
המשא המרכזי של מרן ראש הישיבה שליט”א במעמד רבבות בהילולא אשתקד )התשע"ח(
"כולם נקבצו באו לך"

מורי ורבותי, כבוד הרבנים, אישי ציבור שרים ונכבדים, א. 
וכל הקהל הקדוש הזה. )צריך להודות לרב עמאר שיחיה, 

שנשאר עוד כמה שעות למרות שהוא ממהר לחתונה(. הנביא ישעיה 
אומר: ״שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק 

יבואו, ובנותייך על צד תאמנה״ )ישעיה ס' ד'(. הפסוק מתאים 
לערב הזה שבאו מרחוק לכאן, מהצפון ומהדרום, מצרפת 

מפריז וממרסיי, מאמריקה וגם מג׳רבא ומכל העולם, באו לערב 
הנפלא הזה, שהוא ערב של תורה, לא של פוליטיקה ולא של כלום, 

אלא תורה לשמה כמו שצריך. וזו השנה ה- 43 שמתקיימת "הילולא 
דצדיקייא", מאז שאבא ע"ה הלך לבית עולמו. התחלנו בשנת תשל״ו באולמי 

ירושלים בבני ברק, והיו שם מאתים חמשים איש1. וב"ה כל שנה באים יותר 
אנשים, עד שכבר מגיעים לששת אלפים ושבעת אלפים ואולי יותר )אח"כ 

נספור את המנות...(, ב"ה.

הנביא מדבר על הדור שלנו
הקב"ה שומר עלינו כבר שבעים שנה בארץ, וכל שנה באים עוד יהודים ב. 

לכאן, והנה הגענו לששה מליון יהודים בארץ ישראל, כן ירבו וכן יפרוצו. אם 
מישהו היה בא אחרי השואה האיומה )בשנת 1945(, ואומר: ״כה אמר ה', עוד 
שבעים שנה יהיה מספר היהודים בארץ ישראל יותר ממספר היהודים שהלכו 
בשואה״, היינו חושבים אותו משוגע תועה רוח, הוזה ומבלבל את המח, אבל 
הנה התקיים ומתקיים הדבר הזה. ישעיה הנביא אומר ״מי אלה כעב תעופינה 
)ס' ח'(. על מה הוא מדבר? היום החילונים אומרים  וכיונים אל ארובותיהם״ 
שישעיה מפרק מ' ומעלה זה חלק ב' שנכתב בזמן בית שני. אבל א"כ מה זה 
"כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם"? וכי בזמן בית שני היו כמו יונים?! הרי 
היו הולכים לאט לאט במשך שלושה-ארבעה חודשים עד שהגיעו מבבל לארץ 
ישראל. אבל ישעיה הנביא לא מדבר על הדור שלו אלא על הדור שלנו, שהביאו 
חמשה עשר אלף יהודים מאתיופיה במטוסים ביומיים, וזה "כעב תעופינה 

וכיונים אל ארובותיהם", כמו יונים שחוזרים לארובות שלהם.

בן אדם זו בריאה מיוחדת
אנחנו רואים את כל הנסים האלה, וקשה לנו להבין את זה. ישעיה הנביא  . 

אומר "הוציא עם עיור ועינים יש, וחרשים ואזנים למו" )מ"ג ח'(, העם שלנו עדיין 
לא רוצה להבין, וחולם בשטה המטומטמת של דרוין שבן אדם יצא מהקוף. 
אבל אם ככה איך הוא מתחיל לדבר? והרי לא שמענו קוף שמדבר ואומר אבא 
אמא... אלא צריך לומר שהאדם מורכב גם מתוכי שמדבר. אבל הבעיה שגם 
הקוף וגם התוכי הולכים על ארבע רגלים ואיך בן אדם הולך זקוף?! אלא צריך 
לומר שהאדם מורכב גם מפינגווין שהולך על שתי רגלים... בזה מובן למה 
אדם חולה הולך ל"קופת חולים", כי "קופת" ראשי תיבות קוף פינגווין תוכי... 
שלושתם ביחד. זה פשוט שגעון2. כאשר אתה מתווכח עם אדם שלא יודע 
1.  אני זוכר שדיברתי על הרמב"ם וכולם היו מקשיבים, ופתאום אחד רואה שאכלו 
את המנה שלו, כי חבירו לקח שתי מנות, "לקח בכפליים". אבל אני מקווה שכאן כולם 

קיבלו את המנות שלהם...
2.  שואלים אותם: איך בא האדם? ואומרים שהיה "המפץ הגדול" ומשהו התפוצץ ויצא 
האדם. אבל מי ברא את האדם? הוא ברא את עצמו! חזק וברוך... זה רעיון שאמר יחזקאל 
הנביא על פרעה שהיה אומר ״לי יאורי ואני עשיתיני״ )כ"ט ג'(, כלומר אני עשיתי את 

עצמי. זה לא פחות משגעון מוחלט.

כלום או שלא מאמין, תדבר איתו בשפה רפה, ותגיד לו: אתה חושב ברצינות 
שדרוין צודק? אתה חושב שבן אדם יצא מהקוף? א"כ איפה כל השלבי 
ביניים בין הקוף הראשון ובין האדם? וכי יש חצי או רבע קוף?! וכי יש 
קוף שהתחיל ללכת על שתי רגלים?! הרי כולם קופצים על ארבע 
רגלים. לכן בוא נוריד את זה מהראש, זה הבל הבלים שאמר דרוין. 
איך אמר שלמה המלך? "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים 
הכל הבל" )קהלת א' ב'(. תבינו שבן אדם  זו בריאה מיוחדת, 

ויברא אלקים את האדם בצלמו" )בראשית א' כ"ז(.

טביעות ידיו של ה' בכל דבר בעולם
היום יודעים שיש במח האדם מלייארדים של תאים, ולאדם רגיל ד. 

יש שלושה עשר עד ארבעה עשר תאים במח3. ויש לי רמז שלא תשכחו 
את זה: "מוח" זה מלייארדים ו' ח' שזה ביחד ארבע עשרה. כלומר ארבעה עשר 
מלייארד. איך אפשר שיהיה דבר פשוט שיורכב ממנו מח כזה?! אבל ה' ברא 
את המח הזה. אבל לא רק במח, כי אתה רואה טביעות הידים של הקב"ה על כל 
דבר בעולם, והרי כל האיברים וכל התאים של האדם הם לא דברים טבעיים. 
עלינו להאמין להבין ולהשכיל שיש בורא לעולם, והוא לא השאיר אותנו תועים 

במדבר, אלא נתן לנו תורה שמתאימה בדיוק ל וף האדם.

"ראו כי ה' נתן לכם השבת"
לכן הקב"ה נתן לו פעם בשבוע את השבת, שנותנת מרגוע לאדם )איך שר ה. 

אחד המשוררים? "באה שבת בא מרגוע לעמל"(. וכל אלה שחומסים מאנשים 
בתל אביב את האפשרות לנוח בשבת, עושים להם עוול. וכמעט שהייתי אומר 
שתל אביב הפכה ל"בית עבדים", שעובדים שם עד כלות הנשמה. אבל לא 
עושים ככה, צריך לתת יום אחד מנוחה ביום השבת4. אנחנו צריכים לכבד את 
השבת, ולּו בגלל שזו המסורת שלנו. קל וחומר שאומות העולם למדו מאיתנו, 
ועשו יום אחד מנוחה בשבוע, אם זה יום ששי ואם זה יום ראשון. וכי נמכור את 
השבת שלנו בגלל אצבעות של חברי הכנסת?! בגלל ליברמן הזה?! הוא נולד 
בזכות הברכה של האדמו״ר מרימניץ ברוסיה )שחי 102 שנים(, כי אמו לא ילדה 
כמה שנים ובאה אליו ובירך אותה, והתעברה באותה השנה. אתה נולדת בזכות 
הברכה של האדמו״ר, למה אתה נלחם נגד השבת?! בשביל למצוא חן בעיני 
הבוחרים שלך? מה יקרה להם אם ינוחו בשבת?! מה רע בזה לנוח בשבת?! 

אלא שהאדם לא יודע מה הוא עושה כאן.

אין "יהלום" כמו השבת בשום מקום בעולם 
לפעמים אנחנו חושבים שחילוני חייב לעשות נגד השבת, אבל חילונית אחת ו. 

בכנסת אמרה "השבת זה יהלום". תגידו לה: וכי מי שיש לו יהלום מאבותיו זורק 
אותו לפח?! אין דבר כזה בעולם. ואם תגידי שיש עוד יהלומים אצל אחרים, 
אבל היהלום של אבותינו זה "סנטימנט" ודבר חשוב בשבילנו, אז איך אפשר 
לזרוק אותו?! אבל למעשה אין "יהלום" כמו השבת בשום מקום בעולם. השלוה 
השמחה והנחת של השבת. הנביא זכריה )ח' ה'( אומר על ירושלים: ״ורחובות 

3.  רבי אליהו ישי אמר לי שחוקרים בשוויץ בדקו את מרן הרב עובדיה ע"ה, ומצאו שיש 
לו עשרים וששה מלייארדים תאים במח!

4.  לפני מאתים שנה בימי נפוליאון, קמה תנועה בצרפת שאמרה: אנחנו משמידים כל 
דבר ישן, בואו נעשה חודש שמורכב משלושה שבועות וכל שבוע עשרה ימים, עובדים 
תשעה ימים וביום העשירי נחים. אבל לא הלך להם. ניסו שבוע של חמשה ימים, ולא 

הלך להם. רק ששה ימים עובדים וביום השביעי נחים.
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העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה״. והרי היום אתה שולח את הבן 
שלך לרחוב ומפחד ממכוניות ואוטובוסים בכביש, היכי משכחת לה "ורחובות 
העיר ימלאו ילדים וילדות"? אלא הנביא בזמנו ראה מה שיקרה בעוד אלפיים שנה, 
כאשר השבת תישמר בעם ישראל, אין מכוניות ואין אוטובוסים כמו בבני ברק, ואתה 
יכול לשלוח את הילדים כמה שעות לתהלים ולסיפורים ולקבל ארטיקים וכדו'... 

והעיקר שאתה רגוע בבית.

התורה מכניעה את כל המעצמות בעולם
צריך לדעת שאנחנו כאן מודרכים מלמעלה, והקב"ה שומר עלינו. הנה תראו ז. 

את כל המעצמות שעל ידינו, מצרים נפלה והתחלף השלטון שם, תונס התחלף שם 
הנשיא, ולוב הלכה לעזאזל, וגם איראן שכל הזמן פחדנו ממנה עוד מעט תיפול ולא 
יישאר ממנה זכר, אתם יודעים למה? "איראן" בגימטריא מאתים ששים ושתים, 
כפול שתים זה כמנין ׳"תלמוד בבלי", כי מי שלומד תלמוד בבלי יכול להכניע שני 

איראן... הוא מכניע את כולם.

הרמב"ם  דול בכל החכמות בעולם
בשבוע אחד יש הילולא של חמשה גדולי עולם. הרמב״ם שחי לפני תשע מאות ח. 

שנה, והיה גאון בכל החכמות שהיו בדורו, וקודם כל בתורה, ואמר )בהקדמתו למשנה 
"דרך התלמוד עמוקה היא מאד". ואם היה אומר את זה אחד מאתנו, היינו  תורה( 
יכולים לומר לו: מה החידוש? אתה יודע רק את התלמוד. אבל הרמב"ם ידע את כל 
החכמות עד הסוף, אריסטו, ומתמטיקה לפי השטה של פעם, אוקלידס, ופיתגורס 
והכל. והשתמש בהם לברר דברים סתומים בתלמוד ע"פ הידע שלו, ודבריו מדוייקים 
2", והיה חזק באסטרונומיה,  עד היום הזה. חסיד חב״ד אחד שעשה לויין "עמוס 
"החשבונות של הרמב״ם בזה מדוייקים יותר מהמחשבים המשוכללים של  אמר: 
)אמנם אני לא יכול לבדוק אחריו, אבל הוא פירסם את זה, ומי שמכיר  אמריקה". 
אותו שידבר איתו על זה(. הרמב"ם היה גדול גם ברפואה, ואע"פ שלא היו לו כל 
המכשירים של היום, לא אם.אר.אי ולא רנטגן ולא סי.טי ולא כלום, אבל היתה לו 
קליעה למטרה5. ויש הרבה תרופות של הרמב״ם שמשתמשים בהם עד היום, טובות 

יותר מכמה תרופות של היום.

עם ישראל תמיד מאירים מחדש 
הגמרא )סוטה כ"ט ע"א( אומרת שעם ישראל נמשלו ללבנה, מה הקשר ביניהם? ט. 

הלבנה בסוף החודש חשוכה, ואדם רואה את זה ומתחיל לבכות, והילדים היו אומרים: 
אמא, הלבנה כבתה. אבל אחרי יום-יומיים היא חוזרת כבתחילה. וזה מה שאומרים 
על ישראל, "ש ם הם עתידים להתחדש כמותה". וככה כל ההסטוריה שלנו, כי עם 
ופתאום נולד משה  ישראל מיוחד בדבר הזה. פרעה זורק ילדים יהודים ליאור, 
רבנו ו דל בביתה של בת פרעה, והביאה את אמו להניק אותו, וכשגדל הרס את כל 
מלכות פרעה. מצרים העתיקה כבר איננה בעולם. וכאשר נחרב בית ראשון ע"י 
נבוכדנצר, אח"כ באו עזרא הסופר ונחמיה ובנו את הכל מחדש. וכאשר היהודים לא 
הבינו עברית, היו קוראים להם בתורה ומתר מים להם בארמית. ואח"כ כאשר חרב 
בית שני, הקב"ה נתן לנו את הלל הזקן ורבי עקיבא וכל  דולי עולם שהיו באותו זמן, 
שכל מלה שלהם יכולה להחיות נשמות. ויותר מאוחר, שתקופת הגאונים הסתיימה 
ונפטר רב האי גאון, שנתיים לאחר מכן נולד רש״י, שהאיר את העולם, ואתה לא יכול 

לזוז שורה אחת בגמרא בלי רש"י.

"ובחיי דמרנא ורבנא רבנו משה בר מיימון"
אח"כ נולד הרמב״ם, שבלעדיו אתה לומד  מרא ולא יודע לפסוק כלום. הרמב״ם י. 

כתב את ההלכות של התורה בשפה מיוחדת, ותמיד אומרים עליו ״בלשונו הזהב״. 
אבל לא היו לו חיים קלים, אלא היה נודד סובל ובורח, הלך למרוקו ובאו לרדוף אותו, 
משם ברח לארץ ישראל ורדפו אותו, וברח למצרים והתיישב שם. הגיע לו מכתב 
מאחינו התימנים, שבאו לאסלם אותם בכח, ואמרו להם שמי שלא מאמין במוחמד 
אין לו מה לעשות בחיים. הרמב״ם כתב להם אגרת שנקראת "אגרת תימן", ובזכות 
זה נשארו יהודי תימן יהודים עד היום הזה, ולולי האגרת הזאת היו מאז מתאסלמים 
והולכים לאיבוד. ולא רק זה, אלא כאשר הרמב״ם נעשה השר היועץ והרופא של מלך 
מצרים, אמר לו: תגיד לאִחיָך המלך בתימן, שייקל את עולו מעל האחים שלי שם. 
ובזכותו התבטלו ה זירות שלהם. לא בחנם יהודי תימן היו מזכירים את הרמב"ם כל 

יום בקדיש, "בחייכון וביומיכון ובחיי דמרנא ורבנא רבנו משה בר מיימון".

פעם אשה אחת באה לישיבה, ואמרה שיש לה בדיקת אם.אר.אי ומפחדת פחד נוראי.    .5
אמרתי לה: את יודעת שדוד המלך דיבר על זה? התפלאה: איך זה יכול להיות?! פתחתי לה 
תהלים וקראתי: ״אמרי האזינה ה' בינה הגיגי״ )ה' ב'(, אם יש לי "אם.אר.אי" תשמור עלי מזה. 
אח"כ באה ואמרה שזה עבר בשלום. לפעמים הפחד מהבדיקה  רוע יותר מהבדיקה עצמה, 

אבל כאשר יש לאדם בטחון בבורא עולם זה מר יע אותו.

 דולי עולם שהאירו את העולם כולו
וגם בדור הזה אחרי השואה שהיה יאוש גמור גדול מאד, בא הקב״ה והצמיח יא. 

החזון איש,  לנו גדולי עולם לליטאים לספרדים ולחסידים: לליטאים הצמיח את 
לחסידים הצמיח את האדמו״ר מליובאוויטש, ולספרדים הצמיח את הרב עובדיה. 
והם האירו את כל העולם כולו. אדם שומע סיפור יפה מהרב עובדיה, ונשאר חקוק 
בזכרונו. חכם אחד אמר לי: הרב עובדיה מספר סיפור, אפילו אם יחזור עליו מאה 
פעמים, כל פעם כאילו אתה שומע אותו מחדש6. הקב״ה רואה את עם ישראל שיורדים 

הרבה, ותופס ומעלה אותם מעלה מעלה.

הבבא סאלי נכדו של רבי יעקב אבוחצירא ע"ה
השבוע גם הילולת רבי יעקב אבוחצירא. אמנם לא ראינו אותו אבל ראינו את יב. 

הנכד שלו הבבא סאלי, שכל מה שהיה אומר היה מתקיים, אתה לוקח ספר על נסים 
ומופתים שלו, ואי אפשר להאמין. לפני כמה שנים אני עבדכם הקטן נפלתי מקומה 
שלישית, והרופאים אמרו שיש שבר בעמוד השדרה. וכשאני מספר זה לא האמינו 
לי. אחרי כמה שנים רופא ערבי )בבית החולים אסף הרופא( לא האמין לזה, צילם 
ושמר למשמרת... )מי שמכיר את הרופא הערבי שם, ישאל אותו אם יש לו צילום 
עמוד השדרה של מאזוז, והוא יביא לו את זה(. רבי אליהו ענקרי שיחיה הלך לבבא 
סאלי, ואמר לו ״יקום וילך ויראה פני משיח בעז״ה". אמר לו: הרופאים ראו שיש שבר 
בעמוד השדרה, וירך שמאל לא יכולה לעמוד, איך זה יכול להיות?! אמר לו: "כל 
הרופאים דברים בטלים, כי יש רופא עליון למעלה". וכאשר אמר ככה היה, ואחרי 
מספר חודשים התחלתי ללכת. אמנם היום קצת קשה לי ואני עם מקל, אבל אומרים 

בתפלה ״כי מעולם קוינו לך״ ראשי תיבות מקל... גם זה בסדר ב"ה.

מורנו ורבנו רבי כלפון משה הכהן ובנו רבי אברהם ע"ה
ה און רבי כלפון משה הכהן. הוא חי י .  ביום י״ח בטבת, יום פטירת מורנו ורבנו 

שבעים ושש שנים, וכתב ספרים בלי סוף. בגיל עשרים הרופא אמר לו שאסור לו 
לקרוא ולכתוב בלילה, אתם חושבים שישב בטל?! הוא הביא את הסופר שלו לבית, 
הוא אומר לו והוא כותב. ואם זה מכתבים, למחרת לא שולח אותם מיד אלא חוזר 
עליהם ומתקן פה ושם. והספיק לכתוב למעלה ממאה ועשרים ספרים, וביניהם ספר 
"שואל ונשאל" שבעה חלקים, ספרים ענקיים כל אחד כגודל יביע אומר. וגם הבן 
שלו רבי אברהם הכהן שלא האריך ימים, הספיק לכתוב הרבה ספרים, וב יל ארבע 

עשרה כתב ספר על מסכת חולין.

ה און הקדוש רבנו מצליח מאזוז זצ"ל
אחרון אחרון חביב, אבא מארי זצ״ל, שסבל הרבה בחייו ונרצח ע"י ערבים, הי״ד. יד. 

השבוע הופיע הספר שלו על התלמוד "מצמיח ישועה", מצמיח ראשי תיבות מצליח 
מאזוז יחיה. והוא "עמוק עמוק מי ימצאנו", כי העיון של אבא היה מיוחד במינו7.

שטת הלימוד הנכונה בעיון
אנשים חושבים שהעיון שלנו זה משהו תוניסאי. אבל הנה השבוע הביאו לי טו. 

ספר על הרב שטיינמן ע"ה, שלמד ככה עם התלמידים שלו, שלא הרב מרצה את 
ההבדל בין  הגמרא, אלא התלמיד קורא כל מלה בגמרא וברש"י ומסביר אותה. 
השיטות הוא כמו ההבדל בין ללמוד נהי ה בתיאוריה ללימוד בפועל. פעם היה ד"ר 
יגאל קם, שעשה שתי השתלות כבד ולא הצליח, כי הוא לא למד להשתיל בפועל 
אלא רק ראה את זה בוידאו. וכי אתה יכול כבר להשתיל בפועל?! זה לא שוה כלום. 
צריך ללמוד את זה8. תיאוריה לחוד ומעשים לחוד. וזה ההבדל בשטה של הלימוד. 

6.  מה היה הסיפור? היה גביר אחד עם הרבה כסף אבל אין לו הרבה שכל, והיתה לו בת 
יחידה, אז הלך לישיבה ואמר לראש הישיבה: יש לי שאלה במשנה בפרק במה מדליקין, אם 
אחד מהבחורים יודע לענות לי על זה, אתן לו את הבת שלי, ואז יהיה עשיר מופלג כמו קרח. 
מה השאלה? אמר לו: כתוב "ולא באליה ולא בחלב נחום", למה אסור להדליק בחלב של 
נחום? מה עשה מסכן?! אמר לו הרב: צריך לפסק ככה, "ולא בחלב". נקודה. ואח"כ "נחום 
המדי אומר". אמר לו: אני קורא מילדותי ועד עתה "ולא בחלב נחום", אני לא מסכים לומר 
אחרת. כל בחורי הישיבה אף אחד לא ענה לו מה שהוא רוצה. בחור אחד פקח אמר "ענה 
כסיל כאולתו" )משלי כ"ו ה'(, ואמר לו: אני אסביר לך למה אסור להדליק בחלב של נחום, כי 
כאשר יצאו עם ישראל ממצרים היה אחד בשם נחום שלא רצה לצאת משם. שאל אותו: 
מאיפה אתה יודע את זה? אמר לו: כתוב "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נּוֶחם" )שמות י"ג 
י"ז(... לכן אפילו שאח"כ יצא ממצרים בכח, חכמים קנסו אותו לכל הדורות שאסור להדליק 
בחלב שלו נרות לשבת. אמר לו: איזה חכם אתה, "אתה תשא את בתי ועל פיך ישק כל עמי" 

)ע"פ בראשית מ"א מ'(, וכל העושר שלי נתון לך. זו חכמה.
7.   מצוה רבה לרכוש את הספר הזה, ותלמידי חכמים שיעיינו בו ימצאו בו נחת.

8.  היה לנו בחור בישיבה לפני עשרים ושמונה שנים, שחלה בצהבת בכבד ונשארו לו שני אחוז 
בלבד. אמרו שאין מה לעשות איתו כאן, וצריך להטיס אותו לפריז בשביל השתלת כבד. היה 
צריך מאה וחמשים אלף דולר בשביל זה. הרב עובדיה ע"ה כתב המלצה לזה, והישיבה אספה 
עשרים ושבעה אלף, אבל חסרו לנו עוד מאה ועשרים ושלושה אלף דולר. לקחו אותו לשם, 
והרופאים בדקו אותו ואמרו: הבאתם לנו  וסס, וכי אנחנו יודעים להחיות מתים?! מוטב שימות 
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תלמוד  לומדים  כאשר 
המח של האדם מתפתח, 
רק  לומדים  כאשר  ולא 
מה שכתוב בספרים, וכמו 
שתלמד חשבון וכדו', שאין 
שם "מה הוקשה לו" אלא מה 
שכתוב בלבד וזה הכל. וגם 

הרב ישראל מאיר לאו שיחיה כותב בספרו "אל תשלח ידך אל הנער", שבא מהשואה 
בגיל שמונה או עשר שנים ולמד בישיבת קול תורה, וגם שם למדו בשטה הזאת.

ישיבתנו הקדושה "כסא רחמים"
אנשים חושבים שכסא רחמים זו שטה מוזרה ומשונה, "הישיבה המוזרה כסא טז. 

רחמים". אבל הם מסכנים לא יודעים ולא מבינים כלום, כי אם היו יודעים היו כולם 
באים להתרפק בצל הישיבה, וללמוד בישיבה הזאת. השבוע קיבלתי מכתב מנתיבות 
ממוען לאחי רבי צמח שיחיה, מאחד מגדולי האברכים של הרב אבר 'ל ע"ה, וכותב 
ככה: בכולל אצלנו נמצא אברך שלמד בכסא רחמים, ולא ידענו את הערך שלו. יום 
אחד היינו מחפשים מקור, וגם המחשב לא ידע לענות על זה )כנראה נוסח השאלה 
לא היה מדויק(, והאברך הזה אמר לנו שהוא חושב שזה נמצא במסכת פלונית דף 
פלוני. פתחנו ומצאנו בדיוק שם. אמרתי לו שאני חושב מסכת אחרת. ואמר לי שזה 
מופיע בעוד מסכת בדף פלוני, ואח"כ אמר עוד מקורות. וכמו שאמר מצאו שם. אמרנו 
שכנראה הוא יודע גמרא, אבל פעם היתה לנו שאלה בהלכה, וידענו שהרב עובדיה 
דיבר בזה. שאלנו אותו, ואמר לנו שהוא דיבר עליה ביביע אומר חלק פלוני סימן 
פלוני. בדקנו וראינו בדיוק. שאלנו אותו בכללי הלכה, וג"כ יודע הכל. אמרנו אשרי 
הישיבה שיודעת לגדל בחורים כאלה. וכתב שם: כשיהיו לי ילדים בעז"ה אשים אותם 
רק בכסא רחמים! וככה מעיד גם הרב רפאל כהן שיחיה מצפת, שיש להם בחור שם 
מכסא רחמים שיודע כל המקורות בעל פה, וכל צפת יודעת מזה. בישיבה מלמדים 
 ם לכתוב חידושים ותשובות, ואילו בישיבות אחרות אינם יודעים מאיזה כיוון 

לתפוס את העט... צריכים ללמוד לכתוב ולהסביר ולדעת כל זה9.
בארץ הקודש. אבל הקב״ה אמר אחרת. בכל זאת הם ניסו לעשות השתלה, ופתאום הכבד 
שהיה רדום קם והתחיל לעבוד, ולא עשו לו השתלה. פעם הרב עובדיה שמע את זה, והתפלא: 
לא עשו לו השתלה?! אמרתי לו: לא עשו לו השתלה. נשאר עודף מהכסף אחד עשר אלף 
דולר. הלכו איתו בחור מהישיבה )שנמצא עכשיו באמריקה( ועוד שני רופאים מבלינסון אחד 
יהודי ואחד ערבי, והערבי אמר: איך עשיתם דבר כזה? אמרו לו: קראנו תהלים. אמר להם: 

״כשאחזור לארץ ישראל, אני את ייר  יור כהלכה, התהלים שלכם יכולים להחיות מתים״.
9.  היה תלמוד תורה אחד בבני ברק שהרב בכיתה ח' אמר להם: "תלכו לכל הישיבות חוץ מכסא 
רחמים". כנראה בגלל שכתוב בתורה "יששכר חמר גרם" )בראשית מ"ט י"ד(, חמר ראשי תיבות 
חוץ מכסא רחמים... אבל היה שם ילד אחד שאמר: אדרבה אני אלך דוקא לשם. והיום הוא כבר 
כתב עשרה ספרים, כמו ספר "אוצרותינו", וספר "פטיש החזק" שלושה כרכים, וספר "הכתב 

האיש מצליח בנה הכל מחדש
אבא ע"ה היה בתונס כאשר התורה היתה עומדת להשתכח, וכולם כבר עזבו את יז. 

הכל )רק בג'רבא נשארו שומרי תורה(, אבל אבא עשה את הכל ובנה מחדש. והוא 
לימד אותנו שטת העיון, שלא לפחד מפני איש, אלא תסביר את דעתך, מי ששמע 
"השומע ישמע והחדל  טוב ומי שלא שמע לא צריך. איך אומר הנביא יחזקאל? 
יחדל" )ג' כ"ז(, ואנחנו אומרים: "השומע ישמע והחדלים יחדלו, וילכו אחרי ההבל 
ויהבלו". אגב, הזכרנו הערב את ישעיה ירמיה יחזקאל וקהלת, וצריך אדם להיות 

בקי בתנ״ך, כי הפסוקים שבהם מתוקים מדבש, וצריך ללמוד אותם.

התורם לישיבה מתברך מלמעלה
כל אחד ואחד לוקח ברכתו מכאן. מי שתורם לישיבה מקבל ברכה מלמעלה, יח. 

ולא צריך לבוא לרב שיברך אותו. תפנה לה' ישר ותאמר לו: אני תרמתי לישיבה 
שלך, לישיבה של התורה שלך, ת ן עלי, תעזור לי, תתן לי כל טוב. אנחנו מודים 
לכל המארגנים של הערב הזה. קודם כל, ברכה למי שיזם לעשות ב"גני התערוכה", 
רבי חי חורי שיחיה, ולפני כמה שנים אמרנו: איך אפשר לעשות במקום כזה? מי 
אמר שיבואו הרבה אנשים?! אבל הוא דחף שיעשו את זה. וב"ה כל שנה הכל מלא, 
גם אנשים גם הנשים והטף. אנחנו מודים גם לרבי חננאל כהן, שעורך בטוב טעם 
את העלון "בית נאמן", שמופץ בכל הארץ, ואיני יודע כמה עשרות אלפי עותקים. 
לפעמים האשכנזים שולחים מכתבים ואומרים שיש להם הערה על בית נאמן. איך 
אתם קוראים את זה? אבל כולם קוראים ב"ה, אין שם אשכנזים וספרדים ותימנים, 

אותו דבר כולם.

להיות אחים ולכבד אחד את השני
צריך להיות אחים ולכבד אחד את השני, וכל עם ישראל יכולים להיות אחים. יט. 

כאשר נתאחד כולנו ביחד, הקב"ה יאמר שאין לו מה לחכות עוד, וכבר עברו שבעים 
שנה של חבלי משיח, והשנה הזאת )תשע"ח( זה שבעים שנה מאז קום המדינה, לכן 
שכל ישראל יתאחדו ויכבדו אחד את השני, ישמרו את השבת ויכבדו את התורה, 
ובשבת לא יישבו משועממים בבית, אלא ישמעו פרשת השבוע ויראו כמה חכמה 
ותבונה יש בה. יה"ר שנזכה לראות את כולכם בריאים, השנה הבאה ועוד כמה שנים 

טובות, ונזכה כולנו ל אולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן. 
והמכתב" ללמד איך כותבים חידושים ותשובות בהלכה. ויש לו סגנון שאין כמוהו בעולם.

משאו של מרן הראשון לציון רבנו שלמה משה עמאר שליט"א  במעמד ההילולא אשתקד
ברשות מורי ורבותי, קהל קדוש ונכבד מאד, בן פורת 
יוסף בן פורת על עין, "ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם 
ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דבר לכם" )דברים 
א' י"א(. ברשות הרבנים הגאונים, ראשי הישיבות, רבני 
ערים, דיינים ואבות בתי דין, וכל המשתתפים, ובראשנו 
עטרת תפארת ישראל, מרן ה און ראש הישיבה שיחיה 
ויאריך ימים, הוא ואחיו וכל הישיבה כולה רבניה ותלמידיה, 

בן פורת יוסף.

היום הזה יש שמחה  דולה מאד בשמים ובארץ, "ישמחו 
השמים ותגל הארץ" )תהלים צ"ו י"א(, כאשר מתאספים 
אלפים לכבודה של תורה, לא בשביל פוליטיקה ולא בשביל 
כבוד, אלא לחזק את התורה באמת. וב"ה עוד מההילולות 
הראשונות אני משתתף בקביעות, ורואה משנה לשנה 
שפוסקים בישיבה כבית הלל "מוסיף והולך", הולך ומוסיף 
הולך וגדל. וזו דרכם של הצדיקים, "ואורח צדיקים כאור 

נוגה הולך ואור עד נכון היום" )משלי ד' י"ח(.

לנו תלמידי חכמים  הישיבה הקדושה הזאת, מעמידה 
מופל ים, צדיקים יראי ה', אנשי אמת שונאי בצע, בקיאים 
בכל מקצועות התורה, פוסקי הלכות אמיתיים, תלמידי 
חכמים שמכתתים ר ליהם לזכות את הרבים. וגם מעמידה 
לנו תלמודי תורה וישיבות קטנות וגדולות וסמינרים לבנות 
בכל אתר ואתר. אנחנו רואים כאן מה שרבותינו אומרים 
"גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" )חולין ז' ע"ב(, 
כי ה און הקדוש וה דול רבי מצליח מאזוז ע"ה )שהלילה 
עושים את ההילולא שלו(, האבא של כל הישיבה, הקים 
ישיבה אחת בחייו במסירות נפש בתונס, והיה מלמד 
אותם תורת אמת, "תורת אמת היתה בפיהו" )מלאכי ב' 

ו'(, ביראת ה' בדקדוק ובדיוק, כפי שרואים בספרים שלו 
ושמענו מהבנים. והנה לאחר הסתלקותו לגובהי מרומים, 
עמדו בניו שיחיו ויאריכו ימים, והקימו מאותה ישיבה 
אימפריה ענקית של תורה עם אלפי תלמידים. מי מילל 
ומי פילל. וב"ה  ם הציבור הרחב יודע להעריך ולהעריץ 

את פעולותיהם ותורתם, ויודעים שזו תורת אמת.

בחורים  שבעה  ונבחנו  בישיבה,  הייתי  כשנתיים  לפני 
צעירים בשנים ממש על כל הש"ס בעל פה, לא יאומן כי 
יסופר. ואני יודע שבישיבה בוחנים בחינות של אמת בלי 
משחקים, אלא הכל אמת לאמיתה, והם באמת יודעים כל 
איפה נשמע בימינו כדבר הזה?! כאשר  הש"ס בעל פה. 
אנחנו היינו צעירים לא הכרנו דברים כאלה. אבל היום 
הישיבה מרגילה את הבחורים לעיון אמיתי ולשקידה 
והתמדה גדולה בתורה, ומשננים את כל התלמוד כולו, 
והכל מונח בראשם. וגם אלה שלא נבחנו על כל הש"ס, 
ואני  ם רואה את  אבל בקיאים בהרבה מסכתות בש"ס. 
התשובות שלהם בהלכה, בכל מקצועות התורה. וזה דבר 

מפליא לעשות, וסייעתא דשמיא מיוחדת, כי מרן ראש 
הישיבה ואחיו שיחיו הולכים בענוה גדולה ובפשטות, ולא 
מחזיקים טיבותא לנפשייהו כלל, לא מבקשים כבוד ולא 
יקר, וה' יתברך בוחן לבות וכליות, ורואה את מעשיהם 
הטובים, את הצדקות את היראת שמים ואת הענוה שלהם, 
והוא משפיע רוב טובה, "והריקותי לכם ברכה עד בלי 

די" )שם ג' י'(.

רבותי היקרים, באנו הערב לתת חיזוק אמיתי לישיבה 
הזאת, וכל אחד יראה חובה לעצמו לעזור ולתמוך, אשרי 
מי שזוכה לתמוך בישיבה הזאת, ואשרי מי שה' מזכה אותו 
לשים את ממונו בחיזוק הישיבה הקדושה הזאת. "עץ חיים 
)משלי ג' י"ח(, כל  היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" 
מי שתומך בישיבה יזכה לברכה עד בלי די, בריאות ונחת.

אנשים מחפשים להשיג רפואות וישועות. והנה אנחנו 
אומרים כל יום בשחרית: "זורע צדקות, מצמיח ישועות, 
בורא רפואות". וזה בנוי ע"פ הנביא הושע "זרעו לכם 
לצדקה קצרו לפי חסד" )י' י"ב(, מי שזורע צדקות צומחים 
לו ישועות מזה, ואם צריך רפואה ה' בורא רפואות לו 
לאשתו ולבניו ולכל  המשפחה, ונותן להם רפואה וחיים 
ארוכים. נאמן הוא בעל ה מול שמשלם שכר טוב לעושי 
רצונו, ישתבח שמו לעד. ובפרט מי שעוזר לעמלי תורה, 
ומי שתומך הני ברכי דרבנן דשלהי, לתת להם חיזוק 

וכתף תומכת.

יהי רצון שבזכות התורה הנלמדת בישיבה ובמוסדותיה, 
נזכה  ובזכות הצדקות והחסדים שאתם גומלים איתם, 
ונחיה ונראה כולנו בביאת משיחנו, בשובה ונחת, ומרן 

ראש הישיבה בראשנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.



השבוע השיעור נמסר על ידי ה און ה דול רבי אליהו בנימין מאדאר שליט"אכ. 
ראש כולל "פקודת אלעזר" אלעד.  במוצ"ש פרשת ויגש, ח' טבת תשע"ט

שבוע טוב ומבורך, עליכם ועלינו ועל כלל ישראל. חזק וברוך לנעים זמירות ישראל 
רבי כפיר פרטוש, ולאחיו רבי יהונתן כמו דוד המלך שהיה מנגן בכינור, שה' ימלא 
משאלות לבם לטובה ולברכה. ברשות מרן מלכא ראש הישיבה ה' ישמרהו ויחייהו, 
וכולנו תפלה לבורא יתברך שהקב"ה יתמיד בריאותו של מרן, ויקויים בו מקרא 
שכתוב "תתחדש כנשר נעורייכי" )תהלים ק"ג ה'(, יחזקהו ויאמצהו, יאריך ימיו 
בטוב ושנותיו בנעימים, ונזכה לשמוע את שיעוריו בחזרה תמידין כסדרן, אורך 

ימים ושנות חיים, ולא יעדי מינן זיויה ויקריה לעד, אמן10. 

צריכים לדעת שביאת המשיח קרובה מאד
ברשותכם, אני רוצה לדבר בעז"ה יתברך על יום עשרה בטבת, שיהיה השבוע א. 

ביום שלישי. יהי רצון שנזכה בעז"ה יתברך לביאת הגואל בקרוב, וממילא לא 
נצטרך להתענות בעשרה בטבת. לפעמים אנשים רבים שמאמינים בשלשה עשר 
עיקרים, טועים וחושבים: וכי יתכן שפתאום יבוא המשיח והיום הזה יתהפך לששון 
ולשמחה?! אמנם מאמינים שהוא יבוא אבל זה נשמע רחוק, "עד עמוד כהן לאורים 
ותומים" )עזרא ב' ס"ג(, הרי כבר אלפיים שנה לא בא המשיח, וכי הוא יבוא דוקא 
בדור הירוד שלנו ובתקופה כזאת?! אבל צריכים לדעת שביאת המשיח קרובה מאד, 
והיא יכולה להיות בכל ר ע ובכל שעה, ואדרבה ככל שיותר מתרחקים לכאורה 
הרי אנחנו קרובים יותר לגאולה, שהרי הקב"ה הבטיח בהבטחות ברורות לא אחת 
ולא שתים שיבוא המשיח, וזה אחד מעיקרי האמונה, וא"כ כל יום שעובר אנחנו 
אנחנו חייבים להאמין, ו ם לחכות ולצפות לזה. הרמב"ם  מתקרבים לסוף יותר. 
)פי"א מהלכות מלכים ה"א( כותב שמי שאינו מאמין בביאת הגואל ולא מצפה 
לביאתו נקרא כופר חלילה. אמנם אי אפשר לנו לדעת מתי זה, וכמו שרבותינו 
אומרים "ללבי גיליתי לאברי לא גיליתי, ללבי גליתי למלאכי השרת לא גיליתי" 
)סנהדרין צ"ט ע"א(, שאפילו מלאכי השרת אינם יודעים באמת מתי רגע הגאולה. 
אבל הקב"ה הבטיח שיביא את המשיח, ויתכן שבאמת המשיח יבוא היום, ויתכן 
שעשרה בטבת השנה הזאת תשע"ט במקום שיהיה צום יהיה סעודה של ששון 
ושמחה, כי הכל תלוי ברצונו יתברך ובמעשים שלנו, אבל אנחנו קרובים יותר 
ומתקרבים לזה. יהי רצון שיתהפך לששון ולשמחה, אמן. אבל אם חלילה לא נזכה 

לביאת הגואל, היום הזה יום צום כידוע.

ארבע חלוקות בשש תעניות
אנחנו מתענים שש תעניות ציבור במשך השנה, והם תעניות חובה על כל ב. 

ישראל. אבל חלוקים בחומרתם בארבע חלוקות, ואתחיל מהקל אל הכבד: חלוקה 
ראשונה, צום תענית אסתר בי"ג באדר. חלוקה שניה, צום גדליה בג' בתשרי, צום 
עשרה בטבת וצום י"ז בתמוז. חלוקה שלישית, צום תשעה באב. חלוקה רביעית, 
צום תענית אסתר, הוא הכי קל בצומות, כי הוא רק מנהג  יום הכיפורים.  צום 
שנהגו ישראל, והפוסקים נחלקו לזכר מה התענית הזאת, אם לזכר שלושה ימים 
שהתענו בימי מרדכי ואסתר, או לזכר אותו יום שהתענו ביום המלחמה ביום 
זה צום שלא נכתב במפורש  י"ג באדר )ועיין בספר סנסן ליאיר עמ' שי"ב(. אבל 
בפסוק, והוא לא זכר לחרבן או צער שהיה לעם ישראל, אלא זכר לנסים שהקב"ה 
עשה לנו ביום הפורים. ולכן הפוסקים מקילים בזה הרבה, ואפילו מי שיש לו כאבי 
עינים פטור מלהתענות ביום הזה )שלחן ערוך סימן תרפ"ו ס"ב בהגה(. שלושת 
הצומות  ' בתשרי ועשרה בטבת וי"ז בתמוז, הם זכר לחרבן, הצום שלהם מדברי 
קבלה וחמור יותר, אבל עדיין מתענים רק ביום ולא בלילה שאוכלים כרגיל. צום 
תשעה באב, הוא צום חמור מאד, שהתענית מתחילה בערב מהשקיעה עד צאת 
הכוכבים למחרת, וגם בין השמשות שלו אסור, והוא נאסר בחמשה דברים אכילה 
שתיה רחיצה וכו' כמו ביום הכיפורים )סימן תקנ"ד ס"א(, אבל עדיין הוא מדרבנן 
והחומרא שלו קלה, ולכן מן הדין מותר בעשיית מלאכה )אלא שנהגו שלא לעשות 

10.  שבוע שעבר שמעתי שסיפר מקים עולה של תורה הרב הגדול רבי רפאל כהן שליט"א 
מצפת, על בחור שהיה מכיר אותו במשך שנים שומר תורה ומצוות, ופתאום נעלם ולא ראה 
אותו יותר, שאל את הסובבים: מה עם פלוני? ודחו אותו "לך ושוב", פעם בירושלים ופעם 
במקום אחר. הרב הבין מתוך הדברים שהבחור "ירד מהפסים" לא אליכם )וכמו הרבה כאלה 
היום ה' ירחם(, ולכן לא נמצא כאן והלך למקומות אחרים. הרב הצטער ומסתמא התפלל 
עליו שיחזור בתשובה. בזמן הקרוב פגש אותו, וראה אותו שומר תורה ומצוות ב"ה, שאל 
אותו: מה נשמע? אמר לו: הרב, דע לך, שבאמת היצר הרע גדול, ומסכן עזב את הדת, 
התוודעתי לשיעורים של מרן ראש הישיבה, והייתי שומע אותם בכל  אבל לפני שנתיים 
מוצאי שבת וקורא את העלונים "בית נאמן", ומזה התקרבתי בחזרה ליהדות, כי ראיתי מה 
היא תורה ומה היא נותנת לאדם, איך הרב מסביר ומשכנע על יראה ואמונה, ומזה חזרתי 
בתשובה. תראו כמה חשובים השיעורים של מרן שיחיה. ובוודאי שיש עוד לא אחד ולא 
שנים כאלה. רבותינו )בבא מציעא פ"ה ע"א( אומרים על הפסוק "אם תוציא יקר מזולל כפי 
תהיה" )ירמיה ט"ו י"ט(, שאפילו אדם שהחזיר בתשובה אדם אחד מעלתו גדולה מאד לפני 

ה' יתברך, ובוודאי כאשר יש כהנה וכהנה.

בו מלאכה. ע"ש סעיף כ"ב(, ומי שחולה ואפילו שאין בו סכנה לא חייב לצום )שם 
ס"ו(. צום יום הכיפורים, הוא החמור ביותר כי הוא דאורייתא ממש, ומלבד שאסור 
בחמשה דברים כמובן )סי' תרי"א ס"א(, גם צריך להוסיף מחול על הקודש, ואסור 
מלפני השקיעה )סימן תר"ח ס"א(, עד אחרי צאת הכוכבים למחרת )סימן תרכ"ד 
ס"ב(. ואסור גם בעשיית מלאכה, ואין מי שפטור ממנו רק חולה שיש בו סכנה או 
ספק סכנה )סימן תרי"ח ס"א(, אבל כל שאר האנשים חייבים לצום ביום הכיפורים.

לאיזה צומות התכוין זכריה הנביא?
הפסוק בזכריה )ח' י"ט( אומר "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי  . 

וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, 
והאמת והשלום אהבו". זכריה הנביא היה מהנביאים האחרונים של עם ישראל 
חגי זכריה ומלאכי, שהיו בתחילת בית שני. והוא אומר בשם ה' שהצומות האלה 
ייהפכו ויהיו לבית יהודה לששון ולשמחה11. רבי עקיבא ותלמידו רבי שמעון בר 
יוחאי נחלקו בפירוש הפסוק )ראש השנה י"ח ע"ב(, והמפרשים תפסו כדעת רבי 
עקיבא, שזה הולך לפי סדר החודשים, וכידוע החודשים של התורה מתחילים מניסן, 
"ראשון הוא לכם לחדשי השנה" )שמות י"ב ב'(, וא"כ צום הרביעי זה צום י"ז בתמוז 
שהוא בחודש הרביעי, צום החמישי זה צום תשעה באב שהוא בחודש החמישי, 
צום השביעי זה צום  ' בתשרי שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי זה צום עשרה 
בטבת שהוא בחודש העשירי, וגם בעשרה בטבת. ואע"פ שהצרה בעשרה בטבת 
ראשונה מכל הצרות שאירעו לעם ישראל בזמן הגלות, הפסוק מסדר את זה לפי 
סדר החודשים של התורה. זו דעת רבי עקיבא, וככה הדעה המקובלת )עיין חזון 
עובדיה-ארבע תעניות עמ' ו'(. וגם בדרך כלל "הלכה כרבי עקיבא מחבירו" )עירובין 

מ"ו ע"ב(, וכל שכן מתלמידו, ואין הלכה כתלמיד במקום הרב.

תחילת החרבן ביום עשרה בטבת
מה קרה בעשרה בטבת? ביום הזה בזמן חרבן בית הראשון, נבוכדנצר הרשע ד. 

מלך בבל וחילותיו התחילו מצור על ירושלים, ובמשך כמעט שלוש שנים "אין 
יוצא ואין בא", ולאחר מכן היה רעב וכו' והתחילה הירידה לאט לאט, עד שביום 
תשעה באב נחרב הבית בעוונותינו הרבים. נמצא שתחילת החרבן היה ביום עשרה 
שהיה ראוי שה לות  בטבת. ראיתי בשם מדרש תנחומא )פרשת תזריע אות ט'( 
תהיה בעשרה בטבת, כי ביום הזה הקב"ה החליט שיהיה החרבן, אלא שה' חיכה 
עד ט' באב, כדי שעם ישראל לא ייצאו ל לות בזמן צינה וקור. כמה הקב"ה ריחם 
על עם ישראל, גם כאשר נותן להם מכה, אחרי ששלח את הנביאים לעם ישראל 
להתרות בהם "השכם ושלוח" )ירמיה ז' כ"ה(, והם לא שמעו להם, וכבר נגזרה 
הגזירה והגיע הזמן של החרבן, אבל הקב"ה חס עליהם ולא רצה שיגלו בזמן קור 
גדול, ולכן חיכה לזמן הקיץ. אבל ביום עשרה בטבת התחיל החרבן, וזה טעם אחד 

שאנחנו עושים צום ביום הזה.

פרעה "אמה" ונבוכדנצר "טפח"
רבותינו אומרים שנבוכדנצר היה מלך עריץ מאד, "דיקטטור" שלא אכפת לו ה. 

כלום, ומלך אכזר שאין כדוגמתו12. במדרש )ילקוט שמעוני דניאל רמז תתרס"ב( 
כתוב שהיה ננס מאד "קצר קומה", וה ובה שלו היה טפח בלבד13. אבל אם באמת 
הדברים כפשוטם, אי אפשר להבין את זה, כי הוא היה עריץ שכל העולם פחד 
ממנו, והרי במכה אחת היה אפשר להרוג אותו... וגם במדרש במקום אחר )תנחומא 
תרומה אות ד'( כתוב שה ובה שלו היה ב ודל של כד, וזה השם שלו "נבוכדנצר". 

11.  למה כתוב בית יהודה ולא בית ישראל כולם? המפרשים מסבירים שכיון שזה היה בזמן 
בית שני, שעשרת השבטים עדיין לא חזרו מהגלות, לכן נאמר "יהיה לבית יהודה לששון 
ולשמחה". וידוע שהיו כמה גלויות לעם ישראל, עשרת השבטים גלו ראשונה, לאחר מכן 
היתה גלות של יהויכין, לאחר אחת עשרה שנה היתה גלות החרבן של יהודה ובנימין. אבל 

עשרת השבטים עד היום לא חזרו מהגלות בעוונות הרבים, ובעז"ה יחזרו לעתיד לבוא. 
12.  אם היה מסוגל לאכול ארנבת חיה ל"א בר מינן )נדרים ס"ה ע"א(, זה מראה על האכזריות 
שהיתה בנפשו. הגמרא )שבת קמ"ט ע"ב( אומרת שבזמן נבוכדנצר לא היה שחוק בפי כל 
בריה, כלומר העולם כולו לא היו מעלים חיוך ממש על השפתים מרוב הפחד ממנו. וכשהוא 
ירד לגיהנם רעשו כל יורדי גיהנם, כי פחדו ממנו וחשבו שבא למלוך עליהם גם שם. עד 

כדי כך היה מלך רשע מרושע.
13.  הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, "שר התורה" שולט בכל התורה כולה )הוא גומר כל 
התורה בבלי, ירושלמי, רמב"ם ועוד בשנה אחת(, ופעם קראתי ששאלו אותו: איפה נמצא המדרש 
הזה שנבוכדנצר היה טפח? אמר להם: אולי במקום פלוני ואולי במקום פלוני. חיפשו ולא 
מצאו שם את זה. היה תור שלם לקבל ברכה מהרב, אבל הוא מחפש את המדרש הזה. הלכו 
לחפש במחשב, וג"כ לא מצאו את זה. אמרו לרב שגם המחשב לא מוצא את המדרש. אמר 
להם הרב: אם חיפשתם "טפח" לא תמצאו ככה, כי המחשב "משוגע" ואין לו דעת, אלא 
המדרש קורא לטפח "פושכא", תחפשו את המלה הזאת. חיפשו ומצאו בילקוט שמעוני 

שם על הפסוק "ושפל אנשים יקים עלה" )דניאל ד' י"ד(, שכתוב ככה.
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בן מסעודה
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איך יכול להיות דבר כזה?! אלא הגמרא )מועד קטן י"ח ע"א( אומרת שה ובה של 
פרעה היה אמה, והרב בן איש חי ע"ה )בן יהוידע שם( כותב: וכי יתכן שבאמת היה 
בגודל אמה?! אלא הכוונה שהוא היה נמוך מאד ומלא רמאות, "קצר קומה - מלא 
ערמה". ומביא משל על זה, פעם אדם נמוך מאד בא להתלונן לפני המלך שרימו 
אותו, אמר לו המלך: אתה נראה לי מתוחכם יותר מדי מלא ערמה, ואף אחד לא 
יכול עליך. אמר לו: מי שרימה אותי הוא יותר קצר ממני... לכן חכמים באו לומר 
שפרעה היה כ"כ בעל מרמה וערמה גדולה, ובכל זאת הקב"ה ישתבח שמו הוציא 
את ישראל ממצרים. וגם כאן מה שאמרו חכמים שנבוכדנצר היה טפח, הדברים 
לא כפשוטם ממש, אלא הכוונה שהיה כ"כ מלא ערמומיות מזוייפת, ובכל זאת 
הקב"ה הציל אותנו מידו. וכמה שהגיע למעלה לשיא בכל זאת גם ירד למטה 

לתחתית ממש14.

יום פטירת עזרא הסופר ע"ה
לצום עשרה בטבת, שביום הזה נפטר עזרא ו.  )נוסף לטעם הראשון(  טעם שני 

הסופר ע"ה. מרן בשלחן ערוך )סימן תק"פ ס"ב( כותב כמה ימים שראוי להתענות 
בהם, ומפרט כל יום ומה שאירע באותו היום )בזמנם היו אנשים שהיה להם כח 
ומתענים בהרבה ימים במשך השנה כולה(. ושם הוא כותב שביום ח' בטבת התורה 
וביום ט'  תורגמה ליוונית, והיה חושך שלושה ימים בעולם בגלל הדבר הזה15. 
בטבת מתענים בו ולא נודע על מה. המפרשים אומרים שזה בגלל שעזרא הסופר 
נפטר ביום הזה, ובסליחות של האשכנזים נמצא ככה )משנה ברורה שם(. אבל 
בסליחות שלנו שקוראים ביום התענית, אומרים שם "ובו נאסף, ראש הסף, הוא 
עזרא הכהן". והרב שלחן גבוה )שם סק"ג( כותב שעזרא הסופר )ויש אומרים גם 
נחמיה( נפטר בעשרה בטבת, אבל כיון שבלאו הכי בעשרה בטבת זו תענית ציבור 
על החרבן, לכן הקדימו את התענית על עזרא הסופר ביום לפני כן ט' בטבת. עזרא 
הסופר ע"ה היה  דול מאד. לפי דעה אחת מרבותינו הוא הנביא "מלאכי", שהיה 
עם חגי וזכריה הנביאים האחרונים של עם ישראל )מגילה ט"ו ע"א(. הוא עלה עם 
כל העולים בגלות בבל, והמשנה )קידושין פ"ד מ"א( אומרת שעשרה יוחסין עלו 
מבבל, ועזרא הסופר לקח את כולם משם ועשה את בבל כסולת נקיה )בגמרא שם 
ס"ט ע"ב(. עזרא היה גדול מאד בדורו, ורבותינו )סנהדרין כ"א ע"ב( אומרים עליו: 
"היה ראוי שתינתן תורה על ידו אלמלא הקדימו משה רבנו", שאם לא משה רבנו 
הקדים אותו הקב"ה היה נותן את התורה על ידו, והיינו מקבלים את התורה מעזרא 

הסופר, עד כדי כך16. לכן היום שנפטר, זה יום של צער גדול.

14.  כתוב בדניאל )פרק ד'( שהעונש שלו בעולם הזה שנהפך להיות כמו חיה במשך שבע 
שנים ל"א, הלך ליער והיה נובח ככלב ואוכל עשבים עם החיות שם. אבל העונש הזה רק 
בינתיים, ובודאי שלעתיד לבוא יקבל עונש גדול יותר. כתוב שלעתיד לבוא יגיע "יום הדין 
)יואל ג' ד'(, מה הכוונה? שהקב"ה יביא את כל אלה שעשו רע לישראל,  הגדול והנורא" 

נבוכדנצר וסנחריב וטיטוס ופרעה והגרמנים בשואה ימ"ש וכו', וידון אותם לנצח נצחים.
הגמרא )מגילה ט' ע"א( מספרת שתלמי המלך כינס שבעים חכמים כל אחד במקום    .15
אחר, וציוה שיתרגמו את התורה כולה ליוונית. ובעוונות זו היתה גזירה קשה לתת את 
התורה ליד אומות העולם, אבל הקב"ה נתן בלבם לשנות דברים בתורה, כדי שאותו רשע 
לא ימצא עילה לנגח בישראל. למשל "בראשית ברא אלקים" )בראשית א' א'(, כדי שלא יבין 
שבראשית זה שם אדם או כח שברא את אלקים ח"ו, לכן כתבו לו "אלקים ברא בראשית". 
ועוד כמה דברים כאלה, ולא עת להאריך בזה. הנס היה שאף אחד לא ידע מה עושה חבירו, 

וכולם שינו אותו דבר בדיוק.
16.  הגמרא ממשיכה: "ואע"פ שלא ניתנה התורה על ידו נשתנה על ידו הכתב", כי לפני כן 
היו כותבים את הספר תורה בכתב שנקרא "ליבונאה", ומאז עזרא הסופר אנחנו כותבים בכתב 
"אשורי" שזה הכתב המרובע שלנו, המאושר שבכתבים ושעלה איתם מאשור )שם כ"ב ע"א(. 

וכמובן היתה לו נבואה בציווי ה' יתברך על זה, כי אל"כ אי אפשר שאדם ישנה דבר כזה.

כולם חייבים להתענות ביום הזה
כולם חייבים להתענות ביום עשרה בטבת, ואסור לפרוץ גדר כלל ועיקר. ואע"פ ז. 

שלפי דעה אחת בגמרא )ראש השנה י"ח ע"ב( בזמן שיש שלום הימים האלה יהיו 
ששון ושמחה, דהיינו כשהיה בית המקדש קיים היו עושים את הימים האלה ימים 
טובים, ובזמן שאין שלום ואין שמד רצו מתענין רצו אין מתענין. וא"כ זה תלוי 
בציבור אם רוצים לעשות את זה. אבל גם לפי הדעה הזאת, כל הראשונים כותבים 
שכבר קיבלו כל ישראל את התעניות האלה עליהם, והפורץ  דר ישכנו נחש ב"מ. 
]וק"ו בזמן שיש צרות ואסונות ב"מ שחובה להתענות[. וכ"ש שלפי הרמב"ם ועוד 
ראשונים זה לא קשור לרצון הציבור, אלא חובה מדברי הנביאים להתענות בימים 
הללו, ולכן אסור לפרוץ גדר בזה )עיין חזון עובדיה-ארבע תעניות עמ' י"ג(. אמנם 
הרבה מקילים בזה, ולפעמים כאלה שומרי תורה ומצוות שומרים שבת מניחים 
תפלין ומתפללים שלש תפלות, ואילו התענית הזאת לא בשבילם17. אבל צריכים 
לדעת שע"פ ההלכה אסור לאדם להוציא עצמו מן הכלל, וכל ישראל מתענים ביום 
הזה. אם אדם לא מתענה עם הציבור, כתוב )תענית ל' ע"ב( שלא יראה בנחמת 
הציבור ח"ו, כלומר כאשר הקב"ה יביא את הגאולה אותו אדם לא ישתתף בה, 

17.  מרן רבנו כלפון משה הכהן ע"ה )ברית כהונה או"ח מערכת התי"ו אות ל"ו( כותב שיש כאלה 
מדלת העם שאומרים שכביכול עבר הרבה זמן, ולא חושבים להתענות בימים האלה. ושם 

הרב מוכיח אותם על זה. וזה היה בזמנו שהיו שומרי תורה ומצוות קלה כבחמורה.







כיון שלא השתתף בצער של הציבור, "שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה" 
אא"כ הוא חולה ולא מר יש  י'(, ולכן אדם צריך להיות שותף בזה.  )ישעיה ס"ו 
טוב חלילה, ולא דוקא שיש בו סכנה אלא שיש לו חולי וקשה לו לצום, פטור מן 
התענית הזאת, כי זו תענית דרבנן וחכמים לא חייבו אותו. אבל סתם אדם בריא 

ב"ה והולך לעבודה וכדו', מחוייב להתענות ביום הזה.

מעוברות ומניקות בעשרה בטבת
מעוברות ומניקות, לפי מרן השלחן ערוך )סימן תקנ"ד ס"ה( פטורות מן התענית. ח. 

אמנם הרמ"א )סימן תק"נ ס"א( כותב שהיו רגילים להתענות אם לא שהן מצטערות 
וקשה להם, אבל לפי דעת מרן פטורות מן הדין. בתענית אסתר, גם לפי הרמ"א 
)סימן תרפ"ו ס"ב( אפשר להקל בזה. אבל לדידן  ם בתענית הזאת ובשאר התעניות 
הדומות לה, מעוברות ומניקות פטורות מן התענית. וכ"ש היום שנחלשו הדורות. 
אבל מרן כותב שמעוברות ומניקות לא יאכלו אלא כדי קיום הולד, ולכן לא יאכלו 
תענו ים ו לידות ושוקולדים ובשר שמן וכדו', אלא כדי קיום הולד בלבד, כלומר 
מעוברת כדי להחזיק את העובר במעיה, ומניקה כדי שיהיה לה כח להניק את הולד.

אלו מעוברות ומניקות פטורות?
מעוברת, אם היא אחרי שלשה חודשים לכולי עלמא פטורה. אבל אפילו לפני ט. 

שלושה חודשים, אם היא יודעת שהיא מעוברת, מרן ראש הישיבה שליט"א )ספר 
סנסן ליאיר חלק התשובות סימן ה'( כתב תשובה קצרה בזה, שכל שהיא יודעת 
בוודאות שהיא מעוברת,  ם לפני שלושה חודשים ואפילו לפני ארבעים יום פטורה 
מן התענית, וכ"ש אחרי זה. ובפרט בדור שלנו שהן חלשות, ואם לא יאכלו יום שלם 
יתכן שיקרה נזק חלילה לעובר או לאשה. מניקה, בזמנו מרן הרב עובדיה ע"ה )שו"ת 
יחוה דעת ח"א סי' ל"ה( כתב תשובה בזה, והביא דברי מהרש"ם18 )ארחות חיים 
סימן תק"ן ס"א(, שמניקה פטורה מן התענית אפילו אם לא מניקה בפועל, אלא 
כל שהיא שנתיים אחרי הלידה הרי זו פטורה מן התענית. וזה ע"פ הגמרא )נדה 
ט' ע"ב( שבכל עשרים וארבעה חודש איבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת. והרב 
שם הסכים לו בזה. אבל כנגד זה מרן ראש הישיבה שליט"א )ספר סנסן ליאיר שם( 
כתב תשובה, והוכיח מדברי הפוסקים וכמעט רוב האחרונים הב"ח )סימן תקנ"ד( 
אליה רבה )סימן תרפ"ו אות ב'( ועוד שחולקים על השטה הזאת, אלא כל שהיא לא 
מניקה בפועל חייבת להתענות. והרי חכמים אמרו שמניקה אוכלת כדי קיום הולד, 
ופירושו שהיא צריכה להאכיל את הילד, וא"כ כאשר היא לא מניקה בפועל והילד 
אוכל מטרנה ודברים אחרים, אין הבדל שנה או שנתיים, וצריכה להתענות. ואם 
בגלל שהיא חלשה, "נקרא לנערה ונשאלה את פיה" )בראשית כ"ד נ"ז(, נשאל אותה 
אם באמת היא חלשה או לא, כי יתכן שהיא לא חלשה באמת, והרי היום ב"ה הרבה 
יולדות כל שנה ואחרי כמה חודשים חוזרות לעבודה כרגיל, ולא מרגישות שום 
חולשה מהלידה, וא"כ לא יתכן להגיד שהיא פטורה מזה19. וגם מרן הרב עובדיה, 
אע"פ שבשו"ת יחוה דעת )שם( כתב להקל בזה, לאחר מכן בחזון עובדיה )פורים 
עמ' ל"ט( הביא דברי מרן ראש הישיבה, וכתב שנכון להחמיר כדבריו, ופסק ככה.

הלכה למעשה ל בי מניקה
אם נמצאת בתוך חודש ללידה, לכולי עלמא י.  לכן למעשה אשה שילדה ב"ה, 

פטורה אע"פ שלא מניקה )ויש כאלה שקשה להן להניק בכלל מכל מיני סיבות(. 
ואפילו בתענית תשעה באב, שבדרך כלל מעוברות ומניקות מתענות, כל שהיא 
בתוך חודש ללידה פטורה מהתענית, כי היא בגדר חולה שאין בו סכנה שפטור 
מהתענית הזאת. אמנם יש מחלוקת הפוסקים קצת בזה, אבל ככה מורים למעשה 
)שלחן ערוך סימן תקנ"ד ס"ו(. אבל אחרי חודש מהלידה, אם היא מניקה בפועל 
ואם אינה מניקה בפועל, תלוי אם מר ישה חולשה  )מלבד תשעה באב(.  פטורה 
שהברזל שלה נמוך וכדו' או חולשה כללית )ויש כאלה שיולדות לפעמים בניתוח 
או שהלידה מסובכת ל"א(, אפשר לפטור אותה מהתענית. אבל אם היא מר ישה 

בריאה ב"ה, לא תתלה "בוקי סריקי" למצוא טעם ליפטר מזה.

אין חילוק בין איש לאשה בזה
התענית הזאת לטובת האדם, ואמרנו שמי שמתענה ומשתתף בצער החרבן יא. 

עם הציבור, בעז"ה יהיה לו טוב וישתתף בשמחת הציבור. ולא כאלה שאומרים 
היום שכל שהאשה ראויה ללדת בפועל כבר פטורה מן התענית, וזו דעה דחויה 
ולא מקובלת בכלל, כי כל רבותינו הראשונים והאחרונים בכל מקומות מושבותיהם 
לא פטרו אשה סתם מן התענית, אלא דינה כמו איש בעניינים הללו. ולכן אם היא 
מרגישה טוב, וכמו למשל בחורה בסמינר ומורה שמלמדת וכדו', למה שלא תצום?! 

18.  הוא היה חכם גדול לפני כשני דורות, והיה לו כחא דהיתרא גדול מאד.
בזמנו רב אחד רצה לומר שהגמרא )כתובות ס"ה ע"ב( אומרת שמניקה נקראת לא    .19
בריאה, וא"כ פטורה מלהתענות. ]ורבנו גרשום בבכורות ו' ע"ב כתב שמינקה אינה בריאה 
כ"ד חֹדשים[. אבל לא תמיד לשון "לא בריא" הכוונה חולה ממש. בגמרא )חולין פ"ד ע"א( רבי 
יוחנן אומר אבא ממשפחת בריאים היה ואנחנו לא בריאים, וכי פירושו שכולם היו חולים 
ופטורים מהתעניות?! אלא הכוונה לא בריאים יחסית לשאר אנשים, אבל לא חולים ממש. 

]וע"ע בשבת קמ"א סוף ע"ב ובפרש"י שם[.

אין שום סיבה ליפטר מזה. אמנם חכם אחד רבי יוסף ידיד הלוי )שו"ת ימי יוסף 
)שו"ת  מרן הרב עובדיה ע"ה  חאו"ח סימן ט'( רצה לפטור מלמדי תינוקות, אבל 
יביע אומר ח"ב חאו"ח סימן ז'( כתב שזו תענית ציבור וחייבים להתענות כרגיל. 
ואין חילוק בין איש ואשה, אלא הכל תלוי לפי הכח שיש בידה, אם היא חלשה 

פטורה מלהתענות, ואם היא בריאה צריכה להתענות כמו כולם.

חתן בשבעת ימי המשתה האם מתענה תעניות אלו?
חתן בשבעת ימי המשתה )והוא הדין לכלה(, צריך להתענות בתענית הזאת. יב. 

אמנם האחרונים נחלקו בענין הזה, והרבה כתבו לפטור אותו מהתענית כי זה 
שמחה שלו באותו היום. אבל הריטב"א )סוף תענית( כותב שחתן ג"כ צריך לצום 
ביום הזה, והוא הדין לשאר צומות האחרים. והטעם בזה, כי אמנם הוא חתן ויש 
לו שמחה ב"ה, אבל לא תבוא שמחה של יחיד ותדחה אבילות של רבים, שהרי כל 
ישראל בצער ביום הזה, ולא יתכן שנפטור אותו מהתענית הזאת. והרב חיד"א )ברכי 
יוסף סימן תקמ"ט סק"ב( מביא את דברי הריטב"א בזה. אבל בתענית אסתר חתן 
פטור מהתענית, למה? הרב ערך השלחן )סימן תרפ"ו סק"ד( כותב שכל הטעם של 
הריטב"א כדי שלא תבוא שמחה של יחיד ותדחה אבילות של רבים, וא"כ בתענית 
אסתר שזה לא ענין של אבילות אלא זכר לתענית שהיתה בזמן הנס, חתן פטור 
מלהתענות. אבל בשאר תעניות מחוייב להתענות כר יל. ככה מסקנת האחרונים, 

וגם הרב בחזון עובדיה )פורים עמ' מ"ב( הסכים לזה.

מחלוקת התנאים ל בי נשיאות כפים בתענית
בשלושה י .  לגבי נשיאות כפים בתענית. המשנה )תענית פ"ד מ"א( אומרת: 

פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום, בשחרית במוסף במנחה 
ובנעילה, בתעניות במעמדות וביום הכיפורים. ובגמרא )שם כ"ו ע"ב( מבואר שיש 
בזה שלש דעות בתנאים, דעת רבי מאיר שבתעניות נושאים כפים בכל התפלות, 
ואם כן ביום הכיפורים נושאים כפיהם שחרית מוסף מנחה ונעילה. וזה דברי 
המשנה. דעת רבי יהודה שנושאים כפים רק בשחרית ומוסף, למשל ביום כיפור רק 
בשחרית ומוסף ולא במנחה ונעילה. ודעת רבי יוסי שנושאים כפים רק בשחרית 

ומוסף ונעילה ולא במנחה. 

ביאור המחלוקת בזה
ונסביר את הטעם של התנאים בזה. נשיאות כפים זו העבודה של הכהנים, יד. 

שהקב"ה זיכה אותם לברך את עם ישראל בכל יום, "דבר אל אהרן ואל בניו לאמר, 
כה תברכו את בני ישראל" )במדבר ו' כ"ג(. וזו אחת הזכיות שיש לכהנים20. כהן 
שמברך את עם ישראל זה כמו העבודה בבית המקדש, והרי מי ששתה רביעית 
יין אסור לעבוד במקדש )זבחים י"ז ע"ב(, וא"כ גם כהן ששתה רביעית יין אסור 
לו לישא כפיו בתפלה )וע"ע בגמרא שם(. לכן בשחרית ומוסף שמתפללים בבוקר 
שאין חשש לשכרות, שהרי אסור לאכול לפני התפלה ואפילו לטעום וכ"ש לשתות 
יין, נושאים כפים גם בחול וגם בשבת, ולכל הדעות אין בעיה בזה. ואילו במנחה 
בכל יום רגיל שיש חשש לשכרות, כי זה אחרי אכילה של הצהרים, אין לנו נשיאות 
כפים21. אבל בתענית ציבור שכולם לא אוכלים ולא שותים כלום, ובודאי שהכהן 
לא שתה יין, האם מותר לו לישא כפיו גם בשאר תפלות או לא? התנאים נחלקו 
בזה. לפי דעת רבי מאיר, מותר לישא כפים בכל התפלות שחרית מוסף מנחה 
ונעילה, כיון שזה יום תענית ואין בעיה של שכרות. לפי דעת רבי יהודה, מותר 
דוקא בשחרית ומוסף שבכל יום אין חשש שכרות, אבל לא במנחה ובנעילה שבדרך 
כלל בזמן זה יש חשש שכרות. אמנם היום זה תענית ואין חשש שכרות, אבל אם 

צריכים לדעת שברכת כהנים ברכה חשובה ויקרה עד מאד. היום בעוונות הרבים    .20
הרבה אנשים מפוקפקים לגמרי, ולפעמים הולכים ברחוב בגילוי ראש ורחוקים מן התורה 
והמצוות, וגם עושים עבירות חמורות בעוונות, אבל מקבלים קהל ומברכים והקהל בא 
ונמשך אחריהם, כי היום אנשים נתלים אפילו בקורי העכביש, ואם חלילה יש להם חולה 
או בעיה אחרת הולכים לאנשים האלה, וגם נותנים כסף ובסוף לא יוצא מזה כלום. צריך 
שיש  מורנו הרב רבי משה לוי ע"ה אמר לנו  להתרחק מאנשים כאלה. ואני זוכר שפעם 
אנשים שמחפשים ברכות, והולכים לרבנים או להבדיל לכל מיני "באבות" כאלה, והרי יש 
לנו "ברכת כהנים" שזו ברכה מהקב"ה ישתבח שמו מקור הברכות, "ושמו את שמי על בני 
ישראל ואני אברכם" )שם פסוק כ"ז(. רבותינו בגמרא )חולין מ"ט ע"ב( נחלקו מה הפירוש "ואני 
אברכם"? רבי ישמעאל מפרש "ואני אברכם" את הכהנים, כי הם מברכים את העם והקב"ה 
אומר שהוא מברך אותם. אבל רבי עקיבא מפרש "ושמו את שמי על בני ישראל" הם רק 
שמים את השם על בני ישראל, אבל "ואני אברכם", הקב"ה אומר שהוא המברך את ישראל 
בפועל. וככה נראה יותר פשט הכתוב )עיין בעלון מס' 125 הערה 4, ובחוברת אור תורה אלול 
תשמ"ח סימן רכ"א, וכסלו תשמ"ט סימן כ"ו אות ה'(, לכן הרמב"ם )פט"ו מהלכות נשיאות כפים ה"ז( 
כותב שאדם לא יחשוב ויאמר: מי הכהן הזה בכלל שיברך אותי?! הרי אני רב גדול ותלמיד 
חכם וצדיק גדול ואילו הוא כהן פשוט, מי הוא בכלל?! אבל באמת הכהן רק שם את השם, 
והקב"ה הוא המברך אותך בפועל. לכן מצוה שהאדם יהיה בברכת כהנים בבית הכנסת. 
ויש כאלה שבשעת הברכה בורחים החוצה וכדו', אבל זה לא נכון, ובזמן ברכת כהנים צריכים 
להיות במורא, ולעמוד מול הכהנים ופניהם למטה כמו שכתוב בזוהר הקדוש )פרשת נשא דף 

קמ"ז ע"א(, כי אדם מקבל ברכה ישירה מהקב"ה וחבל לוותר על זה. 
21.  וגם אם הכהן לא שתה יין, ולמשל הוא אומר שבקושי אכל או שלא אכל בכלל באותו 

היום, בכל זאת לא נושא כפים כי זה זמן של שכרות.

מרת מזל סעדונה חיה עידן ע"ה תנצבה"א. אלמנת הרה"צ רבי מיכאל )כלפון( עידאן זצ"ל .נ"ע ט' בטבת התשע"ט.
לע"נ עטרת משפחתנו הרבנית הצדקת גדלה בניה לתורה ויראה במסירות נפש דברי 

חזוק ואמונה תמיד היו בפיה ובהארת פנים שמרה על כל צאצאיה, 



נישא כפים יבואו אנשים לישא כפים גם במנחה רגילה. לכן לא נושאים כפים לא 
במנחה ולא בנעילה אפילו של תענית. ולפי דעת רבי יוסי, במנחה לא נושאים כפים 
אבל בנעילה נושאים כפים, כי תפלת מנחה מתפללים בכל יום ויש חשש שיבואו 
לישא כפים גם במנחה רגילה, כי אנשים לא יבדילו ולא ידעו מה הטעם לזה, אבל 
תפלת נעילה שלא מתפללים בכל יום אלא רק ביום הכיפורים, אין לחשוש לזה 
ואפשר לישא כפים. ה מרא )תענית כ"ו ע"ב( אומרת שהלכה כרבי יוסי, שבתענית 

במנחה לא נושאים כפים ובנעילה נושאים כפים. וככה עשינו ביום הכיפורים22.

איך אנחנו נושאים כפים בתפלת מנחה בתענית?
איך טו.  הגמרא שם שואלת: אם הלכה כרבי יוסי שלא נושאים כפים במנחה, 

אנחנו נושאים כפים היום במנחה של תענית ר ילה? מתרצת הגמרא, "כיון דבסמוך 
לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא", כלומר כיון שנושאים כפים סמוך 
לשקיעה זה נחשב כמו תפלת נעילה. רש"י )בד"ה כיון( מסביר שכל יום היו מתפללים 
מנחה מוקדם23, למשל בזמננו בשעה שלוש בצהריים, ואילו בצום מתפללים מנחה 
בשעה ארבע בערך, וא"כ זה שונה מתפלת מנחה רגילה ודומה לתפלת נעילה, כי 
זמן תפלת נעילה משהשמש בראש האילנות קרוב חצי שעה לשקיעה, ולכן אין 

חשש בזה ומותר לישא כפים. אלו דברי הגמרא.

נשיאות כפים במנחה  דולה
הגאון החזון איש ע"ה )או"ח סימן כ'( כתב שביום תענית אפילו אם מתפללים טז. 

מנחה  דולה אפשר לישא כפים. וזה חידוש גדול מאד, ופשט ההלכה לא ככה, 
שהרי הגמרא פסקה הלכה כרבי יוסי שלא נושאים כפים במנחה, ומה שכן נושאים 
בתענית, כי מתפללים סמוך לשקיעת החמה, ואיך אפשר לישא כפים במנחה 
גדולה?! הרב שם מחדש שכיון שחכמים בזמנם נשאו כפים במנחה ]כי אז התפללו 
סמוך לשקיעה[ א"כ גם אנחנו נישא כפים ]אע"פ שמתפללים מוקדם[. ומה שכתוב 
בגמרא סמוך לשקיעת החמה, הכוונה שאין אחריה תפלת נעילה, כלומר שביום 
הכיפורים שיש מנחה ונעילה לכן במנחה לא נושאים ובנעילה נושאים, אבל ביום 
תענית רגיל שמנחה זו התפלה האחרונה ואין עוד תפלה אחריה, לא אכפת לנו אם 
מתפללים סמוך לשקיעה או לא, ולכן אפילו אם מתפללים בשעה אחת בצהרים 
אבל זה חידוש  דול מאד, והרב עצמו שם נשאר בצריך עיון לדינא.  ישאו כפים. 
אלא שאומרים שבבית מדרשו ובהרבה בתי כנסיות בבני ברק שנוהגים ע"פ דעת 
החזון איש ע"ה, נושאים כפים ביום תענית אפילו במנחה גדולה. אבל הענין קשה 
מאד. הגאון רבי שריה דבליצקי ע"ה )ספר זה השלחן ח"ב עמ' י"ט(24, מעיר באריכות 
 דולה מאד על החזון איש, וכותב שפשט כל הפוסקים לא ככה, אלא סמוך לשקיעת 
החמה פירושו שמתפללים סמוך לשקיעת החמה. והוכיח ככה מהלשונות של 
הראשונים. לכן כל שלא מתפללים מנחה סמוך לשקיעת החמה אי אפשר לישא 
כפים, כי זה נגד פשט ההלכה שצריך ממש סמוך לשקיעת המנחה, שזה חצי שעה 
סמוך לשקיעה25. ורק אם מתפללים מנחה חצי שעה סמוך לשקיעה, שזה כמו הזמן 

של תפלת נעילה, נושאים כפים.

המתפללים כל יום סמוך לשקיעה האם ישאו כפיהם בתענית?
שהרי המציאות היום שרוב בתי כנסיות יז.  הוקשה לי על זה,  לפני הרבה שנים 

יום סמוך לשקיעת החמה26, וא"כ לכאורה ביום התענית  מתפללים מנחה בכל 
אפילו שאנחנו מתפללים סמוך לשקיעה, עדיין זה יכול להידמות למנחה רגילה, 
ואיך אנחנו נושאים כפים היום?! אח"כ מצאתי שהגאון מהר"ם בן חביב )ספר קול 
גדול סימן ב'( מעיר את ההערה הזאת, ולפי דעתו לא נושאים כפים במקרה כזה, 
כיון שכל יום מתפללים מנחה בשעה הזאת. ואח"כ יצא הספר מאור ישראל של 
מרן הרב עובדיה ע"ה, ושם )ח"א תענית כ"ו ע"ב( הביא דברי מהר"ם בן חביב ודחה 
אותו, שכיון שחכמים בזמנם אמרו שאפשר לישא כפים במנחה, לכן גם היום 

22.  היה לנו כיפור לפני שלשה חודשים ב"ה, וכבר עברו שלשה חודשים מתחילת השנה 
כמו מטוס...

ידוע שמנחה גדולה משש שעות ומחצה, ומנחה קטנה מתשע שעות ומחצה. רש"י    .23
כותב שם "משש שעות ומחצה ולמעלה", כלומר שהיו מתפללים מנחה גדולה. אבל גם אם 
נאמר שהיו מתפללים מנחה קטנה ]כדעת הרמב"ם שלכתחלה יש להתפלל מנחה קטנה 

דוקא, כנודע[, היו מתפללים אותה מוקדם ולא סמוך לשקיעת החמה.
24.  הוא היה צדיק ישר ונאמן. הוא העריך הרבה מאד את מרן ראש הישיבה, והיו לו הרבה 
התכתבויות איתו. לפני שלש שנים שלח מכתב ברכה חם מאד להילולא של הישיבה. הוא 
היה מקובל אמיתי, אבל גם בקי מאד בפשט ובמנהגים, וכתב ספרים יפים מאד. דרך אגב, 
כתבו עליו דברים נוראים מאד, שהיה צם את כל התעניות שכתובות בשלחן ערוך )סימן 
תק"פ ס"ב( ושובבי"ם וכל חודש אלול, וזה פלא פלאים. הוא נפטר לפני כמה חודשים, חבל 

על דאבדין ולא משתכחין.
25.  בעלמא "סמוך" זה חצי שעה. כתוב בשלחן ערוך )סימן רל"ב ס"ב( "לא ישב אדם לפני 
הספר סמוך למנחה", וכתבו הפוסקים שזה חצי שעה )עיין משנה ברורה וכף החיים שם(. וכן 

כל לשון "סמוך" כיו"ב.
26.  אמנם יש כאלה שמתפללים מנחה גדולה, אבל בדרך כלל אנחנו לא מתפללים מנחה 
גדולה אלא מנחה קטנה, וכיון שזה באמצע היום אז מתפללים סמוך לשקיעה, ואחרי מנחה 

אומרים דברי תורה ומתפללים ערבית. זה המצב בדרך כלל אצל רוב הציבור.

אנחנו לא אוסרים את זה, כי אנחנו לא יכולים לאסור יותר ממה שגזרו חכמים. 
אבל עדיין לא התיישב לי, שהרי ההלכה נפסקה בגמרא כרבי יוסי, ולכן אסרו 
לישא כפים במנחה, וא"כ לא נכון לומר שחכמים לא אסרו את זה, אלא רק בזמנם 
הקילו שהיה הבדל בין מנחה שבכל יום למנחה של תעניות נשאו בתענית , אבל 
היום שאין הבדל לכאורה צריך לחזור לדין הרגיל בזה. בזמנו דברתי עם מרן ראש 
הישיבה על זה, ואמר לי שכיון שכל הגזירה היא בגלל חשש לשכרות, והרי היום 
לא רגילים לשתות יין בסעודה ביום רגיל )אולי רק בזמנים מיוחדים של שמחות(, 
לא כמו פעם שהיו רגילים מאד בשתיה, וכיון שכל הטעם גם של יום רגיל לא שייך 
היום, א"כ דיינו מה שאסרו חכמים במנחה רגילה, אבל במנחה סמוך לשקיעה ביום 
תענית שגם בזמנם לא נאסרה, אפשר לישא כפים )וכ"ה בספרו מקור נאמן ח"א 
סימן תפ"ז(. ונזכרתי שהגאון החתם סופר )חיו"ד סימן קפ"ב( לגבי הלכות כתמים 
כותב כיוצא בזה, אבל שם דבריו לא כ"כ מוכרחים )עיין בשו"ת אמרות טהורות 
ח"ב סימן כ"ט אות ט"ו(, אבל בענין הזה אפשר לומר כן. אח"כ נדפס ספר חזון 
עובדיה-ארבע תעניות, ושם )עמ' צ"ד( הרב ע"ה הביא שבספר הבתים )עמ' ק"ח( 
לאחד מן הראשונים הביא מחלוקת בזה, וכתב שיש מן הגדולים שרוצים לומר 
כיון שמתפללים מנחה תמיד בכל יום סמוך לשקיעה לא נושאים כפים, אבל הוא 
כותב שנראה לו שנושאים כפים ]וטעמו צ"ל כיון שסוף סוף מתפללים אותה 
בזמן תפלת נעילה, דומה לנעילה ולא אסרו[. והמנה  פשוט היום שנושאים כפים, 

ואפשר להמשיך במנה  הזה.

אם עלה לא ירד
ועוד אפשר להוסיף, שהרי אם כהן עלה לדוכן במנחה של כיפור, כי שכח את יח. 

הדין וחשב שכיון שלא אוכלים ולא שותים אז עולים לדוכן, הרמב"ם )פי"ד מהלכות 
נשיאות כפים ה"ב( פוסק שלא מורידים אותו, כי ידוע שאין חשש של שכרות, ולכן 
ותפסו יותר שהוא הדין  בדיעבד אם עלה לא ירד. והפוסקים דנו בשאר תעניות, 
)עיין חזון עובדיה-ארבע תעניות עמ' צ"ח(27, נמצא שכל   ם בשאר תעניות ככה 
הדין הזה רק לגבי לכתחילה, אבל בדיעבד אין כאן חשש ברכה לבטלה, וא"כ כיון 
שכאן אין טעם של שכרות ומתפללים סמוך לשקיעה ממש, אפשר לשאת כפים. 

מפל  המנחה ומעלה אם נושאים כפיהם בתענית
ויותר מזה, הגאון רבנו יוסף חיים ע"ה )רב פעלים ח"ד חאו"ח סימן ה'( כותב יט. 

שלא רק אם מתפללים ממש סמוך לשקיעה, אלא גם אם מתפללים מפלג המנחה 
ומעלה נושאים כפיהם. ומביא שהמאמר מרדכי )סימן תרכ"ג סק"א( והפרי מגדים 
)במשבצות זהב שם( לגבי תפלת נעילה, כותבים שאם מתפללים קצת יותר מוקדם 
– כשעה ורבע לפני השקיעה, יש מקום להתיר בזה. וא"כ גם בענייננו אם מתפללים 
מזמן פלג המנחה אפשר להקל בזה. וככה נהגו אצלם בבגדד, כי לפי רבי יהודה 

מפלג המנחה אפשר להתפלל ערבית, וא"כ זה נקרא "סמוך לשקיעה".

ההלכה בזה
עדיף להתפלל מנחה סמוך לשקיעה ממש, כלומר שיתחילו כ.  לכן לכתחילה 

תפלת העמידה או לפחות שנשיאת כפים של הכהנים תהיה בתוך חצי שעה לפני 
השקיעה. אבל  ם אם התחילו את התפלה מפל  המנחה, יכולים להקל בזה )אבל 
הנכון יותר להסמיך אותה לשקיעה כדי שתהיה דומה ממש לתפלת נעילה(. אבל 

לפני כן אסור לישא כפים28.

נשיאת כפים בבין השמשות
לכתחילה עדיף לעשות נשיאת כפים לפני השקיעה, כי זה דומה לעבודה כא. 

שהיא רק ביום, שנאמר "ביום צוותו את בני ישראל" )ויקרא ז' ל"ח(, ביום ולא בלילה 
)מגילה כ' ע"ב(. אבל אם התאחרו אחרי השקיעה חמש או עשר דקות, והגיע זמן 
בין השמשות, אפשר להקל בזה. אמנם הפוסקים כתבו את זה לגבי תפלת נעילה 
 ם בשאר תעניות יכולים לישא כפיהם  )ואני לא יכול עכשיו להאריך בזה(, אבל 
אחר השקיעה, כיון שנשיאת כפים בלילה אסורה רק מדרבנן ובין השמשות הוא 
ספק יום ספק לילה, והרב )ברכת ה' ח"א פ"ב ה"ח( כתב כלל שכל דבר ספק דרבנן 
במציאות אפשר להקל בו ו ם לברך29. אבל לכתחילה צריך לשאת כפים לפני 

השקיעה, ומה׳ ישאו ברכה.

בשנאת חנם  לינו ובאהבה ואחדות ני אל
הרמב"ם )פ"ה מהלכות תעניות ה"א( כותב שהטעם שאנחנו מתענית את כב. 

התעניות האלה, בשביל לזכור את מעשינו ומעשי אבותינו שגרמו את כל הצרות 
27.  אמנם מהר"ם בן חביב )שם( צידד שבשאר תעניות אם עלה ירד, וגם הרב דבליצקי )שם 

עמ' ל"ז( צידד ככה. אבל פשט הפוסקים שכל שהתענית ידועה אם עלה לא ירד.
28.  ראיתי ספר אחד מספרי חכמי זמננו שכותב בשם האחרונים שאם מתפללים מנחה 
קטנה אפשר לישא כפים )גם למי שלא מסכים עם החזון איש(. אבל זה לא נכון, ולהלכה לא 

נושאים כפים לא במנחה גדולה ולא במנחה קטנה, אלא שמפלג המנחה יש סמך להקל.
29.  וכמו למשל ספירת העומר, שאמנם לכתחילה מרן )סימן תפ"ט ס"ב( כותב שהמדקדקים 
מחכים לזמן צאת הכוכבים, אבל בזמן בין השמשות אפשר לספור ולברך כי זה דרבנן. ואותו 

דבר עירובי חצרות ועירובי תבשילין וכדו', שאפשר לעשות אותם בזמן בין השמשות.

מרת מזל סעדונה חיה עידן ע"ה תנצבה"א. אלמנת הרה"צ רבי מיכאל )כלפון( עידאן זצ"ל .נ"ע ט' בטבת התשע"ט.



הללו. כל הצרות שהקב"ה הביא ומביא עלינו, ובפרט בזמננו שאנחנו נמצאים 
בצרות, וכמו שהיה שבוע שעבר פיגועים ודקירות ועוד, ואויבינו נשאו ראש 
בעוונותינו הרבים, כל זה בגלל מעשינו, כי הקב"ה מקור הטוב ישתבח שמו לעד 
ורוצה להיטיב עם בריותיו, ובפרט עם בניו עם ישראל, "אבל אשמים אנחנו על 
)בראשית מ"ב כ"א(, אנחנו חסרים באהבה ואחוה שלום ורעות. רבותינו  אחינו" 
)יומא ט' ע"ב( אמרו שבית ראשון נחרב בעוון שלש עבירות החמורות, אבל נבנה 
אחרי שבעים שנה, ובית שני נחרב בעוון שנאת חנם, ועד עכשיו כבר אלף ותשע 
מאות וחמשים שנה אנחנו סובלים ב לות, לא יום ולא יומיים לא שנה ולא שנתיים 
אלא קרוב לאלפיים שנה, ב לל העוון של שנאת חנם. קראנו בפרשה שהאחים 
נפגשים עם יוסף, "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף אחיכם" )בראשית מ"ה ד'(, וב"ה 
יהודה ויוסף וכל השבטים הקדושים התחברו יחד. ורק אז היתה שמחה ליעקב 
אבינו ע"ה. כי אין שמחה לאב רק כשרואה שכל בניו באחדות ואוהבים זה את זה. 
ובהפטרה קראנו "ואתה בן אדם קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל 
חבריו, ּולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב 
אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידך" )יחזקאל ל"ז ט"ז-י"ז(, "ולא 
יהיו עוד לשני גוים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד" )שם פסוק כ"ב(. הקב"ה 

אומר שלעתיד לבא הוא יאחד בין כל עם ישראל.

אי אפשר שני אל בלי האחדות
אנחנו נמצאים בשנים האחרונות בתקופה של פילוגים ומחלוקות, בין אשכנזים כ . 

לספרדים ובין האשכנזים לעצמם ובין הספרדים לעצמם, ולא רק בין קבוצה 
לקבוצה, אלא לפעמים אפילו בקבוצה אחת וגם במשפחה אחת אלה נגד אלה. 
אבל צריכים לדעת שכל זמן שלא נתקן את הענין של שנאת חנם, חלילה אנחנו 
נישאר בגלות. עם ישראל סובל הרבה, אם זה מהאויבים הרשעים המחבלים 
הארורים, ואם זה מחלות ואסונות ובעיות וחינוך ילדים שיוצאים לתרבות רעה 
בעוונות ואין סוף בעיות ל"א. אבל אי אפשר שניגאל ויבוא משיח אם לא נתקן את 
ענין שנאת חנם. אמנם לשון הרע חמור מאד, ורבותינו )ערכין ט"ו ע"ב( אומרים 
שהוא שקול כנגד שלשת העבירות החמורות. אבל אם לא נתקן את השורש לזה, 
שהרי אדם מדבר לשון הרע כי הוא שונא את חבירו, וזה ה ורם לכל הבעיות לשנאה 
לקנאה למחלוקת ולשון הרע, ואפשר לה יע חלילה לדברים קשים יותר. כל זה 
נובע מחמת שאין לנו אהבה ואחוה ושלום ורעות בינינו. על מה אדם שונא את 
חבירו? אם לא עשה לו כלום פשיטא שלא ישנא אותו, אלא אפילו אם עשה לך 
משהו תבין אותו, גם אם דעתו אחרת או חשב אחרת או שדיבר מלה אחרת, צריך 

להבין אחד את השני. והרי אחים אנחנו, כנים אנחנו, צדיקים אנחנו, זכים אנחנו, 
וכולנו רוצים להיות באהבה ואחוה ושלום ורעות. אם לא נתקן את הענין הזה 
חבל על הכל, כי אנחנו מתפללים ומתענים וכמה סובלים לא אליכם ומתפללים 
ונותנים צדקות וכו', והרי יכולים לתקן את השורש. לכן עכשיו זה הזמן לזה, כי 

חכמים תיקנו לנו את התעניות לא בחנם אלא בשביל להתעורר בתשובה.

"כולנו בני איש אחד נחנו"
אומות העולם לא יכולים עלינו אם נהיה באהבה ואחוה, וכמו אותו סיפור כד. 

על האב הזקן שבסוף ימיו קרא לעשרת בניו, לקח אגודה של קנים וחיבר אותם 
בקשר ביחד, ונתן לכל אחד מהם לנסות לשבור אותם, עד שהגיע לגיבור שבהם 
וג"כ לא הצליח לשבור אותם. פתח האבא את הקשר ונתן לכל אחד קנה, ואמר 
באתי ללמד  להם שינסו לשבור אותו, ומיד שברו אותו ברגע אחד. אמר להם: 
אתכם שאם כל אחד יהיה לבד כל אחד יוכל עליכם, אבל אם תהיו בא ודה אחת אין 
אדם שיוכל עליכם. אותו הדבר עם ישראל, "כולנו בני איש אחד נחנו" )בראשית 
מ"ב י"א(, מספיק מהפילוגים, מספיק מהמחלוקות, מספיק מהשנאה, מספיק 
מהקנאה, ונחיה באהבה ואחוה ושלום ורעות. "וכרתי להם ברית שלום, ברית 
עולם יהיה אותם" )יחזקאל ל"ז כ"ו(. ואז יקויים בנו מקרא שכתוב "ושכנתי בתוך 
עמי ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל" )מלכים א' ו' י"ג(, הקב"ה רוצה להשרות 
שכינתו בתוכנו בתנאי שנביא כלי קיבול, מה הכלי קיבול? "לא מצא הקב"ה כלי 
מחזיק ברכה אלא השלום" )עוקצין פ"ג מי"ב(. יהי רצון שבזכות השלום הקב"ה 
ישרה שכינתו בינינו, ונזכה בעז"ה שיתהפכו כל הימים האלה לששון ולשמחה, 
וכמו שאמר הפסוק "כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי 
וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום 
אהבו" )זכריה ח' י"ט(. המפרשים אומרים: מתי הימים האלה יהיו לששון ולשמחה? 
בתנאי שהאמת והשלום אהבו, שאמנם תלך עם האמת שלך אבל שיהיה שלום. לכן 
נאהב את השלום ונזכה לשלום, ונזכה לגאולה ברחמים גדולים, אמן כן יהי רצון.

יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
ויעקב, משה אהרן יוסף דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הנמצאים 
כאן ובכל מקום, ואלה שקוראים אח"כ בעלונים. מלכא דעלמא יברך יתכון, ויזכה 
יתכון, ויאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, ויטע בינינו אהבה ואחוה ושלום 

ורעות, ותזכו לכל טובה ולגאולה שלימה בקרוב ברחמים, אמן כן יהי רצון.






