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שיעור יומי ע"י הרה"ג ר' מנשה ישראל רייזמאן שליט"א
עשרה בטבת תשע"ח
הזכרנו אתמול מה שנזכר בסוף פרק י’ דעזרא רשימת בעלי התשובה ששבו על שנשאו
נשים נכריות .וסיפרנו מעשה מקבר של בעל תשובה בסקווירא .רצינו להשלים המעשה
בכל פרטיה ודקדוקיה ,כפי מה ששמעתי אמש מתושבי סקווירא.

כי לא ידח ממנו נדח – ראה קמח שמורה למצה ,ובגדי יום טוב דשבועות ,ושב
ליוצרו ובוראו
בקצה בית החיים דסקווירא יש מצבת קברו של ר’ שאול דוד צימרמן ז”ל ,האיש לא
השאיר בנים אחריו ,ויהא סיפורינו זה לזכרו ולטובת נשמתו .בצעירותו היה חי בהונגריה
ולמד תורה אצל הקרן לדוד מסאטמר זצוק”ל ,לאחר מלחמת העולם הראשונה הגיע
לאמריקה ,באותה תקופה היו נסיונות קשים באמריקה ,בשמירת שבת ושמירת היהדות,
באותם השנים נתרחק מדרך התורה ,ושנים רבות לא היה לו שייכות עם יהדות כלל.
לאחר מלחמת העולם השניה עבד שאול דוד באמריקה כנהג מונית .יום אחד מימי חודש
ניסן נסע עם המונית בעיר וויליאמסבורג ,ועצר אותו יהודי חסידי שנראה כאיש מכובד,
שיסע עמו לנסיעה קצרה מרחוב בעטפארד לכתובת די קרובה לשם .היהודי אחז בידו
חבילה סגורה ,והיה נראה לו כמו גנב שלקח הגניבה והוא בורח מכאן שלא יתפסוהו
עם הגניבה ,שהיה מוזר מאד שהוא איש צעיר ואוחז חבילה לא כבדה ,ומה לו לקחת
מונית למהלך של חמש דקות רגלית .אך מאידך היה נראה כאיש מכובד עם הדרת פנים,
וקשה להאמין שהוא גנב .שאול דוד היה נראה באותה שעה כגוי גמור ,ללא זקן ופאות
ולא כיפה לראשו ,רח”ל .ברוב תמיהתו שאל את האיש המכובד ‘מה קרה לכם שאתם
צריכים מונית לדרך כה קצרה’ .השיב לו האיש ,שהוא בא כעת מביתו של האדמו”ר
רבינו יואל מסאטמר זצוק”ל והוא נתן לו מתנה ‘קמח שמורה’ לצורך אפיית המצות ,וכיון
שיצא מביתו ראה שיש עננים ונתיירא שמא ירדו גשמים על שקית הקמח ,לכן נכנס לתוך
המונית שיוליכנו עד למקום חפצו.
שאול דוד נשתתק ונזכר משנות הנעורים בישיבה אצל הקרן לדוד ,ואמר להיהודי המכובד
הנ”ל באידיש‘ ,כן כן זה הרי סוגיה בגמרא פסחים’ והחל לומר לו כל הסוגיה בדיני שמירת
הקמח לאפיית המצות .היהודי התפלא איך יודע נהג גוי הסוגיה בפסחים .שאל אותו
מאין באת ולאן אתה הולך ,וכך התפתחה שיחה ארוכה בין השנים ,היהודי המכובד הנ”ל
היה הגה”ח רבי משה ניישלאס זצ”ל ,ולאחר שיחה ארוכה נזכרו שניהם שבאמת עוד
הכירו זה את זה בפרשבורג ,ואיזה זמן היה שאול דוד מתארח בבית רבי גבריאל זקנו
של רבי משה .כמובן שרבי משה קירבו למאוד ,ואמר לו שאול דוד בכאב‘ ,זה זמן רב
שחשבתי לשוב בתשובה ,אך עדיין איני יכול ,אני צריך הרבה חיזוק ,אך זאת אבקש
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ממך ,שכשאהיה מוכן לשוב להשי”ת תקרבני ותרשה לי לשהות בביתך לכמה שבתים’.
רבי משה נתן לו המס’ טלפון שלו ,והכתובת .ויצא מהמונית עם הקמח שמורה.
כנודע שכך היא גאולתן של ישראל קמעא קמעא ,לאחר ב’ חדשים שוב נסע שאול
דוד עם המונית שלו בוויאלמסבורג והוא רואה את האנשים מסתובבים ברחוב עם בגדי
שבת ,והתפלא כי ידע שלא שבת היום ,וחשב שיש איזה חתונה של הרבי וכדו’ .הוא יצא
מהמונית ושאל איזה בחור שיצא מבית הכנסת ‘מה היום?’ הבחור ענה לו בפשטות ‘אמנם
יום רביעי היום ,אך היום הוא חג השבועות’.
שאול דוד הזדעזע כרעם ביום בהיר ,איי איי ,מה קרה לי ,זה כמה שנים ששכחתי מהיום
טוב שבועות ,כ”כ הרבה שנים בלי תורה בלי שבת .באותה שעה החליט שאינו נוסע
ביום טוב ,השאיר את המונית היכן שעמדה ,ובאותו השבועות היתה ישועתו ,במוצאי
יום טוב כבר התקשר לרב ניישלאס וביקש ממנו שיזמין אותו לביתו על שבת הבאה ,וכך
נתקרב ליהדות ,כנודע שרבי משה קירב עוד הרבה יהודים לאבינו שבשמים .לאחר זמן
הביאו לעיירת סקווירא ושם היה חי כיהודי כשר ותמים.

צוואתו של ר’ שאול דוד
ר’ שאול דוד כתב צוואה ,רוב רכושו והונו נתן לאב”ד פאפא מוומס”ב ,ולאב”ד צעלים,
ולשומרי החומות בירושלים עיה”ק שלח הון עתק .וביקש להודיע לכל המוסדות הנ”ל
יום הסתלקותו כדי שיאמרו עליו קדיש ,שהרי לא השאיר בן אחריו שיאמר עליו קדיש.
בסעיף ח’ של הצוואה כתב‘ :על מצבתי יכתבו לא פחות ולא יותר רק כזהא :פה נטמן
בעל תשובה בימי נעוריו באירופה היה איש כשר ,ובמדינה זו אחר איזה זמן נעשה בעל
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תשובה ,ובעוד השמש זרחה לו (לא רק על ערש דוי ,אלא כשהיה עדיין בכוחו ותקפו) שב לבוראו
וליוצרו ,והוא (היינו הקב”ה) מקיץ הנרדמים בחיים שובו בנים שובבים ,שאול דוד בן ר’
ראובן יוסף ע”ה ,נפטר י”ד חשון תשל”ה לפ”ק’ .וקברוהו בין נפלים ע”פ צוואתו.
בסוף הצוואה יש מסירת מודעה ,ורצה שאם אחד יתעורר לתשובה מתוך דבריו ,יהיה זה
לזכותו .ונזכיר כמה שורות מדבריו :אני מוסר מודעה שכל הספרים החיצונים שקראתי
בעוונותי הרבים ,ובתוכם העיתון מארגן ז’ורנאל ,ו’די אידישע פרעסע’ (כנראה עיתונים של
הסרים מדרך התורה) ב”ה בחיים חיותי קבלתי ‘עד שישב ויסירם מלבו’ ,ב”ה לא שמעתי
רדיו עשר שנים[ ,כך כתב חמש עשרה שנים לפני פטירתו] ולא קראתי ספרים חיצונים
לא באידיש ולא באנגלית ,אלו שבאידיש טמאים יותר ,ושומר נפשו ירחק מהם .כל זה
אני כותב ,לא חלילה להתפאר ,שהרי לא יקראו זאת רק לאחר אריכות ימים ואין פניה
לאחר מיתה ,כתבתי זאת כי אני נהג מונית פשוט ,ובעניינים אלו נכשלו יהודים מכובדים
ביותר ,אשר אין אני מגיע לקרסוליהם ,אולי יימצא יהודי שיתעורר ללמוד מנהג מונית
פשוט ,לזרוק את הרדיו ואת העיתון ,הכל כדאי לי.
פעם אחת היה ר’ שאול דוד בעצבות גדולה ,שלא השאיר משפחה כלל .ושלח אחריו
האדמו”ר מסקווירא זצוק”ל שיבא לפניו ,ואמר לו שכתוב בספר בית אהרן שכשיהודי
אומר בבוקר שלא עשני גוי ,הוא צריך להיות בשמחה כל היום .אתם שיצאתם מבוץ
עמוק כזה ,לא מספיק שתהיה בשמחה כל היום ,אלא עליך לרקוד כל היום ..כי אם
הצדיק צריך לשמוח כל היום ,צריך הבעל תשובה שירקוד ממש כל היום.
שיהיה הדבר לזכותו ,שאול דוד בן ראובן יוסף ובן פיגא עלקא ,עליו השלום.

ב’ שנים ומחצה קודם חורבן ביהמ”ק ראה יחזקאל בנבואה שבו ביום סמך מלך
בבל על ירושלים
היום עשרה בטבת ,נזכיר מש”כ בדרשות החתם סופר שהיה דורש באופן קבוע בימי ח’
ט’ י’ טבת .ונזכיר מש”כ בבראשית פרשת ויגש ,אי’ במסכתא ראש השנה צום העשירי
הוא עשרה בטבת ,לדעת רע”ק דהלכה כמותו ,בו סמך מלך בבל על ירושלים שנאמר
[יחזקאל כד ,א,ב] באותו זמן היה יחזקאל בגולה ,בשנת ג’ אלפים שכ”ז ,אז גלה יחזקאל
ומרדכי והחרש והמסגר לבבל ,חנניה מישאל ועזריה ודניאל ,כל אלה גלו י”א שנה לפני
חורבן ביהמ”ק הראשון שהוא היה בשנת ג’ אלפים של”ח .ושנתיים וחצי לפני החורבן,
בא נבוכדנצר ועשה מצור על ירושלים .יחזקאל הנביא בהיותו בבבל ,קיבל נבואה
באותו יום‘ ,כתב לך את עצם היום הזה ,בו סמך מלך בבל אל ירושלים’ .וזו היתה הוכחה
שיכתבו זה היום .ולאחר זמן כשהגיעו המכתבים מארץ ישראל ,ראו בני בבל שאכן
נתנבא יחזקאל נבואת אמת בו ביום ממש.
והקשה חת”ס מהו הלשון ‘סמך מלך בבל על ירושלים’ ,מה שייך כאן לשון סמיכה ,ואם
נאמר שהמצור הוא עגול כמו אות ס’ ,זהו רמז ,אך מה הפשט? וביאר דבנבואת יחזקאל
הוזכר ב’ פעמים ‘בעצם היום הזה’ּ ֶ :בן ָא ָדם ְּכ ָתוב ְּ
\{כ ָתב\} לְ ָך ֶאת ׁ ֵשם ַה ּיוֹ ם ֶאת ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם
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ַה ֶּזה ָס ַמ ְך ֶמלֶ ְך ָ ּב ֶבל ֶאל יְ רו ׁ ָּשלַ ִם ְ ּב ֶע ֶצם ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה .ונודע מש”כ הב”י בשם האבודרהם
שאם היה צום עשרה בטבת חל בשבת ,היינו מתענים בשבת קודש .שכתוב בזה התענית
‘בעצם היום הזה’ .וכבר הזכרנו לפני כמה שנים מדברי המנחת חינוך והגר”ח מבריסק
ששאר הצומות נקבעו על החודש ,לכן יכולים לצאת ידי חובתו ביום אחר באותו חודש,
משא”כ י’ בטבת הוקבע על היום עצמו ,שנאמר בו בעצם היום הזה .לכן אינו נדחה אפי’
בשבת.

כיון שנכשלו בחילול שבת ‘סמך’ נבוכדנצר שירושלים עצמה תיכבש לפניו
והנה סנחרב בא לירושלים כמה זמן לפני כן ,והיו לועגים לו בני ישראל ,כי ידעו ש’לא יבא
צר ואויב בשערי ירושלים’ ,כי העיר הקדושה בעצמה מקיאה את שונאי ישראל שלא
יכנסו בה .אלא שכתוב בירמיה שבאותו זמן פסקו משמירת שבת רח”ל ,וכמ”ש בגמ’ ‘לא
חרבה ירושלים אלא מפני שחיללו בה את השבת’ ,וכמו כשיהודי שומר שבת הוא זוכה
לנחלה בלי מצרים ,נחלת יעקב אביך ,שהשבת הוא חומה סביב בני ישראל שלא יצאו
מהגבול ולא יכנסו השונאים בגבולם .אך זה לעומת זה ,כשחיללו את השבת ,זה היה
עונשם שנעשה מצור סביב נחלתם.
וזש”כ האבודרהם ‘בעצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלים’ היינו שנבוכדנצר הגיע
בשבת קודש סביב ירושלים .ו’סמך מלך בבל’ על ירושלים ,היינו שהוא סמך עצמו והיה
בוטח שהעיר ירושלים עצמה תעזור לה להכבש לפניו .ולא היה מתירא ממה שסנחרב
מלך אשור לא הצליח ,והוא ומאות אלפי חייליו מתו בלילה אחת ,כי סמך ובטח בלבו
שירושלים בעצמה תושיע לו להביא את עצמה במצור .וכל זה ,על שחיללו את השבת.
ולכן אע”פ שאי אפשר בימינו שיחול עשרה בטבת בשבת ,אך אם הוא חל בערב שבת
מתענים ומשלימים ,ואין חוששים לשיטת הראשונים המובא בתוספות במס’ עירובין
שהיו טועמים לפני קבלת שבת ,כדי שלא להכנס לשבת כשהוא מעונה .כיון שהצרה
באה בשבת ומחמת השבת ,ולכן ניתנה ירושלים להכבש ,כי סמך מלך בבל .ולכן כתוב
‘סמך’ ולא ‘צר’.

צ”ח ימים בין ר”ה לעשרה בטבת  -זמן להתעורר בתשובה
עוד כתב החת”ס בדרשותיו שכשנמנה ימים מראש השנה עד עשרה בטבת ,הרי הם צ”ח
ימים ,כשתשרי מלא ,חשון חסר ,כסליו מלא .ואי’ בגמ’ מגילה שעזרא תיקן להם לישראל
שיקראו צ”ח קללות דמשנה תורה לפני ר”ה ,שיתעוררו בתשובה מתוך קריאת התוכחה,
ויתקיים תכלה שנה וקללותיה .אך אם אין מתעוררים בחשבון הנפש ,אזי הקב”ה מצפה
צ”ח ימים ,ואילו עדיין עומדים במרדם ,היה חל מדת הדין .ולכן ימי ח’ ט’ י’ טבת הם
יום הצ”ח לראש השנה .כי באותה שנה שנכתבה התורה יוונית היו חודשי חשון וכסליו
שניהם מלאים ,ונמצא שיום ח’ טבת היה יום הצ”ח לר”ה .בשנת הסתלקות עזרא הסופר
היה אחד מהם מלא ואחד חסר ,ונמצא יום הצ”ח לר”ה ביום ט’ טבת ,והיה זה יום הצרה.
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וביום שסמך מלך על ירושלים היו שניהם חסרים ,ונמצא יום הצ”ח בעשרה בטבת...
וכמ”ש ברש”י שמזכירים צ”ח כבשים ,להנצל מצ”ח קללות .כפי הנראה שזה המספר
דורש חשבון הנפש ,שלא תתמלא סאתם להביא עונש ח”ו.

בני ירושלים סמכו על הגבור ‘אביקה’ שהיה עומד על החומה וזורק את האבנים
בחזרה בידיו וברגליו
וכשמעיינים בפסוקי יחזקאל ,ובירושלמי סנהדרין פרק חלק הלכה ה’ .רואים שבשעה
שהיה המצור על ירושלים ,הרי לא היה הנביא יחזקאל בתוכה ,וכנ”ל שכבר גלה לבבל
כמה שנים לפני כן .וכתב המלבי”ם שיחזקאל היה מתנבא על המצור בבבל ,וקבע תענית
על אתר שישתתפו בצערה של ירושלים .אך בירושלים עצמה בתוכה לא נגעה הצרה
כלל ,לא הרגישו בזה כלל .וכמ”ש בילקוט שמעוני על איכה פרק תתר”ט שביום שבא
נבוכדנצר וצר על ירושלים ,עלה על החומה הגבור אביקה בן גבסטרי ,וכשהיה נבוכדנצר
זורק אבני בליסטראות על החומה ,היה הוא עומד על החומה ומקבל את האבנים הענקיות
עם שתי ידיו הגדולות ,והיה חוזר וזורקה על השונא ,והרג בהם צבא רב.
בתוככי העיר היה הנביא ירמיה מסתובב ומוכיח את העם ,אלא שלא האמינו לו .כמ”ש
באיכה ‘לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלים’ .אך
לעומתו עומד על החומה הגיבור אביקה ותופס את האבנים וחוזר וזורקן ,עד שהחלו
לזרוק יותר ויותר אבנים ,וזה הגיבור היה תופס בידו אחת וברגליו חוזר ובועט אבן שניה,
כזה מומחה היה שהיה זורק בידו וברגלו .והיו אנשים סומכים על גבורתו שהוא יושיעם.
הסתובבו בנחת ברחובות ירושלים כי ידוע שאביקה עושה את העבודה ...אנשים חזרו
לעסקים לחלל שבת עד להחריד רח”ל.

מרוב קנאתו בנבואת ירמיה נהפך חנניה ושיקר להם שהכל בסדר ואין צריך לשוב
ובאותו זמן היה מסתובב ברחובות ירושלים חנניה בן עזור ‘והתנבא’ לעומת ירמיה ,מה
שהיה ירמיה הנביא האמת מוכיח את העם בשוק העליון ,היה חנניה מדבר בשוק התחתון
ומרגיע אותם שהכל בסדר .ירמיה בוכה שצריך לשוב בתשובה ,והרבה יותר אנשים
שומעים את הדרשות של עזריה ,ואומר שעולם כמנהגו ינהג.
ובגמ’ סנהדרין שחנניה בן עזור נביא אמת היה אלא שהיה קבסטה ,ונלאו המפרשים
בפירוש תיבה זאת .ופי’ הפני משה כי חנניה קינא על הנבואה שקיבל ירמיה יותר ממנו,
שהרי כל הנביאים יודעים נבואת חבריהם אלא שאסור להם לנבאות מה שנתנבא אחד
מהנביאים ,הוא ידע שירמיה עתיד לנבא כך וכך ,ולכן רץ לעומתו בשוק התחתון ודיבר
כנגד נבואתו של ירמיה ,כל זה ע”י מדת הקנאה .אע”פ שהרמב”ם כתב שנביא הוא איש
שלם ,אך הקנאה העבירה אותו על דעתו ,וידע חנניה שאם הוא ידרוש שהכל בסדר,
יהיה לו ציבור יותר גדול ,והראה להם שהקב”ה עושה ניסים בכוחות הנוראות של אביקה
לזרוק האבנים חזרה.
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מספר הימים מן המצור עד החורבן כמספר השנים מיצי”מ עד החורבן
ובאמת היה זה מאת השם כדי שיהיה זמן לבני ישראל לשוב בתשובה ,וכמו שמחשב
האברבנאל שזה היה זמן רב מאד ,כי מזמן יציאת מצרים עד גלות בבל ,היה תשע
מאות וי”ד שנים .והוא כמספר הימים שהיה נבוכדנצר בשערי ירושלים עד שהובקעה
העיר ,מעשרה בטבת עד שנתיים וחצי אח”כ בחודש תמוז ואב .תתקי’’ד ימים כמספר
תתקי”ד שנים .כל זה היה כדי לתת להם זמן לעוררם בתשובה .ירמיה היה מוכיחם בשוק
העליון שמוכרחים לשוב בתשובה ,וחנניה היה אומר בשוק התחתון שהכל בסדר ואין מה
לדאוג ,וראו את אביקה שמתגבר ומצליח ,ואמרו שיש לנו על מה לסמוך .ואע”פ שידעו
שירמיה מוכיח ומנבא שלא כדברי חנניה ,אך זהו טבע האדם שאינו מעדיף להשתנות
אלא לשמוע שהוא כבר בסדר .שזה שומעים הרבה יותר .אולי אמר להם חנניה שיש
להתחזק באמירת פרק שירה ,וירמיה צעק שצריך לשמור שבת.
כמו שצעק המנחת אלעזר ממונקאטש כשנתנו לו שני דקות לדבר לפני העם האמריקאי,
‘שמרו שבת’ ,והוסיף שהכונה שלא לעשות מלאכה בשבת .שאם לא היה מוסיף שהכונה
שלא לעשות מלאכה בשבת ,היו חושבים שהכונה להתפלל ולאכול קוגל ,כי כך דרכו
של אדם שהוא מעדיף שלא לעשות חשבון הנפש ולחיות במנוחה ורוגע להמשיך בדרכו
הנלוזה.

ירמיה נתן אות לחנניה שימות באותה שנה ,וביקש חנניה שלא יגלו מיתתו עד צום
גדליה
ואי’ בגמ’ [ירושלמי סנהדרין פ”י ה”ה] שיום אחד נפגשו ירמיה וחנניה ברחובות ירושלים,
וחנניה בן עזור המחוצף שואל את ירמיה הנביא ,מדוע אתה מכניס את הציבור בלחץ
שיהיה חורבן וכו’ ,תן לי אות שנבואתך אמת ,אמר לו ירמיה ,איני יכול לתת לך אות,
כי אין הקב”ה שולח אות לרעה ,שהרי הוא ניחם על הרעה ומצפה שבני ישראל ישובו
בתשובה שלימה [וכמ”ש הרמב”ם שאין הנביא נבחן בנבואה לרעה].
ופעם אחת שמע ירמיה את הדרשה של חנניה בן עזור ,שהכל בסדר וכו’ ,צעק ירמיה
‘אמן כן יאמר השם’ .היינו הלוואי יהיה כדברך ולא כדברי התוכחה שאני אומר .אך
האמת הוא אמת ,שאני הוא נביא אמת וכך אמר השם .וככתוב שבתחילה ביקש ירמיה
לכבוש נבואתו ,שלא רוצה לומר דברים קשים לישראל ,אלא שהיתה הנבואה כאש עצור
בעצמותיו ,ולא היה יכול לאחוז בעצמו ,ולכן אמר הוא האמת.
וכשמצא את חנניה ,אמר לו ,אדרבה אתה אומר נבואות לטובה ,תן אתה אות .חנניה נבוך
ולא ידע מה להשיב .ואמר לו ירמיה ,אני אתן לך אות ,אתה חנניה בן עזור בעצמך לא
תוציא את שנתך רח”ל .חנניה נבהל ,כי הוא ידע שירמיה הוא נביא אמת .ובסוף השנה
חלה חנניה ,בערב ראש השנה הרגיש שהגיע יומו האחרון ,וצוה לבני המשפחה שיסגרו
את הבית ולא ידעו אנשים שהוא מת ,רק לאחר צום גדליה יפרסמו שהוא מת ,וכל זה
כדי להכחיש נבואתו של ירמיה שאמר שלא יוציא שנתו ,ויחשבו אנשים שהוא כן הוציא
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שנתו וחיה לאחר ר”ה עד צום גדליה ...כך היה לו מחשבה בשעת מיתה ,שלא כדברי
הבעל תשובה דסקוירא הנ”ל שאמר שאין פניות לאחר מיתה ,וזה צריך עיון גדול.

הבלבולים שברגע האחרון
מסופר על אחד הגדולים שכשהיה שוכב על ערש דוי ,הסתובב כמה פעמים במטתו .ולא
הבינו קרוביו מדוע הוא מסתובב כמה פעמים אנה ואנה .והסביר להם ברגעים אחרונים,
שבתחילה היה מסובב לקיר ,אך נכנס בראשו דברי הגמ’ ‘מת ופניו לכותל סימן רע לו ,מת
ופניו אל העם סימן יפה לו’ .לכן אזר כל הכוחות והסתובב כלפי העם שיהיה סימן טוב.
אך לאחר שהסתובב הרהר בתשובה והתחרט ,וחשב ‘את מי אני עובד’ שאנשים יגידו
עלי שהיה לי סימן טוב .אין לי דאגות אחרות? איזה עבודה יש בזה ,מתים כמו שמתים
והסימנים הם סימנים .הכל בהשגחת ה’ .לכן אזר את כחותיו האחרונים והסתובב חזרה
אל הכותל...
וכידוע שצריך רחמים גדולים בשעה האחרונה ,וצריך לזה מסירת מודעה שלא להתבלבל
מהיצר הרע ברגע האחרון בפניות ושאר בלבולים ,מה יאמרו עליו ומה יכתבו עליו .גם
הגויים המנהיגים עוסקים הרבה לכבד את עצמם לאחר מותם[ .פרנץ יוזעף היה דואג מה
ידברו אליו אחר מותו .לעומתו סטאלין ימ”ש היה אומר שהוא מסדר את רוסיה עד יומו
האחרון ,לאחר מכן לא מעניין אותו גם אם כל רוסיה תיחרב]
נחזור לעיל שבני ישראל היו צריכים להתמודד בשני הכוחות הללו ,בכח הטוב של ירמיה
ובכח הרע של חנניה.
וכתב הרמב”ם שזהו התוכחה שצריך להתעורר ביום התענית שהסיבה שאין ביהמ”ק
קיים עתה ,כי מעשינו עתה עדיין כמעשי אבותינו .עד היום הזה יש הנסיון הזה ,התורה
הקדושה וחכמי ישראל אומרים לנו שצריך להשתנות ,והאדם מעדיף את דרכו ,דרך איש
ישר בעיניו ,ב”ה אין לנו היום נסיונות על שמירת שבת ,צריך למצוא בעצמו מה עליו
לשנות לטובה.

נחלקו רשב”י ורע”ק אם ‘צום העשירי’ הוא עשרה בטבת או חמשה בטבת
ראיתי חידוש נפלא בדרשות החת”ס ליום ח’ טבת [דף קכ ]:דהנה אי’ בגמ’ שנחלקו
ישי וְ צוֹ ם
יעי וְ צוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
רשב”י ורע”ק בהבנת הפסוק בזכריה ּ‘כֹה ָא ַמר ה’ ְצ ָבאוֹ ת צוֹ ם ָה ְר ִב ִ
יעי וְ צוֹ ם ָה ֲע ִשׂ ִירי יִ ְהיֶ ה לְ ֵבית יְ הו ָּדה לְ ָשׂ שׂ וֹ ן וּלְ ִשׂ ְמ ָחה וּלְ מ ֲֹע ִדים טוֹ ִבים וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם
ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
ֱא ָהבוּ’ .דעת רשב”י שצום העשירי הוא יום ה’ טבת שבו הגיעה השמועה לגולה ,היינו
חצי שנה אחרי תשעה באב הגיעה השמועה לגולה שנבוכדנצר החריב את ירושלים.
חצי שנה לקח להם עד שהגיעו החדשות מארץ ישראל לבבל ,ועשו יום שמועה כיום
שריפה .וכבר הזכרנו שהגה”ק מקוז’יקלוב היה ביום ה’ טבת במירון ומנע אנשים מלאכול
ולשתות ,שהרי דעתו דרשב”י שזה היום הוא יום צום .אך דעת רבי עקיבא שהצום הוא
ביום עשרה בטבת ,שבו סמך מלך בבל על ירושלים .וזה עיקר הצרה.
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והקשה החת”ס איך יתכן שרשב”י יחלוק על ‘צום העשירי’ ויאמר שהכונה על ה טבת
ולא עשרה בטבת ,הלא מקרא מלא דיבר הכתוב ביחזקאל שצוה לו הקב”ה ‘כתב לך את
עצם היום הזה ,בעצם היום הזה סמך מלך בבל על ירושלים’ ,לענין מה נצטוה לכתוב את
עצם היום הזה?

החת”ס מחדש דגם לדעת רשב”י מתענים בעשרה בטבת אלא שמוסיפין גם ה’
לטבת משום השמועה
ותירץ החת”ס חידוש נפלא שבוודאי שגם לדעת רשב”י יום עשרה בטבת הוא יום
תענית ,ועל זאת לא היה זכריה צריך להעיד ,שהרי כבר נאמר ‘כתב לך’ ביחזקאל ,אלא
שזכריה חידש עוד תענית ביום ה’ טבת שבו הגיעה השמועה לגולה.
ומה שלא הוזכר צום העשירי בטבת בנבואת זכריה שגם הוא יתהפך למועדים ולימים
טובים ,ביאר החת”ס ,כי כשבאו לשאול את זכריה לאחר בנין ביהמ”ק השני ‘האבכה
בצום החמישי’ האם יש להתענות בזמן בית שני ,אמר להם הקב”ה היות שכבר בנו בית
שני ,נהפכו לימים טובים ואין צריך להתענות .ולדעתו דרשב”י רק יום ה’ טבת וי”ז בתמוז
וט’ באב וצום גדליה נתהפכו ליום טוב ולא עשירי בטבת ,כי זה הצום נשאר תענית רק
בזמן בית שני ,ולא נהפך ליום טוב.

בכל שנה דנים ביום עשרה בטבת אם זו תהיה שנת הגאולה
וטעם הדבר כי עשרה בטבת אינו צום של אבלות כשאר הצומות .אי’ בתוס’ בעירובין
שביום עשרה בטבת היה בו חופה ושמחת נשואין ,ורבינו תם נתן לתינוק לשתות כוס של
החופה ,שהיה הציבור בתענית .וכן נהגו בירושלים לערוך נשואין בליל עשרה בטבת.
כי עשרה בטבת אינו אבלות אלא ש’בכל דור ודור כשבא עשרה בטבת יושבים בית דין
של מעלה ודנים כלל ישראל אם יזכו לשנת גאולה ,או יימשך הגלות’ .כי בר”ה הוא יום
הדין על המדינות בו יאמר איזו ואיזו וכו’ ,אך על ירושלים אם תשאר בחורבנה או תיבנה
ותכונן ,זה הדין הוא בכל דור ביום עשרה בטבת .וכתב החת”ס שאין זה חידוש שלו אלא
מרומז הוא בספר הקרניים בפירוש דן ידין להרה”ק רבי שמשון מאוסטרופליא ,בענין
חודש טבת.
ובזה יובן מה שהיו מתענים אילו היה חל עשרה בטבת בשבת ,שאם היה זה צום של
אבלות ,לא היה עולה על הדעת להתאבל בו בשבת ח”ו ,כי אין אבילות בשבת .אך כיון
שהוא יום הדין על בנין ביהמ”ק ,הרי כמו תענית חלום שאדם נדון בחלומו ורוצה לבטל
הדין ,הרי הוא מתענה בשבת ,כי אדרבה זהו עונג לו לבטל הדין מעליו .הלכך תענית ת”ב
שהוא על העבר אין מתענין בו בשבת ,אך עשרה בטבת אינו על העבר אלא על העתיד,
היום הזה עשרה בטבת הוא יום הדין על בנין ירושלים.
עוד יובן בזה שהתענית אינו סתם על המצור ,שהרי היו עוד מצורים על ירושלים ,כמו
פרעה נכה שעשה מצור בזמן צדקיהו ,אלא שגזרת תשעה באב בשנת ג’ אלפים של”ח,

יום חמישי פרשת ויחי  -י' טבת תשע"ח
נגזרה ביום עשרה בטבת שנתיים וחצי קודם לכן .ועל אותו הפסק אין אנו מתענים
בעשרה בשבת ,כי על אותו החורבן כבר התענינו בת”ב ,אלא שתענית דעשרה בטבת
הוא על בית שלישי העתיד להבנות .ואדרבה שמחה יש בזה ,כי יש מקוה ויש תקוה
לישראל ,אילו אתמול עדיין לא היה ביהמ”ק ,יש לנו לקוות שיהיה שלום בישראל
והקב”ה ישב היום בבית דין של מעלה ויגברו המיימינים על המשמאילים ויבנה הבית
במהרה ברחמים.

גם בימי בית שני התענו בעשרה בטבת ,שהוא יום הדין בכל שנה אם ראויים
ישראל לביהמ”ק
ולכן התענו בעשרה בטבת גם בימי בית שני ,על הדין שהיו דנים כל שנה ושנה בזה היום,
אם הבית השני ישאר בבניינו או לא ,היינו אם בני ישראל זוכים לכך שיהיה להם ביהמ”ק.
ומשום יום הדין היו מתענים בעשרה בטבת .וכמבואר בטור שי”א שמתענים בר”ה משום
יום הדין אפילו אם הוא חל בשבת .שאין זה תענית של אבלות ,לא משום קינה ,אלא
בקשת רחמים והמתקת הדין .שהקב”ה יפסוק כבר שהגלות נגמר ואנו צריכים להגאל
בשנה זאת .כל שאר התעניות נהפכו לימים טובים ונתבטלו בבית שני ,פרט לעשרה
בטבת שאינו משום אבלות אלא משום דין על ביהמ”ק.
ולאור דברי החת”ס יובנו ביותר דברי המנחת חינוך שכל שאר התעניות נגזרו על החודש,
צום הרביעי ,צום החמישי ,באחד מימי החודש ,היות שהוא בשביל אבלות ,אין חילוק
בדווקא ביום מסוים של האבלות ,כדין אבלות על מת שמי שהיה רחוק מתאבל ביום
שמועה וכו’ ,לא תקפ”ץ .כי האבלות על העבר אינה קבועה על היום ,משא”כ תענית
חלום מוכרח שיהיה ביום החלום ,כי להמתיק הדין מוכרח תיכף ומיד לפעול ישועה .בכל
שנה ושנה בעשרה בטבת בית דין של מעלה דנים אם בשנה זאת יבנה בית המקדש.
ולדאבון לב יש לנו כבר  1949חזקות של ימי עשרה בטבת שפסקו לנו שעדיין לא יבנה,
ואנו מצפים ומייחלים להשי”ת שבשנה זאת יפסקו לנו על ביהמ”ק השלישי שיבנה
במהרה בימנו אמן.
יתר הדברים שנאמרו בהוראת שעה נשמטו ע”פ רצון המג”ש שלא לתת זכר למעשים
שלא יעשו.
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