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 ם"ימי השובבידיני 

 לתיקון פגם הבריתתעניות 

עוון של פגם התיקון לש( בשער רוח הקודש)י "דעת הארו. ית אכילהם היו מתענים תענ"בעבר בימי השובבי

קשה מאד להתענות כל כך הרבה תעניות, לפיכך בחרו את ימי החורף אך ד תעניות. "פ להתענותהברית, 

א בברכי יוסף "ד ימי תעניות, וכתב מרן החיד"אין בהם להתענות פאולם ם. "הקצרים, ומתענים בימי השובבי

ולפיכך ז ימים. "ב' ימים רצופים, ומועיל כאילו התענה כו, שאפשר להתענות "בשם מהרח( א"ה סק"רפסי' ת)

א "מי שיש לו פגם הברית, יכול להתענות ג' פעמים ב' ימים ברציפות, ונמצא שעולה לו כאילו התענה פ

 . 1התיקוןימים נפרדים, והשלים את  ד ג'ימים, ואז יכול להתענות עו

 בתורה לא ירבו בתעניותהעוסקים 

להתענות, כי אין זה בכחו של כל אחד. ש בכחו יצריך לברר אם , כילהתענית אהתענות ל סיבהשיש לו מי 

ורה אסור להם להתענות, אלא אם כן לעתים רחוקות, כגון בערב ראש חודש, ופעם אחת ובפרט הלומדים ת

 .2ם"בימי השובבי

 הפסקהתעניות 

במוצאי שבת, יכול לשמוע ומתענים מצאת השבת עד ערב שבת. דהיינו שתעניות הפסקה,  םהמתענייש 

 .3סעודה רביעיתחייב לאכול אולם , רלה מאדם אחהבדה

 תענית באופן שיוכל שלא להתענותקבלת 

א תיקן שאדם יכול לקבל תענית בתפלת מנחה, להתענות ביום המחרת, ויאמר הריני מקבל עלי "החיד

לאכול, ולא יהיה בי  וכלוא "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר"להתענות למחר, ואם לא אוכל או לא ארצה, אומר 

 .4שום עון

 

 

                                                             
 .(ב אות א'"תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  1
 .(, וסוף אות ג'ב אות א'"תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  2
ם, וכשהגיע לגיל "פסקה בימי השובבימי שנהג להתענות תעניות ה ודותש א"עו .('הערה הב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  3

 תרה.אין בכחו להתענות, אם צריך השבעים 
 .('הערה הב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  4
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 ושתיה קודם עלות השחראכילה 

לא לאכול. ואמנם מדין הגמרא מותר, שיזהר אולם ולשתות. משנתו קודם עמוד השחר  יכול לקוםתענית אוכל, ענה המת
מחמיר שלא לאכול קודם עמוד השחר. לפיכך בצומות שיש חיוב להתענות בהם,  )בפרשת ויקהל דף רט"ו ע"ב(אבל הזוהר 

 ה עשר בתמוז וכדומה, ומוכרח לאכול לפני עמוד השחר, אפשר לסמוך על הגמרא ולאכול. כגון צום גדליה שבע

אם אדם לא יכול לצום אלא אם כן יאכל לפני עמוד השחר, עדיף שלא יאכל קודם עמוד אבל בצומות שאין בהם חיוב, 
יתענה. אבל לשתות מותר. וכדאי להתנות קודם שיעלה על יצועו לישון שאם יקום קודם עלות השחר יוכל  השחר ולא

 . 5לשתות

 דיבור תעניתדיני 

 דיבורתענית 

שיעשו תיקן והוא )נית דיבור. עתלערוך  יונטרס היחיאלקבעל ן , תיקם"בימי השובבי ענותלהת ושאין בכחמי 

 .6(תה עד סוף היום ואין אוכלים רק שותים כוסאוכלים ארוחת בוקר, ולאחר מכן לומדים  :באופן הזה

 בתענית דיבורלרמוז 

אדם וישאל  יבואואם אבל אנחנו משתדלים שלא לרמוז. רומזים רמזים, מקילים והיום תענית דיבור, לא ירמוז. מתענה ה

 .7שאלות, יענה לו בכתב

 ם"בסוף השובבי דיבורתענית 

אנו נוהגים וכך שבפרשת משפטים, נהגו בתונס לערוך תענית דיבור. חמישי ביום ם, "ימי השובביבסוף 

 .8בישיבה

 א בהקדמת סדר תענית דיבור."דברי מרן שליטבן תענית דיבור, ראה בעניעוד 

 שוניםנושאים ת בהלכופסקי 

 בכתובהשבועה 

  .9אבותינו לערוך הכתובה ללא שבועהמנהג 

 קדישהלכות 

הכריעה הראשונה . (ד"ו ס"סימן נ)הקדיש יש לכרוע חמש כריעות, וכמו שפסק מרן בשלחן ערוך באמירת 

בתחילה כשאומר יתגדל יכרע, ובסוף הקדיש כלומר והכריעה האחרונה במילה האחרונה. הראשונה, ה במיל

יהא שמיה רבא מברך, יכרע  :סמוכותעוד ג' כריעות וישנם , יכרע. ואמרו אמן כשאומר דאמירן בעלמא

                                                             
)תצוה תשפ"א אות י'( הורה מרן שליט"א החילוק הנ"ל, שבתעניות החובה מותר לאכול  250וגם בגליון  (.אות ט 31בית נאמן )גליון  5

גבי תענית שאינה חיוב, שלא  ('הערה הב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית ע ב"וע אחר השנה אם התעורר קודם עלות השחר.
 ש."עכדאי לאכול קודם עלות השחר. 

 .('הערה האות ג' וב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  6
 .('הערה הב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  7
 .(ב אות א'"תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  8
 .('הערה דב "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית . (ע סימן א' ב'"חאה)א "ת בית נאמן ח"שו 9
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יכרע.  "יתברך"מכן כשאומר לעלם לעלמי עלמיא יתברך, כשאומר תיבת ולאחר . "רבא"באמירת תיבת 

 . 10כך כשאומר בריך הוא, יכרעואחר 

 .11ן", שלא לבלוע את השי"שמיה –ויתקדש "ר באמירת , יזההקדישבאמירת 

   . 12הכריעות שיש לכרוע באמירת הקדיש , עליו ללמוד היכןמי שאומר קדישכל 

 רביעיתסעודה 

 .13יסת שבת, אסור לבטל סעודה רביעיתהמתענים תעניות הפסקה, מצאת השבת עד כנגם 

 בעלי חייםצער 

ם בדין זה, אך מצאתי במורה "יש שהסתפקו בדעת הרמבואמנם ם. "לדעת הרמב בעלי חיים אסור מן התורהצער 

 על מה הכית את אתונך. (ב"ב ל"במדבר כ) ער בעלי חיים מן התורה, שנאמרמנין שצ :שכתב( ז"פי ג"ח)נבוכים 

 השקפה

 לסלק תלמיד מהישיבהימתי א

כאן בארץ הקודש אי אולם מלאכה. ממודיו, היה יוצא לעבוד ולהתפרנס תלמיד שלא היה מצליח בליבעבר 

יקחו לפיכך עשות כן, משום שמי שהולך לרחוב מתקלקל לגמרי, ויכול להגיע לכל העבירות שבתורה. אפשר ל

ה חנן אותו בדרשנות, שידרוש. "שהקבומי ת בהלכה, יכתוב. "שיכול לכתוב שוומי כל תלמיד באופן פרטי. 

 לזרוק שום תלמיד לרחוב. אסור ל פה, שילמד. פ כל חמשה חומשי תורה בע"שיוכל ללמוד בעומי 

 .14אחרים, ימצאו לו מקום אחר מתאים תלמיד מקלקל בחוריםהאם  אולם

                                                             
 . (ו"כ –ג "ז אותיות כ"גליון ע)בית נאמן בשם  10
 . (ו"כ –ג "ז אותיות כ"גליון ע)בית נאמן בשם  11
 . (ו"כ –ג "ז אותיות כ"גליון ע)בית נאמן בשם  12
 .('אות ד ב"תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  13
 .('בב אות "תשפ צ וארא"גליון ר)נאמן בית  14

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט  נכתב ונערך בחסד ה' עלי

  הערות והארות יתקבלו בברכה

 ניתן לשלוח למכון "הלכות מעשיות" 

 בראשות מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א
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