
  

  עבודת המועדים
  תשעה באב שחל בשבת 

  ועניני התענית 
  תשעה באב שחל בשבת 

יוםהנה בשנה זו חל יום תשעה באב בשבת קדש, וב
השבת לא רק שאין מתענים אלא שאף אין נוהגים כלל

האבלות של ט' הימים (מלבד דברים שבצינעא ידינ
לדעת הרמ"א), והדברים צריכים ביאור רב, וכפי

(שבת מלכתא עמ'שתמה הג"ר שמשון פינקוס זצ"ל 
"ובחז"ל (תענית כט) תשעה באב שחל להיותקיא) 

שולחנו אפילובשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על 
  כסעודת שלמה בשעתו. 
כאן באמת תמיהה גדולה, ההמתבונן בהלכה זו רוא

הנה ט' באב הוא באמת יום של אור וראיית האמת,
יום שהיהודי חי את האמת של עולמו לאמיתה, שציון
היא בית חיינו ורוח אפינו כפשוטו, והחורבן הוא מיתה

נעשהאלינו. שהרי מהי באמת מציאות המיתה, וכי 
איזה ביטול של משהו, אלא המיתה היא ניתוק הנפש

וף והסתלקותה לשמים, וזה ממש ענין החורבן,גהמן 
דהרי כתיב (תהילים עג) צור לבבי וחלקי אלקים
לעולם, שהקב"ה הוא נשמתן של ישראל, וכשנחרב
המקדש נסתלקה נשמתינו מקרבינו ונשארנו גוף בלא

  נשמה שזה פשטות מהות המיתה... 
, ויושבים על הארץ ומתגולליםתב"אא"כ כאשר בא ו

- רגע של אור לראות את אמת לאמיתה  הז בעפר הרי 
שבלי הקב"ה בקרבנו אנו עפר ואפר. והנה קורה שיום

חל בשבת, וכי נשתנו הדברים, וכי החיינו את תב"א
המת, ואיך זה שאוכלים בשר ושותים יין כסעודת

, למה שמצותשלמה בשעתו וכאילו כבר נבנה הבית
  . ב"א"עונג שבת תכסה על האמת של ת

ינת 'הרגש' העבודה למעשה, קשהחבומה גם שמ
לנפש האדם לעבור ברגע אחד ממצב של "מעלה על
שולחנו כסעודת שלמה בשעתו" למצב של תענית צער
ואבלות [ובאמת זהו הטעם שתקנו לנו חז"ל את
האבלות מי"ז בתמוז עד ט' באב באופן של הדרגה,

  ]. בתב"אכך מתרגל האדם למצב האבלות עד ליום ש
  בת ק' לבית המקדש ש  ההשוואה בין 

אבל באמת"  וביאור הדברים כ' הגר"ש פינקוס שם: 
ההלכה ששבת דוחה ט' אב, אין המובן שהשבת
משכחת מאתנו את הט' באב, אלא הענין שהשבת
משלימה את התשעה באב, כשבאה השבת יש את

היכל משוכלל, שהשבתבית המקדש, הבית בנוי וה 
יךראועיי"ש שה ". עצמה היא היא בית המקדש 

  להביא ההקבלות בין שבת לביהמ"ק בהרבה פרטים. 
  בביהמ"ק התגלה כבוד שמים 

במהות בית המקדש "בית(עמ' קיא) עוד כתב שם 
המקדש היה המקום שבו בפועל ולהדיא התגלה כבוד
שמים בעולם, ולכן דוד ושלמה, מלכי ישראל שהם

רכבה למידת המלכות, הם אשר בנו את ביתהמ
ל היה התפקיד המיוחד לתקןאר המקדש, שלמלכי יש

י, וזה בעיקר ע"י בית המקדש,-עולם במלכות שד
שזה כל עיקר תפקידו של מלך בישראל, לתקן העולם

  במידת מלכות שמים. 
וכך הוא ממש ענין השבת, ע"י שהשבת מביאה

, ממילא נשארשביתה וביטול של כל מציאות העולם
ההוא םונשגב ה' לבדו ביו -להדיא יחודו של השי"ת 

והקשר בין שבת לבית המקדשיום שבת קודש...  -
שהוא - הוא כפשוטו, שכן מהותו של בית המקדש 

מקום שבו שוכן הקב"ה, וזה ממש ענין השבת. רמז
וחז"ל אמרו (שבת לדבר מה שנקראת השבת כלה, 

אלא ביתי, שהכלהקי"ח) לא קראתי לאשתי אשתי 
עלינו שוהיא בית. וכאשר נכנסת השבת אומרים "ופר 

סוכת שלומך" שהשבת היא סוכה ובית של שלום
והשראת השכינה ובית מקדש" . ומכל דברים אלו יש
לנו להתעורר על מהות קדושת השבת בכלל, ובפרט
שבת זו שכתבו בספרים שיש בה מעלה יותר משאר

ליה לשכינה מתוךשבתות השנה, באשר יש בה ע
  החושך והגלות דוקא. 

  ב מהות הצער בתשעה בא 
"'אין אומרים (עלי שור ח"ב עמ' תיא)כ' הגר"ש וולבה 

תחנון בת"ב ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד'
ז דבר עמוק:"אמר ע(ר' ירוחם זי"ע) . אדמו"ר (או"ח תקנט, ד) 

דוישנו מוע - הרגלים  ג'  –"ישנם מועדים של קירוב 
  ". תב"אשל ריחוק, וזהו 

על ריחוק מהבורא... דויש להבין איך שייך לקבוע מוע
כאשר אדם עומד על עצמתועומק העניין הוא זה : 

ריחוקו ממנו ית' הוא מבחין: אמנם רחוק, אבל יחס יש
כבר בינו לבין בוראו, משא"כ כאשר אבד לו חשבון
אעל נפשו ששם אין כל יחס... בעמדו על הריחוק הו 

מצטער על הריחוק, אבל הוא עמד על האמת, ונקודת
  ...  ת כבר מקרבתו אליו ית'א ז האמת ה 

אך אנחנו, שקועים אנחנו בחפצי גופנו והבלי זמננו,
הננו מוצאים כל סיפוקנו בעולם מגושם זה ולא חסר
לנו דבר בחורבן ביהמ"ק. מקרב לבנו אבד חשבון על

  בס"ד

  מיקתאע תא מעש

  בזה"ז בט' באב ותעהתמעוברות ומיקות חייבות להאם 
  א. איסור אכילה בתעיות  

שם מרו וא (סי' תקד סע' א). הטשו"עוכן פסקו  .ועילת הסדלבסיכה  ,בשתיה ,אסור באכילהתשעה באב ד (ל.) בש"ס תעיתמבואר 
והובא  .תם על עצמותם"ו"ותהי עו (יחזקאל לב, כז)עליו הכתוב אומר ו ,שאיו מתאבל על ירושלים איו רואה בשמחתהמי דכל 

כמשמעות ולא  על האוכל בשר ויין בתב"אמי דהאי פס' קאי ) פע"א אות יטאשרי האיש ( הגריש"א זצ"ל, ודעת (ססי' תקד) בשו"ע
מותיו תחיה בתחיית המתים העתיד שאין לעצ שפירש(שם ד"ה כל)  בריטב"אועי' . בסעודה מפסקתעל האוכלם רק השו"ע דהוא 

  . , ע"כלהיות בבין בית המקדש, אבל עדיין אפשר שיש לזה תחיה אחר ימות המשיח
  ב. מעוברות ומיקות

אולם  .תב"א לעין )(סי' תקד סע' ה הטשו"ע  ווכן פסק . "ומיקות מעוברות 'הכל חייבים בתעית ואפי" ):(ד בפסחים הה שיוו
אבל  מצטערותאין אם  הגו להחמירדסי' תק) ר( רמ"אה אלא דכת' ,דפטורות סע' ה) סי' תקד(שו"ע ה פסק תלעין שאר ג' צומו

   .יר על עצמן, ע"כדאם מצטערות אסורות להחמ(לעין שאר צומות)  (שם אות ג) בשעה"צ, ועי' יבות להשליםמחו תב"אב
אפילו לאחר  כל מקוםומ (אחר שלשה חדשים מתחלת ההריון), ,עוברת מיקרי משעה שהוכר הולדמ (סי' תק ס"ק ג)מ"ב הוכתב 

ככל השים אם לא שמצטערת הרבה. ואם לפי זה דיה אבל  ,אם מרגשת צערהיא, ארבעים יום ליצירת הולד בכלל מעוברת 
ריון תופעות ובזמיו שיש לשים בתחילת ה (ח"ג פכ"ה אות ז)באור לציון  והוסיף, ע"כ. מרגשת חולשה אין להחמיר בה כלל

    הגורמות להן צער, בדרך כלל מעוברות מצטערות הן ואין צריכות להתעות אפילו תוך ג"ח להריון.
לא גזור , דבמקום חולי אומד "צאשהוא צריך לאכול ולה שכתב דח אות קז ד"ה וגרסין בפ' מקום) תורת האדם אבילות ישה( רמב"ןב ועי'
שאין בו  ע"פשהוא חלוש וחש בגופו אדחולה ש"צריך לאכול" פירושו  (ס"ק יא) במ"ב . ועי' סע' ו) (סי' תקד  הטשו"ע  וכן פסקו ,רבן
  .(ס"ק לא) בכה"ח . וכ"כסכה

  ומפילות יולדות. ג
 'אפיד (שם ס"ק ט) במ"ב . וכתב (שם) הטשו"ע וכן פסקו ה שאין בה סכה,ולדיה כחיום  ל'כל  דיולדת (שם) רמב"ןה וכמו כן כתב

בשם מזבח אדמה דלאו דוקא ל' יום אלא כל זמן שהיא חלושה  (קו"א לסי' תקה אות ב) במחז"בהדין כן. ויעויין  בה סכהודאי אין 
  (אות כח). בכה"חמהלידה ולא תרפאת מהלידה דיה כיולדת תוך ל', דפטורה מהתעית. והובא 

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

   ., ע"כאירע ביולדת בריאה שמתעה ומרגשת באמצע היום שום חולשה יתירה יש לפסוק שלא תתעה בשארית היום
ע"פ הרפואה אישה אחר יתוח קיסרי (יוצא ו .(סי' תריז סע' ד ד"ה יולדת) בביאור הלכה אחר מ' יום דיה כיולדת כמבוארומפלת ל

(מע' יוה"כ  בשד"חועי' עוד  דופן) מאבדת יותר כמות של דם וע"כ יתכן שדיה אף לאחר ל' יום כבתוך ל' יום, וישאל שאלת חכם.
דמיקת שפסקה מלהיק תוך כ"ד חדש דיה כמיקת דהרי מות) (ושם איירי בשאר ג' צוקט  )תק רסי'( בדעת תורה ו .סי' ג ד"ה טדע)

  . דלא והגים כן )פס"ז אות ג(אשרי האיש  הגריש"א זצ"לאולם דעת  ,(ח"ט סי' סב אות ח) באבן ישראלוכן פסק  ,איבריה מתפרקין
  . בזה"ז שחלשו הטבעים ד

על הא דפסק הרמ"א  'ד אות ח"סי' תקב בערוה"שמציו מיו שחלשו הטבעים, כמו שלדון אם הדין ה"ל שווה בי דישאלא 
 חלילהאבל עכשיו  וחזקים בריאים היוזהו בימיהם שהדורות ד אי, היולדת מתעה אם לא שאמרה צריכה  ז'דלאחר ה"ל 

 (סי' קפה סס"ק יב) הפת"ש ןז'. וכ ועיי"ש באות , ע"כלהיולדת להתעות בט"ב תוך ל' כי עדיין חלושה היא והיא ממש כחולה
באיסור דה. וכן מציו שחלשו הטבעים לעין קביעות וסתות שרוב שים בזמם היו  ח"ו למי שכשללהקל לשים לעין צום 

יות  (סי' קפג אות ערוה"שב כבמוארוכן לעין "הרגשה" בביאת הוסת  .והיום כידוע איו כן (רסי' קפ) טשו"ע כמבוארקובעות וסתות 

  ובמ"ב  (שם אות יא)בגר"ז , (שם ס"ק ב) במ"א, (סי' תרטז) בב"חוכן רובם של שים אים מיקות בפועל כ"ד חודש, ועוד. ועי'  .סב) -סא 
  . (ח"ב ססי' ק) בפים מאירותשכת' דבזה"ז ירדה חולשה לעולם. ועי' עוד  (שם ס"ק ט)

זולת  להתעות שלא להיחםלהקל למעוברות ומיקות  החת"סת' בשם שכ סי' קעד) לזיגרש (שו"ת עקיבה יוסף ועתה בא לידי 
ועיי"ש דאחרי כי בא חולשה לעולם שמעו מהחת"ס זיע"א שאמר דאין להיח לבותיו בשאר התעיות להתעות חוץ . ביוה"כ

  אר צומות.ומבואר דס"ל דמעוברות ומיקות אין מתעות אפחו בת"ב בזה"ז, ושאר שים פטורות בשמיוה"כ ות"ב. 
אף היה שהשים אין מתעות כלל, ו במקומותיוהורה שהמהג  הגרשז"א זצ"ל בשם הובא )16(מועדים פי"ג הגה בהליכות שלמה ו

   .הערות, מלבד תשעה באב ויהכ"פ
ת של שים מפילות כיום שחלשו הדורות, ועשרות רבוד  לפי ברוך הל' ביקור חולים)  ה הסכמ( זצ"להגר"י פישר ח ולעין מעוברות מציו

(אבן ישראל ח"ט סי' סב   . ולעין תב"א כת'מכשיעור לאכול ביוהכ"פ פחות ט'השים המעוברות עד החודש הע"י התעית, צריכין כל 

  . להתעות כי במקום חולי לא גזרו רבן שאסורות אות י)
דחיייבות להתעות. וכן קט  (לעין יוה"כ) תש"ע) (מכתב שחולק בכס מורי הוראה דהגר"ש ואזר, שת הגר"ש ואזר שליט"אאבל דעת 

(פט"ז מלבד כשלדעת הרופא צריכה לאכול או לשתות, וכן פסק שם  (ושם איירי לעין יוה"כ) (הליכות שלמה שם פ"ו אות א) הגרשז"א זצ"ל

על (חי"ז סי' כ אות ד)  בצי"א לעין תב"א דמעוברות מתעות אא"כ הריוה קשה או מרגשת חולשה מעט יותר מן הרגיל. וכ"כ אות א)
שים מעוברות שמתעות  שהרי אלפיקולא גדולה להתיר בהיתר כללי לאכול ביוהכ"פ למעוברות דברי הגר"י פישר ה"ל דזו 

  לעין מיקות.עוד ועי' בסמוך  ., ע"כולא מפילות ח"ו הכ"פביו
  תעית מזיק לחלב האם ה. ה
חלב ומזיק לתיוק שרי לה בתעית גורם שיוי וההתיוק חולה  אםדלעין תב"א  אות ו)ד תק 'סי( בשע"ת לעין מייקת כתבהה ו

אם חולשת המיקת היא רבה כ"כ שאין לה חלב הצריך להיקו ד )הובא בברכ"י שם סי' קזאבוהב ( דבר שמואלה שםב יי"שוע ,לאכול
 ., ע"כדוחה שבת ויוה"כ וכ"ש ט"ב שהוא דרבן ע"שת שוהא כל ספק פ ,והולד איו רוצה לאכול וליק כ"א ממה וסכה היא לו

   יום הכפורים".לעין צום " (סי' תריז ד"ה עוברות) הביאור הלכה והביאו

דהרי דלא אשתמט שום תא או  (וכן הביא השואל שם בשם גברא רבאיראה להדיא  הדבר שמואל של בתשובהוהה המעיין 
מיקת אחרת או חלב עיזים ומאכל אחר  דהיכן דאפשר ע"י  )או מאכלים ותרבכי אפשר במיקות  ,פוסק לכתוב היתר בזה

מאוד   חלב בזמיו שקיימים תחליפי ק"וולאור דבריו  איכא חיוב להתעות ביוה"כ וכן בתב"א. להשלים חסרוו של התיוק
    .דהדין כן יעילים

הדבר שמואל אמרו בזמם, אבל בדורות שלו י בר שד החזו"אכתב בשם  (חוט שי ח"ד עמ' רט) דהגר"ק שליט"א דשו"מ לאא
כמעט ולא מצא בדרך כלל מיקת שתצום ויהיה לה מספיק חלב לתיוק, ובפרט כשמיקים תיוקות קטים שכל שיוי במאכלם  

ב  "בתה שתותש להקל על אמו שתאכל ודאי שי ,]ד)-(או"ח סי' ט ס"ק ג בחזו"א[עי' יכול לגרום להם קלקול קיבה והוא בחשש סכה 
  . וכ"ש בשאר תעיות

דאם יש חשש שיתמעט החלב ע"י התעית  ,לעין יוה"כ )תב"א פט"ז אות בו  יוה"כ פ"ו אות ב ובהגה הליכ"ש( הגרשז"א זצ"ל דעתשו"מ ד
מעט ל ללואין כון כ ואין מתחשבין באפשרות הזת התיוק בתחליפי חלבפחות מכשיעור  ](פל"ט אות יח) בשש"כ[א.ה. עי'  "תשתה"

(או ואם איכא חשש שיפסק החלב  ,לעין תב"א דעליהן להתעות אא"כ מרגשת חולשה ן דעתווכ , ע"כבהקתו כל היכא דאפשר
אמרו אף באשה שותת קצת תחליפי חלב ועכ"פ עיקר ההקה  וומסתבר דדברי .לא תתעה בכל גווא שיתמעט מכאן ואילך)

משמעותית עכ"פ), דאין עליה להתעות דהרי אין כון למעט בההקתו וכ"ל. ה ידממה, דאם יתמעט החלב מכאן ואילך (במ
אשה מיקת לילד בריא, וע"י התעית יתמעט חלבה ויצומצם לפחות מהכמות שהוא ד ד"ה וע"כ)  רא ' סי(או"ח ח"א  הר צבי בעי' [אולם 

  ]..(פל"ז אות א והגה ב) בשש"כ 'ועי .איה פטורה מהתעית ,רגיל בה אבל ישאר לשיעור כדי חיותו של התיוק

מואל ה"ל בגווא שיכול התיוק "להיק" מאחרת, ולא הביא מש"כ ה"ל שהביא דברי הדבר ש ביאור הלכהמה כן מוכחובאמת 
מבואר מזה דדעת הביאור הלכה להחמיר דוקא היכן שיש תחליף של  .שם להחמיר כשבידו לתת חלב עיזים או מאכלים אחרים

  חיוב לקחת תחליף אחר. ן איחלב אם, אבל 
  ג'לעין שם איירי אלא ד דאם יתמעט החלב רשאית לאכול, הדעת קדושיםבשם כתבי  (דעת תורה רסי' תק) המהרש"םן דעת וכ

על דברי הדבר שמואל ה"ל דלפי  כתב ש ל השש"כ שליט"אבעשם בשהביא  (על סי' תקד סוף הגה א) ברהםא בשמת ועי'. התעיות
(בט' מותר לה  , ואין לה מספיק,רק ממהרים שחלב אם יש בו צורך גדול לתיוק אם התיוק יש לו אוכל ומא מה שהרופאים

(אשרי האיש פע"א אות   הגריש"א זצ"ל "כוכולא תלי ברוצה ליק ממקום אחר או לא, ע"כ.  ,חולה איהלשתות בכל גווי אפי' באב) 

(קרא   שליט"א "קח הגרו. לה חלב יכולה לשתות כפי הצורך, ע"כ אחר וחסרל וכאיו יזון מא דמיקת שהתיוק לעין תב"א מג) 

דאפי' התיוק איו אוכל רק ממה אם איכא חשש שע"י קט  החזו"אבשם ו  .כת' דהכי מסתבר ) אות ד בהגהותו  עלי מועד פ"ט הגה יב
ם ליתן לתיוק מאכלים אחרים או צוה דלמעשה יש לסות לפיכתב (שם)  והגר"ק שליט"א .הצום יפסיק חלבה א"צ להתעות

ובתשובות   (פ"א הגה יא)בתורת היולדת עי' ו .)עיי תב"א עמ' לז אות יב( ובמבית לוי (ח"ג פכ"ט אות ג) באור לציון תחליף חלב. וכן מבואר
  .(ח"ד סי' קל) וההגות

ח"ב סי' ( השערי דעה ,(סי' תקד אות ז) "שוההער א"צ לאכול פחות מכשיעור, וכ"כ  (פרט ליוה"כ) הרשאים לאכול בתעיתמ"מ [ו
  וכן הוא משמעות השו"ע וושא כליו. והארכו בזה בס"ד בגליון קצ"ב]. ד"ה זה),  ו  'ד סי"ח( שבט הלויוה רב)

  -מסקא דדיא  -
ט החלב מעיתהעולה לדיא, מעוברות ומיקות פטורות משאר הצומות, פרט לת"ב ויוה"כ שאם בריאות הן ואין חשש שיפסק או 

  .ולעין ת"ב דחוי עי' מש"כ בגליוות הבאיםצריכות לצום. 

  בע'' | ה'תשט' באב    -דברים  | פר'   ק"יגליון  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

כל עצמת ננסה בט' באב לעמוד על בנו. צנפשנו ומ
    ...."הריחוק שלנו מהבורא ית'

זו, קל לנו יותר להרגיש את ט ב ונראה שמנקודת מ
הקשר הפנימי לענין חורבן ביהמ"ק. שהרי ידוע כבר מה
שכתבו שמהות ענין ביהמ"ק איננו העצים והאבנים שבו,
אלא הקדושה שהיתה נשפעת ממנו לכל העולם כולו,

נחרבה כל קדושה - ולכל אחד ואחד, וכשנחרב ביהמ"ק 
  זו.

, פרקי מחשבהסד (להגר"י עוכמו שכתב בספר דברי יעקב 
"מהות הנשמה של יהודי פירש הרמח"ל בספר שער י)

אדיר במרום שהוא אור אלקי הבא מהשם יתברך..
ועיקר מהות ועצמות הנשמה הוא הקשר שלה להשם
יתברך ולכן זו תשוקת הנשמה בכל עת... וכמה שיותר

להשם יתברך וכמה שיותר מרגיש מחוברת הנשמה
החיות והעוצמה של הבהאדם את החיבור, עי"ז מתר

הנשמה.. ובתוך נשמתו של כל יהודי יש השראת שכינה
אמנם בזמן שיש ביהמ"קוזה בכל הזמנים והמצבים, 

השראת שכינה זו שבתוך נשמתו של כל יהודי הרבה
תיותר חזקה והשראת שכינה זו מוסיפה עוד עוצמה וחיו 

בנשמת היהודי וממילא גם נוסף בתשוקה העזה של
וע"י סילוק חלק השכינה הבא ם יתברך, ש ה היהודי ל 

מכח ביהמ"ק מהנשמה של יהודי ממילא נחלש כח
הנשמה וגם נחלש הרגשת הקשר של הנשמה להשי"ת

  והמשיכה להשי"ת". 
ונמצא שזהו הפתח להרגיש את הצער והאבלות בימים

לראות היכן אנו עומדים ביחסאלו, וביום ת"ב בפרט, 
ל קושי וכל חסרוןכשלקשר שלנו עם הקב"ה, ולדעת 

  שיש לנו להתקרב אליו ית', נובע מחסרון ביהמ"ק.
ואמנם עצם הצער על החורבן הוא עצמו מקשר אותנו

(ח"ג עמ' רצט)לרוחניות, וכמו שכתב בספר שפתי חיים 
כשם שאפשר להתקרב אל השי"ת ביוהכ"פ, ע"י כפרת

עוונות המיוחדת שזוכים ביום זה, שהיא מרוממת אתה
נת לו סיוע להתקרב אל השי"ת, כך אפשרתוהאדם ונ

ע"י עבודת האבלות עללהתקרב אל השי"ת בט' באב 
ירושלים, הרגשת חסרון שכינה בישראל, ומאידך לראות
את הסתר הפנים בבריאה. ועד כמה שאדם יתבונן בזה,

פנימיותו, בכך גם תגדלומשקיע בעבודת ה' זו את כל 
איפה להתקרב אלש ה צערו ויגונו, ומאידך גם תגדל בו 

  . השי"ת ע"י עבודה זו" 
וגם מבחינה סגולית הדבר משפיע, וכמו שכתב עוד

"ובשעה שמצטער האדם על(שם) בספר דברי יעקב 
החורבן ומתפלל עליו, עי"ז מתקשרת נפשו לבחינת

ל ביתהארת בית המקדש ומקבל הארה מסוג זה ש
ואף המקדש שמסייעת הארה זו ליתן חיות זו בנשמתו

ן זה ההארה בשלימותה כמו בזמן שיש בית המקדשיאש
אבל גם החלק הזה הנעשה ע"י תפילה זו הוא רב מאד". 

  ההתעלות מת"ב וההמשך לימי השנה 
הנה אמרו חז"ל שיום ת"ב נקרא "מועד", והיינו שעל

"ה ולהתקשר אליוידי יום זה יכולים אנו להתקרב להקב
יחוקרה(וכמובא לעיל שזהו מתוך הרגשת החסרון ו

מאיתו ית'). ואם נעבוד כראוי את עבודת יום זה, נזכה
לקנות בנפשנו את הרגשת חסרון זו, ואז נהיה מוכנים
להגיע אל ימי הרחמים והסליחות והימים הנוראים שהם
מהוים את ההמשך של תקופה זו, וכמו שכתב בספר

שחז"ל סידרו לנו בימים אלו סדר (עמ' מ)ת ה' שערי בי
פירושו, ידיעת אבלותדמה, תשובה, "חנשל אבלות, 

והכרת מצב ההפסד לאשורו, איזה טוב היה לנו בעבר,
ומה הפסדנו כיום. וכתוצאה מזה בא הרגשה של שברון

, פירושו, לראות מה הם הנקודותנחמה לב, בכי והספד.
אות שאפשר לבנות על ידםהטובות שנותרו בידינו, ולר

, זוותשובה ונחמה.  דמחדש, והתבוננות זו גורמת לעידו
היא הצורה איך לבנות מחדש, לעזוב את הדרך שבגללה
הפסדנו, ולבחור בדרך חדשה שעל ידה נוכל לבנות

[וזו היא הדרך היחידה והמוכרחת לבנין העצמי שלמחדש. 
ר על זה. אךהאדם. להתבונן בשפלות מצבו ולהתמרמר ולהצטע
שיש בידו האמיד אחר כך להתבונן במעלותיו שיש בידו, ויר

  ". לתקן, ולהתעודד ולשמוח בזה. ולטכס עצה איך לפעול בזה]
יעזרנו ה' לעבוד כראוי את עבודת ימים אלו, ונזכה לכל
ההתעלות הרוחנית האפשרית ועי"ז נזכה שיקויימו בנו

רואהדברי חז"ל "כל המתאבל על ירושלים זוכה ו
בשמחתה", וידוע מה שפירשו "זוכה ורואה" בלשון

כבר כעת נתקן חלק מהחורבן, ומתחילה הדרךש הוה,
אל הגאולה השלמה שנראה את ביהמ"ק בבנינו

    ותפארתו במהרה בימינו אמן.
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  "ושמרתם"משום  רלהיזהיש  טיוליםאיזה מ
  חמירא סכתא מאיסוראא. 
לידי סכה, ויש   זהר מכל דברים המביאיםיש ליכן על ד  סע' ה) קטז 'סי  (יו"ד  רמ"אכתב ו .חמירא סכתא מאיסורא (י.) בחולין יי"לק

  . ס או לסכן פשו בכל כיוצא בזהעל האסור לסמוך ו ,ק סכה מלספק איסורספל לחוש יותר
שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד ותן לו שלום ולא החזיר לו שלום, א"ל ריקא והלא  מעשה בחסיד א' (לב:) בברכות יו וכבר ש

  ", ע"כ. מאד לפשותיכםם רתושמ"  (פס' טו)" וכתיב רק השמר לך ושמור פשך" (דברים פ"ד פס' ט)כתוב בתורתכם 
כתב  שעמד בזה ו (או"ח סי' סו ס"ק א) בט"ז ומציוצ"ע איך הכיס אותו חסיד את עצמו בסכה ועבר על "ושמרתם". אלא דבאמת 

כיון שהיה בטוח שיקבל תשובתו ד  (סי' קד ס"ק א) במ"אוכ"כ  .דע שיפייסווה יימשום שה "ושמרתם"אותו חסיד לא עבר על ש
יש לומר דאסור להכיס עצמו לחולי  מ"אהו הט"זדאף לפי דברי  'ור. (שם ד"ה מעשה בחסיד) הצל"ח 'וכעין זה כת. ידשפיר עב

  .המובא לקמן דברי מלכיאלה שםמש"כ בועי'  . ועיין ,כשיודע דאיכא תרופה לחוליו, דאין זה דומה ממש להא דאותו חסיד
  מהתורה או מדרבן -ב. איסור להסתכן 

 כהמהרש"א ה"ל מוכח דאותו שר אמת הוציא מפיו, שהמסכן עצמו עובר על "ושמרתם". ודלא והמ"א ט"ז ה רימדב עכ"פו
אדם עצמו הבשמירת פש שכתב שהאי דושמרתם מאד לפשותיכם איירי שלא אמין בשום תבית פסל ולא איירי קראי  (שם)

שהרי למדו מהמעשה דאותו חסיד ה"ל  ,רסי' א ד"ה הצעיר)( וברשב"ש (מצוה קיח) בזהר הרקיעוכדעת הט"ז מבואר  ., עיי"שמסכה
  . שלא לעשות כל דבר שיש בו "סכה" מן התורהשאו מוזהרים 

זהר בדבר  י"כל מכשול שיש בו סכת פשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממו ול שכת'(רוצח פי"א ה"ד)  הרמב"םוכן ראה מדברי 
(ס"ק  בביאור הגר"א 'ועי[ .(חו"מ סי' תכז סע' ח) השו"עפסק  ןוכ" וכו'הסיר ביטל מ"ע א ל יפה יפה שא' השמר לך ושמור פשך ואם

(דברים  והעמק דבר (ח"א סי' כ אות ה) המרחשתוכן קטו דברכות ה"ל.  הגמ'שצייו כמקור לדין זה ות כ) א(שם  ובבאר הגולה ו)
  . ]' מא)מעממח -(ח"ב ל"ת מז לרס"ג בגרי"פועי' , שהוי מה"ת פ"ד פס' טו)

כתב על דברי השו"ע ה"ל שאיסור זה הוא מדרבן ואסמכיהו אקרא א" קים להו שהם  (שם אות ע) באר הגולההולם א
תמה על הרמב"ם דמקרא דהשמר לך אזהרה לשמירת הגוף לא  (מצוה תקמו אות יא) ח"במו. מדאורייתא ואין לוקין עליהם, ע"כ

 .ם ומהפכים דברי אלקים חיים, וצ"ע. אך בודאי מצא באיזה מקום ועלם מאתו, ע"כיישמעו. ועל אותו שר לא קשה כי הם מ
   .שדבר שיש בו סכה 'משמע' דהוה דבר תורה מקרא ד"ושמרתם" ' שכת (יו"ד סי' פד מ"ז ס"ק ב) בפמ"גשו"מ 

שאין בו סכה משמע  "קזיהל"המכיס את עצמו ו[ .בואר מה"ל שהעיקר להלכה דאיכא איסור תורה להכיס עצמו ל"סכה"מ
(יבמות יג: ד"ה   בערוך לרו ,):(צא ב"קעי'  איכא,ד י"ל משום בל תשחית דגופאד אאל. "מרתםשו"מטעם  דלכו"ע אין בו איסור

אע"פ ש"מזיקין" מברכים   הםשקט שדברים שהין מ (סי' רב ס"ק כז) מהמ"בוכן משמע  .דרכ" – כ"גר ותליובגעי' ו, דאמר)
ומשמע דאף משום בל תשחית ליכא, ואפשר דכיון דהה ויש בו תועלת מזה ליכא משום  ,ין קסעברשיעי  בר דלאת. ומסהםעלי
אלא  ,דודאי אסור לאכול כל דבר המזיק לאיזה מחלה משום ושמרתם לפשותיכם(ח"ב סי' ג אות ב)  בדברי מלכיאל. שו"מ ב"ת

והעין דהוא רק מצוה דרך כלל שישמור כל אחד את   לם,כואאסור לשולא מציו  'ושמציו בש"ס דברים שקשים למעיים וכד 
פשו מדבר שיכול להזיק לבריאותו והכל לפי העת והאדם, והרמב"ם בפ"ד מרוצח מביא רק דברים הכוללים שזכרים בש"ס 

   השייכם בכל עת, ע"כ].
אלו הן: , ושיש בהם סכת פשות י  מפ מיםכאסרו חהרבה דברים כתב דו) -ה "א ה "יפ רוצח ( רמב"ם ה לא דאכתי צ"ע בזה שהרי א

איברא  .משמע שדברים שיש בהם משום סכה אין בהם אלא איסור דרבן ., ע"כוכו'לא ישתה מים מגולים שמא שתה מהן חש 
כמש"כ הרמב"ם לפי זה שצריך להזהר בדבר יפה יפה ו הוא דאורייתאאיסור ודאי ב"ם מדאף להר כתב  ב) ק"(סי' יג ס  "שתבאשה
אין בזה אלא איסור קט כפשט לשון הרמב"ם ד א) אות(יו"ד סי' קטז  לבושה אבל. ("ואסרו חכמים" לאו דוקא הוא) לך וגו' רמשאמר הש

, (ומשמע מדבריו דאפי' סכה גדולה) זאתכי התורה התירה  לסכן עצמושרי  פרסה לצורך מ"מ ד (יו"ד ת' ססי' י)  בוב"י[ועי'  .מדרבן
שמותר להתפרס אף   (חו"מ ח"א סי' קד) באג"מ 'ועי ."ק יד. ד"ה שוב)ו (מ הקרן אורהוכ"כ  ."ח ססי' תכח אות יא)וא ( ב"זא הוהביאו  .עיי"ש

   .]לצורך מצוה ןלעין להסתכ בגליון פ"ח ועי'  אופן רחוק.בכשאיכא חשש סכה 

  ג. חילוק בין סוגי הסכות 
שהסכה ממשית י"ל דאיכא איסור דאו', אבל היכן דאיכא רק  ןכהית, וו ולומר דאין כל המידות שובין סוגי הסכות  לחלקיש ו

 מ"ובחומאידך  ,דרבןמ איסור שהוא 'שהרי לעיל כת ,סותרים לבושה"כ דברי לדא כן כ לומר"וע חשש סכה י"ל דהוי מדרבן.
  (חו"מ ח"ב סי' עו)  האג"מ כןו .דכתיב השמר לך ושמור פשך 'דאועבר על איסור  אומר הריי מסכן עצמידכל ה 'כת )יא(אות  ו"תכ 'סי
במחת  וכן מצאתי  .סכה אסור מדרבן חשששהעשה והלאו שהביא הרמב"ם ה"ל הם מן התורה, אבל כשאיכא רק  לחלק 'כת

במעיל  עוד ועי'[ ., ודו"ק](סי' קטז ס"ק ט) בדרכ"ת , ועי'ליישב כדרכיו 'שעמד בסתירת דברי הלבוש וכת (ואתחן סי' ז אות א) אשר
  .]אף את ביו מותר לקחת עמו סכהללכת ולא חיי' משום רשאי אדם שדהיכן   (סי' כו ד"ה וחזור) קהדצ

  האסורה  דרגת הסכהד. 
(חולין י. ד"ה  ברש"י ו ,(פד:) ביומא כמבואראזלין בתר הרוב  לאדהה לעין פיקוח פש  ,עתה יש לדון בדרגת הסכה האסורהמ

ולפ"ז לכאורה ההולך לטייל במקומות שיש בהם מיעוט סכה א"א , (אה"ע סי' ה אות ה) תורת חסדבו י' י)ס ס(ק' אה"ע  בוב"י . ועי'ן)ואי 
ן [ .הלסמוך על הא דברוב ליכא סכל( ברכותבאלא דצ"ע מהא דת(: חש כרוך על עקבו לא יפסיק  'אפיתפלתו ) פסק שו"ע ב וכן  

ולכאו' צ"ע  .(שם) הרע"ב וכ"כ .פעמים איו ושך אבל עקרב פוסק בושר דדוקא חש (שם)הרמב"ם  , ופירש')ד סע' ג"סי' קב
דכיון דרובן אין ממיתין הוי כלא שכיח היזיקא וממילא כתב  (פסחים אות לב) בץ שיעוריםוקוב  דהרי לא אזלין בפק" בתר הרוב.

  .]ועי' מש"כ בזה בגליון קצ"א .)גה דה  שש"כ פל"ט( הגרשז"א זצ"לט יש לסמוך אהא דשלוחי מצוה אין יזוקין, ע"כ. וכדבריו ק
  . ט סע' ז) (סי' רי  שו"ע 'עי, שהרי לא מציו איסור לסוע מעיר לעיר אע"פ שהדרכים בחזקת סכהאלא שדבר זה א"א לאומרו 

ה  " ד  ס 'סי (ק'  הרע"אכבר כתב ו  .(יד.)"ק במו כמבואר ומבואר בחז"ל שיצאו לצורך טיול למדית הים ולא חשו לסכה שבדרכים 
מחמת  להתיר איסור(ושם איירי לעין  גדר ספק סכהאיו בסכה  המקרים איכא משום הסתעפותועל צד הריחוק כל שד ולע"ד)
ות דספק שאיה קיימת בהווה, אלא רק עתידה לקר (אהלות סי' כב ס"ק לב) בחזו"או (יו"ד ת' ססי' רי) בוב"י מבוארוכעין זה  .סכה)
, ע"כ לחלק כ"ל אע"פ שאין הסכה לפיו מבואר דלהסתכן לצורך טיול אסור )שם"ד (יו שבוב"יע"פ או[ .כלל ספק פק"ב איה 

לארץ  "כופין לעלות' לעין שכת סי' עה אות ו) ע "הא  בפת"שמובא  שם( מעיל צדקהוב (ח"ב סי' ריו) מבי"טבעוד עי' . ובין דרגות הסכה
ה איו  מ"מ ז ,סכה והולכי ימים צריכים להודות אף שיש , שה בקיץ לכפיות הולכות ובאות בשהס "בזמיו"ש ,"ישראל

   .]כל שאין בו סכה מתחדשת כופין ומתחדש 
, וכמו שמציו לעין איסורים דאע"פ דבעלמא סכת פשות "מיעוט המצוי" של איכאדאין לחשוש לסכה אלא היכן ד שמא י"לו

משכות ה י"ל ע"פולפ"ז  .א מיעוט המצוי של איסור לא סמכין על הרובכידהיכן דא  )החמירו חכמים( אזלין בתר הרוב, מ"מ
(סי' קצא  הריב"ש דלפיאלא  .בפחות מאחוז ה"ל פק" אין לחוש בחשש "עשרהאחד מדס"ל דמיעוט המצוי פירושו " (סי' יז) יעקב

תו ליכא איסור עד, וא"כ י"ל דלהמצוי בגליון צ"ב] ט ו[ועיין עוד בגדר מיע היותקרוב למחצה, ורגיל ל מיעוט המצוי איו אלא ד"ה גם מש"כ)
במקום סכה, וא"כ מוכח דאף בפחות מקרוב  מהיששים לא  במקום דאיכאשאפי'  (סי' קטז ס"ק ב) בט"זועי' [ .תורה עכ"פ עד שיעור ה"ל

  .]יכא פ"מ ל"דא קים על דבריו ולפי טעמיהםשחול (ס"ק ג) ובפת"ש (שם)בקה"כ למחצה חיי' משום סכה, אולם עי' 
לחלל  סכהספק מאלף חשיב  חדאעכ"פ ד מבואר )ס"ק ה (שם  ובמ"ב (סי' של ס"ק ג) במ"אהובא (שבת פ"ב הי"א)  במגיד משהאולם 

  . עליו השבת
ל תוך המאכל, "מ"מ דאסור להרוג השממית בשבת, ואף דיש לחוש שיפוגופא שכתב (סי' שטז ס"ק כג)  המ"אאלא דצ"ע מדברי 

 ., ע"כ. ומשמע דא' מאלף איו בכלל סכהא שכיחא היא ויכול לכסות המאכל, וגם אחד מאלף שהיא מסוכת במאכללדמילתא 
  (ו:) בב"מ  דשם "ספק" ופל אפילו לא' מאלף מהגמ' פק"לעין הוכיח ש (ח"ה סי' שצט ד"ה ולדעתי עמ' תקצג) בתשובות וההגות 'יעויו

אבל מה שכתבו המ"א והגרע"א דאחת מי אלף , אפילו אחד מאלף וכמבואר שם ברש"י ובהמה ד"ספק" פטור והיי  לעין מעשר
  . , ע"כעל צד הריחוק שיצמח מזה סכהאיו בתורת ספק פיקו" הייו כשהוא לחשוש שמא יהא סכה והוא בגדר 

 סתכן רשאי להי"ל דשאי ובכה"ג אכתי  הכס בוספק סכה שאסור לאדם לחה שבת אבל כ"ז לעין סכה הדו לעולםאלא ד
   ון קצ"א.ילכמ"ש בס"ד בגו
כמיעוט המצוי   אחוז פחות מעשרהלהחשיב גם  יש מקוםדבספק פקוח פש  הגרשז"א זצ"ל בשם )2יוה"כ פ"ו הגה ( בהליכ"ש מו"ש

הגרשז"א  שכתב  (פל"ב הגה ב) בשש"כו). זצ"ל . (ועי' לעיל בהגה בשם הקובץ שיעורים והגרשז"אדלא כמו שהעלה המשכ"י ה"ל
גים לעשות כן ולא לחוש, מותר אדם לסמוך "על שומר פתאים ה'" כי מה שקצרה יד האדם לדעת הודכל שהעולם פסק  זצ"ל

(ת' סי' לז אות ב   ובמח"ש( .לו משום סכה הרי הוא בגדר סכה דבר שהעולם חוששיןממילא ווליזהר ממו הקב"ה שומר עליו, 
" ומה לא, גם אכי בעיי הסתפקתי טובא בזה, אלא שמצד וקלעין עיקר הדבר מה קרא ספק פד הגרשז"א זצ"ל 'כת עין)ד"ה ול

וקרין ביה בכה"ג וחי בהם ולא  ""ז חשיב כספק פקרהסברא לע"ד דכל שדרך רוב בי אדם לברוח מזה כבורח מפי הסכה ה
בהלים ו "אשימות בהם, אבל אם אין רוב בהמפחדים מזה אין זה חשיב סכ.(  

דכיון דכל החולים המצאים בבתי החולים וגם בצירוף אלו שלא באו  כת'ד בעין עישון סיגריות' עו) יס(חו"מ ח"ב  באג"מ 'ועי[
 בזהועי' . בחשש כזה אמרין שומר פתאים ה', ע"כלמא שמצאו בבתיהם שלא חלו כלל לבתי החולים הוא מיעוטא לגבי אלו דע

דכל שביד האדם ליזהר איו בכלל שומר פתאים ה', שכתב ות אות קלו) בו(כת  קובץ שעוריםב עוד ועי'. (ח"ג פ"כ הגה ב) באור לציון
, וממילא הוי ומע ממהגיאין האדם חייב להואם לא ישמור את עצמו הוא מתחייב בפשו, אלא שבדברים שהם בכלל דרך ארץ 

צ"ע אי שייך למימר שומר ד )(סי' ריא ומת הדשןרהתואע"פ שכת'  ז שמר מן השמים, ע"כ.לשמור את עצמו ואכאילו אין בידו 
דדבריו אמרו   סי' יא אות ח ובסי' פט) ע(אה" בצ"צכבר כתב , (אע"ה סי' ט) הב"יוהביאו , פתאים לתלמיד חכם שהוא יודע ומכיר

בס"ד בכל בזה  ועי' עוד מש"כ  .]שומר פתאים ה'היכא דהוא חשש גמור. ועיי"ש שהוכיח מכמה מקומות שגם על ת"ח אמ' 
  . אבגליון קצ"

  -מסקא דדיא  -
כה. אבל אם אין הדרך  לו משום סכה הרי הוא בגדר ס  דבר שהעולם חוששים אסור לאדם לסכן עצמו. וכל ,העולה לדיא
, והכל לפי חוש בהם משום סכהל "העולם"וע"כ מותר ללכת לטיולים וכדומה שאין דרך  משום סכה אין איסור, העולם לחוש

  עי' בגליון פ"ח]. ,לצורך מצוהעין להסתכן בגליון קצ"א. ואות ב' ובבלעיל עי'  ,פרסה ךר . [ולעין להסתכן לצוהעין


