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 תמוז תש"ףפרשת בלק  –" מה טובו אהליך יעקב ומשכנותיך ישראל"לסדר ערב שבת 

 מנייני החצרות

ביקש לומר שלא בגמרא במסכת סנהדרין אומר רבי יוחנן: "מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, 
מה טבו אהליך ולבסוף נמצא מתפעל מבתי הכנסיות והמדרשות ואמר: " "יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות

חוששים מאוד שאנו מתקרבים מאוד למצב אנו  'מה טובו אהליך יעקב'שבת זו שאנו קוראים בדיוק ב יעקב".
צותו המחודשת של הנגיף והעליה הדרמטית במספר החולים רתפעקב ה אלץ שוב לסגור את בתי הכנסתבו נ

 והנשאים. 

חולים חדשים  מחמישיתפחות מאיתנו יש כיום  הכלוסיותה פי שבעאוד להיווכח שבאיטליה שאומדאיג מ
 יחסו ,כמות החולים היומית מחצית מישראל, בגרמניה הגדולה מאיתנו פי עשרה כל יום מאשר בישראל

, לסגור את בתי הכנסתמשרד הבריאות כבר דורש ריטניה. בוב גם בספרדאנו רואים או יותר פחות דומה 
סגור את בתי הכנסת בשעה שאולמות ל, כי אי אפשר בצעד זההחליטה שלא לנקוט הייתה זו שורק הממשלה 

חדרי  ,קניוניםה ,ותנועות הנוער מערכת החינוךוכך גם  ,פועלת ציבוריתהתחבורה ה ,אירועים פתוחים
  וכו'.מסעדות  ,חופי היםהכושר, 

ין לזלזל בהן כלל ועיקר שא)מסיבות כלכליות שהעובדה שמקומות אחרים פתוחים  ,מבחינתי פשוט וברור
בכך חשש  היהאם  ,בבתי הכנסתתפילות המשך  צדיקלהיכולה לא  (גמור בהן יש חשש פיקוח נפשכי גם 

ו אך ורק אם אמנם אנהיא הכנסת פתוחים להשאיר את בתי להחלטה  ,לדעתיהיחידה ההצדקה פיקוח נפש. 
  הנדרשים. על כל כללי הזהירותובדקדקנות בקפדנות בבתי הכנסת נזהרים ושומרים 

ת מנייני קפסלהכריז על ה בעשתלחץ כבד מצד חלק מהציבור לעומת הדרישה לסגור את בתי הכנסת הופעל 
בדרישה של הגבלת מספר המתפללים די לעמוד כוב ,לבתי הכנסתעל חזרה מליאה  ודיעהלו הרחוב והחצרות

תביעה זו לפני היה אפשר אולי להבין . יותר מניינים בבתי הכנסת ובאולמות מתאימים אחריםהוצע לארגן 
ו, אלא שהיום ברור ופשוט שאין לכך כל מקום. העובדה שהכל חודש כאשר חשבנו שהקורונה כבר מאחרינ

, לא מקפיד על הנחיות הריחוק, ההגיינה ועטיית המסכותלצערנו הרב מאוד הציבור חלק מפתוח והעובדה ש
רבים מאוד כש ,את הנגיףהרבה אלפי בני אדם ובני נוער שנושאים היום יש מצב זה גורם לכך שהעובדה שו

 .ות בכלל ובבתי כנסת בפרטבהתקהל דבקסיכוי להימגבירה מאוד את הסכנה והמהם כלל לא יודעים על כך, 

ובמקביל להמשיך במנייני  ,בבתי הכנסתהמצומצמים עם המניינים להמשיך דרך האמצע הראויה והנכונה היא 
ריחוק חברתי  .לשמור בקפדנות רבה על הנחיות משרד הבריאותהרחוב והחצרות, אבל בשני המקומות יש 

שיש הרבה כו ,מהשני )וזה לא קל כשפוגשים חברים ושכנים בתפילותושמירת מרחק של שני מטר האחד 
המכסה את הפה חוויות שרוצים לשתף ויש הרבה נושאים שרוצים וצריכים לדבר עליהם(, עטיית מסכה 

)וגם זה ממש  כל מרחב ציבורי, ובוודאי בהתקהלות לתפילות, ועל אחת כמה וכמה בתוך בתי הכנסתבוהאף 
על פתיחת חלונות כשמדובר  ,האנשים 50מגבלת יש להקפיד על כן, -כמו .אחד מאיתנו( לא קל ולא פשוט לאף

 .תכופה הגיינת ידייםבבית כנסת, על הימנעות ממגע במשטחים משותפים, ושמירה על 

ההמלצה בעת הזאת היא שאנשים הנמצאים בקבוצות סיכון ובכלל ולמרות הזהירות הננקטת בבתי הכנסת 
 נת הר נוףוכרבה של שהרב דוד יוסף  במבנה סגור.תוח או בביתם ולא להתפלל בשטח פזה מבוגרים יעדיפו 

  ג כמותו. והוא קורא לכל בני השישים ומעלה לנהו ,דות בביתומעיד על עצמו שהוא מתפלל ביחי

גבילים את יכולתם להשתמש מאלא שלאחרונה הגיעו אלי אנשים ונשים שמנייני הרחוב מפריעים להם ו
מרגישים אי נעימות ויותר מכך משתמשות הרחוב  ,הללוחלק ממשתמשי הרחוב  ברשות הרבים הציבורית.

 בי היוצאים והנכנסים לבתיהם.לעבור באמצע "בית כנסת" ובאמצע התפילה, ואותו הדבר לג

המתפללים ברחובות מבינים שאין להם כל זכות על הכביש והם לא מתכוונים להגביל או לראות למרות ש
בעין לא יפה את המשתמשים בכביש כרגיל ובאופן חופשי, נראה שכדאי מאוד שכל מניין רחוב ימצא גינה 

תפלל במקום פתוח ותוך שמירת כל כללי הזהירות והריחוק מצד אחד ניתן יהיה לה הםשב ,או חצר גדולה
זה  –או לכל האחרים העוברים בכביש  תפלליםלגרים בסמוך למ פריעתלא תפילה ה ,ומצד שני ,הנדרשים

 במכוניתו או במשאיתו ועוד.וזה  או זו בריצה או בהליכה בבגדי ספורט וזה  ,לימודיואו בדרך לעבודתו ברגל 

כביש שחוצה מקום להסתפק אם מנייני הרחוב יש ב .גם ייתרון מבחינת צרוף למנין היש בהתכנסות בחצר 
ובמיוחד כאשר יש גדרות  ,הריחוק הרב שביניהםמפריע להצטרפותם למנין, וכך גם איננו בין המתפללים 

 נראים.  אינםחלק מהמתפללים כאשר ו ,ליםן המתפלומכוניות שמפסיקים בי
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הפרעות בתפילה מחמת עקב הדעת את ח יסכולת להתפלל מבלי להנוסף יהיה גם מבחינת היחשוב ייתרון 
 ועוד.  , מחמת מכונית פינוי הזבל והסעות עובדים או תלמידיםבכבישרכבים או אנשים שעוברים 

המנין לא יתקיים במקום יש להקפיד ש ונשארים ברחובגם אם לא מצליחים למצוא אלטרנטיבה מתאימה 
ולא במקומות  ,צירי הליכה או ריצהבמקום בו חוסמים  וא ,לפרטיותם של אנשים בביתם מפריעהוא בו 

מבלי להפריע לעוברים ולנוסעים  רחוב יש להקפיד לעמוד על המדרכותאם מתפללים בוהסמוכים למקווה. 
, תמיד יש להעדיף להתרכז בצד הצפוני של הכביש ולא אלו שרוצים לחנות בצידי הכביש. כמו"כלבכביש או 

לא יהיו לעבר המתפללים ושפני יאלצו לעבור באמצע המנין משני צידי הכביש כך שהעוברים בכביש לא 
המפריד גם הצרוף למנין יהיה מהודר יותר כשאין כביש כאמור, והכביש באופן שיסיח את דעתם מהתפילה, 

 בין המתפללים.

פלל מי בבית הכנסת נוכל להמשיך להתשאם נקפיד על כל כללי הזהירות והריחוק הנדרשים  נקווהנתפלל ו
  כל אחד בביתו או במרפסתו.ביחידות  ת ולא נאלץ לחזור למציאות בה התפללנובמנייני החצרות והרחובוומי 

 

 י"ז בתמוז

 04:20 -עלות השחר ותחילת הצום 

 20:15 –תפילת ערבית וסיום הצום 

המשנה ברורה )תקמט ס"ק א( אומר שמטרת הצום הינה "כדי לעורר הלבבות ביום חמישי חל צום י"ז בתמוז. 
דרכינו את היטיב את מעשינו והוות מכשיר כדי ללפקח על דרכי התשובה" והמטרה העיקרית של היום הינה ל

כי אין העיקר  ,יו ולשוב בהן"ולכן חייב כל איש לשום אל לבו באותן הימים )ימי הצום( ולפשפש במעש
 לתשובה ולהיטיב את מעשינו וניצולטרת היום הוא למעיקר  כלומר, –אלא הכנה לתשובה" התענית.. 

אדם "אינו יכול לפטור את עצמו בתשובה בלבד כי שמוסיף המשנה ברורה "כ אעפו .הטפל נהוהתענית הי
 מדברי הנביאים להתענות בהם". ימים אלו הם מצות עשה

ואם יכול להסתפק רק בשתיה יכליל את עצמו וישתה, כל מי שאינו חש בטוב יוותר על התענית עם זאת, 
ולא וההכרחיים לדברים הנחוצים ו רק מ, ואם גם זקוק לאכול שיגביל את עצעם המתענים בכך שלא יאכל

יקפיד לנצל את היום על מנת לפשפש במעשיו ולראות איך יוכל להיטיב את  ,הבכל מקרה כזו .מעבר לכך
 .את עיצומו של היוםאף הוא חוש יובכך  ,יתן צדקה לנזקקים -ואם ביכולתו , דרכיו והנהגותיו

ולכן אין להחמיר  ,הארץ חשוב מאוד לשמור על המערכת החיסונית בימים אלו של מגפה המתפשטת ברחבי
 שהוא זקוק להם.והמזון במקרים בהם לא חשים בטוב אלא יש לספק לגוף את הנוזלים 

אבל גם  ,ולא יגיע ח"ו להתייבשות או לעילפוןגם אדם שעובד בעבודה פיזית ומאבד נוזלים חשוב שישתה 
 הוא יכליל עצמו עם ציבור המתענים כאמור למעלה.

ל שבעה עשר בתמוז אנו קוראים בהפטרת השבת את דברי מיכה הנביא: ומה מתאים יותר שלקראת יום זה ש
 לקיך".-"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם א

 תוספת בתפילה

יש מקום  ולכן חמי שמיםאנו זקוקים עדיין להרבה מאוד רבמלוא עוצמתה בנו המגפה חוזרת להכות מכיוון ש
 את תפילות אבינו מלכנו שהוספנו בשיאו של גל הקורונה הראשון.לחזור ולהוסיף בתפילה 

 לימוד רמב"ם יומי

עלה מתחילים מחזור חדש של לימוד פרק יומי ברמב"ם.  -בעוד פחות משלושה שבועות  -מנחם אב  בר"ח
י"ד אם לומדים פרק אחד ביום מסיימים את לימוד כל לימוד יומי באמצעות הזום. אצלנו גם ח ופתלרעיון 

מי שמוכן לקחת על עצמו ללמד פעם פעמיים או יותר  החזקה של הרמב"ם בפחות משלוש שנים.ספרי היד 
 לפנות אלי כדי שנוכל לפתוח בלימוד זה.מוזמן  –בשבוע 

 טשבת שלום ומבורך, בריאות טובה ובשורות טובות לכלל ולפר

  זאב וייטמן
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