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  ראש חודש תמוז -שבת 

  ממוצע בין שבת ליום המעשה -ראש חודש 

  .וראש חודשעניינים: שבת  שני נםזה ישהביום 

ראשונים ואחרונים,  עיין בגמרא ופוסקיםאזי ישנה עצה פשוטה: ל ...–וכאשר רוצים לדעת מי מהם קודם 

 -תדיר ושאינו תדיר  גע לעניננו:ובנו..וכאשר רואים את ההלכה בנגלה דתורה, מובן שזהו האמת לאמיתו.

 .1ש קודםדָ מקּו -ש דָ ש ושאינו מקּודָ תדיר קודם, מקּו

הראשון שבהתוועדות זו הוא בנוגע  , הרי מובן, שהעניןמראש חודשוכיון ששבת הוא תדיר ומקודש יותר 

ראש  - גיסא מצינו דבר והיפוכו: מחד לראש חודש בנוגע  ונוסף לזה, ישנו גם הענין דראש חודש:..לשבת,.

אינו אלא בנוגע  ומנהג זה גופא( 2מלאכה, ורק הנשים נוהגות שלא לעשות בו מלאכה מותר בעשייתחודש 

אינו ראש חודש  -ולאידך גיסא  ),3בישול וכיוצא בזה למלאכות מיוחדות, שהרי עושות עבודת הבית, כמו

השבת  ור ששת ימי המעשה וביוםסג ה"שער החצר הפנימית גו' יהי 4ממה שכתובנקרא יום המעשה, כמובן 

אל המקום אשר נסתרת שם ביום  יפתח וביום החודש יפתח", וכמובן גם מדברי יהונתן לדוד "ובאת

"יום ראש חודש "מחר חודש", וכיון שקורא לערב  6כמו שכתוב, ראש חודש, וקאי על ערב 5המעשה"

 .7אינו יום המעשהראש חודש המעשה", מוכח, ש

                                                            
  ראה הוריות יב, סע"ב (במשנה). וש"נ. 1 
  טושו"ע או"ח סתי"ז. 2 
  ראה ב"י ורמ"א שם. 3 
  יחזקאל מו, א. 4 
  א כ, יט.-שמואל 5 
  שם, יח. 6 
  מגילה כב, ריש ע"ב.  -פרש"י ורד"ק שם, יט. פרש"י  7 



 

איתא  בנוגע לקריאת התורה: , מצינו זאת גם להלכה למעשההנזכרים לעילהפסוקים ונוסף על הראיות מ

ג', ושאין בו ביטול מלאכה לעם, כגון ראשי  : "זה הכלל כל שיש בו ביטול מלאכה לעם . . קורין8בגמרא

 קורין ד'". חדשים וחולו של מועד

ד בֵ ָא, ורק מלאכת דבר הֶ בחול המועדלעשותם  יש מלאכות שאסור -ולכאורה: בשלמא בנוגע לחולו של מועד 

 כיון שמותר במלאכה, מהו הפירוש שאין בו ביטול מלאכה? -לראש חודש  ; אבל בנוגעבחול המועדמותרת 

, פותעושות מלאכה בהן". וכן הוא בתוס ומבואר ברש"י, ש"אין בו ביטול מלאכה כל כך, שאין הנשים

 ורות במלאכה".לאנשים, אבל נשים אס ש"מותר הוא בעשיית מלאכה

 - ראש חודש ענין זה שהנשים אינן עושות מלאכה ב: 9ולהעיר, שבענין זה רואים גודל המעלה של מנהג ישראל

העגל, ולכן נתן להן  בלבד, וטעם המנהג הוא בגלל שלא רצו ליתן נזמיהן לבעליהן בחטא אינו אלא מנהג

 .10האנשים הקב"ה שכר שיהיו משמרות ראשי חדשים יותר מן

או  11שהיא מתקנת משה -בקריאת התורה  מנהג זה נקבע הסדרעל פי ות שאין זה אלא מנהג בלבד, הנה ולמר

שלפני חטא העגל ראש חודש ד' גברי, ולא עוד אלא שכך נהגו גם בראש חודש שקורין ב - 12הנביאים שבימיו

 ).ראש חודשעד חטא העגל מוכרח להיות גם מתן תורה בין הארבעים יום שלאחרי  שהרי(

ש"האנשים הנוהגים שלא לעשות  13כיון שראש חודש מותר במלאכה, וכמבואר בפוסקים אך צריך להבין:...

 נקרא "יום המעשה"? מדוע אינו -הוא מנהג בורות"  )ראש חודשב(מלאכה 

אינן עושות בו מלאכה,  אין בו ביטול מלאכה לעם לפי שהנשיםראש חודש ש פותברש"י ותוסומה שכתוב 

 14פטורות מקריאת התורה, כמו שכתוב רבינו הזקן בהלכות פסח אינו מובן: הרי נשים -' גברי ולכן קורין ד

                                                            
  מגילה שם. 8 
  ואילך. וש"נ. 53ראה גם תו"מ ח"ל ס"ע  9 
  בפרש"י מגילה שם. וראה אוה"ת תשא ע' א'תתקפה ואילך.פרדר"א פמ"ה. הובא בטור ו 10 
  ירושלמי מגילה פ"ד ה"א. מס' סופרים רפ"י. רמב"ם הל' תפלה רפי"ב. פי"ג ה"ח. 11 
  ראה ב"ק פב, א. וראה גם מראה הפנים לירושלמי שם. נחלת יעקב למס' סופרים שם. כסף משנה לרמב"ם שם (רפי"ב). 12 
  הובאו בשע"ת לאו"ח שם. 13 
  או"ח סתע"ב סכ"ה. 14 



     

ורק בנוגע לפרשת זכור (סופרים  ש"נשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא בין של תורה בין של דברי

 ?16ול מלאכה, ואין חייבים בה אלא אנשים, ולהם יש ביט)שגם נשים חייבות לשמוע קריאת התורה 15יש דעות

 17המכילתא ענין המלאכה בימות החול הוא לא רק דבר המותר, אלא כדברי ויש לבאר בפשטות הענינים:...

 "ששת ימים תעבוד", "זו מצות עשה". 18על הפסוק

אך הענין הוא, שתכלית הכוונה היא  -הקהל?!  ולכאורה: מדוע לא ילמד תורה יומם ולילה ויתפרנס מקופת

מיגיעו  , ו"גדול הנהנה19ז"ל "כל תורה שאין עמה מלאכה כו'"בותינו עולם, וכמאמר רה שיעסקו גם בעניני

וזהו גם הטעם שהלימוד בנוגע  כו'. , שזהו מצד גודל המעלה שבעבודת הבירורים20יותר מירא שמים"

בשלושים ההתעסקות על ידי כיון שגם  - 21ממלאכת המשכן מלאכות דעובדין דחול הואשלושים ותשעה ל

 .22עשיית המשכןעל ידי מלאכות דעובדין דחול פועלים המשכת אלקות כו', כמו  ותשעה

אחרי שמזהירים שההתעסקות בזה וגם ל אלא, שההתעסקות בעניני העולם בימות החול דורשת יגיעה כו'.

: 24בלבד, ולא באופן של יגיעת המוח, ובלשון המובא בכמה דרושי חסידות 23כפיך" רק באופן ד"יגיע התהי

בשם "יגיעה", ובמילא הרי זה דורש גם  ענין שהתורה קוראת אותוסוף כל סוף הרי זה  - 25לב ולב""בלא 

ש"אין הפועל רשאי  26לחן ערוךבסיום השו מו"ר הזקןוכמובן גם מדברי אד ,הזי הכנה מסויימת עוד לפנ

וכל לעשות מחליש כחו ולא י לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר עצמו ביום . . להרעיב ולסגף עצמו, שהרי

                                                            
  ראה בס' שנסמנו בהמועדים בהלכה (לרש"י זעווין) ע' קצב. 15 
  ראה טורי אבן למגילה שם. 16 
  . וש"נ.20הערה  245. חי"ז ע' 8הערה  189הובאה בדרשות ר' יהושע אבן שועב פ' וישב, ובס' מנחה בלולה. וראה לקו"ש ח"א ע'  17 
  יתרו כ, ט. 18 
  אבות פ"ב מ"ב. 19 
  ת ח, סע"א.ברכו 20 
  ראה שבת מט, ב. צו, ב. וש"נ. 21 
שחנוך תופר מנעלים הי', ועל כל תפירה ותפירה הי' מכוון ואומר  )עש"מ מאמר אכ"ח ח"ג סכ"ב. ועוד(נזכר גם מארז"ל  )?(בענין זה  22 

  ן דער ענין".טָאּפל זיך אָ "זָאברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ונתבאר, שצריכים לפעול זאת אצל תופר מנעלים כפשוטו, שבפנימיות, 
  תהלים קכח, ב. 23 
  ראה לקו"ת שלח מב, רע"ד. דרושי ר"ה סג, ד. ובכ"מ. 24 
  א יב, לג ובפרש"י. ויק"ר פכ"ה, ב.-דברי הימים 25 
  חו"מ הלכות שאלה ושכירות וחסימה ס"כ. 26 



 

הפרנסה כו', כמבואר  ומכל זה מובן, שבימות החול יש נתינת מקום ליגיעת וטרדות מלאכת בעל הבית בכח".

  .'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה' יבור המתחילד 27ורה אורבת

, שההמשכה היא ראש חודשבמה שאין כן ; 28הטבע בששת ימי המעשה, שאז נמשך השפע דרך לבוש -וכל זה 

 ההתעסקות בעניני העולם באופן של "יגיע כפיך" בלבד, ללא היותר שתהי אזי נקל -רגא נעלית יותר מד

  טרדה כו'.

כיון שאז  -שאין בו ביטול מלאכה לעם  קורין בתורה ד' גברי מפניראש חודש וזהו הביאור בדברי הגמרא שב

 .זכר לעילללא טירדה כו', כנ נקל יותר לעסוק בעניני העולם

 א עניןהשבת הוכי: יום  ,29ענינו של ראש חודש הוא ממוצע בין יום השבת לימי המעשההענין:  ונקודת

ההמשכה לעניני חולין שבעולם. ואילו  א עניןהו הקדושה שלמעלה מהעולם. ימי המעשהנת ההעלאה לבחי

 המשכת הקדושה בעניני חול. -הוא ראש חודש ענינו של 

שלא להתנתק מהעולם ולהסתגר בחדרו, אלא  -הילולא דכ"ד טבת בעל ה -וזהו גם מה שתבע רבינו הזקן 

בעולם שהוא מלא שקרים גם  לעולם ולפעול בו מתוך קירוב הדעת כו', ולהמשיך את האמת לאמיתו לצאת

 בארוכה. כר לעילזוחסדים, כנ

  .66ח"ב ע'  ה'תשכ"גתו"מ  רשימת השומעיןם בלתי מוגה.חודש שבט, -ש"פ וארא, ראשקטע משיחת 

                                                            
  ר"פ נח. 27 
  ראה דרמ"צ קז, א. קונטרס ומעין מכ"ה פ"א. 28 
  ואילך. וש"נ. 83ע'  ראה גם תו"מ ח"ב 29 


