
  לשנה זו. לא הובאו כאן כל ההלכות הנוגעות לתשעה באב] [בדף זה הובאו הדינים המיוחדים

  דיני שבת חזון:

 לובשים בגדי שבת, אף מכובסים ומגוהצים. (חזון) בשבת שקודם תשעה באב  .א

 עד השקיעה. ביום שבת לימוד תורה, שיעורים וכד' מותרים  .ב

 לא ראוי לעשות טיולים בשבת זו.   .ג

. אך אותם מותר ליטול בשבת 'קלי צום' וכדומה המקלים על הצום, ועדיף לערב אותם במים או באוכל כדי שלא יהיה ניכר  .ד

 ., יש להיוועץ ברבהקלת הצוםכדורים רפואיים שיש שנוטלים אותם ל

אך יש ליזהר מאד �ולשתות יין, וכן לשבת עם כל המשפחה, ולעשות זימון.  סעודה שלישית כרגיל, ואף מותר לאכול בשר  .ה

  !)7:39( האכילה קודם השקיעהאת  להפסיק 

אין לומר ביום השבת 'אני אוכל מאכל זה, כדי שיהיה לי כח לצום', משום שבזה נחשב מכין, אבל מותר לחשוב כך בעת   .ו

 אכילתו.

הקשור לצום, כגון: להכין את נעלי הבד, או לקחת את ספר הקינות לבית  )8:05(אין לעשות שום דבר קודם צאת הכוכבים   .ז

 .הכנסת (אלא אם כן קורא בהם מעט דברים המותרים בשבת עצמה)

וכנ"ל. ובשעת הדחק יש מתירים  8:05גבאי בתי הכנסת, יזהרו שלא לסדר את בית הכנסת לקראת תפילת ערבית קודם השעה   .ח

 בבין השמשות.

  שבת:דיני מוצאי 

יש להחליף את בגדי השבת בבגדי חול שלבשום קודם לכן (ולא מכובסים) וכן להסיר  ],) [ולא קודם!8:19מיד בצאת השבת (  .א

ועל כן אין להתפלל ערבית מיד בצאת השבת, אלא ימתינו  מיד את נעלי העור, וללבוש את נעלי הבד וכד' המותרים ביום זה.

 כדי שכולם יתאספו לבית הכנסת.

 מירים כר"ת בכל שבת, צריכים להחליף בגדיהם בשעה הנ"ל.אף המח  .ב

היות והגברים שומעים בבית הכנסת את ברכת הנר (קודם איכה), יש לנשים לברך על הנר בביתם, ויכולות לברך במשך כל   .ג

 הלילה, ואם לא ברכו, לא תברכנה שוב. (אף לא בהבדלה שבמוצאי הצום).

 קודם 'ברוך המבדיל', כיון שאין עושים הבדלה.יש להזהיר הנשים שלא תעשינה מלאכות   .ד

 אין לברך האחד את רעהו בברכת 'שבוע טוב'.  .ה

 'ויתן לך' במוצ"ש זה.פסוקי אין לומר   .ו

 ) אא"כ רוצים להאכיל את הקטן או החולה, וכן אם זה גורם לריח בלתי נסבל.12:46אין לשטוף כלים, עד למחרת בחצות היום (  .ז

 כל יש לו לעשות הבדלה.קטן שהגיע לחינוך, בשעה שאו  .ח

  דיני חולה:

 , אוכל ביום זה, עליו להבדיל במוצאי שבת, אפילו אם מעוניין לאכול רק למחרת.מוסמך חולה, שעל פי היתר מרב  .א

חולה המבדיל, לא יאמר את הפסוקים שקודם ההבדלה, ויכול לשתות יין או מיץ ענבים מלא לוגמיו, וכן האשה (חולה,   .ב

 היתר מרב מוסמך) תבדיל לעצמה. מעוברת ומניקה. שקבלה

אם אינו זקוק לאכול, והותר לו רק לשתות, (כגון חייל המשרת במקומות החמים, ויכול להסתכן אם לא ישתה) ישתה ביום זה   .ג

 בלא הבדלה.

  מוצאי תשעה באב (יום א'):

 ולא יברך על הבשמים והנר. סדר ההבדלה: יברך הגפן על היין (בלא הפסוקים שקודם ההבדלה)  .א

 מותר במוצאי הצום לאכול בשר ולשתות יין, וכן לספר לכבס ולרחוץ במים חמים.  .ב
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