
 מחיית עמלק על ידי לימוד תוספות יום טוב 

ומבטלים קליפת    , אדר ו בחודש  נאעומדים   חודש שבו מרבים בשמחה 
"נהגו התינוקות  יז(:    ףצ סעי סי' תר או"ח  )   הרמ"א עמלק, וכמו שכתב אדונינו  

הם ולהכותם זה על  לצור צורת המן על עצים ואבנים או לכתוב שם המן עלי
רשעים  זה   ו'שם  עמלק'  זכר  את  תמחה  'מחה  דרך  על  שמו  שימחה  כדי 

ומזהירקב' ב המנהג שמכים את המן כשקורים את המגילה בבית נשתרב  . 
 .  ע"הוקב לחנם  הכנסת, ואין לבטל שום מנהג או ללעוג עליו כי לא

לימוד התורה, כה התבטא  על ידי  פת מצינו למחות את עמלק  סדרך נו
זוכה האדם לקיים    חידושי הר"ןזצ"ל: על ידי לימוד    בעל ה'אבני נזר'גה"ק  ה

ו עמלק,  מחיית  עמלק  מצות  של  ושורש  המקור  כי  עמו:  הוא נימוקו 
  לם ל העו אשר כעקמימות, ובלשונו הק': "זיי זענען קרימער" ]הם עקומים[, וכ

ון חיל  כולו רעדו ופחדו מבני ישראל ככתוב )שמות טו, יד( 'שמעו עמים ירגז
ל הגיון, אחז יושבי פלשת' באו הם להילחם בישראל, הגם שהיה הדבר משול

עקמימו מחמת  ישראל  אך  של  מעמדם  להחליש  כדי  הזה  כדבר  עשו  תם 
ולכן הלומד פירוש הר"ן הגורם לישרות השכל    קרוא עוהרי הבעיני העולם, 

 מידתו של עמלק ימש"ו. 
דמסתפינא,   לא  אולי  ולולי  נזר'  שה'אבני  ללימוד י"ל  בדווקא    התכוון 

את   שמיישרת  הקודש,  ברוח  הנכתב  קדוש  פירוש  לכל  אלא  הר"ן  פירוש 
וכמוב בזההשכל,  נכלל  טוב  יום  התוספות  רבינו  של  הטהור  שפירושו   , ן 

ש הק'מרן  ובפרט  החיים  לספרו    האור  ה בהקדמה  בחד   'חפץ  א משווהו 
לי   מאתי  תמיד  הש"ס  בעומק  גם  ומה  וז"ל:  הר"ן  פירוש  עם  סיוע מחתא 

רבות בדברי  אליהם, יוראיה  דעתי  נתכוון  תמיד  אשר  הם  ואלו  הקודמים,  נו 
, כי ברוך ה' רוב פעמים  ן והרב בעל תוספות יו"ט ר" וה המה הקדושים הרמב"ן  

   אשר יאמרו דבריהם בעומק הסוגיות וכו' עכ"ל.
 * 

הה  אף דברי  להרבות  פצת  שגורמים  עמלק,  מחיית  בבחינת  הם  תיו"ט 
לכרך    –זכינו לאור חדש על ציון תאיר    קדייםתאשהישר,    דעת דקדושה ושכל

במילה  מילה  המבארים  הספרים  בסדרת  עם    נוסף  יו"ט  התוס'  דברי  את 
"ששון   הנפלא  פסחים הפירוש  מסכת  על  גרמא  -)  יו"ט"  והזמן  שקלים(, 

ולהתע הפורלהתחיל  מיום  לסק  שהם  הפסח  לימי  עד  החג,   'ים  קודם  יום 
 הלכות הפסח )שו"ח או"ח סי' תכט(. שבהם שואלים ודורשים ב

ג'  בעמ'  פרסומת  )ראה  החדש  הכרך  את  ירכוש  בראשו,  עיניו  החכם 
 .   ליון הזה(, ויועל להתכונן כדבעי לימי הפסח הבאים לקראתי לשלוםבג

כתב    דוקא   מדוע  םהטע  בארל(  ד   מאמר  סוף,  אדר)  יששכר  הבני כה 
  רעיון   בזה  דמונח  ומסביר,  הפסח  לימי  להתכונן  מתחילים   הפורים   ביום

  וסך,  פסח  בערב  ונגמר  בפורים  מתחיל  עמלק   מחיית  של  שהתחלה,  נפלא
' ג  בגימטריא  שהן  שעות(  720)   ך" תש  הוא  יום  שלשים   של  השעות  של  הכל

 דיבור  שבהבמח  עמלק   קומת  שיעור   לבטל  שהוא(,  240)   ק "עמל   פעמים
, החמץ  את  בודקין  ד "לי '  אור.( 'ב  פסחים)  במשנה  דאיתא  הטעם  וזה,  עשהומ

  כמין   מיישב  ובזה  . עמלק   מחיית  גמר  י"ע  לחושך'  אור'מ  שיוצאים  הזמן  שאז
  מברכין  אין  למה  שהקשה(  י'  סי  א"פ  פסחים )  ש"הרא  קושיית   את  חומר

  ים כשמגיע  תמיד   מברכין  שהחיינו  דברכת,  חמץ  בדיקת  על  שהחיינו
  ואז   הפורים   ביום   התחיל  כבר  עמלק   מחיית  זמן  והתחלת ,  מןהז   להתחלת

   .ד "עכ  היום מצות וקיום מגילה מקרא על  שהחיינו כו בר כבר
שה, במהרה בימינו, יהי רצון שנזכה למחיית עמלק במחשבה דיבור ומע 

 ן.  בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמ
 
 
 

 לך ודתו המ דבר

 ומא די   אים מתורת רבינו בענינאפל נ ים פנינ
 

 ערכת דבר המ
 ינו התוי"ט ת רבבמשנ   ת רו והתעור  חיזוקדברי 

 פורים של רבינו ה"תוס' יום טוב" 
ב' דר"ח אדר, היום שבו קבע רבינו על זרעו וצאצאיו עד סוף  

 כל הדורות, לקיים משתה ושמחה ביום זה

 תמצית הנס: 

תקופה  באותה  שהיתה  השנה  שלושים  מלחמת  עקב 
הוטלו על הקהילות היהודיות בכל מקום מיסים גבוהים    ,באירופה

טוב רבינו    .לממן את תקציב המלחמה של הממלכה  יום    התוס' 
תקופה באותה  פראג  אב"ד  הועדה  ,שהיה  מחברי  אחד   היה 

לא חת  התוי"ט    .כל אחד מהיהודים  שנקבעו לשום את רכושו של
  , מעמדו הכלכלי  וקבע לכל אחד תשלום מיסים הולם את  מאיש  

חמת  את  עליו  עורר  זה  דבר  מהם    , העשיריםשל    ם אולם  ואחד 
לה שפילהיהחליט  בצורה  מרבינו  לומדים    .נקם  שני  שכר  הוא 

של   מספרו  קטעים  על  'התוי"ט  שיתרגמו  מלך'    , הרא"שמעדני 
דברי  ו בהם  שיש  הנוצריתלציוכיחו  לדת  שרי   ,ון  את  שיחד  ואף 

אם   מחובם  להם  שיפחית  עתק  סכומי  ממנו  שלוו  המלוכה 
 יוכנס למעצר. התוי"ט 

פעולתם את  פעלו  הדברים  לבית  התוי"ט  רבינו    , ואכן  נלקח 
מוות  ,הסוהר עונש  בתחילה  עליו  נגזר  גדולה   ,שם  סכנה  והיתה 

אך בחסדי ד' ובהשתדלות של שרים    .הלגירוש כל יהודי הממלכ
התוי"ט  ואיסור על    , בקנס כספי עצום  ,דין מות-הומר הגזר   ,שונים

עונש זה גרם לרבינו    ,לשמש בכהונת רבנות בכל רחבי הממלכה
רכושו כל  את  ולמכור  מנכסיו  בבית    ,לרדת  מקומו  את  ואף 

 מלבד שהופסקה רבנותו בפראג.   ,הכנסת
עצמו  רבינו   על  קיבל  ההתוי"ט  שיום  זו  לקחו יבתקופה 

ואילו כאשר    )ביום ה' תמוז(,  למאסר ישמש כיום תענית לצאצאיו 
הצלתו  של  הנס  שמחת  את  יחוגו  ליושנה  העטרה  ואכן    .תוחזר 

ונעמרוב ברוסיא    ,לאחר שנים ששימש ברבנות בקהילות לודמיר
בין  שהיתה  קראקא  של  לרבה  תי"ד  בשנת  הוכתר  כאשר 

באיר ביותר  החשובות  את    . ופההקהילות  לצאצאיו  התקין  אז  או 
   .יום המשתה והשמחה

המאסר  התוי"ט  רבינו   פרשת  את  בעצמו  הכתב  על  העלה 
בספר   איבה" והנס  הלקח    " מגילת  את  מדגיש  הוא  זה  בספר 

רוחני או גשמי משופר  ,הטמון מהפרשה כי    ,שאין לבטוח במצב 
ברחמי   לבטוח  יש  ומאידך  עת  בכל  להשתנות  עלולים  הדברים 

   בים.שמים המרו
 

 לשון צוואת רבינו התוי"ט לקביעת יום משתה ושמחה

ועד הנה לא רציתי לקבוע יום   זה לשון רבינו ב"מגילת איבה":

ושמחה   משתה  יום  קובע  הנני  עתה  כן  אמנם  ושמחה.  משתה 

השני והוא  בשמחה,  מרבין  שמשנכנס  אדר  לחדש  של    בראשון 

עלי ועל בני ועל בנותי וחתני    ,ראש חדש אדר לדורותם עד עולם 

ביאת הגואל. כי בו ביום חזרה העטרה שלי,   וכלתי וצאצאיהם עד

   .להיותי אב"ד ור"מ בק"ק הגדולה קראקא והגליל שלה

 המנהג למעשה 

מהצאצאים,   רבים  אצל  באהבה  התקבל  למעשה  ואכן 
וליטא,  ובמיוחד אצל צאצאי רבינו התוי"ט במדינ רוסיא פולין  ות 

בין מבני בניו ובין מבני בנותיו שקיימו וקיבלו על עצמם ועל זרעם  
 לנהוג בכך.  

 

 דשמיא   עתא בסיי 

 "א פ| תש   אדרדש  וח |    ע' גליון

 י  ע"עולם ור  צא לאהגליון יו

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

machontosfosyomtov@gmail.com 

 



גליון  
ע' 

 
 

ש  
חוד

אדר 
  

ש 
ת

פ 
"א 
  

לפ 
 " 

 ק
 

 מעדני יו"ט 
 ות התורה שי הפר נו על סדר  רי רבי דבעפ"י חר ונב משובח  קט ל
 פרשת תרומה:  

 ביהמ"ק השלישי תבנית להבין   שני יכולים אנו ביתע"י סיפור 

-ח,  כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וגו' וכן תעשו  
 וברש"י לדורות.  (.ט

  בו   ואין  מדות מסכת    ,תמיד מסכת    אחר  הביא:  ם"הרמב  לשון
  וכל   ובנינו  וצורתו  המקדש  מדת  זוכר   שהוא  פוריס  אלא  אחר   ענין

  לשמור   יש  ב"ב  כשיבנה  כי  ההוא   בענין  שיש  והתועלת,  ענינו
 שהוא  מפני  והערך  והצורות  והתכניות   ההוא  התבניות   עשותול

 עלי '  ה  מיד   בכתב  הכל(  ח "כ'  א  ה"ד )  שאמר  כמו ,  הקדש  ברוח
 .  ל "עכ . השכיל

  בנין  עם  ישוו  ולא  שינויים  בו  יש  עתיד   של  שהבנין   פי  על  ואף
  ם "והרמב,  יחזקאל  ובספר  במשנה  המעיין  שיראה  וכמו   שני  בית

  כבר   שלמה  בנין  ל"וז  ירההבח  בית  הלכות  בתחלת  כתב  עצמו
 כתוב   שהוא  פי  על  אף   להבנות  העתיד   בנין  וכן  במלכים  מפורש

  עזרא   בימי  כשבנו  שני  בית  ואנשי.  ומבואר  מפורש  אינו  ביחזקאל
  הרי .  כ "ע .  ביחזקאל  המפורשים   דברים   ומעין   שלמה  כבנין  בנוהו
  אבל   ביחזקאל  המפורשים   דברים  מעין   אלא   שני  בית  בבנין  שאין

 .  שם בספר בהכתו ככל לא

  פ " ע  בזה  טעם   טוב   נתתי  הבית   צורת   לספר  בהקדמתי  ואני
  ביאה   היתה  ראויה  ג"מ'  סי  דיחזקאל  י"בפירש  שנמצא  המדרש

 זה   ובנין'  כו  יהושע  של  הראשונה  כביאה[  להיות]  עזרא  של  שניה
  שגרם   אלא  עולם  וגאולת  הגולה  מן  כשעלו  להם  ראוי  היה  מאז

 .  כ "ע'. וכו הוגנת  תשובתם  היתה לא החטא

  יוכלו   לא  הוגנת  תשובתם  היתה  שלא  שלפי  אומר  אני  לכך
 מיועד   בנין  שאותו  לפי,  שהוא  כמות  הבנין  חלקי  בכל  למלאותו 

  שם   שנאמר   כענין ,  לעולם  חונה  הכבוד   שתהא  עולם   לגאולת
  טוב   כי   ראו   להם   ראוי  והיה  הואיל  מ "ומ .  לעולם   בתוכם  ושכנתי
  כתב   יפהם כל זה  וע .  הדברים  מן   במקצת  הבנין  אותו  מעין   לבנות
  דברים   מצד   לעתיד   תועלת  בו  יש  שני  בית  ענין  שספור  ם" הרמב
 .  הדומים  רבים

  הוא   ברוך  הקדוש  יגלה  העתיד   בנין  לבנות  כשנזכה   אנחנו  וכן
  יחזקאל   בדברי  הסתום   ולהבין'  ה  את  דעה  הארץ  ומלאה  עינינו

 הבנין  ועקרי  רוב  שכן  השני  בנין   לספור  צריך  מ "מ   אבל  ,ונבנהו
  שיזכנו  מה  אלא,  ימוט  ולא  לדוד   השכיל  אשר'  ה  בתבנית  מיוסדים

  הסיפור   י"שע  לזה  מצורף  המקראות  מן   עוד   לדרוש  יתברך   ל-הא
  ואילו .  דיחזקאל  בבנינא  ולהבין  לדרוש  יכולים  אנו  שני  בית  של  הזה
  באותו   ורגלינו  ידינו  מצאנו   לא  , בספר  נכתב  הסיפור  זה   היה  לא

 בימינו.  במהרה שיבנה העתיד  הבנין

   הקדמה למסכת מידות   –  ספות יום טוב תו 
 

 : לפורים
   עשרים מבן בפורים לפחות  זכר למחצית השקל חיוב בדין

'  כ  לבן  או  ג"י  מבן  הוא  השקל   מחצית   חיוב  אם  נחלקו  נוקדמונ
טוב    הבין(  ג" מ  משקלים  א"פ )  ב " הרע   ובדעת .  ומעלה  יום  בתוס' 

להלן) ד   שם,  כ'    מב'  מתחיל  דהחיוב  ל "דס(  כהן  כל  ה"ד   במשנה 
  חיוב   כל  אין  ולכן,  הקרבנות  לתרומת'  וגו  'כ   מבן   בפרשה  כדכתיב
  ן " הרמב  וכן  ,בחבורו  וכן  כאן  המשניות   בפירוש  ם "והרמב .  מקודם
 .  מצוה מבר בעלמא כמו דהחיוב סברי  בחומש

  א "במג  ש "כמ   השקל  מחצית  גבי   בזמן הזה  לדינא   ונפקא מינה
  דגם (  ליםמשק   א"פ)  המלך  השער  ודעת (.  ג"סק   ד "תרצ '  או"ח סי)

 ט "התי  שהקשה ומה ,  ג"י  מבן   יש  חיוב  אבל  דוקא  ממשכנין אין  ב"להרע
'  גי  יש  ם" דלהרמב  אלא,  ב"כהרע  מוכח   הירושלמי  אדרבה  מהירושלמי

(  ב"רל '  סי)  מהרוקח  שסייע  שם  אליהו   משנת'  בפי'  בירו'  ועי,  אחרת
'  גי  יש  ם" ולהרמב  ב"הרע'  ד   שזה  והסכים,  ממשכנין  אין  רק   ישנו  דחיוב
  א "הגר  בהגהות  בקיצור  והכל ,  שם  ס "הש   בגליון  עוד '  ועי,  ש"יע  אחרת 

 .  עתיקים והדברים. ה"יעש

  בחלק   לחייבו   כדי   איננו   השקל   במחצית   יהודי   כל   של   החיוב   והנה 
  הלכה   שיש   רק ,  השקל   מחצית   מתן   של   המצוה   לקיים   אלא ,  בקרבנות 
  זו   בנתינה  דהא.  השקל   מחצית   של   מכסף   הקרבנות   לקנות   מיוחדת 

  לחיוב   כדי  ואם",  ימעיט   לא   והדל  ירבה  לא   העשיר"  יאלהד   כתיב
 הקרבן  יהא  לא  ז "שעי  חשש  ואין,  להרבות  לו  נאסור  אמאי  בקרבנות

  בשקלים   כדתנן  הכל  עבור  הלשכה  את  מפרישים  דהא,  חבירו  משל
  אם   ולפיכך  ...השקל  מחצית  של  נתינה  בדין  חיוב  שהוא   אלא(,  ג"פ)

  חלקו   על  לדאוג  מדינא  כלל  חייב  אינו,  עשרים  מבן  פחות  פוטרים
  צורך   לו  ואין,  כולם  עבור  הקרבנות  שיהא  דאגו  כבר  ד "דהב,  בקרבנות

  חלקו   מחיוב  פטור  קטן   מדוע  אחד   גדול  נתלבט   ולחנם,  לכך  לדאוג
  לכהנים  גם  ודאי  חלק   שיש  כמו,  ק " ול .  במצוות  דחייב  ג"י   אחר  בקרבן

  היכידמ, בקרבנות חייבים שאינן שכותב כמו   ולא, שוקלים דאינם ד "למ 
,  כ" ג  עבורם  ומקריבים  בקרבנות  כפרה  ודאי  להם  יש  נשים  וכן,  תיתי
 .  ל"וק . לקרבנות לדאוג  ולא  השקל במחצית חייבים שאינם  אלא

 בחלק   חייב  עשרים  מבן  דפחות  לחדש  גדול  אותו   שרצה  ומה
  פוטרו   א " והמג   בפורים   ש " למחה   בֵזכר   חייב  יהא  לדבריו  הנה,  קרבן

  דאומר   מהירושלמי  ב"הרע   על  ט" תי ה   תמה  מאי  לדבריו   וכן,  לגמרי 
  ולא   מדובר   הוא  בקרבנות   חלקו  לגבי  דילמא   שערות '  ב  כשהביא  דחייב
   ...ק "ודו, נ" כמש  פשוט אלא, ש"מחה של בחיוב

  נפשותיכם   על  לכפר  זקוק   עשרים  מבן   פחות  דאין  מנמק   בחזקוני ו
  בידי   נענשים  אינם  מעשרים  והפחותים'  נפשותיכם  על   לכפר'  כדכתיב

  במאמרו)  עלברג  ש"הגר'  והק .  כפרה  להביא  צריכין  ןואינ  שמים
  והשאיר ,  נענש  שלא  אף   עוונו   כפרת  בעי  דהא(  ו"תשל  שבט  בהפרדס
  התורה   דאין  הגדר  הגדרת   אלא   סיבה לא   דזה,  וכנראה.  כנראה  בקושיא
"  נפשותיכם"  על  לכפר  בא  שלו  השקל  שמחצית  זה  אלא  מחייבת

  כ" א",  נגף  בהם  יהיה  א ול"   לעיל  עוד   דכתיב  וכמו,  מיתה  ענין  דהיינו
  עונשים  בגדר  דאיננו   קטן   וממילא,  עונש  במקום   שבאה  בנתינה  מדובר

  כמו   מחייבתו   התורה  שאין   אלא ,  הוצרך  שלא   מפני  ולא ,  נתחייב  לא
  דרחמנא   כבשי  ובהדי,  לכפרה  זקוקות  שבודאי  אף  נשים  מחייבת  שלא
 אלא ,  החזקוני  ביאור  זה  ולא,  דקרא  בטעמא  נכנסים  ולא,  לך  למה

  מכיוונים   בנושא  להרחיב  עוד   ויש.  המצוה   מקום   להגדרת   מורכא
 . ל" ואכמ, שונים

   רח(  סימן ג )חלק  יהודה   צמח   ת " שו 

 
 מדוע מברכים על הנס של פורים שהחיינו

  מברכין   שאין  ל" מלוניי   ש " הרא   בשם[  אבודרהם ]רבינו    א"הרד   בכת
  מנהג   שהוא  נס  אבל  העולם  ממנהג  יוצא  שהוא  בנס   אלא  נס  על

 וניצל   סכנה  לידי  ובא  בלילה  גנבים  עליו  שבאו  כגון  ותולדתו  העולם
  העולם   כמנהג  נס   שהיה  פורים  והרי  ת"וא   .לברך  חייב  אינו  בזה  וכיוצא

' ב  מפני  העולם  ממנהג  יצא  נמי  תםה  ל" וי  נסים  שעשה  ומברכים
  שהרג '  והב  .ומדי  פרס  דת  הפך  והוא  המלך  כתב  שבטל'  הא  ,דברים

 מנהג   זה  ואין  אחת   אשה  אהובת  בעבור  מאומתו  אלף  לשמנים  קרוב
  שעשה   מברכין   דיהודית  מעשה  משום   לאו   ובחנוכה  וטבעו  העולם

  בו  היה  ולא   ג"כה  של  בחותמו   חתום   שהיה  השמן  פך  משום  אלא  נסים
  שהיה  ימים'  ח  ממנו   והדליקו  נס  בו   ונעשה  אחד   יום   אלא  להדליק 
   .כ "ע ואלישע אליהו כמעשה

 ( ט פרק  ברכות )על הרא"ש   חמודות   דברי רבינו בספרו  
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 ששון יום טוב 
  המבאר דברי התוי"ט -נו  וצאת"ששון יו"ט" שבה א  פל ביאור הנמת מה עמט

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

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

ג'  )   אבות  דיומא    הקשורים   -(  י משנה  פרק  מה      –לענינא  על 
 על מרדכי הצדיק ורצוי לרוב אחיו.  שדרשו חז"ל  

הפירוש   את  רק  הבאנו  היריעה  קוצר  שמפאת  לציין  יש 
המשולב בתוך התיבות, ולא את הערות המחכימות המעטרות את  
עצמו,   בספר  ומפורט  מבואר  כאן  שכתוב  ממה  ויותר  הפירוש, 

לקח   ויוסף  חכם  עצמו    -ישמע  בספר  אותיות    -ללמוד  בבחינת 
 צופים וכל טעם.    מחכימות, וימצא נופת 

 
 מרדכי היה רצוי לאחיו ודורש שלום לכל זרעו

כל שרוח הבריות נוחה   (:ימ"  גפ") ות אב מסכת שנינו במשנה ב 
נוחה הימנו   רוח הבריות  וכל שאין  נוחה הימנו  רוח המקום  הימנו 

 אין רוח המקום נוחה הימנו. 
 שאהוב  מי   כל  ב"הר  פירש  . הימנו   נוחה  הבריות  שרוח  כל
ע"כ  אהוב  שהוא  בידוע  למטה רש   וכן.  למעלה  ובמדרש    י."פירש 

לזה,   ם "הרשב  בשם  כתב  שמואל ג   שנאמר  סמך  ד')משלי    חן   ומצא(  ', 
  מעולם ' ה וחסד  (, י"ז)תהלים ק"ג  ואומר  ,'אלקים ואדם וגו  בעיני טוב ושכל

  וע ביד   חסד   של   חוט   עליו   שמשך  מי  שכל  יראיו,  על   עולם   ועד 
 : שמים ירא שהוא
)פ"י משנה   שביעית מסכת בסוף תנן לישנא איובה הימנו.   נוחה] 

ו  ושם   ,הימנו'  נוחה  חכמים  'רוח  ט'(  החזיר()בד"ה    לשון   כתבתי  אם 
המקיים(  ש"הר וכל  ד"ה  רוח(  י"רש  ולשון  )שם  אין  ד"ה  י"ז:    שפירשו  )קידושין 

הימנו' 'נוחה    ח" מ  דףריש[    ב"מ]  הזהב  ובפרק .  טובה  החזקת  כענין  הלשון 
רוי  "פירש רש אין  אחר  ח()ד"ה    במעשיו   ישראל   לחכמי   רוח  נחת   שיש  ,באופן 

 ק"בפ  ולשונו .  כ"ע  ידו,  על  יינוה  ו'הימנו'  עליהם,  נוחה  ודעתם  זה  של
בענין הלוה מן הגר ומחזיר    דמסכת שביעית  אהאי  וקאי  ז,"י  דף  סוף  דקדושין

  אין ביחד, הפירושים שני רכיבומ ,'וכו חכמים רוח לבניו שאמרו בברייתא שם אין 
  טובה   לו  מחזיקין  אין  כלומר  במעשיו,  עליהם  נוחה  חכמים  חרו  דעת

  הגוזל   בפרק   י"שפירש רש  מה   על  מיהניות .  שביעית  בסוף  ש "כמ  ,'וכו
בריבית  במקבל  ב"ע  ד " צ  דף  )ב"ק(  קמא ומלוי    שאין  תשובה  בעלי  מגזלנין 

)ולכאורה    כ"ע  קרבו,ב  וחסידות   חכמה  רוח  שאין  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח
זה   על  מתאים  רבים( לא  בלשון  חכמים'  'רוח    כתובים  במשניות  ראיתי  אכן  .הלשון 

)וא"כ יתכן שגם בב"ק היתה כך  חכמה'    'רוח  שנהבמ  שם  שהגיה  שביעית  בסוף 
 [: הגירסא(

הבריות'    .' וכו   הבריות   רוח   שאין   וכל  'כל שרוח  רישא  רק  דלימא  אין להקשות 
סיפא,  איצטריך  ולא  וכו  וכו'  רוח'  שאין  'כל  סיפא  רק  לימא  משום או  רישא,  איצטריך  ולא   '  

רישא  תנא  דאי  תרווייהו,  צריכאד   הא  מינא,א  הוה  ,'וכו  שרוח'  'כל  רק 
  הימנו   נוחה  הבריות  רוח  שאין  דאפשר  למשמע,  ליכא'  וכו  שאין'  'כל

אלא    מהחסידות  האחרון  קצה  אל  נוטה  שהוא  בשביל נוחה  רוחן  אין  והבריות 
רוח המקום    ל" מק   הימנו,  נוחה  המקום  רוח  הכי'  ואפי  בבינונית, דבזה האופן גם 

הימנו נוחה    שרוח'   'כל  הא  מינאא   הוה   ,'וכו  שאין'  'כל   סיפא  תנא  ואי  .אינה 
  שמראה   לפי  הימנו  נוחה  הבריות  שרוח  שאפשר  לפי  למשמע,   ליכא'  וכו

הימ   ארבו,  ישים  ובקרבו  טהרה כחזיר,  סימני  בעצמו נוחה  המקום  רוח    נו, ואין 
  וטעמא,  השלילה,  בין  החיוב   בין  ים,הפנ  בשני  הוא  מובהק   דסימן   ל."קמ

  היא רוח  הבריות  רוח  ריה  בקרבכם,  אתן  רוחי  ואת  [, כ"ז ]יחזקאל ל"ו   דכתיב
הימנוהמקום   נוחה  הבריות  רוח  היתה  לא  הימנו  נוחה  המקום    קתני  ולא.  ואלמלא שרוח 

להיו   ,'וכו  נוחה'  הבריות   כל  'שרוח יכול  אדם  הבריות, שאין  לכל  ורצוי  נוח   דלא   ת 
,  ]אסתר י' עליו    שנאמר  ,[ ע"ב  ]מגילה ט"ז   במרדכי   כדאשכחן  למיעוטא,  ןחיישינ

 : מדרש שמואל'. וכו  אחיו  לכל  ולא אחיו, לרוב ורצוי [ג'
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והורינו היתר לעצמנו שע"ז לא נפסק בשו"ע שאסור ואינו בגדר 'מדבר  
 בעת התפלה'. 

עד   ומצבו התדרדר,  ז"ל,  ידידי  נחלה  ולצערי  הימים,  ועברו  חלפו 
 של"ע נתבקש לישיבה של מעלה. 

מפ זמן  כעבור  והנה  ויהי  בחלומי,  לי  נתגלה  אחת  ובלילה  טירתו, 
ומבהיל,   נורא  באופן  ושחין  בצרעת  מלא  ופניו  שידיו  איך  רואה  אני 
לך   הגיע  ולמה  על מה  ושאלתיו בחלום  בכך,  נזדעזעתי מאד לראותו 

 כזאת?! 
עמך   מדבר  שהייתי  זה  על  לי  הגיע  זה  כל  לי:  סיפר  לב  בשברון 

כיון שאני כ"כ צרוע ומוכה    בעת שירת 'לכה דודי' בבית המדרש, וכעת
ונד  נע  אני  וכך  היכל,  לשום  ולהיכנס  למקומי  להגיע  יכול  איני  שחין 
בעולמות"... ככה דיבר אלי האיש, וברוב תחנונים ביקש ממני שאעשה  

 ככל יכולתי לטובת נשמתו. 
ויהי בבוקר ותפעם רוחי למראה החלום, ושבתי והעליתי מחשבות  

לעשות יכול  הנני  מה  על    לטכס עצה  שיבוא  ז"ל  ידידי  נשמת  לטובת 
תיקונו ומקומו, והחלטתי שמשבוע זה ואילך, אסתובב בכל שבת בבתי  
בביהמ"ד   איסור שיחה  גודל  על  לעורר את אחב"י  המדרשות שבעירי 
ולעילוי   לזכות  זה  ויהא  חלומי,  על  להם  אספר  וכן  התפלה,  בשעת 

 נשמתו של ידידי ז"ל. 
לכתת התחלתי  ומאז  עשיתי,  כך  לביהמ"ד    ואכן  שבת  בכל  רגלי 

ייחלתי   בלבי  אך  ביהמ"ד,  לעורר את מתפללי  קצוות העיר  בכל  אחר 
בטרחתי   עוזר  הנני  אכן  האם  השמים  מן  וסימן  אות  לראות  וציפיתי 

 לטובת ידידי ז"ל, ועבר זמן רב ועדיין לא ראיתי שום סימן מעין זה. 
כעבור תקופה כחצי שנה שהתחלתי בפעולות הללו ברוב טרחה  

באור  ויג זוהרות  פניו  והנה  ידידי  את  אנכי  רואה  א'  בלילה  והנה  יעה, 
והשחין שראיתיו בחלום הראשון,   ואין שום סימן מכל הצרעת  יקרות, 
לי   ומבשר  למענו  שעשיתי  מה  כל  על  לי  מודה  ידידי  השני  ובחלום 
שב"ה כבר הגיע למקום מנוחתו בזכות כל פעולותיי לעורר יהודים על  

 דבר בעת התפלה.האיסור החמור שלא ל
 )גל' קנין תורה וארא ע"א( 

 

 אם מחרישים בעת התפילה הקב"ה משתיק את המקטרג

ים   ַלְיהּודִּ ַיֲעמֹוד  ה  לָּ ְוַהצָּ ֶרַוח  ַהזֹּאת  ֵעת  בָּ י  יׁשִּ ַתֲחרִּ ַהֲחֵרׁש  ם  אִּ י  כִּ
קֹום ַאֵחר  מָּ  )אסתר ד, יד(.   מִּ

'בעת הזאת' רומז לשעת התפילה כמאמר הכתוב   אמרו צדיקים 
תפילתי  ואני  ד(  סט,  שמחרישין    )תהלים  ידי  שעל  רצון,  עת  ה'  לך 

 ושותקין בעת התפילה, מביאים בכך רוח והצלה לכל ישראל. 
ֶכם   לָּ ֵחם  לָּ יִּ ה'  יד(  יד,  )שמות  הפסוק  בספה"ק  שפירשו  דרך  ועל 
ׁשּון בדרך רמז כי יצה"ר מקטרג על ישראל לפני הקב"ה על  ְוַאֶתם ַתֲחרִּ

היותר שעכ"פ  בעדם  מליץ  והוא  שעושים,  שבישראל    העבירות  גרוע 
הוא טוב מן היותר טוב שבעכו"ם, וחוזר ומקטרג שבבית תפלותם של  
האומות כולם אינם מדברים בהם דברים בטלים, אבל ישראל מדברים  
דברים בטלים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שלהם ועל קטרוג זה, לא  

ֶכם   לָּ ֵחם  לָּ יִּ ה'  וזהו  בעדם.  להמליץ  תשובה  הקב"ה  להמליץ    -ימצא 
שַאֶתם  בעדכ בתנאי  אך  עליכם,  שמקטרג  יצה"ר  קטרוגי  כל  על  ם 

המדרש   ובבית  הכנסת  בבית  בטלים  דברים  תדברו  שלא  ׁשּון  ַתֲחרִּ
 עכ"ד.  

ֵעת ַהזֹּאת   י בָּ יׁשִּ ם ַהֲחֵרׁש ַתֲחרִּ י אִּ ובזה יש לפרש הכתוב שלפנינו כִּ
ֶרַוח   כן  ידי  על  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  התפלה  בעת  דהיינו 

לָּ  שהיותר  ְוַהצָּ העולם  מאומות  דהיינו  ַאֵחר  קֹום  מָּ מִּ ים  ַלְיהּודִּ ַיֲעמֹוד  ה 
גרוע שבישראל הוא טוב מן היותר טוב שבעכו"ם )עפ"י הספר מדרשו  

 של שם ועבר; ודברות קדשו של הרה"ק מלעלוב זי"ע(. 
על כן יהא אדם זהיר משיחה בטילה בשעת התפילה ויגרום על ידי  

 טרג. כך לסתימת פיו של השטן המק 

מלשוחח    בזכות הזהירות עות ונחמותויש יםנפלא  יםיפורס 
   ת רבינו התוס' יו"טנ ק כת בשעת התפילה

נשאר גופו   –ילה  השכר הנורא שלא דיבר בשעת התפ 

 שלם גם כעשור אחר פטירתו

ולפתע  חדש,  קבר  חפרתי  אחד  יום  ש.א.:  הקברן  מספר 
קיים   בין הקבר שחפרתי לבין קבר  התמוטט כל הקיר המפריד 

המנו גופת  אליו,  צמוד  ראיתי  שהיה  ולתדהמתי  נחשפה  ח 
ואפילו   הקבורה  כביום  נקיים  היו  והתכריכין  שלם  היה  שהגוף 
עיון  טריה,  אדמה  של  רגיל  ריח  היה  הקבורה  ממקום  הריח 
במצבה לימד אותי שהמנוח נקבר יותר מעשר שנים קודם לכן  

 ויהי לפלא גדול. 
אביהם  מה  אותם  ושאל  המשפחה  בני  עם  נפגש  הקברן 

לו שאביהם היה יהודי פשוט. ואז סיפר להם   עשה בחייו? הם ענו
לו בעת כריית הקבר הצמוד לקבר אביהם  על המאורע שקרה 
ועל העובדה שראה במו עיניו שלא שלטה רימה וריקבון בגופת  
המשפחה  ובני  הקבורה.  כביום  ממש  טרי  נשאר  והוא  אביהם 
עשה,  שאביהם  מיוחד  משהו  על  יודעים  שאינם  ענו  הנדהמים 

הם יודעים, אבינו ז"ל היה נזהר ביותר שלא לדבר  אך דבר אחד  
וכנ"ל   סופה,  ועד  התפילה  מתחילת  ובפרט  המדרש  בבית 
בקריאת התורה ובין גברא לגברא, וכן לא הסתובב בחוץ בשעת 

 התפילה וקריאת התורה. 
ומספר הקברן שממש בהשגחה פרטית בדיוק באותו שבוע 

רבי חיים   שקרה המקרה הנ"ל, ראה את הבטחת הגאון המקובל 
פלאג"י זצוק"ל בספרו "תוכחת חיים" בפרשת תרומה שהנזהר 
שלא לדבר בבית הכנסת ובבית המדרש ובפרט בשעת התפילה  
בידו  ה'  וחפץ  ימים  יאריך  לגברא,  גברא  ובין  התורה  קריאת 
ימים   אריכות  ולאחר  לחמו,  יחסר  ולא  לשחת  ימות  ולא  יצליח 

חו עצמותיו"  יתרקבו  ולא  לבטח  נפשו  שזוכה  "תנוח  מאשר  ץ 
 שהקב"ה שומע תפילתו. 

)יישר לקורא היקר רבי ראובן פ. על שליחת הסיפור  
 למערכת( 

 
לעורר אחרים שלא לדבר הקבלה |   החלום הנורא

  הפנים הזוהרות|  אפילו ב'לכה דודי' 

שליט"א יו"ר    ר' מאיר אקער הרה"ג   סיפרסיפור נורא דלהלן 
 . ר' מאיר שמעו מבעל המעשה, וכך היו דבריו:  ארגון "בנינו"

לאחרונה נסעתי לעיר אשדוד להשתתף בשמחת בר מצוה 
הבר   לשמחת  הגעתי  "בנינו",  המוסד  מחניכי  אחד  יתום  של 
מצוה והשתתפתי בה, והנני רואה יהודי בשנות החמישים לחייו  
פני   ומקבל  מכבד  השמחה,  כבעל  ממש  בשמחה  שמסתובב 

ומ ובקשר האורחים  המשפחה  שמכיר  וכאחד  הכיבוד,  חלק 
אתם כל הזמן, לא הכרתי את האיש ורציתי לדעת מי הוא האיש  
צד   על  יהיה  שהכל  הזמן  כל  וטורח  לשמחה  קרוב  שכ"כ  הזה 

 היותר טוב. 
למהותו   ושאלתיו  מצוה  הבר  חתן  היקר  לתלמידי  ניגשתי 
לשמוע   משפחה,  קרוב  או  שלו  דוד  הוא  האם  זה,  איש  של 

 ה לי החתן בתהרגשות: שאלתי ענ
אה, יהודי זה, הוא ידיד קרוב מאד לאבי ז"ל, ואני מציע לך  
לאבי  הקשר  על  לספר  ונורא  נפלא  סיפור  לו  יש  אליו,  שתיגש 
עשיתי,  כך  הענין.  כל  לך  שיספר  לו  ובקש  אליו  נא  גש  ז"ל, 
ניגשתי אל האיש, ואמר לי שעכשיו הוא עסוק מאד לכבד אורחי  

 אספר לך כל הענין.  השמחה, ואי"ה כיאתפנה
שמחה',  ה'בעל  התפנה  סוף  סוף  כאשר  השמחה,  בסוף 
סערות   תסמרנה  ממש  אשר  כדלהלן,  הסיפור  לספר  התחיל 

 ראשי לשמע הדברים: 
יושבים  והיינו  דנן,  לאבי החתן  ידיד  להבלחט"א  הייתי  "אני 
שמים   יראי  וכיהודים  קודש,  שבת  בתפלות  בביהמ"ד  ביחד 

כפסק השו"ע, אך בעת שירת    נזהרנו שלא לדבר בעת התפלה
הא,   ועל  דא  על  ומדברים  שבוע  בכל  יושבים  היינו  דודי'  'לכה 


