
 לא נתנו שבתות אלא לעסוק בתורה 

; רמה עמוד העומר ימי סדר ראה אבודרהם) מקדמת דנא
נהגו ישראל  ,(מ י"סוס כלבו; סו שבת הלכות א"ח חיים רחותוא

ללמוד פרקי אבות בשבתות שבימי עונת הקיץ, טעמים רבים נאמרו 
 :  אחדים מהםבזה, ונצטט 

  ולטהרו  אלו בימים לתשובה אדם של לבו את  למשוך כדי . א 
 זו  בתקופה  ממצרים בצאתם אלישר שניטהרו כפי, העבירות  מטומאת

 (. לועז מעם ילקוט) זרה עבודה מטומאת( עצרת עד מפסח)
 לימוד ידי על, רע םעליה נגזר ואם, התבואה על נידונים בפסח . ב 
 אותנו שידונו כדי וכן; הדין גזר רוע ויקרע בתשובה יחזרו אבות פרקי
 אבות על עליו יוסף) האילן פירות על נידונים שבו השבועות בחג לטוב

 (. רפב אות  אברהם חיי בספר הובא, ב, א דף
 ולכן, עקיבא רבי תלמידי מתו בהם כי, דין ימי הם הספירה ימי .ג 
 באותם שבור האדם שלב ומפני. אלה בימים לרעוד לאדם לו ראוי

 מאשר יותר  אז  בלבו הדברים  יכנסו מוסר דברי  יקרא אם, הימים
 (. בהקדמתו שמואל מדרש) הימים בשאר

ז"ל רב   הג"ר ישראל קיהן רעיון נפלא, שכתב יש להביא בנוסף 
לבאר הפסוק )פר'  מנחת ישראלדקהל חסידים בת"א בספרו 

 ותרגם(. ל, יט)  ה׳  אני  תיראו  ומקדשי  תשמרו  שבתותי  את קדושים( 
  י"ל, הנה . ע״כ בדחלתי אזלין תהון מיקדשי ולבית: עוזיאל בן יונתן
 או למסחרם לכיםהו ואינם, בשבת נחים שבאמת אנשים ישנם

 מנצלים אבל, וכדין כדת מלאכות הל״ט כל את ושומרים, לעבודתם
 בית מפתן על לדרוך אבל. וכדומה שינה, טיולים על החפשי זמנם את

 ויש . שמיה דכר מאן וכו׳ משניות  או גמרא בשעור להשתתף המדרש
  בבקשה  אבל, תשמרו״ שבתותי ״את  מתחננת התורה  שע״ז לומר
, אזלין תהון מקדשי ולבית כתרגומו, תיראו״ מקדשי ״ואת מכם

,  מעט  מקדש  לבית  ללכת ' לה  קודש  השבת  מנוחת  את  הקדישו 
( ה״ג  דשבת  פט״ו) בירושלמי  כדאיתא, העיקר זהו  כי , וללמד ללמוד 

  לעסוק  אלא  ולשתות  לאכול  לישראל  טובים  וימים  שבתות  נתנו  שלא 
 . עכ"ד, ודפח"ח בתורה 

* 
מעלת הלימוד בשבת קודש חזינן מהדברים האמורים, גודל 

 ובפרט מסכת אבות כפי שקבעו קדמוננו. 
על כן, הרוצה לענג את השבת בלימוד מתוק מדבש ילמד 
משניות תוס' יום טוב עם הביאור הנפלא "ששון יום טוב", שממתקת 
את הלימוד באופן השווה לכל נפש, כל אחד כפום דרגא דיליה. ]ראה  

 יון זה[.  מטעמת מהביאור הנפלא בעמ' ג' בגל
* 

המכה בכל   הוירוס  –הנגיף הקשה מפני לרגל המצב גם בגליון הנוכחי 
דברי התעוררות מפי המגיד   , גליון זה ב בעמ' ד'  הבאנו מדינות העולם, 

גלים  ות בעבודת התפילה, המסו בענין התחזק  מישרים הגר"ש שפיצער 
   . ח"ל המגיפה ר , ולעצירה מפני  נים טובות ריכות ימים וש ביותר לא 

בכל העולמות, רב שפע ולכל ישראל ובזכות זה יושפע לנו 
בימי הספירה הנעלים שאנו  ,ר בקדושה של מעלההונתקדש וניט

   מצויים בהם אכי"ר.
 

 

 דבר המלך ודתו

 ומא די  אים מתורת רבינו בענינאפלים נפנינ
 

 ערכתדבר המ
 ינו התוי"טת רבבמשנ דברי חיזוק והתעוררות

 רגום יונתן שהזכיר רחמים באותו ואת בנו יישוב דברי ת

ָחד  ת ְבנֹו ֹלא ִתְׁשֲחטּו ְביֹום אֶׂ ה אֹתֹו ְואֶׂ ,  כב)ְוׁשֹור אֹו שֶׂ
 (.כח

, עמי בני ישראל, היכמא דאבונן רחמן  תרגום יונתן איתא ב 
בשמיא, כן תהוון רחמנין בארעא, תורתא או רחילא יתה וית ברה  

 יומא חד.  לא תיכסון ב
ב(   והדברים צריכים ביאור, דהנה במס' ברכות )דף לג,

במשנה איתא, האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, ועל טוב יזכר  
שמך, מודים מודים, משתקין אותו. ופירש רש"י האומר, בתפלתו,  
]שבפרק זה מבואר דיני תפלה, ונזכר במשנה גם הדין של מי  

גיעו רחמיך, אנשים שמראים  שאומר מודים מודים[. על קן צפור י
עצמם כמתכוונים להעמיק בלשון תחנונים, ואומרים רחום וחנון 
אתה, ועל קן צפור יגיעו רחמיך, שאמרת לשלח את האם, או  

 שאומר וכו' עכ"ל רש"י.  
הזהר  ז"ל בגליון הש"ס שם, ציין למה דאיתא בס' הרע"א ו
דם ובהמה ז( א  א( עה"פ )תהלים לו, כאן בפר' אמור )דף צא,הק' 

תושיע ה', שמטעם שמשפטי ה' הם רחמים, צוה להמתין בלידת  
אדם למילתו שמונה ימים, ובלידת בהמה רק מהיום השמיני  
והלאה ירצה לקרבן עיי"ש בזה"ק. וציין עוד למה דאיתא במדרש  
רבה בפר' כי תצא על מצות קן צפור בזה"ל, ולמה התינוק נימול  

עליו להמתין לו עד שיהא בו לשמונה ימים, שנתן הקב"ה רחמים 
כֹחו. וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך רחמיו על הבהמה,  

עוד,   כז( מיום השמיני והלאה וגו'. ולא מנין, שנאמר )ויקרא כב,
ח( ושור או שה אותו ואת בנו לא  אלא שאמר הקב"ה )שם פסוק כ

תשחטו ביום אחד. וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה, כך  
ים על העופות, מנין, שנאמר כי יקרא קן צפור לפניך  נתמלא רחמ

 וגו' עיי"ש במדרש.  
ז"ל להעיר, איך ישתווה דין המשנה  רבי עקיבא אייגר וכוונת 

עם דברי ס' הזהר הק' והמדרש. וכבר הקשה כן המהרש"א ז"ל  
א, שגם שם נשנתה המשנה הנ"ל(, על   במס' מגילה )דף כה,

דברי התרגום יונתן כאן. וראה מה שכתב החיד"א ז"ל בס' חומת  
אנך כאן, ליישב קושית המהרש"א בדרך דרוש. ועיין בתוס' שם  
במגילה, שהקשו על פיוט רבי אלעזר הקליר ביוצר ליום שני של  
פסח, 'צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד', דמשמע  

אינו אלא   לומר שהקב"ה חס על אותו ואת בנו, והואשרצונו 
 גזירה עכ"ל התוס'.  

תוספת  על קושית התוס', שה גליון בש"ס וברם כבר ציינו ב 
במס' ברכות מיישב זה במה שכתב   על המשנה הזו  יום טוב 

בזה"ל, על קן צפור וכו', כתבו הרמב"ם )בפירוש המשנה כל מי  
ט ה"ז( מי שאומר  שאמר כן בתפלתו, וכ"כ בהל' תפלה )פ" 

בתחנונים מי שריחם וכו'( והר"ב, שאומר כמו שהגיעו רחמיך על  
צפור, וגזרת לא תקח האם על הבנים, כן חוס ורחם עלינו, ורש"י  
כתב שאומר כן בתפלתו. וטעמייהו דדוקא בתפלה, שכשאומר  
  זאת בתפלה מחליט הדבר, ולהכי משתקין אותו. מה שאין כן 

שט. וכן מה דאיתא בגמ' ההוא דנחית  באומר זאת דרך דרש או פ 
 ואמר וכו', כלומר שהיה יורד לפני התיבה עכ"ל התויו"ט.  

ובדרך זו מתיישבים בפשיטות גם דברי התרגום יונתן בן  
 ודו"ק. וזיאל כאןע

   ברכת אברהם 
 ז"ל(  אברהם מרדכי אלברט)להגה"ח רבי 

 

 בסייעתא דשמיא

 פ"| תש ריאידש וח|  ס' גליון

 י  ע"עולם ור צא לאהגליון יו

 מבואר ה ' יו"טמכון תוס
 וכן לתגובות והערות:  ,אימייללקבלת הגיליון ב

machontosfosyomtov@gmail.com 

 



גליון  
ס' 

 
 

ש  
חוד

אייר 
  

ש"פ 
ת

  
לפ 

 " 
 ק

 

 מעדני יו"ט
 ות התורהשיהפר נו על סדר דברי רביעפ"י חר ונבמשובח  קטל
 :אמורפרשת  

 מתי שייך חילול ה' בסתר 

ל   י ִיְשָראֵׁ ם ָקְדִׁשי ְוִנְקַדְׁשִתי ְבתֹוְך ְבנֵׁ ת ׁשֵׁ ְוֹלא ְתַחְללּו אֶׂ
ם  (. לב,  כב) ֲאִני ה' ְמַקִדְׁשכֶׂ

ן בן  רבי יוחנ :  ( ד משנה   ד פרק )  אבות מסכת  ב שנינו במשנה  
ברוקא אומר כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי אחד  

   . שוגג ואחד מזיד בחלול השם 

וא"ת והרי פירש הר"ב במשנה   - כל המחלל שם שמים בסתר
ח' פרק בתרא דיומא דחלול השם הוא חוטא ומחטיא. וכתבתי שם  
דהיינו החוטא ואחרים למדין ממנו וכ"כ הר"ב במשנה ט' פ"ה 

דהא   בדרך חיים לא משכחת לה בסתר. וי"ל כמ"ש דלקמן א"כ 
דקאמר בסתר לאו למימרא שהוא בסתר. רק שאין הרבה יודעים  
מזה וכו'. עוד פי' כגון עשרה תלמידי חכמים ביחד. ואחד גנב או  
נכנס לבית הזונה ואין ידוע מי הוא וכו'. ובמד"ש כתב בשם רבינו 
יונה שחלול ]שם שמים[ בסתר הנזכר כאן הוא שעובד ע"ז שהוא  

או נשבע לשקר שנאמר )ויקרא י"ט(  חלול שאינו מודה באלהותו 
ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת וגו' ע"כ. ובשם רבינו אפרים  
דמתניתין בתלמיד חכם העובר בסתר שאם עבר בגלוי היו לומדין  
ממנו והיה חלול השם. ע"כ. ]ובעיני הוא דוחק גדול שהרי עכ"פ לא 
עשה בגלוי ואין כאן חלול השם. וגם לישנא דמתניתין לא משמע  
הכי. ולכן נראה לי דודאי כל שעשה בסתר אין כאן חלול השם  
ותנא קתני המחלל שם שמים. וא"ת היכי משכחת לה חלול השם  
בסתר. נראה לי דמשכחת לה בעבירה שאי אפשר כי אם בהצטרף  
זולתו. כגון כל העריות וכיוצא באלו שהאשה ההיא או אנוסה ואף  

שאין איסור   מפותה במה שמתרצית. הוא מפני שדנה בעצמה 
הואיל והוא רוצה ויש חלול השם ואין ה"נ האוכל איסור וכה"ג 

 ביחידות ואין רואה לא הוי חלול השם כלל[: 

   )אבות, שם( תוספות יום טוב 

 

 ' זנב לטאה'כשקיבל  אחר הכהן שאמר מדוע בדקו 

 (. ט ,כד )ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ְבָמקֹום ָקדֹׁש 

  הגיעני  אמר חד , כהני תלתא הנהו:( ג  פסחים) בגמרא איתא
  בדקו , הלטאה  כזנב הגיעני אמר וחד , כזית  הגיעני אמר וחד , כפול

  שחץ  בו  שמצאו הגמרא  ומסיק', וכו פסול שמץ בו  ומצאו אחריו
'  וכו לשמש ראוי ואין שמים קדשי ומבזה  רוח גס י" ופרש, פסול

  דכבר  רואם  אחרי די לא  וכי הבדיקה  הוצרך למה  לכאורה . ש" עי
 . מגונה  לשון  שהוציא במה  שמים  קדשי ביזה 

  הלטאה  זנב כגון( ו" מ, א" פ ) אהלות במסכת איתא דהנה  ל" וי
  וזה , שם   טוב   יום   תוספות ב  הובא ם" הרמב ומפרש, מפרכסת  שהיא
  ואמנם , חתיכה  אחר מאוד  מאוד  זנבו יתנועע חי הבעל וזה : " לשונו
 המתנועע הכח יהיה  לא כאשר חיים בעלי לקצת זה  יקרה 

  תהיה  אבל, אחת והתחלה  משורש הברים בכלל מתפשטת
 . ש" עי הגוף בכל מתפרדת

  עני הגי שאמר במה  כוונתו החכמים ידעו שלא זהו  שפיר כן אם
  קדשי  לבזות מגונה  ןלשו במכוון בפיו מוציא הוא אם, הלטה  כזנב

  קדשים  שאצל, לשבח לומר אדרבה  כוונתו אולי או, שמים
  זנב  כדוגמת, כגדול כקטן הגוף חלקי  בכל  מתפרדת  הקדושה 
  חיות  בו יש  ממנו קטן חלק ואף, חתיכה  כל מתנועע אשר הלטאה 

 כיון לו שהגיע השיריים מפירור אף רצון שובע בזה  והביע, בלב כמו
 יגונה  לא  ההכרח כי בלשונו נכשל לא  כן ואם ,והקדושה  החיות  בו שגם
 זה  מלהביא הענין לצורך נמנעו לא  המשנה  בלשון החכמים והרי

 . לדוגמא

  שהרע בו וראו מצאו כי יען, הדבר נודע ואחריו שבדק אחר אכן
 הבחינה  היתה  זאת, מכל ופחות קטן חלק לו שהגיע על אפו וחרה 

 הגיעני בלשון ומרוובא, רוח גס שהוא פסול שמץ בו שנמצא, לדעת
 . שמים  קדשי לבזות  אלא  כוונתו היתה  לא הלטאה  כזנב

 )מאדזיץ(   ישא ברכה 

 :בהרפרשת 
 

האם מותר ליהנות מדמי שכירות של מקום מכירת נבילות  
 וטריפות

ם ְלָאְכָלה ץ ָלכֶׂ )ע"ז סב.(  ובגמ' )כה, ו(.  וגו' ְוָהְיָתה ַׁשַבת ָהָארֶׂ
 ולא לסחורה.   -לה  לאכ 

נשאל על יהודי שיש לו מרזח ומוכר יי"ש   האבני נזר הגה"ק בעל 
לערלים, ורוצה להשכיר מקום במרזח לגוי שימכור שם נבילות  

השכירות  דמי וטריפות, כדי למשוך קונים למרזח, והשיב: שיש לומר ש
אסורה, וזאת משום שמשתכר מאיסורי הנאה, ואף שאינו שוכר ממש  

  בגמ' )ע"ז סב:( משכיר חנותו, וזאת על פי הנאמר בהם, אלא ש 
שחמרין שמוליכין פירות שביעית, השכר קדוש בקדושת שביעית,  
וכתבו התוס' )ד"ה חמרין( שכיון שמרויחין הרבה, דמי טפי לסחורה. 
מבואר דאף שאינו נוטל עבור הפירות, רק עבור טרחו חשיב כמו עושה 

באסורי הנאה דאסור, כמו סחורה בפירות שביעית. ודומה למשתכר 
שהצובע  )פ"ח דשביעית מ"ד(  בתוי"ט מוכר איסורי הנאה. וכן כתב 

בסמנים דבעה"ב העשוים מפירות שביעית, חשיב עושה סחורה  
. והנה הא דאין עושין סחורה בפירות שביעית  בפירות שביעית 

ובנבילות וטריפות בחדא מתני לה )שביעית פ"ז מ"ג(. ממילא ה"ה 
לטרוח בנבילות וטריפות ג"כ יאסר, עיין שם שהאריך   המשכיר עצמו

   .בזה, גם משום איסור מראית עין

מסכים אני לדינא להתיר. רק  וז"ל: סיים להתיר, מכל מקום מו
לחן שזה טריפה למען לא יבא לידי  ובאופן שיכתבו על הכותל ועל הש

 . מכשול. ומה טוב אם יהי' קצת מחיצה שקורין גיגאטיר מפסיק 

 )יו"ד סימן קה( ני נזר שו"ת אב 

 פרשת בחוקותי:
 תלמוד תורה מקבלים שכר אף בהאי עלמא

 וברש"י שתהיו עמלים בתורה.   (.ט ,כד ) אם בחוקותי תלכו 

אני רץ לחיי העוה"ב והם רצים בסיום מסכתא אנו אומרים: " 
 .  " לבאר שחת

)מסכת ברכות פ"ד  רבינו בספרו מעדני יום טוב על הרא"ש כתב 
והלא הוא בכלל מה שאמר   , ולמה הוצרך לחזור זה  ם תאמרואאות נ(: 
י"ל ו ",מקבלים שכר ואינםאני עמל ומקבל שכר והם עמלים " תחלה 

כשאני רואה שעוברים הימים   צה לומרור ,שהוא דבר בפני עצמו
בכל יום ומתקרב למיתה ומפני והזמנים אני מרגיש בעצמי שאני רץ 

אבל הם אינם   ,זה אני מכין צידה לדרך כדי שאזכה לחיי העוה"ב
מרגישים במיתתם כלל עד שעת המיתה ואינם מכינים צידה לדרכם  

ולי מעיקרא לאו קושיא   .למידי הרבינו יונה ת מפי מורי הרב נר"ו עכ"ל 
נגד כ תלמוד תורה  כל מקוםדאע"ג דשכר מצות בהאי עלמא ליכא מ

וא"כ מה שאמר תחלה אני עמל   ,כולם שאוכלים פירותיהן בעוה"ז
 עכ"ל.  ומקבל שכר בעוה"ז קאמר
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 ששון יום טוב
  המבאר דברי התוי"ט  -נו וצאת"ששון יו"ט" שבהפלא ביאור הנמטעמת מה

לבקשת רבים מקוראי הגליון, מביאים אנו טעימה מהפירוש   
  -הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את דברי רבינו התוס' יו"ט 

 בשילוב תיבות הביאור בתוך דבריו. 
בחרנו להגיש בפני הקוראים פירוש על דברי רבינו במסכת  

ו  ע כפי שקב   –הקשורים לענינא דיומא  -( יד נה ' מש ג )פרק אבות 
 .  ללמוד פרקי אבות בשבתות הקיץ   הקדמונים 

יש לציין שמפאת קוצר היריעה הבאנו רק את הפירוש  
הערות המחכימות המעטרות  מ  ומקצת המשולב בתוך התיבות, 

את הפירוש, ויותר ממה שכתוב כאן מבואר ומפורט בספר עצמו,  
בבחינת אותיות   -מוד בספר עצמו לל  -ישמע חכם ויוסף לקח 

 מחכימות, וימצא נופת צופים וכל טעם.  
 

 טעם נפלא מדוע נקראת התורה "כלי חמדה" 

  (פרק ג משנה יד)  משנה מסכת אבות שנינו ב 
חבה יתירה   , חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה 

נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם  
תתי לכם תורתי אל  שנאמר )משלי ד( כי לקח טוב נ 

    . תעזובו
, )תהלים י"ט ש" כמ 'חמדה', שנקראת התורה, היא -חמדה   כלי 

  מזהב הנחמדים )פסוק י"א( בתריה  וכתיב' וגו תמימה ' ה  תורת (ח'
 . ל" ז  ישראל ר " הר בשם שמואל  במדרש פירש כך. רב ומפז
עצמו כתב מדרש שמואל וה  : ( 183)הע'  ביאורעל ה בהערות ] 

ה 'כלי חמדה' לפי שכל מה שמשיג האדם בה שאפשר שנקראת התור
הוא סיבה לחמוד אותה יותר ובאהבתה ישגה תמיד ויחמוד להשיגה. 

)וכעין זה הביא המלאכת שלמה בשם ספר חן טוב, שהטעם שנקראת התורה  
'כלי חמדה' ולא 'כלי נחמד' הוא משום שהיא כלי המביא לידי חמדה לעבוד  

 את ה'(. 

א התורה 'כלי חמדה' לפי שאמרו ז"ל )שבת  עוד כתב וז"ל: ואפשר שקר 
שהמלאכים חמדוה שיתננה להם כמו שאמרו )תהלים ח' ב'( 'ה' אדוננו   (פ"ח

מה אדיר שמך וגו' אשר תנה הודך', שהיא התורה, 'על השמים', כי 'מה אנוש  
כי תזכרנו', ולא נתנה להם. ולכן אמר 'חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה',  

 רים חמדוהו ולא זכו ליטלו, עכ"ל. כלומר, כלי שאח

כתב וז"ל: ונ"ל לפי דברי התויו"ט לעיל חביב אדם   דברים נחמדים ובספר 
וכו' קאי על האומות כשמקיימין מצות בני נח ויזכו ג"כ לעוה"ב, וישראל  
חביבים שנקראו בנים למקום, ולפי"ז קשה אדרבה למה העמיס הש"י על  

שבע מצות אפשר לזכות לעוה"ב. לזה  הבנים עבודה יתירה כיון שגם ע"י ה
אמר התנא שהתורה בעצמה הוא כלי חמדה שחמדו אותה אפילו העליונים  

 .[ולא ניתנה רק להבנים הנחמדים ישראל עם קרובו, עכ"ל
  נברא  שבה  שמדבר לפי חמדה', 'כלי בכאן קראה  שלכך ולי נראה,

  בברכת  ל " חז שתקנו כמו 'חמדה', נאמר העולם ובבריאת העולם,
  מתרגום  וטעמיה  קראת', אותו ימים 'חמדת לומר שבת חרית של ש

  שתכלית  והכונה, ,'וחמיד' )בראשית ב' ב'( 'ויכל' דמתרגם ירושלמי
  והיינו . טוב' 'כי עליהם אמר ולכן יתברך, בעיניו נחמד  וכללה  הבריאה 
  שנאמר  הבריאה  שהיא טוב', לקח על דברי התנא כאן 'כי ב" הר דפירש

  יותר  הוא והחמדה  הגשמים, בדברים שייך שהטוב ולפי. טוב' 'כי בו
  'כלי  קראה  לא לכך  בנפש,  הוא שהחמדה  השכלים, הדברים  אל  קרוב
  ומקרא . חמדה' 'כלי קראה  אבל טוב',  'כי בבריאה  שנאמר כמו טוב'
  שנאמר  ש'טוב' שייך לדברים גשמיים ו'נחמד' שייך לדברים שכליים,זה  הוא מלא

  שה'טוב'  הרי להשכיל,  העץ ונחמד ' וגו למאכל העץ טוב כי (, ו')בראשית ג'
 . השכלה  אצל נאמרה  וה'חמדה' גשמית, אכילה  אצל  נאמר
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 " . ע ר"ל ליצר הר   ההיא מחזקת ועוזרת 
פסקו: "וכל אחד יכול להוכיחו   ומסיים הצדיק מקאסוב בפסקו את

 . ש" לגוף ולנפ   באמור לו לאו כל כמינך להזיק לאחרים על זה 
ד בעלמא שניסה להפחי הצדיק מקאסוב לא היה מגיד מישרים

שלו איך   היה בעל רוח הקודש וראה בעיני הבדולח את הציבור. הוא
בבית הכנסת הורס ללא חמלה. ועל   האוויר היוצא מפיות המדברים

נקרא בעל   הוציא את פסקו שכל אחד מבאי בית הכנסת זה סמך 
פניהם לבלתי יחטאו בהזיקם ללא   דברים שלהם ויכול להוכיחם על

 . רחם
בשאלם מדוע אין תפילתם   אנשים רבים סובבים סחור סחור

ושפכנו לבנו כמים   "התפללנו והתפללנו וחזרנו והתפללנו –מתקבלת 
 נשענו".  ן לאינוכח פני ה' ועדי

לתפילותיהם מלהתקבל לרצון הוא לא   יתכן מאוד שמי שמעכב
אשר גורם בכך   מזה שמדבר שיחות בטלות בבית הכנסת, אחר

 הסטרא אחרא ח"ו.  שתפילותיהם תלכנה אל 
  בנפשו אם כדאי לו להתפלל במקום יעשה כל אחד חשבון

לו לבחור מקום אחר   שמדברים בו שיחות בטלות, או שמא כדאי 
   לקבוע בו תפילתו.

  פניהם ולדרוש מהם ואיך שיהיה, נוכל להוכיח אנשים אלו על
 דברים בטלים.   לשוחלהפסיק לאלתר מ 

ספון בפינת בית המדרש והוגה  נדמה בנפשנו: יהודי אחד יושב
ומתחילים   אנו רואים כמה נערים פורצים לבית המדרש בתורה. והנה 

עוצמים את עינינו ואומרים: "כך   להתרוצץ ולשחק בקולי קולות. אנו
ולגזול מהם   נערים! מה לנו להפריע להם ממשחקיהם  הם דרכם של

נודעים שיהודי זה היושב בפינת בית   ת נפשם?" לפתע אנואת חירו 
לשמה כל ימיו   אינו אדם פשוט כלל, אלא יהודי הלומד תורה  המדרש

אלו המתרוצצים בבית המדרש   עומד, והנה נערים ועליו העולם 
בוודאי   מוחו ומפריעים לו מלימודו. מה נעשה אז? הלא מבלבלים את

ל: "צאו החוצה בזה הרגע ולא  בקו נתמלא עליהם חימה ונצעק עליהם
נעשה אם   הגה אחד מפיכם כאן בבית המדרש!". ומה  ישמע עוד 

וא רבי מפורסם לעדת  המדרש, ה  ניוודע שיהודי זה היושב בפינת בית
בטליתו?   ונראה את הנערים מתלוצצים ממנו ומושכים לו חסידים,

 שפטים מבלי לחוס על כבודנו .  הלא כי אז מיד נתקומם ונקיים בהם
שיחה בטילה בבית   מעתה נצא ונראה מה עושה זה שמדבר

ר הק'  ץ? וזה לשון הזוה וממי הוא מתלוצ המדרש, את מי הוא מצער
  כנישתא במילין דחו : מאן דמשתעי בבי(שמות קלא, ב) תרומה  פרשת 

אוי  )ווי ליה דאחזי פרודא  (דברים של חול מי שמדבר בבית הכנסת) ל 
, ווי  (שמגרע אמונתו אוי לו)  הימנותאווי ליה דגרע מ (שמראה פירוד  לו

  אוי לו שאין לו חלק באלוקי ) ל באלהא דישרא ליה דלית ליה חולקא
אשתכח תמן ולית ליה   ליה אלהא ולא , דאחזי דהא לית(ישראל 

  כי הוא מראה שאין לו אלוה ושאין)מניה  חולקא ביה ולא דחיל
  (מנוושאינו ירא מ  האלוקים נמצא בבית הכנסת ושאין לו חלק בו

 .(בשכינה הקדושה  הוא עושה קלון)ואנהיג קלנא בתקונא 
אותנו הוא מבזה ולא את   המדבר בבית הכנסת שיחות בטלות, לא

 ה ר"ל. הוא מבזה את השכינה בכבודה ובעצמ רבותינו הוא מבזה.
ל  שם ככל העולה ע שידבר –נתפוס אותו בידינו ונשליכנו החוצה 

 .מהשכינה הקדושה  רוחו ויפסיק להתלוצץ

 השכר טוב הצפון להםבמודעות לכתוב גם חלק  
הדיבור באמצע   והנה אחת מהעצות המקובלות למנוע את

מודעות על קירות בתי הכנסת, עליהן   די הדבקתי-ללה, היא עהתפי
 האיסור.   לשונות מדברי הזוהר והפוסקים בעניין חומרת  רשומים

בד בבד את הצד השני של   אולם נראה שכדאי היה לרשום עליהם
לשוח   שפע יוכל לבוא עלינו אם ניזהר כולנו שלא המטבע, דהיינו כמה 
שפע של חכמה, בריאות,   ,ה, שפע של פרנסה כלל באמצע התפיל

 וצדקניות וכו'. ילדים צדיקים
עצמינו בעניין זה יושפע עלינו    ויהי רצון שבזכות שאנו מחזקים את 

מעתה   וברכה בכל העניינים, וגם תפילתנו תתקבלנה  שפע טובה 
ועושר ובריאות לנו ולזרענו   לרצון לפני אדון כל, להשפיע עלינו דעת 

מן   בותיהם ונגאל במהרה בימינו בכל מקומות מוש  ולכל בני ישראל 
 . ן אמ   הגלות החשוכה 

 ( יביננה ס רקונט מתוך   – שיחתו י"ב אדר תשע"טמ)קטעים נבחרים  
 

 

 התחזקות בתקנת רבינו התוי"ט
 ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹבבפרט לעת כזאת ש

 ושעיווממנו נ  -  התפילהשלא לדבר בשעת  ניקח על עצמנו  

פרסם חומר איסור שיחה בשעת התפילה  
 ונתרפא מהמחלה הידועה

  :שליט"א שפיצר שמעון רבי  הגה"חשח 
ירא שמים מחלת   בחורף תשע"ח נתגלתה אצל יהודי

 מסעיפיה של המחלה הידועה. הלה קיים הלוקמיה ל"ע, אחד 
עליו, יפשפש   בעצמו מאמר חז"ל "הרואה יסורים באים

 בדיבור באמצע התפילה.   במעשיו", ומצא שהוא לקוי
להיזהר מעתה עד הקצה האחרון שלא   גמר אומר בנפשו

בשער בת   באמצע התפילה, ואף להפיץ חומרת האיסור לדבר
 לעורר על חומרת האיסור.   רבים. לשם כך פנה אלי בבקשה 

איסור   יתרו תשע"ח למדנו אודות חומרפרשת  ואכן ביום ב'
 הקדושים.  זה על פי דברי הזוה"ק ושאר ספרים

להפיץ ברבים את   מן השמים סייעו ליהודי יקר זה שרצה 
 מסבב כל הסבות סיבב הדבר ויהודי אחר חומרת האיסור, והנה 

מעודו, החליט להדפיסו  שנתעורר מן השיעור כפי שלא נתעורר 
 הארץ.   ולהפיצו על פני כל

ועשרות אלפי איש   ספור עותקים-השיעור הופץ באין
  עצמם לשמור על פה חסום מתחילת  נתעוררו ממנו וקיבלו על

נרפא כליל ממחלתו   התפילה ועד סופה. סוף דבר היה שהחולה 
  ל, כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך -תהלה לא ונעשה כאחד האדם

 ות. ימים ושנים טוב

 תפילהשלא לדבר באיך לעורר אחרים ה  עצ
האיסור, יש לדעת   והנה בבואנו לדבר אודות חומרת

לאלו שנגועים באיסור זה וזקוקים   שמלבד מה שהוא נוגע
שידעו שהם  הוא נוגע גם לאלו שאינם נגועים בו, כדי לחיזוק,

ושהם צריכים לעשות כל מיני טצדקי   נושאים באחריות האחרים
התפילה, וכמו   שגם הסובבים אותם לא ישוחחו באמצע כדי

במי ששח באמצע התפילה משום   שאמרו הפוסקים שגוערים
 עוונו מנשוא .  שגדול

הסובבים אותנו, ננסה  אכן כדי שנוכל באמת להשפיע על
  של אלו המשוחחים באמצע התפילה ואז  להבין מהו הניסיון

 לעצור בהבל פיהם.   שות עצות בנפשנו היאך לשדלםנוכל ל 
המשוחחים באמצע התפילה, אין  והנה דבר זה ברור שאלו

היו   אילו של מושג איך הם מזיקים את הרבים, כי  להם שמץ
בשעה שהקהל עסוק   יודעים שהדיבור באמצע חזרת הש"ץ או 

לעול   מביא מיתה, דבר ומגיפה, חולי ועניות  בשירות ותשבחות 
 בוודאי היו נמנעים מכך.   ה הדבר פרוש לנגד עיניהם, ם, והי 

באמצע התפילה על   ברוב המקרים נמנים המשוחחים
 הרוח ואף פעם לא היו גוזלים פרוטה  עדיני הנפש ואצילי

"למה אתם חומסים   מאחרים, וכשהיו באים אליהם בתלונה: 
  גורמים לנו עניות? מדוע אתם ממיטים עלינו  אותנו? למה אתם

ושלום! אנו האחרונים   היו מזדעקים לאמור: "חסאסונות?" 
 שלנו! אנו האחרונים שניגע בקצה ציפורנו שניגע בממון שאינו
 של יהודי להזיקו!"  

היחידה שהם משוחחים באמצע  אמור מעתה שהסיבה 
התנא האלוקי   היא רק מפני שאין דבריו הקדושים של התפילה,

האיסור פרושים לנגד עיניהם,   רבי שמעון בן יוחאי בחומרת 
להוציא   להעמידם כנגד עיניהם, בוודאי יזהרו שלא וכשנצליח

 הגה מפיהם באמצע התפילה. 

 םלאו כל כמינך להזיק לאחרי
זיע"א,   מקאסוב ך ברו  י רב צאו וראו את לשונו של הגה"ק 

  ידוע שבית הכנסת : " ( ליקוטי ש"ס עמ' נז) ה" ונד האמבספר "יסו
הכנסת בדברי קדושה,    הוא מקדש מעט כי תמיד עוסקים בבית 

  ידי ששואבים -בית הכנסת הוא קדוש, ועל  ונמצא שהאויר של 
ם... ומכאן  ומאריכים ימי  האוויר ההוא, נעשים בריאים וחזקים 

  יק בטלים בבית הכנסת, כמה הוא פוגם ומז  תבין המדבר דברים 
גופם, ונמצא שגורם להם    לעצמו ולאחרים השואבים אוירו לתוך 

לפי   ם ע מזיק לה ובין לנשמתם, לפי שהאוויר הר  היזק בין לגופם 
כן לפי שהטומאה  -גם  שהוא מעופש וטמא, ולנשמתם מזיק 

This Gilyon is dedicated in the unforgettable memory 
 of our dear husband, father and grandfather Dr. Saul G. Agus, M.D 
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