שבת קדש פרשת מטות מסעי תשע"ב

דיני השייכי לתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליו ראשו
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

הקדמה
כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליו ראשו ישנ כמה הלכות שמשתנה דינ  ,מכל שנה
רגילה :ה בהגדרת שבוע שחל בו תשעה באב ,ה בהלכות של ערב תשעה באב ,ה בהלכות של
תענית למעוברות ומניקות ,וה בהלכות של מוצאי תשעה באב.
ראש חודש אב שחל ביו ששי
א שבכל ערב שבת חזו לא הותר לרחו כל גופו
בחמי מ"מ כאשר ראש חודש אב שחל ביו ששי מותר
לרחו כל גופו במי חמי למי שרגיל בכ כל השנהא,
ומותר לרחו א בסבוב.
בערב שבת חזו שחל ביו ח' מנח אב כתבו
הפוסקי להיזהר לכתחילה לחפו בחמי קוד חצות,
וא אי אפשר מותר ג אחרי חצותג.
שבוע שחל בו תשעה באב כאשר תשעה באב
נדחה ליו ראשו
דיני בי המצרי מתחלקי בחומרת  ,כאשר ישנ
דיני מעטי הנוהגי כבר משבעה עשר בתמוז ,ויש
דינ שמתחילי מראש חודש אב ,וישנ דיני שחלי
רק בשבוע שחל בו תשעה באב .והנה בדר כלל בני
אשכנז נוהגי להחמיר בכל הדברי כבר מראש חודש
אב ולכ כביסה ורחיצה בגדי חדשי וכו' אסורי
מר"ח ,ובני ספרד נוהגי איסור בדברי אלו רק בשבוע
שחל בו תשעה באב.
אמנ ישנ כמה הלכות שג בני אשכנז מחמירי
בה רק בשבוע שחל בו תשעה באב ,כגו :מה שכתבו
הפוסקי שא למנהג בני אשכנז אי להחמיר לקטני
בכביסה ותספורת רק בשבוע שחל בוד ,וכ לעניי מסירת
בגדי לאומה ,וכ לעניי הזמנת קרואי לסעודת מצוה,
שבשבוע שחל בו מזמיני רק מני מצומצ של רעי ו.
א משנ"ב סי' תקנ"א ס"ק פ"ט.
ב הוראת החזו איש מובאת במכתב הגר"ח קניבסקי שליט"א
]ספר קרא עלי מועד פ"ג הערה י"ט[.
ג סי' תקנ"א סעי ט"ז בבה"ל ד"ה בחפיפת ,בש הפמ"ג.
ד משנ"ב סי' תקנ"א ס"ק פ"ב בש החיי אד .
ה עיי רמ"א סי' תקנ"א ס"ז שכתב שנהגו להקל בזה ,וביאר
המשנ"ב ס"ק נ"א שמנהג להקל הוא א לתת בגדי לאומ ישראל א
נתנ לו קוד ר"ח .אלא שבבה"ל את את הגר"א שפקפק בכל זה ,דא
שאי ללמוד תיקו בגדי מהא דהירושלמי ,מ"מ אי להקל מטע
דהוא דומה לכיבוס .וסיי הבה"ל ונ"ל פשוט דאי להחמיר אלא

והשו"עז כתב שכאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה
ליו ראשו אזי אי לשבוע הסמו לתשעה באב די
שבוע שחל בו ,ולכ למנהג בני ספרד מותרי להסתפר
בכל אותו שבוע ,והביא עוד השו"ע שיש מי שאומר
שנהגו לאסור בכל השבוע להסתפר והקלו ביו חמישי
ושישי לכבוד השבת] .וכל זה כאשר תשעה באב חל
בשבת ונדחה ליו ראשו ,אבל א חל ביו ראשו,
לכו"ע אי לשבוע שלפניו די שבוע שחל בו[.
וההוראה לבני ספרד היא כדעה הראשונה בשו"ע
שמותרי בכל הדיני השייכי לשבוע שחל בו ,ולכ
מותר לה לכבס ומ הדי א להסתפר ,א לא לאכול
בשר שזה נאסר לכו"ע כבר מראש חודש אב] .ומנהג בני
תורה ספרדי שלא להסתפר בשבוע זה ,כדי להגיע
לתענית כשה מנוולי [ח.
ולבני אשכנז אי כ"כ נפק"מ בנידו זה מלבד לכמה
פרטי שהוזכרו לעיל ,וכיו שלעיקר ההלכה נקטינ
כדעה הראשונה ,שאי לשבוע זה די שבוע שחל בו ,לכ
בדברי שה בגדר חומרא אפשר להקל ,וכמו שכתב
המג אברה ט ,שא חל תשעה באב בשבת ,אזי בשבוע
הסמו לו מותר להזמי לסעודת מצוה את כל השייכי
לסעודה ,והטע שכיו שהוא מחלוקת א יש לימי אלו
די שבוע שחל בו ,לכ לעניי זה אפשר להקלי .ומבואר
מדבריו שלא בכל גווני מקילי כדעה הראשונה.

בשבוע שחל בו ולא קוד לכ ,דכיבוס ג"כ אינו אלא ממנהגא וכיו
שנהגו להקל בזה תו אי להחמיר.
ו עיי סי' תקנ"א ס"י ברמ"א.
ז סי' תקנ"ד ס"ד.
ח אור לציו ח"ג פרק כ"ז ס"י.
ט סי' תקנ"א ס"ק ל"ה ,ובמחצית השקל ש  .הביאו במשנ"ב
ס"ק ע"ז.
י וביאר הלבושי שרד ש  ,שדוקא לעניי תספורת וכיבוס שה
אסורי מדי הש"ס בזה יש מחלוקת א ט"ב שנדחה יש לשבוע
שלפניו די שבוע שחל בו ,אבל לעניי בשר ויי שאינו אלא ממנהגא
בזה כו"ע יודו להקל.

ואפשר שג לעניי מסירת בגדי לאומ ישראל,
שכתב הבה"ל שאפשר להקל עד שבוע שחל בו ,א
מסר לפני ר"ח .שג שבוע זה הוא בכלל ההיתר ,כיו
שהרמ"א נקט דהמנהג להקל בזה בכל גוונייא] .והוא
הרבה פעמי שעת דחק וצור כיו שמיד אחר ת"ב
מצויי שמחות רבות ,והאומני תפוסי מאוד ,וא
אפשר להקל בזה ,יש בזה צור גדול[.
ואפשר עוד שג לגבי קטני אי להחמיר בכיבוס
ותספורת בימי אלו ,כיו שלעיקר נקטינ שאי נוהג
שבוע שחל בו בשנה זויב ,וצ"ע.
ולעניי נטילת צפרניי  ,כתב המשנ"ביג שאפשר
להקל לכבוד שבת.
מנהגי אבלות בתשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת לא נוהגי בו דיני אבלות
כלל ,דכיו שהוא בשבת הרי זה כאבילות בפרהסיא ,ויש
אומרי שדברי שבצנעא נוהג ,וכ המנהגיד .וכתב
המשנ"ב שלפ"ז אסור לרחו ידיו ג במי חמי בשבת
זו שג זה קרוי דבר שבצנעא ,וראה הערהטו.
יא עיי בבה"ל שהובא לעיל הערה ב' ושמשמע מסגנו לשונו
שהעיקר בזה לקולא וכפי המנהג ,ולכ א שנקט להחמיר בשבוע
שחל בו ,יש לדו להקל בגוונא שתשעה באב חל בשבת וכנ"ל.
יב ג בזה יש לדו שהואיל ואיירי לגבי קטני שמא צרי לנהוג
בעניינ כפי עיקר הדי] .דלכאורה ישנ ב' טעמי בפוסקי לנהוג
ניהוגי אבלות בקט] :א[ .מדי חינו] .ב[ .עגמת נפש של הגדולי .
וי"ל דנידו זה תלוי בטע האיסור בקט דאי הטע הוא משו חינו
וכמו שנקט לדינא בפמ"ג א"א ס"ק ל"ח יש להקל דחינו הוא על
עיקר הדי ולא על מנהג .א לטע של עגמת נפש ,א"כ אי זה די
בקט ולכאורה אי להקל .ועי' מ"ב ס"ק פ"א שהביא את ב' הטעמי ,
ועי' בשעה"צ ס"ק צ"א שכתב נפק"מ בי הטעמי בפחות מב ו'
שליכא משו חינו א איכא משו עגמת נפש .אול עיי בחיי אד
כלל קל"ג די י"ח המובא במ"ב ס"ק פ"ב ,שא שהביא את ב'
הטעמי כתב וז"ל ונראה לי דלצור קטני אי להחמיר אפילו לפי
מנהגנו אלא בשבת זו עכ"ל ,והיינו שכשזה לצור הקט החמיר רק
בשבוע שחל בו וא שא הטע הוא משו עגמת נפש מה שיי
להתיר טפי לקט שהרי עגמת נפש הוא לא די על הקט ,וצ"ל שהיות
שהאי דינא לחוש מראש חודש ,הוא רק מנהג ולא מעיקר הדי ,לא
נהגו כ כשיש צור לקט ומעתה יש לדו ג בשנה כזו שלעיקר דינא
אי נוהג שבוע שחל בו ,יש להקל טפי[.
יג סי' תקנ"א ס"ק כ'.
יד שו"ע ורמ"א סי' תקנ"ד סי"ט ובמשנ"ב ש .
טו ט"ז סי' תקנ"ד ס"ק ט' .ולכאו' קשה ]וכ הקשה בספר נהר
שלו [ דלמה נקט הט"ז דוקא איסור רחיצת ידיו בחמי שהרי בט"ב
אסור להושיט אפילו אצבעו לצונ כמבואר בסי' תקנ"ד ס"ז .ויש לישב
דהנה בט"ב אסורי באכילה ושתיה כשאר תעניות אלא שהוא תענית
חמור לפי שהוא מדברי קבלה והשוו אותו ליו כיפור ולכ מכח זה
נאסר בחמשה עינויי  ,משא"כ בשאר תעניות ,ומכח זה אסור להושיט
אפילו אצבעו לתו צונ דזהו בכלל איסור רחיצה ,כדי איסור רחיצה
ביוהכ"פ .אלא שט"ב יש בו ג מדיני אבילות והוא כמו אבל בתו

לימוד תורה אחר חצות
בעניי לימוד תורה אחר חצות היו בשבת זו נחלקו
הדעות הא אפשר ללמוד בכל דבר או רק בדברי
המותרי בת"ב ,ומסיי המשנ"ב ונראה דיש לסמו על
הפוסקי שהלומד כהרגלו לא הפסידטז.
טיול בשבת
כתבו הפוסקי שלטייל לכו"ע אסור בשבת זו ולא
רק אחר חצות אלא כל היו כולויז.

שבעה ולכ מכח זה אסור ג"כ ברחיצה ותשמיש המטה כמו אבל ,א
מאיד מחמת די זה של אבילות אי עליו איסור אכילה ושתיה.
ולכ נראה דט"ב שחל בשבת לא נוהג בו מדיני התענית כלל
דהרי הוא מותר באכילה ושתיה וא"כ כל דיני התענית נדחי ליו א'.
אבל דיני האבלות שבו לדעת הרמ"א נוהגי בשבת מדי דברי
שבצנעא נוהג .ולפ"ז איסור הרחיצה בשבת הוא רק מדיני אבילות
ואבל מותר לרחו פניו ידיו ורגליו בצונ וכל מה שנאסר הוא בחמי,
ולכ שפיר כתב הט"ז שמדי דברי שבצנעא נוהג אסור ברחיצת ידיו
בחמי דוקא] .ולעני נעילת הסנדל מבואר ביור"ד סי' ת' דהוי דברי
שבפרהסיא ולכ שרי בשבת[.
אלא דקצ"ע דביור"ד סי' ת' מבואר דת"ת הוי דברי שבצינעא
ולכ אבל מותר רק בדברי הרעי  .וא"כ קשה למה פסק המשנ"ב ס'
תקנ"ג ס"ק ט' שאפילו שחל ט"ב בשבת מותר בת"ת עד חצות וצ"ע.
ויש ליישב דתשמיש המטה הוא חומרא יתירא שהחמיר רמ"א והבו
דלא להוסי עליה ,וכ כתב בנהר שלו ש בש שו"ת מהר"
מלובלי סי' צ"ט] .וע' בעמק ברכה בעניני תשעה באב שהקשה על
הרמ"א בס' תקנ"ד שאסר תשמיש ולא אסר רחיצה ,ולא זכר כלל
מדברי הט"ז והמשנ"ב שאסרו ברחיצת חמי[ .שו"ר במנחת חינו
מצוה שי"ג ס"ק י"א שכתב כהחילוק הנ"ל ,ורצה לבאר בזה מה
דנוהגי באשכנז למחות במי שטובל בשבת ט"ב שנדחה ומ"מ לא
נשמע ולא נראה מי שיחמיר על עצמו שלא לרחו פניו ידיו ורגליו
כמנהגו תמיד.
טבילה בצונ בת"ב שחל בשבת  $ולפי כל הנ"ל יוצא דאסור
לטבול בשבת זו כל גופו ואפילו בצונ דהרי כל גופו בצונ אסור
לאבל וא"כ הוי דברי שבצינעא וצרי לאסור] .א עיי בקונטרס דיני
ט"ב שחל ביו א' להג"ר שריה דבלצקי שליט"א עמודי לג$לז,
שהארי לנקוט דמותר לטבול בצונ למי שרגיל לטבול בכל שבת ]א
לא לטבילת עזרא[ ולטבילת עזרא מותר א למי שלא רגיל לטבול
בכל שבת עי"ש באור .ולכאו' דבריו צ"ע .וע"ש עוד שהביא משמיא
דהא"א מבוטשאט שמותר לטבול ,ויתכ שהבי כדברי מהר"
מלובלי הנ"ל דחומרת הרמ"א היא חומרא יתירא והבו דלא לוסי
עלה ,מ"מ אכתי יקשה שהט"ז נקט להחמיר ג ברחיצה[ .ומ"מ נראה
דלהלכה אסור לטבול בשבת א בצונ לאלו הפוסקי כהרמ"א וכפסק
המשנ"ב שבחמי אסור פניו ידיו ורגליו כדברי הט"ז ,וכפי שכתבנו
שלפ"ז בצונ כל גופו יאסר .וכדברי המנ"ח מצוה שי"ג ס"ק י"א.
טז סי' תקנ"ג ס"ב ברמ"א ובמשנ"ב ס"ק י' .והטע שהתירו
בת"ת א שהוא בכלל דברי שבצינעא ,כמבואר ביור"ד סי' ת' ולכ
אבל אסור בת"ת בשבת ,מ"מ כתב בשו"ת מהר" מלובלי סי' צ"ט
שכיו שדברי הרמ"א להחמיר בדברי שבצינא ה חומרא יתירה הבו
דלא לוסי עליה .והגר"ח קניבסקי שליט"א כתב שמי שיכול ללמוד
רק בדברי המותרי ראוי להחמיר ושכ מטי בש החזו איש.
יז שע"ת סי' תקנ"ג ס"ק ב' בש ברכ"י.

סעודה שלישית
מבואר בגמרא שתשעה באב שחל בשבת או ביו
ראשו אוכל בשר ושותה יי בסעודה מפסקת ומעלה על
שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו .ובמקו
שנוהגי לעשות סעודה שלישית בקיבו חברי עושי
כמנהג כל השנה ,וכ מי שרגיל לעשות זאת ע בני
ביתו ,ויכולי לשיר זמירות שבת כהרגל .
ויש להיזהר לסיי את הסעודה השלישית לפני
השקיעה ,שהרי מאז כבר אסורי באכילה.
הכנות משבת לחול
יש להיזהר שלא להכי משבת לחול ,ולכ לא יביא
קינות לבית הכנסתיח ,וכ לא יחלי בגדי משבת לחול,
ולעניי הזמ הראוי לחליצת המנעלי ראה הערהיט.
ויכול לשבת על גבי כסא עד צאת השבת.
מדברי הפוסקי מתבאר שהיו מגיעי לבית הכנסת
במוצאי תשעה באב או קוד לכ ,ע בגדי השבת ונעלי
שבת ,ולאחר ברכו היו חולצי את המנעלי  ,והיו
נשארי ע בגדי שבת עד שוב בחזרה לבית אחרי
קריאת מגילת איכה .והמנהג המקובל כהיו בהרבה בתי
כנסיות שמאחרי את התפילה במוצאי שבת כדי שתהיה
שהות להחלי את הבגדי והמנעלי לאחר צאת שבת
ולבא ע הקינות לבית הכנסת .ואומרי בבית "ברו
המבדיל בי קודש לחול" ומחליפי את הבגדי .
לקיחת תרופה להקלה בצו
הרוצה לקחת כדורי קוד הצו למניעת הרגשה
רעה בזמ הצו  ,ובא לקחת בשבת סמו לצו  ,יש
לחוש בזה לאיסור נטילת תרופה בשבת משו גזירת
יח עיי שע"ת סי' תרצ"ג סוס"ק א' שכתב כ גבי הבאת מגילת
אסתר כשחל פורי במוצ"ש ,ועיי"ש שכתב שא מביאה בצנעא
ומעיי בה מעט בדר לימוד שרי להביאה מבעוד יו  ,שהרי מבואר
ברמ"א סי' תקנ"ג ס"ח שמותר ללמוד בשבת זו ענייני קינות ושאר
דברי הרעי המותרי בת"ב ]והיינו במקו שיש עירוב המתוק
כדי[
יט עיי רמ"א סי' תקנ"ג ס"ב שבמוצ"ש חולצי את המנעלי
לאחר ברכו ,ובפשטות היינו א לאחר צאת הכוכבי  ,וכ נהגו החזו
איש ובעל הקהילות יעקב ,וכ הוא בחוט שני בקוב ענייני הנדפס
בסו ח"ב דשבת ,וכתב ש שא למאחרי ומתפללי  45דק' לאחר
השקיעה וכ לנוהגי כר"ת בכל מוצ"ש יכולי להמשי ללבוש
המנעלי עד שעה זו כיו שאצל תוספת שבת היא עד לשעה זו.
ובספר שש"כ פרק כ"ח הערה קע"ט מובאת דעתו של הגרש"ז
אויערבא זצ"ל שיש להורות לפשוט את בגדי השבת והמנעלי חצי
שעה אחר השקיעה וכ מטי משמיה שהגרי"ש אלישיב זצ"ל דתיכ
לאחר בי השמשות נאסרי בלבישת המנעל ,ולא שיי לומר דעדיי
הוא מכבוד השבת ,ומה שכתוב ברמ"א הנ"ל י"ל שהיו מתפללי
מבעו"י ,והורה ג שמי ששומר ר"ת רק בתורת חומרא צרי לחלו
מנעליו כבר מחצי שעה שאחר השקיעה] ,ספר הליכות שלמה[.

שחיקת סממני ,ויש מגדולי ההוראה שהורו לערב
כדורי או טיפות אלו קוד השבת במאכל או במשקה
ויאכל וישת בשבתכ.
ברכת מאורי האש במוצאי שבת
כתב הפוסקי כא שיבר על הנר קוד שקורי איכה
שכתיב ש "במחשכי הושיבני" ועל כ יבר תחילה על
המאור .ולעניי נשי בברכת מאורי האש נחלקו הדעות
וראה הערהכב.
הבדלה לחולה במוצאי שבת
חולה שצרי לאכול בתשעה באב צרי להבדיל
לפני אכילתוכג ,ויכול להוציא את הבריא בהבדלה זו
שעושה.
נחלקו הדעות על אלו משקי עושי הבדלה למי
שנצר לכ ,יש הסוברי שיעשה על חמר מדינה ,ויש
המורי שכיו שאי לנו היו משקה שהוא בודאי חמר
מדינה להבדיל על מי ענבי כד.
קט יכול לאכול בלי הבדלהכה.

כ הוראת הגרי"ש אלישיב זצ"ל והוראת הגר"ש ואזנר שליט"א,
עיי בספר ארחות שבת פרק כ"ב סעי קפ"ו ובהערה רפ"ד ,ועיי"ש
שמה שאי לחוש בזה משו הכנה משבת לחול הוא שאי לקיחתה
ניכרת כלל אלא נראה כאוכל ,ועוד שהתרופה כבר פועלת את פעולתה
מבעוד יו .
כא ט"ז סי' תקנ"ו הובא במשנ"ב ס"ק א'.
כב נחלקו הפוסקי הא נשי חייבות בהבדלה בכל שבת ,ועיי
בבה"ל סי' רצ"ו שד שנשי פטורות מברכת הנר א לה מ"ד שה
חייבות בהבדלה ,ולכ אי לנשי לבר על הנר במוצ"ש ,וראוי
שתשמענה את הברכה מאיש .אמנ דעת כמה מגדולי ההוראה,
הגרש"ז אויערבא זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"ש ואזנר
שליט"א שכיו שנשי חייבות בהבדלה הרי ה חייבות ג בברכת
מאורי האש ,ועוד שא למ"ד שנשי פטורות ממצוות עשה שהז"ג
יכולות לבר שלא אומרות "וצונו" ,וכ מבואר בריטב"א פסחי ד
נ"ד ע"ב שנשי חייבות בברכת הנר ,ולכ יכולות לבר בעצמ.
כג שע"ת סי' תקנ"ו ס"ק א' בש ברכ"י וכנה"ג ,שכתבו דבריה
לגבי חולה .וכ הוא במשנ"ב סי' תקנ"ט ס"ק ל"ז בש דגמ"ר ,גבי
בעל ברית האוכל בת"ב שנדחה שצרי להבדיל לפני שאוכל .ונידו זה
הוא מחלוקת גדולה בראשוני הא תיקנו הבדלה בזמ כזה שאי
אפשר לשתות בו ,וכיו שכ א לחולה אי צור להבדיל ,אמנ
המנהג המקובל הוא שמבדילי .
כד נידו זה של חמר מדינה בזמננו נחלקו בו המורי  ,דבשני
קדמוניות נהגו להבדיל על שכר ]בירה[ ועל קפה ,והחזו איש הורה
שהאידנא א"א להחשיב כחמר מדינה ,ולדעתו אי להבדיל אלא על
מי ענבי  ,ויש המורי שמי תפוזי טבעי חשיב חמר מדינה .והנה
נידו זה יש בו נפק"מ רבתי לברכה לבטלה וליצאת יד"ח של הבדלה.
כה הוראת הגרש"ז אויערבא זצ"ל.

עשיית מלאכה ושטיפת כלי במוצאי שבת
מלאכה שיש בה טורח ושיהוי נאסרה בתשעה באב
עד אחר חצות ,ומסתבר ששטיפת כלי אינה בכלל זה,
אלא שרחיצת הכלי היא במי ויש להימנע מלרחו
במי בתשעה באב ,וא נטילת ידי א שאינה לתענוג
אי להתיר אלא עד קשרי אצבעותיו ,מ"מ מצינו כמה
הלכות שהתירו לרחו במי וכגו לרחו ידיו להסיר
מה לכלכו ,וכ התירו להדיח לצור סעודת הלילה.
ולכ כלי מלוכלכי הגורמי ליתושי וכדומה ,מותר
לרוחצ  ,וישתדלו א אפשר להניח כפפות גומי על גבי
הידי כו.
דיני מעוברות ומניקות וחולה בתשעה באב
שנדחה
מבואר בפוסקי שבתשעה באב שנדחה אפשר
להקל יותר לחולי ולמעוברות ומניקות ,שא שבכל
תשעה באב נפסק להלכה שעוברות ומניקות מתענות
ומשלימות כמו ביו הכיפורי כז ,מ"מ בתשעה באב
שנדחה א ה מרגישות קצת מיחושי מותר לה לאכול
ולשתות ,וראה הערהכח.
א שבפוסקי מובא די זה לגבי מעוברות ,הורו
גדולי ההוראה שהדי שיי ג במינקות ,הואיל והצו
יכול לגרו להיחלשות החלב ,וא א מוספי לתינוק
תחליפי  ,מ"מ חלב הא הוא העיקר והמועיל
בהתפתחות התינוקכט.

כו עיי שו"ת מחזה אליהו סי' פ"ז שהארי בזה.
כז ויש בנידו זה מצבי שוני וראוי לעשות בכל זה שאלת
חכ .
כח והנה לא נבאר להדיא בדברי הפוסקי ממתי יכולי מעוברת
המרגישה מיחושי וחולה קצת ,לאכול ,הא לאחר חצות או שמא
קוד לכ .ועיי בה"ל סי' תקנ"ט ס"ט ד"ה ואינו ,שכתב דמותרי
לאכול ,אלא שבמקור הדי בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' ל"ז כתב שנהג
להורות בת"ב שנדחה למעוברת שיש לה מיחוש קצת שתתענה עד זמ
מנחה גדולה .אלא שיש לעיי בדבריו ,שהרי בשאר תעניות מבואר
בפוסקי סי' תק"נ דמעוברות ומניקות החלושות אי לה להתענות
כלל ,וכ המנהג .ומצינו דת"ב שנדחה קיל טפי משאר תעניות ,שהרי
בת"ב שנדחה מותר לבעל ברית לאכול לאחר חצות ,ואילו בשאר
תעניות בעל ברית מתענה ומשלי  .וא"כ צ"ע אמאי נקט השבות יעקב
להחמיר בת"ב שנדחה שתצו עד חצות ,ואכ שמעתי מדו"ז הגרש"ז
אויערבא זצ"ל וכ מהגר"נ קרלי שליט"א שה מורי שמעוברות
ומניקות לא צריכות להתענות כלל בת"ב שנדחה ,וכ ראיתי מטי
בש הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,שא היא יכולה שתצו עד חצות אבל
א היא מרגישה חולשה אזי אינה צריכה להתענות כלל] .ואי
להקשות דטעמא שהקילו במעוברות בשאר תעניות דכיו שבכה"ג לא
קיבלו עלייהו מעיקרא ,ואילו בת"ב קיבלו עלייהו ,דשאני ת"ב שנדחה
שהוא בעצ יו אחר מאשר מה שקיבלו עלייהו ואינו אלא כתשלומי
לראשו ולכ קיל טפי[.
כט שמעתי מהגרשז"א זצ"ל ומהגר"נ קרלי שליט"א.

כמו כ אד שאינו בגדר חולה שאי בו סכנה ,אלא
חולה קצת ,שבכל תשעה באב עליו לצו  ,בשנה שת"ב
נדחה יכול להקל לאכול.
ובכל המקרי האלו יש לעשות הבדלה לפני
האכילה וכמו שנתבאר לעיל.
סדר ההבדלה במוצאי התענית
סדר ההבדלה במוצאי תשעה באב שנדחה הוא,
שמבדלי על היי בלבד ולא מברכי על נרל ולא על
בשמי לא .וג לא אומרי את הפסוקי שבתחילת
ההבדלה אלא מתחילי מיד בברכת היי .יי זה של
ההבדלה מותר לגדול לשתותו ואי צרי ליתנו לקט,
וא שאסור במוצאי תשעה באב לשתות יי ולאכול בשר
כל הלילה מדי אבלות של יו  ,מ"מ את יי ההבדלה
שהוא לצור מצוה שרילב.
דיני הנוהגי במוצאי תשעה באב שנדחה
א שבכל שנה כאשר תשעה באב חל בזמנו,
אסורי במוצאי היו  ,בכמה נהוגי אבלות ,ונוהגי בה
עד חצות ביו העשירי ,וכגו אכילת בשר ושתיית יי,
רחיצה תספורת וכיבוס ,וכ שמיעת נגינה .כאשר תשעה
באב חל בשבת ונדחה ליו ראשו מותרי לכבס
ולהסתפר ולהתרח ולשמוע נגינה ,מיד לאחר הבדלה.
שהרי הטע בכל הדברי האלו שמחמירי בה ג
בעשירי הוא כיו ששריפת בית המקדש נמשכה ג ביו
העשירי ,אבל כאשר תשעה באב חל בשבת ונדחה ליו
ראשו ,נמצא שהיו שלאחריו הוא כבר יו י"א באב
ואי טע להחמיר בולג.
אבל מ"מ אסור לאכול בשר ולשתות יי במוצאי
היו  ,וזאת מפני אבלות של יו  ,והיינו שבכלל נהוגי
האבלות של יו תשעה באב הוא שלא לאכול בשר
ולשתות יי במוצאי התענית ,ולכ א כאשר ת"ב נדחה
נוהג די זה .ומ"מ די זה נוהג בשנה זו רק בלילה שהוא
מוצאי התענית ולא ביו שלמחרתלד.

ל וא מי שלא ביר על הנר במוצ"ש לא יבר עתה ,דברכת הנר
נתקנה רק במוצאי שבת שהוא זמ שהנר נברא ]משנ"ב סי' תקנ"ו ס"ק
ד' בש ח"א[.
לא והטע כיו שבשמי באי להשיב את הנפש הכואבת
ביציאת הנשמה יתירה ,וזה שיי דוקא במוצ"ש ]משנ"ב ש ס"ק ה'[.
לב עיי משנ"ב סי' תקנ"ו ס"ק ג' בש דגול מרבבה ,ועיי בה"ל
סי' תקנ"ח ד"ה שלא ,שכתב בש מאמ"ר שמי שרגיל לבר ברהמ"ז
על כוס יי מותר במוצאי תשעה באב ,וש איירי א במוצאי ת"ב
שאינו נדחה.
לג שו"ע סי' תקנ"ח ובמשנ"ב ש .
לד רמ"א ש ומשנ"ב ס"ק ד'.

