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סיכום הלכות

תשעה באב שחל במוצאי שבת

שו"ת עם רב הקהילה ,הרב דוד אברהם ספקטור
שאלה:
השנה תשעה באב חל במוצאי שבת ,איך יש לנהוג למעשה בשבת חזון ובתשעה באב ,כגון מתי להוריד את
הנעליים ומתי ואיך לעשות הבדלה וקידוש לבנה ועוד הלכות ומנהגים ?
תשובה:

 .1בשבת חזון לובשים בגדי שבת )מ"ב תקנא,ו כגר"א וחכם צבי וערה"ש שם סע' יא(
 .2שרים 'לכה דודי' בניגון 'אלי ציון' )נפש הרב סולוביציק עמ' קצז(
 .3אין אומרים 'צדקתך' במנחה )שו"ע תקנט,א(.
 .4סעודה שלישית אוכלים כמו בשבת רגילה )שו"ע תקנב,י'( עם אורחים )מ"ב שם ס"ק כג
כבכור שור( ועם זמירות )אגרות משה או"ח ח"ד ,קיב( ואפשר לאכול יותר מרגיל ,כדי
להקל על הצום )שמירת שבת כהלכתה כח ,עז(.
 .5יש לסיים הסעודה השלישית לפני השקיע ה)מ"ב תקנב ,ס"ק כד( בשעה  19.32ורצוי
להקדים ב 5 -דקות ולסיים בשעה ) 19.27לוח אוהל יונה מנחם(.
 .6מותר כל השבת ללמוד תורה כרגיל )מ"ב תקנג ,י'(.
 .7בצאת השבת ,בשעה  ,20.08יאמר כל אחד ואחת בבית" :ברוך המבדיל בין קודש לחול"
בלבד ,בלי שם ומלכות .וטוב להדליק נר הבדלה בבית ולברך לכל בני הבית" :ברוך אתה ה'
אלוקינו מלך העולם בורא מאורי האש" )שנברא במוצאי שבת(.
 .8ויחלוץ נעלי עור וינעל נעליים בלי עור ויחליף מבגדי שבת לבגדי חול )שש"כ כח,עז והערה
קעט כש"ץ ברמ"א תקנג,ב( וילך או יסע לבית הכנסת עם ספרי איכה וקינות.
 .9לכן לנוחיות המתפללים תפילת מעריב באוהל יונה מנחם מתחילה באיחור של כ10 -
דקות בשעה .20.20
 .10לפני מעריב מסירים את הפרוכת מלפני ארון הקודש )רמ"א תקנט,ב( .בתפילת שמונה
עשרה במוצאי שבת יאמר "אתה חוננתנו" )רמ"א תקנט,א ,מ"ב תקנו ס"ק ב( ואין אומרים
'ויהי נועם ומתחיל 'ואתה קדוש' )שו"ע תקנט,ב(.
 .11לפני קריאת איכה ידליק הש"ץ נר בבית-הכנסת ויאמר "ברוך מאורי האש" )שו"ע
תקנו,א( ואפשר שאחד יברך לכולם.
 .12באוהל יונה מנחם בזמן תפלת מעריב בלי תשעה באב ובשעת קריאת איכה והקינות
בלילה מכבים חלק ממנורות החשמל )הרב מרדכי אליהו( ומשאירים רק את התאורה
ההכרחית לקריאה )בלי עזר של נרות שעוה שגורמים ללכלוך ב'מקדש מעט' זה ,שקשה
לנקות אח"כ(.
 .13במוצאי תשעה באב ביום ראשון בערב ,יעשה הבדלה )מ"ב תקנו( על כוס יין )מיץ
ענבים( בלבד )בלי בשמים ונר( בלי פסוקים "הנה א-ל ישועתי"...
 .14וכך באוהל יונה מנחם אחרי תפילת מעריב במוצאי תשעה באב  ,יעשה הש"ץ הבדלה
בלובי ואחר-כך תהיה שם שתיה וכיבוד קל )באר היטב תכו,ד(.
 .15אחר-כך אומרים בחוץ בכניסה לבית-הכנסת 'קידוש לבנה' ,שמסיימים כרגיל במחול
ושירת "טובים מאורות".
 .16כשהבעל ישוב ביתה יעשה מיד הבדלה לאשתו לכל המשפחה.
 .17אסור לאכול ולשתות )חוץ ממים( לפני עשיית הבדלה )שו"ע רצט,א( במוצאי תשעה
באב .לכן אשה שנמצאת בבית ואין מי שיעשה לה הבדלה וקשה לה אחרי התענית להמתין
עד שהבעל ישוב מבית-הכנסת ,היא תעשה בעצמה הבדלה על כוס )יין או מיץ ענבים( וגם
תשתה מהכוס )משנה ברורה סימן רצו ס"ק לה( ואז יכולה לשתות ולאכול כרגיל.

