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When the Fast Begins 
 Although one is permitted to eat a proper shalosh seudos 

together with family and to bentch with a zimun,1  one 
should nonetheless lead the shalosh seudos in a more 
serious fashion, singing only the regular zemiros without 
additions in order to keep one’s emotions in place for the day 
ahead.2 One must end all eating before shkiyah; if one ends 
his seudas shlishis earlier than shkiyah, one may eat after 
bentching even without stipulating that he is not accepting 
the fast on himself.3 After Shabbos ends, one should recite 
 and then put on shoes appropriate ברוך המבדיל בין קדש לחול
for Tisha B’av.4 One should change into weekday clothes at 
that point as well.5

Havdalah
 The Beracha of בורא מאורי האש is recited in Shul before the 
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ע’ משנ”ב סימן תקנ"ב סקכ"ג   .1

וכדעת הרוקח הו”ד במג”א ס’ תקנב’, וכן הו”ד במשנ”ב שם סקכ”ג, עי”ש שהביא ג”כ דעת   .2
הבכור שור שחולק ע”ז, אולם ממשמעות דבריו משמע שנקט כדעת הרוקח, ואמר מו”ר שליט”א 

שכן ראוי לנהוג.

שעה"צ ס' תקנג' סק"ז  .3

ע"פ ביאור השש"כ פרק כח הערה קעט בדברי הרמ"א ס' תקנג סעיף ב וז”ל ושמעתי מהגרש”ז   .4
אוערבך זצ”ל דלפי מה שנהוג היום להתפלל אחר צאה”כ יש לחלוץ הנעליים תיכף אחר ביה”ש 
ואם יש לו נעליים מיוחדות לט’ באב, אם אפשר, ימתין בביתו עד לאחר צאה”כ אז ינעל אותן וילך 
בהן לביה”נ עכ”ד. ועי”ש שהקשה ע”ז מדברי הרמ”א שבפשטות איירי היכי שמתפללים ערבית 

במוש”ק כרגיל ואעפ”כ כתב שאין לחלוץ אלא לאחר ברכו.

ס’ תקנא’ בשם  זה השלחן ח”ב  וכן איתא בספר  וכן פסק הגרשז”א בשש”כ פכ”ח סקפ”ה    .5
החזו”א שיש להחליף את בגדי שבת בבגדי חול לפני מעריב, והו”ד בשש”כ שם. אולם ע' בשו"ת 
שבט הלוי ח"ז ס' עז' סק"א שכתב שאין קפידא ללבוש בגדי חול לאחר שקיעה כיון שיש נוהגין 

ללבוש בגדי חול בשבת חזון 

ע’ ט”ז ס’ תקנו’ סק”א ומשנ”ב שם סק”ב  .6

הנה נחלקו הראשונים אם נשים בכלל חייבות בהבדלה דעת הארחות חיים שנשים פטורות   .7
מהבדלה משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא ואף דהבדלה מדרבנן ס"ל דאף בדרבנן פטורות 
נשים מזמן גרמא וכשיטת התוס' בברכות כ' ע"ב אך רוב הראשונים סברו דנשים חייבות בהבדלה 
כתב  ספק  דהוי  ומשום  ח'  סעיף  רצ"ו  סי'  בשו"ע  הובאו  ושני הדעות  בקידוש  חייבות  כשם שהן 

הרמ"א שם דנשים לא יבדילו בעצמן אלא ישמעו מן האנשים.

יכולות לברך  ושופר  כגון לולב  והקשה הב"ח הרי הרמ"א סובר שנשים שפטורות ממ"ע שהז"ג 
ומ"ש הכא דכתב רמ"א ע"כ לא יבדילו לעצמן ולכך חלק הב"ח על רמ"א וס"ל שמש"כ הארחות 
חיים דנשים אינם מבדילות לעצמן אין הפירוש שאסורות אלא שאינם צריכות כי אינם חייבות 

אבל אם ירצו יוכלו לברך כשאר מ"ע שהז"ג.

וליישב את דעת הרמ"א כתב המג"א ס' רצו' סקי"א דאמנם נשים יכולות לברך על מ"ע שהזמן 
גרמא  היינו כשמקיימות המצוה כגון שנוטלות לולב מקור יכולות שפיר לברך ע"ז אבל הכא כל 
עצמותה של המצוה היא הברכה היינו ברכת ההבדלה כיון שלא עושות שום מעשה מצוה אינם 

רשאיות לברך והוסיף דאפשר דמה"ט לא נהגו לברך על הלבנה ע"ש.

והוסיף הביאור הלכה לדקדק שכל המחלוקת לגבי הבדלה אם נשים חייבות או לא תלויה בשאלה 
האם הבדלה היא חלק ממצות השבת או לא שאם נוקטים שהיא חלק ממצות השבת אזי הגם 
ששבת היא מצות עשה שהזמן גרמא' ונשים פטורות מכל מקום מאחר ונשים חייבות בקידוש כפי 
שמבואר בפוסקים שהתורה הקישה זכור לשמור וכל שישנו בשמירה )כל מי שנאסר עליו לעשות 

This year, Hilchos Tisha B’av takes on slight 
variations due to the fact that it is on a Motzei 
Shabbos. We present to you the halachos in a 
concise fashion to be an aid for the upcoming 
fast.



מלאכה בשבת( ישנו בזכירה )חייב לעשות קידוש ולזכור את יום השבת( ונשים שאסורות בכל מלאכות 
השבת חייבות גם בקידוש וממילא הוא הדין שחייבות גם בהבדלה מאחר וגם הבדלה היא חלק מדיני 
השבת. ודעת הסוברים שנשים פטורות מהבדלה היא שהבדלה אינה חלק מענייני השבת וממילא על 
הבדלה לא נאמר ההיקש של זכור ושמור ושוב ממילא נשים פטורות כדין כל מצות עשה שהזמן גרמא. 

אולם כל זה שייך רק לגבי עצם ברכת ההבדלה מה שאין כן ברכת הנר שם שלדעת רוב הראשונים 
ברכה זו נתקנה על בריאת האור במוצאי שבת ואם כן ברכה זו היא לכולי עלמא מצות עשה שהזמן 
גרמא ואם כן כולם יודו שמברכה זו נשים פטורות. וסיים הביאור הלכה ויותר נכון לומר דאינה חייבת 
בברכת הנר לכולי עלמא." ועפ"ז פסק מו"ר שליט"א שאע"פ שנשים שייכים לברך הבדלה לעצמם, מ"מ 

יותר נכון שלא לברך ברכת בורא מאורי האש.

אולם ע' בשש"כ ח"ב פס"א הערה סט' שהביא בשם הגרש"ז ששפיר יכולין נשים לברך בורא מאורי 
האש, וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד ס' מג' שלמד דברי הביה"ל באופ"א, עי"ש.

וכמסקנת אג”מ חו”מ ח”ב ס’ מז’ אות ב’  .8

פוסקי זמנינו דנו מי שצריך לאכול בתשעה באב שחל להיות ביום א' דלכאורה צריך להבדיל אכן   .9
כיון שאסור לשתות יין נהוג להבדיל על חמר מדינה. אולם יעויץ בקובץ תשובות להגריש"א ח"א סי נ"ז 
שנשאל הגר"ח קנייבסקי בדעת החזון איש דבזמנינו ליכא דין לקדש ולהבדיל על חמר מדינה )נראה 
כיצד  וא"כ  טובא(  יין  שכיח  וכן  אותה  שותים  שכולם  למשקה  שנתקבלה  אחת  משקה  דאין  דסברתו 
יבדילו בתשעה באב שחל ביום א' ומסקנת הגריש"א לסמוך על הגרי"ז על הרמב"ם שמחדש דיש שני 
דינים א' דבסעודת המפסקת הוה כעין גדר אונן שמתו מוטל לפניו ב' תשעה באב הוה רק בגדר אבל 
שאין מתו מוטל לפניו ולכן בסעודת המפסקת אסור בשתיית יין ואילו בתשעה באב מותר בשתיית יין, 
וא"כ לדעת הגרי"ז מבואר דמותר בתשעה באב ביין. לכן כתב הגריש"א דיבדילו על מיץ ענבים והוא 
כעין פשרה דאינו בגדר יין ממש לגבי אבילות תשעה באב ובצירוף לדברי הגרי"ז אפשר להקל ומ"מ 
הוה יין לגבי הבדלה. וכן ס"ל למו"ר שליט"א שלעולם אין להקל לשתות יין בתשעה באב ועדיף טפי 

לשתות מיץ ענבים וכמו חשבון הגריש"א זצ"ל.

וכ”כ בשו”ת דברי מלכיאל ח”ו ס’ ט’ ובקונטרס דיני תשעה באב שחל להיות ביום א’ ושבת שלפני   .10
מהרה”ג שריה דבליצקי זצ”ל.

ע’ בשו”ע או”ח ס’ רצט’ סע’ א’ שמותר לשתות מים קודם הבדלה, וכן פסק בשו”ת שבט הלוי ח”ח   .11
ס’ קכט שמי שרק שותה מים בתעשה באב אין להבדיל קודם לכן.

דכיון כשיגדיל עתיד להתענות ליכא חיוב חינוך להבדיל, וכן פסק בספר ארחות רבינו ח”ב )עמוד   .12
קמה’( בשם הקה”י, וכ”כ בשו”ת רבבות אפרים ח”ג ס’ שעא’ בשם הגר”מ פיינשטיין זצ”ל, אולם בשו”ת 
מהרי”ל דיסקין קונטרס אחרון אות עב’ וכן בשו”ת שבט הלוי ח”ז ס’ עז’ כתב שצריך להבדיל ומסביר 
הטעם מפני שכיון שיש חיוב לחולים להבדיל ממילא שפיר שייך ביה חיוב חינוך, דהלא גם לגדולים יש 

חיוב הבדלה אם הוא חולה שאין בו סכנה, עי”ש.

בחילות  למניעת  הצום  קודם  כדורים  לקחת  שרוצה  מי  וז”ל  מג’  עמוד  לוי  מבית  בקובץ  וכ”כ   .13
והקאות או להקלת הצום יערבם במאכל או במשקה ומותר לקחתם בשבת )ועדיף אם אפשר לערב כבר 

מערב שבת(, עכ"ל. 

טעם היתר זה מבואר בגמ' שבת דף קח' אמר שמואל שורה אדם קילורין מערב שבת ונותן על גב עיניו 
בשבת ואינו חושש ופירש רש"י שם טעם ההיתר בזה שכיון שהצריכוהו לשרות את הקילורין מערב 
רפואה  כמעשה  הדבר  מוכח  לא  העולם  כלפי  וגם  סממנים  לשחוק  יבוא  ולא  היכר  לו  יש  לכן  שבת 
ה' בשם  ובספר שמירת שבת כהלכתה פרק לד' הלכה  נפסק בשו"ע בסעיף כא.  וכן  נראה כרוחץ  כי 
הגרשז"א זצ"ל למד מכאן היתר להשתמש בכל מיני תרופות אם יערב אותן במאכל או משקה מבעוד 

־יום בתנאי שאין דרכו גם בחול לערב את אותה התרופה במשקה ומתוך כך יש לו היכר ולא יבוא לש
חוק סממנים וגם צריך להזהר שלא יבחינו בו הרואים שמתכוין לרפואה אלא יראה את עצמו כשותה 

לצמאו כמבואר ברש"י בדף קח ד"ה ונותן ובתוס' ישנים יח ד"ה ומתרפאת עי"ש.

והנה מבואר מזה שיש עצה לערב תרופות מע"ש, אולם דעת מו"ר שליט"א שאם לא עשה כן מע"ש 
עדיף טפי לערבו בשבת. וצ"ב מהו המעלה לערבו בשבת הלא אין היכר אם ערבו בשבת, וכן מבואר 
בגמ' שם שמתיר רק לערבו מע"ש. ונראה שדעת מו"ר שליט"א הוא שכיון שיש צד שאין לקיחת תרופות 
קלי צום נכלל באיסור רפואה בשבת בכלל כיון שאינו חשוב מיחוש כ"כ ממילא יש לצרף שיטת השיטה 
מקובצת ברכות לח ע"א והובא גם בס' דעת תורה או"ח ס' שכח' דהיכי דהרפואה בתערובת מאכל אחר 
ומאכל האחר הוא העיקר א"כ אפשר לקחת הכדורים בתערובת מאכל שבת ואין זה מדין אזלינן בתר 

רובא אלא דבכה"ג לא גזרו, וכן פסק הגר"ש ואזנר זצ"ל בשו"ת שבט הלוי ח"ג ס' לו' במקום צורך.

הרמ"א או"ח סי' תקנג סע' פסק ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך כי אם בדברים    .14
המותרים בתשעה באב ולכן אם חל בשבת אין אומרים פרקי אבות ומדבריו הסיק המג"א אם כן קל 
וחומר אם חל תשעה באב בשבת שאסור ללמוד כל היום דהא אסור מדינא ללמוד בתשעה באב ועוד 

דהא דברים שבצנעה נוהג כמו שכתב הrמ"א בסימן תקנ"ד סי"ד.

אולם בהמשך דבריו הביא המג"א את דברי המהרי"ל תשעה באב שחל בשבת אסור ללמוד אחר חצות 
כמו בחול וכתב המג"א משמע דקודם חצות מותר ונראה לומר הטעם כיון שנדחה נדחה ואין לו דין 

־תשעה באב רק דין ערב תשעה באב ומכל מקום לענין תשמיש מחמירינן ופסק המג"א ולי נראה להח
מיר בשניהם בלימוד בתשעה באב ובערב תשעה באב שחלו בשבת דהא יכול ללמוד דברים המותרים 
וכן אשכחן בגמרא שקרא רבי במגילת איכה בתשעה באב שחל בשבת אולם המשנה  בתשעה באב 
ברורה ס"ק י כתב וז"ל והט"ז מפקפק מאד על מניעת הלימוד בשבת ומסיים דהלומד בשבת אחר חצות 
לא הפסיד שכרו והיינו אפילו כשחל תשעה באב בשבת וכל שכן כשחל ערב תשעה באב בשבת ונראה 

דיש לסמוך זה אחרי דאפילו כשחל בחול כמה אחרונים מקילין, עכ"ל.

ובביאור מחלוקת הפוסקים האם מותר ללמוד תורה שלא בדברים שמותר ללמוד בתשעה באב בתשעה 
באב שחל בשבת כתב בשו"ת להורות נתן חלק סימן לג מבואר דפליגו בתשעה באב שחל בשבת אם 
נדחה אבלות תשעה באב מיום שבת לגמרי ואם כן התענית דיום ראשון הוי חיוב חדש או שהוא בגדר 
ועי' בשו"ת חתם סופר או"ח סימן קנ' שכתב דלמאי דקיימא לן דתשעה באב בשבת נדחה  תשלומין 

למחר

start of Eicha6. If one is not attending shul that night, 
one should recite בורא מאורי האש at home. If possible, 
a man should recite האש מאורי   for a woman בורא 
before leaving to shul.7 If this proves impossible, then 
a woman may recite this bracha for herself as well.8

 One who cannot fast or who cannot complete the 
fast must recite Havdalah before eating. Under these 
circumstances Havdalah includes a bracha on grape 
juice,9 the bracha of בורא מאורי האש (if recited on Motzei 
Shabbos only) and the bracha of Hamavdil.  One does 
not recite the bracha on besamim nor the pesukim that 
are customarily said before the Brachos.10

 A woman who must break her fast should recite 
Havdalah in this fashion as well. However, one who 
must drink water but can otherwise fast does not 
recite Havdalah.11

 A minor should not recite Havdalah before eating12.

 For those fasting, one must recite Havdalah on Sunday 
night before eating. The Havdalah at that point 
contains only the blessing of בורא פרי הגפן and המבדיל.

Medication to Alleviate the Effects of Fasting
 One may take slow release pills on Shabbos in order 

to alleviate the pain of fasting on Tisha B’av. One 
should mix the medicine in a food before Shabbos 
and then may take the medicine, together with the 
food, on Shabbos. If one did not prepare the medicine 
on Shabbos, then one should mix it into the food on 
Shabbos.13

Torah Study
 One may study Torah on Shabbos until  shkiyah. One 

who can learn in the same fashion (both quantitively 
and with the same quality) should learn only those 
parts of the Torah that are permitted to learn on Tisha 
B’Av after midday. However, if one feels difficulty in 
learning these parts of the Torah, then regular learning 
is permitted even publicly14.


