בס"ד

תקציר הלכות תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון
מאת מרדכי אפרתי ,בית מדרש בוקר ,גבעת שמואל.
השאלה
האם כיבוס (ולבישת בגד מכובס)
במקרה ש ט' באב חל בשבת ונדחה
ליום ראשון מותר בשבוע שלפני ט'
באב ?
האם רחיצה במקרה ש ט' באב חל
בשבת ונדחה ליום ראשון מותרת
בשבוע שלפני ט' באב?
האם תספורת וגילוח במקרה ש ט'
באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון
מותרים בשבוע שלפני ט'באב ?
האם אכילת בשר ושתיית יין
במקרה ש ט' באב חל בשבת ונדחה
ליום ראשון מותרים בשבוע שלפני
ט' באב ?
האם יש שוני בשבת זו (החלה ב ט'
באב) משאר שבתות השנה בענין
הלבוש  ,התפילה וכד'?

פוסקי אשכנז
כיבוס (ולבישת בגד מכובס) – אסור

רחיצה אסורה כמו כל שנה כבר מר"ח אב (אבל אם
מזיע – מותר בפושר וקצת סבון)

במקרה כזה אין דין של "שבוע שחל בו"
ולכן מותר להתרחץ כרגיל וגם במים חמים

תספורת וגילוח אסורים כבר מיז' בתמוז

במקרה כזה אין דין של "שבוע שחל בו"
ולכן מותר להסתפר ולהתגלח
(למרות זאת אין להתגלח ולהסתפר בערב
שבת זאת )
אכילת בשר ועוף ושתיית יין אסורים כבר
מר"ח אב או ממוצאי ר"ח אב

אכילת בשר ועוף ושתיית יין אסורים כבר מר"ח
אב
הכל כמו כל שבת רגילה.
מומלץ להתפלל בשבת "מנחה גדולה" כדי שאפשר
יהיה לאכול סעודה שלישית במתינות.

לא אומרים במנחה של שבת "צדקתך".
האם מותר ללמוד בשבת זו (החלה ב יש פוסקים שאסרו והתירו רק למידת דברים
המותרים בלימוד ב ט' באב.
ט' באב) תורה אחר חצות היום?
יש פוסקים שהתירו לימוד כרגיל.
אוכלים כרגיל כמה תבשילים שרוצים כולל בשר
סעודה שלישית בשבת זו (החלה ב
ט' באב) היא "סעודה מפסקת" .מה ויין ויושבים על כסא כמו כל שבת
ואיך (ישיבה על כסא או קרקע) מותר יש האומרים להמנע מסעודה יחד עם חברים אלא
רק עם המשפחה
לאכול ?
יש לסיים את האכילה והשתייה ושטיפת הפה
עד מתי מותר לאכול בשבת זו ?
ורחיצה עד שקיעת החמה ולאחר השקיעה אסור
מתי יש לנעול את נעלי הגומי
לאכול ולשתות ולרחוץ.
ולהחליף בגדי שבת בבגדי חול ?
למרות זאת נשארים עם נעלי העור ובגדי השבת עד
צאת הכוכבים ורק בצאת הכוכבים מחליפים
לנעלי גומי ובגדים אחרים.
עם צאת הכוכבים ולפני החלפת הנעליים והבגדים
מה יש לומר לפני החלפת הנעליים
במוצאי שבת על כל אחד ואחת לומר " ברוך
והבגדים במוצאי שבת ?
המבדיל בין קודש לחול"
מתי יש להתפלל מעריב במוצאי שבת כדאי לדחות את תפילת מעריב ל  15דקות לאחר
צאת השבת כדי לאפשר להחליף בגדים ונעליים
(ליל ט' באב) ?
ולהביא "קינות"
במקרה שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום ראשון
איך ומתי עושים הבדלה של שבת
ההבדלה נחלקת לשתיים .החלק הראשון -
במוצאי שבת (ליל ט' באב) ?
במוצאי שבת בבית הכנסת אחרי קדיש "תתקבל"
לפני אמירת "איכה" מדליקים נר ומברכים "בורא
מאורי האש"( .ואשה שלא תהיה בביהכנ"ס תצא
י"ח מבעלה או איש אחר ) החלק השני –
במוצאי ט' באב (יום ראשון בערב) מברכים "בורא
פרי הגפן" וברכת "המבדיל בין קודש לחול" (בלי
נר ובלי בשמים).
האם בגלל שהצום דחוי אפשר להקל
למעוברות ומניקות לא לצום ?

אם הן חלשות במקצת או שיש להן מיחוש מסוים,
אף שאינן חולות  -פטורות מצום שנדחה (באו"ה

האם בעלי הברית חייבים לצום
בצום זה שנדחה ליום ראשון ?

מותר לבעלי השמחה הללו להתפלל מנחה אחר
חצות היום ומיד אח"כ לאכול ולשתות .ויש
מחמירים .ולמעשה המנהג לערוך את הברית
לקראת סוף הצום ולקיים הסעודה אחר צאת
הכוכבים.
לפני האכילה או השתייה במוצאי שבת (ולא מיד
במוצאי שבת)
מותר להסתפר ולהתגלח ,לכבס ולהתרחץ בחמים.
י"א להימנע מאכילת בשר ושתיית יין( ,רמ"א תקנח,
א ,מ"ב ד-ה; הרב אליהו הל' חגים כט ,ט) .ויש מתירים

הפטורים מהתענית – מתי יעשו
הבדלה ?
במקרה ש ט' באב חל בשבת ונדחה
ליום ראשון האם במוצאי הצום
מותר להתרחץ? לכבס? להתגלח?
לאכול בשר ולשתות יין? ולשמוע
מוזיקה ?

פוסקי ספרד ע"מ
במקרה כזה אין דין של "שבוע שחל בו"
ולכן מותר לכבס (וללבוש בגדים מכובסים)

תקנט ,ט ,ד"ה 'ואינו' ,כה"ח עה).

(ר"ח ויטאל ,פר"ח ,תורת המועדים יא ,ח).
מוזיקה – מותר (שעה"צ תקנ"ח סק"ד בשם פרמ"ג)

הכל כמו כל שבת רגילה.
מומלץ להתפלל בשבת "מנחה גדולה" כדי
שאפשר יהיה לאכול סעודה שלישית
במתינות.
לא אומרים במנחה של שבת "צדקתך".
מותר ללמוד כרגיל (ויש שהמליצו ללמוד
הלכות ט' באב).
אוכלים כרגיל כמה תבשילים שרוצים כולל
בשר ויין ויושבים על כסא כמו כל
שבת .י"א להמנע מסעודה יחד עם חברים
אלא רק עם המשפחה
יש לסיים את האכילה והשתייה ושטיפת
הפה ורחיצה עד שקיעת החמה ולאחר
השקיעה אסור לאכול ולשתות ולרחוץ.
למרות זאת נשארים עם נעלי העור ובגדי
השבת עד צאת הכוכבים ורק בצאת
הכוכבים מחליפים לנעלי גומי ובגדים
עם צאת הכוכבים ולפני החלפת הנעליים
והבגדים במוצאי שבת על כל אחד ואחת
לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"
כדאי לדחות את תפילת מעריב ל  15דקות
לאחר צאת השבת כדי לאפשר להחליף
בגדים ונעליים ולהביא "קינות"
במקרה שתשעה באב חל בשבת ונדחה ליום
ראשון ההבדלה נחלקת לשתיים .החלק
הראשון  -במוצאי שבת בבית הכנסת אחרי
"שובה" ו "ויהי נעם" (וי"א אחרי קדיש
"תתקבל") שלפני אמירת "איכה"
מדליקים נר ומברכים "בורא מאורי האש".
(ואשה שלא תהיה בביהכנ"ס ת תברך
בעצמה בבית אחרי צאת הכוכבים) החלק
השני – במוצאי ט' באב (יום ראשון בערב)
מברכים "בורא פרי הגפן" וברכת "המבדיל
בין קודש לחול" (בלי נר ובלי בשמים).
אם הן חלשות במקצת או שיש להן מיחוש
מסוים ,אף שאינן חולות  -פטורות מצום
שנדחה (באו"ה תקנט ,ט ,ד"ה 'ואינו' ,כה"ח עה).
מותר לבעלי השמחה הללו להתפלל מנחה
אחר חצות היום ומיד אח"כ לאכול ולשתות.
ויש מחמירים .ולמעשה המנהג לערוך את
הברית לקראת סוף הצום ולקיים הסעודה
אחר צאת הכוכבים.
לפני האכילה או השתייה במוצאי שבת (ולא
מיד במוצאי שבת)
מותר להסתפר ולהתגלח ,לכבס ולהתרחץ
בחמים .י"א להימנע מאכילת בשר ושתיית
יין( ,רמ"א תקנח ,א ,מ"ב ד-ה; הרב אליהו הל'
חגים כט ,ט) .ויש מתירים (ר"ח ויטאל ,פר"ח,
תורת המועדים יא ,ח).
מוזיקה – מותר (שעה"צ תקנ"ח סק"ד בשם
פרמ"ג)

אלי ציון "ונעריה" – קינה במלאת שנה על רצח שלושת הנערים
חובר ע"י מרדכי אפרתי ,גבעת שמואל.

ֵאלֵי צִ ּיֹון ּונְעָ ֶריהָ
גּורת שַ ק
וְ עַ ל אֻ מָ ה חָ ַ

אֲ שֶ ר חָ ְטפּו צָ ֵריהָ
להנָחֵ ם עַ ל בָ נֶיהָ
מֵ אֲ נָה ִ

ֲעלֵי גִ יל-עַ ד נַפְ ָתלִי אֱ ּיָל
וְ עַ ל דָ מַ ם אֲ שֶ ר שּופְָך

לֹוקיהַ
ְמ ָק ְדשֵ י שֵ ם אֱ ֵ
ְאֹוריהַ
כְ מֹו מֵ ימֵ י י ֵ

ֲעלֵי ֵאם נָאֲ מָ ה נְאּום
ִשבַ ר
וְ עַ ל לֵב מַ ר וְ נ ְ

בִ פְ נֵי ָאטּומֵ י אּו"ם
בְ ֵתל ָאבִ יב בַ כִ כָר

ּות ִהּלִים
עָ לֵי ְתפִ ּלֹות ְ
וְ עַ ל ִחילֹו ִניִים וְ דָ ִתיִים

כָל הָ עָ ם בְ ִמ ְסרֹונִים
עֹותיהֶ ם ְמחֻ בָ ִרים
בְ ִד ְמ ֵ

ֲעלֵי מּוגֵי לֵב ְרשָ עִ ים
וְ עַ ל ַאכְ זָר ִקיא בְ ַאשָ ה

ִמ ְס ַת ְת ִרים כְ עַ כְ בָ ִרים
צֹוהֵ ל וְ זֹועֵ ק "הֵ בֵ אנּו ְשֹלשָ ה"

שֹותק
ֵ
לֹוקינּו ַאל ְת ִהי
אֱ ֵ
ֲעלֵי דָ ם ְשֹלשָ ה זֹועֵ ק
וְ עַ ל ָאב עֶ לְיֹון חֹוזֵר אֹומֵ ר נִכְ מֶ רּו ְמעַ י אֲ נִי זֹוכֵר
ִשמַ ע
ֲעלֵי קֹול בָ ָרמָ ה נ ְ
ּובְ ָקרֹוב ִמ ְקדָ ש לָעַ ד

ִה ְתנַחֲ מּו סָ לְקּו דֶ מַ ע
בְ תֹוכֹו אֱ ּיָל נַפְ ָתלִי גִ יל-עַ ד.

