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 יב סעיף סימן תקנבשולחן ערוך אורח חיים 

 .אין אומרים תחנה ערב ת"ב במנחה, משום דאיקרי מועד

 סעיף ד סימן תקנט חן ערוך אורח חייםשול

 משום דמקרי מועד.בת"ב, ואין נופלים על פניהם  )ולא סליחות( )הגהות אשירי(תחנון  אין אומרים

 זוהר כרך א )בראשית( פרשת וישלח דף קע עמוד ב

בגין דאית בבר נש רמ"ח שייפין לקבל רמ"ח פקודין דאורייתא דאינון למעבד אתיהבו ולקבל רמ"ח מלאכין 

דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון כשמא דמאריהון, ואית בבר נש שס"ה גידין ולקבלהון שס"ה פקודין דלאו 

לקבל סמא"ל דאיהו חד מאינון אינון אתיהיבו למעבד ולקבל שס"ה יומי שתא והא תשעה באב חד מנהון דאיהו 

שס"ה מלאכין )נ"א יומין( ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, א"ת לאסגאה תשעה 

באב דלא אכלין ביה ולא שתין ובגין כך חזא קודשא בריך הוא כלא ונרמז בהון רמז ליעקב ויאבק איש עמו בכל 

ר ההוא גיד הנשה מיד תשש חיליה דיעקב וביומי שתא אשכח יום יומי שתא ובכל שייפין דיעקב ולא אשכח ב

ל בתשעה באב כאילו אכיל גיד תשעה באב דביה אתתקף ואתגזר דינא עלנא ואתחרב בי מקדשא וכל מאן דאכי

 .הנשה

 שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ד

אמר רבי לוי אמר הקדוש ברוך הוא בחורבנה העמידה לי צדיקים, ובבנינה העמידה לי רשעים, בחורבנה 

העמידה לי צדיקים, דניאל וחבורתו, מרדכי וחבורתו, עזרא וחבורתו, בבנינה העמידה לי רשעים, כגון אחז 

דר' לוי אמר )ישעיה נ"ד( כי  וחבורתו, מנשה וחבורתו, אמון וסייעתו, ר' אבא בר כהנא בשם ר' יוחנן על הדא

 .הוי צדיקים העמידה לי בחורבנה יותר מצדיקים שהעמידה לי בבנינהרבים בני שוממה מבני בעולה, 

 



 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד א

 במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה: זה תלמודה של בבל.

 אות ק מסכת תענית פרק תורה אורשל"ה 

והנה, השכינה היתה בחמשה מקומות ונטלטלה, דהיינו: נוב, שילה, גבעון, בית עולמים. והסימן: 'כי נשג"ב שמו 

בית ראשון ובית שני, הרי חמש פעמים. וסילוק עשר קרנות בכל פעם.  -לבדו' )תהלים קמח, יג(. ובית עולמים 

הלים קמה(. ואחר כך, רמזה ב'סומך ה' לכל הנפלים' )שם שם, יד(, כדאיתא וזהו נ' שלא הזכירה דוד באשרי )ת

 בפרק קמא דברכות )ד ב(.

והנה אמרו רבותינו בפרק כל כתבי )שבת קטו ב( בענין 'ויהי בנסע' )במדבר י, לה(, עשה לו סמניות כו', ו'נון' 

ם, לו(. ומתחלה נקדים סיבת הנפילה אחת סימן ל'ויהי בנסע', ו'נון' אחרת סימן לפרשת 'ובנחה יאמר' )שם ש

היא הקימה. 'תם עונך' )איכה ד, כב( שקלה אפוכי להתם חטאת כו' )איכה רבתי פ"ד סכ"ה(. 'מזמור לאסף... 

באו גוים בנחלתך' )תהלים עט, א(. ומתורצת קושית הגמרא )עי' קדושין לא ב וברש"י( 'קינה' מבעי ליה. כי 

ממך ה' כי דליתני' )תהלים ל, ב(, לשון דלות ולשון רוממות, הדלות גורמת באמת, הקינה גורמת המזמור, 'ארו

ב ז, י(, ו'גדול יהיה כבוד הבית ]הזה[ האחרון' )חגי ב, ט(.  -להרוממות. 'ולא יסיפו )עוד( בני עולה' וגו' )שמואל 

)ראש השנה יח ב(, קרי ו'צום הרביעי גו' )יהפוך( ]יהיה[... לששון' )זכריה ח, יט(. ואז מתורצת קושית הגמרא 

 ועל כן תשעה באב נקרא מועד )איכה א, טו(.ליה צום ]וקרי להו ששון ושמחה[. 

Adolfo_Kaminsky/https://en.wikipedia.org/wiki 
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Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on Previous Shows 

Show 271- Technology in Halacha and Haskafah 

Comments on the show 1 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Comments on the show 3 click here

https://drive.google.com/file/d/1IQrcHpJJ9RHjpdfAPXwZ_MNWHAhi3pg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPw488-oTL8uC907-5HmPPlh12x3o7lZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fwDCW4Aj3uxB7OJl8jhs0JrVmlFubFbd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VBruzT7outoTb7_DW27zNu9zah_JX69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RN4_6Kj9j9XWW0KLQEo0bMARQL6wfdy9/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Show Suggestion 

To The Venerable Reb Dovid Lichtenstein and the Headlines Crew, 

I have a great idea for your next topic to cover, Jewish Apathy.  I just read an excellent 

article in the Detroit Jewish News entitled "Uyghur Camps And The Meaning Of ‘Never 

Again’" (https://thejewishnews.com/2020/07/23/uyghur-camps-and-the-meaning-of-

never-again/).  It talks about the terrible persecution of the Uighur Muslims in China 

taking place right now and our obligation to speak up and say and do something about 

it.  And yet, the vast majority of Orthodox Jews probably don't even know about it, let 

alone speak up about it.  All too often we are seemingly apathetic to many of the 

atrocities going on in the world.  We talk disparagingly about how the world just stood by 

and watched while the terrible Holocaust took place, and yet how many of us try to do 

something when terrible things happen to other groups of people?  Does this bother you 

as a Frum Jew that our society often seems so self-absorbed and insensitive?  It 

certainly bothers me!  I would love for you to address this extremely important, relevant, 

and current topic.  Looking forward! 

An avid fan, 

Dovid Brotsky 

 

https://thejewishnews.com/2020/07/23/uyghur-camps-and-the-meaning-of-never-again/
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Rabbi Ze'ev Cohen 

 סעיף ז שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק א

ולא שכר לימוד לבדו מוטל על האב אלא כל הוצאות הלימוד כגון לשכור מזונות לבנו ההולך ללמוד לפני רב שבעיר 

מכל מקום מצוה גדולה אחרת ולהספיק לו כל צרכיו שם ואף על פי שאין בית דין כופין על זה כמו על שכר לימוד 

ואף על פי כן תחשב לו לצדקה לענין שיכול להוציא  .וכו' היא ומכלל מצות עשה של ולמדתם אותם את בניכם היא

עצמו כמו ד כל הוצאות לימוד בניו הגדולים ממעות מעשר שלו או החומש אם אין ידו משגת משא"כ בשכר הלימו

 שיתבאר בהלכות צדקה.

 עה חלק ב סימן קיגשו"ת אגרות משה יורה ד

 לשלם שכר למוד לבנות ממעות מעשר אם יכולין

הנה בדבר אם רשאי לשלם שכר למוד הבנות בבי"ס שנקרא בית יעקב ממעות מעשר, ודאי יש חלוק בין בנים 

לבנות מדינא דללמוד מקרא הא חייב האב ללמד לבניו אף בשכר, וממילא הוא דבר שבחובה שאינו רשאי לשלם 

ה ואם יש צורך היה שייך מהמעשר, אבל לבנות שאין חיוב על האב ללמד להן תורה, הרי אין זה דבר שבחוב

להתיר ליתן מכסף המעשר. אבל במדינתנו כאן שמחוייבין מדינא דמלכותא ללמדם בבתי ספר שלהם ובחסדי 

השי"ת על ישראל איכא הרשות ללמדם בבתי ספר שתחת הנהלת ישראל כשרים ויראי ה' שנמצא שאם לא יתן 

דרך התורה והאמונה ושמירת המצות הרי יהיה בתו ללמוד בבי"ס כשר כהא דבית יעקב וכדומה להתחנך שם ב

מוכרח ליתן אותה לבי"ס של המדינה שהוא ח"ו ללא תורה וללא אמונה, שזה מחוייב גם לראות שתהיה בתו כשרה 

 להאמין בה' ובותרתו /ובתורתו/ ולקיים כל מצותיו אף בהוצאת ממון, וממילא הוא דבר שבחובה. 

לא רצה האב להשתדל בהצלת בתו כשהוציאוה להוציאה מכלל ישראל כייפינן  ועיין באו"ח סימן ש"ו סעיף י"ד שאם

ליה, אלמא דעל האב איכא חיוב ע"ז, ואף שבמ"ב בשער הציון כתב דנקט בתו משום סיפא דאי לא בעי כייפינן לו 

וב כי הוא גואלה וקרובה משמע שאינו מדין חיוב על האב אלא מחיוב שעל כל אדם בעולם ורק משום שהוא קר

מוטל עליו אותו החיוב עצמו בדין הקרוב קרוב קודם, שמדין זה היה מסתבר שיכול ליקח מכסף מעשר. אבל תמוה 

חדא דפשוט דאף שלר"ל איתא בנזיר דף כ"ט דליכא חיוב חינוך לבת, אין הלכה כן אלא כדהיה פשוט שם לגמ' 

ני' דיומא דף פ"ב שמחנכין תינוקות דחייב גם בחינוך בתו עד דהקשה אלא לר"ל אפילו בתו, וכמפורש במת

להתענות ביו"כ ומפורש בגמ' שהוא גם תינוקות בנות, ועוד אף לתירוץ זה אליבא דר"ל הוא רק בחינוך מצות אבל 

ללמדה להאמין בה' ובתורתו ולהשמר מאיסורין ודאי הוא מחוייב. ופשוט לע"ד שאף בשכר מחוייב בין לבן ובין 

בחובה שאינו רשאי ליקח ממעות מעשר וצ"ע לשון שעה"צ. אבל למעשה מה שראוי לבת. ונמצא שהוא ג"כ דבר ש

לפי פרנסתו לשלם זה אינו רשאי ליקח מכסף מעשר ואם מבקשים יותר יכול ליקח המותר מכסף המעשר וזהו גם 

 בשכר למוד דבנים. 



קודם לכל אדם עצמו ולפי חשבון מעשר שלו ניכר שהוא מרויח פחות מכדי הוצאתו שמדינא פטור כי פרנסת 

סימן רנ"א סעיף ג' והוא למעלה יתירא ומדת חסידות ליתן המעשר לצדקה ולדחוק בהוצאת  ו"דיכדאיתא ברמ"א 

 בני ביתו ודאי אין להחמיר בזה. 

 ידידו המברכו בכוח"ט בזכות המעשר, משה פיינשטיין

 

 

 


