
 

 עבודת המועדים
 עבודת ט' הימים ויום תשעה באב

 

 תשעת הימים

"אמרו כתב בספר יסוד ושורש העבודה )ט, יב( 

רבותינו ז"ל בגמ' הקדושה, משנכנס אב ממעטין 

ראוי לאדם מאד שיתנהג בימים אלו בשמחה, ו

בשתיקה, רק דיבור הכרחי שלא יבוא ח"ו לידי 

שחוק ושמחת הלב, ויפנה לבו רק אל האבלות 

 של חורבן הבית. 

וראוי לאדם להעמיד עצמו עכ"פ בט' ימים 

שמר"ח עד אחר התענית מתענוגי אכילה ושתיה 

בכל מה דאפשר ולכוון בזה לאונן ולקונן על 

ועל שבר גדול שארע לעם קדוש  חורבן ביהמ"ק

בימים האלו ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד 

עולם... וביותר בערב ט"ב ראוי מאד לאדם 

כי כדאי הוא למעט סעודתו בכל מה דאפשר... 

בית אלקינו יתברך שמו ויתעלה למעט מתענוג 

 ."כל דהוא

ויש להתעורר מדברים אלו, שבימים אלו 

ל חורבן שמקיימים את הלכות האבלות ע

ביהמ"ק, שעלינו להרגיש את פנימיות הדברים, 

ואף אם הגוף מרגיש בקושי מ"מ "כדאי הוא בית 

אלקינו להתאבל עליו". וביותר שידוע מה שאמר 

המגיד לבית יוסף )הובא בדרשות מוהר"ח 

שאם היית יודע ומרגיש "שבסוף נפש החיים( 

גודל צער השכינה כביכול מעוונותיך, לא היה 

ך שום דבר מאכל, ולא היה לבך נוטה ערב לחכ

 .ליתן שום מאכל בפיך מגודל המרירות על זה"

ואף אם אין אנו אוחזים בדרגה זו, עכ"פ בימים 

אלו, שבלאו הכי נוהגים אנו באבלות, לא נותר 

לנו אלא להכניס את הלב והרגש. ובזה כבר נהיה 

 בכלל "המתאבלים על ירושלים".

 ענין ומעלת התענית

 - נית כקרבן, שאז האדם ניזון מהמחענין התע

גם כוונת התענית הנה הוא דמיון הקרבן. והענין "

הוא, כי אע"פ שמצינו שהאכילה כשהאדם מכוון 

בה היא כוונה גדולה עד מאד, עכ"ז הארתה היא 

מתתא לעילא ועולה העשן וריח הניחוח מעשיה 

ליצירה... שע"י אותה הכוונה הנכונה שמכוון 

ה הנאת האכילה ההיא מתתא בעת אכילתו עול

לעילא, מן הכבד ללב ומן הלב אל המוח שהוא 

 העליון אשר באדם.

ואמנם סיום הקרבן הוא, שאחר שעלה הריח 

הניחוח למעלה, אז יורד שפע גדול מעילא לתתא 

ואל סיום הזה מן המוח העליון עד סוף המדרגות, 

הוא דומה ענין התענית, כי ביום התענית אין 

ממטה למעלה, רק אדרבה המוח אכילה עולה 

משלח מזון מעילא לתתא לכל האיברים, מן אותו 

המזון הרוחני שהוא חלקו של מוח, והמזון הרוחני 

ההוא מוריד ומחלק ביום התענית לכל האברים 

כולם, וצריך שיתכוון המתענה ביום התענית אל 

 האריז"ל, שער רוח הקודש דף ז:() ".כוונה הזאת

 - לעורר רחמים מתוך צער ענין הצום הוא כדי

בפשטות, מובן תכלית הצומות אינה מובנת, "

ובמיוחד אצלנו כאשר אדם צם הוא בדרך כלל 

לא חש בטוב, קשה לו להתבונן ולחשב דרכו, 

קשה לו לחשוב איך לחזור בתשובה, מה גם 
יש ביטול  -שבדרך כלל לומדים פחות בצום 

 תורה.

שכאשר הבנה אחת בזה היא, )עפ"י הקדמונים( 

אדם אוכל כח חיותו מגיע מהאוכל, אבל כאשר 

הוא צם כח החיות שלו מגיע מהמח, זוהי חיות 

 אחרת לגמרי, זוהי חיות עם השכינה.

אך יש לומר בפשטות, שהמטרה של צום היא 

שיכאב לאדם, שהאדם יהיה בצער ויתייסר, 

וכאשר יהודי נמצא בצער הוא מעורר רחמי 

 שמים מרובים.

צרה או צער, אל לו לחכות  כאשר לאדם יש

לתפילת שמונה עשרה לבקש ישועה מאת ה', 

אלא מיד יצעק ויזעק, שהרי זו עת צרה לבנו של 

הקב"ה, ומצב זה מעורר רחמים, וכשנפתחים 

שערי רחמים זוהי שעת רצון, בה יוכל להשיג כל 

 הגר"ש פינקוס, שיחות פורים עמ' קיט() ".מה שיבקש
 מהות הצער בתשעה באב

הגר"ש וולבה )עלי שור ח"ב עמ' תיא(  כתב

"'אין אומרים תחנון בת"ב ואין נופלים על פניהם 

משום דמקרי מועד' )או"ח תקנט, ד(. אדמו"ר 

)ר' ירוחם זי"ע( אמר על זה דבר עמוק: "ישנם 

וישנו מועד  -שלש הרגלים  -מועדים של קירוב 

 של ריחוק, וזהו ט' באב". 

עד על ריחוק ויש להבין איך שייך לקבוע מו

כאשר אדם מהבורא... ועומק העניין הוא זה : 

עומד על עצמת ריחוקו ממנו ית' הוא מבחין: 

אמנם רחוק, אבל יחס יש כבר בינו לבין בוראו, 

  בס"ד

 מיקתאע תאמעש

  בדברים המותרים בתשעה באב האם מותר ללמוד בעיון
 כתיבת חידושי תורה.ו.  בערב ת"ב. ה.לימוד בעיון.  ד. לימוד בהרהור. ג. ות"ב. חובת ת"ת בימי אבלו ב. איסור ת"ת בת"ב . א.

  בת"ב א. איסור ת"ת
אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד  ,באבת הנוהגות באבל נוהגות בתשעה כל מצו)ל.(  תעניתבנינו ש

 (י"טפתהלים )ותינוקות של בית רבן בטלין משום שנאמר  .אבל קורא הוא באיוב ובדברים הרעים שבירמיה ,ובמדרש ובהלכות ובאגדות
ת"ת הויא מצוה מה"ת ד דאע"ג ביארש קנט()ח"ג סי' ת ברדב"ז 'ועי. )סי' תקנד סע' א( השו"עוכן פסק  ."פקודי ה' ישרים משמחי לב"

הלכות אבלות. נמי דמותר ללמוד  )סי' רי אות א( בקשו"ע ']ועי תעשה. ואל בשב מה"ת לעקור דבר חז"ל מצו מ"מ ,ואבלות היא מדרבנן
 )מע' אבלות אות כה( בשד"ח וכ"כראוי לעשות כן. וללמוד בהם לא נאסר ד )מו"ק כא:( מאיריהולענין ללמוד בספרי מוסר בימי אבלו כתב 

רגיל ללמוד רבע שעה מוסר ללמוד גם בימי התיר למי של)דברי סופרים קיצור הל' אבלות עמ' ג אות כג(  החזו"א. ודעת ספר נוה שלוםבשם 
 [.בזה בכל גוונא לאסור )ח"ג פכ"ט הגה א(האור לציון דעת אולם . אבלו, ע"כ

 ות"ב ב. חובת ת"ת בימי אבלו
אלא דהתירו אם רוצה לגמרי או דחכמים פטרוהו  ,משום לתא דמצות ת"ת ללמוד בדברים הרעים חייבהאבל  אםנחלקו הפוסקים ו

דאין חיוב לימוד  )סי' תקנד אות א( בערך השלחן הובא)יו"ד סי' שפד אות ד( בשבט יהודה  דעת בעל המטה יהודה ללמוד בדברים הרעים.
דודאי איכא חיוב ללמוד בדברים  ג(-)ח"ב סי' רמ אותיות ביציב  דבריה אולם דעת .תורה לאבל, ולימוד בדברים הרעים אינו אלא רשות

 מהריטב"אהוכיח  (85הגה )הליכות שלמה תפלה פ"ז  הגרשז"א זצ"לד לאא .)אשרי האיש או"ח פע"א אות כא( הגריש"א זצ"ל פסקכן ו. המותרים
בלקט  ']ועי. בין המצרים סי' ב אות יב( "ד)אס שד"חב ועי' .א( הגה)ח"ג פכ"ט  יוןוהאור לצ )שם אות י( הכה"ח וכן פסקודפטור לגמרי.  :()מו"ק טו

 דרך שרי דהוי בסתם דתהלים כת')סי' תקפד א"א ס"ק א(  הפמ"גאולם  .לים רשאי לומר אף בטב"אדהרגיל לומר תה)או"ח עמ' קיב(  יושר
 שרי בקשה דרך שאומרים כיון ל"דס במנחה רק תהלים א"שא נוהגין דבפוזנאס"ק ו(  שם) המ"א ע"פ 'כת )סי' תקנד ס"ק ז( המ"בותחנה. 
 הגרשז"א זצ"לדעת למעשה במנחה. ו אף תהלים לומר דאין החיים הדרךבשם  )אות ח( בשער הציון. אלא דעיי"ש במנחה םלאומר

בשם  )אבלות עמ' ג אות כה( ברי סופריםבד. ועי' דדוקא מי שרגיל רשאי )אבל בערב תב"א אחר חצות מותר בכל גוונא( (הגה כז)הלכ"ש, תפלה 
תיר לומר תהלים וי"א אמר בשם החזו"א דבט"ב ה שהגרח"ק שליט"אעבור חולה. אלא  דאבל אסור לו לומר תהילים אפי' החזו"א

  [.שט אות ח( )ח"ה סי' ובתשובות והנהגות )מע' ו ריש כלל טו(בשד"ח  ועי' עוד בכל זה לאסור. )שם( האור לציוןודעת  בשמו שאסור, ע"כ.
 ג. לימוד בהרהור

. אולם דעת [)סי' תקנד ס"ק ג( בנהר שלוםו )לחו"י סי' פה(במקור חיים ]ועי'  דאבל רשאי ללמוד בהרהור )ח"ב עמ' צב( לקט יושרה דעת הנהו
 משום מאי אטעמ אאבל לא אמרינן כן דהכלמ"מ לענין ת"ת  ,דהרהור לאו כדיבור דמי בעלמא דאע"פ דקיי"ל)סי' רא אות ב(  מהרי"לה

]ומ"מ כתב  .)שם סע' ג( השו"עוכן פסק  ההרהור, ע"כ. מן הוא השמחה ועיקר, טפי ופעמים, במדבר כמו שמחה איכא ובהרהור, שמחה
)סי' תקנד  במ"אעי' אלא ד .לו, ע"כ וצריכין, הוא אלא אחר אין אם, אותו לשואל ו"הא לפסוק דיכוללענין אבל  )סי' שפד סע א( הרמ"א

 לדון ואסור ,כהרהור הוי דהוראההרמ"א שם,  ש"כמ עכשיו הצריך לחולה לא אם הוראה להורות דאסורשכת' לענין תב"א ה( ס"ק 
לו,  צריכים כרבים דהוי דשרי אפשר לדרכם שנחוצים למחר עד להמתין יכולין ד"הבע אין אם מיהו תורה היינו דדין ממונות דיני
מהרמ"א כדמוכח  ,עכשיו בת"ב שואלדוקא חולה הצריך עכשיו אלא ה"ה כל הוראה שצריך ללאו ו .)שם ס"ק ה( המ"בוכן פסק  ע"כ.

 להשיב ומחוייב ו"הא שאלות כל להשיב רשאיאבל דרב אות ו(  יו"ד שם) בערוה"ש שהוא מקור דברי המ"א, וכן הוא ()יו"ד סי' רפד סע' א
 [.)ח"א ססי' פד( במהרש"םועי'  .עינו, ע"כ ראות לפי הכרח כשיש לא אם בזה לעסוק לו שאין נראה תורה ודברי הגט סידור אבל

 ד. לימוד בעיון
  קא בבקיאות ותו לא.ואף בעומק רשאי ללמוד או דהאם  ,עכ"פבדברים שמותר ללמוד בהם  יש לדוןו

 בפירושש אלא ,שרינמי  איכה בפירוש דאע"פ דשנינו דמותר ללמוד באיוב באמת ה"ה )סמ"ק סי' צו עמ' סא אות רט( פרץ רבינוה דעת הנהו
 .כ"ע ,אסור "סברא" לענין אבל דוקא "קורין" ואמרינן טפי עמוק דהוי משוםאסור  איוב

 דאטו ה בעלמא בלבדדודאי לא התירו בקריא, מגלחין אלופרק ו, איוב רושפיבגם  כתב דמותר ללמודרא(  )סי' ל"מהרי תשובתבאולם 
 למה מבין שאינו מאחר וכי, דבר שום מבין אינו אם שירצה מה יקרא וא"כ, פיהםמ שמוציאין מה מבינים שאינם עסקינן בשופטני

ומבואר דמותר ללמוד בעיון . )שם סע' ב(בשו"ע , ע"כ. וכדבריו פסק דעדיף שכן מכל עיון בו שיש משום ואי. הפירוש מתוך ילמוד לא
נושא ינו נושא ונותן עם אחרים. ומשמע שבינו לבין עצמו שכתב דאבל א )יו"ד סי' שפד אות ד( הלבושמדברי  משמעבדברים הרעים. וכן 
 .המובא לקמן הא"רונותן, וכמו שהוכיח 

 אחר מ"מ עתה לו הוא שצערדאע"פ  ,אסור ללמוד בתשעה באבללמוד  רגיל שאינו במקוםאף דשכתב  ב( ק"ס )שם ז"בט עי'ד אלא
 שילמוד היינו ללמוד דמותר במקום' דאפי ל"נ זה ומטעם ,דמילתא סופה בתר נןואזלי שמחה לו יהיה הפשט ויבין עצמו שיטריח
דלימוד . מבואר מדבריו לו, ע"כ שיתיישב אחר שמחה לו שיהיה מטעם אסור בהרהור' ואפי פלפול דרך לא אבל םדברי של בפשוטן

 מותר בעיון. ובדברים המותרים אינ
 הרעים בדברים' אפי ותירוץ שיאוק או דרוש איזו ללמוד ראסו הוא משום שמחה "אבכתב דכיון דאיסור ת"ת בת ה( ק")ס במ"אוכן 

)יו"ד סי' שפד  בברכ"יועי' )ס"ק ד(.  והמ"ב קסה אות י( כלל השמחה )שער אדם החכמתוכדברי הט"ז והמ"א פסקו  לו, ע"כ. הוא הששמח מפני
 דין או וטריא שקלא בענין שמחדש ומה, עצמו לבין בינו נמרץ בעיון אבלות בהלכות דלומ היה אבלו בימי מהגדולים שאחדאות ג( 
 התירו ולא, מזו גדולה תורה לבעל שמחה אין ומחדש בעיונו שמעמיק כיון דודאי, עבד שפיר לאו ההדיוט ולי. ספר על ומעלה כותב
  באב, ע"כ.' ט גבי בפירוש האחרונים כתבו וכן. והשמועות הדינים פשטי ללמוד אלא

 שחמור איוב פירוש הא ועוד. ע"וצ, הנ"ל הלבוש ש"ממ הכי קצת משמע דלא )אות ד( א"רה יההט"ז ודעימ לא דכבר הקשה על דבריא
 ז"והט א"המתמה נמי על  (א ק"ס תקנד' סי) מרדכי במאמר וכן .)מ"ז שם( בפמ"גוהביאו  ., ע"כדמותר ל"קימ"מ וכמבואר לעיל  הוא

 השו"ע פסק כבר הא, א"המו ז"כהט משמעהנ"ל הרבינו פרץ  ידמדבר ונהי. תר אף בכה"גוהמהרי"ל שהתיר בפירוש איוב דממ מוכחד
 דאפשר, היכא לדבריהם לחוש יש ולכן. נגדם להקל ש"וכ האחרונים גדולי על לחלוק כדאי איניהרי ש ע"צ למעשהו ,ל"מהריכה (שם)

 . ע"כ
לימוד לבין  ,הנלמד דשרי ניןהבנת עומק העב, ע"כ לחלק בין לימוד בעיון מהרי"ל הנפסק להלכהוליישב דברי הט"ז והמ"א מה

. וכן נראה [להבין דבר מתוך דברדהיינו  , ופרש"ידהקב"ה נתן למשה פלפולא דאו' )לח.( בנדרים]עי' דבר מתוך דבר דאסור דזה עיקר השמחה  להביןבפלפול 
 קושיא אבל ,לו הוא צער אדרבה, שרי וחמור דעמוק ע"גא ואיוב איכה שכתב ליישב אליבא דהט"ז דפירוש )א"א ס"ק ה( מהפמ"ג

 כ"ג קושיא איזה הדין והוא, מעולם שמחה טעם טעם לא הספיקות התרת שמחת טעם שלא מי החכם כמאמר, לו היא שמחה ותירוץ
 לו, ע"כ. שמחה

 "אובטב באבלות פלפול איזה ללמוד לכתחלה לישב שכתב דכוונת הט"ז והמ"א לאסור אות ה() יו"ד סי' שפ"דב בערוה"ש מבואר וכן
דחה דברי הברכ"י שחלק על אותו  עיי"ש דעפ"זו ע"כ. ,כמבואר במהרי"ל טפי עדיףודאי שרי ו בעיון ללמוד שהותרו, אולם בריםבד

 האבד דבר לך ואין ישכח שלא כדי לכותבם ומותר תורה חידושי איזה לו שתתחדש בהכרח גדול אדם והוא בעיון שלומד כיוןד ,גדול
 אסרו לאד ,דממילא שמחה זהו שמחה משום ואי זה מטעם מ"בחוה תורה חידושי לכתוב יםמהגדול אחד שהתיר כמו ,מזה יותר

 ממילא באה והשמחה לו שהתירו מה אבל השמחה עצם שהיא התורה לימוד כמו שמחה של מעשה לכתחלה יעשה שלא אלא לאבל
ה מאוד לת"ח הלומד שבע"כ השכל יחשוב אמת הדבר קשדב 'שכת)אות ד( באו"ח סי' תקנ"ד בערוה"ש ]ועי'  מעולם, ע"כ. נאסרה לא

דוודאי טעם ומתיקות התורה יש בכל דברי תורה אף בדברים הרעים אלא שהצער מבטל  וע"כ י"ל ,קושיא ותירוץ וכיוצא בזה
 .[, ע"כהשמחה א"כ אף אם מחדש איזה חידוש עכ"ז לא נתבטל הצער של הצרות

יק לשון ודמ]וכן  אסורשאלה ותירוץ מוד דבר מתוך דבר מתוך פלפול יל ם שרי, אבלמעתה יוצא דלימוד בעיון בדברים המותריו
דברי סופרים קיצור הל' אבלות דינים והנהגות ממרן החזו"א )החזו"א  וכן דעת. שכת' אבל לא ילמד "דרך פלפול"[ )שם ס"ק ד( המ"בו המ"א ,הט"ז

דמה שאסרו ללמוד בעיון אין הכוונה  )הלכ"ש פט"ו הגה א( ז"א זצ"להגרשדעת כן ו בעיון. 'דמותר ללמוד בדיני אבלות ואפי עמ' ג אות כד(
להקל ללמוד  )שם(האור לציון ]ודעת  .ומה שאסרו הוא רק להעמיק בד"ת יותר מכך, ע"כ ,שילמוד רק מקופיא ובשטחיות אלא ילמוד בהבנה

 (דד סע' )יו"ד סי' שפ השו"עפסק  כבר דהרי ,נמי בחברותאיש לדון האם מותר ללמוד הנה ו] .ודו"ק ,בעיון למי שבלא"ה יתבטל לגמרי מלימודו[
דאסור שכת'  נד ס"ק ב(קת)סי'  במ"אועי' , ע"כ. בינו לבין עצמו, אבל אינו לומד עם אחריםלענין אבל דרשאי ללמוד בדברים הרעים 

דאפי' )שם(  החזו"אדעת ראיתי דלא דלפ"ז י"ל דה"ה בנ"ד דאסור ללמוד עם אחר. או ."ד סי' שפ"דוללמוד כלל עם אחרים כמ"ש בי
  .[, וצ"ע)קרא עלי מועד פ"ח הגה ד( הגרח"ק שליט"א והגרנ"ק שליט"אוכן דעת עם עוד אחד רשאי ללמוד. 

 ה. בערב ת"ב
ססי' תקנ"ג מסתבר דאפשר להקל ללמוד  ברמ"אומ"מ ערב תשב"א אחר חצות דנוהגים ללמוד דברים המותרים בלבד כמבואר 

במ"ב כסברת המקילים לגמרי בזה, דהרי על מנהג זה כבר רבו החולקים עליו, עי' ו דרך שאלה ותירוץ בעיון בדברים המותרים אף
 . )הלכ"ש פט"ו אות א( הגרשז"א זצ"לדעת  שו"מ שכןשם. ו ובביאור הלכה

 ו. כתיבת חידושי תורה
ויליף לה מכתיבת חי' תורה בחוה"מ דשרי  ,שרילו שהתחדשו תורה בדברים  דושילמדנו דאף לכתוב חיהנ"ל  הערוה"שמדברי  הנהו

כמבואר בסימן  יני אבלות למדו חז"ל מדיני חוה"מדאע"פ דכמה פרטים בלכאורה צ"ע ע"ז, ד(. וכחםמשום דבר האבד )דשמא יש
 אבל ת"ת דנאסר משום שמחה י"ל דלעולם אסור.  'ש"פ, היינו לענין איסור מלאכה וכדו

 רק תלוי דשם מ"לחוה דומה אסור לכתוב חי' תורה, ואינו דודאי)האלף לך שלמה יו"ד סי' שיב( "ל הגר"ש קלוגר זצ וכן העירוני מדברי
)סי'  בשערי תשובהחידושיו, ע"כ. וכ"כ  לכתוב גם אסור ודאי שמחה דבר כל דאסור אבל בימי אבל בחידושיו מותר ולכך האבד בדבר

 לו היא דשמחה תב"א שאני הפוסקים להתיר, נקטו דבחוה"מ אע"ג ב,"בט לכותבו אין חידוש איזה לו שנתחדש דמי תקנד ס"ק כ(
דמי שיודע בעצמו  )מע' בין המצרים סי' ב אות י( בשד"חשישכח, ע"כ. ומ"מ עי'  חשש ואין' א יום רק שאינו וגם תורה חידושי כשכותב

"כ, ע"כ. מיהו נראה דכ"ז לענין "חידושי שודאי ישכח עד הלילה יכול לציין מה שחידש ראשי דברים כדי לעורר הזכרון ולהעתיקו אח
  .תורה", אבל דברים המותרים ללמוד בהם בעיון מותר לסכמם בכתב ]דאין זה בכלל "חידושי" תורה[, ודו"ק

 -מסקנא דדינא-
 אבל קורא הוא באיוב ובדברים ,ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות נ"ך,אסור לקרות בת "בבתא' העולה לדינא, 

מותר ללמוד אף ב'  וכן מותר ללמוד הלכות אבלות והלכות תשעה באב. .ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם .הרעים שבירמיה
א שמותר לכתוב חידושי תורה שהתחדשו לו במקרה "י ג' בעיון בדברים המותרים, אבל לימוד מתוך פלפול שאלה ותירוץ, אסור.

"ב(, ויש אוסרים, וכן עיקר. ומ"מ מי שיודע בעצמו שודאי ישכח עד הלילה יכול לציין מה )אע"פ שאסור ללמוד בדברים אלו בת
 ודברים המותרים ללמוד בהם, מותר לסכמם בכתב. .שחידש ראשי דברים כדי לעורר הזכרון ולהעתיקו אחר כך

 ג| ה'תשע'' דברים| פר'   ק"נגליון 
 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב

 



 

משא"כ כאשר אבד לו חשבון על נפשו ששם אין 

כל יחס... בעמדו על הריחוק הוא מצטער על 

הריחוק, אבל הוא עמד על האמת, ונקודת האמת 

 ... הזאת כבר מקרבתו אליו ית'

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 

ננסה בט' באב לעמוד על בנו. צחשבון על נפשנו ומ

  ...."כל עצמת הריחוק שלנו מהבורא ית'

מבט זו, קל לנו יותר להרגיש את ונראה שמנקודת 

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, ולכל אחד ואחד, וכשנחרב 

 נחרבה כל קדושה זו. -ביהמ"ק 

אבלות ונמצא שזהו הפתח להרגיש את הצער וה

בימים אלו, וביום ת"ב בפרט, לראות היכן אנו 

עומדים ביחס לקשר שלנו עם הקב"ה, ולדעת שכל 

קושי וכל חסרון שיש לנו להתקרב אליו ית', נובע 

 מחסרון ביהמ"ק.

ואמנם עצם הצער על החורבן הוא עצמו מקשר 

)ח"ג אותנו לרוחניות, וכמו שכתב בספר שפתי חיים 

תקרב אל השי"ת כשם שאפשר לה עמ' רצט(

ביוהכ"פ, ע"י כפרת העוונות המיוחדת שזוכים 

ביום זה, שהיא מרוממת את האדם ונותנת לו סיוע 

להתקרב אל השי"ת, כך אפשר להתקרב אל 

ע"י עבודת האבלות על ירושלים,  תבא"בהשי"ת ב

הרגשת חסרון שכינה בישראל, ומאידך לראות את 

 הסתר הפנים בבריאה. ועד כמה שאדם יתבונן

בזה, ומשקיע בעבודת ה' זו את כל פנימיותו, בכך 

גם תגדל צערו ויגונו, ומאידך גם תגדל בו השאיפה 

 .להתקרב אל השי"ת ע"י עבודה זו"

וגם מבחינה סגולית הדבר משפיע, וכמו שכתב עוד 

 )להגר"י עדס, פרקי מחשבה שער י'(בספר דברי יעקב 

"ובשעה שמצטער האדם על החורבן ומתפלל עליו, 

ומקבל  המ"קעי"ז מתקשרת נפשו לבחינת הארת בי

הארה מסוג זה של בית המקדש שמסייעת הארה 

ואף שאין זה ההארה  זו ליתן חיות זו בנשמתו

בשלימותה כמו בזמן שיש בית המקדש אבל גם 

 החלק הזה הנעשה ע"י תפילה זו הוא רב מאד".

 כונה באמירת הקינות

בן הבית, וכמובן שכל הצרות הגשמיות מקורן מחור

ועלינו להתעורר מזה בעת אמירת הקינות, וכמו 

)פנקס הקבלות עמ' מח בהערה( שכתב הסבא מקלם 

"הנה אנחנו רואים כי ההמון האומרים קינות 

ובוכים שם, על מה הם בוכים? על הצרות שסבלו 

אז, ועל הריגת עשרה הרוגי מלכות, והרי זה דומה 

בונן לי שבוכה כששומע המשל!... אמנם יש להת

למה בא אליהם הצרות האלה ידענו כי הכל יש 

להם סיבה, והנה הודיעונו חז"ל כי הסיבה היא 

שנאת חנם". וע"י התבוננות זו נזכה לתקן מעשינו, 
וכמו שכבר הובא )בגליון בענין י"ז בתמוז( דברי 

 הרמב"ם בהלכות תעניות שזו מהות התענית.

 ההתעלות מת"ב וההמשך לימי השנה

ז"ל שיום ת"ב נקרא "מועד", והיינו הנה אמרו ח

שעל ידי יום זה יכולים אנו להתקרב להקב"ה 

ולהתקשר אליו )וכמובא לעיל שזהו מתוך הרגשת 

החסרון והריחוק מאיתו ית'(. ואם נעבוד כראוי את 

עבודת יום זה, נזכה לקנות בנפשנו את הרגשת 

חסרון זו. ויש להביא נקודה מעשית מימים אלו 

וא בענין הכוונה בהרבה מקומות לכל השנה, וה

בתפילה על ירושלים ובית המקדש והשבת 

השכינה למקומה, וכמש"כ הג"ר חיים ברים זצ"ל 

)מרבה חיים, תשרי פרק כה( "ואוהבי ה' המחכים 

בבנין אריאל אפשר להם למצוא מקום להתעורר 

בכל התפילות של שאר ימות השנה, הן של ימי 

ברכות הנהנין החול והן בתפילות השבת וכן ב

ובברהמ"ז וברכת מעין שלש, וכן מסופר על חסידי 

קמאי ענקי הרוח וגדולי תורה וחסידות שבברכות 

הנהנין היה לבם נשבר בקרבם בהגיעם לברכת 

רחם נא ה"א על ישראל עמך וכו' ובנה ירושלים 

עיה"ק בב"ב וכו' וכו', וה"ה בכל תפילות 

מה". השמונ"ע ואמירת תחנון בשני וחמישי וכדו

יעזרנו ה' לעבוד כראוי את עבודת ימים אלו, 

ונזכה לכל ההתעלות הרוחנית האפשרית ועי"ז 

נזכה שיקויימו בנו דברי חז"ל "כל המתאבל על 

ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", וידוע מה 

שפירשו "זוכה ורואה" בלשון הוה, שכבר כעת 

נתקן חלק מהחורבן, ומתחילה הדרך אל הגאולה 

ה את ביהמ"ק בבנינו ותפארתו השלמה שנרא

 במהרה בימינו אמן.
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 

 "עבודת ימי בין המצרים ותשעה באב"

 מסדרת "עבודת המועדים"
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 המקדשהאם מהני להקנות בגדיו לחבירו להפטר מקריעה על 
 כשכבר התחייב בקריעה.ה. עצה לצאת לכולי עלמא.  ד. המנהג בזמננו.ג.  כח לקרוע.שב.  קריעה על מקום המקדש.א. 

 א. קריעה על מקום המקדש
בית קדשינו  אומר "בית המקדש"וכשרואה  ,וקורע כו'ציון היתה  בחורבנה, אומר "ירושלים"רואה הב( -)סי' תקסא סע' א השו"ע כתב

 ואם בא דרך המדבר ,צופים ואח"כ כשיראה המקדש קורע קרע אחר, וכל קריעה טפחל שהגיע. וחייב לקרוע מוקורע, וכו'ותפארתנו 
ואם ראה את ירושלים  .טפח ואח"כ כשיראה ירושלים מוסיף על קרע ראשון כל שהוא רואה המקדש תחלה, קורע על המקדש שאז

 .דא"צ לקרוע כ"א קרע אחד ות טז()א בכה"חוהמקדש בב"א כגון שבא דרך הר הזיתים שמשם נראה ירושלים והמקדש בב"א, כתב 
שעדיין לא ראה  ע"פמשהגיע לצופים צריך לקרוע א, וכל מקום סביב לירושלים שיכולין לראות משם אדצופים הו )ס"ק ח( במ"ב]ועי' 

 [.מהלך חצי שעה מכל צד סביבות ירושלים פירושומן הצופים נקטינן דלדינא ד( פה 'ג סי)או"ח ח" באג"מ' כת, ע"כ. ואותה
 הערוה"שוכ"כ  .'ל תוך זהו הרי וכשהגדיל פטור דבקטנותו ,לקרוע צ"א הגדיל 'אפי בירושלים שנולד דמי (ס"ק ו )סי' תקסא מ"אה וכת'

הגריש"א  דעתד אע"גו .)ס"ק יז( המ"בוכן פסק  רתו, ע"כ.בחז לקרוע חייב יום ל' ושהה מירושלים הלך אם והוסיף דאמנם)שם אות ב( 
]ושו"מ שכן הובא  הגרשז"א זצ"למ"מ מטו בשמו של  דוקא למי שגר בעיר העתיקה.הוא זה פטור ד "ג אות יב()אשרי האיש פע זצ"ל

  .ושכן הוא המנהג דדין זה נאמר אף בירושלים חדשה עיי"ש טעמו[ (61)תפלה פי"ג הגה  בהליכ"ש
 הגריש"א זצ"ל דעתילים שלא לקרוע. אולם בערב יו"ט אחר הצהרים מקו בער"ש ,ה"מכתב שבחו )סי' כב אות יא( בספר אר"יוהנה ]

בחנוכה ובר"ח צריך  . ובמוצ"ש,אין הדעת נוחה מלהקל בזהחצות, שהקלו שלא לקרוע בער"ש אחר דיש  דאע"פ (ויט יז, אותיות טז שם)
ינו קורע הואיל לפני קבלת שבת א כת' דבער"ש )סי' עג( "שבמנח. אמנם כ, ע". וחתן וכלה בתוף ז"י משתה פטורים בכל גוונאלקרוע

)ח"ה סי'  בבצל החכמהו. עיי"ששניכר שלובשן עדיין משום כבוד שבת ג"כ פטור,  "זוניכר שהלבישה היא לכבוד שבת, כך גם במוצ"ש כ
לבושי בעוד  ועי' ועיי"ש שנקט דאף בפורים בין בי"ד ובין בט"ו לא קורעים על המקדש. ,נכון הוא המנהג שלא לקרוע ער"ששכת' יב( 

  [.)ח"ג פ"ל אות ה(באור לציון ו )ח"א סי' שלד( "התשוב ,)ח"ב עמ' קמט( רחות רבינובא, או"ח סי' קעג( נ'ת' )מ מרדכי
הנשים קרועות  י'ואפ .סי' שלא(ח"א )בתשובות והנהגות דהמנהג הוא לקרוע רק בגד אחד. וכ"כ  (אות יח )ח"ב עמ' קנד בארחות רבינוועי' 

כ"ז  בגד הקרוע צריך ללבושד )אשרי האיש פע"ג אות כג( הגריש"א זצ"ל ]ודעת .(קנד)שם עמ'  רבנו רחותאבכמ"ש ]אבל קטנים פטורים[ 
)ח"ב עמ'  באורחות רבינואולם  .שהייתו במקום החורבן ודלא כיש נוהגין להחליף את הבגד הקרוע בבגד אחר מיד אחרי הקריעה, ע"כ

  .[וע מידבגד הקרהדאפשר להחליף את  הגרי"ק זצ"לדדעת הובא  קמח(

 ב. שכח לקרוע
א בשעה שנודע מהפטירה, כתב ו( דעיקר חיובו הח"ודחייב לקרוע אח"כ, דהרי לענין קריעה על קרובים ) "לואם שכח לקרוע י

 דיקרע נראה ,זכר ואז ימים' ג' ב ועברו מתו על לקרוע שכח הבלבול שמתוך דאחד אות מז( לח סימן )ח"ב שאל בשו"ת חיים החיד"א
אולם  .ל"עכ ,הקבור לאחר' ואפי שיזכור "זכ יקרע שעה באותה קרע לא אם' שכת א( דין )סי' שמ סוף יהודה שבט בספר"ר שו. כשזכר

פטור. ומסתבר דלענין קריעה על החורבן  שנקבר דאם לא קרע עד למשה התפארתבשם  שמ אות ז( )סי' ברכה בשיוריהחיד"א גופא 
שהחיוב לקרוע הוא רק בשעה שעדיין רואה,  ד"ה גם(עג  'א סי"ח )מנח"ש הגרשז"א זצ"לת נקטינן לקולא כמבואר לקמן. ושו"מ שכן דע

דאם ראה את המקדש בתחלה בשבת או במועד, דאינו ]ועיי"ש  ., עיי"ש טעמואם זה עדיין אותו היום 'ולא לאחר שהלך משם אפי
דמי שהיה בכותל ושכח לקרוע המנהג הוא שרק כ"ז כת'  ()אשרי האיש פע"ג אות כ הגריש"א זצ"ל וכן .[קורע לא לאחר השבת ולא למחר

על אותו בגד כלל דאף אם לא קרע  שכג( ססי' )ח"ב בחת"סועי' ] .)ח"א סי' שלד(בתשובות והנהגות וכן הוא  שעומדים ע"י הכותל קורעים.
 .[וקורע  דאם עבר ולא קרע בפעם ראשונה, תוך ל' אינו חוזר )שם( במנח"ש. ועי' עוד אינו נאסר בלבישה
 ג. המנהג בזמננו

בספר  טוקצינסקי זצ"ל מהגרי"ללמד עליהם זכות ע"פ דברי  ישולכאורה  שלא לקרוע כלל.לא דמצינו בזה"ז הרבה נוהגים להקל א
כשרואה  אלאדאינו מתחייב קרוע לרק את חומת הר הבית ובכלל זה כותל המערבי אין חיוב אה ואם רד שכתב ז( אות סי' כב) אר"י

ישראל א"צ ברשות א ישהירושלים דאם רואה  )ח"ד סי' ע אות יא(אג"מ ב ענין ירושלים מבוארלמקום העזרה דהיינו רצפת העזרה. ו
א משום ידמצות קריעה ה כתב ע"פ הרדב"ז (קי י'ו ס"ח) משנה הלכותוב. ד זכותומילל )ח"ו סי' רנז(במועדים וזמנים  "ככשו"ר שו .לקרוע

רואים ירושלים ומקום המקדש לא מתרגשים יותר ואין להם  י'ונ"ה אריכת הגלות גרמה שכבר הורגלו יום יום ואפבעו ,ת נפשעגמ
דבזמנינו לא נוהגים לקרוע על ראיית  א( אות שם)בספר אר"י ולענין קריעה על ערי יהודה כתב ]. , ע"כועגמ"נ יתירה וא"כ למה יקרע

 . צריך לקרוע[ "ברשות האומות"שהם ככשרואין ערי יהודה ד (שם) האג"מולם דעת . אכיון שלא ידוע בדיוק מקומם ערי יהודה
)ח"ד סי' ע אות יא( באג"מ  וכן דאין במנהג זה כלום. )אשרי האיש פע"ג אות יב( הגריש"א זצ"לו)ח"ז סי' עח(  שבט הלויה דעתאלא דלמעשה 

)ארחות רבנו ח"ב עמ' הגרי"ק זצ"ל , וכן דעת על המקדש רועחייבים לק מקום המקדש מרחוק וכ"ש כשבאים לכותל כשרואה דאףכתב 
מי שיראת ה' נוגע בלבבו ולבו עליו דוה על חורבן בהמ"ק ונתוסף עליו עגמ"נ בכל פעם שרואה מקום ד כתב )שם( ובמשנה הלכות. קנד(

דמבואר  )סי' ג סע' ב( פאת השלחןוה )שם(הב"ח שם שבאמת הביא מדברי בספר אר"י  ]ועי' , ע"כהמקדש וירושלים ודאי יעשה כהלכה
שהגרי"ק )שם אות יח(  בארחות רבנוועי' . )שם( במועדים וזמניםדראיית המסגד הוי בכלל ראיית מקום המקדש וקורע. ועי' מש"כ ע"ז 

. ומשמע דמעיקר הדין נקט דפטור מלקרוע על בהכנסו בעיר העתיקה עצם עיניו ולא קרע וכשראה הכותל קרע על המקדש זצ"ל
  .[ירושלים דאל"כ אמאי לא קרע כדין

 ד. עצה לצאת לכולי עלמא
פטר מחובת ייקנה את הבגד לאחר ובכה"ג עוד שלא התחייב בקריעה דכל  מכל חששמ"מ יש לתת עצה למקילים בזה כדי לצאת ו

בשואל כתב  חז"ל כבר . ואע"פ שנמצא מערים בתקנהוקורעל אסור לומקפיד שלא יקרע בו  ורוחבידכיון שאין הבגד שלו  ,הקריעה
 )סי' תקלג א"א ס"ק ג( שהפמ"גואע"פ  )סי' תמח אות יג( בערוה"שדהערמה בדרבנן שריא אף אם היא ניכרת. וכ"כ  )תל' ח"א סי' ריט( ומשיב

קור מה ,(לא - ח"ב או"ח סי' כט) ייםחברי דהכבר כתבו  (ה ניכרתמררמה דנ"ד בכלל העאף אם נימא דהע)מ"מ  .החמיר בהערמה ניכרת
 .בנ"דה"ה וא"כ  ,אינו בכלל הערמה דהרי מקנה לו לגמרי ,קנין גמורדכל שעושה  )כלל קל אות ח( מת אדםנשהו )שם ביא' ס"ק יא( חיים

 ., עי"שבגליון קל"זהמותרות  ותגדרי הערמוכבר הארכנו בס"ד ב
וכן יכול להקנות בגדיו  ,ר מחיוב קריעת הבגדיםדאפשר להפקיר בגדיו בפני ג' כדי להיפט אות יג( שם) הגריש"א זצ"לדעת  שכן ושו"מ

לאחר בקנין סודר, והיינו שחבירו יתן לו כלי או מטפחת ותמורת זה הוא מקנה לו בגדיו, וחבירו שקנה הבגדים יאמר לו בפירוש 
כן ה הימנו בעשות ואע"פ דאין רוח חכמים נוח .דבריו צ"ע[ )שם( במועדים וזמניםבזה ]ומש"כ  , ע"כשאינו מרשה לו לקרוע בגדיו

 . ודאי עדיף טפימ"מ מי שבלא"ה נוהג להקל בכה"ג , )שם( הגריש"א זצ"ל נקטוכן  ,(עח 'סיסז "ח) שבט הלויב וכמ"ש
 ה. כשכבר התחייב בקריעה

ל אושאל השובבגדי חמודות לכבוד חתונה ונזכר שעליו לקרוע,  )מעיר אחרת( הגיע לכותל המערבישהוה במי דעובדא יש לדון בלא דא
 ואינו לפי כבודו להגיע בבגד קרוע. בשמחהדהרי עליו להשתתף  להפטר יש עצהאם 

דמותר להחליף את בגדו שהיה לובש בשעת שמועה ולהחליפו  ,(ח"ולענין חובת קריעה על מתו ) )סי' קצח( מהרי"לבתשובת  מצינווהנה 
קר את אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורע ומאחו האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואב :(כו) מו"קדכדמוכח מהא  ,באחר

חבירו בו אם הוא רוצה לשלם ל קרעואמאי לא י .וכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו הרי זה לא יגע בו
יצטרך לשלם לו  בגד חבירו קרעכיון דאם ילא יתחייב לקרעו ולשלמו, אלא ודאי  ואמאי ,במקומו חדשו בגד לקנות ל או חלוקדמי ה

כי לא חל עליו חיוב על  המבואר דמותר להחליף הבגד שלבוש בשעת שמוע .ע"כ חס על זה, לא יקרע עד שיזדמן לו טליתו,מחדש והוא 
 שלבוש בו כשהוא חס עליו. דאותו בג

דהרי כתב  ,בגד ואין בזה משום גזלה עורסובר דהשואל מחבירו באמת רשאי לקחולק על המהרי"ל הש )סי' שמ ס"ק נ( בש"ךעי' מיהו 
, ע"כ. ולפ"ז אין לנו הוכחה להתיר לא יצא דהוי שואל שלא מדעת וגזלן הוי ובחלוק הגזול לא יצא כדלעיל סכ"ט בכה"ג אם קרעד

   להחליף הבגד שלבש בו בשעת שמועה.
מי שבאה לו הדין אמת דכבר הורה זקן וע"כ דאע"פ שבאמת לפי הש"ך ליכא ראיה להתיר מ"מ שנקט  שמא אות יא(סי' ) ברכ"יבושו"ר 

שמועה שחייב לקרוע עליה או מת לו מת פתע פתאום, והוא לבוש בגדי חמודות אשר לו, יכול להחליפם בבגדי חול לקיים בהם מצות 
 וכ"כ בשם הכנה"ג.( )סי' שמ סע' ט בג' מהרש"א. וכן נקט )סי' שמ ס"ק צ( גבוה והשלחן )כלל קנב אות ו( החכ"א ופסקוכן  , ע"כ.קריעה

)יו"ד  ההר צבי פסקוכן חיוב על הבגד כלל.  תדאין חלו שכג( ססי' )ח"ב בחת"סוכן משמע . לב חקקיה בשם )אס"ד מע' אבלות אות קעו( השד"ח
 סי' רסג(.

 היה ואם, אז בו שלבוש הבגד חמום בשעת שיקרע הוא המצוה דודאי כתב( ב סע' מרגליות ז"מהראל קריעה' הל) ובאורים דבחדושיםאלא 
 שמביא( הספר מדפי פב דף) דיסקין ל"מהרי ת"שוב ויעוין. זה בבגד דוקא דנתחייב מדבריו ומשמע'. וכו הקרע על להוסיף צריך קרוע בגד

 .נתחייב שכבר אחרי הבגד שפושט מה מהני דלא דמשמע ',ת סימןשו"ע ב ל"דקיי מהא
דעד כאן לא פליגי  ,אפשר להקליודה ד הוא ז"ל י'אפ בזה, נראה דבנ"ד לאסור (ישיב משה עמ' קנה) הגריש"א זצ"לדעת למעשה אע"פ דו

, אבל לענין )סי' שמ( ובטור )כד.( במו"קועונשה חמור כמבואר  ,( דחמירא דיש סוברים שהיא מה"תח"ואלא לענין קריעה על קרובים )
ל בכל זה כנ"ל[. וא"כ בנ"ד יש לתת קהרבה נוהגים למתירים בזה ]בפרט דהקריעה על מקדש דקילא טפי יש לנקוט כרוב האחרונים ה

השבט . וכ"כ בשם הראב"ד )מו"ק פ"ג סי' ג( רא"שה והנה מש"כ דקריעה י"א דהיא מה"ת, כ"כ] .עצה להחליף בגדו וללבוש בגד אחר
 ועי'בדעת הרמב"ם. "ה והנה( )ביאת המקדש פ"א ה"ח ד אבן האזלב . וכן הואבשם הרמב"ן )סי' ה( המעיל צדקה כ"כ נמיו .)סי' שמ( יהודה

 )סי' שמ ס"ק כה( הש"ךוכמו שפסק  באבל, אע"פ דבקריעה לא אמרינם הלכה כדברי המיקלהנה ו. (651)ח"ה מע' קו"ף כלל ס עמ'  בשד"ח
אות  )סי' שמ הב"ח. מ"מ היכן דלא הוכרע הדבר אמרינן ספק דרבנן לקולא אך בהלכות אלו וכמ"ש )רסי' שמ( הג' מהרש"אהביאו נמי 

  .[יא(
פטור מקריעה כמבואר ל ידה. דאע"פ דבגד זה ה עעיכול לצאת יד"ח קרי )גופיה( בגד זיעהאם לובש דבשעת הדחק כה"ג י"ל עוד ו

על ראיית המקדש וא"כ לענין קריעה  .דאם קרע עליו יצאקט אות ב(  סי' )ח"ב דבר משיב ת"בשוכתב  סימן ש"מ סע' י'. מ"מיו"ד  בשו"ע
דאיכא משום  דכבדיעבד דמי בנ"דכגון  מך ע"זיש להסת [שאר קרובים בסימן ש"מ סע' ט'על  ]כדין קריעהבגד אחד  המנהג לקרועד

דבדיעבד יצא ידי קריעה אף אם  )כלל ה סי' ח( בגינת ורדים]ואע"פ דאפי' על שאר קרובים יש לקרוע בגד העליון, מ"מ עי'  כבוד הבריות
. ובלא"ה בקריעה על המקדש המנהג להקל )שם( בחי' רע"א, ועי' )שם( והג' מהרש"א ' שמ ס"ק ט()סיהפת"ש קרע בגד התחתון.וכן פסקו 

 ., ודו"ק[)שם( ובארחות רבנו )שם( במועדים וזמנים, עי' לקרוע א' מהם אפילו אינו העליון דוקא
 -מסקנא דדינא-

ואם ראה את ירושלים והמקדש בבת אחת כגון שבא . חייב לקרוע בית המקדש מקום בחורבנה או רושליםיהרואה  א'העולה לדינא, 
הרואה מקום  יםירושלתושב  ב' ירושלים והמקדש בבת אחת, אין צריך לקרוע כי אם קרע אחד. רואיםדרך הר הזיתים שמשם 

דדין זה "א וי. דפטור זה הוא דוקא למי שגר בעיר העתיקה"א ואם לא שהה מחוץ לירושלים ל' יום שוב אינו קורע. י ,המקדש קורע
לענין קריעה יש להם על מי שיסמכו. ויש  בזמננו יש אומרים שהנוהגים להקלג'  נאמר אף בירושלים חדשה ושכן הוא המנהג.

דיו לאחר בקנין סודר, והיינו , וכן יכול להקנות בגג'אפשר להפקיר בגדיו בפני  ע"מ לצאת ידי המח'אין במנהג זה כלום. ושאומרים 
 ירוש שאינו מרשה לו לקרוע בגדיו.רו שקנה הבגדים יאמר לו בפתמורת זה הוא מקנה לו בגדיו, וחבמטפחת ורו יתן לו כלי או שחב


