הרב צבי סבלפסקי

בס"ד

עת צרה בהלכה
 .1תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א
דתניא :לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ,איזו היא עבודה שהיא בלב  -הוי אומר זו תפלה.
 .2רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א
הלכה א
מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם ,מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו
בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה ,ואין מנין התפלות מן התורה ,ואין משנה התפלה הזאת מן
התורה ,ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה.
 .3במדבר פרק י
(ט) וְ ִ ִֽכי־תָ ֹ֨ ֹּבאּו ִמלְ חָ ָ֜ ָמה בְ אַ ְרצְ ֶֶ֗כם עַל־הַ צַ ר֙ הַ צֹּ ֵ ֵ֣רר אֶ ְת ֶֶ֔כם ַוה ֲֵרעֹּ ֶ ֶ֖תם בַ חֲצֹּ צְ ֹ֑רֹּ ת וְ נִ ְזכ ְַר ֶ֗ ֶתם לִ פְ נֵי֙ יְקֹּ וָ ֵ֣ק אֱלִֽ הֵ י ֶֶ֔כם וְ נֹושַ עְ ֶ ֶ֖תם
יכם:
מֵ אֹּ יְ בֵ ֶ ִֽ
 .4רמב"ם הלכות תשובה פרק ג
הלכה ג
כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן הלואי לא עשיתי אותן הרי זה איבד
את כולן ואין מזכירים לו שום זכות בעולם שנאמר וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו אין זה אלא בתוהה על
הראשונות ,וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי
העול ם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה ,מי שנמצא צדיק נחתם א לחיים ,ומי שנמצא רשע נחתם למיתה והבינוני
תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה.
 .5תלמוד בבלי מסכת חולין דף ב עמוד א – עמוד ב
והא כתיב :וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ,וכתיב :טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם ,ותניא :טוב מזה ומזה
שאינו נודר כל עיקר ,דברי רבי מאיר ,ר' יהודה אומר :טוב מזה ומזה נודר ומשלם; ואפי' רבי יהודה לא קאמר אלא
באומר הרי זו ,אבל אמר הרי עלי לא!
 .6תוספות מסכת חולין דף ב עמוד ב
אבל אמר הרי עלי לא . . . . -וא"ת והא כתיב (בראשית כח) וידר יעקב נדר וכתיב (יונה ב) את אשר נדרתי אשלמה
וי"ל דבשעת צרה שרי כדאמרינן בבראשית רבה וידר יעקב נדר לאמר לאמר לדורות שיהיו נודרים בעת צרה.

