
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ‰˜„ˆÏ ÛÒÎ ¯Â„�Ï ˙·˘· ÌÏÂÚ‰ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ  
ÓÈ˜ È¯‰''‰˜„ˆ Í¯ÂˆÏ Û‡ ÌÈ¯„� ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒ‡„ Ï?  

 Ô˙˘¯Ù·ו ז''ט'Â‚Â ÔÂÈ·‡ Í· ‰È‰È ÈÎ  ' ‡ÏÂ Í··Ï ˙‡ ıÓ‡˙ ‡Ï
Â‚Â ıÂÙ˜˙ 'Í„È ˙‡ Á˙Ù˙ Á˙Ù ÈÎ.  

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם לנדור כסף לצדקה יש איסור כמו סתם נדר שיש 
  .או דילמא בצדקה אין איסור לנדוראיסור לעשות נדר 

  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ï צריך ליזהר שלא ידור ד 'ג סעיף ד''יורה דעה הלכות נדרים סימן ר
יתן , ואפילו צדקה אין טוב לידור אלא אם ישנו בידו, שום דבר

 ואם פוסקים צדקה וצריך ,לא ידור עד שיהיה לו, מיד ואם לאו
  .יאמר בלא נדר, לפסוק עמהם

  

˘¯‰Ó ÔÂÈÏ‚·Â''˘ ‡È·Ó ‡·˘¯‰"‡ ע '' חולק על הש' עמוד א'חולין ב
מותר לנדור , מצוה וחובהשהוא נדר לעניים וסבירא ליה דב

  .לצדקה
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"·„¯ ˙" Êדבצדקה לא אמרינן טוב א'' סימן תמ'חלק ג 
  .ומותר לכתחלה לנדור לצורך צדקה, אשר לא תידור

  

· ·˙ÎÂ '¯·„Ï ÌÈÓÚË:  
„Á‡‰{ אלא בנדבה ונדר שיש איסור לנדור  אין הדברים אמורים

שאינו מקיים בה מצוה כגון קרבנות שאינו מחויב בהם מן הדין 
, האם מותר לנדורי "מ ור"אלא עתה בא להתחייב דבהכי פליגי ר

 ומנין שנשבעין ,אבל צדקה הוא מצות עשה שהוא מחוייב בה
לקיים את המצוה לזרוזי נפשיה דכתיב נשבעתי ואקיימה לשמור 

 לפיכך אם רואה עצמו מתרשל במצות הצדקה , צדקךמשפטי
מצוה עלינו לומר הרי עלי כך וכך לצדקה כדי לזרז עצמו ולא 

 ואם רואה עצמו זריז ,יכול לחזור בו או שיאמר הרי זו לצדקה
ונשכר במצות הצדקה אז טוב לו שיתן אותה בלא קבלת נדר או 

  . נדבה
È�˘‰{אלא במצות , הרי לא הותר הנסיון במצוה מן המצות 

ז צדקה דכתיב "צדקה והאומר סלע זה לצדקה כדי שיחיה בני ה
 וטעמא דמילתא משום ,ובחנוני נא בזאת והמעשר היינו הצדקה

 ואם הנסיון שהוא אסור מן התורה דכתיב לא ,תקנת העניים
 הנדר שאינו אסור ,התירו הכתוב מפני תקנת העניים' תנסון וכו

 אינו דין שיהא מותר מפני ,אלא משום דילמא אתי לידי תקלה
  .לכן בודאי שמותר לנדור לצורך צדקה, תקנת העניים

  

·ËÈ¯· ‰�‰''‡ ל איך אמרינן דאסור לנדור'' כתב וזא''ע' נדרים י ,

ויאמר אם נתון ' והלא מקרא מלא כתוב  וידר ישראל נדר לה

 דשעת צרה שאני דאמרינן במדרש ב''ע' חולין ב' תרצו בתוס, תתן

פירוש אם הוא חולה או , רות שיהיו נודרים בעת צרהלאמר לדו

בנו וכיוצא זו מותר לו לאמר כך וכך אתן אם אתרפא או אנצל 

  .וזה היה נדרו של יעקב, מצרה
  

·ËÈ¯‰ ·˙ÂÎ ‰Ê ÈÙÏÂ''‡ ‡ÏÙ� ¯·„:ל ומפני זה נהגו במקצת '' וז

מקומות ליתן צדקות ושמן למאור בראש השנה ויום הכפורים 

יום הדין שספרי חיים פתוחים לפניו יתברך לפי שהוא , בלבד

  . ולכך נודרין כדי להניצל מן הדין, והויא עת צרה
  

·ËÈ¯‰ ‰˘˜ÓÂ''‡:ט '' אבל מקומות שנוהגים לנדור אף בשבת ויו

  .ל דיש איסור לנדור אף לצדקה''על מה סמכו הרי קימ
  

·ËÈ¯‰ ı¯˙ÓÂ''ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ‡ :  

ש מעצור לעניים ואם  יש ליישב מנהגם שעושים כן מפני שי.‡

לא ידרו להם היום שהוא יום כנופיא לא יהיה לעניים די 

ולפיכך סומכין להקל בדבר מפני מחסור העניים , צרכם

  .שעומדין בצער

וכיון שנדר חובה ,  שהרי ממנים גבאים לגבותה לאלתר למחר.·

  .ברבים יתבייש הוא ולא יאחר כלל
  

· ‰�‰ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ ה'' סימן קכ'חלק ד ‰Ê ÏÚ ‰˘˜‰:  ולכאורה

ועוד דנוהגין לנדור , לפי מציאות שלנו היום לא שייך זה כל כך

  . גם שלא לצורך עניים ודברים שאין לגדור אותם כבעת צרה
  

„ ·˙ÂÎÂ‰�ÂÈ Â�È·¯ ÔÂ˘Ï ‡ˆÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ï ל אבל " וז,ב"ע' ת שער ג"בשע

צדיק חונן ונותן מבלתי שידור זולתי כאשר יקרא מן המיצר 

כ הראשונים "וידור יעקב נדר והיינו בעת צרה כמש' ככענין ש

וכן בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל ידרו נדרים לחזק ידים 

ואולי גם זה פתח ישוב המנהג שנוהגים לנדר , רפות בידיהם

  .ט"בשבת וי
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 Â��Ú ¯È‡Ó„ ‡‰Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰˜„ˆ ÌÈ�˙Â�˘Î ÌÈ‚‰Â�˘ ˘È ÚÂ„Ó

¯È‡Ó È·¯ ‡˜ÂÂ„ ÚÂ„Ó?  

  .עולם כשנודרים צדקה אומרים אלהא דמאיר עננו מנהג ה‰�‰
  

¯·„Ï ÊÓ¯ Â‡È·‰˘ ˘ÈÂ: דאגה בלב איש  "ב''משלי י מהפסוק

דידוע דרבי מאיר נקרא בשם אחרים כמו " ישיחנה לאחרים

כ ''אא ''ב ע''וכן סוטה י, ב''ע' ברכות ט' ועיין בתוס, ב''ג ע''הוריות י' שמבואר בגמ

 דאגתו וצערתו לרבי מאיר זה הפשט בפסוק דאגה בלב ישיחנה

כך כתב , בעל הנס שיפריש צדקה לעילוי נשמתו ויהיה לו רווחה

   .ד בשם השיורי ברכה''וכן כתב בספר מיכלא דאסוותא אות ס, ג''ת ויצבור יוסף סימן ע''בשו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע יש שנוהגים כשנותנים צדקה אומרים אלהא 

כך מקשה , ר צדיקיםמדוע דווקא רבי מאיר ולא שא, דמאיר עננו

וכן , ט''סימן קנ' ם חלק ב''ת מהרש''וכן בשו, ב''ח ע''ז י''א בספרו פתח עינים ע''החיד

  .ג''ת ויצבור יוסף סימן ע''בשו

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 שהתנא הגדול רבי מאיר בעל הנס ב''ח ע''ז י''ע' הנה איתא בגמ. ‡

י תפלה קצרה זו שיאמר אלהא ''הבטיח לשומר שינצל ע

ל '' וזב''ח ע''ז י''בספרו פתח עינים עא ''וכתב על זה החיד, דמאיר עננו

מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותינו דעל כל צרה שמתפלל 

האדם אומר אלהא דמאיר עננו ונודרים שמן או צדקה 

' מאמר חקור דין סוף חלק אע ''ומביא דברמ, לנשמתו של רבי מאיר

וון רבי מאיר אז כתב דמתכונים לומר שבאותה כוונה שכי

   .ו'' יורה דעה סימן שט'ת יהודה יעלה חלק א"שווכן כתב ב, ינצל מהצרה

כתב דבעת ' ק ט''ס' בספרו דברי תורה חלק אל ''ק ממונקאטש זצ'' הרה.·

שהיה העטרת צבי חולה מסוכן והיה גוסס ואז ציווה ליתן 

ואמר כי סכנת הגוסס , צדקה לתוך קופת רבי מאיר בעל הנס

כ רבי '' משאח''גיטין כ' כמבואר בגמ, ן כי רוב גוססים למיתההוא יע

כ ''א,  דסבירא ליה דחוששין למיעוטאב''ע' גיטין במאיר לשיטתו 

ויש שאמרו כי רוב , לכן אומרים אלהא דרבי מאיר עננו

כ רבי מאיר דחייש ''משא, העוונות מכריע את האדם למיתה

לכן , ם לכף זכותכ גם מועט זכיות יכריע את האד'''א, למיעוט

  .אמרינן אלהא דרבי מאיר עננו

 בשם אביו פ ואתחנן"ת סו"עה בספר אבני שהם ל פי מה שכתבע .‚

 דשלשה ספרים נפתחים ז"ה ט"ר 'גמ בתאל בהא דאי"הגאון ז

 רשעים , נכתבין ונחתמים לאלתר לחייםדיקים גדוליםצ' וכו

 בינונים תלוים ,גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה

 ובפייט איתא ,ום הכפורים ועד יאש השנהעומדים מרו

 , לא תצא הרעותאתו וביאר כי מ,שלשה ספרים מנוקדים

ח תחת " מבואר דלחיים בפתב"תקפ' ח סי"וראור אבל הנה בט

ח " דלחולין בפתא"נדרים  י' גמ ומקורו מ,ד משמע לא חיים"הלמ

 מנוקד לחיים דיקיםכ בספרן של צ" וא,משמע לא חולין

  ושל ,ח" ובספרן של רשעים מנוקד לחיים בפתא"בשו

 ,כ חותמים הנקודות"ה בלא נקודות וביו"בינונים נכתבים בר

 דבעינן סבירא ליהמ אהא דלחולין ו"והנה בנדרים שם פליג ר

כ " א, מכלל הן אתה שומע לאונן ולא אמרינאי כפולת

 ונודע ,ח מתפרש לטובה"לשיטתו גם אם נכתב לחיים בפת

 ארצות א"יומא  ע 'גמב' דם הם בכלל חיים וכדאישכל צרכי הא

 יהי שפרנסת האדם מצו"החיים אלו מקום שווקים ופירש

 לכן בכל צרכי האדם יתכן להתפלל תפלה זו אלהא ,שם

ם "ת מהרש"שוכך כתב ב, דמאיר ענינא דלשיטתו יתהפך הכל לטוב

  .ט'' סימן קנ'חלק ב

ˆ Â˙˘‡Ó ÏÂËÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‰˜„ˆ Ô˙Â� ‡Ï˘ Í¯·‡‰˜„?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה' עמוד ב'בבא בתרא ח  

כי הא דרבא אכפיה לרב רב שבת ממשכנין על הצדקה ואפילו בע

  .ושקיל מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה, נתן בר אמי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:חולין ' הרי אמרינן בגמ,  איך אפשר לכפות על צדקה

ד של מטה "ה אין ב שמתן שכרה כתובה בצדצות עשה כל מי''ק

 וגבי צדקה כתיב כי פתוח תפתח את ידך לו ,מוזהרים עליה

  .'כך מקשה שם בתוס, וכתיב כי בגלל הדבר הזה יברכך
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אבל בדיבור כן כופים ובהכי ,  הא דאין כופין זה רק במכות.‡

  .ב בשם רבינו תם''ע' ב ח''ב' כך תרצו תוס', מיירי בגמ

  .שם' כך תרצו בתוס, קבלו עליהם שיכופו אותן הגבאידמיירי הכא  .·

בצדקה כופין משום דאית בה לאו דכתיב בה לא תאמץ את  .‚

  . שם' י מובא בתוס''כך תירץ הר ,'לבבך ולא תקפוץ וגו

ד מוזהרין על מצות עשה שמתן שכרן בצדה היינו "הא דאין ב .„

ה "ט ד''כתובות מ'  תוסיין וע'א שם מובא בתוס''כך תירץ הרצב, דאין נענשין

  .ה כל"י ד''חולין ק' אכפייה ותוס

דהרי בפסוק ,  בצדקה לא הויא מצוה שמתן שכרה בצדה.‰

' בפרשתן כתוב נתן תתן ולא ירע לבבך כי בגלל הדבר וגו

אבל על , כ אפשר דמתן שכרה קאי על טובת הלב''א, יברכך

כך , לכן שפיר כופים, עיקר צדקה אינו מבאור מתן שכרה כלל

ודבר זה כבר קדים בספר העקרים מאמר שלישי פרק , ט''כתב במנחת חינוך מצוה תע

  .ד''מעבדים הלכה י' וכן כתב במשנה למלך פרק ג, ג''ל

Â.זה מצוה ,  רק במצוה שכל פעם שמוזכר בתורה כתוב השכר

כ צדקה כתובה כמה פעמים ''משא, שמתן שכרה בצדקה

כך תירץ המנחת , צדהבתורה בלא השכר לא מקרי שמתן שכרה ב

   .'אבל כותב דזה רק לולי דברי התוס, ט''חינוך מצוה תע
  

‰�‰ Â˘·'' ˙Â�‰„Â‰È· Ú„ אשה בנשאל ח "קנ' ד סי"חלק יו תניינא

שיודעת שבעלה מקמץ בנתינת צדקה ואינו נותן לפי ערכו והיא 

נ תוך הבית ומחלקת צדקה לפי העושר ויודעת שבעלה "נו

 והשיב דגזל גמור הוא וחלילה ,המקפיד אם מותר לקבל ממנ

מ מי שם האשה " מ,ד כופין הצדקה"לקבל ממנה ואף שב

ד אין רשות ליקח ממנה בלי "לשופטת ואשה פסולה לדון וגם לב

 גם להתיר לה בימי עיבורה ליתן חלקה לעניים להתפלל ,ידיעתו

כ אינו נכון דאין זה בכלל רפואה רק "עבורה ולעשות לה פדיון ג

בני משפחתה נוהגים כך אפשר לומר שמחוייב גם אם היו כל 

הבעל לעשות לה כן וכופין אותו על כך אבל לא שהיא תעשה 

  .זאת בלי ידיעתו בגניבה
  

 ‰�‰ÂÚ·ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯ ל כופין "דכיון דקייחידוש גדול  תב כג"יק ''ס

לכן אם יש איש , ז אין לנו כח לכוף"ועכשיו בזה, על הצדקה

פ שהיא בעצמה "א ידיעתו אעקמצן והאשה נותנת צדקה בל

אמנם אם הרב שבעירו אומר שלפי , אינה יכולה להיות שופטת

יכולה ליתן כשיעור , ז"ערכו אם היה ידינו תקיפה היינו כופין ע

הזה ולמה נגרע במה שאין בידינו לכוף אם יש ביכלתנו להוציא 

ג דכפיה היא מדעת בעלים וכאן שלא "אע, הצדקה שהוא מחויב

, מ החיוב מוטל עליו ואנחנו דנין זה כפי חיובו" מכ,מדעתו

ב " בזמן הנותב דאולי וכ,ל" הנדע ביהודה הנו שיטתומדחה בזה

  .לכן אסור לאשה לתת, אולי עדין היו כופין
  

Â˘·Â''ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ דבריו אין מתקבלין  תמה עליו דב''סימן קל' חלק ה

  וכפיה,ל להרוס הלכה פשוטה דאסור לקבל ממנה"על הלב דמנ

ומה שהוא מחויב אינו , אין כאן כיון שהוא שלא בפני הבעל

  .מחויב להוציא זה מיד האשה באיסור



 ˙È·‰ ÏÚ ÂÓ˘ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ˙Ò�Î‰ ˙È· ·„�˘ ÈÓ

‰Ê ˙‡ ·„� ‡Â‰˘ ˙Ò�Î‰?  

ÓÈ˜''Ï לא יתפאר האדם בצדקה ג''ק י'' סט''יורה דעה הלכות צדקה סימן רמ 

אלא אפילו , קבל שכר ואם מתפאר לא די שאינו מ,שנותן

   .מענישין אותו עליה
  

Â¯Â˜ÓÂ ·ÓÒ"‚ ב"ע קס"מ ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:דתניא '  מהא דאיתא בגמ

ˆ„˜‰ ˙¯ÈÂ‚ ÌÓÂ " נענה ואמר רבן גמליאל ' ב'בפרק קמא דבבא בתרא י

˙‡ËÁ ÌÈÓ‡Ï „ÒÁÂ" צדקה וחסד שאומות העולם ד''ד ל''משלי י 

כל המתיהר ו, שאין עושים אלא להתיהר, חטא הוא להם, עושים

  . נופל בגיהנם
  

Ó¯‰ ˜ÈÒÓÂ''‡: מותר לו שיכתוב , מ מי שמקדיש דבר לצדקה"ומ

   .וראוי לעשות כן, שמו עליו שיהא לו לזכרון
  

 Â¯Â˜ÓÂÂ˘·"·˘¯‰ ˙"‡ שנשאל באחד שבנא בית  א"סימן תקפ' חלק א

 משלו ובא ראובן המקדיש לכתוב על פתח ההיכל שמו הכנסת

  ועכבו בידו קצת מן הצבור,דישלמען הזכיר שמו על מה שהק

  .  יכולין לעכב בידו מן הדין או לאהאם
  

·˘¯‰ ˜ÈÒÓÂ''‡: איני רואה שיוכלו הצבור לעכב מן הדין ולא מן 

 כי המקדיש והבונה משלו לשמים מי מעכב ,הראוי מכמה צדדין

 ובהקדשו אין אדם מעכב בשל ,על ידו מלהזכיר שמו בשלו

 דבכמה מקומות בקהילות הקדש  ועוד,חבירו ובנכסיו על חברו

 גם במקומנו הוא כתוב בכותל ההיכל זו מדת חכמים ,שנוהגין כן

 ומדת התורה ,היא ומדת וותיקין כדי ליתן שכר לעשות מצוה

 ואם התורה עשתה כן ,הוא שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה

 הנה ,צריכין אנו להלך אחר מדותיה של תורה שהן דרכי נועם

 ז"בראשית לצילו ראובן מיד אחיו כתב עליו הכתוב בהצלת יוסף שה

 אמרו ביוסי בן יועזר 'ג ב" קלב''ב' גמוישמע ראובן ויצילהו מידם וב

ג עליות " דדינרי וכשמכר מרגלית למקדש ביאכשהקדיש עלית

דדנרי ונתנו הגזברים שבעה והקדיש ששה הנותרים ועמדו שם 

 מכאן אתה ,שוכתבו יוסי בן יועזר הקדיש אחת בנו הקדיש ש

למד שהיו נוהגין לכתוב כן שמות המקדישין לשמים להיות להם 

ש שהביא עוד ''עי, לזכרון טוב על מצות ולפתוח דלת לעושה מצות

  .ראיות
  

Ì„‡ ˙ÓÎÁ· ‰�‰Â ולכאורה  ל''א וז'' תמה על הרשבד''סוף כלל קמ

כל הראיות שהביא אינו אלא שאחרים מפרסמים מעשיו אבל 

  . על עצמומנלן שהוא יכתוב
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ איזה ''א,  כיון שאסור להתפאר בעשיית צדקה

והוא לעצמו , הרי בשמים יודעים בלי הכתיבה, זכרון הוא לנותן

א שמותר לכתוב כדי ''כ איך כתב הרמ''א, אסור להתפאר בזה

 נראה שהרגיש ג''ק י''ט ס''ד סימן רמ''יורוהנה בלבוש , שיהא לו לזכרון

ג שאסור להתפאר ''הביא את דברי הסמבקושיא זו שאחר ש

ל וכותב על זה שאין זה התפארות ''א הנ''מביא את דברי הרשב

מ קשה מה מטרתו ''מ, אלא זכרון בעלמא שיזכר הדבר מי הנותן

  .של זכירה זו
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

א '' לבאר דברי הרמ'ק ד''ט ס''ד סימן רמ''יורז ''פ מה שכתב הט'' ע.‡

, תוב את שמו שיהא לו לזיכרוןדמה שכתב שמותר לכ

י ששמו כתוב על ''הכוונה שמטרת הנותן בזה היא משום שע

כ הקהל לשנותו ''הדבר שמקדיש  אזי לא יהא באפשרות אח

 דכל זמן ששם בעלים 'ק ג''ט ס''ד סימן רנ''יורא ''וכמבואר ברמ

חקוק עליה מקרי שלא נשתקע שם בעלים ממנו ואין 

 ולפי זה אין כאן קושיא על ,פ לדבר הרשות''לשנותו עכ

  .מעדני אשר, א שהרי אינו עושה כן לתפארות''הרמ

Ë‰ ÏÚ ˜ÏÁ Ì˘ ÛÒÎ‰ ˙Â„Â˜�· Ï·‡''Ê: שבחנם בדה טעם 

א לא משמע כן שכתב הטעם משום "רשבהממלבו שהרי 

  .דראוי ליתן שכר לעושי מצוה

 הכוונה לזכרון כשיראו מה שנתן יזכירו אותו ויהא זכר צדיק .·

', ת מעיל צדקה סימן א''כך כתב בשו, שיאמרו וישבחו אותולברכה כ

  .ט''ועיין בספר מנהג ישראל תורה סימן רמ

 הא דאסור להתפאר זה רק כשנותן הצדקה בשביל לקנטר או .‚

ג ''אבל בלאו הכי גם לסמ, כשנותן באופן שהעני מתבייש

האומר סלע זו לצדקה  א''ע' פסחים ח' דהרי אמרינן בגמ, מותר

הרי זה צדיק  שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא בשביל

ומדוע להתפאר גרע משאר שלא לשמה אלא בעל , גמור

א שמותר לכתוב ''כ הא דכתב הרמ''וא, כרחך דמיירי בלקנטר

כך כתב בחדרי דעה , שמו לזכרון מיירי שאינו עושה את זה לקנטר

  .ט''ד סימן רמ''יור
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:יא חמורה על מה  וביסוד זה אפשר ליישב קוש

פזר נתן " רמז בפסוק ב''מ קס''פרשת פקודי עשכתב בחתם סופר 

צדקתו עומדת לעד פירוש כי בנתינת צדקה ישובח " לאביונים

ה ''האיש גם זה האיש שמפאר עצמו שאפילו לנסות את הקב

נתן לאביונים ראשי " פזר"ש לפאר עצמו בזה וזהו ''מותר מכ

משמיע קולו בתניתנו לאביונים מון פירוש ש¯הב Êעמון Ùתיבות 

א ''וקשה הרי זה נגד מה שפסק הרמ, מ צדקתו עומדת לעד''מ

  .ולפי חילוק דלעיל אתי שפיר, שאסור להתפאר בצדקה
  

· Ï·‡˘¯‰Ó"‡ ז עמוד א'' כתובות סותחידושי אגד' ‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ: דהקשה 

פ שעשה הרבה ''שם דנקדימון בן גורין אע' על הא דאמרינן בגמ

ולכן נענש , נקרא צדקה משום דעשה את זה לכבודוצדקה לא 

הא אמרינן גבי א ''והקשה המהרש, שלבתו לא היה מה לאכול

כדי שיחיה ' צדקה אפילו שלא לשמה יש לו שכר עליה כדאמרי

ל האי שלא לשמה "די' ודרשו ובחנוני נא בזאת וגו' בני וכו

לכבוד הוא גרע טפי ורבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם 

כ "א באמונה ובחילול השם כגזלת עובד כוכבים ואחשל

מתנדבים מאותו ממון להיות להם כבוד בכל שנה ולתת להם 

ברכת מי שבירך להיות להם שם ותפארת ואין זה אלא מצוה 

חזינן דסבירא להו דאף , הבאה בעבירה ואין לעושר הזה קיום

כשאינו עושה לקנתר רק עושה לשם כבוד אסור לעשות מצות 

  .צדקה
  

˙Â·Â˙Î· Ì˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ı·Â˜·Âבפסחים חי ''ג דפירש רש'' כתב אע '

 דהיכא דמתכוין למצוה וגם לתועלת עצמו הרי זה צדיק ב''ע

כ מדוע לא נחשב צדקה לנקדימון בן גורין כיון שעשה ''א, גמור

וכתב דצריך לומר דנקדימון לא התכוון לשם מצוה , לשם כבוד

' סתבר לומר כן דהרי בגמאבל דחה דלא מי, רק לכבודו גרידא

אמרינן נקדימון בן גורין נדקה לו חמה ובודאי שעשה מצוה 

עשה כוונתו לשם מצוה וכתב דשמא יש לומר דלכבודו גרע טפי 

ממכוין על מנת שיחיה בני דהויא כעובד בשיתוף כמו שכתב 

  .'פרק ד' שער גבחובת הלבבות 
  

ı¯È˙ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ı·Â˜‰ ‡È·ÓÂ :דאמרינן פ מה ''ע

 דבעידן ריתחא מענישים אף על דברים דבסתם א''מנחות מ' בגמ

כ אתי שפיר דהרי המעשה של נקדימון ''א, יום לא היו מענישים

ועל כן , דאין לך עידן ריתחא יותא מזה, היה בזמן החורבן הבית

  .נענש כשעה שלא לשמה
  

˘¯‰Ó‰ ÏÚ ‰˘˜‰ ˙Â·Â˙Î· Ì˘ ‰‡ÏÙ‰· Ï·‡''‡: הרי אמרינן 

,  לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמהב''ג ע''יר כנז' בגמ

 כתבו דאפילו על מנת לתגדר 'ב תענית ז''ז סוטה כ''ברכות י' ובתוס

  .חזינן דאף לכבוד מותר לעשות מצוה, ולקנות לו שם מותר



.    

  
  

íåé ìëá úåëøá äàî êøáì úåáééç íéùð íàä  
 íé÷ñåôä íùá íúáúëù äî äîìù úåëéìä äìôúë ÷øô''ñ á''ë ÷''ä åùá ïëå''éåìä èáù ú  ÷ìç

ä'ë ïîéñ ''â íåé ìëá úåëøá äàî êøáì úáééç äðéà äùàã , ïåáùçäù ïåéëã øáãä íòèå
âî åø÷éòá ìåìë úåëøá äàî ìù 'òîù úàéø÷ úåëøáå íåéä úåìôú , øáúñî ïëì

úåëøáäå úåìôúä ïî ÷ìçî úåøåèô éàãåù íéùðì åäáééç àì àø÷éòîã.  
  

 ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øåèä áúëù äî éôìã íúù÷äù äî øåà''çî ïîéñ ''å úåëøá äàî ãåã ï÷éúùò " äùòî é

 ø÷çù ãò íéúî åéä äî ìò íéòãåé åéä àìå ìàøùéî úåùôð äàî íåé ìëá íéúî åéäù
íåé ìëá úåëøá äàî ï÷éúå ùãå÷ä çåøá ïéáäå ,à''à äùà òåãî ëúáééåçî äðé , åèà
úåéçì íéëéøö íðéà íéùðå úåéçì íéëéøö íéùðà ,ò õøúì äàøð'' ùøãîá àúéàã äî ô

é çø÷ äáø'''ë ç'' àíéùð àìå åúî íéùðà ÷øã ,íéùðàá ÷ø úåëøá äàî åð÷éú ïëì.  
  

èéìù úåéìâøî ìåàù áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
á áúëù äî éôìã øéòäì äàøð ç÷åøä øôñïîéñ úåëøá úåëìäù '' ë åð÷úù øáãä íòèã

úåëøá äàî , éãë àåäö ìò ïâäì" ìë íâ ùåøãúùëå äøåú äðùîá íéáåúëä úåìì÷ ç
÷ éøä äëî ìëå éìç 'à''úáééç äðéà äùà òåãîå áééçúú éîð äùàù àøáñ ùé ë.  

  

èéìù ïäë ìàåé áøä'' à÷øá éðá  
éøâä ïøî íùá áúë äìôú éðéðô øôñáã øéòäì äàøð''èéìù áéùééìà ù''à íéùðù 

÷á úåáééç 'úåëøá ,øä ïøî áúë ïëå''é÷ñáéð÷ ç.  
  

íéòøä íéøáã ãåîìì ìåëé éøä åúåà âåøäì ì÷ øúåé äøåú ãåîìì øåñàù ìáà òåãî  
 éîé åáø÷é åáìá åéùò øîà ïëìã úåãìåú úùøôá áúëù ø÷é éìëä ìò íúù÷äù äî

æ éçà á÷òé úà äâøäàå éçà ìáà''ììáà éîéá øáãä äìú ,ñà ìáàù éôì  ÷åñòì øå
ä éãå÷ô éë äøåúá 'áì éçîùî íéøùé , àìù ïîæá åðééäã ãéøú øùàë äéäå øîà ÷çöéå

åìåò ú÷øôå äøåúá å÷ñòé , øáã åì äéäé àìå äøåúá ÷åñòé àì éàãå åìáàá ïë íàå
éçà úà äâøäà æàå åéìò ïéâîä, íéòøä íéøáã ãåîìì ìåëé éøä íúù÷äå ,àå'' ïéâé äæ ë

åéìò ,éæç äæîã íúöøúå åúåà øåîùì íãàä ìò ïéâäì ìåëé äçîùá äøåú ÷øù ìåãâ ïð
òø øáã ìëî ,íãàä ìò ïéâäì ìåëé åðéà äçîùá ãîåì åðéàù äøåú ìáà.  

  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ .ìéæøá àìàô  
øéòäì äàøð ,øçà ïôåàá åéøáã øàáì ùéã ,ò'' úåöîî øåèô ìáàã íé÷ñåôä úåèéù ô
äøåú ãåîìú ,øáãá ãåîéìäå äáåç àìå úåùø àåä íéòøä íéøåà ïçìùä êøò ïééò'' ïîéñ ç

ð÷ú''ã ,îâá äðäå 'ë äèåñ'' à éðâîã àåä äùåòå äååöîù éî ìù äøåú ãåîéì ÷øã øàåáî
éìöîå , äååöî åðéà øãâá àéåäã úåìéáà éîéá íéòøä íéøáã ãåîéìã øéôù éúà äúòîå

ïâäì çë åá ïéà äùåòå.  
  

èéìù èøåâðéå á÷òé áøä'' àëäéðúð æðàö ììå  
õøúì äàøð ,ò''ä àéáäù äî ôäëìä øåàéáð÷ú ïîéñ '' â éëãøî øîàîä íùá ïéàù éôì

ú äîëã úåàåøä åðéðéòå õôç åáìù äî àìà ãîåì íãà" øúåîä ãåîéìá íéìùøúî ç
è íåéá"ïéìéâø íðéàù äîá ãåîìì íäì àåä øòöã íåùî åîöò á,äåòá éðà íâå " ø

àðéôúñéîã åàì éàå íäî ãçàëåä àééøáçî "è íåéá åìéôàã à"ì÷äì åðì äéä åîöò á ,
ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

èéìù õéáåðáø ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî''êãåà éðà íâ ñ  
 äøåúä çéù øôñáã ïééöì äàøðá ÷ìç 'ì ïîéñ'' æøâä äæá ìàùð''èéìù é÷ñáéð÷ ç''à ,

íéòøä íéøáã íåéä ìë ãåîìì äùã õøéúå.  
  

òðæéî ìàøùé á÷òé áøäèéìù ø'' àïåãðåì  
åéìò ïéâî äæ æà äøåúá ìîòå ÷ñåò àåä íà à÷ååãù äàøð ,àùî'' ÷ø åìáà éîéá ë

íéòøä íéøáãá úåø÷ì åì øúåî,êë ìë åéìò ïéâî åðéà äæå .  
  

äìôúä íãå÷ úáù êøåöì úáù áøòá úåéð÷ úåùòì øúåî íàä  
÷ úáù áøòá úåéð÷ úåùòì øúåî íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî äìôúä íãå

äìôúä íãå÷ úåùòì øåñàù åéöôç ììëá àéåäã øåñà àîìéã åà ,äî íúàáäå äðùî
 äøåøáø ïîéñ''ñ ð"à ÷ 'áúëù ã àöîé àìå äìôúä íãå÷ íëùä ø÷åáá øåëîì ïéìéâø íà

çàå äð÷é äìôúä øçà úåð÷ì"ììôúé ë , àì íàá ÷ø úåð÷ì øúéä ïéà äëìäìã òîùî
çà àöîé''ë ,åñà ùùç ïéà íà ìáàúåð÷ì ø.  

  

äøä''èéìù õøååù øæòìà éáø â'' à÷øá éðá äøåúä ÷îò ììåë éðáøî  

äã øéòäì ùé äøåøá äðùîô ïîéñ''ñ è"ì ÷''å áúë ãòá äãåòñ éëøö úåð÷ì" íãå÷ ù
øåñà ìåçá àä äîä íéîù éöôçã éøù äìôú ,çà àöîé íà ïéá ÷ìçî åðéà íùå''' åà ë

àì ,øúåî ïôåà ìëáã øáåñã òîùîå.  
  

ùá íàäúåëøá äàî íéìùäì éãë äëéøö äðéàù äëøáì íåøâì øúåî úá  
 éãë äëéøö äðéàù äëøáì íåøâì øúåî úáùá íä íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

úåëøá äàî íéìùäì.  
  

èéìù øàåãðìâ éëãøî áøä'' àùîù úéá  
úåëøá äàî êøáì ììë áåéç àëéì úáùáã åáúëù íé÷ñåô äîë ïééöì äàøð , øôñá

 ÷çöé úãé÷òøì ' çìù úùøô äîàøò ïá ÷çöéíåé ìëá úåëøá äàî åòá÷ äæìå áúë , éúìåæ
ãåîéìä úôñåúîå úáùä âðåòî äòáùå äøéúé ùôð åì ùéù úáùá , íùá áúë ïëå

 ìàåîùîøú á÷ò úùøô'' ò ïéà íéðô ìë ìòå äðéî ïéøáòúî ïéðéã ìë ììëáù úáùáå
ìåçä éîéá åîë  êë ìë òøä ,á êøáì àðéãî áåéçä ïéà ïë ìòåúåëøá äàî úáù.  

    

äøä''èéìù øãìëéå óñåé â'' àíéìùåøé  
ãéçäã øéòäì äàøð'' óñåé éëøáá àøåà''î ïîéñ ç'' åíéøáãá êéøàîå úåòéãä éúù àéáî ,

øî ãé áúëá äáåùú àéáî àåä íéøáãä êåúá''øéîæéàî éåìä ù ,øäîä íò íéëñäù'' í
éèðàìâ ,àøä úáåùú éøáãî òîùîù áúëå''îâ øåñéà ïéàù ù äðéàù äëøáá øå
äëéøö ,úåãéñç úãî íåùî àåä øáãä àìà , úãî úéçãð êøåö ùéùë ïë íàå

úåãéñçä ,ãéçäå êøáì øùôàå''äæá ìôìôî à  .  
  

äøä''èéìù øâéâ ÷çöé éåì â'' à÷øá éðá  
 äîìù úîëçáã ïééöì äàøðøåà''î ïîéñ ç'' å øúåî úåëøá äàî ìéáùáã úåèùôá áúë
á äëéøö äðéàù äëøá íåøâìúáù.  

  
äçëùì äù÷ äæ éøä ìàøùé õøà çáùî àéåä ìàøùé õøà ìù íéúéæ òåãî  

ìàøùé õøà çáùî àéåä ìàøùé õøà ìù íéúéæ òåãî íúù÷äù äî , äù÷ äæ éøä
äçëùì ,íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øòáéåè ïúð íøîò â'' àíéáðò éøåëéá àìôðä ïåéìâä øáçî íéìùåøé  
õøúì äàøð ,ùî íéúéæì ïîù íéôéñåî äðäãäçëùì äù÷ ïëàã íå , àåä éøä ïîù ìáà

äîëçì äìåâñ , àøéåàã äøéúé äìòî åäá úéà ìàøùé õøà ìù íéúéæã øîåì ùé ïëì
 ìàøùé õøàã àøéåàäã ïîù óéñåäì ììëá êéøö àì øùôà ïëì íéëçî ìàøùé õøàã

íéúéæä ìù äçëùì äù÷äì ìèáî.  
  

 éøä äìôúä íãå÷ ïúçä úéáì úáùá úëìì íìåòä åëîñ äî ìòøåñéà äæá ùé  
 ïúçä úéáì íéëìåä óéøôåà úáùáù íìåòä åëîñ äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù  äî

åúåà íéååìîå äìôúä íãå÷ ,íéðôåà äîëá íúöøúå åøéáç úéáì úëìì øåñéà ùé éøä.  
  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá     èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  
ò õøúì äàøð''èéù ôú  ùãç éøôäøåà''ô ïîéñ ç'' è íãå÷ úáù éëøö úåð÷ì øúåîã

 íãå÷ úåùòì øåñàù åéöôç ììëá ììëð àì äåöî øáã àéåäã ïåéëã úéøçù úìôú
íéîù éöôç ììëä àéåäã àìà äìôúä ,ðä éôì'' äæ ïúçä úà úååìì éøäã øéôù éúà ì

øæòéìà éáøã é÷øôî íúàáäù åîë íéãñç úåìéîâ ,à''öôç ììëá ììëð ë íéîù é
øúåîã.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àåø"ëú ãåîìúä ìëéä ''à èéìù úéìâøî äéòùé áøä'' àíéìùåøé  
 ãáò åîë äæ éøä êìîì äîåã ïúçã ïåéë øúåî ïëìã íéðåøçà íùá íúöøúù äî

êìîä ìù åúéáì àáì äìôúä íãå÷ íéã÷äì øúåîù , äîåã ïúçäã éäðã øéòäì äàøð
êìîì ,î''äù íéùðà îà êìî éáâì ãáò ïéã íäì ïéà íùì íéëìå''äîåã äæ ïéà ë.  
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