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א' ב'עמ' ה'עמ' עמ'

הפרק'- על חכמה'-'נושא הקרוב-'לדעת המועד מהלכות
בהלכה מביתנושא מצויות ציבורשאלות תענית

ההוראה

שתיהשתיהשתיהשתיה כוסכוסכוסכוס עלעלעלעל אחרונהאחרונהאחרונהאחרונה ברכהברכהברכהברכה
מתרחבות מ"ל] 180] הרגילות פעמיות החד שהכוסות ומצאו בדקו חכמים תלמידי

לברך יכולים אינם מ"ל] 150] חזו"א שיעור על שמקפידים אלו ולכן מעלה, כלפי

שפתה עד כמעט מליאה הכוס כן אם אלא פעמית חד שתיה כוס על אחרונה ברכה

[ולא בפעמיים או אחת בפעם הכוס כל את לשתות ויש מלמעלה], השני בקו [בערך

ברבים. זה דבר לפרסם חשוב אחרונה. ברכה לברך אפשר שיהיה כדי יותר]

מקורםמקורםמקורםמקורם נודענודענודענודע שלאשלאשלאשלא בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים
בדרךישנם אבל לעשותם, בעצם חסרון ואין מקורם, נודע שלא בתפילה מנהגים כמה

הדין: מעיקר החשובים אחרים דברים בזה מפסידים כלל

לזה,א. המקור ידוע ולא ואמר, זה אל זה וקרא באמירת ואנה אנה ראשם המזיזים יש
שכתב כמו מעלה, כלפי הראש את להרים צריך קדוש קדוש קדוש באמירת אבל

היכלותאבטור מספר למנהגם וסמך מעלה כלפי גופן ונושאין למעלה עיניהן 'נותנין
בשעה עושה שאני מה לבני ותגידו תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים לה' אתם ברוכים
תפלתם לבית למרום נשואים עיניהם שיהיו אותם ולמדו קק"ק ואומרים שמקדישין
בעיני נשואות שעיניהם שעה כאותה בעולם הנאה לי אין כי למעלה עצמם ונושאים

בעיניהם'. ועיני

אתב. לחגור מקפידים יש וכן ההגבהה, בזמן אותה ומנשקים באצבע המראים יש
פתוח כשהס"ת אבל לזה, המקור ידוע ולא הס"ת, של בשליש דוקא ב'אבנט' הס"ת

צריך שלו לכיוון הס"תוהכתב כנגד ולכרוע הכתב את וכו'לראות התורה וזאת .בולומר

קכ"ה.א. ב'.ב.סי' קל"ד, סי'
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ידועג. ולא מקומם, על לקפוץ הלחש תפילת שבסוף הפסיעות אחרי המקפידים יש
צריך אלא הפסיעות אחרי מיד למקום לחזור שאין לדעת צריך אבל לזה, המקור
שיאמרו עד להמתין צריך קדושה אמר לא עדיין הציבור ואם שניות, 4 להמתין מקודם

הש"ץ] חזרת שיתחילו עד לפחות הדחק [ובשעת .גקדושה

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

במבה או סוכריה עטיפת טלטול

בשבת? סוכריה של עטיפה או במבה של עטיפה לפח לזרוק אפשר האם
בהםתשובה: אין כי מוקצה הם אחד מצד במבה, של עטיפה וכן סוכריות של עטיפה

אינם שני ומצד ממוקצה], מתירה אינה מקובלת שלא שימוש [ואפשרות שימוש שום
מאוס דבר מוגרד אינו סדר חוסר [כי רעי של הרבהדגרף מצטברים כן אם אלא -

לטלטלם. אסור ולכן לידם], לשבת נעים שלא בצורה עטיפות

את שהוציא אחרי מיד בפח להניחם להמשיך להקל אפשר עדיין, בידו וכשהם
.ההממתק

ברכה לענין אחר של כלים טבילת

לברך צריך האם שלו. הכלים את שאטבול מישהו ממני ביקש כלים, שטבלתי בזמן
שוב?

שספקתשובה: משום לברך צריך לא שלך, הכלים את לטבול סיימת לא עדיין אם
הכלים את לטבול סיימת אם לברך]. שיכול מי שיטבול טוב יותר [ולכן להקל ברכות

לברך צריך .ושלך,

וסקי"א.ג. וסק"י ב' קכ"ג, סי'
סעי'ד. כ"ד סי' השבת בוביום היטב נתבאר

י"א.
להקלה. לצדד יש גופו, מחמת מוקצה שהוא אף

סקי"ג ש"ח סי' עי' בהיתר, לידו שהגיע כיון
רע"ו סי' ואו"ח רע"ו סי' יו"ד הגר"א בי' [ועי'

זה]. בענין
האחד,ו. מקומות, בחמש בשו"ע נמצא זה ענין

מי לגבי ז'] ו', י"ט, סי' [יו"ד שחיטה בהלכות
השני, אחרת, בהמה לו והביאו בהמה ששחט
שמל מי לגבי ה'] רס"ה, סי' [יו"ד מילה בהלכות
בהלכות השלישי, למול, אחר תינוק לו והביאו
על שבירך מי לגבי י"ב] ח', סי' [או"ח ציצית
בהלכות הרביעי, אחרת, ציצית לו והביאו ציצית
על שבירך מי לגבי ה'] ר"ו, סי' [או"ח ברכות
בהל' החמישי, אחרים, פירות לו והביאו פירות

לגבי שם] ובמג"א ח' תרל"ט, סי' [או"ח סוכה
בסוכה שיושב זמן ואחרי סוכה על שבירך מי

אחרת. לסוכה לעבור רוצה
עדיין הוא אם האחד, ענינים, שתי בזה ויש
והשני, כבר, שסיים או המצוה מעשה באמצע
את בו שעשה המין אותו בדיוק לו הביאו האם

אחר. מין או המצוה
בכל דנים השו"ע כלי ונושאי והרמ"א המחבר
ועיקר לא, או המקרים את לדמות האם מקום
'קביעות' יותר יש במה היא הנקודה
הזה] בדבר לעסוק עצמו [כלומר,שקובע'
ההלכה והכרעת פירות. באכילת או בשחיטה
וגם יברך לא האכילה באמצע הוא אם שבפירות
פירות עוד לו והביאו האכילה את סיים אם
סקכ"ב במשנ"ב עי"ש עליו- שבירך הזה [מהמין
שמספיק או הזה מהמין דוקא אם בזה דעות שיש
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הענין ליבון על שליט"א וינוגרד שמואל הרה"ג הוראה מורה לחברותא כח [יישר
בצוותא].

שבירך ובמי שפטרני בברוך בהגומל, לקדיש קרה"ת בין להפסיק

לפני שפטרני, ברוך ברכת את אומרים מתי חול, ביום לתורה עולה מצוה בר כשנער
לאחריו? או הקדיש

אברהםתשובה: אשל בשו"ת זו בשאלה עמד וכבר הגומל, בברכת גם שייכת זו שאלה
קדיש, לפני לומר יש בודאי שפטרני ברוך ולמעשה רי"ט], סי' תניינא [בוטשאטש
אבל קדיש, אחרי לומר טוב יותר אמנם קדיש- לפני לומר אפשר הגומל ברכת וגם

קדיש אחרי יאמר וכדו' שבירך .זמי

י"ג גיל מעל חינוך חיוב

ב' שיביא עד חינוך חיוב אין דאורייתא?למה מצוות בכל כמו שערות

שחיטה ולענין יברך. לא דגים] ולא פירות מין
יברך לא לשחוט גמר לא שאם המחבר שיטת
שחט שאם כתב והרמ"א יברך לשחוט גמר ואם
אפילו יברך לא עכשיו לו שהביאו המין מאותו
שאפילו הרמ"א על חולק שם והש"ך גמר אם
מילה ולענין [וכהמחבר]. יברך לא המין מאותו
עי"ש אחד- מין הם שתינוקים [אע"פ שוב יברך
בדעת שמחלק י"ט בסי' בש"ך ועי' בש"ך,
אפשר אבל אחת בבת למול שא"א הרמ"א
הדין מה וצ"ע אחת. בבת בהמות שתי לשחוט
את לו והביאו הראשון את למול סיים לא אם
וצ"ע]. חילוק, אין שם השו"ע ומסתימת השני,
בגד לו והביאו ללבוש סיים אם ציצית ולענין
ח' סי' [מג"א המין מאותו אפילו שוב יברך נוסף
ומחלקים שם, ובאה"ל סק"ל ומשנ"ב סקט"ו
ללבישה, קבע ואין לשחיטה קבע שיש
שמברך במילה הדין על התירוץ זה ולדבריהם
המין] אותו ששתיהם אע"פ השני התינוק על
הפוסקים נחלקו ללבוש סיים לא עדיין ואם
הט"ז ע"פ אם [ד"ה הבאה"ל והכרעת בדינו
סי"ב] ח' בסי' החיים וארצות תמיד והעולת
את ילבש שלא טוב יותר אבל יברך לא שמספק
הביא סוכה ולענין דעתו. שיסיח עד הנוסף הבגד
מאיר הבית בשם סקצ"ד] תרל"ט [סי' השעה"צ
יברך לא כן גם לצאת דעתו היה לא אם שאפילו
ולא המצוה על שהברכה כיון אחרת סוכה על

בציצית. כמו החפץ על
טלית ללבישת דומה כלים טבילת ולמעשה,
קביעות אין וגם בגדים ללבישת קביעות [שאין

בודאי לטבול סיים אם ולכן כלים], לטבילת
מין מאותו כלים לו הביאו אם [גם שוב יברך
שיכול ואע"פ שחיטה, בהל' לרמ"א וגם שטבל,
כהמג"א נקטינן מ"מ ביחד, כלים שתי לטבול
ואף קבע]. יש לשחיטה שרק ח' סי' באו"ח
על ולא המצוה על היא כלים בטבילת שהברכה
בודאי דעתו והסיח לטבול שסיים מכיון החפץ,

מאיר. לבית גם ומברך חוזר
המנהגז. לבאר כתב שם אברהם אשל בשו"ת

הגומל התורהלומר ברכות נהוגלפני לא [כיום
שמוך הקדיש לומר שייך 'שיותר משום כך]
מפסיקין קרה"ת שאחר שהברכות וגם לקרה"ת
על רק קאי לא והקדיש להפסוקים הקדיש בין
מפסקת יחיד ברכת הגומל ברכת מ"מ הפסוקים,
סמוך כו' שמיה כו' יתגדל לומר יותר ושייך יותר
יותר ידוע מנהג כשאין ומ"מ התורה, נותן ללשון
סמוך הגומל ולומר ברה"ת להקדים באולי נכון
בברכת הקטן להפסק חש לא ועכ"פ להקדיש',

לקדיש. קרה"ת בין הגומל
דן סק"ב] רצ"ב [סי' שהמג"א כן להוכיח ויש
שבת, של במנחה לקדיש קרה"ת בין הפסק לגבי
ומזמו יהללו שאומרים במה להפסק חש רולא

עוד אומרים ספרד [ובנוסח וכו' מזמור לדוד,
מזמורים].

לומר שלא הפמ"ג כתב סק"ז רפ"ד בסי' אמנם
להפסיק שלא כדי לקדיש אשרי בין שבירך מי
והביאו סק"ה, במ"ז רפ"ח בסי' וכ"כ ביניהם,

סקט"ו. רפ"ד בסי' המשנ"ב
מיד לברך ראוי בודאי שפטרני ברוך ולענין
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איןתשובה: שנים י"ג בגיל מיד ולכן מדרבנן, הוא חינוך חיוב הפוסקים רוב לדעת
עוד ועיין הענין], לפי למחות היכול ישראל ככל מחאה חיוב רק [ונשאר חינוך חיוב

.חבהערה

תידלק כשהמנורה מקרר לפתוח לנכרי אמירה

המקרר? את לפתוח לנכרי לומר מותר האם במקרר. המנורה את לכבות שכחתי
אסורתשובה: לפתוח, מפורש הנורהטלומר להדלקת מתכוון אינו הנכרי אם ואף ,

לו לומר אפשר אבל המקרר, בפתיחת מנורה שתידלק יודע אינו הנכרי אם ואפילו
המקרר את לפתוח יכול שאינו בעיה לו שיש ציווי בלשון .ישלא

ז'בוטינסקי ברח' טלטול

רשות דין יקבל שמעליה הרחוב כל האם ז'בוטינסקי, ברח' המנהרה את שיבנו אחרי
לרקיע? עד עולה היחיד שרשות משום היחיד

הבר נער של לתורה העליה אחרי מיד ולהסמיכו
לא בודאי כזאת קצרה שברכה וכיון מצוה,
לעליה להסמיכו יש אדרבה א"כ הפסק, חשיבא
כלל שייכת אינה הגומל ברכת אבל מיד, ולברך
ולכן זה], בזמן לברך נהגו [ורק לתורה לעליה
הקדיש לאחר לברכה ואפשר להסמיכה צורך אין

הקדיש]. לפני יברך אם חיסרון אין [אבל
לאבח. שיש כתב סק"ד] בא"א ל"ז [סי' בפמ"ג

כמו שערות ב' שיביא עד י"ג בן על חינוך חיוב
חזקה על סמכינן שלא דאורייתא מצוות בכל
[שם, הבאה"ל אמנם שערות, ב' שיביא עד דרבה
ברוך מברך שהאב ממה הקשה וי"א] ד"ה ג'
אחד אישתמיט ולא חינוך ממצות והיינו שפטרני
שערות ב' שהביא כשידוע דדוקא לומר מהם
נוכל דרבנן שהוא חינוך דלענין שבודאי וכתב
[עמ' יקרא דרור ובספר דרבא. חזקה על לסמוך
שליט"א קניבסקי הגר"ח בשם הביא תקפג]
לבנו לדאוג מחוייב שהאב מצוה היא שתפילין
להשיג יכול שאינו לפי י"ג בן שנעשה אחרי גם
מהאי שהוא אשה להשיאו לחיוב ודומה תפילין

טעמא.
מטעםט. להתיר כתב כ"ח] סי' [ח"ב באגרו"מ

פס"ר, והוא מתכוון שאינו בדבר לנכרי אמירה
והגרי"ש זצ"ל אויערבך הגרש"ז דעת אמנם
מקרר לפתוח לנכרי לומר שאסור זצ"ל אלישיב
אמירה היתר בכלל אינו וזה שם מנורה כשיש
[ועי' פס"ר והוא מתכוין שאינו בדבר לנכרי
שם]. ומלואים ובתיקונים א' הערה פל"א שש"כ
ומתוכננת מובנית המנורה שהדלקת מפני והטעם

כך מתוכננת וכשהפעולה המקרר עשיית בצורת
אלא רישא לפסיק נחשב הדבר אין מתחילה
לנכרי לומר שאסור נראה ולכן ממש. מלאכה
כשפס"ר ביום החמים המים ברז את לפתוח
ואף מה'קולטים', ויתחממו קרים מים שיכנסו
בנויה כך הרי לזה מתכוון אינו הנכרי אם
אין כזאת בצורה מתחילה וכשתוכנן המערכת
ממש. מלאכה אלא פס"ר נחשב המעשה
מהמים יתחממו הנוספים שהמים [ובלילה
כיון פס"ר ככל מותר בדוד, שנשארו החמים

כך]. מתוכנן זה שאין
אלא כמתעסק המנורה הדלקת את לדון ואין
מתוכנן שהמקרר כיון א. טעמים: משני כשוגג,
וגם דלתו, בפתיחת מנורה שתידלק לכך מתחילה
בדבר להתעסק כשהתכוון הוא מתעסק דין כל
לא אם אבל אחר, בדבר התעסק ובטעות אחד
האור להדלקת גורמת כפתור על שלחיצה ידע
ותוס' רש"י בזה [נחלקו מתעסק נחשב זה אין
דף בשבת וצל"ח יוסף ראש ועי' עב:, דף בשבת
ודברות להגביה דה יט: דף בכריתות וערל"נ עב:
שגגות רמב"ם ועי' ה'. ענף ס' סי' ח"ה משה
לחוש לו שהיה מצוי שבדבר מפני ב. ה"ז]. פ"ב
הגרי"ש למתעסק. ולא לשוגג נחשב לכך
נחלקו המתעסק (בישראל זצ"ל. אלישיב
מ"א סי' לקמן [עי' דרבנן איסור יש אם הפוסקים

סי"ז]).
להוסיףי. ציווי בלשון שלא לנכרי לרמוז מותר

בלי גם להסתדר יכול שהיה כיון קיים, נר על נר
חובת גם אין הנאה, איסור וכשאין הנוסף, הנר
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.יאלאתשובה:
רגשי ייעוץ

שקשה בגלל אליו נ"י בני את לשלוח וחשבתי רגשי, ליועץ פרסומות הרבה ראיתי
כדאי? האם בשיעור. התפרצויות לו שיש אומר הרב'ה וגם בכיתה החברים עם לו

אליהם,תשובה: שבא מי לכל בעיה' 'שם לקבוע אוהבים והפסיכולוגים היועצים
ריכוז, או קשב בעיות [למשל, '...' שהוא נתון מצב שיש יודע המטופל מכך וכתוצאה

יכולהפרעת לא הוא אבל הזה, ה'נתון' עם להסתדר צריכים אחרים ולכן אישיות],
'תוית' הדבקת כי ממש, וכפירה מוחלטת שטות וזה להשתנות, צריך ולא להשתנות
שהוא ברור וממילא וכך' 'כך הוא כי לו מזיקה ורק כלום, מוסיפה לא האדם על
[או וכך' 'כך שהוא בגלל הם וחטאים גניבה וגם 'כזה', הוא כי משונה בצורה מתנהג

רח"ל להשתנות יכול אינו כמעט וכעת ההורים] .יבבגלל

גנב שהוא אשם לא הוא בחטאיו, אשם לא שהוא לדעת מאוד שמח שהמטופל כמובן
להתפרץ, בלי כראוי להתנהג או ללמוד מצליח שאינו אשם לא הוא בחטאים, חטא או

'...' הוא הרי כי

ומי ב'בעיה', לטפל שנים כמה צריך כאשר הקבועים, הביקורים הוא העיקרי והרווח
שהצ'קים כנראה בעיה- שום לו ואין נורמלי שהוא קביעה עם ממנו ויצא ליועץ שבא

חוזרים... שלו

למעשיו אחראי חז"ל] הגדרת ע"פ שוטה [מלבד אדם שכל היא התורה דרך אבל
לא, או מתפרץ הוא אם וכן לא או מקשיב הוא האם להחליט ויכול בחירה ובעל
יחסיו ועל מידותיו על לעבוד צריך הוא אלא אותו, 'להכיל' צריך לא והציבור

הולכים. לאן רבנים אצל היטב היטב לברר יש אמיתי, צורך יש ואם לחברים.

הקרובהקרובהקרובהקרוב המועדהמועדהמועדהמועד מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות
ציבורציבורציבורציבור תעניתתעניתתעניתתענית

במאכל נגיעה

[ומותרא. לצורך שלא באוכל לגעת אין באב ובתשעה תעניות, בד' באוכל לגעת מותר
ת"ב] מוצאי לצורך אוכל .יגלהכין

סעי' כ"ז סי' השבת בוביום שביארנו כמו מחאה,
וסקל"ב סק"כ רע"ו סי' במשנ"ב כן ומבואר ו',

סקע"ו. ש"ז וסי'
המחיצותיא. אין שאם ט"ז שמ"ה, סי' עי'

לרקיע עד עולה רה"י אמרינן לא בגג ניכרות
על הגר"ח חי' [עי' אסיק גוד מדין שהוא
מ"ז כלל בח"א מבו' וכן סוכה], הל' הרמב"ם
י"ל זאת ומלבד סק"ד. ובנשמ"א י"ב סעי'
מד: דף עירובין [עי' רשות דין אין שלמערה
מפתחי הם אמה שהאלפים במערה, שביתה לגבי

שביתתו]. ממקום ולא המערה
ילדיב. יש רע, ילד 'אין הכפירה מאמר וידוע

חלק לו אין בזה שמאמין שמי לו' שרע
כזה וילד בבחירה, כופר הוא כי לעוה"ב
הוא כי להשתנות רוצה ולא יכול לא כמובן
והתוצאות לו', ש'רע אלא 'רע' לא
ברחוב היטב ניכרות השיטה של ה"מוצלחות"

החילוני.
באוכליג. לגעת שמותר כתוב י' תרי"ב, בסי'

הטעם כתב ובמג"א שיאכל, חיישינן ולא ביו"כ
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מאכל להריח

חזקב. ריח לו שיש מאכל ובפרט מאכל, להריח אין מאכל,ידלכתחילה הריח אם .
בדבר סכנה יש כי אותו יבלע ולא שבפיו הרוק את .טויפלוט

לאכול לו שמותר למי מעדנים

פשוטיםג. ומאכלים ומים לחם רק יאכל [כדלקמן], ולשתות לאכול לו שמותר מי גם
הציבור עם שיתאבלו כדי וממתקים מעדנים שלא .טזובודאי

קטנים חינוך

שעותד. תענית לא וגם כלל, להתענות צריכים אינם מאכליםיזקטנים רק יאכלו אבל ,
מקילים [ויש יותר]לקטניםפשוטים .יחלהאכילם

חולה

מידה. לאכול יכול חולה, כבר הוא אם סכנה, בו שאין ובין סכנה בו שיש בין חולה,
כלל לצום צריך פשוטיםיטואין מאכלים רק אלא מעדנים יאכל לא אבל .כ,

חיישינן דברים שאר שאוכל בפסח חמץ שרק
ובט"ז כלום, אוכל לא ביו"כ אבל חמץ שיאכל

[וב עליו הדין יום אימת שביו"כ משנ"בכתב
במ"ז הפמ"ג וכ' הטעמים], שני את הביא
בד' במאכלים לגעת אסור דבריו שלפי [סק"ח]
בדע"ת והובא עליו הדין יום אימת שאין תעניות

סקנ"ו. תרי"ב סי' ובכה"ח תקמ"ט סי'
תעניות, לד' באב תשעה בין לחלק יש ואמנם,
וחומרתו קבלה מדברי הוא באב שתשעה
כמבו' מדרבנן הם תעניות וד' כדאורייתא
תקס"ד סי' בשעה"צ [והובא נד: דף בפסחים
הטו"א וביארו סק"ו] תק"נ סי' ובמשנ"ב סק"א
שיג [מצוה והמנ"ח חזקיה] ד"ה ה: דף [מגילה
בזמן גם קבלה מדברי באב שתשעה יט] אות
כתבו דרבנן ולענין מדרבנן, רק תעניות וד' הזה
חיישינן ולא מאכל בנגיעה להקל שיש הפוסקים
סי' יעקב וחק תרי"ב סי' בסוף פר"ח [עי' שיאכל
תמ"ו בסי' כן כתב עצמו והפמ"ג סק"ח, תע"א
רק ולכן סק"ב], במ"ז תע"ו ובסי' סק"ה במ"ז
נוגע ואם במאכל. נגיעה לאסור יש באב בתשעה
מותר ת"ב מוצאי סעודת צרכי להכין כדי במאכל
ולהדיא תרי"ב, סי' בסוף עצמו הפמ"ג כמש"כ
שהכינו א' תקס"ז, וסי' י' תקנ"ט, בסי' כתוב
שכשמכין סברא בזה ויש התענית. ביום אוכל

תענית. שהיום זוכר כי יטעה לא היום לסוף
ובפרטיד. המוסק, ד"ה ב' רט"ז, סי' באה"ל עי'

ועי' למאכל. יתאוה אם לסכנה לחוש שיש ביו"כ
לדמות ואין סקכ"ד. בשפ"ד ק"ח סי' יו"ד פמ"ג

שם כי תרי"ב, סי' בסוף באוכלין נגיעה להיתר
ביו"כ, שכיח פחות וזה ויאכלנו שישכח החשש
וכעין ויסתכן למאכל שיתאוה החשש כאן אבל
א'] קס"ט, [בסי' הדין מקור וזה שהריחה, עוברה
ומין מין מכל לאכול לשמש להרשות שצריך

לסעודה שמגיש
סק"ח.טו. תרי"ז סי'
ה'.טז. תקנ"ד, וסי' וסק"ה א' תק"נ סי'
באביז. תשעה לענין גם ואמנם סק"ה, תק"נ סי'

יו"כ לענין ורק להתענות חיוב בקטנים מצינו לא
להתענות הקטנים את להרגיל חיוב מצינו

לשעות.
שמעוברותיח. ה', תקנ"ד, בסי' מפורש בשו"ע

ובמשתה במאכל להתענג יאכלו לא ומניקות
הדין ומקור הולד, לקיום הצורך כדי רק אלא
שם. בב"י הגר"א כמש"כ דתענית פ"ב בתוספתא
סי' א"ר סק"ב, תק"נ סי' [מג"א והאחרונים
בשם הביאו ס"ו] קל"ג כלל ח"א סק"ז, תקמ"ט
בקטנים שגם קי"א סי' עזריה מנחם ר' תשבות
וכן פשוטים, מאכלים רק ויאכלו זה דין שייך
ובדע"ת ובברכ"י סק"ה. שם המשנ"ב פסק
בקטנים. להקל כתבו סק"ט] תק"נ [סי' ובכה"ח

בב"ייט. המובא המנהג וגם סק"ד. תק"נ סי'
בסי' וברמ"א ח' תקנ"ט, סי' סוף ובדרכ"מ
בב"י כמבו' באב בתשעה רק הוא ו' תקנ"ד,
באב תשעה לגבי וגם ח'. תקנ"ט, בסי' ובב"ח

בחולה. כלל תענית דין שאין המקילים יש
הפוסקים נח' באב תשעה לגבי שיעור, חצי ולגבי
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לשכבוהנה, הולך אם אבל למשכב, כשנפל הוא סכנה בו שאין חולה גדר כלל בדרך
כן אם אלא לאכול, היתר לו אין היום, בסוף שנחלשים הצמים כדרך התענית מחמת

הצמים אצל שרגיל ממה יותר חולשה או ראש כאבי לו צריךכאיש שאכל, ואחרי .
להתענות. להמשיך

ההפטרה ברכות לברך יכול שאינו מי לתורה קראו

שעלהו. מי יאמר ההפטרה, ברכות את לברך יכול שאינו מי לתורה לעלות קראו אם
ההפטרה ברכות את .כבלוי

כהנים ברכת

גדולהז. במנחה אבל כהנים, ברכת לשמוע יכולים לשקיעה, סמוך מנחה המתפללים
כהנים ברכת יברכו גדולהכגלא במנחה גם לברך שנהגו ויש בהערהכד. ועיין .כה.

נפשי ברכי שבמזמור לנכון העירוני כראוי, בדקדוק התפילה לאמירת לב שימת בענין

במלעיל חטאים ולא החוטאים, לאנשים [והכוננה במלרע חטאים יתמו לומר יש

לעוונות]. שהכוונה

דבמקום] ד"ה ו' תקנ"ד, [סי' הבאה"ל דברי אם
או מסתובבת במחלה להידבק בחשש רק שייכים
ולרוב שיעור, חצי להעדיף יש חולה שבכל
ובהליכות בחולה. שיעור חצי דין אין הפוסקים
לחולה יש תענית שבכל כתב ס"ה] [פי"ג שלמה

אפשר. אם שיעור חצי לאכול
סק"ה.כ. תק"נ סי'

אדםכא. שכל אע"פ לצום גזרו שהרי פשוט,
כן לא ואם לשכב, רוצה ולפעמים מהצום נחלש
קפה] או [מים לשתות או לאכול מותר יהיה
ובפרט היום סוף לקראת אנשים מאוד להרבה
מרגילות יותר נחלש שאם אלא שבקיץ, בתעניות
בטבעו שהוא או לשכב צריך ולכן אדם בני
לשכב, וצריך במיוחד הצום לו קשה ולכן חלוש
קי"ד] סי' [ח"ד אגרו"מ שאיב"ס, לחולה נחשב
בשם רנ] עמ' ח"ב [פורים מפיהו ויבקשו
גרוס מהגר"מ שמעתי וכן זצ"ל, אלישיב הגרי"ש
מעט לו שיש בריא אדם חום, ולגבי שליט"א.
הרבה השוטף, לתפקוד מפריע אינו והדבר חום
מורה עם להתייעץ ויש לצום, יכול פעמים

הוראה.
תקס"וכב. סי' שע"ת [ועי' ק"י סי' סוף נובי"ת

אם מצוי הדבר וכיום בקי]. אינו לענין שהביאו

על לברך שלא שנוהג ספרדי לתורה קראו
[כנ"ל]. ציבור בתענית ההפטרה

פעליםכג. רב בשו"ת וכ"כ וסק"ז, א קכ"ט, סי'
זצ"ל אויערבך הגרש"ז הורו וכן ה'], סי' [ח"ד
והגרי"ש סקכ"א] פ"י תפילה שלמה [הליכות
ריג] עמ' ח"ב מפיהו [יבקשו זצ"ל אלישיב
כ"ג] סי' ח"ח הלוי [שבט זצ"ל ואזנר והגר"ש
אר"י בלוח וכ"כ יב], אות [פ"ח לציון והאור

גדליה. צום מנהגי
לישאכד. שאפשר נטה כ'] סי' [או"ח החזו"א

[ברכות הקה"י וכתב גדולה, במנחה גם כפיים
גם כפיים נשאו החזו"א של שבבימ"ד כ"ט] סי'
עמ' ח"ב רבינו בארחות [וכ"כ גדולה במנחה

סז].

שלוםכה. שים שאומרים מבו' ב' קכ"ז, בסי'
לא זה ולגבי כהנים, ברכת מפני ת"צ של במנחה
מפני קטנה למנחה גדולה מנחה בין חילוק מצינו
מקראי עי' גדולה, במנחה גם או"א שאומרים
הל' אר"י ולוח ל"ה סי' נוראים ימים הל' קודש

גדליה. צום
שגם י] אות י' סי' [חט"ו אליעזר בציץ עי'
והביא במנחה, שלום שים אומר ביחיד המתפלל

רל"ט. סי' קטן תשב"ץ שכ"כ
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