קיצור הדף היומי
יום רביעי ,ד׳ ְּב ֵט ֵב ת תשפ״ב

תענית • כו

בשלשה פרקים בשנה בתעניות ,מעמדות ,ויוה''כ.
נושאים כפיים בשחרית ,מוסף ,מנחה ,ונעילת שערים.
מעמדות' :צו את בני ישראל את קרבני והיאך אינו עומד על גביו?
התקינו נביאים כ''ד משמרות ,דכהנים לוים ,וישראלים.
הגיע זמן כהנים ולוים עולים לירושלים ,ומעמדות ישראל ,ושאר ישראל דמשמר
מתכנסין בעריהן וקוראין מעשה בראשית.
ביום הראשון :בראשית ויהי רקיע,
לכן כל יום קוראים אותו ויום שאחריו ,עד שביום שישי תוצא הארץ ויכולו השמים.
פרשה גדולה קורין בשנים ,וקטנה  -ביחיד[.ג' פסוקים לאחד]

בשחרית ובמוסף ,ובמנחה קורין על פיהן כקורין את שמע.
ערב שבת במנחה לא קראו מפני כבוד השבת.
ביום שיש הלל אין מעמד בשחרית,
קרבן מוסף אין בנעילה ,קרבן עצים אין במנחה -לר''ע,
ולב"ע :מרבי יהושע :להיפך וכן ר''ע חזר בו.
זמני התנדבות עצים תשעה:
א' בניסן ,כ' בתמוז ,ה' באב ,ז באב ,י' באב ,ט"ו באב ,כ' באב ,כ' אלול ,א' טבת,
א' בטבת לא היה בו מעמד ,שהיה בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים.
בי"ז בתמוז ה' דברים ,נשתברו הלוחות ,בטל התמיד ,הובקעה העיר.
שרף אפוסטמוס התורה ,הועמד צלם בהיכל.
.
בט"ב חמשה דברים נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ,חרב הבית פעמיים,
נלכדה ביתר ,ונחרשה העיר.
בכל פעם משפחה קבועה אחת

משנכנס אב ממעטין בשמחה.
שבוע דת"ב  -אסור לספר ולכבס .ובחמישי מותר מפני השבת.
ערב ט"ב  -לא יאכל שני תבשילין ,בשר ויין .רשב"ג :ישנה,
ר"י :מחייב בכפיית המטה ,ולא הודו לו חכמים.
רשב"ג :לא היו ימים טובים לישראל כט''ו באב וכיום הכפורים,
שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין ,שלא לבייש וטבולין.
וחולות בכרמים ,ואומרות :בחור! שא עיניך וראה מה אתה בורר לך,
אל תתן עיניך בנוי ,אלא במשפחה,

כו:

שקר החן והבל היפי אשה יראת ה' היא תתהלל,
ואומר צאינה וראינה ...בעטרה שעטרה לו אמו,
ביום חתנתו  -זה מתן תורה ,וביום שמחת לבו  -זה בנין ביהמ"ק,
ה"ק בג' פרקים נושאים כפיהם בכל תפילה
[שחרית ,מנחה ,נעילה ,וביו''כ ארבע גם במוסף]

לר''מ :יש נשיאת כפיים בשחרית מוסף מנחה נעילה
לר''י :שחרית ומוסף יש ,מנחה ונעילה אין.
לר' יוסי :שחרית מוסף ונעילה יש ,מנחה אין,
טעם ר''מ :שלא נשאו כל יום במנחה שיש שכרות ,ובתענית אין.
טעם ר''י :במנחה גזרו אטו שאר ימים דשכרות ,משא''כ בנעילה
רב :הלכה כר"מ ,רי"ו :נהגו כר"מ ,רבא :מנהג כר"מ.
ר"נ :הלכה כר' יוסי .וכן הלכה ,ובמנחה נו''כ סמוך לשקיעה וכנעילה
[כמתני'



שכור אסור בנשיאת כפים-,נסמך לנזיר שאסור ביין.
ומותר בחרצן -דהוקש לשירות,
ומותר במום  -דהוקש לנזיר דרבנן ולקולא.
להצלחת הגה''צ רבי ראובן בן הרב יעקב גרודצקי שליט''א

לינק להצטרפות

