
 

 עבודת המועדים
 ליקוטים שונים 

 בעבודת ראש השנה
 

 - לנצל את האוצרות שביום זה
"ראש השנה הוא היום שבו נברא 

 ום זה הקב"ה פותח אתהאדם. בי
אוצרות השמים ומשפיע טובה על 
 כל העולם, חיים וברכה. ביום זה
העולם נברא מחדש. זהו יום 

 המלכת הקב"ה.
בימי קדם, ביום המלכת המלך, 
 לאחר הכתרתו, היה המלך עובר

ברחובות המדינה ובידו צרור של 
זהובים, אשר היה משליך לעבר 

העניים היו חוטפים את , העניים
זהובים ומריעים בקול "יחי ה

 המלך".
 -ביום המלכת הקב"ה בראש השנה 

 המלך, הקב"ה, משליך לעברנו
ואנו כולנו  -אוצרות שמים 

נתאר לעצמנו את המלך  מריעים.
צועד ברחובות, והוא לא משליך 

ואף אחד  -אלא יהלומים!  זהובים
לא טורח להרימם... איזה עלבון 

 הוא למלך!
רת ימי והנה יש לנו ר"ה, עש

"לא  -תשובה, יש לנו יום כיפור 
ימים טובים לישראל כיום  היו

המלך  )תענית ל ע"ב(הכיפורים" 
לעברנו יהלומים, יום שכל  משליך

אלו ימים  -אוצרות שמים פתוחים 
כולם חסד, ימים של אושר  שכל

 ומהי העבודה שלנו ? -ושמחה 
שיחות ( .!"להרים את היהלומים

 ' קכג)הגר"ש פינקוס זצ"ל, עמ

 תפילות ראש השנה
ראוי " - לימוד והכנת הפיוטים והתפילות

לכל אדם לתת לב קודם ראש השנה, 
לסדר לעצמו התפילות והפיוטים 
וילמד פירוש הדברים שיהיו שגורים 

 מטה אפרים סי' תקפא סנ"ח)(בפיו בראש השנה". 

... ובפרט בפירוש המחזור שאם לא " -
ם למד הפרוש מה תועלת יש בניגוני

אם אינו מבין את אשר לפניו, ובמה 
יתרצה זה אל אדוניו אף אם יצפצף 
קול להפליא ולהשומעים יונעם אינו 

 שם סי' תרכה סכ"ו)(זכאי באמירתו לגבוה...". 

תפילות ר"ה הם על שיתקדש שם 
אחי ורעי, ראוי " - הקב"ה בעולם

לידע שכמעט כל נוסח התפילות 
של ראש השנה ויום כיפור הוא רק 

תקדש שמו הגדול בכל האומות שי
ובכל העולם, כי זה עיקר התפילות 

 עתה בימים הנוראים האלה. 
לכן יזהר האדם להצטער בלבו 
ולבכות, בייחוד ביום הדין הגדול 
והנורא הזה, בענין שמדבר בתפילה 
מחילול שמו הגדול יתברך שמו, 
ויתפלל ענין זה מעומקא דלבא 
יותר ויותר מהתפילות שמתפלל 

עצמו, כי זה כל אדם עתה בעד 
בגלות יש לו לבכות ולהצטער 
בתמידות על חילול שמו הגדול 
יתברך שמו בין האומות עובדי עץ 

 ואבן מעשה ידי אדם... 
והתחבולה אל התעוררות לבו אל 
הבכי, שיאמר התבות במיתון גדול 
ויפסיק בכל הפסק ענין לעורר לבו 
אל הבכי. דהיינו כשיאמר "ובכן תן 

אלקינו על כל מעשיך",  פחדך ה'
יכוון במחשבתו בזה הלשון "עד 
מתי יהיה שמך הגדול מחולל בין 
האומות, ובשביל זה תן פחדך על 
-כל מעשיך, שידעו כולם שאין אלו

ה מבלעדיך ויתגדל שמך בכל 
האומות". כל זה יכוון במחשבתו 
עם הבכיה העצומה ועם האנינות 

 יסוד ושורש העבודה יא, א)(". הגדולה

 - שיטות השונות בכוונה בתפילהה
"כידוע תפילות ימי הדין הם בעיקר על 
כבוד שמים, והאריך בזה בנפש החיים 

 די"ב) שכל התפילות כנג -(שער ב' פי"א 
תקנום שכולה לגבוה סליק,  תמידים

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

 משום לאו ד"לא תטור" חבירול לחייב למחואם ה
 חובת מחילה.. וכשחברו פגע בו.  איבה נטירת. ה .מחמת תביעה ממונית ד. בשעת מריבה. ג.במקום צער הגוף. ב. לאו דלא תקום ולא תטור. א. 

 א. לאו דלא תקום ולא תטור
ה ולא יסור מלחפש אחריו עד שיגמלהו כמעשהו הרע מעש נגדושעשה  בחבירושלא לנקום  שנצטווינו (כג.) יומאש"ס במבואר 
נקימה אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר  עד היכן כוחה שלו ,לא תקום )ויקרא יט, יח( שנאמר

  .(מצוה רמא) חינוךבו )שד (ל"ת רמב"ם וכן הוא .לו איני משאילך כשם שלא השאלתני
לא  )שם( שנא'החוטא  שלא נשלם גמול והוא שנזכור העון שחטא לנו ואע"פשלא לנטור אף  התורה ההזהירשם ש בגמ'ועוד מבואר 

הילך איני כמותך שלא  א"להשאילני קרדומך  "להשאילני מגלך ולא השאילו למחר א "לנטירה א עד היכן כוחה של, ותטור
 .(מצוה רמב) חינוךבו ה)ש (ל"ת רמב"םב . וכן הואהשאלתני מגלך

בספר וכן פסק  ,אות לח) ש"ג( בשערי תשובה וכ"כ להדיא ,)רמב-מאר(מצוה  בחינוך כמבוארחוד, בשמירה בלב ל זה אףוברים בלאו עו
(ל"ת נג דף נב  גרי"פ לרס"גב ' עודועי .שדן בזה (יומא שם) בגבורת ארי 'ועי ,כא)-כ ,א"כפ( בספר חרדים מבואר וכן. בבאמ"ח) ט-(לאוין ח ח"ח

 .)כ"פה ע"ד
 צער הגוף במקום. ב
אבל על צערא דגופיה אינו אלא ממדת חסידות משום  ,כשהשאלת חפצים מבואר דאיסור זה נאמר דוקא בממון )שם( יומאבהנה ו

 וות ודברים אלדשכת' שמדאו' אינו אלא בשואל חפץ אבל במ )י דעות אזהרהסוף (רמב"ם  בקרית ספר ועי' .".."הנעלבים ואינם עולבים
שאר ממון מוזהרים ישראל שלא למנוע  'אלא אפי ה תורהכת' שלאו דוקא שאילת כלים אסר (מצוה קצז) היראיםולם מדרבנן. אהוא 

  קמן., ועי' לדעה זודאליבא  ט)(לאוין  בספר ח"חלעשות צדקה וגמ"ח בממון וכו', עכ"ד. וכן נקט 
קללה או איבה אם  תבגופו הן בהבא חבירושכל שציער את  שם)(יומא  המאיריוכן דעת  ,(סי' לט) היראיםו יב)-(לאוין יא הסמ"גוכן נקטו 

אלא דעיי"ש שכתב שאזהרת הנטירה מתחלקת  ,(שער שלישי אות לח) בשערי תשובהוכן מבואר . בנקימה ו מותרמפייסו כראוי ל אינו
 ., וצ"עו מבואר בגמ' שםניחילוק זה לכאורה אאלא ד .בין צער הגוף או דבר שבממון אבל בנקימה משמע שאסור לנקום בכל מקום

  אינו זקוק למחול לו עד שיפייסנו. שגם נקט שבממון דיבר הכתוב אבל בשל גוף (שם)בחזקוני ועי' עוד 
מוכח דס"ל דאף על צערא וא"כ בש"ס שם דדוקא בממון איכא משום לאו זה,  דמבוארהשמיט הא (דעות פ"ז ה"ז)  רמב"םה יהומ

בין  איכא פלוגתאדדכיון  ט, באר מים חיים שם) –(לאוין ח  בחפץ חיים כתבו .(מצוה רמא) מהחינוך חוכן מוכ .לא תטור עוברים עלדגופא 
הנקימה והנטירה אסורה בין בדבר שבממון לכו"ע או בצער הגוף ע"כ נקטינן דו ,ספק דאורייתא לחומרא לענין זה, הויהראשונים 
בחקרי  בביאור שיטת הרמב"ם עוד [ועי' .(ח"ב ל"ת נא) פ לרס"ג"ובגרי ק ב)שם ס"( במחצה"ש ,(או"ח סי' קנו אות ג) בגר"ז ועי' .משום ספק

 .המובא לקמן] ובח"ח(שם אות א)  במנ"ח (יו"ד ח"ג סי' פ), לב
 בשעת מריבה. ג

וה התורה להיות וצ , דלאהשומע נקוםלא ישא"א ד (מצוה שלח) החינוךאבל בשעת מריבה כתב  ,אלא דכל זה שלא בשעת מריבה
סרה אאחרי שנח רוגזו דאלא  ,בבמ"ח) שם( בח"חוכן נקט  .כאבן שותק למחרפיו, אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאתהאדם 

 ברמ"אועי'  .צריך לשכוח דבר מליבוזמן מעט  תרק לנטור השנאה בלב אסור אלא בהרחב 'התורה להעיר רוחו ולנקום ממנו ואפי
שהנאת הנקמה יותר גדולה היא מכל מיני  (לגר"ח פלאג'י ערך נקמה אות לז) בנפש החיים עוד עי'ו[ .כד)(ס"ק  ובסמ"ע(חו"מ ס' תכא סע' יג) 

  .]ת החושיות להיותה נפשיתוהתאו
 ביעה ממוניתמחמת ת. ד
ענין הנקימה והנטירה, ד י"ט פס' יח)(פ הרמב"ןעל חבירו אה"נ דאיו בזה איסור כמ"ש  "ביעה ממוניתת"משום שיש לו נוטר בלבו  אםו

יב להניח לו אבל יתבענו בב"ד ון בנזיקין וכיוצא בהן, אינו מחוממון כג חבירו. כי בדבר שנתחייב לו הוא בדבר שאין בו חיוב ממון
תקוטט עמו כאילו רגיל לה(ד"ה יורד)  רש"יופ, אדם קורא לחבירו רשע יורד עמו לחייושאמרו ד .)א(ע בב"מעי' ו[ ., ע"כוישולם ממנו

הכהו, וכאילו בא להורגו, ואני שמעתי: רשאי לירד לתוך אומנותו של חבירו, ולמעט מזונותיו של חבירו, וקשה בעיני שיתירו 
 . נקט להיפך]ש רשע) כח. ד"ה( קדשויןבמס'  רש"יכ ודלא, )אדם(שם ד"ה  בתוס' . וכן נקטוחכמים לישראל להנקם ולגמול רעה

בדרך משפט שלא ישנה באוולתו נגדו אולי קיל, ואולי שייך בכך מעין עביד  נוקםשאם  (ס' קנו) מבוטשאטש בא"א צינומ ויתירא
ועיי"ש שכת' דאולי גם אם בטוח שלא יכלימהו עוד ושלא שלא ישנה באוולתו ע"י דיני ישראל. דינא לנפשיה כשא"א לו לשמרו 

ם ם או שאחרים יעשו כן לו או לזולתו, וא"א לגדור הפרצה בידי אדיכהו, מ"מ אם ע"י שישתוק לו יהיה פרצה שיעשה כן לאחרי
(ח"ג  במהרש"ג. וכ"כ רק יכוון לש"ש, ע"כבזהו בפרסום, יהפרצה ע"י שיכה ויבייש למכהו או  רדאולי נכון שיעשה בעצמו פרסום ג

  .יג)-(כלל י אות יא בחפץ חיים ועי' עוד .(דעות פ"ז ס"ק טז) וביד הקטנהססי' נג) 
  .מה ונטירה בדבר שיש חיוב ממון וכן מותר לנקום כדי להגן עצמויאר מהנ"ל דאין איסור נקמבו

 כשחברו פגע בו איבה נטירת. ה
לו ואין אסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול ד (חובל ומזיק פ"ה ה"י) הרמב"םדכתב  אמהטובא לענין איסור זה יש לעיין לא דלמעשה א

דלאו משום לכאורה תיקשי ד, המוחל לא יהיה אכזרי מלמחולבשם המהרי"ל ד )ו(סי' תר הרמ"אוכן פסק  .וכו' זו דרך זרע ישראל
 לעיל.ברמב"ם דהוא אף על צער הגוף כמבואר , לא תטורלאו דאו' ד משוםמדת אכזריות אתינן עלה, אלא 

 ,שנוטר לו איבהכל אדם  לפייסישים אדם אל לבו ערב יום הכפורים דשכתב  יומא סי' כד)( רא"שב מצינוד וכן יש להקשות מהא
הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא נטר ליה תריסר ירחי דשתא ולא אתא כי מטא מעלי יומא דכיפורי דגבי רב  ):פז שם(כדאמרינן 

דיש לפייס את חבירו  (רסי' תרו) הטשו"עו וכן פסק ., ע"ככדי שיהא לב כל ישראל שלם עם חבירו ,אמר איזל אנא ואפיק ליה מדעתיה
דלא תטור. ובשלמא רב נטר בלבו כי כבר אמרו חז"ל  דאו'איסור  כי ברשעים עסקינן דעוברים עלורה צ"ע דולכא בערב יוה"כ.

קיום ואם בא אחר לנקום נקמתו ב( בליביהדנקיט ליה  י"ח ומסקינן דאיירשאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת ת"חכל  כג.)( יומאב
(יו"ד סי'  ברמ"אעי' [ו .לנטור םמוחל לו, אבל אחרים אמאי רשאי ואם מבקש ממנו מחילה, ,ועי' במהרש"א)-, רש"יישתוק ,המשפט

 .]בגדר ת"ח לענין זה ס"ק ז) שם סי' רמג( פת"שוברמג סע' ח וסי' שלד סע' מז) 
. ומדבריהם משמע דדין זה הוא לכו"ע אף למחול לו א"צ הוציא עליו שם רע, חבירו אםד המרדכיע"פ  (שם) הרמ"אוגדולה מזו פסק 

החמיר דאיכא משום לאו זה אף על צער ש אע"פ המ"בלסוברים דלאו דלא תטור נאמר אף על צער הגוף, וכן מוכח מסתימת דברי 
  .כנ"ל הגוף

 אבל התורה אלא נטירה ממש,אינו אסור מן מ"מ  ,דאף לרמב"ם ודעימיה דס"ל דלא תטור אף על צער הגוף נאמר ע"כ לומרו
בשערי וכן מבואר  ,בלבו עד שיפייסנו עומתרתקפידא ו שפגע בו על חבירו לו שיהיה מותר וע"כ ,עומת וקפידא אינה אסורהרת

כרעתו מ"מ לגמול לו שלא  היינו דנהי דאמרה תורה לא תקום ולא תטורכתב בא) (ר"ה יז. סד"ה אמר ר בריטב"או .(ש"ג אות רלא) תשובה
דעבירות שבין אדם  'שכת) ד"ה אולם (נתיבות אור עמ' נח. הגר"י מסלאנט זצ"ל רוני מדבריהעי שוב. ולא אמרה למחול לו מחילת שמים
וזה ומת וקפידא, ערפ דין רשאי להיות לו עליו תסו ע"לא הקניטו אלא בדברים, כ"ז שלא פיי 'לחבירו אם יחטא איש לאיש, אפי

 ועוד],) יו"ד קעז סע' מ( בשו"ע וכן נמצא ."תרעומת"אין לו עליו אלא דאמרו  (נב.) בב"מ[עי'  מות"רו"אין לו עליו אלא תע שאמרו בש"ס
כאינו עושה  חבירונחשב  חבירוו לרעם הוא משום שלגבי רעה זו שעשה שההיתר להת 'שכת(יוה"כ מאמר כ אות ז)  בפחד יצחק ע"כ. ועי'

 מעשה עמך, ולכן מותר לנטור לו על כך, ע"כ].
 חובת מחילה. ו
אלא כיון שבקש ממנו  ,מחול לו ואין זו דרך זרע ישראללאסור לנחבל להיות אכזרי ולא ד )שם( הרמב"ם נו לעיל בשםכבר כתבמ"מ ו

חם על רעתו ימחול לו, וכל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וני
דכל המעביר על מדותיו  (ס"ק ח)המ"ב וכת'  המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול.ד(סי' תרו סע' א)  ברמ"א[ועי' , ע"כ חכמים נוחה הימנו

 . ], ע"כמעבירין לו על כל פשעיו ואם הוא לא ירצה למחול גם לא ימחלו לו
תלויה כפרת  חבירושיש לו ג"כ עבירות שבין אדם ל מיד )(עיון יעקב יומא פה: ד"ה עבירות ברי"ף כתב, את חבירו מפייסן מאידך אם איו

 ,דבעבירות שבינו לחבירו איכא נמי חלק גבוה 'כתו דחה דעה זו, (שם אות א) י"ובברכ. חבירועונותיו שבין אדם למקום עד שירצה ל
כמה  בשם (ח"ה אות א) מהיפה ללבהביא  אות ג)שם ( הכה"ח אולםע"כ.  ה אשר בה לא נתכפר,וכל שלא פייס את חבירו גם חלק גבו

  .עיי"ש פוסקים כדעת הרי"ף הנ"ל,
כל האנשים אשר פגע בהם אם שכת' ד (דברים כט, ג) במשך חכמה. ועי' עוד וחביר פיוסחובת הפרטים לענין סדר  (שם) בשו"עועי' עוד 

"דרשו ה'  (ישעיהו נב, ו)ותן בלבם שימחלו לו, וכן השי"ת עוזר לו לעשות תשובה בכל אופן. וזה שאמר אינו יודע מי המה, השי"ת נ
"יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו", שהשם יתן שיעזבו  (שם פסוק ז)בכל הדרישה והתעוררות התכליתי, ואחרי זה  -בהמצאו" 

 .דרכם ומחשבותם
 -מסקנא דדינא-

איסור זה הוא כשחברו ב' מהתורה לנקום בחבירו שעשה נגדו מעשה. וכמו כן אסור לנטור השנאה בלבו. אסור  א'העולה לדינא, 
פגע בו בדבר שבממון כגון שביקש שישאלנו חפץ וחברו לא עשה רצונו, אולם בדבר שנתחייב לו חבירו ממון כגון בנזיקין וכיוצא 

שונים אם לאו דלא תקום ולא תטור הוא אף כשצערו בצער הגוף, ולמעשה נח' הרא ג'בהן, אינו מחויב להניח לו אלא יתבענו בב"ד. 
בשעת מריבה אין משום איסור לא תקום, אבל אחרי שנח רוגזו אסרה התורה להעיר רוחו  ד' יש להחמיר משום ספק דאו' לחומרא.

לא תקום ולא תטור נאמר אף על אף לסוברים דלאו ד ה'ולנקום ולנטור. ומ"מ אף בשעת מריבה מהראוי להתרחק מן המדה הזאת. 
צער הגוף מ"מ תרעומת וקפידא אינה אסורה, וע"כ מותר שיהיה לו על חבירו שפגע בו קפידא ותרעומת בלבו עד שיפייסנו. ומ"מ 
אסור לנחבל להיות אכזרי ולא למחול לו ואין זו דרך זרע ישראל, אלא כיון שבקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושניה וידע 

 .שם רע, מעיקר הדין א"צ למחול לו שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו. ואם חבירו הוציא עליו

 ג| ה'תשע''ראש השנה  –נצבים | פר'   קי"דגליון 
 'קהילת ))חניכי הישיבות))- רמות ב

 



 

שתהיה כוונתו בהם  וגם הבקשות הגופניות צריך
 רק צורך גבוה לבד...

לבקש בתפילה  מאידך גיסא מצינו שגדולים יעצו
על צרכיו, עיין ביערות דבש (סוף ח"א דרוש א' על 
ברכת שמע קולנו) שראוי להוסיף בכל תפילה כל 
מה שמעיק על לבו ותחלואי נפשו, מפני שבזה 

 יבוא יותר להתעוררות הלב.
ולמעשה אין סתירה בין הדברים... בודאי שתכלית 
התפילה צורך גבוה כמו שהאריך הנפש החיים שם, 

ם החזו"א זצ"ל לכל הפחות בראש השנה על ובש
כל אחד ואחד להתפלל על דרך שכתב נפש 
החיים... ומאידך גיסא, אנו צריכים להכיר את 
עצמנו, ולדעת כמה אנחנו רחוקים, ובמצב כזה יש 
צורך להתעורר, כאן בא היערות דבש ומציע לנו 

(הגר"ש איך להביא את הלב למצב של תפילה..." 
 א, אהל רחל אלול, עמ' צח)אויערבאך שליט"

"והנה כל אלו הענינים  - זהירות מכעס בימים אלו
עושין הכל לסימן טוב, ולכן פשיטא שיזהר מאד 
שלא יכעוס בימים האלו, מלבד גודל האיסור, כדי 
שיהיה לסימן טוב, רק יהיה שמח לבו ובטוח בה' 

 (משנה ברורה תקפג ס"ק ה)עם התשובה ומעשים טובים". 
אעפ"י " - וב בתשובה ביום ר"ההחיוב לש

שבכל יום ויום ראוי לאדם לפשפש במעשיו 
מכל מקום בזמן הזה, לשוב מדרכו הרעה... 

ר"ל ראש השנה, ראוי לו להתעורר ביותר... 
ויתעורר לפשפש במעשיו  ולחזור ממה 
שהוא בידו מן העבירות, והמתרשל בזמן 
הזה מן התשובה אין לו חלק בה' אלקי 

שנה אין התעוררות מצוי כל שכל ה ישראל,
כך, ואף מדת הדין מתייאשת ממנו וממתנת 
לו עד זמן זה, והוא אצלי מה שאמרו אין בית 
דין של מעלה נכנסין לדין עד שיקדשו בית 

חידושי המאירי, ראש (". דין של מטה את החדש
 השנה טז:)

 תשליך
ענין תשליך הוא שביום בריאת העולם עושים סימן 

החטאים  שכך נראה עולם גשמי על השלכת 
ל כמוך -"ענין מנהג אמירת פסוק "מי א - מתוקן

נושא עון ועובר על פשע" ביום ראש השנה על 
הנהר הוא, כי הנה בראש השנה מחדש האדון ברוך 
הוא מציאות כל הנמצאים ומתכוין לקבוע הטוב 
שבהם שישאר לנצח ולדחות הרע שבהם עד 

אור באור שתטהר הבריאה ממנו ותהיה ראויה לי
 פניו לנצח נצחים.

והנה ברחמיו יתברך נושא העוונות ועובר על 
ל -הפשעים... וענין זה נכלל בפסוקים אלה "מי א

 ותשליך במצולות ים כל חטאתם". -כמוך 
ואמנם בהיות שמן הראוי תמיד להשתמש מדברי 

תברך, כפי מה יהעולם הזה לעניני ההילול לפניו 
ורות הנמצאים שנרמז מסתרי חכמתו יתברך בצ

האלה וחוקותיהם, על כן הולכים אל המים, 
שמראים בצורתם ענין השתקעות השוקעים בם, 
ומראים על רז מרזי הנהגתו יתברך שמשקע 
ומעביר הרע מבריותיו באופן שלא ישאר ממנו 

 (רמח"ל מאמר החכמה)שום רושם כלל" 

 יום ב' דראש השנה
 בדרך כלל, אדם" - עבודת היום השני של ר"ה

מטבעו עייף יותר ביום השני מאשר ביום 
אולם האמת היא, שכמו בכל נושא  הראשון.

עליה,  ביהדות, ימי ר"ה בנויים כסולם של
ובעצם בחינת היום השני גבוהה הרבה יותר 

בבחינת "מעלין בקודש ואין  מהיום הראשון,
 .מורידין"

אין לי מקור לכך, אך כנראה שדבר זה הוא 
סופרים יותר מדברי  יבגדר של "חביבין דבר

 לכן כל הבחינות של היום. )שהש"ר א, ב( תורה"
השני הן בעוצמה הרבה יותר עליונה, משום 

ועתה מתעלים  שעברנו את היום הראשון,
שיחות (". ומתרוממים אנו אל המדרגה הבאה

 הגר"ש פינקוס זצ"ל עמ' קנב)

היום הראשון של ר"ה הוא סוגיא של  " -
במחיצת הקב"ה,  מצאים"מצדדי צדודי" כבר נ

אך השייכות אינה אלא מהבחינה השכלית, 
יודע שהדבר הכי טוב הוא לעמוד  כלומר: אני

למדרגת  לפני השי"ת! ביום השני מתרוממים
"פנים אל פנים", ביום זה מתחיל הענין 

סופרים", ואז מרגישים  שנקרא "חביבין דברי
 את השייכות האמיתית, את ההתרגשות, את

עליה נאמר: מים רבים לא האהבה אשר 
ונהרות לא  יוכלו לכבות את האהבה

 שם, עמ' קסב)(. ישטפוה"
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 איכא הידור מצוה בלולב גדול האם
 מצוה בעלמא בגדול. ד.הידור בחפץ של מצוה גדול. ג. מה"ת או מדרבנן.  ב.לי ואנוהו. -מצות זה א א.

 לי ואנוהו-מצות זה אא. 
 'ועי , ע"כ'וכו ולולב נאההתנאה לפניו במצות, עשה לפניו סוכה נאה (שמות טו, ב) "זה אלי ואנוהו"  קלג:)( שבתב יתאא
 הוא משום זה אלי ואנוהו באופן נאה דמבואר שם דכתיבת השם בס"ת (כ.) גיטיןב

 ב. מה"ת או מדרבנן
 החיי אדם. וכ"כ (כט:)לולב הגזול בסוכה ריש  רש"י ותוס'לכאורה נחלקו בזה  ,הוי מה"ת או מדרבנן "הידור מצוה"אם ו

 השפת אמתו (מ' תל' סי' לג) בשואל ומשיבוכ"כ  .משמע דאינו אלא למצוה לכתחילה(שם)  מתוס'ד שם הוסיףו (כלל סח אות ה)
ד שגם למ (סוכה כט: ד"ה והיבש) בחת"סעוד  'ועי ,מה"תפליגי האם זא"ו הוי  (שם) רש"י ותוס'שכתב (שם, ובשבת קלג: ד"ה בגמ') 

לה על ודלא עכת'  (שם ד"ה ומ"ש) הכפות תמרים אבלומעכב את המצוה.  מה"תדהידור מצוה  (שם) דשיטת רש"י בסוכה
(שם על תוס'  הפנ"י והדעת לומר, דרש"י ס"ל דמשום זה אלי ואנוהו דשייך בכל המצות וכו' יפסול בדעבד. ובדרך זה פירש

  .(שם) הרע"א י'ובח, ס"ק א) (סי' תרנו הישועות יעקב ,ד"ה לולב הגזול והיבש)
יצא לחדש  (או"ח סי' קפז)אג"מ במ"מ ונוהו לרוב השיטות הוא רק דרבנן. אדזה אלי ו (ח"ג סי' עט)בשבט הלוי  פסק ולמעשה

, 'אף שעצם המעשה אינו דאו ו'שכל דבר שעושה לכבוד שמים יש עליו מצוה שיעשה בהדור מקרא דואנוהו, והוא גם מדא
 .בשם הרא"ש שהוא מדרבנן (סי' תרנו ד"ה ובמאי דאיבעיא) מהב"ישהביא ראיה  (ח"ז סי' קטו ד"ה ומ"ש) הרש"םבמ 'ועי[ .יי"שע

(מע' זיין סוף  בשד"ח. שו"ר 'הוא דאוי"ל ד דכונת הב"י על שיעור שליש שהוא מדרבנן, אבל ההידור עצמו אלא דיש לדחות

ח"א ו (ח"ה סי' סא מהרש"םבועי' עוד  "ה ועל מה שכתבתי למעלה.עוד שם ד 'שהביא כדברינו בשם האבן שתיה, ועי כלל יב)

 .]סי' י ד"ה ויש)
יש בכלל הידור אם נאמר דהוא וכגון לולב גדול וכדו', ו "גדול"יש לדון האם איכא משום הידור מצוה בחפצא של מצוה ו

כמבואר  ענין דין הידור מצוהלסי' תרנ"ו ב בשו"עכמ"ש האם איכא חובה להוציא עד שליש עבור הידור זה לדון נמי 
 .לקמן

 ג. הידור בחפץ של מצוה גדול 
שכתב בענין נרות חנוכה שאין לעשות הפתילות  (שם אות א) הדרכי משההביא דברי ש (סי' תרעב ס"ק ג)במ"א ובאמת מצינו 

הם נאים וכתב ע"ז המ"א דודאי בנרות שעוה כשהם ארוכים  יותר מכשיעור דלא שייך הידור מצוה אלא בשעת המצוה,
שם שכתב דמ"מ ליכא הידור  במ"א[ועי'  (כלל קנד אות כא) הח"אוכיוצא בו. וכן נקט  לולב ואתרוג לענין כמו יותר למצוה

הו למאי משמע שטוב שיתן יותר דלא כהדרכי משה וכו', וסיים מי(שם)  דמהלבושכת'  (שם ס"ק ו) א"רוב בריבוי השמן.
(סי' תרעב על  בנזירות שמשוןבנר של שמן הרבה, ע"כ. וכן  ', אפשר שמצוה אפילאורה דקי"ל בס"ק ב' דאסור להשתמש

 .](סי' תרעב ד"ה בטור ואם נתן בה) במור וקציעהבריבוי שמן איכא הידור. ועי'  'הביא ראיה דאפי המ"א ס"ק ג)
ולא מצינו מעלה  ,ציצית נאה ,דהרי אמרו סוכה נאה דברי המ"א, וק עלשיצא לחל (סי' תרעב אות ב) בחמד משהאולם עיין 

שכל שהוא גדול אין זה  (סוכה לא:)והרי גם באתרוג בעו למימר  ,לולב אם הוא גדול יותר מדאי אין בו הדור באמתבגדלן, ו
מותר להשתמש בו [ובנ"ח נר' שיש קצת מעלה שלא להוסיף על השיעור כיון שהנותר מהנר  והכל לפי הענין ,הדור

 , ע"כ. לצורכו, יותר הידור יש אם יעשנה כשיעור וידלוק כולה לצורך מצוה]
"משובח בגופו או משובח במראיו מי קודם" ומסקינן  לענין קרבנות שהסתפקו )הלכה א ו(יומא פ" בירושלמי מצינו הנהו

דאיכא הידור מצוה הנ"ל שמע כדברי המ"א דמשובח בגופו היינו שמן. ולפ"ז מ בקרבן העדה , ופירשדמשובח בגופו קודם
 ע"פ הירושלמי הנ"ל שאתרוג מהודר נגד גדול הוי משובח בגופו ועדיף.  (שער הטוטפות סי' יח אות ב) בחתן סופר "כבגדול. וכ

 הפאה, והבכורים,שאין להם שיעור:  םשהקשה על הא דתנן אלו דברי (חגיגה ז. ד"ה וגמילות חסדים) בטורי אבןאבל שו"ר 
ציצית אין לו  (מא:)דאמרינן במנחות  אין להם שיעור שגם לציצית ולולב . אמאי לא חשיב נמית", ות"חוהראיון, וגמ

יותר משיעור מצוותן  ולולב גדולים ציציתשיעור כיוצא בו לולב אין לו שיעור, ותירץ דהני אם מוסיף על שיעורן ועושה 
 דחזינןסי' תרנו סע' א) דעת תורה ( המהרש"ם כתבכי עשה כשיעורן, עכ"ד. וואין מקבלין שכר ע"ז יותר מ אין בעשייתן מצוה

. ואפשר שזה טעמו של הדרכי משה שלא חילק בין נרות של שמן לנרות של דאין הדור מצוה בלולב גדולהטו"א הנ"ל מ
 דגדולקרבן דשאני  וי"להנ"ל,  אלא דקשה על דברי הטורי אבן מהירושלמי. ]ב'[ועיין מש"כ בביאור דברי הדרכי משה בגליון שעוה 

(שם על תוס' ד"ה  במהרצ"ח[ועי'  .כהניםהאכילת כילה כקרבן העומד לאכילת מזבח ולכי זהו נוי לדבר העומד לא עדיף

(סי' יא ס"ק ו וסי' ציצית הכסת, ועיין מ"א (נה.) "ל: ולא ידעתי לפ"ז איך שבחו חז"ל גיטין וזשתמה על דברי הטו"א והבכורים) 

 ]. (סי' יא סע' ד) הדעת תורההקשה  וכן. , ע"כג) כא ס"ק
שנקט שמי שקנה אתרוג שיש בו שיעור מצומצם איכא מצוה להוסיף שליש משום הדור מצוה. (סי' תרנו סע' א)  בשו"עעיין ו
כתב בשם המ"א שה"ה בשאר מצות אם יש לו שיעור מצומצם מצוה להחליפו ולהוסיף עליו עד שליש. (שם ס"ק ב)  במ"בו

(ב"ק פ"א היש"ש ומשמע שדוקא משום שהשיעור היה מצומצם דלא נקרא הדור בשיעור הגרוע שאין למטה ממנו וכמ"ש 

 (אות ה) ובשעה"צ(ס"ק ה)  במ"בעוד  'ועי[ ליכא עכ"פ חובה להוציא שליש שיעור המצומצם, אבל אם גדול הוא מסי' כד)

שהביא  (שם) הלכה בביאור. ועי' קפידא הוא בהידור ביופיליכא חיוב הנ"ל אלא דוקא ה שלפי הדעה השניה שבשו"ע שם
 . ]פלוגתא האם קי"ל כשיטה הראשונה או כשיטה השניה

 מצוה בעלמא בגדולד. 
דאיכא  י"לי"ל דדוקא בענין להוציא שליש אין גדול בכלל הידור אא"כ יש לו שיעור מצומצם, אבל לעולם  מ"מאלא ד

דייק מלשון המחבר שכתב שם שאם מצא גדול ממנו דמשמע דמצוה ביותר  ו סע' א)(סי' תרנ [ובמנחת פיתים הידור בגדול
 (מאמר ד כלל ו פ"ו סד"ה כתיב) הצדה לדרךדגדול אינו הדר היינו בגדול ביותר, והביא בשם  (שם) גדול ומה שאמרו בסוכה

מש"כ לעיל בדעת המחבר יש . אולם לפי הגריש"א זצ"ל, ועי' לקמן בשם דאתרוג ההדר הוא בינוני לא גדול ולא קטן
  דאיכא מצוה בגדול]. נחת פיתים הנ"ל שרצה לדייק מהשו"עלדחות דברי המ

, אולם (אבל שלא יעשה אותם גדולות יותר מדאי) גדולשעוה נין נ"ח דאיכא הידור בנר בעכתב (שם ס"ק ו)  המ"ב למעשהו
(ב"ק ט:  ברש"י שאף בהם שייך הידור מצוה כמבואר אע"פד וכן לענין חוטי ציצית מינים לא הביא הידור זה.' ד כותבהל

 ,(ריש הסי' שם) במ"אועי'  (או"ח סי' קפז ד"ה והנה כוונת), והאג"מ (שם ס"ק ט) המ"ב, (סי' כד אות ג) הגר"זוכ"כ  ,ד"ה בהידור מצוה)
א משום שאם יפסקו דיש לעשות אותם ארוכים לא מטעם דהוי הידור מצוה בגדול, אל כא)ק "ס אסי' י( במ"במבואר מ"מ 

(שם  ש"ובערוה .(כלל יא אות טז) מהח"א, וכן משמע (סי' יא אות ט) הגר"זו (שם אות ב) הלבו"שוכן דעת  .ישאר בהם שיעור

שנקט דהוא משום הידור  (הובא לעיל בהגה) כהמרצ"ח אדלו, ואין בזה מצוהכתב ומותר להיות ארוך יותר משיעור זה  אות יא)
 .מצוה בגדול

(סי' תרנ  הטשו"ע[ועי' בלשון  מצוה בגדול אלא דהכל לפי הענין כמ"ש החמד משה הנ"ל ונוי איכא הידורלעולם דמר כ לו"עו

 הגריש"א זצ"ל[ודעת  ., ודו"ק)אא"כ יש לו אתרוג ששיעורו מצומצם כנ"ל( ליכא חיוב להוציא שליש עבורו ומ"מ ,]סע' ב)
גדול ממש אלא בינוני, ולכתחלה ראוי שלא יהיה גדול ביותר, כדי שיהיה דגודל האתרוג לא יהיה  (אשרי האיש פל"א אות מא)

 .]הצדה לדרך. וכן הבאנו לעיל בשם אפשר לקחת את האתרוג והלולב ביד א'
 -מסקנא דדינא-

(אא"כ יש לו אתרוג ששיעורו  זה חיוב להוציא שליש עבור איןומ"מ , יםגדול יש הידור מצוה בד' מיניםדינא, ל העולה
גודל האתרוג לא יהיה גדול ממש אלא בינוני, ולכתחלה ראוי שלא יהיה גדול ביותר, כדי שיהיה אפשר ). ומ"מ מצומצם

 לקחת את האתרוג והלולב ביד א'.
 
 העלון נתרם לע"נ  

 קב נתן אריה בן הרב אברהם הכהן ז"ל ר' יע
 מרת לאה באבע בת משה יוסף ע"ה 
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