
יו"ר העמותה והעורך עו"ד שמואל כהן
כתובת: רח' בלוך 3, ת"א

טל: 03-5234063, פקס: 03-5234054
smuladv@netvision.net.il :דוא"ל

את העלון ניתן למצוא באתר
www.yeshiva.org.il

וגם באתר מורשת בקטגוריית עלוני שבת 
www.moreshet.co.il "ב"מידע יהודי

מועדי השבת דברים, שבת חזון

זמני היום והלימודים היומים:

דף יומי: תמורה כב - כח

מוצ"שער"ש
18.5420.07י-ם
19.0920.10ת"א
19.0120.11חיפה
19.1020.09ב"ש
19.0320.07אילת

)אופק ת"א(משבת דברים - יום ו'
4.21 - 4.27עלות השחר

5.12 - 5.16זמן הנחת תפילין
6.02 - 6.06הנץ החמה )מישור(
6.07 - 6.10הנץ החמה )הנראה(

8.33 - 8.36 ס"ז ק"ש מג"א
9.23 - 9.24ס"ז ק"ש הגר"א

12.46 - 12.45חצות היום
13.20 - 13.19מנחה גדולה

19.30 - 19.24שקיעת החמה
20.20 - 20.14צאת הכוכבים ב'

מועדי השבת ואתחנן, שבת נחמו

זמני היום והלימודים היומים:

דף יומי: תמורה כט - כריתות ב

מוצ"שער"ש
18.4720.00י-ם
19.0220.02ת"א
18.5420.03חיפה
19.0320.01ב"ש
18.5619.59אילת

את העלון ניתן למצוא בפייסבוק
תחת השם: "ענג שבת"

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 
התורה מצווה אותנו: "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל 
ובארץ מתחת".  "ה' בשמים ממעל  כי  הארץ מתחת". עלינו להחדיר אל לבבנו 
איזה חידוש הוא זה? הרי מלא כל הארץ כבודו, וכי אנו לא יודעים זאת? כנראה 
יש במילים אלו מסר עמוק יותר מהמשמעות שהקב"ה בכל פינה ופינה על פני 

העולמות. 
גבוה, אליו  גג  היה  לבית  גדול מימדים.  בית  לו  על עשיר מופלג, שהיה  מסופר 
יום  ניתן היה לעלות רק באמצעות סולם עץ בעל שליבות קבועות במסמרים. 
אחד החליט העשיר כי הסכנה בעליה לגג גדולה היא, וציווה לעבדו לעקור את 

השליבות בהן עולים לגג, כדי שלא יוכלו לטפס.
מלמטה  השליבות  את  לעקור  והחל  נצטווה,  אשר  את  לעשות  המשרת  מיהר 
למעלה. הוא עמד על המדרגה השנייה ועקר למטה ממנו. עלה על השלישית ועקר 
את השנייה שמתחתיה. עד שהגיע לגג ועקר את המדרגה האחרונה הסמוכה אליו. 

בסיימו, תר אחר דרך לרדת לחצר ולא מצא, בשל גובהו של הגג.
גיחכו העומדים בחצר ואמרו לו: "שוטה, היה עליך לעלות תחילה את כל מדרגות 
הסולם, ואז לעקור את השליבות מלמעלה למטה, עד שתגיע לקרקע החצר". אחר 
עמל וטורח, עלה בידי המחלצים לטפס עד למרומי הגג, משם שלשלוהו בחבלים 

עד לקרקעית החצר.
כעבור זמן, ציווה העשיר על המשרת לעקור את השליבות מהסולם שדרכו יורדים 
לבור העמוק שבמרכז החצר כי גם היא מסוכנת, כך שלא יהיה ניתן מעתה לרדת 
אל הבור. זכר המשרת את אשר שמע בעקירת המדרגות לגג, כי עליו להתחיל 
וכן עשה: עקר את העליונה  לעקור מהשליבה העליונה עד שיסיים בתחתונה, 
שהגיע  עד  השנייה,  את  ועקר  השלישית  על  עמד  השנייה,  על  עומד  כשהוא 
לקרקעית הבור. כשביקש לעלות חזרה, הוא לא יכל, אחרי שנעקרו כל השליבות.

העבד הנבוך החל לבכות במעמקי הבור. כאשר הבחינו השומעים ממעל במצוקתו, 
לרדת תחילה  עליך  היה  "שוטה,  לו:  ואמרו  חיוכם  לכבוש את  הצליחו  לא  הם 
לקרקעית הבור, ושם להתחיל לעקור את השליבה התחתונה הסמוכה לבור, עד 
כי עלי  לי בעבר  "הלא אמרתם  שתעלה לקרקע החצר". ענה העבד בטפשותו: 
לעקור מלמעלה למטה וכן עשיתי, מדוע כעת שיניתם את דעתכם והנכם אומרים 

לי את ההיפך?".
השיבו לו: "שוטה שבעולם, וכי כל המקומות שווין? בראשונה היה הסולם עומד 
בחצר ועולים בו לגג, היה עליך לעקור את השליבות מלמעלה, כדי שבאחרונה 
תהיה אתה עומד בחצר. עתה ניצב הסולם בבור, היה עליך להתחיל מלמטה, כדי 
שתישאר לבסוף על קרקעית החצר. ואילו אתה עשית להיפך, עד שעמדת בקרקע 

הבור מבלי יכולת לעלות ממנו".
כך נראה אדם שמשווה הנהגתו בעניינים הרוחניים לענייניו הגופניים, הרי הוא 
מקלקל עצמו. זה אשר אמרה תורה: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת". בענייני 
'שמים' שהם תורה ומצוות, תביט בבני אדם שהם 'ממעל' ממך, על ידי כך תמצא 
עם עצמך חסר, ותשתדל להשלים חסרונך. אבל 'אשר בארץ', בקנייני עולם הזה 
המתייחסים ל'ארץ', הבט בבני אדם שהם 'מתחת' ממך, על ידי כך תראה עצמך 
כשלם וכעשיר, ולא תחשוב שחסר לך מאומה. ואז אכן תגיע לדרגה של: "והשבות 

אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". מי יתן ונזכה לכך.
הרב שמואל רבינוביץ - רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בס"ד

ח' באב ה'תשע"ט 
)09.08.2019(

עלון מס' 23 )1245(
)שנה שלושים ושלש(

ערב שבת קודש

עלון
דו שבועי

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
טובה מרים קלופמן

בת יששכר דב ז"ל,
נפטרה ב-י"ט מנחם אב תש"ע. יהי זכרה ברוך! 

)אופק ת"א(משבת ואתחנן - יום ו'
4.28 - 4.33עלות השחר

5.17 - 5.21זמן הנחת תפילין
6.07 - 6.11הנץ החמה )מישור(
6.11 - 6.15הנץ החמה )הנראה(

8.36 - 8.38 ס"ז ק"ש מג"א
9.24 - 9.26ס"ז ק"ש הגר"א

12.45 - 12.43חצות היום
13.19 - 13.16מנחה גדולה

19.23 - 19.16שקיעת החמה
20.13 - 20.06צאת הכוכבים ב'

פטנט בלעדי!
דואגים לביטחון

ולבטיחות שלכם

מערכת להפעלת תריסים חשמליים
באופן ידני בעת הצורך. אין צורך בשעון שבת.
www.halevisys.co.ilבאישור רבנים ראשיים ופוסקים חשובים.

052-3211839  D
* על פי תנאי ההיתר המפורטים באתר.

נגריית שינדלר מתמחה בבניית רהיטים ועבודות עץ
בהתאמה אישית, תאום תכנון וביצוע מול אדריכלים/יות

מעצבי/ות פנים ולקוחות פרטיים.

050-2561836
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אמינות
ומקצועיות

בניית אתרים: עיצוב אתרים, 
מינסייט, דף נחיתה, בניית אתרים, מערכות ניהול תוכן, 

אחסון אתרים וקידום אתרים.
אינטראקטיב: עיצוב באנרים, עיצוב באנרים פלאש, 

קטלוג אלקטרוני. 
עיצוב גרפי: לוגו, ניירת, פלייר, מודעה, פרוספקט,

קטלוג, ספר, רולאפ וכרטיס ביקור.

טל: 054-6695400
shelegpr@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק
Haguel Spitzberg

מערכות איטום חדשניות לגגות עד 8 שנות אחריות כולל גגות מרוצפים.
איטום קירות חיצוניים, טיח, תפרים, סדקים והתזת סילרים ע"י סנפלינג.

צביעת קירות חיצוניים בסנפלינג.
התקנת מרזבים, עבודה מקצועית ויסודית

מבצעים את כל 
סוגי האיטום

ירון 052-4012533

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
מרת גיטה גרינברג ע"ה

בת ר' שמעון שו"ב ז"ל,
נפטרה ב- י"ג מנחם אב תשנ"ו. יהי זכרה ברוך!

פרשת דברים - ואתחנן
יוצא לאור ע"י העמותה להשרשת ערכים יהודיים לאומיים

לעילוי נשמת דוד שמעון קוקבקה בן הרה"ח מרדכי משה ז"ל, נפטר ב-ז' בתמוז תשע"ט, יהי זכרו ברוך!



לעילוי נשמתדיני השבוע ומנהגיו
יעקב יוסף שמעון ונחמה חיה כהן ז"ל

ְוצוֹם  ִביִעי  ַהְשּׁ ְוצוֹם  י  ַהֲחִמיִשׁ ְוצוֹם  ָהְרִביִעי  צוֹם  ְצָבאוֹת  ה'  ָאַמר  ה  כֹּ
ְוָהֱאֶמת  ּוְלמֲֹעִדים טוִֹבים  ּוְלִשְׂמָחה  ְלָשׂׂשוֹן  ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה  ָהֲעִשׂיִרי 

לוֹם ֱאָהבּו. )זכריה ח, יט( ְוַהָשּׁ
שבת חזון פרשת דברים

ההפטרה: "חזון ישעיהו" )ישעיהו א, א(.
אומרים אב הרחמים. 

במנחה אין אומרים "צדקתך" ואין אומרים פרקי אבות.
תשעה באב

צום תשעה באב נמשך משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים למחרת. 
סיום הצום חצות היום  כניסת הצום  מועדי הצום 

19:55  12:44  19:32 ירושלים 
19:57  12:47  19:30 תל-אביב 
19:58  12:45  19:33 חיפה 
19:56  12:46  19:31 באר שבע 
19:52  12:45  19:25 אילת 
19:56  12:45  19:28 צפת 

תשעה באב, הוא יום תענית, המציין את חורבן שני בתי המקדש: 
השני  נבוכדנצר  לפנה"ס בידי  בית המקדש הראשון בשנת 586 
הרומאי  המצביא  בידי   70 בשנת  השני  המקדש  ובית  בבל,  מלך 
טיטוס )שמונה 9 שנים לאחר מכן לקיסר רומא(. כמו כן, גירוש 

יהודי ספרד החל ביום זה בשנת 1492.
בתשעה באב חלים חמישה סוגי איסורים: אסור לאכול ולשתות, 
הגוף  לסוך את  יחסי אישות, להתרחץ רחיצה של הנאה,  לקיים 
בשמן ולנעול "סנדל", כלומר, נעל העשויה מעור. המחמירים נוהגים 
לישון בלילה על מזרן המונח הרצפה ולא לשבת על כסאות עד 
חצות היום. נוהגים גם שלא ללמוד תורה, משום שלימודה משמח, 

למעט קטעים מסוימים העוסקים בקינות ובחורבן הבית.
תשעה באב שחל בשבת / ממאמרי הרב דוד אברהם ספקטור זצ"ל ב"ענג שבת"
בשבת חזון לובשים בגדי שבת )משנה ברורה תקנא, ו כגר"א וחכם צבי(  .1

לפי "נפש הרב סולוביציק" )עמ' קצז( שרים 'לכה דודי' בניגון 'אלי   .2
ציון'. אף שערב תשעה באב חל בשבת, נוהגים בתפילות שבת 
ובסעודותיה כבכל שבת, שאין אבלות בפרהסיא בשבת. מסיבה 
זו היו שערערו על מנהג קהילות, שנהגו לשיר 'לכה דודי' בלחן 
בקריאת  משנים  אינם  אף  כן  הנוהגים  ועריה'.  ציון  'אלי  של 
התורה בפסוק 'איכה אשא לבדי' )דברים א, יב( לטעמי מגילת איכה.
מקדימים להתפלל תפילת מנחה, כדי שתהא שהות לסיים את   .3

סעודה שלישית לפני שקיעת החמה.
סעודה שלישית אוכלים כמו בשבת רגילה )שולחן ערוך תקנב, י( עם   .4
אורחים )משנה ברורה שם ס"ק כג כבכור שור( ועם זמירות )אגרות משה אור 

החיים ח"ד, קיב(. 
יש לסיים הסעודה השלישית לפני השקיעה )משנה ברורה תקנב,   

ס"ק כד( ורצוי להקדים.
מזמרים  וכן  שבת,  כבכל  אוכלים  שלישית  בסעודה  הסבר:   
שירי שבת כבכל שבת )עיין מ"ב תקנב, כג(. אולם מפסיקים לאכול 
מעט  רק  יוצאת  שהשבת  ואף  החמה.  שקיעת  לפני  ולשתות 
אחר צאת הכוכבים, ואין להראות שום סימן אבלות בשבת, 
מכך  נראה  אין  השבת,  כל  ושתה  שאכל  כיוון  מקום  מכל 
בשבת.  מתענה  שהוא  החמה  שקיעת  לפני  לאכול  שמפסיק 
ואין  החמה,  שירי שמחה אחר שקיעת  לשיר  ראוי שלא  וכן 
בזה סימן אבלות הואיל וממילא אין רגילים לשיר בכל שעה 

משעות השבת שירי שמחה.
אין  י'(.  תקנג,  ברורה  )משנה  כרגיל  תורה  ללמוד  השבת  כל  מותר   .5
מכינים משבת לתשעה באב, כך שאין מכינים את ספר הקינות 
ואין מחליפים בגדי שבת ואין חולצים את הנעליים - ובבית 
הכנסת אין מסירים את הפרוכת ואין מסדרים את המושבים - 

עד לאחר צאת הכוכבים.
בין  המבדיל  "ברוך  בבית:  ואחת  אחד  כל  יאמר  השבת,  בצאת   .6
קודש לחול" בלבד, בלי שם ומלכות. וטוב להדליק נר הבדלה בבית 
ולברך לכל בני הבית: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא 
מאורי האש" )שנברא במוצאי שבת(. יחלוץ נעלי עור וינעל נעליים בלי 
עור ויחליף מבגדי שבת לבגדי חול )שש"כ כח, עז והערה קעט כש"ץ ברמ"א 

תקנג, ב( וילך או יסע לבית הכנסת עם ספרי איכה וקינות.
לכן נוהגים להתחיל תפילת ערבית באיחור מה, כדי שהציבור   .7
יספיק בביתו, לאחר צאת השבת, להתכונן, כנ"ל לצום ולקינות.
לפני תפילת ערבית מסירים הפרוכת מארון הקודש )רמ"א תקנט, ב(.   .8

חוננתנו"  "אתה  יאמר  שבת  במוצאי  עשרה  שמונה  בתפילת   .9
חוזר,  אינו  אמרו  לא  אם  ב(.  ס"ק  תקנו  ברורה  משנה  א.  תקנט,  )רמ"א 
אלא אומר אחרי התפילה 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. ואין 
אומרים 'ויהי נועם ומתחילים 'ואתה קדוש' )שולחן ערוך תקנט, ב(.

לפני קריאת איכה ידליק הש"ץ נר בבית-הכנסת ויברך: "ברוך   .10
מאורי האש" בשם ומלכות )שולחן ערוך תקנו, א( בעבור כל הקהל.

והקינות בלילה מכבים  יש בתי כנסת שבשעת קריאת איכה   .11
את  רק  ומשאירים  אליהו(  מרדכי  )הרב  החשמל  ממנורות  חלק 
)בלי עזר של נרות שעוה שגורמים ללכלוך  התאורה ההכרחית לקריאה 

ב'מקדש מעט', שקשה לנקות אח"כ(.
אחרי קריאת המגילה אומרים סדר קינות ומוסיפים את הקינה   .12
המיוחדת למוצאי שבת. אחרי הקינות אומרים 'ואתה קדוש'. 
בעדות המזרח ש"ץ אומר קדיש שלם, ולאשכנזים אומרו בלי 

'תתקבל'. ואין אומרים 'ויתן לך'.
במוצאי תשעה באב מקדשים את הלבנה. רצוי לברך על הלבנה   .13
אחרי שטעם ונעל נעליו, ובשעת הדחק מקדשים אחרי ערבית.
14. כיון שלא הבדילו על הכוס במוצאי שבת בגלל הצום, מבדילים 
במוצאי תשעה באב. מברכים רק ברכת הגפן וברכת המבדיל. 
ואין מברכים על  וכדומה(  ישועתי'  )'הנה א-ל  אין אומרים פסוקים 

הבשמים ועל הנר.
15. אסור לאכול ולשתות )חוץ ממים( לפני עשיית הבדלה )שולחן ערוך 
ואין  בבית  שנמצאת  אשה  לכן  באב.  תשעה  במוצאי  א(  רצט, 
מי שיעשה לה הבדלה, וקשה לה אחרי התענית להמתין עד 
שישובו מבית-הכנסת, היא תעשה בעצמה הבדלה על כוס )יין 
או מיץ ענבים( וגם תשתה מהכוס )משנה ברורה סימן רצו ס"ק לה( ואז 

יכולה לשתות ולאכול כרגיל. 
התפילות בתשעה באב

זו - שנת כך  בעדות המזרח מכריזים: בערב תשעה באב: "שנה 
וכך לחורבן הבית השני" - השנה היא: אלף תשע מאות ארבעים 

ושמונה שנה לחורבן הבית. 
מנחה  לפני  עד  הקודש  מארון  הפרוכת  את  מסירים  ערבית  לפני 
בתשעה באב. נוהגים לא להדליק נרות העמוד בבית הכנסת. יש נוהגים 
לקרוא מגילת איכה לאור הנר, ויש להזהר שלא יהיה חשוך שאי אפשר 

לקרוא טוב, שאז יש להדליק האור, לפי הנחוץ )שו"ע תקנט, ג(.
בערבית - בני ספרד אומרים "עננו" בשומע תפילה, ויש גם ביניהם 
האומרים "נחם" )שו"ת יחוה דעה א, מד(. אחרי שמונה עשרה אומרים 
את  מוסיפים  הקינות  בסדר  איכה.  מגילת  וקוראים  שלם  קדיש 
הקינה המיוחדת למוצאי שבת. בעדות המזרח ש"ץ אומר קדיש 
שלם, ולאשכנזים אומרו בלי 'תתקבל'. אומרים 'עלינו לשבח' ואין 

אומרים 'ויתן לך'.
קדיש שלם - על פי הרמ"א בכל הקדישים לא אומרים "תתקבל" 
)נוהגים כמו קדיש אבל(. יש נוהגים שלא לומר "תתקבל" רק בליל תשעה 

באב )כף החיים תקנט, ט(.
)שו"ת  אבל - עובר לפני התיבה בתשעה באב אע"פ שהוא "מועד" 
תפארת צבי, ה(. בליל תשעה באב יוצא האבל בתוך השבעה לבית הכנסת 
וכן בבקר תשעה באב עד גמר אמירת הקינות )שולחן ערוך תקנט, ו ובמשנה 
ברורה(. במשנה ברורה שם מבאר שיש דעה שאם אבל בשלשת הימים 
הראשונים, ילך לבית הכנסת רק ביום ולא בלילה. בבקר רשאי האבל 
לעלות לתורה, כולל למפטיר )שערי תשובה תקנא, א וכף החיים(, אבל במנחה 

כבר אסור לאבל לעלות לתורה )כף החיים תקנט, נו(. 
לרחוץ  אסור  האצבעות.  קשרי  עד  רק  ידים  נוטלים  בשחרית 

הפנים, אבל מעביר אצבעות רטובות על העיניים לנקותם. 
אין מתעטפים בטלית ואין מניחים תפילין. גם חולה שאינו מתענה 

לא מניח תפילין בבקר )כף החיים תקנה, ג-ה(.
מנהג ספרדים בירושלים, לשיטת הארי והרש"ש, כן להתעטף בטלית 
סז(  )ב,  דעה  יחוה  בשו"ת  רגיל.  יום  כל  כמו  ולהניח תפילין שחרית, 
העיר שמנהג זה יפה. מכל מקום נראה שאין לשנות, בגלל המחלוקת. 

הנוהגים להתפלל בטלית ובתפילין חולצים אותן לפני הקינות. 
קרבנות - באמירת קרבנות אומרים רק פרשת התמיד. מכל מקום 
הרגיל מידי בקר לומר את הכל אומר גם איזהו מקומן והברייתא 

דרבי ישמעאל )שולחן ערוך תקנד, ד(.
"אז  שבמקום  מהספרדים  יש  כרגיל.  אומרים   - דזמרה  פסוקי 

ישיר" אומרים "האזינו השמים..." )כף החיים תקנה, ד(. 
חזרת הש"ץ בשחרית - אומר "עננו" כברכה בפני עצמה בין גואל 
ישראל לרפאנו. הספרדים, גם היחיד, אומרים "עננו" ויש האומרים 
אומר  היחיד  אין  לאשכנזים  אבל  אומרו,  ש"ץ  שרק  ויש  "נחם", 

'עננו' ואין אומרים 'נחם'.  
ברכנו  אלקינו...  אומרים  ואינם  כפיים  נושאים  אין  האשכנזים 

בברכה המשולשת..." )שולחן ערוך תקנז, א ומשנה ברורה(.

הרב ישראל א' שפירא  שו"ת בפרשה
רב קהילת 'אהבת אחים',

בבלי תל-אביב
ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָדבָר ֲאשֶר ָאנֹכִי ְמצַּוֶה ֶאתְכֶם וְֹלא תִגְְרעּו ִמֶמּנּו לִשְמֹר 

ֶאת ִמצְו ֹת ה' ֱאֹלֵהיכֶם ֲאשֶר ָאנֹכִי ְמצַּוֶה ֶאתְכֶם )ואתחנן; ד, ב(.
'בל-תוסיף' בברכת כהנים

להלן )ראה יג, א(: ֵאת ָכל ַהָדבָר ֲאשֶר ָאנֹכִי ְמצַּוֶה ֶאתְכֶם אֹתֹו תִשְְמרּו 
לַעֲׂשֹות ֹלא תֵֹסף ָעלָיו וְֹלא תִגְַרע ִמֶמּנּו, ובספרי )ראה פב(: 'מנין שאין 
מוסיפין לא על הלולב ולא על הציצית? תלמוד לומר ֹלא תֵֹסף ָעלָיו, 
ומנין  ִמֶמּנּו,  תִגְַרע  וְֹלא  לומר  תלמוד  מהם?  פוחתים  שאין  ומנין 
שאם פתח לברך ברכת כהנים שלא יאמר הואיל ופתחתי לברך, 
ָדבָר,  לומר  תלמוד  עֲלֵיכֶם?  ֹיֵסף  ֲאבֹותֵכֶם  ֱאֹלֵהי  ה'  א(  )דברים  אַֹמר 

אפילו דבר לא תוסף עליו'.
הספרי  דברי  את  הביא  יב(  )פי"ד,  כהנים  ברכת  בהלכות  הרמב"ם 
להלכה: 'אין הכהנים רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלושת 
הפסוקים ]...[ שנאמר ֹלא תִֹספּו ַעל ַהָדבָר', ובהלכות ממרים )ב, ט( 
'הואיל  'בל-תוסיף':  איסור  לגדר של  בהרחבה  הרמב"ם  התייחס 
ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ]...[ מה הוא זה שהזהירה 
תורה ֹלא תֵֹסף ָעלָיו וְֹלא תִגְַרע ִמֶמּנּו? שלא להוסיף על דברי תורה 
ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר לעולם שהוא מן התורה ]...[ כיצד? 
הרי כתוב בתורה )שמות כג( ֹלא תְבַשֵל ְגדִי ַבֲחלֵב ִאמֹו, ומפי השמועה 
למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב ]...[ אם יבוא בית 
דין ]...[ ויאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן 
התורה הרי זה מוסיף, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה 
ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה ]...[ אין זה מוסיף אלא 

עושה סייג לתורה'.
'בל- משום  שאין  וקובע  הרמב"ם  על  חלוק  בהשגותיו  הראב"ד 

אלא  מוסיף  איסור  תמצא  'לא  לדבריו:  חכמים,  בגזרות  תוסיף' 
דברי  גם  בהן'.  וכיוצא  וציצית  ותפילין  לולב  כגון  עשה,  במצוות 
רש"י בפירושו לתורה כאן ולהלן בפרק יג: 'ֹלא תֵֹסף ָעלָיו - חמישה 
טוטפות בתפילין, חמישה מינין בלולב, ארבע ברכות בברכת כהנים', 
אלא  'בל-תוסיף'  איסור  שאין  הראב"ד  כשיטת  שסבר  מורים 
בהוספה על תבנית מצווה כנתינתה, כגון לברך ארבע ברכות כהנים. 
מצוה  לעשות  'בדה  שאפילו  סובר,  לתורה  בפירושו  הרמב"ן 
עובר  כירבעם,  מלבו  בחודש שבדה  חג  כגון שעשה  בפני עצמה, 
בלאו'. קרי, הוספת מצוה על מצוות התורה. הרמב"ן מוכיח זאת 
נביאים  ושמונה  'ארבעים  ע"א(:  יד  )דף  מגילה  בבבלי  מהברייתא 
ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה 
שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה, מאי דרוש? ]...[ ומה מעבדות 
לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן', ומשמע מכאן 
שאלמלי ה'קל וחומר' לא היו יכולים להוסיף מצוות מקרא מגילה.

אכן, הגר"א ב'אדרת אליהו' מבאר שלכך כפלה התורה את איסור 
'בל-תוסיף' פעמיים, כדי ללמדנו ששתי צורות ההוספה אסורות: 
'להוסיף על גופה דמצוה ]...[ שלא יוסיף כהן אפילו דיבור אחד על 
ברכת כהנים ]...[ ומה שנאמר בפרשת ואתחנן ]...[ דרשו שלא יוסיפו 
על תרי"ג מצוות'. הרי שאיסור 'בל-תוסיף' כולל את שתי הפנים 
של דברי הראשונים, הן הוספה על תרי"ג מצוות, כביאור הרמב"ם 

והרמב"ן, והן הוספה של פרט מפרטי המצוה, כדברי הראב"ד.
'דלא  עקרוני:  יסוד  חידשו  ע"ב(  כח  דף  השנה  )ראש  התוספות  והנה, 
שייך בל-תוסיף בעשיית המצוה שתי פעמים, וברכת כהנים נמי 
אפילו מברכים כמה פעמים לציבור אחד אין זה בל-תוסיף אלא 
אם כן מוסיף ברכה אחת, וכן אם נטל לולב כמה פעמים ביום או 
אוכל בפסח כמה זיתים של מצה אין זה בל תוסיף'. לאור מסקנת 
)סי' קכח סקק"ד(: 'אבל לומר ברכת  התוספות פסק ה'משנה ברורה' 

כהנים כמה פעמים אינו משום בל-תוסיף'.
'נראה  זו:  הלכה  מסייג  כב(  סי'  או"ח  )ח"א  סופר  בשו"ת חתם  אולם 
פשוט  ומוסף  שחרית  כגון  שונות  תפילות  ב'  דעתי,  לעניות 
ובאותו   ]...[ ומעשים בכל יום שמברכים באשכנז בנשיאת כפיים 
ב' פעמים בשום אופן,  כפיים  לישא  אין  ציבור בתפילה אחת 
אך בציבורא אחרינא באותה תפילה שכבר נשא כפיו, אם אין שם 
כהנים ישא ידיו ויברך ]...[ ואם יש שם כהנים בלא הוא, נראה לי 
דלא ישא כפיו ולא יכניס עצמו לספק ברכה'. הרב צבי פסח פראנק 
בשו"ת הר צבי )או"ח א סי' סב( מוסיף שיש למנוע מהכהנים לברך את 
מברכיהם בלשון 'ברוכים תהיו': 'ואם כי יש לומר ]...[ שאינו עובר 
אלא אם כן שעומד על הדוכן ]...[ מכל מקום יש להסתפק בזה ויש 

למנוע הדבר'.

אין אומרים תחנון ואין אומרים "אל ארך אפיים". 
ואחר  הקינות  את  המזרח  בעדות  אומרים  התפילה  חזרת  אחרי 
כך קוראים בתורה וגומרים התפילה כסדרה. האשכנזים קוראים 

בתורה: "כי תוליד בנים" וההפטרה: "אסף אסיפם".
קינות - לאחר קריאת התורה מתישבים על הארץ לאמירת קינות. 
ז' הודגש שיש להימנע  בשולחן ערוך תקנט, ה' ובערוך השולחן, 
מדיבורים בכל שעת הקינות ואין לצאת מבית הכנסת. ראוי לסיים 

את אמירת הקינות לפני חצות היום.
אין אומרים 'למנצח'. ב"ובא לציון' מדלגים האשכנזים על הפסוק 
קדוש'.  'ואתה  מתחילים  הספרדים  ואילו  בריתי',  זאת  'ואני 
לספרדים אומר ש"ץ קדיש שלם, ולאשכנזים אומרו בלי 'תתקבל'. 

האשכנזים אין אומרים שיר של יום ו'אין כאלקינו' בשחרית.
תפילת מנחה - מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. אין קוראים בהם 
פרשיות של שמע, שהרי זה כקורא בתורה )משנה ברורה(. בשו"ת בצל 
החכמה )ג, פז( סובר שנכון לקרוא קריאת שמע לאחר שהניח התפילין.

האשכנזים משלימים שיר של יום ו'אין כאלוקינו', שלא אמרום בשחרית. 
ה'"  "דרשו  וההפטרה  "ויחל"  קוראים   - במנחה  התורה  קריאת 
)ישעיהו נה, י( כבתענית ציבור. ואילו הספרדים מפטירים 'שובה' )בסוף 
הושע( ו'מי א-ל כמוך' )בסוף מיכה(. יש הנוהגים לעלות לתורה את אלה 
במנחה  התורה  לקריאת  ספרד.  בני  נוהגים  וכך  בשחרית.  שעלו 

רשאי לעלות גם מי שלא התענה )שו"ת חתם סופר אורח חיים, קנז(.
אומרו  היחיד  גם  העמידה,  בתפילת  עצמה  בפני  ברכה   - נחם 
ב'בונה ירושלים'. השוכח לאומרו: אם נזכר לפני "רצה" אומרו לפני 
אם  ב(.  תקנז,  ברורה  )משנה  לציון  שכינתו  המחזיר  וחותם  "ותחזינה" 
סיים התפילה בלי לומר "נחם" - אינו חוזר )שולחן ערוך תקנז, א(. גם מי 

שאינו מתענה אומר "נחם".
ואף היחיד אומר 'עננו' בשומע תפילה, וש"ץ קובעה ברכה לעצמה 
בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. שכח לומר 'עננו' אומרו לפני 'יהיו לרצון'. 

מוצאי הצום תשעה באב שחל בשבת
באב  תשעה  חל  אם   ... א(:  )סימן תקנח,  חיים  אורח  ערוך  שולחן 
בשבת ונדחה ליום א', מותר לאכול בשר ויין יום ב', אבל בלילה 

אסור מפני אבילות של יום )מהרי"ל(.
באב שחל  - תשעה  הצום  מוצאי  אליהו:  הרב  מועדים  הלכות 
בשבת ונדחה ליום ראשון, בלילה שלאחר התענית אסורין בבשר 
ויין כמו בתשעה באב מפני אבלות היום, אבל למחר בבוקר מותרין 
)רמ"א תקנח.  בכל. ושאר החומרות - מותרות במוצאי תשעה באב 

כה"ח שם ס"ק טוב(.
שו"ת מהרש"ל סימן צב: ומ"מ נראה היכא שחל ט' באב בשבת 
העשירי...  אף  עבר  כבר  שהרי  הכל  התענית  אחר  דשרי  ונדחה 
אלא שהקארו כתב שנ"ל לאסור למי שכבר נהג שלא לאכול בשר 
במוצאי ט"ב דאין זו משום חומרא דר"י דבו נשרף ההיכל דאפילו 
נמנע במוצאי ט"ב משום חומרא  ביום העשירי  מי שאוכל בשר 
דתענית... ושייך לבין המצרים ע"כ וכתב מילתא בלא טעמא ומ"מ 
לפי שמצאתי בספר חסידים שכתבו שעיקר תענית  דבריו  נראו 
בכניסת  לא  יין  לשתות  ולא  בשר  לאכול  שלא  היינו  מעליית' 
התענית ולא במוצאי תענית א"כ כ"ש בתענית זה שכבר היה ראוי 
ויין בלילה שלאחר תענית.  להפסיק מבע"י שראוי למנוע מבשר 

יום שישי - ט"ו באב 
אומרים  חמישי(.  )יום  שלפניו  במנחה  לא  גם  תחנון,  אומרים  אין 
אומרים  לא  הביא שבני ספרד  החיים  בכף  לציון(.  ובא  )לפני  למנצח 

"למנצח". בט"ו באב לא מתענים, גם לא חתן ביום חופתו.
הטעמים לחמשה עשר באב.

"אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה 
עשר באב וכיום הכיפורים". )גמרא תענית כו, ב(. 1. "אמר רבי יהודה 
אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה". 2. "אמר רב יוסף 
אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל". 3. "רבה בר 
בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר". 4. "עולא אמר: 
יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות )שומרים( שהושיב ירבעם בן 
נבט על הדרכים, שלא יעלו ישראל לרגל". 5. "רב מתנה אמר: יום 
שנתנו הרוגי ביתר לקבורה". 6. "רבה ורב יוסף דאמרו תרוייהו: יום 
שפסקו מלכרות עצים למערכה. אמר רב מנשיא: "וקרו ליה )לט"ו 

באב(: יום תבר מגל".

שבת נחמו פרשת ואתחנן
ההפטרה: "נחמו נחמו עמי" )ישעיהו מ, א(.

במנחה פרקי אבות: פרק ד'


