
  

האם יש להימע 
 מלתת צדקה בלילה

  

[עין תפילת ערביתבשער הכווות  'כת
ובעין הצדקה אין צורך - דרוש א']

רבית כמולתת קודם תפילת ע
בשחרית, יען שעתה הוא זמן דיים

  קשים. 
שיש להמעהה מלשוו אין מבואר 

צדקה בלילה, אלא שא"צ לתתמלתת 
קודם תפילת ערבית כמו בשחרית

(ע"ש עין תפילת מחה דרושובמחה 
"שעתה הוא ', אולם מהטעם שכתב')

זמן דיים קשים" משמע דיש גם טעם
  להמע מלתת צדקה בלילה.

[או"ח סי' רל"ה ס"א]באמת בברכ"י ו
הביא משמיה דגורי האר"י דבערבית

איו זמן לתת ין גמור ולכן אזזמן ד
  צדקה.

איברא דהברכ"י גופא שם הביא דברי
דכוות 'המקובל מהר"י צמח דכת

האר"י דא"צ ליתן צדקה בכווה
מאותו טעם הזכר בצדקה של שחרית
ומחה, והצדקה בכל עת מועלת, אלא

לא בכל הזמים ובכל התיקויםד
  שווה. עכ"ד.

שלמיוהביא ראיה לדבריו מדברי הירו
רבי חיא בר –הל' ד']  [שקלים פ"ה

פפא הוה מפליג מצוה בלילה, חד זמן
פגע ביה רבהון דרוחייא א"ל לא כן
אלפן ר' לא תסיג גבול רעך, א"ל ולא
כן כתיב מתן בסתר יכפה אף, והוה

קומוי. ע"כ. מסתפי מייה וערק מן
והייו דקאמר ליה לר"ח חיא בר

לא ה"לפפא דלילה זמן דין גמור ו
ה, והשיבו דאם היות שהואלחלק צדק

זמן דין הצדקה מועלת בכל עת
  כדכתיב מתן בסתר יכפה אף.

[ח"ב סי' מ"ג]אולם בשו"ת מהרש"ם 
לבאר דברי הירושלמי הללו דכיון 'כת

שהצדקה מצלת מן המיתה, לכן אין
עשותה בלילה, זולת ע"י מתן בסתר.  ל

'כת[סוף פ"ק דב"ק] ובפתח עייים 
ין בתית הצדקהוא –יד"א בזה"ל הח

בלילה עבירה ולאו, רק לא כון לעשות
  כן, אבל העושה הה שכרו איתו.

'כת[סי' כ"ד סט"ו] ובקשר גודל 
בתפילת מחה היה רביו -החיד"א 

האר"י ותן צדקה, אך לא בערבית
  וא זמן דין.שה

ומדבריו ר' דס"ל למעשה דאין לחזר
וא זמןאחר הצדקה בלילה כיון שה

ם מ"מ אין שום סרך איסורדין, אול
  בזה.

ומ"מ – 'כת[סי' רל"ה] ובפתח הדביר 
עיקר דברי הרב מוהר"י צמח ז"ל
דהצדקה חיובא בכל עת ודאי כוים

לשון המוהר"י "מועלת" בכל -(א.ה 
גאון מוה"ר יעב"ץ. וכן ראיתי להעת)

[דףז"ל בסידור תפלתו עמודי שמים 
י גורי האר"ישהביא דברשכ"א ע"א] 

ל הללו המובאים בספר גיד ומצוה,ז"
ור"ל שאין השעה –ופי' בזה וז"ל 

גורמת לדקדק על הקדמת תית
הצדקה לתפילה כמו בב' תפילות
הקודמות, אבל חלילה למוע הצדקה

עת ממי שצריך לה, שמצותה בכל
ועוה לכל מדוכה ומעוה, אלא שטוב

  יותר לחלקה ביום, עכ"ל.  
יש להעיר זאת לעיקר דיא אחר כל

-  'דכת [יו"ד סי' רמ"ט]מדברי הטור 
גדולי החכמים היו ותין פרוטה לעי
קודם כל תפילה שאמר אי בצדק

-[סי"ד] אחזה פיך. וכ"כ שם המחבר 
לה,טוב ליתן פרוטה לעי קודם כל תפי

שאמר אי בצדק אחזה פיך. (ומקור
- [ב"ב י' ע"א] דבריהם מדברי הגמ' 

ה לעי והדר מצלי אמרר"א יהיב פרוט
דכתיב אי בצדק אחזה פיך). הה
סתמו ולא חילק בין תפילת שחרית
ומחה לתפילת ערבית. (וע" בש"ך

דכ"ש אם ותן לקופה 'שכת[ס"ק י'] 
  ).של צדקה קודם תפילה שעדיף טפי

[פלאג'י סי'וכבר עמד בזה הכף החיים 
י'[סמרן בשו"ע  'וז"ל: כתב' ס"ז] 

טוב ליתן פרוטה לעיד] מט"ר סעיף י"
קודם כל תפילה, שאמר אי בצדק

קודם כל 'אחזה פיך. עכ"ל. ומדכת
דעל שלש תפילות קאמר, 'תפילה ר

ואפי' בתפילה ערבית. וזה יורה דלא
דאין ליתן 'כסברת הרב רגל ישרה דכת

שכן העידו על רביו 'צדקה בלילה וכת
ד הרב פתחהאר"י ז"ל, וכבר השיב ע"

יע"ש. וכן יש[סו' פ"ק דב"ק] ם עייי

  בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  מותר להאכיל קטן מחוץ לסוכה האם
   .ו על ידי אמולהאכילה.  .איסור להאכיל קטן מחוץ לסוכה ד. .איסור אכילה מחוץ לסוכה או ביטול מצוה  ג. .מצוה חיובית או קיומיתב. . מצות ישיבת סוכה א.

  .איו אוכל כשיעור ז. .הקטן צריך לאמו או מצטער לאכול בסוכהו. 
  ישיבת סוכהמצות . א
אמרו לשבת בסוכה שבעת ימים, שמבפס' כ"ג, פויקרא ( צטוי( וךה ,(עשה קסח)רמב"ם ה הביאו ןוכ ,בסוכות תשבו שבעת ימיםמצוה  חי)

כיצד אוכל ושותה ומטייל בסוכה  ,אדם עושה סוכתו קבע ודירתו עראיכל אותם ימים ף כ"ח ע"ב דבד בסוכהומבואר . ועוד שכה)
חוץ  כביצה)(עראי פת אכילת ש (ד"ה תרתי) תוס'וב ע"ב ה"כף בדיעויין שם  ומ"מ. (סי' תרלט סע' א) טשו"עה כן פסקוו ן בסוכהומש
  .(שם סע' ב) טשו"עה כן פסקוו .מותרת לסוכה

  יתקיומה חיובית או מצו. ב
אפי' אכל כזית פת יצא אלא ד(הראשון חובה כילה בסוכה בליל יום טוב של סוכות לשאר לילות, דא ןלוק בין לילה הראשומציו חיו

כדין אכילת מצה ו ,רצה איו אוכל כל ז' אלא פירות וקליות חוץ לסוכה ,רצה לאכול סעודה סועד בסוכה ,מכאן ואילך רשות, )י"ח
 לאכול הומצד המצלעין לפי מה שידוע דעת הגר"א  שמסתפק (שם ס"ק כד) במ"בועי'  .סע' ג) (סי' תרלט שו"עבט , כמבואר כל זהבפסח

  .אפשר דה"ה הכא מצוה לכתחלה לאכול פת כל ז' ימים ולברך לישב בסוכהז' דכל 
כילה בשאר ימים דאע"פ דא (פסחים כו: ברי"ף) בעל המאורה דעת אחרוים לעין גדר מצות סוכה כל שבעה,הראשוים והו חלק כברו

(סי' תרלט  והחת"ס (עשה ב) פ לרס"ג"בגריוכ"כ  בסוכה ולטייל בה.לישן חייב ו חיוביתהיא מצוה כל ז'  סוכהב דירהרשות, מ"מ מצות 
דולה מזו וג ,(סי' תרלט סס"ק יז) מחצה"שב, ועי' (סוכה כז. ד"ה ורבן) בגליוי הש"סוכ"כ דעכ"פ איכא חיוב ישיבה ודירה.  על המ"א ס"ק יז)

(שער העין  בסדור היעב"ץ. והביאו בעשה עוברי הכרח הה בביתו בלדכל רגע ששו האיתון פי"ב) -  (שער יא ביסוד ושרש העבודהיצא לחדש 
  . שער שמיי הל' סוכה עמ' שעה)

עודה ובלא שיה, אין או יכול לעמוד בלא סדאין זה מצוה חיובית דהרי אילו  (ח"א סי' ק) תשב"ץהו (ח"ג סי' רפז) רשב"אה דעת אולם
צריך לסעוד סעודה או לישן, צריך לסעוד  , אלא דאםלא חייבתו התורה בכךמחייבין אותו לסעוד ולישן כדי לקיים מצות סוכה, ש

שו"ת ב 'ועי .דאיה מצוה חיובית (סוכה ח"א סי' ל) במקראי קדש וכ"כ .)ד"ה ומה שהאריך (או"ח סי' שכג מהר"ם שיקה וכן דעת .ולישן שם
ג "(ש בשערי יושר ,)ד"ה והה (מצוה שכה אות י מ"חבעוד  'ועי .ףשכתב שמצות סוכה היא חובת הגו (מ' ק' סי' ט ד"ה ולע"ד הכי מוכח) רע"א

   .(סי' כד) חסד לאברהםוב(ח"א סי' רט)  מהרש"םב ,)לג(סי' תרכה ס"ק  באלף למטה, ט)"יפ
   ץ לסוכה או ביטול מצוהאיסור אכילה מחו. ג
 ע"א כה ףבדסוכה  הרע"א וכה כתבלס חוץמאם עבר ואכל מ"מ ב לאכול בה, יאם אוכל דבר המחייב בסוכה חיע"פ דלכו"ע וא
אלא דמוטל עליו לקיים מ"ע שיהיה אכילתו בסוכה ואם איו הולך  ,איסור כלל ה מחוץ לסוכהאין על אכיל, דלא עבר איסורד

 הבין שלמהוכ"כ  .(סד"ה ומה"ט) בע" מזבדף ועיי"ש  .וא"כ הוי רק שוא"ת שאיו אוכל בסוכה מבטל מ"עלסוכה לאכול אכילתו שם 
  . (ססי' מז ד"ה ומיהו יש להקשות וד"ה ולעין מש"כ מעין)

, וזה לחם או שאר דברים המחייבים אכילה בסוכהכביצה שיעור מחוץ לסוכה דליכא איסור להאכיל קטן  לומריש לאור דבריהם ו
(סי'תרטז  ובמחצה"ש סי' רס"טעל המ"א  בהגהות חת"ס ,(ס"ק ג)רט"ז סי' רס"ט בשם ההגהות מיי', ובסי' תרב במ"אעי' (לפי סוברים 

שדרשו חז"ל כמו דבמקום ביטול מ"ע ליכא משום איסור להאכיל קטן איסור בידים  )כת' דלמעשה לא פסקין כן, ועי' לקמן שם)
 (סי' שמג מ"בה כמו שפסקוא מה"ת, ואיסור זה ה. להזהיר הגדולים על הקטים דלא ליספו ליה בידים "לא תאכילום" (קיד.) יבמותב

"ת דאכילה חוץ לסוכה אין איסור כ"א שמבטל מ"ע אושסוכה הוה שפר' יתרו אות א) ( תיבת גמאבספרו  בפמ"ג מצאווכן  .)ק דס"
  , ע"כ.ומה"ט קטן מותר להאכיל חוץ לסוכהדסוכה 

 הפ"י ו, וכן קטסורבאיוהאוכל בחוץ אוכל קום ועשה הוי  סוכהדלעולם  כתבש (סי' תרמ א"א ס"ק י וס"ק טו) בפרייו בפמ"גלא דשו"מ א
והא דהעוסק במצוה פטור מסוכה אע"פ דעוסק במצוה ( (בכור"י סי' תרמ ס"ק כה וסי' תרו סס"ק יג) הערוך לרובעל , (סוכה כה. ד"ה במשה)

ולא קשה קושית  סור,שוב ליכא אי מצווה על איסורים, שאי הכא דהאיסור תלוי בחובת המצוה וכיון שפטורים מלישב בסוכה
י"ל דאיכא חובה להוציא כל ממוו שלא הה לסוברים דאיכא איסור לאכול מחוץ לסוכה, ו. , עיי"ש(ח"ג סי' ריא) ת וההגותובוהתש

   )., ואכמ"ל)ד"ה ודוקא (שם ובדעת תורה (שם ס"ק ט) ובמ"ב(ססי' תרו)  ברמ"אלעבור איסור לאכול מחוץ לסוכה, עי' 
 (או"ח סי' תפא אות ה ואות ח) באבי זרוכ"כ ץ לסוכה, מחוץ לסוכה ואפילו לצוותו לאכול מחוי דבריהם שוב י"ל דאסור להאכיל קטן ולפ

קט דאיכא איסור  (סוכה ב: ד"ה בגמ' ואיהי) בערוך לרוכן הוי איסור לאכול חוץ מהסוכה. דאכיל קטן חוץ לסוכה כיון השאסור מה"ת ל
(סי' קט שדברי האב"ז ה"ל סתורים שהרי בחיו"ד  אמחוץ לסוכה. אל כוללא איסוריטתו אזיל לעיל דס"ל דאיכא ספיה בכה"ג, ולש

 בהליכות שלמהלאכול חוץ מהסוכה לא הוי איסור. ועי' דשקט  יא)- (אות י אכילו ועוד סתר דבריו בסי' ת"טהכתב שמותר לאות ג) 
   .(פ"ט הגה מה)

  ץ לסוכהאיסור להאכיל קטן מחו. ד
 שם)סי' תרמ ( המחצה"ש (סי' שמג אות ג)הא"ר  ווכן קט ,םבידי קטן לא יכול להאכיל גדולד ס"ק ג)( מ"תר סי'ב במ"אכן מבואר באמת ו
הטעם דלא הוי (סי' תרמ ס"ק ג)  במחצה"שועי'  ."להיח" לפיו שריד א שכתבאל (סי' תרמ ס"ק ה) במ"בוכן פסק  ,(כלל סו אות י)הח"א ו

   .כמאכילו בידים כשרק מיחו לפיו
אין איסור  הבאכיל כילאכול חוץ לסוכה לו ליתן  תרשאי קטן לש דאמוכתב  (ס"ק ב) בסי' תרט"זשהרי  סתורים המ"א ישדבראלא 

מכח קושיא זו  (סי' תרמ) בלבו"ש. ובאמת האם למעשה אמו חייבת לחכו] ז"פעי' בגליון [ .מדין חיוך בת להכיסו לסוכהואיה מחוי
א דבסי' תרט"ז לישב דשאי ההיה מקום  אולם .פל בדבריו טעות סופרשכתב לאסור "מ ' תרובסי ,כתב שע"כ דעת המ"א להתיר

במלא ושו"מ שכ"כ  .איה בכלל איסור ספיהשוב י"ל דדאיה מוזהרת על הסוכה  כיוןד ,לבהליתן  מותרת וע"כ באמודאיירי 
ומסיק דדעת  שדחק בזה (שם) במחצה"שעי'  מ. ומ"הכלהדאין זה מוסכם ל מן, אלא דעי' לק(ערך קטן אוכל בלות ב אות כג) הרועים

  . ליישב סתירת המ"א (ערך קטן אות ח)חקר הלכה ה ' מש"כעיו .המ"א לאסור בכל גווא
(שם  והמ"ב )(שם אות ג הגר"זוכ"כ , ליכא משום איסור ספיהדמאכל מותר בזמן איסור ט "סי' רסב המ"אכתב שהרי  אכתי צ"ע מיהו

   .וצ"ע ,(כלל סו אות י) א"בחייו (שם) במחצה"שועי' , י"ל בזהוסיים ד (על המ"א שם) בפמ"ג וכן הקשה ,בד"ד ה"ה וא"כ ,ה) וסי' קו ס"ק
(שם אות  בערוה"ש 'ועי .(סי' שמג אות כד, סי' תרטז אות ח וסי' תרמ אות יא) הכה"חוכן קט  ,קים לאסור בזהלמעשה מבואר דדעת גדולי הפוסו

   .ב)
  אמולהאכילו על ידי . ה
על אכילה מחוץ לסוכה מ"מ  תאמו (או אשה אחרת), דאע"פ שהיא איה מוזהרע"י אף להאכילו מחוץ לסוכה  אין להקלחפי ה"ל ו

אשת כהן שהביא בדיי איסור ספיה הא דפסק הרוקח ד (סי' שמג סס"ק ג) המ"בכדמוכח מדברי  ,איכא משום איסור ספיה לקטן
. וא"כ מצא דס"ס הוא שמא יהיה קבה ושמא יהיה פל ,שודאי תלד שם' רת אף שמעוברת מותרת ליכס לכתחלה באהל המ

 מהרש"גהו )ח"א סי' טו( בית הלויה ושו"ר שכן הוכיחו .דאשת כהן אע"פ שאיה מוזהרת על הטומאה מ"מ אסור לה לטמאות בה
המ"ב. ומ"מ ו המ"א לא משמע כדבריו מרהיטת דבריאלא ד דחה ראיה זו. (ח"ג סי' פא אות ז) באחיעזראבל  .(ח"א יו"ד סי' עג ד"ה ודבריהם)

. וכן קטו ד"ה "ל)סי' (יו"ד  העוג יו"ט מדברי ,שאסור לה להאכילו מחוץ לסוכה שם שלמעשה גם קט לאיסור. וכן יוצא באחיעזרעי' 
(יו"ד  בבית אפריםועי' עוד . מדרבן רג אסוכת' דבכה" (או"ח סי' תפא אות ח) ובאב"ז. (יו"ד סי' שלז) המהר"ם שיק ,(סי' סח)החק"ל פסקו 
   .סי' סב)
היכי שצריך ליתן איסור בידים לקטן מוטב שיעשה ע"י מי ד (סי' קיח) בין ציוןב ן מציווכ ,תאכילו במקום צורך עדיף שאשהאלא ש

 (שם) המלא הרועיםלפי עיל דוד לעי' עועי' לעיל מהאב"ז דאם היא מאכיל אותו הוי רק מדרבן. ו ., ע"כשאיו מוזהר בעצמו עליו
   ה"ל. בתשובות וההגותועי'  .בכל גווא שרי. ובפרט ב"ד דיש חולקים על דברי המ"א ה"ל

  הקטן צריך לאמו או מצטער לאכול בסוכה. ו
ואף  ,)מ סע' ב(סי' תר שו"עב כמבואר שש – גיל חמשמשאיו צריך לאמו דהייו ודעימיה האיסור הוא דוקא בקטן  המ"במ"מ אף לפי ו

 (ח"ג ססי' ריא) בתשובות וההגותוכ"כ  .דאל"ה לא גרע מגדול דפטור בכה"ג ,סוכה בשעת אכילהלא היה מצטער בבכה"ג דוקא אם 
(שם  בערוה"שו. לאמו אסור לגדול להאכילו "צמצטער לישב בסוכה אבל בא "לצריך לאמו הודאם  (או"ח סי' תפא אות ח) באב"ז ועי'[

תיו ע"פ הרוב הזמן קר בסוכות וקשה על הקטן לאכול ומפי שבמדי לא ידעתי למה אין זהרין בזה בזמיו ואולידכת'  אות ב)
   .], ע"כבסוכה וצ"ע

  אוכל כשיעוריו א. ז
 (סי' תרלט ס"ק יג) כור"יבה לדעת שיעור כדי אכילת פרסמעל זמן של קטן אוכל כדי שיעור אכילה האסורה מחוץ לסוכה בגווא שהו

(ח"א סי' רה על סימן  והשבט הלוי (סי' תרכה ס"ק פז) אלף למטההוכן דעת  להתחייב בסוכה. די אכילת פרסדבעין כלית לן בה שהרי דעתו 
 אם קובע עליודדוקא  (סי' תרלט סע' ב) שו"עהדעת  תבשיל העשוי מחמשת המיים,. אבל פתוזה אם אוכל מעט יותר מכביצה . תרל"ט)

. ועי' עוד בזה ביצה מעט חייב בסוכהפת שיותר מכ שתבשיל העשוי מחמשת המיים דיו כאכילת (שם) המ"א עתדד אלא צריך סוכה.
  .ט"זס"ק ט"ו וסי' תרל"ט במ"ב 

כדי אכילת שיעור של כביצה בתוך שיעור שאסור לאכול כל כזית מתוך  (הובא בשיעורי תורה סי' ג ס"ק יט) ראשית בכוריםהאלא דדעת 
כמו כן אין לאכול כדי שביעה כששוהה ש) ת' סי' ח( במחת שלמהועי' . ספר הסוכה פסקים והערות אות כו)( רשז"א זצ"לגהוכן דעת  פרס.

  .פ"ב הגה ד)( שש"כה כן הביאו .)באכילתו יותר מכדי אכילת פרס (ואף כשאיו אוכל כל כזית בכדי אכילת פרס
אכול מחוץ שיעור זמן של כדי אכילת פרס לעין אכילה חוץ לסוכה ואסור לאמר שלא  (חכמת שלמה סי' תרלט סע' ז) הגר"ש קלוגר ודעת

  .)(ח"א סי' לא עמ' קלז המקראי קדשוכן מצדד . לסוכה אף אם שוהה באכילתו יותר משיעור זה
לעין איסור ד בס"עוד מש"כ וצ"ח  ז"פ ותועי' בגליו בשעת הצורך ישתדל להאכילו שלא בתוך שיעור כדי אכילת פרס. ב"ד ולמעשה
   .ספיה

  -מסקא דדיא-
"מ אם מצטער להיות בסוכה, כגון שקשה לו לישון ומ שש, חייב בסוכה. -צריך לאמו, דהייו מגיל חמש  קטן שאיוא' העולה לדיא, 

 אכל לפיואין להאכיל קטן לתוך פיו מחוץ לסוכה (שיעור אכילה האסורה לגדול). אבל מותר לתת מב' משום הציה וכדו', פטור. 
מגדול חמור איו , שאל"כ מצטערודוקא כשאין לו פטור  .שש –חמש ל מגי והוא ואף לתוך פיו אין איסור אלא בקטן שא"צ לאמו

 שפטור באופן זה.

  ב| ה'תשע'' כי תבוא| פר'   "גיקגליון 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

להוכיח ממ"ש באבות דר" פ"ג וז"ל הוא
היה אומר אם תתה פרוטה לעי ובא
שחרית ובא עי אחר ועמד לפיך ערבית תן
לו כי איך יודע אם שיהם יתקיימו בידך
אם שיהם כאחד טובים שאמר בבקר זרע

וזה את זרעך ע"כ. ועי' בכסא רחמים שם.
רז"ל שם באבות דר" פ"ד דכווו 'ר

דאמרו וז"ל אלא מה הן גמילות חסדים
הותן פרוטה לעי ומתפלל שלשה פעמים
בכל יום תפילתו מתקבלת ברצון ע"כ,
דהכווה כי עיקר גמ"ח הוא לתת פרוטה

לה ותפילה קודם שיתפלל,לעי בכל תפי
ולא יחוש דבתפילה ערבית מעורר הדין,

  תו תקובל ברצון.אדרבה תפיל
[להחיד"א]והה ציין לפי' כסא רחמים 

לפי מ"ש רביו האר"י ז"ל דאין -וז"ל שם 
ליתן צדקה בלילה שהוא דין גמור, לפי
פשט הדברים אפשר דלאו דוקא קאמר
הכא ערבית, אלא ר"ל מבע"י וכדכתיב
ולערב אל תח ידך דמתפרש שפיר מבע"י.
ברואם אמר שרביו האר"י ז"ל לא די

יעשה כשחרית ומחה אלא לומר שלא
שותן לגזבר, אבל אם בא עי ושאל בלילה
חייב ליתן לו א"ש, והא קמ"ל דאם עי
עמד לשאול בערבית ר"ל בלילה יתן לו
דכששואל חייב ליתן לו. ולפי מ"ש הרב

ל דאין כוות האר"י אלאמהר"י צמח ז"
שלא ליתן בלילה בכוה שותן ביום, אבל

עלת א"צ אוה בכל זמן יש תוליתן צדק
  לכל זה.  

'כת [ח"א סי' תקס"ו]ובתשובות וההגות 
ושמעתי מת"ח אחד שדחה הבאים אצלו –

לקבל כסף ליום שזהו זמן המוכשר
לצדקה, אבל לדעתי אסור לדחות צדקה,

דלא תקפוץ ידך אם וראוי לחשוש ללאו
[פ"ז ה"בתבעו ולא תן וכמבואר ברמב"ם 

סיבה, ואם דוחה בלי דמתות עיים]
שרוצה ליתן לעי אחר רק שרוצה לתת
ביום אין בזה היתר כלל. ואף המקובלים
אומרים שהצדקה בכל עת מועלת כמבואר
בירושלמי שקלים פ"ה עי' בברכ"י ר"ס
רל"ה. ועכ"פ ראוי להבטיח מיד שעל
האמירה מקבל ברכה שאמר כי בגלל
הדבר הזה יברכך, והתיה יתן ביום אם

שגם 'כסף. אמם רלא צריך עכשיו ה
המקובלים לא מיירי אלא בגבאי צדקה
שבא לחלק ולא תבעו, אבל בתבעו אותו
ותן מיד, ושו"מ כן בסידור בית יעקב

   מהגאון יעב"ץ.
והה סברא זו לחלק בין תיה לגזבר

[בכסאה לעי, הוזכרה מי בחיד"א לתי
ךכן אלא בדר 'ה"ל, אלא דלא כת רחמים]

  כדבר ברור.  ואם אמר, ולא
'כת[ח"י או"ח סי' ב' ס"ק ג'] ובשבט הלוי 

מש"כ בעין צדקה בלילה, אין בזה שום -
פגם אם היא מצוה עוברת ואולי לא גובים
רק עכשיו, וכל עין אין צדקה בלילה איו

ן סגולי וסודי ע"פ הירושלמי פאהאלא עי
(דאייתי שם המעשה ה"ל בשםפ"ח ה"ח 

ואם צריך ליתן עושה, ושלמי בשקלים)היר
  כהלכה.

  
  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]
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  פיי מוסר
  עבודת ימי הסליחות

"הה -  רק ע"י תשובה - עיקר כוות הסליחות 
אחי ורעי צריכין אחו למודעי ידיעה בתחילה

, שהוא על שם שבהםי שמו סליחותקראב
קבועים רחמים ותחוים לפי המקום ברוך
הוא וברוך שמו על סליחות עווות שימחל לו
הבורא יתברך שמו עווותיו ופשעיו שעשיו

  עד הה גם כללים בהם שארי תפילות. 
והה בודאי כל איש ואשה אשר יבואו אל
ותהמלך של עולם לבקש מלפיו על סליח

תי תשובה בלבו, מה כוחו כיעווותיו בל
יאריך פשו בתפילתו על סליחות עווותיו
זולת תשובה? הה ב"א זל"ז שואלים: אם
אמרת הסליחות? ואומר: הן כבר אמרתי
הסליחות! ואיו שם על לב מה בצ"ע אמרת"ו
הסליחות הלואי שיאמר הבורא ית' שמו

הריז הסליחות, וזה א"א זולת התשובה לכן
אמירת הסליחות לקבל בלבוהאדם בעת 

תשובה גמורה, דהייו החרטה על העבר
  וקבלה אלהבא כ"ל"

"ומה טוב אם יוכל להוריד דמעות בעת-
אמירת הסליחות, כי שערי דמעה לא עלו
וחביבין הן דמעות של אדם לפי הבורא ית'
שמו יותר מכל התפילות, כזכר בגמ' הקד'".

  י, ה) ודה(יסוד ושרש העב

סליחות" -  הסליחות בכווה ובמתיות אמירת
ותחוים, צריך לאומרם בחת ובמיתון
ובכווה, ואסור להזכיר י"ג מידות שלא

  סי' תקפ"א, והובא בשערי תשובה שם) י"ברכ( ".בכווה
  
  

ערך ע"י מחבר קוטרס "עבודת חודש אלול 
  וימי הסליחות"  מסדרת עבודת המועדים

 גלעין פוסלת באתרו יתרא אם ספקשהאם קודה 
   .אפסול המסר לחכמים ספקו לחומרא או לקול ד.. ה או מדרבןתורמה ג.. פסול חסר, הדר ושאר פסולים בשבעה ימי החג ב. .מצות טילת ארבע מייםא. 

  .שתי חכמים חלוקים ו. .םחילוק בין פסול חסר לפסול הדר ושאר פסולי ה.
  םייארבע ממצות טילת . א

ם ביום ולקחתם לכ" )מ 'ג פס"ויקרא פכ(שאמר ימים  ז' ה'ליטול לולב ולשמוח בו לפי צטוויו מה"ת ש ).(מא וכהבסר אמבו
זו שבעת  אין חובת מצוהו ."יכם שבעת ימיםקאלה' אשון פרי עץ הדר כפת תמרים ועף עץ עבת וערבי חל ושמחתם לפי הר

 חיוךב ,(עשה קסט)רמב"ם ה . וכן פסקואולם בשאר הארצות יום ראשון לבד הוא שחייבין בה מן התורה ,ימים אלא במקדש
  .ארבעה מיים אלו מצוה אחת הם, וכולם קראים מצות לולבד )פ"ז ה"ה(לולב  רמב"םבעי' ו. , ועוד)מצוה שכד(
  גבשבעה ימי החושאר פסולים הדר , רספסול ח. ב
ומציו כמה דברים הפסולים בהם: א) שיהיו לו כל הד' מיין. ב) אין שמו  ,יםלצאת יד"ח מצוה זו בעין ד' מיים כשרהה ו

דפסול "הדר"  )ד"ה לולב (סוכה כט. בתוס'עי' ו[ .בו מום. ה) מצוה הבאה בעבירה. ו) יבשעליו. ג) חסר כל שהוא. ד) הדר שלא יהיה 
   .]"זה אלי ואוהו" דכתיב משוםהוא כתב ש )ד"ה יבש כט: (שם רש"יו ",הדר" בתורה 'אהוא משום ש

(סי' תרמט  שו"עהוכן פסק  .איו פוסל חסר פסול מה"ת, אבל שאר ימי החגלקיחתם כל זה ביום הראשון דד (לו:) בסוכה ורואמ
לאו אתרוג מקרי ואתרוג אמר רחמא ולא חצי שכתב שי"א ש אין רובו קייםאתרוג שאם ה(ס"ק מג)  "במבעי' מ"מ ו .סע' ה)
ועי'  .ובלבד שיהא שאר שיעור ביצה ,אבל בפסקי מהרא"י משמע דאפילו לא שאר בו אלא מיעוטו סגי ביום שי ,אתרוג

(תמים דעים  ראב"דהדעת ו[ .בזה (סי' לו) בתורת חסדמ"מ משום הידור מצוה יש לקחת שלם, ועי' עתו שלד )(ס"ק לט בבכורי יעקב
 שם(כה"ח הומט ס"ק לט) (סי' תרבכור"י ה ו. וכן קטשאין ראוי לצאת באתרוג חסר אף בשאר הימים משום הידור מצוה סי' רלג)
אולם מסתימת לעין מי שפל העוקץ מהאתרוג (שפסולו מדין חסר). ות ד) (ד' מיים השלם עמ' שכב א החזו"א. וכן הורה אות עו)

  . ]המ"ב ושאר הפוסקים משמע שאין הידור בזה
 ,הקלל (שם) הגר"אביאור הו (שם) עהשו"דעת ולהלכה  ,אף בשאר ימים מעכבחלקו הראשוים האם  הדרול פס ןלעי אולם

   .דמ"מ אף לוהגים כהשו"ע לכתחלה יש ליזהר לצאת אליבא דכו"ע) ז אותשם ( בכה"חועי' . להחמיר )ם(ש הרמ"אאבל דעת 
  ג. מהתורה או מדרבן

והם אמרו שלא בשעת הדוחק  מסרן הכתוב לחכמים ,מייםד' ם המוזכרים בכל הפסולידשכתב  (סוכה פ"ג סי' יד) ברא"שמציו ו
הכשירום כיון שא"א בעין אחר יכא אחר) ן דל(כגו הדוחקאבל במקום  ,' בדיעבד לא יצא כדי שיזהרו ישראל במצותיאפ

ם דחובת טילתם הוא שמבואר דדברי הרא"ש אמרו בשאר ימי )ו -יות ה(שם אות בקרבן תאל ויעויין כ."ומברכין עליהם, ע
, ועי' יתאיגם לעין דאור וקס"ל שמסר הפסראה ד (או"ח סי' קמו אות ל) חזו"אוב לולב פ"ח ה"א וה"ז)( אור שמחבאולם מדרבן. 

  עוד בפוסקים דלקמן.
דאורייתא  ותקון רבן באתרוג כעין ברי סופריםדאין עיקר פסולי אתרוג אלא מד כת' ע"פ הרא"ש (סי' תרמט ס"ק ג) בט"ז והה

ביום הראשון,  גזולויש פסולים שהם דאו' כגון שאול אף לדידיה אלא ד[ .וע"כ ספקם לקולא (לפסול כלאים ודמה)בקדשים 
  .], ועי' עוד לקמןב וסי' תרח סע' ג)- (סי' תרמט סע' א ע"שועי' 

 (שם אות כב) הגר"ז שדברי הרא" ווהביא .מבואר דאע"ג דעיקר מצות ד' מיים דאו' מ"מ ס"ל דגדרי "הדר" מסרו לחכמים
כן ובאמת  ."גבולי ההדר חפץ ה' כהסכם חכמים כמ"ש הרא"ש"כתב בזה"ל:  אות ל) שם( החזו"או )סי' תרמט שעה"צ אות סג( במ"ב
   .(סוכה לו. ד"ה אתרוג תפוח) החת"ס "כוכ .)(סוכה יג: ברי"ף ד"ה ומיהו איכא למידק ר"ןמהמוכח 

  ים ספקו לחומרא או לקולאמכחהמסר ל ד. פסול
וכן מבואר  י ספק דרבן לקולא.מיים פסול י"ל דהו ארבעהא' מה אם מקום דאיכא ספקדב לכאורה י"ל הםולאור דברי

שימוח כל בשרו בפים וקליפתו החיצוה קיימת וחדרי הזרע אתרוג ד (לו.) סוכהב האי סוגיא גבישכתב  (פ"ג ססי' יח) ברא"ש
מדהשמיט ש), (שם) בחת"ס ועי' ,דס"ל שהוא משום חסר (כלל קא אות ד)חיי"א וב (סי' תרמח אות יב) בגר"זעי' ( ,קיימין בפים

אין  םדהך פסולי ,"חסרואיו חשב " קולאלבה משמע שהוא סובר דאזלין  ,ולא איפשיטא שם)( בזה של הגמ' רי"ף ספקה
מב"ם שהשמיט גם שכן הוא דעת הר(ד"ה ומ"ש ואם יקב)  ועיי"ש ,(שם עמ' ש. ד"ה יקב וחסר) הב"יוכ"כ  .עיקרן אלא מדברי סופרים

   .ףאיבעיא זו, אבל הרא"ש חולק על הרי"
 הב"ח". וביאר הוא רייתאוהכי מסתבר כיון דספיקא דאו" וסיים לעין פסול ה"ל יש מחמיריןהביא ד (סי' תרמח) הטור מיהו

יו טילת היד ,הוא אין עיקרן אלא מד"ס כ"ל, מ"מ מאחר דספיקא במידי דאו' ןירים ס"ל דאע"פ דהך פסולימחמשה (אות ה)
כתב דפליגי  (שם אות ח) ובביאור הגר"א .אזלין בהו לחומרא ,(שם על הט"ז ס"ק טו) בלבו"ש' יוע ,(מ"ז ס"ק ז) פמ"גה כמ"ש אתרוג

פי' השי דאפשר דס"ל בכתב (על הט"ז ס"ק טו)  והלבו"ש. (שם ד"ה אתרוג שימוח) בביאור הלכהוכן קט  .אם הך פסולין מדאו'
דחה פירושים ה"ל משום  (שם) בערוה"שאולם . (שם) ובחת"ס (סי' תרמט ס"ק ג)בט"ז  ועי' .סולים הם דאו'למחמירים דגם הפ

שהרא"ש כתב להדיא דכולהו ספיקא דרבן יהו, אע"כ דהטור ס"ל דאע"פ דשארי קבים פסולין מדרבן מ"מ כל שעיקרו 
  .ימוח לאו שמיה אתרוג ופסול מה"ת

דמזה הדין משמע דיקב  ה)-מ"ז סס"ק ד שם( פמ"גב וכתבדאתרוג שימוח כשר. כדעת המקילין  ' ד)סעשם ( השו"עפסק  ולמעשה
א"כ כל ודמסרו הכתוב לחכמים דאע"פ  (שם) בחת"סוביאר  .בספקם לקולאאזלין  (משום חסר)סדק קלף דפסולים מדרבן 
 ,בודאי 'כמים שזה איו הדר פסול הוא מדאותלי רחמא כל מה שראה לחד מ"מ כיון ממש 'מה שיאמרו חכמים הוא דאו

כל מה שחכמים מסופקים אם הוא הדר או לא א"כ עכ"פ איו ראה בעייהם שאיו מהודר שהרי מסופקים בו א"כ שוב ל בא
   ., ועי' מש"כ לקמן בהגהקשה על פירושו לכאורה בסמוך , ע"כ. ומהא דלולב עקום דלקמןוהדר הוא 'אין כאן איסור דאו

זהו אמר רבא לא אמרן אלא לפיו אבל לאחריו פסול, ורו עקום דומה למגל מדא (סוכה לב.) בגמ'לעין לולב עקום מציו ד אלא
דהלכך  יד) (סי' והרא"ש )ברי"ף טו.שם ( הרי"ף 'וכת ."אמר ר" לצדדין כלפיו דמי ואמרי לה כלאחריו דמי" דרך ברייתו וכשר

(סי' תרמה ס"ק ו) מהמ"א  משמעו סע' ח) ' תרמהיס( השו"ע כן קטו ,(פ"ח ה"ג) הרמב"םוכן פסק , וכלפיו דמי ופסול לחומראעבדין 
 ,לחומרא ד' מיים ימבואר דספק בפסול. )ס"ק לו (שם והמ"ביט) -(שם אותיות יח הגר"ז וכן קטו, "הדר"משום דבכה"ג איו  דהייו
, ועיי"ש שאף אם רהוי ספק דרבן וכשדאז הימים בשאר  זהפסול מ"מ יש להכשיר ש) על סי' ח סי' תרמה( בדעת תורהעי' אלא ד

הקל ביום שהוא רק "ג שתלוי בימים יש לדבכה )מאסי' ראו"ח ( אפרים בביתולד הספק ביום ראשון שהוא מדאו', העלה 
  .מ"ז ס"ק יב) סי' תרמט( בפמ"גועי'  .כ"מדרבן, וצ"ע, ע

 ולגבי אתרוג ,לחומרא קוספ עקום לולבפסול של מבואר דשהרי מצד א'  ,סותרים סקיםוהפדברי מצאו לכאורה  ולפ"ז
"חסר" כאתרוג הימוח אזלין לקולא משא"כ דבפסול , הדרלפסול  חסרפסול . וע"כ לחלק בין שספקו לקולא מבואר שימוח
הרא"ש דהי הא דכתב ש(סי' תרמח אות יב)  בגר"ז מבוארוכן . החמירו חכמים טפידחומרא כלולב עקום אזלין ל "הדר"בפסול 

מה אולם לפי  .כמבואר לעיללחכמים  ומסר ם אלויפסולשאע"פ  הדר, פסול על פסול חסר ולא על וותוכהם, פסולין מדרבן 
כל מה שחכמים מסופקים אם הוא הדר או לא א"כ עכ"פ איו ראה בעייהם ד לעין אתרוג שימוח ה"ל, ה"ל החת"ס שביאר

הוי מח' בדין. אלא י"ל דקו בזה משא"כ בהא דלולב עקום דפ, י"ל דדוקא לעין האי דיא אמרו כן כי חז"ל הסתשאיו מהודר
באשרי . ועי' בריו שהרי כתבו דמקילין באתרוג שימוח משום דפסולים אלו דרבןמדברי הפוסקים ה"ל לא משמע כדמ"מ ש

סי' תרמח ס"ק (מ"ב ה "שכמ משום הדרופסול זה הוא  ,דספק יבש במשהו בחוטמו פסול הגריש"א זצ"לבשם  (פל"א אות לו) האיש
   .א)
        ושאר פסוליםפסול הדר ל פסול חסרחילוק בין . ה
 המ"ב"איו מיו" לדעת  דפסול משום מורכב ספקולעין  .לקולא פסול חסרוספק עתה יוצא דספק בפסול הדר הוי לחומרא מ

ס"ק סה)  סי' תרמח( במ"ב ם כמבואריעל הרוב שאים מורכבים ועל הסימ סמכין במקום ספק ,תרמט ס"ק מו) סי' תרמח ס"ק סה וסי'(
 בתורת חסד עי' אם יתן לסמוך ע"ז,ובזמיו יש לדון  .טור ב) 144(ח"ו עמ' בשד"ח  עוד עי'ו, )ד"ה שדומה על סע' כושם (בביאור הלכה ו

 לבושבאר ו, כמבוהוא בכלל מה שאמרו ששעורים הם הלכה למשה מסיימה"ת  הם הד' מיים ישיעור וכן ., ואכמ"ל(סי' לה)
(רסי' תר), (כלל קמט אות ב) חיי"אבו )סי' קצב( חות יאירבו )לולב פ"ז( קרית ספרב.  

שיש כיון ד ,יש ספק אם הבשר קיים אזלין לקולאדקב ש יא)תרמח ס"ק  (סי'מ"ב הר הביא כבשהרי  אלא דאכתי יש לעיין בזה
 ,סמוך ע"ז בספקיש לשפיר  ,כשר חסר בכאיסר פולש ואיומבאיו מפולש ון קב בודאי יש חסרון כשר כל שאי 'אפיד סוברים

אזלין לחומרא. וע"כ  חסר ספקבמקום אפי' ין עליהם דסמכ פוסקיםדלולי הי  לכאורה משמעוהה . ס"ק ה) שם(בחזו"א ועי' 
  ., ועייןדהוי כספק חסרון ידיעה וע"כ דוקא בצירוף מקילין זהלומר דשאי ספק 

   קיםולשתי חכמים ח. ו
(סי' תרמח  שו"עב כמבואר לעין דספקו משום פסול הדר יתבגווא דתרי חכמים חלוקים אם קודה שחורה שבחוטם רא לפ"זו

הארכו בזה בס"ד ו (ז.) בע"ז כדאיתאהאתרוג בכלל חסר אזלין אחר המיקל אם  אזלין אחר המחמיר, ואם חלוקים סע' טז)
דבכל גווא יש להחמיר במקום האפשר לחוש לדעת ) אות יב( הגר"זע"פ  )יזתרמח ס"ק סי' ( במ"באלא דמבואר  ,ז"ו ומ"מבגליוות 

  . לחומרא םספק מן התורה פסולים אלוכל ש) ימוחש וגראת ודעימיה לעיןשם הטור (הסוברים 
  -מסקא דדיא-

ספק בפסול "הדר" לחומרא, וספק בפסול "חסר" לקולא. ועל כן באופן ששתי חכמים חלוקים אם אחד מד' ' אהעולה לדיא, 
יר. ואם בחוטם ראית לעין שספקו משום פסול הדר), הולכים אחר המחמם קודה שחורה שמיים פסול מדין הדר (כגון א

ספק אם הוא פסול מחמת שאיו מיו, כגון מורכב ספקו  'בחלוקים אם אחד מהמיים פסול מדין חסר, הולכים אחר המיקל. 
ש לדעת הסוברים שכל במקום האפשר לחובכל אופן ד'  .ר הוא בכלל ספק דרבן ולקולאבשאר הימים אף ספק הד' ג לחומרא.

  .פסולים אלו מן התורה

  העלון נתרם לע"נ  

  ירי ז"ל יצחק בן טֵ 


