
  

  ת המועדיםעבוד
  עבודת ט' הימים 
  ויום תשעה באב

  
  
  

  תשעת הימים
כתב בספר יסוד ושורש העבודה (ט, יב)
"אמרו רבותיו ז"ל בגמ' הקדושה,
משכס אב ממעטין בשמחה, וראוי
לאדם מאד שיתהג בימים אלו

ור הכרחי שלא יבואתיקה, רק דיבבש
י שחוק ושמחת הלב, ויפה לבוח"ו ליד

  של חורבן הבית. רק אל האבלות 
וראוי לאדם להעמיד עצמו עכ"פ בט'
ימים שמר"ח עד אחר התעית מתעוגי
אכילה ושתיה בכל מה דאפשר ולכוון
בזה לאון ולקון על חורבן ביהמ"ק ועל

האלו שבר גדול שארע לעם קדוש בימים
ם...לו לצדקה לדור ודור עד עולותחשב 

וביותר בערב ט"ב ראוי מאד לאדם
כיעודתו בכל מה דאפשר... למעט ס

כדאי הוא בית אלקיו יתברך שמו
  ."ויתעלה למעט מתעוג כל דהוא

ויש להתעורר מדברים אלו, שבימים
אלו שמקיימים את הלכות האבלות על
חורבן ביהמ"ק, שעליו להרגיש את

ים, ואף אם הגוף מרגישפימיות הדבר
שי מ"מ "כדאי הוא בית אלקיובקו

וביותר שידוע מה להתאבל עליו".
שאמר המגיד לבית יוסף (הובא בדרשות

שאם"מוהר"ח שבסוף פש החיים) 
היית יודע ומרגיש גודל צער השכיה
כביכול מעווותיך, לא היה ערב לחכך
שום דבר מאכל, ולא היה לבך וטה

ל בפיך מגודל המרירותליתן שום מאכ
ואף אם אין או אוחזים בדרגה .ה"על ז 

בימים אלו, שבלאו הכי והגיםזו, עכ"פ 
או באבלות, לא ותר לו אלא להכיס
את הלב והרגש. ובזה כבר היה בכלל

  "המתאבלים על ירושלים".
  

  עין שבת חזון
מובא בספרי חסידות (עי' אוהב ישראל

ששבתות , תפארת שלמה)פרשת דברים
עלה גדולה, ובפרטבין המצרים הם במ

גדולה שבת חזון שהיא השבת היותר
  מכל השה.

ובביאור העין כתב בספר תיבות שלום
להאדמו"ר מסלוים (פרשת דברים)
בביאור מאמר חז"ל שלא היה יום מועד
לישראל כיום שחרב ביהמ"ק "שעין

ראלמועד הוא גילוי גודל אהבת ה' ליש
םועדים... ובחי' זו היתה גהמתגלה במ

בעת חורבן ביהמ"ק, שהיתה אז התגלות
ה' לישראל, שהיו הכרוביםאהבת 

מעורין זה בזה... מצד אחד היה זה יום
חורבן ודם ישראל שפך כמים, אבל
בפימיות תגלה אז צחיות אהבתו ית'
כי השי"ת אוהב את ישראל בכל מצב

  שהם...
דאיתאשקודם ת"ב, כ ועין שבת חזון

ארות השייכיםשבש"ק יורדים כל הה
לשבוע הבא, ובש"ק הזאת שפעת
הארת הגילוי הזה שבים אתם לה' בכל

  העיתים ובכל המצבים
וזוהי גודל מעלת השבת הזאת שבת
חזון. דשבת היא זמן של גודל אהבת ה'
שעבודתו של יהודי בש"ק היא מתוך

לגתאהבה, ובשבת זו עוד מתעוררת הפ
  ה'". גודל אהבת

  

  אבמהות הצער בתשעה ב
כתב הגר"ש וולבה (עלי שור ח"ב עמ'

"'אין אומרים תחון בת"ב ואיןתיא) 
ופלים על פיהם משום דמקרי מועד'
(או"ח תקט, ד). אדמו"ר (ר' ירוחם
זי"ע) אמר על זה דבר עמוק: "ישם

-שלש הרגלים  - מועדים של קירוב 
  . וזהו ט' באב" וישו מועד של ריחוק,

בוע מועד עלויש להבין איך שייך לק
הוא זה:ריחוק מהבורא... ועומק העיין 

ממוכאשר אדם עומד על עצמת ריחוקו 
ית' הוא מבחין: אמם רחוק, אבל יחס
יש כבר ביו לבין בוראו, משא"כ כאשר

כלאבד לו חשבון על פשו ששם אין 

  בס"ד

  מיקתאעא מעתש
  

  ל וטי לצורך מותר לצאת מארץ ישראלהאם 
    .לצורך טיול .ח .לצרוך מצוה בעלמא .ז .אין דעתו לחזור .ו .להרוויח  .ה .הלצורך מצו  .ד .מדרבןאו   מה"ת .גסור. טעם האי ב.  .יציאה מאר"י לחו"ל א.

  . מדת חסידות .ט
  . יציאה מאר"י לחו"לא

א"ר שמעון אימתי בזמן שאיו מוצא  ,סאתים בסלע חטין אא"כ עמדו וץ לארץלח ישראל ין מארץ יוצאאין ש צא.)( ב"ב ב מבואר
אמר ר' יוחן לא שו אלא מעות בזול ופירות ביוקר אבל מעות ו .ליקח אבל בזמן שמוצא ליקח אפי' עמדה סאה בסלע לא יצא

ומר זכורי כד הוו קיימן ד' סאים בסלע והוו פישי פיחי כפן  ביוקר אפילו עמדו ד' סאין בסלע יוצאין דאמר ר' יוחן הירא כל
, ועיי"ש שהשמיט מלכים פ"ה ה"ט)( הרמב"םוכן פסק  סר פרשב"ם אבל מעות ביוקר שהפרקמטיא זלה מאד.בטבריה מדלית אי

  א"כ יש משום רעב.ומבואר שאסור לצאת מאר"י א .ד בזה להלןר"ש, ועי' עודברי 
(בי מדית הים שהיו הולכים  הוו מפטרי בעכוכי הוו מיפטרי רבן מהדדי דשאמרו  )(עו: בגיטין אר"יכן מציו שאסור לצאת מו

, רש"י) לצאת "יר משום דאסור (לבי א ללמוד תורה בא"י כשחוזרים  לבתיהם היו חביריהם בי א"י מלוים אותן עד עכו, רש"י) 
  .כתובותלאסור לצאת לחו"ל מהגמ' במקור  ושהביאמ הכס"תוס' ולן אות ו' בשם הועי' עוד ל. , ע"כמארץ לחו"ל

מוכח מהא מ"מ ו .(מלכים פ"ה ה"ט)ברמב"ם  וכן הוא ,משמע מלשון הש"ס דאיסור יש בדבר"ל ו"י לחורמבואר שאין לצאת מא
(חי"ד סי' עב   י"אצוה )אה"ע ח"א ססי' קב ד"ה ובדבר שאלתך( באג"מלזמן אין איסור לצאת, וכ"כ שלבן חו"ל המצא בארץ ישראל  גיטיןד

  ].מע שאין איסור לצאת חו"לשהביא שמהירושלמי מש (סי' תקלא על סע' ד) הגר"א בביאור [ועי' .(סי' פה) מהרי"ט צהלוןבשם  אות ז)
  טעם האיסור ב. 
  (יו"ד  הבית שלמהמשום "שמפקיע עצמו מהמצות". ופירש לחו"ל,  ימאר" שאסור לצאתדהייו טעמא  שם)ב"ב (רשב"ם ה ביארו

הטעם דלמה שבבית ועיי"ש  .קי: ד"ה הכל מעלין)בות (כתו בגליוי הש"ס. וכ"כ "מצות התלויות בארץ"שמפקיע את עצמו מ צד) ססי'
  .(מא.) במחותשאסור להפקיעה עצמו מהמצות הוא משום שבעידן ריתחא עשין על עשה כמבואר  

ולכאורה יש לתרץ "י. רות ישיבת אש כפשוטו שמבטל מצדצ"ע מדוע לא פיר הרשב"ם שהקשה על דבריבגליוי הש"ס ועיי"ש 
"י ראת לא חשב שמפקיע א"ע מהמצוה של ישיבשאפשר  ע"מ לחזור כמבואר ברמב"ם (ויתבאר לקמן)שלא  דכיון שאסור לצאת

את שא"כ מקיום המצות התלויות בה שלא יכול עתה לקיימם שאסור לצ"י, מרדכל שיצא ע"מ לחזור הוי כאילו הדיור שלו בא
  .מותר כמבואר לקמןשע"מ לחזור ורך פרסה או צ משום שמפקיע א"ע מהמצוות התלויות בה, אא"כ יוצא לצורך מצוה אחרת 

(הוספות   הרמב"ן . אולם דעת "ירבא לדור כתב שמשמע שס"ל להרשב"ם דאין מ"ע  )(ח"ב סי' עא ד"ה אי מי דבר יהושעובתשובת 
 ברמב"ן  עוד ועיין .קים, ואכמ"לכן דעת רוב הפוסדאיכא מצוה ו )שם( אג"מה ן פסקכו. דאיכא מ"ע אף בזה"ז המצות שלו עשה ד)

"י רוהמצוה שחכמים מפליגים בה והיא דירת א"י רטעם אחר לאיסור זה דהה כתב שצטויו בכיבוש א מבוארשלכאורה ) שם(
והביא עוד דברי   ו)(פ"ז אות ט  החרדיםוכ"כ   ., ע"כשכל היוצא ממה ודר בחו"ל יהא בעייך כעובד ע"זקי:) ( כתובותבעד שאמרו 

  הגמ' בב"ב שם. 
  מדרבןאו  תמה". ג

"מ פאיכא ע"י היציאה, ו 'בידים ואיסור דאו '"י מבטל מ"ע דאורב"ן היוצא מאכתב שלפי הרמש(שם)  בשו"ת דבר יהושע ועי'
ב לאחר וימחו"י אסור לצאת לחו"ל רבאמשום מ"ע לדור איכא יש בין טעמו של הרמב"ן והטעם של הרשב"ם דלפי הרמב"ן ד

"ל דמי שיצא ברשות וכבר פקע מן המצות שוב מותר לו לקבוע דירתו בחו"ל י הרשב"ם י"י, אבל לפרשעשה המצוה לחזור לא
ן בחיוב המצות  שפקע מן המצות איו מחויב להכיס עצמו לחיוב המצות כמו שאין כל דיירי חו"ל מחויבין להכיס עצמ דמאחר
  . יות בארץ, ע"כהתלו

חו"ל רבן הוא דאסרוה ואסרו אפי' יציאה ע"ד לחזור אם אין הדבר  ל ה יאקט דיצ "ק יד. סד"ה אלא דקשה) ו(מ האור בקרןאולם 
   מצרים.  ץה בארביו איסור מפורש ליציאת חו"ל ולא אסר אלא ישהכרחי שהרי לא מצי

, אע"פ ח"ססי' רמבאו"ח  הרמ"ארי שהרי למד גדרי האיסור מדבן, רב שאין איסור זה אלא מד  מבואר(סי' תקלא ס"ק ז)  "אהמומ
וגדולה מזו הרמ"א כתב שם רק שאין למחות במקילים  .(מ"ז שם וא"א ס"ק ו) פמ"ג הו(שם ס"ק ה)  הט"זכמ"ש  הוא דין דרבןם התש

  .)שם( האג"מקט  כןו .שהוכיח מי כן (ח"ה סי' שמו בהגה א) במועדים וזמיםשו"ר  .להחשיב דברים אלו למצוה
  וה . לצורך מצד

ער עמהם וכו' ומטמא ללמוד תורה ולישא אשה וכו' רבי יוסי אומר אפי'  בחו"ל לדון ולער אם היה כהן מטמא (יג.) בע"ז  איתא
   .רך מצוהומבואר שמותר לצאת לחו"ל לצו בזמן שמוצא ללמוד יטמא לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל, ע"כ.

 מגילהבר מצות לא והכי משמע לשאבל ללמוד תורה וכו' ואשה וכו' אדוקא בהך מצות שהן חשובות ד ד)ללמו ד"ה שם ( תוס'ב ועי'
או  מי שילמדו קט שאין מותר לצאת לחו"ל אלא ללמוד תורה אם איו מוצא בארץ(ח"ג סי' רפח סד"ה תשובה) בתשב"ץ וכ. "ע ,(כז.)

 מהו לצאת מארץ לחו"ל (לא:) יןבקידושתר לכאורה מקורו מהא דאיתא והא דכתב שלצורך כבוד א"א מו[ .מפי כיבוד או"א
(לכבדה, ר"י הזקן) מהו א"ל איי יודע אתרח פורתא הדר א"ל אסי תרצית (שחשב שלא היה רוצה ר לקראת אמא אסו א"ל

שגם קט יודע)  : ד"ה איי(קדושין לא במקהועיין לכבוד אמו אלא שרוצה לחזור , ר"י הזקן) לצאת המקום יחזירך לשלום, ע"כ. 
  .]ביוב אמיעקלמד כן ו כבוד או"אצורך מצוה מותר לש

משמע דעת השאלתות וכשם.  בתוס'והובא  .מפורש הך דקילי וכ"ש לשאר מצות שהם חשובות(אמור סי' קג)  בשאלתותאבל 
דייק  אלא ש טומאה סוף אות לז) ,להרא"ש (הל' קטות בדברי חמודות דכתב "כגון שהלך לישא אשה", וכ"כ  (אבל פ"ג הי"ד) הרמב"םמ

בעין היתר לכהן להטמא,  . אלא שהשו"ע מיירי, ע"כדלא ס"ל כהשאילתות 'רדבת כגון ט תיהשמיש (חו"מ סי' תעב) מהשו"ע
(ע"ז שם ד"ה   מהמאיריוכן משמע  .השו"עלקמן שכן מוכח מ , ועייןאפשר שבעין לצאת לחו"ל מודה דמותר גם לשאר מצות אולם

    .ע"פ שגזרו)א
תר לצאת בכה"ג השאלתות דמו "י י"ל כדברירמיו ע"י שישב באצוה א' כל ישכתב שאם א"א לקיים מ) שם( בבית שלמהועיין 

בה לא  ותואולי אפשר לומר דגם התוס' מודים בכה"ג או אפשר דס"ל להתוס' דכיון דכבר ישב בארץ וכבר תחייב במצות התלוי
ות טצדקי למיפטר מרין במחדא דהאכתב  י' צב)(יו"ד ס בתשובת צ"צאולם  , ע"כ.החיוב ממוכל הימו לצאת לחו"ל להפקיע 

. וא"כ לפי שיטתו ין שייך כ"כ ע"ז טצדקי וכו', ע"כפשך מציצית אמר כשעושה כן בלי דבר המכריחו אבל הכא שמוכרח י"ל דא
  ועי' להלן בשם המ"א. .מותר צורך כגון מצוה וכדו'ם וקבמש לי"
  חלהרווי .ה
אבל  ,ה חוזרבדרך הזה עוד" לישיבה אי אתר למצרים "לא תוסיפון לשוב סור לחזואמרו בעין איח) "(סהדרין פ"י סוף ה  בירושלמיו

שציין (מלכים פ"ה ה"ט)  ברדב"ז 'ועי .סהדרין כ. ברי"ף)( הרי"ףאתה חוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש הארץ, ע"כ. והביאו 
   "י לסחורה.רים מאאצשבירושלמי מבואר שיו

  תיא רבי יהודה אומר דדלא כרבי יהודה היא  שהתירה להסתפר לבא ממדית הים במועד מתיתיןד שאמרו (יד.) במו"קויעויין 
אמר רבא לשוט דברי הכל אסור למזוות דברי הכל מותר לא  ,מפי שיצא שלא ברשות )(במועד הבא ממדית הים לא יגלח
א שלא לצורך אלא כדי לשוט  אם יצ לשוט. ופרש"י, ע"כ. י ליה כלשוט ומר מדמי ליה כלמזוותמדחלקו אלא להרויחא מר מ

מועד  ר מזוות שאין לו מזוות וחזר ב. במועד: למזוות. שיצא לחזר אחבעולם ולראותו וחזר במועד: דברי הכל אסור לגלח
(יו"ט   ברמב"ם, ע"כ. ועי' בה ויוצא כדי להרויח יותררהדברי הכל מותר לגלח במועד לפי שיצא באוס: להרויח. שיש לו כסים 

  מ"א ה וכ"כ. . ולפי"ז אף להרווחא שריסע' ד) (סי' תקלאהטור והשו"ע מים. וכן קטו כשפסקו כח (מו"ק פ"ג ססי' א) וברא"ש הי"ח) פ"ז
  .)ס"ק יד (שםוהמ"ב  (שם)
  ין דעתו לחזור א. ו

הציל מן ת מא"י לחו"ל לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אשה או ללצא אסורד שפסק (מלכים פ"ה ה"ט) רמב"םב אלא דעי'
, ד שעשה דיר חטין בשי דריןון בחו"ל אסור אא"כ חזק שם הרעב ערץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכהעכו"ם ויחזור לא

ל להשתקע שם ולמד כן "אפי' לשום א' מאלו הדברים לא יצא לחודשכוות הרמב"ם שכתב דיחזור לארץ  כס"מה ומפרש ע"כ.
רגו והוא ירד אחריו  חיו שא עכו"ם ומת ברוך המקום שהדפלה ליה יבמה א"ל אגברא ההוא ) .(קיאכתובות מדאמרין בסוף 

זה ירד אחריו ויהיה דומה   ,בשבילה חשיב ליה כאלו שא עכו"ם"י בשבילה ובשביל שיצא מאר "ישיצא מארשל זה אחיו כלומר 
 הרמב"םומתרץ  ,אהא דפ"ק דע"ז דיוצא לישא אשה ובדא דאפי' לישא אשה איו יכול לצאת וקשהי עאהומשמע מ ,בתמיה ,לו

  . , ע"ככשאין דעתו לחזורדהא דשרין בפ"ק הייו כשדעתו לחזור והא דאמרין בסוף כתובות דאסיר הייו 
"י דאילו אין דעתו לחזור אמרו רור לאלחז דעתואם  בכה"ג צאת לחו"ללו שמותר שפירש (ע"ז יג. ד"ה ללמוד)  תוס'ב וכן מציו
 ) עו:( דגיטיןמת מהא ובא ע"כ.אחיו של זה שא עבודת כוכבים ומת ברוך המקום שהרגו וזה ירד אחריו לחו"ל, (קיא.)  ותבכתוב

ו כלחזור שהרי רק המ לשם מיירי שהתלמידים יצאו ע"ארעית ד האיפי' יצהובא לעיל אות א' מבואר שאסור אף ע"מ לחזור וא
  יגו כך אע"פ שבאופן זה מעיקר הדין שרי.ם חומרא ההא דדלמא יש לדחות שמשואל .בריהןללוות את ח

שדוקא ביוצא לסחורה בעין דעת לחזור, אבל ביוצא למזוות מותר אפי' אין  כתב כל)"ק יד. ד"ה לשוט דברי הו(מ ריטב"אהאולם 
כי  ור מותר לא יחזגם אם ס"ל שב"ץ ורש"י חולקים על הרמב"ם ושהתש שכתב (סי' ב ס"ק כח)  בפאת השלחןועיין  בדעתו לחזור.

גם קט שרש"י חולק על הרמב"ם ) שם( ובתשובת דבר יהושע. "ז ולא בעירובין פ' מי שהוציאוהובגמ' לא זכר שיחזור לא בע
  ומותר לדעתו לצאת גם שלא ע"מ לחזור. 

שמותר  )שם(ע"ז ברייתא לחו"ל אפי' לכהן כדתיא בב ותר לצאת א אשה דהשיל יצא לחלק בין. ד"ה אלא דקשה) "ק ידו(מ אורה בקרןו
דהתם יכולה היא שתבא אצלו וא"כ אין לו ראיה לאסור לצאת אשת אחיו ייבם לצורך לובין לצאת אף כשאין דעתו לחזור, 

אבל בשאר  ,תבא אצלו איאיה ראיה לפי ה"ל דהתם ה"מ שם סראיית הכוע"כ אין דעתו לחזור שכלישא אשה וללמוד תורה 
אבל אח"כ אסור  ,לם, וי"ל דבאמת כ"ז שהוא צריך להיות בשביל המצוה בחו"ל מותר להיות שםוע"ל דאסור לצאת למצוה מ

     .כ""י, עראשה שפיר יכול לכופה לילך לא שאשלשבת שם ומש"ה אחר 

  א'תשע'' | הדברים  | פר'   ס"טגליון  
 'הישיבות'', רמות בקהילת ''חיכי 

  בעמוד הבא] [המשך



  

הריחוק, אבל על הריחוק הוא מצטער עליחס... בעמדו 
האמת הזאת כבר מקרבתוהוא עמד על האמת, וקודת 

  ... אליו ית'
חואך או, הו והבלי זמו בחפצי גופחו, שקועים א

מוצאים כל סיפוקו בעולם מגושם זה ולא חסר לו דבר
בו.צבחורבן ביהמ"ק. מקרב לבו אבד חשבון על פשו ומ

בוראריחוק שלו מהסה בט' באב לעמוד על כל עצמת ה 
   ...."ית'

ראה שמו יותר להרגיש את הקשרוקודת מבט זו, קל ל
פימי לעין חורבן ביהמ"ק. שהרי ידוע כבר מה שכתבוה

שמהות עין ביהמ"ק איו העצים והאבים שבו, אלא
הקדושה שהיתה שפעת ממו לכל העולם כולו, ולכל אחד

  דושה זו.חרבה כל ק -ואחד, וכשחרב ביהמ"ק 
גר"י עדס, פרקי מחשבה שער(להשכתב בספר דברי יעקב  וכמו

ל יהודי פירש הרמח"ל בספר אדיר"מהות השמה ש  י)
במרום שהוא אור אלקי הבא מהשם יתברך... ועיקר מהות
ועצמות השמה הוא הקשר שלה להשם יתברך ולכן זו
תשוקת השמה בכל עת... וכמה שיותר מחוברת השמה

י"זמרגיש האדם את החיבור, ע רך וכמה שיותרלהשם יתב
שמתו של מתרבה החיות והעוצמה של השמה... ובתוך

כל יהודי יש השראת שכיה וזה בכל הזמים והמצבים,
אמם בזמן שיש ביהמ"ק השראת שכיה זו שבתוך
שמתו של כל יהודי הרבה יותר חזקה והשראת שכיה זו

גם היהודי וממילאמוסיפה עוד עוצמה וחיות בשמת 
וע"י היהודי להשם יתברך,וסף בתשוקה העזה של 

הבא מכח ביהמ"ק מהשמה של יהודיסילוק חלק השכיה 
ממילא חלש כח השמה וגם חלש הרגשת הקשר של

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

ביחס כן או עומדים אלו, וביום ת"ב בפרט, לראות הי 
, ולדעת שכל קושי וכל חסרון שישלקשר שלו עם הקב"ה

  אליו ית', ובע מחסרון ביהמ"ק.  לו להתקרב
ואמם עצם הצער על החורבן הוא עצמו מקשר אותו

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

האדם ביום זה, שהיא מרוממת את מיוחדת שזוכים ה
אפשר להתקרבוותת לו סיוע להתקרב אל השי"ת, כך 

ע"י עבודת האבלות על ירושלים,אל השי"ת בט' באב 
הרגשת חסרון שכיה בישראל, ומאידך לראות את הסתר
הפים בבריאה. ועד כמה שאדם יתבון בזה, ומשקיע

צערו ויגוו, , בכך גם תגדלבעבודת ה' זו את כל פימיותו
תגדל בו השאיפה להתקרב אל השי"ת ע"יומאידך גם 

  .זו"עבודה 
וגם מבחיה סגולית הדבר משפיע, וכמו שכתב עוד בספר
דברי יעקב (שם) "ובשעה שמצטער האדם על החורבן
ומתפלל עליו, עי"ז מתקשרת פשו לבחית הארת בית

קדש שמסייעתהמקדש ומקבל הארה מסוג זה של בית המ
ואף שאין זה ההארה תוארה זו ליתן חיות זו בשמה

ש בית המקדש אבל גם החלק הזהבשלימותה כמו בזמן שי
  העשה ע"י תפילה זו הוא רב מאד". 

  כוה באמירת הקיות 
וכמובן שכל הצרות הגשמיות מקורן מחורבן הבית, ועליו
להתעורר מזה בעת אמירת הקיות, וכמו שכתב הסבא

ו רואים כי"הה אח ת עמ' מח בהערה)(פקס הקבלום מקל
, על מה הם בוכים? עלההמון האומרים קיות ובוכים שם 

הצרות שסבלו אז, ועל הריגת עשרה הרוגי מלכות, והרי זה
דומה לי שבוכה כששומע המשל!... אמם יש להתבון למה
בא אליהם הצרות האלה ידעו כי הכל יש להם סיבה, והה

י התבוותהסיבה היא שאת חם". וע"עוו חז"ל כי הודי
(בגליון בעין י"ז בתמוז)הובא  זו זכה לתקן מעשיו, וכמו שכבר

  דברי הרמב"ם בהלכות תעיות שזו מהות התעית. 
  

  ההתעלות מת"ב וההמשך לימי השה 
הה אמרו חז"ל שיום ת"ב קרא "מועד", והייו שעל ידי

קשר אליורב להקב"ה ולהת יום זה יכולים או להתק 
זהו מתוך הרגשת החסרון והריחוק מאיתו ית'). (וכמובא לעיל ש

ואם עבוד כראוי את עבודת יום זה, זכה לקות בפשו
את הרגשת חסרון זו, ואז היה מוכים להגיע אל ימי
הרחמים והסליחות והימים הוראים שהם מהוים את

מ'(עשערי בית ה' ההמשך של תקופה זו, וכמו שכתב בספר 

ימים אלו סדר של אבלות, חמה,שחז"ל סידרו לו במ) 
פירושו, ידיעת והכרת מצב ההפסד ותאבלד תשובה, "

לאשורו, איזה טוב היה לו בעבר, ומה הפסדו כיום.
וכתוצאה מזה בא הרגשה של שברון לב, בכי והספד. 

, פירושו, לראות מה הם הקודות הטובות שותרוחמה
התבוות זושר לבות על ידם מחדש, וו, ולראות שאפ בידי

, זו היא הצורה איך לבותותשובה    גורמת לעידוד וחמה.
מחדש, לעזוב את הדרך שבגללה הפסדו, ולבחור בדרך
חדשה שעל ידה וכל לבות מחדש. [וזו היא הדרך היחידה
והמוכרחת לבין העצמי של האדם. להתבון בשפלות מצבו

וןזה. אך מיד אחר כך להתב רמר ולהצטער עלולהתמ 
ן, ולהתעודדבמעלותיו שיש בידו, ויראה שיש בידו לתק
". יעזרו ה'ולשמוח בזה. ולטכס עצה איך לפעול בזה]

לעבוד כראוי את עבודת ימים אלו, וזכה לכל ההתעלות
הרוחית האפשרית ועי"ז זכה שיקויימו בו דברי חז"ל

בשמחתה", וידוע לים זוכה ורואה"כל המתאבל על ירוש 
שו "זוכה ורואה" בלשון הוה, שכבר כעת תקןמה שפיר

חלק מהחורבן, ומתחילה הדרך אל הגאולה השלמה
  . שראה את ביהמ"ק בביו ותפארתו במהרה בימיו אמן

  
  
  
  
  

  ערך ע"י מחבר קוטרס 
  עבודת בין המצרים ותשעה באב   

  מסדרת עבודת המועדים 
  

 02  571-3932הערות ותרומות בטל'    - © שמעתא עמיקתא  

 ור אפי' לדבר הרשות עתו לחזדעתו לחזור ואם ד ןדלצורך מצוה לא בעי קטו שא כרים) (כתובות קא. ד"ה אחי המהרי"טו
כי הוו מפטרי רבן מהדדי מעכו ד ין שםגיטהוסיף דהא דאמרין בש(קדושין לא ד"ה לקראת אמא)  ועיי"ש. ולסחורה מותר

  לו)  סע' ' רכח על(יו"ד סי בברכ"יו .ל עצמון, כומו שכתבו לעילהוו מפטרי משום דאסור לצאת מא"י לחו"ל מחמירים היו ע
מהמ"א ו שמותר לילך לחו"ל להשגיח על עסקיו אם יוצא ע"מ לחזור. (ח"ג יו"ד סי' ו) תשובת פרי הארץבשם כתב 
  רשות אסור אף ע"ד לחזור.שלדבר ה המובאים לקמן משמע והמ"ב

  . לצרוך מצוה בעלמא ז
חולק  )שם( שבבית שלמה מצוה. ואע"פ אף לראות פי חבירו מקרישרי אלא  שכתב דלא רק להרויח (שם) במ"אועי' 

ים מצוה אחת כל ימיו על ידי שישב בארץ ישראל יש לומר כדברי השאלתות קא אם אי אפשר לקיע"ז וכתב דדו
צורך מצוה כראיית פי חבירו שרי. [ועי'  כדברי המ"א דכלשם ס"ק יד) ( המ"בת בכה"ג. מ"מ הכרעת דמותר לצא

  .להתפלל אצל קברי צדיקים]את לחו"ל צלשכתב דשרי  על סע' לו) (יו"ד סי' רכח  בברכ"י
בירו. אלא שלכאורה צ"ע קצת אמאי המ"א והמ"ב התירו לצאת לחו"ל אפילו לצורך מצוה בעלמא כראיית פי ח 

דהרי לא מבעיא לדעת התוס' ה"ל דאסור בכה"ג, אלא אף להשאלתות י"ל דלא התיר אלא במקום מצוה גמורה. 
ו, או תורה רק אם איו מוצא מי שילמדתיר לצאת מארץ ישראל ללמוד הש )שם ( "ץתשבה םבש וכבר כתבו לעיל

שאחרי שהביא דברי המ"א שוב כתב דמציו סתירה לזה  ות ז)(ח"ג סי' כו א במחת יצחקוכן מצאתי מפי כיבוד אב ואם. 
הא אי שדלדחות ואפשר  ., ע"כארץ הקודשבתשובת התשב"ץ ה"ל, וע"כ למעשה יש לשאול אצל גדולי ההוראה ב

בדרך זה כתב ו .דרך קבע רשהוא יות ץ שיוצא ללמוד וכדו'התשב"דעית משא"כ בהא דהמ"א יוצא יציאה אר
יצא לחלק בדברי המ"א בין יציאה לשלושים יום דאכתי קרא יציאה ארעית וע"כ ו (ח"ה סי' שצג) בתשובות וההגות 

 ., ע"כוכן לסחורה  ר לצאת לצורך מצוות חשובותתומר שבכה"ג בין יציאה ארוכה יות' לראות פי חבירו לימותר אפ
אפילו לראות  משמע דהתירו אף יציאה ליותר מל' יוםאלא כדבריו,  יםמור םהמ"א והמ"ב אי דברי אולם סתימת

  , ועיין.יאה ארעיתיצ וי ה  שרק בא לבקר את חברו  ה"גאלא שאכתי י"ל דבכ .פי חבירו
אפשר ו ה איסור.בהגו  מצוה  ךר לצויציאה ב פי' מבואר שאא'  תבאו אבו המ גיטיןמ' בהגמ ותיש להקש לא דאכתיא
   .אף כשמותר מעיקר הדיןלהחמיר  ותמשום מדת חסיד שביאסור זה יש, ועי' להלן ההיגו לעצמןחומרא ש "לכ
  לצורך טיול . ח
  . לעיל באות ה'ר אוכמב ,ם ולראותודי לשוט בעולדאסור לצאת כ) שם( ו"קבמ בעין יציאה לחו"ל לצורך טיול מבוארו

  דשרי  ,וכד' דוו תלמוצורך בריאותו אלצורך לחזק מזגו ללחו"ל דאם וסע  אליבא דהמ"א ה"ל, יש לומראלא דאכתי 
   .דמצוה איכא

שלא לצורך כלל,  "ימאר ו לחזור אסור לצאתעתשדכתב שאף היכן ש (ח"ה סי' קעג ד"ה אחדשה"ט)  בשבט הלוי עתה ראיתיו
א צורך ומ"מ אם הולכים לזמן מועט מאד לראית פלאי הטבע גזרו ובטיול ע"פ סברא לא קר אאבל בצורך כל דהו ל

   כ."ע ,שית ב"ה יש מקום לצדד להקלשל יוצר ברא
ה דלא גרע ממצדד מקום ליש  ,לות יותרזול טיווצאות ההש מחמת חו"לליוצאים שאם  עוד ולכאורה יש מקום לומר

  .ויח יותרכסים הרבה ויוצא כדי להריש לו כש אף להרווחהר לצאת תשמבואר לעיל שמו
  מדת חסידות . ט
וכו' אלא ללמוד תורה  "י לחו"ל לעולםרשאסור לצאת מא (מלכים פ"ה ה"ט) רמב"םה כבר כתבכל זה מעיקר הדין, אבל ו

, ע"כ. מבואר דאיכא מדת ואע"פ שמותר לצאת איה מדת חסידות' וכו אבל לשכון בחו"ל אסור אא"כ חזק שם הרעב
  ' כשהדבר מותר. יחסידות לא לצאת אפ

, דבכה"ג מיירי הרמב"ם (מחמת הרעב דהיציאה שריא) בחו"ל דוקא היכן שיוצא להשתקע כוותואולם יש לומר ד
 "ק יד. ד"ה לשוט)ו(מ ריטב"אב. אבל יאה ארעית באופן המותר יש לומר דאין בה אפילו משום מדת חסידותאבל ביצ

' להרוחה וכיוצא בו, והכי  יתלמיד חכם או לאדם חשוב לצאת ואפ' היכן שיוצא בהיתר ע"מ לחזור אין ליאר שאפמבו
שהורע  )16(תפלה פכ"ג הגה בהליכות שלמה עי' ו[ז' על הא דגיטין, ודו"ק. י' מש"כ לעיל באות עו .מוכח בכל דוכתא, ע"כ

ואמר  י לחו"ל שלא לצורך המצוות המבוארות בפוסקיםמאד מה שפרץ הדבר שוסעים מאר" א זצ"להגרשז"בעיי 
  .שאיו רואה היתר לכך וכשתבקש לצאת לחו"ל לשמחת בר מצוה של כדו כתב שלא ראה היתר מספיק לכך]

  -מסקא דדיא-
מותר לצאת ב'  .כגון פרסה וכדו'הדר בארץ ישראל אסור לו לצאת מהארץ אם לא לצורך מצוה  א'העולה לדיא, 

. ולצורך יש בדברמצוה כי צורך בריאותו או תלמודו וכדו', לבקר חבירו או לצורך לחזק מזגו, לאף  ארעיתאה ייצ
באופן  כשהוצאות הטיול הם זולות יותרו להקל.טיול לראית פלאי הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא, יש מקום 

 ל.קלה שיתן רשפא משמעותי בחו"ל
  

  יד"חאחרים וציא היכול להאם  ,תפלת הדרךבירך 
 קטין דאף מי שכבר יצא ידי חובה מ"מ כל הברכות"יצא מוציא", כלומר באמרין ברכות דלעין  (כט.) בר"המבואר 

כיון דליכא חיוב ליכא להות, ו על האדם יוב ח יןאדההין  חוץ מברכת , מדין "ערבות" יכול להוציא אחרים יד"ח
אשר חבירו לא יצא ידי וכ ,ה בזהשכתב שכל ישראל ערבים ז (שם) יי"שע[ (סי' קסז ס"ק צב). במ"בק וכן פס .תערבו

  המצוה הוי כאלו הוא לא יצא משו"ה יכול להוציאו]. 
דהרי חבירו  אמרין "יצא מוציא" האם במי שכבר בירך תפילת הדרך האם יכול לברך עבור אחרים הה יש להסתפק ו

ככל ברכת המצות, ה די וא"כ ](סי' קי סע' ז) שו"ע '[עי רכה זוהתחיל סיעתו והתחייב בבכבר ידי חובתו הרוצה לצאת 
  יש לומר דכיון שהמשך הסיעה איה חובה לא שייך ערבות. או דלמא 

בים בכך  שהסתפק בזה, דמי אמרין דרואים אותם כמחוי )ד"ה ומסופקי אות בעף ד סי' ח ת' ( במחת שלמהעתה מצאתי ו
א ליתהי ולא כות ההין דאמרין להרי זה דומה לבר יותר לים להפסיק ולא לסועיכא ערבות או אפשר כיון דיכווא

  ליבריך, ושאר בצ"ע.
  , והביאו הכה"ח שם אות קסו) ט ס"ק סי' א  ל"ח (שמ ור ש ות אותב ב מבוארלכאורה היה מקום לפשוט ספק זה ע"פ מה שו

ת שהרי כבר התחייב, אלא אף לפי הלבישה להוציאו ידי חובת ברכת הציצייצית יתן דפשיטא דמי שכבר לבוש בצ
איכא  ע"פ שאכתי לא התחייב מ"מדא )(סי' ח ס"ק יד) מ"בב הובאכן (א.ה. ההגהות אשר"י ב ל להוציאו וכמו שחידשיכו

י אין זו מצוה בכה"ג והר  [ובגליון אחר באר בס"ד אמאי באמת יכול אחד להוציא את השיערבות על ברכת הציצית 
  .  חיובית]

"פ שאין חובה עליו להמשיך לבישתו, מ"מ כיון שכבר התחייב  מדבריו דאחר לבישת הציצית איכא ערבות אע ארבומ
  .  דאחר לבישת הציצית ודאי איכא ערבות (חו"מ סי' כו ד"ה ומה שכתב) האב"ז. וכן מוכח מדברי שוב איכא ערבות

הסיעה אין או  דכיון דאם רוצה מפסיק  לסוע וחייב לברך לא אמרין יון שהתחילה"ה הכא דכלכאורה ולפ"ז 
   ., ודו"ק]שמע חילוק זה מדברי הפוסקים ה"ללא מד ועוד  ,לחלק בין דבר מצוה לדבר רשות ודוחק [ ם עליוערבי
 עוד  ועי'.  א)י' ח אות י(ס לבושו (ברכות יד:) ריטב"א[עיין לפי הסוברים  דיש לחלק מהא דציצית, לא דשוב הערוי [א

ועל כן יש  .תחלת הלבישהלאחר הלבישה אף ל ברכה מועילהשה ]קסז ס"ק מה)סי' ( צה"עשבו סי' ח אות י)(במגן גבורים 
ללא ברכה, וא"כ אע"פ שאיו   יב לברך על מה שכבר לבשכי מחולומר דכיון שכבר לובש הבגד איכא ערבות על הברכה 

לעין תפלת הדרך  משא"כ ברכה.  כא ערבות על מה שכבר לבש ללא"מ אכתי אייב להמשיך וללבוש הבגד ממחו
פלה ובקשה על המשך הסיעה שלא יקרא להם זק, שוב י"ל דכיון שהמשך סיעתם איו חובה שוב שהברכה היא ת

  .  ]ליכא ערבות
 חשבהאם  ידיםלת יעל ט האם מי שכבר טל ידיו ובירך , והייו)ד"ה אך (שם מחת שלמהה של השי דון בספקעתה ו

  מוציא ויכול אחר לפוטרו מדין ערבות. כמחויב לברך ה
שאם חבירו כבר שחט ודאי יכול אחר להוציא את השוחט מברכת  (שם)  התבואות שורה זה דמי למה שכתב ולכאור

המוציא  על ברכת  וא"כ ה"ה הכא יש לומר דאיכא ערבות כיסוי הדם כיון שעתה שהיא מצוה המוטלת עליו חובה.
   .ת הטילה לבטלהם דאם לא יאכל הלחם יהיה ברכ משו
 ,ליכא ערבות על ברכת השחיטה מ"מ אחרי שכבר שחט חייב לכסות הדםף אם אמר דדא ,דומהאין זה באמת בל א

דכל שטל ידיו ע"מ  (חולין קו:) בריטב"אמשא"כ הכא דאם מתחרט מלאכול אין בזה משום ברכה לבטלה כמבואר 
, הובאו דבריו  (סי' קח בקו"א אות ד המחז"בופסקו כדבריו  ,לאכול ליכא משום ברכה לבטלהוב התחרט מלאכול פת וש

לחם כדי להצל מברכה לבטלה ושוב  ול אין כאן חיוב כלל לאכ לפ"זו ,(או"ח סי' כה ס"ק ח) והחזו"א בשערי תשובה שם אות א)
לים להוציאו  אי בלי ברכה ומ"מ אין או יכולהות בוד זה דומה לכל ברכת ההין שאע"פ שאו רואים את מי שהולך 

   .ו"קדו, כיון שאין עליו חיוב להות
  -מסקא דדיא-

מי שבירך  והיוצא לדרך מברך תפלת הדרך. וחיוב זה הוא כשיוצא שיעור דרך של פרסה מחוץ לעיר. העולה לדיא, 
כבר  להימע מלהוציא אחרים יד"ח אם ל כן יש . ועברכת הדרך צ"ע האם מותר לו להוציא את חברו מדין יצא מוציא

 . יצא יד חובתו
  

  
  

    לרגל הולדת הבן משפחת רוזנברג  העלון נתרם על ידי 
 מתוך רוב נחת ושמחה  ,יה"ר שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים עם שאר ילדיהם


