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שרפת בית המקדש-מרידה במלכות ה‘
בשעה שהעלו אויבנו את בית המקדש באש ,הם עשו זאת מתוך תאות מרד ובקול
תרועת שמחה ,כמו שמתואר בתהילים (עד ,ד-ח)“:שאגו צרריך בקרב מועדך...יודע
כמביא למעלה בסבך עץ קרדמות .שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן שמך...שרפו
כל מועדי א-ל בארץ“ .באור נרחב בענין זה מופיע בספר ”דולה ומשקה“ בשם ”בצלאל
כנפים“ שהמשיל על כך משל נאה מפי ה“נודע ביהודה“ :מנמוסי המדינה שעל פתח
מחסן הנשק של בית המלכות ,כמו פני נשר או פני אריה .באחד הימים נסע עגלון עם
עגלה מלאה משא ,ובעברו סמוך לאותו הפתח מעדו רגלי הסוסים ,עוד רגע והעגלה,
על כל תכולתה ,התהפכה ,והטבעת בית המלך נשברה .כשהובא המעשה לפני שופטי
העיר ,הם פסקו ,שהעגלון צריך לשלם מכיסו הטבעה חדשה ,במקום הישנה ששבר.
כעבור זמן מה התקבצו כמה מורדים במלך ,וכשהגיעו העירה והבחינו בהטבעה ,מהרו
לרוץ בשאון גדול ושברו אותה לרסיסים בקול תרועת שמחה .כשנודע לשרי המלך
על דבר המעשה הנפשע הם חרצו את גזר דינם של המורדים למות ,כיאות למורדי
המלך .לשמע גזר הדין תהו המורדים :מדוע ענשנו שונה מענשו של העגלון? מדוע
בידנו פסקתם שעליו לשלם על טבלא חדשה ,ואילו עלינו הפרזתם וחרצתם משפט
מות? ממשיך ה“נודע ביהודה“-אילו כל כונתם של מחריבי הבית היתה רק שלא יהיה
לעם ישראל מבצר חזק לחסות בו ,כי אז לא היתה רעתם גדולה כל כך .אך באמת מה
שהסתתר מאחורי הסתערותם לנתץ ולשבר את בית המקדש היה כעין ’טבלא‘ שבו
מוטבעת צורת המרד ודגלו ,ולכן על שבירתו ראוי להענישם בשבט מורדי המלך ,הלא
הוא מלכו של עולם .זהו שאומר הפסוק“ :שאנו צרריך“ בשעה שהחריבו את הבית,
מגמתם היתה ”בקרב מועדיך“ -במקדש של מעלה” ,שמו אותתם אתות“ -התכונו
לפגוע ולבזות .על כן ,מן הראוי ”יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות“ יש להתיחס
אליהם כאילו בקדמותם החריבו ממש המקדש של מעלה ,“,אף שבאמת ”לארץ חללו
משכן שמך“ הם החריבו רק המקדש אשר ב‘ארץ‘ ולא בשמים .עם כל זאת ,זהו
ענשם ,שכן בעת החורבן” ,אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל מועדי א-ל בארץ“

שנאת חינם גלויה וסמויה

מוסיף הרב דויטש שליט“א :המהרש“א אומר כי קמצא ובר קמצא היו אב ובנו:
ולכאורה תמוה ,איך יתכן שקמצא הוא הידיד הטוב ביותר של בעל השמחה ואלו
בנו ,בר קמצא ,הוא שונאו המושבע? הלא דרכו של עולם היא שכשאדם פוגש ידידים
של הוריו ,הוא מרגיש כלפיהם רגש טבעי של אהבה וקרבה! כדי לישב את הדברים
נתבונן נא במה שאמרה התורה בענין המרגלים ,שנצטוו לבדוק ”ומה הארץ השמנה
היא אם רזה? (במדבר יג ),שפרושו :לבדוק האם היא מוציאה פרות .בהמשך אומרת
התורה” :היש בה עץ“ ,ומאחר שכבר קודם לכן נדרשו המרגלים לענין הפרות ,לומד
רש“י ,שהמקרא יוצא מדי פשוטו ומפרש שכונת הכתוב שעליהם לבדוק אם יש בארץ
צדיקים שיגנו על בני העיר בזכותם .נשאלת השאלה :איך ידעו המרגלים אם יש
בכנען אדם כשר? וכי יש להם מד ”צדיקומטר“? והתשובה מופיעה בהמשך הפסוק:
”והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ“ עליהם להתבונן בילדים ,ולפי זה ידעו ,משום
שברוב המקרים ילדיו של האדם יודעים טוב מכולם מיהו באמת ,ובאמצעותם נתן
להתבונן ולראות את האמת אודות אביהם .זוהי התשובה לשאלה שהצבנו אודות
קמצא ובר קמצא :איך יתכן שהאב אוהב והבן שונא? הבן יודע מה באמת אביו
חושב...במסכת יומא (ט ע“ב) מקשה הגמרא :וכי בבית ראשון לא היתה שנאת חינם?
הלא הכתוב אומר (יחזקאל כא ,יז)” :מגורי אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך”
ומבארים חז“ל” :אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה ודוקרין זה את זה בחרבות
שבלשונם“ ,כלומר :כלפי חוץ נראים כחברים וידידים ,אך מאחורי הגב דוקרים
בחרבות לשונם ,ויש ביניהם מציאות של ’אחד בפה ואחד בלב‘! אלא ,שבבית ראשון
היה נוהגים כך רק השרים ,ואלו בבית שני נהגו כך כולם .נמצא איפא ,ששני בטויים
של שנאת חינם היו בירושלים .האחד מתגלם באישיותו של בר קמצא ,שהיה שונא
ומוכן להנציח את שנאתו גם תמורת מאה אלף דולר ,והשני בא לידי בטוי בקמצא,
שהראה את עצמו כאילו הוא החבר הכי טוב ,אך בסתר שנא ודבר רעות“.אקמצא
ובר קמצא“ על שני הסגנונות הללו של שנאת חינם חרבה ירושלים!
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הפטרה“ :חזון ישעיהו”
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ההלכה השבועית
הלכות תשעה באב:
א .כל האוכל ושותה בתשעה באב
לא יזכה לראות בשמחות ירושלים,
וכל המתאבל על ירושלים זוכה
ורואה בשמחתה ,שנאמר שמחו את
ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו
אתה משוש כל המתאבלים עליה.
חולה שמותר לו לאכול בתשעה
באב ,וכן יולדת תוך שלשים ,אוכלים
בתשעה באב כהרגלם תמיד ,ואין
צריכים לאכול פחות מכשיעור ,אלא
ביום הכיפורים .ובברכת המזון לא
יאמרו ”נחם“.
ב .הבא מן הדרך ורגליו כהות מטורח
הדרך ,מותר לרחוץ במים .וההולך
להקביל פני רבו או אביו או פני
תלמיד חכם שגדול ממנו בחכמה,
ולפניו אגם מים ,עובר במים עד
צוארו ואינו חושש( .יומא עז :ומרן בשע“ע
סי‘ תקנד סעיף יב).
חזון עובדיה

ומתוק האור

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע

המשך מלפני שבוע :זליג קרב אל השלושה והיטה אוזנו
כאפרכסת ,כשהבין את גודל המחדל ,נצבט ליבו בקירבו.
“זלמל’ה ידידי בטח עמל על הפרשה כל כך קשה ,הוא
בטח יתאכזב אם תחולק הפרשה בין שנינו ”...הרהר
בלבו .זליג סימן לאביו בעדינות לגשת אליו ,ולחש על
אוזנו“ :אבא יקר שלי ,אני יודע שאתה נרגש ומלא
ציפיה שאעלה לתורה ואשמח אותך בקריאתי .גם אמא
מייחלת לכך וסבתא עוד יותר .אבל לבי אומר לי ,שזה
הזמן לוותר .אתה יודע אבא שאני קורא היטב את פרשת
“בשלח” ,מסרתי נפשי על כל אות ותג וטעם .עומד לפני
נסיון עצום ,ואני רוצה לעמוד בו .ל-וו-ת-ר .אנא ,אבא
נהדר שלי ,אשמח אם תסכים לבקשת קלמן בק שזלמל’ה
שלו יעלה ויקרא את הפרשה כולה ...ואנחנו כולנו נשמח
הּבקים” .ר’ בצלאל הרגיש איך שתי דמעות
ֵ
בשמחתם של
ענק טסות מתוך הלב שלו חונקות את שתי עיניו ,וגרונו
משתנק מתדהמה .אבל למה זליג? למה? “ככה אבא”.
הוא חיבק את ראשו הקטן של זליג ,ניגש לקמן בק ואמר
“קלמן ידידי ,זליג שלי מבקש שזלמל’ה שלך יקרא את
כל הפרשה כולה .”...זלמל’ה קרא באופן נפלא את פרשת
“בשלח” וזכה להמון מחמאות .זליג אף הוא ניגש וחיבק
את חברו בחום“ .זלמל’ה ,אין כמוך ,לא היתה לך אפילו
טעות אחת” .השמחה ב”קידוש” היתה גדולה ורק פניו
של ר’ אבישי שפירא הגבאי החרוץ ,היו קפואות וכבויות
משהו ,הציקה לו מאד העובדה שזליג לא זכה לקרוא את
הפרשה שהכין במשך חצי שנה .הוא ידע כמה זה חשוב
למשפחה ,ויסורי מצפון צבטו את לבו”.ר’ אבישי” חייך
זליג “אל תתעצב .קראתי פעם בספר מוסר בשם גאון
המוסר רבי ישראל סלנטר ,שוויתור לחבר הוא דבר עצום
עד מאד והוא עושה נחת-רוח לבורא עולם אפילו יותר
ממצוות מעשיות ,ומדוע? כי הוויתור מעיד על עבודת
המידות ...מה חשבת שלא רציתי לעלות לתורה? מה
פתאום! האמן לי ,בענווה רבה ,הכנתי את הפרשה בצורה
מצויינת ,לא פחות מזלמל’ה .ואתה מכיר את המיגבלה
הלימודית שלי ,הורי ובני משפחתי היו מתענגים מאושר
ומנחת אם הייתי קורא ...אבל הוויתור ...אח ,אח ,הוויתור
ר’ אבישי ,אין תענוג יותר ממנו” .הגבאי אבישי רכן
לעבר חתן בר-המצווה הצדיק ,ליטף את לחיו ואמר לו:
“זליג יקר ,אני רוצה ומבקש שמשנה הבאה ,ועד ביאת
משיח צדקנו וכל עוד שאני חי ,בכל פעם שתגיע פרשת
“בשלח” תהיה אתה בעל קורא ,זה פרס קטן וצנוע ממני
על המידות הטובות שלך ,בסדר? “בשמחה” חייך זליג
“אבל בתנאי שתחייך ר’ אבישי ,שתחייך” .והגבאי אבישי
חייך .במשך שלוש שנים רצופות עלה זליג נורדמן בפרשת
“בשלח” וקרא את הפרשה כולה בקול הפעמונים שלו,
ובשנה הרביעית ,ערב שבת “בשלח” ,חש בצלאל נורדמן
בלבו ותוך שניות ספורות הכחיל ואיבד את הכרתו .הוא
הובהל לבית החולים הדסה עין-כרם .לידו באמבולנס ישב
בנו הבחור זליג קורא תהילים .פניו של רופא מד”א בן ציון
קליין ,לא בישרו טובות .האמבולנס דהר בזעקת סירנות
מצמררת .המנורות האדומות הבהבו ומכוניות סטו ימינה
ושמאלה כדי לאפשר לו להגיע במהירות לבית החולים.
המון אנשים טובים באמצע הדרך אמרו פרקי תהילים

לרפואת מי שמצוי שם בסכנת-חיים .כדאי שתאמצו זאת
גם אתם .זליג שלנו אחז בכף ידו של אביו וחש שהיא הולכת
ומצטננת .נסיונות ההחייאה נמשכו בתוך האמבולנס ,עד
לשליפת האלונקה מול חדר המיון .זליג נותר  -המום ודואג -
על כסא מחוץ לחדר המיון ,כולו תפילה ותחנונים עם המון
דמעות נוטפות שהרטיבו את ספר התהילים הקטן שלו .עוד
חצי שעה  -שבת ,אבא מחוסר הכרה ,מחר בבוקר פרשת
“בשלח” ,הגבאי שפירא בטח ידאג מן השמועה שבצלאל
נורדמן אושפז ,ושבעל הקורא זליגל שהוא כל כך אוהב ,לא
יזכה לעלות ולקרוא את פרשת “בשלח”“ .מי יקרא במקומי
את הפרשה?” הרהר “אני מקווה שזלמל’ה בק יגיע לשבת
מן הישיבה ויחליף אותי ...ואוי רבונו של עולם תעשה
שאבא שלי יהיה בריא!” .בזווית עינו הוא הבחין בצוות
רופאים מעל למיטת אביו ,פועלים במרץ לייצב את מצבו.
אחר כך האחות הסיטה את הווילון .זמן קצר אחר כך צעד
זליג אחרי הצוות הרפואי למחלקה לטיפול נמרץ .בצלאל
נורדמן עדיין היה חסר הכרה וכמה צינורות חוברו לידיו
ולנחיריו .שמיכת השבת החורפית-הירושלמית כיסתה את
בית-החולים במשבים של רוח מקפיאה ,שהסיטה צמרות
והעיפה כובעים .מלאכי השלום שירדו להם מגנזי מרומים,
התפזרו על פני ירושלים כולה ,נרגשים למשמע המזמור
“בואי כלה” ומניעים כנפיים לבנות .זליג התיישב ליד
מיטת אביו ולא מש ממנה“ .בואי בשלום עטרת בעלה ,גם
בשמחה ברנה ובצהלה” .זו הפעם הראשונה בחייו שהוא
מחוץ לבית בשבת ,ועוד בחדר מאיים ומביך בו שוכב אביו,
פניו צהובות ,נשימתו כבדה ,וכפות ידיו קרות .הרופא
האחראי על מחלקת טיפול נמרץ נכנס וסימן לזליג לגשת
אליו“ .אני מבין שאתה בנו של מר נורדמן?”“ .כן” הנהן
זליג“ .ובכן יקירי חובה עלי להסביר לך פחות או יותר מה
מצבו של אביך .ובכן ,מצבו מוגדר במינוחים רפואיים קשה,
אבל יציב .כפי שהבנת הוא קיבל דום לב ,אבל עם הגיעו
לחדר מיון ולאחר בדיקות מקיפות גילינו שיש בריאותיו
מצב של תסחיף הנגרם מחיידק מסויים .כרגע הוא מקבל
מספר תרופות שאמורות לייצב את ליבו וריאותיו ,אבל
נכון לעכשיו אנחנו לא רואים שינוי במצבו .צריך להמשיך
להתפלל בחור צעיר .”...דמעות ניקוו בעיניו של זליג .הוא
חזר למיטת אביו ,הביט בו ממושכות ולחש“ :אבא יקר
שלי ,אני כל כך אוהב אותך .אל תלך לנו באמצע החיים .יש
לך עוד שבעה ילדים לחתן .יש את אמא ,יש את סבתא .יש
לך הרבה זכויות אבא ,המון .ואני בנך האוהב רוצה לספר
לקב”ה מעט מזכויותיך .”...וכאן בשפתיים דובבות פנה זליג
בתחינה לבורא עולם ,וסיפר לו על מעשי החסד המופלאים
של אביו הנעשים רובם בסתר ,אך זליג יודע עליהם כי יש
לו עין בוחנת ולב רגיש .הוא הספיק להכיר כמה חתנים
שאביו דאג להם לתרומה נאה ,הוא יודע על כמה חולים
שאבא שלו רץ לקנות להם תרופות ,והוא בין השאר יודע
שאביו היקר דואג לאלמנתו ולששת יתומיו של ידידו
ידידיה גולדין ז”ל ,שנפטר צעיר לימים“ .ריבונו של עולם,
אם צדקה תציל ממוות ,אז אבא שלי הוא בעל צדקה ,ואני
מתחנן לפניך שיחזור להכרה ולבריאות איתנה” בכה זליג.
המשך בשבוע הבא
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

לע”נ יוסף בן רבקה ,רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

לפני כחודש נולדה לבת של גיסתי תינוקת ראשונה
במזל טוב ,כשעתיים לאחר הלידה התינוקת
התחילה לפרכס ,מיד העבירו אותה לטיפול נמרץ.
בטיפול נמרץ גילו קריש דם במח .הרופאים הודיעו
להורים לצפות לגרוע מכל .אני צריכה להתוודות
ולומר שהייתי מאוד סקפטית לגבי הפדיונות
שקראתי בעלון “תפארת ינון” .אבל כשהגעתי
ל”מצב כזה” אמרתי לעצמי מה יש לי להפסיד
מקסימום תרמתי צדקה .התקשרתי ל”חסדי ינון”
ובקשתי לעשות פדיון דחוף .והלא יאומן קרה מיד
לאחר הפדיון חל שיפור מידי .והרופאים שלא
האמינו קראו לילדה ילדת נס .ברוך השם לאחר
שלושה שבועות הילדה שוחררה לביתה בריאה.
הוכיחו לנו מהשמים שאין ייאוש בעולם כלל.
תודה רבה לבורא עולם

לפני יומיים ילדתי בשעה טובה ובמזל טוב
תינוקת בריאה ובלידה טבעית ברוך השם.
במהלך ההריון חששו לבעיות גנטיות ,היתי
מאד חרדה ומפוחדת ,בנוסף אמרו שאצטרך
ללדת בניתוח קיסרי .אז בכלל נכנסתי ללחץ.
הזמנתי ”פדיון נפש“ שאלד בלידה רגילה
וטבעית ילד בריא .וכך באמת היה ,נולדה
שירה ,ילדה של שירים ותשבחות לבורא
עולם .ולכם תודה שהיתם שליחים טובים.

(אילנית -פתח תקוה)

ש.ח ג”ת

אבא שלי אדם מבוגר ,לאחרונה הרגיש לא
טוב ,עד שלבסוף נאלץ לעבור ניתוח לב.
לא היתה ברירה ,התקשרנו ל“חסדי ינון“
על מנת שיעשו לו את ”הפדיון נפש“ בבקר
של הניתוח ,וכך היה .אני מתקשרת לבשר
בשורות טובות ,הניתוח מאד הצליח,
והוא ב“ה הרגיש טוב ,וכבר שיחררו אותו
הביתה .תודה לבורא עולם!

(בעילום שם)

קודם כל אני מודה להשם על הכל ,שום דבר
לא מובן מאליו .הכל התחיל עם אי הבנה
בעבודה ,זה הטריד אותי אבל לא היה מה
לעשות ,לאחר מכן היתה לי דלקת ברגל ,לא
הספקתי לסיים עם הדלקת ופתאום קיבלתי
וירוס שנטרל אותי שוב לכמה ימים ...הרגשתי
שנכנסתי מדבר לדבר והעיקר ההרגשה שלי
לא היתה משהו .התקשרתי ל”חסדי ינון”
שבעבר כבר ראיתי ישועות ברוך השם ,והפעם
הזמנתי לעצמי “פדיון נפש” ...עברו מאז כמה
ימים והתקשרתי היום לבשר ולשתף שברוך
השם אני מרגישה יותר טוב ,הבראתי ,ומקוה
שהעננה שחלפה מעל ראשי התאדה לה ואיננה.
תזכו למצוות...

(בעילום שם)

לפני מספר חודשים לצערי הרב ,התגלו אצל גיסי בעיות רציניות מאד בנושא שלום בית .עד כדי כך שאפילו רצו
חס וחלילה לפרק את החבילה לא עלינו .וכשהוא כהן הענין רק מסבך יותר ויותר .ניסינו כל בני המשפחה בכל מני
דרכים כאלה ואחרות להשכין שלום ביניהם ולצערינו כל נסיונותינו עלו בתוהו ,ולא יצא מזה שום דבר .כל אחד
בשלו .אפילו רבנים מוכרים לא הצליחו להשפיע והמצב מיום ליום רק הלך והתדרדר לכוון שאליו אף אחד לא רוצה
להגיע חס וחלילה .בשבת בסיעתא דשמיא ראיתי את העלון שלכם” ,תפארת ינון“ וקראתי על הנושא של פדיון נפש
אשר ידוע בישועותיו .והחלטתי שאתקשר ,ובכל אופן לנסות ולהציל את הבית הזה שכל כך קרוב לליבי .התקשרתי
ועשיתי את ה“פדיון נפש“ עבור בני הזוג ומשפחתם ,לנסות לאחות את הקרע .והנה זה פלא בכל הדרכים שניסינו
שום דבר לא עזר ומספר ימים לאחר הפדיון ,פתאום באורח נס ממש ,הדברים התחילו להסתדר בעד עצמם .וברוך
השם ,כיום לאחר מספר חודשים השקט והשלום אהבו והשלווה והשלום בית האמיתי חזר לבית גיסי בסיעתא
דשמיא .על כן אני רוצה להודות לבורא עולם ולפרסם את הנס ,ולהודות גם לכם שהיתם שליחים נאמנים...
יצחק ב.
תזכו למצוות

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

רוצה לעשות פריצת דרך?
מרגישה תקועה ולא יודעת למה?
רוצה להגשים מטרות ולהצליח
ולא יודעת איך?

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

צביה

שאלה :האם מותר ביום תשעה באב לקרוא
תהילים?

מטפלת מוסמכת מעל  20שנה
אבחון-יעוץ-טיפול
ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...
לנשים וילדים בלבד

053-3158822
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לחם • חל
בשקל אחבד •בלג ב י נה
בד!

אמץ
משפחה נזקקת
תרום לח”ג
לחם ,חלב ,גבינה

מתקשרים לחסדי ינון >
תורמים את שווי המוצר :לחם
חלב וגבינה >
המשפחה הנזקקת תקבל
קופון לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992

תשובה :כתב המשנ”ב (סי’ תקנד סק”ז) ונוהגין לומר
תהלים ושיר היחוד במנחה ,אף על גב דאסור בת”ת
כל היום ,צ”ל דס”ל כיון שהוא דרך בקשה שרי,
ובפוזנא נוהגין לומר למחרתו של אמש ושל היום
וכן נכון .ע”ש .והביא דבריו בכה”ח (אות כ) .ומבואר
דאפילו שכוונתו לשם בקשה אפילו הכי אין לקרוא
תהילים .וכן פסק באור לציון (פכ”ט ס”א) שאין לקרוא
תהילים בט”ב .אולם בחזון עובדיה (עמ’ שיא) הביא
בשם כמה פוסקים להתיר קריאת תהילים למי
שרגיל בכך בכל יום ,כיון שאין אמירתם אלא דרך
תחנה ,וכל שכן אם הוא לצורך חולה דשרי ,שהרי
אין לו שום שמחה בקריאתן .וכן יש להקל למי
שאינו יודע ללמוד בדברים הרעים ,ואינו יודע אלא
קריאת תהילים ,שיכול לקרות תהילים ,כדי שלא
יתבטל מלימוד התורה .וכן לגבי אשה כתב (עמ’ שטו)
שיש מקום להקל בקריאת תהילים .ע”ש.

שאלה :תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום
ראשון כמו השנה ,אם מעוברות ומניקות צריכות
להתענות?
תשובה :כתב בחזון עובדיה (עמ’ נז) שהמעוברות
והמניקות רשאות לאכול ,וקל וחומר הוא ממה
שכתב מרן (סי’ תקנט ס”ט) שט’ באב שנדחה ,בעל
ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול ורוחץ ואינו
משלים תעניתו ,לפי שיום טוב שלו הוא.
ועתה ,ומה שלש צומות שחלו בזמנם ,דחמירי,
שאף חתן ובעל ברית מתענים ,אפ”ה הקילו בהם
למעוברות ומניקות שפטורות מלהתענות ,ט’ באב
דחוי שבעל ברית אינו משלים תעניתו ,אינו דין
שמעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בו.
[וכן פסק ביבי”א חי”א סי’ נז] ובאור לציון (פכ”ט ס”ג) כתב
שמסתימת מרן שלא חילק בין תענית דחוי לשאינו
דחוי ,משמע שחייבות להתענות ,והאי ק”ו פריכא
הוא ,דמה להנך ג’ צומות שאין בהם ה’ עינויים,
תאמר בט’ באב דחוי שנוהגים בו ה’ עינויים.
אמנם בחזון עובדיה (עמ’ סא) השיב על האי פירכא,
שכל זה אכניס בק”ו ,ואומר כך ,ומה ט’ באב דחוי
שאע”פ שנוהגים בו ה’ עינויים ,קיל הוא שבעלי
הברית אוכלים בו ,ואילו בג’ הצומות אסורים ,כל
שכן מעוברות ומניקות שפטורים אף בג’ הצומות,
שרשאים לאכול בו.

לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

