
1 
  

 
 

 ה "פגליון ק

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

ת תעני ותהלכ

 שאי השיעור:נו

ל פויט. ושטיפת הפהרחיצה .  סיום התעניתזמן . נית ובתפילת "עננו"בהמשך התעכיצד ינהג  טעה ואכל,

תענה, חתן המ. תענית ביום היארצייט .לין במנחההנחת תפ. תענית כאשר נצרך לרחוץ את הפהשינים ב

מתפלל סיום התענית ל אימתי זמן . אם חתן יתענה בערב חופתו. החופה קודם השקיעהעננו כשהאם יאמר 

חרית  שבהזכרת עננו . ערב שבתתענית יארצייט ב. ערב שבתבתענית . המנחה לגת ערבית בפלתפ

 . תענית לבעלי ברית. דין מעוברות ומניקות. ותענית ק אם ישליםופ שמסכ

 

 לת "עננו" נית ובתפבהמשך התעכיצד ינהג   טעה ואכל,

אכל או שתה ביום צום, האם יאמר אדם שטעה ושאלה:    א.

 לה? בתפ עננו

 יאמר עננו בתפלה. שובת הרב: ת

ת ל בטעואכשבים שאם אדם  שחויש  ראשית יש להקדים, כי  

הצום, ו"שב את  מפני   ר"  ולהתענות  להמשיך  חיוב  עליו  אין 

 שבכל אופן התענית שלו לא שלמה.

טעות זו  ש,  אבל  בצוואדם  שתה  או  ואכל  חייב    –ם  טעה 

תקס"ח )סי'  בשלחן ערוך    להמשיך ולהתענות. כך כתב מרן

שכח את נדרו ואכל  מסוים ונדר להתענות ביום שאדם  ,ס"א(

תענימשלים    – ואת  ל  אושה  הוסיףן  מרתו.  תענית  הדין 

 המשיך את תעניתו.ציבור, שעליו ל

נ  הוכעת  את  האם  באר  שלנו,  או    רשאינידון  שאכל  האדם 

 ? פילהבת עננושתה בטעות לומר 

  יפל  עף  א  ענית ציבורבתש  כתב )סק"ג(  הרב משנה ברורה

נו ביום צום ענ "דשייך לומר    ,בתפלתו  ו עננ שאכל יכול לומר  

 .ות בונ עשתקנו חכמים להת ומכ "תענית הזהה

"ביום צום התענית שקר לומר  זה  אין  אכל  שלו  , אפילומרכ

להתענות תיקנו  שחכמים  מחמת  את  הזה",  ממשיך  והוא   ,

 נית. התע

שאינ א ומי  חולה  אוממנם  אינו  להתענות  יכול    עננור  ו 

שאי כיון  לכל  לו  פיוא  , מתענהנו  בתפילתו  צום  יום  שהוא 

שנראה  העולם משום  תקסה    כשקר ,  סימן   . (א"ס)ביאוה"ל 

מקום כמאבל   תעניתו  כ  ל  את  ממשיך  שלמעשה  כיון    –אן, 

 כשאר כל אדם.  עננומזכיר 

מי  רע אמת ח"ג סימן סב כתב בפשיטות ש )ואמנם בשו"ת ז

דף בדברי המאירי תענית  אינו אומר עננו, אבל  שטעה ואכל  

ר"מ  גה  "רכך העיר מוי"א ע"ב מבואר בהדיא שיאמר עננו.  

 הובא בהערות "איש מצליח"(. , הלוי זצ"ל

 

 

 יותמעש לכותה
  יח-מצליחהרב  רנו הגאון ו של מו שיעור

 ט"אשלי וזזמא
 טמ"ק  יוןגל
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שגג    ,עשהמל  כןלו אדם  או שתה  או אם  עליו   ביוםכל  צום, 

 בתפילה. עננולהמשיך את התענית ויאמר 

 סיום התענית זמן 

, על פי השקיעה או על קבע זמן צאת הצוםנ   כיצד:  ב. שאלה

להמתין לצאת הצום והאם צריך להחמיר  ?  פי צאת הכוכבים

 תם? רבנול פי דעת ע

 .כביםהכואת בזמן צ התעניתסיום הרב:  תתשוב

ת שלא  , שכל תעניקס"ב ס"א(' תי)ס  רוךחן עמבואר בשלכך 

 –שקעה עליו חמה, דהיינו שלא השלימה עד צאת הכוכבים  

 תענית.  אינה

יש מתי    אולם  הכוכבים.  הוא  לברר  צאת  זמן  מרא  ג בבדיוק 

ר שזמן צאת הכוכבים הוא  מבוא  (ע"ב  )דף ל"ד  שבתמסכת  ב

ו השקיעה,  לאחר  מיל  רבעי  הדשן מת  תרו שו"ת  בשלושת 

קס"  דקות.  תכ  ז()סימן  עשרה  שמונה  הוא  מיל  ששיעור  ב 

ע"א מהלך אדם בינוני   ד")על פי ביאורו בגמרא פסחים דף צ

 ., היינו מעלות השחר עד צאת הכוכביםביום עשר פרסאות

 (.ולא מהזריחה עד השקיעה

פ דבריו  ועל  הוא שלוש עשרה  נמצא שזמן צאת הכוכבים  י 

וכך פסק מרן בשלחן ערוך    שקיעת החמה.לאחר    וחצי דקות

 ד סימן ס"ט ס"ו(. )או"ח סימן תנ"ט ס"ב, ויו"

למצוא  א קשה  במציאות  עשרה לאחר    כוכביםמנם  שלוש 

 . וחצי דקות

כן   האם  תרומתכיצד  כתהדש  רב  הון  שהשיעור  לאחר ב  א 

בארצות אשכנז נהגו  ייתכן כיון ששלוש עשרה וחצי דקות?  

לאחר כשעה רק    והיו מחשבים זמן השקיעה,  כדברי רבנו תם

נוהגים    וכל שעה זו היו ,  עינינומה הנראית ל ת החיעשקמזמן  

גמור,   כיום  זה.  ומתפללים  בה  זמן  עד  היא מנחה    והשקיעה 

לאחר ושמחמשי  שעברו  רק  דקותם  הנראית   ונה  מהשקיעה 

רה וחצי שלוש עשומתחיל זמן בין השמשות במשך  ,  עינינול

ודקות,   שבעים  )שהוא  מכן  דקותשתיולאחר  אחר  ם   )

השקיעה הנראית לעינינו זה צאת הכוכבים, ובודאי בזמן הזה 

 . בים בשמיםנראים כוכהיו 

לארץ  ישראל,    ץרבא  אבל בחוץ  שנוהגים    במקומותוכן 

הגאונים השקיעהש  ,כדברי  שהחמה  היא    זמן  לאחר  מיד 

מזמן    דקותוחצי  שרה  לוש עאחר שלאם כן  ,  עינינונעלמת מ

 כוכבים. יין עדזה לא רואים 

.  פ"ט מ"ב ו  פסחים פ"ג מ"ב)בפיה"מ  הרמב"ם    ובאמת דעת

 . קותבע דואר   מיל הוא עשריםה ש ועי' בפירושו ריש ברכות(

  לפי זה ו  .1(סק"ב  ו"ח סימן תנ"ט)אוקרוב לזה דעת הגר"א  

למעשה   .(זמניות)  מונה עשרה דקותהם ש שלושת רבעי מיל  

לאחר    טבתבחודש  ,  בחורף שעה  ברבע  בערך  מדובר 

 עשרים ואחת דקות.בקיץ זה מגיע ל השקיעה, ואילו

, הקיץשיא  שהיא    ת תענית י"ז בתמוזתקופשב  מצאכן נ  אם

ת מהשקיעה, רים ואחת דקושלאחר ען צאת הכוכבים הוא  זמ

בלוח רחמים"  ולכן  דקו  "כסא  ואחת  שעשרים  ת כותבים 

הכוכ צאת  זמן  מגיע  השקיעה  הקיץ.    ביםלאחר  כמובן בימי 

מניות  וש עשרה וחצי דקות זשללאחר  מי שמיקל לאכול רק  

בידוהשקיעה,  מ מוחים  רביוכ  .אין  נוהגים  אבל   להקל.  םך 

דקותו  עשרים  יןמתלהנכון   שלוש  ,אחת  רבעהם  מיל שת  י 

 לדעת הרמב"ם.  )י"ח דקות זמניות(

שליט"א   הישיבה  ראש  ערוך  ש  אמרמרן  השולחן  מרן  אם 

כדברי   לא היה פוסק בפשיטותרמב"ם,  דברי ה  תהיה רואה א

תרומת   להדשןהרב  וראוי  כדאי  ולכן  ע,  ואחת    ים שרהמתין 

 דקות.

ברק  כנזים  האשמנהג   בבבני  מאד  צאתלהחמיר  הצום,   זמן 

דקות כמו  תיניםממו ושש  ף  בין בחור,  צאת שבתב  שלושים 

 לא מחמירים כן. ו הספרדים . אבל אנחנ יץבין בקו

לנהוג   נכון  שאמרנו  אמצעיתוכפי  אחכדעה  מצד  לא ,  ד 

עשרימק שלוש  רק  להמתין  וחצלים  דקוה  ומאידי  לא  ת,  ך 

ם שממתינים שלושים ושש דקות, כנזיהאשמחמירים כמנהג  

 
סימן  ) במשנה ברורה  ו  סט ס"ק כו(בפרי חדש יו"ד )סימן    ועי' אה"ב.    1

וסימן    ן י"ג מכתב ב' חזון איש )סימבו (, ובבה"ל ד"ה הויתנ"ט ס"ק ט"ו

והרחיב בזה מרן ראש הישיבה (.  ( ובשו"ת יחוה דעת ח"ב )סימן ח' קכ"ג

אייר תשמ"ה או"ת  )סימן ו', ומתחלה נדפס בספרו ה' נסי ח"ב  בשליט"א  

צב הדינים  (סימן  וע"ש בפרטי  הדעות.  כשתי  לחומרא  אימתי    שנוקטים 

כסלו תשנ"ה עמ'  באו"ת )  דמו"ר עובזה    . וע"ע מ"שמקילים כהרמב"ם

 ד קפו והלאה(בשו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סימן כח עמו( ורסב והלאה

בהגהתוב מצליחשו"ת  ו  רל"ג(. )  איש  הערה  בדפו"ח  ט"ו  וע"ע    סימן 

תשס"ג( ב'  )אדר  בב באו"ת  ס"ו  סט  )סימן  ברורה  ה"ל  ובהוראה 

 (.שבסוה"ס



3 
  

,  ם ואחת דקות בקיץית שזה עשרינ ובינ דעה  ים כפסתואלא  

 .לשתותכול וניתן בהחלט לאזה גיע הזמן הולאחר שמ

מה  צורך להחמיר כדעת רבנו תם.  אין    –  רבנו תם   זמן   לגבי

דוקא   הוא  להחמיר  יום    שבת   מוצאיב שנהגו  במוצאי  או 

תעניות דרבנן בל ב, אתאדאורייאיסור  יש חשש  ש  הכפורים

 . אין צורך להחמיר

 בתענית ציבור רחיצה

 ?בצום ץתרחהתר למוהאם ג. שאלה: 

 מותר. תשובת הרב: 

ערוך  מרן    כתב ס"  מן)סיבשלחן  צומותבתק"נ  הללו   (: 

וי"ז  היינו  )ד גדליה  צום  חוץ מעשרה בטבת,  תשעה בתמוז( 

ה ונעילת הסנדל וסיכברחיצה  מותרים    ם הכיפורים(ויבאב )ו

המטה יום  ,ותשמיש  מבעוד  בהם  להפסיק  צריך  .  ואין 

(.  ות השחר בלבדמעלאלא    הלילהים בהם מ, אין צמכלומר)

 . ומבואר שמותר להתרחץ

יוס במב)שם(  ף  בבית  רק  שלא  מותר  ואר  צוננים  מים 

מותלהתרח חמים  במים  גם  אלא  וכתב  ץ,  שכך ר,  מרן  שם 

 ם. אפילו במים חמי ץמותר להתרחן שוט. ולכהמנהג פ

ה שלא  יחמיר בזבעל נפש  כתב ש  )סק"ו(משנה ברורה  הרב  

צום. ביום  מב  להתרחץ  בשער)אולם  סק"ח    ואר  שם  הציון 

במים  שה אך  במים חמים,  רק  וכן יינו  לגמרי.  מותר  צוננים 

 דיו ברגליו אפילו בחמין(.וי פניו

מעבודת שחוזר  מי  מקום  שו  ומכל  אדם  סתם  עליו או  קשה 

להתרחץ,   להתרחץ.שלא  שמותר  ספק  שלא  ק  ור  אין  יזהר 

 יבואו מים לתוך פיו. 

 שטיפת הפה

 ?צוםב את הפההאם מותר לשטוף  שאלה:  ד.

 מעיקר הדין מותר. תשובת הרב:

מרב  סתירהבזה  יש    לכאורה ערוך  ןדברי  והשלחן  דבריו . 

סעיפיםב לזה,    יםקרובו  כים סמו  שני  להבוזה  מה  עלינו  ין 

 חרונים. שונים ומה כוונתו בדבריו האדבריו הראנת מרן בכוו

מי שדרכו לרחוץ  :  "ג(קס"ז סת  מן)סיבשלחן ערוך    כתב מרן

בשחרית צבור תעב  ,פיו  ה  נית  למעבד  כשר  אבל לא  כי, 

ור ראוי  בתענית צבומבואר ש  . יחיד שרי כיון שפולטבתענית  

 להמנע מלרחוץ פיו.

:  (בסעיף א')קודם בסמוך  לכאורה זה סותר את דבריו שכתב  

את התבשיל אם צריך    בדוקחפץ ל]ומבשל ו   בתעניתוי  השר

תבלין[, או  כדי  מלח  לטעום  שיפלוט  יכול  ובלבד  ,  רביעית 

הכ באב  וביום  ובתשעה  שבשאר    אסור.  –פורים  ומשמע 

   מותר לטעום ולפלוט.תעניות 

י לא ראוהצומות    שלושתשב  ג'  בסעיף  בתמרן כ  כיצדואם כן  

 ?לשטוף את פיו לאדם

 : ה ביאוריםמנאמרו כוזו, רונים התקשו בסתירה ה האח

מאמ מבספר  )סק"בר  ש  (רדכי  ג'  תירץ  בסעיף  מרן  דברי 

בר דוקא ת, מדוהתעניביום  את הפה  א ראוי לאדם לשטוף  של

תשעה   דבריעל  את  סתם  שמרן  ואפילו  כיפור,  ויום  ו באב 

צי וכתב   ראוש"בתענית  לא  ומבור"  כן,  לעשות  שמע י 

פשר לומר שבכל תענית ציבור אסור, מכל מקום אלכאורה  

לשון  שמרן   שאחז  הדשן  ה  הואתרומת  אבל מקור   הלכה, 

ב למעלה שרק בתשעה באב ויום  שכת לעולם דעת מרן כמו  

 .2, ואילו ביתר הצומות מותר אינו ראויהדבר  הכיפורים

י בגדי  בשע  הרב  החיים)הובא  ביאר    כף  י"ג(  שכוונת אות 

ציבור תענית  כל  על  ג'  בסעיף  שבכל  מרן  ראויהתעני,   ות 

יבלע מהמים.  מלא ישטוף את פיו  לאדם ש פני החשש שמא 

א'מרן  ודברי   תעני  תירלה  בסעיף  ציבורבכל  עיקר   ת  הוא 

אך הכאן    הדין,  שמרן  להח וסיף  וראוי  כניס  להלא  מיר  טוב 

לפימ יבלעים  שמא  מחשש  כלל  מאמר  )  הם.מ  ו  הרב  וגם 

רדכי מצדד שיתכן שבשטיפת פיו במים מרן החמיר כי יש מ

 חשש יותר שיבלע מהמים(. 

ויש שכתבו לחלק עד רביעית מותר לכתחלה, יותר מרביעית  

 . )וע"ע בחזו"ע ארבע תעניות עמ' כ"ח(.אין ראוי

למע כן  מותר  שה,  אם  הדעות  הדילכל  את ן  מעיקר  לרחוץ 

שיפלוט כל בד  ובל,  תעניות הציבורבשאר  ת  עד רביעיפה  ה

 
ן שכתב מרן בסעיף א' שביום כיוש  ,רדכי קשהולפי דברי הרב מאמר מ  2

א הכפורים ובתשעה באב "אסור" לטעום ולפלוט, אמאי כתב כאן רק ל

כיון   לומר  וצריך  פיו רי במי שדמרן מייכשר למעבד הכי.  דרכו לרחוץ 

בכל יום, ונמצא שהוא מצטער בזה הרבה ומחמת כן מעיקר הדין מותר.  

 י"א(. וכמ"ש המשנ"ב )ס"ק 
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 ר לכתחילה להחמידעת מרן  ש  מריםיש אולא שאמה שבפיו.  

 . כלל יולא לשטוף את פמים וירא ש כל אדםל

מקום   שומכל  דעתי  לעניות  אפשר  ש  אופןיש  נראה  בודאי 

בזמננו  הקלל פה"יש  .  וחזקים  ם  מי  שהם,  "מי  חריפים 

שיניםלמש)כתחליף   שא(חת  ל,  יכול  האדם   . אותם  בלועין 

מי הפה אותם במים באופן שההשפעה של    הלמוכאשר אדם  

לכל  לשטוף פיו בהם  אפשר להקל  הללו תהיה חזקה, נראה ש

ם מפני כלוע מהם  לבמפני שבהם אדם מקפיד שלא יי  ,הדעות

 . ק והצורבטעמם החז

שמו נראה  למעשה  לכל  תולכן  הפה הדעות  ר  את  לשטוף 

 בתעניות )מלבד יוה"כ ות"ב(.  "מי פה"ב

 הפה  צרך לרחוץ אתתענית כאשר נל שינים ב פוטי

שאה ל  לה:.  מותר  תעניתבעהאם  ביום  שינים  טיפול  , ור 

 ם הטיפול?ף את הפה בסיולשטו יצטרךהמטופל שאע"פ 

הרב:   הקודמת(תשובת  )בתשובה  מותר   ביארנו  שלמעשה 

מידולפלוה  לשטוף את הפ לוקת יש מחאלא שאת המים,    ט 

ויש אחרונים שסוברים  האם  רונים  חבא בזה,  כדאי להחמיר 

 וף את הפה. לשטלא דעת מרן שראוי להחמיר וב

שליט"אוכתב   הישיבה  ראש  בה   מרן  איש  "ות  גה)הובא 

שאף על    ,שינים ביום תענית  יול פטי  בורמותר לעש  ("מצליח

במים,   פיו  ששוטף  מקפי  שמקפום  מכל  לבלל  ידודאי  וע  א 

מחמת  בזהלכלוךה  מאומה  וכיוצא  הדם  ול,  להקל כן  ,   יש 

 .ת פיו לאחר מכןעבור את הטיפול ולשטוף אל

 ין במנחה הנחת תפיל

שאלה:  ו ותפ.  טלית  ללבוש  צריך  ביום האם  במנחה   לין 

 התענית? 

 טלית ותפלין ביום התענית.בחו"ל נהגו להניח תשובת הרב: 

ם  , וטעי' מ"ו(יוסף )ס   מרן בביתהמנהג הזה הוא על פי דברי  

 ברכות.  הדבר הוא כדי להשלים למאה

מתיראה    המלך  ודד היו  בחוריםשבזמנו  מאה  יום    ם  מדי 

עיה אה יש בככל הנרש, והוא הבין  ו מספרו, כל יום אותביומ 

ו ישראל,  עם  אלכן  אצל  שכל  מאה    דםתיקן  יברך  מישראל 

ל  הצליח  וכך  יום  בכל  הגזי  סלקברכות  הזו.את  )מדרש    רה 

 פרשה י"ח כ"א, הובא בב"י שם(. ה פ' קרח רב

בשלפסק  ך  וכ )מרן  ערוך  ס"ג(סימחן  מ"ו  אדם    בחייש  ן 

   יום. ם מאה ברכות בכללהשלי

ר היא כדי  תקנת ברכות השחכתב בענין הזה ש  )שם(טור  ה

לאד ברכו  םשיהיו  יוםבכ ת  מאה  מהראל  יש  שלא  .  שונים 

ב  קוראים השחר  אלא  לברכות  זה  "מאה  קוראישם  להם  ם 

קנו  תנ שהן  כיון  ם מאה ברכות, אבל  בהאין    רכות". למעשהב

 זה. בשם נקראו  –מאה ברכות לם כדי להשלי

התענית, אם כן למעשה לא אוכל ביום    ולפיכך, כיון שאדם

יוסף   בבית  מרן  כתב  ולכן  ברכות,  מאה  לאדם  הגו  שנ חסר 

 .ית ותפילין במנחהניח טללה

 תפלין של רש"י או ר"ת 

היה ראוי להני כיח תפילין של רבנו תם  לכאורה  ון במנחה, 

ה  גדולרבנו תם  ד  תפיליןחשיבות של  השכידוע על פי הסוד  

שהאר"י    )כמובא בבא"ח פ' וירא סכ"ג  תפילת המנחהיותר ב

מניחים    זאת  עםאבל    .(היה מניח בתפלת מנחה תפלין דר"ת

תפילי רש"י,  דוקא  של  שן  התפילין  כיון  הנחת  טעם  כל 

הוא    םת מה שאין עושיבמנחה ביום התעני יום  כדי  כן בכל 

ברכו למאה  תפילי,  תלהשלים  נניח  תם  אם  רבנו  של  לא  ן 

  כדי י בלבד  של רש"תפילין  מניחים  ם, ולכן  נוכל לברך עליה

תפילין של רבנו יח גם  ריך להנ ין צ . ואשלים למאה ברכותלה

בבוקרתם הניחם  כבר  כי  הישיבה ,  ראש  מרן  הורה  וכך   .

תשע"א  או"ת)  שליט"א ז',  אב  אות  קמח  נאמן    סימן  בית 

 אות כ"ד(.גליון שי"ח מטות תשפ"ב 

 תענית ביום היארצייט

 ? םההוריזכרה של ביום הא התענותלהאם צריך . שאלה: ז

ערוך    מרןכתב  ת הרב:  ובתש   : ס"ח(  תקס"ח  מן)סיבשלחן 

  . יום מיתת אביו ולא ביום קבורה תענות אלא באין צריך לה

שה מדבריו  האזכרה   גמנהיה  ומשמע  ביום  להתענות  פשוט 

ההורים. )סימן שעו(ו  של  יו"ד  יוסף  בשם   בבית  מרן  הביא 

שמצוה  סימן תכז(  טנבורג )תשב"ץבשם מהר"ם מרו  הכל בו

 אביו או אמו. להתענות ביום שמת 

ברייתא  מה  למנהג  כתאאסמהביא  מרן ראש הישיבה שליט"א  

ע"א() כ'  שבועות  ע"א,  י"ב  יום ש  נדרים  על  שאמר  אדם 
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כיום   שיהיה  בו  מסוים  באכיל  הואשאביו,  שנפטר  ת  אסור 

 בשר. 

סור את  ? כידוע בהלכות נדרים ניתן לאברייתאה  ונתכו  מהי

ב דרכים,  שהדבר  אותו דבר שיהיה אסותי  ר  או שיאמר על 

שאסור    כדבר פלוני  יהיה עליושיאמר שאותו דבר    עליו, או

כבר א,  עליו  מתפיס  הוא  האסורולמעשה  בדבר  ואותו  ותו   ,

 דבר נאסר בנדר. 

לכלניכלא   מקום  הפרטים    נס  מכל  אבל  הללו,  בדינים 

שאד  ברייתאב יו  האומרם  מבואר  מסויםעל  עליו  שיהיה    ם 

ביום זה.  כיום שנפטר בו אביו, הרי הוא אסור באכילת בשר  

רגו שהיו  עילים  משמע  אוכל  עצמם  ל  לאסור  ביום  מיני 

ההורים.   של  ל)האזכרה  לאסור  נוהגים  היו  לא    גמרי אמנם 

ר באלא  באכילת  בפוסקיםהג  מנ האבל    ,רשק  א  הו   המובא 

 .(שתיה ביום האזכרה של ההוריםילה וכל אכלאסור 

שה  לצערנו הרב בדורות האחרונים יש הרבה שקמקום    כלומ

ל ההורים,ב  נותהתעלהם  של  האזכרה  להקל ורשאים    יום 

לקיים    ומכל מקום כדאי   בחזו"ע אבלות ח"ג עמ' ריז(.  "ע)וע

בדברי הגמרא להמנעהפחות  לכל   מאכילת    כעין מה שנזכר 

 . בשר ביום זה

ולחן  שב  המנהג שמוזכר  ענות, יעשה כפייכול להתאבל מי ש

 "ס ת"ב( ובהגהת הרמ"א ביו"ד )ס "א()סימן תקסח ס ערוך  

 דפיקיש להשתדל ולה ו  או אמו.להתענות ביום שמת בו אביו  

 בכך.

טעון שאנחנו חלשים ודור שקשה לו לא על כל דבר כדאי  ל

אלא כדאי מאד להקפיד    סברים הללו,וירידת הדורות וכל הה

לכבד את   יבוד ההורים שאדם חייבוזה חלק מכבמנהג הזה  

 זה. אוי לאדם לזלזל בלא רם, וות הוריו לאחר מ

, אלא כמה  מש ויתאמץדם יצא לשטוב שאלא  התענית  ביום  

ב שיו בביתו  ישב  לא    .מזגןכל  להכך  עליו  את  יקשה  שלים 

 צום די בקלות.יוכל לו הצום, הוא לא יאבד נוזלים וכדומה

ר אגב,   בצומות  ישנם אנשים שמנצלים  מו היוםגילים כגם   ,

וסידוריםאת   לקניות  הזה  חצי  הם    כי  וכדומה  היום  עובדים 

בכל עובדים  שאינם  או  אבל  יום  הם  ראלקל,  הצום  סיום  ת 

בקונתקלי גדול מם  סוף    אד.שי  סימן תקמ"ט  )ועי' במשנ"ב 

 סק"א(.

ביום פטירת ההורים ובין , בין כאשר צם לכל אדםולכן ראוי  

מזגן  ת ב. צריך לשביתאמץ מדי ביום זהצומות, שלא    בשאר

וכך    ,כנסת או בישיבהם זה בבית, בבית הולא משנה איפה, א

 ת הצום בקלות.יוכל לעבור א

 החופה קודם השקיעה עננו כשתענה, האם יאמר חתן המ

 קודם  כתפתו והחופה נעררב חוחתן שמתענה בע. שאלה:  ח

 פילה?בת עננו שקיעה, האם צריך לומר ה

 ."אהרמומרן נחלקו בזה תשובת הרב: 

כתב שכל תענית שלא  ערוך )סימן תקס"ב ס"א(  בשלחןמרן  

או עד  השלים  דעתו  תענית.  ינה  א  –כבים  הכו  צאתתה  ואם 

 . עננוול לומר כיאינו כן  ללאכול קודם 

לת בתפתענית  ה  שאם קיבל את  ( )שם  זה דעת הרמ"א  לעומת

לת  זו עד תפ  לה שתעניתפירט בתפו  ,היום הקודםהמנחה של  

הבתפ  עננולומר  יכול    –ערבית   דעת כ )  מנחה.לת  מבואר  ן 

 (. במשנ"ב סק"ו הרמ"א,

למעשה,   של ולכן  להדאשכנזים  החופה, רכם  ביום  תענות 

התעניתויכ ביום  עננו  לומר  ויאמר  ל  התעני,  ת בקבלת 

תפ לאחר  עד  התענית  את  עצמו  על  ושמקבל  ערבית  אז  לת 

המנחהיתפ בפלג  ב  ,לל  שיאמר  עצמו   קבלהאו  על  שמקבל 

 .עד פלג המנחהרק  נות להתע

פי הספרדים, כיון שעומד תחת החופה קודם השקיעה, ועל ול

יכול לומרהחתן לשתות מכוס היין פילת נו בתענ   , לכן אינו 

  .המנחה

 ענית לחתן נהג התמ

כל להבאופן  יש  בערבדלי  להתענות  שהמנהג  החופה   גיש 

העולם.  אינ  כל  בו  שנהגו  מנהג  נהגו   נזאשכבארצות  ו  אכן 

גם הכלהתענות, ו . אבל  אצלם  לה מתענהלא רק החתן אלא 

המזרח עדות  רבות  ,  בתפוצות  שהחתן בקהלות  נהגו  לא 

החופה  מתענה כתב  .  בערב  הכך  יוסף מרן  בברכי  חיד"א 

ת"ע סק"ב  )סימן  ה(  סוף  בארץ  על  היה מנהג  וכן   ישראל, 

בתונס סימן   המנהג  ח"א  שתרוג  משה  ישיב  בשו"ת  )עי' 

 כ"ד(.  אלג'יר )בית יהודה עייאש ח"ב סימן, וכן מנהג רמ"ו(
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  וכך כתבכן נהגו להתענות,  אלות הספרדים שמקהיש  מנם  א

  נהגו רבים בבגדאד וכך  ים )סימן ו' אות א'(,  בספר חופת חתנ 

כן מנהג ג'רבא )ברית כהונה  ו,  (י"גסש"א פ' שופטים  )בא"ח  

ג'(אה"ע   אות  ח'  הו  וגם .  מערכת  בזה  לחתן מי שנהג  רק  א 

ה אם  לכלה.  ולא  ת בלבד  חששתכלה  יש  תתגנה    שמא  ענה 

 .החשש הזהאצל החתן לא שייך אבל  על בעלהחלילה 

אלה  ם,  מקוומכל   חו"לשנהגו  גם  בקהילות  כאן להתענות   ,

ל רוצה  הוא  אם  ישראל  עליבארץ  זאתהתענות  לקבל    ו 

קודם  בתפ יום  של  המנחה  הכוכבישיתענה  לת  צאת  ם, עד 

 יכול לומר עננו. ואם הוא לא קיבל את התענית לא 

ם להתענות בו אין צורך לקבל  ם שרגילי אמנם לפי ההלכה צו

המנחהתפיב  ואות ש   לת  תקס)עי'  סימן  ס"ב(."ע  גון וכ   "ב 

מסכת לסיום  הלך  שלא  פסח  בערב  עליו  בכור  להתענות , 

קיבל על עצמו   וא לא האם  גם    ולומר עננו   בתענית בכורות

התעני קודםאת  יום  של  במנחה  ש  ,ת  שלא מפני  זמן  כל 

מוטל   מסכת,  בסיום  בערב   החיוב  ליועהשתתף  להתענות 

צריכדיפסח   לא  הוא  ולכן  הבכורות,  כל  לן  הוא קבל  ך  כי 

 פילה.מקובל ועומד, ואומר עננו בת

העולם  שרגילות  שכיון  בחתן,  הדין  הוא  לכאורה  זה  לפי 

  ,לומר עננו  יכולפי שלא קיבל על עצמו,    לאף עלהתענות,  

 ק י"א(.)משנ"ב ס" .אשכנזיםנהג הוכך באמת הדין למ

א בערב ו  נ אבל  להתענות  שנהגו  בקהילות  גם  הספרדים, 

סורת ולקיים את מנהג  במ יך  גם אם אכן רוצה להמשפה,  החו

מכל  ,  וגכפי שאכן ראוי לנה  פה ת בערב החואבותיו להתענו

  אמר עננו אלא אם כן קיבל על עצמו את התעניתלא ימקום  

עצמו   על  קיבל  לא  ואם  קודם,  ענ יום  לומר  יכול  נו  לא 

או"ת  , ובבית נאמן ח"א חאה"ע סי' ג' אות ג'שו"ת ) בתפילה.

  (.ו סימן פד אות ח' "תשע 'ר באד

 לג ת ערבית בפלת לאחר תפסיום התעני

שאלה:  ט והתפל.  תענית  עצמו  על  שקיבל  ערבית  ל  אדם 

שהרי נחשב   ,לההתפ  האם יכול לאכול לאחר  בפלג המנחה,

 כלילה?  אצלו

הרב:   מפורש  תשובת  )סימן  הדין  ערוך  תקס"ב  בשלחן 

ש:  ("גס סתם יחיד  תענית  עליו  שבת  קיבל  צריך    , בערב 

הכוכבים צאת  עד  בשע  ,להתענות  שפירש  לא  קבלת   תאם 

 ".עד שישלימו הצבור תפלתם"התענית 

אפיל ביום  כלומר,  של ש ו  ערבית  מתפללים  שהציבור    ישי 

המנחה ומכאן ואילך הוא אסור במלאכה, שבת קודש בפלג  

על   כן  פאף  להתעי  צעליו  לאחר  עד  הכוכבינות  קל ו  ם.את 

ת בפלג י יום חול, שאדם שהתענה והתפלל ערביבוחומר לג

 הכוכבים.ית עד צאת ת התענ אליו להשלים עה, המנח

מ ב  סייםרן  אבל  עצמו  על  קיבל  שירופשאם  עד  ש  יתענה 

את   ערבית,  תשיסיים  ערבית לאכול  יכול  פילת  לאחר  מיד 

צאת   הגיע  ל  וכבים.הכאפילו שלא  לדעת)רק  עננו  יאמר    א 

  כיון שלא השלים תעניתו(.ערוך מרן השלחן 

 תענית בערב שבת 

תענית שבת,  בער  לגבי  להתענות  צרי וב  רצוי  שלא  לדעת  ך 

וא מעונה,  הכנס לשבת קודש כשאדם נ משום שביום שישי.  

ן אברהם סימן רמ"ט סק"ז. וכה"ח שם אות )מג  ראוי  ואין זה

 .3( כ"ב בשם שה"כ

 

 

תתף  א השהגרש"מ עמאר שליט"מרן  הראשון לציון  באחת הפעמים ש  3

התאחדות    עמנו שנהה)בשבת  מדי  ללכבוד    (נערכת  נו ישיבתהתורמים 

עם  ,רחמים"  אכס"  הקדושה הימר  יחד  ראש  היה  ליט"אש  שיבהן  וזה   ,

הש ימי  שבתתזמן  הגיע  ,  י"םובבבתוך  ליל  של  ערבית  התפילת  פללו,  , 

פניו  ועל  תורה,  דברי  למשהו  של    אמרו  סימן  ראו שום  לא  עמאר  הרב 

הת לאחר  "שבפשונה.  לומר  לרבנים  ניגש  אחד  כל  והוא שלום",    תלה 

אחד   לכל  אבל  בברכת    באדיבותהשיב  שלום.  לשבת  שמיד  כולם אחר 

וגמר בחדו  להתמקם  למקומהלכו  הגיע  הזדרז,  הוא  האוכל,  בחדר  ר  ו 

 .כוס הקידוש בידו וקידש תיכף ומידהאוכל, אחז את 

באמירת   התחילו  רק  השלו"הציבור  לא  הוא  אבל  עליכם",  ס תייחם 

נהגת הרב  האנשים תלו את    למבטים התמהים אלא הזדרז לשבת לאכול.

ולשבתלשצונו  בר זמנו  על  ולאחר מכן    .חר הסעודהללמוד מיד לא  מור 

ש ב  היההרב  התברר  ש  .עניתת שרוי  הפוסקים  ראוכתבו  להלא  נס  יכי 

יבור נמצא בבית הכנסת,  לכן כל זמן שהצ. וודש כשהוא מעונהת קלשב

בברכת שבת  כל אחד  להשיב    יבורצני כבוד ה ציבור, ומפעם ה  ישבהרב  

פנישלום   זירז  ם  במאור  באנולא  דחק  המתיןאו  אלא  למהר,   שים 

הוא    בלנות.סב אליו,  שבאו  הבריות  כל  את  לכבד  שסיים  לאחר  אבל 

  באופן אישי ובלי להכביד על הציבור.   ןקדש על היידרז להזן אישי  באופ

מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  כל שהיא  האדם,  לו  שיבור  ישרה  דרך 

 )אבות פ"ב מ"א(. דםהא
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 ערב שבת ענית יארצייט בת

שלמ ההשלכות  שהז  ה  כפי  לאדם  קודם,  כרנו  זה?  ראוי 

ביום   הוריו.האזכרלהתענות  של  שיום   ה  אדם  יעשה  ומה 

שישי ביום  חל  האם  האזכרה  המנחית,  בפלג  ומיד  פלל  ה 

 ?יקדש, או שימתין עד לאחר צאת הכוכבים

ת"בדברי  ממבואר   סימן  )יו"ד  בו  ,סי"ב  הרמ"א  או"ח  ע"ע 

ס"ד רמ"ט  האזכ  נפלשאם  (  סימן  שיום  ביום  בשנה    שיירה 

  המנחה ביום בתפילת  אש  מריאמר  ,  אביו  שונה לפטירתהרא

להתענות   שכוונתו  לכן  ורק  קודם  תפילת אך  לאחר  עד 

זכרה ביום  אונה אמנם חל יום השאם בשנה הראוכן  .  ערבית

 ו תהיה תענית  ,נהאבל הוא עשה תנאי שכל שנה שיתע  חול,

יוכ  ,ערביתפילת  תרק עד לאחר   בפלג  יתפלל  ל לאכול ואם 

ל התפמיד  היארצייט  כשחל  אזילה,  אחר  שישי  ביו  יום  ם 

 .קדש ויאכל מידי, יתפלל בפלג המנחה

אם הרא  אבל  האזכרנה  שובשנה  חולה  יום  ביום  והוא   חל 

גם את  התענה עד צא יום הכוכבים,  ם לאחר כמה שנים חל 

זו  ו יכול  אינ היארצייט ביום שישי,    להתענותלשנות ובשנה 

פ לאחר  עד  המנחהרק  שכאשלג  מפני  לנהוג,  התחיל   , ר 

את הכוכבים, ומסתמא היה  עד לאחר צלהתענות  מנהגו היה  

ביום ות זאת כשחל  ואינו יכול לשנ   שניםך על כל הבדעתו כ

 שישי. 

שבשנה הראשונה שחל  שאפילו  ויש פוסקים שמקילים בזה,  

תמא סיום היאצרייט ביום חול השלים תעניתו, מכל מקום מ

על   קיבל  זה  לא  על  וכתב  שבת.  בערב  אף  להשלים  עצמו 

כ ס"ק  רמ"ט  )סימן  ברורה  יוכל  "ב(המשנה  שמי שמצטער 

 לסמוך על המקילים.  

כ"ט( )אות  החיים  בכף  שמ אולם  רוצכתב  שאינו  ה י 

 , יעשה התרה על מנהגו.םלהשלי

 ו ק אם ישלים תעניתופסשמכבשחרית הזכרת עננו  

בידיעה ם  ת הצו, ומתחיל אאינו חש בטובאדם ששאלה:    .י

לאכושיתכן   לשתוויצטרך  או  עליו    תל  האם  היום,  במהלך 

 עננו בתפילה?  לומר

ינו ם את הצום א בדרך כלל אדם שאינו משליתשובת הרב:  

ענ  אינה  )כי    . נואומר  חמה  עליו  שקעה  שלא  תענית  כל 

ב עננו.  אומר  אינו  מתענה  שאינו  ומי  רס"י  תענית,  ה"ל 

 תקסה, כה"ח שם אות ו'(.

כאן   וזו  שן  כיואבל  ציבור,  ואכתענית  יוכל להשלים יתכן  ן 

גם אלפיכך יאמר    –את הצום   ם לבסוף עננו בתפילה, שכן 

הזה  אכל, התענית  צום  "יום  שאמר  מה  שקריא  "עדיין  ,  נו 

יו הוא  זה  יום  אכן  תקס"ה  עי'  )  תענית.  ם שהרי  סימן  ש"ע 

 ס"ג(. 

ל יאולכן  בתפמעשה  עננו  שא  להמר  ישלים פילו  שלא  יתכן 

 ואם באמת הוצרך לאכול או לשתות במהלך היוםאת הצום,  

 ת מנחה.עננו בתפיליאמר  לא – מנחהפלל קודם שהת

 דין מעוברות ומניקות

 ה, האם צריכה להתענות?קיאשה מעוברת או מנ . שאלה:  אי

 ומניקה?  מעוברתהגדרה של ומה ה

ה ברב:  תשובת  מרן  ס"ה(כתב  תקנ"ד  )סימן  ערוך    שלחן 

 . יכה להתענותמניקה אינה צראו ת שמעובר

 בארצות אשכנזכתב שנהגו   (הרמ"א )סימן תק"נ ס"א אמנם  

ומכל    (.סימן תרפ"ו ס"בע"ע  ו).  מעוברות ומניקות מתענותש

   ענין.האשכנזים נוהגים להקל בבים מרשה היום למעמקום 

נשים רבות אצל האשכנזים שאין הנשים   מנהגוגדולה מזו,  

 ,לצד אחדצוניות קיה. )החומרא ורווקותמתענות כלל, אפילו 

לצ  הביאה הקיצוניות  שמעוברות    .(שניד  כתב  הרמ"א 

להחמירמניקות  ו אם  "  נהגו  מאלא  הרבה"כן  ,  צטערות 

שבזמכן    ולאחר הפוסקים  הן  מראו  החננו  ולכן  לו  קילשות, 

ה והמניקות  עומלכל  מזה  ברות  אבל  להתענות.  היקלו שלא 

אינן מ סת ג  תענות,שכל הנשים  או  רווקות  סמינר  בנות  ם  ם 

בטענה שהן    ה, גם הן לא התענואשה שאינה מעוברת ומניק

 .חלשות

  ם להלכה כולן חייבות להתענות. הנשים האשכנזיות אינן אול

הסמיותר    חלשות שום  ו,  רדיותפהבנות   . בהלכה  חילוקאין 

ובפוסקי  וכמבואר ברורה  ועוד    במשנה  ואזנר  זמננו כהגר"ז 

 שמחמירים בזה. 

בעני החמירו  חז"ל  מבגבולהיפך,  יותר  בנשים  הזה  ,  ריםן 

מחויבים הגברים  שלוש  שהרי  מגיל  רק  ה, עשר  להתענות 

הנשי כחואילו  עשרה,  שתים  מגיל  כבר  מחויבות  הסבל   ם 

הש יולהן  ואין  תר  וא  שאיבחינם  להקל  חזק,  נה  לאשה 

 מניקה שלא לצום.או מעוברת 

האב התעחתקופה  ישנה  ברונה  הזה  בענין  לקיים    "הוררות 

 . ואכשור דרא.את החיוב להתענות

 ת מעוברגדר 

מתענות.   אינן  ומניקות  מעוברות  מקום  ההגדרה ומכל  ומה 

מעוברת?   חודשיםשאחר  של  ההרי  לושה  בודאי  ון  מתחלת 

  סימן קפ"ט ביורה דעה )וכמו לענין וסתות  ,  נקראת מעוברת

 . (סל"ג
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)ס ברורה  ארבק"ג(  ובמשנה  אחר  שכבר  ים  עכתב שאפשר 

 יום אפשר להקל אם מצטערת.

סנסן ליאיר סימן ה' עמוד  )  מרן ראש הישיבה שליט"אאבל  

קת בדי  הורו שאשה שערכה  ורנועוד כמה פוסקים בדו שנ"ו(

מצטערת.   אינה  אפילו  מתענית  פטורה  הביא  והרב  הריון 

שנששהיו   והחמירו  ים  ההיריון,  בתחילת  אירעו  לצום 

ולכןתקלות והו  .  להקל  חו  ,בזה  רילהחמאין  רה  רא  ומזו 

ן ואפילו ריושמביאה לידי קולא, וכל אשה שיודעת שהיא בה

 תתענה.לא  –בתחילתו 

 גדר מניקה 

מינקת שפט מלהתענות,אשה  הישיבה   הוכיח  ורה  ראש    מרן 

ס  שליט"א )סינ בספרו  ליאיר  ה'(סן  ש מן  אשה  מניקה  שרק 

 בפועל לא תתענה. 

משמע   ערוך  כך  סבשלחן  תקנ"ד   שכתב ה(")סימן 

שמעוברות ומניקות פטורות מלהתענות, ואף על פי כן ראוי 

קיום  כדי  "אלא  ומשתה,  במאכל  להתענג  תאכלנה  שלא 

מדבריומהולד".   לשמע  ההיתר  שכל  הוא  ו  לאכול  מניקה 

ולכן אם   ביל עצמה.ולא בש  (,שיהיה לו חלב)לד  בשביל הו

פטורה אינה  התינוק,  את  מניקה  לומר  )ו  אינה  גדול  דוחק 

חוזרות רק על מעוברת ולא על    ,"כדי קיום הולד"ילים  משה

 מניקה(.

זה   על  לפי  העיר  הישיבה  ראש  דמהרש"ם  מרן  עת  בספר 

תק"נ( )סימן  אהבש תורה  הגמראיא  ט'    ת  )דף  נדה  במסכת 

חוש ע"א( וארבעה  עשרים  לכל  לאחר  איבריה    דתהידש 

אלמ שבה  נפשה  ואין  שיה,  תפרקין  זו  מגמרא  אינה ולמד 

 .דש לאחר לידתהם וארבעה חוות במשך עשרינ צריכה להתע

לגמרי    הנושא  אבל אחר  בענין  הוא  עליו  מדברת  שהגמרא 

התעניתקשר  ואין   למניקה    אין  למעשהולכן    ,לענין  להתיר 

 .בפועלכן היא מניקה  אכול אלא אם ל

הגר"עמר  להבתחכידוע,   דעת  זצ"ל  יוסף    ן  יחוה  בשו"ת 

שלא להתענות    יולדתוהתיר להיקל בדבר   ל"ה()ח"א סימן  

לאחר עשרים וארבעה חודש מהלידה, אבל לאחר שראה    עד

מרן ראש דברי  בו    ,ישיבהה  את  )פורים  חזר  עובדיה  בחזון 

מניקה בפועל  ורק אם היא שנכון להחמיר, ורה וה עמוד ל"ט(

לאכול. י  מותרת  אם  אפילו וכן  להקל  יש  יתירה  חולשה  ש 

 אינה מניקה בפועל. 

שלושים ש  כמובן כלל  איש  פילואיום,    בתוך  מניקה    –נה 

מפורש בשולחן ערוך שמותרת לאכול. ולאחר מכן, אם היא  

גדולהעדיין   זה  תמותר  –  מרגישה חולשה    לאכול. אבל אין 

יולדת שארמדין  כדין  אלא  חולשה   ,  מרגיש  שאם  אדם,  כל 

 .4אכולדולה מותר לג

 
טוב אינם חשים בעל אלה שאומרים ש  עגלוהיה  זצ"ל  "ע יוסף  מרן הגר  4

הראש להם  מהתעניתוכואב  להיפטר  ומבקשים  אומר,  והיה  ראית  ,   :

יום הכ לגבי  פורים  כל האמור הוא לגבי שאר תעניות, אבל 

באבתשו געה  מ  ם,  בחאשה  להיריונה, ועוברת  התשיעי  דש 

 גם היא אסורה לאכול. 

 תענית לבעלי ברית 

ברית מילה לבנו ביום תענית,   בי הבן שעורךא. שאלה:  בי

 ?האם צריך לצום

הרב:  תשו תעניתביובת  הבן    ם  אבי  וחתעל  ומוהל  ן  סנדק 

ולא א,  נות עד הערבהתעל נדחית לא מפני החתן  ין התענית 

הבן אבי  דחויה  אבל  .מפני  ע  בתענית  חובה  הבן ל  אין  אבי 

ארבעת הצומות הקלים ובין  ב, בין  להתענותהסנדק והמוהל  

 .  ("ע סימן תקנ"ט ס"ט)ש .בתשעה באב דחוי

רקו לאכול  ה  רשאים  הברית  וגם  .  בריתלאחר שנערכה  אם 

יכ  נערכה כבר  בבוקר,  לאכול  )ולים  שעה  וכ"כ  מאותה 

 . אור לציון פכ"ט ס"ט(בשו"ת 

לאכול ל אסור  בשמחה  להשתתף  שבאו  הקרובים    שאר 

ות את הברית בבית הכנסת , ולכן נהגו לעש)משנ"ב ס"ק לו(

סמ במקום  אתאו  עושים  שאז  מכן  רבה  וך,  לאחר  ומיד  ית 

ו ערבית  מנחה,  כולםמתפללים  אבל  ועדיםס  תיכף  י  כפ. 

 .הבריתקיום סור לאבי הבן לאכול עד שהזכרנו באופן הזה א

לחתן   הדין  חופתובשוהוא  ימי  חייב  , שבתענית  בעת  בזמנה 

דחויה בתענית  אך  מתענית  להתענות,  ס"ק )  .פטור  משנ"ב 

 (."ה סי' מ'ת יביע אומר ח. וע"ע בשו"ל"ה

 

 השיעור נמסר ביום ראשון י"ח תמוז תשפ"ב 

  -קשר צירת  , ולילקבלת העלון במייל

A025606532@gmail.com 

 נחום שלמה : הרבוןך העלעור

 ביקורת: הרה"ג רבי יצחק מאזוז 

מורנו הרב  שיעורי ולשאר ניתן להאזין לשיעור זה 

 02-5606532חיים" שליט"א בקו "תורת  

 וכן במערכת "קול הלשון" 

 

 
היחידים הראש?!    אב לולא כושותה, ו  ל ולאוכמישהו שביום צום, לא א

כואב להם הראש נמצאים  אוכלים ולא שותים וגם לא    שלאשאני מכיר  

העלמין.. שם  בבית  לא.  וג  באמת  שותים  לא  להם אוכלים,  כואב  לא    ם 

זה כל העניהראש. כל אדם   לו הראש,  ואינו שותה כואב  ן שאינו אוכל 

 בתענית.

הרמב"ם דברי  צרי  ידועים  אדם  להישכל  האלהך  בימים   שובה,בת  זהר 

שוב על לאדם לח  רה העיקרית היא לגרוםהמטצום, אלא  ה שאין העיקר  

בתשובה ולחזור  בהו)  .עצמו  ברורמ ובא  בתחשנה  תעניתה  הלכות  ,  לת 

 (. סימן תקמ"ט סק"א
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