
  

  עבודת המועדים
  אבלות החורבן 

  והשתתפות בצער השכינה
  "כדאי הוא בית אלקינו"

ם של תשעת הימים שמר"ח אבעומדים אנו בפתח
,ט( העבודה ושורש יסוד בספר ועד ט' באב, וכתב

משנכנס, הקדושה' בגמ ל"ז רבותינו אמרו) "יב
שיתנהג מאד לאדם וראוי, בשמחה ממעטין אב

יבוא שלא הכרחי דיבור רק, בשתיקה אלו בימים
אל רק לבו ויפנה, הלב ושמחת שחוק לידי ו"ח

להעמיד לאדם ראויו. הבית חורבן של האבלות
התענית אחר עד ח"שמר ימים' בט פ"עכ עצמו

בזה ולכוון דאפשר מה בכל ושתיה אכילה מתענוגי
גדול שבר ועל ק"ביהמ חורבן על ולקונן לאונן
לצדקה לו ותחשב האלו בימים קדוש לעם שארע
ראוי ב"ט בערב וביותר... עולם עד ודור לדור
כי... רדאפש מה בכל סעודתו למעט לאדם מאד
למעט ויתעלה שמו יתברך אלקינו בית הוא כדאי

  ".דהוא כל מתענוג
ש להתעורר מדברים אלו, לתת אלוראשית דבר י

לבנו ולזכור שענין האבלות על החורבן אינו דבר
של מה בכך, ואף אם לא הגענו להרגשת האבלות
מ"מ יש לדעת את עצם הידיעה ש"כדאי הוא בית

בין אם לא, בית אלקינואלקינו" בין אם נרגיש ו
הוא דבר ש"כדאי הוא" להתאבל עליו. ובשורות

  הרגשה זו.הבאות ננסה לפתח 
הנה ידועים דברי היעב"ץ בסידורו (הלכות תשעה

בו להרחיב שראוי מקום וכאן"באב) ואלו דבריו 
שאין בידינו זה עוון אלא היה לא אלמלא, הדיבור

,גלותינו להאריך די, כראוי ירושלים על מתאבלין
עצומה גלויה היותר, קרובה הסבה בעיני והיא

המבהילות אותהנור הגדולות השמדות לכל וחזקה
האבל שיצא לפי בגלות... מצאונו אשר הרעיונים

שכחנו, לנו לא בארץ שוקטים בהיותנו, מלבנו  הלז
כמת כן על. לבבינו על עלתה ולא, ירושלים את
יגונינו לע יגון נוסף לדור מדור, נשכחנו מלב

וכאשר, לדברינו יודה אמת אוהב וכל. ומכאובינו
מתאבל ומי מי, המר ב"ט ביום ביחוד הנסיון יוכיח
כראוי ארצינו ושממות הבית חורבן על ונאנח

,זאת על נשפכות דמעות כמה, הלב ממעמקי
ואין, פוקד ואין זוכר אין, השנה ימי בשאר ל"ואצ

,זכרונה בא לא במחשבה אפילו, ממנה דבר דובר
  ...".      לנו היה מקרה כאילו

  סילוק השכינה שע"י החורבן
ידה, יש להביא מה שכתב בספר וכדי לבאר דבר ז

(שער יא, פרק ב) לבאר ענין האבלות על הקטנה
בית המקדש שנחרב "כי בודאי ראוי ומחוייב לכל

וזאתירא שיהא מיצר ודואג על חורבן בית אלקינו, 
חורבן הבית ודאי אינה עלהאנינות והדאגה של 

יופי האבנים והעצים והכסף והזהב שהיה שם
י מי פתי יסור הנה לאונן עלונשרף ונחרב... כ

ההבלים כאלה, אלא כל עיקרה היא על
ההסתלקות השכינה מהישראלי, וכלומר שנחרב
המקום אשר רק דרך שם היתה שופעת השגחתו
יתברך ושוכנת עלינו תמיד, וכמבואר בתורה

קדושה ובתפילת שלמה ובשאר מקומות רבים.ה
םוזאת ההשגחה היתה בפנים גלויים וגודל הפרסו

לעין כל ובשידוד דרכי הטבע וסדר הבריאה, והיא
היתה חופף ושוכן עלינו תמיד כל זמן קיום הבית.
אבל אחר שנחרב הבית נסתלקה זאת שכינת
ההשגחה הגלויה מאתנו, והיא היא עיקר המכאוב

  שלנו".
מבואר שעיקר האבלות היא על סילוק השכינהו

מתוכנו. שכאשר השכינה שרויה בנו, יש ברכה
ושפע גשמי ורוחני כפי שהאריכו בזה בספרים.
ומאידך, כאשר חרב הבית ונסתלקה השכינה זה
מה שגרם לכל הצרות השמדות והחורבנות. ויש
להוסיף מה שכתב בזה הרמח"ל בדרך ה' (ח"א

לעולם ומאידך כל הצרות פ"ד) שכל השפע שבא
הכל תלוי בהארת פנים והסתר פנים, שכאשר יש -

ראת שכינה אז יש שפע והצלחההארת פנים והש
בכל דבר, ורח"ל ע"י הסתר פנים וסילוק שכינה

  באות כל הצרות.
בעת זו אשר עת צרה היא ליעקב, עלינו להתעורר
להשתתפות בצער השכינה, ולזכור שכל הצרות

מצב זה של סילוק השכינה מאיתנו,באות דוקא מ
וכל הוספה באבלות על ירושלים והשתתפות בצער

, תוסיף להביא לנו את הארת פניו יתברךהשכינה
  וממילא נזכה לכל הברכות והשפע.

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

  האם צריך לאכול פחות מכשיעור ,עה באבתשב צוםמלפטור ה
  חובה לצום ביום תשעה באבא. 

 (שם) וכבר אמרו חז"ל .וכו'בסיכה  ,בשתיה ,אסור באכילהשעה באב תד(סי' תקד סע' א)  בטשו"ע ווכן פסק (ל.) תעיתמבואר בש"ס 

וכן הובא  ."ותהי עוותם על עצמותם" (יחזקאל לב, כז)עליו הכתוב אומר , ובשמחתהשאיו מתאבל על ירושלים איו רואה דכל מי 
  .(ססי' תקד) בשו"ע

  ן או מדברי קבלה ברצום תשעה באב מדב. 
מדברי קבלה וכדברי  הדתב"א די )סי' תקד ס"ק ד( ט"זה מדרבן או מדברי קבלה, דעת התוקפוחלקו הפוסקים אם תעית תב"א 

אלא דבזה"ז קבלו עליהם תמיד (כמבואר בש"ס  רצו אין מתעיןמשאר ג' תעיות דברצון תלי מילתא דאם  איהוה , ושאיתורה ה
שאין בו סכה  אף חולהע"כ צידד דו ,כד"ת דמיכדברי קבלה ד תחשבשוב  תליא ןתשעה באב דלאו ברצותעית  אבל ),להתעות

  . כמו ביוה"כ מחויב להתעות
(ר"ה  בריטב"א, (ר"ה שם) ברשב"אאולם עי' להתעות. מחולה שאב"ס פטרו בפשיטות הפוסקים דלקמן שאולם דבריו הם גד כל 

(אה"ע ח"א סי' ח  אב"זב וכן .שמבואר דאף ת"ב ורצו תליה מילתא (מגילה ה.) ובטו"א(ר"ה שם ד"ה הואיל והוכפלו)  בפ"י שם ד"ה וזה איו),

בתשעה  חכמים גזרוש אלא תליא מילתא ןברצו הוא מדברי קבלה מ"מ "בפ דתשאע" ה"ל ריטב"אמהרשב"א ומה הוכיח אות ה)
"החיוב" היכן באמת ד [אלא דיש לעי' בדבריו דאפשר דרבן.ובו היו מיחאם כן שוב ו ,באב להתעות אפי' רצו שלא להתעות

 דברי קבלהמ תב"אשוב י"ל דו ,בזה"ז למעשה כבר קבלו עליהם לצום הוי כרצוו מדרבן, אולם כיון דשאים רוצים לצום הי
אם דברי קבלה כדברי הלעין  בגליון קל"דועי' עוד   בשם הגרי"ז זצ"ל. (ח"ב סי' רסב ד"ה ושמעתי) תשובות וההגותב. ועי' מש"כ הוא

  תורה, עיי"ש].
  תשעה באבבדין חולה ויולדת ג. 
לא גזור דבמקום חולי  ,אומד "צאשהוא צריך לאכול ולה דחשכתב  אות קז ד"ה וגרסין בפ' מקום) תורת האדם אבילות ישה( רמב"ןב י'עו

שאין בו  ע"פשהוא חלוש וחש בגופו אדחולה ש"צריך לאכול" פירושו  (ס"ק יא) במ"ב. ועי' (סי' תקד סע' ו) הטשו"ע וכן פסקו ,רבן
  .לא) אות( בכה"ח . וכ"כסכה

 'אפיד (שם ס"ק ט) במ"ב. וכתב (שם) הטשו"ע וכן פסקו בה סכה, איןה שולדיה כחיום  ל'כל  דיולדת (שם) רמב"ןה כמו כן כתבו
  הדין כן. ודאי אין בה סכה

את שהיא חלושה מהלידה ולא תרפ ל זמןבשם מזבח אדמה דלאו דוקא ל' יום אלא כ (קו"א לסי' תקה אות ב) מחז"בב ויעויין
  .כח) (אות בכה"חוהובא דפטורה מהתעית.  ,מהלידה דיה כיולדת תוך ל'

להתעות כל זמן שאין להם צער גדול שהיה לחוש לסכה, והמיקל לא  והגיןת תוך ל' ויולד דמ"מ (שם) ברמ"אאלא דמציו 
ה בטבעה לא תתעה בתוך ל' ואם אם עדיין לא תרפאה לגמרי או שהיא קצת חולה או חלושד (ס"ק ט) במ"בועי'  ., ע"כהפסיד

[ומפלת  ., ע"כאמצע היום שום חולשה יתירה יש לפסוק שלא תתעה בשארית היוםאירע ביולדת בריאה שמתעה ומרגשת ב
. ויש לציין דע"פ הרפואה אישה אחר יתוח קיסרי (יוצא (סי' תריז סע' ד ד"ה יולדת) בביאור הלכה לאחר מ' יום דיה כיולדת כמבואר

(מע' יוה"כ סי'  בשד"ח עוד ועי' ' יום, וישאל שאלת חכם.דם וע"כ יתכן שדיה אף לאחר ל' יום כבתוך לכמות של ) מאבדת יותר דופן

  ].ג ד"ה טדע)
להיולדת  חלילהאבל עכשיו  וחזקים בריאים היוזהו בימיהם שהדורות הרמ"א ה"ל דעל (סי' תקד אות ח)  בערוה"ש מיהו כתב
לעין מעוברות  י שהארכו בס"דועי' בגליון ק"(, ע"כ. תוך ל' כי עדיין חלושה היא והיא ממש כחולהב תשעה באלהתעות ב

  .)ומיקות בתב"א
  לצום חלק מהיום יםיכוליולדת וחולה שד. 
ם גם זה אכן א ,יולדת שאיה מתעה תתעה איזה שעות 'דאפי (ס"ק ז) השע"תהביאו  (יו"ד סי' רסה סע' ד) הבית הללבכל גווא כתב ו

ראוי שלא תאכלה  מ"מד (תעית פ"א ה"ה הובא ברמב"ם פ"ג ה"ה) מיושלביר איתאוכבר  (ס"ק יד). המ"ב. וכ"כ קשה לה לא תתעה כלל
  .(סי' תקד סע' ה) בשו"עוכן פסק  .דלהתעג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הול

  יכול לצום חלק האם עדיף לצום ביום או בלילה ה. 
אך מקצת הלילה או היום יכולים  ,ל היוםדיולדת או חולה שאיו יכול להתעות כל הלילה וכ(סי' תקב)  שמשוןבזירות ועי' 

מר מתעין מקצת היום ולא דכתב דאשי מש (תעית פ"ג ה"ג) הרמב"םעדיף שיתעה ביום ולא בלילה, וימוקו ע"פ  ,להתעות
בור הוא ביום ולא בלילה. אולם דעת צ" ללמדו שהתעית עם ה, ולא כתב כלשון המשה "מתעין ולא משלימיםמשלימין
שודאי יש להתעות בלילה שעדיין לא קרא חולה לעין זה כיון דאין לו צורך כלל  )21(הלכות ומהגי בין המצרים פ"ז הגה  זצ"ל הגריש"א

  לאכול וכו'".  שצריךלאכול וכלשון השו"ע "חולה 

  פחות מכשיעור פחות  אכילהו. 
חולה שאין בו סכה וא"צ  לגמרי במקוםהותרה משמע דתב"א  ,"לא גזרו רבן מקום חולי"שבשכתב ה"ל מלשון השו"ע  והה

  לאכול פחות מכשיעור. 
עליו לעשות כן.  אכילהשקט דחולה שרשאי לאכול בתב"א אם יכול להמתין עד חצות ללא (ח"ג סי' לז) בשבות יעקב אלא דעי' 

  דאל"ה אמאי איו רשאי לאכול מיד.  ,במקום חוליהותרה  לאומשמע מדבריו דתב"א 
(סי' הביאור הלכה דבמקום חולי "לא גזרו רבן". ואף  ,כלל דחולה שרשאי לאכול אין עליו להתעותכתב  (סי' תקמ) האב"ז אבל

כ"ש תב"א י(הל רשז"א זצ"להג. וכן דעת חלק ממה והשמיט דיו ה"ל ה"ל הביאשזכר תשובת השבות יעקב  תקט ד"ה ואיו משלים)

שכת' עד חצות אף אם לא יזיק לו הדבר. ומדברי הבית הלל ה"ל ודעימיה  תר להתעובתב"א א"צ להדמלצום  דהפטורפט"ז אות ד) 
  .כןדי"ל דכדי להשתתף עם הצבור פסקו  ,ליכא ראיה דתב"א דחויה היא ,ה איזה שעותתעמי שפטור מהתעית אם אפשר י 'דאפי

שדייק מי הכי מלשון השו"ע דתב"א הותר  ' רח וסי' רמה)(תשובות וההגות ח"ב סי' רסא ומועדים וזמים ח"ח סי דהגרי"זמיה וכן מטו מש
(הובא בחי' מרן הגרי"ז שבה"ע פ"ב ד"ה והה אאמו"ר, ובעמק דבר שאי'  הגר"ח זצ"לאביו מפי חולי אפי' אין בו סכה. אלא די"ל דאזיל כשיטת 

 בסימן תרי"חהשו"ע ודברי  ,א פחות מכשיעורבכל חולה שיש בו סכה שיאכל כל צורכו ול לעין יוה"כ ה מורה ובאשהי לח אות ה)

קיימי רק על  ,כדי שלא יצטרף לשיעור (אם סגי בהכי)מעט מעט  ומאכילין אותחולה שיש בו סכה ביוה"כ כשמאכילין שפסק ד (סע' ז)
 היכןלא ויסתכן, ע"כ. וא"כ ק"ו בתב"א דקי א יאכילו אותו יכבד עליו החוליחולה שאין בו סכה רק שהרופא אומר שאם ל

חזין דתב"א  ,שהביא והגים להתעות אף במקום חולי (סע' ו) הרמ"א[והעירוי שמדברי  .אף ללא שיעוריםלאכול שרין  דרשאי
שתתף עם צער הצבור הגו כן. ועוד אפשר בחומרא זו. אולם יש לדחות דכדי לה הועילודאל"ה מה  ,לא הותר לגמרי במקום חולי

  שיש בו סכה]. דלא התירו לאכול אלא במקום חולי ) ה"לובא בט"ז ברים (עי' במהרש"ל העת הסומיר כדדהמהג הוא כדי להח
' וה' בב דהאוכל איו עולה בתעית ועד כאן לא אמרד ,שכתב לעין האוכל בתב"א דיכול לעלות לתורה (סי' קז) חת"סב אלא דעי'

ב בדבר התעית החולה מחויד "אלדידיה, משא"כ בטב 'ויחל' דקריאת המי שאיו מתעה אין אצלו יום תעית ומאי שייטיכי 
, ולא ואם די לו באכילה פעם אחת לא יאכל ב' פעמיםלא הותר לו אלא כדי צרכו וחיותו ואם די לו בשתיה לא יאכל, דמתעה בו ו

מצא שהו "צוים אם איותר ממה שצריך, וגם שארי עי ,עול ולרחוץ ולסוך אסור לו לעשות א' מאלהים לא מן המתע
  . יבים בדברוומהמח

ועיי"ש שכתב עוד (אפי' אליבא דהחת"ס) דאי סגי ליה  ליה. צריךש הדאיו מותר רק מ (סי' רפט)המהר"ם שיק וכ"כ תלמידו 
הרמב"ן והשו"ע  מש"כו ,אסור לו לאכול יותר ילת פרס,י אכבפחות משתיית רביעית ובפחות מאכילת כזית ולשהות בתיים כד

מיהו בתשובה שלאחר [ ., ע"כודאי אסוראבל יותר מכדי צרכו  ,בהכי הייו היכא דמספקא ליה אי סגי ליה "צ אומדלה אדחו ה"ל
ומבואר דס"ל  .צ]תר דברי עצמו שהרי כתב דאע"פ דאסור לאכול יותר מהצורך מ"מ פחות פחות מכשיעור א"ס (סי' רצ)מכן 

  ."ז אפשר דבעין שיעורים היכן דסגי בהכילפי, ושאין בו סכה ידתשעה באב לא הותרה במקום חול
לעין חולה שאכל ביוה"כ מחמת סכה דאיו יכול לעלות למפטיר  'שהרי כת ,החת"סכמבואר דלא לכאורה  (ק' סי' כד) רע"אביהו מ

י בר שמכם הדדאע"פ דמוס מבוארית מי שאיו מתעה איו יכול לעלות, ע"כ. כי על הצד דקריאה זו היא מחמת התע ,יוה
  לעין תב"א.  ק"ומתעה וא"כ  בכללמ"מ אם כבר אכל איו  ,לא לאכול יותר מהצורךשאוכל ביוה"כ מוזהר 

פחות פחות אם אכל  אבל ,כשיעור איו בכלל מתעההיכן שהחולה אכל דכתב על דברי הרע"א  (ח"א סי' יד אות ד) שהמרחשתאלא 
"וזכורי כשהייתי חולה בתב"א והיה קשה עלי התעית  ,(סי' תקסח ס"ק ב)"א מהוכמ"ש  לקרה"ת מכשיעור בכלל מתעה הוא ועולה

הוא מדברי קבלה וחמור כשל יום הכפור". שהגתי בעצמי לאכול פחות פחות מכשיעור כדי שלא אהיה מאבד תעית של אותו יום 
מע מדבריו דדין שיעורים איכא. מ"מ משאלא ד ,איו בכלל מתעה (לעין קרה"ת)כשיעור ע"א דכל זמן שאוכל ומבואר דס"ל כהר

וכן אפשר דאיכא  ,והרשאי לשתות איו רשאי לאכול ,ולאור דבריו י"ל דאף הרע"א יודה דתב"א איו הותרה מפי חולה שאב"ס
דלעולם  יש לדחותמ"מ . (ודין זה מחיל דין מתעה לעלות לתורהבמקום האפשר, אלא דמ"מ ס"ל לרע"א דאין  ,דין שיעורים

(קו"א  במהרי"ל דסקיןן דיו של החת"ס עוד לעי [ועי'. ולא מן הדין)הוא דעבד הכי להחמיר על עצמו שאכל בשיעורים שת המרח

  ].(ח"ב סי' רסא) תשובות וההגותובסי' ה אות עה) 
  בעמוד הבא] [המשך

  ד"ע| ה'תש מסעי| פר'  בצ"קגליון 
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

עוד עלינו לעשות מה שבידנו במעשים המוסיפים השראת
שכינה בישראל, וראשית לזה הוא בכל הנוגע לגדרי

יה שכידוע נאמר בתורה "ולא יראההצניעות בכל צורות
בך ערות דבר ושב מאחריך" שבחסרון הצניעות חסר

ככל שנוסיף בחיזוקים לצד -את השכינה, ולהיפך בהשר
הקדושה כן נזכה להוספה בהשראת השכינה בכלל
ישראל. עוד ידוע מש"כ הנפש החיים (שער ד' פרק לד)

שולחן מעל הבנים וגלו, מקדשנו בית חורבן ומעת"
ולא כביכול ותרכא אזלא יתברך כבודו שכינת, אביהם
הקדש עם כשישראל ,הזאת התורה רק שיור ואין, תרגיע

,מעט למקדש לה המה הן, כראוי בה ומהגים מצפצפים
כנפיה ופורשת, עמהם ושורה, ולסעדה אותה להכין
שחרב מיום.) 'ח ברכות( ל"ז כמאמרם... כביכול עליהם

של אמות' ד אלא בעולמו ה"להקב לו אין המקדש בית
וכיון שהשכינה שורה ע"י לימוד התורה, ,"בלבד הלכה

  וסיף בלימוד נוסיף בהשראת השכינה.ככל שנ
  האכפתיות על חילול ה'

טעם נוסף לחיוב האבלות הוא, להראות את האכפתיות
שלנו ממצב זה של חילול ה' הנורא, וכפי שהאריך בזה

וד השכינה "כי מפנישטעם האבלות הוא מפני כב השל"ה
חטאינו גלינו מארצנו, וכביכול השכינה בגלות והשפחה

סטרא אחרא, -וגבר האויב מצד הקליפה  תירש גבירתה
וכבוד בית ה' נשרף, ואין עולה ואין זבח, ופסקה הנבואה
ורוח הקודש, ורוח הטומאה נתפשט, ועם ה' אומה

עדהישראלית נתנו לדבר ולחרב ולרעב ולשבי ולביזה, ו
היום הם בין האומות ככבשה בין הזאבים ובחרפה ובבוז,

נא לנו כי חטאו אבותינווכל זה הוא חילול השם, אוי 
ואנחנו לא נטהרנו, על דא ודאי קא בכינו כי גרמנו כל

  אלה". 
ואם רק נתבונן בדבר מעט, נראה שחילול ה' שיש במצב
זה של העולם הוא נורא, והרוצה לשים אל לבו מעט

שת הצער שבזה יוכל לעיין במגילת איכה שחלקמהרג
רבןגדול ממנה עוסק בהשוואת המצב של אחר החו

לעומת המצב שהיה בית המקדש בתפארתו. והשוואה זו
כלפי -ובעיקר  -איננה רק כלפי החורבן הגשמי, אלא גם 

החורבן הרוחני, השוואה בין מצב שבו החיים כולם הם
וחניות, לעומת המצבעל פי התורה, וסביב התורה והר

  כיום...
  התבוננות בתפילות על הגאולה
שייכות מעשית לכל ענין זהוהנה אם רוצים אנו להרגיש 

של צער השכינה ואבלות החורבן, אין אנו צריכים
להרחיק לכת, ואף לא לנסות למצוא נוסחים חדשים של

שבסדר תפילותינו שבמשךתפילות, אם נתבונן מעט נראה 
אנו מזכירים כחמישים פעם (!) את השאיפהיום חול אחד 

פעמים בברכות 3(ובקצרה:  לבנין ביהמ"ק וגילוי כבוד שמים
פעמים בתפילת שמונ"ע, מודים דרבנן, שיבנה 7קרי"ש בשחרית, 

בברכת המזון [וכן ברכת מעין 3קדישים,  4ביהמ"ק, עלינו לשבח, 
ברכות בתפילת ערבית, ונצרף לזה את 10בתפילת מנחה  10ג'], 

חזרת הש"ץ, וזאת מלבד תפילת "והוא רחום" בשני וחמישי,
ובקונטרס "עבודת ימי בין המצרים"  ושאר תפילות שבת קדש.
וכל שעלינו לעשות הוא רק  הובאו הדברים בפירוט).

להכניס יותר כוונה ולב בבקשות אלו שאנו ממילא
  אומרים.

םבשיחות הגר"ש פינקוס זצ"ל כותב שבדורות הקודמי
כשרצו לומר ביטוי על אדם ש"נתקרר" ביראת שמים היו

", והיינו שהיה כ"כאומרים ש"אינו בוכה בוהוא רחום
פשוט אצלם לבכות ולהוריד דמעות בתפילה זו של והוא
רחום, והמתבונן בתפילה זו יראה שכולה מלאה בבקשות
עצומות ונוראות על כלל ישראל, על צער השכינה

  ה.והשאיפה לגאולה השלמ
והסיבה שבדורותינו אין מרגישים כך, כיון שבעבר היו

שבתפילה על צער חיים עם הקב"ה וא"כ היה פשוט
השכינה היה כל אחד משתתף וכפי שאמר עוד הגר"ש
פינקוס שרק הקרובים בוכים ומשתתפים בצער השני,
ובאמת שדברים אלו הם מהמהות הפשוטה של כל יהודי,

וכפי שידוע ש"יהודי"שמהותו הוא שקשור להקב"ה [
הוא משורש "יהודה" שיש בו שם הוי"ה ואות ד'

  וביטול להקב"ה, עיין שבת מלכתא].המרמזת על 'דלות' 
יעזרנו ה' לעבוד כראוי עבודת ימים אלו, שנחוש באמת
את האכפתיות מצער השכינה וצערו של הקב"ה, וע"י
צער זה נתקרב אליו יותר ויותר וממילא נזכה להארת פניו
יתברך והשראת השכינה בתוכנו, וזה מה שיעמוד לנו

את הגאולה ולכל הכלל להנצל מכל הצרות ולהביא
השלמה במהרה ונזכה שצום החמישי ייהפך לבית ישראל

  לששון ולשמחה.
  ערך ע"י מחבר קוטרס 

  "עבודת ימי בין המצרים ותשעה באב"
  מסדרת עבודת המועדים

  

   02 571-3932' ותרומות בטל הערות ©
  19:45 - 20:15בין השעות 

ם וכמו כן דין שיעורי משמע דאין ,ב לאכול בשיעורים כמו שמציו לעין יוה"כסתימת הפוסקים דלא הביאו דחולה חיי מיהו
 וכ"כ להדיא ,)לעין יוה"כ עי' מש"כ בגליון קט"וו( הגרי"זדעת ן וכ ,ם דאם רשאי לשתות רשאי מי לאכוליקתימת הפוסס

(תורת היולדת  החזו"אדעת לעין שיעורים. וכן  זה)ד"ה  ו 'ד סי"ח( שבט הלויוה(ח"ב סי' רב)  השערי דעה ,(סי' תקד אות ז) הערוה"ש

 (חוט שי שבת ח"ד עמ' רסא) הגר"ק שליט"אודעת  .שמותר לחולה לאכול כהרגלו (קרא עלי מועד עמ' עז) זצ"ליש"א גרוה פמ"ח הגה ט)
   ראוי להצטער עם הציבור חולה שדי לו בשתיה אין ראוי שיאכל.ששמ"מ כיון 

  י למוע חולילאכול כדלו הותר ז. 
 יאכל 'חלעראה'דבמקום מחלת  ,חולי לא גזרו רבן""ע ד"במקום על דברי השושכתב  (סי' תקד) בביאור הלכה דמציואלא 
 ישם דהשיעור הו הביאור הלכה[ומש"כ , ע"כ. ומשמע דאמרו שיעורים אף בתב"א. פחות פחות מככותבת בכדי אכילת פרס וישתה

  .])קכ"חסי' ח"ח ו ד"ה ובאמתשם ( שבט הלויב וכ"כ .שקט שהוא בכזיתסי' רפט)  "חאו(במהר"ם שיק ככותבת. עי' 
 אכולי"ל דכוות הביאור הלכה דשאי התם דאיו חולה עתה אלא בא למוע שלא יכס לחולי כמבואר שם, וע"כ החמיר ל

כגון  ,ולפי"ז השותה כדי למוע חולי וכדו' .יםבעין שיעור )16(מהגי בין המצרים קארפ פ"ז הגה הגריש"א זצ"ל וכן דעת  ,שיעוריםב
תיה למוע צירים מוקדמים, או מי שהיה לו אבן בכליות דצריך בעיקר החלב) או מעוברת הצריכה ש מיקת (כדי שלא תפסק
ן להוג שכו(הליכ"ש פי"ג אות ה)  הגרשז"א זצ"לודעת  עליהן לשתות פחות מכשיעור אם סגי להו בהכי. ,רק וזלים למוע חולי

 מפי ,האותה מחלהעל דהאי דהביאור הלכה איו אמר אלא  )את גוח"ט סי' קלא  ד"ה זה ו 'ד סי"ח( שבט הלויהאלא דדעת  .כן
ה ליכא . אבל בלא", וא"כ יש עקירת תעית חמורה"אתירו לכל הקהל לאכול ביום טביעקר כל התעית לגמרי ע"י ש ההיש

  חיוב לאכול כלל בישעורים.

-אמסקא דדי-  
רשאים לאכול  שעה באב,תב לצוםפטורים משדים ש ,' יוםוכמו כן יולדת תוך ל ,חולה שאין בו סכהא' , עולה לדיאה

שאוכל או שותה למוע חולי הוא בריא אלא  אם ב'ולשתות כפי הצורך וא"צ לדקדק לאכול או לשתות פחות פחות מכשיעור. 
 חות מכשיעור.יש מחמירים לאכול ולשתות פחות פ

  
  

  מי שאין בידו לברך, האם רשאי לאכול ללא ברכה
  

  ת ההיןחובת ברכא. 
וכן אמרו  ".סברא הוא אסור לו לאדם שיהה מן העולם הזה בלא ברכה" הדחובה לברך לפי שה(לה.)  בש"ס ברכותאמרו 

שהאיסור  (ברכות לה: ד"ה גוזל) ופרש"יב"ה". קגוזל לה מעל וכאילו כל ההה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו" לה:) - לה. שם (
דחה דברי רש"י וכתב שגוזל  (שם לה. ד"ה ל"ק) המהרש"אזל את "ברכתו" של הקב"ה. אולם לאכול בלא ברכה הוא משום שגו

 ממש דבר שאוכל ממו, דקודם הברכה הוא של הקב"ה.
מי שאין בידו לברך וכגון שמצא במקום שאיו קי או מבטל מצוה או עובר איסור. ופ"מ ב ,ויש לדון האם האוכל ללא ברכה

 ,האם במקום הדחק רשאי לאכול ללא ברכה דאם ימא דמצוה הוי ,י הדבר בבית חולים וכדו')מצו(ו אין גופו ראוי לברך
  .יולעבור עללו אע"פ שאוס הוא אסור לם אם ימא דהוי איסור או ,במקום אוס רשאי לבטל המצוה

  מצוה או מתיר ברכות ההיןב. 
כיון שחיוב ברכת ההין הוא מסברא הרי , ד"ברכות להקלק ספ" על הא דקיי"לתמה  (ברכות לה. ד"ה אלא סברא) בפ"יוהה 

סברא דאורייתא כדמוכח בכמה מקומות ד ,מן התורה יםשברכות אלו ה ל כרחךע ,דאסור להות מהעוה"ז בלא ברכה
סב"ל משום דאיכא מי ספק ברכה לבטלה  למא אמריןעצ"ל דבכתב דע"כ  ןכעל וא"כ צ"ל דספק ברכות לחומרא, ו בש"ס,

ת הפ"י שברכת ההין מה"ת היא בדרך הערה וכוכתב דש (סי' יד ד"ה הה מה) בבית שלמהשו"מ [ .יכא משום "לא תשא"דא
  ].והה יש להיא ראיה לכא') (מע' א סוף כלל קלא ד"ה בבית אוצרבעלמא. ועיין 
אבל בברכת  ,רכת המצותבב אלאהאי כללא דספק ברכות להקל דלא שייך  (פסחים קב. ד"ה להודיעך) המהרש"א ובאמת דעת

בשבלי וכן מבואר  .(סי' ריד) האבן העוזרוכ"כ  .כ", עהוא אסור לאכול בלא ברכה דכאלו מעלדהרי  לא אמרין כןההין 
יאור לפי ב (ברכות יב. ד"ה לא) התוס' [וכן דעת מה שהביא בשם המהרי"ל.ד אות ב) (סי' תע בחק יעקבועי' . (סי' קסו מובא בב"י סי' רו) הלקט

, (שם) בפ"י ,(סי' תפז) בביאור הגר"א, (שאילתות פ' יתרו סי' ג אות ו) בעמק שאלה. ועי' (כלל ה אות א) "אהשו )סי' רט על המ"א ס"ק ג(גליון הש"ס ו הרע"אדבריהם של 
 עוד ביארו באופן אחר דעת התוס'. ועי'(סי' סז ס"ק ג)  והישעו"י(סי' רט ס"ק ג),  המ"א. אולם (סי' ה ד"ה וראיתי וד"ה והה על) ובשו"ת ובחרת בחיים (שם) ברש"ש

  בעין זה]. (ברכות ד, ב)  ובאבי עזרי (ברכות סי' ה) בקהילות יעקב, ד"ה ובעיקר מה) 87(מצוה א עמ'  פ לרס"ג"בגרי
מבהמ"ז שהיא מן התורה.  ודעימיה דספק ברכות להקל חוץ (ברכות ו.) כהרי"ף (סי' קסז סע' ט וססי' רט) השו"עסק אולם כבר פ

ש דין מן דאע"פ שלמדו חובת הברכות מסברא, מ"מ אין סברא מן התורה אלא לחד (שם על תוס' אה"ד לפיו) הצל"חוכתב 
כלומר שיש חיוב  ,ימיה שברכת ההין לא הוי מצוה אלא מתיראפשר דדעת המהרש"א ודעו ., ע"כהדיים ולא לחדש מצוות
  .לא בירך לא ביטל מצוה אלא עבר איסור , ואםברכה להתיר את ההאה

  לאכול ללא ברכה במקום שאין בידו לברךג. 
לא ברכות ההין איו אלא מצוה וע"כ אם אוס על הברכה רשאי להות לקיי"ל דומעתה יש לפשוט ספק ה"ל, והייו ד

  ברכה.
בעל ד :)כ(מהא דאמרו בש"ס ברכות  לא ברכה,דהאוס על הברכה רשאי לאכל ל הראישהביא (או"ח סי' לז אות ח)  באב"זשו"מ 

ואי איסור מעילה אף מדרבן, יהא אסור לאכול עד שיטבול וכמו שאר איסורי אכילה מדרבן  ה,קרי אוכל בלא ברכה לפי
בעמק וכ"כ  ה.ה. אלא ודאי מצוה בעלמא לברך וכשאסור לברך לא רמיא חיובא עלישאסורים אפילו לחולה שאין בו סכ

  ' ז אות ב).(עמ ברכה
האוס על הברכה רשאי להאות אף ללא י"ל דמ"מ  ,ובאמת אף אם ימא דברכה הוי מתיר והאוכל ללא ברכה עבר איסור

אולם אם פטור משום  ,א אחר חלות מצות הברכהדעד כאן לא אמרו חז"ל דמי שאיו מברך גוזל ומעילה בידו, אל ,ברכה
ולפ"ז אפשר לומר שהטעם שאו וקטים סב"ל ולא חוששים  .ואין כאן מעילה שהוא אוס על המצוה, שוב ליכא חיוב ברכה

  ) א"כ שוב אין משום מעילה. ג"כבגליון  עי' בזהלאיסור מעילה הייו משום שבמקום ספק לא חייבו לברך (
א אוס על כתב דפשוט מאוד דאין להתיר לשתות בבית המרחץ בלי ברכה משום שהו(סי' סב ד"ה ואף)  הבביאור הלכ והה

ובאמת הלא אחז"ל דאסור  ,דזה היה שייך לומר רק אם היו אומרים חז"ל דהוא מצוה לברך ,הברכה שאיו יכול לברך
עכ"פ לכוס בבית אמצעי של המרחץ ויהרהר שם ולבד זה הלא יכול לצאת מהמרחץ ולברך ולשתות או  ,להות בלי ברכה וכו'

המשך דבריו ון דקטין דאסור לאכול ללא ברכה לא מהי אוס כלל. אולם לפי דכי מבואר בתחלת דבריוהברכה, ע"כ. והה 
  . איו בכלל אוסצאת מוכח דמהי אוס אלא דכל שיכול ל

שהרי כתב שהמצא בבית המרחץ איו  ,לאכול ללא ברכה דס"ל להלכה דמי שאוס רשאידיוצא  (שם סס"ק ט) במ"ב ויעוין
במחת  שכן כתבללא ברכה. ושו"מ  לאכול השתייה. משמע דבגווא דאוס הוא שרי חשב אוס משום "שאיו אוס" על

ו אוסר לשתות בבית המרחץ מפי שחייב להמתין עד שיצא מהמרחץ ויברך וע"כ אי דהמ"בוביאר  ,(ק' סי' יח אות ט) שלמה
חלת דבריו ואיכא איסור לאכול דאע"פ דהברכה היא 'מתיר' וכמ"ש הביאור הלכה בת וי"ל דהייו טעמאבכלל אוס, ע"כ. 

  .וכ"ל ויכול לאכול ללא ברכהתו ליכא איסור  כיון דליכא מצוה לברך שפטור ממהללא ברכה מ"מ היכן 
  גדר אוס להתיר להות ללא ברכה ד. 

ן עד וע"כ חייב להמתי "לשהרי בבית המרחץ לא הוי אוס כיון שיכול לצאת כ ,אוס לעין זהאלא דיש להסתפק מה חשב 
, אכתי יש מי המאושפז בבית חולים ואין המקום קי דאסור לברך שם וכדו'וכגון  ,שאיו יכול לצאת עתה אשיצא, אבל בגוו

  .לעיין באיזה אופן חשב אוס
והייו שמוח ע"י ריח  ,בעין חולה המאושפז בבית חולים ומצא במקום שאסור לו לברךששאל (ח"ו סי' כג)  בשבט הלוישו"מ 

וכתב דיש ע או שגופו איו קי מה עליו לעשות בוגע לברכת ההין, ויישב שודאי דבמקום אוס לא העמידו דבריהם, ר
דודאי זמן מועט כזה לצאת  ס,איו בכלל אויכול לצאת מהמרחץ שקט דמי שהביאור הלכה ה"ל  להוסיף על דברי

איו וגע לפקו" שפיר קרא אוס, והגדר בזה  'זמן ממושך אפימהמרחץ או בבית האמצעי איו בגדר אוס כלל לפטרו, אבל 
יראה בעיי הוא ביטול מזון יום א' דהייו צום שלם דזה ודאי בגדר אוס גמור וצער ולרוב גם בגדר המזיק והייו האי דבעל 

אין מועים ממו שום  שאין במיעת האכילה שום חשש פקו" מ"מ 'רכות שם, אולם אם הוא חולה שיש בו סכה אפיקרי בב
  דבר, ע"כ.

שיום שלם הוי שיעור אוס לעין זה  ימאועוד דאיך  .דבריו אים במשמע בביאור הלכהועוד ש ,צ"ע מסברא ולכאורה דבריו
טתו שא"א לו ליטול ידיו משום שקשה לו לעמוד מפי הקור אילו לא היה ילה במקט שמי שצמא בלי (שם ס"ק ח) המ"בשהרי 

ידיו במידי דמקי היה יכול לצאת י"ח הברכה ע"י הרהור, וכן היקל לצאת בהרהור למצא בבית המרחץ (בבית  יכול לקח
לחזור ולברך בפה כמבואר  הרהר ברכתו יכול 'האמצעי), אע"פ דשיטתו שם שהרהור לאו כדבור (אפי' במקום אוס) ואפי

במקום שיהוי זמן מועט, מסתבר שמי שאוס שאיו יכול  'אפי, ואם היקל כ"כ לסמוך על הרהור (שם סד"ה יצא) בביאור הלכה
ע"כ לא יצטרך להיות שם יום שלם. אלא  'מצא במקום שאיו יכול להרהר הברכה) חשב אוס אפי 'לצאת ממקומו (אפי

  ה בזמן שמצטער על אכילתו יכול לאכול בלא ברכה.הביאור הלכ שלפימוכח 
גופא ובעוד מספר תמה על השבט הלוי דהפליג מאד בזה, וכתב דכל שאין צערא דש כא)(ח"ב סי'  בשו"ת מחת אשר ומצאוכן 

ל ללא כשבדעת והרגלי ב"א יש בו צער וסבל הו"ל כאוס ומותר לאכו אבל ,בודאי אין לו לאכול ללא ברכהדקות יוכל לברך 
   ודו"ק. .ברכה

  -מסקא דדיא-
צורך ה במקום רשאי ,למקום שראוי לברךקרוב  תוך זמן בידו לצאתאין וברך ו לסור להמצא במקום שא ,לדיא עולהה

   . לאכול ללא ברכה


