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        עובר לעשיית� בלולבעובר לעשיית� בלולבעובר לעשיית� בלולבעובר לעשיית� בלולב

תוספות סוכה תוספות סוכה תוספות סוכה תוספות סוכה ; ; ; ; לצאתלצאתלצאתלצאת, , , , ה בעידנאה בעידנאה בעידנאה בעידנא""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד; ; ; ; ..."..."..."..."מיתיבי העושה לולבמיתיבי העושה לולבמיתיבי העושה לולבמיתיבי העושה לולב: ": ": ": "זזזז) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

        ....ה עובר לעשיית�ה עובר לעשיית�ה עובר לעשיית�ה עובר לעשיית�""""דדדד. . . . לטלטלטלט

; ; ; ; יייי����טטטט' ' ' ' ז הלז הלז הלז הל""""לולב פלולב פלולב פלולב פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; ה בהודוה בהודוה בהודוה בהודו""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד, , , , :::: משנה סוכה לז משנה סוכה לז משנה סוכה לז משנה סוכה לז––––נענוע הלולב נענוע הלולב נענוע הלולב נענוע הלולב ) ) ) ) בבבב((((

        ....וווו""""תתתת' ' ' ' ספר הישר סיספר הישר סיספר הישר סיספר הישר סי; ; ; ; ה והלכתאה והלכתאה והלכתאה והלכתא""""� ד� ד� ד� ד""""בדפי הריבדפי הריבדפי הריבדפי הרי: : : : בעל המאור גבעל המאור גבעל המאור גבעל המאור ג

: : : : וגמרא צהוגמרא צהוגמרא צהוגמרא צה, , , , משנהמשנהמשנהמשנה. . . . עירובי� צהעירובי� צהעירובי� צהעירובי� צה; ; ; ; ה והלכתאה והלכתאה והלכתאה והלכתא"""" תוספות רבנו פר
 ד תוספות רבנו פר
 ד תוספות רבנו פר
 ד תוספות רבנו פר
 ד––––כוונה במצוות כוונה במצוות כוונה במצוות כוונה במצוות ) ) ) ) גגגג((((

        ..."...."...."....".ואיבעית אימא דכולי עלמא שבת זמ� תפילי�ואיבעית אימא דכולי עלמא שבת זמ� תפילי�ואיבעית אימא דכולי עלמא שבת זמ� תפילי�ואיבעית אימא דכולי עלמא שבת זמ� תפילי�""""

ש ש ש ש """"רארארארא; ; ; ; ד ש�ד ש�ד ש�ד ש�""""והשגות הראבוהשגות הראבוהשגות הראבוהשגות הראב, , , , בבבב""""ייייו הו הו הו ה""""סוכה פסוכה פסוכה פסוכה פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל"""" רמב רמב רמב רמב––––עובר לעשיית� בסוכה עובר לעשיית� בסוכה עובר לעשיית� בסוכה עובר לעשיית� בסוכה ) ) ) ) דדדד((((

        ....ה הא דאמרינ� הנכנסה הא דאמרינ� הנכנסה הא דאמרינ� הנכנסה הא דאמרינ� הנכנס""""דדדד: : : : א זא זא זא ז""""ריטבריטבריטבריטב; ; ; ; גגגג' ' ' ' ד סיד סיד סיד סי""""סוכה פסוכה פסוכה פסוכה פ

סקרנו מספר , בי� השאר. בברכת המצוות' עובר לעשיית�'בשיעור הקוד� עסקנו בדי� 

הראשוני� עסקו בהרחבה בברכה נוספת . מקרי� של ברכות החורגות מכלל זה

 מוזכרת בסוגייתנו במהל� הדיו� ברכה זו.  ברכת הלולב–החורגת לכאורה מהכלל 

  .1כפי שראינו בשיעור בעניי� זה, בנוסח ברכת המצוות

או ' על'שהאמוראי� נחלקו הא� מברכי� את ברכת המצוות ב, ל ראינו"בשיעור הנ

והמחלוקת היא , כול� מודי� שהנוסח אמור לבטא התייחסות לאירוע עתידי. ד"בלמ

הגמרא מקשה על השיטה הסוברת . ת זומבטא התייחסו' על'בשאלה הא� ג� הנוסח 

, הגמרא מתרצת". על נטילת לולב"שמברכי� עליה , ד מנטילת לולב"שמברכי� בלמ

כיוו� שהיא נאמרת לאחר שכבר ', על'שבלולב כול� מודי� שהברכה המתאימה היא ב

  :הגביה את הלולב ויצא ידי חובה

"È·È˙ÈÓ : ÂÓˆÚÏ ·ÏÂÏ ‰˘ÂÚ‰– Í¯·Ó '‚‰Â Â�ÓÈ˜Â Â�ÈÈÁ‰˘‰Ê‰ ÔÓÊÏ Â�ÚÈ' . Â· ˙‡ˆÏ ÂÏË�
– ¯ÓÂ‡ '·ÏÂÏ ˙ÏÈË� ÏÚ Â�ÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â�˘„˜ ¯˘‡'!    

Ì˙‰ È�‡˘ ,‰È· ˜Ù� ‰‰·‚‡„ ‡�„ÈÚ·„"  )Ê ÌÈÁÒÙ.(:  

א� . 'על'והסבירה מדוע יש לבר� ב, הגמרא תירצה את הרובד הלשוני של נוסח הברכה

? שייתהעובר לע, מדוע באמת לא מברכי� לפני נטילת הלולב: נשאלת השאלה

  :התוספות במסכת סוכה מסבירי� מדוע דר� זו אינה אפשרית
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"ÈÏÎ· Á�ÂÓ ‡Â‰Â ÂÈÏÚ Í¯·È Í‡È‰„ ?‰·¯ ıÓÂ˜‰· ¯Ó‡ ‡‰ : Ô‰ÈÏÚ Í¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó ÔÈÏÈÙ˙
–‰¯È˘˜ ˙Ú˘ „Ú ‰Á�‰ ˙Ú˘Ó  , ˙Â˘ÚÏ Â„È· ˙�ÓÂÊÓ ‰ÂˆÓ‰ ÔÈ‡˘ ‰Ú˘ ÏÎÂ– ‡Ï 

ÂÈÏÚ Í¯·Ï ÏÏÎ ¯·˙ÒÈÓ"  )ËÏ ‰ÎÂÒ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"‰ È˘ÚÏ ¯·ÂÚÔ˙È.(  

ברכת המצוות צריכה : 2התוספות מתבססי� על עיקרו� שעסקנו בו בשיעור הקוד�

 –לפני שהאד� נטל לידיו את הלולב . ולא מוקד� יותר, להיאמר בסמו� לקיו� המצווה

  ".עובר דעובר"מצב זה מוגדר בלשו� הפוסקי� . הוא עדיי� אינו יכול לבר�

, עדיי� יש לברר הא� הברכה. נטילההתוספות הסבירו מדוע לא נית� לבר� לפני ה

נית� להבי� שאנו נאלצי� . 'עובר לעשיית�'נחשבת , כאשר היא נאמרת לאחר הנטילה

עובר 'ובאמת אי� כא� , כיוו� שאי� כל דר� אחרת, במקרה זה לבר� לאחר העשייה

הוא די� ' עובר לעשיית�'הסובר ש, הסבר זה אפשרי לשיטת האור זרוע. 'לעשיית�

כאשר , לפי שיטה זו. ובדיעבד אפשר לבר� על כל המצוות ג� לאחר העשייה, לכתחילה

מותר א� לכתחילה לבר� , אנו נתקלי� בבעיה שאינה מאפשרת לנו לבר� לפני העשייה

הסובר שאי� , �"קשה יותר להבי� את הדי� כא� לפי שיטת הרמב, לעומת זאת. לאחריה

א� מהי , ות לבר� לפני העשייהאמנ� אי� אפשר. לבר� לאחר העשייה אפילו בדיעבד

  ?ההצדקה לאמירת הברכה לאחר קיו� המצווה

        נענוע הלולבנענוע הלולבנענוע הלולבנענוע הלולב

שג� לאחר , ראשוני� רבי� טועני�. הראשוני� התמודדו ע� בעיה זו בדרכי� שונות

כיוו� שהיא נאמרת לפני , שנטל לידיו את הלולב הברכה עדיי� נחשבת עובר לעשייתה

  : בתוספות על אתרתירו
 זה מופיע כבר. שלב הנענועי�

"¯ ¯ÓÂ‡Â"È , ˜Ù�„ ·‚ ÏÚ Û‡–‰ÂˆÓ· ˜ÒÂÚ È˙Î‡  ,ÏÏ‰ ˙‡È¯˜· Ú�Ú�Ï ÍÈ¯ˆ˘"    
  )Ê ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"‡�„ÈÚ· ‰.(  

כדי :). לז(המקור לכ� שיש לנענע את הלולב בשעת ההלל נמצא במשנה במסכת סוכה 

יסוד של יש לברר מהו ה', עובר לעשיית�'להבי� כיצד הברכה לפני הנענועי� נחשבת 

שהמקור לנענועי� הוא בפסוק , מבארי�) ה בהודו"ד(התוספות ש� . עניי� הנענועי�

נענוע הלולב הוא קיו� , לפי התוספות). לג, ז"ט' דברי הימי� א" (אז ירננו עצי היער"

מזכיר את הנענוע כחלק מסדר נטילת הלולב , לעומת זאת, �"הרמב. של מצוות ההלל

שהזמ� שבו יש לנענע הוא בעת , הוא מציי�) י"ה(המש� דבריו רק ב). ט"ז ה"לולב פ' הל(
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� נענוע הלולב הוא קיו� נוס� במצוות ארבעת "נראה שלדעת הרמב. קריאת ההלל

  .3המיני� עצמה

אלא , הנענועי� כלל אינ� מהווי� קיו� במצוות נטילת לולב, לדעת התוספות

עובר ' הנענועי� נחשבת קשה להבי� מדוע הברכה לפני, לפי שיטה זו. במצוות ההלל

ייתכ� שיש !  והרי קיו� המצווה של נטילת לולב הסתיי� כבר לחלוטי�–' לעשיית�

שהברכה יכולה להיאמר , לקשר זאת לשיטת הראשוני� שראינו בסו� השיעור הקוד�

הברכה , ג� אצלנו. ולאו דווקא בסמו� לקיומה, ג� בסמו� למעשה הטכני של המצווה

א� שקיו� מצוות לולב , האד� עושה על ידי הלולב שבידונאמרת בסמו� למעשה ש

הבסיס לשיטות אלה הוא ההבנה שהמצווה אינה , כפי שראינו ש�. כבר הסתיי�

כ� בוודאי יש לומר . אלא הברכה זקוקה לקשר מסוי� אל המצווה, זקוקה לברכה

  .שהרי הברכה נאמרת לאחר קיו� המצווה, במקרה שלנו

קל יותר לומר שהברכה , ע הוא קיו� במצוות לולבשהנענו, �"לפי שיטת הרמב

המגדיר את , כ� סובר בעל המאור בסוגייתנו. 'עובר לעשיית�'לפני הנענועי� נחשבת 

  ":שיירי מצווה"הנענועי� כ

"Ú�Ú�ÏÂ ÏÏ‰‰ ˙‡ ˙Â¯˜Ï ‰ÈÏ ˙È‡„ ÔÂÈÎ , ‰ÂˆÓ È¯È˘ ‡Â‰˘–ÈÓ„ ‰˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚÎ "    
  )‚ ÌÈÁÒÙ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· :È¯‰ ÈÙ„·"„ Û"‰Â ‰‡˙ÎÏ.(  

נראה שהוא הבי� את , אול�". שיירי מצווה"רבנו ת� התייחס ג� הוא לנענועי� כ

  :משמעותו של גור� זה בדר� שונה מזו של בעל המאור

"Èˆ¯˙Ó„ ˙È‡Â , ÚÂ�ÚÈ� „·ÚÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ ÔÂÈÎ–ÔÈ·ÎÚÓ ‰ÂˆÓ È¯È˘  ,‡Â‰ Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚÂ"    
  )ÈÒ ¯˘È‰ ¯ÙÒ '˙"Â.(  

זהו תנאי הכרחי , לדעתו. בי� את קיו� המצווהרבנו ת� מדגיש ששיירי המצווה מעכ

, אילו המצווה הייתה מתקיימת במלואה. 'עובר לעשיית�'כדי להחשיב את הברכה כ

 לא היה די בה� כדי להצדיק את –ושיירי המצווה היו רק תוספת שאינה מעכבת 

בהמש� דבריו מציי� רבנו ת� שהדי� של שיירי מצווה איננו . הברכה לאחר הנטילה

לאור זאת . נחלקו התנאי� הא� ה� מעכבי� או לא) מ�לט(ובמסכת זבחי� , סכ�מו

ומציע תירוצי� , בברכת הלולב' עובר לעשיית�'ל בעניי� "הוא דוחה את התירו
 הנ

  .שאות� נראה להל�, אחרי�

  

ייתכ� שהחקירה הזו עומדת בבסיס המחלוקת הא� בשעת הנענועי� צרי� ליטול את ארבעת המיני�   3

פת היא לעניי� נפקא מינה נוס. ה והניענוע ודרכי משה ש�"א ד"ח תרנ" עיי� בית יוס� או–בדר� גדילת� 

  .או ג� בשעת הנטילה,  רק בשעת ההלל–עיתוי הנענועי� 
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הוא כנראה סבר . בעל המאור איננו מציי� ששיירי המצווה מעכבי� את קיומה

, א� על פי כ� אפשר לסמו� עליה� לעניי� עובר לעשיית�ו, שהנענועי� אינ� מעכבי�

בס� הכל נית� להצביע על שלוש שיטות בשאלה . כיוו� שיש בה� משו� קיו� המצווה

  :'עובר לעשיית�'מתי נחשבת הברכה 

  . לפני קיו� שיירי המצווה המעכבי�....אאאא

  .ג� א� אינ� מעכבי�,  לפני קיו� שיירי מצווה....בבבב

  . המתקשר למצווה לפני קיו� מעשה טכני....גגגג

        מנהג אנשי ירושלי�מנהג אנשי ירושלי�מנהג אנשי ירושלי�מנהג אנשי ירושלי�

, ג� התוספות במסכת סוכה מזכירי� בדבריה� את התירו
 של התוספות בסוגייתנו

המבוסס על , במקביל לכ� ה� מביאי� תירו
 נוס�. שהברכה נאמרת לפני הנענועי�

  :עיקרו� דומה

"„ÂÚÂ ,ÔÈ˜¯ÈÙ ÛÂÒ· Ô�È¯Ó‡„Î :˙È· ÍÂ˙Ó ‡ˆÂÈ Ì„‡ ÌÈÏ˘Â¯È È˘�‡ Ï˘ Ô‚‰�Ó Â·ÏÂÏÂ Â
Â„È· ,Â„È· Â·ÏÂÏÂ ˙Ò�Î‰ ˙È·Ï Ò�Î� ,Â„È· Â·ÏÂÏÂ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯Â˜ , ÏÎ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÔÈ·ÎÚÓ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ , ¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ¯·„· ˘ÈÂ ÏÈ‡Â‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ– ¯·ÂÚÎ ·È˘Á 
Ô˙ÈÈ˘ÚÏ"  )ËÏ ‰ÎÂÒ ˙ÂÙÒÂ˙ .„"Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ ‰.(  

מנהג� של אנשי המתארת את , :)מא(התוספות מתייחסי� לגמרא במסכת סוכה 

נית� לפרש את משמעותו של . אשר היו נוטלי� עמ� את הלולב לכל מקו�, ירושלי�

מדאורייתא מצוות לולב חלה בגבולי� רק ביו� , כידוע. מנהג זה באופני� שוני�

לעומת , במקדש). מ, ג"ויקרא כ" (ולקחת� לכ� ביו� הראשו�"על פי הפסוק , הראשו�

לקיכ� �א' ושמחת� לפני ה: "על פי המש� הפסוק, מי�המצווה חלה כל שבעת הי, זאת

  ".שבעת ימי�

, �"נית� להבי� בדעת הרמב. 4"מקדש"כל העיר ירושלי� מוגדרת כ, �"לדעת הרמב

. שג� המנהג של אנשי ירושלי� מתקשר לדי� המיוחד של ירושלי� בנטילת לולב

 הלולב במש� המנהג ליטול את. נטילת הלולב בירושלי� היא קיו� של מצוות שמחה

ולא , זוהי הסיבה לכ� שהמנהג היה קיי� רק בירושלי�. כל היו� הוא תוספת לקיו� זה

מנהג אנשי ירושלי� אינו מהווה המש� למצוות נטילת , לפי הבנה זו. במקומות אחרי�

  .'עובר לעשיית�'וקשה להחשיב את הברכה שלפניו כ, לולב

  

  .ובמגיד משנה ש�, ח"ב ה"שופר פ' משנה תורה הל; א"ד מ"עיי� פירוש המשנה ראש השנה פ  4
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רו שרק הר הבית מוגדר וסב, �"ראשוני� אחרי� לא קיבלו את שיטת הרמב

מנהג אנשי ירושלי� אינו יכול להיחשב , לפי שיטת�. ולא ירושלי� כולה, "מקדש"כ

הגמרא סיפרה . אלא כתוספת קיו� למצוות נטילת לולב, כקיו� של מצוות שמחה

א� מבחינה עקרונית אפשר היה לאמ
 את , שעובדתית אנשי ירושלי� ה� שנהגו כ�

, קל יותר לקבל את שיטת התוספות, לפי הבנה זו. המנהג ג� במקומות אחרי�

  .כאשר היא נאמרת לפני קיו� המנהג' עובר לעשיית�'שהברכה נחשבת 

        כוונה במצוותכוונה במצוותכוונה במצוותכוונה במצוות

הגמרא . הגמרא בסוגייתנו תירצה שמברכי� על הלולב לאחר נטילתו, כפי שראינו

י שממנה משתמע שעדיי� לא יצא יד, "נטלו לצאת בו: "מקשה על כ� מלשו� הברייתא

, הגמרא מתרצת שג� בברייתא מדובר במקרה שהאד� כבר יצא ידי חובה. חובה

התוספות מנסי� לפרש כיצד . משיקולי� צדדיי�" לצאת"והברייתא השתמשה בלשו� 

בשלב שבו פירשנו שהברכה , מתבצעת נטילת הלולב לפי ההווה אמינא של הגמרא

  :נאמרת לפני שיצא ידי חובה

"'˙‡ˆÏ 'È„Ú ‡ˆÈ ‡Ï˘ ÚÓ˘Ó‰ÏÈË� ‰˙Â‡· ÔÈ ,ÂÎÙ‰˘Î ‰Ï ˙ÁÎ˘ÓÂ ... ‡Ï˘ ÂÏË�˘ Â‡
‰ÏÈË� ‰˙Â‡· Â· ˙‡ˆÏ"  )Ê ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"˙‡ˆÏ ‰.(  

באופ� שאינו יוצא ידי , האד� נטל את הלולב הפו�: התוספות מציעי� שני תירוצי�

. א� התכוו� שלא לצאת ידי חובת הנטילה, או שהוא נטל את הלולב כראוי; חובה

והתוספות , צי� האלה נועדו רק לפרש את ההווה אמינא של הגמראבסוגייתנו התירו

ה "ד. לט(במסכת סוכה , לעומת זאת. אינ� מציעי� בהכרח לנהוג כ� הלכה למעשה

כדי , מציעי� התוספות את שני הפתרונות האלה הלכה למעשה) עובר לעשיית�

  .'עובר לעשיית�'להתגבר על בעיית 

הקובעת שיש ליטול את , :)מה(סכת סוכה התירו
 הראשו� מבוסס על הגמרא במ

נית� היה לומר שנטילה . תירו
 זה איננו פשוט מסברה. ארבעת המיני� בדר� גדילת�

". עובר דעובר"ושוב מתעוררת כא� בעיית , הפוכה כלל איננה נחשבת כנטילה

א� על כל פני� היא , התוספות מניחי� שבנטילה הפוכה אמנ� לא יוצאי� ידי חובה

  .נטילה לעניי� הסמיכות של הברכה אל קיו� המצווהנחשבת כ

הגמרא .  כוונה במצוות–התירו
 השני של התוספות מתקשר לסוגיה רחבה יותר 

הא� יש צור� בכוונה במצוות כדי לצאת ידי חובה , במספר מקומות עוסקת בשאלה

לא א� הוא נטל את הלולב ו, למא� דאמר מצוות צריכות כוונה:). עיי� ראש השנה כח(

בשלב זה הוא יכול לבר� על .  הוא לא יצא ידי חובה–התכוו� לקיי� את המצווה 
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, למא� דאמר מצוות אינ� צריכות כוונה. 'עובר לעשיית�'והברכה נחשבת , הלולב

. אפילו א� לא התכוו� לכ�, לכאורה האד� יצא ידי חובה ברגע שנטל לידיו את הלולב

אד� יתכוו� במפורש שלא לצאת ידי חובה א� ה, התוספות טועני� שג� לפי שיטה זו

כדי שהברכה תיאמר לפני קיו� , כ� ה� מציעי� לנהוג הלכה למעשה.  הוא אינו יוצא–

  .המצווה

רבנו . א� יש ג� כאלה שחלקו עליה, ראשוני� רבי� קיבלו את שיטת התוספות

שלא  ג� כוונה מפורשת –שלמא� דאמר מצוות אינ� צריכות כוונה , פר
 על אתר טוע�

  :לצאת ידי חובה אינה מועילה

"‰˘˜Â , ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ ÔÈÂÎ˙Ó ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ÚÓ˘Ó ÔÈÏÈÙ˙ ‡ˆÂÓ‰ ˜¯Ù·„– ÌÂ˜Ó ÏÎÓ 
‡ˆÈ"  )Ê ÌÈÁÒÙ ı¯Ù Â�·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"‡˙ÎÏ‰Â ‰.(  

עוסקת באד� שמצא .) צה(המשנה ש� . רבנו פר
 מפנה אותנו לסוגיה במסכת עירובי�

. מחמת איסור הוצאה,  את התפילי� בידוהוא אינו יכול לשאת. תפילי� בשדה בשבת

האד� , לדעת תנא קמא. א� הוא רשאי להניח� על גופו ולהכניס� לעיר דר� מלבוש

רב� .  אחד על ידו ואחד על ראשו–רשאי להכניס בכל פע� רק זוג אחד של תפילי� 

  . שניי� על ידו ושניי� על ראשו–גמליאל מאפשר להכניס בכל פע� שני זוגות 

בשלב הראשו� מציעה הגמרא . מנסה לברר מהו יסוד המחלוקת:) הצ(הגמרא 

למא� דאמר מצוות . שהתנאי� נחלקו בשאלה הא� מצוות צריכות כוונה או לא, להבי�

, לכ�. האד� יוצא ידי חובה בהנחת התפילי� ג� מבלי להתכוו� לכ�, אינ� צריכות כוונה

למא� . ויש לאסור זאת, וסי� הוא עובר על בל ת–כאשר הוא מניח שני זוגות תפילי� 

וה� , האד� אינו יוצא ידי חובת תפילי� ללא כוונה, דאמר מצוות צריכות כוונה

  .5אי� איסור להניח יותר מזוג אחד, כיוו� שכ�. נחשבי� כתכשיט בלבד

  :ומציעה הסבר נוס� למחלוקת, הגמרא ממשיכה בדיו�

"‰�ÂÂÎ ÈÚ· ‡Ï ˙‡ˆÏ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ·È‡Â ,Ï ‡Î‰Â ÛÈÒÂ˙ Ï· ÌÂ˘Ó ¯Â·Ú
È‚ÏÙÈÓ˜ ,‰�ÂÂÎ ÈÚ· ‡Ï ÛÈÒÂ˙ Ï· ÌÂ˘Ó ¯Â·ÚÏ ¯·Ò ‡Ó˜ ‡�˙„ , ¯·Ò Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â

‰�ÂÂÎ ÈÚ· ÛÈÒÂ˙ Ï· ÌÂ˘Ó ¯Â·ÚÏ"  )Âˆ ÔÈ·Â¯ÈÚ.(.  

ייתכ� , שג� א� כול� מודי� שאי� צור� בכוונה כדי לקיי� את המצווה, הגמרא מבארת

  .נחלקו התנאי�ובכ� , שיש צור� בכוונה כדי לעבור על בל תוסי�

  

  .ה ורב� גמליאל"ד: י צה"כ� על פי הפירוש השני ברש  5
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המחלקי� בי� כוונה סתמית לבי� , רבנו פר
 הקשה מכא� על שיטת התוספות

הגמרא לא הייתה עוברת , א� אכ� קיי� חילוק כזה, לדעתו. כוונה מפורשת שלא לצאת

הגמרא הייתה יכולה להציע , עוד קוד� לכ�. לדו� כבר בשלב הזה בדיני בל תוסי�

לפי הפירוש . ל עדיי� במסגרת דיני כוונה במצוותהכלו, פירוש נוס� למחלוקת התנאי�


במשנה מדובר במקרה . כול� מודי� שמצוות אינ� צריכות כוונה, שמציע רבנו פר

. והתנאי� נחלקו הא� כוונה כזו מועילה, שהאד� התכוו� במפורש שלא לצאת

שלמא� דאמר מצוות אינ� , לדעת רבנו פר
, העובדה שהגמרא לא פירשה כ� מוכיחה

  . יצא ידי חובתו–ג� מי שהתכוו� במפורש שלא לצאת , כות כוונהצרי

כוונה שלילית פוגעת בקיו� , אמנ�.  דחה את ראייתו של רבנו פר
ד"הגרי

א� קיו� . כפי שסברו התוספות, אפילו למא� דאמר מצוות אינ� צריכות כוונה, המצווה

ננו זהה לקיו� מצווה אי, מצווה בכוונה שלילית למא� דאמר מצוות אינ� צריכות כוונה

לפי מא� דאמר מצוות אינ� צריכות . ללא כוונה למא� דאמר מצוות צריכות כוונה

המעשה עדיי� מוגדר כמעשה . הכוונה השלילית מונעת רק את קיו� המצווה, כוונה

שכדי לעבור על בל תוסי� די במעשה מצווה , הגמרא בשלב הראשו� מניחה. מצווה

כיוו� ,  על בל תוסי� ג� כאשר הייתה לו כוונה שליליתהאד� עובר, לכ�. ללא קיו�

  .שעל כל פני� היה כא� מעשה מצווה

הכוונה היא חלק מהותי מהגדרת , למא� דאמר מצוות צריכות כוונה, לעומת זאת

 המעשה שלו כלל אינו –כאשר אד� אינו מתכוו� לקיי� את המצווה . מעשה המצווה

ובמקביל לכ� ג� לא עבר על בל ,  את המצווהאד� כזה לא קיי�. מוגדר כמעשה מצווה

  .תוסי�

רבנו פר
 שאל מדוע הגמרא לא פירשה שלכולי עלמא מצוות אינ� צריכות , כאמור

 נית� לענות ד"הגרילפי הסברו של . ומחלוקת התנאי� היא בעניי� כוונה שלילית, כוונה

יי� כוונה אילו הגמרא הייתה מפרשת שמוקד הדיו� הוא בענ. בפשטות על שאלה זו

היא לא הייתה יכולה להסביר על פי זה את מחלוקת התנאי� בעניי� בל , שלילית

מודה שהמעשה , ג� מי שסובר שכוונה שלילית פוגעת בקיו� המצווה, שהרי. תוסי�

זוהי הסיבה לכ� . ואפשר לעבור עליו בבל תוסי�, עדיי� נחשב למעשה מצווה של�

ובכ� נדחית ראייתו של רבנו פר
 , לוקתל למח"שהגמרא לא העלתה את הפירוש הנ

  .כנגד התוספות

לפי . הגמרא פירשה שהתנאי� נחלקו בשאלה הא� מצוות צריכות כוונה, בפועל

זוהי למעשה מחלוקת יסודית בשאלה הא� מעשה מצווה ללא כוונה מוגדר , ד"הגרי
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� בל מחלוקת זו משמעותית לא רק לעניי� קיו� המצווה אלא ג� לעניי. כמעשה או לא

  .בשונה מהפירוש שהציע רבנו פר
, ולכ� זהו פירוש טוב למחלוקת התנאי�, תוסי�

        עובר לעשיית� בסוכהעובר לעשיית� בסוכהעובר לעשיית� בסוכהעובר לעשיית� בסוכה

נתייחס לברכה נוספת שבה עסקו ', עובר לעשיית�'להשלמת התמונה בסוגיית 

בסיפא של , ברכה זו מוזכרת ג� היא בסוגייתנו". לישב בסוכה" ברכת –הראשוני� 

' עובר לעשיית�'כדי שהברכה תהיה , �"לדעת הרמב. לולבהברייתא העוסקת בברכת ה

  :ורק אחר כ� להתיישב, יש צור� לבר� בעמידה

"‰Ú·˘ ÏÎ ‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ Ò�Î�˘ ÔÓÊ ÏÎ , ·˘È˘ Ì„Â˜ Í¯·Ó' Â�ÂˆÂ ÂÈ˙ÂˆÓ· Â�˘„˜ ¯˘‡
‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ' ...„ÓÂÚÓ ˘„˜Ó ‡ˆÓ� , Í¯·ÓÂ'‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ ,'·˘ÂÈÂ"    

  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ‰ÎÂÒ"È‰ Â"·.(  

ד טוע� שג� לאחר שהתיישב "הראב. � מכיווני� שוני�"שוני� תקפו את הרמבהרא

, המצווה היא לגור בסוכה. כל עוד לא התחיל לאכול', עובר לעשיית�'הברכה היא עדיי� 

  :שהיא עיקר המצווה, ומגורי� אלה באי� לידי ביטוי באכילה

"‰ÏÈÎ‡ ˙Ú„ ÏÚ ‡Ï‡ ‰�È‡ ‰·È˘È‰ ÈÎ ÌÚË‰Â ,ÏÎÂ‡ Â�È‡˘ ÔÓÊ ÏÎÂ – ‡Â‰ ‰ÂˆÓÏ ¯·ÂÚ 
˙Ó‡·"  )·‡¯‰ ˙Â‚˘‰"Ì˘ „.(  

אי� לפרש את לשו� , לדעתו. �"חלק ג� הוא על הרמב) ג' ד סי"פ(ש במסכת סוכה "הרא

ג� כאשר האד� עומד . אלא כשהייה והתעכבות, בסוכה כישיבה פיסית" ישיבה"

 אי� שו� משמעות לשלב שבו האד�, כיוו� שכ�. הוא מקיי� בכ� את המצווה, בסוכה

, א בסוגייתנו"דברי� דומי� אומר הריטב. ואי� צור� לבר� דווקא לפני הישיבה, מתיישב

  :'עובר לעשיית�'והוא ג� מבאר בהרחבה מדוע אי� כא� בעיה של 

"‰˙ÈÈ˘ÚÏ ˙Ó„Â˜ ‰Î¯· ‡‰˙˘ È„Î „ÓÂÚÓ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ , ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ· ÈÎ
˙ÂÎ˘Ó�‰ ,Ô‰· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ‰ÎÂÒÂ ˙ÈˆÈˆÂ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÂ‚Î , ÏÚ Û‡ Ô‰· ÏÈÁ˙‰˘ ÈÙ– ÔÈÈ„Ú 

Ô˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ ‡¯˜� ,‡Ï„ Ô˙ÈÈ˘Ú ¯Ó‚ ¯Á‡Ï È˜ÂÙ‡Ï ‡Ï‡ Â„ÈÙ˜‰ ‡ÏÂ...    
 ÔÂ˘ÏÂ'‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ '‰·È˘È ÔÂ˘Ï Â�È‡ ‰Î¯·· Â�˜˙˘ ,‰¯È„Â ·ÂÎÈÚ ÔÂ˘Ï ‡Ï‡ , ÔÂ˘ÏÂ

 ·Â˙Î‰'Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ·' .‰˙ÚÓ , ‡Â‰˘Î ÒÂÎ‰ ÏÚ Â˙Î¯· ¯„ÒÓÂ ‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ ÏÂÎÈ
·˘ÂÈÓ ,¯‰ È¯·„Î ‡Ï˘Â"· ÓÊÓ"Ï"    

  )‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ·ËÈ¯"Ê ÌÈÁÒÙ ‡ :„"Ò�Î�‰ Ô�È¯Ó‡„ ‡‰ ‰.(  
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שלפיה , �6 שראינו בשיעור הקוד�"א נראה שהוא סובר כשיטת הריב"מדברי הריטב

ולא רק , במצוות המקיימות על ידי תהלי� מתמש� אפשר לבר� ג� בשעת העשייה

.  אפשרות אחרתכאשר אי�, א מאפשר זאת רק בדיעבד"ייתכ� שהריטב, אמנ�. לפניה

וכ� נראה , א מציע זאת א� לכתחילה"משתמע שהריטב" לא הקפידו"א� מהביטוי 

  .מדבריו בהמש� הקטע

וג� לדעתו המצווה יכולה , ש"� מקבל את טענת הרא" הסביר שהרמבד"הגרי

האד� העומד יצא ידי חובה רק במקרה שנכנס לסוכה שלא , אול�. להתקיי� בעמידה

 הוא אינו מקיי� את –וא נכנס לסוכה על מנת לשבת א� ה. על מנת לשבת בה

יש בכ� קיו� , כאשר האד� מבר� בעמידה ורק אחר כ� מתיישב, לכ�. המצווה עד שישב

  .'עובר לעשיית�'של 
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