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 6ראש חודש מנח אב  -ערב שבת 6
 :øùáä éìëàîî úáù áøòá äîéòè .àבני אשכנז הנוהגי שלא לאכול בשר ולשתות יי
מר"ח ,ור"ח בכלל ,אי לה לאכול בשר בערב שבת זו .1ולבני ספרד ,א הנוהגי
להחמיר כבני אשכנז שלא לאכול בשר מתחילת חודש אב ,מקילי בר"ח עצמו ,ויכולי
לאכול בערב שבת זו ממאכלי הבשר .2ובני אשכנז יכולי לטעו את התבשיל שיש בו
בשר ,א לא חסר בו מלח או תבלי ולפלוט )ואינו מבר  ,(3וראה הערה.4
 :äöéçø .áבני אשכנז הנוהגי איסור רחיצה מר"ח אב ,יכולי לרחו בר"ח אב שחל
בערב שבת כדרכ בכל ערב שבת ,היינו לרחו את כל גופ בחמי וסבו ולטבול
במקוה חמה א דרכ כ בכל ערב שבת.5
1

שו"עסי'תקנאסעי'ט,ומשנ"בס"קנח .
כתב בערוה"ש סי' תקנא סעי' כג ,תוכחה מגולה למזלזלים במה שנהגו איסור אכילת בשר

בכלארצותפזורנומר"חמנחםאב,וז"לשם":ולבדשעובריםאיסורדאורייתאמטעםנדרדכיון
שאבותינוקבלועליהםמנהגזההוינדרשלכללישראל,ולבדזה,איךלאנבושולאנכלם,הלא
הרבה מהאומות שאין אוכלים הרבה שבועות לא בשר ולא חלב ולא ביצים ,ואנחנו עם בנ"י
שעלינו נאמר קדושים תהיו ,לא יאבו לעצור את עצמם שמונה ימים בשנה לזכר בית קדשנו
ותפארתנו ,ועל כיוצא בזה אמר הנביא יחזקאל לו ,לב' ,בושו והכלמו מדרכיכם בית ישראל',
וענשםגדולמאוד" .
2

כףהחייםסי'תקנאס"קקכה-קכו .

3כמבוארבשו"עאו"חסי'ריסעי'ב .
 4פסק המשנ"ב סי' תקסז ס"ק ו בשם החיי אדם ,כשמבשלים בתענית ציבור ביום לצורך סעודת
מצוה שתיערך בלילה ,מותר לטעום התבשיל ולפלוט .וכ"ש כאן ,שאינו איסור אלא מנהג שלא
לאכול בשר .וכ"כ בשש"כ פרק מב הערה רלו .וכתב ,דבר"ח שחל בערב שבת אפשר דמותר אף
לבלוע.וכתבבכףהחייםסי'תקנאס"קקנה,שילדיםקטניםיכוליםלאכולבשרבע"שאחרחצות,
ואפי' כשחל ט"ב בשבת ,כיון שיש קצת קדושת שבת אחר חצות .ודוקא ילדים קטנים שאינם
יודעיםלהתאבלעלירושלים.ועי'אג"מאו"חח"דסי'כאסוףאותד,שאוסר .
 5משנ"ב סי' תקנא ס"ק פט .ודלא כפרמ"ג סי' תקנא משב"ז ס"ק טז ,הו"ד בשע"ת שם ס"ק לז,
שכתב" :דלא ראיתי לנהוג היתר לרחוץ כל גופו כשחל ר"ח בע"ש ,ומ"מ פניו ידיו ורגליו בחמין
ודאילכו"עשרי.וכתבבשבטהלויח"זסי'עז,פסקיהלכותלתשעתהימיםאותה,דאףשהפרמ"ג
החמירבעש"קשחלבור"חמנ"א,מ"מלצורךישלנהוגכהמקילין,בא"יבתקופהזושחם.ומכל
מקוםהוסיףשם,דישלעשותשנוייםלהחמירבע"שזה,כמוהרגילבאמבטיהיעשהרקמקלחת
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 :úáù éãâá .âבשבת זו לובשי בגדי שבת כרגיל ,ג הנוהגי שלא ללבוש בגדי שבת
בשבת חזו .6וכ מותר ללבוש לכבוד שבת בגדי מכובסי ,אבל לא בגדי חדשי.7

 6ערב שבת קודש חזו  -ח' מנח אב 6
 :øùáä éìëàîî úáù áøòá äîéòè .ãלבני אשכנז הנוהגי שלא לאכול בשר ולשתות
יי מר"ח ,8ולבני ספרד הנוהגי להחמיר כבני אשכנז ,9אי לטעו מתבשילי הבשר.
אבל יכול לטעו את התבשיל א לא חסר בו מלח או תבלי ולפלוט )ואינו מבר (.10
 :÷"ù ãåáëì äöéçø .äאי לרחו כל גופו אפילו בצונ ,ורוח רק פניו ידיו ורגליו בצונ.11
ויש מתירי חפיפת הראש ופניו ,ידיו ורגליו ,בחמי ,אבל בלי סבו ,למי שנוהג כ כל ערב
שבת .12ונכו לחפו ראשו בע"ש קוד חצות היו ,ובדיעבד יכול ג לאחר חצות.13
 :äìéáè .åהנוהג לטבול תמיד בעש"ק ,ואינו מבטלה לפעמי מפני טרדת עסקיו או

כפיהצורך.וההיתרלרחוץבסבון ,כתבכןמרןהגרשז"אזצ"לבהליכותשלמהביןהמצריםפרק
ידסעי'יט.ובנטעיגבריאלביןהמצריםפרקמגהע'ו,הביאמשו"תמשיבהלכהסי'רסט,דמותר
לרחוץבחמיןאבללאבבורית,וצייןלקצורשו"עסי'קכבסעי'יג,ודחהשםדבריובנטעיגבריאל
דדבריהקצורשו"עשכתבאבללאבבורית,קאיעלע"שחזוןולאבר"חאבשחלבע"ש.
6ידאפריםסי'תקנאד"הס"קכ,ושעה"צשםאותמו.והטעם,דכלמהשנהגואיסורללבושבגדי
שבת,כיוןשאףאםאינםמכובסיםמחדש,מ"מניכרגיהוצם.ובזהאיןלהחמיראלאבשבתחזון
ולאבשבתהקודם.ואמנםבלקטיושרעמ' 109כתבדבניאושטטנוהגיםשלאללבושבגדישבת
בשבת ראשון,וכ"כ שם בעמ' " :110בניאושטט אינם לובשים בגדי שבת בשני השבתות האלו]-
ר"חאב,ושבתט"ב[,לבדחלוקלבן" .
7

משנ"בשםס"קמה.וע"עביאורהלכהסעי'וד"הכלים,שמתירכתונתחדשה.ואףדבמשנ"ב

שם ס"ק מה ,כתב דמר"ח ואילך אסור אפילו בשבת ללבוש בגדים חדשים ,ביאר בשו"ת אג"מ
או"ח ח"ג סי' פ ,שכוונתו כשאין לו כתונת מכובסת ,שהרי לבישת בגדים חדשים חמורה יותר
ממכובסים,ולכןאםישלוכתונתמכובסתאסורלוללבושחדשה .
8

שו"עסי'תקנאסעי'ט,ומשנ"בס"קנח .

 9כףהחייםסי'תקנאס"קקכה-קכו .
 10ראהלעילהע' .4
11רמ"אשםסעי'טז,שו"תמהרי"לסי'טו,ולוחא"י.ועי'בא"אבוטשאטשסי'תקנאואו"חהחדש
אותמג,שהתירגםבמיםפושרים .
 12משנ"בשםס"קצה-צז.אמנםלמישישזיעהולכלוךשאינםמוסריםבלאסבון,שרילרחוץאף
בסבון .
13

פרמ"ג סי' תקנא משב"ז ס"ק טז .וביאוה"ל שם סעי' טז ד"ה בחפיפת .וע"ע בלבוש סעי' טז,

שכתב דאדרבה ,יש לאחר סמוך לכניסת השבת .והעירני ידידי הגרח"ש דומב שליט"א דהלבוש
מיירי בע"ש חזון שאינו סמוך לט"ב ,אך בשנה דערב שבת הוא ערב ט"ב ,אפשר שיודה שיקדים
לרחוץקודםחצות .
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הצינה ,טובל במקוה קרה .14ולבני ספרד הנוהגי איסור משבוע שחל בו ,מותר לה
לרחו ולטבול בערב שבת זו כרגיל.15
 .æמותר לקצו צפרניו לכבוד שבת בערב שבת זו ,16וכ מותר לצחצח נעלי לכבוד
שבת .17ומותר לשטו הרצפה כהרגלו ,ויש שהחמירו למעט מהרגלו.18
 :íåâøú ãçàå àø÷î íéðù .çטוב להעביר הסדרא שני מקרא ואחד תרגו בערב שבת,19
וא לא העביר בע"ש יעביר בשבת .20ומותרי כל היו בע"ש ללמוד בכל עני שירצה.21
14קצשו"עסי'קכבסעי'יג,ושעה"צשםאותצח,כתבהטעםדבחמיןודאירחיצהשלתענוגהיא.
ובכה"חאותקצ,כתבדאםקשהלולטבולבצונןאושיששםרקמיםחמים,מותרלטבולבחמין,
כיוןשישתועלתגדולהבטבילהזו.ועודשאינומכווןלשםתענוג.וכ"כהישועותיעקבס"קג .
 15סי' תקנאסעי'ד,לעניןתספורתוכביסה,ומסתבר שכןהואגםלעניןרחיצה,הביאהשו"ע ב'
דעותאםישלכלהשבועשלפניודיןשבועשחלבוט"ב.ולהלכהנקטינןדדברשאינואסוראלא
מטעםמנהגישלהקלשאיןלודיןשבועשחלבוט"ב,וכ"הבמג"אסי'תקנאס"קלה,לעניןסיום
מסכתא דקיל .וכתב שם בלבוש ,דמש"כ בשו"ע ב' דעות אי הוי דין שבוע שחל בו ,הוא דוקא
לעניןלספרולכבסדאסורמדיןהש"ס,אבלבשרוייןשהוארקמנהגכו"עמודושאיןלודיןשבוע
שחלבוט"ב.אכןבבןאישחישנהאפ'דבריםאותיב,כתבדדעתהמחברלהקל,ואע"גדכתב
דישמישאומרדנהגולאסורקי"לכסתםמרן,ולכןמותרלספרולכבס בשבוע שלפניודאיןכאן
דיןשבועשחלבוט"ב.חזינןדמיקלאףבדבריםהאסוריםמדינא.וכ"כבתורתחייםס"קיא,דרבו
הסוברים בזה דאין לו דין שבוע שחל בו ט"ב .וכ"ה בכף החיים אות עח ,והוסיף שם ומיהו עיין
לעיל סי' יג אות ז ,בענין היכא שסותם השו"ע ואח"כ כותב יש מי שאומר לחומרא ,שחושש לו
לכתחילההיכאדאפשר .
16

בדין נטילת צפרנים בשבוע שחל בו נחלקו האחרונים ,הט"ז ס"ק יג ,אוסר והמג"א ס"ק יא,

התיר.אךקודםלשבועשחלבו,גםלט"זמותר.ומדויקכןמדבריהמשנ"בס"קכ,שכתבשההיתר
לגזוזצפרניםלכבודשבתהואכשחלט"בבשבת,ואםהאיסורהואמר"חאבאזההיתרנוגעלכל
שבתחזון.וממש"כהמשנ"בשםדשריליטולצפרניולכבודשבת,משמעשבאמצעהשבועשאינו
כבוד השבת ,אסור .וזה כדעת היש מי שאומר בשו"ע סי' תקנא סעי' ד ,שכשחל ט"ב בשבת יש
לכלהשבועשלפניודיןשבועשחלבוט"ב.שהריאיסורנטילתצפרניםהוארקבשבועשחלבו
ט"ב .ויש לעיין בזה ,דהרי השו"ע שם סתם בדעה הראשונה להקל שאין במקרה כזה כלל דין
שבועשחלבו.וכןפסקלהתרהפרמ"גסי'תקנאא"אס"קיא,ולבוששם,וחייאדםכללקלגסעי'
יז ,וכה"ח ס"ק מח .ובא"ר ס"ק ז הוסיף דוקא אםרגיל בכל ע"ש ,ושאר הפוסקים לאהעתיקוהו.
וכןבקיצורשו"עסי'קכבסעי'ה.אמנםבמקורחייםלחוו"יסי'תקנבסעי'ט,כתב":קיבלתישאין
ליטולצפרניםבע"שח'אב" .
 17שו"תאג"מאו"חח"גסי'פ,למנהגנושאנולובשיםבגדישבתלשבתחזון,מותרלהשחיראת
הנעליםואףלהבריקם.וע"עשלמתחייםאו"חסי'ריח,שכתבדישקפידאואסורלצחצחנעלים .
18

בשלמתחייםשםהביאמהגר"שסלנטזצ"לשבעש"קחזוןלאירחץהרצפהכ"כבטובכהרגלו

בכלהשנהיעו"ש.ובארחותרבינוח"בעמ'קלגכתבבשםהחזו"אדלכבודשבתאיןלהחמירבזה.
19

לקטיושרעמ'.110

20שם,מג"אסי'תקנדס"קז,חייאדםסי'קלוסעי'ד.
21

כתב שם בלקט יושר "ביום שישי לומד כל מה שירצה" .ובשו"ת מלמד להועיל ח"א סי' קיא,
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 .èראוי להכי מערב שבת את הקינות ,מגילת איכה ,כרי וכסתות לישיבה ,שבדר כלל
אי זמ להכינ במוצ"ש.
 6שבת חזו  -ח' מנח אב 6

 :úáù éãâá .éמנהג אר ישראל ללבוש בגדי שבת בכל שבת חזו .וג בשבת זאת שחלה
בערב תשעה באב לובשי בגדי שבת כרגיל ,וכ לובשי כותנות מכובסות .22ויש
מהאשכנזי הנוהגי שלא להחלי בגדי שבת ,רק הכותנות והפוזמקאות בלבד,23
כתבדאפילולמ"דדאסורללמודכלהשבת],כ"הבלקטיושרעמ',110ובקיצוש"עסי'קכהסעי'ד
עייןלהלןסעיףכג[,וא"כלעניןלימודישלודיןט"ב,וממילאע"שדיןערבט"בישלולעניןזה,
מ"מ כיון דכל עצמו שאסור ללמוד בערב ט"ב אחר חצות הוא רק מנהג בעלמא )רמ"א סוף סי'
תקנג(אין להחמירכללבע"ש,כיוןדשבתאיןלודיןט"בלכלמילי.ועי"ששהוכיחעודמפוסקים
דשריללמודבערבט"בכלהיוםבכלעניןשירצה.ואומרשירהשירים-א"אבוטשאטשסי'תקנג .
22

סי'תקנאביאורהגר"אסעי'א,חיי"אכללקלגסי'כאבשםהגר"א,והובאבמשנ"בס"קו,ועוד

הביאבמשנ"בשםעודמהיעב"ץבשםאביו",שצריךללבושבגדישבתאפילובשבתשחלבוט"ב.
וכן הוא בלוח א"י .ועי' ערוה"ש סי' תקנא סעי' יא ,שביאר אם המנהג באותו מקום שיש שינוי
ניכרביןבגדישבתלבגדיחול,וכגוןשבחוללובשיםכובערגילובשבתשטריימל,נמצאאםישנה
בשבת חזון מהרגיל יהיה אבילות בפרהסיא ,ולכן אל ישנה משאר שבתות ,משא"כ דמנהגינו
דאופן הלבשת שבת וחול שוים בדמותם ובתמונתם ואין הפרש ניכר כ"כ ,נכון לקיים מנהג
הקדמונים שהנהיגו ללבוש בגדי חול ,יעו"ש .ויש המשנים בגד אחד ,עי"ש במשנ"ב ,וכן נהג
החזו"אשהיהמחליףכלבגדיוחוץמהפוזמקאות-טעמאדקראהנהגותוהוראותהחזו"אאותכ,
ובארחותרבינוח"בעמ'קלג,כתבדהגרי"יקניבסקיזצ"ללאהיהמחליףאתהטליתקטן.ובשע"ת
ס"קד,כתבשמותרלהחליףלנעלישבת,אםאינןחדשות .
בעלבשבתהראשונהשאשתובאהלביהכ"נלאחרהלידה:ומצאנוחידושגדולבדבריהחת"ס
שכתבדאףלנוהגיםשלאללבושבגדישבתבשבתחזון,מ"מאםזוהשבתהראשונהלאחרלידה,
שאשתו באה לביהכנ"ס והוא חייב לעלות  -רשאי ללבוש בגדי שבת .והוכיח דאם אבי החתן
רשאיללבושבגדישבתהריהבעלהנ"לשהואחיובהדוחהאתאביהחתן,ודאישאףהוארשאי
ללבוש בגדי שבת .אמנם כשט"ב חל בשבת ,שאין אבי החתן לובש בגדי שבת כדלקמן הע' ,25
ליכא דין הנ"ל .ויל"ע דהטעם שהבעל מקבל עליה לאו משום שמחה היא ,אלא כתמורת קרבן
הודאה,וכיהבאמןהיםשאףהואחיובלקבלעליה,וכינתירלוללבושבגדישבת,ודו"ק .
 23שבליהלקטסי'רסוהו"דבבאה"טסי'תקנאסק'ד'ובמשנ"בס"קו,דכיוןדאינולובשםאלא
מפניהזיעהשריאאפילובט"בשחלבשבת.ומה"טנראהדשרילהחליףאתהבגדיםהתחתונים.
ומ"מאיןללבושחדשיםאפילולכבודשבת-שע"תסי'תקנאס"קב .
ועי'בתורתמשהלחת"ספרשתדבריםעה"פמשאכם,שהאר"יהק'לגודלמדריגתולאשכח
מאבילות ביהמ"ק אפילו בבגדי שבת ,אבל לא כן רוב בני אדם צריכים להראות בהיפוך
שמצטערים על חורבן ביהמ"ק עד שמניח עונג שבת בשבילו ,יעו"ש .וכתב בנטעי גבריאל ,דענה
ע"ז הגה"ק מגאלאנטא זצ"ל ,שהחת"ס לגודל קדושתו לא שכח מקדושת השבת אף בבגדי חול,
אבללאכןאנן,שאםהיינוהולכיםבבגדיחולכברשוכחיםומסיחיםדעתמקדושתהשבת,ולכן
שפירהמנהגשהולכיםבבגדישבת .

דיני תשעה באב שחל בשבת

ט

והמחמיר בזה שלא להחלי הכותנות מנהג שטות הוא.24
 .àéחת העולה לתורה בשבת חזו ,ילבש בגדי שבת ,ג במקומות שלא נהגו ללבוש
בגדי שבת בשבת זו .25וללבוש בגדי חדשי ,אסור א לחת ,ויש מתירי.26
 .áéמחליפי לטלית של שבת .27פורסי על השולח בבית מפות מכובסות .28ומותר
להחלי המגבות למגבות מכובסות .29בשבת זו אי מחליפי הפרוכת בביהכנ"ס
לפרוכת של שבת ,ועיי הערה.30
 .âéאומרי בליל שבת פרק 'במה מדליקי'.31
 :øëæ íåìù .ãéיש שכתב שכשחל ט"ב בשבת אי עושי סעודת שלו זכר ,והמנהג
לעשות.32
24

מג"אס"קד.עייןגליוןמהרש"איו"דסי'שפ"טס"אבשםשו"תמהרש"לדבשבתבתוךשבעתימי

אבלות מי שאינו לובש כתונת מכובסת הוא חסידות של שטות .וע"ע א"ר אות לט ,וכה"ח ס"ק יג,
שכתבודהנוהגיםשלאלהחליףגםהכותנות,ישלהםעלמילסמוך.ומנהגבניספרד,כתבכףהחיים
סי' תקנח אות יג ,שנהגו כולם ללבוש בגדי שבת כרגיל ולא לשנות אפילו בגד אחד .אלא שהביא
משולחןגבוהאותצ,ועודפוסקים,דמ"מהמנהגשלאללבושבגדיםחשוביםביותרכבגדימועד .
25דגולמרבבהרישסי'תקנא,משנ"בשםס"קי.אמנםלאביהחתןוהכלהאףשבדרךכללבשבת
חזון ,מותר להם ללבוש בגד עליון של שבת וכמבואר ברמ"א שם סעי' א ,ומשנ"ב ס"ק ח ,מ"מ
בשבתזואסורלהםורקלחתןמותרללבושבגדישבת,ונראההטעםמשוםשלאיראהכאבילות
בפרהסיא.
26

מג"א סי' תקנא ס"ק ו ,ומשנ"ב שם ס"ק ט ,שאוסרים .ועי' שולחן העזר ח"ב ,שמתיר ,וכ"כ

הגר"שדבליצקישליט"אבדיניט"ב,ונכוןשילבשהבגדיםבאחתמהשבתותהקודמות,שלאיהיה
חידושוניכר .
27

יד אפרים ,מכיון שמנהגינו שלובשים בגדי שבת כרגיל ,ולכן גם מחליפים הטלית ,לטלית של

שבת.ואמנםבמג"אסי'תקנאס"קג,הביאמהמהרי"לדאיןמחליפיםהטליתוזהעפ"ימנהגם .
28חייאדםכללקלגסי'כא,ומשנ"בס"קלג .
29קצורשו"עסי'קכבסעי'ט .
30

רמ"אסעי'א,וכתבשםהרמ"א,דט"בשחלבשבתונדחהאיןפורסיןפרוכתשלשבת,ובמשנ"ב

שם ס"ק ז ,כתב וה"ה מפות ומכסאות ,עכ"ד .אולם המנהג הוא שפורסים פרוכת של שבת וגם
מפות וכיו"ב של שבת ,גם בט"ב שחל בשבת .והוא כנראה ע"פ סברת הגר"ש דבליצקי שליט"א
דדינא דהרמ"א הוא רק למנהג שאין לובשים בגדי שבת וחילקו בזה בין שבת חזון לשבת ט"ב,
אבל למנהגינו שלובשים גם בשבת ט"ב בגדי שבת ,פשוט שמחליפים גם הפרוכת ,דלא יהיה
שולחנךמלאושולחןרבךחסר,שהריגםבביתמחליפיםוה"הבביתהכנסת .
 31מנחת שבת סי' עו ס"ק יא ,בשם הפמ"ג בספרו נעם מגדים ,דבשבת שחל בה ט"ב יאמר במה
מדליקין.וכ"כבדגולמרבבהבגליוןהשו"עסוףסי'תקנג,והוכיחממהדכתבהרמ"אדא"אפרקי
אבות בט"ב שחל בשבת ולא כתב דא"א במה מדליקין בליל שבת ,ולומר שפרק במה מדליקים
הואיותרסדרהיוםמפרקיאבותבמנחההואדוחק .
32

לקט יושר או"ח עמ'  .111והגר"ש דבליצקי כתב דהמנהג לעשות .ומ"מ נראה דיתנהגו בכובד

י

דיני תשעה באב שחל בשבת

 :úåøéîæ .åèהנוהגי לשיר ולזמר את החרוז של 'לכה דודי' ,יכולי לשיר ג בשבת זו.33
וכ נהגו לשיר בשבת זו שלו עליכ ושאר זמירות ואפילו בסעודה שלישית.34
 .æèהמנהג לומר בשבת זו  íéîçøä áàכנהוג בכל שבת ,וכ מזכירי נשמות במקו
שנהוג כ בכל שבת .35וכשחל בו ברית מילה אי אומרי אב הרחמי.36
 :åæ úáùá á"è ééåðéò .æéאי לנהוג עינויי ט"ב בשבת זו ,וי"א דנוהג בו אבילות בצנעה,
וראה הערה .37בני אשכנז הנוהגי איסור בדברי שבצנעה ,ראוי להחמיר שלא לרחו
פניו ידיו ורגליו בחמי שהוחמו מערב שבת.38
ראשוימנעומדבריםהמביאיםלידישחוקדומיאלמהשכתבהמג"אסי'תקנבס"קיד .
33

פשוט ,דכיון דשרים תמיד ונמנעים היום הוא כאבילות בפרהסיא .וכתב הגר"ש דבליצקי

בקונטרס תקון תפלה ,שיש נוהגין לומר לכה דודי בניגון אלי ציון וכו' ,ויותר טוב להמנע מזה
אפילוכשחלט"בבשבת .
 34אג"מ או"ח ח"ד סי' קיב ,כיון שהוא כבוד השבת ,ואף אם אינו רגיל בכך כל שבת ,שכשם
שמותר לאכול בשר בסעודה שלישית מותר לשיר .ונראה דאחר שקיעת החמה שאסור מדינא
לאכול,איןראוילשירזמירותשבת .
35

א"רסי'תקנד,משנ"בסי'תקנבס"קל.כתבהרמ"אסי'רפדסעי'ו,דבכליוםשא"אבוצדקתך

א"אאבהרחמים,אךהא"רסי'תקנדס"קיח,כתבשבשבתזואומריםאבהרחמיםאעפ"ישא"א
צדקתךדט"בנקראמועד,מ"מאבהרחמיםהויכמוקינותשאומריםבט"ב .
36

נטעיגבריאלפרקמזסעי'יב .

 37לדעתהשו"עסי'תקנדסעי'יט,מותרבכולםואפילובתה"מ,וכןהכריעהגר"אשםס"קכ.אך
לדעתהרמ"אישלאסורתשה"מאםלאבל"טאולבאמןהדרךאויוצאלדרך.וכןהואבחייאדם
כללקלודיןג,ומשנ"בסי'תקנדס"קמושעה"צשםאותמו.לבניאשכנזהנוהגיםכרמ"אלאסור
דבריםשבצנעאבשבתזו,נראהשישלהחמיראףבהרחקותכנדה,כמבוארבשו"עסי'תקנדסעי'
יח ,ועי"ש במשנ"ב ס"ק לז .ומ"מ ביום יש להקל עי"ש שעה"צ אות מד .וכן הוא בשו"ת מהרי"ל
דיסקיןקו"אסי'האותסז.אבלשמעתיממרןהגר"נקרליץשליט"א,דאיןלהחמירלדידןבכלדיני
ההרחקות המבוארים ביו"ד סי' קצה ומותר להושיט דבר מידו לידה וכדומה ,ושאני מיו"כ
המבוארבסי'תרטוומשנ"בשםס"קא,דהכאבט"בקילטפי,דהאלמחברשרידבריםשבצנעא.
ע"כ .ושמעתי מידידי הרה"ג ר' שלמה הופמן ,שכאן עוד יותר קיל ,שהרי לדעת החיי"א שהובא
במשנ"ב,הותרגםלדעתהרמ"אבל"טאולבאמןהדרך,א"כגםלרמ"אאינואלאמנהג.
38

ט"ז סי' תקנד ס"ק ט ומשנ"ב שם ס"ק לט .וע"י כפה"ח סי' תקנד ס"ק פו ,שהביא מהפוסקים

שאפילולהאוסריםדבריםשבצנעאלאאסרואלאתשה"מבלבד יעו"ש .וכ"הבמנ"חמצוהשיג
בסופו,שחילקביןאבלותלעינוי,וביארשםדגםלדידןשנוהגדבריםשבצנעאבשבתזו,מ"משרי
לרחוץפניווידיוכמנהגותמיד,דכלשאסרינןבט"במחמתעינוישלהתענית,כיוןדנדחהמשבת
דחינןמכלוכלדיניעינוי,אך רחיצתכלהגוףאוסיכהשאסורבט"במטעםאבילות ,ולדידןדיני
אבילות לא נדחה ונוהג בצנעא ולכן אסור לטבול או לרחוץ כל גופו בשבת ,עי"ש .וטבילת ב"ק
משמע מהמנ"ח שם שאסור ,שכתב דההולכים לטבול בשבת מוחים בידם .אמנם מרן הגרי"ש
אלישיבזצ"ל,פסקדטבילתב"קישלהקלאםמקפידתמידבכך.וכ"כבמועדלכלחיסי'י'סעי'
כו,שהריאיןזוטבילהלשםתענוג .

דיני תשעה באב שחל בשבת

יא

 :ïééå øùá .çéאי להמנע בשבת זו מאכילת בשר ושתיית יי ,ואפילו יותר מהרגלו בשאר
שבתות השנה.39
 :úåçîù .èéחת העולה לתורה בשבת זו ,ילבש בגדי שבת ,ג במקומות שלא נהגו
ללבוש בגדי שבת בשבת זו .40וללבוש בגדי חדשי אסור א לחת ,ויש מתירי.41
במקומות שנהגו לזמר לחת ולזרוק מיני מתיקה לכבוד החת כשעולה לתורה ,מותר
בשבת זו .42וכ מותר לעשות קידושא רבא לציבור.43
 .ëסעודת ברית מילה ,44וכ סעודת בר מצוה שעושי ע הקרואי ,45יראו לעשות
לכתחילה לפני חצות היו .ומותר לזמ כל קרואי שירצה.46
 :åðééçäù úëøá .àëיש להמנע מלברך 'שהחיינו' בשבת זו ,אלא אם כן היא מצוה עוברת.47
39

והנהאףשאיןחיובלאכולבשרבשבת,מ"מכיוןשנמנעמשוםאבל,עבירההיא -מג"אתקנב

ס"קיג,ומשנ"בשםס"קכג .
 40דגולמרבבהרישסי'תקנא,משנ"בשםס"קי.וכןלאביהחתןוהכלהמותרלהםללבושבגד
עליוןשלשבתכמבוארברמ"אשםסי'א,ומשנ"בס"קח .
 41המג"א סי' תקנא ס"ק ו ,ומשנ"ב שם ס"ק ט ,אוסרים .ובשולחן העזר ח"ב שמתיר ,וכ"כ הגר"ש
דבליצקישליט"אבדיניט"ב,ונכוןשילבשהבגדיםבאחתהשבתותהקודמותשלאיהיהחידושוניכר .
42

מקורחייםלחוותיאיר.וכתבשםברישסי'תקנא,דהמהרי"לעשה'שפינהולץ'לבנובשבתחזון

שחלבו'באב,וכןמותרלעשותמחולבשבתלפניהחתונהבשבתחזון,דהו"למצוהכבסי'שלח
סעי'ב.ומ"מבחלט'באבבשבתישלמנוע.וכתבשםדנשאלאםלעשותמחולזהבשבתב'באב
שהיאשבתהקודמתלשבתשחלבט'באב,ולארצהלהתירמשוםדשבתלפנידלפניאיןמנהג,
וסייםדכךהוריתיבשנתתנ"בבביתמחותני,ומ"מעברועלדבריועשו .
 43כתב מרן הגרשז"א זצ"ל בהליכות שלמה בין המצרים פרק טו סעי' יא ,שחתן שחל שבת
האופרוףבשבתט"ב,שיש לעשותבשבתזואתכלמנהגיהאופרוף,עליהלתורהזריקתסוכריות
קידושארבאוכו',שאל"כיהיהזהאבילותבפרהסיא.אלאשמ"מלאיערכואתהשמחהבפרסום
וברובעםכבשארשבתותהשנה,וכןשלאישירובקידוש,כיוןשההמנעותמשירהבקידושאינה
אבלות בפרהסיא .אמנם בארחות רבינו ח"ב עמ' קמד ,הביא דעת מרן בעל הקה"י זצ"ל שאת
הקידוש שרגילים לעשות יש להקדים לשבת שלפני זה ,משום שאין לעשות קידוש של שמחה
בשבתזו.ומ"מהחתןיקבלעליהלתורהעודפעםבשבתזושהיאלפניהחתונה.
44משנ"בתקנבס"קכג,כה"חשםס"קנג,חייאדםכללקלוסעי'א .
 45וכ"כ מקור חיים סי' תקנב סעי' י ,דאסור לאכול סעודת מצוה דבר מצוה עם הקרואים כשחל
בשבתח'אוט'באבאחרמנחה .
46מג"אסי'תקנאס"קלה,ומשנ"בס"קעז .
 47בשו"עסי'תקנאסעי'יז,ובמג"אס"קמב,כתבדבשבתשריוהביאאוסרים.ואיןהטעםמשום
אבלות,דלאמצינושיהאאבלאסורלברךשהחיינו,אלאכיוןדהזמןהואזמןפורענותאיןלברך
'והגיענו לזמן הזה' .ועי"ש בערוה"ש סעי' לח .וכשחל י"ז בתמוז בשבת ונדחה כתב במג"א שם
דשרילומרשהחיינובשבתלכו"ע.הרבהחיד"אבברכ"יס"קיא,וכןבשו"תחייםשאלח"אסי'כז
החמירבזה,דשבתזוחמורהמשארשבתותשביןהמצריםדריעמזליהואיןשייךלומרשהגיענו

יב

דיני תשעה באב שחל בשבת

 :ìåéè .áëראוי שלא לטייל בשבת זו.48

 6שבת קודש לאחר חצות היו 6
 :äøåú ãåîì .âëנחלקו הפוסקי א מותר ללמוד בשבת זו דברי האסורי ללמוד
בט"ב .י"א שאסור בכל השבת כדי ט"ב .49וי"א שאסור רק מחצות ואיל  ,וכ הסכימו
רוב האחרוני .50וי"א שאי לאסור כלל הלימוד בשבת זו .51ולעני ˘„Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈ
˙¯‚ ,ÌÂראה לעיל סעי' ח.
 :äçðî úìéôú .ãëראוי בשבת זו להקדי תפילת מנחה ,כדי שיוכלו לסיי סעודה
לזמןהזה.אףשמפניכבודהשבתאיןמתעניםבו ,מ"מעיצומושליוםרעהוא.ולכאורהנראה
דודאיכןהואבט"בשחלבשבתונדחה,ואפשרבזהדחמירטפידכו"עמודודאיןלברךשהחיינו
עלדברהרשות.ושו"רשכ"הדעתמרןהגר"מ פיינשטייןזצ"לבשמעתתאדמשהעמ'תכח,דאין
מברכים שהחיינו בשבת זו ,ועיין מש"כ בזה בספר נחמת ישראל לידידי הרה"ג ישראל דרדק
שליט"א,פרקדהע' .73
 48ברכ"יסי'תקנגס"קה,ושע"תשםס"קב.והוסיףהגר"שדבליצקישליט"אדגםמסתםביקורים
ישלהמנעבשבתזו.וכתבהתוספותחייםעלהחיי"אכללקלוס"קא,דהעולםנהגושלאלטייל
כללבשוקבשבתחזון,אףאםאינוחלבט"באובעט"בומנהגהגוןהוא,עכ"ל .
49

לקטיושראו"חעמ',110קיצורשו"עסי'קכהסעי'ד .

 50רמ"א סי' תקנג סעי' ב ,מג"א ס"ק ז ,משנ"ב ס"ק ט ,וכה"ח ס"ק יח .וכתב שם הכה"ח ס"ק יז,
בשםהחת"סדאףשבט"באיןללמודבדבריםהרעיםבדרךמשאומתןובפלפולרקבפשוטםשל
דברים,כמבוארבמשנ"בסי'תקנדס"קד,מ"מבשבתמותר .
51הט"זשםס"קב,תמהעלהרמ"א,דכיוןשאיןאסורבאכילתבשרוייןלפישאיןאבילותבשבת,
למהנחמירעליושלאילמדמשוםאבילות.וכתבשםשהלומדאחרחצותלאהפסידשכרו,הו"ד
במשנ"בשםס"קי.וכתבשםדדבריהט"זהםאפילובט"בשחלבשבת,וכתבדישלסמוךעלזה,
אחרי דאפילו כשחל בחול כמה אחרונים מקילין וכנ"ל .ועי"ש בביאור הלכה ד"ה ולכן ,שהביא
בשם המאמר מרדכי שחולק על הרמ"א וכתב דאין לאסור הלימוד בשבת זו .והגר"ח קניבסקי
שליט"אאמרמשמיהדמרןהחזו"אזצ"לבזה"ל:אמרלילאלהקלללמודבערבט"בשחלבשבת
אחרחצותע"כ,הו"דבספרט'באבשחלבשבתלהרה"גר'צביכהןשליט"א.וכ"כבספראורחות
רבינו ח"ב עמ' קלו :סיפר לי הגאון ר' משה דויטש שבת עט"ב שהגיע חצות היום ראה את מרן
החזו"א מפסיק מלימודו הקבוע ומתחיל ללמוד מסכת מועד קטן ,ע"כ .ובסידור יעב"ץ כתב דאין
לעסוק בדברים הרעים בשבת ,ודלא כהמג"א סוף סי' תקנג .ומרן הגר"נ קרליץ שליט"א הורה
דסדרי לימוד קבועים בביהמ"ד וכן שיעור לרבים אין לבטל בט"ב שחל בשבת ,ובמידת האפשר
לקבועהלימודמהלכותהיום.וכ"כבקובץאורייתאכרךיד,משמיהדאדמו"רמקלויזנבורגזצ"ל,
דאיןלבטלשיעוריםברביםדהויכעיןאבילותבפרהסיא,וכמושאמרולגביסעודהשלישיתשאין
לבטלו לאלה שנוהגים לעשותו ברבים .ועל דברי החת"ס בתשובותיו חלק או"ח סי' קנו ,שכתב
דטעםהאסורללמודאחרחצות,דכלמהשלומדאחרחצותעדייןמחשבתועליוומהרהרבלילה
והריהואנכנסלט'באבכשהואשמח,העירהאדמו"רמקלויזנבורגזצ"לדבעוה"רהיוםלאשייך
זה,דהלוואישיכונועכ"פבשעתהלימודאתלימודם,ע"כ.ונראהדראוילכתחילהלקבועשיעור
הדףהיומיקודםחצותולאלעבורעלדבריהרמ"אסוףסי'תקנג,בידרמה .

דיני תשעה באב שחל בשבת

יג

שלישית מבעוד יו .ואי אומרי צדקת צדק .52ולא פרקי אבות.53

 6סעודה שלישית  -מפסקת 6
 :úéùéìù äãåòñ .äëאי למעט בסעודה שלישית בשו דבר ממה שרגיל תמיד בסעודה
זו ומותר לאכול בשר ולשתות יי ,וא יותר משני תבשילי ,ואפילו מי שאינו רגיל
לאכול כ בסעודה שלישית .54ומותר לאכול בסעודה שלישית ביצי קשות ,כיו שאינו
אוכל לסימ אבילות .55ויושב כדרכו על כסא ולא על הקרקע ,ומותר לאכול סעודה זו
בצוותא ע בני ביתו .56ובסעודה זו ישב בדאבו נפש שלא ינהג בשמחה .57ונחלקו
הפוסקי א מותר לשבת ע חברי בסעודה זו .58והרגיל ללמוד בסעודה זו ע בני
ביתו לימוד קבוע ,מותר ללמוד ג בשבת זו.59
 .åëויכול לזמ על הכוס ולשתותה א עדי לא שקעה החמה .60וכ מותר לאכול אחר
ברהמ"ז של סעודה שלישית א הוא עדיי קוד השקיעה ואי צרי להתנות כמו בחול.61
52סי'תקנבסעי'יב,וסי'תקנטסעי'אומשנ"בשם.מה"טדט"באיקרימועד .
53רמ"אסוס"יתקנגעי"שבמשנ"בס"קט,שא"אפרקיאבותאחרחצות,אךקודםחצותדשריללמוד
תורהמותרלומרפרקיאבות,ונהגושא"א ,וכ"כבלוחא"ילהגרימ"ט.וע"עבערוה"שרישסי'תקנט,
דכשחלט"בביוםראשון,אומריםפרקיאבותבשבתשלפניו .
54

וכתבשםדהנמנעמלאכולבשרמשוםא ֶבל,עבירההיא,
ֵ
שו"עסי'תקנבסעי'י,משנ"בס"קכג,

לוחא"י.ועי'באג"מאו"חח"דסי'קיבאותא .
ומותר לאכול ולשתות יותר מהרגלו אף שכוונתו להקל עליו את התענית .אבל אסור לומר
שאוכלושותהכדילהקלעליואתהתענית,דומיאדמ"שהמג"אבסי'רצבשםספרחסידיםהו"ד
במשנ"בשםס"קד,דלאיאמרנלךונישןכדישנוכללעשותמלאכתנובמוצאישבת,שמראהבזה
שנח וישן בשביל ימות החול .ועי' בא"ר שם שאין לומר כן אפי' כשחפץ לכתוב ס"ת במוצ"ש,
ומכאןשאפי'לדברמצוהשיעשהבמוצ"שאסורלומרשיישןבשבת,וה"הלענינינושאסורלומר
שאוכללהקלעליוהתענית,ובהרהורמותר .
55

הוראתמרןהגר"חקנייבסקישליט"א .

56

משנ"בסי'תקנבס"קכג .

 57משנ"בשם.ונראהדגםלבכורשורוסיעתודס"לדשריליסבעםחבריםבסעודהזו,מ"מלכו"ע
צריך בדאבון נפש ,אלא דס"ל שלא ימנע ממה שרגיל בהם משום אבילות בפרהסיא ,אך לישב
בדאבוןנפשה"לצינעאודבריםשבלבכמבוארשםבבכורשור.הערתהגר"יגרטנרשליט"א .
 58עי'מג"א סי' תקנבס"קיד ,דלא ישב בסעודת חברים,הו"ד בלוחא"י להגרימ"ט ,וכן פסק החיי
אדםכללקלוסי'א,ובקיצורשו"עסי'קכהסעי'א.והרבהאחרוניםפליגיעלהמג"אוכתבודאם
רגילבכךאסורלולהימנעדהויאבילותבפרהסיאועי'משנ"בשםס"קכ"גשהביאהדעות .
59

כףהחיים,סי'תקנגס"קיח .

60פרמ"גסי'תקנבא"אס"קיד,וקיצוש"עסי'קכהסעי'א.וכ"הבמשנ"בסי'תקנבס"קכג .
 61שעה"צ סי' תקנג ס"ק ז ,כה"ח סי' תקנג ס"ק ו .וכתב שם הטעם דכיון שאסור להראות עינוי
בשבתמסתמאלאנתכווןלהפסיקלשםתעניתעי"ש .

יד

דיני תשעה באב שחל בשבת

 .æëמותר ליטול ידיו למי אחרוני ג אחר השקיעה ואפילו אחר צאה"כ ,א לא נטל
לפני השקיעה.62
 .äòé÷ùä íãå÷ úåúùìå ìåëàì ÷éñôäì øäæäì êéøö .çëונכו להודיע דבר זה להמו
הע כדי שלא יטעו שמותרי לסיי את הסעודה השלישית כשאר שבתות.63
 .èëהמתפלל ערבית של מוצש"ק והבדיל מבעוד יו )אחר פלג המנחה( ,חלה עליו
התענית ,ואסור לאכול א שלא שקעה עדיי החמה.64
 .ìמותר להניח במקרר שיירי המאכלי אחר סעודה שלישית )א שעדיי שבת( ,א
אסור לנקות השולח והחדר ,א אינו צרי למקו בשבת ,משו איסור הכנה.
 :úåôåøú .àìהרגיל ליטול לפני כל צו כדורי שימנעו ממנו הקאה או בחילות ביו
הצו ,אסור לקחת הכדורי בשבת ,ויבלע במוצאי שבת  ליל ט"ב ,בלי מי .65מצויי
כיו כדורי להקלת הצו ועפ"י הודעת היצר ה אינ תרופה ויש לקחת כדור אחד
בסו הארוחה ע שתי כוסות מי להקלה בצו וללא תחושת רעב וצמא ,אי ליטול
כדורי אלו בשבת ,כדי להקל מעליו התענית למחר.66
 6הכנות קוד צאת השבת 6

 .áìמיד ע שקיעת החמה  íééåðéòä ìëá øñàðוג בתלמוד תורה ,בדברי האסורי
 62מכיוןשזונטילתמצוה -נטעיגבריאל,פרקסוסעי'י.והורהמרןהגרי"שאלישיבזצ"ל,דאחר
שקיעתהחמה,יטולידיולמיםאחרוניםבצמצום .
63רמ"אסי'תקנבסעי'י,משנ"בשםס"קכד.ושו"עסי'תקנגסעי'ב .
 64הגהותרעק"אסי'תקנגסעי'א,הו"דבשעה"צשםאותט ,שצייןמקורהדיןמהמג"אסי'רצט
ס"ק ט ,שכתב שם דבט"ב שחל במוצ"ש ,אם יקדים להבדיל מבעו"י תחול עליו התענית אחר
ההבדלה ,והרעק"א השווה תפילת ערבית להבדלה ,ולכן כתב דאף אם יתפלל ערבית מבעו"י
תחולעליוהתענית .וע"עבשו"תשבטהלויח"טסי'קלג,דאיןלהבדילמבעו"ידלאהתירואלא
רקבמקוםביטולמצותהבדלה .
65באה"טסי'תקסזס"קז,כףהחייםסי'תקנדאותלד,וכןהורהמרןהגר"נקרליץשליט"א.וכשצריך
לקחתאתהתרופהעםקצתמים,כתבבשבטהלויח"יסי'פדאותו,דעדיףשיקחהכדוריםבט"ב
נדחהעםקצתמים,ולאבשבת .
66

הוראתמרןהגר"חקניבסקישליט"א,דאףשהואמחומריםטבעייםחיישינןמשוםשחיקתסממנים,

דאינו חשוב אוכל ,כי סו"ס אינו נהנה ממנו בעת אכלו ,ומחזק את מזגו ,ויל"ע אם יש לאסור נמי
משום הכנה משבת לחול .וכן שמעתי לאסור מהגר"נ קרליץ שליט"א ,מהטעמים הנ"ל .ויש לעיין
כשמערבבמיםאובאוכליםבשבת,אישרילאכולהכדורואיישבזההכנה,ובקובץמביתלויהביא
)קובץיגעמ'נב(שמרןהגר"שוואזנרזצ"ל,התיר,ועדיףאםאפשרלערבמע"ש.ובארחותשבתפרק
כבהע'רפד,הביאהוראתמרןהגריש"אזצ"ל,שהתיר.ועי'משנ"בסי'צס"קמה,דאיןללעוסבעט"ב
ובעיוכ"פ'לאקעריץ'הגורםשישארהמתיקותבפיווכשבולעהרוקבולעהמתיקות .

דיני תשעה באב שחל בשבת

טו

בט"ב ,חו מנעילת הסנדל שמותר עד הלילה .67ומותר לשבת על כסא בבי השמשות
עד חשכה.68
 .âìאסור לעשות בשבת שו סימני אבילות קוד זמ מוצש"ק ,69ולכ אסור להפו
הספסלי בביהכנ"ס או להוריד הפרוכת וכד' ,וכ אי להחלי בגדי שבת בבגדי חול
אלא לאחר צאת השבת.70
 .ãìאי להביא את נעלי התשעה באב לביהכנ"ס בשבת ,א במקו שיש עירוב כדי ,וכ
את ספר הקינות ,71אא"כ יעיי בו מעט בבית הכנסת מבעוד יו.72
 6מוצש"ק  -ליל תשעה באב 6

 :ìéãâäù ïè÷ .äìקט שהגדיל בעשירי באב ,שהוא מוצאי שבת ליל ט' באב שנדחה,
נחלקו הפוסקי א חייב להתענות ,ועי' הערה .73אמנ מי שהיה חולה בשבת זו עד
 67שו"עסי' תקנגסעי'ב,משנ"בשםס"קגוס"קו,וסי'תקנדס"קא.וע"עבשש"כפרקכחהע'
קעט ,שדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שיש לחלוץ את הנעלים תיכף אחר בין השמשות ,וללבוש
את נעלי ט"ב בצאת הכוכבים ,וכתב בספר שלמי מועד פרק צב ,שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל נהג
בט"ב שחל במוצ"ש לשכב בלי מנעליו מזמן בין השמשות עד אחר צאת הכוכבים ,כדי לצאת
מספיקות ,וגם שלא רצה לישב על כסא נמוך שלא להראות אבילות בשבת .ועי' בשו"ת שלמת
חיים ח"א סי' רכז ,דמעיקרא כך קיבלו ,דכשט"ב חל בשבת ,שעכ"פ לענין נעילת הסנדל כל עוד
שלאאמרוברכואינםחולציםמחמתקדושתתוספתשבת,משוםדהוידברשבפרהסיא .
68

שדיחמדפאתהשדהביה"מאותח"י,כ"כהגר"שדבליצקישליט"א,והוסיףדשרילעמודאם

ירצה ואין בזה היכר לאבילות .וע"ע שלמת חיים סי' רכו ,דלכתחילה ראוי להזהר .ועי' בשבט
הלוי ח"י סי' פג ,דהאיסור לישב בט"ב ע"ג ספסל אינו אלא מנהג ולא חמיר כה' עינויים ,ואין
אומריםבוספקדביה"ששיהיהאסור,ולכןאיןלהחמירלישבע"גקרקעבביה"שאא"כנהגוכן.
וע"ע בשו"ת אג"מ או"ח ח"ה סי' ט אות ד' ,שכמדומה דנוהגים לאסור מהשקיעה ,ואף כשאין
מנהגידועישלהנהיגכן .
 69ביאורהגר"אסי'תקנגסעי'ב,ומשנ"בשםס"קו.ואלוהנוהגיםלהחמירבכלמוצאיש"קעד
זמןיציאתהשבתע"פר"ת,יעוייןלהלןסעי'לח .
70

ופשוט דיש בזה נמי איסור הכנה משבת לחול מלבד איסור היכר אבילות בשבת ועי' בשד"ח

פאתהשדהביןהמצריםאותח"ישתמהעלמהשראהשנוהגיםלהפוךאתהספסליםכברבבין
השמשות .
71

משוםדהוימכיןמשבתלחול,חיי"אכללקנהסי'י,וקצוש"עסי'קמאסעי'יז,וסי'קכהסעי'ד

בלחה"פ .וכתב המשנ"ב סי' שמב ס"ק ב ,דאף דשרינן שבות בבין השמשות לצורך מצוה ,אך
למעשהישלהחמירבביה"שדמוצ"שדאיןאנובקיאיםבזמןביה"ש,וע"כימתיןעדהלילה .
72פשוט,ונ"למקורלזהמדברימחצה"שסוףסי'תרפחלעניןמגילתאסתר .
 73יסודמחלוקתם,אםבשנהזויוםהתעניתמעיקרוהואי'באב,אואינואלאתשלומיןליוםט'
באב.ובזהתליאאיקטןשהגיעלי"גביוםי'באבמתענהבשנהזואולא.והאבנ"זאו"חסי'תכו,
תלהשאלהזובמחלוקתאםנוהגיםדבריםשבצנעאבשבתזושחלבוט'באבאולא ,דאםאינו

טז

דיני תשעה באב שחל בשבת

שאילו היה אז תענית היה פטור ,ולמוצ"ש נרפא ,דלכו"ע חייב להתענות.74
 .åìנהגו לקבוע בבית הכנסת זמ תפילת ערבית לשעה מאוחרת יותר מכל מוצ"ש ,כדי
לאפשר לציבור להיות בבית בזמ מוצ"ש ,ויאמרו 'ברו המבדיל בי קודש לחול' בלי
ש ומלכות ,75ויפשטו את בגדי השבת ונעלי העור ,וילבשו בגדי חול ואח"כ יבואו
לביהכנ"ס .76ג א אמר ברו המבדיל לפני התפילה ,אומר אתה חוננתנו בתפילה.77
êåøá' åøîàéù åà äìéôúá äðìãáúù ãò äëàìî åùòé àìù íéùðä øéäæäì ùé .æì
 ,'ìåçì ùãå÷ ïéá ìéãáîäואומרות בלא ש ומלכות .78הנוהגי תמיד להחמיר שלא

לעשות מלאכה עד אחר הבדלה לא צריכי להחמיר בזה במוצ"ש ליל ט"ב ,אלא מותרי
בעשיית מלאכה תיכ אחר שהבדילו בתפילה או אמרו 'ברו המבדיל בי קודש לחול'.79
נוהגא"כעקרוהולגמרימיוםזהוקבעוהולמחר,ואםנוהגבודבריםשבצנעאי"לשהעשיריהוא
תשלומיןלתשיעי,וע"כ קטןשהגדילבעשיריפטורמהתענית ,כיוןשלאהיה חייבבתשיעיאיןלו
דין תשלומין בעשירי .והאבנ"ז שם ומהרש"ם ח"ג סי' שסג ,פסקו דאינו אלא תשלומין לתשיעי
ופטור.ודברימלכיאלח"הסי'קלועודפוסקיםס"לדעיקרהקביעותהואבעשירי.ובישועותיעקב
סי' תקנט ס"ק ד ,כתב שעד חצות יום עשירי חיובו מחמת עצמו של יום ,ומחצות ואילך
כתשלומין,ולכןבעלבריתפטוראז.והאבנ"זהביאמתשובתהרשב"אשסברשמתחילהקיבלוהו
לעשירי שבו נשרף ההיכל .וכתב האבנ"ז דהרשב"א לשיטתו שאין דברים שבצנעה נוהג ,אך
לדידין שנוהג ממילא הוי תשלומין .ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,פסק שקטן שהגדיל ביום עשירי
יתענהעםהציבורולאלפרושמןהציבוראא"ככחושוחלוששישלהקלמדיןנדחה,וכ"כבשו"ת
שבטהלויח"וסי'עא .
74

כ"הבידאפריםסי'תקנדעלהמג"אס"קט,שהוסיףלפישכברהוקבעההתעניתלכלהעולם

ביוםא'ואינהתשלומיןלשבת.ואיןמכאןראיהלקטןשהגדילשיצטרךלהתענות,דהכאהיהחיב
בתעניתאלאשמצדבריאותונאסרעליוהתענית .
75פרמ"ג,הו"דבמשנ"בסי'תקנגס"קז,וכ"הבמשנ"בסי'רצטס"קלד.
76

זההשולחןח"בהערותלאו"חסי'תקנט.והביאשםראיהדאיןלומרהקינותבבגדישבתמהא

דאיתאבסי'תקנטמשנ"בס"קלד,שבעליהבריתשלבשולבריתבגדישבתאםמנהגםלקרואאחר
הקינותאיובוירמיהווהניחוקריאתםלאחרהברית,צריכיםלאחרהבריתלפשוטאתבגדיהשבת
)וזהלמנהגהמהרי"לשנהגולקרואבאיובוירמיהואחרהקינות(,וא"כק"ודבאמירתקינותואיכה
אין להיות בבגדי שבת דזה חמור יותר מאיוב וירמיהו שהוא עיקר ענינו של יום .וכתב באורחות
רבינו שכן היה מנהגו של מרן החזו"א זצ"ל לפשוט הבגדי שבת וללבוש בגדי החול קודם תפילת
ערביתדמוצ"שדלילט"ב.וישלהקפידעםיציאתהשבתלומרברוךהמבדילולחלוץהנעלים,דאין
היתרלהשארעםנעליעורלאחרצאתהשבת.וכ"כבספראוהלמשהלהגרא"מהורביץח"בסי'
עב ,דקשה עליו המנהג שממשיכים בזמן של ודאי לילה במנעלים ,אלא מיד כשנעשה ודאי לילה
צריךלהורידהמנעליםעי"ש .
77

עי'משנ"בסי'רצדס"קא,וסי'רצטס"קלה .

78משנ"בסי'תקנוס"קב,חיי"אכללקלוסי'ה,וקיצשו"עסי'קכהסעי'ו,וכה"חסי'תקנוס"קא .
 79שו"ת שרגא המאיר ח"ב סי' נא ,שכן ראה אצל רבנים קשישאי שהקפידו תמיד שלא לעשות
שוםמלאכהקודםהבדלה,ועכ"זכשחלט"בביוםראשוןלאהקפידו .
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יז

 .çìג הנוהגי להחמיר על עצמ בכל מוצ"ש כזמ ר"ת צריכי לנהוג בחליצת הנעלי
והחלפת הבגדי לפי שיטת הגאוני שהוא כ   30דקות אחר השקיעה.80
 :úéáøò úìéôú øãñ .èìאי אומרי את המזמורי שקוד תפילת ערבית במוצ"ש 
'לדוד ברו ' ו'למנצח' .81ומזכירי בתפילה 'אתה חוננתנו' )וא שכח אינו חוזר
ומתפלל( ,82ואי אומרי ויהי נוע .83ולא 'וית ל ' .84א 'ואתה קדוש' אומרי אחר
הקינות ,ומדלגי על הפסוק 'ואני זאת בריתי' .85באמירת הקינות מוסיפי את הקינה
'ויהי נוע נשבת במוצאי שבת' .ואי אומרי זה לזה ברכת 'שבוע טוב' .86ואי מברכי
הבני.87
 :äìãáä .îאי מבדלי על הכוס במוצאי שבת שחל בו ט"ב ,אפילו במקו שיש קט
שיכול לשתות מהכוס.88
80

כ"כ הגר"ש דבליצקי שליט"א ,וטעמו שהיות ואין בחליצת הנעלים ולבישת בגדי חול איסור

גמור של חילול שבת ,אין להם ע"י האיחור להקל באיסורי ט"ב של נעילת הסנדל .אמנם יש
להקפידולבדוקמע"ששאיןבכיסיהבגדיםמוקצהכיוןשלדידםעדייןהיאשבתלחומרא.ומנהג
דידןעפ"ימרןהחזו"אזצוק"ללהמתין45דקותמהשקיעה.אמנםמרןהגר"נקרליץשליט"א,בחוט
שני עניני תעניות ,ס"ל דהחושש לענין שבת לדעת ר"ת אין צריך לחלוץ מנעליו קודם ,ואעפ"י
שאינואלאבגדרחשש,לאמיקריחומראדאתילידיקולא,דכלזמןשהואחשששבתאיןצריך
לחלוץ .וכמו דחזינן דהציבור חולצין אחר ברכו ,אעפ"י דהש"ץ חולץ קודם ,א"כ אין קפידא
בתוספתהזמן .
 81רמ"אסי' תקנט סעי' ב ומשנ"ב ס"ק ח ,כיון שאינומסדרהיום ,וכ"ה במשנ"ב סי' רצג ס"ק א,
וכתבשםהטעםבשםהפרמ"גדא"אהמזמור"אלקיםיחננו",דט"באינוזמןחנינה.וכ"כהלבוש
סי'תקנטסעי'יא,טעםזה .
82

שכחלהזכיראתהחוננתנואינוחוזרומתפלל,כיוןשמבדילעלהכוסבמוצאיט"ב -שו"עסי'

רצדסעי'ג,וכ"הבסי'תקנומשנ"בס"קב .
 83סי'תקנטסעי'בומשנ"בס"ק ז,דעיקרונתיסדעלהקמתהמשכןועתהנחרב.ועודטעםכתב
הגר"אבביאורוסי'תקנטסעי'ב,שהעושהמלאכהבט"באינורואהסימןברכה,וא"כאיןלומר
"ומעשהידינוכוננהעלינו" .
84שםברמ"אובמשנ"בס"קט .
85סי'תקנטסעי'בובמשנ"בס"קו,עי"שהטעם .
 86הגר"שדבליצקי,ע"פ המהרי"להובאבמג"אסי'תקנטס"קא,שאיןמברכיןהבניםבמוצ"שזה.
וכ"ה במשנ"ב שם ס"ק ד .ואף שהיה מקום להוכיח דין זה ממש"כ המשנ"ב סי' תקנד ס"ק מא,
שאיןלומרבט"בצפראטבא,מ"מהיהמקוםלדחותע"פמש"כהנזירותשמשוןסי'תקנדסעי'ו,
בחולה שאינו יכול להתענות כל המעל"ע ,דיאכל בלילה ויתענה ביום ,חזינן דאבלות דיומא
חמיראמאבלותהלילה,והיהאולימקוםלהקללומרשבועטוב,אלאכמ"שמהמהרי"ל.ובלקט
יושרעמ'110כתבבשםהתרומתהדשן,דלומר'לילהטוב'מותר,אךהואעצמולאאמר .
87משנ"בסי'תקנטס"קד .
88

כתבהחייאדםכללקלו סי'ה,דלאדמילמילהבט"בשנותניןלקטןלשתותמןהכוס,דהתם
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 :'ùàä éøåàî' úëøá .àîבמוצאי שבת כשרואי אש מברכי בורא מאורי האש,
וישתדל לבר ברכה זו קוד קריאת איכה .89ונחלקו הפוסקי א נשי יכולות לבר
לעצמ ברכת בורא מאורי האש ,ולכ תצאנה יד"ח ע"י המבר בביהכנ"ס ,או שהאיש
יבר בביתו ויוציא יד"ח אשתו ובנותיו .90א שכח יכול לבר ברכת האש כל הלילה ,עד
עלות השחר.91
 .áîהנוהגי להדליק בבית בכל מוצ"ש שתי נרות ,92אי מדליקי במוצ"ש זה.93
 .âîאי להריח בבשמי במוצ"ש ליל ט"ב .94וביו נחלקו הפוסקי אי שרי להריח
בבשמי.95
לא הוי מילתא דקביעא ,משא"כ הבדלה דהרבה פעמים חל ט"ב בא' בשבת ,וגזרינן שמא יבא
התינוקלשתותגםכשיגדיל,יעו"ש.
89

שו"ע סי' תקנו סי' א .והמשנ"ב שם ס"ק א כתב שני טעמים בזה ,עי"ש .ומברכים על נר

שהדליקו להאירומסתכליםעלהצפרנייםלאורוכנהוג.וכתבאשלאברהםלהגה"קמבוטשאטש
מהדו"תסי'תקנו,דישלהדראחראבוקהשהיאמצוהמןהמובחרואיןלשנותבזהמכלהשנה .
90

שו"ע סי' רצו סעי' ח ,ובביאוה"ל שם דיותר נכון דאשה אינה חייבת בברכת הנר לכו"ע .אבל

מ"מ כתב באז נדברו ח"י סי' כז ,שאין כוונת הביאור הלכה לומר למעשה שנשים לא תברכנה
ברכתהנראלאשאינןחייבותבכךאךרשאיותלברךאםירצו .והגר"יזילברשטייןשליט"אהורה
דאףשבכלמוצ"שכשאשהמבדילהישהמתיריםלהלברךבוראמאוריהאשמאחרשמצוהלסדרה
עלהכוסוישלאומרהעםההבדלהמשא"כבט"בשאיןכוסואינהמבדילהשלאתברךבוראמאורי
האשע"כ.וכתבבהל'חגבחגעמ'קפחבשםמרןהגריש"אזצ"ל,דבריטב"אפסחיםנדע"א,מוכח
דנשיםמברכותבוראמאוריהאש,והאנשיםמביאיםהנרלביתןלברךאףשאיןצריךלחזראחריו
הואיל ומחבבות המצוה ,עי"ש .וכן שמעתי שהורה מרן הגרש"ה וואזנר זצ"ל ,ושו"ר שכ"כ בשו"ת
שבטהלויח"זסי'עז,דפשוטהוא,דכמודנשיםחייבותבהבדלהעצמהכןחייבותגםבברכתהאש,
ואיןלשנותמנהגישראלהשומעיםומברכיםעלהאשקודםאיכהבביתהכנסת,והנשיםאםיברכו,
יברכולעצמןבבית]ונראהשהמקורלברךעלהנרבביהכ"נ,נעוץבמנהגלהבדילבביהכ"נ,ובמוצ"ש
זו ,שאין מבדילין על הכוס כמובן ,מ"מ נשאר המנהג לברך על הנר .אבל כיום ,בביהכ"נ שאין
מבדילין ,אולי אין מקום לקיים המנהג לברך על הנר בביהכ"נ דוקא[ .וצ"ל דהביאוה"ל לא מיירי
אלא לענין חיוב דפטורות מחיוב ,אבל לכו"ע רשאיות לברך .ועי' גם בשש"כ פרק סב הע' צח,
שהביא בשם הגרשז"א שהאשה תברך לעצמה ,וטוב יותר שהבעל יוציא אותה בבית קודם לכתו
לביתהכנסת]-כמובןאםיוצאלביתהכנסתרקלאחרצאתהשבת[.ונראהשבמקומותשמאחרים
התפילהיברךבביתוברכתהאשקודםאיכהויוציאב"ב .
91משנ"בסי'תקנוס"קא.וכתבשםהטעםכיוןשהחיובעדייןעליו.ולאיברךביום,דאיןמברכים
עלהנראלאבמוצ"שבזמןשנברא-משנ"בסי'רצטס"קיח .
92

הובאבמשנ"בסי'שס"קג .

93

נטעיגבריאלפרקצהסעי'יד,משוםשהואבכלל"במחשכיםהושיבני" .

94שו"עסי'תקנוסעי'אושעה"צשםאותא .
 95מג"אסי'תקנוס"קא,ש"ךיו"דסי'רסהס"קיב,שע"תושעה"צסי'תקנואותא.שכתבשם
בשו"ע ,דבליל ט"ב במוצ"ש אין מברך על בשמים ,ובט"ז שם ס"ק א ,ס"ל דאין להריח בבשמים
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 .ãîנהגו שלא לעשות מלאכה שיש בה שיהוי בט"ב מהלילה עד חצות היו .96יש מי
שכתב דלכ אי להדיח ולשפש הכלי במוצ"ש ליל ט"ב ,ויש מתירי .97ולקפל
הטלית במוצ"ש ליל ט"ב ,מותר .98כתיבה בט"ב יש מקילי ,ויש שכתבו להחמיר.99
 :äìãáäá äìåç .äîחולה שאינו מתענה צרי להבדיל לפני שאוכל ,100א לא יבדיל מיד

משום תענוג .ובמג"א ס"ק א ,משמע דס"ל דדוקא במוצ"ש אסור משום דהוי תענוג להשיב את
הנפשיתירה,ומהגר"אשצייןכמקורשלאלהריחבבשמיםלדבריהרמ"אסי'תקנה,שימעטאדם
מכבודו והנאתו בט"ב בכל מה שאפשר ,משמע דס"ל כט"ז דהאיסור להריח בבשמים הוא כל
שסתםדאיןלהביאבשמיםלבריתמילה
הט"ב.וישראי'מדבריהמשנ"בלקמןסי'תקנטס"קכזָ ,
שחלהבט"בכיוןשישלמעטבתענוגבכלמהשאפשר,חזינןדנקטכט"זוסיעתו .
ולענין טבק ריחני עיין מועד לכל חי סי' י אות עד ,הו"ד בכה"ח סי' תקנד ס"ק ד ,דמתיר
לשאוףטבקדרךהנחירייםאךאסרלערבריחטובבטבק.ולפי"זטבקריחניכשלנואסור .
 96שו"ע ורמ"א סי' תקנד סעי' כב ,משנ"ב ס"ק מג ,וביאוה"ל ד"ה במקום .ועי' שעה"צ סי' תקנט
אותמגדאיןמכיניםצרכיסעודהבט"באלאלאחרחצותהיום.ועייןגםמשנ"בסי'תקנדס"קמט
ושעה"צשםאותנג .
 97שו"תשמלתבנימיןסי'ב,וכןכתבלאסורביוסףאומץסי'תתפג,ורקאחרחצותהתירלהדיח
הכלים משבת .וכן המקו"ח סי' תקנד כתב לאסור דחשיב מלאכה שיש בה שיהוי ואפי' בט"ב
נדחהאסור.ועי'פת"ששתמהדלאחמירט"במאבילותומבוארביו"דסי'שפסעי'כב,דהדחת
כוסות אין בו משום מלאכה .ונראה דלא קשיא ,דמה שהתירו התם ,בצריך לאותן כוסות כעת,
ולהדיחםע"מלהניחםגםשםאסור ,ובט"באיןצריךלאותןכוסותכעת.אמנםאםיצטרךלכלים
אלועבורקטןאוחולה,מסתברשמותר.ובשו"תמחזהאליהוסי'פזכתבדמהשנצרךלסעודת
הלילה או להאכיל הילדים בט"ב עצמו מותר ,ויותר מזה אסור וחשש לאיסור רחיצה אף שאינו
מכווןלרחיצהשלתענוג,וכתבשםדאםתלבשכפפותגומיוכד'מותר,ומשמעשלאדןלאסור
משום מלאכה אלא משום רחיצה ע"כ .ומותר להשרות הכלים שבכיור במים דזה אינה מלאכה
כלל  -הגר"ש דבליצקי שליט"א .ויש הנוהגים לאכול בשבת זו בכלים חד פעמיים ע"מ להמנע
מהדחתכליםבט"ב .
98

נטעי גבריאל פרק צה סעי' טז ,וכתב שם שמבואר במג"א סי' ש ,שיש לקפלה מיד אחר יציאה

מביהכנ"ס כדי להתעסק במצוה מיד .וכתב בספר הנהגות אדם דאם אינו מקפל מיד במוצ"ש אזי
הואסכנהגדולה,ועודשזהלאמקרימלאכהשישבהשיהוי .
 99שכנה"ג הובא בבאה"ט סוס"י תקנד ,דעתו להתיר .ואי שרי להגיה ס"ת עי' בשע"ת סוף סי'
תקנד,וכתבשםלאסורלכתובחדו"תבט"בדשמחההיאלוואיןלשמוחבט"ב.ועודכיוןשזהרק
יוםא',איןכ"כחשששלשכחה.והשד"חאסיפתדיניםביןהמצריםסי'באותו,כתבשאםודאי
לושישכחעדהלילהמהשחידש,יכוללצייןראשידבריםכדילעוררהזכרוןולהעתיקאחרכך.
וכ"כבכףהחייםסי'תקנדאותקי.ומשמעמדבריהשע"תשםדפליגעלהבאה"טואוסרכתיבה
בכל אופן פרט להגהה .ועי' ביאוה"ל סי' תקנד סעי' כב ד"ה ע"י עכו"ם ,שהביא בזה מחלוקת,
ודעתהא"רבשםשכה"גלהקל,ודעתהמטהיהודהדדינוכמובחוה"מ .
100אמנםחולהשאינואוכלאלאשותהמיםבלבד,אינומבדילעלהכוס,הואילושרילשתותמים
קודם הבדלה  -שו"ע סי' רצט סעי' א .וע"ע כה"ח שם אות ו ,שהביא דעות לאסור אפילו מים
משוםסכנה.

כ
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במוצ"ש א לא צרי לאכול אז ,אלא יבדיל קוד אכילתו .101ויכול אז להוציא יד"ח
הבדלה אחרי המתעני .102המבדיל בט"ב אינו מבר אלא ברכת הגפ והמבדיל ,וא
מבדיל במוצ"ש אומר ג ברכת הנר ,ואינו אומר הפסוקי הנה אל ישועתי וכו' .103יש
מי שכתב שחולה לא יבדיל על יי אלא על חמר מדינה וישתה הכוס או שיבדיל על היי
וית לקט לשתותו ,וי"א שיכול להבדיל על היי וישתה הכוס בעצמו ,104ועדי להבדיל
על יי מגיתו )'מי ענבי'( .105והמבדיל על מי ענבי או יי ,ישתה רק כמלא לוגמיו
101

עי'שע"תסי'תקנוס"קא,שהביאמברכ"ישחולהשאוכלבט"ביבדילתיכףבמוצ"ש,והעיר

הכה"ח סי' תקנו ס"ק ט ,דזה החולה המבדיל במוצ"ש היינו אם צריך לאכול במוצ"ש ,אבל אם
אינונצרךבעתההיאלאיבדילעדשנצרךלאכול.וכןשמעתיממרןהגר"נקרליץשליט"א.ועי'
מנחת יצחק ח"י סי' לא ,בתשובה להגר"י זילברשטיין שליט"א דפליג ע"ז .והביא מכנה"ג דחולה
אע"גשעדייןאינוצריךלאכילהיבדילמידאחרתפילתערביתעי"ש .
ושמעתימהגר"יזילברשטייןשליט"א,דישלחלקביןחולהשאיןבוסכנהובפרטשגםחלוש,
דאינו מתענה בט"ב וממתין מלהבדיל עד שיאכל .אבל חולה שישבו סכנה וכל אכילה מבריאה
אותו,אע"פשאיןבמניעתהאכילהבמוצ"שמשוםסכנה,מ"מפשוטהואשמותרלולאכולאפילו
בתחילתהצוםמיד,ויבדילמידבמוצ"ש .
102שע"תסי'תקנוס"קא.וכ"הבשו"תשבטהלויח"חסי'קכט.ועי'להלןהע' .106
103

כ"ה בשו"ת דברי מלכיאל ח"ו סי' ט .וכ"כ בפתחי תשובה יו"ד סי' שצא ס"ק ב ,דאבל בימי

אבלותואינואומרהפסוקיםהנ"ל.וכןמשמעמדבריהמהרי"לשכתב"כשהחשיך...מבדילבעה"ב
עלהכוסבפה"גוברכתהבדלה",משמעדלאאומרהפסוקיםהנהא-לישועתיוכו'.ולעניןברכת
בשמיםכתבבשו"תלבחייםח"בסי'קנט,דאעפ"ישהותרהלוהאכילהמ"מהבשמיםהםלתענוג
להשבתהנפשולאהותרבט"בוכ"כבשעה"צסי'תקנואותא .
104ולאישתהאלארביעית.ובשש"כפרקסבהע'קידהסתפקכמהישתה,האםרקכמלואלוגמיו
שזהו שיעור שתיה מכוס של ברכה ,או רביעית בכדי שלא להכנס לספק ברכה אחרונה .ומרן
הגר"נ קרליץ שליט"א הורה לשתות רביעית שזהו השיעור הנצרך לברכה אחרונה וחולה מותר
לשתות כן ,אך לא יותר מזה .ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שישתה מלא לוגמיו ,שהוא רוב
רביעית)לדעתהחזו"א76סמ"ק(,ואיןמברךברכהאחרונה.אמנםאםאוכלמזונותבשיעורברכה
אחרונה,יברךברכהמעיןג'ויצרףגםעלהגפן .
105

עי'כה"חסי'תקנוס"קט,דהחולהלאיבדילעלייןאםאינונצרךלורקעלשארמשקיןאו

יתן לתינוק .ואילו מברכ"י סי' תקנו ס"ק ג ,משמע דישתה יין הבדלה בעצמו שאם יתן לקטן
חיישינןשמאיבאלמיסרךיעו"ש.דישלעייןאיישאיסורמדינאדגמ'לשתותייןבט"ב,דלכאורה
הואק"ומסעודההמפסקתדאסורמדינא.אמנםאינומוכח,דהתםהיאהנהגהשלאנינותוט"ב
הואאבילות.אמנםמ"מאפשרדאבילותדט"בכוללתאיסורבשרויין,וכדחזינןדהמנהגלאסור
בכלתשעתהימים.ושמעתיממרןהגר"נקרליץשליט"אדעדיףטפילסחוטענביםולהבדילעליו,
דכיוןדלאעברעליוג'ימיםקילאטפימיין,כ"הבשו"עסי'תקנבסעי'ב,ובמשנ"בס"קז.וחמר
מדינהלאבריראלןכ"כבזמנינו.והוסיףהגר"נקרליץשליט"אדעובדאהוהבחולהשהיהצריך
לאכול בט"ב שחל ביום א' והחזו"א אמר לו להבדיל על בירה לבנה קודם אכילתו .והוסיף שזה
היה בזמן שסבר שבירה זה חמר מדינה ,וכידוע שלאחר מכן חזר בו החזו"א ואמר שאין הבירה
חמר מדינה בא"י .ובספר ישא יוסף או"ח ח"ג כתב שדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דיש בזה"ז
חמרמדינאודלאכדעתמרןהחזו"א.והביאשםמעשהרבדמרןהגריש"אכובדבסנדקאותבט"ב
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כא

שהוא רוב רביעית )לדעת החזו"א  76סמ"ק( ,שהוא השיעור הנדרש לצאת בו ידי
הבדלה ולא יותר .ולא יבר עליו ברכה אחרונה ,אא"כ אכל מזונות כשיעור ,שמצר
בברכת מעי שלוש ג 'על הגפ' וכו'.
 .åîאשה הצריכה לאכול בט"ב ,יבדיל לה בעלה או אביה או כל אד אחר ויכוו לצאת
בעצמו בהבדלה זו ,ולא יחזור להבדיל במוצאי ט"ב .והכוס ישתה קט או האשה
בעצמה .106וא אי ש איש היכול להבדיל עבורה ,תבדיל לעצמה .107וי"א דלכתחילה

נדחהליוםא',והבדילעלבירהלבנה.וס"לשאפשרלהבדילגםעלמיץטבעיסחוטמפירותהדר.
ועייןבמכתבימרןהגרי"שאלישיבזצ"לומרןהגר"חקניבסקישליט"אהנדפסיםכאןבדיןהבדלה
עלייןבט"בלחולים .
106

שו"תמשנההלכותח"זסי'לט,עי"ששהביאראיותשכןישלנהוגלכתחילה .והנהאףשנוהגות

הנשיםשלאלטעוםמכוסהבדלהמ"מכשאיןעצהאחרתשרי,עי'משנ"בסי'רצוס"קלה.וכתב
הקצוה"שוכןהא"אמבוטשאטשמהדו"תעצהלזהשתבדילעלכוסשלברכהשבירכועליוברכת
המזון,וכיוןשישמצוהלשתותמכוסשלברכהליכאקפידאבזה,ואשהיכולהלשתותלכתחילה.
וכתבנושהאישיוצאיד"חבהבדלהזו,דבאופןזהיכוללהבדילעבוראשה,עי'משנ"בסי'רצוס"ק
לו.ורשאילתתלקטןשהגיעלחינוךברכה,לשתות,וליכאלמיחשדלמאאתילמיסרךבגדלותו,דזה
דוקא אם היו מתקנים כן כתקנה קבועה להבדיל במוצ"ש ליל ט"ב ,דאז חיישינן דאתי למיסרך
משא"כ כשמבדילים לחולה שהוא דבר לא קבוע דמיא למילה דמותר ,וכן הורה הגר"ש דבליצקי
שליט"א.ועי'שו"תאג"מאו"חח"דסי'צא אותד,דאםא"אלאשההנמצאתבביה"חלהבדילאו
לשמועהבדלהבמקום,ישלהלשמועבטלפוןודעתונוטהשיוצאתבזהידיחובה,ואףצריךלענות
אמןעלברכותששומעיםבטלפון .
והורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,דאם נמצא במקום שעושה שם אדם הבדלה במוצ"ש ליל
התענית )וכגון שהמבדיל חולה ,או שבריא עושה עבור חולה שאינו יכול להבדיל בעצמו( לא
יכוויןהשומע)הבריא(לצאתיד"חבהבדלהזואלאיבדילבמוצאיהתענית.אבלבמקוםשבריא
מבדילעבורהחולה,אףשהואעצמואינושותהמןהכוס,מ"מבכה"גיכוויןהמבדיללצאתיד"ח
הבדלה)כדישיוכל להוציאאחרים(.ונראהלילבארטעמו,ע"פהרא"שבסוףמס'תעניתפ"דסי'
מ ,שהביא דעת הרמב"ן דבט"ב שחל במוצ"ש לא התקינו הבדלה על הכוס כלל ,משום שדומה
לאונןבמוצ"שדפטורנמימהבדלהאפי'אח"כ.וכ'ע"זהרא"שולאדמיכוליהאי,דהתםגופי'הוי
דחוי,דאונןפטורמכלהמצוות,ודמילחיגרביוםראשוןשלחגונתפשטבשני,דמבוארבחגיגהט
ע"א דכיון שנדחה ביום א' שוב אינו חייב בשני .אבל הכא גופיה מחייב ,והזמן גורם שאין יכול
להבדיל ,וכשיעבור הזמן יבדיל ,וכן נהגו העם .יעו"ש .ולכן עדיף טפי להבדיל במוצאי התענית,
שלדעתהרא"שחייבבהבדלהוזההזמןשיכוללשתותואזמבדיל .
 107כ"הבמשנ"בסי'רצוס"קלה,דכשאיןלהממילצאתתבדילבעצמהותשתההכוסכדישלא
לבטל מצות הבדלה .ולהוציא את האיש כתב שו"ע הרב שם סעי' יט ,שאינה יכולה ,שהרי יש
לחוש לדעת הסוברים שאין אשה חייבת בהבדלה .אבל אם בעלה חולה ואינו יכול להבדיל
בעצמו ,כתב בשש"כ פרק נח הע' עז בשם מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שיכולים הם לסמוך על
הסוברים שאשה חייבת בהבדלה ותבדיל עבורו ,אלא שעדיף שהבעל יאמר קודם לכן לפחות
'ברוךהמבדילביןקודשלחול',כדישחיובויהיהאזרקמדרבנן .
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כב

ראוי שהאשה תעשה הבדלה בעצמה ותשתה את היי .עי' בהערה.108
 :äìãáäá ïè÷ .æîקט האוכל בט"ב פטור מהבדלה ,וי"א שיבדיל קוד אכילתו.109
 :äçãð á"èá äìéî úéøá .çîבעל הברית ,והוא המוהל הסנדק ואבי הב ,מתפללי
מנחה גדולה ,ואחר כ יכולי לרחו ולהפסיק תענית ,וצריכי להבדיל קוד לכ.110
ויש שהחמירו בזה ,עי' הערה.111
 6די חולה בתשעה באב שנדחה 6

 .èîחולה ,אפילו במיחוש קצת ,וכ מעוברת שיש לה מיחוש קצת ,מותרי לאכול

108

בשלמי תודה בין המצרים עמ' נו ,כתב דאשה האוכלת בט"ב אין ראוי שאיש יבדיל עבורה

והיאתשתה,כיוןדיששיטותדס"לשאיןאשהחייבתבבדלהכדאיתאבשו"עאו"חסי'רצוסעי'
ח,ולצדשאיןהאשהחייבתאיןדיןערבות,ועדיףטפישהאשהתעשההבדלהבעצמהותשתה
היין ,כמבואר שם במשנ"ב ,ומ"מ אינה יכולה להוציא את בני ביתה ,משום דחיישינן לשיטות
שאינהבתחיובא.
109

שו"תרבבותאפריםאו"חח"גסי'שעאבשםמרןהגרי"שאלישיבזצ"ל,כתבדלאשייךחינוך

לזה,כיכשיגדילהריהואלאיבדילביום,וכ"כבשו"תשרגאהמאירח"אסי'נט,וכןהורההגר"י
זילברשטיין שליט"א שמאכילים קטנים בתענית ט' באב שנדחה ליום א' אע"פ שלא הבדילו.
ובשו"תישועותמשהח"אסי'מ,העלהשאיןקטןמבדילבט"ב,ויכוללאכולאףבלאהבדלה,ורק
שצריךלשמועהבדלהאח"כבמוצאיט"במגדולהמבדיל.אמנםבשו"תמהרי"לדיסקיןקו"אסי'
האותעבכתבדבקטןשיבדילבמוצאיש"קלילט'באבליכאלמיחשדלמאאתילמיסרךהיינו
שבעת גדלותו יבדיל ג"כ ,דיאמרו לו דתלי באכילה ,וכי היכי דפורש מאכילה ה"נ לא יאכל בלי
הבדלה .ובספר ישא יוסף או"ח ח"ג כתב דדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל דקטן שהגיע לחינוך
צריך לעשות הבדלה דצריכים לחנכו להבדיל בזמנו כמבואר בשו"ע סוף סי' רצז .וכן שמעתי
להורותמהגר"נקרליץשליט"אדקטןשהגיעלחינוךיבדילקודםאכילתומדיןחינוך,אףשאיןלו
איסור לאכול בלא הבדלה .דמצינו שמותר לקטן לאכול לפני קידוש בשבת ,כמבואר בסי' רסט
מג"א ס"ק א ,ומשנ"ב שם ס"ק א ,וכ"ש שמותר לאכול לקטן לפני הבדלה שהרי קידוש חמור
מהבדלה .שלפני קידוש אסור אפילו לשתות מים ,ולפני הבדלה מותר כמבואר בשו"ע סי' רצט
סעי'א.ויעויןבמשנ"בסי'רצוס"קלו,שבכלהשנהקטניםחייביםבהבדלה,מ"מכמבוארדאינם
אסורים לאכול קודם הבדלה ,ונהגו בכל השנה למנוע מהם אכילה קודם הבדלה משום סכנה -
וכמ"ש המגידמישריםפ'וישבמאןדטעיםקודםהבדלהמיתתובאסכרה.ועייןבשבט הלויח"ז
סי'עז,שהשיבלשואלליישבדבריהמהריל"ד,אמנםבשו"תשבטהלויח"יסי'קעזאותד,כתב
דדבריושםאינםאלאלהשיבלשואלולאהלכהלמעשה,ובקובץמביתלוי)יג(,הביאשלמעשה
לארואיםשנוהגיםשקטןיבדילבט"ב .
110שו"עאו"חסי'תקנטסעי'ט.ומשנ"בשםס"קלזושעה"צאותלט.וכןדעתהא"ר.
111

המג"א שם ס"ק יא ,האריך בזה ונקט להחמיר )ועי"ש בשעה"צ( .ובספר ט"ב שחל בשבת,

בהוספות הביא מהגר"ח קניבסקי שליט"א ,שהחזו"א זצ"ל הורה למעשה לבעל ברית שישלים
התענית בצום גדליה נדחה ,ולפי"ז ה"ה בי"ז בתמוז או בט' באב שחל בשבת ונדחה ,שחייב
להשליםהבעלבריתאתהתענית.
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כג

בתשעה באב שנדחה .ולכתחילה א אפשר יתענו עד אחר מנחה גדולה .112ונראה דה"ה
במינקת .113יולדת בתו ל' 114וחולה שאי בו סכנה ,פטורי לגמרי מלהתענות בט"ב,
אלא שא יכולי יתענו איזה שעות ,וא ג זה קשה לה ,יכולי לאכול מיד א
בלילה .115וקוד שיאכלו ,צריכי להבדיל ,וכדלעיל סעי מה.
 .ðמי שהיה חולה בשבת שחל בה ט"ב באופ שהיה פטור מלהתענות ונתרפא מחליו
במוצ"ש ,וכ יולדת שתמו ל' יו ללידתה בשבת שחל בו ט"ב ,חיבי להתענות ביו
ראשו .116וראה לעיל סעי לה לעני קט שהגדיל בת"ב שנדחה ובהערות ש.
 .àðהמותרי לאכול בט"ב ,לא יתענגו במאכל ולא יאכלו בשר ולא ישתו יי ,אא"כ צרי
לה לרפואה ,וא"צ לדקדק ולאכול פחות פחות מכשיעור.117
 .áðחולה הצרי לאכול בט"ב אינו חייב במלוה מלכה.118
 .âðחולה או קט האוכל פת בט"ב נוטלי ידיה לסעודה כרגיל .119ויאמר נח בברהמ"ז
 112שו"תשבותיעקבח"גסי'לז,הובאבהגהותרעק"אסי'תקנטסעי'ט,להלכה.ובביאו"השם
ד"הואינו.ושםכתבובחולהקצתומעוברתשישמיחושקצתדמותריםלאכול .
113וכ"כבתורתהיולדתבשםמרןהגריש"אזצ"לפרקמחסעי'דשישלהקללהכמעוברת .
114

והמפלתאחרמ'יום,ישלהדיןיולדתוא"צלצום,א"אתנינאסי'תקנד .

 115משנ"ב סי' תקנד ס"ק יד .וכתב שם בשם המג"א דבט"ב שנדחה אוקמי אדינא שלא תתענה
ואפי'יולדתשאינהמתענהמ"מתתענהאיזהשעות,עי'בחייאדםכללקלהסעי'ב.ואםגםזה
קשהלהלאתתענהכלל.ומותריםלאכולאףבלילה)שע"תשםס"קז( .
116

כ"ה במהרי"ל הל' ט"ב שהתענית הוקבעה ליום ראשון ואינו תשלומין לשבת וכ"כ רש"ל

בתשובההו"דבמג"אסי'תקנדס"קט,גביתוךז'לשיטתו,יעו"ש .
 117שו"עסי'תקנדסעי'ה-ו,ערוה"ששםסעי'ז,דפחותמכשיעורלאשייךבט"בשהואמדרבנן.
ולא דמי למש"כ הפתחי עולם הו"ד בביאו"ה שם סעי' ו ד"ה דבמקום ,דאין דבריו אמורים אלא
במי שעדיין אינו חולה אלא קיים חשש שידבק במחלה והוא בכלל החייבים להתענות ,אלא
שהתירו לו לאכול כדי שיתחזק ולא יפגע ,ולכן לא הותר לו אלא פחות מכשיעור ,אך מי שכבר
חולהואפי'שאב"סאינוצריךלהקפידלאכולפחותמכשיעורוכ"כהכףהחייםסי'תקנדס"קלא,
ובשו"תשבטהלויח"דסי'נו .
 118עי'שו"תלבחייםח"בסי'קנטשנסתפקבזה.ומרןהגר"חקניבסקישליט"אהורהדכיוןשט"ב
אינוזמןאכילהושתיהאיןבוחיובמלוהמלכה.וכ"כבספרתורתהיולדתפרקמחהע'י.וע"כ
איןצריךלהדרולאכולבמוצ"שכזיתפת .
 119הוראתמרןהגרש"זאויערבאךזצ"להו"דבשש"כפרקלטהע'לא,לעניןיוכ"פ,וטעמודאיןזו
רחיצה של תענוג ,ונראה דכ"ש בט"ב דיטול ידיו כרגיל עד לפרק היד .ולכאורה הוא הדין דיש
ליטולמיםאחרוניםלפניברכתהמזון,וכ"כבשו"תרבבותאפריםח"אסי'שפד.ויטולידיובכמות
מצומצמת ,כמבואר לעיל הערה  .41ועי' בכף החיים סי' תקנד ס"ק נג ,שהביא שיטול ידיים עד
פרקהזרוע.ועי'בשו"תמהרי"לדיסקיןקו"אסי'האותסח,שנסתפקבחולהשצריךלאכולבט"ב
אוביו"כאינוטלידיואועדיפאלמיכלבלינט"ימשוםאיסוררחיצה .

כד
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קוד ובנה ירושלי ,וא לא אמר אינו חוזר ,וי"א שלא לומר.120
 .ãðחולה הצרי לאכול בט"ב ,לא יניח תפילי עד שעת מנחה ,א שאוכל קוד לכ.121
]ג מי שאינו מתענה ,אומר 'נח' במנחה ,שתקנו לומר כ ,והוא מסדר התפילה[.

 6מוצאי תשעה באב  -ליל י"א 6
 .äðבמוצאי התענית לאחר צאת הכוכבי יטול ידיו עד הפרק ג' פעמי לסירוגי ,בלא
ברכה.122
 .åðמתפלל ערבית כרגיל ,ג א שכח לומר אתה חוננתנו במוצ"ש אינו אומרו במוצאי
ט"ב.123
 .æðלאחר תפילת ערבית מברכי איש את רעהו בשבוע טוב.124
 :ñåëä ìò äìãáä .çðאחר ערבית עושי הבדלה על הכוס כיו שלא הבדילו במוצ"ש,125

והורה מרן הגריש"א זצ"ל ,דאין חולה צריך להמנע מאכילת פת כדי להמנע מנטילת ידיו,
אלאאוכלפתונוטלידיוכדרכו.וכתב בשו"תדברייציבח"בסי'רמד,דאףכשמוכרחיםלאכול
בט"ביאכלורקמידידמזייניולאסעודתפת,מלבדשי"למחמתספקנחםבברהמ"ז,י"לגםמשום
הרחקהולמגדרמילתאשרקמחמתחולי,ולאיקילוח"ובאבילותביתמקדשנושיבנהבב"א .
 120עי'רמ"אסי'תקנזומשנ"בס"קה.ועייןכה"חסי'תקנזס"קיא,שכתבדכיוןדאיכאפלוגתא
בזהשואל"תעדיף,ואיןלאומרו,כיישלחושלהפסקבתוךהברכה,וכדילאלחושלהפסקיאמר
נחם ב"הרחמן" ע"כ .אמנם בשו"ת דברי יציב שם כתב טעם לאמרו בברכת הזמון ,כיון שכתב
השו"עלעילסי'תקנדסעי'כה,שכלהאוכלושותהבט"באינורואהבשמחתירושלים,לכןגםמי
שאוכל מחמת אונסו  ,יש לו לומר נחם בברכת המזון ,כדי להראות שלמרות שאוכל עדיין הוא
מתאבלעלירושלים,ויזכהלראותבשמחתה 
 121מהר"ם שי"ק או"ח סי' רפט-רצ .וכתב בשש"כ פרק סב הע' קח בשם הגרשז"א זצ"ל ,דלאחר
חצותיניחתפיליןלפנישיאכלובתפילתמנחהיניחפעםשניה .
122לוחא"ילהגרימ"ט,אורחותרבינוח"בעמ'קמה.וכ'המג"ארישסי'תרכד,לגבימוצאייו"כ,דמותר
ברחיצהקודםשיבדיל.וא"ככלשכןשבמוצאיט"בדשריליטולידיו .
123שע"תרישסי'תקנוומשנ"בשםס"קג .
מי ששכח להבדיל במוצאי שבת בתפילה ,ואכל במוצאי ט"ב לפני שהבדיל על הכוס ,כתב
בשש"כפרקסבהע'צהבשםהגרשז"אזצ"לדמסתברדלאחרשכברהתפללהרבהתפילותמבלי
להזכיר 'אתה חוננתנו' ,אין עוד מקום להזכיר הבדלה בתפילה ,וסיים שם בצ"ע .וממילא בכה"ג
לאשייךלקנוסאותולחזורולהתפלל .
124כ"כהגר"שדבליצקישליט"א,תמורתמהשלאברכובמוצ"ש .
 125ואלוהנוהגיםכרמ"אסי'רצוסעי'א,למלאהכוסעדשתעלהעלגדותיהוישפךלסימןברכה,
יש לעשות כן גם בהבדלה דמוצאי ט"ב ,שכבר מותר במלאכה ובהרווחת שכר ולסימן ברכה.
וחלוקהואמיקנה"זשלאנהגוכןששםהריהואיו"טאסורבמלאכה.
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כה

ויש להכריז בביהכנ"ס שלא ישכחו הע מלהבדיל .126בהבדלה אי מברכי על בשמי
ונר .127ג מי שלא ביר על הנר במוצ"ש אינו מבר כעת .128וא"א הפסוקי הנה אל
ישועתי וכו' .129מבדיל על היי ושותה הכוס בעצמו.130
 .èðא כשמבדיל מונח הלח על השולח ,ובדעתו לאכול מיד אחר הבדלה צרי לכסות
את הלח בשעת הבדלה .131אחרי ההבדלה יבר ברכה מעי שלש על היי ואחר כ
יטול ידיו לסעודה .132בדיעבד א לא ביר ברכה אחרונה על היי ונטל ידיו לסעודה ,לא
יבר עוד ברכה אחרונה ויכוו לפטור בברהמ"ז את ברכת מעי ג' של הבדלה.133
 :äìãáä íãå÷ íéî úééúù .ñמותר לשתות מי אחר צאת הכוכבי ולפני הבדלה.134
וראוי שיאמר מקוד 'ברו המבדיל בי קודש לחול' או שיבדיל בתפילה ,ובמוצאי ט"ב
כבר הבדיל בתפילה )או אמר ברו המבדיל( אמש במוצ"ש ,אבל א שכח יאמר עתה.135
126

שו"עסי'תקנוסעי'א,מקורחייםסי'תקנו .

בירךעלהמאכלקודםשהבדילונזכרשצריךלהבדיל,רשאילאכולמשהותחילה)שלאתהא
ברכתולבטלה(,ואח"כיבדיל-רמ"אהל'שבתסי'רעאסעי'ה.ושו"עהרבסי'רצטסעי'ב .
127

משנ"בסי'תקנוס"קד-ה.בירךבטעותעלנראובשמיםביןברכתהייןלהמבדילנראהדחוזר

ומברךבפה"גדהויהפסק.דעייןבביאה"לסי'רחצסעי'הד"האין,לעניןמישבירךבמוצ"שעל
נר שלא שבת ממלאכת עבירה שצריך לחזור ולברך ברכת בורא פרי הגפן ,שכידון שלא יוצא
בברכהזו,הריהואהפסקביןברכתהגפןלטעימה .
128

משנ"בשם .

 129מט"א סי' תרכד סעי' ה ,שא"א פסוקים אלו רק במוצ"ש ,וכ"ה בקצוש"ע סי' קלג סעי' כח,
ובדברימלכיאלח"וסי'ט.וכ"כהגר"שדבליצקיבספרותשעהבאבשחלביוםא',שפסוקיםאלו
נתקנולמוצ"שבלבד .
130

סי'תקנובדג"מ,וכ"הבמשנ"בסי'תקנוס"קגושעה"צאותז.ואףשכתבהרמ"אבסי'תקנח

דאכילתבשרושתייתייןאסורהעדיוםב'מפניאבילותשליום,מ"מבהבדלהשהיאלמצוהשרי
רבבותאפריםח"גסי'שעא.ודלאכערוה"שסי'תקנוסעי'ב,שכתבדלאיבדילעלהייןאלאעלשארמשקים,דייןאסורבמוצאיט"ב .
131סירצטסעי'טומשנ"בסקל-לא.ועדיףטפישלאיביאלחםלשולחןקודםהבדלה .
132משנ"בסי'קעדס"קטו,וסי'רצטס"קכו-כז .
אם שותה קפה או שאר משקים אחר הבדלה לפני שמברך ברכה מעין ג' על היין ,ואותם
משקים היו לפניו בעת שברך הגפן על היין ,א"צ לברך על המשקים ,מפני שהיין פוטר כל מיני
משקים,יעוייןפרטידיניםאלובסי'קעדובמשנ"בוביאורהלכהשם .
133

משנ"בסי'קעדס"קכז,ושעה"צשםאותכט .

134שו"עאו"חסי'רצטסעי'א.
 135כתב בספר חידושי מרן רי"ז הלוי עמ"ס יומא עמ' " :44צ"ע במוצאי יוה"כ אם מותר לשתות
מים קודם שיבדיל ,דלכאורה היה נראה דמותר ,דבגמ' לא הוזכר איסורא קודם שיבדיל ,רק על
עשייתחפציו,דהיינואיסורמלאכה,אבלעלאיסוראדאכילהושתי'ושאראיסוריןדמשוםעינוי
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כו

 .àñג הנשי חייבות בהבדלה במוצאי ט"ב ,אשה שקשה לה להמתי עד שיבוא בעלה
מבית הכנסת תבדיל בעצמה ותשתה מהכוס .136וא אינה יודעת להבדיל וקשה לה
לחכות ,יש שצידדו להקל שאשה יכולה לאכול ולשתות א בלא הבדלה .137ומ"מ מי
)וי"א ג תה (138יכולה לשתות לכו"ע קוד הבדלה.139
 .áñויש להזדרז ביותר במוצאי הצו כדי להבדיל ולהוציא את בני ביתו ידי חובת ,כדי
שיוכלו לשתות ולאכול במוצאי התענית.140
לאמצינו,ומהגםלפי"מדמשמעמלשוןהרמב"ם,דגםהאיסורמלאכהדקודםהבדלה,אינושייך
כלללאיסורמלאכהשלשבת,רקהואאיסורמלאכהבפ"ע,ועיקראיסורומשוםחובתהבדלה,
כמו איסור מלאכה דקודם התפילה ,וכדכייל לי' לאיסור מלאכה דקודם שיבדיל ,בהדי איסורא
דאכילהושתי'וטעימהקודםהבדלה,דכולהומשוםחובתהבדלהנינהו,עיי"שבדבריו,וא"כאינו
עניןכלללחייבובעינוי,וממילאדהויככלהבדלהדעלמא,דמיםמותרלשתותוצ"עבזה" .
ובשו"תשואלומשיב)מהדו'ג,ח"אסי'קכט(הביאמעשה"שהש"ץהאריךבתפלתובנעילה
חצישעהאחרצאתהכוכבים,ואחדצמאלמיםושאלללמדןאחד,והורהלושמותרלשתותכי
כברפנהיום,אףכילאהתפללמעריבולאהבדיל.והלמדןגםכןשתה.ואחדמהבעליבתיםביזה
אותובחירופיןוגידופין."...וכתבהשואלומשיב":יפהאמרהלמדן,ושכןמבוארבמגןאברהםסי'
תרכ"ד )בריש הסימן( ,וראיתי במחצית השקל שם ,שהקשה דהמג"א בעצמו בסי' תצ"א מסתפק
אםמותרלאכולחמץאףשלאהבדיל.ויפהכתבלחלק]המחה"ש[דאכילהאסורקודםהבדלה
אבלשתיתמיםמותר.ולפענ"דישלישבבפשיטותדיוםהכיפוריםדהתענהכלהיוםדישלחוש
לסכנהבודאימותר.עכ"פהלמדןיפהאמרויפההורה.אמנםזההבעה"בשחירףוגידףישלדונו
לכףזכותשלפישהיהנראהבעיניוכאיסורגדולכלזמןשלאהתפללמעריבולאהבדילולאידע
דבריהמג"אחשובאצלוכאיסורגמור,וגםעכ"פהםמדבריםהמותריםואחריםנהגובהםאיסור,
וגםישלחושאםיראושמותרלשתותקודםהבדלהלאחריציאתהכוכבים,שמאיתירואףשלא
יהיהצאתהכוכבים",עכ"להשו"מ.והו"דבקיצורבאלףהמגן)עלהמטהאפרים,סי'תרכדס"ק
ד(,והביאשםדעתהשדיחמד)מערכתיוםהכיפורים,סי'דאותב(שהסתפקבזה .
ובשמירת שבת כהלכתה )פרק סב סעי' כה ושם הע' נח( ,הביא בשם הגרשז"א ,דמ"מ לפני
שתייתו יבדיל בתפילה 'אתה חוננתנו' או באמירת 'המבדיל בין קודש לחול' .וביאר ,דלא דמי
למוצש"קבעלמא,שאזהרימותרהיהלשתותמיםקודםהלילה,ולכןמותרג"כלשתותבלילהקודם
הבדלה,וא"צלהבדילכדילהתירשתיתמים.משא"כבמוצאייוכ"פ,מסתברדכמושלפניקידושלא
חילקו חכמים בין שתית מים לאכילה ,ה"ה במוצאי יוכ"פ לא מסתבר לחלק בין מים לאכילה ,ורק
לאחרשהבדילבתפילה)אובאמירתברוךהמבדיל(שפירמחלקינןביןאכילהלשתיה,עכ"ד .
136

כמבוארבמשנ"ברצוס"קלה.וכ"כבשו"תשבטהלויח"דסי'נדאותז .

 137עי' בשערים המצוינים בהלכה סי' קלג ס"ק כז ,שצידד להקל לה לאכול ולשתות על סמך
הדעהבסוףסי'רצודאשהפטורהמהבדלה .
138

במנחתשבתבקונ'מנחהחדשהסי'עזסעי'ב ,כתבדתהלכאורהדומהלמיםוצע"ב.ובאמרי

נעםלהגר"אברכותמה,משמעדעתהגר"אדתהבלאסוכרנחשבכמים.
139שו"עסי'רצטסעי'א .
 140עי' משנ"ב סי' רעא ס"ק א ,שאם יש לו אורחים ובפרט אם הם עניים ,לא ימתין שכיון
שמוטלים עליו לא יעכבם כדי שיקיים מצוה מן המובחר .ומיירי שם שרוצה להתעכב מלקדש
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כז

 .âñהנוהגי להחמיר בזמ יציאת שבת כר"ת ,מ"מ יכולי להקל בט"ב כשיעור הגאוני
שהוא כחצי שעה אחר השקיעה.141
 :äðáì ùåãé÷ .ãñאי מקדשי את הלבנה קוד תשעה באב ,142ומקדשי אותה במוצאי
ט"ב ,143וראוי לקדש את הלבנה לאחר שטעמו מעט ונעלו נעלי ,144ומ"מ לא ימנע בשל
כ מלבר בציבור.145
 :á"è éàöåî .äñמוצאי ט"ב נדחה ,אסור בבשר ויי עד הבוקר .146אמנ תבשיל של בשר
)ולא בשר עצמו( ,וכ כוס של ברכת המזו  א רגיל תמיד לבר על הכוס  מותר.147
ובסעודת מצוה או חולה ,שרי לאכול בשר במוצאי התענית .148ומותרי בכל שאר

בלילשבתמחמתשאינותאבלאכול.ק"ובמוצאיתעניתשאיןלולעכבאתבניביתוהממתינים
להוציאם יד"ח בהבדלה .ועי' גם בשעה"צ סי' תרלט ס"ק סז ,בדבריו המאירים .ובמה שהעיר
בדבריובשו"תדבראברהםח"בסי'בבהגה"ה .
141

שעריםמצויניםבהלכהסי'קכגאותד.ושו"תשבטהלויח"וסי'עב,דצוםט"בהואמדרבנן

ולכן אין צריך להחמיר כשי' ר"ת .ע"כ .וגם מי שמחמיר על עצמו לאחר זמן צאת השבת וצאת
הצום ,מ"מ השתא יזדרז כדי להבדיל ולהוציא את ב"ב יד"ח שיוכלו לשתות ולאכול במוצאי
התענית .
 142רמ"אסי'תכוסעי'ב,ועי"שבמשנ"בס"קח.ולדעתהגר"אמעשהרבאותקנט,אףקודםט"ב
ישלקדשאתהלבנה,שמצוההבאהלידךאלתחמיצנה.ובארחותרבינוח"אעמ'קעז,כתבדכן
נהגו מרנן החזו"א והגרי"י קניבסקי זצ"ל .ועיין בבאר היטב סי' תקנא ס"ק כה ,דהאר"י ז"ל כתב
דישלקדשהלבנהבמוצאיט"ב,כיבמוצאיט"בנולדבןדוד,ומבשריםללבנהולישראלשעתידים
להתחדש .
143

ואיןלהמתיןולקדשהלבנהבמוצ"שנחמו,שכןבשנהזושחלט"בבשבת הואכברלאחרסוף

זמןקידושהלבנה,וכתבהמשנ"בשםס"קו,דלדעתהרמ"איברכובימיםשאחריה,ומנהגנוכמו
שכתבנוהואעפ"יהמשנ"בשםס"קיא.
144

שע"ת סי' תקנט ס"ק ד .ומנהג הגר"א דלא מברך 'שעשה לי כל צרכי' בשחרית ,אלא כעת

כשנועלמנעליו.וכןהואבערוה"שסי'מוסעי'יג.ובמשנ"בסי'תקנדס"ק לאכתבדאףשאסור
בנעילתסנדלמברךבשחריתשעשהליכלצרכי,ובשעה"צאותלטהביאמהפרמ"גשכןנוהגים.
145רמ"אסי'תכוסעי'ב,משנ"בשםס"קיא,ושעה"צאותט.ורמ"אסי'תקנאסעי'ח .
ולענין ריקוד אחר קידוש לבנה ,עיין בספר נחמת ישראל פרק ג סעי' טז ,בשם מרן הגריש"א
זצ"ל דמותר לרקוד .ובשם מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הובא בהליכות שלמה פרק יד הע' ,38
דהמנהגשלאשריםטוביםמאורותוכו' .אמנםכלזהכשמקדשהלבנהקודםט"ב,אךבמוצאיט"ב
ובפרטכשנדחה,מסתברדלכו"עמותר,ולאגרעמלנגןבכלישירדהתירובסעודתמצוהכדלהלן .
146

רמ"אסי'תקנחומשנ"בס"קה .

147ביאורהלכהסי'תקנחד"השלא .
 148משנ"בסי'תקנחס"קב.מג"אתקנ"טס"קי,משנ"בשםס"קמ,וכה"חסי'תקנחס"קה,יא.
ומותרלכלהקרואיםלאכולבשר .

כח

דיני תשעה באב שחל בשבת

הדברי האסורי בבי המצרי .149ומותר לבר שהחיינו .150וכ מותר לספר 151ולכבס
ולהתרח כל גופו בחמי וללבוש בגדי מכובסי .152אבל אסור לנג ולשמוע כלי שיר,
עד הבוקר ,ובסעודת מצוה ,שרי.153

 149רמ"אסי'תקנחמשנ"בס"קד.ולעניןתשה"מעי'משנ"בסי'תקנחס"קב,דבלילי'לאשרינן,
מ"מבמוצאיט"בנדחה,שרי-וכןשמעתיממרןהגר"נקרליץשליט"א .
150

שו"תהתעוררותתשובהח"גסי'כא,ודעתתורהסי'תקנחסעי'א.ובשו"תשבטהלויח"וסי'

ע .אבל בכף החיים סי' תקנא אות רח ,כתב שמותר לברך שהחיינו במוצאי ט"ב נדחה ,כשם
שמותר לאכול בשר ויין ,ומשמע שמותר רק מעשירי בבוקר ,שאז מותר לאכול בשר ויין .כ"כ
בהערות למשנ"ב הוצ' דרשו .ונראה דיש לחלק ,דהכף החיים אזיל בשיטת הפר"ח דשרי בלילה
אףבשרויין .
151משנ"בסי'תקנחס"קד .
 152דלאחר שמצאנו בפוסקים להדיא שהתירו להסתפר ,שרי נמי לרחוץ ולכבס ,דלא מצאנו
שהפוסקים יחלקו בדיניהם לענין מוצאי ט"ב שנדחה .ואדרבה ,הלא מצינו שתספורת חמיר
מכיבוס ,שזה אסור לדעת הרמ"א מי"ז בתמוז ,משא"כ רחיצה וכיבוס לא אסר אלא מר"ח אב.
וכבר תמה מרן הגרשז"א בהליכות שלמה ,דבלוח לא"י להגרמי"ט זצ"ל ,כתב שכל הדברים
הנוהגים בימי בין המצרים אסורים עד למחר ,ולא הביא מקור לדבריו .והעיר ידיד היקר הרב
הגאון ר' שלמה הופמן שליט"א דנראה לכאו' לדייק כן מדברי המשנ"ב סי' תקנח ס"ק ה" ,מפני
אבילותשליום-משמעדרקבזהמפניאבילותושלט"במחמריןגםבלילהשאחריודהואכמובין
המצריםדישאנשיםשמחמיריןעלעצמןמבשרויין"וכו' .
 153שעה"צ סי' תקנח אות ד .ובשו"ת שבט הקהתי ח"ד סי' קנג ,כתב שאסור לשמוע כלי שיר.
ואפשר דמה שהתיר שם בשעה"צ ,משום שמחת חתן .ובנטעי גבריאל פרק צו סעי' טו ,התיר
לשמועכליזמר,וראיותיואינןמוכרחות .
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כט

úáùá ìçù áàá äòùúá úéðòúä úééçã ïéãá
כתב השו"ע או"ח סי' תקנ סעי' ג" ,כל ד' צומות הללו א חלו להיות בשבת ,נדחי לאחר
השבת" והטע כתב המשנ"ב ש ס"ק ט" ,דאקדומי פורעניתא לא מקדמינ" )והוא מגמ'
מגילה ה ע"א(.
ונחלקו הפוסקי א איסור תענית בשבת הוא מה"ת או מדרבנ.
שו"ת הרשב"א )ח"א סי' תריד( כתב דלדעת הרמב" )הל' שבועות פ"א ה"ו( הוא מ
התורה ,שכתב ש הרמב" דהנשבע להתענות בשבתות וימי טובי ,הרי זו שבועת שוא ככל
הנשבע לבטל את המצוה .ולפי"ז צ"ל שאיסור תענית בשבת אינו משו חסרו בכבוד שבת או
בעונג שבת ,שהרי הרמב" כתב להדיא בהל' שבת )פ"ל ה"א( שה מד"ס" ,ושנתפרשו על ידי
הנביאי ,כבוד ועונג ,שנאמר 'וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד'" .והרשב"א לא ביאר מקור
די זה בתורה.
ואול בשו"ע הרב )או"ח סי' רמב קונ"א אות א( ,ציי מקור לאיסור תענית בשבת ,מדכתיב
בקרא )שמות טז ,כה( "אכלוהו היו כי שבת היו לה'" ,מכלל דבשבת אסור להתענות .ולא
חשיב לה בתרי"ג מצות משו דנפקא מכלל מצוות אכילת המ שאינה נוהגת לדורות .עכ"ד.
]ג הפמ"ג סי' רפח א"א ס"ק ז ,מזכיר מקור זה[ .ולפי"ז צ"ע מני לר"מ שג ביו"ט יש איסור
דאורייתא להתענות ,ואי לומר שאכלוהו היו כולל ג יו"ט ,שהרי למדו מכא )שבת קיז ע"ב(
חיוב ג' סעודות בשבת ואילו ביו"ט אי חיוב ג' סעודות.
ויש הסוברי שאיסור תענית בשבת הוא מד"ס ,והוא בשו"ת צמח צדק או"ח סי' לו.
ובשו"ת התעוררות תשובה )ח"א סי' קעט( ,כתב שאיסור תענית בשבת ויו"ט מה"ת חל רק על
תענית מעל"ע ,אבל מי שאכל בלילה שוב אינו אסור להתענות ביו מדאורייתא אלא מד"ס.
ובמנחת חינו מצוה שא ,סבור שאיסור תענית הוא משו פגיעה בעונג שבת ,ולפיכ הק'
)אות ב' ד"ה ובזה( ,דכיו שהתענית מדברי קבלה שהרי הוזכרו בנביא זכריה ,שה כד"ת
וכמבואר בר"ה ד יח ע"א ,למה לא תדחה התענית שבת ויו"ט ,כיו שהתענית מד"ק וג עונג
שבת מד"ק ,כמבואר בר"מ פ"ל משבת .ותיר דד' צומות הללו מד"ק לא נקבע לה יו מיוחד,
י' טבת או ט' באב ,אלא ד"ק ה על החודש ,דבחודשי אלו ,טבת תמוז ואב ותשרי ,מחויבי
להתענות יו אחד .ולאחר חורב בית שני עמדו חכמי ובררו בכל א' מהחדשי יו א' מיוחד
לפי המאורעות שאירעו בו ,וקבעוהו ליו הצו.
והחת"ס בתורת משה )דרוש לח' טבת תקפ"א( ,כתב על מש"כ האבודרה ,שאילו יו י'
בטבת היה חל בשבת היו מתעני בו .והק' החת"ס" ,ויש להבי ,הלא יו"ד טבת לא היה רק
התחלת מצור על העיר ועד שתי שני ומחצה לא נחרבה ,וקשה הלא חמור חורבנה מסתמא מ
התחלת המצור ,ולמה ט"ב אי דוחה שבת".

ל
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ותיר" ,ונראה לבאר דהנה הטע שקבעו תענית על מצור ההוא ,הלא היתה ירושלי כמה
פעמי במצור ...רק הטע הוא דמה שהיתה העיר בטרדת המצור שתי שני ומחצה ,זה מחמת
שבאותו יו שסמ מל בבל למטה על ירושלי ,כמו כ ישבו ב"ד שלמעלה ,אלו מיימיני
ואלו משמאילי עד שגברו המשמאילי ונחרב הבית.
"והנה אי ל שנה שאי קללתה מרובה מחברתה ,וכל דור שלא נבנה בהמ"ק בימיו כאילו
נחרב בימיו ,נמצא שבכל שנה ושנה נתחדש חורב חדש ,וזהו בכל פע כשהגיע אותו יו של
עשרה בטבת ,שהתחיל אז למעלה משפט החורב ,כמו כ בכל דור ודור ,יושבי ב"ד שלמעלה
וגוזרי החורב של כל שנה ושנה ...וידוע דעל צרה שעברה כמו יו שמת בו אביו ואמו אי אנו
מתעני בשבת ,אבל תענית חלו מותר להתענות .דבשביל עונג שיש לו שמבטל צרה העתידה
לבוא עליו לא מעונה הוא ]או"ח סי' רפ"ח ס"ד[ ,הילכ תענית ט"ב ,דזהו רק על צרה שעברה
לא דחו שבת ,אבל תענית י' טבת זהו על בטול צרה העתיד עונג הוא ,והיה דחי שבת".
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ìéãáäì êéøö åá ìëåàù äìåç íà ,'à íåéá ìçù áàá 'è
à"èéìù é÷ñáéð÷ ç"øâä åðúçå ì"öæ áéùéìà ù"éøâä ïðøî ïéá éúëìä î"åî
â"ðùúä ïñéð â"ë é"äøæòá
à"èéìù åøãäå øåãä úôåî íñøåôîä ìåãâä ïåàâä ç"åî ãåáëì
äáøä éë íéðåëð íä íà úòãì éðåöøå à"èéìù ç"åî íùá éúòîùù íéøáã äæéà ìò ìåàùì éúéöø
.ïåëð åðéàù ë"çà øøáúð åîùî éúòîùù íéøáã
íùá åàéáäå úåòã äæá ùéù àáåî éúéàø ìéãáäì êéøö åá ìëåàù äìåç íà 'à íåéá ìçù á"è ïéðòá
à"åæçä ÷ñôù î"ôìã àãç óéãò äùòú ìàå áù ã"ðòìå ìéãáäì ïéàù çðòô úðôö ú"åùå äçîù øëæ ú"åù
ìë 'á 'ì úéðòúá åøîà éøäå á"èá ïééä ìò ìéãáé êéà ïééä ìò àìà ìéãáäì ïéàå äðéãî øîç åðì ïéà íåéäã
äãåòñ ìò íù 'éô é"ùøã â"òàå) íúåîöò ìò íúåðåò éäúå øîà áåúëä åéìò á"èá ïéé äúåùå øùá ìëåàä
'éñ ì"äáá ù"îë çøëåîù äî àìà ìëàì åì øúåî ïéà äìåçù ãåòå .(åîöò á"èá ù"ë 'åàëìå ú÷ñôîä
éîã àìå ,åúìçîì ììë ö"àù ïéé äúùé êéàå åð÷ú àúééøåàã ïéòëã á"èá ä"ä 'åàëìå íàå ä"ã ç"éøú
àåä åìù è"åéã ä"àùã ìéãáäì êéøö äçãðù á"èá ìëåàù úéøá ìòáã æ"ì÷ñ è"ð÷ú éñ á"îä ë"ùîì
.åðåöøë ìëä ìëàì øúåîå
àì åìãâéùìã ä"àùã øîåì ïéàå åìéãáé 'à íåéá á"èá íéìëåàù íéðè÷ù åðòîù àì íìåòîã ãåòå
æ"ôìå äúòë åúåìãâá 'éä åìéà 'éäù áöîä øúá 'éìæà êåðéçáã øàåáî 'à 'å äâéâçá àäã ìéãáäì åëøèöé
.ìéãáäì êéøö äéä
éðåöøå ìéãáäì øîàù à"èéìù ç"åî íùá éì åøîà ë"çà ìáà ,åìéãáé àìù éúøîà éîòè éðä ìëîå
.ïåëð äæ íà òãéì
ú"ùåã
é÷ñáéð÷ íééç

à"èéìù ù"éøâä ïøî úáåùú
â"ðùú î"åæú ÷"ùöåî ã"ñá
áø 'åìùå äëøá à"èéìù ç"øâä ïåàâä ø÷éä éðúçì
øëæ ú"åù íùá åàéáäå úåòã äæá ùé" ìéãáäì êéøö åá ìëåàù äìåç íà 'à íåéá ìçù á"è ïéðòá
."ìéãáäì ïéàù ô"ðôö ú"åùå äçîù
àìì - àéáä å"ð÷ú 'éñá é"ëøáä ïëà éúöéçîá åððéà ô"ðôöä íâ óà åøëæ éúòîù àì äçîù øëæ øôñä
åîöò á"è íåéá äìçùë óà éàãå" ç"ãùáå ,ù"öåîá óëéú ìéãáî á"èá ìëåàù äìåçã â"äðëä úà - ÷ìåç
."ìëåàå ìéãáî äìçðù íåéä òöîàá äúò î"î ,ìåëàì êéøö 'éä àì éë ,äìéìá ìéãáä àìù
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ìò äîú ï"áîøä éøäù á"è éàöåîá ìéãáäìî øåøá øúåé àåä äìåçá åîöò á"èá ìéãáäì áåéçä ïëàå
ìéãáäì åì ïéà ù"öåîá ìéãáä àì íà ó"éøä ã"éôì éøäù ïåùàøä íåé øåáò éøçà ìéãáî êéà úåëìä ìòá
,ù"äçà íéîé 'â ìéãáäì ïîæ åì ùéã íéøáåñä éðäì íìåà ,úáù éàöåî ììëá àåäù ãáìá ïåùàø íåéá àìà
íéìéãáî ïëù åðàå ,íéãåøî íééðò íìåëù á"èá ñåëä ìò äìãáä åð÷ú àì ììëáù ì"ðù ï"áîøä óéñåä æ"ò
î"î ,ì"áñ íéøîåà ïéà âäðîáå ,åâäð êëù íåùî ,ï"áîøä úèéùá íéëìåä íéðåùàøä éìåãâî äáøäù óà
.ï"áîøä ìù ïåùàøä íòèä ìôåð éøä äìåçá - åîöò á"èá åðééäã ïåùàø íåé úìãáäá
íéé÷ù íå÷îá ÷ø) ã"ð÷ú 'éñá øàåáîë ïðáø åøæâ àì éìåç íå÷îáã ãîåà êéøö àì á"èá äìåçá äðäå
éúëà éøäù éøîâì úéðòúä ø÷òð àì äæá ÷øù äëìä øåàéáä 'ë æ"ò úëìäúîä äìçîî òâôé àîù ùùç
úåöç ãò úåðòúäì åì øéúä àôåøäù á"èá äìåçá ò"÷ú 'éñ ç"åà øæð éðáà ú"åùáå .(åá äòâô àì äìçîä
øåñà åà åéìò äù÷ù éîá àåä âäðîä äðäå ."ïðáø åøæâ àì éìåç íå÷îáã ììë úåðòúäì àìù øåøá øáãä" 'ë
ìò ññåáî âäðîä äàøðëå äðéãî øîç íäù úåà÷ùî øàù åà øëù ìò ìéãáî ïéé úééúùá úéàåôø äðéçáî
äðéãî øîç éø÷î øëù àåä äðéãîä úééúù áåø íàã í"áîøä úòã äìãáäã á"òø 'éñ äëìä øåàéáá ë"ùî
ìëá ìáà åá àöåéëå äìãáäå ùåãé÷á àìà ïééá íéùîúùî àì ììë êøãáã àéä äãáåòä ,ïéé ë"â ùé 'éôà
.ïéé ìä÷ì íéùéâî àì úåðåúçä úåáéñîä
'éçéù äçôùîä ìë 'åìùå ù"åã éððäå
áéùéìà 'åìù óñåé

éðù áúëî
à"èéìù ç"åî 'áë
íéâäåð åðàù äî éôì æ"ôìå ,äðéãî øîç ìò ÷ø ìéãáäì à"èéìù ç"åî øéúä àì áúëîäî éúðáäù éôë
øîç øëù åà äøéá é"àá íåéä ïéàù ïòè àåä éë] ïééä ìò ÷ø ïôåà íåùá ìéãáäì àì à"åæçä úàøåä ô"ò äô
øîç àåä æ"åôú õéî éìåàù øîàå (äáøä íéúåù ïéà ïéé íâù óà) ïéé íå÷îá äæ íéúåù íéðåîää ïéà éë äðéãî
ïéà ë"à ,á"è éàöåîáå íéîéä úòùúá úåúùìå ïéé ìò ìéãáäì äåöå íéëñä àì æ"ò íâ äùòîì ìáà äðéãî
.éúðáä ïåëð íàä ,á"èá ììë ìéãáäì
ú"ùåã
é÷ñáéð÷ íééç

ô"òá à"èéìù ù"éøâä ïøî áéùä æ"ò
åúî åîë àåä á"èòã úéðòú 'ä í"áîøä ìò åéùåãéçá øàéáù äî é"ôò ïéé ìò íâ øéúä ÷ñéøáî ì"æ æ"éøâä
'éñ á"è 'ä) æ"åàá íðîà .ïééá øúåîã äøåá÷ä øçà úåìéáà åîë àåä á"è ìáà ïééá øåñàã åéðôì ìèåî
.ì÷äì ùé åúâî ïééá î"îå ,åéðôì ìèåî åúîì äîåã á"èá íâù àéãäá 'éà (å"èú
'æ ïåéìâ - äøåú éù÷áî éðøåú õáå÷á åîñøôúä ì"ðä íéáúëîä
.áð 'éñ à"ç úåáåùú õáå÷á ùãçî åñôãðå
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íéøùéì øåà çøæé íéøöîä ïéáî
נהגו גדולי ישראל מקדמת דנא ועד לדורנו ,לציי בימי בי המצרי במכתביה "בי המצרי
יזרח אור לישרי" )כ נהגו הנודע ביהודה ,השואל ומשיב ,הכתב סופר ,הגרי"ז מסלנט ,ועד
לימינו כמו הקהילות יעקב ,המנחת יצחק ,הצי אליעזר ועוד רבי זכר צדיקי לברכה(.
והמקור למנהג זה ,נראה שהנה כבר האריכו בספרי הק' בעני זה שכ"א הימי שמי"ז
בתמוז עד ט' באב ,ה כנגד כ"א הימי שמיו ראשהשנה עד שמיני עצרת.
ונביא כל אחד לפי דרכו ,בביאור עני זה  מהו ה"אור" אותו אנו מבקשי שיזרח לישרי.
äøôëå äçéìñì íéîéä úøèî

כתב המהרש"א )ח"א בכורות ח ע"ב ד"ה הג' שאמר(" ,כמו שהכ"א יו שמר"ה עד הושענא
רבה ,תולדות ליבו עו וכפרה עליה ,כ ג ימי כ"א יו פורעניות מי"ז בתמוז עד ט' באב,
היה תולדות ליבו עונות ,כי הצרות ויסורי מכפרי כמ"ש הגלות מכפר".
הרי א שימי בי המצרי שה ימי עצב וצער ,רחוקי מאד מימי השמחה והסליחה של
הימי הנוראי וחג הסוכות ,אבל המטרה שלה אחת היא  והיא לעורר את ישראל לשוב
ולהתקרב להשי"ת.
וזאת העבודה המוטלת עלינו בימי אלו ,להתבונ על משמעות הצער והיגו על החורב 
שה קוראי לנו לשוב ולהתקרב אל הבורא ית' .וכשנזכה ל"השיבנו ה' אלי ונשובה" )איכה
ה ,כא( ,נזכה ג לסיפא של הפסוק" :חדש ימינו כקד".
ú"éùä ìà áø÷úäì íéìâåñî íîöò íéîéä

ובספר אוהב ישראל )פ' פינחס( ,כתב באופ אחר קצת" :שאלו הכ"א יו ה ימי טובי
גדולי מאוד ,א בעונותינו הרבי עדיי אי אנו ראויי לה וטובייהו גניז בגווייהו .ואי"ה
כשנזכה במהרה בימינו לעשות תשובה ומעש"ט לזכ החומר ולהעביר זוה הזהב ,אז יתגלה
רב טוב הצפו ,כי אז נהיה ראויי לכל הברכות וישועות טובות מצד הדי ,ואז יהיו הכ"א ימי
ימי טובי גדולי ונוראי אשר אי להערי וה מקוריי שרשיי לכל הכ"א ימי טובי
שאנו עושי בזה"ז .ועל כול יהיה ט' באב למועד יותר גדול".
וא כ ,דוקא בימי אלו א מתחזק האד בלימוד התורה ועבודת התפילה ימצא בימי
אלה יותר משאר ימי ,כי הזמ מצד עצמו מסוגל ,ולכ "בי המצרי יזרח אור לישרי".
וכ"כ בספר עבודת ישראל )עמ"ס אבות פ"ג מ"א(" :יש ימי בשנה שה שפלי ,דהיינו
ימי בי המצרי ,יוכל אד יותר להעלות יותר נצוצות ויותר אבני טובות ומרגליות יוכל
ללקוט בה ולהעלות ...וכל זה צרי לתק בתורה ובתפלה ובתשובה".

לד
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ואדרבה בימי אלו הקדושה רבה מאוד ,וכמשל אב טוב שלפי גדולת ומעלת האב הטוב,
כמו"כ יש עליו כיסוי גדול יותר.
והביא עוד בעבודת ישראל )פרשת מסעי( בש המגיד ממזריטש "רמז בפסוק )איכה א ,ג(
כל רודפיה השיגוה בי המצרי ,דהיינו כל מי שרוד להמלי את הבורא יוכל להשיג יותר
דוקא בימי אלו בי המצרי .למשל כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת אשר לא כל איש
ואיש יכול לבא פנימה ,מה שאי כ א השר עובר בשוקי וברחובות חו לפלטרי שלו אז
הוא קרוב לכל קוראיו ויאזי שועת כל הקוראי בשמו ...לכ הרשות נתונה לכל אד להתקרב
אל מלכו של עול והוא עונה אליה ,עכ"ל".
ולכ ,הימי הללו ה ימי מסוגלי מאוד להתקרב אל השי"ת ,וא כי האור בימי אלו
הוא מוסתר ,על כ אנו מבקשי שאותו "אור"  "יזרח לישרי" ,שנזכה לראות ולנצלו כראוי.
וכ מצינו כי צו תשעה באב נקרא "מועד" ,וכמו שקונ ירמיה הנביא )איכה א ,טו( "קרא
עלי מועד לשבור בחורי" ,וכתב השל"ה )בלק ,תו"א(" :ורמז כי לעתיד יהיה צו רביעי לחג
לששו ולשמחה .ותשעה באב נקרא מועד כמו שנאמר )איכה א ,טו( ,קרא עלי מועד ,על ש
עתיד שיהיה חג" .וכבר כיו הוא נקרא 'מועד' כי ה'ששו והשמחה' ,נמצאי כבר היו ,אלא
שה מכוסי ומוסתרי  ו"טובייהו גניז בהדייהו".
íéàøåðä íéîéì äðëä éîé íä íéîéä

והגרא"א דסלר זצ"ל כתב ,שעיקר ההכנה לימי הנוראי מתחילה לא רק מר"ח אלול ,אלא
כבר מי"ז בתמוז ,כי הרי הלוחות הראשונות נשתברו ביו י"ז בתמוז ,ומיו זה עלה משה רבינו
ע"ה למרו לבקש רחמי על ישראל ,והסיו היה ביו הכיפורי שבו חזרו וניתנו הלוחות
השניות כדאיתא בגמ' תענית כו ע"ב עי"ש) .ראה מכתב מאליהו ח"ב עמ' .(49
וכ כתב בעבודת ישראל )פרשת מסעי ש(" ,ודבר זה ידוע ומפורס ,כי אדרבה הימי
הללו מוכני לעבדו יתבר בתוק ועוז ,וזה עיקר שעשועו ית' מה שצרי אומ גדול ,וה
הכנה לימי אלול ימי רצו הקדושי ...בימי אלו ה הכנה לימי אלול הבאי".
והובא ע"ז משל נאה )בספר תורת אבות עמ' קיז( בש רבי משה מקוברי" :ג' השבועות
שבי י"ז בתמוז לט' באב ,המכווני נגד ג' השבועות שמראש השנה עד שמיני עצרת ,ה ע"ד
הצייר שרוצה לצייר ציורי נאי ועושה שתחלה צבע שחור כיסוד שיקבל ע"ז את הציורי
היפי".
!úàæä äøåúä ÷ø - øåéù åðì ïéà

מטי משמו של מר רבי ישראל מסלנט זצוק"ל שהחורב מעול לא שלט בהלכה.
והיינו ,שא שלכאורה הכל חרב  בית המקדש חרב ,ירושלי חרבה ,אר ישראל שוממה
וישראל גלו בי העמי ,ונדמה שלא נשאר דבר שלא שלט בו החורב ,בכל אופ במה שנוגע
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להלכה  לא נחרב כלו!
וכ הוא בכל ההלכות המעשיות ,כהלכות שבת תפילי כשרות וכו' ,הכל על מקומו ניצב
בצורה מופלאה ,ואי לא נעמוד משתאי נוכח הפלא הזה ,שקיבלנו התורה מלפני למעלה
משלשת אלפי שנה ,ולאחר כל הרדיפות ההלכה עומדת בתפארתה ובשלמותה ,ושו חורב,
אפילו כחוט השערה לא שלט בה.
וכבר הובטחנו מפי הקב"ה על קיו התורה בכל הדורות ,דאיתא במדרש תנחומא )נח סי' ג(
"הקב"ה כרת ברית ע ישראל שלא תשכח תורה שבע"פ מפיה ומפי זרע עד סו כל
הדורות ...ולפיכ קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגי בתורה יומ ולילה ומתקבצי
שתי פעמי בשנה באדר ובאלול מכל המקומות ונושאי ונותני במלחמתה של תורה עד
שמעמידי דבר על בוריו והלכה לאמיתה ...ואות ב' ישיבות לא ראו שבי ולא שמד ולא שלל
ולא שלט בה לא יו ולא אדו והוציא הקב"ה י"ב שנה קוד חרב ירושלי בתורת
ובתלמוד".
ומפורש כ בגמ' במנחות )קי ע"א( ,שהביאה הגמ' את הפסוק בדברי הימי ב' )ב ,ג(" :הנה
אני בונה בית לש ה' אלוקי להקדיש לו ,להקטיר לפניו קטורת סמי ומערכת תמיד ,ועולות
לבוקר ולערב ,לשבתות ולחדשי ולמועדי ה' אלקינו."Ï‡¯˘È ÏÚ ˙‡Ê ÌÏÂÚÏ ,
ופי' רש"י ש במנחות" :לעול זאת על ישראל ,מקרא הוא בדברי הימי בשלמי
ובקרבנות משתעי ,דלעול ה עומדי".
ומבארת ש הגמ' ,אי שיי עני זה של "לעול זאת על ישראל" ,והרי בית המקדש נחרב 
"רבי יוחנ אמר אלו תלמידי חכמי העסוקי בהלכות עבודה ,מעלה עליה הכתוב כאילו נבנה
מקדש בימיה" .והיינו כמבואר ,שמה שנוגע להלכה של עבודת הקדש והמקדש ,הוא יישאר
"לעול זאת על ישראל".
עוד מובא ש בגמ'" :א"ר יצחק ,מאי דכתיב 'זאת תורת החטאת' 'וזאת תורת האש' ,כל
העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכל העוסק בתורת אש כאילו הקריב אש".
וכתב בב יהוידע במנחות ש ,לבאר הקשר בי מימרות האמוראי ש ,שא עסק התורה
נחשב כעבודת קרבנות ,נמצא שה מקריבי קרבנות חו לביהמ"ק ,ואסור משו שחוטי חו?
לכ הביאה הגמ' הא דר' יוחנ" ,כאילו נבנה בית המקדש בימיו"˙È·Ï ‰˘Ú Ì„È ÏÚ ‡ˆÓ" ,
."˘„˜Ó‰ ˙È·· ·È¯˜Ó ‰ÈÏ ‰Â‰Â ,˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ„ ,Â· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ ,˘„˜Ó‰
äøåúä ÷ñòì ãçåéî ïîæ àåä - áà ùãåç

כתב במאור ושמש )סו"פ בלק( ,שהצירו של חודש אב ע"פ תיקוני הזוהר הוא ה'סכת ו'שמע
י'שראל ה'יו ,שפסוק זה ע השמות הק' רומז לעניניו של חודש אב.
והשייכות של פסוק זה לחודש אב ,הביא ש דרשת חז"ל )ברכות סג ע"ב('" :הסכת'  עשו
כתות כתות ועסקו בתורה ,לפי שאי התורה נקנית אלא בחבורה ...דבר אחד 'הסכת ושמע

לו
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ישראל' ,כתתו עצמכ על דברי תורה ,כדריש לקיש דאמר ר"ל ,מני שאי דברי תורה
מתקיימי אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר 'זאת התורה אד כי ימות באהל'".
ובימי אלה של חודש אב שהוא עת תגבורת הדיני ,צריכי ישראל לעסוק בתורה שבע"פ
כדי להמתיק הגבורות בעול )עי"ש במאור ושמש(.
והקשה האדמו"ר מסלוני בעל הנתיבות שלו זצ"ל ,מה שייכות המש הכתוב "היו הזה
נהיית לע"  לחודש אב ,שבו חרב בית ראשו ושני?
וביאר ,דאדרבה ,שבחודש זה בא לידי ביטוי המשמעות של "ע" ישראל ,שהוא רק ע"י
הקב"ה  "היו הזה נהיית לע  ."ÍÈ˜Ï‡ '‰Ïבניגוד לאומות העול ,שלה הדגל והמולדת
והמלוכה מחזיקה אות לע ,א לנו יש תורה וקוב"ה ,וא"כ היו הזה  בחודש אב  נהיית
לע!
והדבר מבואר ,על פי מה שאמרו חז"ל )יומא נד ע"ב( "בשעה שנכנסו נכרי להיכל ראו
כרובי המעורי זה בזה" .וכבר הק' ש הריטב"א "דהא בב"ב אמרינ שלא היו פניה איש אל
אחיו אלא כשהיו עושי רצונו של מקו"  ובזמ של חורב בית המקדש ,הרי היה "אי עושי
רצונו של מקו" ,אחרת לא היה נחרב!
וביאר בעל הנתיבות שלו ,שכשחרב בית המקדש ,אז השכילו כנסת ישראל דאי דבר
בעול מלבד לעשות רצונו של מקו! והתורה והמצוות ה ה המקשרי בי ישראל לקב"ה,
וה מה שעושי את ישראל ל"ע" .ובימי שבה השכילו ע ישראל להבי את הדברי
הללו ,ה ג הימי המוכשרי ,להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה ובקיו מצוותיה.
åìà íéîéá äøåúä ãåîéì úìòî

על הפסוק )איכה ב ,יט( "קומי רוני בלילה לראש אשמורות שפכי כמי לב נוכח פני ה'",
דרשו חז"ל שהכוונה על לימוד התורה ,כמבואר במס' תמיד )לב ע"ב(" ,תני ר' חייא כל העוסק
בתורה בלילה שכינה כנגדו שנאמר 'קומי רוני בלילה לראש אשמורות ,שפכי כמי לב נוכח
פני ה''" .ופירש רש"י" :קומי רוני בלילה  לעסוק בתורה .שפכי כמי לב נוכח פני ה' 
כלומר שכינה שרויה אצל".
וביאור העני ,שהרי אי תפילה קבועה בראש אשמורות ,ובהכרח דקאי על התורה דלא
איברא לילה אלא לגירסא.
והק' הישמח משה )אבל משה על איכה ב ,יז( ,מדוע נאמר "קומי רוני בלילה  לעסוק
בתורה" ,וכי ביו לא צרי לעסוק בתורה ,והרי כבר נאמר )יהושע א ,ח( "והגית בו יומ
ולילה".
ופי' על פי מ"ש הרי" )לרבי יאשיהו ב"ר יוס פינטו ,על העי יעקב ,בריש ברכות( ,שיש ג'
משמרות בלילה ,ותפקיד המשמרות הוא להמתיק את תוק כח הדי המושל בלילה .ובזמ
שבית המקדש היה קיי ,היו האברי והפדרי שלא נעכלו מבעוד יו עושי תיקו זה .אבל
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לאחר חורב הבית ,א שיש את המשמרות האומרות שירה" ,מכל מקו יותר היה חפ ה'
יתבר בתיקו ההוא שנעשה על ידי האברי יותר מתיקו הנעשה ע"י המלאכי ,כי חביבי
ישראל לפניו יותר ממלאכי השרת ,ולפיכ ,אע"פ שמשמרות הללו ממתיקי כח הדי ,הקב"ה
יושב ושואג ואומר אוי לי שהחרבתי את ביתי ,כי שמה היו ממתיקי ישראל כחות הדי ,ואני
חפ באותו תיקו יותר ממה שעושי מלאכי השרת" )עכ"ל הרי" ש(.
ולכ לאחר שחרב הבית ,יש עני של "קומי רוני בלילה" דוקא  כדי להמתיק את הדיני,
ע"י העסק בתורה ,שכבר אמרו חז"ל )מנחות קי ע"א( "כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת" וכו'] .ולכ נאמר פסוק זה באיכה ,בקינתו של ירמיהו הנביא על חורב הבית[.
ויש להוסי ,שזה לאו דווקא א עוסק בתורת חטאת או עולה ,שכבר אמרו חז"ל )מנחות קי
ע"א('" :שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדי בבית ה' בלילות' ,מאי 'בלילות',
א"ר יוחנ ,אלו ת"ח העוסקי בתורה בלילה ,מעלה עליה הכתוב כאילו עסוקי בעבודה".
וא בכל לילה ,בכל ימות השנה ,חשוב לימוד התורה כעבודה בבית המקדש ,ומרוצה
ומקובל הדבר לפני הקב"ה ,על אחת כמה וכמה ,בימי אלו ,שצער החורב גדול הרבה יותר,
שגודלה המעלה של לימוד התורה ,ואי לשער את עוצ הנחת רוח שעושה הלומד לפני
הקב"ה.
*
אשרינו מה טוב חלקנו ומה יפה ירושתנו ,שבדור עקבתא דמשיחא שלנו אנו מאמצי את
התורה הק' אל לבנו באש אהבה ,אשר שו מי שבעול לא ישטפוה .ובעול שלנו המוכה
פחד של חורב פיזי של כל מיני כוחות רשע וטרור ירח ה' ,וממחלות נוראות רח"ל ,אנו
חבוקי ודבוקי באילנא דחיי  תורתנו הקדושה ,ומקיימי בנפשינו "נגילה ונשמחה ב" 
בתורת ובישועת!
ועל כ ,לעתיד לבוא יהיו הימי הללו לששו ולשמחה ,וכמו שניבא זכריה )זכריה ח ,יט(:
"כה אמר ה' צבקות ,צו הרביעי ]י"ז בתמוז[ ,וצו החמישי ]ט' באב[ ,וצו השביעי ]צו
גדליה[ ,וצו העשירי ]י' בטבת[ ,יהיה לבית יהודה לששו ולשמחה ולמועדי טובי".
"אשרי המחכה" )דניאל יב ,יב( ,ומסגל לעצמו את מעלות הימי הללו ,בעסק התורה,
ובהכנה ראויה לקראת ימי הסליחות והשמחה הבעל"ט  שמתו כ יזכה ל'אור הזורח' מבי
המצרי.
ומבי המצרי יזרח אור לישרי.

דיני תשעה באב שחל בשבת

dz` eyiy' xn`py dzgnya d`exe dkef milyexi lr la`znd lk
.'dilr mila`znd lk yeyn
`"r l ziprz

on eal wiqti `ly ick ueg z`vle xac xtql xeq` zepiwd zrya
dna dyrnd ilr rxy y"ke" :a"k w"q a"pynd f"r azke ."la`d
elit`c `ed lecb oere .q"pkdiaa dfl df oiwxefe zelw oibdep zvwy
zryae a"ha y"ke q"pkdiaa zelw ze`xdl xeq` a"ha `ly
exftzpy enr lre axgpy 'd zia lr mippewn l`xyi mry zepiw
.mlerd lka
d 'irq hpwz 'iq g"e` r"ey

lk xn`p mdilr ,wegy miyere zqpkd ziaa miayeiy miyp` oze`e
.`eypn mper lecbe 'eke la`zn epi`y in
c i 'irq dlw llk mc` iig

éòéáùä íåöå éùéîçä íåöå éòéáøä íåö úåàáö 'ä øîà äë
úîàäå íéáåè íéãòåîìå äçîùìå ïåùùì äãåäé úéáì äéäé
.åáäà íåìùäå
hi ,g dixkf

לח

