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הרב דוד תעשה שליט"א
רב בית הכנסת נוה נתן בתל אביב

כל מילי דמתא עליה רמיין

איתא בגמרא מסכת מועד קטן כ"ה ע"ב )מועתק ללשון הקודש(, כאשר נפטר רבינא, 
]על  כימים  לילות  נשים  כתמר,  צדיק  על  ראש  הניעו  תמרים  הספדנים,  אחד  עליו  פתח 
משים לילות כימים[. אמר לו רב אשי לבר קיפוק, באותו יום מה אתה אומר. אמר לו, אוַמר, 
דגי רקק.  יעשו  לויתן בחכה הועלה, מה  איזובי קיר.  יעשו  נפלה שלהבת, מה  אם בארזים 
בנחל שוטף נפלה חכה, מה יעשו מי גבים. אמר לו בר אבין, חס ושלום לומר חכה ושלהבת 
לאנחה.  ואנו  למנוחה  שהיא  לאבידה,  ולא  לאבלים  בכו  אוַמר,  תאמר.  ומה  צדיקים.  על 
חלשה דעתו עליהם, ונהפכו רגליהם. אותו היום ]שנסתלק רב אשי[ לא באו להספידו, ע"כ.

הנה, יש לדעת קודם כל, כי רבינא ורב אשי היו חברים, אף שחלקו זה על זה בהלכה 
ורבינא  פעמים רבות ומחלוקותיהם פזורות בכל התלמוד. עליהם אומר התלמוד, רב אשי 
סוף הוראה )בבא מציעא פ"ו ע"ב(. מסוגיא זו במועד קטן, משמע כי רבינא נפטר לפני רב 
וכן, יש להניח  אשי. יש להניח כי רב אשי שמע את ההספד שנשא אותו ספדן על רבינא. 
כי הדימויים שהשתמש בהם הספדן ביחס לרבינא, צדיק כתמר, משים לילות כימים, מצאו 
כן  יהיה ההספד שיאמרו עליו. על  חן בעיני רב אשי. ועל כן השתוקק רב אשי לדעת מה 
מומחים, שידעו לתבל את הספדיהם  כנראה, ספדנים  אבין, שהיו,  ובר  קיפוק  בר  אל  פנה 
בדימויים מיוחדים, וביקש מהם לדעת מה יאמרו עליו בהספד לאחר מותו. כך על פי פירוש 

רש"י.

ובר  יהיה ההספד שִישאו בר קיפוק  רבינו חננאל, רב אשי לא ביקש לדעת מה  לדעת 
אבין עליו, אלא שאל אותם איזה הספד היו אומרים על רבינא אם היו מתבקשים לעשות 
כך. כנראה, על פי רבינו חננאל, רב אשי ראה בהספד שנשא אותו ספדן על רבינא, הספד 

דל מדי, שלא היה די בו כדי למצות את גדולתו של ידידו רבינא.

בין ובין כך, בר קיפוק נושא על הנפטר ]על רבינא, לפי פירוש רבינו חננאל. או על רב 
אשי, לפי פירוש רש"י[ הספד בן שלושה חלקים. בכל חלק דימה לדבר אחר, את הנפטר, 
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את פטירתו, וכן את כל שאר החיים הסובבים אותו ושומעים את ההספד. את הנפטר כינה 
פעם אחת ארז, ופעם שנית לויתן, ופעם שלישית נחל שוטף. את מותו של הנפטר המשיל 
את  חכה.  לנפילת  שלישית  ופעם  בחכה,  לעלייה  שנית  פעם  שלהבת,  לנפילת  אחת  פעם 
למי  ופעם שלישית  רקק,  לדגי  קיר, פעם שנית  לאזובי  שומעי ההספד המשיל פעם אחת 

גבים.

מובן.  אינו  גבים,  מי  יעשו  מה  חכה,  נפלה  שוטף  בנחל  השלישי,  המשל  כי  להעיר  יש 
שוטף  שבנחל  בודאי  הלא  כאן,  יש  וחומר  קל  מה  קשה  כפשוטו,  חכה,  נפלה  נפרש  שאם 
החכה עלולה ליפול בקלות, ודוקא במי גבים לא יקרה לה כלום. אולם בפירוש רש"י כתיבת 
יד, נמצא כי נפלה חכה, הוא לשון יובש וחורב. והמשל הוא, אם נחל שוטף יבש, מה יעשו 
מי גבים, הרי בודאי שהם ייבשו ויחרבו. פירוש אחר, נפלה חכה כדי לצוד דגים. ואם בנחל 

שוטף ניצודים הדגים, קל וחומר שיוכלו לצוד אותם במי גבים.

מאד  לדאוג  צריך  כולו  שהציבור  הוא,  קיפוק  בר  של  בהספדו  הכללי  הרעיון 
הדור.  על  שיגן  מי  עוד  אין  נפטר,  שבחבורה  הגדול  אם  שהרי  הנפטר.  של  מהסתלקותו 

הרב יצחק יוסף והרב דוד תעסה, בטקס בר מצוה וחלוקת תפילין לילדי עולים חדשים מתימן



תתש

עינינובב˙

מטרת ההספד לעורר את הציבור להיות חרד למצבו, ולעשות הכל כדי לתקן את דרכיו.

אלא שבר אבין נזף בבר קיפוק על הדימויים שהשתמש בהם כלפי הנפטר. ליתר דיוק, 
לא את הדימוי של הנפטר עצמו דחה בר אבין, אלא את הדימוי לפטירתו. לדעתו, לא יאה 
לכנות את פטירתו של הצדיק שלהבת, או עלייה בחכה. או בלשונו של בר אבין, חס ושלום 
יעקב,  גאון  וכתב  גנות.  לשון  ושלהבת  חכה  רש"י,  ופירש  אמינא.  בצדיקי  ושלהבת  דחכה 
שלהבת היא אש הגיהנם, ועלייה בחכה היא משל למותם של אנשים רגילים ולא של תלמיד 
חכם )עיין באריכות בפירושו בעין יעקב שם(. על כן בר אבין אמר הספד אחר, בכו לאבלים 

ולא לאבידה, שהיא למנוחה ואנו לאנחה.

לאחר ששמע רב אשי את שני הספדנים, חלשה דעתו. לפי רבינו חננאל, חלשה דעתו 
על שהחשיבו את רבינא גדול הדור, ואת כל שאר החכמים, כולל רב אשי, קטנים לעומתו. 
ולפי רש"י, חלשה דעתו על שהמשילו את מיתתו לשלהבת ולאבידה שבדרך כלל נשכחת 
מן הלב. חולשת הדעת של רב אשי, הביאה לידי כך שספדנים אלו נענשו ולקו בגופם, עד 

כדי כך שלא יכלו ולא זכו לבוא להספיד את רב אשי.

שלא  ביותר,  רבה  זהירות  בדבריהם  להיזהר  צריכים  שהספדנים  אלה,  מדברים  העולה 
יאמרו על הנפטר דברים העלולים להתפרש כפגיעה בכבודו, לפי פירוש רש"י. ולפי פירוש 
לפעמים  כי  השומעים.  של  בכבודם  יפגעו  דבריהם  שמא  להיזהר  צריכים  חננאל,  רבינו 
אחרים  נמצאים  משים  ובלי  שבח,  דברי  עליו  ואומרים  הנפטר  את  הספדנים  מרוממים 

הנפגעים מדברי ההספד על הנפטר.

וכך כתב המאירי בבית הבחירה בפירוש סוגיה זו וז"ל, אף על פי שדרך ההספד לדבר 
סופד  שהוא  החכם  עניין  לפי  בהספדו  מזכיר  שיהיה  לספדן  ראוי  הספד,  בעניין  כלל  דרך 
עליו, ולפי המקרים שעברו עליו, הכל לפי כל פרט ופרט וכו'. וצריך להיזהר שלא להכשיל 
פיהם, עד שאמר אחד בארזים נפלה שלהבת וכו', לויתן בחכה העלה וכו', ונחל שוטף וכו' 
ונענשו על שהזכירו עליהם  ולא לאבידה.  וכן אמר אחר, בכו לאובדים  גבים.  מה יעשו מי 
ֵׁשם חכה ושלהבת ואבידה. ואמר אֵחר וכו'. וכן כל אחד כפי עניינו. המרבה לא יוסיף יותר 
כך  המתים,  מן  שנפרעין  כשם  ע"א(  ס"ב  )ברכות  אמרו  וכבר  יחסר.  לא  והממעיט  מדאי, 

נפרעין מן הספדנין, עכ"ל.

הרה"ג  כבוד  על  הספד  דברי  לכתוב  שנתבקשתי  משום  הקורא,  לפני  הבאתי  זאת  כל 



תתש

עינינובב˙

לכתוב  ובבואי  זצוק"ל.  יוסף  עובדיה 
עליו דברי הספד, משול אני לגנן שבא 
לגנן  לו  מה  יהלום.  על  דעת  חַות  לתת 
ולאבנים טובות ומרגליות. בקושי מבין 
הוא  מבין  ואולי  ירקות,  בגידול  הוא 
תולעת  ואנכי  הדברה.  בחמרי  קצת 
ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. ומי אני 
להספיד  פנימה,  הקודש  אל  שאבוא 
לא  אשר  קומה,  שיעור  בעל  אדם 
איני  לכן  גלימתו.  שולי  למעלת  הגעתי 
גדולתו  את  לתאר  אלא  להספידו,  בא 
שחוויתי  כפי  פשוטים,  מעשים  מתוך 
במהלך  אביב,  תל  העיר  כאזרח  בעצמי 
לתל  ראשי  כרב  זצ"ל  הרב  של  כהונתו 

אביב יפו.

וכל דבַרי לעיל, לא באו אלא לומר 
בשום  דלהלן  בדבַרי  אין  כי  ולהעיר 
אופן כדי להמעיט או לפגוע בזכיותיהם 
מכהנים  או  שכיהנו  אחרים  רבנים  של 
בערים  או  אביב  בתל  ראשיים  כרבנים 
אולי  ישתמע  ושלום,  חס  ואם  אחרות. 
בכל זאת ביקורת כלשהי כלפי אחרים, 
אין זו כוונתי כלל וכלל. ומראש מבקש 
אני סליחה ומחילה על כך, שלא אהיה 
בר  ספדנים  לאותם  משול  ושלום  חס 

קיפוק ובר אבין.

כהונתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל 
בעליל  הורגשה  אביב,  בתל  ראשי  ביומו מסר מרן בעיר שעורי תורה קבועים כשלוש שעות כרב  יום  מדי 

תמימות. הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו?!
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ביותר.  חשובים  תחומים  בשני 
והשני,  תורה.  שיעורי  האחד, 
וכשרות  בכלל,  הכשרות  שמירת 

הבשר בפרט.

רגליו  מכתת  היה  זצ"ל  הרב 
מבית  בעיר,  למקום  ממקום 
כנסת לבית כנסת, ומבית מדרש 
שיעורי  לקבוע  מדרש,  לבית 
מסר  שהרב  שיעורים  היו  תורה. 
בשכונה  אנשים  קומץ  בפני 
לכבודו.  לחשוש  מבלי  נחשלת, 
שרבים  ככל  כי  ידוע  שהרי 
כך  בשיעור,  המשתתפים  המה 
מוסר  של  מעלתו  מתבטאת 
השיעור בעיני הציבור. אבל הרב 
שהיה  מקום  בכל  כך.  חשב  לא 
הן  לרב  הן  שיעור,  למסור  יכול 

למעט, לא נמנע מלעשות כן.

במידה  לי  הזכירה  זו  הנהגה 
רבה את דברי חז"ל במדרש תנחומא )פרשת קורח אות י"ט( אודות שמואל הנביא, שאמר 
שנאמר  עיירות,  וסובב  והולך  וצרכיהם  דיניהם  את  ועושה  חוזר  שהייתי  בשעה  לישראל, 
והלך מדי שנה בשנה וגו' )שמואל א' ז' ט"ז(. דרך העולם, בעלי דינין הולכין אצל הדיין, ואני 
הייתי הולך וסובב מעיר לעיר וממקום למקום, ע"כ. כך נהג הרב עובדיה יוסף זצ"ל בתחום 

זה של הרבצת תורה ברבים. מבחינת ממני תראו וכן תעשו )שופטים ז' י"ז(.

היתה  הכשרות.  תחום  כאמור  היה  הרב,  של  כהונתו  הורגשה  שבו  הנוסף  התחום 
תחושה, לי בכל אופן, שלגבי הרב עובדיה יוסף זצ"ל כל יהודי הקונה בשר באיטליז הנושא 
תעודת כשרות מהרבנות, כביכול קונה הוא בשר בשביל הרב. אשר על כן, סיוריו התכופים 
בשוק הבשר ובאיטליזים היו לשם דבר. הרב לא נרתע מלהיכנס לכל איטליז הנושא תעודת 
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הקיר  מאחורי  השולחנות,  על  המונח  את  המקררים,  תכולת  את  בעצמו  לבדוק  כשרות, 
ומתחת לדלפק, כדי לוודא שאין שם בשר חשוד. שבוע אחר שבוע, לא נלאה מלרדוף אחר 
המוכרים בשר בלתי מזוהה כבשר כשר. וכמו רב נחמן בזמנו )ראה סנהדרין כ"ה ע"א( דאג 

בכל כוחו שלתעודת הכשרות יהיה כיסוי אמיתי.

בשני תחומים אלה, עשה הרב רבות למען שלומי אמוני ישראל הרוצים לחיות חיי תורה 
וחיי טהרה. יהי רצון שפירות מעשיו ופירות פירותיהם, יעמדו לו לזכותו, וזכותו תגן עלינו 

ועל כל ישראל, אמן.
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טקס בר מצוה וחלוקת תפילין לילדי עולים חדשים מתימן, תשע"ו

הרב יצחק יוסף, הרב דוד תעסהמילדי עולי תימן והרב יצחק יוסף


