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 שהרוצה לראות בימינו נסי� גלויי� ברמה לא פחותה מאלה ,בעל חובות הלבבות כותב
� כל בי� כל הגויי� במשיתבונ� בעי� שכלו בעובדת היותנו קיימי� , המתוארי� בכתבי הקודש

  .נו עד היו�שנות גלות

ועל אחת כמה וכמה בזמנינו , לפני קרוב לאל� שני�, דבר זה נאמר בזמנו של החובות הלבבות
  העובדה שע� ,כאשר עברנו כל כ� הרבה רדיפות והשמדות תחת ממשלות ומעצמות אדירות

  .א פלא מעבר לכל הסבר טבעייישראל עדיי� קיי� ה

ו� כלל ישראל מאז ומעול� לא היה כפי כללי הטבע הנהוגי� כי קי, הסיבה לכ� אינה טבעית
ג� האומות החזקות ביותר של ימי קד� .   שורדתינההטבע בעול� הוא ששו� אומה א.  בעול�

כל הסיבות הטבעיות להצלחה לאומית אינ� מועילות ליותר מכמה מאות .  אינ� קיימי� היו�
  .אי� לה שייכות לנצחיות, ויה בנסיבות טבעיותאומה התל, לכ�.  כפי שההיסטוריה מוכיחה, שני�

היה ש, לא צבא משלווה לו מולדת משלו יתשבמש� כל כ� הרבה שני� לא הי, וקא כלל ישראלוד
�הוא זה שרואה במפלת� של כל האחרי� וממשי� להתקיי� כנגד כל , נתו� למרמס כל גויי האר

  !יות שאינו מסתמ� על הנסיבות הטבע כ�לשוקא בווד, הסיכויי�

מאבק זה נועד לשמש כמעשה אבות סימ� .   שרו של עשו�יעקב אבינו נאבק ע� מלא� , בפרשתנו
, א� הנה.  בלי יכולת לעמוד בכוחות עצמו, המלא� פגע ביר� יעקב ובכ� הפ� אותו לצולע.  לבני�

  .יעקב הוא המנצח

כי , ו בכח חומרירבי שמשו� רפאל הירש מבאר שדבר זה בא ללמד אותנו לבל נתלה את תקוותינ
קא בזכות מסירות נפשנו ומאבק בלתי מתפשר במצב של חוסר והבטחת קיומינו נתונה לנו דו
, עלינו להכיר בכ� שקיומינו נית� לנו היישר מהקדוש ברו� הוא.  יכולת לעמוד בכוחות טבעיי�
  .  והוא תלוי רק בקשר שלנו אתו

אי� אצלנו מצוות המשמשות כמזכרת גרידא .  המשמעות הגדולה של מצוות גיד הנשהג�  אהי זוו
� בתוכנו את הידיעה ועד להפנינהאיסור לאכול גיד הנשה .   נוגעי� להיו��למאורעות שאינ

וקא ווקיומינו נועד להיות ד, אי� לנו רגליי� לעמוד עליה�.   סיבה טבעיתכל בלי שקיומנו הוא
� והבלתי בטוחי� של שאר � הטבעייבלי האמצעי, ה"קשור באופ� ישיר להקבהוא כי , באופ� כזה

  .האומות

, שבברכת יוצר אור בתפלת שחרית" מג� ישעינו"על המילי� .  בוא וראה עד היכ� הדברי� מגיעי�
� אנחנו לישועה נגד מערכת השמי� יכישצר ")א"אבני אליהו שבסידור הגר' בפי(א "מבארי� בש� הגר

ואמר מג� שהוא מרחוק שאי� ,  בעת�שאי� מזל לישראל לתת לה� פרנסה ואכל�, ומשטריה�
   ".כ� אנחנו שוכבי� על מטותינו והוא לוח� מלחמתנו בשמי�, הנושע יודע את ישועתו

וזקוקי� אנו להתערבותו , הרי שבמערכת הטבעית אי� מקו� לאוכל יומיומי בשביל כלל ישראל
יזוק בקשר בינינו ונשי� את כל מגמתנו בח, כאשר נכיר בכ� במלוא התודעה.  ה"הישירה של הקב

 ".         ישראל"נהיה ראויי� לתואר העילאי  או אז �שהוא הסיבה האמיתית לקיומינו, ה"לבי� הקב
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ìàøùéë åðéã íàä øîåî 
�ר �של �תירוצו �מובא �בגמרא �שהחמיץ�' �לאחר �שדריוש יצחק

�יםחשבו�שנותיו�כמלכי�נכר �מביאה�הגמרא�ראיה�.)ד(ובהמשך�,
� �ממה�שאמר �לאלה�שמּיא�'שהחמיץ �ניחוחין �מהקרבין �להון די

�ובנוהי �מלכא �ְלחּיי �ומצלין �י(' �ו �צדקותיו�,)עזרא �עשה �שלא �הרי
�זרעו �וחיי �לחייו �שיתפללו �כדי �אלא �ש, �זו�ואף �סלע האומר

לצדקה�בשביל�שיחיו�בני�ובשביל�שאזכה�בה�לחיי�העולם�הבא�
�זה�צ �דווקא�,דיק�גמורהרי �ש�בישראל�היינו אם�אין�אבל�בנכרי

��.�אין�זו�מעלה�כללמטיבין�לו�כגמולו�קורא�תגר
�)יהושע�ז�יא�('חטא�ישראל'�דרשינן�מן�הפסוק�.)מד(בגמרא�סנהדרין�

�הוא"אע �ישראל �שחטא �פ .� �יבמות �בגמרא �אמרו �על�:)מז(וכן
�גירות �דיני �לענין �שאומרת �הברייתא �הוא�, �הרי �ועלה טבל

�דבריוכישר �לכל �אל �הלכתא, �למאי �הגמרא �ושואלת ומתרצת�,
�ישראל �בת �ומקדש �ביה �הדר �דאי �ביה�, �קרינא �מומר ישראל

�קידושין �וקידושיו �דיני�, �לו �יש �מומר �שישראל �מזה ומבואר
��.ישראל�ואם�קידש�אשה�חלו�הקידושין�ואסורה�היא�לכל�העולם

�.)יח(ן��הוכיח�כן�עוד�מגמרא�קידושי)ה�שלשה"ד.�יבמות�סב(�א"והריטב
שכאשר�רצתה�הגמרא�להוכיח�שהעובד�כוכבים�יורש�את�אביו�

כי�ירשה�לעשו�נתתי�את�'מן�התורה�מהפסוק�שכתוב�לגבי�עשו�
,��דוחה�הגמרא�ודלמא�ישראל�מומר�שאני,)דברים�ב�ה('�הר�שעיר

פ�שהוא�מומר�דינו�כישראל�ולכן�אין�להוכיח�"ומוכח�מזה�שאע
��.ממנו�על�נכרים

� �כתב �סי"�פמ"ב(�ש"הראולכן �ה �ללוות�)נב' �ראשונים�שאסור �ועוד
�ע"בשוממנו�ברבית�משום�שמכשילו�באיסור�לפני�עור�וכן�נפסק�

�סי"יו( �ד �ס' �ר�[).ב"קנט �"אבל �המובאת �בתשובה �כתב בחידושי�ת
�שאף�על�פי�שנחשב�ישראל�מותר�ללוות�ממנו�:)מ�עא"ב(�ן"הרמב

ן�"ש�עוד�ברמב"ועיי,�ש"ברבית�כיון�שמותר�להלוותו�ברבית�עיי
��].)ד"ה�ה"ז�פ"ע(ת�מדברי�הירושלמי�"שמוכיח�כר

�סובר�שמן�התורה�דין�המומר�)י'�ז�סי"אבהע(�ם"ת�מהרשד"בשואבל�
�לקולא �אפילו �גמור �כגוי �שדינו�, �גמרות �בכמה �שמצינו ומה

�כישראל� �שיהיה�דינו �הוא�רק�מתקנת�חכמים�שתיקנו כישראל
��.לחומרא

�קטנות"ובשו �הלכות �סי"ח(�ת �ב �מ)רמ' �כן �סוגייתינו�הוכיח שהרי�,
)�ג"ויקרא�פי,�ח"אסתר�פ(�במדרשדריוש�היה�בנה�של�אסתר�כמבואר�

טהור�,�ר�יודן�ברבי�סימון�דריוש�האחרון�בנה�של�אסתר�היה"א
�וטמא�מאביו �מאמו �כ�התוס"וכ. '� �ה�שנת"ד(כאן �היה�לו�). ואם�כן

�.)יבמות�מה(דין�ישראל�וכדין�נכרים�הבא�על�בת�ישראל� ואף�על�,
,�גמרא�שכשנתן�צדקה�לחייו�וחיי�זרעו�דינו�כנכריפי�כן�אמרו�ב

�ישראל �כאינו �דינו �מומר �שהיה �כיון �שדריוש �ומבואר והטעם�,
משום�שחכמים�לא�נתנו�למומר�דיני�ישראל�אלא�לחומרא�ולא�

י�בסוגייתינו�טעם�שינוי�דינו�של�"ויש�להעיר�שלדברי�רש[לקולא�
��].נכרי�אינו�מחמת�דין�נכרי�שבו�אלא�מחמת�המציאות

��

 äðååë úåëéøö úåöî  
åøéáçì íãà ïéáù úåöîá  

�לצדקה�בשביל�שיחיה�'בגמרא�מובא�הברייתא� האומר�סלע�זו
',�ובשביל�שאזכה�בה�לחיי�העולם�הבא�הרי�זה�צדיק�גמור,�בני

�מכל�מקום�קיים�מצות� �לטובת�עצמו �שכוונתו ומבואר�שאפילו
��.צדקה
� �ציוןבספר �ד(�אהבת �י �בפ"דרוש �ואיתא �דב"ה �ב)ב"ק �אביו��מביא שם

�ביהודה �שבשאר�הנודע �שאף �האלו �הגמרא �מדברי �שלמד
המצות�הדין�הוא�שצריך�כוונה�לצאת�ידי�המצוה�בעשייתן�ואם�

� �וכמבואר �יוצא �אינו �כיוון �סי(�ע"בשולא �ס' �מקום�,)ד"ס �מכל
ומביא�,�במצות�צדקה�יוצא�אפילו�אם�לא�כיוון�לשם�מצוה�כלל
� �משום �מצות �לשאר �צדקה �בין �החילוק �טעם שבשאר�בשמו

�ועיקר� �המצוה �בעצם �תועלת �אין �למקום �אדם �שבין מצות
ולכן�אם�לא�כיוון�',�תכליתה�הוא�בעצם�עשייתה�שעושה�רצון�ה

�כלום �עשה �לא �רצונו �עשיית �לשם �עשה �ולא �כן�, �שאין מה
�תועלת� �יש �הכי �אפילו �מצוה �מחשבת �בו �שאין �אף בצדקה
�חילוק�להעני�אם �ואין �נהנה�ממנו �ופעולה�בעשייתו�דהא�העני

��.מקבל�אותה�צדקה�לשמה�או�לא
�הוא� �לחבירו �אדם �שבין �המצות �תכלית �שעיקר �היסוד ועצם

�פרשת�יתרו�ל�בגור�אריה"המהרכבר�כתב�כן�,�שיהנה�את�חבירו
�שנותן�טעם�בדברי�הפסוקים�הכתובים�בלשון�רשות�,)שמות�כ�כב(

ובטעם�הדבר�,�)ה�כדריש"ד.�ג(י�לעיל�"פ�שהם�חובה�והביאם�רש"אע
�כי�במצות�אלו�אם�יקיים�אותם�רק�מפני�מצות�ל"כותב�המהר

.�אלא�צריך�שיעשה�מרצונו,�ה"המלך�אין�הדבר�לרצון�לפני�הקב
� �שכתוב �מה �לענין �גם �מסביר �דבריו �תלוה'ובהמשך �כסף '�אם

וכן�אם�הלוה�כסף�כאילו�מקיים�,�'ל"�בלשון�רשות�וז)שמות�שם�כד(
�מצוה �זה �אין �המלך �גזירת �הלוואה�, �מצות �שיהיה �צריך כי

�טוב �בלב �מרצונו ,� �בנתינה �אף �י(כדכתיב �טו �ירע��')דברים ולא
��.�'לבבך

�ב�סוף�סי"ח(�ת�התעוררות�תשובה"בשוכ�גם�"וכ �מתוך�סברא�זו�)ו'
ומביא�גם�מה�,�שאין�צריך�כוונה�בכל�מצות�שבין�אדם�לחבירו

בהיתה�סלע�צרורה�בכנפיו�ונפלה�)�ויקרא�ה�יז(ת�"י�עה"שכתב�רש
ע�"וע.�ה�קובע�לו�ברכה"שהקב,��בההימנו�ומצאה�העני�ונתפרנס

�ב�סי"ח(�ת�מנחת�יצחק"שו �שכתב�סברא�זו�לענין�מצות�)פד�אות�ז'
��.ביקור�חולים

�מאריך�בזה�)ג�אות�ב"ב�פכ"ח(�אהבת�חסד�בספרו�החפץ�חייםאבל�
ודוחה�הראיה�,�וסובר�שגם�במצות�צדקה�וכדומה�לו�צריך�כוונה

ל�שיחיה�שמה�שאומר�בשבי,�מהנותן�צדקה�בשביל�שיחיה�בנו
�מצוה �לשם �גם �מכוון �שאינו �מחייב �אינו �בנו �הוא�, �מכוון אלא

�לשניהם �עושה�אלא�בשביל�שיחיה�בנו, ,�אבל�אם�באמת�אינו
��.לא�קיים�המצוה

� �עוד �פוראה �סי"או(�דיםמגרי �ח �מש' �סק"תרצה �)א"ז שנה�במ�ומובא
�שאפשר�שצריך�כוונת�מצוה�במצוות�משלוח�)ד"סק(�שם�רורהב

�לאביוני �ומתנות �םמנות �בהנ, �תלוי �זה �מצות�"ואולי �בשאר ל
��.שבין�אדם�לחבירו

 'ה ד"ר 'ה ג"ר

בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבי�
.)'ה ד"ר(   זכית� לכת� אופיר

�ה �לעכוהתיחסות �שגל �שלה �החביבות �דתכונת �יתכן �הלזו �ולא"שכר ם
�במס �כדאיתא �העזות �מדת �בו �דיש �לפי �הוא �לישראל �ג' �ביצה �הם' .עזין

�והעזות�מנגדת�לתורה�כדאמרינן�התם לכן�כאשר�התורה�חביבה�לישראל.
�השגל �לחביבות �להם �מנגדת �היא �מכלבא. �עניא �לית �עוד �ואמרו וכאשר.
�ה �בתכונת �לשגל �מנגדים �התורהישראל �של �חביבות �בשכרם. �להם ניתן

�.תכונה�ההפכית�שהיא�העושר�של�כתם�אופיר�שהוא�מנגד�לעוני�של�כלבא
)íéãåîìá òåîùì(

 î øåãî"çøôå øåúôë " êåúî'àúáéúî' 

למלכי ישראל אבל למלכיאמר רב חסדא לא שנו אלא 
.)'ה ג"ר(   אומות העול� מתשרי מנינ�

)שמות�יב�כב(�מה�כתיב�בפרשה�,)שמות�יב�ב(דבר�אחר�החדש�הזה�לכם�
ד"הה,��לנגוף�את�מצרים'הועבר�)�שמות�יב�כג(',�ולקחתם�אגודת�אזוב�וכו

�ט( �כג �במדבר �וכו) �מראש�צורים�אראנו �כי �האבות�וזכו', �שבאו �כיון אמר,
,לכך�כתיב�כי�מראש�צורים�אראנו',�ל�אלו�אני�מכונן�העולם�וכוה�ע"הקב

אין�אגודה�פחות,�ל�לכך�ולקחתם�אגודת�אזוב"ורצ).�ו�ז"ר�פט"שמו(עד�כאן�
�מג �יג(' �).סוכה �ג, �זכות �על �להורות �אבות' �לכם, �החדש�הזה �אמר �כן ועל

כי�עד�היום�היתה�הנהגת�העולם�מתשרי�שהוא,�אבות'�דייקא�שאתם�בני�ג
� �ולא�היה�קיום�לעולםדין ,� �מנינין �אומות�העולם�מתשרי ה"ר(על�כן�מלכי

על,�וההנהגה�הוא�בחסד�שהוא�בניסן,�מה�שאין�כן�כעת�יש�יסוד�לעולם,�).ג
)äìëã àøâà(   .ומלכי�ישראל�מניסן�מנינן,�כן�החדש�הזה�לכם�דייקא

��
î øåãî"çøôå øåúôë " êåúî'àúáéúî' 



 'ה ו"ר 'ה ה"ר

ïáä ïåéãô úåùòì øùôà éúîî  
� �רבה�בר�שמואל אמרה�תורה�מנה�'בגמרא�מובאת�מימרא�של

�חדש �וקדש �ימים �בין�', �יש �שכידוע �אף �שעל �לומדים �אנו ומזה
�ה �מלבד �למולד �י"כמולד �עוד �יום �ותשצ"ט �שעות �חלקים�"ב ג

� �פ(�ם"ברמבוכמבואר �החודש �ה"קידוש �)ג"ו �לקדש�, �אין �מקום מכל
החודש�באמצע�היום�ולעשות�חציו�מחודש�אחד�וחציו�מחודש�

ודבר�זה�נלמד�ממה�.�אלא�מקדשים�את�החודש�ביום�הבא,�אחר
� �בתורה �ימים'שכתוב �חדש �עד �כ(' �יא �במדבר �בגמרא�) כמבואר

��.).ה(מגילה�
�,)במדבר�יח�טז('�ופדויו�מבן�חדש�תפדה'והנה�לענין�פדיון�הבן�נאמר�

�שמלאחר�חודש�.)מט(ופירושו�לפי�שיטת�חכמים�במשנה�בכורות�
�ע"בשווכן�נפסק�.�א�ואילך�מתחיל�המצוה�לפדותו"דהיינו�מיום�ל

ולענין�בדיעבד�.�א"�שאין�פודין�הבכור�עד�יום�ל)יא'�שה�סעי'�סי(ד�"יו
��).יג'�ישם�סע(ע�"עיין�שו

�ח"והב �סי(�ביורה�דעה �סעי' �שה �אין�)יד' �הבן �פדיון �מחדש�שלענין
ב�"ט�יום�י"אלא�כיון�שעברו�כ',�צריך�להמתין�שיעבור�כל�היום�ל

ומוכיח�כן�מדברי�,�כבר�ראוי�הבן�לפדייה,�ג�חלקים"שעות�ותשצ
�סי(�היראים �,)קמ' �גם �פסק �סי(�בתשובה�וכן �ישנות �פסק�).קכה' �וכן

��.ח"�וכדברי�הב)יט,�ק�יב"ד�שם�ס"יו(�ך"הש
� �הדשן"בשואבל �תרומת �סי�(ת �רסט' �פודין�) �אין �שלעולם מבואר

בערב�שבת�אין�פודין�אותו�'�ולכן�כתב�שאם�יוצא�יום�ל',�ביום�ל
�ב"עד�יום�ל �פסק�בשו. �שם(ע�"וכן �עד�לאחר�השבת) �פודין .�שאין
�שאין�פודין�עד�)שם(ח�"והביאו�הב)�ז'�סי(�ל"ת�מהרש"בשווכן�פסק�

��.�השבתלאחר
�"�אוא"ובמג �סי(ח �סק' �הב)ח"שלט �דברי �עליהם"�הביא �וחלק ,�ח

�הפסוק� �מן �שלמידים �בסוגייתינו �בגמרא �שאמרו �ממה והוכיח
�יום�שלמים�דוקא'�שחודש�הוא�ל ואם�כן�הוא�הדין�לכל�מקום�,

שאין�)�ק�כז"ס(�שם�במשנה�ברורהוכן�פסק�.�שנאמר�בתורה�חודש
�)מב'�שם�סעי(יורה�דעה��ערוך�השלחןע�"וע.�לפדות�ביום�השלשים

�המג �של �זו �בקושיא �השו"שמאריך �כדעת �ופוסק �שאין�"א ע
��.שיםולפדותו�לפני�סוף�יום�השל

��

úñðëä úéáì øãåðá øçàú ìá  
,�בנדר'�בל�תאחר'בגמרא�מבואר�כל�הדברים�שיש�בהם�לאו�של�

�נדבה �דמין, �ערכין, �חרמין, �הקדשות, �חטאות, �אשמות, ,�עולות,
��.פאה,�שכחה,�לקט,�בכור,�מעשר,�צדקה,�שלמים

�ב�סי"ח(�ז"ת�הרדב"בשו �חו)תרחצ' �צדקה�"�נשאל�בבן ל�שנדר�ליתן
�האם� �בירושלים �הכנסת �לבית �למאור �שמן �או �ירושלים לעניי

�עובר�בבל�תאחר�בזה �בל�"והרדב, �דין �מחלק�בזה�וכותב�שאין ז
�דאורייתא� �עשה �מצות �שאינה �כיון �הכנסת �לבית �בנודר תאחר

�לעכבו �לו �מותר �ולכן �מ, �כדי�אבל עות�עניים�חייב�לשלחם�מיד
��.�שלא�יעבור�בבל�תאחר

,��שם�שכל�זה�שבמעות�עניים�חייב�לשלוח�מידז"הרדבעוד�כתב�
�הכסף� �לשלוח �בטוחה �דרך �לו �ויש �מצויות כשהשיירות

�לירושלים �חיוב�לשלחם�עד�שיהיה�לו�, אבל�אם�לא�ודאי�שאין
�בטוח �דרך �"וע. �ו(�מאיריע �צדקה"ד. �ה �שהנוד) �שנראה�לו ר�שכתב

��.ש"עיי,�רגלים'�ליתן�לעניי�עיר�אחרת�אינו�עובר�עד�ג
,�ל"מבאר�בדיני�בל�תאחר�וז)�ת�קנז"ל(�המצות�ם�בספר"הרמבאבל�

וכן�כל�מה�שדומה�לקרבן�כגון�שידור�לבדק�הבית�או�לצדקה�או�
�לו �והדומה �הכנסת �לבית �לבדק�. �הנודר �שגם �בדבריו ומבואר

� �ודלא �תאחר �בבל �עובר �כנסת �בית �או �ז"כרדבהבית �כתב�. וכן
ת�הסובר�"�שעובר�בבל�תאחר�אלא�שהוסיף�כדברי�ר)שם(�המאירי

� �לבד[שבזמנינו �הצדקה �שחילקו �בזמנם �היינו �מסרם�, ולא
�לגזברים �בל�תאחר] ��בצדקה�שכל�אדם�נודר�על�דעת�עצמואין

��.ש"�עיי���������������������������������������
��

 øçàú ìáá øáåò ä÷ãöá íâ íàä
ä íàäå íåé ìëáà÷åã íåé ìëá ïåùì  

�ש �כיון �רבא �ואמר �קרבן �להביא �אדם �שלשה�נדר �עליו עברו
�הביאורגלים �תאחר�ולא �בבל �עובר �ויום �יום ��בכל והסתפק�.
�מיד�"בשו �נתן �לא �אם �צדקה �לענין �הדין �מה �החכמה �בצל ת

� �לעיל �רבא �שאמר �כמו �תאחר �בבל �.)ו(ועבר �כן �ע"בשו�ונפסק
�סי(יורה�דעה� �ס' �מיד�בבל�תאחר�שבצדקה�עוברים�)ג"רנז האם�,

�בקרבן �וכמו �ויום �יום �בכל �עובר �יום�. �בכל �האם �הסתפק ועוד
מ�לדידן�לענין�"ונפק,�ויום�הוא�דוקא�ואינו�עובר�אלא�בסוף�היום

�הצדקה� �את �נתן �שלא �אחר �איסור �עדיין �שיש �להצד צדקה
�לפניו �כשעמד�העני �שמא�, �ורגע�או �רגע אם�עובר�מעתה�בכל

�מיד�אלא� �חייב�למהר�ליתן �עובר�בבל�אינו עד�סוף�היום�שאז
��.תאחר

�ה�אמר"ד(�א"הריטבומביא�מה�שכתב� �'ל"בזה) �בצדקה�, �הדין וכן
.�'וכו'�כל�היכי�דקיימי�עניים�אפילו�לאלתר�כל�שעה�עובר�עליו

וגם�שבכל�יום�,�ומבואר�בדבריו�שגם�בצדקה�עובר�בכל�יום�ויום
��.א�כתב�בכל�שעה"ויום�לאו�דוקא�שהרי�הריטב

�סובר�שהלשון�בכל�יום�)תקו�אות�י'�ח�סי"או(�רת�אבני�נז"בשובל�א
�אחד �לזמן �נחשב �יום �שכל �משום �והטעם �בדוקא �הוא .�ויום

�שכתב�)ב"א�ה"פ(�בהלכות�מילה�ם"הרמבומביא�לדוגמא�גם�דברי�
ד�אז�כשיגדל�הוא�חייב�למול�את�"שמי�שלא�מל�אותו�אביו�ובי

�עצמו וכל�יום�ויום�שיעבור�עליו�משיגדל�ולא�ימול�את�עצמו�,
ם�גם�כן�לכתוב�"הרי�שדייק�הרמב.�הרי�הוא�מבטל�מצות�עשה

.�שאינו�עובר�אלא�בכל�יום�שהוא�זמן�בפני�עצמו'�בכל�יום�ויום'
א�עם�"שרוצה�ליישב�דברי�הריטב)�אות�ז(�שם�בצל�החכמהועיין�

��.האבני�נזר
�הרמב �מדברי �נזר �האבני �ראיית �מילה"ובגוף �לענין �ם הנה�,

�אברהם"בשו �דבר �סי"ח(�ת �א �ומילה��)לז' �בזמנה �מילה �בענין דן
�קודמת �איזו �בזמנה �שלא �אברהם�שהמילה�שלא�, �הדבר ופסק

�קודמת �בזמנה �באיסור, �עובר �מל �שאינו �שעה �שבכל ,�כיון
�היום"משא �סוף �עד �עובר �אינו �בזמנה �במילה �כ וכותב�.

ם�בכל�יום�ויום�"בתשובתו�שדבר�פשוט�הוא�שמה�שכתב�הרמב
�הוא �דוקא �לאו �עשה �מצות �מבטל �הוא �ורגע�אל, �רגע �בכל א

�הכא� �שייך �דמאי �שלם �יום �עליו �עבר �שלא �פי �על �אף עובר
'�ב�סי"ח�(בתשובה�אחרתוביותר�תוקף�כתב�.�שיעורא�דיום�כמובן

�שכתב�)ו"ט�מ"פי(�ם�בפירוש�המשניות"הרמב�להוכיח�כן�מדברי�)א
�וגו �עונשים �לכלל �והגיע �הילד �גדל �שאם �גופא �מילה '�לענין

�מי �עצמו �את �למול �הוא �דונתחייב �זה�, �הרי �מל �שלא �זמן וכל
וממה�שלא�כתב�עובר�בכל�יום�,�עובר�על�מצות�עשה�עד�שימול

��.�משמע�שעובר�תמיד�בעשה
�בפשיטות�שבכל�"ועיי �והבין �מסוגייתינו �גם �כן �שהוכיח �עוד ש

�דוקא �לאו �רבא �שאמר �יום �אחרת. �סי(�ובתשובה �שם �מביא�)ב'
��.ש"עיי,�ל"�הנא"בריטבשמצא�דבר�זה�

 
.)'ה ו"ר(   פי� זו צדקהב

�הכל"נ �יקח �במותו �לא �הנה �כי �ל �ומע, �המצות �רק"ורק �שנותן �והצדקה ט
�אותם�יקח�עמדו �לעבור�את�הגבול�ושמה�לא. �האיש�הדרוש�לו והוא�כמו

�לעבור�לא�בכסף�ולא�בזהב �לו �יתנו �אבני. מה�הוא�עושה�קונה�בעד�כספו
�קרבו �אל �ויבלעם �חפץ �יקי, �הגבול �את �יעבור �ויחליפםוכאשר �כפו �על אם

מה,�כן�הוא�האדם�במותו�לא�יוכל�להעביר�עמו�לא�כסף�ולא�זהב.�במחיר
ט�וצדקה�והמה�אבני"איש�החכם�עושה�מחליף�הוא�את�כספו�במצות�ובמע

�קרבו �אל �ויבלעם �החפץ �השופטים, �לפני �יציגם �הגבול �את �יעבור וכאשר
�ומחירם�רב�מאד �פנינים�בפ. �להוביל �לפנים �היה�המנהג �כי יוס�מאמרםאו

�שמא�מרגליות�טמונות�בפיו"ז �לו �ויחבק �ל �רז. �זו"וזה�הוא�שדרשו �בפיך ל
)íéøùé çøåà(  �.צדקה

��
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�צדק"בשו �צמח �קרוכמאל(�ת �סי, �נ' �פרסטיץ�) �קהילת �ממנהיגי נשאל
שהיה�להם�בבית�הכנסת�על�דלתי�ארון�הקודש�מבפנים�נייר�קטן�
�אלהים� �מזמור �ופסוקי �המנורה �צורת �עליו �מצוייר �שהיה דבוק

�יחננו�בין�קני�המנורה ויחיד�אחד�שהיה�נראה�לו�שאין�ציור�זה�,
מהודר�ונאה�הסיר�הנייר�הזה�ועשה�משלו�צורת�מנורה�מצויירת�
בגוף�דלתי�ארון�הקודש�ופסוקי�המזמור�כתובים�על�קלף�דבוקים�

�המנורה �פרקי �בין �נאה�ויפה�מאוד, �בציור �והכל �שלא�. ועשה�כן
או�וכשר.�בידיעת�ראשי�הצבור�והגבאים�הממונים�על�בית�הכנסת

אחר�שנים�עשר�.�את�הציור�שתקו�אף�על�פי�שלא�שאל�את�פיהם
�המנורה �תחת�ציור �והדביקו �קלף �על �יום�חתם�שמו �בזה�, וכתב

�הלשון �פלוני, �בן �פלוני �עשה �אשר �המנורה �מעשה �וזה ומיד�.
�איך� �אחריו �לרנן �התחילו �עשה �כן �כי �הקהילה �מנהיגי כשראו

��.מחות�על�ידווהיו�מתווכחים�בזה�כדי�ל,�מלאו�ליבו�לעשות�כן
�שכתב�)תקפא'�א�סי"ח(�בתשובה�א"הרשבוהביא�בצמח�צדק�מדברי�

� �בזה �מן�בכיוצא �ולא �הדין �מן �לא �לעכב �יכולין �הציבור שאין
�הראוי �בשלו�, �שמו �להזכיר �ידו �על �מעכב �מי �כי �לא �הדין מן

�חבירו �בשל �מעכב �אדם �אין �ובהקדשו �מידת�, �זה �כי �הראוי ומן
,�כדי�ליתן�שכר�לעושי�המצוהחכמים�ומדת�וותיקין�להזכיר�שמו�

�מצוה �עושה �ומפרסמת �כותבת �שהיא �הוא �התורה ,�ומידת
�וכן� �בבועז�שהצביט�לה�קלי ופרסמה�שראובן�הציל�את�יוסף�וכן

ואמרו�חכמינו�זכרונם�לברכה�אלמלא�,�באהרן�וראך�ושמח�בלבו
�לאביו �היה�מוליכו �שהתורה�יפרסם�על�כתיפו ,�היה�יודע�ראובן

�שתפרסם�מצוותו�תרנגולים�פטומים�היה�ואלמלא�היה�יודע�בועז
ואלמלא�היה�יודע�אהרן�שהתורה�תכתוב�עליו�בתופים�,�מאכילה

הרי�דעל�ידי�שיתפרסם�המצוה�על�,�ובמחולות�היה�יוצא�לקראתו
��.ידו�יוגדל�העליה�ביתר�שאת�ויתפרסמו�עושי�המצוה

� �כתב �צדקאך �הרשבבצמח �נידון �בין �השאלה"�לחלק �לנידון ,�א
�שדו �לומר �עם�שנראה �מלכתחילה �הסכימו �במקום�שהצבור וקא

בזה�כתב�,�המנדב�שהוא�יהיה�זה�שינדב�את�הדבר�לבית�הכנסת
�נדבתו"הרשב �על �מלכתוב�את�שמו �בידו �יכולים�לעכב .�א�שאין

אבל�בנידון�השאלה�שמעצמו�הלך�יחיד�וצייר�המנורה�על�דלתות�
יכולים�הצבור�למחות�בעיקר�מעשיו�ולומר�שאין�נח�,�ארון�הקודש

ם�מה�שהוא�צייר�משלו�אלא�הם�רוצים�שיבא�הדבר�מנדבת�לה
כיון�שנהגו�במנהג�זה�בכל�הקהילות�לכתוב�מזמור�למנצח�,�כולם

בצורת�המנורה�על�דלתות�ארון�הקודש�על�פי�מה�שמצאו�בספרי�
�הפורענות �מפני �מגן �זה �שדבר �האחרונים �זה�, �דבר וחושבים

�יכולים�הם�ולכן.�למצוה�גדולה�ורוצים�שיהיה�לכולם�חלק�במצוה
�היחיד� �יעשנה �ולא �משלהם �המצוה �לעשות �רוצים �שהם לומר

�משלו �הוא�. �הרי �משלו �היחיד �אותה �שכעושה �שאף �לומר ואין
,�כיון�שיש�לחוש�שמא�לא�ימסרנה�לצבור�יפה�יפה,�מוסרה�לצבור

�וחכמים� �יוסי �רבי �שנחלקו �קיח(וכמו �מציעא �.בבא �בתוס, �דבריהם '�הובאו

�ד �שמא"בסוגין �ה �חוששים) �לצבוראם �ימסרנו �לא ��שמא ולדעת�,
�ודאי� �ולדעתם �לצבור �ימסרנו �לא �שמא �תמיד �חוששים חכמים

ואף�רבי�יוסי�שסובר�,�יכולים�הצבור�למחות�ביד�היב�הכל�משלו
�לצבור �ימסרנה �לא �שמא �חוששים �שאין �כשאין�, �דווקא היינו

�נדבתו �על �שמו �חותם �הוא�, �הרי �נדבתו �על �שמו �כשחותם אבל
�מוצי �שאינו �מוסרה�לגמרי�מגלה�דעתו �ואינו א�את�המצוה�מידו

ולכן�באופן�זה�יכולים�הצבור�למחות�בידו�אף�לדעת�רבי�,�לצבור
��.יוסי

� �בסוגייתינו �התוספות �הקשו �באמת �שמא"ד(אך �שבסוגין�)ה �ממה
מבואר�שדבר�פשוט�הוא�שאין�חוששים�שמא�לא�ימסרנו�לצבור�
�בדבר �ורבנן �יוסי �רבי �נחלקו �מציעא �בבבא �ואילו �,�בשלמות
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� �הפסוק �מן �דרשו �ד(בגמרא �פא �הוא��')תהלים �לישראל �חק כי
שאין�בית�דין�של�מעלה�נכנסין�לדין�אלא�'�משפט�לאלקי�יעקב

��.אחרי�שבית�דין�של�מטה�קידשו�את�החודש
� �אדםוכתב �ס(�בחיי �כד �ר)י"כלל �הגאון ��בשם �פסוולר�' אבלי

,�ש�אינו�חוזרשהטועה�בליל�ראש�השנה�ולא�אמר�המלך�הקדו
�יעלה� �אמר �ולא �שהטועה �חודש �ראש �לגבי �מהדין �כן ולמד

�חוזר �ויבוא�במעריב�אינו �את�, �מקדשין �בית�דין ומטעם�שאין
��:).ל�(החודש�בלילה�כמבואר�בגמרא�ברכות

� �עליו �חיים"בשווהקשה �מים �סי"ח(�ת �א �י' �אות �שכתב�)כב �ממה
�יונה �יט(�ברכות�רבינו �של)ה�שאין"ד. �ראש��שיש�אומרים�שדינו

�ראש�חודש�שאם�לא�הזכיר�יום�טוב�בלילה�אינו� השנה�כמו
�בלילה �החג �מקדשין �שאין �כיון �חוזר �דחה�. �יונה �רבינו אבל

הדבר�וכתב�שאפשר�לחלק�שהיות�וראש�השנה�גם�לילו�אסור�
בעשיית�מלאכה�לכן�יש�גם�ללילו�דין�יום�טוב�ויש�עליו�חיוב�

ואם�כן�.�תפילת�יום�טוב�אף�על�פי�שלא�קידשו�עדיין�החודש
�חייב� �הקדוש�שאם�לא�אמר �המלך �לענין לכאורה�הוא�הדין

�לחזור �אדם, �החיי �ושלא�כדברי �סי(�ובשער�הציון. �סק' �,)ד"תקפב
�להקשות �הוסיף �ראש�, �בתפילת �התפילה �את �וסיים שמאחר

�שסיים� �במה �חובתו �ידי �יצא �איך � �חול �בתפילת �ולא השנה
�ראש �לתפילת �ולא �חול �לתפילת �רק �ששייך �הקדוש �בהאל

�השנה �דסתרי, �תרתי �זה �והרי �שסיים�. �מדובר �ששמא וכתב
,�עתה�את�ברכת�האל�הקדוש�ועוד�לא�התחיל�בברכת�היום

�כולה� �תפילתו �לסיים �שצריך �זה �באופן �הוא �הדין ובאמת
�סתירה �בלי �חול �כתפילת �שמצאנו�. �שאף �כך �על �הקשה אך

י�שאפשר�שיוצאים�בליל�ראש�השנה�בתפילת�"שהסתפק�בתר
�מצאנו�היתר�לסיים�לכתחילה�בליל�ראש�מכל�מקום�לא,�חול

��.השנה�בתפילת�חול
�שלמה"ובשו �סי(�ת�בנין �והוספות �תקונים ��אגרות�משה�ת"ובשו�)יח'

�ח"או( �סי"ח �א �עפ)קע' �אדם �החיי �דברי �ליישב �הגמרא�"�כתבו י
�בסוגייתינו �מעלה�, �של �דין �בבית �המשפט �שאין שמבואר

�החודש �מקדשין �דין �שבית �עד �מתחיל �ש, �ומה אנו�והואיל
�)ה�המלך�הקדוש"ד:�יב(י�בברכות�"אומרים�המלך�הקדוש�פירש�רש

לכן�כיון�שבליל�,�שופט�העולם�בימים�אלו'�שהוא�על�שם�שה
�בלא� �חוזר �אינו �לכן �המשפט �התחיל �לא �עדיין �השנה ראש

ט�ודאי�שגם�"אבל�לענין�אם�לא�הזכיר�יו,�אמר�המלך�הקדוש
שבת�גם�וכתבו�האחרונים�שבזה�מיו.�החיי�אדם�מודה�שחוזר

�אדם �החיי �על �ברורה �המשנה �קושית �לומר�, �יש שבאמת
ואף�על�,�שמסיים�תפילתו�כתפילת�יום�טוב�ולא�כתפילת�חול

�דסתרי �תרתי �משום �בזה �אין �כן �פי �הקדוש�. �המלך שברכת
�תלוי �הדין�אינה �בתחילת �אלא �היום �של �בהתקדשותו ה

�והמשפט �מתפללים�, �ולכן �היום �התקדש �שבלילה �אף ולכן
�טוב �כיום �היום �בברכת �הקדוש�, �המלך �בברכת �מקום מכל

�אינו� �והמשפט �שהדין �כיון �הקדוש �בהאל �לחתום אפשר
ולכן�אין�בדבר�משום�תרתי�,�מתחיל�עד�יומו�של�ראש�השנה

��).מו'�א�סי"ח(��דברי�נחמיהת"בשוע�מה�שתירץ�בזה�"וע.�דסתרי
��

 )'ה דף ז"ר(המשך 

�כתב�שיש�לומר�שבדיעבד�ודאי�אין�חוששים�שמא�לנרובערוך�
ולפי�זה�.�לא�מסרו�לצבור�יפה�ובסוגייתינו�מדובר�לענין�דיעבד

� �"בשוכתב �יצחקת �שוית(�גבורות �גלחיתבענין �בלשון �על�)י �לחלוק
�צדק �הצמח �ימסרנו�, �לא �שמא �חוששים �אין �שבדיעבד שכיון

�אחר�מעשה� �הצבור�יכולים�לעכב�עליו �אין לצבור�יפה�אם�כן
�לנקוט �יש �שבדיעבד �כיון �במקומה �נדבתו �את �מלהשאיר

���).ש�עוד"ועיי(מסירה�גמורה��לצבור�שמסרה�������������
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� �הפסוק �מן �שלמידים �הדין �מובא �לב(בגמרא �כג '�בתשעה�')ויקרא

�כיפור �יום �בערב �הקודש �על �החול �מן �להוסיף �שיש וכתבו�.
� �ור"ד(התוספות �ע"ה �במה�) �די �שבת �תוספת �מצות �לקיים שבכדי

�משהו �שיוסיף .� �ביצה �במסכת �התוספות �ל(אבל �דהא"ד. �ה דייקו�)
�ש�שיעור�לתוספת�זומהגמרא�שם�שי ש�במסכת�"וכן�כתב�הרא,

� �סי"פ(ברכות �ד �צריך�).ו' �כמה �נתברר �לא �מקום �שמכל �וכתבו
ועיין�.�להוסיף�ולכן�יש�להפסיק�לאכול�בערב�יום�כפור�מבעוד�יום

��.שדחה�את�ראיית�התוספות)�ה�תנן"ד:�טז(ן�במסכת�ביצה�"ר
�מהר"ובשו �זרוע"ת �אור �סי�(ח �קפה' �מחודש) �דבר �כתב שבספר�,

�לעשות� �הירושלמי �בשם �כתב �הראשונים �לאחד �הבושם ערוגת
,�ח�שאין�העולם�נוהגין�כן"ותמה�המהר,�תוספת�שבת�שתי�שעות

ולכן�מפרש�שכוונת�הערוגת�הבושם�היא�לומר�שמשעתים�לפני�
ויסוד�.�השבת�אפשר�לקבל�עליו�השבת�אבל�לא�שיש�חיוב�בדבר

�ב �הוא �שבת �תוספת �שזמן �הדברים �במנהג' �גם �הביאו י�שעות
�"מהרא �הל(ק �)ש"ע' �מהרי"בשו�ומשם �סי(�ל"ת �החדשות �ד' �אות �)מה

�ובביאור�הלכה�).ט"שם�סק�(ומגן�אברהם�)רסא'�סי(ומשם�בדרכי�משה�
�שכתב�שזמן�תוספת�שבת�א"המגהביא�דברי�)�ה�קודם"ד�ד"רסג�ס'�סי(

והבין�בזה�בביאור�הלכה�,�הוא�שתי�שעות�קודם�צאת�הכוכבים
�שב �לקבל �אפשר �אי �לדעתו �קודם�שגם �ורביע �שעה �לפני ת

�המנחה �פלג �שהוא �השקיעה �המג, �כתב �שיכולים�"ולא �אלא א
�לקבל�שבת�כג �השקיעה�שהוא�ב' �שעה�לפני �רבעי שעות�לפני�'

�תם �דרבינו �הכוכבים �צאת �שלמעשה�, �הלכה �בביאור וכתב
�הלבוש� �שדעת �ובפרט �מאז �שבת �ולקבל �זה �על �לסמוך יכולים

�שקיעת�א�היא�שאפשר�כבר�לקבל�שבת�שעה�ור"והגר בע�לפני
��.החמה

�כתב�שיטה�)הוצאת�מקיצי�נרדמים(�שלפנינו�ערוגת�הבושםאבל�בספר�
�,)לבעל�ספר�חסידים(�ספר�הכבוד�בשם�)224'�ועמ,�186'�א�עמ"ח(זו�פעמיים�

�לאחריה �ושעה �שבת �לפני �שהכוונה�שעה �להדיא �שם ,�ומבואר
� �כן �רבהומדייק �ממדרש �הפסוק�)ט"פ(�בראשית �על �שם �שאיתא

�ערב' �יום�הששיויהי �בקר ��ויהי �ל"בזה', �שעה�, �זו �יודן �רבי אמר
�העולם �מלאכת �נגמרה �ובה �קדש �על �מחול �שמוסיפין ,�יתירה

�השבת �על �שעה �להוסיף �שיש �מזה �ומדייק �הן�. �מבואר �זה ולפי
וגם�,�שחיוב�יש�בדבר�לפי�דעה�זו�לקבל�שבת�שעה�לפני�הלילה

�תוספת�שבת� �זמן �משום�שלדעתם �אינו �זו �שיטה �שיסוד מבואר
,�אלא�שהוא�שיעור�שעה,�רבעי�שעה�לפני�שקיעת�החמה'�וא�גה

ולסוברים�שכל�שעות�היום�מונים�מהזריחה�עד�השקיעה�יהיה�
�השקיעה �לפני �זו �שעה �שיעור �הם�, �היום �שעות �שכל ולסוברים

�מצאת� �זה �שעה �שיעור �יהיה �צאת�הכוכבים �עד מעלות�השחר
ו�דעת��מביא�בעצמ)224'�עמ(�בערוגת�הבושםומכל�מקום�.�הכוכבים

�התוס �משהו' �בתוספת �שדי ,� �מביא �יראיםוכן �סי(�מספר ,�)רעד'

��.וכמנהג
�הבושם �שמוסיפים�ובערוגת �שאמר �המדרש �בדברי �לפרש �צידד

שהכוונה�לחצי�שעה�לפני�שבת�וחצי�שעה�,�שעה�לתוספת�שבת
�שתוספת�)פרשת�כי�תשא(�בספר�נועם�מגדיםוכן�כתב�.�במוצאי�שבת

� �וחצי �שבת �לפני �שעה �חצי �הוא �אחריושבת �שעה �הביא�, וכן
�סי(�במחזיק�ברכה �בשם�כמה�ראשונים�שתוספת�שבת�היא�)רסא'

�שעה �חצי .� �בארוכה �שהםוראה �סי(�באבני �שיטות�)כט' �שהביא
��.רבות�בזה

� �עוד �הלכהוראה �עד(�פניני �יומא (:� �של �רבחידושו �הגאון וואלף�'
� �בספר �משנהבאסקאוויץ �הל(�סדר �עמ' �עשור �שביתת ששיעור��,)סט'

ם�הכפורים�לענין�אכילה�הוא�כל�שיתעכל�המזון�במעיו�תוספת�יו
��.ש"עיי,�לפני�יום�הכפורים
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  כורש מל� כשר היה לפיכ� מנו לו כמלכי ישראל
  ):'ה ג"ר(  

,ל�הטעם�דמלכי�ישראל�מונין�מניסן�ומלכי�אומות�העולם�מונים�מתשרי"א
ב�שזכו�מכח�קבלת�התורה�ומצות�אחר"לפי�שישראל�עיקר�חלקם�הוא�בעה

� �כדכתיב �התורה �קבלת �בזכות �שהיה �ממצרים �ממצרים'יציאתן בהוציאך
'אנכי�ה'וכן�בראש�כל�הדברות�כתיב�'��על�ההר�הזהתעבדון�את�האלהים

�מצרים �מארץ �הוצאתיך �אשר �אלהיך �ממצרי' �שיצאו �מחדש �מונין 'לכך
ל�לכך"א�והכי�קי"ז�שנברא�בתשרי�כר"ה�שזכו�לעה"כ�א"משא,�שהוא�ניסן

�מתשרי �מונין �א, �ג"וחסידי �שזוכין �לעה"ה �ע"כ �מזכין"ב �טובים �מעשים י
��.להם�כמלכי�ישראל

) òé ïåéòá÷(

  תפשת מועט תפשת תפשת מרובה לא תפשת
 :)'ה ד"ר(  

�ז �רבותינו �שאמרו �מה �סוד �"וזה �"ר(ל �:דה �תפשת) �מועט �תפשת תפשת,
�מרובה�לא�תפשת �למועט, �רב �בין �זה�ההבדל �כי �גבול, �יש�לו �המועט כי
�גבול�ותוכל�להוסיף�עליו�עד�אין,�אחד�ואין�שני�לו אבל�המרובה�אין�לו

,ת�שברא�את�עולמו"ואם�כן�בודאי�על�השי.�בהקץ�והכל�יהיה�בכלל�המרו
�נפרדים �דברים �שברא �נאמר �אם �המרובה, �תפשת �כן �אם �יקשה, �כן ואם
�יותר �ברא �לא �למה �תיכף �עלינו �המועט, �את �תתפוש �ולכן �עשה, �לא כי

�אחד"השי �דבר �ת�רק �בריאה�אחת�נפלאה, �הוא�הכל �ומלואו �העולם וכל
��.ת"והיא�צורה�כוללת�שרצה�בה�השי

) ì àåáîäìá÷ä úîëç(

מקמי דליפוש חרו� א�...מל� וציבור נכנס תחילה לדי�
 :) 'ה ח"ר(  

ולכלל�יש�גדר�רחמים�שהוא,�מלך�יש�לו�זכות�הכלל�כי�הוא�משרת�לכלל
והיינו,�ועולה�למעלה�מחרון�אף�ששיך�ביחידים)�קודם�במעלה'�פי('�קודם'

�משא �בו �העתיד�תלוי �מוכרח�המציאות�כי כלכ�"משום�שהכלל�הוא�כלי
��.הרוצה�לזכות�ביום�הדין�יעשה�עצמו�נחוץ�לכלל,�והלימוד.�יחיד�ויחיד

) åäéìàî áúëî ,ç"ä(

  'י וכו"מלמד שמתקדשת והולכת מתחילתה מכא� אר
 :)'ה ח"ר(   

ה�וגמר"נראה�הטעם�שיהיה�אתחלתא�דחירות�קודם�יום�הכפורים�מיום�ר
�ביוה �יהיה �להיות"החירות �העתידה �לגאולה �דוגמא �זה �שיהיה ,א"�בבכ

כ�יהיה�גאולה�עיקרית�של"שיהיה�תחלה�אתחלתא�דגאולה�בזמן�ידוע�ואח
)öæ ãàãâáî íééç óñåé éáøì òãéåäé ïá"ì (  .ביאת�המשיח

כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו
 .)טה "ר(  התענה תשיעי ועשירי 

�תשובה �ועשה �תעשה �לא �מצות �על �אדם �עבר �ואם �ויכסוף, �לעונו ידאג
�יתרצה�אל�השם�יתברךויחכה ��להגיע�ליום�הכפורים�למען �חיי, �רצונו כי

ועל�כן',�חיים�ברצונו')�תהלים�ל�ו(כמו�שנאמר�,�הנפש�והגוף�וחיי�כל�נוצר
� �לברכה �זכרונם �רבותינו �ט"ר(אמרו �ה �יום.) �בערב �סעודה �הקובע כל

�והתענה�בהם �ועשירי �נצטוה�להתענות�תשיעי �הכפורים�כאילו �הראה, כי
ויגונותיו,�ותהיה�לו�לעדה�על�דאגתו�לאשמתו,�יע�זמן�כפרתושמחתו�בהג
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 øåãîî øîåçä"çøôå øåúôë"î  êåú

àúáéúî éîåéä óãä éãîåì ìù àøîâä 

íðéç àîâåã úøáåç úðîæäìå íéèøôì  

 åâééç1800-22-55-66  

�אמרות�קודש�מגדולי�ישראל
 �לפי�סדר�הדף�היומי



 êåúî"äëìä éðéðô"  
àúáéúî  

  

˙·˘ ˙„ÂÚÒ· ¯Á‡˙ Ï·  

  
ומבואר בגמרא שהיינו כשעניי
 קיימי
 , אמר רבא שבצדקה עוברי
 בבל תאחר לאלתר .)'·Â ‰ˆÈ(גמרא ב

  . לפניו ולכ� מיד כשאינו נות� לה
 צדקה עובר בבל תאחר

  

 
,  בדי� בל תאחר בש
 החפ� חיי
 הערה מעשית ומצויה)‰"· ·‰‚' · Á"ÈÒ(וכתב לפי זה בדבר אברה
 
שהמארח עני לסעודת שבת חייב למהר ולסעוד מיד בבואו מבית הכנסת ולא להמתי� באמירת שלו

שהרי הסעודה שנות� לעניי
 היא צדקה וכיו� שעומדי
 עניי
 לפניו הרי הוא עובר בבל , עליכ
 וזמירות
  .ולכ� חייב לסעוד מיד ולא לשהות, תאחר לאלתר

  

, אלא לפי שאי� העול
 נזהר בה הרי הוא ללמד זכות עליה
, ערה יפה לכאורהוכתב בדבר אברה
 שהיא ה
כיו� שהמארח עני לסעודת שבת שעתו היא שבשעה שיאכל הוא , שיש לומר שאי� בזה איסור בל תאחר

והרי זה כקובע זמ� לנתינת הצדקה שית� אותה כשיתחיל לאכול ככלותו לזמר , יאכל ג
 העני עמו
  .לא הגיע זמ� זה אינו מחוייב עדיי� בנתינת הצדקה ואינו עובר בבל תאחרוכל עוד , זמירותיו

  

˙Ì„‡‰ ˙¯Â (והחפ� חיי
 עצמו נהג כשהיו לו אורחי
 שהיה אומר שלו
 עליכ
 אחר קידוש בתו� הסעודה 
Á Ì„‡Ï"ÓÚ ‚ '75.( במשנה ברורה 
א
 אינו תאב לאכול יכול  ש)‡"ÈÒ' ‡Ú¯ ˜Ò( ויסוד הדברי
 פסק
 ג

 שבמקו
 נראה קו
מכל מש וכתב, בבית הכנסתלקדש עד שירעב שכבר זכר את השבת בתפלתו להמתי� מ
 לא יאחר בכל ובפרט אורח ענייש בזה משו
 שלו
 בית או שיש לו בביתו משרתי
 או שאר אורחי
 ש

  .גווני דכיו� דה
 מוטלי
 עליו לא יוכל לעכב
 בשביל שהוא רוצה לקיי
 מצוה מ� המובחר

  

לעני� גשמי
 היורדי
 בסוכות שאי� להמתי� עד חצות שיפסיקו הגשמי
 א
 צרי� להאכיל וכ� כתב עוד 

שאי� צרי� לזרז , וכתבו פוסקי זמנינו שלמעשה הכל תלוי לפי העני�). ˜ ÈÒ ‰‡¯ 'Ò ËÏ¯˙"‰Ï (לאחרי

 אבל, ולמהר אכילתו יותר מרגילותו מחמת העניי
 כיו� שהרי זה כקבע זמ� לצדקה בזמ� שרגיל לאכול
ומאחר וג
 בבני ביתו יש מצוות צדקה ודי� נדר . לעכב את הסעודה יותר מהרגילות יש איסור בל תאחר

)Ë ‰‡¯"ÂÈ Ê"ÈÒ „ '˜Ò ËÓ¯"‡(, אמר שיבוא לסעודת שבת בשעה זו והוא מתעכב מלבוא כגו� שמדבר 
 לכ� א
  ).¯‡‰ ˙Ì˘ Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â(הרי הוא עובר בזה על בל תאחר , דברי תורה ע
 רעיו

  



  


