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 במה ממעטין בשמחה 

. וזה משנה  משנכנס אב ממעטין בשמחה  :מרן בשלחן ערוך )סימן תקנא ס"א(כתב  א.  

במסכת תענית )דף כו ע"א(. מה הפירוש? הרב מטה יהודה אומר שההסבר של הכלל הזה  

ובבנ ומתן  במשא  "ממעטין  ב'  בסעיף  בפירוט  של מופיע  ובנטיעה  וכו'  שמחה  של  ין 

)והובא  1שמחה"  מלוניל  יהונתן  רבנו  שכתב  וכמו  כללית  משמעות  עוד  כאן  יש  אבל   .

 
והר"ן בהלכות על המשנה )שם( "ממעטין בשמחה" כותב, בפרק החולץ שנינו מראש חודש עד   1

וכו'. ועי' בספר גדולות אלישע.    התענית העם ממעטים העסקיהם מלישא וליתן, מלבנות וליטע 
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במלאכת שלמה שם( כלומר אם יארע לו להשיא בנו או בתו בחודש אב, ימעט בשמחת 

 החופה, וכל שכן בשמחת מריעות שהיא רשות. 

 גדר "ממעטין במשא ומתן" 

ומתן". במקור הדברים בבית יוסף מבואר שיש בזה מחלוקת בדברי  ב. "ממעטין במשא  

רבותינו, התוספות במסכת יבמות )מג ע"א( והטור סוברים שמדובר בכל משא ומתן, אבל  

אין הכוונה שאסור לעשות משא ומתן, אלא הכוונה שצריך למעט ולהוריד מהמשא ומתן  

אין חשש בזה, אבל יש כאלה  הרגיל. דרך משל, אדם שרוצה לקנות לחם וחלב וירקות,  

אחרי שמקבלים משכורת ממלאים את כל האוצרות עד לחודש    -עושים קנייה חודשית  

הבא, קניה כזו לדעת התוספות והטור לא כדאי לעשות אותה מראש חודש עד התענית,  

 כי ממעטין במשא ומתן. לכן רק מה שצריך לקנות לבית כעת קונים. 

רץ, וכן התוספות במסכת מגלה )דף ה' ע"ב( מבאריםש  אבל הכל בו בשם תוספות רבנו פ

האיסור הוא רק במשא ומתן של שמחה, כגון תכשיטים, שעון יוקרתי, וילונות וחפצי נוי 

לבית, בזה צריך למעט. ולפי זה אין פירוש "ממעטים" שקונים מעט, כי אם כן אין כאן  

יק וכי קונה כל שבוע שני תכשיטים ועכשיו  וכי הוא מחליף  שום שינוי ואבל,  נה אחד? 

וילונות כל חודש, והחודש לא מחליף? אדם מחליף פעם בכמה שנים, וקונה תכשיטים פעם  

אחת לאורך זמן, אלא הכוונה למעט אותו לחלוטין, לא לקנות תכשיטים וחפצי נוי כלל. 

אבל משא ומתן שאינו של שמחה מותר לעשות כדרכו ואין צריך למעט כלל. מרן כאן  

דעתו כמי ההלכה. אבל משמע בסימן תקנ"ד )סוף סעיף כב( שדעת מרן שצריך  לא גילה  

למעט בכל משא ומתן. כך העירו האחרונים, וכך כתב גם המשנה ברורה כאן )ס"ק יא(.  

 
וע"ע בבית יוסף )דף רעו ע"ב( בד"ה ונראה, שזה היה דעת קצת פוסקים שלא הזכירו ברייתא זו  

דהחולץ מפני שהם מפרשים שבנין ונטיעה ומשא ומתן של שמחה דוקא הוא, ומאחר שכתבו  

 משנכנס אב ממעטים בשמחה ממילא משמע וכו'. ודו"ק. 
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ומכל מקום כבר כתב מרן בבית יוסף שמנהג העולם להקל, ואין ממעטים במשא ומתן.  

 חה אסור. וסומכים על הדעה השנייה, שרק משא ומתן של שמ 

 פרטי דינים במשא ומתן האסור והמותר 

ג. יש דברים נוספים שהם בהגדרת משא ומתן של שמחה. כגון לקנות רהיטים או מיטת  

הללו כבר מתרחבת  הטיול בחנויות  הללו עצם  לחנויות  לילד, אדם שהולך  נאה  תינוק 

ל2דעתו אפילו  או  למכונית  גלגל  להחליף  עט,  לקנות  בסופר,  קניות  אבל  מכונת .  קנות 

כביסה, בזה לא מתרחבת דעתו, ולכן אם עובר ליד החנות ורוצה לקנות, נוהגים להקל. 

יש דיון בספרי חכמי דורנו לגבי קניית ספרים, הגאון הרב בן ציון אבא שאול אומר שלא  

לקנות, כי יש שמחה לאדם שקונה ספר. אבל מרן הגאון הרב עובדיה )בחזון עובדיה עמ' 

רי יש בזה מצוה, וצורך מצוה מותר. אם אדם רוצה לקנות ספרי לימוד,  קסח( מתיר, שה 

זה הזמן שיש חופשה וקונים ספרים, ויש זמן לעטוף אותם ללימודים, בזה אפשר לומר  

שאין שמחה, הילד "כתינוק הבורח מבית הספר" אין לו שמחה כל כך בזה, וגם להורים זו  

 הוצאה בשבילם, לכן מי שרוצה אפשר לקנות. 

 בר האבד ד

ד. כותב המשנה ברורה )ס"ק יא( בשם הפרי מגדים, שדבר האבד מותר אפילו אם זה  

משא ומתן של שמחה. דהיינו שהמחיר כעת זול מאד, או שמוצא כעת דבר שלא יוכל 

לקנותו אחר כך, כגון שחוזר לחו"ל או שמתחתן תיכף אחר תשעה באב, ולא יספיק לקנות  

 מותר לקנות בימים אלו. )בא"ח אות ב(. חליפה ולעשות תיקונים וכדומה,

 
מהרי"ל "הסרסורים לא ישאו כלי כסף וזהב להסתובב בעיר למכור לנכרים   וכמו שכתב בדרשות  2

 כמו שרגילים, דשמחה הוא לרואים הכלים והתכשיטים". והובא בכף החיים )ס"ק כג(.
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וקל וחומר מי שנקרעו נעליו ואין לו נעליים נוספות, מותר לקנות נעלים, ואינו צריך ללכת 

עם נעלים קרועות או להשאר בבית, ואפילו אם זה נעלים יפות שיש לו בהם שמחה )אור  

 חר )אול"צ פכ"ו(.לציון(. ולכן מי שמצא דירה לקניה מותר לחתום חוזה שמא יקדמנו א

ויש להעיר על תופעה לא רצויה שחנויות בגדים וכדומה עורכים מבצעים מיוחדים לתשעת 

הימים, כדי שייחשב לדבר האבד ויבואו האנשים לקנות, והפכו את ימי האבל על בית  

המקדש לימי "שופינג" ששון ושמחה. ולעניות דעתו לא יסייע בידי עוברי עבירה כאלו  

את האיסור הזה לקנות, ודומה הדבר כמעט לאדם שמבקש מהגוי שיכרחנו   שמקשים לעקור

ויאנסנו לאכול חזיר, ואחר כך אומר שהיה מותר לו לאכול כי הגוי הכריחו... הם עושים 

מבצעים ופרסומות כ"דבר האבד"...לעניות דעתי לא יקנה שם. מה שמותר זה כשלא עשה  

בע, ויצא בימים אלו, מותר לקנות שם, אבל  במכוון, למשל הגויים עושים יריד בזמן שנק

כדי   אלו  בימים  דווקא  הנחות  ועושים  אלו שבאים  ה',  יראי  מצוות  של שומרי  מקומות 

 שיבואו לקנות ולקרוא לזה "דבר האבד" לא לקנות אצלם. 

 בנין ושיפוצים 

ה. בגמרא במסכת תענית )דף יד ע"ב( כתוב, איזהו בנין של שמחה, זה הבונה בית חתנות 

בנו. השאלה נשאלת מה הדין אדם שרוצה להגדיל את הסלון בבית, או להחליף אריחי  ל

קרמיקה ברצפה? מרן בבית יוסף מביא שהר"ן הוכיח מהירושלמי שבית חתנות לבנו זו  

דוגמא, והוא הדין לכל בנין שאינו צריך, ואינו נעשה אלא לנוי ולהרווחה בעלמאץ והעתיק  

חרונים. לפי זה בודאי שאסור בימים אלו להרחיב את  זאת המגן אברהם )סק"ז( וכל הא

הסלון ולהחליף קרמיקה וכדומה. אבל מי שיש לו רטיבות מהאינסטלציה וזה הולך ומתפשט  

מותר לטפל ולהחליף מה שצריך כדי שלא יתקלקל יותר, כן אמרו בירושלמי. וכך פוסק  

לבנות. ומבאר המשנה  מרן, אם היה כתלו נוטה ליפול, אף על פי שהוא של שמחה מותר  

 ברורה )ס"ק יג(, דהיינו כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון.
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הרמב"ם בפירוש המשניות )סוף פרק ראשון בתענית( כותב "ובנין ונטיעה האסורים באלו  

התעניות, הוא בנין של שמחה ונטיעה של שמחה כמו הפיתוחים והציורים, כמו שעושים  

חתנות לבנו שהובא בגמרא. ויתכן שלא היה מצוי  העשירים בבנינים". )ולא מזכיר בית  

בזמנו, ולכן כתב אופן אחר של בנין של שמחה(. וכך כתב הרמב"ם ביד החזקה בהלכות  

 תענית )פ"ג ה"ח(. וכך פסק מרן השלחן ערוך )שם(. 

 ציורים נאים וטפטים 

  ו. וכתב הרב בן איש חי )ש"א פרשת דברים אות ג( שאסור בין בציור וכיור שעושים 

'יצירות   גם  אסור  כמובן  זה  ולפי  הנגרים.  במלאכת  בעצים  שעושים  במה  וכן  בבנין, 

 דקורטיביות' מגבס או מקלקר ששמים בקיר או על התקרה, הכל אסור.

ובכלל זה סיוד וצביעת חדרי הבית, בין בצבע ובין בהדבקת טפטים. כך כתב בס' פסקי  

מז( היקל בהדבקת טפטים, שאין  תשובות )אות ח(. ואמנם בספר תורת המועדים )עמ' ק

נייר או דברים אחרים על  ולא הדבקת  וכיור,  סיוד  דהיינו  לנו אלא מה שאסרו חכמים 

הקירות, ואפילו שיש בהם ציור. אבל זה לא מובן כל כך לעניות דעתי. כי רבותינו במשנה  

 ובגמרא לא אסרו סיוד וציור וכיור, אלא שהרמב"ם מבאר שמה שאמרו בית חתנות הוא 

לאו דוקא, אלא כיוצא בהן דהיינו ציור וכיור, ונטיעות העשויות להריח ולהתענג, וכמו  

ומי   שכתב הרב המגיד )שם(. ואם כן הכל בכלל מה שאמרו רבותינו בנין של שמחה, 

 הוציאו מהכלל.

 אימתי מותר לבנות ולשפץ

להכיל, ז. מה הדין באדם שזכה למשפחה מבורכת בן פורת יוסף והדירה צפופה וצרה מ

ורוצה להרחיב את דירתו, האם מותר לו לבנות בימים אלו? הדין הוא שמותר, כי הזכרנו  

מתחלה דברי הר"ן, ש"כל בנין שאינו צריך ואינו אלא לנוי והרווחה בעלמא אסור", אבל  

כאן זה צורך גדול, זה מותר. שיפוצניק אחד שאל אותי השבוע יש משפחה שהשבוע הם  

של הנמכת תקרה עם ספוטים   –ם שבשובע הזה יעשה להם שיפוצים  בחו"ל, ולכן מעוניני
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ועיצובים מיוחדים האם מותר לו, התשובה שזה אסור, כי זה לא לצורך אלא לנוי והרווחה,  

 ואף על פי שהם חילוניים, ואינם שומרים כלום, אסור לו לעושת להם.

בחזון עובדיה )עמ' קסט(  לגבי קבלן שבונה בנינים בארץ, כותב מרן הרב עובדיה זצ"ל  

שלמרות שמטרתם לריוח הכספי, מותר להם לבנות כיון שכידוע יש גם מצות ישוב ארץ  

 ישראל. 

במקרה שהתחילו שיפוצים קודם ראש חודש אב, אם עובד בקבלנות מותר להמשיך לעבוד, 

כי הוא עושה את זה על דעת עצמו. וכותב הרב בן איש חי שבכל זאת אם יכול לבקש  

לן הגוי שיפסיק לעבוד או גם לתת לו איזה סכום קטן, יעשה את זה. אבל אם הוא  מהקב

רוצה סכום גדול או שיש חשש שילך בזמן הזה לעבוד במקום אחר ולא יחזור, מותר, כי 

 הקבלן בונה על דעת עצמו.

 בין חקלאי לגנן 

רים  ח. נטיעה של שמחה אסור. אבל פרדס שנוטעים בשביל הפירות, מותר, בפרט שממה 

לפני טו' באב להרוויח שנה של ערלה, מה שאסור זה מותרות לנוי וכדומה זה אסור מראש  

 חודש אב. ואסור לנטוע פרחים מראש חודש אב עד התענית. )ש"ע ס"ב(.

שאל אותי גנן שעבודתו לטפל בגינות ציבוריות, הוא עובד בעירייה ויש גינות גדולות 

ונתיים, וביקשו ממנו אחר ראש חודש אב שכל עונה מחליפים את הפרחים בפרחים ע

לשתול פרחים בגינה הזו. הדין הוא שאם זה דבר האבד מותר, לכן כיון שהוא לא יכול  

לומר להם שאינו רוצה לעבוד, מותר לו לטפל בפרחים. )וגם לעירייה מותר להעסיק אותו, 

את העבודה  כי אם לא יעסיקו אותו, אין להם מה לעשות איתו בזמן הזה, אם לא יעשה  

יצטרכו לשלם לו משכורתו חינם, אם כן זה דבר האבד בשבילם(. וגם לפועלים זה נקרא  

דבר האבד כי אם לא יעשו יפטרו אותם מהעבודה. אבל לו יצוייר שיש דבר כזה שאפשר  

לתת להם לעבוד בדברים אחרים, כגון נקיון וטיפוח הגינות וכדומה זה עדיף. כי לא אסור  

 אלא "נטיעה".
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 שואין בימי בין המצריםני

ט. כותב מרן: מראש חודש אב לא נושאים נשים עד אחרי תשעה באב. ומקור הדברים  

בגמרא במסכת יבמות )מג ע"ב(. בחור רווק שעדיין לא קיים מצות פריה ורביה, ואם כן  

בר"ן   )הובא  גאון  האי  רב  יוסף בשם  בבית  מרן  כתב  מצוה,  נישואי  הם  אלו  נישואים 

תר להתחתן. ומרן כותב שהעולם נוהגים להחמיר בזה, משום דלא מסמנא  בתענית(, שמו

מילתא. כלומר זה לא סימן טוב. יש זמנים שהם לא טובים בכל שנה ושנה. למשם ביום 

תשעה באב חזרו המרגלים ששלח משה רבנו, ועם ישראל בכו והתלוננו. אמר להם הקדוש  

זה חרב בית ברוך הוא, הם בוכ בכיה של חינם, חייהם יבכו בכ ולכן ביום  יה לדורות. 

המקדש ונפלו בו הצרות, ובכל דור זה זמן לא טוב, לכן לא כדאי לערוך בו חתונות כי יש  

חשש שהנישואין לא יצליחו. אבל נלמד מכך שקודם לראש חודש אב אין חשש של מזל  

יר.  לא טוב חלילה לדעת מרן. אבל הרמ"א חושש מי"ז בתמוז. וכך מנהג האשכנזים להחמ

ונלמד מכאן גם לקנות צרכי החתונה של חתן שלא קיים פריה ורביה אחרי ראש חודש  

אב, מותר כיון שאפילו נישואין מותר כי זה צרכי מצוה, אלא שמחמירים כדי שיהיה במזל  

)סק"ח(. אבל הפרי   טוב. אבל לקנות צרכי חופה אפשר להקל. כך כותב המגן אברהם 

ש כותב  שם(  אברהם  )באשל  החיים מגדים  בכף  להלכה  והובא  בזה,  גם  להחמיר  נהגו 

 )סק"ל(.

כאן בארץ ישראל, בזמן מרן הרב עובדיה כשהיה רב ראשי לתל אביב, היו עושים חתונות 

במוצאי שבת, וזה כרוך בחילולי שבת גמורים כל ההכנות וכו'. הרב קרא לבעלי האולמות 

החתונות במוצאי שבת אוסיף לכם עוד עשרה ימים בעונת  ואמר להם, אם תבטלו את  

"יולי אוגוסט", שזו עונה מבוקשת, אם כולם יסכימו לכך. אחרי שהסכימו התיר להם לעשות 

מהספרדים   לאלו  רק  זה  לב  להשים  יש  אבל  אב.  חודש  ראש  עד  בתמוז  מי"ז  חתונות 

ם שבאים אשכנזים  שנוהגים להקל בזה. אבל לא לאשכנזים, ולא כמו מה שקורה לפעמי

לרבנות והעורך חופה ספרדי, משכנע אותם לעשות חופה בבין המיצרים מי"ז בתמוז עד 
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ראש חודש אב, אם מדובר בשומרי מצוות שזה מנהגם משום שזה לא סימן טוב, תניח 

  להם לעשות כמנהגם. 

 מנהג הספרדים והאשכנזים בכיבוס

יש הלכה אחת, אומר מרן: "שבוע  י. ישנה הלכה קצת מבלבלת, שכן יש שתי הלכות.  

אלא    -שחל בו ט' באב אסורים להסתפר ולכבס, אפילו אם מה שמכבס לא לובש עכשיו  

אחרי כן אסור". יש הנאה ושמחה לאדם כשהבגדים שלו מכובסים ומסודרים. יש הלכה  

ורוצה לקחת את הבגדים הללו  ומגוהצים  לו בגדים שכבר מכובסים  נוספת: אדם שיש 

בוש בשבוע שחל בו ט' באב, אסור, כי יש לו הנאה ועונג. עד כאן הדין ברור. מהארון לל

אבל ישנה עוד הלכה, הרמ"א כותב בסעיף א': "נוהגים שבעלי הברית, כלומר אבי הבן  

המוהל והסנדק לובשים בגדי שבת, אבל שאר המוזמנים לא לובשים בגדי שבת. ובכל ימי  

שבת". הרמ"א כותב שמראש חודש אב לא    החול חוץ מבעלי ברית, לא לובשים בגדי 

לובשים בגדי שבת. לעומת זאת לגבי לבישת בגדים מכובסים בזה יש מחלוקת: מרן כתב  

משבוע שחל בו אסור ללבוש, אבל מראש חודש עד התענית מותר להסתפר לכבס וגם  

 ללבוש מכובסים. ואילו הרמ"א כתב מראש חודש אסורים כל הדברים הללו.

 בת לבישת בגדי ש

יא. כעת נשאלת השאלה: כאשר הרמ"א כותב בסעיף א' שאסור לסתם אדם בלי סיבה  

  - )כמוהל וכיוצא בזה( ללבוש בגדי שבת חגיגיים, האם מה שהרמ"א אוסר מראש חודש 

אסור גם לספרדים, או שלספרדים אסור רק משבוע שחל בו? וצדדי הספק הם, הרי כתוב  

להסתפר שאסור  תענית  מסכת  בסוף  באב,   בגמרא  תשעה  בו  שחל  משבוע  ולכבס 

והאשכנזים נוהגים להוסיף מראש חודש. אם כן ממילא נאמר גם בדין שנוהגים לא ללבוש 

בגדי שבת מראש חודש, זה דווקא לפי מנהג האשכנזים שמחמירים בזה מראש חודש,  

מחמירים גם שלא ללבוש בגדי שבת.  - ובגלל שנוהגים להחמיר ולא להסתפר ולא לכבס  

ספרדים שאוסרים רק משבוע שחל בו, ממילא מותר ללבוש בגדי שבת מראש חודש  אבל ל
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קודם שבוע שחל בו. אבל משמעות האחרונים שהביאו דברי הרמ"א בשתיקה ולא כתבו 

שלדידן הספרדים מותר ללבוש עד שבוע שחל בו, יש משמעות שגם ספרדים לא לובשים 

ליח(. גם בדברי מרן הרב עובדיה בגדי שבת כבר מראש חודש. )וע"ע בהגהות איש מצ

יש כמה לשונות שכך משמע שפשוט לו שגם לספרדים לא לובשים בגדי שבת כבר מראש  

חודש. אם כך בחור או נערה שרוצים לצאת לפגישת שידוכים, בדרך כלל הרי לובשים  

בגדי שבת, וצריך לדעת אם כן, שלא ראוי לעשות פגישות בזמן הזה, כי לא לובשים בגדי 

. כמובן ודאי גם בענייני עסקים אם יש לו פגישות או ראיונות עבודה זה לא פשוט  שבת

 ללבוש בגדי שבת. 

 יום הולדת שחל בתשעת הימים 

הילולת האר"י הקדוש, והוא רוצה    -יב. אחד שאל: יש יום הולדת לאשתו ביום ה' באב  

שאוכלים    ללכת למסעדה או לקנות לה מתנה, מה הדין? הליכה למסעדה, כמובן מקום

דגים או מסעדה חלבת, אפשר להקל. אבל לגבי קניית מתנה, אמרנו שזה נקרא משא  

ומתן של שמחה. וכמו שאמרנו ילבשו בגדים רגילים, יש לפעמים כאלה שיוצאים למסעדה 

 לובשים מיטב מחלצותיהם, אבל לא לובשים בגדי שבת בימים אלו.

 שבוע שחל בו תשעה באב

תשעה באב שאסור ללבוש בגדים מכובסים? אין הכוונה לשבוע   יג. מתי זה שבוע שחל בו

שחל בו התאריך ט' באב, אלא שבוע שחל בו הצום. אם חל ט' באב ביום ראשון ודאי אין  

בשבוע שלפניו דיני שבוע שחל בו, ואם חל בשבת התאריך ט' באב, והצום נדחה ליום 

כזו )תשע"ט(, אין שבוע שחל ראשון, השבוע שלפני כן אינו שבוע שחל בו הצום. ובשנה 

לאחריו אין דין    -בו לא לפני וגם לא אחרי, השבוע שאחרי יום ראשון, אף שחל בו הצום  

 שבוע שחל בו והכל מותר. אך יש כאלה המחמירים מראש חודש כל מה שיכולים. 

 לבישת בגדים מכובסים 



 יב 
  

עשה אדם ימים  יד. בשבוע שחל בו אסור ללבוש בגד מכובס. וכותב הרב בן איש חי מה י

יקח בגדים  חמים והוא לא מסוגל בלי להחליף בגדים? לפני שיגיעו הימים של האיסור, 

וילבש כמה זמן ואז יכנס בזה קצת זיעה, וילבש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב, וזה  

 לא נקרא שהם מכובסים. יכין כמה סטים של בגדים ויוכל להחליף כל יום בלי בעיה.

 גיהוץ במכבש ובמגהץ 

טו. אסור גם לגהץ בשבוע זה. הפירוש "לגהץ" כותב הרמ"א, שמעבירים על הבגדים אבן 

חלק להחליקו. אמנם לפי זה מה יהיה הדין לגבי מגהץ? גם כן יהיה אסור לגהץ. אמנם 

מובא בפוסקים שהגיהוץ שלהם פעם היה גם מנקה, אבל הרי זה לא עיקר העניין, עיקר 

ותו ישר וזה אסור. ולא רק זה, גם אם יש לאדם בגד  העניין של הגיהוץ הוא שעושה א

שלבש אותו כבר ואחר כך גיהץ אותו גם כן אסור ללובשו, שהרי אסור ללבוש בגד מגוהץ. 

עוד כותב מורנו הרב משה ע"ה, הרי אם יש בגד שעיקר הגיהוץ בתוכו אסור, הרי אף  

מקום הוא אומר שהדין    שלבש אם כן את הבגד חצי שעה לפני כן, הוא עדיין מגוהץ. ומכל

הזה לא שייך בזמנינו, שהרי הבגדים שלנו דקים יותר, שלהם היו עבים והיו מגהצים אותם 

וגם אם לובש חצי שעה לא הולך הגיהוץ, אבל בגדים שלנו  ידי מכבש עץ מיוחד,  על 

 עדינים, ואם לובש קצת הגיהוץ הלך. אבל אם מגהץ בגדים שלבש אסור.

 בא כחתן גוערין בו

. אסור להסתפר ולכבס בשבוע שחל בו ט' באב. והרמ"א כותב שנהגו לאסור מיום י"ז  טז

בתמוז. כותב מרן ראש הישיבה שליט"א, שראוי שתלמידי חכמים ינהגו לפחות מראש  

חודש, ואומר שכך ראוי לעשות שלא להסתפר מראש חודש. הסיבה לזה, הרי תלמידי רבי  

שה או שלשים וארבעה ימים, אם כן, איך יכול  עקיבא נוהגים עליהם אבלות שלושים ושל

יום לפני תשעה    -להיות שבט' באב חרב בית המקדש ובא אדם מסתפר בערב שבת  

באב ומגיע מסופר ומסודר. וכתב הארחות חיים ועוד פוסקים שנהגו הזקנים לגעור במי  

 .שמסתפר ומגיע לט' באב כמו חתן. לכן יש ללכת להסתפר לפחות קודם ראש חודש אב



 יג 
  

 בגד חדש ללא ברכת שהחיינו 

יז. כותב מרן: כלים חדשים אסור ללבוש בשבוע זה. לכאורה מה החידוש שכותב כאן מרן  

"כלים חדשים אסור ללבוש בשבוע זה", הרי בלאו הכי כתב מרן לקמן שאסור לומר ברכת 

 שהחיינו מי"ז בתמוז? מה המיוחד במה שכותב מרן בסעיף ו' וסעיף ז' לא ללבוש בגדים 

חדשים ושאסור לייצר? התשובה לכך, שמדובר על בגדים חדשים שלא מברכים עליהם  

עוד   בו. הרמ"א מוסיף  כידוע מברכים שהחיינו רק על בגד ששמח  כי  ברכת שהחיינו, 

בגד שהוא חשוב והוא    - תנאי, לא רק שהוא שמח באופן אישי, אלא שזה דרך הבריות  

אבל אם קנה צעיף למשל, שהוא שמח בו קצת יקר, שדרך הבריות לשמוח באותו בגד.  

מאוד כי הוא רצה את הסוג הזה בדווקא, אבל אין דרך הבריות לשמוח בבגד זה, אינו  

מברך. כך כותב הרמ"א, והסכימו איתו גם הפוסקים הספרדים שספק ברכות להקל ולא  

ם מברכים שהחיינו רק בצירוף שני התנאים, שהוא שמח בו וגם שדרך אחרים להיות שמחי

בו. לכן מרן כתב לקמן בסעיף י"ז שלא מברכים שהחיינו, וכאן מוסיף שגם אם הוא בגד  

פשוט שלא מברכים עליו שהחיינו אין ללבוש בשבוע זה. כתב המשנה ברורה: ובגדים 

שאינם חשובים כל כך, שאין צריך לברך עליהם שהחיינו, כגון מנעלים חדשים ואנפילאות 

בוודאי מותר לקנותו וללובשו מי"ז בתמוז עד ראש חודש.  וכיוצא בזה מנעלים וכדומה,  

 אבל לאחר ראש חודש אין לקנות או ללבוש. 

 תיקון בגדים 

יח. כותב מרן שאסור לייצר בגדים חדשים, אם אשה רוצה לתפור בגד לילדים או לעצמה 

גדול של בגדים שצריכים  יש מלאי  מראש חודש אסור. אבל לעשות תיקונים, לפעמים 

תיקון, תוספת כפתור וכדומה, בימים האלו יש לאשה זמן שאין לתפור בו בגדים חדשים, 

 וזה הזמן שיש להם לשבת ולתקן, זה מותר. כל האיסור לתפור הוא בגדים חדשים.

 גדר דבר האבד 
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כותבים  האבד,  דבר  זה  אם  רק  חדשים.  בגדים  לקנות  אסור  שגם  הרמ"א  ומוסיף  יט. 

ה של דבר האבד, כותב הרב כף החיים, שזה דבר שלא  האחרונים שמותר. מה ההגדר

יוכל למצא אחר כך, או שלא ימצא במחיר זול, או למשל אם נקרעו נעליו ואין לו אחרות, 

יותר מדבר האבד.  זה אף  כזו,  יכול ללכת בצורה  רשאי לקנות נעליים לצרכו שכן לא 

ו, שכן כל מה שממעטין  ענייני פרנסה מותר לקנות, למשל אם קונה מלאי לצורך החנות של

במשא ומתן זה רק של שמחה אבל סתם קניות מותר לקנות. למשל חנויות של חליפות  

רוצים להתארגן   ישיבות מיד אחרי התענית  ממלאים את החנות בסחורה, מפני שבני 

מתארגנים  כן  גם  האנשים  שאר  וכן  אלו,  בימים  המלתחה  את  ממלאים  אלול,  לחודש 

ובן אם יכול, שיקנה לפני ר"ח אב, או מיד אחרי תשעה באב,  בקניות לקראת החגים. כמ

 אבל אם לא יכול, מותר.  

 אכילת בשר ושתיית יין

כ. כותב מרן: יש נוהגים לא לאכול בשר ולשתות יין מראש חודש, ויש משבוע שחל בו,  

ויש שמי"ז בתמוז כבר לא אוכלים. המנהג הוא שמראש חודש עד התענית לא אוכלים.  

נוהגים שגם ביום ראש חודש עצמו לא אוכלים, וכך נהג גם האריז"ל לא לאכול  האשכנזים  

ביום ראש חודש. אבל כותב מרן החיד"א שמנהג הספרדים לאכול בשר ולשתות יין ביום 

ראש חודש עצמו, וכל המנהג הוא להמנע מאכילת בשר מיום ב' לחודש. גם בשתיית יין  

ם יין של מצווה לא שותים, ועושים הבדלה על  יש חילוקי מנהגים, האשכנזים מקפידים שג

על בירה למשל. כל המנהג היה על יין שהוא היה מתנסך על גבי המזבח,   -חמר מדינה  

הספרדים   לדידן  אבל  מותר.  בירה  או  ערק  כגון  חריפים,  משקאות  העידו    - אבל  כבר 

נוהגים  שמנהג ירושלים לשתות יין בתשעת הימים. וכך היה המנהג אף בתוניסיה. ורק  

 להחמיר שלא לאכול בשר, וכל סוגי הבשר בכלל המנהג, גם עוף וגם בשר מלוח ומעובד.  

 בשר שנותר משבת 
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כא. אם הכינו ובישלו בשר לשבת ונשאר במוצאי שבת, נחלקו בזה האחרונים, יש כותבים  

לאסור מכיוון שסוף סוף הוא מתענג, ויש שכותבים להתיר. מרן החיד"א מצדד להקל. יש  

ויש דחיה לגמרא. ולהלכה למעשה אומרים  שהב )יז(.  יאו ראיה מהגמרא במסכת חולין 

האחרונים, אם יכול להקפיא ולשמור עד שבת או מוצאי התענית עדיף. והרוצה להקל  

בפרט בסעודה רביעית שמצאנו שיש עניין לאכול בשר יכול להקל ולאכול בשר שנשאר  

רביעית, סתם אדם עדיף שלא. בעבר   משבת, בפרט מי שמקפיד לאכול בשר בכל סעודה 

באב   לאחרי תשעה  לשמור  לקחת  אפשר  היום  אבל  מקררים  היה  לא  כי  להקל  חיפשו 

לאכול בסעודה  מי שדרכו  להקל מלבד  ראוי  לא  לכן  דבר  לזה שום  יקרה  ולא  במקרר, 

רביעית יקל. אדם שהוא חלש כגון שההמוגלובין שלו נמוך מותר, עדיף עוף אם לא יכול 

רק בשר שיאכל. יש דברים האסורים משום מראית העין, למשל אם התרטב    או צריך 

הבגד בשבת, לא יתלה אותו בשבת עצמה, כי יגידו שכיבס בשבת לכן אסור. אבל בעניין 

זה כאשר רוצה לאכול נקניק פרווה שנראה ממש כמו בשרי מותר, כי זה לא דאורייתא  

 קעג(.ון מן גליבית נאולא דרבנן רק מנהג. )וע"ע ב

 סעודת מצוה 

כב. בסעודת מצווה, כגון מילה פדיון הבן, סיום מסכת, או אירוסין, כותב הרמ"א שאוכלים  

בשר ושותים יין. אירוסין הכוונה אירוסין שבזמנם לא היו עושים הכל יחד, אלא היו עושים  

לנו  אירוסין שבהם נותנים טבעת קידושין לכלה ומברכים ברכת אשר קידשנו וכולי, אסר  

את הארוסות, והתיר לנו את המותרות לנו על ידי חופה וקידושין, שהיא ברכת האירוסין,  

לאחר מכן עושים בזמן אחר את השבע ברכות חופה ונישואין. היום בגלל תקנה שתיקנו  

חכמים בירושלים, והתפשט הדבר בכל העולם כולו, עושים הכל במעמד אחד. ובסעודה זו  

רוסין. אוכלים בשר ושותים יין, וכותב הרמ"א אבל יש לצמצם שנותנים טבעת ועושים אי

שלא להוסיף ואין לאכול בשר רק מניין מצומצם, יש אחרונים מתירים יותר, לכל מי ששייך  

לסעודה, שזה מי שגם ביום חול רגיל היה מגיע לסעודה הזו, ולא הגיע רק בגלל שרוצה 
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להכשיל, נותנים לכולם רק מאכלי  לאכול ארוחה בשרית. הרבה אחרונים כתבו כדי לא  

 דגים וכדומה. 

 עריכת 'סיום' כדי להתיר דברים האסורים 

כג. לעניין סיום מסכת יש להעיר שזה רק כשבאמת סיימו למדו כל יום דף יומי וביום הזה  

סיימו. אבל יש כאלו לומדים בישיבה, מסיימים מסכת מתחילים מסכת הבאה, אפילו לא  

לומדים מסיימים חוזרים, לא מביאים אפילו במבה, עכשיו עושים מספרים שסיימו מסכת,  

סעודה עם שירים ומחולות, כל השנה לא עשיתם סיום מסכת, רק עכשיו מחפשים תואנה  

לשמוע שירים ולאכול בשר "עוונותם על עצמותם", מחפשים תואנה לשכוח את חורבן  

 בית המקדש ודאי שאסור. 

ת או מאט לעשות סיום מסכת כדי לסיים בערב אדם שמיהר בשביל לעשות סיום מסכ

פסח לבטל תענית בכורות, יש דיון בפוסקים, יש מקלים יש מחמירים. אבל שם זה שונה,  

תענית בכורות זה קל יותר. אפילו אולי היה ראוי בזמנינו לבטל את זה, כי היום אנשים 

שיאכל בסיום הצום  חלשים ואם יתענו לא יכולים לעשות ליל הסדר כמו שצריך, גם אחרי  

נשאר חלש וגם עייף מפני שיש הרבה דברים לעשות בערב חג, יש הרבה סידורים. ולכן  

בתענית בכורות העיקר שיש טעם להקל. אבל באכילת בשר לא ראוי לעשות זאת כלל 

ועיקר, בפרט יש כאלה שמחלקים את המסכת ואין בזה סיום ולא מסכת, וזה לא סעודת  

 מצווה ואסור.

 רן "כל האוכל בשר במקום שנהגו איסור פורץ גדר הוא וינשכנו נחש". כותב מ

 מנהגי רחיצה 

כד. כותב מרן: יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש ויש שאין נמנעים אלא בשבוע שחל 

בו ט' באב ויש מי"ז בתמוז. כותב הרמ"א לצורך מצווה שרי, לכן אשה שצריכה לטבול  

מותרת לרחוץ ולטבול. יש, יש נוהגים שלא לרחוץ במים חמים, יש מתירים פניו ידיו ורגליו 
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ש כאלה אוסרים כל הגוף ומתירים פניו ידיו ורגליו בצוננים בחמים וכל הגוף בצוננים, י

 ויש אוסרים הכל גם לא גם במים צוננים. יש כאלה גם ערב שבת חזון לא רוחצים.  

אבל כל זה היה המנהג אצל האשכנזים בחו"ל כי היו בארצות הקרות. שם היה קור גדול.  

לא שייך שלא יתרחץ. להלכה  בדורנו וגם בארצות אירופה חם יותר משנים קודמות. כאן 

כל אחד ינהג כמנהגו אבל המנהג הרווח הוא כמקל ביותר, בערב שבת רוחצים בחמין 

וסבון כבכל ערב שבת, בשבוע שחל בו לא רוחצים בחמין אבל בצוננים מותר. מרן כתב  

שיש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש ויש שאין נמנעים אלא בשבוע זה ותופסים כמו  

רק בשבוע זה, וגם במה אסור לרחוץ, תופסים כדעה המקלה, שהביאור של  הדעה השניה  

נמנעים מלרחוץ דווקא ברחיצה של חמין שהיא רחיצה של תענוג נמנעים, אבל בצוננים 

מקלים. אבל הליכה לבריכה ולים זה רחיצה של תענוג, אמנם הביאו שרבי חיים פלאג'י 

קלחות והליכה לנהר לא היה עיקרה  כתב שנהגו ללכת לרחוץ בנהר, כי לא היה להם מ 

ולים הולכים בשביל תענוג ולא בשביל להתרענן   לתענוג, אבל היום שהולכים לבריכה 

ולהתרחץ, בשביל זה יש מקלחת ומזגן בבית. וחלק ממה שממעטים בשמחה שלא הולכים  

 לבריכה ולים, שזה נקרא ש עושים כיף גדול בדרך כלל, הולכים בחבורה להנות.

 על פרי חדש שהחיינו 

כה. עוד כותב מרן: יש להזהר לא לברך שהחיינו מי"ז בתמוז עד ט' באב. פשט דברי מרן  

יש חולקים מתירים לברך שהחיינו בשבת, מכל מיני   שאין חילוק בין חול לשבת. אבל 

טעמים, אולי ימות עד ט' באב, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, או שבשבת קודש מותר  

ויש אוסרים בכל. אומר החיד"א: ממרן משמע שלא מברכים גם לא  כי זה יום של שמחה.

בשבת. כך כותב גם האר"י ז"ל. בעבר היה יותר בעיה בדבר הזה כי הרבה פירות היו  

מגיעים רק בזמן הזה. למשל זכורני מילדותי לפני שנים היה הסברס מגיע רק בזמן הזה,  

רב מספר שהיו מגיעים רק בבין ואחרי תשעה באב לא היו מוצאים אותו. וגם ענבים, ה

המצרים. אבל היום יש גם לפני בין המצרים וגם אחרי תשעה באב. גם אדם שמצא פרי  
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מסויים ומאוד חושק בו, יכול לשים במקרר לשמור אותו. כמובן אם יש אילוץ לאכול פרי  

חדש, כגון אשה מעוברת שראתה איזה פרי ומאוד חפיצה בו, יכולה לאכול את הפרי כדי  

לא לפגוע בעובר, ויכולה גם לברך שהחיינו היות שכבר אוכלת. או במקרה שכותב הרמ"א,  

אם יש פדיון הבן, מברך שהחיינו ולא יקיים בלי לברך את המצווה. אבל אם יש אפשרות  

 עדיף שידחה ולא יברך בימים אלו. 

 שהחיינו על בגד חדש 

לים בברכת שהחיינו בשבתות, כו. כל זה על פרי חדש, אבל לא  לגבי בגד חדש, גם המק

אין לברך שהחיינו על בגד חדש בשבתות. הרי אף בימי העומר, שכותב מרן הרב עובדיה  

שאדם יכול לברך ברכת שהחיינו בימי העומר, זה דווקא לגבי פירות ולא על בגד חדש גם 

 לא בשבתות, אם כן קל וחומר בימי בימי בין המצרים שלא לברך.  

ם הללו יהיו להלכה ולא למעשה,  ונזכה לראות בבנין ירושלים וביאת יהי רצון שכל הדיני

 משיח צדקנו במהרה אמן ואמן.
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 סימן ב'

 הלכות תשעת הימים 

 ודין תשעה באב שחל ביום ראשון

 

 : נושאי השיעור

תספורת וגילוח. רחיצה בחמין. כיבוס בגדים. כיבוס מגבות. אכילת בשר ושתיית יין. צורך  

וקניית בגדים חדשים. נקרעו הנעליים. דבר האבד.  מצוה ביין ובבגדים מכובסים. תפירת  

קניית נעלי בד לתשעה באב. סעודה המפסקת, ודינה כשחלה בשבת. תענית חלום בשבת.  

בין השמשות של תשעה באב כיום הכיפורים. שיעור מיל. מגורים על בית הכנסת. ברכת 

עור אם ובנעלי  מבושמים  בבגדים  הלבנה  ברכת  באב.  במוצאי תשעה  עדיפה    הלבנה 

מ"ברוב עם". פדיון הבן בתשעה באב. החלפת הנעליים במוצאי שבת. תנאי שלא מקבלים 

התענית מוקדם, והדין בערב ת"ב שחל בשבת. נטילת ידים עד פרקי האצבעות. בושם 

 באדם שמזיע הרבה. מעוברות ומניקות בצום דחוי. 

 

 דיני שבוע שחל בו ת"ב 

חלקם כבר דיברנו בשיעור הקודם. ונוסיף כמה  נאמר כמה דברים בהלכות הימים הללו,  א.  

מדין הגמרא במסכת תענית )דף כ"ו ע"ב( אסור לכבס )וגם ללבוש בגדים מכובסים( הלכות.  

להסתפר ולהתגלח, רק בשבוע שחל בו תשעה באב. וכך פוסק מרן בשלחן ערוך )סימן  

חמין, רבותינו תקנ"א ס"ג(. ויש נוהגים להחמיר בכל זה מראש חודש. גם לענין רחיצה ב

הנהיגו שלא להתרחץ במים חמים בשבוע שחל בו תשעה באב, ויש מהם שהחמירו בזה  



 כ
  

רגילה, שתשעה באב חל ביום  דוקא בשנה  נוהגים  עוד מראש חודש. כל הדינים הללו 

 שלישי או חמישי. 

אבל אם תשעה באב חל ביום ראשון, או שחל בשבת ונדחה ליום ראשון כמו השנה, דעת 

השלח כל  מרן  במשך  שמותר  דהיינו  האלה,  בדברים  מחמירים  שלא  ס"ד(  )שם  ערוך  ן 

השבוע שלפני תשעה באב לכבס, ללבוש בגדים מכובסים, להסתפר ולהתרחץ במים חמים.  

וכך מנהג רוב בני ספרד. אבל לאלה שנוהגים להחמיר מראש חודש אז אין הבדל מתי חל 

, תמיד מראש חודש אסור, חוץ מיום  תשעה באב, ובין אם יש שבוע שחל בו ובין אם אין 

 ראש חודש עצמו שנהגו להקל.

 דין תספורת בתשעת הימים

ב. לגבי להסתפר ולהתגלח בשנה שאין שבוע שחל בו, מעיקר הדין מותר, אבל יש חומרא  

שלא להסתפר ולהתגלח כבר מראש חודש. הכלבו )סימן סב( כותב שהזקנים היו גוערים 

שבת חזון. בזמנם המנהג היה להסתפר בערב שבת, אבל   מאד באלה שהיו מגלחים בערב

בערב שבת חזון הזקנים לא היו נותנים לאנשים להסתפר, מחמת שהרבה פעמים תשעה 

באב חל ביום ראשון, ואם אדם יסתפר בערב שבת, הוא נכנס לצום תשעה באב מגולח 

על ערב שבת,   ונאה כמו חתן ביום חופתו. אמנם יש מקום לומר שכוונת הכלבו היא דוקא 

אבל ביום חמישי יהיה מותר, שהרי לכאורה זה מה שהכלבו כותב: שהיו מוחים בהם שלא  

להסתפר בערב שבת חזון, ומשמע שדוקא בערב שבת לא, אבל ביום חמישי אין בעיה. 

היו   לא  אם  ולכן,  שבת,  בערב  דוקא  להסתפר  המנהג  היה  בזמנם  שאמרנו,  כפי  אבל 

 ממילא כל השבוע שלפניו הם לא היו מסתפרים.מסתפרים בערב שבת, לכאורה 

ומרן ראש הישיבה שליט"א סובר שאכן ראוי לנהוג שלא להסתפר מראש חודש. והוא  

הסביר את הטעם, כי בימי העומר חכמים אסרו עלינו להסתפר במשך שלושים וארבעה  

אלף  וארבעה  וזה מפני האבל על עשרים  לעומר בבוקר.  ל"ד  יום  עד  פסח  יום, מערב 

תלמידי רבי עקיבא שנהרגו בימים הללו. ואם כן איך נתיר להסתפר מראש חודש עד  



 כא
  

תשעה באב, שבימים הללו יש אבילות על הריגת מליונים מעם ישראל?! ולכן מרן ראש  

 הישיבה סובר שראוי שכל השבוע הזה כולו לא להסתפר.

 ההבדל בין רחיצה בחמין לבין תספורת 

בזה. זה לא כמו מקלחת במים קרים שזה באמת דבר    ג. ובאמת לא כל כך קשה להחמיר

קשה, ולכן אין לאסור מתי שמותר מן הדין, ולפני שבוע שחל בו תשעה באב מותר לרחוץ  

במים חמים. ורק בשבוע שחל בו תשעה באב לא ירחץ במים חמים אלא במים קרים. יש  

קלח כל השנה  אנשים שכל השנה כולה מתקלחים במים קרים. אחד אמר לי פעם שהוא מת

כולה במים קרים, הן בקיץ והן בחורף, אמנם רוב העולם לא כך אלא מתקלחים בחורף 

במים חמים, אבל גם בזה יש כמה סוגים של אנשים. יש אחד שהוא מגיע מהעבודה אחרי  

צהריים, כשבחוץ רותח, והוא כולו נוטף מים, 'נוטפות מור עובר' )שה"ש ה' י"ג(, אז הוא  

כולו חם רותח, ובמקרה כזה לא מפריע לו כל כך מים קרים. ויש כאלה  נכנס להתקלח כש

שהם מגיעים הביתה בלילה, כשהכל נהיה יותר קר, ואז המים הקרים מפריעים יותר. לכן 

במים חמים אין צורך להחמיר מתי שהדין לא מחייב כך. אבל בתספורת, שודאי שלא  

מרן ראש הישיבה שלא כדאי שאדם    מפריע לאף אחד אם הוא יסתפר שבוע לפני כן, סובר 

 יסתפר בשבוע הזה. 

יש עוד חילוק בין תספורת לרחיצה במים חמים: אדם שמתרחץ במים חמים, ההנאה שלו  

היא רק באותו רגע שמתקלח, אז אין בעיה שאדם יתענג בשבוע שלפני תשעה באב, כי  

אחרי ראש  המקלחת לא קשורה ולא ניכרת כלל ביום תשעה באב. אבל אם אדם יסתפר  

חודש אב, נמצא שהוא מגיע לתשעה באב עצמו כשהוא נראה טוב מאד, הוא נראה כמו  

חתן, וזה לא כל כך רצוי. לכן אומר ראש הישיבה שמאד ראוי שלפחות במקרה כזה שחל  

תשעה באב במוצאי שבת, אדם לא יתגלח ולא יסתפר מראש חודש. אמנם מי שרוצה  

חזון כשבמוצאי שבת חל תשעה באב, ודאי שעדיף  להחמיר רק ביום שישי של ערב שבת  



 כב
  

שלפחות יחמיר כך, אבל מן הראוי שלא להסתפר ולא להתגלח כל השבוע כולו, וקל וחומר  

 מימי העומר.

 דין כיבוס בגדים 

ד. אמרנו שגם בדין כיבוס בגדים, מדינא דגמרא בסוף מסכת תענית )דף כ"ו ע"ב ודף כ"ט  

וכך פסק מרן בשלחן ערוך )סימן תקנא ס"ג(. ויש    ע"ב( מותר לכבס עד שבוע שחל בו.

נוהגים להחמיר בזה מראש חודש. ובארץ ישראל שהמקום חם, מרן ראש הישיבה שליט"א  

אומר שאפשר להקל גם ליוצאי ג'רבא שהחמירו בחו"ל מראש חודש )בית נאמן גליון עג(. 

לא נוהגים איסור  וממילא אם זה חל בשבת או ביום ראשון שאז אין דין שבוע שחל בו,  

 כלל בדין כיבוס בגדים חוץ מיום תשעה באב עצמו.

 דין מגבות 

ה. לגבי מגבות, מורי ורבי הגאון הרב משה לוי ע"ה )בהערות איש מצליח על המשנ"ב 

ח"ו סי' תקנא ס"ג, ונדפס גם בשו"ת תפלה למשה ח"ז סי' נא עמ' שפד( כותב שמותר  

מכובסות, מפני שבמגבות אין הנאת לבישה, ולכן  להשתמש במגבות וכדומה אפילו שהם  

זה לא נחשב שהוא לובש בגדים מכובסים. אמנם אדם רוצה שהמגבת שלו תהיה נקיה  

ויבשה, אבל זה מפני שהוא לא יכול להשתמש במגבת רטובה או מלוכלכת, כדי שלא  

איש  תרטיב ותלכלך אותו, ולכן זה לא נחשב 'הנאת לבישה'. וכך משמע בדברי הרב בן  

חי ע"ה )ש"א פ' דברים ס"ו(, שכל מה שאסור ללבוש בגדים מכובסים הוא רק בבגדים 

שאדם לובש, אבל לא במגבות וכיוצא בהן, שאותן אסור רק לכבס, אבל להשתמש במגבת 

מותר. ובשו"ת אור לציון )ח"ג פכ"ז ס"א( הצריך להכין גם מגבות שהשתמש    –מכובסת  

 "ב סי' מב(. בהם. )וע"ע בשו"ת שואל ונשאל ח

 

 



 כג
  

 אכילת בשר ושתיית יין

ו. בתשעת הימים יש לנו עוד מנהג, והוא אכילת בשר ושתיית יין, וכמו שכתב מרן בשלחן  

)סימן תקנא ס"ט( שיש נוהגים בזה מראש חודש עד התענית. ואף על פי שמרן   ערוך 

  הזכיר שם בזה שלשה סוגי מנהגים, מכל מקום כך מנהג הספרדים להחמיר מראש חודש

)כך כותב מרן החיד"א במורה באצבע סי' רלב, ושאר האחרונים(. לכן במנהג הזה אין  

  , הבדל בין שבוע שחל בו לבין שבוע שלפניו. ביום ראש חודש עצמו מותר לאכול בשר

אבל מיום שני באב אסור. ואמנם המשנה ברורה )סק נח( החמיר גם ביום ראש חודש  

האר"י )עי' בהגהות לשער הכוונות דפ"ט ע"ב(,   עצמו, וכך נוהגים האשכנזים, וכך נהג

יא( החמיר בזה. אבל מנהג  ס"ק  סי' א  )פאת השדה מע' בין המצרים  וגם בשדי חמד 

הספרדים להקל ביום ראש חודש )כה"ח ס"ק כו, שו"ת שמחת כהן חי' ש"ע שבסוה"ס סי'  

 תקנא, וחזו"ע(.

ל. אבל בשתיית יין לא  באכילת בשר, המנהג לא לאכול בשר פשט כמעט בכל עם ישרא

אבל   יין,  לשתות  לא  גם  הוא  שהמנהג  כתב  ס"ט(  תקנא  )סימן  שמרן  פי  על  אף  כך. 

האחרונים )שדי חמד מע' בין המצרים סי' א' אות ב', חזו"ע עמ' קעד( כותבים שמנהג 

ירושלים ששותים יין, וכך גם המנהג בכמה וכמה עדות מישראל שמקילים בשתיית יין  

 קוצר עמ' קכה(.)ע"ע בס' ש"ע המ

 צורך מצוה ביין ובבגדים מכובסים 

ז. האשכנזים מחמירים גם בהבדלה, והם לא שותים יין של ההבדלה אלא מביאים אותו 

לתינוק לשתות. כך כותב הרמ"א )שם ס"י(. אבל אצלנו הספרדים, גם עדות שנהגו להחמיר  

הוא מפני שזו מצוה,  בשתיית יין בתשעת הימים, מקילים לשתות יין של ההבדלה. והטעם  

ויין של מצוה מותר לשתות. וכן בברית מילה, מנהגנו שבברית מילה עושים את ברכת  

המילה על הכוס, והספרדים מתירים לשתות את היין הזה, וגם בזה מותר גם למי שלא  



 כד
  

נוהג לשתות יין בתשעת הימים. וקל וחומר למנהג בני העדות שמקילים לשתות יין אפילו  

 בלי מצוה.

רמ"א )סוף סעיף ג( כותב שלצורך מצוה מקלים בלבישת בגד מכובס. ועל פי זה כתב  ה

רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים )ח"ד סי' כט שאלה ד( שמותר ללבוש טלית קטן מכובסת. 

והוא כותב שם את הטעם, שכיון שזה צורך מצוה, מותר. וכעין זה מצינו שדבר שהוא  

ין צביעת בית. כתוב בשולחן ערוך )סי' תקנא ס"ב(  צורך מצוה מותר בדינים הללו, בד

שאסור לאדם לצבוע את ביתו בתשעת הימים, אבל הדין הוא שמותר לצבוע בית כנסת, 

ומדוע? כי זה צורך מצוה ומותר. ושם באמת זה גם מצוה דרבים. )עי' בב"י. ועי' בכה"ח 

לית קטן, שאם יש לאדם אות ל, לג. ובחזו"ע עמ' קמא(. ואומר הרב בן איש חי גם לגבי ט

טלית קטן שכבר הזיע בה הרבה, והוא רוצה לקחת טלית קטן מכובסת מותר. מפני שזו  

 טלית של מצוה, וכל דבר של מצוה מותר. 

 תפירת וקניית בגדים חדשים

אב,   מדעייל  עמרא  למשתי  דלא  דנהיגי  "נשי  הירושלמי:  את  מביא  ס"ח(  )שם  מרן  ח. 

שלא לסדר את חוטי השתי משנכנס אב, זה נחשב מנהג. מנהגא". פירוש, נשים שנוהגות  

זה לא סתם המצאות או חומרות, אלא זה מנהג שצריכים להחמיר בו. האחרונים לומדים  

זה קל וחומר. אם חוטי השתי שזה תחילת האריגה מרן כותב על אלה שנוהגים  מדין 

כותב )שם ס"ז(  להחמיר שמנהגם הוא נכון, קל וחומר שאסור לתפור בגדים ממש. הרמ"א  

שאסור גם לקנות בגדים חדשים. בגדים שיש עליהם ברכת שהחיינו, כגון חולצה, מכנסיים, 

חליפה וכיו"ב שהם בגדים חשובים, ולא רק אותו אדם שמח בהם אלא כך דרך העולם 

לשמוח כשלובשים אותם, אסור ללובשם כל בין המצרים, כדי להימנע מברכת שהחיינו 

רן כתב )שם סי"ז( שטוב להיזהר שלא לברך ברכת שהחיינו כל ימי  בבין המצרים, שכן מ

בין המצרים, ולכן לא אוכלים פירות חדשים ולא קונים בגדים חדשים. והרמ"א כאן מוסיף,  

שגם בגדים שאין עליהם ברכת שהחיינו, כגון גופיות, גרביים, נעליים וכיוצא בהם, שלא  



 כה
  

קנותם בימי בין המצרים, מיום ראש חודש  מברכים עליהם ברכת שהחיינו, ואין איסור ל

אב אסור לקנותם. והטעם לדבר הוא, מפני שבתשעה באב בטלה אבן השתיה, ואם מטעם 

זה לא מתחילים אפילו לארוג את חוטי השתי, על אחת כמה וכמה שאין לקנות ולארוג 

 בגדים מראש חודש אב.

ואף על פי שבזה לא שייך    מאותו הטעם כותב מרן )ס"ז( שאסור לייצר מנעלים מחדשים,

 חוטי שתי, שהרי נעליים עשויות מעור, על כל פנים אסור לייצרם מראש חודש.

 נקרעו הנעליים 

ט. אבל אם נקרעו לאדם הנעליים שלו, בזה ודאי מותר לקנות חדשות ולהשתמש בהן, 

וזה יותר קל מדבר האבד. אדם אחד התקשר אלי ביום שישי ואמר לי שנקרעו לבן שלו  

הנעליים, אמרתי לו שיקח את הנעליים של שבת, אבל הוא אמר לי שאין לו נעליים לשבת, 

אז מה הדין בדבר הזה? מותר, מפני שאדם לא יכול להסתדר בלי נעליים. הילד לא יכול  

להישאר כל השבוע הזה בבית בגלל שאין לו נעליים, ולכן זה יותר קל אפילו מדבר האבד  

 ומותר.

 דבר האבד 

ר את דין דבר האבד שהתירו חכמים. לדוגמא: למדנו שמראש חודש אב אסור  י. נסבי

לאדם לבנות בנין של שמחה או בנין שנועד להרווחה. אם אדם רוצה לבנות פרגולה בחצר  

שלו, אסור לו לבנות אותה מראש חודש אב, כיון שהבנין הזה לא נועד למגורים, אלא רק 

ן כזה. ובכל זאת, אם זה דבר האבד מותר. מה  תוספת להרווחה, וחכמים אסרו לבנות בני

זה דבר האבד? אם אדם הלוה לחבירו סכום של עשרת אלפים שקל, והלוה תמיד מתחמק 

מלשלם לו, כל הזמן הוא אומר לו אין לי ואין לי "לך ושוב לך ושוב ומחר אתן, ואין איתו"  

תו, ודרש ממנו את )ע"פ משלי ג' כ"ח(. יום לפני ראש חודש אב יצא לו שוב לתפוס או

הכסף שהוא חייב לו. ללוה כנראה נמאס להתחמק כל הזמן, ולכן הוא אמר לו: "שמע, כסף 

יודע לבנות, ואם יש לך עבודה לעשות,   – אין לי לשלם לך. אבל אם אתה רוצה, אני 



 כו
  

אעשה לך אותה בתמורה להלואה". המלוה הסכים, ואמר לו שבדיוק הוא מתכנן לבנות 

וא רוצה שבסוכות הוא יוכל לעשות שם סוכה, ולכן ביקש ממנו שיבנה פרגולה בחצר. ה

לו אותה עכשיו, ישים צלליות, ולפני סוכות הוא יוריד אותם וישים סכך. הלוה הסכים לזה,  

ואמר לו שמחר בבוקר הוא אצלו ועושה לו את הפרגולה. אמר לו המלוה: "מה מחר?! 

ה מראש חודש. תבוא אלי אחרי תשעה  מחר ראש חודש אב, ואסור לבנות בנין להרווח 

באב". אבל הלוה לא הסכים, אמר לו שאין לו זמן אחרי תשעה באב, כי הוא לקח על 

עצמו עבודות גדולות אחרי תשעה באב, ושלא יחשוב שיש לו כסף, אלא פשוט יש לו  

 הרבה חובות והוא צריך לשלם אותם.

שיג את אותו אדם שוב, אם בכלל. מה יעשה אותו מלוה? הוא לא יודע מתי הוא יצליח לה

ואם הוא לא יסכים לעשות את הפרגולה עכשיו, הוא כנראה מפסיד עשרת אלפים שקל,  

כי הלוה יכול להיעלם לו יחד עם הכסף שלו. האם מותר לו להסכים לעשות את הפרגולה  

עכשיו? דבר כזה נקרא דבר האבד, ואת זה חכמים התירו. גם אם אותו אחד יתן לו צ'ק, 

יש סיכויים גדולים שהצ'ק יחזור, והוא יפסיד את הכסף שלו. ]פעם מנהל בנק אמר לרב  

אחד: "תשמע הרב, אני רואה כאן בשכונה הרבה אנשים שנותנים צ'קים, והצ'קים חוזרים.  

כבוד הרב, תאמר להם שזה לא עובד ככה, תגיד להם שיתנו רק צ'ק עם כיסוי". אמר לו  

יון של הצ'קים כתבתם 'עובר ושב', ולכן לא פלא שיש  הרב: "אתם אשמים. בחלק העל

צ'קים שעוברים, ויש צ'קים ששבים"...[. לכן זה נקרא דבר האבד, ודבר האבד מותר לעשות 

 אותו.

 קניית נעלי בית לתשעה באב 

יא. אדם שרוצה לקנות נעלי בית וכיוצא כדי לנעול אותן בתשעה באב, צריך לקנותן לפני  

ם אדם נתקע בלי נעלי בית בערב תשעה באב, כתבו כמה חכמים שבוע שחל בו. אבל א

בדורנו שיכול לקנותן בערב תשעה באב ולחדש אותן בתשעה באב, כי זה לא נעליים של 

נוחות שאדם שמח בהן, אלא אלה נעליים של צער, של אבלות, ולכן מותר לחדשן אפילו  



 כז
  

ייזכר לקנות נעלי בית   ביום תשעה באב עצמו. אבל שאדם לא יעשה כך לכתחילה, שלא

רק בערב תשעה באב. אמנם בדיעבד אין איסור לחדשן בתשעה באב, אבל ודאי שלא  

כדאי לעשות כן לכתחילה, ובאמת הנעליים הללו הם לא רק של תשעה באב, שהרי כל  

אדם קונה נעלי בית גם בשביל ללכת בהן בשאר ימות השנה בתוך הבית. אבל אם אדם  

ר לקנות אותן בערב תשעה באב, וכל שכן אם חל תשעה באב  בכל זאת לא קנה, מות

 ביום ראשון, שמותר לו לחדש אותן בשבת.

 סעודה המפסקת 

  – יב. כשתשעה באב חל ביום שלישי או חמישי, יש לנו את הדינים של סעודה מפסקת  

אסור לאכול בשר ולשתות יין מדינא דגמרא, אסור לאכול שני תבשילים, צריך לשבת על 

 לא יושבים שלשה גברים לאכול יחד כדי שלא יצטרפו לזימון. הארץ ו

 סעודה מפסקת בשבת 

יג. אבל השנה שתשעה באב חל ביום ראשון, אין את הדינים של סעודה המפסקת. מרן  

)סי' תקנב ס"י( מביא את דברי הרמב"ם )תעניות פ"ה ה"ח(: "אוכל בשר ושותה יין בסעודה  

כס אפילו  שולחנו  על  ומעלה  'בעת  המפסקת,  כתב  מרן  מלכותו".  בעת  שלמה  עודת 

מלכותו', כי לשלמה המלך היתה גם תקופה לא טובה, כמו שהגמרא אומרת במסכת גיטין  

)בדף ס"ח ע"ב(, ולכן הוא אמר שיכול לאכול אפילו כמו שאכל שלמה בשעת מלכותו, ואין 

לאכול    בדבר הזה בעיה כלל ועיקר. ולכן השנה שערב תשעה באב חל בשבת, מותר לאדם

בסעודה שלישית כמה שהוא רוצה, מכל סוגי התבשילים והמינים, ואין בזה שום בעיה 

כלל, וכל בני הבית אוכלים סעודה שלישית יחד כהרגלם וכמו שצריך. )וע"ע בשו"ת שואל  

 ונשאל ח"א סי' ל"ה(. 

להם   אמרתי  'קלאסי'.  רעיון  לציבור  הצעתי  אני  "הרב,  לי:  מישהו שאמר  פגשתי  פעם 

ת כולם יתפללו מנחה גדולה, ומיד לאחר מכן ילכו הביתה לאכול סעודה שלישית  שבשב

כמו שצריך, אחרי הסעודה יש להם כמה שעות עד השקיעה, ולפני השקיעה יאכלו סעודה  



 כח
  

יהיו מסודרים, גם אכלו   מפסקת לחם וביצה או לחם ועדשים כל אחד לפי מנהגו. ככה 

סעוד אכלו  וגם  כמו שצריך,  לו סעודה שלישית  כמו שכתוב בהלכה". עניתי  ה מפסקת 

שאסור לעשות כמו שהוא אומר. והוא חשב שלא הבנתי אותו, ולכן חזר לי שוב על מה  

סעודה    –שאמר   אוכלים  כמה שעות  ואחרי  שלישית,  סעודה  אוכלים  מוקדם,  מתפללים 

מפסקת כמו מה שכתוב בהלכה. ושוב אמרתי לו שאסור. אז הוא שאל אותי למה אסור,  

 י הם לא ביטלו סעודה שלישית, כי הם כבר אכלו אותה מוקדם, אז מה הבעיה?והר

 וקראת לשבת עונג 

יד. כדי להבין למה זה אסור, נקדים הקדמה קצרה: הדין הוא שלא חייבים לאכול בשר  

מי שמתענג בדגים שיאכל דגים,   –בשבת, אלא כל אחד צריך לאכול מה שמענג אותו  

בי. כך הגמרא אומרת במסכת שבת )בדף קי"ח ע"ב(, שכל  ומי שמתענג בחלבי שיאכל חל

ויש אדם שמתענג  יש אדם שמתענג בראשי שומים,  יאכל מה שהוא מתענג בו,  אדם 

בדגים, ויש מתענגים במאכל של תרדים, כל אחד לפי מה שהוא. אמנם מצוה לאכול בשר  

ואם הוא רוצה    כי זה משמח, אבל זה לא כמו יום טוב. ביום טוב אדם חייב לאכול בשר,

פעם  חייב.  לא  לאכול בשר, אבל בשבת  כך  ואחר  לאכול חלבי  יכול  הוא  לאכול חלבי, 

מישהו אמר לי שהחמין והבשר כבדים לו מידאי, והוא לא יכול לאכול אותם, ולכן הם 

עושים בסעודה שניה סעודה חלבית. זה לא לכתחלה, אבל בלית ברירה זה בסדר. היום  

דבר מצוי, ואנשים מתענגים בהם כמוצאי שלל רב. כל זה דוקא  מסעדות חלביות הפכו ל

אם אדם לא אוכל בשר בגלל שקשה לו או שהוא לא אוהב או מסיבות אחרות, אבל אדם  

שרגיל ואוהב לאכול בשר, אסור לו להמנע מאכילת בשר מחמת האבלות. והדבר הזה  

רוצה להצטער    מסור לשמים, אם אדם לא אוכל בגלל שהוא לא אוהב או בגלל שהוא

 בשבת.

 תענית חלום בשבת 



 כט
  

טו. ודוגמא לדבר הזה, כתוב בגמרא במסכת שבת )בדף יא ע"א(: "אמר רבא בר מחסיא  

אדם שחלם חלום   –אמר רב חמא בר גוריא אמר רב, יפה תענית לחלום כאש לנעורת"  

 לא טוב, צריך להתענות. והתענית הזו היא כמו 'אש לנעורת', כמו אש שנתפסת בנעורת 

ומתלקחת במהירות, כך התענית יפה לחלום, והיא שורפת את כל המזיקים. "אמר רב  

צריך להתענות דוקא בו ביום, כי כל    –חסדא: ובו ביום. ואמר רב יוסף: אפילו בשבת"  

החוזק של התענית הוא דוקא ביום שהוא חלם בו את החלום, ולכן אפילו אם חלם חלום  

יכול להתענות בשבת   כדי לבטל את ההשפעה של החלום. אבל ביום  לא טוב בשבת, 

 ראשון עליו להתענות שוב, כדי לכפר על מה שהתענה בשבת.

 יום לשעה 

טז. אדם שלאחר סעודה שניה הלך להתפלל מנחה ולשמוע שיעורי תורה, חזר לביתו, אכל 

סעודה שלישית, סיים לאכול בשעה חמש, ולאחר הסעודה הלך לישון. אחרי שעה הוא קם  

כולו, הוא חלם חלום לא טוב. הרמ"א )סי' רפח ס"ד( כותב שעליו לצום באותו מבועת  

 היום, ומחר עליו לצום כל היום כולו על זה שהתענה בשבת.

צריך   הוא  מה  על  כן  ואם  רק שעה אחת בשבת,  צם  הוא  הרי  מובן.  לא  זה  ולכאורה 

יה אוכל  להתענות ביום ראשון, על זה שלא אכל ולא שתה שעה אחת?! מילא אם לא ה

סעודה שלישית, הייתי אולי מבין שהוא צריך לצום בגלל שביטל סעודה שלישית, אבל  

הוא כבר אכל סעודה שלישית, אז למה צריך לצום? וכי אדם צריך כל הזמן לאכול בבחינת  

 "לא פסיק פומיה מגירסא"?! צריך כל הזמן לשתות?! 

ב לשתות מים עשרים וארבע מסבירים האחרונים )מ"ב סקי"ד( כך: אמנם אתה לא מחוי

שעות בשבת, אתה לא מחויב כל הזמן לאכול, ואם אתה לא אוכל כי אין לך חשק לאכול 

זו עבירה, ובגלל   –אז לא קרה שום דבר, אבל אם אתה לא אוכל כי אתה רוצה לצום  

 שעשית עבירה אתה צריך להתענות מחר על מה שהתענית בשבת שעה.



 ל 
  

ת כמו שהציע אותו אחד. זה תלוי למה אתה לא אוכל  ומכאן התשובה מדוע אסור לעשו

בשר בסעודה שלישית, אם אתה לא אוכל בשר כי כבד לך בשר, אם אתה מעדיף לאכול  

לבריאות, תאכל לחם וטונה וסלטים, אין בעיה,    –לחם וטונה כי אתה יותר מסתדר עם זה  

לא רוצה לאכול לא צריך יותר מזה. אבל אם אתה עושה את זה מחמת האבלות, אם אתה  

בשר עכשיו כי ממש בשעה הזאת )בין הערביים של תשעה באב( נכנסו האויבים והציתו 

זה כבר אסור. בשבת אתה צריך לשכוח מכל האבלות, אתה צריך לאכול    –אש בהיכל  

ולשתות כרגיל, לחשוב כאילו לא קיים תשעה באב. ורק במוצאי שבת אתה צריך לנהוג 

 לו שאסור, וצריך לאכול ולשתות כרגיל.מנהגי אבלות. לכן אמרתי 

 בין השמשות של תשעה באב כיום הכיפורים 

יז. אמנם צריך לשים לב לגמור לאכול ולשתות ולעשות מים אחרונים לפני השקיעה, כי  

מרן )בסימן תקנג ס"ב( כותב שתשעה באב אין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות  

דגיש 'כיום הכיפורים'?  כוונתו שלא נאמר שבגלל  שלו אסור כיום הכיפורים. למה מרן מ

שצום תשעה באב הוא מדרבנן אז נקל בבין השמשות שלו בגלל שספיקא דרבנן לקולא,  

 אלא הוא אומר: 'אסור כיום הכיפורים'. 

לגבי דברי מרן הללו יש עוד הלכה אחרת. לכאורה הצום יוצא בצאת הכוכבים, ואין ענין 

כמו   דקות  להוסיף על הצום  הצום כמה  מוסיפים על  הכיפורים אנחנו  ביום  רק  בשבת. 

מהחול, כיון שהתורה אמרה שצריך להוסיף מחול על הקודש, אבל בצום שהוא מדרבנן,  

 אין שום ענין להוסיף כמה דקות על הצום.

 שיעור מיל 

יח. אבל יש לנו ענין אחר. נפסק להלכה שזמן בין השמשות הוא שלושת רבעי מיל, ומה  

ור של הזמן הזה? הרב תרומת הדשן )סי' קסז( כותב שהמיל הוא שמונה עשרה  השיע

דקות, ואם כן שלושת רבעי מיל זה שלוש עשרה וחצי דקות. בקיץ זה קצת יותר, כי מונים  

לפי שעות זמניות, וכיון שהיום יותר ארוך, שעה זמנית היא יותר ארוכה, ולכן כל דקה  



 לא 
  

ו יותר מדקה רגילה,  יוצא בערך חמש עשרה דקות. ומרן בהלכות זמנית היא קצת  זה 

מליחה )סי' סט ס"ו( פוסק כדברי הרב תרומת הדשן. הוא כותב ששיעור מיל הוא 'שליש  

השעה פחות אחד חלקי שלושים בשעה'. שליש השעה זה עשרים דקות, ופחות אחד חלקי  

רבעים שלושים בשעה זה שתי דקות, ואם כן יוצא לך שזה שמונה עשרה דקות. שלושה  

מזה יוצא שלוש עשרה וחצי דקות, ובקיץ זה קצת יותר ארוך וזה יוצא בערך רבע שעה.  

אלה דברי מרן. מרן ראש הישיבה שליט"א מביא שדברי תרומת הדשן הם נגד הרמב"ם, 

 ואם יש לנו את דברי תרומת הדשן מכאן ודברי הרמב"ם מכאן, פוסקים כדעת הרמב"ם.

 מגורים על גבי בית כנסת 

קנא סי"ב( פסק כדברי מהרי"ק    מן)סי  בשלחן ערוך  כיוצא בזה מצינו גם בענין אחר. מרן

( הביאו את תשובת , ועודשאסר לגור מעל בית הכנסת, אבל האחרונים )עיין מ"ב סק"מ

הרמב"ם שהתיר לגור מעל בית הכנסת, ויכול לעשות בה כל חפצו כמו דירה רגילה, ורק  

ול לישון.  אסור  ההיכל  מקום  ואפילו מעל  הרמב"ם,  כדברי  שהלכה  האחרונים  הסיקו  כן 

 שבשולחן ערוך פסק אחרת, אם היה רואה את תשובת הרמב"ם היה חוזר בו.

 דעת הרמב"ם בשיעור מיל

ואומר מרן ראש הישיבה שליט"א שאותו דבר בדין הזה, בדברי הרמב"ם )בפיה"מ על  

ת, אלא עשרים וארבע פסחים פ"ג מ"ב( מבואר להדיא שהמיל זה לא שמונה עשרה דקו

דקות, והגר"א )או"ח סי' תנט סק"ה( כותב שלהלכה השיעור הוא עשרים ושתיים וחצי 

דקות, לכן לפי זה יוצא שלא נכון לעשות את בין השמשות שלוש עשרה וחצי דקות, בין  

 להחמיר ובין להקל. אמנם להחמיר אתה תמיד יכול, אבל אין להקל בענין הזה.

הרבה מאד דברים. למשל, כשאדם קורא קריאת שמע של ערבית, יש בזה נפקא מינה ל

לדעת מרן ראש הישיבה נכון להמתין לאחר השקיעה שמונה עשרה דקות זמניות )שזה  

ואז לקרוא קריאת שמע. בחורף שמונה עשרה   שלושה רבעים מעשרים וארבע דקות(, 

ת דקות, מכסימום דקות זמניות יוצא בערך שש עשרה דקות, ובקיץ יוצא בערך עשרים ואח



 לב 
  

כמעט עשרים ושתים דקות בשיא הקיץ. ולכן גם בצום רגיל, אנחנו ממתינים עד שיעבור  

 בין השמשות, מחכים בערך עשרים ואחת דקות, ואז יוצא הצום ואפשר לאכול ולשתות.

 עד שיצא הספק מליבנו 

 יט. אבל בתשעה באב מרן ראש הישיבה שליט"א אומר להמתין שלשים ושש דקות. מה

יציאת השבת שכתובים בלוחות הם לא אחרי שמונה   זמני  הטעם לכך? אם נשים לב, 

עשרה דקות מהשקיעה, אלא רק לאחר שלושים ושש דקות. למשל אם השקיעה בשעה 

, שזה אומר ארבעים ואחת 20:24, זמן צאת השבת שכתוב בלוחות הוא רק בשעה  19:43

לאחר   כי  כך?  עושים  הם  מדוע  השקיעה.  לאחר  רואים  דקות  לא  דקות  עשרה  שמונה 

את   שנראה  עד  ממתינים  ולכן  דקות,  ושש  שלושים  לאחר  רק  אותם  ורואים  כוכבים, 

הכוכבים בפועל, ולאחר מכן ממתינים עוד קצת כדי להוסיף מחול על הקודש. אמנם אין  

 זה מן הדין, אבל היום כולם נוהגים כך, ואף אחד לא משנה.

ומות שלושים ושש דקות, שזה שיעור שני מילים מטעם זה האשכנזים עושים את כל הצ

)או מיל וחצי לדעת הרמב"ם(, כי הם אומרים שלפני כן לא מספיק רואים את הכוכבים, 

ורוצים להוציא את הצום בזמן שממש נראה לעין שיצאו הכוכבים. אבל אנחנו הספרדים  

 לא מחמירים כך בשאר הצומות. 

החמיר כמו האשכנזים. וטעמו הוא מפני  אבל בתשעה באב, מרן ראש הישיבה כותב ל

שמרן כותב 'בין השמשות שלו אסור כיום כיפור', ומשמע שמחמירים בו עד שיצא הספק  

מליבו בודאי. בשאר הצומות אין צורך להחמיר כמו האשכנזים, כיון שהם מדרבנן, אבל 

גם   בצום תשעה באב, כיון שמרן כתב להחמיר בו כמו ביום כיפור, לכן כדאי להחמיר

בדבר הזה ולהמתין עד שלושים ושש דקות כדי שיהיו הכוכבים נראים לעינינו, אפילו שגם  

 הוא מדרבנן. 

נכתב בלוח שנה  )וכך  מורה מרן ראש הישיבה שליט"א  וחלשים  לחולים  פנים,  כל  על 

שבהוצאת הישיבה( שהם יכולים להוציא את הצום עשרים ושתים דקות לאחר השקיעה,  
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אין להחמ היום בערך כי עליהם  זמניות, שזה  ולכן הם מחכים שמונה עשרה דקות  יר, 

עשרים ואחת דקות, ועוד דקה או שתים כי הזמנים שכתובים בלוח הם לפי אופק תל אביב,  

 ולא תמיד זה אותו דבר בדיוק גם לכל מקום.

 כיפור יום צאת הצום ב

נו תם, וזה כ. במוצאי יום כיפור, מרן הרב עובדיה ע"ה אומר שטוב להמתין עד זמן רב 

למרות שכל היום כולו מתפללים ובמוצאי הצום כולם כבר עייפים, אף על פי כן היה אומר  

לחכות לזמן רבנו תם )בתוס' שבת ל"ה ע"א פסחים צ"ד ע"א( וזה למרות שהמנהג בכל  

עדות המזרח הוא לא להמתין לרבנו תם. אמנם מרן )בסימן רסא( פוסק כרבנו תם, אבל 

מקומות. ואף על פי כן, אומר מרן הרב עובדיה שכדאי להחמיר כרבנו לא נהגו כך בהרבה  

תם, להמתין שבעים ושתים דקות, ולהוסיף דקה אחת לתוספת יום הכפורים )חזו"ע ימים 

נוראים עמ' שפח(. אז כאן ראש הישיבה לא אמר לחכות שבעים ושתים דקות אלא רק  

לאח בלבד  דקות  עשרה  ארבע  שזה  דקות,  ושש  שלושים  שכתוב עד  הכוכבים  צאת  ר 

 בהלכה.

 ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב

שמגיעים  ועד  הלבנה,  ברכת  ומברכים  ערבית  שגומרים  עד  הרי  קשה,  כך  כל  לא  וזה 

הביתה כבר עובר הזמן הזה. אמנם הרב משנה ברורה בהלכות ברכת הלבנה )סי' תכ"ו 

דם לא יגיע לברכת ס"ק י"א( כותב שכדאי שאדם יטעם משהו קודם ברכת הלבנה, כדי שא

הלבנה מתוך צום. וכך כתב גם הרב ברית כהונה )מע' ת' אות לא(. ויש מקומות בבני 

ברק שלאחר ערבית הציבור הולכים כל אחד לביתו, מתקלחים, מחליפים בגדים, לובשים 

חליפה, נועלים נעליים רגילות, ורק אז הולכים לברכת הלבנה, כדי שבברכת הלבנה הם  

וייראו טוב, ולכן הם לא מברכים ברכת הלבנה אחרי ערבית. אבל רוב יהיו מבושמים  

העולם לא עושים כך, אלא מברכים ברכת הלבנה מיד, ואם יעשו כך יתכן שישכחו לגמרי 

מברכת הלבנה. וגם אם מברכים תיכף יש "ברוב עם הדרת מלך", וזה עדיף מלהמתין  
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וללבוש נעלים, ולברך בלי ברוב עם, כך כותב   בשער הציון שם )אות ט. וע"ע לטעום 

בחזו"ע ד' תעניות עמ' תיא תיב(. וכיון שגם כך עובר הרבה זמן עד שמגיע לביתו, לכן 

אם יש לאדם ספק מה לעשות, האם לטעום משהו או להמתין עוד ארבע עשרה דקות כדי  

שיעברו שלושים ושש דקות, יברך בינתיים ברכת הלבנה ועד שיגיע לביתו יעברו ארבע 

 ה דקות. עשר

 הבדלה בצאת הצום 

כא. השנה שהצום חל ביום ראשון, במוצאי הצום יש הבדלה, ובלי הבדלה אסור לאכול  

ולשתות כלום. במוצאי שבת לא מבדילים על הכוס, אלא רק מברכים ברכת בורא מאורי  

האש, ואת ההבדלה עושים לאחר צאת הצום. אגב, בליל תשעה באב עצמו, כשאדם חוזר  

צריך לומר לאשה ולבנות לברך בורא מאורי האש. וקודם כל יאמרו 'ברוך  לביתו, הוא  

המבדיל בין קודש לחול', ואחר כך יברכו בורא מאורי האש. אנחנו מברכים את הברכה  

הזו לפני שאנחנו מתחילים את הקינות, אבל הנשים שלא נמצאות בבית הכנסת צריכות  

נו יכול לברך במוצאי הצום כשעושים  לברך אותה בבית, ומי שלא בירך במוצאי שבת, אי

 הבדלה על הכוס, כיון שמברכים את הברכה הזו במוצאי שבת בלבד.

 פדיון הבן בתשעה באב 

כב. אדם שיש לו פדיון הבן ביום תשעה באב, ודאי שאינו פטור מהצום, ויעשה כך: יתחילו 

אז נשאר  תפילת מנחה קצת מוקדם, בערך חמישים דקות לפני השקיעה, יגמרו מנחה, ו

זמן בריווח לעשות את הפדיון לפני השקיעה. לאחר מכן בבין השמשות יאמרו את פסוקי  

הנחמה, יתפללו ערבית, יברכו ברכת הלבנה, ואז כבר הגיע צאת הצום, ויכולים לעשות 

סעודה לכל המשתתפים כמו שצריך. רק יש לשים לב שלא יקדימו את מנחה יותר מדי,  

העמידה של מנחה בזמן של חצי שעה לפני השקיעה, כדי   כי צריך להתפלל את תפילת

שיוכלו לברך ברכת כהנים קודם השקיעה. אם עושים כך, הכל מסתדר ברווח ובלי לחץ, 

כי מתחילים קרבנות חמישים דקות לפני השקיעה, ואחר כך קוראים את הקריאה בתורה  
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שר לברך ברכת ואת ההפטרה, ואז מתחילים עמידה בתוך חצי שעה לפני השקיעה ואפ 

כהנים, ומסיימים מנחה אחרי רבע שעה, ויוצא שיש לך בערך עוד רבע שעה עד השקיעה, 

 ואז אפשר לעשות את הפדיון ברווח.

 החלפת הנעליים במוצאי שבת

כג. במוצאי שבת ממתינים עד שתצא השבת, ואז אומרים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', 

אב. וראוי שאדם יחלוץ את הנעליים וינעל את  ומחליפים נעליים לנעליים של תשעה ב 

נעלי הבית בלי לנגוע בהן, כי אם יגע בהן בידיו, הוא יצטרך לעשות נטילת ידים, וגם 

בנעלי בד של תשעה באב צריך נטילה, וכמו שכתב הרב בן איש חי )ש"א פרשת דברים 

אם אדם  אות כא(. ויש להימנע כמה שאפשר מלרחוץ ידים ביום תשעה באב. אבל גם  

נגע בהן, הוא לא צריך ליטול את כל היד שלו, אלא אך ורק את המקום שנגע בהן, כיון  

שרק אותו מקום לא נקי מחמת שנגע בנעל. כך העיקר להלכה, ולא כמו מי שכתב אחרת. 

ואם אין לו מים, יכול לנקות את הידים בכל דבר שמתנקות בו, שזה לחכך את ידיו בקיר 

 או בבגדים. 

 לים את התענית מוקדם תנאי מקב

כד. מרן בשלחן ערוך )בסימן תקנג ס"א( כותב, שאדם שקיבל עליו במפורש את התענית,  

זה נחשב לו צום, ואסור לו לאכול ולשתות אפילו שעדיין לא הגיעה השקיעה. אבל אם  

הוא לא קיבל תענית בפיו, אפילו שסיים לאכול ואין בדעתו לאכול עוד, יכול לחזור ולאכול  

נוספת. אבל המשנה ברורה )סק"ב( כותב שראוי לאדם שיאמר במפורש שהוא לא    פעם

מקבל על עצמו את התענית לפני הזמן, כיון שיש קצת ספק האם קבלה בלב נחשבת 

קבלה או לא, וכן יש ספק מהי ההגדרה של קבלה, ואם כן כשהוא גומר לאכול הוא נכנס  

כל עוד. לכן עדיף שיאמר במפורש "אני לספק כיון שזה כמו שהוא מקבל בלב שהוא לא יא

 לא מקבל על עצמי את התענית עד השקיעה".

 בשבת אין צורך בכך
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זה דוקא אם חל תשעה באב ביום רגיל, אבל כשזה חל ביום ראשון כמו   כה. אבל כל 

השנה, אז לא צריך לומר במפורש בסעודה שלישית שאתה לא מקבל את התענית, והטעם  

להתענות, אז מן הסתם לא קיבלת על עצמך את התענית. ולכן הוא מפני שבשבת אסור  

אדם שגמר סעודה שלישית, אז ודאי שהוא לא קיבל עליו את התענית כי עדיין שבת, 

 ולכן כל עוד שלא הגיעה השקיעה, אפשר לאכול ולשתות )כה"ח שם אות ו(.

 להוסיף דקה או שתים לחומרא

ות שאין מצוה להוסיף על הצום, כדאי תמיד כו. לא כדאי להמתין עד הדקה האחרונה. למר

להוסיף דקה או שתים לפני או אחרי הזמן שכתוב לחומרא. כי לא תמיד הזמנים שכתובים 

וגם אם לדוגמא הלוח כתוב לפי אופק תל אביב, לא בטוח שזה   בלוחות הם מדוייקים, 

לאחר מ או  כן  לפני  דקה  זה  לפעמים  והסביבה, אלא  דן  גוש  לכל  זמנים  וגם אותם  כן, 

לפעמים יכול להיות שהשעון שלך לא מדוייק עד הסוף, ולכן אל תחכה עד הרגע האחרון.  

ולא רק בענין הזה של הצום, אלא בכל הענינים כולם, הן בכניסת שבת, הן ביציאת שבת,  

הן בקריאת שמע וכל כיוצא בזה, כדאי תמיד לקחת לפחות דקה אחת לחומרא. אבל אם  

לפני השקיעה ואתה רוצה לאכול או לשתות, אז זה לא כמו ביום גמרת סעודה כמה דקות  

חול שראוי להחמיר כי אולי קיבלת על עצמך את התענית, אלא כאן בגלל שזה שבת  

 אומרים שמן הסתם אדם לא קיבל עליו עדיין את התענית. 

 נטילת ידים עד פרקי האצבעות

כז. יש מחלוקת בהלכות נטילת ידים, האם צריך ליטול ידים עד פרקי האצבעות או עד  

ימות השנה   ואמנם בשאר  ומעיקר הדין מספיק עד פרקי האצבעות,  הפרק של הזרוע, 

ויום  אנחנו מחמירים כמו הדעות שסוברים שצריך עד פרק הזרוע, אבל בתשעה באב 

, מכיון שזו חומרא שמביאה לידי קולא, שכן  כיפור איננו יכולים להחמיר נגד עיקר הדין

על ידי שאדם עושה כך הוא עובר על איסור רחיצה, ולכן בתשעה באב ויום כיפור צריך  

ליטול כמו עיקר הדין עד פרקי האצבעות. וכמו שכותב מרן בשלחן ערוך )סימן תקנ"ד  
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מהשירותים,    בנטילת ידים של הבוקר, לאחר יציאה  –ס"י(. ודין זה שייך בכל הנטילות  

לאחר נגיעה במקומות מכוסים וכן כל כיוצא באלו, צריך ליטול ידיו עד קשרי האצבעות 

בלבד. ]ולגבי נטילה לכהן לברכת כהנים, דעת כמה פוסקים שיכול ליטול כל היד כדרכו.  

)עי' בכה"ח סימן תריג ס"ק ט, ובשו"ת תפלה למשה ח"ב סימן כט אות ג' ובשו"ת אור  

סי"ב(. וגם לגבי נטילה לאכילה לחולה וכדומה מי שצריך לאכול, דעת מרן    לציון ח"ג פכ"ט 

 הרב עובדיה )בחזון עובדיה עמ' רצב( שיטול כדרכו עד סוף הזרוע[. 

אבל אם היד שלו התלכלכה, יכול לשטוף את כל הלכלוך שביד, ואפילו שהלכלוך נמצא 

, למרות שבדרך כלל אסור  אחרי קשרי האצבעות. וכן אם אדם רוצה לשטוף ידים עם סבון

בגלל שזה נחשב כמו סיכה, אבל אם יש לו צורך כגון שהתלכלך וכדומה זה מותר. וגם 

אדם שיש לו לפלוף בעינים, כותב מרן בשלחן ערוך )סי' תקנד סי"א( שאחרי נטילת ידים 

שחרית, לאחר שניגב את הידים ועדיין לחות קצת, מעביר אותם על גבי עיניו, ואם היה 

וף על גבי עיניו ודרכו לרוחצם במים, רוחץ ומעבירו ואינו חושש, שזה כמו טיט וצואה  לפל

שרוחץ כדרכו בתעשה באב ואינו חושש. זה דברי מרן. וכותב בשו"ת אור לציון )ח"ג 

 פכ"ט סי"ג ד"ה וכל( שיכול גם לשטוף עם סבון. )וע"ע בחזו"ע אבילות ח"ב עמ' קסט(. 

 בושם באדם שמזיע הרבה

ם שביום תשעה באב מזיע הרבה, כל הבגדים שלו 'נוטפות מור עובר' )שיר השירים  כח. אד

ה' יג(, מה יעשה, הרי אסור לו להחליף לבגדים מכובסים, ומצד שני, יש את כבוד הבריות,  

וגדול כבוד הבריות. אם הוא מדמיין ורק נראה לו שהוא מזיע כל כך, אז לכל היותר שישב  

וכך ל יגרום לאנשים צער. אבל אנחנו מדברים על אנשים לא  בצד רחוק מהאנשים,  א 

 מדומיינים, הוא באמת מזיע, מקיר לקיר, מה יעשה? 

הדין הוא שמותר להטיף מעט בושם, כי זה רק להעביר את הזוהמא. וכך פוסק מרן הרב  

עובדיה )חזו"ע ד' תעניות עמ' רצה(. ומצינו כך בעוד מקומות, למשל, אסור לאדם למרוח  

ם בתשעה באב, מפני שזה סיכה שהיא אחד מחמשת העינויים. אבל אדם שיש לו קרם ידי
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פצעים ויובש באצבעות, כל היד שלו חתכים, זה מותר. מפני שזה רק להעביר את היובש  

או את הפצעים ואינו עושה כן להנאה. לכן גם במקרה שהזכרנו פוסק מרן הרב עובדיה  

, שהבושם רק יהיה משקל כנגד הריח  שבמקום שזה רק להעביר את הזוהמא זה מותר

הרע. והטוב ביותר שאדם תמיד יכין בגדים נוספים למקרה הצורך, וכך גם אם ייווצר מצב 

 שהבגדים שלו ספגו ריח לא נעים, יהיו לו בגדים אחרים להחליף, וכך הוא מונע חילול ה'.

 מעוברות ומניקות 

כט. בצום שאינו דחוי, כתב מרן בשלחן ערוך )סימן תקנד ס"ה ס"ו( שמעוברות ומיניקות 

חייבות לצום, ורק אשה שהיא תוך שלושים יום ללידתה פטורה מהצום. )אלא אם כן יש  

לה דימום או בעיות או כל מיני חולשות וחששות, תתייעץ תמיד עם רופא ירא שמים ועל  

בחזו"ע ד' תעניות עמ' רפח ושו"ת יחו"ד ח"ז ס"ס עג ושו"ת  פי זה תתענה או תאכל. וע"ע  

יביע אומר חי"א חאו"ח סי' נז אות ב. ובשו"ת אור לציון פכ"ט ס"ב(. ביום כיפור אשה  

יולדת פטורה מהצום דוקא בשבעים ושתים השעות הראשונות שלאחר הלידה. כלומר  

ביום כיפור עד שתים   שאם היא ילדה ביום ז' בתשרי בשתים בצהרים, מותר לה לאכול

בצהרים, שבעים ושתים שעות בדיוק מעת לעת, ואם היא ילדה ביום ז' בתשרי בשמונה  

בבוקר, יכולה לאכול ביום כיפור עד שמונה בבוקר, שבעים ושתים שעות בדיוק. בתשעה 

באב יש קולא יותר גדולה, שהיא פטורה מהצום כל עוד שהיא בתוך חודש ללידתה, כל  

יום מלאים מותר לה לאכול. ובצומות רגילים, נשים מעוברות   עוד שלא עברו שלושים 

)אפילו מתחילת ההריון( ונשים מניקות פטורות מהצום לגמרי. )עי' לרמ"א בסימן תקנ 

 ס"א, ובאחרונים(.  

 רות ומניקות מתענות בתשעה באב דחויאם מעוב

אבל בתשעה באב דחוי, נחלקו פוסקי הדור האחרון האם מעוברות ומיניקות פטורות  ל.  

בדיה בכמה מקומות )שו"ת יביע אומר חי"א סי' נז, שו"ת  מהצום או שחייבות. מרן הרב עו

יחוה דעת ח"ז סי' עג, חזו"ע ד' תעניות עמ' ס'. וע"ע ביבי"א ח"ה חאו"ח סי' מ אות ה  
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ואילך, ובשו"ת יחו"ד ח"ג סי' מ'( פסק להקל. ולמד זאת מקל וחומר מבעלי הברית. כפי  

ם שיש לו ברית או חתן באחד שהזכרנו, אשה מעוברת פטורה בכל שאר הצומות, אבל אד

הצומות הוא חייב להתענות, מפני שהשמחה שלו זה יום טוב של יחיד, ואילו התענית זה 

אבל של ציבור, ולא יבוא רגל של יחיד וידחה אבל של רבים. ועוד טעם, בגלל שכתוב 

בפסוק 'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וגו' אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי', 

ויתענה עם הציבור. כך ו לכן אנחנו אומרים לו שיעלה את ירושלים על ראש שמחתו, 

 כותב הריטב"א )תענית ל' ע"ב(. והביא דבריו הרב ביאור הלכה )בתחלת סימן תקמט(.

לומד מרן הרב עובדיה כך: אם בצום רגיל, אשה מעוברת פטורה מלהתענות ואילו חתן 

י, שמרן כותב )סי' תקנט ס"ט( שבעלי הברית  ובעל ברית חייבים, בצום תשעה באב דחו

יכולים להתפלל מנחה גדולה ולאכול אחר כך, לא כל שכן שאשה מעוברת שיותר קלה  

 מהם, תהיה מותרת?! 

אתמול בא אלי מישהו, אמר לי שאשתו בהריון ראשון בחודש השישי, וקשה לה מאד  

צום, והיא שאלה את הרופא ואמר לה שאין שום  לאכול בתשעה באב, היא מאד רוצה ל

השבתי לו שבודאי שאין בזה איסור, כל עוד  .חשש סכנה אם תצום. האם מותר לה לצום

 שהרופא אומר שאינה מסוכנת.  

אשה מעוברת פטורה מלהתענות בתשעה באב מרן הגר"ע יוסף שלעומת דעת  ובאמת  

הישיבה  ראש  . וכן דעת מרן  שהיא חייבת לצוםכ"ז ס"ב(  אור לציון )ח"ג פהגאון  דעת  דחוי,  

 )בשו"ת בית נאמן חלק ב'(.שליט"א 

כשהצום חל ביום ראשון לא כל כך קשה לצום אותו, כי בשבת אוכלים הרבה, ולכן ביום ו

בגלל שהם ראשון לא כל כך דחוף לאנשים לאכול. יש הרבה אנשים שצמים כל יום ראשון,  

 חייבים להוריד משהו ממה שאכלו בשבת.  

 להקפיד על שתיה מרובה 
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לא. אבל כדאי להקפיד על שני דברים: דבר ראשון, עיקר הבעיה של אשה מעוברת הוא  

החוסר במים, כשיש חוסר במים זה גורם לצירים מוקדמים, וזה לא טוב לאשה. אם חסר  

ה לקבל מכת חום, להתייבש, ואז גם אם יביאו לו בקבוק מים זה  לאדם מים, הוא יכול חליל 

לא יעזור, מפני שהאיברים הפנימיים שבתוך הגוף כבר התייבשו. במקרה כזה מחברים 

אותו לאינפוזיה כדי להחדיר נוזלים לאיברים והלואי שיינצל, זה לא פשוט בכלל. לכן אדם  

סתדר והוא לא כל כך צמא, זה לא  שצריך שתייה, אפילו שהוא אומר לך שהוא יכול לה

אומר כלום, כי הגוף חלילה יכול להתייבש והוא לא מרגיש את זה. יש כאלה בערב הצום 

שותים הרבה מאד מים, וזה דבר מיותר, כי הגוף לא יכול לקבל כל כך הרבה בבת אחת, 

לא  כלום.  שלא עשה  ונמצא  הכל בחזרה,  ומפריש  לשירותים  נכנס  הוא  כך  אחר  ומיד 

שות כך, אלא יומים שלושה לפני הצום צריך להקפיד לשתות הרבה מים, כדי שהגוף  לע

יהיה רווי, ואז הוא כמו ספוג שהוא מלא במים, ואם הוא לא יקבל מים יום אחד בלבד, לא  

 יקרה לו כלום.

דבר נוסף, צריך לומר לאשה שביום הצום לא תלך לשום מקום, לא לבית הכנסת ולא 

תישאר בבית, תדליק את המזגן במשך כל הצום, תשכב במיטה ולא  לקברי צדיקים, אלא  

תתאמץ בשום דבר. אם היא תנהג כך, היא לא תרגיש את הצום ולא יקרה לה מאומה,  

כי הגוף רווי בנוזלים, ומצד שני היא לא מאבדת אותם כי היא לא מתאמצת ולא נמצאת 

   .בחום
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 סימן ג'  

 תחנון ותיקון חצות בבין המצרים  

   ודיני הכנה לשבת

 

 נושאי השיעור: 

אמירת  .אמירת תיקון חצות בימי בין המצרים .תחנון בערב שבת. תחנון בתפלת מנחה

שנים מקרא   .אימתי קוראים מקרא בלילה .תחנון בערב תשעה באב וביום תשעה באב

סיוע  .אם צריך להקפיד על חציצה בטבילת רשות .טבילה בערב שבת .ב שבתבער

 .בהכנות לשבת

 תחנון בתפלת מנחה 

ונפילת אפיים, כמו שמצינו בכמה מקומות   יום בתפלת המנחה אומרים תחנון  א. בכל 

בגמרא שהיו עושים נפילת אפים, במסכת בבא מציעא )נט ע"ב( ובתענית )יד ע"ב( ומגלה 

יש כאלה שבכל יום כמנהג קבוע ולכתחילה לא אומרים נפילת אפיים במנחה,    )כב ע"ב(.

וטעמם שמא יגידו נפילת אפיים אחר השקיעה. וכן יש כאלה שממהרים למלאכתם, ולכן 

. ומעיקר הדין אפשר לעשות כך, כתוב בטור )סי' קלא( בשם 3לא אומרים תחנון במנחה

ן בבית יוסף שם. ולכאורה יש לזה ראיה  רב נטרונאי גאון שתחנון רשות. וכך דעת מר

מהגמרא במסכת בבא מציעא )שם( שרבי אליעזר בן הורקנוס לא היה נופל על פניו. אבל 

 
הגמרא במסכת ברכות )ו' ע"ב( אומרת "לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא   3

טעם דווקא בתפלת המנחה? תפלת שחרית אדם יכול להתפלל נענה אלא בתפלת המנחה". מה ה

אותה עוד קודם שיתחיל במלאכתו, וכן תפלת ערבית יכול להתפלל אחר שסיים את עבודתו ובכל  

שעה שירצה. אבל תפלת מנחה זה קשה יותר, היא באמצע העסקים והעיסוקים של האדם, לכן  

 יש מעלה כל כך בתפלת המנחה.
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יש אומרים שרבי אליעזר היה אומר נפילת אפים, ורק היה עושה הפסק בין תפלת שמונה  

עשרה    עשרה לנפילת אפים, ולכן לא היה בזה חשש כי כשעושים הפסק בין תפלת שמונה

לנפילת אפים אין לזה מעלה כל כך שיקבלו תפלתו כמו מי שאינו עושה הפסק. ועל כל  

פנים מכאן למדו הראשונים כמה חשוב להסמיך את נפילת אפים לתפלת שמונה עשרה,  

ולא להפסיק בדיבורים וכדומה. ורק לענות דברים שבקדושה או אמן של ברכות מותר  

. וגם באמצע התחנון אם שומע דברים שבקדושה  להפסיק בין החזרה לאמירת התחנון

 יענה. 

 ההפסד באי אמירת תחנון 

ותירוצים  טענות  ולמצוא  תחנון,  אמירת  בחינם  לבטל  פי ההלכה  על  נכון  לא  אבל  ב. 

להשתמט מאמירת התחנון. יש אנשים שאינם אומרים תחנון ללא טעם, ומפסידים את  

התחנון. צריך לדעת שזו זכות לאדם שאומר תחנון, זכות שיכול לבקש סליחה על העוונות 

"ל במדרש )במדבר רבה פרשה כא אות כא( אומרים  שלו, נכון שזה לא יום כיפור, אבל חז 

שבזמן בית המקדש לא היה אדם לן וחטא בידו, מפני שקרבן התמיד של בין הערבים היה  

מכפר על כל החטאים שעשה ביום, ותמיד של שחר מכפר על כל העוונות שעשה בלילה.  

לת מנחה אמנם היום אין לנו קרבנות, אבל תפלת השחר היא כנגד תמיד של שחר ותפ

כנגד תמיד של בין הערביים. לכן מיד אחר התפילה אומרים תחנון, כדי שהקב"ה יסלח  

על העוונות שהאדם עשה. זה דבר עצום ונשגב, ויש כאלה שמנסים לברוח, וביום שלא 

אומרים תחנון יש להם שמחה גדולה מאוד, עד שאמר מישהו בבדיחותא אילו הגויים היו  

שר לא אומרים תחנון, היו מתגיירים רק בשביל זה... יש כאלה  יודעים איזה תענוג יש כא 

שכאשר לא אומרים תחנון, מרגישים איזה "הישג", שמחים כאילו מצאו מציאה גדולה,  

 אבל ההיפך זו זכות שלנו לומר תחנון.

 נפילת אפים אחר השקיעה 

בי נפילת ג. אם התאחרו בתפלת מנחה עד אחר השקיעה, יאמרו 'אנא' וי"ג מידות, אבל לג

כותב הרב בן איש חי )ש"א פרשת כי תשא סי"ד( שלא אומרים, כך המנהג    - אפיים  
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מימות עולם. וכך כתב גם הרב כף החיים )סי' קלא ס"ק נא(. )וע"ע בשו"ת משנה הלכות  

ח"ח סי' כח(. אמנם מרן הרב עובדיה זצ"ל בתשובה בשו"ת יחוה דעת )ח"ו סי' ז( אומר  

"לדוד אל גם  לומר  לדוד  שאפשר  ראיה מהסליחות שאומרים  ומביא  יך" אחר השקיעה, 

אליך, ולכאורה קשה הרי זה לילה ולא אומרים בלילה? וכותב מרן הרב עובדיה דהוא הדין  

, אבל אם אנחנו אומרים ספיקא דרבנן  4פי שלא קוראים מקרא בלילה - על-גם לכאן. ואף

כל נ-לקולא,  הנביאים  דברי  )יש  לקולא"  דקבלה  "ספיקא  מפני  שכן  קבלה,  דברי  קראים 

 שקיבלו אותם. כאן הכוונה לחכמי הקבלה(.

 החילוק לפי הרב כף החיים

ד. באמת לפי הרב כף החיים לא אומרים "לדוד אליך" בבין השמשות מפני שיש חילוק,  

בסליחות זה לא בסוד העניין של נפילת אפיים, אבל כאשר אדם אומר נפילת אפיים אחרי  

ולם האצילות יורד לעומק הקליפות יורד ושואב ניצוצות הקדושה.  התפילה, אחרי שהיה בע

נכון שאומר נפילת אפים, אבל זה לא הסוד של נפילת אפים    -כאשר אדם נמצא בסליחות  

ומחמת כן אין חשש בסליחות באמירת נפילת אפים, אבל מנחה אחר השקיעה לא אומרים.  

 אן בארץ. וכך דעת הבן איש חי, וכך נוהגים בבתי כנסת רבים כ

 הארת שבת

ה. לגבי תחנון בערב שבת, מכיון שיש הארת שבת, לכן בתפלת המנחה של ערב שבת 

אין נפילת אפים, אבל בתפלת שחרית אומרים תחנון. בכמה דברים יש הבדל בגלל הארת  

שבת. רבותינו אומרים שטוב להזכיר ענין חורבן בית המקדש בכל הסעודות שאדם סועד. 

בשלחן ערוך )סי' תקס ס"ב( כותב שכאשר אדם עושה סעודה גדולה יביא פחות  כמו שמרן  

מין אחד ממה שנהוג, וזה זכר לחורבן. )או שיביא כלי ריק(. והיעב"ץ בספרו מור וקציעה  

)שם( כותב שיש הבדל בין שבת לחול, ובשבת לא צריך לחסר דבר מהסעודה. ויש עוד  

 
ותינו אומרים שהקב"ה היה מלמד את משה מקרא ביום ומשנה בלילה.  יש לזה גם סמך שרב  4

 למה לא היה מלמד אותו מקרא בלילה? מהטעם הזה שלא אומרים מקרא בלילה.



 מד
  

זמור "על נהרות בבל", וביום שבת ובימים טובים הבדל בין שבת לחול, ביום חול אומרים מ 

אומרים "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו חולמים". גם בסעודה ביום שישי 

אחר חצות, לא אומרים "על נהרות בבל", אלא אומרים "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת 

ת בבל". כמובן ציון". כמו שלא אומרים תחנון אחר הצהריים, כך לא אומרים "על נהרו

שלא נמנעים מאמירת המזמור הזה בשבת רק כאשר מטרת הקריאה להזכיר ענין חורבן  

 בית המקדש, אבל כשקוראים תהלים מותר לומר מזמור "על נהרות בבל".

 תיקון חצות בחצות היום 

ו. בימים אלו, מי"ז בתמוז והלאה, כתב רבנו האר"י בשער הכוונות )דף פט ע"ג( שמלבד  

לה ראוי גם בחצות היום לשבת ולהתפלל על בית המקדש שיבנה, ויבכה ויצטער  חצות הלי

אם מעט ואם הרבה. לכן כתב מרן החיד"א בשו"ת יוסף אומץ )סי' כא( שנהגו לומר בכל 

יום ויום תיקון רחל, לעורר את עניין חורבן בית המקדש. וכך אנו נוהגים עד היום בישיבה. 

תב שכך נהגו בכמה קהלות קדושות. וכך נהג החפץ  הפרי מגדים )מש"ז סי' תקמט( כו

חיים )ס' שיחות החפץ חיים אות ס(. ועוד רבים )וע"ע במג"א ס"ס תקנא, ובא"ר סי' תקנט  

סק"ד, חיי אדם כלל קלג ס"ח, רוח חיים פלאג'י סי' תקנא סק"ו(. חבל שבדורנו כמעט לא  

צהריים תיכף אחר חצות,  נוהגים בזה רק השרידים אשר ה' קורא. מי שלא יכול לומר ב

יאמר את זה סמוך למנחה. וביום ששי אחר חצות לא אומרים תיקון חצות, וכן לא בראש  

 חודש, וגם לא בערב ראש חודש.

 תיקון חצות בערב תשעה באב

ז. בערב תשעה באב יש בזה חילוקי מנהגים, יש שנוהגים שבערב תשעה באב לא אומרים  

ה באב נקרא מועד, שנאמר )איכה ג, טו( "קרא עלי  תיקון חצות, שהרי אמרו שיום תשע

מועד" ולא אומרים בו תחנון, ולכן גם בתפלת מנחה של ערב תשעה באב לא אומרים  

תחנון, ומטעם זה גם לא אומרים תיקון רחל בערב תשעה באב. אבל יש אומרים שצריך  

אומרי שלא  עיקרי  טעם  לזה  יש  כי  אומרים,  לא  תחנון  ורק  רחל  תיקון  תחנון, לומר  ם 



 מה
  

והסתירו ועטפו אותו בטעם אחר בגלל שכתוב "קרא עלי מועד". אבל אין זה טעם אמיתי 

שתשעה באב נקרא מועד שמחמתו לא נאמר תיקון רחל. אף שאפשר קצת להסביר את  

זה למה תשעה באב נקרא מועד, מפני שאחרי הכל גם כשהקב"ה כעס על עם ישראל, יש  

ניו ולא אכפת לו מהם, אבל יש כעס שהוא ניתן במידה  כעס גדול שהוא זורק אותם מעל פ

במשקל ובמסורה להראות שעם הכל אני ממתין לכם ומצפה שתחזרו בחזרה. חז"ל אומרים  

מפני מה חורבן בית המקדש היה בתשעה באב? הרי השבאים לא היו מרחמים עליהם  

גשם. לכן הוציא  ולא דואגים להם למחסה, ואם היו יוצאים בחורף היו מתגלגלים בקור וב

אותם בחודש אב, היו הולכים לבבל ובדרך ישנים על פני השדה ויש אויר טוב. כלומר גם 

בתבונה  במשקל  במידה  להם  נעשה  העונש  אותם  העניש  הוא  ברוך  שהקדוש  בשעה 

 וברחמים, לכן זה נקרא "קרא עלי מועד". 

 לא לעורר מידת הדין בתשעה באב

וט יותר אבל עטפו והסתירו אותו. הטעם שלא אומרים  ח. אבל יש בזה עוד טעם, שהוא פש

תחנון משום שזה מעורר את מידת הדין, לפיכך כמו שלא אומרים בבית האבל נפילת 

אפים כדי שלא לעורר מידת הדין, כך  גם בתשעה באב לא אומרים תחנון שלא לעורר  

דועים לקדוש מידת הדין. לכאורה מה הכוונה לא לעורר את מידת הדין, הרי העוונות י

ברוך הוא?! אלא הכוונה שאם אומרים את זה מעוררים דיונים האם עשה תשובה מספקת,  

וכשמתחילים דיונים מתעוררת מידת הדין וטוענת את טענותיה. )וזה גם הטעם שאומרים  

 בכל יום את הוידוי בלחש(. לכן בזמן שמידת הדין מתוחה לא אומרים תחנון.  

 כושן רשעתיים

יא בספר שופטים )ג, ח( שהקב"ה הסגיר את עם ישראל ביד כושן רשעתיים. ט. מובא בנב

מי היה כושן רשעתיים? קראו לו כך כי עשה שתי רשעיות עם עם ישראל, מהם שתי  

רשעיות? יש שתי דעות, לפי דעה אחת שהיה מזרעו של לבן הארמי, לבן הארמי עשה  

נו בברייתא במסכת סנהדרין  רע עם יעקב אבינו ע"ה, כמו שעשה זה לעם ישראל. שני

זה   וזה לבן הארמי", כלומר  זה בעור אבא של בלעם  "זה כושן רשעתיים,   : )קה ע"א( 



 מו
  

הגלגול שלו, או מזרעו של לבן הארמי. עוד אומרים חז"ל למה נקרא לבן הארמי? שהיה  

מלובן ברמאות, כלומר שכולו היה רשעות, רמאי כזה שאין סוף לרמאות ולרשעות שלו. 

נין שזרעו נקרא כושן, כלומר כושי זה שחור וזה כביכול לבן. על הגמרא הזו ראיתי  כאן מע

בספר "אור יהל" שכתב דבר יפה, מפני מה נקרא בשם לבן, למה לא נקרא כושי כמו זה  

שנקרא כושן רשעתיים? אלא היה כולו רמאות, אם היו קוראים לו כושן היה בו לפחות 

ו לבן, כולו רמאות מוחלטת. הוא מספר שהיה עיתון  דבר אחד אמיתי, עכשיו כשקוראים ל

ברוסית נקרא "פראוודא", שפירוש המילה אמת, והיה כולו שקר, למה קראו לו בשם הזה  

"אמת" ולא "שקר", כדי שיהיה כולו שקר. להבדיל מצינו כעין זה בגמרא במסכת נדרים 

תראי מום יפה  )סו ע"ב( שאדם אמר לאשתו "קונם שאת לא נהנית מהממון שלי עד ש

שבך לרבי ישמעאל ברבי יוסי", הלכו לרבי ישמעאל ברבי יוסי, והוא ניסה לחפש דבר  

טוב שיש בה. אולי ראשה נאה? אמרו לו הוא סגלגל, אולי השער נאה? אמרו לו הוא דומה  

לאניצי פשתן..., כל דבר שאמר אולי הוא נאה אמרו לו שהוא גרוע. עד ששאל מה שמה?  

"לכלוכ לו  אותה  אמרו  קוראין  ויפה  שמה  "לכלוכית"  לה...,  נאה  שמה  להם  אמר  ית". 

 לכלוכית. והתיר לה ליהנות מממון בעלה.

 לימוד זכות על ישראל 

י. מי שנלחם נגד כושן רשעתיים, השופט הראשון שקם לעם ישראל היה עתניאל בן קנז  

וטו(. כתוב  )בפסוק כתוב שהוא "אחי כלב הקטן ממנו", אבל האלשיך מסביר שזה לא כפש 

לכאורה   למלחמה",  ויצא  ישראל  וישפוט את  ה'  רוח  עליו  "ותהי  י(  ג,  )שופטים  בפסוק 

הפסוק הזה לא מובן, היה צריך להגיד כך, 'ותהי עליו רוח ה' ויצא למלחמה, וילחם וינצח'.  

הרי מה זה שרתה עליו רוח ה'? שרתה עליו רוח הגבורה מאת ה' יתברך, אף שלא היה  

ל זה אומר הפסוק ותהי עליו רוח ה' ויצא למלחמה. אבל כאן כתוב "ותהי  לו כח לזה, וע

עליו רוח ה' " ואחר כך "וישפוט את ישראל" ויצא למלחמה. אומר רש"י במקום, דרש רבי  

תנחומא: שפט את עם ישראל לכף זכות, אמר לקב"ה, רבונו של עולם! הרי אתה אמרת  

)שמות ז, ט(, מה זה ראה ראיתי? אמר  בתורה "ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים" 



 מז
  

כן "ראה ראיתי", בין  -פי-על-הקב"ה למשה, יודע אני שעתידים לעשות את העגל, ואף

הם זכאים בין הם חייבים, אני גואל אותם. אומר לו אם כן גם אלה אותו דבר, כמו שאז  

ש אף שראית שיעשו עגל, אתה גואל אותם, גם אלה תרחם עליהם ותגאל אותם. כך דר

עתניאל בן קנז, זה "ותהי עליו רוח ה' ", שרתה עליו רוח מאת ה' יתברך לדרוש את  

הדבר הזה ושפט את ישראל לכף זכות. וממילא "ויצא למלחמה", כלומר כשאדם אומר  

 אמירה של כף זכות, הקב"ה מחכה שתאמר אותה.  

 חסרון בסניגור על ישראל 

רוצה לעשות שואה לעם ישראל, וצריך    יא. אומר מרן החיד"א בחומת אנך, פעמים הקב"ה

נ על   ומביא דברי השיטה מקובצת במסכת בבא קמא דף  סנגוריא.  אדם שיבוא ללמד 

מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול ועמוק, באו והודיעו את רבי חנינא 

דוסא. שעה ראשונה   אמר להם: שלום, שעדיין ראויה    -אמר להם: שלום, שניה    -בן 

אמר להם: עלתה. אמרו לה: מי העלך? אמרה להם: זכר של רחלים   -חיות. שעה שלישית  ל

איל, נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו. אומר רש"י, זה אילו של יצחק וזקן מנהיגו אברהם,   -

כבר   שזה  השלישית  בשעה  ידעת  איך  אתה?  נביא  לו:  אמרו  ונסעתי.  עליתי  ועליו 

להתקיים בתוך המים, אמרת להם שתינצל ועלתה? המכסימום שיכולה להחזיק ולא יכולה  

אמר להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך אמרתי: דבר שאותו צדיק מצטער  

בו יכשל בו זרעו? הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי אחא: אף על פי כן מת בנו בצמא,  

מדקדק עם סביביו שנאמר: "וסביביו נׂשערה מאד" )תהלים נ, ג(, מלמד שהקדוש ברוך הוא  

אפילו כחוט השערה. התוספות שם מקשים, אם כך איך מת בנו בצמא? ולפי זה גם קשה  

איך היה בטוח שדבר שנצטער בו אותו צדיק לא יכשל זרעו, מה היה הביטחון שלו שתצא  

מהבור? מתרצים התוספות שבאותו דבר עצמו לא יכשל בו זרעו, בצמא יכול למות בנו, 

 צמו לא. צמא זה הפוך מבור. אבל למות בבור ע

 קטרוג מידת הדין



 מח
  

יב. החיד"א ע"ה מביא מהשיטה מקובצת בשם רבנו ישעיה שבאמת גם הבן לא היה צריך  

למות בצמא, אלא מידת הדין מקטרגת, ה' רוצה לעשות חסדים, אבל צריך ללמד כף זכות. 

אלא כך אמרתי, זה שאמר להם רבי חנינא בן דוסא, "לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי,  

וכו', כלומר "אמרתי"   זה"  הייתי בטוח שתינצל. אבל   - דבר  זכות, ממילא  לימדתי כף 

כאשר הבן שלו מת בצמא לא היה מי שיודיע לרבי חנינא בן דוסא, ולא היה מי שלימד 

כף זכות, לכן קרה מה שקרה. בורא עולם רוצה שילמדו כף זכות. אפילו שבורא עולם יודע  

זכות, הוא רוצה שהאדם יבוא בעצמו וילמד זכות. רואים את זה במעשה    את הלימוד לכף 

העגל, שה' אומר למשה "עתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" 

)שמות לב, י(, תיכף מה כתוב "ויחל משה", הרי כתוב הניחה לי, למה "ויחל משה"? אלא  

ו כביכול? אלא מכאן הבין את את הרמז  אומר רש"י, מה זה הניחה לי, מישהו תפס אות

"תתפלל"! התפלל ומיד ויחל משה. "למה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים"  

וכו', וכי הקב"ה לא יודע את כל הטענות האלה?! יודע, אבל רוצה שאתה תגיד אותם. 

שמעתי ממרן הרב עובדיה ע"ה )כשהיה בישיבה(, בערבית אומרים סוכריה "חלווה", זה  

 "ויחל", שמיתק את הדינים. זה להגיד דברים של כף זכות. 

לכן למעשה בערב תשעה באב אומרים תיקון חצות, רק לא אומרים וידוי כדי שלא להזכיר  

 את עניין הוידוי והחטאים, שאז מידת הדין יכולה לשלוט. 

 זמן הארת שבת

יג. בערב שבת לא אומרים תחינה כלל ועיקר כי יש בזה הארת שבת. אגב, בליל שישי  

א מקרא בליל ששי. במוצאי שבת יש  כן אין חשש לקרו-פי-על -אין הארת שבת, ואף

הארת שבת עד חצות, לכן אדם שאומר קריאת שמע שעל המיטה לפני חצות לילה, לא 

יאמר תחנון בקריאת שמע שעל המיטה. אבל מקרא במוצאי שבת לא קוראים כמו כל  

מקום, פסוקים שרוצים -לילה, מדין אין קוראין מקרא בלילה, זה שני דברים נפרדים. ומכל

לפני תפלת ערבית, אפשר, עדיין הארת שבת עלינו. אדם שלא אמר 'אתה חוננתנו'    לומר

אומר עדיין בברכת המזון 'רצה והחליצנו', אף שלא אומר ביום השבת "הזה", אבל אומר  
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"ביום השבת". כי יש עדיין הארת שבת גם אחר שיצאה השבת. לכן הפסוקים שרגילים  

לא חשש. אבל אחרי שאמר אתה חוננתנו או  לומר קודם תפלת ערבית מותר לאומרם ל

 עשה הבדלה ואז בא לעשות ברכת המזון, לא אומר רצה והחליצנו.

 אמירת מקרא בלילה בדרך תפלה 

אבל   פסוקים,  על סתם  מדובר  בלילה,  מקרא  קוראים  שאין  הזה  אומרים שהדין  יש  יד. 

והגים לומר  מזמורים שרגילים לאמרם כחלק מהתפילה מותר לאומרם בלילה. לכן גם נ

מזמור "ברכי נפשי" בליל ראש חודש, אף שיש שאומרים לא לומר "ברכי נפשי" מטעם 

זה שלא קוראים מקרא בלילה, אבל רוב העולם אומרים "ברכי נפשי", וזה מחמת הטעם 

הזה. ולמה קוראים אותו בראש חודש? מפני שנאמר "עשה ירח למועדים" )תהלים קד, 

בת, רבים נוהגים שלא לומר "ברכי נפשי", מפני שנאמר  יט(. רק אם חל ראש חודש בש

שם )פסוק כג( "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב", ולא עובדים בשבת. את הטעם הזה  

 אמר הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן ע"ה.  

 הכנה לשבת בדיבור ובמעשה

ה טו. בערב שבת יש מצוה לקרוא משחרית פרשה עם התרגום. יש הכנה לשבת במעש

ויש הכנה לשבת בדיבור, קריאת שנים מקרא זו הכנה בדיבור, ויש הכנה במעשה, טבילה  

במקווה. וגם בטבילה במקוה יש הלכות שצריך לדעת. בגמרא במסכת שבת )מא ע"א(  

כתוב שכשאדם יורד פניו לא כנגד העם, כשעולה ופניו נגד העם יכסה את עצמו. כשיורד  

ש אנשים הולכים שם ולכן יכסה את עצמו. במקווה גם לנהר אין אנשים כנגדו, כשעולה י

כשיורד יש אנשים כנגדו, לכן יכסה את עצמו. אם טובלים עם בגד צמוד לגוף שהוא נקי,  

 נמלט מבעית הצניעות במקוה.

 חציצה בטבילה

טז. לכאורה איך יטבול עם בגד, הרי זה חציצה. ידוע שיש דין בהלכות חציצה )ביורה  

ם מקפיד על הדבר שהוא במיעוט הגוף זה חוצץ, ואם אינו מקפיד אינו  דעה סי' קצח(, שא
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חוצץ. למשל בנטילת ידים: אם יש לו כפפה על היד, לא תמיד היא על היד ולפעמים האדם 

מוריד אותה ולכן זה נחשב דבר שאדם מקפיד עליו להוציא אותו, וכן הכפפה הזו מכסה  

ת מגולות, דבר כזה אם רוצה ליטול ידיים את כל היד, או רוב היד, גם אם חלק מהאצבעו

 זה חוצץ, כי מכסה את רובו ומקפיד עליו. 

 גדר 'מיעוטו המקפיד' 

יז. לגבי טבעת של אשה, אומר מרן הבית יוסף, הרי כשרוצים ללוש מסירות את הטבעת 

מעליהם, לכן זה נקרא שמקפידה עליהם. אם אין דרכה ללוש, בספר גן המלך צידד להקל,  

ו הרבה פוסקים, ויש מחמירים שלא מסתכלים עליה אלא רוב העולם. אדם שהוא  וכך נקט

מקפיד על הדבר ורוב העולם לא מקפידים, או להיפך שרוב העולם מקפידים והוא אינו 

מקפיד, נחלקו בזה הרשב"א והרמב"ם אם הולכים לפי דעת הטובל או אחר דעת העולם,  

ח ס"א וס"ה( פסק שמחמירים מכאן ומכאן, ולהלכה מרן השלחן ערוך ביורה דעה )סי' קצ

זה    –גם אם העולם מקפידים והוא אינו מקפיד, וגם אם הוא מקפיד והעולם אינם מקפידים  

חוצץ בכל אופן. בטבעת כיון שזה רק מיעוט היד כי לא מכסה את כל היד, מהתורה נחשב  

לה, חכמים גזרו  נטילה, וכן אם טובלים כך עולה טבילה, אבל חכמים גזרו שלא עולה טבי

על מיעוטו שמקפיד עליו אטו רובו שמקפיד עליו. לפיכך צריך להסיר את הטבעת לפני 

 הנטילה.

 חציצה בטבילת רשות 

יח. אבל כל דיני החציצה הללו להחמיר במיעוט המקפיד עליו הוא רק בדבר שהוא חובה,  

טבילה בערב   כנטילת ידיים וטבילת נדה שזה חובה. אבל דבר שאין בו חיוב כלל, כמו

שבת שזה רק חסידות, גם אם יש עליו מיעוטו ומקפיד עליו לא חייב להזהר בזה. כך כתב 

בספר מטה אפרים )סי' תרו ס"ח( שבטבילת הזכרים כל השנה לא מקפידים בחציצה כל  

כך. בטבילה שהיא חובה גם מדרבנן חוצץ, אבל בזה אין חיוב להקפיד על חוצצי טבילה.  

- בערב כיפור או בערב החג שזה זכר למה שהיו נוהגים לטבול, איןרק טבילה שעושים  
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נמי, בזה כתבו האחרונים שצריך יותר להקפיד. אבל טבילת ערב שבת אין צריך  -הכי

 להקפיד בזה.  

 טבילה בבגד רפוי 

יט. כמו כן אפשר להרחיב מעט את הבגד שיכנסו מים ואחרי זה להחזירו. מרן בשלחן  

ו( כותב שנדה שטבלה בבגדיה מותרת. והכוונה שטובלת בבגדים  ערוך )יו"ד סי' קצח סמ"

רחבים. בהגעלת כלים כיון שצריך רק להפליט ממנו את האיסור, אפשר להגעיל חצי כלי  

ועוד חצי כלי, אבל בטבילת כלים שרוצה שכלי של גוי יכנס לקדושת ישראל, אי אפשר  

בת אחת. לכן גם בטבילת הגוף להטביל חצי ואחר כך עוד חצי, צריך להכניס הכל למים ב

של חובה, אם נשארה אפילו שערה אחת בחוץ לא עלתה הטבילה, צריך לעלות בבת 

אחת מחול לקדושה. ואם בא להטביל כלי, צריך בבת אחת להכניסו. אפשר לשים את  

הכלי בתוך רשת, או לתפוס אותו ביד אחת, להכניס יד אחת מתחתיו ולהפיל אותו מיד  

היה כולו במים של המקווה. וכותב מרן בשלחן ערוך )יו"ד סי' קכ ס"ב(,    ליד, ובזמן הזה

גם אם היד שלך רטובה ותפס הכלי אף שתפס אותו בחזקה גם המים שבידו נוגעים בכלי  

 ועלתה לו טבילה. גם כאן כיון שידו רטובה גם אם אוחז בגופו אין בזה חציצה. 

 טבילה במקוה רק חסידות 

של הגברים כיום אינה חובה מן הדין אלא חסידות, אין חיוב  כ. ובפרט מאחר והטבילה  

גם  בימינו,  בית המקדש במהרה  ויבנה  צדקנו  משיח  חציצה. כשיבוא  דיני  על  להקפיד 

הגברים יהיו צריכים טבילה מן הדין, כשרוצה לאכול מעשר שני, וכהנים כשרוצים לאכול 

ובזמ הטבילה.  על  ומברך  טובל  המקדש  לבית  וכשנכנס  יצטרכו  תרומה  המקדש  בית  ן 

לא  היום  אבל  ההקפדות.  וכל  היטב  השערות  את  לסרק  טבילה  חוצצי  כל  טוב  להסיר 

מברכים, גם לא על טבילה של ערב יום הכיפורים, כי זה מנהג חסידות. מברכים רק על  

טבילה של חובה, שהיא טבילת גר שמברך אחר הטבילה. אבל בזמננו הטבילה היא רק  

קני ה"איש מצליח" היה מעיר ללומדים שהיו כל הזמן הולכים למקוה  חסידות. ואדרבה מר ז
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גם כשאין צורך או בערב שבת, והיה אומר להם שחבל על הזמן, ביטול תורה, התורה  

 היא מקווה של אש.  

 סיוע בהכנות לשבת

גם  מעט  שיעסוק  לאדם  מצווה  ובמעשה,  בדיבור  לשבת  הרוחניות  ההכנות  מלבד  כא. 

בהכנות הגשמיות לשבת קודש. הגמרא במסכת שבת )קיט ע"א( ובמסכת קדושין )מא  

ע"א( אומרת שגם האמוראים היו עוזרים בהכנות לשבת קודש. וצריך גם לדעת באיזו  

שעזר לאשתו בבית היא קיבלה דיכאון  דרך לעזור בבית. מקרוב אמרו לי על אחד שמרוב  

והוצרכה לתרופות, דווקא מתוך העזרה. כי הרגישה כאילו הוא מראה לה שהוא יודע הכל 

והיא לא יודעת לעשות כלום. לכן כל ערום יעשה בדעת. לא להראות לשני שהוא מסכן,  

, בצורה  אלא צריך לבוא לומר, תזכי אותי גם במצווה הזו, תני לי לעשות עוד לזכות בזה

כזו גם עוזר וגם אינו מראה לשני כשהוא עוזר כמה השני עני ומסכן, אלא מתוך אהבה  

 וחיבה.

 אשרי 'משכיל' אל דל 

כב. הייתי בחוץ לארץ עם אבא שיחיה, ראיתי איך אמר להם על כל דבר תודה רבה!  

תודה רבה! עזרתם לי מאוד, חשבתי שהוא צריך עזרה והצעתי את עצמי, הוא אמר לי,  

תראה, הם מתכבדים בדבר הזה ואני אומר להם תודה שישמחו יותר, אני מסתדר גם בלי  

העזרה. זה נקרא "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' " )תהלים מא, ב(, והגמרא  

רק   שהצדקה  מהצדקה,  יותר  חסדים  גמילות  שגדולה  אומרת  ע"ב(  )מט  סוכה  במסכת 

לעשירים. צדקה בממון, וגמילות חסדים בין בגופו  לעניים, וגמילות חסדים בין לעניים בין

ובין בממונו. כאשר רואה מישהו שזקוק לעזרה ומסייע לו, זו גמילות חסדים. וכן כאשר  

יש   ובתבונה.  בחכמה  דל,  אל  "משכיל"  אשרי  אבל  חסדים,  גמילות  עושה  בבית  עוזר 

בת ברוגע, ויש משפחות שביום ששי גומרים מוקדם וכולם הולכים לנוח ומקבלים את הש

סלטים, מברכים ברכת  לחם עם  אוכלים מעט  כאלה שתיכף כשמתחילים את הסעודה 

 המזון והולכים לישון מרוב עייפות. זה לא כבודה של השבת.  
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 הכנה לשמחה בשבת 

כג. חלק מההכנה לשבת היא להכין את האווירה של שבת. זה מוטל בעיקר על הבעל, לא 

כנסת ויחזור בבית על הדרשה, גם זה דבר טוב אבל  ימתין עד הדרשה של הרב בבית ה

לדעת   גם  השבוע.  במשך  בהם  שנפגש  בהלכה  ושאלות  חידושים  שיכין  ביותר  הטוב 

איך המחמאה תתקבל ברצון.  לדעת,  זה צריך  גם את  ולהחמיא,  איך לשבח  ולהתכונן 

ת וחשוב מאוד שלא יכעוס, כי בזה מדליק את האש של גיהנם. צריך להיות רגוע למרו

שלא פשוט, להתכונן לא לכעוס גם אם יש בעיות. בדרך כלל האבא מכיר את המצב 

בבית שלו ויודע מה רוצים לשמוע, ידאג שתהיה אוירה נעימה ונפלאה, הכנה במחשבה, 

זה נקרא "וכבדתו מעשות דרכיך" )ישעיה נח, יג(. בכף החיים בסימן רמב כותב שמביאים 

אומרים דברי תורה    -ה, על שלחן שהוא טוב  את כל השולחנות של שבת לפני הקב"

הקב"ה מברך אותו והמלאכים עונים אמן. לא לדבר בשולחן פוליטיקה    –והשולחן ערוך טוב  

לספר חוויות נעימות ודברים   -ולאו דוקא רק סיפורי צדיקים    -ושטויות, להכין גם סיפורים  

מ השבת  שולחן  משמחים.  דברים  השבוע,  במשך  עליו  שעברו  בני  טובים  בין  קשר 

המשפחה, וכשמספר סיפורים ודברים משמחים זה מחבר ומקשר בין בני המשפחה. לא  

ידברו סתם דיבורים, כמו שאומר סתם "חם", "לא חם", זה לא מחבר, כשאומר "חם לך?"  

"קר לך?", זה יותר אישי ומחבר, צריך גם את זה לדעת איך להגיד. יתכונן טוב לחידושים  

משמחים בשלחן שבת, ואז יהיה לכולם טוב, וזה שולחן שבת קדוש    ודברי תורה ודברים

 מברכו הקב"ה.ש
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 סימן ד'

 חודש אב  הלכות

 

 : נושאי השיעור

גינות ונטיעת עצים ופרחים. שיפוצים בתשעת הימים.  קניות בימי בין המצרים. תחזוק

שיפוצים לצורך מצוה. קניות בתשעת הימים. דבר האבד. צביעת הבית. הדבקת טפטים. 

נתינת מתנות. תיקוני בגדים. מעבר דירה. סיבוב בחנויות על מנת לקנות לאחר תשעה  

 קלחת ורחצה בים.באב. מסיבות בתשעת הימים. אכילת נקניקיות פרווה. שתיית יין. מ

 

 האם יש ענין להמנע מקניות בימי בין המצרים?א. שאלה: 

נחלק את התשובה לכמה חלקים. יש דברים שיש בהם ברכת שהחיינו, כמו    תשובת הרב:

מרן )סי' תקנא סי"ז( כותב שטוב להיזהר  למשל אם אדם רוצה לקנות בגד וללבוש אותו.  

 . על פרי או על מלבוששלא לברך ברכת שהחיינו בימי בין המצרים,  

אותו לאחר הימים    )אבל אם הוא רוצה לקנות בגד ומשאירולכן לא לובשים בגד חדש.  

 הללו, זה כבר ענין אחר(. 

זה לגבי כל ימי בין המצרים, אבל נתמקד בדין של קניות בימי תשעת הימים, האם הדבר  

 מותר או אסור. 

מרן כותב )סי' תקנ"א ס"א(: משנכנס אב ממעטין בשמחה. ובסעיף ב' הוא כותב: מראש  

 . חודש אב עד התענית ממעטין במשא ומתן ובבנין של שמחה

יש כאן שאלה, האם משא ומתן שכתב מרן כוונתו דוקא על משא ומתן של שמחה או על 

 כל משא ומתן. 

מרן בבית יוסף מביא את התוספות במסכת יבמות )מ"ג ע"א ד"ה מלישא( שכתבו שיש 

מפרשים שהאיסור הוא דוקא על משא ומתן של שמחה, כגון צרכי חופה וכדומה, וכמו  

אבל בסתם קניות אין שום    .ואלו בלבד אסוריםלחתן ולכלה,    יםחפצי נוי, כלי כסף תכשיט 
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ענין להמנע. אבל התוספות חולקים על דעה זו וכותבים שכל משא ומתן ראוי לאדם למעט 

 יותר משאר ימים. גם תוספות הרא"ש כך סובר, וכן היא דעת הטור.

ה אסור,  מרן מביא שם את דעת התוספות במגילה )ה' ע"ב( שדוקא משא ומתן של שמח

 בשם רבנו פרץ.  ה ע"ד( "כ , דףב")סי' ס ומוסיף שכן כתב גם הכלבו 

אבל לכאורה מרן בשולחן ערוך )סי' תקנ"א ס"ב( סתם את דבריו. הוא כותב: מראש חודש  

עד התענית ממעטין במשא ומתן. והוא לא כותב האם דוקא משן ומתן של שמחה אסור  

 ל כל משא ומתן. וכמו שהמשיך "בנין של שמחה" או שכוונתו ע

סובר  שהוא  ב(,  )סכ"עיף  תקנ"ד  בסימן  מרן  מדברי  להוכיח  כתב  )סק"ז(  אברהם   במגן 

 שראוי למעט בכל משא ומתן.

אבל במשא    מרן בבית יוסף מעיד שמנהג העולם שלא למעט במשא ומתן רגיל,עם זאת,  

 ומתן של שמחה חייבים למעט. 

יות רגילות שאדם צריך לעכשיו כגון  קנלפי זה יוצא שיש חילוק בין סוגי הקניות. על  

 לכל הדעות גם בתשעת הימים.  קניות במכולת וכדומה, הדבר מותר לחלוטין

אבל יש כאלה שעושים קניה חודשית, שלאחר שמקבלים משכורת הם קונים לכל החודש, 

או שיש כאלה שקונים את כל ספרי הלימודים של הילדים וכיוצא באלו, לפי מה שכותב  

מרן שממעטין במשא ומתן, אז כל משא ומתן ראוי לצמצם. אבל מרן בבית יוסף כתב  

 כרגיל. שנהגו להקל, ולכן יכולים לעשות קניות 

במשא ומתן של שמחה, כגון חפצי נוי, וילונות, שעון וכיוצא באלה, שאדם  ומכל מקום  

קונה אותם לחתן וכלה ושמח בהם, מרן כותב שיש להיזהר לכל הדעות מלקנות אותם  

 בתשעת הימים. 

 תחזוק גינות נוי ונטיעת עצים ופרחים 

ין המצרים, כגון לכסח האם מותר לטפח גינות נוי שבחצרות הבתים בימי בב. שאלה:  

 דשא ולנטוע פרחי נוי? והאם מותר לנטוע עצי פרי?
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מותר לחלוטין, ולא רק שמותר אלא כדאי להזדרז ובפרט    –לגבי עצי פרי  תשובת הרב:  

 השנה. ונבאר: 

כגון אבורנקי של מלכים   למעט בנטיעה של שמחה,מרן )סי' תקנא ס"ב( כותב שצריך  

ואין  שסתם עצי פרי מותר לנטוע אותם  . ומשמע מדבריו  5לצל להסתופף בצילו  שנוטעין

 בהם כל חשש.

ובפרט שכידוע משתדלים לנטוע עצי פרי עד ט"ו באב קודם לט"ז באב, שכך מרויחים 

 שנה אחת לשנות הערלה.

ובפרט השנה. בשנה שקודם שמיטה, אדם שנוטע עץ מיום ט"ז אב והלאה, חייב לעקור 

זה. כך כותב הרמב"ם, שכשיבואו למנות את השנים של העץ כדי לדעת שנות את העץ ה

ערלה, ויספרו את שנת תשפ"ב תשפ"ג ותשפ"ד, יבואו לטעות שהנוטע עבר איסור ]שנטע 

קודם   תשפ"א  בשנת  ניטע  שהעץ  יודעים  אינם  והם  שמיטה[,  שהיתה  תשפ"ב  בשנת 

ש השנה. ולכן חכמים חייבוהו השמיטה, ומה שלא נקרא שנה זה מפני שזה היה סמוך לרא

 לעקור את העץ.

 ולכן בפרט השנה יש להזדרז בנטיעת עצי הפרי גם בתשעת הימים ואין בזה כל חשש.

נוי   לנטעם מראש חודש אב.   –לגבי גינות  אמנם הגמרא הזכירה אבורנקי של   אסור 

על    מלכים, אבל זה לא בדוקא. במגיד משנה )פ"ג מהלכות תעניות ה"ח, לענין תעניות

ולהתענג   להריח  העשויות  נטיעות  שכל  כותב  הפוסקים(  למדו  ומשם  הגשמים,  עצירת 

דעת הגרי"ש אלישיב ע"ה )ספר  אסורות.  ולכן כל הפרחים וכיוצא בזה אסור לנטעם. כך 

 . )מבית לוי חי"ג עמ' כ"ד ס"ה(הגר"ש וואזנר דעת ( וכך גם פס"ט סי"טאשרי האיש 

   דעת הגר"ש וואזנר )שם( שמותר. – עשבים וכדומה  לגבי תחזוקה שוטפת, כגון ניכוש 

 
אדם שגר בוילה בשכנות לישיבה )היום ברוך ה' קם במקום הזה  לפני שלושים וחמש שנה, היה    5

בנין פנימייה "בית שמואל" על שם מנהל הישיבה לשם שמים רבי שמואל עידאן ז"ל שהשבוע  

ביום רביעי זה האזכרה שלו(, והיה לו עץ מדהים, עץ גדול ממדים, ההיקף שלו היה כמה מטרים, 

 לצל. אז אמרתי שזה כעין "אבורנקי של מלכים".והיה עשוי כמין פטרייה וכולו היה עשוי 
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של שמחה, אבל סידור וניקיון או ניכוש עשבים  נטיעה  הטעם לדברים הוא שהגמרא אסרה  

 .של הגינה, אין בזה איסור

וכן כל  ומכל מקום גיזום וכיסוח דשא וכדומה, דעת הגאון הרב אלישיב )שם( לאסור.  

לאסור   יש  לנוי  לעוברים  גיזום של עצים שעושים  כן מפריע  בתשעת הימים. אלא אם 

 ושבים, שמותר.

 שיפוצים בבית 

 האם מותר לשפץ בבית בימים אלו?ג. שאלה: 

צריכים להזדרז לסיים את השיפוצים לפני ראש חודש אב. מרן )שם( כותב: תשובת הרב:  

 אסור. –בנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו 

חתנות אלא רק שיפוצים. אבל זו טענה לא נכונה. אמנם אדם יאמר שהוא לא עושה בית  

שלאו דוקא  מרן בבית יוסף )שם( הביא את הר"ן )תענית ה' ע"ב( שהוכיח מהירושלמי  

 בית חתנות אסור. 

ומה הראיה שלו? הירושלמי שם כותב שאם היה הקיר שלו נוטה ליפול, מותר לסדר את  

מוכח  ה בית חתנות לבנו, ואם כן  הקיר הזה. ולכאורה אם הקיר נוטה ליפול ודאי שאין ז

אסור לעשותם מראש חודש אב  –מכאן שכל דבר שאינו צורך גמור אלא רק להרווחה 

 עד התענית. וכך ההלכה. 

כן  לו לעשות  וכדומה, אסור  ולכן אדם שרוצה להרחיב את הסלון או להחליף קרמיקה 

 מראש חודש אב עד התענית. 

  סטלציה וכדומה, מותר לתקן את הבעיה, אם יש לאדם רטיבות בתקרה או בעיה באינ

מפני שזה לא דבר של שמחה. וזה כמו שכותב מרן שאם היה כותלו נוטה ליפול מותר  

לתקן אותו, מפני שאין בדבר הזה שמחה, להיפך, הוא בא רק לתקן איזה קלקול. כך כותב 

נין  הגאון הרב וואזנר בקובץ מבית לוי, וכך כתב הגר"מ הלברשטאם שאפשר להתיר בע

 בלי שום חשש. 

 שיפוצים לצורך מצוה 
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המסיימים את הלימודים בתלמוד תורה כארבעה ימים קודם תשעה באב וחוזרים  ד. שאלה:  

ללימודים בראש חודש אלול, וצריכים לבצע עבודות תחזוקה כגון צביעת הכיתות ועוד. 

 האם צריך להמתין ולא לבצע אותם עד לאחר תשעה באב, או שאפשר להתחיל תיכף

 כשמסתיימת שנת הלימודים? 

כפי שהזכרנו מרן )סי' תקנ"א ס"ב( כתב שכל הדברים של שמחה כגון בנין  תשובת הרב:  

וכתב על זה הרמ"א שלצורך מצוה  ונטיעה של שמחה אסורים עד לאחר תשעה באב.  

 הכל מותר. 

וכתב בבן איש חי )ש"א פרשת דברים ס"ג( שלפי זה בנייה של בית כנסת, ואפילו צביעה 

וציור וכיור, הכל מותר לעשות ואפילו בערב תשעה באב. כך גם כתב המשנה ברורה  

 )סוף ס"ק י"ב( שלבית הכנסת מותר שהוא מצוה דרבים. 

לצבוע ולשפץ  ו אם רוצים לבצע תחזוקה בתלמוד תורה בזמן החופשה כמ ולכן למעשה,

וכמו שכותב הרב בן איש   את הכיתות, מותר לעשות כן גם בימים שלפני תשעה באב.

 חי שאפילו בערב תשעה באב ממש מותר לשפץ אותם. 

 קניית בגדים בתשעת הימים 

האם מותר לקנות בגדים בתשעת הימים, וללבשם לאחר תשעה באב? ומה ה. שאלה:  

 זה, האם אני יכול לקנות שם? הדין כאשר יש מבצעים מיוחדים בשבוע

מרן בשלחן ערוך )סי' תקנ"א ס"ח( מביא את הירושלמי בלשון הארמית  תשובת הרב:  

מנהגא". וביאור הדברים, כיון שבטלה    –עמרא מדעייל אב    6שלו: "נשי דנהיגי דלא למישתי

אבן השתיה שהיתה משמשת בבית המקדש שהיו שמים עליה את הקטורת, נהגו הנשים  

ארוג, דהיינו שלא עושים את חוטי השתי שהם חוטי האורך וחוטי הערב שהם חוטי  שלא ל

 הרוחב.

 
 . " )ויקרא י"ג מ"ח(או בשתי או בערב הפסוק בפרשת תזריע: " והוא מלשון  6
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ומרן )בסעיף ז'( כתב, שמזה הטעם אסרו גם לתקן בגדים ומנעלים חדשים בשבוע זה, ויש 

להחמיר בזה מראש חודש, כיון שאם אפילו את חוטי האריגה לא אורגים מראש חודש,  

 ה שלב מתקדם לאחר חוטי השתי. כל שכן שלא תופרים בגדים, שז

כלומר, אמנם מרן דיבר על היצירה, אבל    שהוא הדין שאסור לקנותם.ומוסיף הרמ"א,  

הרמ"א מוסיף שהוא הדין שאסור לאדם לקנות בגדים. ומוסיף המשנה ברורה )ס"ק מ"ט(  

שאפילו דעתו שלא ללבשם עד אחר תשעה באב, גם בזה אסור. והאיסור הוא אפילו על  

או חולצת טריקו פשוטה שלא  בגדים   שאין בהם ברכת שהחיינו, כגון בגדים פנימיים, 

 מברכים עליה שהחיינו.

 דבר האבד 

המשנה ברורה )ס"ק י"א( כתב בשם הפרי מגדים    –לגבי מבצעים וכדומה שהם דבר האבד  

שאפילו במשא ומתן של שמחה, מותר אם הוא דבר האבד. לכן אם הזדמן לו לקנות סלון  

מזנון יוקרתי בחצי מחיר, לדוגמא יש מכירת חיסול באיזה מקום בגלל שסוגרים  מעור או  

את החנות או רוצים להחליף תצוגה ונותן חמישים אחוז הנחה, יש כאן לאדם הפסד של  

 ומותר לאדם לקנות משם. אלפי שקלים, 

הימים, אבל יש להעיר כאן נקודה חשובה. בתי עסק יודעים שאנשים לא קונים בתשעת  

ורק   אך  מיוחדים  מבצעים  ועושים  האבד,  דבר  של  הזו  ה"פירצה"  את  מנצלים  הם  אז 

לתשעת הימים והם אומרים במפורש לאנשים שזה דבר האבד ומותר. פרסומות כאלה יש  

 כמעט בכל שנה. הם יוצרים את האבדה והם אומרים לך בא לקחת אותה.

שאדם המכוון  האבד, ומרן כותב שם  זה לא פשוט בהלכה. בחול המועד גם כן מותר דבר  

 אסור. – מלאכתו לחול המועד 

האנשים הללו באים להשכיח את חורבן בית המקדש, ועושים את זה לכתחילה אדעתא  

דהכי. כתוב שאסור לקנות? נעשה טריק על חשבון הקב"ה ונאמר שהנה זה דבר האבד  

לכתחילה אדעתא דהכי  ומותר. אבל על הקב"ה אי אפשר לעבוד, ואם בעל הבית עושה כן  

 זה לא פשוט שמותר לבעל הבית לעשות את זה.  –
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אם קורה שבעל עסק מחליף תצוגה בזול בלי קשר לזמן של תשעת הימים, זה באמת דבר 

 האבד ומותר.  

 צביעת הבית 

 האם מותר לצבוע את הבית בתשעת הימים? ו. שאלה: 

שות כל ציור וכיור. ואין  כתוב בשולחן ערוך )סי' תקנ"א ס"ב( שאסור לעתשובת הרב:  

אלא כל דבר שהוא שיפוץ של הבית  הבדל בין ציור של תמונה או צביעה של הבית,  

 להרווחה הוא בכלל ההגדרה של ציור וכיור ואסור. 

כך כותב במפורש בשו"ת אור לציון )ח"ג פכ"ו ס"א(, שאין לאדם לצבוע דירתו מראש  

מועד: אסור לסייד או לצבוע חדרי   חודש אב. כך כותב גם הגאון הרב אוירבך בשלמי 

 .  7הבית בתשעת הימים

 הדבקת טפטים 

 האם מותר להדביק טפטים בתשעת הימים? ז. שאלה: 

אסור לעשות כל דבר שהוא ציור וכיור, וכפי שהזכרנו בכלל הדברים יש  תשובת הרב:  

 את הצביעה שאסורה בתשעת הימים, כך כותבים הפוסקים. 

הרב בן איש חי ע"ה )ש"א פ' דברים ס"ג( כותב    יק טפטים.והוא הדין שאסור גם להדב

במלאכת הנגרים, וכדומה, הדבר    8ש"ציור" הוא לאו דוקא ביד, וגם אם עושים על ידי עצים

 אסור. ולכאורה הוא הדין לגבי הדבקת טפטים שאסור.

( כותב בשם אביו להקל בדבר,  )עמ' קמ"ואמנם הגאון הרב דוד יוסף בספר תורת המועדים  

מפני שכל האיסור הוא אך ורק על ציור וכיור וצביעה, אבל טפטים מותר. ולעומתו הגאון  

 
אדם שהצבעי שמסייד לו  ב , שנשאל מרן הגר"ע  "ד סי' י"א("ג פ)ח  וראיתי בשם ס' מעין אומר   7

ב, ומבחינתו אם  ראש חודש א   קודם את הבית לא עמד בהתחייבות לגמור לו את צביעת הבית  

לא יסיים את עבודת הצבע כעת, זה גורם שהבית לא יהיה מסודר עד אחר תשעה באב, וגם  

לצבעי יש בעיה של עוד התחייבויות לאנשים אחרים. האם מותר לגמור את הצביעה בתשעת  

 הימים? ומרן הגר"ע השיב: אסור. ושיאמר לו גם כן שאין בזה ברכה.

 ם עושים יצירות דקורטיביות מגבס או מקלקר. מה שנקרא "דקורטיבי". היו  8
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כותב לאסור להדביק    בילקוט יוסף )שובע שמחות, חנוכת הבית הע' י"ט(הרב יצחק יוסף  

  ( אומר ששאל את מרן הגר"ע יוסף על זה ח"ג פ"ד סי' מ"ט)טפטים. בספר מעין אומר  

ועוד הרבה    9ין יפיינשט  משה   וכן פסק להחמיר הגאון הרב  והשיב לו שכדאי להחמיר.

פוסקים אחרים, שאין הבדל בין טפטים לצביעה, וכמו שנראה מדברי הרב בן איש חי  

 ע"ה.

 נתינת מתנות 

 הימים?האם מותר לתת מתנות בתשעת ח. שאלה: 

מעיקר הדין אין בזה איסור )של "משא  יש הבדל בין הלכה לבין הנהגה.  תשובת הרב:  

אפשר   אם  בדבר  להחמיר  טוב  הנהגה  מבחינת  כן  פי  על  אף  אבל  וכדומה(,  ומתן", 

 להמתין. 

מ"א( שאסור   ס"ק  )שם  ובמשנה ברורה  כ"א(  ס"ק  סוף  )סי' תקנ"ד  כתוב במגן אברהם 

ז  כי  באב,  בתשעה  מתנה  מכאן  לשלוח  לדייק  אפשר  ולכאורה  שלום.  שאלת  בכלל  ה 

שבתשעת הימים מותר. אבל זה מעיקר הדין. ואפשר ששם הפוסקים הוצרכו לבאר שאסור  

לתת בתשעה באב מפני שמדובר שם אפילו על דברי מאכל, אלא אם כן הוא עני. כלומר, 

, ועל זה לפעמים אדם רוצה לתת לחבר או שכן שלו עוגיות או לחם שאפה לארוחת ערב

 אמרו הפוסקים שבתשעה באב אסור לתת מתנה ואפילו דברי מאכל. 

 
הביא שהרב  )ח"ב או"ח אות ר"ס( יש סיפור מענין בהקשר הזה. ראיתי בשם ספר מסורת משה  9

פלדר שאל את האגרות משה האם מותר לאדם לעשות טפטים, והשיב לו שודאי שאסור, שזה  

. והרב  או"ח ח"ג סימן פ"ב()חנחשב צובע. אמר לו הרב פלדר: כבודו התיר בשו"ת אגרות משה  

תמה עליו וביקש ממנו להביא לו את הספר. וכך כתוב שם: לענין לגמור הדבקת הנייר על הכתלים,  

אף שאין בזה איסור ברור אף בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה, מכל מקום יש להחמיר  

לו הרב פיינשטין    שיגמרו קודם שבת חזון ולא יעשו בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה. השיב

שאין כוונתו להדביק טפטים, זה ודאי אסור, כי אין הבדל אם צובע בצבע או מדביק ניירות. כוונתו  

שם היתה על הטפטים עצמם, שיש מקומות שאין בהם דבק ולכן הנייר רופף, ועל זה התכוון  

 "לגמור", כלומר לשים דבק כדי שיידבק טוב. אבל ודאי שאסור לשים טפטים.    
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)אשרי האיש  אלישיב    רי"שולמעשה כתבו כמה פוסקים בדורנו שראוי להחמיר בדבר. הג

ולכן לא כדאי לתת מתנות מהחתן לכלה ולהיפך.   שראוי שלא לתת,( סובר  פס"ט סכ"א

( שראוי להחמיר  כות שלמה פי"ד הע' כ"ו)הליכך גם דעת הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך  

 בענין הזה. 

בתלמודי תורה נוהגים לעשות בסוף שנה מסיבות לילדים, וכל רב מביא לתלמידים שלו  

פרסים. ופנינו בענין הזה למרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א, )ה' יתברך יאריך  

טובי וחיים  ונפש  גוף  בבריאות  בנעימים,  ושנותיו  בטוב  הלאה  ימיו  וימשיך  וארוכים,  ם 

והרב הורה לתת את הפרסים הללו  להנהיג אותנו עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו(,  

ולמרותקודם ראש חודש אב ואדרבה, הוא אמר שצריך ללמד את    ,  שמדובר בילדים. 

הילדים את הענין של החורבן. כי הם לא מבינים כל כך את הענין הזה, ולכן צריך לומר  

ו מביאים את הפרסים קודם ראש חודש אב מפני שנחרב בית המקדש ואנחנו  להם שאנחנ

לא מביאים מתנות. זו הנהגה מאד נפלאה כיצד להחדיר לילדים את המושג של אבלות 

 על בית קדשנו ותפארתנו.

 תיקוני בגדים 

 האם מותר לתקן בגדי הילדים בתשעת הימים?ט. שאלה: 

אבל אם הוא רק מתקן בגדים  גדים חדשים,  האיסור הוא רק על ייצור בתשובת הרב:  

 קרועים, אין בזה חשש כלל. 

. ומשמע שאם  בגדים חדשיםמרן )סי' תקנ"א ס"ז( כותב: יש אומרים שאסור לאדם לתקן  

 אינו יוצר בגד חדש אין בזה שום איסור. 

בספרו מועד לכל חי )סי' י' אות    כך מפורש בכף החיים )ס"ק ק"ז( בשם רבי חיים פלאג'י

י"ח(: דבר קרוע או בגד שהתפרים נפתחו, מותר לתפור אותו בשבוע שחל בו. וכך כותב  

גם הרב בן איש חי )פ' דברים ס"י(. ולכן אין שום בעיה כלל לתקן בגדים בין של גדולים  

 ובין של קטנים.

 מעבר דירה 
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 האם מותר לעבור דירה בימים אלו?י. שאלה: 

בדרך כלל מעבר דירה הוא דבר שיש בו צורך גדול, כי לא עוברים דירה  ת הרב:  תשוב

אפשר    – וכיון שיש בזה צורך גדול, ואם הוא לא יוצא מהדירה יש לו  נזק כספי  סתם.  

 להקל בדבר. 

לאדם לעבור דירה, ואותו אחד שצריך להיכנס לדירה שלו יכול  אם אין צורך גדול  אבל  

 הראוי שלא לעבור דירה. מןלהמתין עוד כמה ימים, 

לגבי ימי ספירת העומר, מרן הגר"ע יוסף ע"ה )בשו"ת יחוה דעת ח"ג סי' ל'( כותב שמותר  

לאדם להיכנס לדירה חדשה בימי העומר, וכמו שהתירו לברך בזמן הזה על פרי חדש.  

הספר(   בסוף  הארוכות  בהערות  סק"ב,  תצג  )סי'  מצליח  איש  בהערות  זה  על  והעירו 

ית חדש דומה יותר ללבישת בגדים חדשים, שמבואר בראשונים וכן כתבו כמה שכניסה לב

אחרונים שנהגו שלא ללבשם בימי הספירה. והסבירו שם שכיון שבדרך כלל הכניסה לדירה  

חדשה היא דבר שיש בה צורך גדול, יש לומר שדוקא בזה כוונת מרן הגר"ע יוסף להתיר  

 החמיר בדבר ואפילו בימי העומר.בכך, אבל אם אין צורך גדול, מן הראוי ל

ועל כל פנים לגבי תשעת הימים בודאי שאין לאדם לעבור דירה ולגור בבית חדש. אלא  

 אם כן במקום צורך גדול. 

כתב: מי שנגמר   ח"א סי' ק"א(. ובשו"ת לבושי מרדכי )כך כתבו גם עוד כמה אחרונים

בור דירה וחכמים לא אסרו  ביתו שהוא מאד צריך אותו בימים אלו, מעיקר הדין מותר לע

 זאת, אבל לא ראוי לעשות כן. 

 .גם בספר קרא עלי מועד מובאים דברי הרב ניסים קרליץ שלא כדאי לעבור דירה

אבל אם מוכרח כגון שהוא שוכר דירה וחייב לפנות את הדירה שבה הוא נמצא, מותר 

וע"ע בשו"ת אור  לעבור למקום אחר. וכיוצא בזה במקום שיש צורך, מותר לעבור דירה )

 לציון ח"ג פכ"ו ס"א' הע' א'(.

 כניסה לחנות שלא על מנת לקנות עכשיו 
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מי שחפץ לקנות רהיטים נאים לסלון הבית לאחר תשעה באב, האם מותר  י"א. שאלה:  

להסתובב לשם כך בחנויות רהיטים לראות ולהשוות מחירים? והאם גם רשאים להזמין  

 ימים?רהיטים, והריהוט יגיע לאחר תשעת ה

כפי שהזכרנו )לעיל אות א'( מרן כותב שצריך למעט במשא ומתן, ויש בכך  תשובת הרב:  

שני פירושים: התוספות במסכת יבמות מסבירים שכל משא ומתן צריך למעט, ולעומתם 

התוספות במסכת מגילה )ה' ע"ב( מקלים יותר, ואומרים שרק משא ומתן של שמחה צריך  

 למעט. 

הרב מגן אברהם מביא את דרשות מהרי"ל שכותב כך: הסרסורים, כלומר אלה שמוכרים, 

להם   הוא  כי שמחה  כמו שרגילים,  איתם בעיר  להסתובב  זהב  וכלי  כסף  כלי  ישאו  לא 

 ברואים בכלים ובתכשיטים. 

כלומר, כשאדם מסתובב בחנויות של תכשיטים, בחנויות של רהיטים, ראוה מזנונים יפים 

אדם נהנה  צם הכניסה לשם והראיה של הדברים האלה היא משובבת נפש,  וכדומה, ע

ממעטין   מה שאמרו  בכלל  והוא  אסור,  הסיבוב  עצם  ולכן  מקומות,  בכאלה  מסיבוב 

 במשא ומתן של שמחה. 

וכיוצא בזה דרך הטלפון   כך כתב בשו"ת   בודאי שמותר.  –ואם אדם מברר מחירים 

רק מברר מחירים, אין בזה משא ומתן של  אגרות משה )ח"ד אה"ע(, שלמעשה, אם אדם 

 שמחה.

 מסיבות בימים אלה 

 האם מותר לערוך מסיבות יום הולדת או מסיבות פרידה בימים אלו?י"ב. שאלה: 

כתוב בשולחן ערוך )סי' תקנ"א ס"ב(: מותר לאדם לעשות אירוסין )לתת  תשובת הרב:  

 לעשות סעודת אירוסין אסור. טבעת קידושין( בימים אלו כדי שלא יקדמנו אחר, אבל 

מכאן משמע שעצם הסעודה היא הבעיה, כי בסעודה עצמה יש שמחה. וכותב המשנה  

ברורה )ס"ק ט"ז(: שההיתר הוא מפני שלארס אירוסין בלא סעודה ליכא שמחה כל כך,  
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אבל עצם הסעודה אסור לעשות אותה ואפילו בלי ריקודים ומחולות. ואפילו ביום שבת 

 עודה בשביל זה, אבל מה שאוכלים מיני מרקחת לא נחשב סעודה.אסור לעשות ס

כך כותב הרב ערוך השולחן,    לפי זה כותבים האחרונים שכל סעודת הרשות אין לעשות.

שיש להיזהר שלא לעשות סעודת מריעות, כלומר סעודת חברים. ונמצא אם כן שאסור  

 לעשות סעודת יום הולדת.

לגבי ילד קטן בן חמש שרוצים לעשות לו מסיבת חומש בתוך  ר"ח קנייבסקי שאלו את הג

 המשפחה, וגם על זה הוא אמר שאין לעשות סעודה כזו מפני שנחשבת סעודת הרשות. 

במשנה במסכת תענית )כ"ו ע"ב( כתוב שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, וידוע שמן הדין  

ו לא להתחתן בימים אלו  מותר להתחתן גם בתשעת הימים, אלא שכתבו הגאונים שנהג

 משום דלא מסמנא מילתא.

רבנו יהונתן מלוניל מפרש את המשנה הזו על פי ההלכה ולא רק על פי המנהג, וכותב  

שאם הזדמן לאדם סעודה של חופה לבנו או לבתו, צריך למעט בחתונה הזו. לא לעשות  

ות הרשות  אותה בצורה רגילה שגרתית ומפוארת, אלא ימעט בשמחה. וקל וחומר סעוד

 שיש לאדם להמנע מהם. וודאי שיש להיזהר שלא לעשות סעודות יום הולדת וכיוצא באלה. 

מסיבת פרידה לאדם שמסיים את העבודה, ואי אפשר להקדים או לאחר  עם זאת, אם זו  

 אפשר להקל, כי יש מהאחרונים שהתירו. 

 נקניק פרווה בתשעת הימים

וה בתשעת הימים, או שאסור מפני שזה נראה  האם מותר לאכול נקניקיות פרוי"ג. שאלה:  

 כמו נקניקיות בשריות?

ודאי שהיה אסור לעשות כל דבר  תשובת הרב:   זה דבר האסור מן התורה,  אילו היה 

שהוא מראית העין. לדוגמא, אסור לאדם לתלות בגד רטוב בשבת ואפילו אם נמצא בתוך 

גד ויחשדו בו שכיבס בשבת, חדר, מפני שהרואים אומרים שהרגע הוא סיים לכבס את הב

 ולכן אסור לתלות ואפילו בחדרי חדרים.

אבל בדבר שהאיסור הוא מדרבנן יש שאלה האם גם כן חוששים לאיסור מראית העין או 

לא. אבל איסור אכילת בשר בתשעת הימים הוא רק מנהג ישראל. מדין הגמרא האיסור  

אכול בשר בתשעת הימים הוא רק על סעודה מפסקת, אלא שמרן מביא שנהגו שלא ל

והוא כותב על מי שאוכל ופורץ גדר ישכנו נחש, וודאי שאסור לאכול. וגם נקניק פרווה  
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מותר לאכול נקניק פרווה, ואין לחשוש למראית העין.  ידוע ומפורסם שהוא פרווה, ולכן 

 )שו"ת אור לציון ח"ג פכ"ו ס"ג, חזו"ע(.

 שתיית יין 

ל הבדלה במוצאי שבת הקרוב או שאסור מפני שזה  האם מותר לשתות יין שי"ד. שאלה:  

 בתשעת הימים?

הרב:   לשתות,  תשובת  לקטן  ונותנים  בכך  מחמירים  באמת  הספרדים  האשכנזים  אבל 

 )ש"ע ורמ"א בסימן תקנ"א ס"י(. מתירים מפני שזה יין של מצוה 

ויתירה מכך, בהרבה מקהילות הספרדים נהגו דוקא באיסור אכילת בשר בתשעת הימים,  

 אבל בשתיית יין לא נהגו איסור. 

 מקלחת ורחצה בים 

 האם מותר להתקלח או ללכת לים בימים אלו?ט"ו. שאלה: 

בשבוע שחל בו יש בעיה, אבל השנה אין שבוע שחל בו   –לגבי מקלחת  תשובת הרב:  

נוהגים שמראש חודש כבר לא    ולכן מותר להתקלח בתשעת הימים במים חמים.  ויש 

 בל במים קרים מותר.מתרחצים במים חמים, א 

 לא מומלץ ללכת בימים אלו, מחמת שזה תענוג.  –לגבי רחצה בים 

ע"ה, וכן מבואר בלקט יושר שהיו הולכים לים, אבל אז לא היו    אמנם רבי חיים פלאג'י

להם מקלחות בבית, והיו הולכים לים כדי להתקרר. היום מי שרוצה להתקרר עושה את  

זה במקלחת בבית. מי שהולך היום לים הוא עושה את זה בשביל התענוג וההתפרקות, 

ריכה, אז אנחנו נעשה כן  וזה שיא השמחה ושיא הסטייל, בנופש טוב אומרים לך שיש ב

שבזמננו לא ראוי לאדם ללכת  בתשעת הימים?! לא מתאים. כך מרן ראש הישיבה אומר,  

והוא כותב שאמר לו מציל אחד שהוא לא מבין למה, אבל   לים או לבריכה בימים אלה.

כל שנה רח"ל יש אחוזי טביעה מאד גבוהים בימים האלה, ולכן ראוי מאד להיזהר. כך גם  

בי חיים קנייבסקי שליט"א מביא בשם אביו הסטייפלער ע"ה, שאפילו שמן הדין  הגאון ר

 מותר, הוא לא יכול לסבול שהולכים לים בימים האלה. ולכן כדאי להחמיר.


