
בהלכה ובאגדה

הקדמה
על  ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ראוי  ג'(,  סעי'  א'  )סי'  מרן  כתב 
חורבן בית המקדש, וזה לשון הרמח"ל בספרו מסילת ישרים: ודבר 
בו  כל חכם מישראל שיש  ז"ל אמרו  דבי אליהו  ביארוהו בתנא  זה 
דברי תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא כו', כל 
ימיו, ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה 

שתצמח בקרוב ולכינוס גליות, זוכה לרוח הקודש בדבריו וכו'.

על  מצותיו  במעשה  עובד  שהוא  העבודה  מלבד  כזה  החסיד  והנה 
הכונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות 
ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו ית', ויתאוה 
לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברך, והוא מה שכתב 
התנא דבי אליהו שהבאנו למעלה, ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים 
שמים  כבוד  והשבת  ישראל  בני  גאולת  על  תמיד  ויתפלל  וכו', 
ומה אני ספון שאתפלל על הגלות  ואם יאמר אדם מי אני  לעילוי. 
ותצמח הישועה?  יכנסו הגלויות  וכו', המפני תפלתי  ירושלים  ועל 
תשובתו בצדו, כאותה ששנינו )סנהדרין ל"ח(: לפיכך נברא אדם יחידי 
כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא לפניו 
תעשה  שלא  ואף  זאת,  על  ומתפללים  מבקשים  בניו  שיהיו  יתברך 
בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו 

את שלהם והקב"ה שמח בזה. 

איש  אין  כי  וירא  נ"ט(:  )ישעיה  הנביא  התרעם  הדבר  זה  העדר  ועל 
)שם ס"ג(: ואביט ואין עוזר ואשתומם  וישתומם כי אין מפגיע, ואמר 
)סוכה  ז"ל  ופי'  לה,  אין  דורש  היא  ציון  ל'(:  )ירמיה  ואמר  סומך,  ואין 
לנו  ואין  בזה,  אנחנו  שחייבים  כאן  הרי  דרישה.  דבעיא  מכלל  מ"א(: 

ליפטר מפני מיעוט כחנו, כי על כיוצא בזה שנינו )אבות פ"ג(: לא עליך 
המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין ליבטל הימנה וכו'. עכ"ל.

ואם בכל השנה לא זכינו למדרגה הזו הרי בימי בין המצרים הזמן 
גורם שכל אחד מישראל אם יתבונן יוכל להשתייך לזה, שהרי על 
אויערבך  הגר"ש  לשון  וזה  אבלות,  ומנהגי  הלכות  כל  נתקנו  זה 
תקנות  חז"ל  לנו  תקנו  והנה  ט"ז(:  עמ'  המצרים  בין  רחל  )אוהל  זצ"ל, 
מחוייבים  אנחנו  אשר  האלה,  בימים  אבלות  בהנהגות  ומנהגים 
דברי  גם  שהרי  וכידוע  ופשיטא  פשיטא  אבל  ולעשותם,  לקיימם 
כל מהותם מדרכי התשובה.  זה  וזעקתם מיסוד הנביאים,  הצומות 
על  הלב  בעמקי  ולהתעורר  ולהזכר  להראות  רק  זה  המנהגים  וכל 
ולצפות  ואבדנו  חסרנו  ואשר  לנו  היה  אשר  והתפארת  הגדולה  כל 
ולבקש בכל לב תוך תשובה עצומה לחדש ימינו כקדם, ומה נורא 

ירחמנו  ה'  לב...  בלי  האבלות  מנהגי  נקיים  ושלום  חס  אשר  הדבר 
ויפתח לבנו לאהבתו וליראתו ויתן ה' אשר נזכה על ידי כך להיות 
בבחינת חי מרגיש להצטער על מיעוט כבוד שמים ולבקש על גילוי 

כבוד ה' יתברך. עכ"ל. 

וכבר התמרמר על זה הסבא מסלבודקא וכמו שסיפר השרידי אש 
שפעם אחת אמר להם הרי הרמב"ם כותב טעם האבלות כדי לעורר 
האבלות לפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשנו הרעים ומה 
הם המעשים הרעים חז"ל הרי גילו מקדש שני שהיו עוסקים בתורה 
שנאת  בו  שהיה  מפני  חרב  מה  מפני  חסדים  ובגמילות  ובמצוות 
חנם האם לא יחרד לב כל אחד מאתנו? והרי השטן הזה של שנאת 
חנם עדיין מרקד בתוכנו, וכי טובים אנחנו מאבותנו והרי הם עסקו 
בתורה ובמצוות וגמילות חסדים וכל זה לא הגן עליהם ביום עברה... 
חז"ל דאגו לנו רצו להחיש את גאולתנו הלכו והתקינו לנו שלושת 
שבועות של אבלות כדי לעורר את הלבבות לפתוח דרכי התשובה 
ומה אנו עושים? מקיימים אנחנו את הדינים והמנהגים כתינוקות 

בלא דעת ובלא זכרון למעשנו הרעים... עכ"ל. 

שהחיינו

כתב מרן )סי' תקנ"א סעי' י"ז(: טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים 
על פרי או מלבוש חדש. ודעת הרבה אחרונים שבשבת יכול לברך 
שהחיינו, וכן פסק המשנה ברורה )ס"ק צ"ח(, ובחזון עובדיה )עמ' קכ"ט(. 
אבל דעת האריז"ל )שער הכוונות דף פ"ט(, מטה יוסף, ברכי יוסף ובית דוד 
וס"ל שכן דעת מרן השו"ע שגם בשבתות לא יברך שהחיינו, וכן פסק 
שנוהגים  חסידים  שיש  כתב  בחזו"ע  וגם  רל"ה(.  עמ'  )ח"ג  לציון  באור 

להחמיר בזה אף בשבתות.

לברך,  מותר  שלכו"ע  מג"א  דעת  בשבת,  חל  בתמוז  שי"ז  זו  בשנה 
וכן כתב בחזו"ע )עמ' ק"ל טור שני(, אבל כה"ח )אות ר"ו( כתב בשם כנסת 
אין  זו  כ"ד( שאף בשבת  סי'  )ח"א  והחיד"א בשו"ת חיים שאל  הגדולה 
לברך. ובשו"ת חיים שאל שם כתב שכן דעת מהר"ח הכהן ז"ל והמור 

וקציעה שלדעת האריז"ל אף בשבת זו אין לברך.

מלוה מלכה

מותר   – יין  ולשתות  בשר  לאכול  רביעית  סעודה  בכל  המקפיד 
בין  ימי  כל  בזה  להחמיר  לנוהגים  אף  הצום,  ליל  שבת  במוצאי  גם 

המצרים.

שנת תשע"ט    isstaklbeoraita@gmail.com להערות והארות

בס"ד

הלכות מצויות מפסקי מו"ר הרה"ג יעקב כהן שליט"א, דומ"צ בד"צ "נווה ציון", ב"ב.



להלכה ולמעשהב

ג' צומות

זה לשון מרן )סי' תקמ"ט סעי' א(: חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז 
שאירעו  הרעים  דברים  מפני  בטבת,  ובעשרה  בתשרי  ובג'  בתמוז 
בהם. וכתב שם המשנ"ב וז"ל: וכל אלו הימים כל ישראל מתענים 
בהם מפני הצרות שאירעו בהם כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי 
ומעשה אבותינו שהיה  זכרון למעשינו הרעים  זה  ויהיה  התשובה 
כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזכרון הדברים 
אלו נשוב להטיב כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו' 
ולכן חייב כל איש לשום אל לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו 
ולשוב בהן כי אין העיקר התענית כמש"כ באנשי נינוה וירא ד' את 
את  אלא  נאמר  לא  תעניתם  ואת  שקם  את  חז"ל  ואמרו  מעשיהם 
האנשים  אותם  לכן  לתשובה  הכנה  אלא  התענית  ואין  מעשיהם 
הטפל  תפשו  בטלים  ובדברים  בטיול  הולכים  מתענים  שכשהם 
והניחו העיקר ומ"מ אין לפטור את עצמו בתשובה בלבד כי ימים 
אלו הם מ"ע מדברי הנביאים להתענות בהם וכמו שכתבנו למעלה. 
עכ"ל. ונראה שבעיקר צריך לחזור תשובה מעון שנאת חינם ולשון 
שכתוב  וכמו  לחורבן  שגרמו  העיקריים  הדברים  הם  שהרי  הרע, 
בספר חפץ חיים בתחילתו. וזה לשונו אך לבסוף ימי בית שני גברה 
שנאת חינם ולשון הרע בננו בעוונותנו הרבים ועבור זה נחרב הבית 

וגלינו מארצנו וכו'.

עננו

יש  ספרד  בני  אצל  אבל  במנחה,  רק  עננו  לומר  אשכנז  בני  מנהג 
מקומות שנהגו כהרמ"א ויש שנהגו לאומרו גם בשחרית ויש שנהגו 

לאומרו גם בערבית וכן דעת השו"ע.

זה לשון מרן )סי' תקס"ה סעי' ג'(: יש אומרים שאין היחיד אומר עננו, כי 
אם במנחה, שמא יאחזנו בולמוס ונמצא שקרן בתפלתו; אבל שליח 
גם בתפלת שחרית כשהוא מתפלל בקול רם, שא"א  צבור, אומרו 
בכל  אומרו  היחיד  גם  צומות,  ובארבע  מהקהל;  קצת  יתענו  שלא 
עננו  למימר  שפיר  שייך  ויאכל  בולמוס  יאחזנו  דאפילו  תפלותיו, 
ביום צום התענית הזה, כיון שתיקנו חכמים להתענות בו. עכ"ל, הנה 
שפתי מרן ברור מללו שבתענית ציבור אומרים עננו אף בערבית 
ליל הצום, אבל רבנו הרמ"א כתב: ונהגו בכל הצומות שלא לאומרו 
כי אם במנחה, מלבד שליח צבור שאומר שחרית כשמתפלל בקול 
רם. עכ"ל. והטור העיד שמנהג ספרד לומר עננו בכל התפילות ושכן 
מנהג הרא"ש, והוא פלא שהרי הרשב"א שהיה בספרד כתב בשו"ת 
שלא  )פירוש  ערבית  בתפלת  רש"י  כדברי  נהגו  שהכל  קמ"ב(  )סי'  שלו 
לומר עננו(, ושמא השתנה המנהג אחר פטירת הרשב"א והכתירו את 

הרא"ש לרבם כידוע, וגם באור לציון )ח"ג עמ' רס"ט( כתב שמנהג בני 
ספרד לאומרו בכל התפילות, ומאידך הכה"ח )סי' תקס"ה אות טו"ב(, כתב 
)עמ'  והסכים לזה בחזו"ע  שמנהג הספרדים שלא לאומרו בערבית 
ע"א(, אבל מה אעשה שאנכי הרואה בספרים שאין מנהג אחיד בזה 

אצל הספרדים, דזה לשון כנסת הגדולה )תקס"ה הגהות בית יוסף(: ועכשו 
נוהגין  רבתי  בקושטנדינ"א  מנהגו,  לפי  ומקום  מקום  כל  ראיתי 
כדברי הרשב"א שאין אומרים ענינו בליל התענית, ופה תירי"א נהגו 
לאמרו. ובשיירי כנסת הגדולה )הגהות בית יוסף שם אות ו'( כתב שמנהגנו 
כדברי רבנו המחבר ז"ל )שאומרים עננו גם בערבית ליל הצום(, ובשו"ע אהלי 

מנהג  שכן  הביא  קע"ו(,  עמ'  )ח"ח  שליט"א  פרץ  מיכאל  מהרה"ג  שם 
מרוקו, )כן משמע מספר אוצר המכתבים ח"ב סי' אלף ל"ח, ובספר מגן אבות עמ' רפ"א(, 
וכן מנהג תימן, )כן כתב הגאון ר' יחיא צאלח זצ"ל בסידור עץ חיים דף קצ"ב ע"א, 
ובשו"ע המקוצר ח"ג סי' ק"ב(, ושכן מנהג ג'רבא )קונטרס גאולי כהונה שנדפס בסוף 

לוב מהרה"ג רפאל סרוסי  ובספר מנהגי  )נחלת אבות  לוב  ומנהג  ברית כהונה(  ספר 

לדידן  א',  ס"ק  סוף  תקס"ו  סי'  יוסף  )ברכי  כתב  החיד"א  מרן  מאידך  ק"ז(,  עמ' 

שאין היחיד אומר עננו אלא במנחה, וכן כתב מאמר מרדכי סי' תקס"ה ס"ק ז' שבמקומו 

אומרים רק במנחה, וכתב על זה שאינו נכון אלא ראוי לנהוג כדעת מרן וסיים שאין לנו 

כח להנהיג לאומרו כיון שיש למנהג על מה לסמוך, ובספר גדולת אלישע )סי' תקנ"ז א'( 

כתב שמנהג בגדאד לא לומר עננו בערבית שלא כדעת מרן. ולכן 
לבני מרוקו תימן ולחלק מבני טורקיה )מקומו של כנסת הגדולה( ג'רבא 
ידוע  שאין  ואותם  בערבית  גם  לומר  שצריכים  ודאי  )לוב(  טריפולי 
להם מנהגם, הרי קי"ל כל שיש ספק במנהג מוקמינן אדינא והיינו 
לאותם  וגם  בערבית  גם  לאומרו  שיש  ומרן  הראשונים  רוב  דעת 
שנהגו שלא לומר הנה כבר הבאנו מה שכתב מאמר מרדכי שראוי 
זכיתי לעמוד על דעת סוד קדושים  ובאמת לא  להם לנהוג כמרן. 
הגרע"י זצ"ל, שהרי שיטתו שגם אותם שנהגו דלא כדעת מרן בחו"ל 
בעלותם ארצה צריכים לנהוג כמרן, וכאן הסכים למנהג שנהגו דלא 

כמרן ורוב הראשונים.

שכח ואכל מחוייב להשלים התענית ואין צריך להתענות יום אחר, 
)משנ"ב בשם נהר שלום  )משנ"ב סי' תקס"ח ס"ק ח'(, ואע"פ שאכל אומר עננו 

סי' תקס"ח סעי' ג'(, וכתבו שם בהגהות איש מצליח משם הרה"ג משה 

פשוט  כדבר  כתב  ס"ב(  סי'  )ח"ג  אמת  זרע  שבשו"ת  דאע"ג  זצ"ל,  לוי 
למעשה  העיקר  יוסף,  בילקוט  פסק  וכדבריו  עננו,  אומר  שאינו 
כהנהר שלום, שכן הוא בהדיא במאירי )תענית י"א ד"ה ממה(, שו"ר שגם 
וסיעתיה, מ"מ  לו עיקר כהזרע אמת  )עמ' ע"ז( כתב שנראה  בחזו"ע 
נראה שנעלם לפי שעה מהרב זצ"ל דברי המאירי שאל"כ לא היה 
פוסק לא כמוהו שהרי ידועה דרכו שאם יש ראשון דלא כהאחרונים 
ג"כ  כתב  שכך  ובאמת  ראשון.  כאותו  אלא  כהאחרונים  פוסק  אינו 
הרמ"א )חו"מ סי' כ"ה( משם מהרי"ק )שורש צ"ד( וז"ל: אם נמצא לפעמים 
תשובת גאון ולא עלה זכרונו על ספר, ונמצאו אחרים חולקים עליו 
ידעו דברי הגאון  אין צריך לפסוק כדברי אחרונים, שאפשר שלא 
מגדולי  רבים  שבנ"ד  בפרט  עכ"ל.  בהו.  הדרי  להו  שמיעא  הוי  ואי 
הפוסקים שסוברים שאומר עננו כמו שהביא בחזו"ע שם. וביותר 
שכן נראה דעת מרן וכמו שכתב בסי' תקס"ה סעי' ג', דאפילו יאחזנו 
בולמוס ויאכל שייך שפיר למימר עננו ביום צום התענית הזה, כיון 

שתיקנו חכמים להתענות בו.

ברכת כהנים, עליה לתורה, ש"צ

)סי'  ברכת כהנים דעת מרן החיד"א במחזיק ברכה קונטרס אחרון 
קכ"ט ס"ק א'( וכן פסק בכה"ח )סי' קכ"ט אות ה'( משם הפרי חדש ושלמי 

ציבור ועוד פוסקים שכהן שאינו מתענה אינו עולה לדוכן. מאידך 
ה'(  סעי'  קכ"ז  )סי'  חיים  מקור  שדעת  כתב   )215 )גליון  חיים  מים  בגליון 
לשיעורים  אכל  ואם  לדוכן.  עולה  שכן  זצ"ל  הגריש"א  פסק  ושכן 
בסי'  מרן  שהרי  כהנים  לברכת  לעלות  ויכול  התענית  הפסיד  לא 
שאם  מוכח  תעניתו,  איבד  כזית  אכל  שאם  כתב  א'  סעי'  תקס"ח 
אכל פחות חשיב שהתענה, ובמשנ"ב דרשו )סי' תקס"ו הערה 21( כתבו 
משם שו"ת מרחשת והגרש"ז אויערבך שאם אכל פחות מכשיעור 



להלכה ולמעשהג

ג"כ לשמש  ויכול  נחשב כמתענה ורשאי לכתחילה לעלות לתורה 
כש"צ כמו שכתב בנטעי גבריאל )עמ' צ"ג(, שו"ר בחזו"ע )עמ' כ"ב ואילך( 
שהאריך הרבה בענין ונראה לו עיקר שרק בתענית יחיד באכילת 
כזית איבד את תעניתו, אבל בתענית ציבור כל שלא אכל ככותבת 

לא הפסיד תעניתו.

שכח ובירך על מאכל

שכח שהיום תענית ובירך: פסק בחזו"ע )עמ' כ"ב( שיטעם משהו כדי 
שלא תהיה ברכתו לבטלה, אבל באור לציון )ח"ג עמ' רפ"ה( כתב אע"פ 
שהוא מחלוקת הפוסקים מכל מקום להלכה לא יטעם כלום ויאמר 
מיד בשכמל"ו. וכ"כ בספר אשרי האיש )ח"ג עמ' תמ"ז( בשם הגריש"א 
חמד  השדה  דעת  נראה  וכן  פ"ה(.  עמ'  )ח"ב  ה'  בברכת  פסק  וכן  זצ"ל, 
ימים  באותם  בשר  על  בירך  שאפילו  לומר  שצידד   ,)457 עמ'  ו'  )כרך 

שלא אוכלים בשר ושכח ובירך לא יטעם, ואף לדעת הרבה פוסקים 
שסוברים שאיסור ברכה לבטלה מדאורייתא, אפשר בכה"ג שהברכה 
נעשית לבטלה מחמת אונסו ומיראתו שלא לעבור על מנהג חמור 
שנתפשט בכל ישראל יש לומר מוטב שתדחה ברכה באונס בשב 
שיטעם  ומסקנתו  ועשה.  בקום  המנהג  על  יעבור  ולא  תעשה  ואל 
אינו עובר על  בו שמחה  כיון שאין  משום שבאכילת בשר כלשהו 
המנהג, ומשמע שבלי טעם זה היה סובר שלא יטעם, ולענינינו ק"ו 
הוא אם במקום שרק נהגו שלא לאכול בשר לא יעבור על המנהג 
שאפשר  ונראה  ציבור.  בתענית  ק"ו  לבטלה,  ברכתו  שנמצאת  אף 
לצרף גם דעת הריטב"א )חולין ק"ו( שאם רצה לאכול סעודה של פת 
ונטל ידיו ובירך על נטילת ידיים ולאחר מכן ראה שקשה לו אכילה 
אינו חייב לדחוק עצמו לאכול ואין לחוש לזה לאיסור ברכה לבטלה 
מגדולי  הסכימו  וכן  לאכול,  דעתו  היתה  ידיו  שנטל  שבשעה  כיון 
שבירך  בשעה  שהרי  בנ"ד  גם  שייכת  זו  שסברא  ויתכן  האחרונים 

חשב לאכול.

הפטורים מהתענית

צומות  בג'  ומיניקות  עוברות  וז"ל:  ה'  סעי'  תקנ"ד  בסי'  מרן  פסק 
)חוץ מט' באב( פטורים מלהתענות, ואף על פי כן ראוי שלא תאכלנה 

רבנו  אבל  עכ"ל.  הולד.  קיום  כדי  אלא  ובמשתה,  במאכל  להתענג 
אין  הרבה,  שמצטערות  ומיניקות  עוברות  כתב:  תק"נ(  )סי'  הרמ"א 
להתענות  מחוייבות  אינן  מצטערות,  אינן  ואפילו  להתענות; 
מחוייבות  באב  בט'  אבל  צומות,  בג'  ודוקא  להחמיר;  שנהגו  אלא 
בין המצרים מהרה"ג משה  ומנהגי  ובספר הלכות  להשלים. עכ"ל. 
מרדכי קארפ שליט"א )עמ' ט"ו( כתב, החיי אדם והקיצור שו"ע וערוך 
השולחן דקדקו מדברי הרמ"א שיש ג' חילוקים. א. הבריאות שאינם 
מצטערות נהגו להחמיר. ב. המצטערות פטורות גם מצד המנהג, אך 
אין להם איסור להתענות. ג. המצטערות הרבה אסורות להתענות. 
עכ"ל. עוד כתב שם שבדורנו שהנשים חלושות הרבה מורה הוראה 
נוהגים להקל בזה שלא יתענו, והמשנ"ב שם )ס"ק ה'( על מה שכתב 
להם  דאין  נראה  חלושות  הם  ואם  כתב,  להחמיר  שנהגו  הרמ"א 
אלא  ויין  בבשר  עצמו  יענג  לא  לאכול  הצריך  אף  ומ"מ  להחמיר, 
נראה  נ"ח( כתב, אולם  )עמ'  והנה בחזו"ע  כפי מה שצריך. עכ"ל.  רק 
שבזה"ז שירדה חולשה לעולם גם לבנות אשכנז היוצאות ביד רמ"א 
וכן פסק בערוך  יש להקל, שמסתמא נחשבות כמצטערות הרבה, 

השולחן )סי' תקנ"ד סעי' ז'(, ובמשנ"ב דרשו )במילואים לסי' תק"נ עמ' 6( הביאו 
משם הגר"נ קרליץ נר"ו )חוט שני שבת ח"ד עמ' רס"א(, שבצום י"ז בתמוז 
שהימים חמים לא תתחיל לצום, ואינה צריכה לחוש למנהג לצום 

גם כשאין לה צער הרבה, משום שבזמננו הן חלשות. 

המשנ"ב  כתב  הריונה:  מתחילת  יום  מארבעים  פחות  מעוברת 
שהוכר  משעה  מיקרי  דמעוברת  מסתברא  ג',  ס"ק  תק"נ  בסי' 
)ג' חודשים מתחילת ההריון(, ומ"מ אפשר דאפילו לאחר ארבעים  הוולד, 
יום אם מרגשת צער, אבל פחות מכך הרי היא ככל הנשים אם לא 
שמצטערת הרבה, ואם מרגשת חולשה אין להחמיר בזה כלל, )מור 
וקציעה(, עכ"ל. והנה כה"ח שם העתיק משם המור וקציעה ומשנ"ב 

ג' חודשים, אבל קודם  שרק אם מצטערת הרבה פטורה גם קודם 
כן מרגשת חולשה,  גם כשמצטערת הרבה אלא אם  יום חייבת  מ' 
בהעתקת  דייק  לא  ובמחכ"ת  כתבו,  שם  מצליח  איש  ובהגהות 
ויש לדקדק  כמו שכתב המשנ"ב להקל.  והעיקר  והמשנ"ב  המו"ק 
כן  שכתבו  ואפשר  והמשנ"ב?  כהמו"ק  העיקר  לכתוב  להם  שהיה 
מחמת שלמו"ק לא ברור לו להקל וז"ל שם: נ"ל דסתמא משהוכר 
לאחר  דאפי'  אפשר  מיהו  וסתות,  לענין  כדקיי"ל  משמע  עוברה 
מרגשת  אם  זה,  לענין  מעוברת  הו"ל  נמי  הולד,  ליצירת  ארבעים 
צער, אבל בבציר מהכי נראה דהויא לה ככל הנשים לכל דבר, אם 
לא שמצטערת הרבה, שמא יש להקל גם בזה, ואם מרגשת חולשה 
ימי עבורה העובר חלוש  כי אמנם בראשית  אין להחמיר בה כלל, 
הוא ביותר, ועינוי או סגוף קל, מפסידו בודאי, ומסכן גם המעוברת, 
לפיכך המקל נשכר הוא בלי ספק. עכ"ל. הרי שכתב שמא יש להקל 
לכן כתבו העיקר כהמשנ"ב להקל שהרי המו"ק מסתפק אם אפשר 
להקל קודם ארבעים יום. ויש להעיר קצת גם על חזו"ע שכתב משם 
המו"ק להקל קודם ארבעים יום במרגשת חולשה, ולא כתב ההיתר 
גם במצטערת הרבה? ויתכן הטעם משום שהמו"ק הסתפק קודם 
ארבעים יום וכנ"ל. אבל זה קצת דוחק בפרט שהרב זצ"ל ציין גם את 
המשנ"ב והמשנ"ב הקל לא רק בחלשה אלא גם במצטערת הרבה. 
שאפילו  נר"ו  רה"י  מרן  ודעת  שם  מצליח  איש  כתבו בהגהות  עוד 
אינה מצטערת פטורה אם היא יודעת שהיא מעוברת )שעשתה בדיקת 
הריון(. וכן פסק גם באול"צ )ח"ג עמ' רל"ט( וז"ל: והנה במור וקציעה שם 

הנשים  ככל  היא  הרי  הולד,  ליצירת  יום  מארבעים  שבפחות  כתב, 
לכל דבר אם לא שמצטערת הרבה. ואולם נראה, שכיון שלשיטת 
הרמב"ן מחללים ומאכילים ביום הכיפורים אף על עובר פחות מבן 
מ' יום, והביאו הר"ן ביומא )דף פ"ב ע"א(, ולהרמב"ן נראה שיש איסור 
נפש,  שנקרא  ומשום  יום,  מארבעים  פחות  עובר  אף  להמית  גמור 
וכבר בשבועות הראשונים שיש בעובר דם כבר נקרא נפש, על כן 
לקיום  לחוש  גם  ויש  מעוברת,  נקראת  יום  מארבעים  בפחות  אף 
תחילת  של  אלו  שבימים  וביותר  יום.  מארבעים  בפחות  אף  הולד 
הריון, קשה להן וגם מסוכן הולד יותר מבחדשים הבאים. ולכן יש 

להקל להן שלא להתענות בכל ימי ההריון. עכ"ל. 

פטורה  התשיעי  בחודש  וז"ל:  )שם(  באול"צ  כתב  תשיעי:  חודש 
מלהתענות. ואין להחמיר עליהן אז משום שבין כך הגיע זמנן ללדת, 
שעכ"פ מעוברת היא, וגם אינו ודאי שזמנה של זו הגיע ללדת. ועל 
ובספר  עכ"ל.  אלו.  מתעניות  הריונה  ימי  בכל  פטורה  מעוברת  כן 
נטעי גבריאל )עמ' ס"א( כתב משם הגאון מסוכטשוב כשהגיע פרקה 
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ללילד, דינה כיולדת לענין ג' תעניות כי בכל שעה יש לחוש שמא 
עתה תלד, וצריכה כח להוליד. 

מינקת: כתב באור לציון )ח"ג עמ' רל"ט(, וגדר מינקת היינו כל שמניקה 
ומאכלים  תוספות  לו  ונותנת  מעט  מניקה  אם  ואפילו  הילד,  את 
אחרים, כל שמידי פעם מניקה את הילד, שם מניקה עליה ופטורה 
בספר  כתב  וכן  רס"ט(.  עמ'  ח"ד  )שבת  שני  בחוט  כתב  וכן  התענית.  מן 
)מגדולי תלמידי  )עמ' תשכ"ח( שהגאון ר' יהודה שפירא זצ"ל  מנחת איש 
החזו"א(, היה מורה שמינקת יכולה לאכול בתענית אף כשמניקה רק 

פעם אחת ביום, ובשאר הפעמים ניזון התינוק מתחליפי חלב וכדו', 
ושמעתי שכן הורה הגר"נ קרליץ שליט"א. עכ"ל. וזה לשון חוט שני 
)שבת ח"ד עמ' ר"ס( מינקת בשאר התעניות חוץ מתשעה באב שמניקה 

דינה  כ"ד חודש מלידתה  כיון שיש סוברים שכל  ביום,  פעם אחת 
כמניקה אפשר לצרף דעתם וליתן לה קולות של מניקה.

כתב בחוט שני: מניקה וכן מעוברת שמן הדין פטורות מן התענית 
ידי  ועל  הרבה  מצטערות  כשאין  לצום  עצמן  על  ומחמירות 
להתעסק  לה  יש  הרבה,  צער  לידי  תבוא  הבית  בצרכי  התעסקות 
בצרכי הבית ולא להתענות. ואדם שעובד במשך השנה וע"י עבודתו 
יגיע למצב שאינו יכול להתענות נראה דאינו מחוייב לבטל עבודתו 
מחמת זה, אלא דנידון זה תלוי במכניס עצמו לאונס, מה שאין כן 

מעוברות ומניקות שפטורות מן הדין. עכ"ל.

חיה  באב(:  תשעה  לענין  ו'  סעי'  תקנ"ד  )סי'  ערוך  השולחן  לשון  זה  חולה: 
כל שלשים יום, וכן חולה שהוא 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. וכתב שם המשנ"ב )ס"ק יא( שהוא צריך לאכול וכו' 
מאכילין  סכנה  בו  שאין  פי  על  אף  בגופו  וחש  חלוש  שהוא  ר"ל   -

אותו.

סכנה,  בו  שאין  אף  חולה,  כל  ה-ו(:  הלכות  פכ"ט  )ח"ג  לציון  באור  פסק 
יום  תענית  מלבד  באב  תשעה  מתענית  ואף  הצומות,  מכל  פטור 
כיפור. וחולה היינו מי שנפל למשכב מחמת חולי, אבל סתם מיחוש 

אינו פוטר מהתענית.

לו  וכן מי שיש  לו חום למעלה מהרגיל.  ובכלל חולה, כל מי שיש 
)כשרמת הסוכר היא מאה ושמונים - מאתיים מיליגרם  סכרת למעלה מהרגיל. 
להתיעץ  ויש  גבוה.  דם  הלחץ  אם  דם,  לחץ  לו  שיש  מי  וכן  אחוז(. 

שקדים  דלקת  כגון  פנימית,  דלקת  לו  שיש  מי  וכן  רופא.  עם  בזה 
)דלקת גרון - אנגינה(, דלקת כליות, דלקת פרקים וכדומה. וכן אולקוס 

בקיבה כשיש שם פצע. וכן קלקול קיבה הגורם שלשולים. וכן חולי 
ל"א, הרי אלו  וחולים במחלה ממארת  לב שהתענית מזיקה להם, 
פטורים מהתענית. וכן זקנים תשושי כח, כגון זקנים למעלה מגיל 
מחמיר  ס"ה(  )עמ'  ובחזו"ע  מהתענית.  פטורים  כח,  תשושי  שמונים 
בשבילו  גדול  צער  שהתענית  כח  תשוש  זקן  וז"ל:  זקן  גבי  יותר 
והרופא אומר שלא יתענה כי התענית תזיק לו רשאי לאכול אע"פ 

שאין חשש סכנה. 

וכל אלו הפטורים מהתענית, מותרים לאכול כרגיל, ואינם צריכים 
לאכול פחות מכשיעור. וכן אינם צריכים לפגום את מה שאוכלים 

או שותים. 

לכל  שיש  ממה  יותר  מעט  אפילו  שהוא  כל  לאדם,  שיש  חום  כל 
אדם, וכגון למעלה משלשים ושבע וחצי מעלות ונחלש מכך, הרי 
הוא בכלל חולה, שכן אין חום ללא סיבה רפואית. וכל שכן כשיש 
חום גבוה, שהוא בכלל חולה שיש בו סכנה כל זמן שלא בא רופא 
י"ג(.  תשובה  ל"ו  פרק  ח"ב  תשובות  לציון  אור  בספר  גם  )וראה  מצבו.  את  לקבוע 
דלקת  כשיש  וכן  מהתענית.  פטור  ראש  כאבי  עקב  שמזיע  מי  וכן 
פנימית, כגון דלקת ריאות או כליות או בפרקים, הוא בכלל חולה 
שיש בו סכנה. )ראה שו"ע סימן שכ"ח סעיף ג'(. ובכלל זה אולקוס בקיבה 
להתענות  חייב  בלבד,  גירוי  אלא  זה  כשאין  אבל  פצע,  שם  כשיש 
לו  וכן פטור להתענות כשיש  לו.  אא"כ הרופא אמר שהצום מזיק 
דלקת בגרון. וכן מי שיש לו סכרת, כשהיא מגיעה לרמה של מאה 
ובודאי  מהתענית.  פטור  ודאי  אחוז,  מיליגרם  מאתיים   - ושמונים 
שלא ימנע משתיית מים. אבל כשהיא רק ברמה של מאה וארבעים 
מזיקה  כשהתענית  לב,  חולי  וכן  להתענות.  צריך  אחוז  מיליגרם 
להם, כגון כשיש בעיות בספיקת הדם וכדו', פטורים מהתענית. וכן 
הלחץ  ואם  להתענות,  חייב  גבוה,  כך  כל  אינו  אם  דם,  לחץ  כשיש 
דם גבוה לפעמים פטור, ולפעמים צריך לשתות, והכל לפי הענין, 
ונחשב  היום,  מצבו  מה  יודעים  שאין  ופעמים  רופא.  עם  ויתיעצו 
ספק חולה, וישתה פחות מכשיעור, ויש להעיר על האור לציון הא 
ספק דרבנן לקולא, וצריך להיות פטור מהתענית, ובאמת כך מובא 
ראש  שליט"א,  שלזינגר  אליקים  מהרה"ג  והתקופה  הדור  בספר 
ישיבת הרמה-לונדון )עמ' קפ"ג( כותב, פעם שאלתי את הרב מבריסק 
אודות מעוברת שלא הרגישה כל כך בטוב, אם לצום בתשעה באב, 

והשיב וכי אינך יודע שספק דרבנן לקולא.

מי שהיה חולה ונתרפא, אלא שעדיין הוא חלש כתוצאה מהמחלה, 
אינו  גבוה  שאינו  חום  לו  שהיה  שמי  אף  כן,  ועל  מהתענית.  פטור 
משלשים  חום  לו  שהיה  מי  מקום  מכל  היום,  באותו  אלא  פטור 
דלקת  עם  חום  או  ימים,  שלשה  במשך  ומעלה  מעלות  ושמונה 
שהבריא,  לאחר  ימים  שלשה  במשך  פטור  והבריא,  שלשולים  או 
שעדיין חלש הוא בימים אלו. ואם היה זה חום גבוה, כגון שלשים 
ימים  שבעה  במשך  מלהתענות  פטור  מעלות,  ארבעים   - ותשע 
לאחר שהבריא אם עדיין הוא חלש. ומי שעבר ניתוח, אם היה זה 
הניתוח,  לאחר  ימים  שלשה  פטור  וכדומה,  שבר  כגון  קל,  ניתוח 
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.

הביא  א'  אות  אחרון  קונטרס  תקנ"ד  סימן  ברכה  במחזיק  החיד"א 
מה שכתב הרב מזבח אדמה, שחולה שנתרפא, אך חלוש מאוד, אין 
צריך אומד, ואם הוא מצטער הרבה, וחושש שיחזור חוליו, יאכל, 
ואין צריך שיעור, רק שלא יאכל מעדנים. וראה גם בכה"ח שם אות 
ל"א. וא"כ הכל לפי הענין, לפי חולשתו של החולה לאחר שנתרפא. 
שהוא  מהלידה,  יום  שלשים  כל  שפטורה  מיולדת  ללמוד  לנו  ויש 
לאחר  יום  שלשים  לפחות  שפטור  קשה,  ניתוח  שעבר  במי  הדין 
הניתוח. וביולדת ג"כ מצינו לענין יום הכיפורים פטור מהתענית עד 
ג' ימים ועד ז' ימים, כמבואר בשו"ע בסימן תרי"ז סעיף ד', ע"ש. ועל 
כן הוא הדין בניתוח קל או לאחר חום וחולי, שיש לפטור בחלושים 
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עדיין  חלוש  שהוא  שכל  הענין,  לפי  והכל  ימים.  ז'  או  ימים  ג'  עד 
מהמחלה, יש לפוטרו מהתענית. 

ובחוט שני )שבת ח"ד עמ' רס"א( כתב חולה הצריך לשתות בתשעה באב 
מחמת מחלתו מותר לו אף לאכול דאין תענית מאכילה לחוד, אלא 
משום שיש להצטער עם הציבור כיון שאין נחוץ לו אלא שתיה יש 

לו להתענות מאכילה. 

גדר חולה דלא גזרו עליו תענית הוא כל קלקול בגוף האדם, כגון 
שצריך ליטול אנטיביוטיקה ומזיק לו אם לא יאכל וישתה. וכן חום 

גבוה.

כאבי ראש חזקים וסחרחורת אפילו מחמת הצום אם הם מתמשכים 
ולא חולפים דינו כחולה.

אדם שמחמת הצום רואה שחור בעיניים, אם אינו עובר מיד חייב 
לאכול עד שיחלוף.

להמשיך  לו  מותר  כבר  שהתחזק  היום  באמצע  שמרגיש  חולה 
לאכול מ"מ יש להחמיר ולהצטער עם הציבור. 

בתענית דרבנן מן הדין כל שאינו יכול לסיים את יום התענית בצום 
מפני חולשתו וכדו' לא חלה עליו התענית ואינו צריך אף להתחיל 
זמן שצריך  ומה שכתב בכה"ח שאין לחולה להבדיל עד  התענית, 
לאכול היינו שיש עניין שיצטער עם הציבור על כן ימתין עד שעת 
לאיבוד  גורם  חזקה  בצורה  הקאה  או  שלשול  לאכול.  שלו  הצורך 

נוזלים וצריך לשתות אף ביוהכ"פ.

כואבי עיניים: כתב בנטעי גבריאל )עמ' ס"ב( מי שכואב לו עיניו והוא 
שהרי  אינו  זה  מחילה  ולאחר  עכ"ל.  בתענית.  להקל  יש  מצטער 
רבנו הרמ"א )סי' תרפ"ו( כתב, תענית אסתר אינו חובה לכן יש להקל 
לא  הרבה  מצטערים  שאם  עיניים  כואבי  רק  אפילו  הצורך  לעת 
וכו'. הרי שלך לפניך שרק בתענית אסתר הקל, ומה שציין  יתענו 
לאג"מ )או"ח ח"ד סי' קי"ד(, הנה שם לא מדבר כלל בכואבי עיניים אלא 
בחולה. ואם כבר היה לו להביא ממה שכתב בביאור הלכה )סי' תק"נ 
ד"ה מיהו(, משם קובץ שעל הרמב"ם שכתב כמדומה שראיתי בכתב 

יד קודשו של הגאון מהר"ז עמריך להקל לכואבי עיניים ומצטערים 
ויעויין בתחילת  הרבה אף בשאר תעניות, והכל לפי ראות עיניים. 
דברי הביאור הלכה שמסתפק האם קולת הרמ"א בתענית אסתר 
שייכת גם בשאר תעניות, ולא זכיתי להבין ספקו, הרי שפתי הרמ"א 
ברור מללו שרק בתענית אסתר שאינה חובה הקל לכואבי עיניים 
לשיכוך  גלולה  ליקח  לו  מותר  פנים  כל  ועל  הרבה?  שמצטערים 
הכאבים ואם אינו יכול לבלוע בלי מים יבלע ע"י מים שמררם. ואף 
שבחזו"ע )עמ' ל'( כתב מי שסובל בתענית ציבור ממיחושי ראש ואי 
אפשר לו לבלוע גלולה בלי מים, מותר לו לבולעה עם מעט מים 
הרואה יראה במקורות שטעם ההיתר שמן הדין חולה פטור לגמרי 
מן התענית א"כ כל ההיתר דוקא אם מחמת הכאב נכנס לגדר חולה 
כגון שנחלש כל גופו. וגם בתוכן ההלכות שבחזו"ע )עמ' תקל"א( כתוב 
אדם זקן וחלש שאמרו לו הרופאים שאם יצום יבוא לידי חולי מותר 
לו לאכול פחות פחות מכשיעור, וה"ה לחולה שצריך לבלוע כדורים 
י"א(  הל'  )פכ"ט  באול"צ  פסק  וכן  עכ"ל.  מים,  בלי  לבולעם  יכול  ואינו 
יכול  אינו  ואם  באב.  בתשעה  לרפואה  גלולות  לבלוע  מותר  וז"ל: 
לבלוע אותם בלא מים, יתן במים דבר מר, כגון תמצית תה מרוכזת 

או אבקת סודה וכדומה, וישתה את המים להעביר הגלולה. עכ"ל. 
)מועדים עמ' תקל"ה( כתב שאם אינו חולה ויש לו מיחוש  וגם בילקו"י 

ראש יבלע הגלולה בלי מים.

הוא  אם  קטן(,  היה  הצום  של  האמיתי  )שבתאריך  דחוי,  בצום  שהגדיל  קטן 
והוסיף  והגר"מ קארפ(,  )חזו"ע עמ' ס"ח  יתענה.  חלוש אפשר להקל שלא 
בחזו"ע שם שיתענה שעות כמה שיוכל, והגר"מ קארפ כתב שאם 
לא הביא ב' שערות, אף שאינו חלוש אפשר להקל בתענית דחויה.

בתענית דחויה מותר לבעלי ברית, דהיינו אבי הבן הסנדק והמוהל, 
מ"ו(  עמ'  )חזו"ע  גדולה.  מנחה  תפילת  אחר  לאכול  רשאים  חתן  וכן 
חצות  לפני  מתקיימת  המילה  ואם  כתב:  ט'(  הל'  )פכ"ט  לציון  ובאור 
שאף  ס"ד(  )עמ'  שם  וביאר  המילה.  לאחר  מיד  לאכול  רשאים  היום, 
שמבואר בדברי מרן שבעלי ברית צריכים להתענות עד חצות, הני 
מילי שהברית אחר חצות, אבל אם המילה בשעות הבוקר רשאים 
בקונטרס  ראיתי  אמנם  המילה.  לאחר  מיד  הסעודה  את  לעשות 
ששערי  כ"ג(,  )עמ'  שליט"א,  אזולאי  אושרי  מהרה"ג  האיש  אשרי 
ו'(,  ס"ק  צ"ל  ט"ו  ס"ק  אין  תקנ"ט  בסי'  )הערה:  בזה,  מסתפק  ט"ו(  )ס"ק  תשובה 
)סי' תקס"ח( שכתב  זה לשון שערי תשובה שם... ומדברי מג"א  והנה 
רק  להחמיר  אין  פנים  כל  על  לכן  מיד,  לאכול  מותר  ברית  דבעלי 
עד אחר זמן מנחה גדולה, עכ"ל. ונראה דלא כל כך מתאים לומר 
ששערי תשובה הסתפק אלא שס"ל שמג"א מתיר מיד ומסיק שגם 
אלא  התפילה  אחר  עד  להחמיר  צורך  אין  כמהרי"ל,  נחמיר  אם 
מספיק אחר זמן מנחה גדולה. וכתב עוד שם שו"ר שבעטרת זקנים 
הקינות  אחר  שתיכף  ראשונה  כסברא  שהמנהג  כתב  תקנ"ט  סי' 
מלין את התינוק ורשאים לאכול. ומשמע שמותר לאכול אף לפני 
חצות ועיין בחזו"ע שם )עמ' תד( שהביאו ונראה דס"ל כוותיה. עכ"ד 
והמנהג שהמוהל מבדיל  וכתב באול"צ שם  קונטרס אשרי האיש. 
בשעת המילה, ומוציא את כל הציבור ידי חובת הבדלה, ושוב אינם 
ואם רוצים בעלי הברית או  צריכים להבדיל במוצאי תשעה באב. 

החתן להמשיך את התענית עד סוף היום, רשאים. עכ"ל. 

שיר"ש  ושו"ג  כנה"ג  שיירי  בשם  הביא  ע"ד(  אות  )תקנ"ט  בכה"ח  וגם 
נהרא  וא"כ  וסיים  ואיזמיר.  בסלוניקי  נהגו  ושכן  התענית  ישלים 
הבאה  חומרא  שזו  כתב  שצ"ו(  )עמ'  בחזו"ע  אבל  ופשטיה,  נהרא 
בו  לזלזל  רשאים  אינם  הוא  שלהם  שיו"ט  כיון  שהרי  קולא,  לידי 

ולהתענות וכו' עכ"ל.

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

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

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

)סי' תקנ"ט סעי' ט'( בשם רע"א שהביא את השבות  כתב רבנו הביה"ל 
יעקב שחולה קצת ומעוברת שיש לה מיחוש קצת מותרים לאכול,  
ונראה דזה לשיטת בני אשכנז שמחמירים גם בשאר צומות, אבל 
לדעת מרן שבשאר צומות מעוברות ומניקות אוכלות אף אם אינם 
פסק  וכן  הנ"ל.  רבותינו  לדעת  דחוי  באב  בתשעה  ה"ה  מצטערות 
בחזו"ע )עמ' ס'(. ויעו"ש שכתב שהוא מקל וחומר מדין בעלי ברית. 
אמנם לכאורה זה דלא כסתימת דברי מרן שכתב ההיתר בתשעה 
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ומניקות  מעוברות  כלל  הזכיר  ולא  ברית  לבעלי  רק  דחוי  באב 
באב.  בתשעה  מתענות  ומניקות  מעוברות  וכתב  סתם  ואדרבה 
וכ"כ בשו"ת מהר"ש הלוי )סי' ב'( ובית מאיר )סי' תקנ"ט( ואשל אברהם 
ומניקות מתענות בתשעה באב  )ריש סי' תק"נ( שמעוברות  מבוטשש 
תשע"ו(,  )אלול  תורה  אור  ובגליון  להם.  שהתירו  מצאנו  שלא  דחוי 
אשה  שכתב  פ"ז(  סי'  )ח"ב  ונשאל  שואל  משו"ת  הכותב  הרב  והכיח 
וסגי  לרופא  לשאול  צריך  אין  יסתכן  אולי  חולה  ותינוקה  מניקה 
באומד הוריו ותוכל לאכול וכל זה אפילו בתשעה באב שאינו דחוי 
וכל שכן בדחוי, ומוכח שרק באופן זה הקל למינקת בתשעה באב 
דחוי גם כן דאם לא כן לא יכון הלשון וכ"ש בדחוי, דהרי בדחוי בלאו 
הכי פטורה, אלא ודאי שגם בתשעה דחוי מניקה מחוייבת אם אין 
ג'( פוסק שדין תשעה באב  )פכ"ט הל'  סיבה מיוחדת, וגם באור לציון 
וז"ל:  הק"ו,  ודחה  ומניקות  מעוברות  לענין  דחוי  לאינו  שוה  דחוי 
ואין ללמוד מדין בעלי ברית שכתב מרן בשו"ע בסימן תקנ"ט סעיף 
בתשעה  שמתענים  אעפ"י  דחוי,  באב  בתשעה  מתענים  שאין  ט', 
באב שחל בזמנו כמבואר שם בסעיפים הקודמים ובב"י שם, וא"כ 
בעלי  ומה  ברית,  מבעלי  מעוברת  ק"ו  ללמוד  אפשר  היה  לכאורה 
בחידושי  וכמבואר  בזמנם,  שחלו  תעניות  בשאר  שמתענים  ברית 
הריטב"א בתענית דף ל"א ע"א, דלא אתי עשה דיחיד, דיום טוב שלו 
הוא, ודחי עשה דרבים של תענית ציבור, וראה גם בבאה"ל בסימן 
תקמ"ט סעיף א' ד"ה חייבים, ובכל זאת אינם מתענים ומשלימים 
מלצום  לגמרי  שפטורות  ומניקות  מעוברות  דחוי,  באב  בתשעה 
דין  אינו  ה',  סעיף  תקנ"ד  בסימן  בשו"ע  כמבואר  תעניות,  בשאר 
זה  לפי  כן  דאם  אינו,  זה  אולם  דחוי.  באב  בתשעה  פטורות  שיהיו 
והרי  בזמנם,  שחלים  צומות  משאר  קיל  דחוי  באב  שתשעה  ייצא 
אנו רואים שאינו כן, שהרי תשעה באב דחוי חייב בחמשה עינויים, 
כרחך  ועל  צומות.  בשאר  משא"כ  מבערב,  מתחילה  והתענית 
שבאמת תשעה באב אף כשהוא דחוי חמור הוא משאר צומות, ומה 
שאין בעלי ברית חייבים לצום בתשעה באב דחוי, הוא משום שכיון 
שיום טוב שלהם הוא, הרי דין הוא שיום טוב דוחה תענית דחויה, 
כמבואר בטור ובב"י בסימן תקנ"ט, אבל מעוברת שאין לה יום טוב, 
אינה פטורה מתענית תשעה באב אף כשהיא דחויה. ומה שמעוברת 
פטורה משאר צומות, היינו משום שכיון ששאר תעניות אינן אלא 
מצד המנהג, לכתחילה פטרו מעוברות ומניקות מלהתענות בהם, 
אבל בתענית תשעה באב שחיובה מן הדין, אין לחלק בה בין תענית 
דחויה לשאינה דחויה. ועל כן אף שבשו"ת שבות יעקב ח"ג סימן 
ל"ז פסק שמעוברת שיש לה מיחוש קצת מותרת לאכול, שהרי אף 
במקום כבוד המילה הקילו בזה, והביא דבריו בבאה"ל בסימן תקנ"ט 
סעיף ט' ד"ה ואינו, מכל מקום כבר נתבאר שהטעם שהקילו במילה 
למעוברת  ענין  ואינו  דחויה,  תענית  דוחה  שלו  שיו"ט  משום  הוא 
שאין לה יום טוב, וכל שאין יום טוב שדוחה התענית, הרי תענית 
זו חמורה היא ככל תענית תשעה באב. ולכן כל הדינים והחומרות 
שיש בתשעה באב שאינו דחוי, יש גם בתשעה באב דחוי, ואין להקל 
יותר מתשעה באב שאינו  ומניקות בתשעה באב דחוי  למעוברות 
שגם  שו"ר  עכ"ל.  דחוי.  שאינו  בת"ב  להקל  שיש  באופן  ורק  דחוי, 
ק"ו  דוחה  קי"ח(  עמ'  ח"ח  שם  אהלי  )שו"ע  שליט"א,  פרץ  מיכאל  הרה"ג 
הנ"ל מטעם זה, עוד כתב באור תורה הנ"ל ששאל את הרב הראשי 
לתוניסיה, ר' חיים ביתן שליט"א, וענה לי שאינם מחלקים בזה בין 

שליט"א,  נאמ"ן  מהגאון  תשובה  שקיבל  עוד  וכתב  לבזמנו,  דחוי 
נאמן  מקור  מספר  עוד  והביא  בזה,  הקלו  לא  מעולם  שלמעשה 
)ח"ב סי' תע"ו(, ששאלו אם אשה מעוברת רשאית להחמיר על עצמה 

צום  קלי  כדורי  יקח  בזה"ל:  והשיב  דחוי,  באב  בתשעה  להתענות 
למעוברות או שקדיה במשך שבוע לפני תשעה באב, ובתשעה באב 
תשכב במנוחה, ואם אינה מרגישה טוב חייבת לאכול. מוכח שסובר 

שאין הבדל בין תשעה באב דחוי לאינו דחוי גבי מעוברות.

תשעה באב

מובא בספר הליכות שלמה שהגרש"ז אויערבך היה רגיל להורות 
לצום  חייבת  מעוברת  הדין  שמעיקר  באב,  תשעה  צום  אודות 
כשאינה מרגישה חולשה, אבל בזמננו נהגו המורים בארץ ישראל 
מזג  מפני  באב  בתשעה  אפילו  להתענות  שלא  למעוברת  להקל 

האויר הקשה וחולשת הדורות. עכ"ל. 

ומניקות  מעוברות  אפילו  וז"ל:  יותר  מחמיר  רע"ט(  )עמ'  ובחזו"ע 
שמ"מ  כתב  שבמקורות  אלא  באב,  בתשעה  ומשלימות  מתענות 
ר'  והגאון  מלהתענות...  פטורות  חולי  איזה  להם  יש  שאם  נראה 
אסור  שבזה"ז  כתב  )ח"ט(  ישראל  אבן  בספר  פישר  יעקב  ישראל 
המידה  על  הפריז  ובמחכ"ת  באב,  בתשעה  להתענות  למעוברות 
במקום  אבל  האחרונים.  דעת  כן  ואין  מעוברות  בסתם  אף  להקל 
איזה חולי יכולות להקל. עכ"ל. וכעין זה כתב לעיל )עמ' ס"ג( שהגאון 
בתשעה  יתענו   לא  ומניקות  שהמעוברות  תיקן  חוצין  צדקה  רבי 
באב, כי ראה שמרוב החום השורר בבל היה באות המעוברות לידי 
והכל  וכן אנו מורים להקל למעוברת שהיא חולנית,  סכנה. עי"ש. 
לפי הענין. עכ"ל. ונראה שאין כונת הרב זצ"ל למעוברת שהיא חולה 
ממש, כי חולה פשוט בשו"ע שפטור מן התענית אף בתשעה באב. 
ראש  שליט"א,  שלזינגר  אליקים  מהרה"ג  והתקופה  הדור  ובספר 
ישיבת הרמה-לונדון )עמ' קפ"ג( כותב, פעם שאלתי את הרב מבריסק 
אודות מעוברת שלא הרגישה כל כך בטוב, אם לצום בתשעה באב, 

והשיב וכי אינך יודע שספק דרבנן לקולא. 

שאפשר  הריונה  בסוף  מעוברת  כתב,  רס"א(  עמ'  )ח"ד  שני  ובחוט 
עצמה  של  הנסיון  מן  יודעת  היא  אם  לידתה  את  תזרז  שהתענית 
גורם לזרז את לידתה אינה צריכה להתענות אף בתשעה  שהצום 
באב. עוד כתב מעוברת אם היא חלושה שיש לה דין חולה אין לה 

להתענות.

הבאנו כבר לעיל בשם אור לציון שזקן למעלה מגיל שמונים תשוש 
כח פטור אף מתענית תשעה באב, אבל בחזו"ע )עמ' רע"ט( כתב זקן 
לידי  יבוא  פן  באב  בתשעה  יצום  שלא  הרופאים  לו  שיעצו  וחלש 
חולי יאכל פחות פחות מכשיעור, שמכיון שאינו חולה אלא שמצב 
רבי  הגאון  כתב  כן  כרגיל,  יאכל  לא  מלהתענות  מונעו  חולשתו 
ו'( והביא סמך מהוראת  )סי' תקנ"ד סעי'  יעקב קמינצקי באמת ליעקב 
הגר"י סלנטר גבי יוהכ"פ. ע"כ. ולא זכיתי להבין הראיה שיש חילוק 
יסודי בן יוהכ"פ לשאר הצומות דביוהכ"פ כל שיכול לאכול פחות 
כן בצומות  לו לאכול כשיעור מהתורה, מה שאין  מכשיעור אסור 

דרבנן.

שו"ר בספר אבני שיש מהרה"ג אלחנן פרץ )עמ' רכ"ו( שדעת הגרח"פ 
שיינברג שחולה מיקרי כל שהצום יעשהו חולה אע"פ שעתה אינו 



להלכה ולמעשהז

חולה. וכתב שיש לדון האם ישתה לשיעורים דסוף סוף בריא הוא 
עתה, וכיון ששותה כדי שלא יחלה יש לו דין חולה ואין צריך אומד. 
עכ"ל. ולאחר מחילה מכיון שהגרח"פ שיינברג סובר שכל שיחלה 
מחמת הצום יש לו דין חולה הנה נפשט ספקו שהרי חולה בתשעה 
באב אין צריך אומד. ובאמת נראה כן מדברי ערוך השולחן )סי' תקנ"ד 
סעי' ז'( שכתב שאם הם חלושות שקרוב שיפלו לחולי אף בלא סכנה 

שקרוב  שכל  מלשונו  בבירור  מוכח  עכ"ל.  וכו'  להתענות  להם  אין 
לאכול  צריך  שאין  בודאי  וממילא  מהתענית  פטור  לחולי  שיפול 

לשיעורין.

השלושים  משך  שמסתיים  יולדת  ר"ס(:  עמ'  )ח"ד  שני  חוט  כתב 
ללידתה בתשעה באב באמצע היום מותר לה לאכול ולשתות כל 
יום התענית, אך יש לה להצטער עם הציבור, ובזמננו שהמניקות 
חלשות והצום משפיע על מיעוט החלב אם תוכל להאכילו בדברים 
אחרים באופן שלא יזיק לתינוק יש למניקה להתענות ועכ"פ אם יש 
חשש שאם אמו תתענה לא יהיה לה חלב או שהחלב יתקלקל או 

שהתינוק יסבול אין לה להתענות והכל לפי הענין. עכ"ל.

לבישת בגדים מכובסים ותספורת

אף שמנהג רוב בני ספרד שבשנה זו אין דיני שבוע שחל בו תשעה 
באב, מכל מקום ראוי להמנע שלא להסתפר ולהתגלח למי שאפשר 
לו. כדמוכח מהבית יוסף ע"פ הכלבו. וכן יש להכין בגדים לתשעה 
באב מיום שישי, ע"י שילבשם חצי שעה או שעה. ובבגדי זיעה כגון 
הצמודים לגוף יש בזה מחלוקת גדולה בין האחרונים, ולכן בודאי 
שכתב  כמו  זיעה,  בגדי  גם  ולהכין  המחלוקת  מן  להסתלק  ראוי 
בחזו"ע )עמ' רכ"ט( אע"ג שמן הדין מותר ללבוש בגדי זיעה מכובסים 
מכל מקום הנכון שיכין. עכ"ל. ולנשים יש להקל בשופי. ובאול"צ 

)ח"ג עמ' רמ"ח( כתב, שאפשר ללבוש כמה בגדים יחד.

רחיצה וטבילה ערב שבת חזון

לבני אשכנז יש מנהגים חלוקים, דיש אומרים שמותר לרחוץ רק 
ויש מקילים למי שרגיל כל ערב שבת גם  ובצונן,  ורגליו  ידיו  פניו 
בחם, אבל בלא סבון ויש מתירים אף בסבון. )נחמת ישראל דרדק עמ' פ"ב(. 

אבל המנהג אצל בני ספרד שמתרחצים כרגיל.

לטבול  מותר  אשכנז  לבני  אף  חזון:  שבת  בערב  במקוה  טבילה 
במקוה על כל פנים במים צוננים, ומי שקשה לו, יש אומרים שמותר 
קודם  ויטבול  ירחץ  שלכתחילה  אומרים  ויש  בחם.  אף  לטבול  לו 

חצות. )פרי מגדים(.

טעימת התבשיל

תבשילים  שבת  בערב  לטעום  מותר  קע"ה(  )עמ'  עובדיה  בחזון  פסק 
של בשר שמבשלים לכבוד שבת. ובמקורות מביא ב' טעמים, שהרי 
מרן פסק בסי' ר"י, שמטעמת אינה צריכה ברכה דלא נחשב אכילה. 
ועוד, שטעימת התבשיל בערב שבת יסודתה בהררי קודש, כמבואר 
בשער הכוונות, שראוי לאדם לטעום התבשילים מערב שבת שמא 
חסרים מלח או תבלין. ובאול"צ )ח"ג עמ' רמ"ד( התיר למי שרגיל בזה 

כל ערב שבת.

טיול בשבת חזון

בחזו"ע )עמ' של"ג( הביא דברי מרן החיד"א וספר זכור לאברהם שאף 

יטייל בשוק במשך כל היום, אבל  בשבת שחל בו תשעה באב לא 
שנוהגת  הרמ"א  לדעת  רק  שזה  שנראה  כתב  רס"ח(  )עמ'  באול"צ 
אבילות בצנעה בשבת זו, אבל לדעת מרן שאין דין אבילות בשבת 

כלל מותר לטייל כל השבת. 

סעודה ג' בשבת חזון

נראה שאף מי שאינו רגיל בדרך כלל לאכול בסעודה שלישית בשר 
ובשבת זו חפץ אין למנוע עצמו דנמצא שמונע עצמו משום אבל 

ואסור למנוע עצמו לאכול בשר בשבת משום אבל.

י'( אם חל תשעה באב באחד בשבת, או  )סי' תקנ"ב סעי'  נפסק בשו"ע 
בסעודה  יין  ושותה  בשר  אוכל  השבת,  לאחר  ונדחה  בשבת  שחל 
המפסקת ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו. 
)ס"ק כ"ג(: אוכל בשר -  )מיהו צריך להפסיק מבעוד יום( וכתב שם המשנ"ב 

חיוב לאכול בשר בשבת מ"מ  גב דאין  ואסור למנוע ממנו אף על 
כיון שנמנע משום אבל עבירה היא. והנה אף דכתב המחבר כסעודת 
ישב  לא  ולכן  בשמחה  ינהג  שלא  נפש  בדאבון  ישב  מ"מ  שלמה 
בסעודת חברים ]מ"א[ בספר בכור שור חולק ע"ז ודעתו דמי שרגיל 
בכל שבת לסעוד סעודה זו עם חבריו ומיודעיו ומונע בשבת זו הו"ל 
כאבלות פרהסיא. ולכו"ע מותר לאכול עם ב"ב ויכול לברך בזימון 
כיון שהוא שבת ]א"ר[ ואם חל מילה באותו שבת יעשה הסעודה 
קודם מנחה. ובחזו"ע )עמ' רס"ו( הסכים לדברי הבכור שור והביא גם 
מהגר"י הוטנר זצ"ל )קובץ תורת המועדים עמ' תקפ"ט( והאגרות משה )ח"ד 
או"ח סי' קי"ב( שסוברים כן, והביא שכתב באגר"מ שם שגם מי שאינו 

לכבוד  שהוא  כיון  זו  בשבת  לשיר  לו  מותר  שבת  כל  לשיר  רגיל 
שבת. וגם באור לציון )עמ' רנ"ה( הסכים לבכור שור שיתנהג בסעודה 
שלישית כרגילותו בכל שנה דאם לא כן הוי ליה כאבילות בפהרסיא, 

אלא שכמובן צריך להפסיק גם את השירה לפני השקיעה.

זמן חליצת הנעליים ובגדי שבת

המנעלים  חליצת  שגם  אומרים  דיש  מחלוקת,  ישנה  מנעלים  גבי 
באופן  ויעשה  יום,  אומרים מבעוד  ויש  בצאת הכוכבים,  רק  תהיה 
שאינו ניכר שעושה משום תשעה באב. כגון שחוזר מביהכ"נ לאחר 
לכו"ע  שבת  ובגדי  בית.  נעלי  וילבש  מנעליו  יחלוץ  מנחה  תפילת 
אין לפושטם קודם צאת הכוכבים. והמנהג האידנא ברוב המקומות 
חול  בגדי  ללבוש  שיוכלו  כדי  במוצ"ש  קצת  התפילה  שמאחרים 

אחר צאת הכוכבים קודם התפילה.

ישיבה על הארץ

בבית  יושבים  ויומו,  באב  תשעה  ליל  ג'(  סעי'  )תקנ"ט  בשו"ע  כתוב 
אחר  מיד  ספסליהם  על  לישב  נהגו  )ועכשיו  מנחה  תפלת  עד  לארץ  הכנסת 

שיצאו מבה"כ שחרית, ומאריכין עם הקינות עד מעט קודם חצות(.

והנה יש שרצו לדקדק מלשון השו"ע שרק בבית הכנסת אין לישב 
אלא  כן  אינה  הפוסקים  הסכמת  שראיתי  מה  כפי  אבל  כסא,  על 
שהוכיח  נ'(  )עמ'  האיש  אשרי  בקונטרס  שו"ר  כן.  הדין  בביתו  שגם 
זצ"ל, אול"צ,  גדולי הדור, הגרע"י  כן מגדולי הפוסקים, ושכן דעת 
הגר"ח קניבסקי נר"ו, ומוכח בבירור )ספר אשרי האיש עמ' תפ"ג( שכן דעת 

הגריש"א זצ"ל.

)דברים אות כ'( כתב שמותר לישב ע"ג נסר שאינו גבוה  והנה בבא"ח 



להלכה ולמעשהח

טפח, ובמשנ"ב דרשו )הערה 13( כתבו משם הגשר החיים )ח"א פ"כ אות 
ה' ס"ק י"א( שאף שיש מהדרין שלא לשבת על ספסל גבוה מטפח אך 

המנהג אינו כן, ובשם החזו"א הובא )קרא עלי מועד פ"ח ס"ק כ"ג( שאפשר 
לשבת על ספסל גבוה ג' טפחים, ובאורחות רבנו )ח"ב עמ' קל"ח( כתב 
יהיה  באב  בתשעה  עליו  שישב  שהשרפרף  דקדק  לא  שהחזו"א 
בין  )הליכות שלמה  אויערבך  וכן דעת הגרש"ז  נמוך משלושה טפחים, 
לדקדק  שיש  בפוסקים  נזכר  שלא   )25 הערה  הלכה  ארחות  פט"ו  המצרים 

שיהיה  העיקר  אלא  טפחים,  משלושה  פחות  יהיה  הספסל  שגובה 
נמוך מהרגיל ]באופן ניכר[, אלא שהעירו שמשמעות המשנ"ב כאן 
שכתב שיכול לשבת על ספסל נמוך למי שקשה לו לישב על הארץ 

משמע שהיתר זה לא נאמר אלא למי שקשה לו.

שו"ר בספר אשרי האיש )ח"ג עמ' תפ"ג( שהגריש"א זצ"ל הורה כהחזו"א 
שאין צריך שיהיה אף בתוך ג' טפחים לארץ כל שניכר שהוא ספסל 
קטן. עכ"ל. וכן כתב הרה"ג אליעזר דוד שפירא שליט"א חתן האדמו"ר 
מצאנז זצ"ל, רב קהילת צאנז בני ברק בגליון הלכה למעשה נ"ג, וז"ל: 
אף ששגור בפי העולם שלא יהיה גבוה יותר מג' טפחים אין לזה מקור 

בפוסקים והעיקר שיהיה ניכר שהוא כסא נמוך. 

הבדלה

בתשעה באב שחל במוצ"ש רגילים שהחזן מברך על הנר ומוציא 
)סי' רח"צ  וכמו שפסק מרן בשו"ע  לנר  וצריך להתקרב  את הציבור, 
סעי' ד'( אין מברכים על הנר עד שיאותו לאורו דהיינו שיהיה סמוך 

זו למטבע מדינה אחרת,  בין מטבע מדינה  לו בכדי שיוכל להכיר 
שישמע  טוב  ויותר  י"ח  יצא  שבדיעבד  פסק  כ"ב(  )אות  בכה"ח  והנה 
ברכה מאחרים, אבל במשנ"ב )ס"ס רצ"ז( פסק שלא יצא וז"ל: ... ולבד 
ולא  מלך  הדרת  עם  דברוב  בברכתו  כולם  לצאת  יותר  מצוה  כ"ז 
לברך כ"א בפני עצמו וכדלקמן בסימן רח"צ סעי' ד' אם לא שהוא 
רחוק אז מן האור ולא יוכל להשתמש לאורה דאינו יוצא אז בברכת 
המברך וכדלקמן ברח"צ ס"ד ובאופן זה לא יכוין לצאת בברכת הנר 
עכ"ל.  האש.  אצל  סמוך  כשיהיה  הבדלה  לאחר  אותה  יאחר  אלא 
וגם במנוחת אהבה )ח"ד פ"ד הל' כ"ו( תמה על מה שכתב בכה"ח, וסובר 
דודאי אם בירך בריחוק מקום לא יצא י"ח והוי ברכה לבטלה, ואף 
ולברך  לחזור  צריך  ולכן  מועיל.  אין  לנר  התקרב  שבירך  אחר  אם 
עכ"ל. אלא שבמשנ"ב איש מצליח )סי' רח"צ סעי' ד' הערה 1(, כתבו נראה 
דשב ואל תעשה עדיף שלא יברך שנית, ואף שרוב ככל הפוסקים 
מקום  בריחוק  אפילו  שיצא  אומרים  יש  מ"מ  יצא  שלא  סוברים 
)ארחות חיים בשם הרשב"א והרז"ה בספר המאור והביא דבריו בשיטת ריב"ב( וסב"ל.

לומר  נכון  שיותר  יוצא  לעצמם(  יבדילו  לא  סד"ה  רצ"ו  )סי'  בביה"ל  כתב 
שגם  פירוש  עכ"ל.  לכו"ע.  הנר  בברכת  חייבת  אינה  שהאשה 
להסוברים שנשים חייבות בהבדלה אינן חייבות בברכת הנר. ועפ"ז 
כתבו במשנ"ב דרשו )שם הערה 34(, מטעם זה כתב בלוח ארץ ישראל 
שלא יברכו הנשים את ברכת הנר בעצמם, וכן דעת הגרש"ז אויערבך 
שחל  באב  תשעה  בליל  הנר  ברכת  לגבי  צ"ח(  הערה  פס"ב  )שש"כ  זצ"ל 
במוצ"ש, שלדעה זו לא יברכו האנשים את הברכה בבית הכנסת כדי 
שיוכלו להוציא את הנשים בביתם. אבל בשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"ב 
סי' מ"ז אות ב'( שרשאית לברך את ברכת הנר. וכן כתב בשונה הלכות 

)סעי' ח' הוספות ותיקונים למהדורה ג'( שאשה יכולה למשוך על עצמה את 

נר"ו,  קנייבסקי  והגר"ח  זצ"ל  הגריש"א  דעת  וכן  הנר.  ברכת  חיוב 

סדר  בתוך  אפילו  האש  מאורי  בורא  ברכת  לברך  שיכולה  והוסיף 
ההבדלה אף שברכה זו בין ברכת הגפן לשיטת היין. והנה לגבי מה 
פטורה  בהבדלה  חייבת  שאשה  שסובר  למי  שגם  המשנ"ב  שכתב 
מברכת הנר תמה על זה בשו"ת יבי"א )חאו"ח סי' כ"ד אות ט'(, ונוראות 
מיניה  אישתמיט  איך  מדנפשיה  בזה  שמפלפל  הגאון  על  נפלאתי 
גבוה ערך השולחן  יוסף שולחן  דברי התורת חסד בית דוד ברכת 
ועוד שלפוסקים שנשים חייבות בהבדלה חייבות גם בברכת בורא 
מאורי האש. וכן מבואר בחידושי הריטב"א, וסיים וזה ברור לפענ"ד 

ואפילו במקום שאין מנהג יש לנשים לברך בורא מאורי האש.

לו  שהותר  חולה  תצ"ג(:  עמ'  הגריש"א  )פסקי  האיש  אשרי  בספר  כתב 
לאכול בתשעה באב חייב להבדיל על הכוס לפני שאוכל, ואם אוכל 
יולדות  גם  כתב  תצ"ב  ובעמ'  אכילתו,  לפני  ביום  יבדיל  ביום  רק 
ומעוברות שאינם צמות צריכות להבדיל לפני אכילה. אבל מסקנת 
חזו"ע )עמ' ש"נ(, ואול"צ )ח"ג עמ' רס"ג( שהצריך לאכול בתשעה באב אף 

שאינו אוכל בלילה יבדיל מיד במוצ"ש, ולא יברך על בשמים.

יין בתשעה  )עמ' צ"ב( אין להבדיל על  כתב בספר אשרי האיש הנ"ל 
באב, כיון שיש איסור לשתות יין בתשעה באב, ולכן יברך על חמר 
מדינה שהוא בירה או מיץ תפוזים טבעי, או מיץ אשכוליות טבעי, 
ואם אין לו חמר מדינה, אמנם באול"צ )ח"ב עמ' קפ"ז( סובר שמיצים 
יין  כשאין  ולכן  מבשמים,  שאינם  כיון  מדינה,  חמר  אינם  טבעיים 
מבשמת(.  אינה  שחורה  דהא  )וצ"ע  שחורה  או  לבנה  בירה  על  יקדש  מצוי 
וכן על קונייאק ועל עארק, אבל בני ספרד יבדילו על היין )חזו"ע עמ' 

שמ"ח, אול"צ עמ' רס"ג(.

באב,  בתשעה  האוכל  קטן  כתבו   )5 הערה  תקנ"ו  )סי'  דרשו  במשנ"ב 
)קונטרס אחרון סי' ה' אות ע"ב(, שמא אינו צריך  הסתפק מהרי"ל דיסקין 
בתשעה  לשתות  בגדלותו  למיסרך  אתי  דלמא  ]מחשש  להבדיל, 
באב[ עכ"ל. אבל בחזו"ע )עמ' שנ"ב( כותב, שמסקנת מהרי"ל שהקטן 
יבדיל, ועכ"פ שגם אול"צ )עמ' רס"ג הסתמך על דברי מהרי"ל הנ"ל, שהרי פסק 
גם כן שם שקטן יבדיל לפני שיאכל, וציינו לשו"ת מהרי"ל דיסקין הנ"ל. ובמשנ"ב דרשו 

שם כתבו משם הגריש"א והגר"ח קניבסקי שהמנהג שאוכלים הקטנים בלי הבדלה, מאידך 

בשו"ת דברי יציב )ח"ב סי' רמ"ג( כתב שצריך להבדיל, ובשו"ת שבה"ל )ח"ז( 

)סי' קע"ז( כתב שביאר  ביאר את השיטה שצריך להבדיל, אבל בח"י 
שיטה זו אך לא הכריע כן למעשה.

היסח הדעת מן האבלות

עיתון  מתוך  חדשות  לקרוא  שמותר  נראה  שט"ו(  )עמ'  בחזו"ע  פסק 
יומי בתשעה באב, כדמוכח מדברי רש"י ומרן שאסור ללמוד מטעם 
משמחי לב, וזה לא שייך בקריאת עיתון, ואף שיש שסוברים שטעם 
המנהג שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, משום היסח הדעת מן 
האבלות, מ"מ יש אומרים שאינו מטעם זה, ומ"מ אינו אסור מן הדין 
אלא מתורת מנהג, ועכ"פ המחמיר תע"ב. ויש לפרש מה שכתב אינו 
אסור מן הדין אלא מתורת מנהג שכיון שגם לסוברים שאין לעשות 
מלאכה מטעם היסח הדעת זה רק מנהג, והרי יש אומרים שהטעם 
אחר, א"כ הוי ספק במנהג ולקולא. ועכ"פ כתב באבני שיש )עמ' רכ"ב( 
שנראה לו שקריאה בעיתון לא נחשב היסח הדעת, שהרי החזו"א 
האם  שם  והסתפק  באב.  בתשעה  הגדולים  שם  בספר  מעיין  היה 
מותר לראות מצגת על בית המקדש שיתכן שנחשב כלימוד תורה 
שאסור בתשעה באב. וה' יתברך יזכנו לראותו בבנינו במוחשי אמן.


