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 ט' באב שחל בשבת

 

 תענית דף כט עמוד אא. 

דכתיב ובחדש החמישי בשבעה לחדש  -חרב הבית בראשונה 

היא שנת תשע עשרה ]שנה[ למלך נבכדנאצר מלך בבל בא 

את בית ה'  נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם וישרף

וגו', וכתיב ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע 

עשרה ]שנה[ למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב 

טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם וגו'. ותניא: אי אפשר 

שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר  -לומר בשבעה 

ו שהרי כבר נאמר בשבעה. הא כיצד? בשבעה נכנס -בעשור 

נכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך 

לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, 

שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב. והיינו דאמר רבי 

לא קבעתיו אלא בעשירי,  -יוחנן: אלמלי הייתי באותו הדור 

נן: אתחלתא דפורענותא מפני שרובו של היכל בו נשרף. ורב

 עדיפא.

 עמוד ב – מגילה דף ה עמוד אב. 

ורחץ  אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא: רבי נטע נטיעה בפורים,

בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז, ובקש לעקור תשעה 

באב, ולא הודו לו. אמר לפניו רבי אבא בר זבדא: רבי, לא כך 

שחל להיות בשבת הוה, היה מעשה. אלא: תשעה באב 

ידחה, ולא  -ודחינוהו לאחר השבת, ואמר רבי: הואיל ונדחה 

 הודו חכמים.

 מגילה דף ה עמוד אג. 

באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין. אבל זמן עצי כהנים, ותשעה 

 -ה באב גמ' .תשע מאחרין ולא מקדימין. -באב, חגיגה, והקהל 

 אקדומי פורענות לא מקדמי.

 מגילה פרק א הלכה ד|  ירושלמיד. 

ובתשעה באב: ר' ירמיה בשם ר' חייה בר בא בדין היה שיהו 

מתענין בעשירי שבו נשרף ולמה בתשיעי שבו התחילה 

הפורענות ותני כן בשביעי נכנסו לתוכו בשמיני היו מקרקרים 

בו בט' הציתו בו את האור בעשירי נשרף רבי יהושע בן לוי 

תשיעי ועשירי ר' לוי ציים תשיעי ולילי עשירי ר' בא בר  ציים

זבדא בשם ר' חנינה ביקש רבי לעקור תשעה באב ולא הודו לו 

אמר לו רבי אלעזר עמך הייתי ולא איתאמרת אלא ביקש ר' 

לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת ולא הניחו לו אמר 

 הואיל ונדחה ידחה אמר לו ידחה למחר.

 מגילה דף ה עמוד ב|  תוספותה. 

קשה היכי סלקא  -ובקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו 

דעתך דהאי תנא ]דרבי[ היה רוצה לעקור ט' באב לגמרי והא 

אמרינן )תענית דף ל:( כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו 

רואה בנחמה של ירושלים ועוד דהא אין בית דין יכול לבטל 

ו בחכמה ובמנין ויש לומר דברי בית דין חבירו אא"כ גדול הימנ

דלא רצה לעוקרו אלא מחומרא שיש בו יותר משאר תעניות 

אי נמי יש לומר דרצה לעקרו מתשיעי ולקבעו בעשירי כדאמר 

 ר' יוחנן )שם כט.( אילו הואי התם קבעתיה בעשירי.

 חלק א סימן תקכ|  שו"ת הרשב"או. 

ומה ששאלת בט' באב שחל להיות בשבת מהו בתשמיש 

 י כאבל דעלמא דאמרינן דברים שבצנעה נוהג? המטה? מי הו

נראה לי שאין נוהג בו שום אבלות. דהא אמרי' מעלה על 

שולחנו כסעודת שלמה בשעתו דאבלות ישנה שאני. וכ"ש 

דלגמרי עקרוה מתשיעי ואוקמוה. ומעיקרא היה ראוי לקובעו 

 בעשירי כדאיתא התם.

 תענית דף כט עמוד בז. 

חל להיות בשבת, וכן ערב תשעה באב שחל תשעה באב ש

אוכל ושותה כל צרכו, ומעלה על שולחנו אפילו  -להיות בשבת 

 כסעודת שלמה בשעתו.

 תענית פרק ד סימן לב| רא"ש ח. 

תוספתא )פ"ג דתענית( חל להיות ט"ב בשבת אוכל אדם כל 

צרכו ומעלה על שלחנו אפי' כסעודת שלמה בשעתו ואינו 

כלומר שאינו נמנע מרחיצה וסיכה מונע מעצמו כלום. 

ותשמיש המטה ואין צריך לנהוג דברים של צנעא. ורבינו מאיר 

ז"ל כתב בהלכות אבלות שלו כתב ה"ר יצחק מוינ"א דתשעה 

באב שחל להיות בשבת אף על פי שאנו דוחין אותו עד למחר 

אותו היום אסור בתשמיש המטה. מידי דהוי אקובר מתו ברגל 

ת עד אחר הרגל ואפלו הכי נוהג דברים שאנו דוחין אבלו

שבצנעא ברגל אם כן הכא נמי גבי שבת זו גבי תשעה באב הוא 

 כרגל ואסור בתשמיש המטה.

 הלכות תעניות פרק ה הלכה ח| רמב"ם ט. 

בד"א שאכל ערב תשעה באב אחר חצות, אבל אם סעד קודם  

חצות אף על פי שהוא מפסיק בה אוכל כל מה שירצה, וערב 

תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה 

על שלחנו אפילו כסעודת שלמה, וכן תשעה באב עצמו שחל 

 להיות בשבת אינו ע מחסר כלום.



 מא עמוד אעירובין דף י. 

אמר רבי אלעזר ברבי צדוק: אני )הייתי( מבני סנאב בן בנימין. 

פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבת 

 והתענינו בו ולא השלמנוהו, מפני שיום טוב שלנו היה.

 עירובין דף מ עמוד ב|  תוספותיא. 

ומעשה היה בברית מילה ברבינו יעקב בר יקר שחל עשרה באב 

' בשבת והוא היה אב"ד וצוה להתפלל מנחה גדולה ורחצו בא

ואכלו מפני שי"ט שלהן היה כדכתיב שש אנכי כו' והאי דלא 

 מברכינן שהחיינו משום צערא דינוקא תוס' שאנ"ץ.

 ראש השנה דף יח עמוד ב. יב

דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב כה 

הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום  אמר ה' צבאות צום

העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. קרי להו צום, וקרי 

יהיו לששון ולשמחה,  -להו ששון ושמחה, בזמן שיש שלום 

 -צום. אמר רב פפא: הכי קאמר: בזמן שיש שלום  -אין שלום 

צום, אין שמד ואין שלום, רצו  -יהיו לששון ולשמחה, יש שמד 

אמר  -אין מתענין. אי הכי, תשעה באב נמי!  -תענין, רצו מ -

רב פפא: שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר: 

בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, 

 ונחרשה העיר.

 סימן תקנג סעיף ב | יג. שו"ע או"ח

כיומו לכל דבר; ואין אוכלים אלא מבעוד יום,  תשעה באב, לילו

ומותר ברחיצה וסיכה  הגה:ובין השמשות שלו אסור כיום הכפורים. 

ונעילת הסנדל עד בין השמשות מיהו בחול נוהגין לחלוץ מנעלים קודם 

לאחר ברכו מלבד שליח צבור שחולץ לצים שיאמר ברכו, ואם הוא שבת חו

ומר תחלה: המבדיל וכו' )מנהגים בשם קודם ברכו )הגהות מיימוני(, רק א

מהרא"ק(;ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך, כ"א בדברים 

המותרים בתשעה באב;ולכן אם חל בשבת אין אומרים פרקי אבות, 

 )מהרי"ל ומנהגים( וכן לא יטייל ערב תשעה באב.

 סימן תקנג ס"ק ז|  מגן אברהםיד. 

בת שאסור ללמוד כל חל בשבת וכו'. א"כ ק"ו אם חל ט"ב בש

היום דהא אסור מדינא ללמוד בט"ב ועוד דהא דברים שבצנעה 

נוהג כמ"ש סימן תקנ"ד סי"ט ובתשו' מור"ם לובלין כ' אם חל 

ט"ב בשבת מותר ללמוד דתשמיש גופא חומרא יתירה היא 

והבו דלא לוסיף עלה עכ"ל וצ"ע שלא הביא דברי רמ"א מיהו 

בשבת אסור ללמוד אחר בתשו' מהרי"ל כ' וז"ל ט"ב שחל 

חצות כמו בחול עכ"ל משמע דקודם חצות מותר ונ"ל הטעם 

כיון שנדחה נדחה ואין לו דין ט"ב רק דין עט"ב ומ"מ לענין 

תשמיש מחמרינן אבל בד"מ הביא בתשובת מהרי"ל עט"ב 

שחל בשבת וכ"ה בסימני תשו' מהרי"ל וא"כ אין ראי' משם 

אוסר בט"ב עצמו ובכ"ה מתיר ללמוד בעט"ב שחל בשבת ו

שחל בשבת ול"נ להחמי' בשניהם דהא יכול ללמוד דברי' 

המותרים בט"ב וכן אשכחן בגמ' שקרא ר' במגילת איכ' בט"ב 

 שחל בשב' עמ"ש סי' תקנ"ד ס"ד:

 הלכות חגיגה פרק ב הלכה ה| רמב"ם . טו

מי שהיה חגר או סומא ביום ראשון ונתרפא בשני, פטור מן 

תו היה פטור, שכל ימות החג הראייה ומן החגיגה שביום חוב

תשלומי ראשון הן כמו שביארנו, וכן אם נטמא בלילי יום טוב 

הראשון אף על פי שטהר למחר פטור, אבל אם נטמא ביום 

ראשון הרי זה חייב להביא חגיגתו וראייתו בתוך ימי הרגל 

 כשיטהר.

 תענית פרק ד הלכה ו|  ירושלמיטז. 

ומי ר' יוסה רבי אחא בשם ר' אבהו ט' רבי בא בר כהן אמר ק

באב שחל להיות בשבת שתי שבתות מותרות לאחריו מהו רבי 

יוחנן אמר לאחריו אסור רשב"ל אמר לאחריו מותר דרשה רבי 

חייה בר בא לציפוראיי ולא קבלון עליהון. א"ר אימי לר' יסי 

ואין בן אחוי של ר' חייה הגדול חלוק עליו. א"ל בפירוש פליגין 

י יוחנן אמר לאחריו אסור רשב"ל אמר לאחריו מותר מה רב

עבד לה רשב"ל פתר לה ט' באב שחל להיות בשבת ולית שמע 

 מינה כלום.

 סימן תקנא|  או"חטור יז. 

ואם חל ט"ב יום א' או בשבת ונדחה עד אחר השבת מותר בב' 

עד יום  שבתות בשבוע שלפניו מותר כיון שנדחה התענית

הראשון א"כ שבת ראשונה אינה שבת שחל ט"ב להיות בתוכ' 

ובשנייה נמי הוא אחר התענית הלכך מותר בשניהם ובספר 

המצות כתב שנהגו כשחל להיות בשבת לאסור כל שבוע 

שלפניו לספר ולכבס וכתב בספר המצות קטן פי' לפירושו כל 

ו' הלא  השבוע לבד מיום ה' ומיום ו' כי היאך יאסור ביום ה'

כשחל ט"ב בע"ש שרי ביום ה' כ"ש כשחל להיות בשבת וגם 

בשאר ימי השבוע הוא חומרא יתירה ואם חל ט"ב בע"ש כגון 

 למקדשין ע"פ הראייה מותרין בה מפני כבוד השבת:
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