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 תעצבואל 
'ויגש'פר'  בטבת שחל בערב שבתעשרה ל

גם  ,אני מבקש הפעם לעסוק גם בפרשת השבוע שלנו

וגם להמשיך עוד מעט  בעשרה בטבת שחל בערב שבת

 באורות של חנוכה.

 יוסף ל אחיש העתידדאגת 

המילים הראשונות שאומר יוסף הצדיק לאחיו לאחר שהוא 

 -ה הן מתוודע אלי

ְצ֗בו  ְוַאל ְוַעת  ָּ֣ה ַאל ָּ֣ ע  ֵּ י ת  ִּֽ ם כ   יכ ֶ֔ ינֵּ ָּ֣ עֵּ ַח֙ר ב ְ ִ֨ י  י  ָּ֣ ה כ   ֵ֑נ   ִ֖י הֵּ ֶּ֥ם ֹאת  ְמַכְרת  
ם ִּֽ יכ  ְפנֵּ ִ֖ים ל  י ֱאֹלה  נ  ַחֶּ֥ ל  ה ש ְ ְחי ֶ֔ ִּֽ  )בראשית מ"ה, ה'( .ְלמ 

 כשהוא מגיע לכאןהשאלה שכל אחד מאיתנו עוסק בה בנפשו 

 שיוסף מנסה לומר לאחיו שלא להתעסק בעבר שמובןהיא 

היא גם כלפי  כוונתושהכל בסוף יצא לטובה, אבל ברור שו

אל תדאגו מפני העתיד, ולכאורה זו דרישה קשה  -העתיד 

הדאגה, הפחד. יש  -שכולנו מרגישים בה בכל לילה ולילה 

ועם סוג כזה עוד אפשר  ,דאגה באה מחששות פיסיים

אבל יש דאגה רוחנית מהעתיד והיא קשה יותר, ואני  ,להתמודד

להוכיח מפרשתנו שזו היא דאגתם של האחים, מפני רוצה 

יעקב נקבר שהעתיד; שבע עשרה שנים לאחר מכן, אחרי 

  -הם אומרים  ,ם חוזרים למצריםאחיוה

ל ... ת כ   נו  אֵֵּ֚ י֙ב ל ֶ֔ ש   ֵׁ֤ב י  ש ֵּ ף ְוה  ֵ֑ ִ֖נו  יֹוסֵּ ְטמֵּ ש ְ ו  י  ֶּ֥ר  לֶּ֥ ה ֲאש   ע ֶ֔ ר  ָּ֣ ה 
וֹ  ְלנו  אֹתִּֽ ַמִ֖  . )שם, ג', ט"ו(ג  

 -רים ליוסף והם מוסיפים ואומ

י... ִּֽ ֙ם כ   את  יך  ְוַחט   ֵׁ֤ ע ַאח  ש ַ ָּ֣ א פ   ָּ֣א נ ָ֠ נ  ָּ֡א ש   ָּ֣ ָּ֣א  א  ֙ה ש   ו ך  ְוַעת   לֶ֔ ה ְגמ  ָּ֣ ע  ר 
ֵ֑יך   ב  י א  ָּ֣ י ֱאֹלהֵּ ִ֖ ע ַעְבדֵּ ש ַ ֶּ֥ א ְלפ   )שם י"ז( ...נ ֶ֔

הם בטח גם  ., הוא כבר לא צריך להתחבאיוסף בוכההפעם ו

. חז"ל נזכרים ברגע ההתוועדות של יוסף אליהם ובבכי שלו אז

אומרים שיוסף מאז התוודעותו לאחים ובמשך שבע עשרה 

שנה נמנע מלשבת יחד ליד השולחן עם האחים בסעודות 

 - והנה שוב העסק מתפרץ ,וכיו"ב

יו ... ִּֽ ל  ם אֵּ ֶּ֥ ר  ַדב ְ ף ב ְ ִ֖ ְבך ְ יֹוסֵּ ֶּ֥ ם. ַוי ֵּ ְלכו ֙ ג ַ ִּֽ ו   ַוי ֵּ אְמרֶ֔ ָֹּ֣ יו ַוי  ֵ֑ נ  ו  ְלפ  לִ֖ ְ פ  י   יו ַוִּֽ ח ֶ֔ א 
 ִ֖ ו  ְלך  נ  ֶּ֥ נ   ים ה  ִּֽ ד  ֲעב   י"ח(-)שם י"ז .ַלִּֽ

                                                           
 ועי"ש ברש"י ובמה שהוא מפרש. 1

זה ממש מזכיר את סוף פרשת מקץ אחרי שהם מוצאים את 

ייחס מתהגביע באמתחת בנימין, ואז יוסף אומר להם ובעצם 

זה מהיצר הרע שלו, ההוא  -לכל אחד מאיתנו והדאגות שלו 

מהמשפט שהוא עומד לפניו והשלישי מהכאב. הדאגות 

  -מהעתיד הורגות את האדם 

י ַאל... נ  ִּֽ ִ֖ים א  ֶַּ֥חת ֱאֹלה  י ֲהתַ ִּ֛ או  כ   ֵ֑ יר  ה . ת   ֵ֑ ע  י ר  ַלִ֖ ֶּ֥ם ע  ְבת   ם ֲחש ַ ְוַאת  ֶּ֕
ת ַעם ֲחֹיֶּ֥ ה ְלַהִּֽ ִ֖ ֹום ַהז   י ֶּ֥ ַ ה כ  ַען ֲעש ִּ֛ ה ְלַמ֗ ה  ְלֹטב ֶ֔ ָּ֣ ב  י֙ם ֲחש   ב ֱאֹלה  ִּֽ . ר 

֙ה ַאל ת ְוַעת   ִּֽ ִ֖ם ְוא  ְתכ  ֶּ֥ל א  י ֲאַכְלכ ֵּ ִּ֛ ֹנכ  ִּֽ או  א  ֶ֔ יר  ם א ת   ָּ֣ ֵ֑ם ַוְיַנחֵּ כ  ְ ם ַטפ  ֹות ֶ֔
ִ֖ר ַעל ם ַוְיַדב ֵּ ִּֽ ב    כ"ב(-)שם י"ט .ל 

הם צריכים ניחומים ויוסף נותן להם את זה. האור החיים הק' 

אומר על המילים 'לו ישטמנו יוסף', שהמילה 'לו' מתפרשת על 

אבל אם מדקדקים במקרא רואים שבכל  - 1'פן', 'שמא'-ידינו כ

הבין את זה פעם שהיא מופיעה הכיון הוא חיובי, ולכן חייבים ל

האחים חוזרים מקבורת יעקב והם אומרים בלבם 'אנחנו  - כך

יודעים עוד איזה מחיר יצטרכו הילדים שלנו לשלם על המכירה 

הזו. לאורך כל ההיסטוריה הם ישלמו. עשרים ושתיים 

. כל הגלויות הרי הן על מכירת יוסף. 'האחרונות זה 'כסף קטן'

ום אותנו ויעניש אותנו 'הלוואי שיוסף ישט -ולכן הם אומרים 

וכך הילדים והנכדים שלנו לא יסבלו כל הדורות הבאים'. הלוואי 

ואם הוא לא רוצה להרוג אותנו אז לפחות נהיה לו לעבדים.  -

 הדאגה שלהם מהעתיד. -זה גיוואלד 

וצריך להבין איך מילותיו של יוסף אמורות לנחם אותם. בואו 

ם באמונה לקב"ה איך מתבטלי -נעסוק בחיים שלנו עצמם 

עלי שלא אדאג מהעתיד. על זה יוסף  שפיעבאופן שהיא ת

'וינחם אותם וידבר אל לבם'.  -מדבר עם האחים" 'אל תעצבו' 

'הדאגה הורגת אתכם', הוא אומר להם כמו סבא טוב שדואג 

לך שלא תדאג, אבל יש לו גם עצה, פטנט, שהוא ההבנה 

עם ובו נעמיק אבל ש'אני לא תחת אלקים'. זה הנושא שלנו הפ

 התכונן אליו.דרך עשרה בטבת שחל השבוע וצריך ל ניכנס לזה

 בשבת התענותל

הספרדים נהגו כבר בשבת שקודמת לצום להכריז עליו בבית 

הכנסת על מנת שהציבור יתכונן. אצל האשכנזים לא נהגו כן, 

 "אפתש ויגששבת פר'  

 השבתאת יציזמני כניסת ו
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מתוך אמונה שעד שיגיע הצום בהמשך השבוע בעזרת ה' כבר 

יש גם הסברים נוספים בכך, יבוא משיח והצום יתבטל ממילא. 

אבל לעסוק ביום הזה בוודאי שצריך, כדי להבין איך שצום 

 העשירי יהפוך לנו כבר לששון ולשמחה עוד לפני שהוא יגיע.

עשרה בטבת הוא הצום היחיד שיכול לחול בפועל ביום שישי 

הצומות האחרים לא חלים בימי שישי. יש  2וגם זה נדיר מאד.

יוסי ור' יהודה לגבי איך נוהגים כאשר ר'  ביןמחלוקת תנאים 

האם קודם  -היום הזה יוצא ביום שישי לגבי קבלת השבת 

מסיימים את הצום טועמים משהו ונכנסים לשבת 'כמו בני 

שבירת התענית עד לאחר ערבית. או שמחכים עם  3אדם',

שנכנסים לשבת מעונים ורק בקידוש בפועל נפסק כר' יוסי 

ת היום שוברים את הצום. יוצא מכך שבפועל זהו היום ובסעוד

לשבת  םשנכנסיכ עם שבת,הצום היחיד שטועמים אותו יחד 

  עדיין בצום.

מרתק בהלכה שיש לגבי עשרה הזה מזכיר את הדיון הגדול ו

מה קורה אם הוא חל בשבת קודש. בכל צום אחר אם  -בטבת 

הוא יוצא בשבת לא צמים אלא או שהוא נדחה או שהוא 

למעט יום הכיפורים שצמים אותו גם בשבת )כיון שזה  4דם,מוק

אינו צום של אבל על החורבן(. אפילו ט' באב שחל בשבת 

נדחה למוצאי השבת. לעומת זאת לגבי עשרה בטבת, מביא 

הוא  - 5האבודרהם )ומובא בבית יוסף( שאם הוא יוצא בשבת

דוחה שבת! הוא לומד את זה מהפסוקים ביחזקאל, כאשר 

ר עושה על דבר איתו על ענין המצור שנבוכדנצמ הקב"ה

 -ירושלים 

֩י ְדַבר ֹור  'ה ַוְיה  ש ֶּ֥ ע  י ב   ֶ֔ יר  ֲעש   ש  ה  ד  ֹחָּ֣ ית֙ ב ַ יע  ש   ה ַהת ְ ֵׁ֤ נ  ש    י ב ַ ַלַ֜ אֵּ
ר אֹמִּֽ ש  לֵּ ד  ן. ַלֹחִ֖ ב ב   ת  ם כ ְ ֗ ד  ת א  ֙ א  ת ְלך  ֹום א  ָּ֣ם ַהי ֶ֔ ֹום  ש ֵּ ם ַהי ָּ֣ צ  ִ֖ ע 

ךְ  ל  ִּֽ ְך מ  ַמֵׁ֤ ה ס  ֵ֑ ל֙ ַהז   ב  ל ב   ה א  ִּֽ ֹום ַהז   ם ַהי ֶּ֥ צ  ִ֖ ע  ם ב ְ ַל ֶ֔ ו ש   )יחזקאל  .ְירָּ֣

 ב'(-כ"ד, א'

'בעצם היום הזה' מופיע כאן פעמיים בפסוק, והוא  יהביטו

מופיע באופן דומה גם ביום הכיפורים ולכן כיוון שזה צריך 

הבית יוסף אומר שם  .בשבת צמים גם - 'בעצם היום'להיות 

הבנתי את הפסוק אבל זה אומץ 'דהיינו  - מנין לו' 'אינני יודע

. ההסבר הפשוט 'לומר דבר כזה שעשרה בטבת דוחה שבת

הוא שעשרה בטבת הוא נקודת הראשית של החורבן, 

החומות כבר נבקעו, ההתחלה ואפשר לפספס את זה. כאשר 

כולם רואים וכולם  -הבית כבר נשרף ובוער בפועל כאשר 

עם גדליה בן אחיקם  . כששארית הפליטה גולה מהארץאבלים

כולם רואים את המצב ומבינים את חומרתו, אבל שלש שנים  -

יש חשש שלא  -לפני כן, כאשר מלך בבל מתחיל לצור על העיר 

 ישימו לב.

הרעיון של  -הוא שואל  6החתם סופר אומר דבר מופלא.

אבל שבת זו שבת! אסור להתענות  האבודרהם יפה, פלאי,

 מיום הכיפוריםענית אחת חוץ יש ת -בשבת! והוא עונה 

                                                           
שנת תשע"ד, והפעם הבאה תהיה בשנת תשפ"ה הפעם הקודמת היתה ב 2

 שעד אז כבר יבוא משיח ובעז"ה כבר לא נצום.
 לא גם הדרשנים והרבנים לא יצטרכו לקצר בד"ת של הם...ימומ 3
 תענית אסתר שחלה בשבת מוקדמת ליום חמישי. 4
ולפי הלוח שלנו הוא אינו יכול לחול בשבת אלא זה יכול לקרות רק כאשר  5

)ובעז"ה כאשר יבנה מחדש לא  לפי הראיהבמקדש ודש את הח קידשו
 .נצטרך לצום את צומות החורבן(

תענית  -, שגם אותה מתענים בשבת (שהוא גזרת הכתוב)

אדם חלם חלום רע והוא מוטרד, הוא דואג מהעתיד אם חלום. 

מותר לו להתענות תענית חלום. אמנם כתוב בהלכה שהוא  -

צריך להתענות פעם נוספת על זה שהוא התענה בשבת אבל 

לבו דואב, הוא כולו  מותר לו להתענות על חלומו בשבת כי

תשעה באב ויתר הצומות  -אומר החת"ס  7שקוע בדאגות.

עוסקים במה שהיה בעבר, שהבית חרב לפני כך וכך שנים, 

ותו בשבת ואסור להתענות יר אשהיה בעבר אסור להזכ ומה

כתוב שלא מתענים ולא מתפללים על חולים  ך אףעליו. כ

אומרים  לז"שבת זו עלית העולמות. חבשבת. שבת דוחה הכל. 

אומר ו ,שכל מי שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו

פמליה של מעלה החת"ס שבכל י' בטבת יושב הקב"ה עם 

אלה 'האם השנה יבנה המקדש או שהוא שבהם עוסקים ו

זה לא עוסק בעבר אלא בעצם כלומר, ימשיך להיחרב?'. 

, וזה דוחה השנה יבנה המקדשנזכה שש -הדאגה מהעתיד 

ה גיוואלד. להבין שבתפילה שלי אני יכול להסיר את שבת. ז

אם יהיה לי משפט או לא, לא שטויות של  -דאגת העתיד 

תית לבית אלא את הדאגה האמי השידוך של הבת וכיו"ב, 

 זה דוחה שבת. -המקדש, שיהיה טעם לחיים 

כשראיתי את החת"ס הזה הבנתי שאנחנו בקבלת שבת 

ל הפיוט לכה דודי עוסק עוסקים הרי בבנין בית המקדש. כ

"מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך  - בגאולה ובמקדש

זו , ההפיכה.. התעוררי התעוררי כי בא אורך קומי אורי וכו'"

כי בשביל  -קבלת שבת שאנחנו נגיד כשאנחנו עוד בצום 

לדאוג על העתיד זה דוחה שבת. את זה אני יכול להפך, כי 

, והדאגה על העתיד תלויה ורש של העולםבת היא נק' הששה

 אל השורש וזה דוחה שבת. בהתבטלות ובחיבור שלי

 ההפכהמתוך  -דודי לכה 

חשבתי לעצמי שלפי החת"ס אפשר להבין את הפרק הזה 

בהמשך הפרק פונה הקב"ה אל יחזקאל בנבואה  ;ביחזקאל

  -שאין לה אח ורע 

ן ת ב   ִּ֛ א  ך  מ ְ ַח מ  ֵ֧ י ֹלקֵּ ִ֨ ְננ  ם ה  ֶּ֕ ד  ה וְ  א  ֵ֑ פ  ַמג ֵּ יך  ב ְ ִ֖ ינ  ֹ֙ד ַמְחַמֶּ֥ד עֵּ ְספ  א ת  ֹלֵׁ֤
ת ִּֽך   ְמע  ֹוא ד   בִ֖ ֹוא ת  ה ְולֶּ֥ ְבכ  ֶ֔ א ת   )שם, ט"ז( .ְוֹלָּ֣

מודיע לנביא שהוא עומד לקחת  ההכוונה שם היא שהקב"

ממנו את אשתו, והוא אוסר עליו להספידה או אפילו לבכות 

 ולדמוע עליה.

א ל לִֹּֽ ב  ָּ֣ י֙ם אֵּ ת  ם מֵּ ֹ֗ ק ד  ָּ֣ נֵּ א  ל ֶ֔  הֵּ ֹוש  ע  ֙ ֲחבָּ֣ ְרך  ִּֽ ה ְפאֵּ יך  תֲִַּֽעש  ֶ֔ ִ֖ ל  יך  ו ְנע 
֙ה ַעל א ַתְעט  יך  ְולֵֹׁ֤ ֵ֑ ַרְגל  ָּ֣ים ב ְ ש   ל ת   ִּֽ א ֹתאכֵּ ִ֖ים לֶֹּ֥ ש   ם ֲאנ  ח  ֶּ֥ ם ְול  פ ֶ֔  .ש  

 )שם י"ז(

הקב"ה אוסר על יחזקאל להתאבל, הוא מצווה עליו לחבוש את 

יחזקאל מביא את הנבואה על עשרה בטבת אל העם  8.תפיליו

  -בבוקר 

 .דרשות החת"ס לז' אדר 6
אולי גם מה שצמים ביום הכיפורים שחל להיות בשבת הינו דומה שהרי  7

זהו יום מחילת עוונות, יום החתימה, וכולנו דואגים מהעתיד שנחתם לחים 
מותר להתענות באותו יום  –דאגת העתיד טובים ולשלום, וכיון שעוסקים ב

 כמו בתענית חלום.
 הדין הרגיל הוא שאונן/אבל אסור לו לחבוש את התפילין שלו 8
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ל ר א  ֵׁ֤ ֲאַדב ֵּ ק   ו  ֶֹ֔ ב  ֙ם ב ַ ע  ר ה  ק  ִֹ֖ ב  ַאֶַּ֥עש  ב ַ ב ו  ר  ֵ֑ ע  ִ֖י ב   ת   ש ְ ת א  ֶּ֥מ  ר ַות  
י ית  ִּֽ ֶּ֥ר ֻצו ֵּ ֲאש   ַ א .כ  ם ֲהֹלִּֽ ֵ֑ ע  י ה  ַלִ֖ ו  אֵּ ֹאְמרֶּ֥ ה ַוי  ֙נו ֙ מ  יד ל  ֶּ֥ נו   ַתג   ה ל  ֶ֔ ל   ָּ֣ אֵּ

ִּֽה ִ֖ה עֹש   ֶּ֥י ַאת   ]מה זה הדבר הזה שאתה עושה? אשתך מתה עליך  כ  

ר במגפה ואתה אינך מתאבל עליה? הולך עם תפילין?[ ַבִ֨ ֵ֑ם ד ְ יה  ֹאַמִ֖ר ֲאלֵּ  ו 
ר ה' אֹמִּֽ י לֵּ ַלִ֖ ה אֵּ ֶּ֥ י  ה. ה  ִֹּֽ ל כ  אֵּ֗ ר  ש ְ ית י  ָּ֣ ר ְלבֵּ ַמ֮ר אֲ  ֱאֹמָּ֣ י -א  ָּ֣ -אֹדנ 
ת יםה  ל ל א  ֵׁ֤ י ְמַחל ֵּ ִ֨ ְננ  ל  ה  ַמְחַמָּ֣ ִ֖ם ו  יכ  ינֵּ ִּֽ ם ַמְחַמֶּ֥ד עֵּ כ ֶ֔ ֹון ֻעז ְ אָּ֣ י֙ ג ְ ש   ְקד   מ 

 ִ֖ ֶּ֥ר ֲעַזְבת   ם ֲאש   ִּ֛ יכ  ֹותֵּ ְבנִּֽ ם ו  ֵ֧ יכ  ְבנֵּ ֵ֑ם ו  כ  לו  ַנְפש ְ ִֹּֽ פ  ב י  ר  ֶּ֥ ח  ִ֖ם . ם ב ַ ית  ַוֲעש  
י ַעל ֵ֑ית  ש   ָּ֣ר ע  ֲאש   ַ לו   כ  ִּֽ א ֹתאכֵּ ִ֖ים לֶֹּ֥ ש   ם ֲאנ  ח  ֶּ֥ ו  ְול  א ַתְעטֶ֔ ֙ם ֹלָּ֣ פ  . ש  

ם ַעל ָּ֣ כ  רֵּ א  ו ְפאֵּ ו  ְוֹלָּ֣ דִ֖ ְ ְספ  א ת  ם ֹלֶּ֥ יכ ֶ֔ ַרְגלֵּ ֙ם ב ְ יכ  ֲעלֵּ ם ְוַנִּֽ יכ ֗ אש ֵּ ר 
 ִ֖ ְנַהְמת   ם ו  יכ ֶ֔ תֵּ ֲעֹוֹנָּ֣ ֙ם ב ַ ֹת  ְנַמק  ו  ו  ֵ֑ ְבכ  לת  ֶּ֥יש  א  יו ם א  ִּֽ ח  י ִ֨ה . א  ְוה 
ר ל ֲאש   ֹכֶּ֥ ת כ ְ ֙ם ְלמֹופֵֶּ֔ כ  אל ל  ְזקֵֵּׁ֤ ה   ְיח  ֶּ֕ ֹבא  ו  ב ְ ֲעש ֵ֑ ַ ִ֖ה ת  ש   ]כאשר  ע 

י אֲ  [- תבוא עליהם הנבואה הזו ִ֖ ֶּ֥י ֲאנ  ם כ   יַדְעת  ֶּ֕ ִּֽ י -ו  ֶּ֥ )שם  להים.-אֹדנ 

 כ"ד(.-י"ח

גם  - רש"י במקום מסביר את הנבואה המוזרה והמדהימה הזו

ו ולא תספדו כי אף אחד לא ירצה לשמוע אתכם. אתם לא תבכ

זה לא יעניין אף אחד. איזו נבואה נוראית על עשרה בטבת, 

בעצם היום הזה. אני חושב שבעומק הרעיון כאן הוא לשמוע 

'אל  -את נבואת האבל הגדולה ביותר ולהצליח לעצור את הבכי 

לא רק בגלל הסיבה שהסברנו כעת שלא ירצו לשמוע  -תעצבו' 

את מה ', אומר הנביא, 'כי אני אלמד אתכם'תכם בוכים אלא א

שלימד אותי הקב"ה איך מתמודדים עם החורבן הגדול ביותר 

 הפרק עוסק בתקופה שקדמה. 'שיש ועם הדאגה מהעתיד

אנשים לא מבינים לקראת מה  -חורבן בית המקדש הראשון ל

. 'תלמדו , לאיזה עולם קמיםהם קמים מחר בבוקר, מה יהיה

הזו של הקב"ה, כנסת אנחנו האישה  -שתי שמתה' ממני, מא

על הפרק הזה כך חשבתי  .'לכה דודי לקראת כלהישראל '

כשהתבוננתי בקבלת השבת של עשרה בטבת, ומפה נתחיל 

 את הכל.

 בחנוכההלל דיני 

ים יוסף ודרישתו מהאח -דיברנו על שני נושאים עד עכשיו אז 

שלא לדאוג מהעתיד וקבלת שבת של עשרה בטבת, אבל 

 חנוכה; -ים בו יאמרנו שיש גם נושא שלישי שאנחנו עדיין מצו

הרמב"ם עוסק בדיני הלל בחנוכה. ראשית זה מרתק שכל דיני 

כות חנוכה ההלל בחגים נידונים בהלכות חנוכה. כל הל

תוכם תופס ההלל פרק שלם, ברמב"ם הם שני פרקים ומ

ואחרי  ,בכלל באמירת הלל בחגים, לאו דווקא בחנוכהשעוסק 

שהוא מונה את הימים בהם קוראים הלל ועוד פרטים הוא 

  - אומר איך קוראים את ההלל

מנהג קריאת ההלל בימי חכמים הראשונים כך היה. אחר 
מתחיל ואומר הללויה  ,שמברך הגדול שמקרא את ההלל

בדי ה' וכל וחוזר ואומר הללו ע ,וכל העם עונין הללויה
וחוזר ואומר הללו את שם ה' וכל העם  ,העם עונין הללויה

וחוזר ואומר יהי שם ה' מבורך מעתה ועד  ,עונין הללויה
וכן על כל דבר, עד שנמצאו  ,עולם וכל העם עונין הללויה

סימן  ,עונין בכל ההלל הללויה מאה ושלש ועשרים פעמים
 , י"ב()רמב"ם הל' חנוכה, ג' .להם שנותיו של אהרן
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עמד בראש  .ןלכל קהילות תימ ד"אבשנה מונה לרב הראשי ור 43בהיותו כבן 
 .םהעמיד תלמידים רביו צנעאבהישיבה הכללית 

מקור דברי הרמב"ם בחז"ל. כשניסיתי לבדוק האם כך כפי 

שאומר כאן הרמב"ם אכן נוהגים התימנים בימינו, אמר לי 

'אתה מוזמן  -מישהו שזה רק בליל הסדר כך, והוסיף בחיוך 

לבוא אלינו תמיד בליל הסדר, אבל אני לא ממליץ לך. זה 

שנותיו של אהרן סיוט...". וצ"ל מה הרעיון בכך, ומה הרעיון של 

 אינוהרי ממתי הרמב"ם נותן בהם סימנים )הוא  -הכהן ובכלל 

 בעל הטורים שעוסק בגימטראות(?

הרמב"ם ממשיך בסדר אמירת ההלל ומסיים את הפרק 

  -במילים הבאות 

זהו המנהג הראשון ובו ראוי לילך. אבל בזמנים אלו ...
ראיתי בכל המקומות מנהגות משונות בקריאתו ובעניית 

 )שם י"ד( .אין אחד מהם דומה לאחדהעם ו
אחד מגדולי תימן,  -זה כל כך מעניין שנגיד רק במילה אחת 

גם בני תימן עצמם זצ"ל, דן בזה ש 9יחיא צלאח בי, רץרי"ההמ

זה ארוך מאד וזה הביא  -לא נוהגים כך, והסיבה היא דוגרי  כבר

לכך שאנחנו היו יוצאים באמצע התפילה וכו'. תחשבו על זה 

זה באמת ארוך.  –, בכל חוה"מ ובכל חנוכה טיו"שמדובר בכל 

  -חזור למנהג הזה לוהמהרי"ץ מתחנן 

יחד כל איש ישראל  ,בואו אחי ורעי נרוממה שמו יחדיו
ייכו ישראל אשר בך אתפאר.. נחברים, והקב"ה יתקלס מ

ואל תהי בסוד נמהרי לב הממהרים בהשלמת קריאתו בלתי 
 ם אני איה כבודי?,אֵּ אם  -ענות הללויה, ושכינה מה אומרת 

איה מוראי? הגמול הזה קויתי?  - ]מטרוניתא[ ואם גברת אני
 די לי בשאר ימות השנה שאני שוכבת קדורנית ושחורה

או הטוב ילוהן עתה שהגיע העת דודים משיקים באבא מ
ומפני קצת ההמוניים  ,לא זו הדרך בן יכבד אב ואם, ממני

גוון ויפנו  רינת ההלל אחריהוד ותפארת אשר השליכו 
 עורף לצאת החוצה...

אנחנו כמובן נוהגים כמנהגי אבותינו ולא כפי הרמב"ם, 

איך  -והזכרתי את הנושא הזה כדי לחזור למה שפתחנו בו 

מצליחים במה שיוסף הצדיק איך לא דואגים? למצב ש גיעיםמ

אומר לנו 'אל תעצבו'? איך בעשרה בטבת בשבת צמים כי 

בת בדאגה ובש ?מאמינים שאני יכול להפוך את הכל ולתקן

מהעתיד כן צמים כמו בתענית חלום כי אני יכול לתקן את מה 

 שחלמתי. איך מגיעים למדרגה הזו?

 בראש חודשהלל 

התשובה הקלאסית למה בעצם אנחנו אומרים בעצם הלל? 

כשיש שמחה אומרים הלל, נכון? אבל אם  שזה בגלל השמחה.

נקשיב פעם למילים של פרקי ההלל, לא בטוח שאנחנו היינו 

  -בוחרים אותם כתיאור לשמחה 

א ְמצ  גֹון א  ה ְוי  ר  י, צ  נ  או  אֹול ְמצ  י ש ְ רֵּ ת ו ְמצ  ו  י מ  ְבלֵּ י, ח  נ  פו   .ֲאפ 
  )תהילים קט"ז, ג'(

ת ֹלא נְ  ו  ה  ְוַלמ   י י   ַרנ   ס ְ ֹר י  י.ַיס  נ  נ   )שם קי"ח, י"ח( ת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-18
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%A2%D7%90
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בפסוקי ההלל ? ויש עוד הרבה דוגמאות פה שמחההאיפה 

יותר לתשעה באב. שאלנו קודם על שמתאימות לכאורה 

הרמב"ם מדוע הוא השאיר את העיסוק בהלל להלכות חנוכה, 

בפרק האחד לפני אחרון בסדר זמנים ולא הביא את זה קודם 

וכו'.  , ראש חודשלכן בתוך ההלכות שנוגעות לפסח, סוכה

לרמב"ם יש הרי סדר מאוד ברור בסידור ההלכות שלו, הוא 

  אז איך אני אמור למצוא את ההלכות של ההלל? -מאד מסודר 

על חנוכה כתוב 'קבעום בהלל והודאה', ולענ"ד הרמב"ם הבין 

שבחנוכה קבעו את רעיון ההלל, מהו ההלל ומזה בא הסדר 

 אצלו.

כנסת אחד  מרא בתענית מספרת על רב שהגיע לביתגה

. זה אגב המקור בר"ח הללשם בבבל, וראה שהיהודים אומרים 

 -לדיון האם אומרים הלל בר"ח או לא 

רב איקלע לבבל חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא סבר 
לאפסוקינהו כיון דחזא דקא מדלגי דלוגי אמר שמע 

 )תענית כ"ח:( מנהג אבותיהם בידיהם... מינה

 ,המנהג הוא מצד שמחה למה הוא רצה להפסיק אותם? אם

אז מה מפריע לך שהם אומרים הלל ושמחים? אגב, מכאן 

שאמירת הלל בראש חודש היא מנהג ולא להלכה לומדים 

, וכיון שכך, כבשאר הימים הטוביםמדברי חכמים מצווה 

אומרים הרמב"ם והשו"ע, לא מברכים על אמירת ההלל בר"ח, 

כיון  ,ענא רבא אין ברכה על חביטת הערבהממש כמו שבהוש

מה איכפת לרב שהם אמרו את  -שזהו מנהג בלבד. בכל מקרה 

מה מקור מנהג אבותיהם? וכאמור והפסוקים הללו מתהילים? 

למה לקחו את הפסוקים הללו? האלו  -מה זה ההלל בכלל 

  !פסוקים שמחה?

היא אחת המילים שגם שהמילה 'הללויה' כולנו מכירים את 

 שרים אותהאפילו ים אימצו לשפתם ולא תרגמו אותה והם יהגו

 'הללויה'?  -הזו מה פירוש . בכל הזדמנות

שמסתיים ושבי ביתך" אנחנו אומרים בכל יום את "אשרי י

   -בפסוק 

ְדש   ם ק  ר ש ֵּ ש   ל ב   ְך כ   רֵּ יב  י ו  ר פ   ת ה' ְיַדב   ַ ל  ה  דת ְ ע  ם ו   .ֹו ְלעֹול 
  )קמ"ה, כ"א(

התוספת 'ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה" היא 

למה מוסיפים את זה שם?  10תוספת ממזמור קט"ז שבהלל.

מהי התוספת הזו של 'הללויה' שחותמת את את ה'אשרי יושבי 

 ביתך'?

 מעלמא דאיתכסיאיסורים י

שמחה שמגיעה מההבנה  הואזה דבר גיוואלד. ההלל  ,תשמעו

קשורה לשם י"ה. יש פסוק בתהילים הכי עמוקה בעולם ש

  -שאומר 

ו   נ  ד  ְ ְתך  ְתַלמ  ֹור  ת  ה  ו מ  ו  י   נ  ר  ַיס ְ ר ת ְ ר ֲאש   ב  י ַהג   רֵּ  )שם צ"ד י"ב( .ַאש ְ

זה הרי אותו דוד המלך שאומר את הפסוקים והוא שאומר 

סרנו יה'? יש הבדל יתמיד 'הללויה', למה כאן הוא אומר 'תי

                                                           
כמו גם פסוקי הפתיחה שאינם חלק מהמזמור הזה אלא הוספו לו )פ"ד,  10

 קמ"ד, ט"ו(.-ה', ו
על השמחה שיכול האדם ומן הראוי להמשיך ולעיין שם בפרק כ"ו בתניא  11

 גיע גם כשהוא כל כולו בעצבות ודאגות.לה

בין כל מיני תרגומים ושירים של מהותי בין תורתנו הקדושה ל

מסביר את הפסוק הזה בפרק כ"ו יע"א זהתניא בעל גוים; 

'איך  -כשהוא עוסק בשאלה שאנו עוסקים בה הפעם  בתניא

שאנחנו דואגים?', ואז הוא אומר את המילים בזמן שמחים 

  -הבאות 

 ֵּ ל  מ   ה מ  ג  א  ְדנו ד ד ְ ב ְונ  צ  ל ע  כ   ֹו מ  ב  ר ל  ה ְלַטהֵּ עו צ  ה ַהי ְ צ  נ ֵּה עֵּ י ְוה 
ֹל ַמֲאַמר ַרַז"ל ַעת ֹזאת ַלכ  י, ֻמד ַ ְמזֹונֵּ י ו  י ַחי ֵּ נֵּ ו  ב ְ ל  א, ַוֲאפ  ְלמ  ע   ד ְ

י " ו לֵּ א, ְלַקב  ר  ְגמ  ו  ב   ְרש  ה" כו', ו פֵּ ֹוב  ְך ַעל ַהט  רֵּ ב  מ ְ ם ש   ש ֵּ כ ְ
ם זֹו  י ג ַ ית. כ   ְראֵּ ית ְונ  ְגלֵּ ה ַהנ   ֹוב  ְמַחת ַהט  מֹו ש   ה, כ ְ ְמח  ש   ב ְ

ה, ַרק יא ְלטֹוב  י ה  ר, כ   ש   י ב   ינֵּ ית ְלעֵּ ְראֵּ ית ְונ  ְגלֵּ ה נ  ינ  אֵּ ]הטובה  ש  

א  הזו היא כל כך גבוהה, והיא[ ְלמ  ע  ה מֵּ ַמְעל  ל ְ א ש   ְסי  ַ ְתכ  א  א ד ְ ְלמ  ע  מֵּ
א ְלי  ְתג ַ א  ]יש עולם רוחני שעוד איכשהו אפשר להבין אבל יש עולם גבוה  ד ְ

הו א  ת לראות אותה[שממנו באה השפעה רוחנית שאי לנו אפשרו ,יותר ש  
"א י"ו הֵּ ם ה' היא הגילוי פה בעולם שלנו[ -ה ו]ו' היא ההשפעה הנ ו  ֵּ ש   מ 

"א א הו א יֹו"ד הֵּ ְסי  ַ ְתכ  א  א ד ְ ְלמ  רו ְך הו א, ְוע  "ה ב   י   שהן]  ֲהו 

ַמר החכמה ובינה[ א  ר " ְוז הו  ש   ב  י ַהג   רֵּ ו  י  ַאש ְ נ  ר  ַיס ְ ר ת ְ " ֲאש   ה 
 וגו'.

 -'התחת אלהים אני'  -עלמא דאיתכסיא באים מהייסורים 

ה כל כל, האדם אינו שהם באים מעולם נסתר ועליון גבו ומפני

וזה הניסיון שלנו,  –הטוב בעיני הבשר שלו מסוגל לראות את 

'אין אך בעומק כשאנחנו אומרים 'שהכל לטובה', אין הכוונה 

ובה זו לט' -אלא אנחנו מתכוונים לומר דבר, גם כן לטובה', 

 '.עמוקה ועליונה

ְמרו  ַרַז"ל ן א  כֵּ ר:  ְול  תו ב אֹומֵּ ם ַהכ   יה  ים ֲעלֵּ ו ר  ס  י  ים ב ְ ח  מֵּ ְ י ַהש   כ  
תוֹ  ְגבו ר  ש  ב   מ  את ַהש    צֵּ יו כ ְ  )תניא שם( 11""ְואֹוֲהב 

ההלל הוא פרקי השמחה הבאים מהביטול המוחלט לקב"ה. 

? מתי אני יכול לשמוח בהמון דברים, אבל מתי אני שמח באמת

יה'. אם אני  -'הללו -רק ב -השמחה שלי אמיתית לגמרי? 

הרי  -ו"ה  -מהלל ושמח ועדיין יש לי בהלל הזה השגה והבנה 

שעדיין אין זה הלל. ראש חודש הוא הרגע שבו הלבנה מתכסה 

לגמרי ונולדת מחדש. מבחינה אסטרונומית כל ילד יודע 

ר את שכיסויה של הלבנה נגרם מכך שהכדור הארץ מסתי

, כלומר כאשר לנו יש ירח ולכן יש לנו חושך 12הלבנה מהשמש

הרגע שבו הירח מתחיל  הוז ,ליל ט"ו של החודשבמלא ויפה, 

נכון שלי עכשיו יש  -. עם ישראל בר"ח אומר ללבנה להתמעט

חושך, אבל זה בגלל שאת עכשיו מכוונת כנגד השמש. התקע 

הלל כי  נכנס את השקע. אני לא רואה אותך אבל אני אומר

'אפפוני חבלי מות, מצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא'. 

ורק אז מתגלה ש'אני  -איפה אתה?  -וממשיכים 'אנה ה' ' 

 ביטול מלא.עבדך, בן אמתך'. 

חשבתי לעצמי הרבה פעמים שדוד המלך מתאר בתהילים את 

. מי עוד יכול לומר 'אפפוני חבלי מות... הצדיק דיבורו של יוסף

אבוא בם  -תי. פתחו לי שערי צדק יסור יסרני יה ולמות לא נת

 -אודה יה'. וכן 

וֹ  ם ַחְסד  י ְלעֹול  י טֹוב כ    .הֹודו  ַליהוה כ  

הרגע שבו הירח נמצא בין כדור הארץ לשמש על זהו מולד הלבנה שהינו  12
המישור הגיאומטרי המכיל את מסלולו של כדור הארץ  אותו קו אורך של

 סביב השמש.
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נעלם ולכן המבחן שלנו הוא לומר ה'  לשחסדו זה רק יוסף. 

 יה'. -'הללו

 הוא קודש קודשיםודי היכל 

 םאומר שיש להגיד את זה מאה עשרי ,הרמב"ם, כפי שראינו

אהרן הוא מודל  -ושלש פעמים, כמנין שנותיו של אהרן 

הראשונה שמשה נשלח להיפגש עם  השמחה בעולם. בפעם

אהרן, הישר מהסנה, הוא דואג על תגובתו של אהרן והקב"ה 

  -אומר לו 

נ ֵּה ... ם ה  וֹ  ְוַגֵׁ֤ ב ִּֽ ל  ַמֶּ֥ח ב ְ ִ֖ ְוש   ֲאך  ך  ְור  את ֶ֔ ְקר  א ל  ֙א ֹיצֵָּּ֣ )שמות ד',  .הו 

 י"ד(

אין כאן מילים גבוהות, אלא ביטול כלפי אחי הצעיר מתוך 

הכל ולכן יש מקום פה גם לי וגם ההבנה שהקב"ה מנהל את 

 'כי האלהים שלחני', -'אל תעצבו', למה?  -לו. וכך אצל יוסף 

'אנכי  - . מה שאני צריך לעשות הוא'התחת אלהים אני'?כי 

חשבונות של איך אכלכל אתכם ואת טפכם'. אתם עושים 

לקב"ה,  מתי תבינו את הביטול המוחלט -וכו'  םנצמצם נזקי

ת לנקודה תיד צריכים להיות מתועלשכל הדאגה מהע תבינו

להכריע בדיון שדנים בפמליא שבתפילות שלי אני יכול  -אחת 

של מעלה האם יבנה בשנה הזו בית המקדש. הדאגה שלי 

 מהעתיד מביאה לביטול שלי אליו ואז אני אומר הלל.

ל הוא בחנוכה, שאז מצאנו פך שמן חתום לעיקרו של הה

ר' שלמה ל מפורסמיםשיר והאמירה יש ג. בחותמו של כה"

  -קרליבך 

 .םאבל כל יהודי הוא קודש קודשי שלא כל יהודי הוא קדו

זה הביטול הפנימי  קדש קדשים זה הכהן הגדול, אהרן הגדול. 

נכנסו ששמדבר על הכהנים בפרק  ,לכן שםהמוחלט לקב"ה, 

למקדש בחנוכה, שם בחר הרמב"ם לדבר על ההלל, כי זהו 

 י"ה הוא כל העבודה שלנו בחיים.אהרן. 

מנהג אבותיהם 'רב הבין שאמירת ההלל בבבל נובעת מכך ש

הם הוא מגיע מארץ ישראל ויצחק ויעקב. מאברהם  - 'בידיהם

מתחילים להתפלל בכל אנחנו בבבל ואומרים הלל בר"ח. כש

מקדימים  -בשחרית 'ובא לציון גואל'  כשמתחילים ,יום מנחה

'ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללו יה' לזה את הפסוק 

  -מההלל. שם זה מופיע אחרי הפסוקים 

יב לַ  ש   ה א  ל   'ה-מ  י ע  ְגמו לֹוה  ַ ל ת  ם . יכ   א ו ְבש ֵּ ש    ו עֹות א  ֹוס ְיש  כ 

א ה' ְקר   י"ג(-י"ב ז,)קט" .א 

עשרה בטבת יכול לחול בשבת כי שבת היא הכוח שנותנים 

ועשית כל מלאכתך' ליהודי לא להיות פה בעולם הזה החומרי. '

 . אתה לא מפה. 'יהודי של שבת'מלאכתך עשויה. אתה שכל  -

עשרה בטבת הוא כוח שכאשר הוא מופיע בשבת הוא השבת 

עכשיו האם השנה  השבת, הכח להבין שהקב"ה יושב ודן של

האם 'יבנה? הוא או שהשנה  13יחרבימשיך וימשיך החורבן, 

ולים שאתם יכ', ובעצם לנו אומר יוסף לאחיו ',אתם מבינים

  .?'י"ה-לשנות הכל כאשר אתם בטלים ל

 

                                                           
 כאילו נחרב בימיו'.כל דור שלא נבנה בימיו '-כיון ש 13

 לויות''הל ושלש םעשרימאה 

, נשיא כל הלווים. מגיע יהודי למשכן מאהרןלומדים את זה 

יש תפקיד שם וללווים  -ומביא קרבן של מצורע וחטאת ואשם 

פעם  123יה, -על כל קרבן, לומר ניגון לאותו יהודי. הללולשיר  -

שמחה  אותה כמנין שנותיו של אהרן. חז"ל אומרים שעל

הוא זכה לאורים ותומים  חיוששמח בלבו לראות את משה א

זה  -זה נראה קצת מוזר לנו , ללמעלה. הי"-שהם הכוח לכוון ל

אולי לא כל יהודי הוא אבל זו הנקודה.  מן הוקוס פוקוס כזה?

 .יםשקדוש, אבל כל יהודי  הוא קודש קוד

מבטא את הוא  -אהרן הוא ספירת ההוד, היופי  באושפיזין

 על"מלשון להודות. וכאשר הוד הביטול, את ההשתחוויה. 

  -, אזי ההוד לא מופיע

י ... ח ֶ֔ ַל֙י ְלַמש ְ ְך ע  ֵׁ֤ ְהפ ַ י נ  ֗  )דניאל י', ח'( ...תְוהֹוד 

קבל ד נכך מתואר החורבן שם. ואם נהפוך את אותיות הו"

והדוה בנידתה'. תפקידו של ' -זה היה דוה לבנו', וגם  דו"ה. 'על

 -אהרן הוא להוציא אותי מהטומאה, להוציא אותי מהדוה 

את סדר האותיות ונהפוך אם נשנה כך והודי נהפך עלי'. ו'

 'שמחתי'. -במילה 'משחית' נקבל 

 ,מהעתיד צריך להיכנס את דמותו של יוסף הצדיק םיכשדואג

'אל  בה , שקוראים'אליו יהודה שיגו'שבת פרשת בבייחוד 

כאשר  ,בעשרה בטבת שחל בערב שבתשחלה ו ,תעצבו'

קבלת השבת עוד נותנת את הטעם להבין את מה שאמר 

כנסת  ,עצמו על רעייתוה לקב"הקב"ה ליחזקאל על אשתו ולו 

  -ישראל 

 .'יה – הללו' , אלא'אל תעצבו'

הפך את הכל ושכל  הלשמוע איך הקב"שנזכה גם אנחנו 

התהפך ונתפוס שכל הרעה מגלמת בתוכה טוב  'תיסרנו יה'ה

כזה גדול מעלמא דאתכסיא, ואנחנו בעבודה שלנו פה, 

בהתמודדויות היומיומיות שלנו בגלויות של כל אחד הבאנו את 

 יה.-ם הללומים ושלש פעריהכל למאה עש
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