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בשולח�ֿערו� היא פסוקה הלכה הלוא להבי�: �1יש

ומה מצוה" דבר לכל וכ� לביתֿהכנסת כשהול� לרו� "מצוה

דחסידותא"? "מילי שענינו אבות לפרקי שייכותו

לומר: יש העני� בביאור

לבהזריזותעני� וחפ� שמחה מבטא מצוה, לקיו� בכלל

ליוצרו" רוח נחת ולעשות קונו רצו� לא2"למלאות וכאשר .

הרי בריצה, א� נעשה המצוה קיו� אלא בזריזות מסתפקי�

למעלה ה� המצוה מקיי� אצל והחיות שהשמחה הוכחה זו

אפילו רגילה, בהליכה מסתפק הוא אי� והגבלה מדידה מכל

ומעבר מעל ור� מתאמ� הוא אלא בזריזות, הליכה לא

הרגילי�. לכוחותיו

מצוה לדבר בריצה (כאמור) המתבטאת זו, וחיות שמחה

גמור ביטול לדרגת עצמו את שהביא יהודי מאפיינות �

הוא עדיי� א� כי שלו. מציאותו את מרגיש שאינו עד לקב"ה,

המצוה את יעשה א� א� הרי � ומציאותו ישותו את מרגיש

והשגתו הבנתו לפי � מוגבלת שמחתו תהיה בשמחה,

רק הכלי�". מ� ו"יציאה "ריצה" כא� תהיה ולא � האישית

הוא ששמחתור�כאשר הוכחה בכ� יש המצוה, את לקיי�

"משפיל ג� הוא (באשר העצמי לביטולו עד גבולות פורצת

גופו" ומקל ).3עצמו

בשולח�ֿ שנפסקה ההלכה בי� ההבדל את נבי� זה לפי

מצוה", דבר לכל וכ� הכנסת לבית לרו� "מצוה ולפיה ערו�

למצוה": ר� "הוי � במשנתנו עזאי ב� הוראת ובי�

ריצה על מדובר מיכפשוטהבשולח�ֿערו� א� כלומר ,

מציאותו, ביטול ושל מהגבלותיו יציאה של בדרגה שאינו

בהתא� דברֿמצוה לכל בפועל לרו� עליו מכלֿמקו�

האמת. מצד המצוה לחביבות

והיא חסידות ממידת היא זאת, לעומת עזאי, ב� הוראת

נפש לכל שווה לריצה4איננה רק לא מכוונת זו הוראה .

בעיקר אלא הפנימיכפשוטה, שהיאלתוכנה ה"ריצה", של

חיותהחיות אלא חיות, סת� לא המצוה; שבקיו� והשמחה

נעלה ביטול מתו� רק המתאפשרות מוגבלות בלתי ושמחה

לקב"ה. ביותר

לדבר לרו� החיוב מוטל אחד כל שעל לכ� [והסיבה

כיו� הכלי�": מ� "יציאה של זו בדרגה הוא שאי� א� � מצוה

יסייע עצמו זה ובשמחה, בחיות המצוה לקיו� לרו� שההרגל

במשמעותה היא ה"ריצה" שבה הדרגה אל ויקרבו לו

ה'!] בעבודת מוגבלת בלתי ושמחה חיות � האמיתית
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הסיו� ללא קלה" למצוה ר� "הוי היא: הזק� רבינו גירסת

סיו� מתאי� הדברי� תוכ� מצד הרי להבי�: ויש "כלחמורה",

קודמת במשנה שמצאנו וכפי קלה5זה, במצוה זהיר "והוי

כבחמורה"?

לעני� כי שא� לומר, ההכרח כלזהירותומ� במצוה

לעני� הנה כחמורות, קלות שוות, �ריצההמצוות למצוה

משמיענו עזאי ב� חמורה: למצוה דומה אינה קלה מצוה

צרי� חמורה שלמצוה נבי� ומכ� קלה, למצוה א� לרו� שיש

שאת. ביתר לרו�

הוא: הדברי� הסבר

לקיו� ההתעוררות את מבטאת מצוה לדבר "ריצה"

א. "ריצה": אופני שני ומצאנו ושמחה. חיות מתו� המצוה

אבי� רצו� לעשות כצבי.. ר� הוי.. אומר תימא ב� "יהודה

קלה". למצוה ר� הוי אומר עזאי ב� ב. שבשמי�".

כללית הכנה היא ענינה תימא ב� יהודה של הוראתו

המצוות לקיו� התמסרות מהווה זו "ריצה" ה': לעבודת

המשות� כאשר שוות, המצוות כל זה ולעני� היו�, שבמש�

ה' רצו� שה� הוא, שבשמי�").6לכול� אבי� ("רצו�

לכל ומיוחדת פרטית הוראה עזאי ב� מוסי� כ� על

המצוה קיו� בעת להדגיש יש � קלה" למצוה ר� "הוי מצוה:

ה"נ הפרטי, ענינה וה"מתיקות"את המיוחדת7עימות"

שבכל הוא והחידוש ל"ריצה". אותו תעורר שזו עד שבמצוה,

לידי המביאה ה"נעימות" ישנה "קלה", במצוה א� מצוה,

("ריצה"). ושמחה חיות

קלה למצוה ר� "הוי בלשו� עזאי ב� נקט לא לכ�

שהיא ה"ריצה", עני� את להדגיש רצה הוא כי כלחמורה",

ומוב�, � המצוה של המיוחדת ב"נעימות" מההכרה תוצאה

חמורה. שבמצוה לזו קלה שבמצוה ה"נעימות" דומה שאינה
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ב.1) ו, ברכות עלֿפי יג. סעי ש� הזק� רבינו שולח�ֿערו� יב. סעי צ, סימ� כא.2)אורחֿחיי� סימ� לשו�3)איגרתֿהקודש

בשמחה. ה' עבודת במעלת טו) הלכה ח פרק לולב, (הלכות בשמחה,4)הרמב"� ה' עבודת על ש�) לולב (הלכות הרמב"� כתב ולכ�

גדולה''. ''עבודה היא א.5)שזו משנה ב צ.6)פרק סי' אורחֿחיי� שו''ע אחרי.7)ראה פרשת תחילת אורֿהחיי� ראה
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