
להלכה ולמעשה ותשעה באב שחל בשבת

א. למרן השו"ע בשנה זו אין דין שבוע שחל בו, ומ"מ צריכים להכין 
בגדים ליום הצום, שהרי אסור בלבישת בגדים מכובסים.

ב. לא יטייל ערב תשעה באב )רמ"א סוף סי' תקנ"ג(. וזה לשון מרן החיד"א 
)שם אות ה'( יש מי שכתב דבהא כו"ע מודו, שאף בשבת  יוסף  בברכי 
ופשוט.  יטייל,  לא  היום  כל  בשבת  באב  תשעה  חל  ואם  יטייל,  לא 
והעתיק לשונו בכה"ח )אות כ'(. וגם בחזו"ע )עמ' של"ג בביאורים(, ובהגהות 
איש מצליח )הגהה 2( הביאו דין זה. אבל באור לציון )ח"ג עמ' רס"ח( פסק, 
שלבני ספרד מותר לטייל בתשעה באב שחל בשבת, שהרי לדעת 
מרן אף דברים שבצנעא לא נוהג בשבת זו. ונראה שאם יש לו צורך 
יהיה  לכו"ע  וכדו',  המאכל  לעכל  אפילו  או  ש"לחוץ"  לטייל,  נפשי 

מותר, ויטייל יחידי שכך לא יבוא לידי שחוק וקלות ראש.

בכובד  ג'  סעודה  ויקיים  השקיעה,  עד  אלא  זו  בשבת  לזמר  אין  ג. 
ראש בבחינת "וגילו ברעדה". 

ד. אין להכין או להביא הסידור לתשעה באב מבעוד יום אלא אם כן 
לומד בו מעט.

קפ"ב(,  )עמ'  שליט"א  קארפ  רמ"מ  מהרה"ג  המצרים  בין  ימי  בספר  ה. 
רפ"ח(  )עמ'  שליט"א  פאק  יוסף  ר'  מהרה"ג  עליה  המתאבל  כל  ובספר 
הוכיחו מהגר"א שאין לחלוץ מנעלים קודם צאת הכוכבים ושכן נהגו 
ספר  משם   )476 עמ'  ו'  )כרך  חמד  בשדי  וכ"כ  יעקב,  והקהילות  החזו"א 
אבל  של"ד(,  )עמ'  בחזו"ע   פסק  וכן  נוהג.  הוא  שכן  וכתב  המים  טהרת 
מהשקיעה,  לחלוץ  נהג  שהגריש"א  כתב  עליה  המתאבל  כל  בספר 
אלא  נוהג  אינו  דגמרא  מדינא  שאינו  קרקע  על  ישיבה  כן  שאין  מה 
להסיר  נהג  שהגריש"א  כתב,  קארפ  רמ"מ  והרה"ג  הכוכבים,  מצאת 
המנעלים מהשקיעה באופן שאינו ניכר שעושה כן משום אבילות, וכן 
לחלוץ  יש  השקיעה  לאחר  ומיד  וז"ל:  רנ"ה(  עמ'  )ח"ג  לציון  באור  כתב 
וכגון  התענית,  מחמת  שעושה  ניכר  שאינו  באופן  ויעשה  המנעלים 
)עמ' תצ"ט( כתב שנכד  וגם בספר שלמי מועד  שיחלוץ על מנת לנוח, 
הגרש"ז אויערבך זצ"ל, הרב יוסף גולדברג שליט"א, אמר לו שהגרש"ז 
נהג לשכב בלי מנעלים מזמן בין השמשות כדי להסתלק מהספיקות.

ו. כתב בספר יסוד ושורש העבודה )פי"ב(: אם חל תשעה באב במוצ"ש 
יברך ברכת מאורי האש בשמחת הלב, וכבר הבאנו בגליון שעבר מה 
שכתוב בהליכות שלמה )עמ' תי"ג( שגם בתשעה באב עלינו להרגיש 
שקיבל  הנבחר  העם  בהיותנו  ולשמוח  חלקינו  טוב  מה  אשרינו 
תורה מסיני, אלא שיש בימים אלו להדגיש יותר את צער האבילות, 
וכדברים האלה ממש כתב בספר אותך אבקש )מעובד ע"פ שיחות הגה"צ 
רבי אברהם צבי קלוגר שליט"א, ע"י ר. גולדנברג שליט"א, עמ' 180( והוסיף הרי גם 

בתשעה באב אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה מזמור לתודה, הריעו 
לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה, כי טוב זמרה אלקינו כו'. עכ"ל.

לגבי  יותר  ט'( מוכח שתשעה באב דחוי קל  )סי' תקנ"ט סעי'  ממג"א  ז. 

יעקב  שבות  משם  כתב  ט'(  סעי'  תקנ"ט  )סי'  הלכה  בביאור  וגם  יולדת, 
והביאו רעק"א שחולה קצת ומעוברת שיש לה מיחוש קצת מותרין 
לאכול בתשעה באב דחוי. ובשו"ת יביע אומר )ח"ה סי' מ' אות ה'( ובחזו"ע 
)עמ' ס'( פסק: מעוברות ומניקות פטורות מלצום בתשעה באב דחוי. 

כדין  דחוי  באב  תשעה  שדין  כתב:  ח'(  אות  תקנ"ד  )סי'  רבה  אליה  אבל 
תשעה באב רגיל לגבי מעוברות ומניקות, ומה שכתב המג"א שבדחוי 
יש להקל כוונתו על ג' צומות, וכן ס"ל למהר"ש הלוי, ובית מאיר )סי' 

תקנ"ט(, ואשל אברהם )סי' תק"נ(, וכן פסק באור לציון )ח"ג עמ' רנ"ט(. 

ח. פסק באור לציון )ח"ג עמ' רנ"ח(: מעוברת שנמצא במצב של שמירת 
הריון או שיש לה לחץ דם גבוה או שהמוגלובין שלה נמוך מ-9 גרם 
אחוז – אין לה להתענות. ומכל המקום הרופאים של ימינו טוענים 
לגרום  שלא  כדי  היום  במשך  מים  לשתות  צריכה  הרה  אשה  שכל 
נזק להריון, ולמעשה נראה שתתחיל את התענית, ואם תרגיש שלא 
לפי  בעצמה  תחליט  מעוברת  וכל  הצורך,  לפי  מים  תשתה  בטוב 
מצבה והרגשתה אם צריכה לשתות. וכן אם הוא הריון ראשון ובעלה 
רואה שנחלשה מדאי, יחליט לפי הצורך אם פטורה מהתענית וטוב 
לייעץ למעוברות ומניקות שתשבנה בחדר ממוזג וינוחו שם במשך 

כל היום ולא תעבודנה בעבודות מכבידות.

)בעמ' ר"נ(: אם הריונה קשה או  יותר, שכתב  ובהליכות שלמה מיקל 
שמרגישה חולשה מעט יותר מן הרגיל, תאכל ותשתה כל צרכה, וכך 
וז"ל:  זילברשטיין שליט"א,  הגר"י  אלחנן  דרמת  דאתרא  מרא  אמר 
רבי משה פיינשטיין זצ"ל אומר, אדם שצם ומרגיש גרוע יותר מאדם 
לסחרחורות  להגיע  צריך  ואין  לאכול,  כבר  לו  מותר  שצם,  בריא 
והתקופה  הדור  בספר  וראיתי  עכ"ל.  בעיניים,  שחורים  ולעיגולים 
מהגאון ר' אלייקים שלזינגר שליט"א, ראש ישיבת הרמה – לונדון 
שלא  מעוברת  אודות  זצ"ל,  מבריסק  להגרי"ז  ששאל  קפ"ג(  )עמ' 

השאלה  על  ותמה  באב,  בתשעה  תצום  אם  בטוב  כך  כל  מרגישה 
ואמר: וכי אינך יודע שספק דרבנן לקולא?

וכן חולה שהוא  יום,  )סי' תקנ"ד ס"ו(: חיה כל שלשים  ט. פסק בשו"ע 
צריך לאכול, אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, דבמקום חולי 
לא גזרו רבנן. הגה: ומיהו נוהגין להתענות כל זמן שאין להם צער 
גדול שהיה לחוש לסכנה, והמיקל לא הפסיד. עכ"ל.  ובחזון עובדיה 
אין  היום  אשכנז  לבני  שגם  ומסיק  ר"פ-רפ"ז(,  )עמ'  הרבה  בזה  האריך 
ליולדת תוך ל' יום להתענות, וכמו שכתב בערוך השולחן שהרמ"א 
רשאות  אין  חלושים  שהדורות  בדורותינו  אבל  בדורותיו  רק  דיבר 
להתענות ותאכלנה בבוקר מיד, ודלא כשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' ע' אות 
ד'( שמיקל רק בתשעה באב דחוי. ובאור לציון )עמ' רנ"ט( כתב המנהג 
חולשה  וכשמרגישה  להתענות,  שמתחילה  שלושים  עד  משבעה 
אוכלת מיד, ולאחר שלושים אם לא נרפאה לגמרי וחלשה עדיין גם 

כן אין מתענה. וה"ה למפלת מיום ארבעים להריון.

שנת תשע"ח     isstaklbeoraita@gmail.com להערות והארות
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להלכה ולמעשהב

י. מלשון מרן בשו"ע שהבאנו לעיל אות ט', שכתב שבמקום חולי לא 
גזרו רבנן מוכח שחולה פטור לגמרי מהתענית וכן מוכח מלשונות 
שאר  וכדו'  כדרכו  אוכל  באב  בתשעה  שחולה  שכתבו  הפוסקים 
לשונות ורק הדגישו שיאכל מאכלים פשוטים והכל לפי הצורך, וכן 
המנהג פשוט, וזה דלא כמו שפסק בקובץ מבית לוי )עמ' נ"ו( דחולה 
שמספיק לו אכילה בלבד או שתיה בלבד או אכילה רק פעם אחת 
)עמ' שפ"א(  יותר. ואף שבספר נטעי גבריאל  יותר, אסור לאכול  ולא 
בגוף הספר כתב: חולה הצריך לאכול פעם אחת, יש להחמיר שלא 
יש  כתב  הנה  יאכל,  לא  שתייה  לו  מספיק  אם  וכן  פעמיים,  יאכל 
להחמיר ולא כתב אסור, ועל כל פנים במקורות הקשה על זה שהרי 
)סי'  נזר  גזרו כלל, ושכ"כ בשו"ת אבני  מוכח מהשו"ע שבחולה לא 

ק"מ(, וסיים וכדומה שאין נוהגים בחומרא זו.

יא. פסק באור לציון )ח"ג עמ' רס"א(: ובכלל חולה, כל מי שיש לו חום 
למעלה מהרגיל. וכן מי שיש לו סכרת למעלה מהרגיל. )כשרמת הסוכר 
אם  דם,  לחץ  לו  שיש  מי  וכן  אחוז(.  מיליגרם  מאתיים   - ושמונים  מאה  היא 

הלחץ דם גבוה. ויש להתיעץ בזה עם רופא. וכן מי שיש לו דלקת 
פנימית, כגון דלקת שקדים )דלקת גרון - אנגינה(, דלקת כליות, דלקת 
קלקול  וכן  פצע.  שם  כשיש  בקיבה  אולקוס  וכן  וכדומה.  פרקים 
קיבה הגורם שלשולים. וכן חולי לב שהתענית מזיקה להם, וחולים 
במחלה ממארת ל"א, הרי אלו פטורים מהתענית. וכן זקנים תשושי 
כח, כגון זקנים למעלה מגיל שמונים תשושי כח, פטורים מהתענית. 
וכל אלו הפטורים מהתענית, מותרים לאכול כרגיל, ואינם צריכים 

לאכול פחות מכשיעור. 

עוד פסק שם )אות ו'(: מי שהיה חולה ונתרפא, אלא שעדיין הוא חלש 
כתוצאה מהמחלה, פטור מהתענית. ועל כן, אף שמי שהיה לו חום 
לו  היום, מכל מקום מי שהיה  אינו פטור אלא באותו  גבוה  שאינו 
חום משלשים ושמונה מעלות ומעלה במשך שלשה ימים, או חום 
ימים לאחר  והבריא, פטור במשך שלשה  או שלשולים  עם דלקת 
שהבריא, שעדיין חלש הוא בימים אלו. ואם היה זה חום גבוה, כגון 
שלשים ותשע - ארבעים מעלות, פטור מלהתענות במשך שבעה 
ימים לאחר שהבריא אם עדיין הוא חלש. ומי שעבר ניתוח, אם היה 
זה ניתוח קל, כגון שבר וכדומה, פטור שלשה ימים לאחר הניתוח, 
חייב  ימים  שבעה  ולאחר  ימים.  שבעה  עד  פטור  חלש,  עדיין  ואם 
ניתוח  להתענות אלא אם כן מרגיש חולשה מיוחדת. ואם היה זה 
קשה, כגון אולקוס וכדומה, פטור שלשים יום לאחר הניתוח. ואם 

עדיין מרגיש חולשה, פטור אף לאחר מכן מהתענית. עכ"ל.

ובמשנ"ב "דרשו" במילואים )עמ' 16( כתבו משם הגר"נ קרליץ נר"ו )חוט 
שני שבת ד' פרק צ"ג ס"ק א'(, אדם שיש לו חום גבוה הרי הוא בגדר חולה 

ואין צריך להתענות, וכן מי שיש לו כאב ראש חזקים או סחרחורת 
וכן מי שרואה  דינו כחולה,  אפילו מחמת הצום, אם הם מתמשכים 
שחור בעיניים מחמת הצום והתופעה אינה עוברת מיד חייב לאכול 
כחולה  שנראה  כל  אלו,  תופעות  כל  ללא  ואף  יחלוף,  שזה  עד  מיד 

לסתם אנשים, אף שאינם בקיאים ברפואה מותר לאכול.

יב. פסק באול"צ )ח"ג עמ' רס"ה(, והרה"ג ר' אלעזר דוד שפירא שליט"א, 
כאבים,  לו  יש  אבל  חולה,  שאינו  מי  ב"ב:  צאנז  קהילת  של  רבה 
ורוצה לבלוע כדור לשכך כאבים, ואינו יכול לבלוע בלי מים, ימרר 
ידי  על  שימררם  כגון  כן,  שותים  אדם  בני  רוב  שאין  באופן  המים 
הכדור.  לבליעת  הנצרכת  כמות  את  רק  וישתה  תה  תמציות  שתי 
הגרש"ז  בשם  רנ"ה(  )עמ'  ישראל  נחמת  ובספר  ל'(  )עמ'  שבחזו"ע  ואף 
שבב'  בביאורים  המעיין  המים,  למרר  בלי  להתיר  כתבו  אויערבך 
ספרים הנ"ל יראה שמדברים באדם שמעיקר הדין פטור מהתענית. 

יג. כתב בספר נטעי גבריאל )עמ' שפ"א( משם הקהילות יעקב, אם יש 
ספק אם הוא בגדר חולה יאכל פחות מככותבת )עד 30 סמ"ק בנפח ולא 
במשקל(, וגם באול"צ )עמ' רס"א במקורות( כתב, שיש אופנים שאי אפשר 

להגדיר אם מצבו כחולה, ונחשב ספק חולה וישתה פחות מכשיעור. 
כארבעים,  לוגמיו  מלוא  בינוני  באדם  קי"ג(  עמ'  )ח"ד  באול"צ  ]כתב 
ארבעים וששה סמ"ק, ולכן ראוי ליתן לחולה כשלושים, שלושים 
וחמשה סמ"ק[. ומש"כ בנטעי גבריאל הנ"ל שישתה כל תשע דקות, 
זה,  בענין  גדולה  מחלוקת  ישנה  שהרי  המידה,  על  שהפריז  נראה 
וכיון דעסקינן במילתא דרבנן, די לנו לתפוס את הדעה האמצעית 

שהיא ארבע דקות, ע"כ. 

אם  במוצ"ש  יבדיל  שלא  אומרים  יש  מהתענית  שפטור  חולה  יד. 
לא אוכל אז, אלא יבדיל קודם שיאכל, וכן משמעות לשון חזו"ע )עמ' 
שמ"ח בגוף הספר( אבל מעיון במקורות מוכח שסובר שהעיקר להלכה 

שיברך מיד במוצ"ש אף אם לא אוכל אז.

להקל  אין  באב  בתשעה  שגם  פוסקים  הביא  נ"ו(  )עמ'  בחזו"ע  טו. 
לבעלי הברית לאכול, אבל למעשה בעמ' מ"ו פסק שרשאים לאכול 
אחר מנחה גדולה, וכן פסק באור לציון )ח"ג עמ' רס"ג(, אלא שהוסיף 
שאם המילה מתקיימת לפני חצות רשאים לאכול מיד לאחר מילה, 
סוף  עד  התענית  את  להמשיך  החתן  או  הברית  בעלי  רוצים  ואם 
היום רשאים. ואף שביחו"ד )ח"ג סי' ל"ז( כתב העיקר כדברי האוסרים 
להשלים התענית, נראה שבחזו"ע חזר בו שהרי לא הזכיר כלל ענין 
זה, וגם כתב שרשאין לאכול, משמע שאינם חייבים, ויש להתיישב 

בזה עוד.

יו"ט  מלבושי  ספר  משם  ט'(  סעי'  תקנ"ט  )סי'  רבה  באליה  כתב  טז. 
)מחבר תוס' יו"ט( שהוא הדין בפדיון הבן שההורים והכהן לא ישלימו 

תעניתם, וכן פסק בחיי אדם )כלל קל"ו אות ז'(, והרה"ג גדעון בן משה 
)גליון יורו למשפטיך מס' 9(. והמשנ"ב )סי' תקנ"ט ס"ק ל"ח( כתב זאת בשם יש 

ספיקו  שאין  ונראה  דבריהם,  על  פקפק  לציון  באור  אבל  אומרים. 
מוציא מידי ודאם של הגאונים הנ"ל.

ס"ח(,  עמ'  )חזו"ע  להקל  אפשר  וחלוש  דחוי  בצום  שהגדיל  קטן  יז. 
ב'  והגר"מ קארפ כתב, שאם לא הביא  ויתענה שעות כמה שיוכל. 

שערות אפשר להקל אף שאינו חלוש.

יח. סנדק המברך על הכוס בתשעה באב דחוי צריך להבדיל קודם 
המילה על יין, כן מסקנת החזו"ע )עמ' ש"נ(, ודחה דברי כה"ח ודעימיה 

שיבדיל על שאר משקים.

- האם מותר להריח בשמים בתשעה  גדולי הפוסקים  נחלקו  יט. 
באב, וגם נחלקו בדעת מרן השו"ע, ובחזו"ע )עמ' שמ"א( מסיק לאסור, 
ואול"צ )ח"ג עמ' רס"ט( מסיק להתיר, ומ"מ בהבדלה במוצ"ש ובברית 

לכו"ע לא יברל בשמים כמו שםסק מרן בהדיא.

לעשות  שלא  המנהג  זה  ומטעם  מהאבלות,  דעתו  יסיח  לא  כ. 
מלאכה, ולכן לא יקרא עיתונים ולא יסתכל בתמונות משפחתיות 
וכדו', וגם לא בבית הכסא. )נחמת ישראל עמ' קע"ו(, אבל בחזו"ע )עמ' שט"ו( 

פוסק שמעיקר הדין מותר לקרוא עיתונים אלא שהמחמיר תע"ב.

כא.  מעיקר הדין מותר ללמוד בספרי מוסר, והמעיין היטב בחזו"ע 
)עמ' שט"ו( נראה שס"ל לעיקר שאין חיוב תלמוד תורה בתשעה באב, 

וכן פסק באול"צ )ח"ג עמ' רנ"ז( ויש חולקים.

כב. יש אוסרים ללמוד בעיון בתשעה באב, גם בדברים המותרים 
ללמוד בתשעה באב, ומסיק באול"צ )עמ' רנ"ח( שלכתחילה אין ללמוד 
בעמקות, ומ"מ מי שמחמת זה יתבטל מלמודו, לא ימנע מחמת כן, 

וילמד דברים אלו בעיון ובעמקות.


