היה  שבלו  ותפילין  דס"ת  מבו'  (לב.)  במנחות 
בעיא  והא  ופריך  קלה.  לקדושה  חמורה  מקדושה  מורידין  דאין  אלמלא 
משורטטין.  היו  והתפילין  שהס"ת  איירי  דילמא  תוס'  והק'  וכו'.  שרטוט 
ותי' דלא היו רגילין לשרטט ס"ת ותפילין כיון שלא בעו שרטוט כדאמרי' 
בעי  דס"ת  ר"ת  ומסיק  הדיוט,  נקרא  ועושהו  מדבר  דהפטור  בירושל' 
שרטוט משום זה אלי ואנוהו אבל תפילין דמכוסין בעור לא בעו שרטוט 

דלא שייך בהו נוי.

ויש לפרש בשני אופנים, א. שכיון שלא שייך נוי ממילא לא יקיים ואנוהו 
ואם ישרטט נקרא הדיוט וכדלעיל שלכן אין רגילין לשרטט ולכן לא תי' 
נקרא  ואינו  ואנוהו  שמקיים  נימא  אי  שאפי'  ב.  משורטטין.  שהיו  הגמ' 
הדיוט אם שרטט על אף שמכוסין ופטור, מ"מ כיון שמעיקר הדין אי"צ 
(וכעי"ז  כזה  באופן  להעמיד  הגמ'  רצתה  לא  ואנוהו  מדין  אפי'  לשרטט 
פסול,  פיו  הנחת  במקום  זהב  ציפהו  (כז.)  בר"ה  והנה  בגיטין)  במאירי 
לנאותו  כל  הא  יואב  החלקת  והק'  בשופר.  ולא  בזה  שהתקיעה  ופרש"י 
אינו חוצץ. והשיב לו האבנ"ז (או"ח סי' תלג) ע"פ התוס' שבמכוסין אין 
הוי  ולא  ניכר  הנוי  ואין  בשפתיו  הזהב  מכוסה  המצוה  בעת  וה"נ  ואנוהו, 
בגמ'  ומבו'  לנוי  דענינו  לולב  מאגד  החלק"י  והק'  חוצץ.  וממילא  ואנוהו 
שאינו חוצץ דכל לנאותו אינו חוצץ אע"פ שמכוסה בידיו בעת הנטילה 
ואינו ניכר. והשיב האבנ"ז ומסקנתו דשם אין ענין של נוי הנראה לעינים 
הוא  אחת"  לקיים "לקיחה  המושלם  שהאופן  המצוה  שלמות  מצד  אלא 
ע"י האגד וזהו נויו (וכמו הדין לאכול מצה לתאבון שפי' רשב"ם משום 
קיום  ואיכות  בשלמות  אלא  שניכר  הידור  שאי"ז  וודאי  מצוה,  הידור 
המצוה) ולכן אע"פ שאינו ניכר לעין אינו חוצץ, משא"כ כשהענין הוא הנוי 
הנראה לעינים כשרטוט או צפהו זהב, אין מתקיים ואנוהו אלא א"כ נראה 

לעינים, וממילא כשאינו ניכר חוצץ, ועי"ש.

ויל"פ דהאבנ"ז למד בתוס' במנחות כהאופן הראשון דאם אינו ניכר לא 
כהאופן  למד  והחלק"י  חוצץ,  גם  ולכן  הדיוט  נקרא  ואף  ואנוהו  מקיים 
אף  חוצץ  אינו  לנאותו  דכל  הק'  ולכן  מקיים  מ"מ  אי"צ  אם  שאף  השני 

שמכוסה.

מהודר,  שיהא  בחפצא  מעלה  הוא  אם  ואנוהו  בגדר  לתלות  יש  ולכאו' 
שמים  כבוד  וזהו  למצוה  חביבותו  המראה  באופן  שיעשנו  בגברא  או 
שעבדי המלך עושים מצוותיו באהבה וחביבות, דאם הוא בחפצא מסתבר 
שבמכוסה לא שייך ואנוהו, ואם בגברא י"ל שאף במכוסה מקיים ואנוהו. 
ונראה לדקדק מכ"מ שהוא מעלה בגברא, א. מכילתא בפרשתנו: אתנאה 
(ב:)  נזיר  ב.  אגברא.  דקאי  משמע  וכו',  נאה  לולב  אעשה  במצוות  לפניו 
מה  בחפצא  הוי  ואי  וכו',  במצוות  לפניו  אתנאה  ודילמא  נזיר,  נאה  אהא 
מביא  (ט:)  ב"ק  רש"י  ג.  עצמו.  על  שאומר  נאה  באהא  כן  לפרש  שייך 
אינה  הא  בזה  הענין  מה  אחרו'  והעירו  נאה,  טלית  לך...  עשה  הברייתא 
אין  נאה  ס"ת  ...ולכתוב  הי"ג)  (פ"ג  סופרים  מסכת  וכן  ד.  דמצוה.  חפצא 
נעשה נוי יותר בס"ת, וכן שיראין אינם בגוף המצוה, ומכ"ז מבו' שזו מעלה 
בגברא להנאות ולפאר המצוה בכל מה דאפשר שמראה בזה חביבותו. ה. 
וביומא (ע.) כל אחד מביא ס"ת... להראות חזותו לרבים, ופירש"י להראות 
שיש  ומבו'  וכו',  במצוה  להתנאות  שטרח  בעליה  ותפארת  ס"ת  של  נויו 
מעלה בגברא לטרוח ולהדר, ומודגש גם תוכן הענין - שיהיה נראה וניכר 
מצוותיו  עושין  ד'  עבדי  איך  כשרואים  שמים  כבוד  מתרבה  שעי"ז  לכל, 

באהבה וחביבות.

והנה לפי"ז יש להבין שבמכוסה ואין הנוי ניכר לכל אין דין ואנוהו, [ובזה 
מיישב מהרש"ק (בנין שלמה סי' ו') הא דלא הוזכר במס' סופרים לכתוב 
התפילין  בתי  לעשות  הוזכר  לא  וכן  דמכוסין,  משום  והיינו  נאין,  תפילין 
נאין, משום דמכוסין דלך לאות ולא לאחרים, ואמנם בתש"ב שגלויות יש 
"תפילין",  שהגיהו  ויש  נאה,  "תפילה"  איתא  במכילתא  ואכן  ואנוהו,  דין 
(עי'  חולקים  האחרו'  ואמנם  ועי"ש,  ש"ר,  לתפילה  רק  דהכוונה  ואי"צ, 
מקיים  שאינו  י"ל  ולפי"ז  כנ"ל],  סברתו  אבל  ועוד)  יב  כלל  ח"ב  שד"ח 
ואנוהו ונקרא הדיוט, ואף חוצץ, וכן למד האבנ"ז. אולם י"ל דאף אם אי"צ 
שיש  דאפשר  ואנוהו,  קיים  עשה  אם  מ"מ  לכל  הנוי  ניכר  כשלא  ואנוהו 
מעלה בגברא גם כשבפועל אינו נראה לכל דמ"מ הראה בעצמו חביבות 
המצוה, ועי' שד"ח שדקדק התנאה לפניו דהעיקר שיהיה לנוי לפניו ולא 
תלוי דוקא באחרים הרואים, וכן ילד"ק במ"ס הנ"ל דהרי "קולמוס נאה" 
ודאי אינו ניכר ואח"כ לאחרים ואעפ"כ חשיב ואנוהו, והיינו דיש גם מעלה 
נאה",  "קולמוס  תיבות  השמיט  הברייתא  שהביא  ביומא  רש"י  [ואכן  זו, 
והיינו משום דזה אינו ניכר בכתב ולא שייך בזה להראות לרבים - הערת 
שמועת חיים יומא שם], וכן י"ל שהבין החלק"י לפרש בד' תוס' מנחות 

שאף אם אי"צ לשרטט מ"מ מקיים ואנוהו (וכהאופן השני הנ"ל), 
ולכן שפיר הק' דכל לנאותו אינו חוצץ.
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לפניו  התנאה  ואנוהו"  קלי  "זה  מובא:  קלג:  דף  שבת  במסכת  בברייתא 
במצוות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית  נאה ספר 
תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין, ולא קתני בברייתא עשייה רק בציצית נאה, אבל בטלית 
אין ענין שיהיה טלית נאה דהוי כבגד בעלמא שהוא החפץ שעליו צריכים 
ענין  שאין  שמסתבר  וכמו  הציצית,  הוא  המצוה  ועיקר  הציצית  לעשות 
שהבית יהיה נאה כדי לקיים בו מצות מזוזה. מיהו רש"י בב"ק דף ט: ד"ה 
בהידור גרס גם טלית נאה, וברבינו יונה על אבות פ"ב משנה א' גרס רק 

טלית נאה, וצ"ב החילוק בין טלית לבית.
חשש  בו  שיש  לולב  או  שבאתרוג  כתב  תרנ"ו  ר"ס  הלכה  בביאור  והנה   
שהלכה  אף  דרבוותא  בפלוגתא  שתלוי  כה"ג  המצוות  בכל  וה"ה  פסול 
שכשר מכ"מ י"ל דבזה לכו"ע צריך לקיים הידור מצוה עד שליש לקנות 
אחר כדי לצאת ידי כל הדיעות, וצ"ב בסברא זו דהרי בדין הידור הנלמד 
מ"ואנוהו" נאמר שצריך להוציא עד שליש על קיום מצוה באופן היותר 

נאה אך מה שייך לחייב לצאת ידי כל הדיעות מדין הידור.
ונראה לבאר עפ"י מה שכתב רש"י ביומא דף ע. דכורכו בשיראים נאים 
להראות נויו של ס"ת ותפארת בעליה שטרח לפניו במצוות, וכ"כ ברבינו 
יונה באבות פ"ב מ"א איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת 
לעושיה ותפארת לו מן האדם, וכתב רבינו יונה: גם שצריך להתנאות על 
המצוות לולב נאה טלית נאה ס"ת נאה וכיוצא בהן בענין שיפארוהו בני 
אדם וישבחוהו עליהן. ומבואר שהידור מצוה הוא דין בעושה המצוה שזהו 
תפארתו שהוא מהדר וטורח במצוות, ולא שהוא מדיני המצווה בעצמה. 

שיקנה  מצוה  בהידור  ענין  שיש  הלכה  הביאור  דברי  היטב  מיושב  וא"כ 
אתרוג ושאר כל המצוות באופן שיצא בו ידי כל הדיעות, ומשום דעיקר 
או  דאפשר  מה  בכל  לקיימה  שטורח  במה  הוא  והידורה  המצוה  חיבוב 
בהוצאת ממון כדי לקיימה באופן שתהיה יותר נאה וא"כ ה"ה בטירחה 
שיש  חנוכה  בנר  מצינו  וכן  הדיעות,  כל  ידי  שיצא  כדי  ממון  והוצאות 
המדליק  לצאת  שלא  שמהדר  הרעק"א  וכתב  אחד,  לכל  נר  מהדרין 
דף  בב"ק  בר"ח  איתא  דהרי  וצ"ב  מדינא,  מחויב  ולכן  הבע"ה  בהדלקת 
ט: דמהדרין דנר לכ"א הוא מדין הידור מצוה וכ"כ בשבת וא"כ מה שייך 
הכוונה  אלא  מהודרת,  יותר  מצוה  ואינה  בעצמו  שיוצא  באופן  כן  לומר 
שבזה שמראה חביבות במצוה שרוצה לצאת בה לבדו ולא ע"י שליח גם 

זה בכלל הידור.
הוא  מצוה  הידור  שעיקר  משום  נאה  בטלית  ענין  שיש  גם  מובן  ולפ"ז 
בגברא שטורח ומהדר אחר המצוות וא"כ טלית נאה הוי ג"כ חלק מהמצוה 
דלובש טלית מיוחדת לצורך המצוה ומהדר בה כדי שיהיה בה ציצית נאה, 

ומשא"כ בבית בשביל מזוזה אין בזה הידור ותפארת לעושיה דהרי 
תפארת  בכלל  הוי  ולא  בה  לגור  בשביל  בה  שטורח  לומר  שייך 

בעליה שטורח לפניו במצוות.

והנה הרמב"ם הל' מילה (פ"ב ה"ד) פסק דכשפירש אינו חוזר על ציצית 
שאין מעכבין ולא הזכיר כלל שאיירי בשבת, ומשמע דאף בחול כן הדין 
וכן כ' הכס"מ שם, ולכאו' צ"ב אמאי כשפירש בחול אינו חוזר מדין זה 
אלי ואנוהו. ומפורסמים דברי הביה"ל (ח"ב מ"ז) דאין שייך הידור מצוה 
לאחר שנגמרה המצוה ולכן כשפירש אינו חוזר אפי' בחול, משא"כ רש"י 
והראשונים ס"ל דמצות מילה היא מצוה תמידית ונמשכת לעולם יעוי"ש. 

(ועי' שאג"א סי' נ').
ונראה ע"פ דרכנו דיש שני דינים באנוהו אחד ביפוי ונוי החפצא דמצוה, 
איכא  דבמילה  לומר  נראה  דהנה  המצוה,  מעשה  בקיום  הידור  ואחד 
לתרוייהו אחד שיעשה המצוה בשלימות דאע"פ שסגי בחיתוך רוב גובה 
העטרה מ"מ הוי הידור בקיום מעשה המצוה שיעשנה בשלימות דהיינו 
כל גובהה של העטרה ולא רק רובה, ודין זה פשוט שלא שייך אלא כל 
איכא  אמנם  הביה"ל,  וכדברי  המצוה  אזדה  שפירש  דלאחר  פירש,  שלא 
שיפוי  שם  רש"י  וכמ"ש  נאה  שיהא  דמילה  בחפצא  ויפוי  הידור  דין  עוד 
מילה מצוה היא, ודין זה שייך אף לאחר שפירש דאין זה אלא נוי דחפצא 

שמתקיימת בו המצוה.
וא"כ הרמב"ם לשיטתו דפסק רק לדינא דהידור בקיום המצוה ולא להידור 

ונוי דחפצא דמצוה ס"ל דאף בחול אינו חוזר כשפירש משא"כ שאר 
הראשונים דס"ל דחוזר בחול הוא מדין יפוי ונוי דחפצא דמצוה 

דזה שייך אף לאחר שפירש, ודו"ק.

גדר התנאה לפניו במצות
הרב חיים אנסבכר

המשך מעמ' 2:
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הנחת חפץ מצוה שאינו מהודרגדר הידור בטלית נאה 
הרב סיני פרלמוטרהרב אברהם ישעי' פרידליס     

בספר מנחת אשר עה"ת להגר"א וייס שליט"א בפרשתנו מביא שהגר"י 
סרנא זצ"ל ר"י חברון שאל את האדמו"ר מצאנז זצ"ל, על מה הוא סומך 
את  להדר  דצריך  כיון  והרי  מהודרת,  עטרה  עם  טלית  בשב"ק  ללבוש 
המצוות, לכאורה חייב ללבוש בכל יום טלית מהודרת, כדי להדר במצות 
ציצית. יעויי"ש שכתב שלא ידועה לו תשובת האדמו"ר, ועי' בספר עלי 
ורדים (סוטה יז.) שהאדמו"ר השיבו כי להלכה למעשה לא נראה שיש 
דין הידור על הטלית, כי הא למה זה דומה לאחד שירצה לקיים מצות 
מזוזה בהידור, האם לשם כך עליו לבנות בית מפואר, ואמנם דברי רש"י 
במס' ב"ק ט: שכתב שיש הידור בטלית נאה צ"ע. עכ"ד. וכעי"ז הובא 
להעיר  טו')  פ"ג   - (תפילה  זצ"ל  אויערבאך  להגרש"ז  שלמה  בהליכות 
רס"ב  (סי'  שבת  בהל'  המשנ"ב  עמש"כ  זצ"ל,  סרנא  דהגר"י  משמיה 
ה') דטוב שיהיה לו טלית אחרת לשבת, ומדוע נהגו העולם להתעטף 
בטלית נאה בשבת, וביום חול בפחות נאה, והרי גם בחול צריך להדר 
במצות ציצית, ואמר הגרשז"א שלמרות שיש בהערה זו דברי טעם, מ"מ 
כיון שהובא כך בפוסקים וכן נהג המהרי"ל לייחד טלית לשבת ע"כ דאין 
כאן בית מיחוש. עכ"ד. והנה הערה זו שייכת רק אם נימא שיש מצות 
הידור בטלית נאה, אבל אי נימא שההידור הוא רק בחוטי הציצית לא 
קשה, משום שכמו שצריך להחליף לכבוד שבת את בגדיו שיהיו נאים 

כדאיתא בשו"ע שם, כמו"כ עליו להחליף גם את הטלית.
 ובעיקר הענין אם יש מצות הידור ונוי רק בחוטי הציצית או גם בטלית, 
יעויין בלשון הגמ' שבת קלג: דאיתא שם הכי: זה אלי ואנוהו התנאה 
לפניו במצוות, עשה לפניו וכו' ציצית נאה. ע"כ. אולם רש"י במס' ב"ק 
ט: ד"ה בהידור מצוה, כתב עשה לך טלית נאה וכו' ועי' בדבר אברהם 
(ח"ב סי' כ"ה ג') שתמה על רש"י דמה שייך הידור בטלית אטו הטלית 
היא המצוה והרי רק הציצית היא המצוה, ובגמ' שבת הנ"ל לא גרסינן 
טלית נאה ואפשר דדמי לכורכו בשיראין נאין דספר תורה. עכת"ד. ועוד 
יש להקשות דא"כ יהיה הידור לבנות בית נאה כדי להדר במצות מזוזה. 
ועי' בהליכות שלמה שם שכתב לחלק בין טלית למזוזה. אמנם באילת 
השחר עה"ת בפרשתנו עה"פ זה אלי ואנוהו כתב דלפי רש"י הנ"ל (ב"ק 
ט:) מי שיעשה בית נאה וכונתו כדי לנאות את המזוזה שתהא מונחת 
בבית נאה יש לו ע"ז שכר. עכ"ד. ועי' במג"א (סי' כד' א') שכתב וז"ל: 

יזהר לעשות טלית נאה משום זה אלי ואנוהו.
והגר"א נבנצאל שליט"א בהגהותיו למשנ"ב "ביצחק יקרא" שם, כתב 
הרי  החול,  בימי  הנאה  בטלית  ישתמש  דאם  העולם,  מנהג  את  ליישב 
תתבלה תוך זמן קצר ויתבטל ההידור. ועי"ש שהביא ראיה שצריך לכבד 
היה  במקדש  בהן  שתקעו  פי השופרות  שהרי  נאה,  במצוה  השבת  את 

מצופה ביו"ט בזהב, ובתעניות בכסף. (עי' מס' ר"ה כו:). עכ"ד.     
ונראה לבאר דהרי הידור בקיום המצוות אינו חיוב כמו גוף המצוה, אלא 
אלי  זה  כדתניא  ב:  נזיר  דגמ'  לישנא  וכדמשמע  וראויה,  טובה  הנהגה 
ואנוהו אתנאה לפניו במצוות, אעשה לפניו סוכה נאה וכו', כלומר דאף 
שאיני מצווה ע"ז מ"מ רצוני להוסיף נוי למצוות. ועי' בחיי אדם (כלל 
למצוה  אלא  אינו  דהידור  (:משמע  כט  (סוכה  דמתוס'  שכתב  ה')  סח' 
התנאה  שם  דאיתא  קלג:  שבת  הגמ'  לגירסת  ואף  יעויי"ש.  לכתחילה. 
לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה וכו', ולדעת השאג"א (סי' נ') הויא 
דרשה גמורה מדאורייתא, מ"מ נראה פשוט שהגדר בזה הוא כעין מצוה 
קיומית, דהא זהו כל ענינו של ההידור שמוסיף על עיקר המצוה למרות 
שאינו חייב, וכן נראה לדייק שהרי המקור להדר במצוות נלמד מקרא 
דזה אלי ואנוהו, שזה אמרו עם ישראל בעת יציאתם ממצרים לפני מתן 
תורה, ומשום שהיו אז במדרגה נעלה, כדאיתא ברש"י שם עה"פ (שמות 
טו' ב') שהגיעו להשגה גבוהה שבכבודו נגלה עליהם הקב"ה, והיו מראין 
ויש  ע"כ.  נביאים.  ראו  שלא  מה  הים  על  שפחה  וראתה  באצבע,  אותו 
ללמוד מכאן דדרגת ההידור שונה בהתאם להשגתו של כל אחד ואחד 

בעת קיום המצוות.
והנה כתב הרמב"ן עה"פ (בראשית ב' ג') "ויברך אלוקים את יום השביעי 
טוב  תוספת  היא  הברכה  כי  לבאר,  עזרא  האבן  בשם  אותו".  ויקדש 
שיתחדש יתרון כח בגוף, ובנשמה יתרון השכל, וכ"כ בפר' יתרו עה"פ 
"על כן ברך ד' את יום השבת ויקדשהו". כי ברך ד' היום הזה וקידשו 

שזימן אותו לקבל בו הנפש תוספת חכמה יותר מכל הימים. ע"כ.
ולפי"ז יש ליישב את מנהג העולם, ומשום דכשם שיש הבדל בדרגת 
השגה  יש  בשבת  דהרי  בשבת,  קיומן  לבין  החול  בימות  המצוות  קיום 
יש  כמו"כ  הנ"ל,  הרמב"ן  בדברי  שהתבאר  וכפי  לנשמה,  יותר  גבוהה 

החול  ימות  בין   המצוות  בקיום  ההידור  דרגת  גם  דמשתנה  לומר 
לשבת.  

יש לדון באדם שעומד לקיים מצות אכילת מצה בליל פסח, ולאחר 
שהחזיקה בידו בכדי לברך עליה, נזדמנה לפניו מצה אחרת שנאפתה 
בהידורים נוספים המקובלים עליו יותר. האם רשאי הוא להניח מידו 
את המצה הראשונה כדי לקיים המצוה באחרת כהלכתה בכל פרטיה 

ודקדוקיה, או מוטב שלא יעשה כך בכדי לא לבזות הראשונה.

שיכול  הוא  הדין  בירך  לא  ועדיין  המצה  שהחזיק  שבאופן  ונראה 
להניחה מידו ולקחת האחרת, אך באופן שהחל לברך עליה לא יניחנה 
וביאור  המצווה.  בה  ויקיים  יאכלנה  עליה  הברכה  יסיים  אלא  מידו 

הדברים כדלהלן:

הנה בבאר היטב הלכות חנוכה סימן תרע"ג מביא את דברי השבות 
יעקב שדן בנידון דומה בנוגע להדלקת נר חנוכה וז"ל מי שהיה מדביק 
שהוא  ובעוד  חנוכה  נר  למצות  להדליקן  כדי  בכותל  שעוה  של  נרות 
שמצוה  אף  שעוה  של  בנרות  ידליק  זית,  שמן  לו  הביאו  בכך  עסוק 
דבריו וראיותיו  דחה  צבי  חכם  זית. ובתשובות  שמן  הוא  המובחר  מן 
בשמן  וידליק  שעוה  של  מנרות  ידו  דימשוך  ראיות  להביא  והרבה 
זית ושוב שלח ידו פעם ב' הרב בעל שבו"י והחזיק דבריו ע"כ דברי 
בבה"ט. ובשע"ת שם מאריך בדברים ובראיות ומדמה הנידון לאתרוג 
ועד  לברך  בידו  מהודר  שאינו  אתרוג  לקח  כבר  ...אם  וכותב  בסוכות 
שלא בירך הביאו לו במתנת חנם יפה שאין כמוהו יברך על הראשון 
שאינו מהודר, ישתקע הדבר והדבר ברור בין באתרוג בין בחנוכה ובכל 
המצוות שבעולם מברך על היפה והמהודר אף שבא באחרונה ונראה 
דאם כבר התחיל לברך אע"פ שכבר מוכן לפניו השמן זית עם הפתילה 

וא"צ לעסוק בה מ"מ כיון שהתחיל לברך ע"ז יאמר... עיי"ש עוד.

שנחלקו  באתרוג  וכן  חנוכה  נר  הדלקת  לענין  למדים  נמצינו  מ"מ 
בשע"ת  וכמבואר  צבי  והחכם  יעקב  השבות  האחרונים  גדולי  בדבר 
שם. ומחלוקתם באופן שעדיין לא החל לברך האם רשאי למשוך ידו 
וליטול המהודר והמובחר אך באופן שהחל לברך [ואפשר אולי אפי' 
באופן שעדיין לא הזכיר השם וקצת אפשר לדייק כך בלשון השע"ת 

וצ"ע], לכו"ע יסיים ויגמור במה שהחל ולא יבזה הראשונה.

אמנם לענין מצה בליל פסח היה מקום לפקפק ולדון אם שייך כלל 
הנידון האמור במצה, שהרי אין כאן שאלה האם להדליק בנר או שמן 
בגוף  ההידור  ששם  בסוכות  לאתרוג  כלל  דומה  אינו  וכן  כבחנוכה, 
הכא.  משא"כ  פחות  או  יותר  מהודר  אתרוג  יטול  הוא  האם  האתרוג 
ומ"מ לא הנחתי מלהעלות ולכתוב הדברים לעורר לב המעיינים שהרי 
גם במצה שייך חילוקים באופני האפיה ופרטיה ובדרגות השימור לשם 
לנוהגים  מכונה  ומצת  יד  מצת  שרויה  ואינה  שרויה  במצה  וכן  מצוה 

להניח  רשאי  האם  קיימת  השאלה  וע"כ  פרטים,  ועוד  לאוכלה 
ולמעשה  רשאי.  אינו  או  באחרת  המצוה  ולקיים  הראשונה 

ישאל שאלת חכם.

טלית נאה
הרב בנימין י. גודמן

מצוה  האחרונים  בשם  מובא  ט)  ס"ק  כד  ס'  (או"ח  ברורה  במשנה 
לעשות טלית נאה וציצית נאה שנאמר זה קלי ואנוהו התנאה לפניו 

במצות.
גרם  אלא  אינו  והטלית  הציצית,  קשירת  היא  דהמצוה  אף  על  והנה 
הגרח"פ  בזה  וביארו  מצוה.  הידור  ענין  ביה  קיימא  מ"מ  להמצוה, 
הציצית  הטלת  עם  כי  הטעם,  שליט"א  קנייבסקי  והגר"ח  שיינברג 
נעשו הציצית והבגד חטיבה אחת וחפצא אחד של מצוה, ושפיר חל  

בהטלית של מצוה חיוב הידור.
ט  בסימן  דהנה  בציצית.  כלאים  מדין  ראיה  לזה  להביא  יש  ולכאורה 
סעיף ב מבואר דלא רק כלאים בין החוטים הותר, והיינו היתר שעטנז 
בין  פתיל תכלת דצמר לחוטי ציצית של פשתן,  אלא גם  כלאים בין 

פתיל תכלת לבגד של פשתן. והיינו טעמא כנ"ל מאחר דהטלית 
היתר  אליו  גם  נמשך  ממילא  מהמצוה,  חלק  נעשית  עצמו 

כלאים.
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הידור בלא עיקר המצוההידור לפני עיקר המצוה
הרב נ. פליהרב אליעזר היון

שבת קלג: עושין כל צורכי מילה בשבת ..לאתויי הא דת"ר, המל, כל זמן 
על  בין  המילה  את  המעכבין  הציצין  על  בין  חוזר  במילה,  עוסק  שהוא 
המילה  את  המעכבין  ציצין  על  פירש,  המילה.  את  מעכבין  שאין  הציצין 

חוזר, על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר. 
ומקשה הגמ', ..הכא דבעינן זה אלי ואנוהו [דהסרת הציצין הוא יפוי מצות 
מילה] הכי נמי [שיחזור גם על ציצין שאין מעכבין], דתניא, זה אלי ואנוהו, 

התנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה וכו'.
ומתרצת הגמ', אלא אמרי נהרדעי, רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי היא, דתנן 
.. אלו  ארבעה כהנים נכנסין [להיכל בשבת בשעת החלפת לחם הפנים] 
מושכים ואלו מניחין, טפחו של זה בצד טפחו של זה, משום שנאמר לפני 
ה' תמיד. רבי יוסי אומר, אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין - אף זה היה תמיד. 
[אפילו שאלו נוטלין הלחם תחילה, ולאחר שעה אלו מניחין, נקרא תמיד]. 

ע"כ.
היא,  יוסי  ור'  רבנן  דמחלוקת  מ"ז),  סימן  ח"ב  (שו"ת,  הלוי  הבית  וביאר 
ואח"כ  הראשון,  המעשה  נגמר  מהשולחן  הלחם  שפירש  כיון  דלרבנן 
כשמניח לחם חדש הוא התחלה חדשה, ולר' יוסי הכל נחשב המשך אחד 
פשוט,  דהנה  מצוה,  הידור  לענין  גם  יחלקו  הם  וממילא  "תמיד",  ונקרא 
שמי שעושה מצוה, ואח"כ עושה מעשה הידור שאין לו המשכיות ושייכות 
למצוה - אין זה הידור למצוה, ומעתה, המל ופירש מהמילה, ובא לחזור 
על ציצין שאין מעכבין, רבנן לשיטתם יסברו שזה התחלה חדשה שאינה 
בשבת,  ואסור  למצוה,  הידור  אינו  וממילא  המילה,  למעשה  משתייכת 
שבת,  ודוחה  המילה,  למצות  והידור  המשך  שזה  יסבור  לשיטתו  יוסי  ור' 

והברייתא דאינו חוזר על ציצין שאין מעכבין ס"ל כר' יוסי.
אינו  מהמילה  שפירש  לאחר  בחול  שגם  ס"ל  ב,ד)  (מילה  הרמב"ם  והנה 
חוזר,  אינו  בשבת  רק  רס"ד)  (יו"ד  ולהטור  מעכבין,  שאין  ציצין  על  חוזר 

ובחול חוזר. 
חדשה  התחלה  הוי  שכשפירש  כרבנן  פסק  דהרמב"ם  הלוי,  הבית  וביאר 
שרוב  מאחר  לפסוק,  מי  כמו  נסתפק  והטור  וכנ"ל,  למצוה  הידור  ואינו 
העיטור)  ובעל  (הרא"ש  מהראשונים  וקצת  כרבנן,  פוסקים  הראשונים 
פוסקים כר' יוסי, ולכן בשבת צריך לימנע מלחזור מאחר שלרוב הראשונים 
הלכה כרבנן שכשפירש אינו הידור למצוה, ובחול חוזר כי יקיים בזה מצות 

הידור לפי דעת הראשונים שהלכה כר' יוסי שזה המשך והידור למצוה.
והנה הביאו מהגרי"ז זצ"ל שביאר עפי"ז מחלוקת הרמב"ם והרמ"א לענין 
נר חנוכה, דהנה כתב הרמב"ם (מגילה וחנוכה א,ד): כמה נרות הוא מדליק 
בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד .. והמהדר את המצוה 
מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים. 

ע"כ.
ומדוייק מדבריו, שאין כל אחד מאנשי הבית מדליק נר בפני עצמו, אלא 
כל  כנגד  נר  כשמדליק  הידור  שייך  בו  העיקרי,  הנר  שהדליק  בעה"ב  רק 

אחד ואחד מאנשי הבית. 
וכן  ידליק,  הבית  מבני  אחד  דכל  וי"א  כתב:  ס"ב)  (תרע"א  הרמ"א  אבל 

המנהג פשוט וכו'. ע"כ.
אחד  לכל  נר  "והמהדרין"  כא:)  (שבת  שאמרו  מה  שהרי  הגרי"ז,  וביאר 
ואחד, היינו דזה הידור לנר העיקרי, וא"כ הרמב"ם לשיטתו שבמל ופירש, 
למצוה,  הידור  ואינו  חדשה  התחלה  הוי  מעכבין  שאין  הציצין  על  החזרה 
וממילא גם לענין נר חנוכה, אם ידליקו אנשי הבית שלא הדליקו את הנר 
העיקרי – אינו נחשב הידור לנר העיקרי דבעה"ב, אלא ההידור צריך להיות 
ע"י בעה"ב שהדליק את הנר העיקרי, אמנם הרמ"א לשיטתו שפסק בהל' 
מילה (יו"ד רס"ד ה) כדעת הטור שהמל ופירש שייך הידור מצוה כשיחזור 
הידור  הוי  שידליק  הבית  מבני  אחד  כל  ולכן  מעכבין,  שאין  הציצין  על 

מצוה. עכ"ד.
וצ"ב, שהרי בגמ' מוכח ששני אנשים שעושים מעשה כל אחד בפני עצמו, 
אם הם עושים באותו זמן, הוי המשך אחד מזה לזה, שהרי גם לרבנן אלו 
מושכים ואלו מניחין, טפחו של זה בצד טפחו של זה, ואע"פ שהם שנים 
הבית  שכשבני  נימא,  חנוכה  בנר  גם  וא"כ  ל"תמיד",  מצטרפים  מעשיהם 
מדליקים עם בעה"ב באותו זמן, בבחינת טפחו של זה בצד טפחו של זה, 

הדלקתם תשתייך להדלקה של בעה"ב, ויחשב הידור לנר העיקרי.
ואולי בלחם הפנים שהוא דין ב"לחם" שיהיה תמיד בשולחן, מצטרף לחם 
הקודם ללחם הבא אפי' ע"י שני אנשים, אבל בנ"ח שהוא דין ב"גברא", אין 

צירוף גברא לגברא. וצ"ע דברמב"ם משמע שנ"ח הוא דין ב"בית".
[אגב, ההידור השני בנ"ח שמוסיף נרות כמנין הימים, אינו רק לנאות את 
שמפרסם  ניסא,  פירסומי  מצות  לעיקר  השלמה  הוא  אלא  העיקרי,  הנר 
מנין ימי הנס, ולכן בזה כתב הרמב"ם (מגילה וחנוכה א,ד) והמהדר יתר 
על זה "ועושה מצוה מן המובחר" – דהוא מובחרות בעצם המצוה, ויתישב 

הרמב"ם שהובא במג"א (תרנ"א כ"ה): ואם בירך והדליק, ואח"כ נזדמן 
לו נרות, מברך בכל פעם (אעפ"י שפירש מהנר העיקרי)].

שני  אלא  בנמצא  אין  דאם  הגר"ח  דמרן  משמיה  מפורסם  הנה 
אתרוגים, האחד מהודר אך ספק מורכב, והשני בוודאי כשר אך פשוט 
ברמת ההידור, עדיף לנענע ראשית באתרוג הספק מורכב אך המהודר 
הפשוט  באתרוג  קודם  ינענע  אם  שכן  הפשוט.  באתרוג  לנענע  ואז 
אך הכשר, הרי שכבר יצא ידי חובה, ולא יועיל מה שינענע אחר כך 

במהודר. 
וראיתי שהקשו על דבריו דמה יועיל שינענע קודם באתרוג המהודר, 
הברכה  בין  שהפסיק  הרי  מורכב  אכן  שהוא  היא  האמת  אם  הלא 
לעשייה כלומר בין ברכת המצווה הצמודה לאתרוג המהודר והמורכב, 

לנענוע באתרוג הכשר.
עדיף  שוודאי  הרי  הפסק  דין  כאן  שאין  נוכיח  דאם  לומר  נראה  והיה 
לעשות כן לכתחילה כדברי הגר"ח, שהרי ההידור מצווה הינו חלק מן 

המצווה, ועד כמה שאינו מפסיק הרי שראוי הוא לכתחילה.  
לא  שהרי  הפסק  דין  כאן  שאין  בפשטות  לומר  נראה  שהיה  ובאמת 
היתה כאן הסחת דעת. וראה בספר מקראי קדש פסח ח"ב סימן סב 
ברכת  את  הברכה  לאחר  והוסיף  פסח  של  שביעי  בליל  שקידש  במי 
בין  הפסיק  שהרי  שוב  לקדש  שצריך  לומר  היה  שמקום  'שהחיינו', 
ברכת הקידוש לשתיה בברכה שאינה שייכת, ואמר על כך הגרשז"א 
הברכה  בין  הפסק  של  הגדר  שהרי  ולברך,  לחזור  צריך  דאינו  זצ"ל 
לעשייה הוא של היסח הדעת, וכאן שסבור היה בטעות כי צריך הוא 

לברך 'שהחיינו' אין כאן היסח הדעת. 
וודאי  מהודר,  באתרוג  לנענע  שחפץ  כאן,  הדין  שהוא  לומר  ונראה 
שהוכיח  שם  קודש  הררי  בהגהות  עיין  אמנם  הדעת.  היסח  כאן  אין 
אלא  הדעת  היסח  מחמת  רק  אינו  הפסק  שגדר  קמ  בסי'  מהמשנ"ב 
גם מטעם שאין לברכה על מה לחול, כלומר מאחר שעדיין לא התחיל 
במצווה, הברכה לא חלה על איזשהו מעשה. לפי זה נראה שגם כאן, 
מה  על  לברכה  היה  שלא  הרי  כמורכב  יתגלה  שהאתרוג  נאמר  אם 
לחול, שהרי השתהה במצווה עד שנענע באתרוג הפשוט אך הוודאי 

כשר, ואכתי צריך עיון.
ובענין זה נראה שיש לדון עוד מדברי המשנ"ב בסי' רע"א סק"ח  גבי 
המקדש על יין ונמצאו מים שצריך לחזור ולקדש, אולם אם היה עוד 
יין לפניו על השולחן והתכוון לשתות גם ממנו בסמוך אין צריך לחזור 
א  יב,  דף  בברכות  במאירי  וע"ע  לנידונינו.  סמך  מכאן  ואולי  ולקדש, 

שכל שבח שמשבחים לקב"ה, גם אם בין הברכה למעשה, אינו 
נחשב להפסק וע"ע בערובין דף נ. 

וכן  כ'  ס"ד  ל"ב  סי'  תפילין  דבהלכות  הרמ"א,  בדברי  לכאו'  להעיר  יש 
מבפנים.  גם  מצוה  הידור  דין  דיש  דהיינו  ומבפנים  מבחוץ  ליפותן  מצוה 
משי  א'  ומצד  פשתן  א'  בצד  המעיל  אם  הרמ"א  כ'  יא  ס"ב  קמ"ז  ובסי' 
צריך להפך המשי לצד הספר ולגלול ולא נהגו כן. ובהגהות הגר"א שם 
בי' הטעם משום דאין מצוה להדר רק בדבר הנראה והביא ראיה מאחר 
הדלתות (במקדש) שלא היה טוח בזהב כמ"ש בפ"ד דמדות וכן מתפילין 
דנבדקת  משום  שרטוט  צריכה  דמזוזה  ומסקנא  שרטוט  דא"צ  ומזוזות 
פעמיים בשבוע משא"כ בתפילין דאינם נבדקות לעולם ע"כ. ומבו' דאין 
בסי'  למש"כ  סותר  ולכאו'  נראה,  שאינו  בדבר  מבפנים  מצוה  הידור  דין 
ל"ב דמצוה ליפותן גם מבפנים (ואף די"ל דכוונתו דבחוץ יותר צריך להדר 
דאין  דמשמע  כאן  שהובא  הגר"א  בהגהות  כן  משמע  לא  בפנים  מאשר 
כלל מצוה, ויתכן דכוונת הגר"א לומר הטעם דלא נהגו כן אבל אין כוונתו 

לכתוב כן בדעת הרמ"א).

רק  הוא  להדר  מצוה  מבפנים  דגם  ל"ב  בסי'  דמש"כ  בשופי  ליישב  ואפ' 
בעצם המצוה משא"כ בס"ת דאיירי במעיל של ס"ת דאינו עצם המצוה 

ע"כ כתב דצריך להדר רק מבחוץ ולא מבפנים.

מבו'  דבשרטוט  מבפנים,  גם  בתפילין  מהדרין  אמאי  לפ"ז  לעיין  ויש 
בהגהות הגר"א שם סי' ל"ב ס"ו דאין צריך לשרטט ואם רוצה הרשות 
בידו, וכ' שם בשם סה"ת דלא מיקרי הדיוט אלא כשעושה משום 

חומרא אבל כשכוונתו לכתוב יותר ביושר ש"ד.

הידור בצד הפנימי
הרב יחזקאל נויבירט
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הידור מצוה כנגד מצות חברוגדרי הידור מצוה
הרב פנחס כהן-לויןהרב מנחם וינטר

בגמ' שבת קלג: זה קלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות עשה לפניו סוכה 
נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו 

בדיו נאה ובקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין.

והנה בסוכה  ובלולב מובן הענין של הדור מצוה שזה עצם החפצא של 
המצוה והוא צריך להיות מהודר, אבל בשופר צ"ב שהרי המצוה אינה 
השופר אלא הוא רק היכי תימצי להשמעת הקול, ומה הענין שיהיה 
מהודר. ושמא הכוונה שופר נאה היינו שקולו נאה. וכן צ"ב מה שאמרו 
לגבי ס"ת "וכתוב בו לשמו" מה שייך לענין הידור והרי זה מעצם מצות 
שהוא  מובן  נאה  בדיו  ומ"ש  לשמה.  כתוב  שיהיה  תורה  ספר  כתיבת 
ולבלר  נאה  "בקולמוס  ומ"ש  נאה.  בדיו  כתוב  שיהיה  המצוה  הידור 
אומן" יש לומר שככל שהקולמוס נאה והלבלר אומן אז הכתיבה יותר 
מיושרת ומראה הספר יותר נאה ויש בו משום התנאה לפניו במצוות.  

משום  פסול  הגזול  שלולב  כתב  הגזול  לולב  פרק  בריש  רש''י  והנה 
ואנוהו והקשו בתוס' דהא ענין הידור מצוה הוי רק לכתחילה ולא פוסל 
בדיעבד. ואפשר לומר שכיון שבמצות ד' מינים נאמר דין הדר כדכתיב 
ולקחתם לכם ביום הראשון וכו' עץ הדר אע''פ שיש לנו כבר דין הידור 
בכל התורה, כאן יש לימוד  נוסף שיש במצות ד' מינים בעיקר המצווה 
שיש לעשות את המצווה מפירות מהודרים וזה פסול בעצם כי על פרי 
זה התורה לא דברה, ובכלל זה לולב יבש שעליו לא דיברה התורה, 
יבש  הוא  אם  ולכן  כבריאתו,  שיהיה  הוא  תמרים  כפות  שמדין  די"ל 
אין הוא כפות תמרים. אבל כאשר יש הידורים נוספים שאינם בעצם 
המצווה יש בהם ענין לכתחילה אבל אינו פוסל בדיעבד. ויש גם ענין 
של הידור שהאדם מצידו יהדר את המצווה ויגרום ליפות אותה וזהו 
הביאור בענין של קולמוס נאה, שאע''פ שאין הוא ניכר בעצם הכתיבה 
אבל האדם מצידו עשה פעולה להדר את המצווה. ובאופן זה אפשר 
לומר גם לגבי טלית נאה, שטלית נאה מיפה את עצם מצוות ציצית 
בלבלר  י"ל  וכן  נאה.  טלית  על  הם  כאשר  יותר  נאים  שהחוטים  כיון 
מצידו  שהאדם  פעולות  הם  אלה  שכל  נאים,  בשיראין  וכורכו  אומן 
דואג לכבד את המצווה, וזה הידור מצווה אע''פ שאין ההידור בעצם 

המצווה.

בגמ' בשבת דף קלג. מבואר בדין מילה שכל עוד שלא פירש המוהל 
ממעשה המצוה יש עליו לחזור אפילו על ציצין שאינם מעכבים, אבל 
אם פירש שוב אינו חוזר. ומוקמינן לה כתנא דלחם הפנים, שכאשר 
החליפו את לחם הפנים ביום השבת חכמים סוברים שטפחו של זה 
בצד טפחו של זה כדי שיהיה ענין של תמיד, אבל רבי יוסי חולק ואומר 
שאפילו זה נוטל וזה מניח לאחר זמן הוי תמיד ורק אם לן השולחן 
בלי לחם זה אינו תמיד. ופי' רש''י שרק לפי רבנן שהם אומרים שאם 
אין טפחו של זה בצד טפחו של זה אין זה חשוב תמיד, א''כ גם במילה 
אם פירש אין לו מה לחזור כי הוא חוזר רק על הידור. והוכיח מכאן 
הגרי"ז שאין ענין לעשות הידור אחר עשיית המצווה כי ההידור צריך 
להיות בגוף המצווה ולא לאחר המצווה ולכן אם פירש אפילו שחוזר 
ורוצה להוריד את הציצין שאינם מעכבים, על זה אין שם הידור ואפילו 
בחול אין מה לעשות. ולפי משנ"ל נראה שהסברא בזה היא שאפילו 
שבמציאות המילה יותר מהודרת אבל כיון שלא נעשה בהמשך אחד אין 
נחשב שהאדם הידר במצווה ולכן אין לו היתר לעשות את זה. ומיסוד 
זה הוציא הגרי"ז להלכות חנוכה שסובר הרמב''ם שבעל הבית מדליק 
את כל הנרות כי אם ידליק את שאר הנרות אחד מבני המשפחה אין 
על זה שם הידור אפילו שהרואים רואים ריבוי נרות, דכיוון שזה לא 
נעשה ע''י בעל הבית אין על זה שם הידור. וג"כ מבואר כנ"ל דההידור 

תלוי בעושה המעשה, שהאדם משתדל להדר את המצוה.

בגוף  הידור  חסר  ואם  הידור,  בדין  סוגים  ב'  שיש  מדברינו  והעולה 
יש  אבל  היבש,  בלולב  רש''י  דעת  כמו  לפסול  גם  יכול  זה  המצוה 
הידורים שאינם בגוף המצוה אלא באים להדר ולפאר את המצווה והם 
שהאדם  וכו'  הנאה  והציצית  הנאה  הסוכה  וזה  בדיעבד,  מעכבים  לא 

צריך לדאוג ליופי המצווה. 

ומלבד זאת יש דין נוסף של הידור, והוא להקריב לקרבן את המובחר 
והמהודר שבעדרו, או להאכיל עני מהמובחר שבביתו, אבל זה אינו 

מדין הידור מצווה, שהרי אין הענין להדר את המצוה, אלא לתת 
מעצמו באופן המעולה ביותר שהוא יכול לתת. 

יש לדון האם יש לאדם לותר על הידור מצוה שלו, כדי שחבירו יוכל לקיים 
את עיקר המצווה.

והנה מצאנו במג"א בהל' חנוכה (תרע"א,א) שכ' "ואם יש לו שמן בצמצום 
דמדינא  לחבירו  גם  ויתן  אחד  לילה  בכל  שידליק  מוטב  כלל  אין  ולחבירו 
אינו צריך אלא אחד", מבואר מדבריו שאדם צריך לותר על הידור שלו ולא 
יש  ועדיין  המצוה.  עיקר  את  לקיים  יוכל  שחבירו  כדי  אחד,  נר  רק  ידליק 

להסתפק האם יש ללמוד מדבריו שהוא הדין לכל מצוה.
דדוקא  לומר  שיש  מצוות,  לשאר  חנוכה  מנר  ראיה  להביא  שאין  והנראה 
בנ"ח עליו לותר על ההידור שלו כדי שחבירו יקיים את עיקר המצוה, כיון 
שהמצוה היא פרסומי ניסא, עדיף שיתפרסם הנס בשני בתים שלא בהידור, 
ולא בבית אחד בהידור, שיש בכך יותר פירסום לנס, אבל בשאר מצוות אין 

דין זה.
אבל לכאורה יש להביא ראיה מדברי המג"א במקום אחר, שכתב בהלכות 
לולב (סו"ס תרנ"ח) בשם המטה משה "אדם שיש לו אתרוג מיוחד ובעיר 
אחרת אין להם כלל מוטב שישלחנו לשם והוא יברך על של הקהל", מבואר 
שלאו דוקא בנר חנוכה, אלא הוא הדין באתרוג שיש הידור שיהא לו אתרוג 
מיוחד לעצמו כדי שיוכל לעשות הנענועים כהלכתן, וכמ"ש הרמ"א (שם) 
והמג"א (שם ס"ק יב). רואים שמוטב שיותר על הידור שלו כדי שחבירו יוכל 
לקיים את עיקר המצוה. אך עדיין יש לדחות שאין ראיה משם, שיש לחלק 
בין מצוה של רבים למצוה של יחיד, שבאתרוג ע"י שמוותר על ההידור שלו, 
רבים יקיימו את עיקר המצוה. אבל כדי שיחיד יקיים את עיקר המצוה אין 
המג"א  של  דינו  מקור  שהוא  במט"מ  מוכח  וכן  שלו,  הידור  על  לותר  עליו 
להם  וישלח  הקהל  של  על  שיברך  "מוטב  וז"ל  תתקל"ט)  (בסימן  שכתב 
כדי שיצאו רבים ידי חובתם", הרי שרק מפני שהם רבים פסק כן, וצ"ע 

במצוה דיחיד, האם כדי שחבירו יקיים את עיקר המצוה עליו לותר 
על הידור שלו.

לימוד הידור מצוה משירת הים

עפ"י פחד יצחק (פסח מא' נז)
מתוך  למדים  ונמצינו  במצוות,  לפניו  אתנאה  רבותינו  דרשו  ואנוהו.  קלי  זה 
דבריהם כי שרשיה של העבודה בהידור מצוה, נעוצים במאורע של קריעת ים 

סוף, שהרי על המאורע זה באו דברי השירה של "זה קלי ואנוהו".
ולבאר הענין יש להקדים, שמיוחדת היא יציאת מצרים שעליה נתפרש שכל 
עצמה לא באה אלא לספר שבחו של מקום, שנאמר "למען תספר את אשר 
נעשו  יצי"מ  שניסי  והיינו  עלי".  לפרעה "התפאר  אמר  משה  וכן  התעללתי", 
הבנה  תוספת  בזה  ויש  ולהתהלל.  להתפאר  בכדי  הקב"ה  ע"י  מתחילתם 
והמופתים  והאותות  דהנסים  משום  סח,  פה  נוטריקון  דפסח  חכמים  בדברי 
שביצ"מ הם הראשונים שבמפורש נאמר עליהם שנעשו ובאו לעולם רק לשם 
התפארות, "ותעש לך שם כהיום הזה". והיינו שבפסח הפה סח ומשבח לפי 

גבול תפיסתו ואינו חושש שהקילוס שלו אינו אלא בכלי כסף.
והנה עיקר ענין ההידור הוא ההשתדלות של מציאות חן בעיני הזולת. ["אל 
השתדלות  משום  בו  שיש  בלבוש  תתלבש  אל  פירושו  מלך",  לפני  תתהדר 
החפצא  את  ליפות  פירושו  מצוה,  הידור  כן  וכמו  המלך.]  בעיני  חן  למצוא 

דמצוה, עד שכל הרואה אותו יהלל את יפיו. 
זו  יציאה  של  עניניה  כל  אשר  מצרים,  יציאת  של  הגמר  היא  שקרי"ס  וכיון 
מורים על ההנהגה של התפארות. וכמים הפנים לפנים, כן ליבה של כנסת 
ישראל לאביה שבשמים. ועל כן גילוי הנהגת התפארות אצל הקב"ה מעורר 
הוא בכנסת ישראל את הנהגת ההתפארות בעבודת יוצרה, שהיא חובת הידור 
הידור  לעבודת  ישראל  של  ותשוקתם  במצוות.  ולהתנאות  להתפאר  מצוה, 

מצוה התבטאה בשירת הים. ואנוהו, אתנאה לפניו במצוות. 
ולא עוד אלא שההרגשה המעמיקה תצרף לכאן ביאורם של חכמים בנוטריקון 
של ואנוהו - "אני והוא", מה הוא אף אני, כי כל עצמו של ענין הנוי אשר כנס"י 
משתוקקת אליו ומשוררת עליו באמירת "ואנוהו", נובע מתוך ההיקש של מה 
הוא אף אני. כי הם הם הדברים, מה הוא מגלה עלי את הנהגת התפארותו, 
אף אני אגלה אליו את הנהגת התפארותי. וכך נצטרפו בתיבת ואנוהו שתים 

שהן אחת: "אני והוא" ו"אתנאה לפניו במצוות", זה קלי ואנוהו.
עכ"ד הפחד יצחק, ויתכן להוסיף דכשם שקרי"ס היתה השלמות של יציאת 
שהקב"ה  אלא  מבלעדיה,  גם  להיות  יכולה  היתה  שהגאולה  דהיינו  מצרים, 
לקיים  בעבודתו  נתחייבנו  כך  הים,  קריעת  עם  "בהידור"  ישראל  את  הוציא 

המצוות בשלמות ובהידור.
ועוד יש להוסיף עפ"י הגמ' במנחות נג. שדרשו על קרי"ס "יבא אדיר ויפרע 
מלשון  הוא  דאדיר  המהרש"א  וביאר  עי"ש,  באדירים"  מאדירים  לאדירים 

חוזק ואומץ בדרך הידור שמתחכם להתחזק ביותר, יעו"ש. ולפ"ז מבואר 
להתחכם  נתחזקו  "אדיר"  של  במהלך  שנעשה  הנס  דתמורת  יותר 

ולהתאמץ במצוות לעשותן באופן שלם ומהודר.
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הידו"מ ומצוה מן המובחר
בגיטין כ. לר"י מעביר עליו קולמוס ומקדשו, וחכמים אומרים אין השם מן 
המובחר, ואמרי' בגמ' דהוא משום דבעינא זה אלי ואנוהו. ולכאו' מבואר 
לכל  אם  גדולה  [ונפק"מ  המובחר.  מן  מצוה  דין  הוא  מצוה  הידור  דדין 

תוספת שתהא המצוה מן המובחר צריך להוסיף שליש].
מן  ומצוה  מצוה  דהידור  ומסיק  מב)  (ח"ב  דעניא  באפרקסתא  בזה  ודן 
המובחר הוו דין אחד [והם רק שמות נרדפים]. וכן נראה מהחת"ס (סוכה 
הוא  סד.)  (מנחות  כחושה  ולא  שמינה  חטאת  להביא  דהדין  שכ'  כט:) 
משום הידור מצוה. וכן משמע במס"י פי"ט שכלל כל עניני כבוד המצוה 

בדין זה אלי ואנוהו.
צריך  המובחר,  מן  מצוה  הוא  איל  של  ששופר  דכיון  תקפו,ה  מ"ב  ועי' 

להוסיף עד שליש כדין הידור מצוה.
אך בשו"ת מהר"ם שיק (ח"ג יו"ד רנה) כ' דחיוב הידור מצוה חמור מדין 
ס"ת  לקנות  עדיף  [ולכן  מדאורייתא,  דהידו"מ  כיון  המובחר,  מן  מצוה 
מהודר מאשר לכותבו בעצמו שמקיים מן המובחר, אך אינו מהודר]. ועי' 

מועדים וזמנים ח"ב סי' קיח שדן בזה.

גדר ואנוהו - נוי בצורת החפץ
תור"פ  ועי'  להדרם,  שצריך  המצוה  חפצי  הם  וציצית  שופר  לולב  סוכה 
בתשו'  הרשב"א  דעת  אבל  ואנוהו.  אלי  זה  משום  הוא  סוכה  דנוי  י.  בסוכה 
(ח"א נה) דהוא מדין תשבו כעין תדורו להנעים עליו את ישיבת הסוכה. [ולגבי אגד 
הלולב דמבואר בסוכה יא: שלולב צריך אגד משום ואנוהו. יל"ע אם הוא 
נוי בד' המינים שהם אגודים, או שהוא מדין אחר, עי' לק' בד' האבנ"ז]. 
והמשובח  המעולה  המין  שיבחר  ההידור  דין  דבכלל  (סח,ה)  חי"א  ועי' 
הראוי לאותה מצוה. ועי' מ"ב תנג, סק"ב ד דהמנהג לאפות מצת מצוה 

מחיטים דוקא, משום הידור מצוה.
מצוה  דבעינן  משום  פסול  היבש  דלולב  רש"י  לד'  מבואר  כט:  ובסוכה 
מהודרת דכתיב ואנוהו. [ועי' תוס' דפליגי]. והמאירי ביאר את שי' רש"י 
דבאופן שניטל כל הדרו פסול אף בדיעבד, אבל כשלא ניטל כל הדרו אינו 

מעכב בדיעבד, [ולכן כשר בלא אגד]. 
אכן גם בזה יסד הגרי"ז (נזיר ב: ד"ה אהא נאה) דמ"מ גדר הנוי הוא רק 
לפי מה שקבעו חכמים, כגון מ"ש תוס' בבכורות (לט: ד"ה כמה) דהידור 
דמיאוס  לו.  סוכה  חת"ס  [ועי'  ענף.  שלישי  וב'  גדיל  שליש  הוא  הציצית 
בחפץ שבא ע"י מצותו זהו הודו והדרו, וקצת ראיה מפסחים סה: דשבח 

הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם]. 
אינו  ואנוהו  דדין  כב  סי'  סוכה  מישקובסקי)  (להגר"א  אליהו  משנת  עי' 
בחפצא [כדין הדר בד' מינים], אלא הוא דין במעשה, להתנאות לפניו ית' 
בעת קיום המצוה בחפץ מצוה נאה. וכעי"ז כ' בקונ' הביאורים (ב"ק סי' ל 
ב) דמצות התנאה היא דין בגברא. [ועי' בעיוני הגר"י סרנא על המס"י בפי"ט 
שביאר מ"ש שם שכבוד שבת בכלל הידור מצוה, משום שאינו דין מצד המצוה עצמה 

שתהא מהודרת, אלא משום הקב"ה המצווה עליה].

גדר ואנוהו - במעשה המצוה
לקדשו,  כדי  ש"ש  על  קולמוס   להעביר  דל"מ  חכמים  דעת  כ.  בגיטין 
משום זה אלי ואנוהו. עי"ש. ומוכח דאף שאינו ניכר בחפצא שייך ואנוהו 
מצד שלמות המעשה. [כלומר דיש התנאות שהיא בנוי חפץ המצוה, ויש 

התנאות שהמעשה נעשה בשלמות].
דדין  (צט:)  בפסחים  מהרשב"ם  לזה  ראיה  הביא  תלג)  (או"ח  והאבנ"ז 
אכילת מצה לתיאבון הוא משום הידור מצוה. וביאר דכיון דגדר אכילה 
הוא שנהנה, א"כ איכא הידור כשנהנה יותר. [ועפ"ז כ' דגם באגד דלולב 
וע"ע  אחת,  לקיחה  שהיא  הנטילה  במעשה  אלא  במראה  אינו  ההידור 

בדבריו בסי' תצב ובסי' תפד,יד].
ואנוהו,  משום  דמצוה  מילה  יפוי  לגבי  קלג:  משבת  גם  להוכיח  ויתכן 
ומשו"כ חוזר על ציצין שאין מעכבין. דלכאו' לא שייך יפוי במילה עצמה, 
אלא במעשה המילה, ועיין. אמנם עי' בנין שלמה (ח"ב ג) דהיפוי הוא בגוף 
הנימול ובקטן ליכא משום צניעותא, [וביאר דמשו"כ במילת גר אין חוזר 
על ציצין, משום דאית ביה ולא יראה ערות דבר, וא"כ לא הוי נוי הניכר, 
ועי' לק']. והאבנ"ז (או"ח תפד,יד) כ' דקיום ואנוהו במילה הוא מצד שניכר 

המצוה טפי, אף שאינו נאה יותר בגשמיות.
וכן בלשון הדרשא גבי ס"ת "וכתוב בו לשמו" אף שאין ניכר הנוי בכתיבה 
לשמה, מוכח דיש התנאות במעשה. [אך הבנין שלמה (ח"א סי' ו) פי' דאין 
הכוונה לדין לשמה דהול"ל "לשמה", אלא הוא מתנאי ההידור שיתנאה 
לש"ש ולא להנאת עצמו]. ועי' משנת יעבץ (או"ח סז,ב) וקונ' הביאורים ב"ק (סי' 

כח).

ברבים  מצוה  דעשיית  דמשמע  מ"ב)  (פ"ג  ביכורים  בפיה"מ  ועי' 
הראו)  והנה  סד"ה  סח  (סי'  ח"ד  או"ח  אגר"מ  ועי'  הידור,  היא 

שתפילה בציבור היא הידור מצוה משום ואנוהו. 

מקור הדין
לפניו  עשה  במצוות,  לפניו  התנאה  ואנוהו  אלי  זה  דתניא  קלג:  בשבת 
סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה וס"ת נאה וכתוב בו לשמו 
בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. [ועי' שאג"א 
סי' נ דאף למ"ד (שם) דדריש מהאי קרא ואנוהו - הוי דומה לו, מ"מ מודה 
חת"ס  ועי'  דרשא,  עוד  שמוסיף  אלא  במצוות  להתנאות  מואנוהו  דילפי' 

סוכה כט: דתליא זה בזה]. 
ומקור הברייתא במכילתא פר' בשלח בפס' "זה אלי ואנוהו" רבי ישמעאל 
אומר וכי אפשר להנות קונו, אלא אתנאה לפניו במצות, אעשה לולב נאה 
סוכה נאה ציצית נאה תפלה נאה.  וביאר הנצי"ב דלפי"ז הפי' "ואנוהו" 

שמה שאנו מתנאים עצמנו בזה מתקדש שמו ומתגדל.
הארץ  כל  דמלא  דמאחר  הדרשא  דכוונת  ה,כד)  לפי  (דבש  החיד"א  וכ' 
כבודו, צריך לקיים המצוה באופן שלם, ולכן אמ' התנאה לפניו, שהקב"ה 
רואהו והמצוות שלוחיו וצריך לכבדם כשלוחי המלך. [ועיש"ע דהתנאה 
הוא גם לשון הנאה, שיהיה לו הנאה ושמחה במה שהוציא הוצאות לקיום 

מצות המלך].

מדאורייתא או מדרבנן
הריטב"א בסוכה (יא:) הוכיח דדין ואנוהו הוא מדרבנן, שהרי אגד לולב 
הוא מדין ואנוהו וכשר בדיעבד כשלא אגדו, ובדאורייתא לא מצינו חילוק 
בין לכתחילה לדיעבד. וכן מבואר בתוס' מנחות מא: (ד"ה אין) דדין ואנוהו 
בשבת  במאירי  וכ"מ  (תקמח),  ציצית  בהל'  המרדכי  וכ"ד  מדרבנן.  הוא 
קלג: שכ' דרך הערה אמרו התנאה לפניו. וכ"מ בב"י ר"ס תרנו דבהידור 
העין  וכ"ד  דרבנן].  ספיקא  דהוא  משום  לקולא  נקטינן  שליש  עד  מצוה 

יצחק (ח"א או"ח ד) עי"ש. ולפי"ז הדרשא מואנוהו היא אסמכתא.
אך בחי' אנשי שם ברכות פ"ז (לח. מד"ה) כ' דהידור מצוה מדאורייתא. 
וכ"מ בראב"ד בהשגות על בעה"מ בסוכה (ז. מד"ה) דפליג על הריטב"א 
עבדינן  מצוה  בהידור  דבספיקא  ט:  בב"ק  הר"ח  בד'  משמע  וכן  הנ"ל. 
לחומרא. וכ"ד היש"ש (ב"ק פ"א סי' כד) דהידור מצוה מדאוריתא ועבדינן 
לחומרא, [ואף בדעת מ"ד דאזלינן לקולא, כ' דהוא משום שאינו מצות 
עשה, אך מ"מ הוי דין דאורייתא]. וכ"כ השו"מ (תליתאה ח"ג לג) בדעת 
הנצי"ב  וכ"כ  עי"ש,  פו)  ח"ב  (תנינא  במק"א  כן  והסכים  לק')  (עי'  רש"י 

בהעמק שאלה פר' שלח (קפו) דציצית יפים הם מדאורייתא.
הכתוב  אבל  דאורייתא  דהוא  התוס')  ומ"ש  ד"ה  (כט:  תמרים  כפות  ועי' 

מסרו לחכמים לפרש איזה הידור מעכב  ואיזה הידור הוא לכתחילה. 
ולכאן,  לכאן  דעות  הרבה  עוד  והביא  בזה  האריך  עח-פ)  (ח"ב  והשד"ח 

עי"ש. ובמשנת אליהו (סוכה כב,ב) דחה הרבה מראיותיו.

גדר החיוב
כ' הר"י אלברצלוני בהל' ס"ת, דרשי רבנן חייב אדם לעשות לו סוכה נאה 
לולב נאה ציציות נאות תפילין נאות ויכתוב לו ס"ת בדיו נאה בקולמוס 

נאה בלבלר אומן ע"ג עורות צבאיין ויעטפנו בשיראיין שנא' זא"ו. 
פסול,  היבש  דלולב  כט:  בסוכה  רש"י  לדעת  ואנוהו,  משום  פסול  ומצינו 

ופירש"י דבעינן מצוה מהודרת דכתיב ואנוהו. וכ"כ הסמ"ג (עשין מד).
ולא  לכתחילה  דין  רק  הוא  ואנוהו  דהא  רש"י  על  והק'  פליגי  שם  ותוס' 
מפסל בהכי, [כדמוכח באגד שאם לא אגדו כשר]. וכ"כ המהרש"א בשבת 

קד: דמשום ואנוהו לא מסתבר שיהיה פסול דאורייתא. 
והחת"ס (ד"ה והיבש) הביא ראיה (לשי' רש"י) מגיטין כ. לגבי שם שמים 
שלא נכתב לשמו דלרבנן א"א להעביר עליו קולמוס לקדשו ופי' ראב"י 
משום דבעינן ואנוהו וליכא. ומוכח דשייך פסול אף בדיעבד משום זא"ו. 
ועי' בהגהות ראמ"ה דג"כ הביא ראיה זו ודחה די"ל דהתם משום קדושה. 
אך מסיק החת"ס דבאמת ואנוהו אינו מעכב כדמצינו באגד דלולב, ורק 
ד' מינים מהודרים אין  המצוה עצמה צריכה הידור, אבל מי שכבר קנה 
מעכב להדרם מבחוץ. ובד' התוס' כ' דס"ל לפרש "זה אלי ואנוהו" דרק 
בקדושת "אלי" הוי ואנוהו לעיכוב ולכן מעכב בכתיבת השם ולא בשאר 

מצוות, עי"ש.
דאז  מדאורייתא,  מצוה  הידור  אם  בהנ"ל  תליא  הנדון  עיקר  ובפשטות 
מעכב, או דהוא דין מדרבנן דאז הוא רק לכתחילה. וכ"מ בחיי אדם (כלל 
סח ה). וכ"כ השו"מ (תליתאה ח"ג לג) בביאור פלוג' רש"י ותוס' דנחלקו 

אם הידור מה"מ או מדרבנן.
אך עי' כפו"ת דאף אם הוא דין דאורייתא יש הידור שהוא לעיכובא ויש 

שהוא רק לכתחילה, דמסרן הכתוב לחכמים.
מצוה  אלא  חיוב  אינו  המצוות  בכל  ואנוהו  דקיום  ל.  סוכה  ערול"נ  ועי' 
מינים  בד'  הדר  דין  חלוק  דבזה  (קמט,ג)  אדם  החיי  וכ"כ  המובחר.  מן 

שהוא לעיכובא, משא"כ ואנוהו בכל המצוות שהוא רק למצוה מן 
המובחר. [וכ"מ בלבוש יו"ד רעג, עי"ש].
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לגליון קכ"ב - בענין מלכות בית דוד
ודן  בעזרה  ישיבה  לענין  ב"ד  מלכות  בגדר  כתב  שליט"א  יעקבזון  ב"ז  הרב 
הגרי"ז  הבי"ד  אך  שלמה  מלכות  היינו  ב"ד  מלכות  דיסוד  לומר  בסברא 
מותר  אם  ב"ד  בחירת  קודם  שלמה  למלכות  נפק"מ  נבחרת  מלכות  דיסודו 
לישב בעזרה. מצאתי בספר מלא הרועים [ח"א אות י' ישיבה בעזרה אות ז] 
דהירושלמי הוכיח דאף לכהן גדול שרי ישיבה בעזרה מהא דעלי יושב אך 
הבבלי פליג ובב"י קב פליג על הטור שם וס"ל דלא יישב עלי ותמה עליו מלא 
הרועים מירושלמי וכתב דהב"י ס"ל דבהא פליג הבבלי אך המלא הרועים שם 
העלה דקודם מלכות ב"ד יש ישיבה למובחר שבעם שהוא הכה"ג ולכך ישב 
לעי א"נ מדין שופט ישב ושם פי' דמלכי ישראל אין ישיבה משום דביהמ"ק 
כל  במשכן  אבל  ב"ד  מלכי  הוא  העם  בחיר  ושם  ובנימין  יהודה  של  בחלקו 
בחיר העם. יוצא לפי"ד פלוגתא דטור וב"י בישיבה לבחיר העם קודם מלכות 

ב"ד.
יואל טויב

לגליון קכ"ד - בענין מכת ברד 
בסוף המאמר "כי אפילות הנה", הביא הכותב הרב טודרוס טרעפ את הגמ' 
ב"מ ק"ו: - "באפלי", ופירש"י "שעורין וקטנית הנזרעין באדר". וצ"ע דבעדויות 
פ"ב מ"י, משפט מצרים י"ב חודש, ורש"י בשמות פ"ז פכ"ה פירש דכל מכה 
שמשה חודש, וא"כ ברד שמש מחצי טבת עד חצי שבט, דמשמע מהמפרשים 
שייך  ומה  השעורים,  כלל  נזרעו  לא  עדיין  וא"כ  מעוברת,  היתה  לא  דהשנה 
בהם אפילות. אלא על כרחך צריך לומר דהגמ' בב"מ איירי במקומות שלמטר 
מנהגים  אותה,  משקה  שהנילוס  במצרים  אבל  כא"י,  מים,  תשתה  השמים 
אחרים יש להם בזריעה. והשתא יתכן ג"כ שבמצרים היו זורעים חטים אחר 
שעורים, כך ששעורים כבר התקשו במכת ברד, מה שאין כן חטים, ואי אפשר 

להקשות על כך מהגמ' בב"מ.
אמנם קשה על כך מהרמב"ן פי' פס' ד', שהביא את המשנה מעדויות ואעפ"כ 
פירש שמכת ברד היתה באדר, ועוד פי' כפי הכתוב, שהשעורה אביב, והחטה 
עדיין צעירה, משמע שהחטה נזרעה מאוחר יותר. על כן ע"ב יצטרך הרמב"ן 
התבואות,  זריעת  בענין  במצרים  היו  אחרים  שמנהגים  כדלעיל,  ג"כ  לפרש 

וממילא אין ראיה מהגמ' ב"מ לאופני הזריעה שם, ולא קושיא.
משה הסגל

לגליון קכ"ד - בענין הנאה מנס במכת דם
ראוי  אין  בשבילו  הנס  שנעשה  למי  דרק  ארי  מהגבורת  הביא  הציון  בשער 
שיהנה, והעיר דהפיכת הדם למים נעשתה בשביל ישראל. עוד כ' עפ"י דברי 
רש"י שהאיסור ליהנות משום שמנכין מזכויותיו, ואי"ז שייך כשנעשה הנס 
לרבים. וגם ע"ז העיר דלמפרשים שהכל היה דם ורק כשלקח ישראל בידו 
נהפך למים, א"כ לכאו' הוי נס בשבילו.  ולענ"ד נראה דכ"ז אם הפיכת הדם 
למים היתה מפני צורך ישראל, אבל הרי פשוט שגם ללא זכות פרטית, זה 
היה רצון השי"ת שישראל יקחו מהדם לשתות ויהפך להם למים, כדי שיכירו 

השגחתו, וממילא דאין מקום להמנע מלהשתמש בזה, לפי הגבור"א.
יצחק ליסיצין
הערת הכותב: איה"נ דיש מהמפרשים שתי' בזה גופא, דכשהנס נעשה לצורך הנאת 
האדם פשיטא שרצון הקב"ה שישתמש, וכ"כ החיד"א לגבי נס הבאר והמן דמשו"כ 
לא שייך בזה האיסור ליהנות ממעשה ניסים. אך כל דברינו להעיר הם למתרצים עפ"י 

הגבו"א או עפ"י רש"י, דלא ס"ל לחלק כנ"ל.

לגליון קכ"ה - בענין ברכת החודש
במה שכתב הרב נ. פלי שליט"א בסוף דבריו בבאור הירושלמי, יש לתת דעת, 
הראיה,  עפ"י  קדשו  אז  והרי  הממוצע,  המולד  בידיעת  יסא  לר'  תועלת  מה 
עפ"י  והוא  הירח,  יראה  מתי  היינו  ירחא,  אימת  לפרש  היה  נכון  יותר  וא"כ 
חשבון הראיה המדויק והאמיתי, ולא עפ"י חשבון המולד הממוצע שעושים 
ובראיית  האמיתי  בחשבון  איירי  הירושלמי  דבאמת  ליישב,  ואפשר  בימינו. 
מולד  ע"י  והיינו  לעשות,  שבכוחנו  במה  לכך,  זכר  עושין  שאנו  אלא  הירח, 
אפשר  רוב  עפ"י  מתי  ממוצע  מולד  עפ"י  לידע  אפשר  באמת  א"נ,  אמצעי. 
שתהיה ראיה, והוא, שאחר כ"ד שעות ממולד האמצעי מסתבר שעפ"י רוב 
אפשר לראות, וכן משמע ברמב"ם קדוה"ח ריש פ"א, וכן בבעל המאור ר"ה כ': 
דבקצה המזרח כשהמולד שם קודם ליל ר"ח, אפשר שיראו הירח שם בסוף 
יום ל', כ"ד שעות מאוחר יותר, וכן כתב היסוד עולם בפי' השמועה הראשונה 
בר"ה כ': צריך שיהא לילה ויום מן החדש, דכך ידעו במקומות הרחוקים עפ"י 
המולד הממוצע, מתי יראה הירח הראשון ויקדשו עפ"י זה את החדש, בב"ד 

שבא"י.
אכן בימינו צ"ל דהוא רק זכר, ואין בזה שום נפק"מ לא לקביעה ולא לידיעת 
לשם  היא  הידיעה  ועיקר  תשרי,  מר"ח  חוץ  החדשים  שאר  של  הקביעה 

חשבון סוף זמן ברכת הלבנה עפ"י הרמ"א וכמהרי"ל.
משה הסגל

נוי בעיקר המצוה
בחי' הגרי"ז (נזיר ב:) דן אם דין ההידור הוא בגוף המצוה או שהוא תוספת 
על המצוה, והוכיח מהא דגיטין  שהס"ת נפסל משום ואנוהו, הרי דנאמר 
בעצם החפצא של המצוה. עוד הוכיחו מציצין במילה שחוזר עליהן אף 
בשבת, הרי שהוא מגוף המצוה, דאי הוי תוספת לא היה דוחה שבת. ויש 
שהביאו ראיה לאידך גיסא שאינו מגוף המצוה ממ"ש שופר נאה, אע"פ 

שאינו מוסיף בקיום המצוה.
בס'  [וכ"ה  נאה",  "בטלית  ואנוהו  בקיום  שהוסיף  ט:  בב"ק  רש"י  ועי' 
חסידים תתע"ח, וכ"כ המג"א ר"ס כד]. והק' הדבר אברהם (ח"ב כה ג') 
אף  הידור  דחשיב  ס"ל  דרש"י  וביאר  בטלית,  ולא  בציצית  המצוה  דהרי 
שלא בגוף המצוה ממש. (עי' אבנ"ז יו"ד ש"צ דהטלית אינה חלק מהמצוה 

וכ"כ הקה"י יבמות ד).
אמנם באגרו"מ או"ח ח"א קפז כ' דהיינו דוקא טלית שמתעטפין בתפילה, 
(וכן ט"ק שבזמננו), שכיון שנעשה לכבוד שמים יש עליו מצוה שיעשה 
נאה,  טלית  הוסיף  רש"י  דמשו"כ  א)  (ח"א  צבי  בארץ  כ'  וכעי"ז  בהידור. 

עי"ש. 
דגם  משמע  נאים  בשיראין  שכורכו  בס"ת  ואנוהו  דמקיים  ומהברייתא 
מחוץ לחפצא דמצוה, וכ"כ הדבר אברהם שם, [אכן במכי' לא כ' שיראין, 
וכן הרמב"ם לא הביאו]. אך יתכן לדחות דחלק ממצות ס"ת הוא לכסותו 
משום כבוד התורה ולכן אכתי חשיב מעיקר המצוה. וכעי"ז כ' בחי' הגרי"ז 

בנזיר.
ובשיעורי רמ"ד הלוי שם כ' בשמו דאיכא ב' ענינים בדין ואנוהו, הא' הידור 
בעצם המצוה כגון סוכה נאה. והב' הידור ויפוי בדבר צדדי שאינו בעצם 
המצוה,  בגוף  שלא  הידור  עוד  ומצינו  עי"ש.  לס"ת,  שיראין  כגון  המצוה, 

בעיטור ביכורים שכ' הרע"ב בביכורים (ג,י) דהוא משום הידור מצוה.

נוי שלא בשעת הקיום
האבנ"ז (או"ח תלב) כ' בפשיטות דאין נוי מצוה אלא בשעת קיומה, ולכן 
אם הנוי מכוסה בשעת הקיום לא  הוי נוי, עי"ש. ולפ"ז לכאו' בקופסא של 
אתרוג אין מצוה להדר בה מצד ואנוהו, ומשיראין דס"ת אין ראיה דהא 
איכא מצוה בעצם מה שיש לו ס"ת, וגם הוא כבוד התורה (עי' לעיל). והא 
דסוכה מה. שהיו מניחין את הערבות בגיגיות של זהב, י"ל דהוא הידור 
מיוחד במקדש, כדמצינו במס' תמיד (ל.) שהשקו את התמיד בכוס של 

זהב. 
וי"א דאף שאינו הידור מצוה מ"מ הוא חיבוב מצוה וחשיבות ומעלה לכבד 
חפצא דמצוה. ועי' אמרי יעקב הל' אר"י (סי' ב כג בביאורים) שהאריך בזה. ועי' 
סס' חסידים (קכט) שכ' כבד את ה' מהונך, אתה קונה ארגז לשמור כסף 

וזהב, יותר יש לך לקנות ארגז נאה להצניע ספריך ותפליך...
והחו"י במקור חיים (סי' כח,ב) כ' כיס הטלית והתפילין יהיו נאים והדורים 
שגם אלו בכלל התנאה לפניו במצוות, ונ"ל ראיה מגמ' פ"ב דסוטה (יד:) 

דעל כלי שבו המנחה קרי הקריבהו נא לפחתך. וצ"ע בראייתו.

נוי חיצוני ונסתר
בהל' תפילין נפ' בשו"ע (לב,יד) שראוי שהפרשיות ימלאו הבתים בשוה 
"שזהו נוי לתפילין". ומבואר דשייך נוי אף שאין נראה כלל. [וכן בשבת קלג: 
מבואר דביפוי המילה איכא מצוה משום ואנוהו, אע"פ שהיא מכוסה. אכן עי' לעיל בד' 

הבנין שלמה דל"ח מכוסה, ועוי"ל דהוא במעשה כנ"ל ].
ובמדות לו: כל הבית טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות. והדין לטוח המקדש 
מקדש  לפניו  "אעשה  בשלח  במכילתא  כמ"ש  ואנוהו,  משום  הוא  בזהב 

נאה". ומוכח להיפך דאין דין ואנוהו כשאינו ניכר. 
והיא פלוג' בראשונים, דדעת ר"ת בתוס' מנחות (לב: ד"ה הא) דפרשיות 
תפילין לא בעו שרטוט מצד ואנוהו, כיון שמכוסין בעור עי"ש. ועי' אבנ"ז 
פה  הנחת  במקום  זהב  השופר  דציפה  הדין  בזה  שביאר  תלב,ג)  (או"ח 
התוקע  בפי  מכוסה  תקיעה  דבשעת  משום  לנאותו,  שהוא  אע"פ  פסול 

ול"ח נוי מצוה.
אך המרדכי (בסוף הל"ק) כ' בשם רבינו יהודה, לעשות התפילין בתיקון 
נאה משום ואנוהו "מבחוץ למראית העין, וכל שכן מבפנים שהרי ביהמ"ק 

מפנימה זהב טהור". והיינו דהפנים חשוב יותר מהחוץ.
ועי' רמ"א או"ח קמז במעיל ס"ת שצד אחד פשתן ומצד שני משי "צריך 
שהיה  דמקדש  להא  ציין  והגר"א  כן".  נהגו  ולא  ס"ת...  לצד  המשי  להפך 
מאחורי  והראיה  נראה,  דמ"מ  משום  כן  נהגו  דלא  וכ'  מבפנים,  מצופה 
דלתות שלא היה טוח בזהב. וכן ראיה מתפילין ומזוזות דא"צ שרטוט. ועי' 
בנין שלמה (ח"א ו) שהאריך אם שייך הידור בתפילין וכ' "דעיקר ההידור 

של המצוה צריך להראות בחוץ לפני רבים". 
אלי  זה  מר  דאמר  ונויו  ס"ת  של  חזותו  להראות  וברש"י  מא.  סוטה  ועי' 

ואנוהו וכו'. וברש"י ביומא (ע.) להראות נויו של ס"ת ותפארת בעליה 
שטרח להתנאות במצוה שנא' זה אלי וכו'. ומבואר דהנוי החיצוני 

הוא בפרסומו והראותו לרבים. 

7



עשה תרומתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם 
מלא וטל', בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס 

"בית יוסף" רח' שד"ח,  
ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.

 gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב 

[ד"ת בכת"י עד יום א'].
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

תגובות יתקבלו בציון שם מלא בלבד,
[בפרסום התגובה אפשר להשתמש בר"ת]

נושאי הגליונות הבאים

יתרו - לא תחמוד
משפטים - צער בע"ח 

תרומה - בנין בית הבחירה

9141217לקביעת חברותא
ה מ מ י ב ת  ו ע ש  2 4

דרושים לחברותות

קר
פתוח                                       ערב                                                           אחה"צ                                                             בו

נושא                          מקום                       שעה                טלפון

מלחמתה של תורה

תפילה  דבהל'  שנא  מאי  קכ"ד)  (בגליון  אוסטרן  אלקנה  הרב  בקו' 
שהה  אם  כג,א)  (יו"ד  שחיטה  ובהל'  מצטרפות,  השהיות  אין  (קד,ה) 
לגמור  כדי  הוי  השהיות  כל  ובצירוף  פעמים  כמה  השחיטה  באמצע 

כולה שחיטתו פסולה.
בשם  שכתב  כג  בר"ס  שור  התבואות  עפ"י  גרבר  אפרים  הרב  תירץ 
כלום,  ממנה  למדין  ואין  הללמ"ס  היא  בשחיטה  שהיה  דדין  הרז"ה 
מצטרפות  אי  בשחיטה  דשהיות  שכתב  ז'  בסעי'  בתבו"ש  ועי"ש  ע"כ. 
דין  אבל  לחומרא.  דנבילה  דאורייתא  וספיקא  בגמ'  ספק  הוי  להדדי 
שהיה בקר"ש ובתפילה כל עיקרו הוי מדרבנן, כדכתב הטורי אבן בסוף 
ר"ה, [וז"ל (בד"ה הא) ונ"ל להוכיח מכאן דלמ"ד שהה חוזר אינו אלא 
מדרבנן אפי' במצוות של תורה כגון שופר, אבל מה"ת שהה לאו כלום 
דשהיה  המצוות  בכל  הרי  ספק,  הוי  שהיות  שצירוף  כיון  וא"כ  הוא]. 

מדרבנן אמרינן דספיקא דרבנן לקולא.
והרב יחזקאל נויבירט כתב דגם אם נימא דבשחיטה עם שהיות חסרונו 
מצד נקובת הוושט אבל שהיות הוא מהלכות שחיטה דהוו הללמ"ס 
מסתבר  וע"כ  מסברא  דהוי  ובתפילה  בק"ש  משא"כ  דאורייתא  דהוי 
דאם יש כמה שהייות לא מצטרף. [ואגב העיר דלהפוסקים דרק פסוק 
ראשון דאו' יש להחמיר שלא לשהות לכתחילה שיעור דפסוק ראשון 

בפסוק ולכתחילה יתכן דשהיות מצטרפין כמו שהסתפק בירושלמי].
אליבא  קושייתו  להעמיד  הקודם)  (בגליון  אוסטרן  הרב  שטרח  ובמה 
דצד אחד בחקירת הגרא"ו (בקובץ ענינים חולין לב:) אם שהיה פוסלת 
דשהייה  די"ל  או  שבשחיטה,  המעשים  ב'  של  בצירוף  שחסר  משום 
מיוחד  דין  כאן  אין  הא'  הצד  דלפי  שחיטה.  בדין  מסויים  פסול  הוא 
בהל' שחיטה ומאי שנא תפילה מיניה. טענו הרב ב. ק. והרב א. מ. דאף 
לזה  גם  הרי  מ"מ  המעשים,  בצירוף  חסרון  שהוא  המחודש  זה  לצד 
נצרכה הללמ"ס ללמדנו על שהיה זו שפוסלת, וע"כ שהוא דין מיוחד 
אי  דאף  ודאי  אלא  הללמ"ס,  ל"ל  כללית  סברא  הוא  דאם  לשחיטה, 
נימא דפסול שהיה בשחיטה משום שחסר בצירוף, אינו כסברת הפסק 

דבכל דוכתא.
שאינה  בשחיטה  ההפסק  על  שכ'  יצחק  מהזכר  שדייק  במה  וגם 
דהמעיין  ג.  מ.  הרב  העיר  בזה",  כיוצא  בתפילה  "וכדמצינו  מצטרפת 

תפילה  דיני  את  להשוות  שבא  הכרח  שום  דאין  יראה  בפנים 
אך  הפסק,  ע"י  צירוף  לחסרון  דוגמא  שהביא  אלא  לשחיטה, 

אינו מאותו הדין, ופשוט.

גמ' נשים
גמ' בהספק שני דפים

קידושין בעיון פרק ראשון

קידושין, דף לשבוע, מדף י"ד
פתוח

גמ' פסחים, באנגלית
גמרא

שיעור דף היומי
דף היומי

פסחים גמ' רש"י
הלכות שבת

גמ' (עדיף ברכות), רש"י ותוס' 
גמ' מועד

שו"ע
אברך מחפש שילמדוהו גמ' נשים/נזיקין

דף היומי
דף היומי

בשר וחלב טושו"ע
מ"ב דרשו

לימוד עם יהודי שעובד באזור
פתוח

הלכות שבת
הלכה

דף היומי
גמ' חולין - עמוד ליום
טוש"ע שהייה והטמנה

דף היומי
מ"ב הלכות פסח
הלכות מקוואות

מ"ב, בטלפון
כתובות

מ"ב הלכות שבת
הלכה סת"ם/נדה/שבת

בבא מציעא
בחור ללמוד עם בחור תענית

מס' ברכות דף ליום
דף היומי (רצוי אברך מבוגר)

חולין בבקיאות מהירה

גמיש. להשאיר הודעה
הלכה / מוסר

דף היומי
מתקיים שיעור דף היומי

נשים או נזיקין

עדיף שד"ח

חשמונאים, בבית
כולל בית שלום

קמ"ח
זכרון משה

חפציבה, בבית
נתיבות המשפט 111

בית תפילה/משובב נתיבות
זכרון משה
ברכפלד
ברכפלד

זכרון משה
קמ"ח

משך חכמה
בביתי

זכרון משה
זכרון משה

גבעה דרומית
ברכפלד
ברכפלד

זכרון משה
כולל סורוצקין

קמ"ח
בביתי, נתיה"מ

גמיש
חפציבה

גרין פרק
חכמת התורה ברח' מסי"ש

ברכפלד
בביתי/היכל הגרי"ם

ברכפלד
חשמונאים, בבית

זכרון משה/היכל יצחק
זכרון משה
זכרון מאיר

אוה"ח 27 - חניכי הישיבות
.

בוקר או אחה"צ

שעה עד שעתיים
12:00 - 10:00

10 עד 1 בהתמדה
11:30 - 9:00

פעמיים בשבוע 11:30-1:00
7:05

7:00 - 6:00
12:00 - 11:00

12:30 - 10:00
סוף שבוע

יש ימים בוקר ויש אחה"צ

שעה מתוך 4:00-7:00
שעה מתוך 4:00-7:00

פעם בשבוע

7:00 - 5:00

5:30 - 4:00
עד 10:00

חצי שעה בין 9 ל 10
יומיים מתוך א'ב'ג'ד' 8:30-11:00
חצי שעה מתוך 9:00-11:30

10:30 - 9:00
8:45 - 7:45

10:30 - 9:30
11:00 - 9:00
10:30 - 9:30

10:00 - 9:00

7:45

052-7451481
052-7635935
052-7653089
052-7378720

9740276
054-8424322
052-7653584
054-4737360

052-7625466
057-3135605
050-4111403

9760370
052-7130901
057-3168570

9298517
057-3114454
057-3101491
052-7684038
052-7684038

9298192
052-7110851
050-4111403
052-7665106
050-4110312

9340105
9790821

054-8424322
052-7153594
054-9761746
054-8467088
057-3166988
052-7697695
050-2553310
054-8462669

9740767
050-4171130
052-8952613
054-8403599

9285124
6374394

054-8407350
052-7614024

052-7526975

לקבלת הגליון 
בקביעות בדוא"ל 

יש לשלוח בקשה לכתובת:
gal200@neto.bezeqint.net 

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
הלוואות בפריסה של 200 תשלומים
לפרטים: הרב א. ארנפרוינד 050-4150605

*לילדים עד גיל שנה.

סקרנות אויב מס' 1
אותם  כל  ואילו  בחיים  ונשארו  ממצרים  שעלו  אותם "חמושים"  נבחרו  איך  זצוק"ל  סופר  החתם  ורבנא  מרנא  שואל 

השמונים אחוז מתו במכת חושך. מה היו ה"קרטריונים" כדי לקבל ויזה = דרכון  חיים.
שני מבחנים היו צריכים לעבור בהצלחה, עונה החת"ס [המבחן הראשון נא לעיין בחת"ס], נתמקד במבחן השני שהיה 
בלילה האחרון, באמצע הלילה שומעים כל היהודים צרחות זעקות נוראיות, מפחידות ומחלחלות, וכל אחד נשאר לו 
לדוגמא עשרים ילדים מתוך מאה שהיו לו מקודם, ונשארה לו אמא בחיים. ולאחד נשאר אבא, ועוד כמה ילדים והלב 
שלו יוצא מרוב פחד, מי יודע מה קורה עכשיו לשארית הפליטה שנשארו לו בחיים ממכת חושך. [כי כמו שבמכת 
חושך היתה מכה למצרים ואעפ"כ כ"כ הרבה יהודים מתו, אולי גם עכשו במכת בכורות קורה משהו לשארית משפחתו 
או לידידיו] ואין לו פלאפון או טלפון או פקס כדי לברר מה קורה למשפחתו כי לא היה אז, אמו גרה ברחוב החמישי 
ובנו גר ברחוב השלישי, ובתו גרה ברחוב הרביעי וכו' וכו'. והוא נורא רוצה לדעת מה קורה להם, אבל יש צווי מהקב"ה 
"ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" כל יהודי שהקב"ה חוקר לב ובוחן כליות ידע שהוא לא יהיה מסוגל לשלוט 
על רצונותיו על מאוויו ותשוקותיו לדעת מה קורה לידידיו ולבני משפחתו, ולא יהיה מסוגל להשאר בבית ולא לצאת עד 
בוקר. נלקח מראש במכת חושך בגדר "ימות זכאי ואל ימות חייב" [אלו תדה"ק בתרגום ללשון חפשי] ובמילים אחרות 
הנסיון הגדול מאד בלילה האחרון היה נסיון ה"סקרנות". ורק מי שהקב"ה ידע שיעמוד בו בגבורה עליאית הוא נשאר 
בחיים. גדולי הדורות חזרו ואמרו פעמים אין ספור. כגאולה הראשונה כך תהיה הגאולה האחרונה. אותם נסיונות, אותם 
ניסים, אלא הרבה יותר בגדול. מתקרבים אנו לגאולה האחרונה והנסיונות גדלים והולכים בעיקר במדת הסקרנות. הבה 
ננצל את הסקרנות שבנו לדברים החיוביים כשהתוס' אומרים עיי"ש, הבה נתאמץ נעיין שם, וכשהטור וב"י כותבים 

עיי"ש או כשהקצוה"ח כותב עיי"ש, נרוץ ונעיין שם ונלמד את עצמנו להיגמל מכל הסקרנויות שאינם רצויות.
שלא  מה  ושומעים  זו,  במדה  שכושלים  ישנם  הרב  לצערינו 
צריך לשמוע ומסקרנות גרידא נופלים וכמעט הם בבאר שחת, 
היו  גם  הם  להם,  יעזרו  אם  רק  אחרת,  לסקרנות  מסוגלים  הם 
הגמרא,  קושיית  בדיוק  מה  ולהסתקרן  ברוחניות  לעלות  רוצים 
לסקרנות  סקרנות  בין  מתנדנדים  הם  התוס',  תרוץ  בדיוק  מה 

ובידך להכריע.

ברגע האחרון!! לפני שיהיה מאוחר

קושיא

הקצוה"ח סי' רמ"א כתב לחדש, דקנין ממון צריך עדות קיום כעין 
דבר שבערוה כגון גיטין וקידושין דבעי עדות קיום, דילפינן מהדדי.

אמנם לא צריך עדים שיעמדו לקיים, דסגי בזה שהבעל דין מודה, 
שהרי עומד שם ורואה הקנין והוי כעדות, דהא הודאת בע"ד כמאה 
דחב  משום  בע"ד  הודאת  דין  אין  וקידושין  גיטין  ומשא"כ  עדים, 

לאחריני כמבואר בקידושין סה:
וקשה דהא כל מה דנאמן הבע"ד היינו לומר שהוציא מרשותו, אבל 
אינו נאמן לומר שהכניס לרשות חבירו, דלענין זה הוי חב לאחריני. 
לדוגמא, אם היה ויכוח בין ראובן לשמעון מי קנה, זה יאמר שמכר 
לי וזה יאמר מכר לי, לא יהא המקנה נאמן מדין הודאת בע"ד למי 

מכר. וא"כ חסר בקיום עיקר הקנין, וצ"ע.

הרב יהודה כץ

הלומדים מוזמנים לשלוח את תשובותיהם בקצרה
לפקס 1538-9151739   או למערכת

מוגש ע"י:

 ארגון "משובב נתיבות"
מרכז להצלה רוחנית

 057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000
ת. ד. 23399 ירושלים, מיקוד 91233

ארגון משובב נתיבות
רוחנית להצלה  מרכז 

  057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000

הטלפונים שבוע שעבר הודפסו בטעות


