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        ::::הההה""""עעעעתשתשתשתש    בלקבלקבלקבלקשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור         דדדד""""בסבסבסבס
 

ז בתמוז שחל בשבת ונדחהז בתמוז שחל בשבת ונדחהז בתמוז שחל בשבת ונדחהז בתמוז שחל בשבת ונדחה""""בדיני צו� יבדיני צו� יבדיני צו� יבדיני צו� י     
שאי� מקדימי� את (וטע� הדבר . 'נדחה הצו� ליו� א, ז בתמוז בשבת"בשנה זו בה חל י  .א

וג� , 1ל"וכמו שאמרו חז, "אקדומי פורענותא לא מקדמינ�"הוא מפני ש )'הצו� ליו� ו
כבר נכנסו ' בחשהרי , ובתשעה באב לא שיי# טע� זה. [2מפני שעדי� לא הגיע זמ� הצו�

 .]3והתחילה כבר הפורענות, האויבי� להיכל
להקדי�  היא שאי�נה בזה ונראה שהכו" אקדומי פורענותא לא מקדמינ�"ובביאור סברת   .ב

 .הקוד� זמנ ותאת האבל
א� משלי� את , שהנוהג לצו� ביארצייט וחל היארצייט בשבת 4א"ומטע� זה כתב הגר

  . כדי לא להקדי� את הפורענות, ולא בערב שבת' הצו� ישלימנו ביו� א
אול� לגבי העליה לקבר שהיא , ואמנ� נראה דכל זה לגבי התענית שיש בה עני� אבל[

שבבא היארצייט כבר , להתפלל על נשמת הנפטר יש מקו� לומר שאדרבה יש להקדימה
ובגשר , א� לא יכול לעשות כ� ביומו' וכ� לגבי קדיש וכדו, תעמוד לו זכות התפילה

  .]מנהגי� שוני� בדבר) לגבי העליה לקבר כשחל היארצייט בשבת(הביא החיי� 
נה והא� הכו, ואמנ� יש להסתפק בגדר הדברי� שכשחל הצו� בשבת נדחה הוא למחרת  .ג

או שבאופ� כזה נתק� , 5אלא שמשלימי� אותה למחרת, היא שחובת הצו� היא בשבת
 .שזמ� הצו� יהיה למחרת

, ל שיפטר מהצו�"שא� חובת הצו� בשבת י, שבתונפקא מינה בקט� שהגדיל במוצאי [
   .]אול� א� זמ� הצו� הוא ביו� ראשו� יתחייב בודאי לצו�

משמע מזה ' ולכאו, ]6'לעני� בעל ברית וכדו[ומצינו שצו� שנדחה קל יותר מצו� בזמנו   .ד
ל לאיד# "אמנ� י, יותר �כצד הראשו� שמכיו� שאי� כא� אלא חובת תשלומי� מקילי

מכיו� שאי� זה יו� הפורענות הרי צו� זה קל הוא ', קביעות הצו� ביו� א שא( א�, גיסא
 .ועיי�, משאר הצומות

הא� דברי� שבצנעא , בדי� תשעה באב שחל בשבת ונדחה 7והנה נחלקו הראשוני�  .ה
, דלאור זרוע חובת הצו� בשבת, ל"נהוקצת נראה שה� נחלקו בשאלה . נוהגי� בשבת

, י� בשבת משלימי� למחרת את הצו� והאבלותרק מכיו� שדברי� שבפהרסיא אסור
 .ועיי�, 8'� עיקר קביעות הצו� לא נתקנה אלא ביו� א"ולמהר

א� נוהג בשנה זו די� שבוע שחל , עוד נחלקו הראשוני� בדי� תשעה באב שחל בשבת  .ו
 .9בו

� יוכ "וא, שא� דברי� שבצנעא נוהגי� בשבת, וקצת נראה שהנידוני� תלוי� זה בזה
אול� א� לא , 10בודאי נקרא השבוע שקוד� לכ� שבוע שחל בו, אבלשבת הוא יו� 

                                                
1

 .'מגילה ה 
2

  .'וכמו שאמרו שם לענין עצי כהנים וכו 
3

 .כ במאירי שם"כ 
4

 .'ח ט"ח תקס"ע או"בביאורו לשו 
5

 .שמצינו בסעודת פורים כשחל פורים דמוקפין בשבתכעין  
6

  .ט"תקמ' עיין ביאור הלכה סי 
7

  .]ם"שמחות למהר' וכמבואר בסוף הל. [ם מרוטנבורג"האור זרוע עם המהר 
8

ל דבאבלות דרבים אינו נוהג דין דברים שבצנעא "אלא דס, ם עיקר קביעות הצום בשבת"ל דגם למהר"אמנם י 

  .ועיין, כלל
9

 .'א ד"ע תקנ"טושעיין  
10

 .ועיין, ביה' ורק ממנהג מחמרי, ע אין דין שבוע שחל בו"דמדינא לכו' י נראה לכאו"הטור והב' אמנם מל 
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ל שאי� השבוע הקוד� נקרא בש� שבוע שחל "נוהגי� דיני תשעה באב כלל בשבת י
 .11בו

אול� מכיו� שיו� זה הוא יו� שבו , ל הוא לגבי דיני הצו�"אמנ� פשוט שכל בהנידו� הנ  .ז
נ� ביו� זה על מה שארע בודאי שמ� הראוי להתבו, ארעו מאורעות קשי� לעמינו

 .]באופ� שאינו סותר את קדושת השבת. [ולהתחזק לשוב בתשובה
על כ� , ל כתב שמכיו� ששורש החרב� היה ביטול תורה"ובספר דר# ע. החיי� להרמח  .ח

 .א"ז לקרב את גאולתנו בב"חובתינו להתחזק בלימוד התורה ועיי
יתכ� דביאור הדבר , החרב�ובעומק הדבר מדוע דוקא ביטול תורה היה השורש לכל   .ט

ואי� דבר הגור� להארת פניו כלימוד , דהנה שורש החרב� הוא הסתר פניו יתבר#, הוא
ועל כ� כשעזבו את התורה , 12'ל בספר דר# ה"וכמו שביאר הרמח, התורה וכ� להיפ#

 .א"גרמו להסתר פני� שהביא לחרב� בית תפארתנו שיבנה בב
קרב אותנו אליו יתבר# הוא דוקא לימוד מתו# שהלימוד המ, ביאר בזה עוד 13ל"וברמח  .י

כ שזהו ביאור העני� שמה שלא ברכו בתורה "ויתכ� א. מ לקיי�"וע, כבוד התורה כראוי
 �שהחסרו� היה , "]שלא היתה התורה חשובה בעיניה� לבר# עליה["תחילה גר� לחרב

 ,שלכ� א( כשלמדו לא זכו לקרבת פניו יתבר#, כא� חסרו� שרשי בכבוד התורה
 . כ להתחזק בכל זה"ומחובתנו א

דהלא שנאת חינ� גרמה לחרב� , עוד מ� הראוי להתחזק בימי� אלו באהבת ישראל  .יא
י ביטול תורה "שע ,שביטול תורה גר� לחרב�, ל"ואי� זה סתירה להנ[ 14הבית השני

 .א"וא� נתק� עני� זה נזכה לגאולה שלימה בב ,]ל"הגיעו לירידה שגרמה לכל הנ
  

        בשבת להקלה על הצו�בשבת להקלה על הצו�בשבת להקלה על הצו�בשבת להקלה על הצו�בדי� תרופות בדי� תרופות בדי� תרופות בדי� תרופות 
        

או , ע א� מותר לקחת� בשבת"ויל, מצויי� כיו� תכשירי� שוני� להקל על הצו�  .א
 .]שנאסר בשבת משו� גזירת שחיקת סממני�[שיש בזה משו� איסור רפואה 

, ובפשטות הדבר תלוי בנידו� בדי� בריא הלוקח תרופות לחזק מזגו שלא יחלה  .ב
נקט להקל  17ואילו באגרות משה, ברהחמירו בד 16ובמשנה ברורה 15שבמג� אברה�

 .בזה
שמא יש לאסור מדי� איסור הכנה וטרחא משבת , אמנ� יש לדו� דג� לאגרות משה  .ג

ג "שדנו  האחרוני� להקל בכה, ושמא יש לדו� דדבר זה יחשב כמקו� פסידא. [לחול
 .]18באיסור הכנה

כ עירב האד� את התרופה "אלא א[ ,19ב יש להחמיר בדבר"פ להכרעת המ"ועכ  .ד
 .]שאז רבו המקילי� בדבר, קוד� השבתבאוכל או משקה 
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אלא שבוע שחל , ב"דיתכן דשבוע שחל בו אין פירושו שבוע שחל בו תענית ת, כ"צד זה אינו מוכרח כ' ולכאו 

 .ועיין, בו היום המר והנמהר שהוא תשעה באב
12

 .'ט' פרק ד' אחלק  
13

  .'פרק ב' חלק ד 
14

 .כמבואר ביומא פרק ראשון 
15

 .ג"ק מ"ח ס"שכ 
16

 .כ"ק ק"שם ס 
17

  .ד"נ' ג סי"אורח חיים  ח 
18

  .א"ק כ"א סוס"שכ' ב סי"עיין מ 
19

  .ו בשם כמה גדולים"ב סעיף קפ"כ בספר ארחות שבת פרק כ"וכ 


