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שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

תענית לחולה שאין בו סכנה
שאלה :מי שסובל מאולקוס או סכרת ,האם בי"ז בתמוז מותר לאכול או יש לו לצום.
תשובה :מותר להם לאכול ,כי המה בגדר "חולה שאין בו סכנה" לפחות ,ופטור .ע' בסימן תקנ.
זמן תיקון חצות בימי בין המצרים
שאלה :אמירת תיקון חצות בכל צהרי היום בבין המצרים האם נאמרת כל היום.
תשובה :הנה זמנה מחצי היום ,וכפי פשט הדברים בדברי האריז"ל )ע' שעה"כ דפ"ט :וכה"ח סימן
תקנא אות רכא( זמנה מחצות היום עד השקיעה .אכן רבי אליהו מני נהג שלא לאמרה אלא עד מנחה
כמ"ש בספר מעשה אליהו )אות שיח(.
סדר תיקון חצות בבין המצרים
שאלה :מה אומרים בתיקון חצות של בין המצרים.
תשובה :המנהג לומר "תיקון רחל" ,אך כבר העיר החיד"א ביוסף אומץ )סימן כא( שאין האמירה
צריכה דוקא "תיקון רחל" אלא העיקר להתאבל ביום ,אכן נהגו לומר "תיקון רחל" ,ולא תיקון לאה .וע'
מעשה אליהו )אות קצג(.
תפירת בגדים בבין המצרים
שאלה :האם מותר לתפור בדים להופכם לבגדים חדשים בבין המצרים.
תשובה :אין איסור בדבר ואין חומרא אלא מר"ח אב .אבל לפני כן מותר ,וכמבואר בסימן תקנא ס"ז.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :
יומא דנשמתא
כתב רבנו חיים בן עטר בספר אור החיים )כו ,כג( :בני יששכר וגו' למה שקדם לנו כי יששכר הוא בן
תורה ,רמזה התורה בשם זה של 'יששכר' ,כי דוקא זה ישנו לשכר ,וכל חוץ ממנו מה יתרון לאדם
בכל עמלו והוא מה שאמרו בברכות )כח (:שצריך לברך ביציאתו מבית המדרש מודה אני לפניך
וכו' אני עמל והם עמלים אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר וכו' ע"כ .והטעם
כי לא יעמוד קנין המדומה ,והגם שיעמוד ,הבל הוא.
עוד ירמוז ,כי כל מה שיש בעולם הוא שכר לו כי כל מה שברא ה' לא בראו אלא בשבילו ,כמו
שדרשו ז"ל בפרשת בראשית וגו' )ב"ר א ,א( בשביל תורה וכו' ברא שמים וארץ.
עוד ירמוז ,למה שאמרו ז"ל )סוף עוקצין( עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות,
והוא אומרו "יש" שכר.
אבן יקרה

שני יהודים מתושבי העיר סוכוצ'וב באו אל האדמו"ר רבי אברהם מסוכוצ'וב בעל 'אבני נזר' ,לדין תורה.
קודם שהתחילו להרצות את טענותיהם העיר אחד מהם כבדרך אגב" :ודאי הרב זוכר כי במחלוקת שפרצה
לפני כשנה בעניין שוחט שהרב העבירו מתפקידו ,עמדתי כל הזמן לימינו של הרב".
"אם כן ,פסול אני מלישב בדינך" ,הגיב מיד הרב ,והסביר" :כאשר בנות צלפחד באו אל משה וביקשו שיינתן
להן חלק בארץ ,ציינו בתוך הדברים כי אביהן לא השתתף בעדת קורח .מיד הביא משה את משפטן לפני ה'
ולא דן בכך בעצמו ,שכן ראה בדבריהן סוג של 'שוחד דברים' ופסל עצמו מלשבת בדינן .ואם משה רבנו נהג
כך ,אני על אחת כמה וכמה".
לרפואת מרת אורה בת מרגלית תחי'
הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :

