
יץ  תות הק בשב ות  אב י   פרק

נקראת "ספירת העומר" שהיא, לספור מ"ט צוה מיוחדת המ  זכינו לקבל
 ימים מיום הבאת העומר עד ליום קבלת התורה בחג השבועות. 

השתוקקות   היא,  זו  מצוה  של  ותכליתה  עיקרה  שכל  נראה  לכשנתבונן 
בלשונו הטהור: "לפי שכל עיקרן   בספר החינוךב  ורצון לקבלת התורה, וכדכת

י כן נצטוינו למנות ממחרת יו"ט של פסח פנשל ישראל אינו אלא התורה... מ
אות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד והנכסף עד יום נתינת התורה, להר

צללליבנו   ישאף  שיצא כעבד  אליו  הנכסף  העת  יבוא  מתי  תמיד  וימנה   ,
אה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא" לחירות, כי המנין מר

 עכ"ל.
כת מלהיבים  העומר    הר"ןב  ודברים  ספירת  מצות  שכל  פסחים(,  )סוף 

נתקן ע"י צימאונם של כלל ישראל לקבל התורה: "שבני ישראל מנו מ"ט יום  
משום ההשתוקקות להגיע לקבלת התורה, ומזה נקבעה המצוה של "ספירת 

 העומר" יעו"ש.
סוד יקר זה שכל תכלית ימי הספירה הוי משום השתוקקות והכנה ליום  ובי

זצ"ל התמיהה הידועה מדוע אין   רבי פנחס מקאריץץ הרה"ק  ירמתן תורה ת
הימים  על  השמחה  אין  כי  וביאר  הספירה,  מצות  על  שהחיינו  מברכים 
מברכין  העצרת  חג  ביום  ואז  הספירה,  ימי  שאחר  היום  על  אלא  הנספרים 

קיימנו והגיענו לזמן הזה', כי כל ימי הספירה היינו סופרים ומצפים 'שהחיינו ו 
 והנחשק ההוא )הו"ד בבני יששכר, ניסן מאמר יב סו"ס יא(.  בדליום הנכ

ולהתקדש  להיטהר  אדם  כל  שיכול  להם,  יש  מיוחדת  סגולה  אלו  ימים 
שכתב   וכמו  אמת בהם,  העומר   בשפת  ימי  שקדושת  ימי(  ד"ה  )תרל"ג 
רות. וכמו שדור יוצאי מצרים נהפכו באותם ימים מקצה  מתמשכת בכל הדו

עובדים בחומר ולבנים )'פועלי בנין'(, לאנשים ש  אל קצה. מאנשים מגושמים
ק  את  ששומעים  מעלה  ורמי  כך מזוככים  האש,  מתוך  מדבר  האלקים  ול 

הבאים   לצאת   –בדורות  הדור  בני  מסוגלים  בהם,  נמצאים  שאנו  הדורות 
 לים אלו. מטומאה לטהרה בימים נע

  אורחות ;  רמה   עמוד  העומר  ימי   סדר  ראה אבודרהם)והנה מקדמת דנא  
ישראל ללמוד פרקי אבות (מ  י"סוס  כלבו;  סו  שבת  הלכות  א"ח  םחיי , נהגו 

נציין את הטעם   בשבתות שבימי עונת הקיץ, טעמים רבים נאמרו בזה, ולדרכנו
 בימים  שובה לת  אדם  של  לבו  את  למשוך  וז"ל: "כדי ילקוט מעם לועז  המובא ב

 ממצרים  בצאתם  ישראל   שניטהרו  כפי,  העבירות  מטומאת  ולטהרו  אלו
 זרה".   עבודה  מטומאת( עצרת  עד מפסח) זו פה קו בת

וכידוע סגולתן של משניות לטהר ולקדש את האדם משנה אותיות נשמ"ה  
במשניות גודל מעלת הלימוד  , הרי לנו  כידוע, שמטהרת ומזככת את הנשמה

 עו קדמוננו.  מסכת אבות כפי שקב
 

* 
מתוק  ד  לענג את השבת בלימולהדר בלימוד "פרקי אבות" ועל כן, הרוצה  

ילמד משניות תוס' יום טוב עם הביאור הנפלא "ששון יום טוב", יהגה ו ,מדבש
שממתקת את הלימוד באופן השווה לכל נפש, כל אחד כפום דרגא דיליה. 

 ]ראה מטעמת מהביאור הנפלא בעמ' ג' בגליון זה[.  
ונתקדש ו העולמות,  בכל  רב  שפע  ישראל  ולכל  לנו  יושפע  זה  בזכות 

 מעלה, בימי הספירה הנעלים שאנו מצויים בהם אכי"ר.   שלוניטהר בקדושה 
 
 

 המלך ודתודבר  

 פנינים נפלאים מתורת רבינו בענינא דיומא 
 

 דבר המערכת
 דברי חיזוק והתעוררות במשנת רבינו התוי"ט 

י הז דבר ן ב י ל י תפ על ה ת  לברך רק ברכה אח  והר הק' 

קטע   אנו  מביאים  דרשב"י  דהילולא  יומא  בעומר  ל"ג  לרגל 
יום טוב בפירושו דברי חמודות על    נפלא מדברי רבינו התוספות 

(, לגבי מה שכתב בזוה"ק  הלכות תפילין  -הלכות קטנות  )ב  הרא"ש
  ד ושל ראש. מביא ביאור דברי רק ברכה אחת על תפילין של י  רךלב

ה  שמבארו  כפי  הק'  יוסףהזוהר  את  בית  רבינו  מיישב  ואח"כ   ,
בני אשכנז המברכים ב' ברכות, וכפי שפסק הרמ"א, וזה    -שיטתנו  
 לשונו:  

ואני המחבר מצאתי בספר   האגור וז"ל  בפרשת    הזוהר   כתב 
הם אלא ברכה אחת וז"ל ניפינחס מאמר דרשב"י דאין לברך על ש

]דריש תפילין  ר"ש  על  אמר  אינון  ותפילין א[  זכור  לקבל  מוחא 
דדרועא שמאלא על ליביה לקבל שמור ומה זכור ושמור בדיבור  
לאפרשה   צריך  ולא  לתרוייהו,  אחת  ברכה  הכא  אף  נאמרו  אחד 
בשהייה בעלמא בין דא לדא כמה דאוקמוה. ואני תמהתי על הני 

ב"י אם היה שידעו מאמר זה, ומכל מקום רשרברבי החולקים על  
 שתים עכ"ל.   העולם נוהגים לברך

ואיני יודע למה תמה על זה יותר מכמה   הבית יוסףוכתב עליו  
דינים שמצינו שכתב רשב"י בספר הזוהר הפך ממסקנא דבגמרא, 
ואין הפוסקים כותבים אלא מסקנא דבגמרא, וטעמו משום דאפילו  

לא יהיו חיישי להו במקום דפליג אגמרא  י  אם היו יודעים דברי רשב"
עולם צריך לברך שתים משמע להו דבהדיא דידן והמפרשים, דל

קאמר גמרא הכי, ולפיכך פסקו כן כל שכן שבימי הפוסקים עדיין  
לא נגלה ספר המאור הקדוש בעולם. ]אמר יום טוב: זה לא ה"ל  
  להקשות שהרי האגור בעצמו התנה תנאי זה אם היה שידעו כו' 

   .אדרבה זה כסותר הנחתו דלא הוו חיישי כו'[ו
דהא    ,מאמר מכריע שלא לברך אלא ברכה אחתועוד שאין ה 

אפשר דאיהו נמי סבר דמברך שתים, וממה שכתב אף הכא ברכה  
ראש,   אשל  נמי  קאי  להניח  דברכת  לומר  היינו  לתרוייהו  אחת 

 ומשום הכי אין להפסיק ביניהם.  
חביב ו מהרי"ן  מ  הרב  ששמע  שקוכתב  אומרים  מצאו  בלים 

לברך שתים הזוהר שאסור  אותם  ושהראו    ,בספר  רבים מהם  לו 
  , המאמרים וראה שאין בהם עזר כל כך לקיים מה שאומרים בשמם

שראוי  מהם  לקיים  שאפשר  מאמרים  לו  הראה  אחד  ושמקובל 
בינו  והוא ז"ל כתב שהיה נוהג לברך שתים כדברי ר  ,לברך שתים

ה  לבטלה היה אומר אחר הברכה  ולהציל עצמו מספק ברכ  תם,
ואף על פי שאין משיבין את    ,דברוך שם כבוד מלכותו לעולם וע

אין דבר זה נראה בעיני שיביא האדם עצמו לידי ספק ברכה    ,הארי
ויסמוך על ש ועד'לבטלה  לעולם  כבוד מלכותו  ברוך שם   '.יאמר 

והרשב"א כתב בתשובה כדברי קצת הגאונים והרי"ף שאמרו שאין 
ע"כן  מברכי נוהגים  אנו  שתיהם  על  אחת  ברכה  הלכה    ,אלא  וכן 

ש שרש"י  מאחר  וכ"ש  בכך  מסכימים  ז"ל  והרמב"ם  הרי"ף 
וכן נהגו העולם שלא לברך אלא ברכה אחת   ,והרשב"א סוברים כן 

   .לבד עכ"ל הב"י
אפי' אם לא   ,אבל מנהג אשכנז כדברי ר"ת לברך שתי ברכות

ר תמיד אחר הברכה  ומוכתב ג"כ דטוב ל ,הפסיק כמ"ש רמ"א ז"ל
נ  ,ניה בשכמל"וש ליוטעמו  ל  ראה  דברי הב"י לפי שאנו  דלא חש 

בזה  ר"ת  הלכה אחר  לענין  לומר    , נמשכין  טוב  דמילתא  ולרווחא 
כלל  ,בשכמל"ו ברכה  בספק  עצמנו  שמכניסין  מפני    .לא  והב"י 

שמנהג שלו וכל ארצות ההם שלא לברך אלא אחת מפני כן חשב 
    "ל רבינו התוספות יום טוב.כע  ,למכניס עצמו בספק כו'

 כות תפילין הל   – דברי חמודות על הראש  
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 מעדני יו"ט
 הפרשיות התורה דברי רבינו על סדר  ונבחר עפ"י  לקט משובח 

שת    : אמורפר

ו  דק וע ב ד אמר מ ן ש ל אחר הכה יב ק ב לטאה'כש  ' זנ

ת  ְוה   דֹׁש ְי ֹום ק  ק מ  ְב ּו  ֻלה ַוֲאכ  ו  י נ  ב  ּוְל ן  ַאֲהֹר ְל  (.ט ,כד)ה 

 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
. ש"עי'  וכו  לשמש  ראוי  ואין  שמים  קדשי  ומבזה   רוח  גס  י"ופרש,  פסול

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

  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  עעיתנו  חי  הבעל  וזה : "לשונו
 מתפשטת   המתנועע  הכח  יהיה   לא  כאשר  חיים  בעלי  לקצת  זה   יקרה 
 בכל   מתפרדת  תהיה  אבל,  אחת   והתחלה   משורש  הברים  בכלל
 .ש"עי  הגוף

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

  הקדושה  קדשים  שאצל,  לשבח  לומר  אדרבה   כוונתו  אולי  או,  שמים
 אשר   הלטאה   זנב  כדוגמת,  כגדול  כקטן  הגוף  חלקי  בכל  מתפרדת

  והביע ,  בלב  כמו  חיות  בו  יש  ממנו  קטן  חלק   ואף,  חתיכה   כל  מתנועע
  החיות   בו  שגם  כיון  לו  שהגיע  השיריים  מפירור  אף  רצון  שובע  בזה 

 והרי  יגונה   לא  ההכרח  כי  בלשונו  שלנכ  לא  כן  ואם  ,והקדושה
 .לדוגמא  זה   מלהביא  הענין  לצורך  נמנעו  לא  המשנה   בלשון  החכמים

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

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

 )מאדזיץ(  ישא ברכה 

שת   : בהרפר
 

ת   יר ום מכ ל מק ות ש יר י שכ דמ ות מ יהנ ל ותר  אם מ ה
ות פ י וטר ות  ל י  נב

ה ל  ְכ א  ֶכם ְל ץ ל  ֶר א  ת ה  ַב ה ַׁש ת  ְי )ע"ז סב.(  ובגמ'  )כה, ו(.    וגו'  ְוה 
 ולא לסחורה.   - לה  לאכ 

שיש לו מרזח ומוכר יי"ש    ל יהודינשאל ע  האבני נזר הגה"ק בעל  

נבילות  שם  שימכור  לגוי  במרזח  מקום  להשכיר  ורוצה  לערלים, 

ש לומר  שיש  והשיב:  למרזח,  קונים  למשוך  כדי  דמי  וטריפות, 

השכירות אסורה, וזאת משום שמשתכר מאיסורי הנאה, ואף שאינו 

בגמ'  משכיר חנותו, וזאת על פי הנאמר  שוכר ממש בהם, אלא ש

שחמרין שמוליכין פירות שביעית, השכר קדוש בקדושת    ()ע"ז סב:

שביעית, וכתבו התוס' )ד"ה חמרין( שכיון שמרויחין הרבה, דמי טפי  

טרחו   עבור  רק  הפירות,  עבור  נוטל  שאינו  דאף  מבואר  לסחורה. 

באסורי  חשיב כמו עושה סחורה בפירות שביעית. ודומה למשתכר  

וכ הנאה.  איסורי  מוכר  כמו  דאסור,  כתב  הנאה  )פ"ח    בתוי"ט ן 

מ"ד(   מפירות  דשביעית  העשוים  דבעה"ב  בסמנים  שהצובע 

. והנה הא דאין עושין  שביעית, חשיב עושה סחורה בפירות שביעית

סחורה בפירות שביעית ובנבילות וטריפות בחדא מתני לה )שביעית פ"ז  

לטרוח בנבילות וטריפות ג"כ יאסר,    מ"ג(. ממילא ה"ה המשכיר עצמו

   .אריך בזה, גם משום איסור מראית עיןעיין שם שה 

מו מקום  להתיר,  מכל  רק  וז"ל:  סיים  להתיר.  לדינא  אני  מסכים 

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 נזרשו"ת אב 

שת בחוקותי:   פר

מוד ת קבתל מ מא ורה  ים שכר אף בהאי על  ל

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

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

 .  "שחת

יום טוב על הרא"ש כתב   )מסכת ברכות פ"ד    רבינו בספרו מעדני 

מר  והלא הוא בכלל מה שא  ,ולמה הוצרך לחזור זה   ם תאמרואאות נ(:  

י"ל  ו  ",מקבלים שכר  ואינםאני עמל ומקבל שכר והם עמלים  "תחלה  

עצמו בפני  דבר  לומר ור  ,שהוא  הימים    צה  שעוברים  רואה  כשאני 

בכל יום ומתקרב למיתה ומפני זה  והזמנים אני מרגיש בעצמי שאני רץ  

אבל הם אינם מרגישים  ,אני מכין צידה לדרך כדי שאזכה לחיי העוה"ב

ורי  במיתתם כלל עד שעת המיתה ואינם מכינים צידה לדרכם מפי מ

עכ"ל   נר"ו  יונה ת הרב  הרבינו  דאע"ג    . למידי  קושיא  לאו  מעיקרא  ולי 

מ ליכא  עלמא  בהאי  מצות  מקוםדשכר  תורה   כל  כולם  כ  תלמוד  נגד 

בעוה"ז פירותיהן  ומקבל   ,שאוכלים  עמל  אני  תחלה  שאמר  מה  וא"כ 

 עכ"ל.  עוה"ז קאמרשכר ב

 

לבר ן  לבי על הרעה  לברך  ן  ל בי ד תוכחה  ךההב ת ה פרש ל   ע

ו אס תמ תי  ק אם בח טו(.  ו  , כו ( ' גו  ו

ב ה  נ במש כת  שנינו  ה מס "   ,גפ" )  מגיל א    (:ומ אל ת  בקללו קין  סי מפ אין 

ו]עולה[   ד ק כולןאח את  א     .ר

ות וזה  טעם נוסף שאין מפסיקין בקלל  רבינו התוס' יו"ט   כתבד  וע

ואילו   הר"ןוכתב    ,ברכה על הפורענותם[  ]אומרילפי שאין    נמי  אי"  לשונו:

חייב לברך על הקללות. ואף על גב  ,היה מפסיק היה אותו שבא לקרות

על  ]ד שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  דחייב  ברכות[  בסוף  תנן 

דההיא כעין    ,לא דמיא לההיא  ,ין על הפורענות(משמע שמברכו)  בה הטו

הוא   דין  עצם  ]הצדקת  על  היא  דהכא  וברכה  האמת,  דיין  שמברך 

ע"כ. אלא היכי עביד הקורא בקללות מתחיל לפניהם    ,[הקריאה בתורה 

   ."ומסיים לאחריהם

 לחלק   יש  אולי:  כתב  סופר   קול וה  הוספנו כדלהלן:ביאור ששון יו"ט  ב

 מלכות  עול  ומקבל  לבדו  לו  המגיע  רעה   על  רךמב  שאדם  קאי  דשם,  עוד

 בפרשת   קללות  על  שהוא   כאן  אבל,  יצדק   מאלוק   אנוש  הכי  כי,  שמים

,  הכלל  להרשיע  יברך  לא,  רבים  בלשון  ישראל כלל  על  שנאמר  בחוקותי

 .ל"עכ,  והבן, תהלה  ודומיה  פיו למו  יד לשים טוב אלא

 שם( )מסכת מגילה    - ששון יו"ט    ביאור
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 ששון יום טוב
 המבאר דברי התוי"ט   -מטעמת מהביאור הנפלא "ששון יו"ט" שבהוצאתנו 

 
מהפירוש   טעימה  אנו  מביאים  הגליון,  מקוראי  רבים  לבקשת 

בשילוב    - הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את דברי רבינו התוס' יו"ט  
 תיבות הביאור בתוך דבריו. 

אבות  חרנו להגיש בפני הקוראים פירוש על דברי רבינו במסכת  ב
  הקדמונים ו  ע כפי שקב    – הקשורים לענינא דיומא    - (  יד נה  ' מש ג )פרק  

 .  ללמוד פרקי אבות בשבתות הקיץ 
יש לציין שמפאת קוצר היריעה הבאנו רק את הפירוש המשולב  

הערות המחכימות המעטרות את הפירוש,  מ   ומקצת בתוך התיבות,  
ותר ממה שכתוב כאן מבואר ומפורט בספר עצמו, ישמע חכם ויוסף  וי 

בבחינת אותיות מחכימות, וימצא נופת    - מוד בספר עצמו  לל   - לקח  
 צופים וכל טעם.  

 
מדה" לי ח "כ ורה  ת ת ה א וע נקר א מד ל פ  טעם נ

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

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

,  )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 שאפשר מדרש שמואל  וה  : (183)הע'    ביאורעל ה ערות  בה ]

התור סיבה שנקראת  הוא  בה  האדם  שמשיג  מה  שכל  לפי  חמדה'  'כלי  ה 

זה הביא  )וכעין  להשיגה.  ויחמוד  ישגה תמיד  ובאהבתה  יותר  אותה  לחמוד 

המלאכת שלמה בשם ספר חן טוב, שהטעם שנקראת התורה 'כלי חמדה' ולא 

 ם שהיא כלי המביא לידי חמדה לעבוד את ה'(. 'כלי נחמד' הוא משו

ואפשר שקר וז"ל:  כתב  )שבת  עוד  ז"ל  לפי שאמרו  'כלי חמדה'  א התורה 

שהמלאכים חמדוה שיתננה להם כמו שאמרו )תהלים ח' ב'( 'ה' אדוננו מה    (פ"ח

כי   אנוש  'מה  כי  'על השמים',  הודך', שהיא התורה,  תנה  אשר  וגו'  אדיר שמך 

ה להם. ולכן אמר 'חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה', כלומר,  תזכרנו', ולא נתנ 

 רים חמדוהו ולא זכו ליטלו, עכ"ל.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  

פי"ז קשה אדרבה למה העמיס הש"י על הבנים עבודה  שנקראו בנים למקום, ול

שבע מצות אפשר לזכות לעוה"ב. לזה אמר התנא שהתורה  יתירה כיון שגם ע"י ה

ניתנה רק להבנים  ולא  בעצמה הוא כלי חמדה שחמדו אותה אפילו העליונים 

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

חרית  ש  בברכת  ל"חז  שתקנו  כמו  'חמדה',  נאמר  העולם  ובבריאת  העולם,

 ירושלמי  מתרגום  וטעמיה   קראת',  אותו  ימים  'חמדת  לומר  שבת  של
  וכללה  הבריאה   שתכלית  והכונה,   , 'וחמיד'  )בראשית ב' ב'(  'ויכל'  דמתרגם

ל ע  ב"הר  דפירש  והיינו.  טוב'  'כי  עליהם  אמר  ולכן   יתברך,  בעיניו  נחמד
 ולפי.  טוב'  'כי  בו  שנאמר  הבריאה   שהיא   טוב',  לקח  דברי התנא כאן 'כי

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

  העץ   טוב  כי  (, ו')בראשית ג'   שנאמר  מיים ו'נחמד' שייך לדברים שכליים,לדברים גש 
  גשמית,   אכילה   אצל  נאמר  שה'טוב'  הרי  להשכיל,  העץ  ונחמד'  וגו  למאכל

 .השכלה  אצל נאמרה  וה'חמדה'
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שאובחן ציבור   בשכונתינו  אל  פנו  המדרש  בית  וגבאי  במחלה,    ל"ע 

לרפואת זו  קבלה  עצמם  על  שיקבלו  המשכתי   ו,המתפללים  ממילא 

 היום הזה ב"ה[.  בקבלתי, ]הנמשכת והולכת עד

ושלם, על פי פקודת  לא עברה שנה, ובחסדי ה' נולד לי בני בכורי בריא

צדיק, פשוט שבחרתי את    רלתת שם אח  אחד מצדיקי הדור שפקד עלי

ושמחתי   וב, אשר ישועתיטוב' על שם רבינו התוספות יום ט  השם 'יום־

 נתגלגלה על ידו.

 *  *  * 
 ש'תיקה י'פה ב'שעת ה'תפלה

מאל  ויראת  זקן  פני  והדרת  תקום  שיבה  ה' ק מפני  אני  פרשת  )  יך 

 ט, לב(.קדושים 

היא  התפלה  בשעת  מלדבר  שנזהר  מי  הקדושים  בספרים  איתא 

שתיבת  ודרשינן  טובה,  ושיבה  ימים  לאריכות  ונפלאה  גדולה  סגולה 

 שיב"ה ר"ת ש'תיקה י'פה ב'שעת ה'תפלה. 

הצדיק   הגאון  סיפר  זה  דעברעציןבענין  באר  זצ"ל    גאב"ד  מח"ס 

פעם אחת   ., מה שאירע אצלומליצי אשה בשם אביו זצ"ל בעל    משה

על   תוכחה  דברי  אמר  הדברים  ובתוך  הצבור,  בפני  דרשה  דורש  היה 

חומר איסור שיחה בביהכנ"ס ובביהמ"ד, ואמר רמז בשם הספה"ק כי 

תיבת שיב"ה ר"ת ש'תיקה י'פה ב'שעת ה'תפלה, כלומר בזכות שתיקה 

 יזכה האדם לאריכות ימים ולשיבה טובה.  -בשעת התפלה 

, נעשה רעש גדול בביהמ"ד ותהום ויהי ממחרת אחרי דרשת הרב

העיר כולה, וגופא דעובדא הכי הוי, כי אחד ממתפללי ביהמ"ד חלם לו  

בלילה ההוא, כי הוא חולה מוטל במטה נוטה למות, ויהי בחלומו והנה  

הוא מובא לפני ב"ד של מעלה, שמה יושבים כסאות למשפט, לדון אותו  

ויהי   בדינו,  ונתנו  ונשאו  יחיה,  או  ימות  לבין  אם  בינו  כי כפסע  בראותו 

רבות  ועוד  לימים,  אנכי  צעיר  הלא  בפניהם  להתחנן  התחיל  המות, 

בשנים לפני, ולמה אגווע בקוצר שנים, ויענו ויאמרו לו הרי היום שמעת  

התפלה,   בשעת  שיחה  איסור  על  שהזהיר  בביהמ"ד,  הרב  דרשת  את 

שעת  ומדוע שמעת ולא לקחת מוסר, ועדיין הנך עומד במרדך ומדבר ב

התפלה, והרי ידעת וגם שמעת מה שאמר הרב כי שיב"ה ר"ת שתיקה 

יפה בשעת התפלה, וכשם שהנזהר בזה זוכה לאריכות ימים ושנים כך  

ח"ו להיפך, והתנפל לפניהם והבטיח וקבל על עצמו שלא ישוב לכסלה  

עוד, ומהיום והלאה יזהר מאד בקדושת ביהכנ"ס, ויהי בבקר ותתפעם  

החלום אשר חלם, ותהום כל העיר לקראתו ומאז והלאה  רוחו, ויזכור את  

 נזהר מאד באיסור שיחה בביהמ"ד. )שי למורא בהקדמה(. 

 

 *  *  * 
 

 

בזכות הזהירות מלשוחח   ישועות ונחמותסיפורים נפלאים  
   כתקנת רבינו התוס' יו"ט  בשעת התפילה

 התוס' יו"ט לבני על שם  שם    קראתי 
שני כמה  לפני  ומוצלחת,נשאתי  טובה  בשעה  טרי    ם  זוג  ככל 

עד שהמשפחה תתרחב,    הנישא 'תכננתי' שלא יעבור הרבה זמן

 מלא צהלת ילדים.  ותוך כמה שנים יהיה הבית

דרכים לפניו כיצד   ניות שלו, וכמה כואך בורא עולם יש לו את הת

טובים. וכך היה אצלי, החדשים   לקרב יהודי אליו לעשות מעשים

 ועדיין לא נושענו הבית עדיין ריק.    עברו, השנים נקפו,

הלב אין צורך לתאר, כמה קשה לראות שחבר    את היסורים וכאב

את ילדו    כבר עושה חלאקה, הידיד בבית המדרש כבר מביא  זה 

'אמ הרבה לענות  לא  שנישא  למרות  לכל    ן',  מפרגן  אני  לפניך. 

 אבל כאב הלב קיים. אחד שיראה בנים ובני בנים,

במישור הן  הראויה,  ההשתדלות  את  עשינו  היינו   כמובן  הטבעי 

והמומחים הארגונים  עם  וכמובן    בקשר  זה,  בתחום  העוסקים 

הרוחני, להתחזק  במישור  וגם  טובות.  קבלות  סגולות,    תפילות, 

לנו מאוצרו    הכל יכול, יעניק שלימה כי בורא כל עולמים  באמונה  

 הטוב לראות ולמשש נחת. 

בנסיעה  להשתתף  לי  יצא  תשע"ה  הקדושים    בשנת  למקומות 

מגיד בראשות  גרינוואלד   באירופה,  חיים  יוסף  רבי  המישרים 

  כל הדרך התענגנו על הדרשות והסיפורים בקשר  שליט"א, לאורך

 לצדיקים הטמונים באותו מקום. 

העליון הטמונים    ו על ציוני קדושיהגענו לקראקא, שם השתטחנ 

הכל בדבריו הנעימים, עד שהגענו    בעפרה, ורבי יוסף חיים מתבל

  , שם דבר על חומר העון של השיחה בעת יום טוב  תוספות לציון ה 

ות"ט, והוסיף   גזרות ת"ח  חרהתפילה, ועל ה'מי שבירך' שחיבר לא 

נפלאות  ישועות  של  סיפורים  זאת   שפע  בזכות  יהודים  שחזו 

 ו על עצמם קבלה זו. שקבל

לישועה, אקבל על    הדברים נכנסו לליבי, הרי גם אני מצפה כל כך

לדבר שום דיבור מעת התחלת   עצמי קבלה לארבעים יום שלא

כולל קריאת התורה אפילו בין גברא לגברא.   התפילה עד סופה,

ובקשתי   ,את ראשי על הציון, וחזרתי על הקבלה בפה מלא  הנחתי

 חיים וקיימים".  אזכה "לראות בנים מעומק הלב שבזכותה 

להמשיך החלטתי  אני  אך  עברו,  היום  עד   ארבעים  הקבלה  את 

גם מה  הנוראים.  הימים  אחד   לאחר  על  נודע  תקופה  שבאותה 

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

 נכד רבינו התוספות יו''ט  ,ר' שאול גרשון ב''ר חיים שמואל ז''ל
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