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

 

  ז בתמוז"יתענית  ותלכה

 נושאי השיעור: 

בין ט' באב לשאר תעניות דרבנן. דין נשים מעוברות ומניקות. הדברים שאירעו בי"ז בתמוז. החיוב גם לשוב בתשובה.  חילוקה

 סבלנות ושלום בית.  מהי שנאת חינם,

 

 תענית בזמנינו כזמן מלחמה 

'חייבים'  כ  א.  " ס"א(:  תקמט  )סימן  ערוך  בשולחן  מרן  תב 

וי' בטבת מפני   ג' תשרי  י"ז בתמוז,  להתענות בתשעה באב, 

חייבים   מדגיש  מרן  למה  בהם".  שאירעו  הרעים  הדברים 

אומרת  ע"ב(  )יח  השנה  ראש  במסכת  הגמרא  להתענות? 

לא   שלום  שעת שבשעת  זה  מה  הללו.  בתעניות  מתענים 

שלום? בזמן בית המקדש השני היה הכל בסדר, אף שנחרב 

בבית מקדש הראשון היה ארון ברית בית המקדש הראשון ו

ותומים,   באורים  נשאלים  היו  הברית,  לוחות  בו  שהיו  ה' 

גבי המזבח כמו ארי,   והשכינה היתה  היתה האש רובצת על 

הקדש,   רוח  והיה  דברים שהיה  ו  אלשרויה שם,  חמשה  היו 

כמו   השני  המקדש  ובית  לשני  ראשון  מקדש  בית  בין  שוני 

השנה ראש  במסכת  הגמרא  היה    שאומרת  והוא  ע"ב(,  )כא 

ואף הראשון.  המקדש  מבית  פחותה  היה -פי-על-בדרגא  כן 

נקרא שעת שלום, ולא היו מתענים בכל אותה תקופה את כל  

שכתוב בפסוק הימים הללו. ולא רק שלא היו מתענים, אלא  

ימי   ישראל  לבית  יהיו  האלה  "הימים  יט(  )ח,  זכריה  בספר 

חגגו באותם ימים    ששון ושמחה", ואז בזמן בית מקדש השני

מלחמה   בשעת  זה  שאם  הגמרא  אומרת  אבל  התענו.  שבהם 

זמן שהוא   זה  ואם  תענית.  חומרי  כל  עם  להתענות,  צריכים 

תענים. לא שלום ולא מלחמה אם רצו מתענים, לא רצו לא מ

מה  ולפי  במנהג  תלוי  שהכל  יוצא  זה  לפי  לכאורה  כך  אם 

 שרוצים.  

הי זה  במנהג  שתלוי  שמה  מרן  כותב  בדורות  לכן  ה 

הראשונים, אבל לאחר מכן קיבלו כולם על עצמם להתענות,  

רוצים   אם  תלוי  לא  כבר  וזה  להתענות  חייבים  היום  לפיכך 

)סי  זה  שאחר  בסימן  גם  מרן  כתב  זה  ומטעם  מן להתענות. 

תקנ ס"א( "הכל חייבים להתענות בארבע צומות הללו, ואין 

 .1לפרוץ גדר" 

 חיוב מעוברות ומניקות

א לא אף    ולםב.  הזה  שהדבר  מכיוון  להתענות,  שחייבים 

מהקבלה של הנביאים יש שינוי בתעניות הללו מצום תשעה 

חייבות   מעוברות  ומניקות.  מעוברות  שהם  נשים  לגבי  באב 

באב,   בתשעה  יום להתענות  שלשים  אחר  מניקות  כן  וכמו 

  -חייבות לצום בתשעה באב. אבל תעניות אלו דינן קל יותר  

זה בהם  עליהם    התענית  אבותינו  שקיבלו  מנהג  של  עניין 

עליהם  שקיבלו  בשעה  שנה  אלפיים  ולפני  להתענות, 

להתענות מעיקרא קיבלו את זה אך ורק לאנשים הבריאים,  

מבואר   לכן  ומניקות.  למעוברות  שפטורות  לא  בגמרא 

 מלהתענות.  

 
ם את היום  ובודאי שמי שטעה ואכל בתענית חייב להשלים ולסיי  1

להמשיך   יכול  הצום  את  'שבר'  וכבר  שמאחר  יגיד  ולא  בתענית, 

צורך   שום  אין  מכזית  פחות  שאכל  וכיון  להחמיר  ולאכול. 

נוסף  ל יום  אופןהתענות  השלחן  בכל  מרן  בדברי  שמבואר  כמו   ,

 ערוך בסימן תקסח ס"א, ובאחרונים שם.  

 

 

 יותמעש כותלה
 ט"אשלי וז זמאי ח-מצליחהרב  ורנו הגאון של משיעורו 

 טמ"ק  גליון
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האשכנזים נהגו קצת להחמיר בדבר הזה, כותב הרמ"א שם  

ומניקות שמצטערות הרבה אין  )בסימן תקנ ס"א( מעוברו ת 

אינן מחוייבות    -להם להתענות. ואפילו אם הם לא מצטערות  

להחמיר   האשכנזיות  הנשים  שנהגו  אלא  הדין  מעיקר 

הספרדי אבל  הרמ"א.  כותב  כך  נהגו ולהתענות.  לא  ות 

 להחמיר. 

 גדר מעוברת ומניקה 

)סק"ג(   ברורה  המשנה  כותב  מעוברת?  של  ההגדרה  מה  ג. 

את משעה שהוכר הוולד, שזה שלשה חדשים.  שמעוברת נקר

סימן קפט   )ביו"ד  וסתות  נוקטים להלכה לענין  כמו שאנחנו 

אחר  יום  ארבעים  אחר  שאפילו  אפשר  מקום  ומכל  סל"ג(. 

 אם מרגשת בצער.  יצירת הולד נקראת מעוברת

ומעוברת פחות מארבעים יום יש לה דין ככל הנשים, אם לא  

ר מרן  חולשה.  ומרגישה  שליט"א  שמצטערת  הישיבה  אש 

יום  ארבעים  לפני  ההריון  שבתחלת  אשה  שבזמננו  אומר 

פטורה  ודאית(  בדיקה  )שהיא  הריון  בדיקת  ערכה 

 מלהתענות.  

)ח"א סימן  לגבי מניקה, מרן הרב עובדיה בשו"ת יחוה דעת  

עשר במשך  מלהתענות  שפטורה  כתב  וארבעה  לה(  ים 

ל מרן חודשים אחר הלידה, אפילו שאינה מניקה בפועל. אב

בפועל  מניקה  אם  שרק  תמיד  מורה  שליט"א  הישיבה  ראש 

מהתענית. סנס  פטורה  בספרו  עובדיה  )עי'  ובחזון  ליאיר,  ן 

 פורים(.

 מעוברות ומניקות בתשעה באב

שמדו  להדגיש  וצריך  הלד.  הצומות  שלשת  על  י"ז בר  לו 

בתמוז עשרה בטבת וצום גדליה, וקל וחומר בתענית אסתר.  

ולכן מה יעשו?    –אבל לא בתשעה באב שחייבות להתענות  

ריכה להתכונן טוב שלא תגיע למצב שלא אפילו שזה קשה צ

יכולה לצום. לכן יומיים שלשה קודם התענית תשתה הרבה 

ם אלא הבעל יטפל והיא  מים, ובתשעה באב לא תטפל בילדי

תשב במזגן, או שתשלח אותם ל'קייטנות ט' באב'. )יש היום  

כח, והם בהרבה מקומות נערות שאף שצמות יש להם את ה

תעסוקה לילדות  עושים  נותנות  ואוכלים,  משחקים  הילדים   ,

להם פעילות והאמא נחה ורגועה. וכך תצא ידי חובת ההלכה  

רגיל אם שותה בימים  שצריכה להתענות(. בדרך כלל במצב  

אבל   להתענות,  יכולה  שצריך  כמו  מים  התענית  שקודם 

 כמובן אם מרגישה שחייבת לשתות, תשתה. 

 חמשה דברים שאירעו בי"ז בתמוז

ים שאירעו בימים הללו? המשנה במסכת תענית ה. מה הדבר

ע"א כו  הדבר  ו  )בדף  הקשים:  הדברים  את  מונה  ע"ב( 

מההר ביום י"ז בתמוז,    הראשון, נשתברו הלוחות. משה ירד

ושבר ומחולות  עגל  עושים  ישראל  עם  את  את    ורואה 

הלוחות. אף שאחר כך הוריד את הלוחות שניות, היה הבדל 

"מעשה אלוקים המה והמכתב   ביניהם, על הראשונות נאמר

טז(,   לב,  )שמות  הלוחות"  על  חרות  הוא  אלוקים  מכתב 

חר אל תקרא  ב(  )ו,  אבות  בפרקי  רבותינו  אלא  ודרשות  ות 

לדרוש    –חירות   לחז"ל  מניין  המוות.  חירות ממלאך  דהיינו 

את זה? כי המילה "חרוט" צריכה להיות בט', וזה כתוב בת',  

נשארים הלוחות הראשונים  ן דרשו חז"ל חירות. אם היו  לכ

מה   כל  מהשכחה,  וחירות  המוות  ממלאך  חירות  לנו  היה 

חורין   בני  היינו  יודע  והיה  זוכר  היה  לומד  מכל שהיה  בכל 

 כל. ובעוונותינו הרבים נשתברו הלוחות. 

דבר שני בוטל התמיד, יש אומרים שזה בימי הבית הראשון 

בית השני, בזמן היוונים שגזרו על זה ויש אומרים גם בימי ה

 בזמן הרומאים.  

ע"ב(  )עט  קמא  בבבא  במסכת  העיר,  הובקעה  נוסף  דבר 

והג מקום.  בכל  חזירין  מגדלין  אין  במשנה  בסוף שנינו  מרא 

הפרק שם )פב ע"א( מביאה תנו רבנן, כשצרו בית חשמונאי 

מבפנים   הורקנוס  היה  זה,  על  הם  זה  מבחוץ,  ואריסטובלוס 

במל להם  שיעזרו  לעזרה  לגויים  באו  קראו  ובסוף  חמה, 

להם   משלשלים  יום  כל  והיו  שניהם.  את  וניצחו  היוונים 

יד,  דינרים והיו מעלים להם כנגד זה שני כבשים לקרבן התמ

היה שם זקן אחד שמכיר בחכמה יוונית, אמר להם "כל זמן  

בעבודה   נמסרים   -שעוסקים  הם  אין  הקרבנות,  עבודת 

ר מינן( ת שלשלו להם בקופה והעלו להם )בבידכם". למחר

חזיר, כיוון שהגיע לחצי החומה, הרי הוא פושט טלפיו, נעץ 

ונזדעזעה ארץ ישראל ת"ק פרסה על ת"ק  ציפורניו בחומה 

וארור  פ חזיר,  שיגדל  האיש  ארור  אמרו  שעה  ואותה  רסה. 

על   בגמרא כאן הכוונה  יוונית.  בנו חכמה  האיש שילמד את 

היוונית,   התגהשפה  היוונית  השפה  את  שידע  לגלו שבגלל 

 הדברים.  

זה בעקבות המעשה  בוטל התמיד  ויש מסבירים מה שכתוב 

 הזה, ויש מפרשים על רומי. 

 הובקעה העיר 

בן הבית השני. מה הכוונה?  ירושלים, בחור  ו. הובקעה העיר

אם נתבונן בפסוק בירמיה שם )נב, ו( כתוב "בחודש הרביעי 

וגו' ובפסוק אחר כך )פסוק ז(  ויחזק הרעב  בתשעה לחודש 

תוב "ותבקע העיר", ומשמע שנבקעה העיר בט' תמוז. אם  כ

 כן מדוע צמים בי"ז בתמוז?  

ע"א( סוף  )כח  תענית  במסכת  הגמרא  הבדל,    מסבירה  שיש 

יר בתשעה בתמוז, ועל זה בבית הראשון באמת הובקעה הע
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בימי   אבל  הראשון.  בבית  היה  הוא  כי  מדבר  ירמיה  הנביא 

ו בתמוז,  בי"ז  העיר  הובקעה  השני  חמור,  הבית  יותר  זה 

למה? כי מה שהיה בבית הראשון היה, נכון שנחרב אבל חזר 

והתרפ שחזרה  מכה  נבנה,  לא  השני  הבית  אבל  אה ונבנה. 

בסדר, אבל מכה שלא התרפאה כלל יותר כואב. לכן חורבן  

 בית שני חמור לנו. 

וגם   בתמוז  בתשעה  גם  פעמיים,  יצומו  לא  למה  זאת,  ובכל 

וא  מתרצים  יש  בתמוז?  לצום  בי"ז  להחמיר  שקשה  ומרים 

ה מקום לומר שבעל נפש  ולפי זה לכאורה היבתכיפות כזו.  

 בתמוז?  תשעהביחמיר לצום גם ביום  -שיש בכוחו 

ר ולא יצום בתשעה בתמוז, כי  נפש לא יחמי   להלכה גם בעל

סתם  לא  לן,  חמיר  השני  כי  ההלכה  וכך  תיקנו  לא  חכמים 

שחמיר לן יותר השני, כי הוא קרוב, לא, כי למכה הראשונה  

 פואה לשניה לא היתה רפואה. היתה ר

התורה" את  הרשע  אפוסטמוס  יון,    ".שרף  ממלכי  היה  הוא 

 דושה. רבים שרף את התורה הקובעוונותינו ה

ואחרי זה כתוב "העמיד צלם בהיכל", ויש גורסים "והועמד  

אפוסטמוס   אותו  הוא  העמיד  האם  השאלה  בהיכל".  צלם 

לא הרשע את הצלם, או שהועמד צלם בהיכל וזה לא הוא א

אפוסט לא  זה  זו  גרסה  ולפי  אחר,  מנשה ממישהו  אלא  וס, 

ע בהיכל.  צלם  העמיד  הרבים  חמשה -כל-לשבעוונות  פנים, 

 ם קשים, קרו לעם ישראל בי"ז בתמוז. דברי

 נכבשה העיר כמקל שקד

ז. כתוב בספר ירמיה "מקל שקד אני רואה" למה מקל שקד? 

לחנוט   שמתחיל  מיום  השקד  כי  בירושלמי  ציא  להו  -כתוב 

את הפרח עד ההבשלה שגומר את הפרי אורך עשרים ואחד 

לכבישת מהר  מאד  יחסי  באופן  שזה  כלל    יום.  בדרך  עיר, 

כמה    לכבוש ובסוריה  בעיראק  תראו  זמן,  הרבה  לוקח  עיר 

גם   גדולה  עיר  היתה  וירושלים  עיר,  לכבוש  להם  לוקח  זמן 

וסיה ועוצמה צבאית ועשרים ואחד יום זה לא  מבחינת אוכל

טבעי. זה "מקל שקד אני רואה", לא היה בדרך הטבע, דבר  

 נגזרה הגזירה.  היה אוכל לעשרים ואחד שנים ובא הרעב, כי 

 באב  תשעה תענית

ח. לאחר מכן צום ט' באב שגם בו היו בו דברים קשים. נגזר  

יכנסו לארץ ישראל, דבר   ולא  על אבותינו שימותו במדבר, 

י, דבר נוסף היתה שני חרב בית המקדש גם הראשון וגם השנ 

. והיו שם אלפים ורבבות,  2עיר גדולה לאלוקים העיר ביתר

 
ת',    וסגול תחת האות  ' ה היא ביתר בחיריק באות באגב, הקריא  2

ת  ולא באות  וקמץ  ב'  באות  תראו  ' בצירי  היום.  שאומרים  כמו   ,

וא יהיה מלך  שחשבו שה  שם מלך גדולכותב שהיה    הרמב"ם

נ  הרגו כולם, ולמה קרה הדבר הזה?  המשיח הלכו למלחמה 

ירושלים, למה לא כאב   בגמרא מבואר כי לא כאב להם על 

, היה אחד מביתר  להם? כי היו אינשי דלא מעלי בירושלים

מזייף   הולך  מירושלים  אחד  היה  בינתיים  לירושלים,  הולך 

הב בעל  הוא  כאילו  וכשתעודות,  ויושב שם.  נחרבה ית שלו 

ירושלים אמרו טוב שהרשעים הלכו, וכשנחרבה ביתר לקח 

 שלשה ימים להחריב אותה כי היא היתה גדולה.  

נהרגים   היו  העיר  שבתחילת  אומרת  גיטין  במסכת  הגמרא 

שנהרגים  א ידעו  ולא  חגגו  העיר  בהמשך  זאת  ובכל  נשים, 

גדול עיר  היתה  כך  כדי  עד  העיר,  של  השני  ולכן מהצד  ה. 

בו צרה גדולה כמו ט' באב, ואותם שנהרגו לא   היום הזה היה

הובאו לקבורה, ולא היו צריכים לזבל את השדות מרוב הדם  

ו בעווה"ר.  לקבורה,  שלהם,  הובאו  שנים  שלש  אחר  רק 

בברכת  באותו   והמטיב  הטוב  ברוך  ברכת  לברך  תיקנו  יום 

 המזון, וזה נקבע לזכרם.

ום את  סרופוס הרשע ממלכי אדעוד דבר שאירע, חרש טורנו

שם היו  הבית  הר  בתוך  ה'.  היכל  את  עד   ההיכל,  מדרגות 

האולם ,ואחר כך יש את ההיכל. ובא וחרש את ההיכל ביום  

חרש", תחרש  ט' באב, כמו שאמר ירמיה הנביא "ציון שדה ת

 כמו שדה.

 צום גדליה

ט. אחרי חמישים ושנים יום, כתוב בירושלמי, היה יום צום  

גדלי ג' בתשרי, ה בן אחיקם שהרגו אותשל  זה היה ביום  ו, 

ככה מבואר בראש השנה. בתחילה אפילו שהמלך הגלה את  

ישרא קבוצה בארץ  כל  אלא   -ל השאיר  אותם,  אהב  כי  לא 

ם בארץ ישראל יינות וכרמים  אמר יש הרבה דברים משובחי 

מיוחדים "ארץ חיטה ושעורה, וגפן". יש פירות מיוחדים כמו  

אפראפרסמונים,   שלנו,  אפרסמון  שעושים  לא  מיוחד  סמון 

. והיו  3ממנו שמן מורחים על הגוף, הריח שלו נודף למרחוק 

 
בסידורים כתוב "ובא ביתר ושם ביתר". אולי שינו כי זו לא מילה 

 טובה, עשו ביתר כמו מיתר של כינור. 
חלק(    3 )פרק  סנהדרין  במסכת  הגמרא  מאוד,  מיוחד  היה  הוא 

חת  ים רוצים לגנוב מעשיר שמחביא את הכסף מתאומרת שאם גנב

ולא יודעים איפה מחביא, הולך הגנב המתוחבל קונה שמן    האדמה,

אפרסמון, אומר לאותו עשיר, אני נוסע לחו"ל לשבוע, תשמור לי  

בעל   היכן  דולר,  אלף  חמישים  עולה  יקר  הוא  הזה  הבקבוק  את 

שלו,  הכספת  בתוך  שם  יאבד?  ולא  ישבר  שלא  יחביא    הבית 

ם לנסוע  לילה במקובמקום שמחביא את כל האוצרות. זה הולך ב

לחו"ל, ונכנס לבית שלו הולך לפי הריח שלו, ומזהה מהיכן מגיע  

הריח, וכך הוא יודע היכן הוא מחביא את אוצרותיו וחופר ולוקח  

לחו"ל,   לנסוע  לא  החלטתי  לו,  אומר  למחרת  אליו  הולך  הכל. 

ר לו נגנב, אומר לו הגנב,  איפה השמן אפרסמון שהבאתי לך? אומ 
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עוד דברים טובים בארץ, לכן המלך השאיר אותם כאן בארץ 

", בשביל הדברים המיוחדים שיש  הקדש "לכורמים וליוגבים

מה   שהחריב  אפילו  אמרו  הם  קצת.  ונשארו  ישראל,  בארץ 

הקה לאט  ויבשהחריב,  ויחזרו  תתפתח  מחדש, ילה  הכל  נו 

אבל היו באותו זמן כמה רשעים. גדליה היה צדיק ובאו הרגו  

את הצום  אותו ביום ג' בתשרי, יש אומרים בא' בתשרי ודחו  

ככה. מכאן נראה כמה צרות עם  לג', אבל בגמרא לא מבואר  

 ישראל עבר, בגלל הצרות האלו צמים את הצומות האלו. 

 מטרת הצום 

ומה יש  עושים  י.  הצום?  חצי   ביום  עובדים  יום  חצי  כאלה 

אומר  י נכון.  לא  וזה  הצום,  את  מעבירים  וכך  ישנים,  ום 

)בתחלת הצום   הרמב"ם  שביום  תעניות(  מהלכות  ה'  פרק 

ישראל   בני  כל  הימים  אלו  וכל  מוסר,  וללמוד  לשבת  צריך 

מתענין בהם מפני הצרות שאירעו בהם, כדי לעורר הלבבות  

דרכי   על  זיכרלפקח  זה  ויהיה  הרעים  התשובה  למעשינו  ון 

ולנו   להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשינו  שהיו  אבותינו  ומעשי 

הדב שבזכרון  הצרות  כמו אותם  להיטיב,  נשוב  האלו  רים 

שנאמר )בסוף פרשת התוכחה( והתוודו את עוונם ואת עוון  

אבותם. וכותב המשנה ברורה )סימן תקמט סק"א( שמטעם 

אל   לשום  איש  כל  חייב  לפשזה  התענית  בימי  פש ליבו 

כמו  ולהתענות,  לצום  העיקר  אין  כי  בהם,  ולשוב  במעשיו 

ת מעשיהם" ואמרו  שאומר הפסוק באנשי נינווה "וירא ה' א

ה'   "וירא  נאמר  לא  שני(  פרק  )תחלת  תענית  במסכת  חז"ל 

ואין   מעשיהם.  את  ה'  וירא  אלא  תעניתם",  ואת  שקם  את 

יהיה  התענית אלא הכנה לתשובה, כלומר שעל י די התענית 

ו אנשים  חלש  אותם  לכן  בתשובה,  ויחזור  ליבו  נשבר 

ו  שהולכים מסתובבים, מדברים דברים בטלים, חדשות, תפס

 הטפל והניחו העיקר. 

 על מה לשוב בתשובה 

אם   עליו?  בתשובה  לחזור  שצריכים  המרכזי  הדבר  מה  יא. 

יש לאדם מבחן בחשבון והוא נכשל, על מה הוא עושה מבחן 

על לא  חוזר?  אנגלית?!  הגמרא כימיה?!  חשבון!  על   ,

קיצם.   נתגלה  עוונם,  נתגלה  הראשון  המקדש  בית  אומרת, 

לה עוונם לכן לא התגלה קיצם, מי בית המקדש השני לא נתג

העוון שלו יותר גדול? לכאורה בית המקדש הראשון, עברו  

"בירה"   שלא,  אומרת  הגמרא  אבל  חמורות?  עבירות  ג'  על 

שונים ולא חזר  המקדש מוכיח שחזר לראתוכיח, כלומר בית  

שנאת   על  נחרב?  מה  על  השני  המקדש  ובית  לאחרונים. 

 בימים אלו על שנאת חינם. חינם! לכן צריך לחזור בתשובה 

 
, חמישים אלף דולר, והוא מפסיד עוד  שהוא עולהתביא כמה הוא  

 חוץ ממה שגנבו לו. זה המעלה של שמן אפרסמון. 

 ?מהי שנאת חינם

מי   ראיתם  חינם  שנאת  לו  תהיה  שלא  יכול  האדם  איך  יב. 

יש   אם  אין.  בחינם?  ופטור    -ששונא  דעת  בר  לא  הוא 

כתוב מצי  מהמצוות.  בבא  במסכת  פרק  בגמרא  )בתחלת  עא 

השוכר את האומנין, עו ע"א(, אם אדם אמר לחבירו תשכור  

ב פועלים  לי  300  -לי  אחד שקל  יש  להם  אמר  הלך  ום, 

ליום, מוכנים? אומרים לו כן  200 -מחפש לשכרו פועלים ב 

,  200מוכנים, אחרי שבעל הבית שומע את זה נותן להם רק  

א להם,  מתברר  שזה  אמרתאחרי  למה  לשני,  ?  200  ומרים 

אמר   אני 300הוא  מה שתקבלו,  וזה  הסכמתם  להם,  אמר   !

ההלכה   לפי  ירוויח.  הבית  שבעל  לתבוע  רציתי  יכולים  לא 

עליו  להם  "אין  הגמרא  ואומרת  במאתים.  הסכמתם  אותו, 

רק   ויקבלו  תרעומת",  לכעוס 200אלא  יכולים  שכן,  מה   .

ינון רבי  הגאון  ורבי,  מורי  אמר  בוודאי    עליו.  ע"ה,  חורי 

עסו, מה החידוש? אלא היה אומר לנו תמיד שגם בשביל  יכ

  -תרעומת"    לכעוס צריך היתר הלכתי. "אין להם עליו אלא

כאן מותר לך לכעוס, לא כל מי שעשה לך משהו אתה כועס  

כמוך"  לרעך  "ואהבת  לרב.  לך  כועס  שאתה  לפני  עליו, 

 ל אשתך! אומרים רבותינו עיקר הדברים על מי נאמר? ע

 כהכלי מחזיק בר

לפני כמה שנים כשהיינו בצרפת, ניגש לאבא שיחיה אחד   יג.

לשלו אותו  יברך  שהרב  וביקש  אישתו  מהקהלה  בית,  ם 

מדברת איתו לא מכובד, צועקת וכו'. אמר לו הרב כשכואב  

הולך לרופא,    -לך הרגל אתה הולך לבקש ברכה וזהו? לא  

קום הנכון ימצא את  הברכה תועיל שהטיפול יועיל, שילך למ

נכונה,  הר תהיה  שהדיאגנוזה  נכון,  שיאבחן  הנכון,  ופא 

שהו. אחד  שהתרופה תועיל, זה הברכה, אבל צריך לעשות מ

בא למרן   ברגלים  סובל מכאבים שנים רבות ארוכות  שהיה 

ראש הישיבה שליט"א וביקש ברכה. אמר לו ראש הישיבה 

לרופא הלכת  שכבר  אפילו  לרופא,  לך  הברכה  כמה    אחרי 

לרופ תלך  הלך  פעמים,  הבעיה.  את  וימצאו  הברכה  אחרי  א 

של  האורך  את  לבדוק  החליט  הרופא  הברכה,  אחרי  לרופא 

יותר מהשנייה בסנטימטר  הרגלים , מצא שרגל אחת ארוכה 

בתוך   שמו  עשו?  מה  זה.  על  גילה  לא  רופא  שום  אחד, 

הבעיה,  כל  את  פתר  וכך  מדרס  של  סנטימטר  עוד  הנעליים 

סבל   עושונגמר  מה  ברכה  שנים.  בדרך של  ינחה  שה'  ה? 

 הנכונה, אבל צריך לעשות גם השתדלות. 

ה, אבל מה אתה  ברכה, ברכ  -כך אמר לו אבא לאותו אדם  

תעשה עכשיו? האשה לפעמים כועסת כי זה טבעה, הקב"ה  

אמר לה "הרבה הרבה עצבונך", הצד"י בדגש חזק, זה טבע  

כלום כועסת, אם  האשה יש כאלה כועסת על כל דבר, גם על  

שלך   רואים החכמה  אבל  בטעות...,  היה  זה  מחייכת  אותה 

הגזים,    יש קצף עם  -שתדע לשתוק. זה כמו כשמוזגים בירה  
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מי  ולהמתין,  לשתוק  לדעת  החכמה  מהר.  ויורד  מהר  עולה 

ולא  הבירה  את  גם  ישפוך  אותו,  וישפוך  לו  מפריע  שהגז 

ישואין הוא יהיה לו בירה, ויצטרך לשתות מים. גם בחיי הנ 

יתחתן, לשתוק,   לא  וקצף  גזים  כשיש  החכמה  רווק.  ישאר 

תלמד  לכן  טובה.  בירה  כוס  תקבל  ירגעו  שהגזים  אחרי 

פעם  ל עוד  שנה  אחרי  בית.  שלום  של  הסוד  כל  זה  שתוק 

שאל  רבה,  תודה  לאבא  אמר  אחד  בא  לצרפת,  לשם  הגענו 

וביקש ברכה  אותו על מה תודה? אמר לו לפני שנה כשבא 

גט,   לעשות  הדין  לבית  ללכת  כבר  רצה  הוא  בית,  לשלום 

והחליט לא ללכת לבית הדין למד את השתיקה, והיום יש לו  

 שלום בית ב"ה. 

 הגבורה האמיתית לא לדבר

כמו  לשתוק,  הגבורה?  מה  גבורה,  מלשון  זה  הגברים  יד. 

שאומרים איפוק זה כח. זו הגבורה של הגבר, מצווה עצומה. 

אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה זה שלום  

בין איש ואישתו, לא שלום עם מישהו אחר. השלום של כל 

הזה, זה לא קל יצר    םאחד עם אשתו, אוכל פירותיהם בעול

טוב   בית  גם  הגדול,  הקושי  זה  מתחים  כשיש  גדול.  הרע 

עומס  כלכלה,  מבחינת  מתחים  לעבור,  קשה  מתח  כשיש 

עבודה, או בגלל ציפיות, אז הרגש גם של הגבר גובר. אבל  

מי שיודע גם ברגעים קשים לשתוק, הכל יתהפך לטובה. גם  

כשנכנ  כבר  שונות,  מבחינות  קשים  שהם  לבית    סבזמנים 

נותן מחמאות, מחמאות   שותק ומחייך, מדבר מילים טובות, 

התחתנתי   'למה  היא,  מה  להגיד  במקום  מרכך,  חמאה,  כמו 

איתה', היא ככה וככה, תמיד היתה כך. הוא חושב שהתחתן  

כל   בדקו  הרע,  היצר  זה  הללו  השקרים  כל  וכו'.  בטעות 

  הזוגות האלה שהתגרשו וחיים עם נשים אחרות רובם ככולם 

מעל שבעים אחוז שנישאו פעם שנייה אומרים אם היה להם  

בכל   עושה,  הדמיון  הכל  לראשונה.  חוזרים  היו  אפשרות, 

מיני רגעים מלחיצים. ודווקא אז בתוך הבית להרבות אהבת  

אז   שלו,  האישה  עם  חינם  אהבת  יעשה  אחד  כל  אם  חינם, 

בתוך  תעבוד  והדודים,  השכנים  כל  את  עזוב  המשיח.  יגיע 

 ך, על זה לשוב בתשובה אמיתית.  להבית ש

היצר הרע יודע שזה התיקון שלך, לכן הוא מוכן שתעשה כל  

חייב   שהוא  אומר  הרב  אחד,  היה  מזה.  חוץ  כולם  המצוות 

בן   נפש, הרופא אומר חייב, הוא  , 98לאכול בכיפור פיקוח 

שנה צמתי עכשיו אני יאכל? אומר לו הרב    98אומר לרב,  

עני לו  יש  שהיהודי  מכל יברגע  פטור  נפש  פיקוח  של  ן 

הרע   היצר  לכן  בהם.  וחי  במצוות  רק  וחייב  כולם,  המצוות 

הזו  במצווה  רק  המצוות,  בשאר  אותך  להכשיל  מנסה  לא 

שיש לך עכשיו, שהיא המצווה שאתה חייב בה. גם כאן, מתי  

סיבה  לאדם  כשיש  חינם,  באהבת  שלך  האמיתי  החיוב 

 . םלהתרגז באמת, כאן המצווה שלך באהבת חינ 

גם כאשר האדם צודק צריך לחשוב לעצמו אולי גם אני לא  

 נכון שהם לא בסדר, אבל מה איתך? -בסדר 

 חוצפה יסגא

לאיזה  הלך  ע"ה  איגר  עקיבא  רבנו  הגאון  אחת  פעם  טו. 

חצופים,   ומצוות,  מתורה  מנוערים  נערים  שם  היו  מקום, 

עמדו   לא  הצעירים  הנערים  עבר  איגר  עקיבא  וכשרבי 

אמרו זקנים    לכבודו.  פני  נערים  המשיח,  ימות  "זה  לו 

בימות   המשיח,  לימות  הגענו  לא  עוד  להם  אמר  ילבינו", 

ויגידו למה אתם לא עומדים   יעברו  המשיח אנחנו נשב והם 

את   "כבד  במקום  שאמר  חכם  שמעתי  אותנו?  מכבדים  ולא 

אביך ואת אמך", צריכים להגיד היום בבתים מסויימים, כבד  

 ימיך... ח"ו.  ואת בנך ובתך שלא יקצר

לו   מגיע  לא  אם  גם  חינם,  אהבת  זה  מה  יודע  החכם  האדם 

את   לסגור  לדעת  כזה,  ילד  להיות  לו  מגיע  לא  אותו  לאהוב 

הפה לא לחיות בספונטניות, אין "אבל" רק לשתוק ולהמתין.  

אלוף,   סגן  שהיה  אדם  כאן  יש  בזה.  מענינים  סיפורים  יש 

ממש ואשתו  מסורתי  קצת  דין,  עורך  גם  דתית,   והוא  אנטי 

שאבא שלה היה אומר שלא רוצה לנסוע במטוס עם דתיים,  

בנות  להם שתי  יש  המטוס.  את  מזיזים  הם  כי כשמתפללים 

לי   אמרה  נפש,  במסירות  בתשובה  חזרה  הגדולה  הבת  ובן, 

עד   דתיה,  היא  כי  בעוינות  לרעה  אותה  מפלים  שההורים 

  ם שהתחתנה. אחרי כן, הבת השניה החלה לחזור בתשובה, וג 

לחזור   כדאי  למה  שמסבירים  מרצים  שיש  נכון  ב"ה.  הבן 

זה   ממה  בתשובה,  לחזור  התחילו  מזה  לא  אבל  בתשובה, 

היו   ההורים  דתיות",  ה"אנטי  המילים  מתוך  התחיל? 

דיקטטורים בבית, והילדים רצו לעשות ההפך, אתה חילוני,  

ה"איפכא   שכאן  נס  מסתברא".  "איפכא  דתי,  יהיה  אני 

וזות טובים, אולי בזכות אבות ואמהות  חמסתברא" הגיעה למ

 בדורות קודמים.  

 חכם עיניו "בראשו" 

טז. אל תדבר מהרגשות והכעסים, תדבר מהמח וההתבוננות, 

את   תתכנן  קדימה.  הלאה  תסתכל  הרגע,  על  תסתכל  אל 

זה  כך  ההמשך.  את  תרוויח  עכשיו  תפסיד  אם  גם  העתיד, 

ככל  בראשו?  למה  בראשו",  עיניו  "חכם  דבר,  שחכם    בכל 

יותר רואה יותר למרחוק, יודע למשוך ויש לו זמן וסבלנות,  

לטווח  השקעה  זו  סבלנות.  צריך  ופשוט  קל  לא  זה  לחשוב 

אתה  זמן,  שיש  ויודע  בראשו  עיניו  החכם  זמן.  יש  ארוך, 

מהרגש   תדבר  אל  שלך,  הבית  של  החיים  את  לחיות  רוצה 

באופן   ולילדים  לאשה  לפנות  איך  להתייחס,  איך  תדע  אלא 

חושב, לחשוב כל משפט לאט. היה לנו מנהל אחד בתלמוד  מ

היו  אז,  בניין  היה  )לא  שנים,  לפני  מצליח  איש  תורה 

לפני   מסמר  כל  מהר,  דבר  עושה  לא  אני  ואמר  קראוונים(, 

אבל אחרי כן שבעים שנה    -שאני תוקע כמה זמן אני חושב  
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דבר   כל  לחשוב  צריך  בבית  גם  אותו.  להוציא  יצטרכו  לא 

וכך להרבות  בשלום בית. וכמובן שגם עם שאר    ,איך לדבר

לכל  לסייע  חינם,  באהבת  להרבות  צריך  והמכרים  החברים 

אחד גם אם הוא לא מבקש, להציע תמיד עזרה במאור פנים,  

לבית  יהיו  האלה  ו"הימים  שלמה  לגאולה  נזכה  זה  ובזכות 

 ישראל לששון ולשמחה" במהרה בימינו. אמן.

 

 נופש וטיוליםהלכות ל

 ז : הרב יצחק מאזומאת

 ימר" ובתי הארחה שימוש בכלים ב"צ

הטסים  שאלה:   וכן  וכדומה,  ב"צימר"  המתארח 

לחו"ל ואוכלים במקומות שונים שאין עליהם פיקוח 

 הלכתי, באלו כלים אפשר להשתמש? 

מעיקר הדין די להדיחם בצונן ואינם   -שיש וכיור  

טעונים הכשר, אפילו השתמשו שם לאכילת דברים 

בצונןהאסורי תשמישם  שרוב  משום  באכילה.   . ם 

מקומקום  רותחים  מים  לערות  נכון  ולחומרא 

שהמים מבעבעים. )חזו"ע פסח עמ' קנא, שו"ת אור  

 לציון ח"ג(.

היטב   –תנור   שינקוהו  ידי  על  להכשירו  ניתן 

שימושו  מזמן  שעות  כ"ד  ואחר  פוגמים,  בחומרים 

האחרון, יסיקנו בחום הגבוה ביותר כשעה, ולאחר  

 כן ניתן להשתמש בתנור.מ

חש כשאין  לדברים גם  בתנור  שהשתמשו  ש 

אסורים, אך אין ביכלתו לברר אם התנור בשרי או  

האשכנזים  למנהג  )אך  כנ"ל.  להכשירו  יכול  חלבי, 

לחלבי   מבשרי  כלי  מכשירים  סימן    -אין  משנ"ב 

 תקט ס"ק כה(. 

התנור   לדברים    –תבניות  בהם  השתמשו  אם 

לה אין  האכילה,  ניתן האסורים  )אולם  הכשר.  ם 

להכשיר תבנית בשרית שהשתמש בה בביתו ואין 

הוא   ההכשר  אסור.  מאכל  דבר  שבלעה  חשש 

מכן   ולאחר  פוגמים,  בחומרים  היטב  לנקותה 

 להסיקה בתנור בחום גבוה, שדינו כליבון קל(.

ה  –מנגל   בשר  עליו  צלו  טעון  אם  באכילה,  אסור 

 ליבון ובמציאות אין אפשרות להכשירו. 

יש להטביל את הרשת במקוה כלים.   –חדש  מנגל  

את  שיקנה  ידי  על  מטבילה  לפטור  אפשר  )אולם 

 הרשת לגוי, ויחזור וישאל ממנו(. 

זאת    –סיר   לבצע  )ניתן  ראשון.  בכלי  להגעיל  יש 

יותר.   גדול  לסיר אחר  הסיר  הכנסת  ידי  בנקל, על 

מלאת הסיר עד גדותיו ולהניחו על גבי להבת  או ל

וכשהמים לרתוח,  מה    הגז  דבר  לזרוק  מבעבעים 

 שיגרום למים לגלוש ולהשפך על קצוות הסיר(. 

טעונים הגעלה. אלא אם כן ידוע בוודאות   –סכו"ם  

 שהשתמשו בהם רק בצונן, שבאופן זה די לנקותם.

 לנופש במקום שאין מניןנסיעה 

האם מותר ליסוע ל"צימר" או לטוס לחו"ל   שאלה:

 לנופש במקום שאין מנין לתפלה?

לטוס למקום נופש, כשיודע  הנכון להמנע מ: תשובה

 מתחלה שלא יהיה שם מנין לתפלה. 

מני יש  אם  לתפלה,  מנין  שאין  במקום  ן  הנמצא 

מקום   בקרבת  מיל    -מתפללים  הילוך  מרחק  עד 

 )קרוב לקילומטר(, יש לטרוח ללכת ולהתפלל.

צריך  אינו  יותר,  רחוק  במקום  רק  מנין  אין  ואם 

 ר.לטרוח ללכת למקום רחוק יות

שנ למי  אולם והיינו  מנין.  שם  שאין  למקום  קלע 

לטוס למקום נופש, כשיודע מתחלה  הנכון להמנע מ

 שלא יהיה שם מנין לתפלה.  

שצריך    מקורות: מבואר  סט"ז(  סוף  צ'  )סי'  בש"ע 

הנמצא   )ורק  כדי להתפלל בעשרה.  מיל  ללכת עד 

בדרך, יש להרחיק עד ד' מילין(. והוסיף מרן בש"ע 
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שכים אדם לילך מעיר שמתפללים בה  )סי"ז( שלא י

ח למחוז  לבוא  יכול  אם  היום בעשרה,  בעוד  פצו 

 גדול. וכתב בשו"ת שבט הלוי ח"ו )סי' כא אות ג(

שאין ליסוע למקום נופש שאין שם מנין לתפלה, כי 

ממצוה,  ייפטר  שאח"כ  למצב  עצמו  להכניס  אסור 

וקדושה  קדיש  בעשרה,  ה'  קדושת  לבטל  וגורם 

א ועניית  שבט וברכו  בשו"ת  וכ"כ  ועוד.  מנים 

בז  להקפיד  שיש  מד(  )ס"ס  ח"ד  בזמננו  הקהתי  ה 

וכ"כ   מנין.  שם  שיש  נופש  למקומות  ליסוע  שיכול 

הגרש"ז   בשם  ס"ד(  )פ"ה  שלמה  הליכות  בס' 

אוירבך, שאין ראוי ליסוע למקום שאין מנין. )וע"ש 

לקולא   בזה  צידד  גולדברג  שהגרז"נ  שנח  בעמ' 

מקמעיקה"ד(.   שיש  בעיקר איברא  להקל  לדון  ום 

שנתחייב  קודם  ממצוה  עצמו  דמפקיע  הענין 

)במ מחמירים.  ויש  סימן  ועיין  צוה.  הלכה  בביאור 

אינם( ד''ה  ד'  סעיף  מר    .קכח  שהאריך  במה  ועי' 

ארץ   מחקרי  בשו"ת  הכהן  רזיאל  רבי  הרה"ג  דודי 

טפי   קיל  והכא  א'(.  )סימן  דח"ד  הדין  אחר  בעיקר 

מ או  חובה  היא  בצבור  תפלה  בעלמא, אם  צוה 

בזה. בגדרים  רבים  פוסקים    הגאון לוע"ע    האריכו 

יהושוע  עויהשרבי   דבר  בשו"ת  אהרנברג    מנחם 

קלז סימן  ב ח"ב  לקולא אות  אחר  מומ"מ  (.  מ"ש 

שיש ו במקומות  לטייל  אפשר  בזמננו 

בש"ע  לתפלה,   מנינים ומרן  לנהוג.  יש  שכן  בודאי 

ס"ט) צ  כתב,סימן  בבית   (  להתפלל  אדם  ישתדל 

וכאשר יכול לנפוש במקום שיש  עם הצבור.הכנסת  

בכלל דברי מרן שיש להשתדל  לכאורה הוא  מנין,  

 .להתפלל בצבור

 תחנון בתפלות בטיולים 

הים   שאלה: ובחופי  באתרים  לטיול  היוצאים 

ובמקומות שונים, ומתארגנים מנינים לתפלה, האם 

ספר   צריכים במקום  ואין  שמאחר  או  תחנון  לומר 

 תחנון? תורה פטורים מאמירת

יש מהאשכנזים שנהגו שאין נפילת אפים    תשובה:

 במקום שאין ספר תורה. 

תחנון   לומר  המזרח  ועדות  הספרדים  מנהג  אולם 

 אף במקום שאין ספר תורה. 

ולכן הספרדים המתפללים בטיולים וכן בבית האבל  

שאין ספר תורה, צריכים לומר  או בשאר מקומות  

 תחנון.

ס"ב  מקורות: קלא  )סי'  שאין הרמ"א  שי"א  כתב   )

תורה   וספר  ארון  שיש  במקום  אלא  אפים  נפילת 

שכד   )סימן  הרוקח  בספר  הדברים  ומקור  בתוכו. 

שכתב:   רכ(,  ספר  עמוד  לפני  אלא  נופלים  אין 

 'וסימן לדבר דכתיב במלחמת העי )יהושע ז  ,תורה

ויפול על פנ'ו ה'. והביאו מרן בבית  יו לפני ארון  ( 

ואם    ,אם קבלה נקבל  ואני אומר  יוסף, וכתב על זה:

. ע"כ. ובשלחן ערוך השמיט דברי לדין יש תשובה

הרוקח. וכתבו האחרונים שמרן אינו סובר כהרוקח. 

שמנהגנו  )סק"א(  יוסף  בברכי  החיד"א  מרן  וכתב 

תורה,  ספר  שאין  במקום  אף  אפים  נפילת  לומר 

מדברי מרן. וגם על פי הקבלה אין צריך   וכדמשמע

 שיהיה ספר תורה.

 ודם התפילה מקלחת ק

 האם מותר להתרחץ קודם תפלת שחרית? שאלה: 

בידו   תשובה: מסייעת  כשהרחיצה  ובפרט  מותר, 

 לכוין בתפלה. 

מרן    מקורות: כתב  פ"ט  הנה  )סי'  ערוך  בשלחן 

ס"ז(: מותר להסתפר וליכנס למרחץ סמוך לשחרית,  

המצוי דבר  שהוא  למנחה  סמוך  אלא  גזרו  .  שלא 

חצי מותר דוקא בשבמשנה ברורה )ס"ק ל"ו(  וביאר  

קודם עמוד השחר,   אסור    אך בעמוד השחר,שעה 

נ"ג(. אות  בכה"ח  )וע"ע  למרחץ.  ועפ"ז   להיכנס 

לאסור להתרחץ  כתבו כמה מפוסקי הדור האחרו ן 

קודם תפלת שחרית. אולם יש מקילים, דהנה הטעם 

בגמ' שלא להכנס למרחץ קודם מנחה, משום שמא 

דוקא במרחצאות שבזמ שייך  וזה  שהיו  יתעלף.  נם 

גבי   מ:שבת  מרובים בזיעה וחום והבל )וע"ע בגמ'  

הרבה  מתאמצים  והיו  כפרים(.  של  מרחצאות 

ב כמבואר  דעות  במרחץ,  בהלכות  )פ"ד רמב"ם 

ויפרך ש  ,הט"ז( שיזיע  עד  יתרחץ  לא  שאדם  כתב 

תב: ישתהה מעט כגופו. ולאחר היציאה מהמרחץ  

,  וינוח, ורק אחר כך יאכל. ועוד כתב )שם הלכה י"ז(

יכול   האדם  מעט"שאם  לבין    "לישן  המרחץ  בין 

. ומש"ה אמרו שאם יכנס  הרי זה יפה מאד  האכילה
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יתעלף. אב יש לחוש שמא  קודם המנחה  ל למרחץ 

יש  כלל,  המרחץ  בית  שאינו  הבית  של  במקלחת 

בשו"ת בשו"ת שבט הלוי ח"ט )סי' א'( ווכ"כ  להקל.  

( ובהלכה ברורה )סי' פט  פט"ו ס"א )אור לציון ח"ב  

וקודם מנחה,  קודם שחרית  רחיצה  לגבי  רלב(  וסי' 

 שיש להקל. 

 תפלה בחוף הים ובטיול 

היוצא לטיול או נוסע לחוף הים, האם יש   שאלה:

 להתפלל שם? בעיה

מצוה להתפלל בבית הכנסת. אולם אם יש   תשובה:

שונים,   באתרים  ובטיול  הים  בחוף  להתפלל  צורך 

לפיכך   פתוח.  בשטח  להתפלל  לא  להזהר  נכון 

יזהרו   וכן  המכוניות.  בין  או  לקיר  סמוך  יעמדו 

 לעמוד במקום שאין שם עוברים ושבים.

יתפלל    מקורות: לא  ס"ה(:  צ  )סי'  כתב מרן בש"ע 

חלה  במ צניעות  במקום  שכשהוא  מפני  פרוץ,  קום 

עליו אימת מלך ולבו נשבר. וכתב המשנה ברורה 

בשדה.   להתפלל  מותרים  דרכים  שעוברי  יא(  )ס"ק 

שיש   ביניהם ובמקום  שיעמוד  יותר  טוב  אילנות, 

להשתדל  גם  שיש  באחרונים  ומבואר  ויתפלל. 

 לעמוד במקום שאין שם עוברים ושבים.

 שחייה בים ובבריכה קודם התפלה 

הנמצא סמוך לים או בריכה בבוקר, האם   שאלה:

 מותר לשחות בים או בבריכה קודם התפלה?

 אין לשחות בים או בבריכה קודם התפלה.   תשובה:

קודם  או וטהרה  קדושה  לתוספת  לטבול  מותר  לם 

ורוצה  הכנרת,  לים  סמוך  הנמצא  לפיכך  התפלה. 

 לטבול בים קודם התפלה, רשאי.  

בבריכ אף  טבילה  מועילה  שחייה, ולגברים  ת 

בבריכת   אף  התפלה  קודם  לטבול  רשאי  ולפיכך 

 שחייה.

ס"ז(   מקורות: פט  )סי'  ערוך  בשלחן  מרן  כתב 

ל סמוך  למרחץ  להכנס  אולם  שמותר  השחר.  עלות 

מבואר במשנה ברורה )ס"ק לו( שאחר שעלה עמוד  

שאין  ובודאי  ע"ש.  למרחץ.  להכנס  אסור  השחר 

לטבול  מותר  מקום  ומכל  ובבריכה.  בים   לשחות 

וע"ע  וטהרה.  קדושה  לתוספת  התפלה,  קודם 

בשו"ת שבט הלוי ח"ט )סי' א' אות ב'( ובס' מאור  

)ח"ב עמ' תקפז   ל  –השבת  וטבילה  גברים  תקפט(. 

בבית   כמבואר  שאובים,  מים  בבריכת  אף  מועילה 

 יוסף )סי' פח(.

 ברוכים הבאים" ברכת "

עם מר   מורנו הרב שליט"א שבתמוז  יום חמישי ט"וב

שליט"א   צמח מאזוזאביו מורנו הגאון הגדול הרב  

בקהלות היהודיות בארה"ב, ואיסוף חיזוק הע מסמ

  ."כסא רחמים"שה מוסדות הישיבה הקדוכספים לה

רבותינו שליט"א שיעורים  סרו במהלך הביקור מ 

י הכנסת ובבתי  בבתישיבות בהלכה ושיחות חיזוק ב

ם שם גם הגאון הגדול הרב  וכמו כן נפגש עמ מדרש.ה

 וספים. דוד יוסף שליט"א, ורבנים נ 

ברדיו "קול   של מורנו הרב שליט"א בשיעור הקבוע

הגאון  מילא את מקומו   –ד' תמוז ביום ראשון ברמה"  

 . שואל ומשיבשליט"א ראש ארגון  יוסף פרץבי ר

א את מקומו הגאון רבי  מיל  –ביום ראשון י"א תמוז ו

  םחכמת רחמישליט"א ראש מוסדות  חננאל כהן

 ברכיה. 

בית הכנסת  בע"י מוה"ר נמסר הנדפס כאן,  השיעור 

 ראשון לציון  -"זכור לאברהם" 

  -קשר צירת  , ולילקבלת העלון במייל

A025606532@gmail.com 

 אביחי סעדון : 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" 
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