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שיעור הגר"א עוזר שליט"א  -תרכו  -נמסר בש"ק בשלח ה'תש"פ

הידור מצוה
א) רשינ במ לתא והובא בשבת קלג 'זה א-לי ואנוהו'
התנאה ל ניו במצות עשה ל ניו סו ה נאה ולולב נאה
ושו ר נאה ציצית נאה ס ר תורה נאה ו תוב בו לשמו ב יו נאה
בקולמוס נאה בלבלר אומ ו ור ו בשיראי נאי ' והנה בעיקר
א
י הי ור מצוה שהוא חיוב מ ינא ולא רשות ונ בת לב גרי א
העמי הגרי"א בשו"ת עי יצחק או"ח מחלוקת הראשוני
א הוא מ אוריתא ו רשא גמורה היא או מ רבנ וקרא אסמ תא
בעלמא הוא בב"ק ט אמר ר' זירא בהי ור מצוה ע שליש
במצוה ובעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר היינו
מחצה ועלה ב'תיקו' ו סק הרא"ש לקולא ו ירש הבית-יוס
תרנו ו ב ל ולא חרי תא שהואיל וחיוב זה הוא מ רבנ ל
ס קו לקולא ואול עת רבנו חננאל ש והערו ל סוק
לחומרא בס ק ו " הר" בסו ה "ג ב עת הרי" ו עת
ס ר הרוקח והריא"ז ו תב הגרי"א שנראה ש ל אלו הראשוני
סוברי שהי ור מצוה מ אוריתא ו נקט רש"ל הנחה שוטה
על הרא"ש ש סק לקולא
ביש"ש ב"ק ש ותמה משו
בס ק ו צ בשאגת אריה נ ב מה הו חות ו " הנצי"ב
בהעמק שאלה ק ו ו וע' ג בח ושי אנשי ש ס "ז בר ות
וא מצינו לאח מ הראשוני ש תב במ ורש רשה גמורה
היא יל ינ מ'ואנוהו'  -בראב" בסו ה יא ב' תוב ש ' ובש י
חמ ללי ז יב הביא ממהרי"ל סקי שנקט לעיקר
וההו חה מהרא"ש תב בנו הגרי"י ל חות שא שעיקר ההי ור
סק
הוא מ אוריתא שיעור שליש אינו אלא מ רבנ על
הרא"ש לקולא בס ק ואול הגרי"א ש נקט לעיקר הי ור
מצוה מ רבנ ע "י מה קיי"ל לקולא בשליש מלגיו סגי
והריטב"א סו ה יא תב להו יח שההי ור מ רבנ שאילו
היה מ אוריתא מ וע לולב שלא אג ו שר למאי
קיי"ל ח מי לולב א"צ אג אלא משו 'ואנוהו' מ ורש
בגמרא ש  -והלא ב אוריתא אי חילוק בי ל תחילה ל יעב
מלב בק שי בעינ שנה עליו ה תוב לע ב ו העמי ו לל
זה התוס' במנחות לח סע"א שב ל התורה מלב בק שי אי
חילוק בי ל תחילה ל יעב ב אוריתא וע' בארי ות בס ר לקח
טוב ה מעתה יש לבאר מה יענו הראב" ו עימיה ס"ל הי ור
אוריתא לטענת הריטב"א היא ית לחלק בי ל תחילה
ב
ל יעב ב אוריתא

א

והעוסק בהי ור מצוה גו שחוזר אחר ציצי שאי מע בי נראה ל או' חשיב עוסק במצוה ומ"מ
לא תיקנו בר ה על הי ור מצוה מבואר ברמ"א יו" רסה ג שהחוזר על ציצי שאי מע בי אינו
מבר

ב

ב או' אי לחלק בי ל תחילה ל יעב ו " התוס' בגטי
הריטב"א תב לל זה ג במגילה
"ה אימא אבל בתוס' סחי יא "ה קוצרי משמע
ג סע"ב וע' ג בלשו התוס' זבחי
אי א מילי טובא בעינ שישנה עליו ה תוב לע ב מלב ק שי ע"ש ו נמצא בס ר יראי
תמט ו משמע בתורא"ש סוטה ח ו " בר שוט בחזו"א נגעי יב ב ל התורה בעינ שנה
עליו ה תוב לע ב ומה שנראה ל אורה בחזו"א ער י ל ה שאי לחלק ב אוריתא בי ל תחילה
ל יעב היינו ב י שעניינו איסור ולא במצוה ע"ש
היא ול נקט הי ור מצוה אוריתא הג שאינו מע ב ו מבואר
וי"ל שג עת הראב"
מ בריו המובאי ברשב"א בר ות טו לעני ה י שצרי להשמיע לאזנו ל תחילה מ אוריתא
הוא שנאמר 'הס ת ושמע'  -לא ברי הריטב"א במגילה הנ"ל הרי שהל ו הראב" והריטב"א
לשיטתייהו בשני המקומות

והנה תנ ר "ג סו ה לולב הגזול והיבש סול ו רש"י 'יבש
 בעינ מצוה מהו רת תיב ואנוהו' והקשו התוס'הלא י 'ואנוהו' אינו וסל ב יעב מו ח מהא לרבנ מצוה
לאגו הלולב משו שנאמר 'זה א-לי ואנוהו' וא לא אג ו שר
וא" למה היבש סול יעב ועו הקשו שמסוגית הגמרא
לא מבואר הטע יבש סול משו 'ה ר' שהוא י רטי
בארבעת המיני ובישוב שיטת רש"י נאמרו מה ר י ע'
ר"א מ ההר ש ו ות תמרי ועתה נל ב ר המאירי ש
ובמג אבות שהס י ע רש"י ותיר לאו ל אנ י הי ור
שווי יש הי ור שהוא ל תחילה גו אג שהוא תוס ת נוי
ויש הי ור שחסרונו מע ב  -שניטל ל ה רו גו לולב היבש
מייתי בירושלמי על לולב היבש קרא לא
שהוא 'מת'
המתי יהללו י' ו ל י הקושיא מהגמרא תב המאירי
למסקנת הסוגיא רבא איתותב ה רינ מטעמא 'ה ר' ונקטינ
ש'ה ר' אינו אלא תואר וש לאתרוג ה אמנ הרמב" והריטב"א
הארי ו ל רש שמ'ה ר' רשו רז"ל הל ה ואינו רק ש אבל
המאירי מ רש הסוגיא באו אחר ו י"ל בשיטת רש"י ו
יוונו ב ות תמרי באח מ ירושיו ובש ת אמת ליישב
רש"י
וכ"כ בח ושי חת"ס ש אי א חסרו הי ור ש וסל והביא
ו "ה בח ושי הגרא"מ מ ינסק ש וגמא נוס ת ל י
הי ור ה וסל גבי ס ר תורה שנ תב בו ש הש שלא ב וונת
קי וש לר' יהו ה מעביר עליו קולמוס ומק שו וח מי
ונחלקו בגמרא בטעמייהו
אומרי אי הש מ המובחר גטי
ח מי א משו ש תב ע"ג תב אינו תב או משו בעינא
'זה א-לי ואנוהו' ולי א ונקט החת"ס משמע ל ו ריהטא
לי א נ קותא ל ינא בי הטעמי ול י שניה סול א
ב יעב וב עת התוס' שהקשו על רש"י מ וע הע ר הי ור
וסל חי ש החת"ס שנקטו וקא גבי שמות הק ש סלינ
עיקר 'ואנוהו' נאמר גבי 'זה א-לי' הל גבי ש הש אי א
חומר ט י ב י הי ור משא" ב ל התורה והנה הו חתו זו
אינה מ רחת שיש מצ י למ" משו 'ואנוהו' אינו סול
יעב א עבר והעביר קולמוס  -נסת ק רעק"א בשו"ת
מה ו"ק ע א יש להביא הו חה מהא אמרינ בגטי נ
שא היתה הטעות ב ל השמות שבס ר א ילו לרבי יהו ה לא
יעביר עליו קולמוס משו מחזי מנומר ומבואר בריב"ש ז
ובתשב" ח"א ק ז ש סול ב יעב ומה מקור סול זה א
לא משו 'ואנוהו' והרי זו סיעתא ג ולה ל ברי המאירי ול רש"י
שחסרו הי ור גמור גו יבש וסל את המצוה לגמרי וא
'מחזי מנומר' חשיב חסרו גמור הי ור ל סול ע " מ רבנ
ג
וע' מהרש"א שבת ק

ג

ול י"ז י"ל ר' יהו ה לשיטתו שמתיר להעביר עליו קולמוס הג שאינו נאה ס"ל הוי יעב
ש שמ שיר יבשי ב ' מיני בסו ה לא הרי ס"ל שחסרו הי ור אינו וסל ומ"מ במנומר
מו ה לעני ס"ת וא באתרוג סתמה הברייתא בסו ה לו ל סול מנומר ולא מצינו ר"י ליג

ה צת וה סת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת נחס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהו ה צבי ב יוס

ג

הרי למ נו במאירי וב עת רש"י ששני יני איתנייהו ב'ואנוהו'
אח ה וסל ב יעב  -אשר נחסר ההי ור ע י יעור
והאחר שאינו אלא ל תחילה והיינו תוס ת נוי ויש להתבונ מה
מקור של שני ה יני הללו שהאח רק ל תחילה והאח
מע ב א ב יעב

שאינו מהו ר ואתרוג אחר מהו ר אבל יש בו ס ק -סול יטול
תחילה את המסו ק שהוא מהו ר ואח" יטול את ה שר שאינו
מהו ר שבאו זה ית שקיי המצוה בהי ור בזה המסו ק
משא" א יעשה לה הרי בו אי אינו מקיי מצוה מהו רת י
בר יצא בראשו ואי קיו הי ור אלא בשעת עשיית מצוה

ויכולנו לומר קושיא זו מיתרצה בקושית הריטב"א הנ"ל
שהרי מרש"י מו ח ס"ל הי ור מצוה אוריתא הא
מבואר בסוגיא ש וברש"י שלולב היבש סול מהתורה ו
הו יח הגרי"א וא" תקשי קושית הריטב"א אמאי חסרו אג
אינו וסל ב יעב לולב היבש ועל רח לומר ג ר הי ור
הנצר מ אוריתא היינו שאינו עור ורק מ רבנ צרי תוס ת
נוי הל היבש סול א ב יעב משו ניטל ה רו לגמרי והרי
ב אוריתא אי חילוק בי ל תחילה ו יעב ואילו חסרו אג
שאינו הע ר מוחלט של הי ור אלא חסרו בתוס ת נוי אינו
אלא מ רבנ הל ב יעב שר

ובטעמו של הטור שחוזר בחול על ציצי שאי מע בי ג
תב
משסילק י יו והלא אי הי ור בלא מצוה
הביה"ל משו שבמילה ישנו קיו מצוה בתוצאה הנמש ת ולא
רק במעשה המילה י ג ר המצוה  -מלב מעשה המילה -
להיות מהול והרי היותו מהול הוא מצב מתמש ב ל חייו על
יש טע לה ר המצוה ג לאחר עשיית המעשה י ההי ור בא
ע המצוה הממש ת ב ל עת ויסו ה בר בג ר מצות מילה
הו יח הבית-הלוי ו בר מבואר בשו"ת מהר"ח או"ז יא ממה
שאמרו במנחות מג ב ו המל ע"ה שראה עצמו ערו מ
המצוה במרח ע שנז ר במילה וא לא היתה המצוה אלא
בעשייה למה שמח עליה יותר מראשו וזרועו ושאר גו ו שקיי
בה מצות ת לי וציצית ו מה מצוות  -אלא מילה היא ב ל עת
ת לי המונחי בראשו וציצית בבג ו

בשיטת המאירי שהרי בסו ה ש הס י
ויש להו יח
המאירי ע רש"י אמור ומו ח ס"ל הי ור אוריתא
ו מ ורש ב בריו ש שלולב היבש סול מ אוריתא ואילו
בשבת קלג תב המאירי שה רשה אסמ תא היא א להאמור
ל"ק לעול היא רשה גמורה ל י רגא יעור ורק על
תוס ת הי ור מיירי הת בשבת גו סו ה נאה לולב נאה ו ו'
על זה תב מ רבנ הוא וקרא אסמ תא בעלמא ו מו ח
מלולב היבש סול ולולב בלא אג שר
אכן ,א י ב עת המאירי יש סייעתא ג ולה לחלק אבל
ב עת רש"י לא מצינו מקור לחילוק זה וביותר קשה
ל עת הראב" ש תב על הא לולב צרי אג שהי ור אוריתא
ותקשה קושית
ואע י" מ ורש בגמרא שאינו מע ב
הריטב"א ו קשה ב עת הראשוני ש סקו בס ק הגמרא
בב"ק לחומרא והלא הת מיירי בה רח בהי ור זה שאינו וסל
ב יעב אל" לא סגי בשליש במצוה אלא צרי שיוציא חומש
מ ל נ סיו י לקיי המצוה ואע י" נקטו בס ק לחומרא
מ ני שההי ור מ אוריתא י שת ס הגרי"א ב בריה וא
צ"ב מ וע יצא ב יעב הלא ב או' אי חילוק בי ל תחילה
ל יעב
ב) ו תח ה בר ב לוגתת הרמב" מילה ב והטור יו" רס
גבי ציצי שאי מע בי את המילה תניא בשבת קלג
המל ל זמ שהוא עוסק במילה  -חוזר בי על הציצי המע בי
את המילה בי על הציצי שאי מע בי את המילה ירש  -על
ציצית המע בי את המילה חוזר על ציצי שאי מע בי אינו
חוזר והנה הטור מ רש ו עת רש"י ורוב הראשוני ו "
הרמ"א מיירי רק בשבת אבל בחול חוזר א על ציצי שאי
מע בי ואילו הרמב" מ רש שג בחול אינו חוזר לאחר
ש ירש יעויי בשאג"א נ ובביה"ל ש ירשו סוגית הגמרא ל י
שיטתו וטעמו ירש בבית הלוי ח"ב מז שאי הי ור אלא
אשר סילק י ו מ המילה שוב אי
בשעת קיו המצוה על
י הי ור בהסרת ציצי שאי מע בי שהרי בר נעשתה המצוה
ו מו מי ש בר נטל לולב ויצא בו י י חובתו שאי טע שיחזור
ויטול שוב לולב מהו ר ממנו שהרי בר קיי מצוותו ואי הי ור
בלא מצוה ו י וע מהגר"ח שא שיש לו אתרוג שר-ו אי

[ומהגרי"ז בהל' חנו ה נראה שהטור והרמ"א חלקו על עיקר
היסו ונקטו שיש מקו להי ור בלא מצוה וע י"ז
רצה הגרי"ז לתלות לוגתת הרמב" והרמ"א בג ר מה רי מ
המה רי בנר חנו ה ונתבאר עומק וונתו במק"א
מעתה צרי לבאר סברת הרמב" אמאי אי חוזרי בחול על
ציצי שאי מע בי ואי לומר של עתו המצוה היא
ה
רק מעשה המילה ולא התוצאה היותו מהול ש בר האר נו
להראות בשיטת הרמב" ששני יני יש במצות מילה מעשה
המילה והיות הא מהול
ונראה לבאר שיסו מחלוקת הוא בג ר חיוב הי ור מצוה
ונק י ברי השאג"א נ שיצא לח ש הי ור מצוה
וחה שבת במצוה ה וחה את השבת וחיליה ממנחות ס
אמרינ שחט את התמי בשבת וקו זריקת ה נמצאת
בהמה אחרת שמינה יניח ה חושה וישחוט השמינה הרי
הי ור מצוה וחה שבת ובזה ירש מקור ברי הרמב" שא
בחול אינו חוזר על ציצי שאי מע בי שאילו היה בחיתו
הציצי מצות הי ור הרי א בשבת היה לו לחזור הי ור וחה
שבת ועל רח שאינו בג ר הי ור מצוה וא בחול אינו חוזר
א ה ברי תמוהי טובא לעול י"ל שאי הי ור וחה שבת
ו שיטת רש"י והטור אינו חוזר לציצי שאי מע בי בשבת
א שחוזר בחול וההיא הבא שמינה שאני ש ששוחט השמינה
הרי מקיי בה את עיקר מצות התמי ולא את ההי ור לב
משא" בציצי לאחר ש בר מל ו ירש לי א עתה אלא הי ור
וא מ"מ ששוחט השמינה נמצא מחלל את השבת ב בש
הראשו שנשחט סו"ס הלא באותה שעה שחטו י ולי א
חילול שבת ומלב זאת נו האחרוני לומר ש יו שנ סל
הראשו הרי נמצא מקלקל ואי בשחיטתו חיובא לל ועו יש

שיעור צב
ה

שיעורי

א קמ

ה צת וה סת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת נחס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהו ה צבי ב יוס

ל ו הת י מסוי הוא בקרבנות להביא מ המובחר ולא מ
ה י ה ללי הי ור מצוה הואו וא" נראה ו אי שטא מלתא
ז
שאי לנו לח ש שהי ור מצוה וחה שבת
ומעתה יש להתבונ מ וע ל עו לא סילק י יו חוזר על ציצי
שאי מע בי א בשבת הלא סו"ס עיקר המצוה בר
נתקיימה ועתה עוסק רק בהי ור מצוה וחיובו בחיתו זה אינו
אלא מ ינא הי ור מצוה וא" אמאי חי שבת א באור ה בר
שאמנ החיוב לחת אינו אלא מ י הי ור מצוה אבל בחיתו
אי א קיו בעצ מצות מילה וחשיב שמעשה המילה נמש לא
נשל ע שגמר לחתו סו"ס אי א קיו 'ימול בשר ערלתו'
ב ל חלק וחלק מהערלה א י חיובו נובע רק מ י הי ור
וביותר מ ח י הי ור מצוה חשיבי ג ציצי אלו ממצות
המילה קיו ההי ור הוא במצוה גו ה והרי ההי ור משווי ש
'מעשה מצוה' ל ל החיתו וא א חיוב ההי ור מ רבנ מ"מ
קיו ההי ור נעשה במצוה עצמה ול חשיב מעשה מילה
בחיתו ל הציצי והוא מו רח אל"ה יקשה טובא ל ל הנ
הסוברי חיוב הי ור מ רבנ היא חות על ציצי שאי
מע בי ל עו לא ירש
ואפשר להטעי עו ע י" הנצי"ב בהעמק שאלה נג וב "מ
ח
וע' קה"י ק ושי ל ובר ות ו ז ו ברנו בזה במק"א
שא שר להרחיב את שיעור המצוה והיינו וקא בשיעור שאינו
מסוי ולא בשיעור מסוי גו מני בתי הת לי ו ' ו גו
האו ל מצה בליל סח שיעור מרובה מקיי ב ל הא ילה מצוה
אוריתא ולא רק ב זית ראשו המצוה היא לא ול והשיעור
אינו אלא המחויב בה רח ל ל ה חות אי א ילה חותה מ זית
אבל א או ל יותר הלא ל א ילתו ב לל המצוה וא" ה"ה
ה א א י סגי בחיתו הערלה א בלא אות ציצי אבל ל
שממשי וחות ה ל בהמש אח מקיי המצוה ב ל הערלה
ט
וש יר וחה שבת

ו

ע' מגילה ח 'את ה בש האח מיוח שבע רו' יומא ל על 'מבחר נ רי ' רמב" ריש הל'
איסו"מ ותוס' ב"ב קסו "ה רבעתי

ז

מט ואיל ועו י"ל מוש" הקר"א
ו הארי ל חות ברי השאג"א ב רי יצחק ח"א ח
במנחות ש שעבו ת ציבור הותרה לגמרי אצל שבת ו מו שהתירו להרבות בקצירת העומר משו
מצוה מ המובחר ו " האו"ש שגגות ב טו יעו"ש א י"א שא מילה בשבת עבו ה הותרה
היא ע' בארי ות בשיעור קל וא" ל אורה א תי חוזרת ההו חה להתיר חיתו ציצי שאי
מע בי א לא נימא אסור מיהת מ רבנ ורק בקרב שרי משו אי שבות במק ש וע' אג"מ
חו"מ ח"ב עט ג שאיסור אוריתא הוא לחזור על ציצי שאי מע בי ואול בחו"ב שבת קלג תב
שבאותה שבת מותר לחזור מ אוריתא א לאחר ש ירש
ובשו"ת ובב מישרי ח"א סא ירש הסוגיא במנחות ב חושה לגמרי ובזה יישב קושית
האחרוני מתמורה ג שא שאינה סולה ב יעב מ"מ מחללי שבת משו 'מובחר' אמרינ
בירושלמי סחי ר "ו מובחר וחה מובחר מ המובחר אינו וחה וזה א"ש ע ברי המאירי
לחלק בי הי ור יסו י לתוס ת הי ור

ח

ע' שיעורי צב ב-ג קנו

ט

ו וקא בהמש אח אבל ירש אינו חוזר ול י"ז צ"ל ש ברי הנצי"ב אמורי רק במעשה אח ולא
שה סיק ביניה א הנצי"ב עצמו נקט ש ל שב עתו לעשות המצוה לאחר זמ ה ל מ המצוה
גו שרוצה לתקוע עו או לא ול מצה במש הלילה ו יש לשמוע קצת ממנהג אנשי ירושל
שא לאחר שהיו מניחי לולביה בקריאת התורה ונשיאת י היו חוזרי ונוטלי אות במש
איתא בסו ה מא א לא נאמר לחביבותא בעלמא הוא א א" קשה ה"נ נימא שא
היו
נת וי לחתו לאחר זמ הציצי שרי לחזור עליה בשבת וזה אינו
א נראה א אי נימא אי א מצוה ב ל א ילות המצה שבלילה א שלא ברצ מ"מ הא ילה
השניה נחשבת 'רשות' לעני זה שא יא ל מצה ע המרור מבטלת המצה את המרור א למ"
מצוות אי מבטלות זא"ז סו"ס אינו מחויב בא ילה זו וא ילת רשות מיקרי ו מבואר בראשוני
ב סחי קטו ואול בא ילה אחת ממש שמוסי על ה זית נראה שאינו נ ר מהמצוה ואי זו
א ילת רשות  -שהרי שבא לעשותה הוא מחויב ב בר וא" מוב ל י"ז שא ירש אינו חוזר
בשבת על ציצי שאי מע בי שאי ב ח 'מצות הרשות' ל חות שבת משא" במעשה אח ובזה
מיושבת קושית הקה"י מהירושלמי ש זית שני במצה אינו וחה לאו 'ח ש' והלא ל מה עות
קיו המצוה וחה הלאו א בלא ביטולה א ל י האמור ניחא שאני מעשה רשות שאינו וחה
ורק א או ל בא ילה אחת ממש יותר מ זית וחה מוש" ש בקה"י אליבא הנצי"ב לתר
קושית האחרוני במצת טבל א"א לצמצ ע' בהרחבה בשיעור קנו

והנה עמ הגרי"ז בריש נזיר על חקירה יסו ית ב י הי ור
מצוה הא הוא חיוב ב ני עצמו לה ר במצוות או ג רו
סני ו רט מ רטי ל מצוה ומצוה ש ג ר המצוה עצמה -
לעשותה בהי ור אילו תיב טול לולב נאה תוב ס"ת נאה
ו ו' והו יח הגרי"ז הצ הזה מהא ל רש"י לולב היבש סול
מטע 'ואנוהו' ו מהא ס"ת שהעביר קולמוס על אותיות
הש ש סול משו 'ואנוהו' ואילו היה י ללי ב נ"ע מה
מקו ל סול המצוה המסוימת בגלל חסרו הי ור אטו משו
שביטל ח א מצוה הי ור י סי מצוה אחרת לולב ו ו' ועו
ביאר ל י"ז אמאי חוזר על ציצי שאינ מע בי ל שלא סילק
י ו מ ני שההי ור מחלקי המצוה גו א הוא ואינו י נ ר
ב נ"ע והנה ל י מה שנתבאר מההיא ציצי שאי מע בי
לי א הו חה מהת רק שמעינ שקיו ההי ור הוא קיו
במצוה גו א אבל ית שחיוב ההי ור מוג ר חיוב ב נ"ע
משא" מרש"י ומהסוגיא בגטי מו ח שחסרו ההי ור וסל
המצוה מזה למ נו שחיוב ההי ור הוא חיוב מ יני המצוה וסני
מסני יה שעל חסרונו י סול המצוה
ודייק הגרי"ז בלשו הרמב" לולב ז ו 'מצוה מ המובחר
לאגו לולב וה ס וערבה ולעשות שלשת אגו ה אחת'
הלשו מורה שההי ור מהוה תוס ת קיו במצוה עצמה שעל
נחשבת מצות הנטילה 'מצוה מ המובחר' ואילו ההי ור י
ב נ"ע על הגברא אי מצות הלולב מ המובחר אלא הא
המה ר מקיי מצות הי ור ללית ו ירש שהרמב" סובר
רש"י ההי ור הוא חיוב מג רי המצוה ה רטית וא" קיו
ההי ור הוא קיו במצוה גו ה לעשותה מ המובחר ויש להוסי
ש לשו הרמב" ג בהל' ס"ת ז ואיל שמביא ל הי ורי
ה תיבה ו תב ש ל אלו ל'מצוה מ המובחר' והיינו מצות תיבת
ס"ת גו א המתקיימת מ המובחר
והוסיף הגרי"ז שלהרמב" אי חיוב הי ור אלא בהי ור זה
שמהוה קיו במצוה עצמה ו גו תב י ה לס ר תורה
וחי ש ל י"ז שאע" שעשיית שיראי נאי לס ר תורה תני
בברייתא אינו הי ור במצות תיבת ס"ת מ"מ הוא הי ור במצוה
ל ב התורה ויש להעיר על בריו בברייתא שנו ג שו ר נאה
והרי אי בזה תוס ת הי ור בקיו המצוה עצמה ו וחק ל רש
שה וונה לשו ר שקולו נאה שהוא מוסי בקיו המצוה עצמה
ב שוטו משמע קאי על מראה השו ר והיה נראה לומר ל י
ר ו שאמנ נוי השו ר אינו לול בחיוב הי ור לולב נאה ו תב
נאה ו ' אלא שא מה ר יש בזה מצוה ומעתה שוב א שר
לומר ש הוא ג הג ר לעני שיראי נאי לס ר ויוב ל י"ז
שלא הביא הרמב" בשו מקו את חיוב ההי ור הל ה ללית
לעצמה רק בשלשה מקומות הביא את ההי ור ב רטי המצוות
בעני ס"ת ז הנ"ל מילה ב גבי ציצי ולולב ז ו גבי אג
ומלמ נו בסי ור בריו שאי זה י ללי ב נ"ע לה ר במצוות
אלא י מסויי ב רטי ל מצוה ומצוה ועל לא הז יר שו ר
נאה ומעיל נאה לס ר שהואיל ואינ מגו המצוה עצמה אי זה
י
חיובא אלא מ ה טובה וראויה

י

והרי זה ב לל מש" הרמב" סו הל' איסורי מזבח 'שהרוצה לז ות עצמו י ו יצרו הרע וירחיב י ו
ויביא קרבנו מ הי ה המשובח ביותר שבאותו המי שיביא ממנו הרי נאמר בתורה והבל הביא ג
הוא מב ורות צאנו ומחלביה וישע ה' אל הבל ואל מנחתו וה"ה ב ל בר שהוא לש הא-ל הטוב
שיהיה מ הנאה והטוב א בנה בית ת ילה יהיה נאה מבית ישיבתו הא יל רעב יא יל מ הטוב
והמתוק שבשולחנו סה ערו י סה מ הי ה שב סותו הק יש בר יק יש מ הי ה שבנ סיו ו
הוא אומר ל חלב לה' וגו'' הרי ל אלו אינ חיובא אלא 'לרוצה לז ות עצמו'

ה צת וה סת השיעורי לע"נ לאה בת שמואל זלמ קלמ ב זלמ ואילנה בת לאה
לע"נ רבקה בת נחס לע"נ בר ה בת ישראל משה ולע"נ יהו ה צבי ב יוס

ה

ג) ויש להראות מה וגמאות למיני הי ור שה בגו קיו
המצוה ובשלמות קיומה הנה הקשה הגרש" מוילנא
בשו"ת בני שלמה ח"ב ג על ברי התוס' במנחות לב שעני
נוי מצוה שיי רק ב בר מגולה שעל ל עת ר"ת ת לי לא
בעו שרטוט של בריו לא נאמרה ההל ה אלא במזוזה ואול
ס"ת צרי שרטוט משו נוי ה תב משא" בת לי המ וסות לא
שיי נוי ו הביא הגר"א שיטה זו באו"ח קמז להצ יק המנהג
שהצ הי ה של אבנט הס"ת ונה ל י חו והצ השני ל י
הס ר ו לא מוש" הרמ"א בש המר י יא והקשה הגרש"
א" מהו הי ור מצוה שנאמר בחיתו הציצי והלא מקו מ וסה
הוא א נראה שג ר הי ור זה אינו מעני יו י ונוי אלא שלמות
בצורת קיו המצוה שמל את בשר הערלה בשלמותו ובהי ור
זה שהוא שלמות בקיו המצוה ולא עני יו י אי לחלק בי
בר מגולה או מ וסה
וכיו"ב תב באבני נזר או"ח תלג תצב לעני הי ור אג
הלולב שא על י שמקו האג מ וסה בי הנוטל
הקשה לו הגאו בעל חלקת יואב ע י" התוס' הנ"ל הי ור
האג הוא בקיו עולת הלקיחה שע"י לוקח את המיני אח
ממש ע' במנחות ז ריש מ'לקחת ' בעינ לקיחה אחת
ומע בי זא"ז ונחלקו הראשוני ב י העי וב א צרי ליטל
בבת אחת ממש או סגי שיהיו ול ל ניו או ברשותו בשעת
הנטילה או ע " אי לו לבר א יו ע לו שלא יז מנו ול
ליטול ומ"מ י"ל ש שלוקח באגו ה מתקיימת 'לקיחה אחת'
בהי ור ט י ו תב ש משמע ממאי נקטינ שצרי לאגו
בקשר ול ערש"י סו ה לג ואו"ח תרנא א הג שאי זה
מוסי יו י לאג אלא מו ח שעני ההי ור באג הוא בקיו
הנטילה להיות המיני אגו י ומאוח י ממש ובאבנ"ז ש
תלב הביא יוצא בזה מרש"י ורשב" בר" ערבי סחי
שה י שיא ל א מצה לתיאבו הוא משו הי ור מצוה ש
היא שלימות א ילה שהיא נעשית לתאבו ולה מא ילה
גסה ל"ש א ילה לל יב וש תצג הביא מהי ור ציצי שאינ
מע בי שא הוא הי ור בשלמותה קיו ולא בנוי
וכיו"ב מצינו בתוס' בר ות א שא שומע עונה הי ור
מצוה הוא לענות ב ה וקא והרי אי זה עני לנוי אלא
לשלמות אמירת הבר ות

וכיו"ב מצינו בב"ח תק ו שיש להוסי ע שליש במצוה י
שרי
לקנות שו ר של איל הג ששאר שו רות ג
הרי ג א הוא הי ור בשלמות הקיו ולא הי ור ה ר ונוי
והנה מצינו לבה"ג הל' לולב טו שמ רש הטע שאי יוצאי
יל ינ בסו ה מה מ'עצי
בארבעת המיני אלא ר ג ילת
שטי עומ י ' שהוא משו בזיו מצוה וחסרו הי ור שאי
זה נוי ליטל שלא ר גי ול ושמע מינה מ בריו תלת
ש"מ הי ור אוריתא שהרי שנטל שלא ר ג ילת לא יצא
מ אוריתא וש"מ הי ור מע ב ב יעב שיטת רש"י והיינו
באו של ר בזיו ו יעור ו ברי המאירי וש"מ יסו הגרי"ז
שה'ואנוהו' מג יר את או קיו המצוה עצמה ואינו י נוס
ש שאמרה תורה 'ולקחת ' נת וונה לצורת לקיחה מסוימת
שהיא נאה מש"ה לקיחה שלא ר ג ילת לא חשיבא
יג
לקיחה לל
ד) ומעתה נ תח ה תח לבאר שיטות הראשוני י"ל בשיטת
הראב" ו עימיה סבירא להו שא שההי ור הוא מ אוריתא
מ"מ אינו מע ב במצוה ולא חייש לטענת הריטב"א ב אוריתא
לא מחלקינ בי ל תחילה ל יעב  -שנוקטי הי ור מצוה הוא
י ללי וחיוב ב נ"ע על הא לה ר במצוות ואינו שיי ל יני
המצוה ה רטית וא" א שלא הי ר אי סברא ל סול המצוה
בשל אלא הגברא הוא שלא יצא י י חובת הי ור המוטלת
עליו אבל המצוה עצמה אינה חסרה לו
נמצא עתה שחקירת הגרי"ז תלויה במחלוקת הראשוני
רש"י ו עימיה ש סלו המצוה בהע ר הי ור ס"ל
חיוב ההי ור הוא י רטי מ יני וסעי י ל מצוה ומצוה
ובהע רו הרי נחסר בקיו המצוה ו עת הריטב"א שהו יח
הי ור רבנ שא הוא מ אוריתא ו אי יע ב י נקט ש י
הי ור הוא מסני י המצוה גו א ואילו הראב" ושאר הראשוני
שנקטו שהוא י אוריתא ואע י" אינו מע ב נקטו שהוא י
ללי וחיוב ב נ"ע ואינו שיי ל יני המצוה המסוימת

יא וק' באו"ח לב ו מבואר א ת לי בעינ שרטוט בשיטה ראשונה י שה תב יהא מיושר ו ירש
הגר"א משו 'ואנוהו' ל נראה אמנ נקט להל ה שיש הי ור א במ וסה אבל מ"מ מסברת
ר"ת למ נו אינו ומה הי ור הגלוי להי ור המ וסה הל יש להע י שהצ הי ה יהא בחו ולא
ב ני

ותתבאר עתה מחלוקת הרמב" והטור לגבי ציצי שאי
מע בי ו אי ג הרמב" ס"ל שיש קיו מצות
מילה בעצ היות הא מהול ואע י" סובר שאי חוזרי על
ציצי שאי מע בי חשיב הי ור בלא מצוה מ ני שאי חיוב
ב בר הנה הסברא ה שוטה נותנת שא שהמילה מצוה
מתמש ת זהו רק ל י קיו המצוה אבל החיוב בר סק לאחר
מעשה המילה שהרי אינו עומ עתה בקו ומול וא" הלא
ראינו שמ ויק מ ל ברי הרמב" שלשיטתו חיוב הי ור מצוה
הינו מ יני המצוה ו מו שייס הגרי"ז ואינו חיוב ללי ב נ"ע
לה ר במצוות וא" מסתבר שחיוב זה שיי רק בזמ חיוב
המצוה אבל לאחר ש בר סק החיוב לי א חיוב לה ר א א
קיו המצוה ממשי חיוב ההי ור הוא מ רטי המצוה ו יו

י להשקיט רעבונו לית ל בה וא רבה הי ור
יב וא שתיאבונו מצטר בקיו המצוה שאו ל ג
הוא לו שעושה המצוה לתיאבו ומ א יש ללמו ל ל יו"ב וע' בשו"ת תורה לשמה סח ואול
א עיקר וונתו להשקיט רעבו גו ו הרי זו נייה חיצונית ו וגמת במצוה ו מו שאמרו בנזיר
ג שהאו ל סח להנאת רסו ולא לש מצוה אי זו מצוה מ המובחר מ"ש רש"י ומאירי ש
וערמב" יבמות מ

יג יו"ב מצינו ביראי שי לעני שיעור גימת צי ור ה וסלת במזבח שהוא משו 'ואנוהו'
ומסתבר שש אינו הע ר נוי גמור א י"ל מ'ואנוהו' שמענו גילוי מלתא לשיעור 'רבוע יהיה'

ובבאור הל ה תרנו הביא מ מ"ג שיש חיוב הי ור מצוה
ליטול מיני ה שרי ל ל ה עות הרי ג זה או
של הי ור בשלמות קיו המצוה ו יו"ב מובא במשנ"ב ש
טע ל ברי התוס' אי א הי ור מצוה שלא ליקח אתרוג
ששיעורו מצומצ חיישינ שמא יצטמק הרי ג זה הי ור
בקיו לסלק ל חשש ו ק וק בה שר המצוה ובמהרי"ק סב
תב טע אחר  -מ ני שאתרוג זה איננו נאה
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ש בר לי א חיוב במצוה גו א תו לי א חיוב הי ור הל מוב
שלאחר ש ירש שוב אי חיוב לחזור אחר ציצי שאי מע בי
שהרי מעתה לי א חיוב בקו"ע למול ומצ העני והמצוה
הקיומית שיש בהתנאות וה ר לח צא מצוה גו שו ר נאה
ו ו' בזה הרמב" לא מיירי ו מו שלא הביא ה י שיראי י י
לס ר ושו ר נאה ועו ית ה א לא שיי עני זה ו טענת
הגרש" במקו מ וסה לי א עני נוי ו ל מה אתינ עלה הוא
רק משו עשיית המצוה בשלמות וא" ה א ש בר אי חיוב
קו -ועשה א שר לי א לל מצוה בהסרת הציצי ואול
הטור ס"ל שחיוב הי ור הוא י ב נ"ע לה ר את המצוות הל
ל אי א קיו מצוה השתא אי א חיוב הי ור לה רה ול צרי
לחזור אחר ציצי שאי מע בי א לאחר ש ירש
ועתה מתבארת שיטת רש"י שיש הי ור ה וסל ב יעב גו
יבש ויש תוס ת הי ור שהוא י ל תחילה גו אג
ובמאירי ה רחנו שה י הראשו הוא אוריתא והשני מ רבנ
אבל ברש"י אי ז ר לחילוק זה ונראה שסובר ששני ג רי ה
בחיוב אוריתא 'ואנוהו' יש הי ור שהוא מ יני המצוה
ה רטית שמג יר את המצוה עצמה והיינו ההי ור היסו י
שבלע יו אי א יעור ול י הוא מע ב במצוה ויש תוס ת
הי ור שהוא אינו מג רי המצוה אלא י ב נ"ע על הגברא
להתנאות במצוות ול י אינו מע ב במצוה אלא שחיסר מצוה
ב נ"ע לה ר במצוות והיסו בסברא לחלק בי שני ה יני הללו
הוא שג רי הי ור המוחלטי גו יבש ו ל בר שבהע רו אי א
יעור א שר לומר שה מג ירי את המצוה גו א משא"
תוס ת הי ור ונוי הוא בר המשתנה ל י העני והלא אתרוגי
שוטי בעיר אחת י ולי להיות מהו רי יותר מהאתרוגי
המהו רי של חברתה וא" אי מסתבר שהי ור ממי זה שהוא
יחסי ומשתנה ייחשב מג רי המצוה עצמה שג רי המצוה
שנתנה תורה ה מוחלטי וקבועי ולא יחסיי
ויש להביא סמ ל שא לרש"י ש סל יבש משו 'ואנוהו'
ס"ל אי א הי ור שעניינו מצות הגברא להתנאות במצוות
הנה אמרינ ביומא ע שלאחר קריאת ה ה -ג ול ביוה "
ל אח ואח מביא ס ר תורה מביתו וקורא בו י להראות
חזותו לרבי ו רש"י 'להראות נויו של ס"ת ות ארת בעליה
שטרח להתנאות במצוה שנאמר זה א-לי ואנוהו התנאה ל ניו
במצות לולב נאה ס"ת נאה ו ו''י הרי מבואר 'התנאה ל ניו
במצוות' קאי על הא שמתנאה ומשתבח על שטרח והי ר
במצוה שלא אמרו 'נאה את המצוות' אלא 'התנאה' ו עני
י

ובחו"ב ש נסת ק לומר שמא וקא בס"ת בזמ שהוא נאה הוא בו התורה ומוסי רצו ללומ י
אבל מי שיש לו ת לי או ציצית נאי אי עני להראות חזות לרבי ו עמי שהצנע ל ת ע י
י שילמ ו אחרי לקיי מצות תיבת ס"ת ת בנוי
והא ר"ת בסו"ס נ ש חיי הטעי
ובהי ור
והבית-ישי חי ש ש היא ג ר המצוה 'התנאה ל ניו במצוות' לה נות את הנטיה האנושית
להתנאות ולהתקשט ב ני אחרי למצוות לומר התנאות תהא ב בר מצוה ונ "מ לעני קיו
מצוות באיסוה"נ שההתנאות בה ג היא ב לל מצוה ואי"ז הנאת הגו הנלוית למצוה ויישב בזה
קושית האבנ"מ בתשובה ואול הגרשז"א צ לאסור ב י האי גוונא שמת אר במצוה של איסוה"נ
שהרי נהנה הנאה נוס ת
וא שר שנהגו רק במקו הק וש וביו הק וש שאי ש חשש גאוה והתנשאות מוש"
המ רשי יו"ב על מנהג המחולות ב רמי ביוה " שאי יצה"ר מצוי אבל בעלמא לא ו מובא
בס רי הרמז על המת אר בעצמו ע"י מצוותו הנאה אל תבואני רגל גאוה ר"ת אתרג

הזה תב הריטב"א בשבועות טו אי א מצוה לעשות הקרב
מ המובחר י שיהא הקרב חשוב בעיני הא ו אמרינ
בעלמא התנאה ל ניו במצוות שלא יהיו מצוות בזויות עליו
אבל אי ה תוב משתבח ומת אר בקרב של ט יותר משאר
שורי
י שי תוב בה ג ולותטו לומר שעני מצות ההי ור
הוא בשביל הא שי ב ויחשיב המצוות
וא"כ הרי ז ינו ללמו בשיטת רש"י שני עניני בהי ור הי ור
יסו י שהוא מ יני המצוה עצמה שלא יהא הח צא עור
ו וסל ב יעב וחיוב תוס ת הי ור מצ הגברא להיות טורח
ומה ר במצוותטז וא שהוא מ אוריתא שהרי ה ל ב לל
'ואנוהו' א אי שיי ל סול המצוה בהע רו
וסייעתא ג ולה ל מ רש"י בב"ק ט אמרינ הת בהי ור
מצוה ע שליש ו רש"י שא מוצא שני ס רי תורה
לקנות ואח ה ור מחברו יוסי שליש ה מי ויקח את הה ור
תניא זה א-לי ואנוהו התנאה ל ניו במצות ו ו' והתוס'
מ רשי שא מצא אתרוג אגוז מו ששיערו ח מי ואח
ג ול ממנו שליש יקנהו מלשו זה משמע ששיעור שליש
ל ירוש היינו בגו ל אבל הרא"ש ירש שיוסי שליש ב מי
לקנות את הג וליז והובאו שתי השיטות בשו"ע בהל' לולב
תרנו
והנה מ ברי הסמ"ג למ נו מ וע נטו בעלי התוס' מ רש"י
ל ירושו קשה הא אי ל בר סו לעול י ול למצוא
נאה יותר ו ירש הב"י תרנו שלרש"י צ"ל שהחיוב הוא רק
בשעת הקניה אבל לאחר מ אי צרי להחלי ואול הגר"א
ש הביא מהירושלמי ריש אה רש"י וש מבואר שצרי
להחלי במהו ר א לאחר הקניה ול י"ז צרי לתר ה ני-
משה מובא בבאה"ל ש שאינו חייב להחלי במהו ר אלא
ע אחת והנה התוס' נטו מתירוצי אלו יו שצרי לה ר
המצוה בשעת הנטילה מה לי שעת הקניה או אח" מה לי ע
אחת או מה עמי וצ"ב בסברת רש"י ובמאי ליגי
אך ל י האמור מתבאר ש יר הנה ל רש"י מיירי בהי ור יחסי
של תוס ת נוי באתרוג אח מול אתרוג אחר והוא הי ור
משתנה ל י המצבי ואינו מוחלט ואילו ל ירוש התוס' מיירי
בהי ור קבוע ומוחלט  -לה ר אחר אתרוג שאינו מצומצ בג לו
ונראה שהתוס' נקטו שג ר ההי ור הוא רק מג רי המצוה
וסני יה אבל הי ור שאינו מסעי י המצוה אינו מחויב ו סברת
הגרי"ז ול י נקטו שג ר החיוב להוסי שליש בהי ור חייב
טו ובזה מבואר מ וע בהמה תמימה הראויה להקרבה נחשבת בר שאי בו ג משו שא חושה
שרה למזבח ע' מעילה יט וברש"י ותוס' והלא סו"ס החסרתה וג בהקרבתה העיר ב ובב
מישרי ח"א סא א בעצ אי ה רש למזבח בי שמינה ל חושה ורק מצ הי ור הא יש
חילוק הל לא חשיב ג בבהמה
טז והוא עני ה'מה רי ' ש רש"י בשבת א 'המה רי אחר המצוות' לא 'את המצוות' בהי ור
הגברא מיירי ולא בנוי המצוה גו ה ע' בהרחבה בבאור שיטת רש"י במה רי בנר חנו ה בשיעור
צב ה ול י"ז יש ל רש 'בהי ור מצוה ע שליש' מו 'בחיזור מצוה' אלא שרש"י ירש בב"ק
מלשו מצוה ה ורה וית שנקט ולא ח לשו ה ור ומהו ר היינו מ וב לומר שמחזרי
אחריו וערש"י ק ושי לג 'הי ור' היינו יבו ונשיאת ני
יז ו י"מ בתוס' ו י הנראה ב סקי התוס' ומהר" שי הגיה ב בריה 'ג ול ממנו ע שליש יקנהו'
לומר ע שליש ב מי יקנה
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ז

להיות קבוע ומוחלט ואזלי בזה לשיטת במנחות מא הי ור
אינו אלא מ רבנ והיינו משו טענת הריטב"א ב אוריתא
יו שהוא י מ יני המצוה
לי א חילוק בי ל תחילה ל יעב
עצמה ב י הוא שי סול ועל רח משו ההי ור אינו אלא
מ רבנ וזהו שהוקשה לה ל רש"י שחייב להוסי על הי ור
במצוה שליש ב מי א" אי ל בר סו שהרי מוטל עליו לה ר
בשעת קיו המצוה שבאותה שעה הוא חל עליו החיוב מ יני
המצוה לעשותה בהי ור ואי סברא ליסגי ב ע אחת או
בשעת הקניה לב וא ל י שיטת נראה מעיל נאה לס ר
תב
ושו ר נאה אינו חיוב אלא מצוה בעלמא ויתר על
מהרש"ל ביש"ש ש אליבא התוס' שתוס ת שליש הוא י
מסוי באתרוג מצומצ ואינו בשאר מצוות וע' מג"א תרנו
סק"ב

ואולם ל רש"י הלא מיירי הסוגיא בהי ור יחסי ומשתנה
והיינו תוס ת הי ור ונוי שאינה מג רי המצוה גו ה
אלא י הגברא הוא לה ר ולטרוח במצוות ורק בזה נאמרה
ההל ה ע שליש אילו בהי ור המוחלט שלא יהא עור הרי
הוא מע ב ב יעב יו שהוא מ יני המצוה וא" בזה השיעור
הוא חומש מנ סיו ולא ע שליש במצוה וא" מוב לקיו ה
ינא סגי בשעת הקניה שמה ר וטורח אחר אתרוג נאה יותר או
ע " ע אחת אחר שקנה ולשיטתו לא שיי א טענת 'אי
ל בר סו ' שאי זה י מ יני המצוה ע שתאמר שמוטל עליו
ב ל עת ל אוג שהמצוה תהא מהו רת בשעת קיומה אלא קיו
הגברא מצות הי ור במצוות והרי קיי ב שהי ר וטרח ע
אחת הרי נתבאר ירוש הסוגיא לרש"י ותוס' לשיטתייהו
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