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ׁשּבעֹונֹותיהם לּבנים ֲִֵֶֶַַָאֹוי
היכלי את וׂשרפּתי ּביתי את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָהחרבּתי

שלמה טובתם שאין הרשעים ארורים

ישראל תרבות מול מצרים תרבות
הסיפור הוא אחר, משהו ועושה אחד משהו שאומר פרעה, של הסיפור
הפרשיות בכל כולן. הגלויות כל של הסיפור גם הוא כולה. מצרים של
הטבחים שר התנהגות. אותה את רואים אנו מצרים שרי את המתארות
ה' עׂשה הּוא אׁשר וכל אּתֹו ה' ּכי אדניו "וּירא – יוסף עם שה' ְְֲֲִִֶֶַַָֹֹֹמכיר
של ברגע לו מפריע לא זה כל ביתו. את מנהל הוא ולכן – ּבידֹו" ְְִַַָמצליח
בסגולות מכיר הסוהר בית שר גם שנה. ל-15 לכלא יוסף את לזרוק שקר
ּבאׁשר ּבידֹו מאּומה ּכל את ראה הּסהר ּבית ׂשר "אין יוסף: של ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהמיוחדות
לשחרורו לפעול לו גורם הדבר האם מצליח". ה' עׂשה הּוא ואׁשר אּתֹו ְֲִִֶֶַַַֹה'
שיוסף יודע המשקים שר גם לצרכיו? אותו מנצל רק שהוא או מהכלא,
ׂשר זכר "ולא זאת ובכל ּפתרנים". לאלהים "הלֹוא לאלוקים: ְְֲִִִֵַַָֹֹֹמחובר
את מזכיר הוא לפרעה לעזור כשצריך רק וּיׁשּכחהּו". יֹוסף את ְְִִֵֵֶַַַָהּמׁשקים
"ארורים נאמר: עליו הּטּבחים". לׂשר עבד עברי "נער גנאי. בלשון ְְִִִֶֶַַַַַָיוסף

בזיון" בלשון מזכירו שלימה, טובתם שאין שם)הרשעים .(רש"י

הוא ובעצמו. בכבודו מפרעה מגיע המעשה לבין הידיעה בין הזה הפיצול
ּבֹו" אלקים רּוח אׁשר איׁש כזה "הנמצא יוסף: עם אלוקים כי (בראשיתיודע ְֱֲֲִִִֶֶַָָֹ

לח) שלומא במדינה אבל לאכולמתעבים. מסוגלים לא אחיו. ואת יוסף את
האכלים ולּמצרים לבּדם ולהם לבּדֹו לֹו "וּיׂשימּו אחת. בסעודה לחם ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹאתם
הוא תֹועבה ּכי לחם העברים את לאכל הּמצרים יּוכלּון לא ּכי לבּדם ְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאּתֹו

לב)למצרים" מג .(בראשית ְְִִָ

המקדש בית של הרוחני החורבן
מתרבות היציאה ועל מצרים יציאת על בנויה ישראל עם של התרבות

הנ בין חיבור על בנויה שלנו שהתרבות כיוון החיים,מצרים. לבין שמה
והרגש. המעשה לבין ההבנה שבין פיצול של היא המצרית התרבות ואילו

מחויבים אנו כן ועל המקדש, בית של הרוחני החורבן הוא הזה הפיצול
היום. עד מצרים מתרבות לצאת

חכמינו סיפרו הפיזי לחורבן שקדם המקדש בית של הרוחני החורבן על
ּבת-קלא נפקא נבוזראדן: דעתו זחה ירושלים חורבן אחרי כי ואמרו ְַָָָָבגמרא
טחינא, קימחא קלית, קליא, היכלא קטלּת, קטילא, "עּמא ליּה: ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָואמרה

מ"א)טחינת" א רבה איכה ע"א. צו נחרב(סנהדרין כבר המקדש שבית לך דע – ְִָ
החורבן של מסממניו ואחד ובמעשה. בפועל אותו שהחרבת קודם רוחנית
זה כל ההפוכה. ההתנהגות לבין באלוקים האמונה שבין הנתק הוא הרוחני
אותו רואה כך וארץ. שמים חיבור הוא המקדש בית של עניינו שכל בגלל
המחבר הסולם את בחלום יעקב רואה כך בהר. נושק ענן מרחוק, אברהם

העולמות. בין ניתוק הגמור, ההפך הוא החורבן וכל וארץ. שמים

ה' בעיני הרע ויעש – ְִִָצדקּיהּו
המלך צדקיהו גם חייהם באורחות מבטאים הזה הרוחני החורבן את
גדול, צדיק של שם שנושא צדקיהו, הכובש. המלך נבוכדנצר וגם שנכבש

במעשיו" "מושלם לצדיק ע"ב)נחשב יא ששואל(הוריות גדול מאמין הוא .
יודע הוא עליו. להתפלל ממנו ומבקש ה', ציווה מה ירמיהו הנביא פי את
את־יהּוכל צדקּיהּו הּמלְך "וּיׁשלח האחרים. כל לעומת אמת נביא AַBְִִֶֶCְֶַָDְִַַשירמיהו
התּפּלל־ לאמר הּנביא אל־ירמיהּו הּכהן בן־מעׂשיה ואת־צפניהּו HְְְֶַָָIֲֵֶַָֽJַֹKְְִֵֶָLַָMִֵNְְִֶֶֶֶַֹּֽבן־ׁשלמיה

אלקינּו" אל־ה' בעדנּו לז)נא .(ירמיהו ָDֲַKֵֶMֱֵֹֽ
הרע "וּיעׂש הרעים. יועציו לקול שומע הוא למעשים מגיע כשצדקיהו ַַַַָאבל
עם ברית וכורת נבוכדנצר עם הברית את מפר הוא אלקיו". ה' ְֱֵֵָֹּבעיני
האמת. נביא ירמיהו של לנבואה בניגוד הרצּוץ, הּקנה מׁשענת ְִֶֶֶַָָָמצרים,
עומדים לא כצפוי, המצרים, כי ירושלים. חורבן היא הישירה התוצאה
על כועס נבוכדנצר הבבלים. מול במלחמה לו לעזור באים ולא בהסכם
במקדש חמתו את ומכלה בשבועתו, עומד שלא צדקיהו, של הבוגדנות
עם ביחד אותם שוחט ירושלים, בתושבי חמתו את מכלה הוא ובירושלים.

ההפך. את ועשה האמת את שידע המלך עיני את ומנקר צדקיהו בני
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בעולם ה' מלכות על נבוכדנצר הכרזת
חייו אחד מצד הזה. המוזר הניתוק את חייו באורח מבטא נבוכדנצר גם
אומר יצחק שרבי עד ה', נפלאות ובפרסום באמונה עשירים הרוחניים
ׁשאלמלא טמיא, ׁשחיק רׁשע, אֹותֹו ׁשל ּפיו לתֹוְך רֹותח זהב "יּצק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻבגמרא:
ׁשאמר ותּוׁשּבחֹות ׁשירֹות ּכל לגּנֹות ּבּקׁש ּפיו, על ּוסטרֹו מלאְך ּבא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלא

ּתהּלים" ּבספר ע"ב)ּדוד צב .(סנהדרין ְְִִִֵֶָ

בעשרה
אנו בטבת
לכוון צריכים
הגויים על גם
מלא שפיהם
שבחים
לאלוקים,
אבל לתנ"ך,
הם באו"ם
נגד נלחמים
עם של זכותו
ישראל
במקום
המקדש
ומתנגדים
לבנייה
בירושלים

כמו ההמון בעיני נראה נבוכדנצר אבל כזה, דבר לומר קשה
אף להיראות עלול היה הוא המלאך ואלמלא המלך, דוד
הפסוקים הם נבוכדנצר שאמר הדברים המלך. מדוד יותר
ּכמה "אתֹוהי שחרית: תפילת את מתחילים אנחנו ְִָָשבהם
וׁשלטנּה עלם מלכּות מלכּותּה תּקיפין ּכמה ותמהֹוהי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָרברבין
חזקים, כמה ונפלאותיו גדולים כמה אותותיו ודר". ּדר ְִָָעם

דורות. לדורי הוא ושלטונו העולם כל על היא מלכותו

לכל במכתב נבוכדנצר כותב הללו הנפלאות המילים את
ארעא, ּבכל דירין ּדי ולּׁשנּיא אמּיא עממּיא "לכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻהעולם.
מיציאת התפעל הוא כמה להם מספר הוא יׂשּגא". ְְְִֵָׁשלמכֹון
את העולם לכל ופרסם האש מכבשן ועזריה מישאל חנניה,
אלהא עּמי עבד ּדי ותמהּיא "אתּיא אלוקים: של ְְֲֲִִִִַַַָָָָָשבחו
עמי שעשה המופלאים האותות להחויה". קדמי ׁשפר ְְֲֳִַַַָָָָָעּלאה,

לכולכם. אותם לפרסם ונכון ראוי העליון, האלוהים

היהודים אלוהי על רע שידבר למי אבוי
שיאמר מי לכל צו ומוציא זו בהודעה מסתפק לא ְְֶַַנבּוכדנּצר
ולּׁשן אּמה עם כל ּדי טעם ׂשים "ּומּני האלוקים. על רע ְְִִִִִֵַָָָֻדבר
הּדמין נגֹוא ועבד מיׁשְך ׁשדרְך ּדי אלההֹון על ׁשלּו יאמר ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּדי

כט)יתעבד" ג, שכל(דניאל ולשון, אומה כל על צו יצא וממני . ְֲִֵ
ועבד מיׁשְך ׁשדרְך של האלוקים על רעה מילה שיאמר ְֲֵֵַַַַמי

ועזריה)נגֹוא מישאל יׁשּתּוה".(חנניה נולי "ּוביתּה לגזרים. ייחתך ְְְְִִֵֵַַָ
אלה איתי לא ּדי קבל "ּכל אשפה. מקום ויהיה ייהרס ֱֳִִֵַָָָביתו
להציל שיכול אלוהים אין שהרי ּכדנה", להּצלה יּכל ּדי ְְֳִִִַָָָָָֻאחרן
ועזריה מישאל חנניה, את הציל שאלוקים כמו מאמיניו את

האש. מכבשן

ישראל? מלך דוד לפני חשוב הזה המת הכלב ומה
הזאת הסתירה את נבוכדנצר? של הרבה רצחנותו עם מסתדר זה כל איך
שפרסומי מבינים הם פיו. את סותמים והם לסבול, המלאכים יכולים לא
גדול. ה' חילול אלא ה', קידוש באמת לא הוא נבוכדנצר שעשה ניסא
דיבורים בין גמור בניתוק לחיות אפשר כי מלמד שלו הניסא פרסומי

ואכזריים. מרושעים חיים לבין ונשגבים גבוהים

יהוידע בן בניהו בספרו שואל זיע"א, חיים יוסף רבי ותפארתנו, עוזנו גאון
ׁשירֹות ּכל "לגּנֹות שביקשו נבוכדנצר שבחי על לומר אפשר ְִַָאיך
ומה הבר אצל לתבן מה ודאי האמת לפי "הנה ּדוד"? ׁשאמר ְְִֶַָָָותּוׁשּבחֹות
זמירות ונעים דמלכא בדיחא ישראל מלך דוד לפני חשוב הזה המת הכלב
דמיון ומה נוראים, סודות מלאים וכולם הקודש ברוח הם שירותיו כל אשר

זה?". עם זה וערך

פתאים של התלהבות
ויסודיות, חשובות תשובות שתי חי איש הבן בעל משיב הללו השאלות על
להתפעל באמת ועלולים בחיצוניות מסתכלים בני-אדם כי ואומר
ברצח, מלאים היו שחייו המת", "הכלב הרשע, נבוכדנצר של מהשבחים
להיחשב עלולים נבוכדנצר שבחי הפתי, ההמון בעיני ובמוות. באכזריות

ממשלתו. גודל בגלל המלך דוד של מהשבחים יותר

הוא אז הכמות, וגדול ארוך שבח עוד לשבח מניחו היה שאם הכוונה "אך
המלך דוד שירות אדם בני לפני מגנה שהיה בשירו אח"כ מתגאה היה

של מזמור מן ארוך יותר הכמות גדול שיר עשיתי אני אומר שהיה ע"ה,
של סודן יודעין שאין הפתאים העם המון בעיני וגם ישראל, מלך דוד
הגדול המזמור מן גדול יותר שיר עשה זה לומר הגנאי נראה היה הדבר
שיעור שלו שבח יגיע שלא וסטרו מלאך בא ולכך ע"ה, המלך דוד שאמר

אחד". פסוק

גנובה רוחניות
של הרוחניות כל כי ותפארתנו, עוזנו גאון מסביר עוד
לא הפתי ההמון גם זה ואת ישראל, מעם גנובה נבוכדנצר
באה אלוקים על העכו"ם נבוכדנצר של ההכרה כל יודע.
עם הייתה הבעיה מדוד. באה לאלוקים השירה כל מישראל,
מקור שעזבו הללו, הגדולים הצדיקים של בניהם ובני בניהם
את לנבוכדנצר והשאירו נשברים, בורות לחצוב חיים מים

כהפקר. הללו הרוחניים האוצרות

ו המוליד הוא היה לא שאמר אלו דברים דגם מחדש"ודע
האל הדברים את גנבה שלו והקליפה השר אלא אותם,
רשע. אותו של בפיו הדברים ושמה ע"ה, המלך דוד משירות
ודר' ּדר עם וׁשלטנּה עלם מלכּות 'מלכּותּה שאמר מה ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוהוא

התהלים מן זה שלו השר י"ג)גנב 'מלכותך(קמ"ה מפסוק
הדברים הן והן ודור'. דור בכל וממשלתך עולמים כל מלכות
ּכמה ותמהֹוהי רברבין ּכמה 'אתֹוהי שאמר ומה ְְְְְְִִִִַָָָממש.

מפסוק אותם גנב ד')תּקיפין', ּגדלֹות(קל"ו נפלאֹות 'לעׂשה ְִִַUֵֹIְִָDְֹD
אלהי ה' אּתה| עׂשית| 'רּבֹות ומפסוק חסּדֹו'. לעֹולם ּכי NMְִָDְַַֽIָBִַָָIDֱַֹUְַלבּדֹו

אלינּו' ּומחׁשבתיָך ו')נפלאתיָך אלו(מ' במקראות וכיוצא , ְְִֶֹֽLְְַֹHֶXֵֵL
כלום". חידש ולא התהלים מן גנוב הכל ונמצא הרבה,

ּכאחד ּכּלם – ְְֶָָָֻקדּוׁשה
ובתשבחות בשירות מלהמשיך נבוכדנצר את עוצר המלאך
גם להיות שאפשר לחשוב ממנו ילמדו לא שאנשים כדי
ומחריב. וחומס שגוזל אכזרי רוצח וגם לאלוקים קשור
חיים לאלוקים ונשמה נפש בנימי קשור להיות אי-אפשר
טעות זאת בדמים. המקדש בית את ולהחריב עולם ומלך

ושממה. חורבן העולם את למלא שעלולה נוראה רוחנית

ּבקדׁשה ה' את לשבח שמקפידים למלאכים במיוחד נמסר זה ְִָֻודבר
ּבנחת ליֹוצרם להקּדיׁש לזה. זה רׁשּות "ונֹותנים בזמרה ּבׁשירה, ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָּובטהרה,
ואֹומרים ּבאימה עֹונים ּכאחד ּכּלם קדּוׁשה ּובנעימה. ברּורה ּבׂשפה ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֻרּוח.
טומאה של באופן שנאמרים שבחים לסבול יכולים לא הם ְְִָּביראה".

שירותיו. את עוצרים והם ופירוד, רשעות ועצבות,

הּצּבּור, מן ׁשּפרׁש ְְִִִַַָּפלֹוני
צּבּור בנחמת יראה ְְִִֶֶַַָאל

בימינו בירושלים לבנות שלא הגויים גזרות על צומות
הנצרות מאתנו שגנבה הרוחניות את גם לנו מזכיר נבוכדנצר של סיפורו
הם היום צמים שאנו שהצומות בגלל זה וכל שלהם. הרצחנות את וגם
הנביא מלמד כך בימיהם. שהיה למה ומתאים בימינו שקורה מה על גם

את בתשעהזכריה לצום צורך שאין ראשון בית חורבן אחרי ישראל עם
בנוי היה השני שהבית כיוון בו, נחרב הראשון שהבית למרות באב,
שהיו תאריכים על-פי נקבעו הצומות כי הגמרא למדה מכאן בימיהם.
אם צמים. – שמד יש בימינו אם בימינו. שקורה למה שייכים אבל בעבר,
ברצון תלוי - זה ולא זה לא אם צמים. לא – בנוי מקדש בית בימינו

הציבור.



התשב"ץ כתב רעא)וכן סימן ב חלק נביאים(שו"ת שתקנת ספק "אין
קבועה תקנה אלא בלבד בבל גלות זמן על היתה לא צומות בארבעה
הצומות אח"כ ויחרב יבנה אפילו חרב, המקדש בית שהי' זמן כל היתה
תחילת על גם צמים אנחנו בטבת עשרה ובצום לעולם". הם קבועים הללו

בטבת. בעשרה היה שלא אע"פ ירושלים על רומי מלך של המצור

מלא שפיהם הגויים על גם לכוון צריכים אנו הללו שבצומות נבין מכאן
עם של זכותו נגד נלחמים הם באו"ם אבל לתנ"ך, לאלוקים, שבחים
לנתק שמכוונים גויים בירושלים. לבנייה ומתנגדים המקדש במקום ישראל
לכוון צריך אלה על המקדש. ולמקום לירושלים לארצו, ישראל עם בין

הקרוב. בטבת י' בצום

כל הימים אלו "וכל ברורה: המשנה כתב לימינו השייכות על
הפיצול
שבין
לבין ההבנה
המעשה
והרגש
את מלווה
אומות
עד העולם
וזה היום,
החורבן הוא
של הרוחני
בית
המקדש

לעורר כדי בהם שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל
למעשינו זכרון זה ויהיה התשובה דרכי על לפקח הלבבות
להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים
כמו להטיב נשוב אלו הדברים שבזכרון הצרות אותן ולנו
כל חייב ולכן וגו'. אבותם' עון ואת עונם את 'והתודו שנאמר
ולשוב במעשיו ולפשפש הימים באותן לבו אל לשום איש
את ד' 'וירא נינוה באנשי כמש"כ התענית העיקר אין כי בהן
נאמר, לא - תעניתם' ואת שקם 'את חז"ל: ואמרו מעשיהם'.
לכן לתשובה הכנה אלא התענית ואין מעשיהם'. 'את אלא
ובדברים בטיול הולכים מתענים שכשהם האנשים אותם
לפטור אין מקום ומכל העיקר. והניחו הטפל תפשו בטלים
עשה מצוות הם אלו ימים כי בלבד בתשובה עצמו את

בהם" להתענות הנביאים תקמט)מדברי סימן ברורה .(משנה

המעשים לתיקון שנשכחו סליחות
זה ביום להתעסק אדם צריך הצום תכלית על לכוון וכדי
ולומר כך על ירמיהו בספר שנכתב מה ללמוד הצום, בענייני

רבה באליה וכתב חצות. ותיקון "מצאתי(תרפה)סליחות
את שבטלו בניישטאט היה מעשה ישן קובץ בשם כתוב
היה לערב המחלוקת, מחמת שחרית בטבת בעשרה התפלה
ומכאן שחרית". של סליחות ולומר אפים' ארך 'אל אמר
את לומר שצריך במניין התפלל שלא מי לכל נלמד

הבנ מתוך לתשובה האדם את מעוררות שהן ההסליחות,
ועל מעשיהם. בגלל לישראל גדולה צרה באה הזה שביום

מעשינו. את לתקן צריכים גם אנחנו כן

בתעניתנו אתנו מצטער הקב"ה
ׁשּיׂשראל ּבזמן רּבנן, "ּתנּו הציבור. מן לפרוש לאדם שאסור אמרו ְְִִֵֶַַָָָָחכמינו
לאדם לֹו ׁשּמלּוין הּׁשרת, מלאכי ׁשני ּבאים מהם, אחד ּופרׁש ּבצער, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשרּוין
יראה אל הּצּבּור, מן ׁשּפרׁש זה ּפלֹוני ואֹומרים, ראׁשֹו, על ידיהם לֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּומּניחין

צּבּור" ע"א)בנחמת יא ביום(תענית כי חכמים אותנו לימדו ברכות ובמסכת . ְִֶַָ
אומר כך ממנו. לפרוש אסור לכן גדול בצער הוא גם נמצא הקב"ה תענית
נוהּו" על יׁשאג ׁשאג קֹולֹו, יּתן קדׁשֹו ּומּמעֹון יׁשאג, מּמרֹום "ה' ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹהפסוק:

כה) מׁשמרֹות(ירמיה ׁשלׁש רב: אמר ׁשמּואל ּבר יצחק רב "אמר ובגמרא .ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּכארי, וׁשֹואג הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש יֹוׁשב ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל הּלילה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהוי
היכלי את וׂשרפּתי ּביתי את החרבּתי ׁשּבעֹונֹותיהם לּבנים אֹוי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואֹומר,

ּכֹוכבים" העֹובדי לבין ּבני את ע"א)והגליתי ג –(ברכות יום בכל כך ואם . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ירושלים. חומות על מצור שם שנבוכדנצר ביום שכן כל

הימים תשעת כחומרת בטבת עשרה חומרת
בליל חופות לעשות שלא זצוק"ל אליהו הרב מרן מו"ר מורה היה כן ועל
הוא התענית יום שבאמת כיוון הערב, מן מתענים שלא אע"פ התענית,

"עננו" בערב אומרים השו"ע ולפי מהערב, כבר חל והוא נפש חשבון יום
עליו חל – תנאי לעשות בלי בערב לישון שהלך ואדם צמים. שלא למרות
חתונה לעשות אין לכן מוקדם. קם אם גם בלילה לאכול יכול ולא הצום
ועשרה בתמוז בי"ז להחמיר דיש "ואפשר התענית. בליל אחרת שמחה או

הימים" בתשעת שמחמירים כמו תקנא)בטבת הלכה .(ביאור

התענית טעם
שרוי שהוא "מי החיד"א: שכתב ממה ללמוד אפשר הזה הצום חומרת על
פחות יאכל מהתענית, ונזכר עליו, ובירך המאכל'ת את ויקח ושכח בתענית

הח של ורבו מורו כתב כך התענית. לו ועולה הברכה, מפני יד"אמכזית
בכסף נחפה ו')בספרו סי' קדש(או"ח אדמת והרב או"ח. (ח"א

יג) נראין"סי' דבריו ואין בזה. תקסחגמגם חיים אורח יוסף (ברכי

א) ס"ק תשובה בשערי דבריו והובאו מעטא. יטעם לדעתו כן על .
לבטלה. תהיה לא שהברכה כדי

החיים בכף טז)אמנם ס"ק השלחן(תקסח ערך דברי את הביא
ב') לאכול(אות דאסור והריב"ש הריטב"א דברי את שהביא

כן ועל אסור. נמי הכא - אסור שיעור דחצי מכזית. פחות
שם הביא עוד ועד'. לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך יאמר:

הארץ פרי הרב ז')משם סי' א"ח ואמרו(ח"ב אוכל היה דאם
התענית לחומר זה וכל יפלוט". – השחר עמוד שעלה לו

ח"ו. מהציבור פורש יהיה שלא אלו, בימים

מושלמת תענית
ערוך א)בשולחן אכל(תקסח או ושתה ששכח מי כי כתוב

להתענות. ממשיך דהיינו תעניתו, משלים ציבור, בתענית
הדשן בתרומת כתב קנו)וכך קבוע(סימן צבור "בתענית :

צריך - ואכל שכח אם להתענות, וחובה חכמים מגזירת
עוד אוכל אינו נודף וריחו שום שאכל דמי ע"כ. להשלים
באכילה אסור זה יום שהרי יותר. נודף ריחו ויהא שום
חובה זה יום דדוקא תחתיו, אחר לפרוע צריך ואין מדרבנן.
שכוונתו לא אם עוות אשר את לתקן אפשר ואי אחר, ולא

ושגגתו". עוונתו על לכפרה להתענות

בשוגג לאוכל כפרה
ב"דרכי הרמ"א שהביא מה יעשה עוונו, על לכפר רוצה ואם

א')משה" בטבת(תקסח בעשרה ואכל ששכח באחד "מעשה :
אמנם לכפרה". ושני חמישי שני להתענות מהרי"ל וצוהו
מי אבל חייב. שאינו הדשן תרומת כדברי פסק המג"א
כף והביא ברכה. עליו תבוא – שגגתו על לכפר שרוצה

ז)החיים ס"ק לצום(תקמ"ט שצריך המהרי"ל דברי כי לאברהם הזכור משם
מהתענית נזכר ולא היום כל ואכל שטעה למי אלא אינם ימים שלושה
יודה מהרי"ל דגם אפשר תעניתו והשלים יום באותו נזכר אם אבל כלל.

די". אחד ביום רק לכפרה אפילו ימים שלשה צריך דאין

להתענות צריך דאין להו סבירא פוסקים דכמה כיון "ונראה הכריע כן על
לפדות יש - התענית עליו וקשה חלש הוא אם לכפרה, אלא א' יום
שגג, או בטעה זה וכל כפרתו. תהא וזה לעניים דבר איזה בלתת תעניתו
לתקן ושני וחמישי שני להתענות דצריך לומר יש במזיד אכל אם אבל

התענית עליו וקשה חלש הוא אם אך יוםעוותתו. רק דיתענה לומר יש -
– והפסיק בטעות אכל ואם לעניים". צדקה תעניות שתי פדיון ויתן אחד

"עננו". לומר יכול

מבצעית בפעילות חיילים
יצומו, אם ערנותם לירידת חשש ויש מבצעית בפעילות שנמצאים חיילים
לא? או יצומו האם – לציבור סכנה בה שיש במלאכה העוסקים כל וכן



יוסף" "ימי ט)בשו"ת צומות(או"ח בג' להתענות לת"ח שאין לו נראה כי כתב
בשו"ע שהרי וכו' בטבת עשרה ג')כגון תקנ הללו(אוח צומות ד' "כל כתב:

כל שבת, כבוד מפני נדחו ואם השבת". לאחר נדחין בשבת, להיות חלו אם
שצריך. כמו ללמוד יוכל לא – יתענה שאם תורה, מפני שיידחו שכן

ראיה והביא גזל, משום לצום להם שאסור תינוקות למלמדי וק"ו וכ"ש
ה"ג)מהירושלמי פ"ז הוא(דמאי כי עצמו לסגף או לצום אסור שלשכיר

ספרא אשכח אתר לחד אזל יוחנן "רבי שלו. המעביד בפרנסת פוגע
אם ומה לך, אסור ליה: אמר ציים, ליה: אמרו כן? מהו להו: אמר איינוס.
כל לא הוא ברוך הקדוש של מלאכתו דאסור, אמר את ודם בשר מלאכת
טוב. נראו לא ופניו בתענית שישב תינוקות מלמד ראה יוחנן רבי שכן".
רבי לו אמר בתענית. שהוא המלמד לו וענה מראהו, על יוחנן רבי שאלו
תפילה להתפלל לפועל אסור ודם בשר במלאכת אם ומה לך, אסור יוחנן:
בלימוד הבית, בעל של בזמנו פוגע הוא כי מלאה מזון ברכת ולברך מלאה
שכן כל לא - הוא ברוך הקדוש של מלאכתו המעטת גם בו שיש תינוקות

לצום. לו שאסור
ושכירים ומלמדים חכמים תלמידי וגם דבריו, נתקבלו שלא כמובן להלכה
אנשים עיני נפקחו שבימינו בגלל זאת כל בטבת. בעשרה לצום צריכים
ועל כולם. כמו לצום לו ומגיע וזכויות אלוקים צלם יש לפועל שגם להבין
המזון בברכת ברכות ארבע מברכים הפועלים בימינו כי השו"ע פסק כן
דעת ועל לטובה השתנו העבודה תנאי כי הגמרא, כדין בלבד שתיים ולא
את צמים כולם שבימינו צומות, לעניין גם נלמד מזה הפועלים. נשכרו כן
רופאים אבל ופועלים. תינוקות ומלמדי חכמים תלמידי כולל הצומות, כל

מבצעית בפעילות שנמצאים הצום,וחיילים בגלל חיים לסכן לא צריכים
מהצום. יותר ה' לפני להם תעלה ישראל כלל למען נפשם ומסירות

המצטערות ומניקות עוברות
בטבת, י' גדליה, בצום מלהתענות פטורות - המצטערות ומניקות עוברות
יתענה. לא - סכנה בו שאין אע"פ חולה וכן בתמוז. וי"ז אסתר תענית
אלא כיפור, ביום כמו "לשיעורים" לאכול צריך אינו לאכול, לו שמותר ומי
שהוא מה רק יאכל אלא במעדנים, יתענג לא מקום ומכל כדרכו, אוכל
בטוב לא ירגישו ואם הצום את להתחיל אלו אנשים נוהגים וכיום צריך.

מפסיקין עליו)- והחונים א סע' תקן וסימן ה ס"ע תקנד שו"ע מצטערות(עיין ואם .
כלל. להתחיל צריך אין - וחלש זקן שחולה או הרבה

בנו שיתקיים רצון ח)ויהי וצֹום(זכריה הרביעי צֹום צבאֹות ה' אמר "ּכה :ְְְִִַָָָֹ
ּולׂשמחה לׂשׂשֹון יהּודה לבית יהיה העׂשירי וצֹום הּׁשביעי וצֹום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהחמיׁשי
יבאּו אׁשר עד צבאֹות ה' אמר ּכה אהבּו: והּׁשלֹום והאמת טֹובים ְְְְֱֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹּולמעדים
הלֹוְך נלכה לאמר אחת אל אחת יוׁשבי והלכּו רּבֹות: ערים ויׁשבי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹעּמים

טוב יום תענית
חכם עצר שחרית, תפילת באמצע פסח, של הראשון טוב ביום אחת, פעם
חיים", "אהבת מדרשו בבית התפילה את "הפחח", המכונה מנשה, מנחם
בארץ היהודי היישוב על קשה גזרה עת באותה שמרחפת לקהל והודיע
מנחם חכם אמר טוב", יום של הרגיל מסדרו לשנות "יש הקודש.
אפילו טוב, ביום להתענות שאסור קובעת שההלכה "למרות למתפללים.
לשקיעה", סמוך עד הסעודה זמן את נאחר אנחנו היום, חצות עד רק
ובסליחות בתחנונים נרבה "בינתיים מרעיתו. צאן את מנחם חכם הפתיע

הגזרה!". ותתבטל הרחמים מידת תגבר ואולי שבשמים, אבינו לפני

השגה בעל הוא פחח, היותו למרות כי ידעו מנחם חכם של מדרשו בית באי
חכם של דבריו על השמועה שהם. כמות דבריו את וקיבלו הקודש, רוח של

ב התפשטה גדולמנחם מתפללים קהל לתפילה הצטרף וכך באזור, מהירות
אחרים. מבתי-כנסת גם מנחם, חכם של ומכריו מתלמידיו

יצא כך חברים. יש גם שלך לחבר – ליה" אית חברא "חברך אמרו: חכמינו
דברי את וקיבלו אוזן הטו כולם וכך לאוזן, מפה עברו מנחם חכם שדברי
השכונות מכל אנשים הגיעו שעות כמה בתוך הרהור. בלי מנחם חכם

הגזרה. בגלל לתפילה

רוח להשגת זכו שלא חשובים רבנים כמה גם שמעו הזאת השמועה את
טוב יום כי לו ואמרו הכנסת לבית באו הם מנחם. לחכם שהייתה הקודש
יודעים "אינכם מנחם: חכם להם אמר יום. חצי לא אפילו לצום ואסור היום
הקהל עם להתפלל והמשיך שתתבטל!", עד לנוח אין הגזרה. קשה כמה עד

הכיפורים. ביום כמו ממש ובתחנונים, בתפילות

אל פנה הוא התפילה. את מנחם חכם הפסיק היום, חצות לאחר מה זמן
לחמכם, בשמחה לאכול "לכו ואמר: פניו, על שפוכה כשנהרה המתפללים,

לגמרי!". התבטלה הגזרה ה' וברוך תפילתכם, ה' רצה כי

ישראל") של "אוהבם מסדרת מנשה, מנחם חכם – "הפחח" הספר (מתוך

רּבים עּמים ּובאּו אני: ּגם אלכה צבאֹות ה' את ּולבּקׁש ה' ּפני את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחּלֹות
אמר ּכה ה': ּפני את ּולחּלֹות ּבירּוׁשלם צבאֹות ה' את לבּקׁש עצּומים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוגֹוים
הּגֹוים לׁשנֹות מּכל אנׁשים עׂשרה יחזיקּו אׁשר ההּמה ּבּימים צבאֹות ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹה'
עּמכם". אלהים ׁשמענּו ּכי עּמכם נלכה לאמר יהּודי איׁש ּבכנף ְְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹוהחזיקּו

ואמן. אמן
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את מאתנו לקחת הערבים של הרצון על בירושלים. לבנות האיסור על עכשיו.

עכשיו צמים אנחנו אלה כל על אירופה. עמי להם שנותנים הסיוע על ירושלים.

ירושלים את לקחת הרצון כי שנה. 2500 לפני ירושלים על בבל מלך צר שבו בתאריך

והתחזקות עוונות. אותם הם והיום פעם שהיו והעוונות רצון. אותו הוא והיום פעם

המקדש. בית בניין את מביאה היא – הצום על-ידי היום
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"üהיכל "ועל הבית. הר – "üדõבé מéŁן צõçן הר ועל .üעיר ירŁäלים ועל .üëע ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָיłראל

בו שהייתה מקום – "üנõמע "ועל והמנורה. השולחן הקטורת, מזבח מקום הקודש, –ְְַָ

עשרת מקום הקדשים, קודש – "üבירâ "ועל מקדש. בית שנבנה לפני עוד ה' ְְִַָשכינת

עליו" ýמŁ ìŁקרא Łõדñוה הáדõל הàית "ועל הקודש. ארון הברית, ולוחות ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהדברות

המקדש. בית –
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בכל שנמצאת השם מציאות של אחת מדרגה ישנה שכינה. בהשראת מדרגות הרבה

רוצים אם וקדושה, הכנה צריך גבוהות יותר מדרגות רוצים אם אבל בעולם, מקום

וכו'. המקדש בית ירושלים, ישראל, ארץ כמו ראויים למקומות להגיע גם צריך עוד


