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פתח דבר

בשבח והודי' לה' יתברך, הננו שמחים להגיש בפני קהל אנ"ש 
המועדים  בסדרת  השלישי  הספר  את   – חב"ד  חסידי 
'הלכה למעשה' – חג השבועות וימי בין המצרים, המהווה מדריך מקיף 
להלכות ומנהגי חב"ד לימי ספירת העומר, חג השבועות, ימי בין המצרים 
ותשעה באב. ספר זה מכיל בתוכו את כל ההלכות הנוגעות למעשה, 

לכל אחד ואחד, בשפה ברורה ובאופן שווה לכל נפש. 

"ישראל קדושים הם" ומחזרים אחר ההלכות והמנהגים לפרטיהם, על 
מנת לדעת "את המעשה אשר יעשון". פרטי הדינים והמנהגים הנוגעים 
לחג השבועות וימי בין המצרים, מופיעים בריבוי ספרי פסיקה והלכה – 
החל מה'שלחן ערוך' ועד לספרי המלקטים שיצאו לאור בתקופתנו אנו. 
מה גם, שנוספו על כל זה הנהגות מרבותינו נשיאינו, מנהגים רבים ועוד.

לכן נתעוררנו, לבוא ללקט, לסדר דבר דבור על אופנו את כל ההלכות 
על  להקל  מנת  על  זאת,  כל  המנהגים.  כל  את  וכן  למעשה,  הנוגעות 

המבקשים דבר ה' – זו הלכה.

כאמור, ספר זה מכיל בתוכו את דיני ימי 'בין המצרים', אשר חובה 
עלינו לשמור את הלכותיהן בדיוק, לקיים בנו "כל המתאבל על ירושלים, 
זוכה ורואה בשמחתה". ויהי רצון, שלימוד הלכות אלו יהיה 'להלכה ולא 

למעשה', מאחר ותיכף ומיד ממש "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה".

* * *

בספר זה הובאו גם הלכות נוספות, אשר נוגעות למהלך השנה כולה. 
ואלו הם: א. דיני 'ראש חודש' – הכוללים בתוכם את דיני שבת מברכים, 
ראש חודש וקידוש לבנה. ב. דיני 'יום טוב' – הכוללים בתוכם את הדינים 
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שבת.  מהלכות  הלכותיו  בכך  ושונים  טוב,  ליום  הקשורים   והמנהגים 
ג. כמה הלכות יסודיות מדיני 'בשר וחלב', אשר נוגעים למעשה במהלך 
חג השבועות אשר מנהג ישראל לאכול בו מאכלי חלב. ד. דיני 'תענית 

ציבור' – הכוללים בתוכם את ההלכות והמנהגים הקשורים לתעניות. 

תוספת ייחודית לספר זה, אשר בסופו הודפס גם 'תיקון ליל שבועות' 
מאיר עיניים, עם תיקוני כ"ק אד"ש מה"מ שהואיל להגיה ולהעיר בנוסח 

התיקון.

* * *

וכמה מעלות למקום עלינו:

החל   – נשיאינו  רבותינו  פסקי  על  מיוסד  זה  לראש, מדריך  לכל 
משולחנו הגדול של רבינו הזקן, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך 
המשיח. בנוסף לכך, שולבו בקובץ זה פסקי רבני חב"ד שבדור האחרון – 

בעניינים שונים, המתעוררים ובאים מזמן לזמן. 

 – מובהקת  תורנית  בשפה  כתובים  ההלכה  וספרי  מאחר  בנוסף, 
פעמים, מתקשה הלומד להבין את חפצו ומשאלו, ואת מסקנת הדברים 
הלכה למעשה. עריכת ההלכות במדריך זה באה בשפה ברורה ובלשון 
בהירה, המגישה את ההלכה כשולחן הערוך לכל החפץ ללמוד ולהבין 

את הלכות החג.  

העבודה  והיא,  זה;  לספר  וייחודית,  נוספת  מעלה  אלה  לכל  חברה 
בשנים  זה.  בספר  רבות  ההלכות  לכתיבת  כהכנה  שנעשתה  היסודית 
רב  "מכון הלכה חב"ד", מספר  הגיעו ללשכת ההלכה של  האחרונות, 
יסודי  בירור  עברו  אלו,  שאלות  לחג.  ההכנות  בתקופת   – שאלות  של 
והכרעה הלכתית מעשית על־ידי רבני המכון העונים לשאלות הלכתיות, 
והכרעות אלו העמידו אותנו על הנושאים שהציבור זקוק בהם לבירור. 
ואכן, נדרשנו לאותם נושאים בספר זה, להביאם ולציינם לתועלת ציבור 

השואלים.  

ובהדרכתם  זה נעשתה בהכוונתם  והעריכה בספר  עבודת הכתיבה 
נושאים  וליבנו  דנו  אף  מרבני המכון, אשר במהלך הכתיבה  כמה  של 
זה  בספר  להגישם  שיתאפשר  בכדי  ולמעשה,  להלכה  הנוגעים  רבים 
ביסודיות  עברו  הכתיבה  מלאכת  ובסיום  ומעשית.  ברורה  הכרעה  עם 

בהגהה מדוקדקת על פרטי ההלכות שנכתבו בו.
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* * *

זכות נפלאה היא לאפשר לקהל החסידים, ליישם בזה את הוראת 
כ"ק אד"ש מלך המשיח )שיחת יום ב' דר"ה תשנ"ב( – "דבר נכון ביותר 
הוא שכל אחד ואחד יעיין בלוחות הנ"ל ]דהיינו, לוחות שמלקטים את 
בזכרונו,  יחקקו  אלו  דימים  ההלכות  שכל  באופן  הנצרכות[,  ההלכות 
מפני שלפעמים כשמתעוררת שאלה בזה נמצאים במעמד ומצב שאסור 
להפסיק ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו – לפעמים אינו 

יודע כלל שצריך לשאול".

ה', להתנהג  בעזרת  יוכל,  זה,  כראוי בספר  כי הלומד  אנו,  בטוחים 
בדרך ההלכה מתוך ידיעה מקיפה ויסודית של הלכות ומנהגי חב"ד לחג 
השבועות, וכך יצליח בסייעתא דשמיא, לחוג את חג השבועות בקדושה 
ובשמחה. וכן, יצליח להקיף את כל שאר ההלכות המובאות בספר זה 

החל מ'דיני ראש חודש' ועד להלכות 'בשר וחלב'.

ההלכה,  בלימוד  העיסוק  שהגברת  הדבר  ברור  העיקר,  והוא  ועוד 
אלא  מתכנסות  הגלויות  "אין  חז"ל  שאמרו  כפי  הגאולה.  את  מזרזת 
בזכות המשניות" – שהם הלכות פסוקות. יהי רצון, שנזכה בקרוב ממש 
לראות בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח, ונשמע תורה חדשה מפיו – 

כולל גם בהלכות התורה, ש"אינן בטלות לעולם", תיכף ומיד ממש! 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

חודש ניסן ה'תשע"ט

מכון הלכה חב"ד

יו"ל ע"י מחלקת ההו"ל של
מכון הלכה חב"ד )ע"ר(

mhalachachabad@gmail.com :הערות והארות ניתן לשלוח למייל

לשכת ההלכה:
סמס לרב: 055-7081737 / קו לרב: 077-2251770

smslarav.co.il :אתר
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מבנה הספר

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי מיצוי 
לימוד הלכות החג באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים 
הלומד  את  המביאה  ומקיפה,  שלימה  תמונה  ביחד  המרכיבים  שונים 
ולהתמצאות  המנהגים,  וטעמי  ההלכה  ביסודות  בהירה  ידיעה  לידי 

רחבה בפרטי ההלכה. 

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות ומנהגים

ימי ספירת העומר, חג השבועות, וימי בין המצרים, כוללים בתוכם 
הלכות רבות ומגוונות, הנוגעות וקשורות לנושאים רבים בחיי היום־יום. 
פרטי הדינים והלכות אלו מופיעות בריבוי ספרי פסיקה והלכה – החל 
מה'שלחן ערוך' ועד לספרי המלקטים שיצאו לאור בתקופתנו אנו. מה 

גם, שנוספו על כל זה הנהגות מרבותינו נשיאינו, מנהגים רבים ועוד.

בספר זה הובאו הלכות ומנהגים אלו – הנוגעים למעשה, מחולקים 
בהירה,  ובלשון  ברורה  בשפה  אופנו  על  דבור  דבר  וסעיפים,  לפרקים 
את  ולדעת  ללמוד  החפץ  לכל  הערוך  כשולחן  ההלכה  את  המגישים 

המעשה אשר יעשה.

הספר מיוסד על פסקי רבותינו נשיאינו – החל משולחנו הגדול של 
רבינו הזקן, מנהגי חב"ד, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך המשיח.

הקדמות להלכות

עבודה גדולה וייחודית נעשתה בספר זה – והיא ההקדמות להלכות. 
והדברים  הנצרכות  ההלכות  את  להביא  ה'ליקוטים'  ספרי  של  דרכם 
הנוגעים למעשה. אך כבר אמרו רבותינו "לעולם ישלש אדם שנותיו . . 
שליש במשנה ושליש בתלמוד". היינו, שאין להסתפק בלימוד ה'משנה' 
– ההלכה, אלא יש ללמוד את 'התלמוד' – שהן, טעמי ההלכות. כך ניתן 
להבין היטב את ההלכה, לזכור אותה, ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.
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לשם מטרה זו, נכתבה הקדמה מפורטת לפני כל שער בספר. הקדמות 
 – ובהמשך  שבכתב,  מתורה  החל   – ההלכה  יסודות  את  מבארות  אלו 
האחרונים.  הפוסקים  לספרי  עד  פה,  שבעל  בתורה  המצווה  ביאורי 

וכמובן, ביאורי רבותינו נשיאינו בעניינים אלו.

ניתן להגיע  – ובאם  דרכו של אדם לחפש את מבוקשו ללא מאמץ 
למטרה בדרך קלה, הרי שכך אדם יבחר את דרכו. אולם במקרה דנן, 
מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על 
בכל  מיוחדת  וחיות  טעם  ייתן  זה  לימוד  ההלכות.  ללימוד  ההקדמות 
ביתו  לבני  ללומד להסביר את טעמי ההלכות  ויאפשר  קיום ההלכות, 
בהידור,  המצוות  בקיום  ההנהגה  את  שיגביר  דבר   – הקטנים  ולילדיו 

בביתו ובמשפחתו – כרצון ה' יתברך.

הערות ועיונים

במהלך הספר צוינו מקורות ההלכה. כדרכה של תורה, ישנן הלכות 
אשר לא נפסקו באופן ברור בספרי ההלכה הקדמונים – ויש לברר מתוך 
הכתובים ולהסיק את מסקנת ההלכה. בהלכות מעין אלו ישנם דיונים 
בסייעתא  הנכונה  ההלכה  למסקנת  להגיע  מנת  על  ארוכים,  ובירורים 
בגוף הספר  ירוץ הקורא בספר, בחרנו שלא להביא  דשמיא. אך למען 
את הדיונים והפלפולים שישנם בהלכות שונות, ואלו הובאו ב'עיונים' 

שבסוף הספר. 

בעיונים'.  'ראה  בהערה  צוין   – הלכתי  ובירור  דיון  בו  שיש  במקרה 
בידו, בדיון ההלכתי שסביב ההלכה  יוכל הלומד לעיין כשעתותיו  כך 

ובמקורותיה.

קביעות שנים

יכולים לחול  וראש חודש במשך השנים,  חג שבועות, תשעה באב 
הדרכות  יש  וכן  ההלכות  משתנות  אלו  בשנים  בשבוע.  שונים  בימים 

מיוחדות בהתאם לקביעות המסוימת.

פרקים העוסקים בהוראת ההנהגה לשנים  זה  ייחדנו בספר  כן,  על 
אלו. דבר המסייע לידיעת ההלכה בזמנים אלו באופן הברור ושווה לכל 

נפש.
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תוכן ענינים

ימי ספירת העומר

21 ���������������������������������������������������������������������������� פתיחה

ספירת העומר  21 / דיני ימי הספירה  24 / חילוקי המנהגים באופן 
חישוב ימי האבלות ומהותם  25 / פסח שני  27 / ל"ג בעומר  29 / 

הלכות ספירת העומר������������������������������������������� 32 פרק א 

אונן  34 /  הקטן  33 /  חיוב  הנשים  33 /  חיוב  הספירה  32 / 
זמנה  35 / ספירה בציבור  36 / עשיית מלאכה קודם הספירה  37 / 
שכח  בכוונה  38 /  שלא  הסופר  הספירה  37 /  קודם  אכילה 
לספור   39 / הטועה בספירה  40 / העובר ממדינה למדינה והחוצה 

את קו התאריך  42 / 

44 ������������������������������������������������� דיני ימי הספירה פרק ב 

'חדש'  איסור  הספירה   48 /  בימי  מנהגים  אבלות  44 /  מנהגי 
בימינו   49 / 

50 ������������������������������������������� פסח שני ול"ג בעומר פרק ג 

פסח שני  50 / ל"ג בעומר  50 / 

חג השבועות

57 ���������������������������������������������������������������������������� פתיחה

ערב  ההגבלה"  58 /  ו"ימי  המיוחס"  "יום  סיוון  57 /  חודש  ראש 
שמותיו   – השבועות  חג  תבשילין  61 /  עירוב  השבועות  60 /  חג 
החג  ניצול  טוב"  66 /  "מזל  החג  66 /  של  סגולתיו  החג  63 /  של 
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בקבלת החלטות להוספה בתורה  67 / האיחול לחג השבועות  67 / 
חג  ליל  של  מעריב  תפלת  אילנות  68 /  ובענפי  בפרחים  קישוט 
מגילת  שבועות  70 /  ליל  החג  69 /  סעודות  השבועות  68 / 
עשרת  התורה,  קריאת  פתגם"  72 /  ו"יציב  "אקדמות"  רות  71 / 
השבועות  76 /  בחג  חלב  מאכלי  אכילת  וההפטרה  74 /  הדברות 
"תהלוכה"  77 / יום טוב שני של גלויות  77 / התוועדות  81 / אסרו 

חג  82 / "כינוס תורה"  83 / ימי התשלומין  84 / 

ימי ההכנה לחג השבועות������������������������������������� 86 פרק ד 

הכנות לחג  86 / שבת אחדות  87 / ראש חודש סיון  87 / שלושת 
ימי ההגבלה – ג' סיון  88 / 

90 ������������������������������������������������ ערב חג השבועות פרק ה 

הנהגות היום  90 / הכנה לחג  91 / 

92 ��������������������������������������������������� עירוב תבשילין פרק ו 

דין  שונים  93 /  דינים  תבשלין  92 /  עירוב  סדר  העירוב  92 /  זמן 
השוכח לערב  94 / 

הדלקת נרות, מעריב�������������������������������������������� 95 פרק ז 

סדר הדלקת נרות  95 / זמן ההדלקה  95 / תפילת מעריב  97 / 

ליל חג השבועות������������������������������������������������� 98 פרק ח 

הלימוד  99 /  זמן  שבועות  99 /  ליל  תיקון  טוב  98 /  יום  סעודת 
קודם  טבילה  התיקון  101 /  אמירת  בעת  ההנהגה  הלימוד  100 / 
ברכות  השחר  102 /  עלות  בזמן  ההנהגה  השחר  102 /  עלות 

השחר  102 / איסור אכילה  103 / קריאת שמע של שחרית  103 / 

יום חג השבועות������������������������������������������������ 105 פרק ט 

התורה  106 /  קריאת  שחרית  105 /  תפילת  לתפלה  105 /   הכנה 
הזכרת נשמות  107 / תפילת מוסף  108 / מגילת רות  109 / סעודת 
יום טוב  110 / סעודה חלבית  110 / שיעור האכילה  110 / ברכה על 
מיני מזונות  111 / הפרדה בין אכילת החלב לבשר או דגים  112 / 
סעודה בשרית  113 / תפילת מנחה  115 / התוועדות  115 / מוצאי 

יום טוב  116 / 

117 ������������������������������ יום ב' דחג השבועות – בחו"ל פרק י 
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119 ������������������������������������ שבועות שחל ביום שישי פרק יא 

חג   – סיון  ו'  שישי  יום  החג  119 /  ערב   – סיון  ה'  חמישי  יום 
השבועות  119 / שבת קודש – בארה"ק  120 / שבת קודש – יו"ט שני 

– בחו"ל  120 / 

שבועות שחל ביום ראשון����������������������������������� 122 פרק יב 

יום שישי – ד' סיון  122 / יום שבת – ערב חג שבועות  122 / מוצאי 
שבת – ליל חג שבועות  123 / 

מבצע עשרת הדברות����������������������������������������� 125 פרק יג 

קריאת עשרת הדברות  125 / מניין מיוחד לקריאת התורה  125 / 

127 �������������������������������������������������� ימי התשלומין פרק יד 

תאריכים חסידיים  128 / 

בין המצרים

131 �������������������������������������������������������������������������� פתיחה

החורבן  הפיכת  המצרים  134 /  בין  ימי  בתמוז  131 /  עשר  שבעה 
ויין  139 /  בשר  רחיצה  138 /  הימים  137 /  תשעת  לבניין  136 / 
מפסקת  140 /  סעודה  באב  140 /  תשעה  ערב  חזון  139 /  שבת 
אבלות  דיני  באב  144 /  בתשעה  התענית  דיני  באב  142 /  תשעה 
בתשעה באב  145 / הנהגות אבל בבית הכנסת  148 / קריאת מגילת 
איכה  148 / נטילת הידיים בתשעה באב  150 / תפלת שחרית של 
תשעה באב  150 / אמירת "נחם" בתפלת מנחה  154 / קידוש לבנה 
ושבע  נחמו  שבת  באב  156 /  עשירי  באב  155 /  תשעה  במוצאי 

דנחמתא  156 / 

158 ����������������������������������������������� דיני בין המצרים פרק טו 

ציפורניים  158 /  וקציצת  תספורת  האבילות  158 /  זמן  תחילת 
ומחולות  160 /  ריקודים  זמר,  כלי  שמיעת  שהחיינו  159 /  ברכת 
שידוכין ונישואין   161 / טיפול רפואי  161 / טיולים ונסיעות  162 / 

שיפוץ וקניית בית  163 / דינים ומנהגים נוספים  163 / 

שבעה עשר בתמוז �������������������������������������������� 164 פרק טז 

דיני התענית  164 / סדר התפילות  164 / י"ז תמוז שחל בשבת   167 / 

תוכן ענינים
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168 ��������������������������������������������� דיני תשעת הימים פרק יז 

שבת  יין  168 /  ושתיית  בשר  אכילת  האבילות  168 /  זמן  תחילת 
ומוצאי שבת  169 / כיבוס בגדים   170 / תפירת ותיקון בגדים  172 / 
משא  מסכת  175 /  סיום  מצוה  174 /  סעודת  וסיכה  172 /  רחיצה 
ומתן   175 / בניין של שמחה  176 / דינים נוספים  177 / שבוע שחל 

בו תשעה באב  178 / 

ערב תשעה באב������������������������������������������������ 179 פרק חי 

סעודה מפסקת  180 / 

דיני תשעה באב������������������������������������������������ 182 פרק יט 

איסור אכילה  182 / איסור רחיצה  183 / איסור סיכה  184 / נעילת 
הסנדל  184 / לימוד התורה   185 / שאילת שלום  186 / ישיבה על 

הארץ  186 / עשיית מלאכה  186 / 

188 ������������������������������������������������������ תשעה באב פרק כ 

ליל תשעה באב  188 / תפילת ערבית  188 / סדר הלילה  190 / סדר 
הבוקר  190 / ברכות השחר  190 / תפילת שחרית  191 / אחר חצות 

היום  193 / סדר תפילת מנחה  194 / 

מוצאי תשעה באב��������������������������������������������� 197 פרק כא 

דיני עשירי באב  198 / 

199 ������������������������������������� תשעה באב שחל בשבת פרק כב 

מפסקת  200 /  סעודה  מנחה  200 /  תפילת  התורה  199 /  לימוד 
בתענית  202 /  החייבים  ערבית  201 /  תפילת  שבת  201 /  מוצאי 

מוצאי הצום  202 / 

הוספות

הוספה א
207 ���������������������������������������������������������� הלכות ראש חודש

פתיחה  207 / ראש חודש  207 / קדושת היום ועשיית מלאכה בראש 
חודש  209 / הזכרת קדושת היום בתפלה ובברכת המזון  209 / הלל 

וסדר התפלות בראש חודש  210 / 

תוכן ענינים



  -  11

שבת מברכים���������������������������������������������������� 214 פרק א 

אמירת תהילים ב'שבת מברכים'  214 / ברכת החודש  215 / דינים 
נוספים  215 / יום התוועדות   216 / 

217 ������������������������������������������������������� ראש חודש פרק ב 

אמירת 'יעלה ויבוא'  217 / אמירת הלל  218 / קריאת התורה  220 / 
שחל  חודש  ראש  מוסף  222 /  תפילת  התפילין   221 /  חליצת 
בשבת  222 / עשיית מלאכה   223 / תספורת ונטילת צפרניים  224 / 
אמירת תחנון ותענית  224 / סעודת ראש חודש  225 / מנהגי ראש 

חודש  226 / 

227 ����������������������������������������������������� קידוש לבנה פרק ג 

זמנה  227 / ראיית הלבנה  228 / ההנהגה בעת הברכה  229 / 

הוספה ב
דיני יום טוב������������������������������������������������������������������� 231

פתיחה  231 / הלכות יו"ט  231 / מצוות השמחה בחג  234 / הדלקת 
נרות יו"ט ותפלת מעריב  235 / יו"ט שחל במוצאי שבת  237 / 

הכנה ליום טוב�������������������������������������������������� 239 פרק א 

הכנות ליום־טוב  239 / הדלקת נרות יום טוב  240 / 

242 �������������������������������������������������� הכנת מאכלים פרק ב 

בישול  242 / ברירה  243 / טחינת וסחיטת מאכלים  244 / 

דיני יום טוב������������������������������������������������������ 245 פרק ג 

מוקצה ונולד  245 / עישון  246 / אמירה לנכרי  247 / רחיצה  247 / 
איפור ובישום  248 / 

הוספה ג
מהלכות בשר וחלב��������������������������������������������������������� 250

פתיחה  250 / יסודות בהלכות בשר בחלב  250 / דינים כלליים  255 / 
לחם  בשרי  255 /  תנור  או  בסיר  פרווה,  מאכל  אפיית  או  בישול 
מאכלים  עבור  פרווה  או  בשריים  בכלים  שימוש  חלבי  256 / 

חלביים  257 / הפרדה בין בשר לחלב  258 / 

תוכן ענינים
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הוספה ד
הלכות תענית ציבור�������������������������������������������������������� 259

תפלת  "עננו"  263 /  ברכת  התעניות  259 /  תקנת  פתיחה  259 / 
התעניות  265 /  במנחת  כפיים  נשיאת  מלכנו"  264 /  "אבינו 
סליחות  266 / קריאת התורה וההפטרה בימי התעניות  267 / אגרא 

דתעניתא  268 / דברי כיבושין  268 / 

דיני התענית����������������������������������������������������� 270 פרק א 

זמן התענית  272 / האסור והמותר ביום תענית  273 / 

סדר התפילות��������������������������������������������������� 274 פרק ב 

מנחה  275 /  תפילת  התורה  274 /  קריאת  שחרית  274 /  תפילת 
מנהגים ביום התענית  276 / 

277 ���������������������������������������������������������������������� עיונים 

287 ���������������������������������������������������������������������� מפתחות 

תיקון ליל שבועות

305 ............................................................................... תורה 

343 ............................................................................... נביאים 

349 ............................................................................... כתובים 

366 ............................................................................... משניות  

403 ............................................................................... קבלה 

409 .................................................................. סדר תרי"ג מצוות

אדרא רבא לשבועות............................................................. 424
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פרק טו

דיני בין המצרים
תחילת זמן האבילות

א. יש לנהוג בדיני בין המצרים החל מ'צאת הכוכבים' של ליל י"ז 
תמוז1.

ב. כאשר חל י"ז תמוז בשבת, יש אומרים שמותר לברך 'שהחיינו' 
על פרי או בגד חדש2. אך יש המחמירים בזה, ואומרים שראוי להימנע 

מכך לכתחילה.

תספורת וקציצת ציפורניים

ג. אין מסתפרים בימי בין המצרים3. 

את  דוחים  המצרים,  בין  בימי  שנים  שלוש  לגיל  שהגיע  ד. ילד 
התספורת )"אופשערניש"( שלו לאחרי "בין המצרים"4.

בדעת  הא"א  בפשיטות  נקט  וכן  כ"ד(,  סי'  )ח"א  חיים שאל  בשו"ת  מבואר  כן   )1

קדושים, וכפי שהביאו בציץ אליעזר )ח"י סי' כו( וכן דעת גדולי הפוסקים כפי שהביא 

בציץ אליעזר שם, וכן הוא בשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קס"ח וח"י סי' פ"א( ובשו"ת 

שרגא המאיר )ח"ב סוף סי' י"ג( ושו"ת להורות נתן חלק י' סימן נ'. ויש המחמירים כבר 

משקיעת החמה. אשל אברהם )בוטשאטש( סי' תקנ"א.

רמ"ז  ואגרות  מ"ב(  ס"ק  תקנ"א  )סי'  המ"א  בין  קדומה  מחלוקת  הינו  זה  דבר   )2

המקלים, ובין ריבוי פוסקים המצויינים בשד"ח )מערכת בין המצרים סי' א'( להחמיר, 

ולהקל  המג"א  על  לסמוך  נראה שהרוצה  ולכן   .7 הערה   46 עמ'  המנהגים  ספר  וראה 

יכול, ובפרט ע"פ שיחת ש"פ בלק תנש"א )סעיף ט'( שמביא את הספק האם כללות בין 

והעניינים  ביום ראשון או שהשבת דוחה רק את הצום  וההתחלה היא  נדחה  המצרים 

הבלתי רצויים דבין המצרים. משמע דלב' הצדדים העניינים הבלתי רצויים נדחים ליום 

ראשון, ולכן נראה דנוקט כהמג"א ומותר לברך, אך אפשר לדחות הוכחה זו. ואכ"מ.

3( רמ"א סי' תקנ"א ס"ד. 

כאשר  להתחילם  הנוהגים  שיש  ההידורים  שאר  כל  אך  שנה.  עמ'  חכ"ד  אג"ק   )4

מגיע הילד לגיל שלוש אין לדחותם, כגון נשיאת טלית קטן, ברכות השחר וברכת המזון 

וקריאת שמע שעל המיטה.
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ה. מותר לאשה להסתפר לצורך צניעות וט"מ, גם בתשעת הימים5.

ו. חפיפת הפאה: מותר לחפוף את הפאה אצל פאנית עד ר"ח אב6.

ז. קציצת ציפורניים: מותר לקצוץ את ציפורני הידיים והרגליים 
ע'־ע"ד–  סעיפים  י"ז  פרק  לקמן  ראה  )אך  בימי שלושת השבועות7. 

לגבי שבוע שחל בו תשעה באב(.

ברכת שהחיינו

ח. אין מברכים שהחיינו בימי 'בין המצרים', הן בימי החול והן 
בשבת8. 

ט. אכילת פרי חדש: בגלל שאין מברכים שהחיינו, אין אוכלים 
פרי חדש בימים אלו9.

בפעם  רואה  כאשר  "שהחיינו"  לברך  מותר  בת:   / בן  י. לידת 
"הטוב  לברך  יכול  בן  לידת  על  וכן  לו.  שנולדה  בתו  את  הראשונה 

והמטיב"10.

יא. קניית ולבישת בגד חדש: מעיקר הדין, אין איסור לקנות או 
חליפה  כגון  חשיבות,  בו  שיש  בגד  ואפילו  חדשים,  בגדים  ללבוש 

וכדומה – מותר לקנותם או לחדשם עד ר"ח אב11. אך המנהג שלא 

לחדש בגדים בימים אלו12.

5( מ"ב סי' תקנ"א סקע"ט.

6( שו"ת שלמת חיים סימן ריח, ובשו"ת אג"מ או"ח חלק ג סימן פ.

7( קצוש"ע סי' קכב סעי' ה.

8( ספר המנהגים עמוד 46.

פרי חדש  לאכול  חולה המתאווים  או  ובנו"כ. מעוברת  סי"ז,  סי' תקנ"א  9( שו"ע 

יכולים לאוכלו, ויברכו ברכת "שהחיינו". ראה פע"ח שער חג השבועות, וראה באריכות 

בברכ"י ובשו"ת אבני נזר תכח. )ולאידך ראה בשו"ת שלמת חיים ש"ז שמקיים את דברי 

המשנ"ב סי' תקנ"א ס"ק צ"ט, שסובר שאין להם לברך "שהחיינו"(.

10( שו"ע סימן תקנא, סי"ז. ובנו"כ שם.

אין  שלמנהגינו  אף  ה־ח,  פי"ז  נט"ג  סקמ"ה.  ובמשנ"ב  ס"ו  תקנו  סי'  שו"ע   )11

מברכים כלל שהחיינו על בגדים חדשים, עכ"ז כיון שיש שמחה בלבישתם אסור כדעת 

הא"ר כאן סעיף יז. 

12( יוסף אומץ, סי' תתס"ב. עה"ש סי' תקנא, יח.
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יב. מותר לקנות ולהשתמש בכל דבר חדש שיש בו משום הכרח 
חיוני, כגון משקפיים וכדומה.

יג. תפירת ותיקון בגדים: מותר לתפור בגדים חדשים. אך ב'תשעת 
הימים', אסור. 

יד. מותר לתקן בגדים שנקרעו, ואפילו בתשעת הימים13

שמיעת כלי זמר, ריקודים ומחולות

טו. אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים אלו14.

טז. כמו כן, אין לנגן בכלי זמר ואין לשמוע מוזיקה שמחה, וראוי 
להחמיר גם במוזיקה ווקאלית שמחה15.

אלא  שמחה,  לשם  אינה  המוזיקה  שמיעת  מטרת  אם  יז. אמנם, 
יכולות  זה,  מטעם  להקל16.  מקום  יש  וכדומה  הילדים  הרגעת  לשם 

גננות ומדריכות בקייטנות להשמיע מוזיקה לילדים הקטנים.

יח. מי שפרנסתו בנגינה, יכול לנגן עד ר"ח אב17. ובפרט כשמנגן 
בדיני  מחוייבים  אינם  קטנים  ילדים  שהרי   – קטנים  ילדים  עבור 

אבלות18.

13( שו"ע סי' תקנא ס"ז. ראה כה"ח סימן תקנא סקק"ז.

14( מג"א סק"י.

15( שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סימן לג. שו"ת שבט הלוי ח"ו סימן ע.

16( כן פסק הגרשז"א. 

17( פמ"ג א"א סק"י. בשו"ת מהר"ם שיק יו"ד סי׳ שסח דייק מדברי הפרמ"ג שלא 

מתיר אלא מפני שזה חייהם ולא מחמת שאינם מתכוונים להנאה ומכאן מדייק שלצורך 

למידה אוסר הפרמ"ג. אך בשו"ת בצה"ח ח"ו סי סא כתב שיתכן שחומרא זו היא רק 

מר"ח אב אך לפני כן, כל שלא מכוון להנאה – מותר. אך גם היתר זה איננו ברוב לומדי 

הנגינה. וכן מפורש לאיסור בכה"ח תקנא ס"ק מא. ואף שיש שהתיר ללמוד נגינה )שו"ת 

צי"א חט"ז סי יט( מן הטעם שאי"ז לתענוג ושמחה, אלא שגם הוא סייג זאת במקום 

בדבר  היתרו  את  מסייג  הצי"א(  )שמביא  סז  סי  שמחה  זכר  בשו"ת  וכן  עיי"ש.  הפסד 

האבד והפסד ממון. וכן כתבו עוד אחרונים. לכן נראה שיש להתיר ללמוד רק עד ר"ח 

מנ"א, באם אכן ע"י ההפסקה יגרם נזק לתלמיד.

18( נט"ג שם פט"ו ס"ו.
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יט. מותר לשמוע 'מנגינת רקע' בהמתנה לשיחה וכדומה, מאחר 
והיא אינה בכלל 'שמחה'19. 

כ. בסעודת מצווה, כגון: שבע ברכות, ברית מילה, פדיון הבן ובר 
מצווה, אין לנגן בכלי זמר20. 

שידוכין ונישואין 

כא. אין מתחתנים בימי בין המצרים21.

לערוך  מותר  וכן  אלו,  בימים  השידוכין  בקשרי  לבוא  כב. מותר 
סעודת שידוכין )'ווארט'(. ב'תשעת הימים' מותר לעשות סעודה זו – 

אך לא יאכלו בה לחם, אלא רק מיני מזונות וכדומה22.

לו להתחתן בימים אלו,  כג. מי שהוזמן לחתונה של מי שהותר 
בנוגע  לנהוג  כיצד  הוראה  מורה  רב  וישאל  בה,  להשתתף  לו  מותר 

להשתתפות בריקודים23. 

כד. בר מצוה: מותר לעשות סעודת מצוה לכבוד בר מצוה, בימי 
בין המצרים. אמנם אין להשמיע מוזיקה ולעשות ריקודים ומחולות 

בסעודה זו24. 

כה. הכנסת ספר תורה: רצוי שלא לערוך סיום והכנסת ספר תורה 
בימים אלו, אלא ידחו זאת לאחרי ימי בין המצרים25.

טיפול רפואי

המצרים,  בין  בימי  מורכב  רפואי  טיפול  לעשות  שלא  כו. רצוי 
וטוב לדחותו לאחר תשעה באב26.

19( כמובן שכל זה הוא בתנאי שאין אלו שירי פריצות וכדומה. שערים המצויינים 

בהלכה סימן קכו סק"ד.

20( ראה א"ר סימן תקנא סק"ז. ובנט"ג פרק טו סעיף ב.

21( רמ"א שם סעיף ב.

22( מ"ב ס"ק י"ט ושעה"צ ס"ק כ"ו, שו"ע שם ס"ב.

23( ראה נט"ג ביהמ"צ פי"ד ס"י, פט"ו ס"ב.

24( ראה שו"ע אדה"ז סי' תצג. נט"ג שם, פט"ז ס"ג.

25( אג"ק ח"כ עמ' רנג.

26( היכל־מנחם כרך א עמ' קפח.
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ישתדל  בהקדם,  הטיפול  את  לעשות  שיש  מורה  רופא  כז. אם 
לעשותו קודם שבת חזון27.

כח. טיפול הכרוך במצב של 'פיקוח נפש', ניתן לעשותו בכל ימי 
בין המצרים ולא ידחה אותו אפילו ביום אחד. ויש להתייעץ על כך עם 

רב מורה הוראה – באם אפשר.

כט. טיפולי שיניים, וביקורים סדירים אצל רופא – שאינם מכניסים 
את האדם לכלל סכנה, מותרים. 

טיולים ונסיעות

לכן  אלו,  בימים  סכנה  למקום  מלהיכנס  ביותר  להיזהר  ל. צריך 
נכון להימנע מללכת למקומות שיש בהם סכנה28.

הוא  זה  כל  אמנם,  המצרים.  בין  בימי  בטיולים  למעט  לא. טוב 
באם יש חשש סכנה בטיול, או שיש בטיולים אלו שמחה יתירה. אך 

טיול לצורך הבראה או שמדובר בטיול המהווה חיזוק ועידוד ללימוד 

התורה וכדומה – אין בזה כל חשש29.

לב. מותר ללכת לבריכה או לים בימי בין המצרים, עד ר"ח אב – 
אך יש ללכת רק במקום שחיה מסודר, ובהשגחת מציל, מאחר ואין 

להיכנס למקומות סכנה בימים אלו30. 

לג. הנצרך ליסוע לזמן ארוך בימי בין המצרים כדאי שיתחיל את 
ההכנות לנסיעה עוד קודם י"ז בתמוז בכדי שיודגש שהנסיעה החלה 

קודם י"ז תמוז31. 

27( אג"ק חי"ט עמוד שעו.

28( שו"ע או"ח סי' תקנא סט"ז וברמ"א שם )שאיסור רחיצה מתחיל בר"ח(, מקור 

חיים סי' תקנא סי"ד, נט"ג בין המצרים פ"ח ה"ו, פכ"ג ס"ד.

29( ראה שד"ח מערכת בין המצרים )פאת השדה, ס"א, אות י; וראה ההיתר בזה 

בהליכות שלמה מועדים ח"ב הל' בין המצרים פכ"ג ע' רעו.

30( קובץ מבית לוי חי"ג ע' כב ס"ד; הליכות שלמה בין המצרים פי"ד ס"ה ודבר 

הלכה אות ז.

31( שיחות קודש תשכ"ה ח"ב עמוד 230; היכל מנחם ח"ב עמ' רי"ד.



19פרק טו - דיני בין המצרים

שיפוץ וקניית בית

בין המצרים עד ט"ו  לד. רצוי שלא להיכנס לדירה חדשה בימי 
באב32, ואם אין אפשרות להמתין עד אז – יש לדחות זאת לפחות עד 

לאחר תשעה באב. אך מותר לשפץ ולהרחיב דירה קיימת.

לה. מותר לסייד את הבית ולצבעו בצבע לבן פשוט וכן לעשות 
בו תיקונים פשוטים עד תשעת הימים. אבל, לעשות צביעה מיוחדת 

לשאול  יש  הצורך  ובמקום  השבועות33,  שלושת  בכל  אסור  וכדומה 

רב34.

לו. שכירות דירה: מעיקר הדין, אין איסור להיכנס לדירה חדשה 
בשכירות35. אך באם אפשר, כדאי לדחות זאת לאחר תשעה באב36.

דינים ומנהגים נוספים

לז. הוספה בצדקה: יש להוסיף בצדקה בימי בין המצרים, על־פי 
דברי הכתוב "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"37.

לח. לימוד ענייני בית הבחירה: אמרו חז"ל שע"י הלימוד בתורת 
כן  ועל  הבית"  בבניין  עוסקים  הם  כאילו  עליהם  אני  "מעלה  הבית 

יש להוסיף בימי בין המצרים בלימוד הלכות בית הבחירה )בתנ"ך: 

ומדות,  תמיד  מסכת  וגמרא:  במשנה  ואילך,  מ  פרק  יחזקאל  ספר 

וברמב"ם־הלכות בית הבחירה, ובהוספת הביאורים שנתבארו בתורת 

החסידות(38.

32( אג"ק ח"ט עמ' רכח. ושם "באם אפשר, לא בחדש זה כי אם בחודש אלול הוא 

חודש הרחמים".

33( ע"פ המבואר במהרי"ל הל' ט' באב אות ח'. שו"ע סי' תקנא ס"ב.

34( דאי"ז איסור מעיקר הדין.

35( שו"ת דברי שמואל סי' קכז.

36( ע"פ המבואר בשו"ע יו"ד סי' קעט ס"ב.

37( שלחן מנחם ח"ג עמוד נט.

38( ראה שלחן מנחם ח"ג עמוד נב ואילך.
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פרק טז

שבעה עשר בתמוז 

דיני התענית

א. חולים פטורים מלהתענות, וכן מעוברות ומניקות בפועל1. 

ב. ילדים מתחת לגיל בר־מצווה או בת־מצווה – אינם מתענים.

ג. אמנם, גם מי שפטור מלצום יש לו להימנע מאכילת מעדנים2. 

יעשה   – הפה  מריח  מאד  שסובל  מי  הפה3.  את  שוטפים  ד. אין 
שאלת חכם.

ה. שאר פרטי דיני תענית 'שבעה עשר בתמוז', ראה בהוספות – 
הוספה ד' – 'דיני תענית ציבור'.

סדר התפילות

ו. תפילת שחרית: השליח ציבור אומר 'עננו' כברכה בפני עצמה 
בין ברכת 'גאל ישראל' ל'רפאנו'. 

'עננו' – אומרה בברכת 'שמע קולנו' לפני  אם שכח הש"ץ לומר 

המילים 'כי אתה שומע' וחותם את הברכה 'ברוך אתה ה' העונה בעת 

צרה ושומע תפילה'. 

שכח לאמרה גם שם – יאמר אותה כברכה בפני עצמה, אחר 'שים 

שלום'4. 

1( שו"ע סי' תקנ ס"א

2( מט"א סימן תרב סכ"ב.

3( היום יום כ"ב מנ"א.

4( שו"ע אדה"ז סימן קיט ס"ה.
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ז. מי שאינו מתענה – אינו יכול להיות ש"ץ, ואם עלה להיות ש"ץ 
– אומר עננו בברכת 'שומע תפילה'5.

ח. אמירת סליחות: אומרים סליחות בתוך סדר התפילה. 

ט. אחר נפילת אפיים, מתחילים את הסליחות באמירת "אל תתנו 
דמי לו", ומדלגים 'אשמנו בגדנו', כיוון שכבר אמרו בנוסח התפילה6. 

ואם חל בימים שני וחמישי, מתחילים באמירת הסליחות לאחר 'שומר 

ישראל'7.

י. לאחר סיום הסליחות אומרים 'אבינו מלכנו' הארוך. ואומרים 
בו את הנוסח 'לתענית ציבור'. לאחר מכן, אומרים "ואנחנו לא נדע", 

חצי קדיש.

יא. קריאת התורה: בקריאת התורה קוראים "ויחל משה" לשלושה 
קרואים, גם אם יש רק שלושה שמתענים8.

קראוהו  ואם  לתורה.  לעלות  יקראוהו  לא  מתענה,  שאינו  יב. מי 
לעלות ומתבייש להודיע שאינו מתענה מפני חילול ה' – יעלה9.

לבין  בשם"  "ויקרא  המילים  בין  להפסיק  קורא,  הבעל  יג. יזהר 
תיבת "השם". ואם לא הפסיק, יחזור ויקרא כראוי10 . 

רחום'  א־ל  ה'  'ה'  אפך',  מחרון  'שוב  הפסוקים  יד. בקריאת 
ו'וסלחת לעווננו' – אומר תחילה הציבור בקול רם ואחריהם אומרם 

הקורא בתורה. 

טו. בשעת אמירת הפסוקים הללו, יש הנוהגים לעמוד11.

5( לוח כולל חב"ד, מג"א סימן תקסו ס"ק ז'.

6( ספר המנהגים עמ' 45.

7( ראה קובץ פרדס חב"ד 13 עמ' 206. וכן נהוג במניין כ"ק אד"ש.

8( שו"ת צ"צ או"ח סי' ק"י.

9( לוח כולל חב"ד, משנ"ב סי' תקסו ס"ק כ"א.

קודם  כולו  הפסוק  את  לסיים  לו  אלא שיש  קז.  ס'  ח  אפרים שער  ראה שערי   )10

שחוזר וקורא אותו, מאחר שכבר הזכיר את שם ה'.

שעניין  רנ,  סי'  חסידים  וספר  קז  סעיף  ח'  שער  אפרים  בשערי  המבואר  ע"פ   )11

אמירת פסוקים אלו הוא תפילה ובקשה.
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טז. העולה לתורה, אינו אומרם עם הציבור – אלא יחד עם הבעל 
קורא12.

התענית.  ביום  בצדקה  להרבות  ישראל  מנהג  צדקה:  יז. נתינת 
אמורים  שהיו  הסעודות  עלות  שהוא  דתעניתא",  "אגרא  לתת  ונהגו 

לאכול היום13.

'ויחל משה'. מעלים שלשה   – יח. תפילת מנחה: קריאת התורה 
אנשים, והשלישי הוא המפטיר.

יט. אין אומרים קדיש בין קריאת התורה וההפטרה.

כ. מפטירים בהפטרת תענית ציבור, 'דרשו ה' בהמצאו'.

כא. בתפילת לחש אומרים 'עננו' בשומע תפילה, ובחזרת הש"ץ 
אומר הש"ץ 'עננו' בין ברכת 'גואל ישראל ל'רפאנו'. ואם שכח – ראה 

בשחרית )לעיל סעיף ו'(.

כב. יחיד ששכח לומר 'עננו' בתפילתו אומרה אחר 'אלוקי נצור', 
לפני 'יהיו לרצון' השני. אך אינו חותם את הברכה.

כג. בחזרת הש"ץ יאמר "ברכת כהנים"14.

כד. אחר נפילת אפים, אומרים 'אבינו מלכנו'15. אם יש חתן בבית 
הכנסת, לא אומרים 'תחנון' ו'אבינו מלכנו'.

המנהג שנהגו  את  הנהיג מחדש  אד"ש  כ"ק  כיבושין:  כה. דברי 
ביום  כיבושין  דברי  לומר  המשנה,  על־פי  ישראל  בקהילות  בעבר 

התענית לאחר תפילת מנחה16.

12( ליקוטי מהרי"ח מנהגי חודש תמוז ד"ה ועיין ברוקח. וש"נ.

13( א"ר סימן תקסז סקי"א. התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב עמ' 460, משנ"ב סי' תקסו 

ס"ק יב.

14( שו"ע אדה"ז סי' קכט ס"א

15( ספר המנהגים עמ' 45.

16( לקו"ש ח"כ עמ' 352.
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י"ז תמוז שחל בשבת 

כו. יש להסתפק האם צריך להתחיל בלימוד הלכות בית הבחירה 
כבר משבת זו17.

שבתות  מבכל  יותר  ושתיה  באכילה  להוסיף  יש  זו  כז. בשבת 
השנה, כדי לשלול חשש לענייני אבלות בשבת18.

17( סה"ש ה'תשנ"א ח"ב עמ' 691.

18( סה"ש ה'תשנ"א ח"ב עמ' 684.
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פרק יז

דיני תשעת הימים

תחילת זמן האבילות

א. דיני תשעה הימים מתחילים מזמן השקיעה של ליל ר"ח מנחם 
אב, ועד י' באב בחצות היום1.

אכילת בשר ושתיית יין

ב. אכילת בשר: אין לאכול בשר בהמה ובשר עוף בתשעת הימים2. 
עם  שהתבשלו  אדמה  תפוחי  כגון  בשר,  של  תבשיל  לאכול  אין  וכן 

בשר וכדומה3. 

ג. תבשיל שהתבשל בסיר בשרי, מותר לאוכלו בתשעת הימים4.

חוסר  כגון  בשר:  לאכילת  זקוק  בריאות  שמטעמי  חלש  ד. אדם 
בברזל, אשה מעוברת או מינקת וכדומה, יכולים לאכול בשר עוף. אם 

הם זקוקים לבשר בהמה דווקא, יכולים לאוכלו עד ז' לחודש. לאחר 

מכן אין להקל בזה אלא למי שהוא חולה קצת5.

ילד  ילדים מגיל חינוך6. אמנם  ה. איסור אכילת בשר חל גם על 
לו  מותר  בשר,  או  בעוף  היא  סעודתו  ועיקר  בטבעו  חלש   שהוא 

לאכלם7. 

1( מג"א סי' תקנא סקכ"ו.

2( שו"ע ס"ט־י ובמ"ב ס"ק נח שהמנהג במדינותינו לא לאכול מר"ח עד התענית. 

3( מ"ב ס"ק סג.

4( מ"ב שם.

5( מג"א שם ס"ק כ"ח. מ"ב ס"ק סא, וס"ק ס"ד.

6( מגיל תשע שנים, וראוי גם קודם לכך.

7( מג"א סי' תקנא ס"ק ל"א, משנ"ב שם ס"ק ע'.
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יין ומיץ ענבים בתשעת הימים8, אך  אסור לשתות  יין:  ו. שתיית 
משקאות חריפים אחרים מותרים9.

ז. אין לתבל את התבשילים ביין10.

שבת ומוצאי שבת

השבת  ממאכלי  לטעום  אין  שבת:  בערב  המאכלים  ח. טעימת 
הבשריים בערב שבת של תשעת הימים, גם למי שרגיל בכך כל שבת. 

אמנם טעימה לצורך התיבול מותרת, ע"י שיטעם ויפלוט אך לא יבלע 

את המאכל11.

ט. בגדי שבת: נוהגים ללבוש את בגדי השבת הרגילים, גם בשבת 
חזון12.

י. אכילת בשר ושתית יין: בשבת שחלה בתשעת הימים וכן בשבת 
יין13, ויתירה מכך  שחל בה תשעה באב, מותר לאכול בשר ולשתות 

צריך ליזהר שלא יהיה ניכר עניין של אבלות בשבת14.

של  היין  את  לשתות  לקטן  לתת  יש  שבת,  במוצאי  יא. הבדלה: 
ההבדלה. הקטן ששותה את היין צריך להיות 'קטן שהגיע לחינוך', אך 

אין בו עדיין מספיק דעת להתאבל על ירושלים15.

יב. אם אין קטן, יכול המבדיל לשתות בעצמו16. ויש הנוהגים שגם 
כשיש קטן שותים בעצמם.

8( שו"ע שם ס"ט־י, מ"ב שם ס"ק סו.

9( רמ"א שם סי"א, ובשע"ת ד"ה "יש נוהגים" בשם שו"ת אור נעלם.

מחוש  שיש  במקום  רק  להתיר  "אין  נוהגין  יש  ד"ה  ס"ט  שם,  תשובה  שערי   )10 

קצת".

11( מקור חיים סי' תקנא ס"ט, שו"ת התעוררות תשובה סי' קסט.

12( כך מנהג כ"ק אד"ש

13( שו"ע סי' תקנד ס"י.

14( שו"ע סי' תקנב ס"י ובמג"א שם. ובמחה"ש שם.

15( מג"א סי'תקנא סקל"א.

16( רמ"א ס"י, ולמנהג כ"ק אד"ש ע"ע התקשרות גליון תטז עמוד 15 הערה 4.
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ואין  בשר  לאכול  אין  מלכה  מלווה  בסעודת  מלכה:  יג. מלווה 
לשתות יין17.

כיבוס בגדים 

יד. אין מכבסים בגדים בתשעת הימים, מפני שנראה בזה כמסיח 
דעתו מן האבילות18. וכן אין לכבס בגדים על מנת ללבשם אחר תשעת 

הימים, גם אם צריך לנסוע מביתו מיד לאחר תשעה באב19. 

טו. אבל, ר"ל, שקם מאבלו בתוך תשעת הימים, מותר לכבס את 
בגדיו לצורך תשעת הימים, אך ללא סבון כביסה20.

טז. מותר להתיז חומר ניקוי על כתם שבבגד כדי שלא יבלע בו 
הכתם ויתקלקל הבגד – אך יש לכבסו רק לאחר תשעה באב21. 

באופן  בגדיהם  המלכלכים  קטנים  ילדים  בגדי  ילדים:  יז. בגדי 
מחמת  התלכלכו  שבגדיה  אשה  כן  כמו  בכיבוס22.  מותרים   – תדיר 

הבגדים  את  לכבס  מותרת  הילדים,  עם  ההתעסקות  או  הבישולים, 

שזקוקה להם – אם אין לה מה ללבוש23. 

יח. כאשר מכבסים את בגדי הילדים, אין להוסיף למכונת הכביסה 
גם את בגדי הגדולים24.

מה  לו  ואין  בגדיו,  כל  לו  שנגמרו  מי  הדחק:  בשעת  יט. כיבוס 
ללבוש – מותר לו לכבס את הבגדים שצריך ללבוש עד תשעה באב. 

אך בשבוע שחל בו תשעה באב, אין לכבס כלל25.

17( שע"ת ס"ק יא.

18( שו"ע שם סי' תקנא ס"ג. מג"א ס"ק י"ב.

19( שו"ע שם, מ"ב ס"ק כו.

20( שו"ע שם סט"ו

21( ראה נט"ג פרק לה ס"ח ובהערה שם.

22( רמ"א שם סי"ד.

23( ראה נט"ג ביהמ"צ פל"ה ס"ז וראה שם טעם דבריו.

24( ראה נט"ג פרק לה סי"ד הערה כב.

25( שו"ע שם, מ"ב סקכ"ט.
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לכבוד  ולגהצם  לכבסם  מותר  נקיים,  שבת  בגדי  לו  אין  כ. אם 
שבת26. 

כא. לבישת בגד מכובס: אין לובשים בגד מכובס. אך לכבוד שבת 
מותר. וכן מותר ללבוש בגד מכובס בשבת למשך חצי שעה ואז יוכל 

ללבשו במשך השבוע. אך אין לומר בפה שעושה זאת בכדי שיוכל 

חול  ביום  אף  מותר   – לגוף  הצמודים  זיעה  בגדי  חול.  ביום  ללבוש 

ללבשם מכובסים27.

כב. שימוש במצעים מכובסים: אין להציע את המיטות במצעים 
מכובסים, אמנם מצעי ילדים קטנים, או אם התלכלכו מחמת הזיעה 

וכדומה מותר להחליפם28. 

אפילו  למכבסה  בגדים  למסור  אין  למכבסה:  בגדים  כג. מסירת 
של גוי בתשעת הימים. אמנם, אם מסרו למכבסה את הבגדים קודם 

תשעת הימים והם כיבסו במהלך תשעת הימים, מותר לקחת מהם את 

הבגדים29.

כד. בעל מכבסה יהודי, יתייעץ עם רב מורה הוראה, האם מותר 
לו להפעיל את המכבסה בימים אלו, מאחר ויש כמה פרטי דין בדבר. 

ולכתחילה וודאי שנכון לסגור את המכבסה שלא תעבוד בימים אלו, 

ולפחות בשבוע שחל בו תשעה באב30.

26( מג"א שם סקי"ד וכ"ה במ"ב סקל"ב, נט"ג שם סכ"ח.

27( שו"ע סי' תקנא ס"ג, ראה נט"ג פל"ד ס"ג, ה.

נראה  יהיה  שלא  זה,  בכל  הטעם  משנת"ב  ע"פ  הוא  וההיתר  ס"ג,  שם  שו"ע   )28

כמסיח דעתו מהאבלות ובאופנים הנזכרים, אינו.

29( רמ"א שם סס"ג ובמ"ב שם

30( שו"ע שם ס"ה. ט"ז, מג"א ומחצית השקל שם. ועיין במ"ש הפמ"ג שם שאם זו 

פרנסתו הבלעדית, שרי.

בימים  להשתדל  יש  בכלל  וכו',  דינים  מתווספים  אב  מנחם  בחודש 
הן   – ובפרט  השם,  ועבודת  ומצוות  בתורה  שיותר  מה  להוסיף  אלו 
שמוסיפים  מה  לאידך  והן  אלו,  בימים  שממעטין  והנהגות  בהדינים 
)לקו"ש חכ"ג, עמ' 223( בתורה שהיא "פקודי ה' ישרים משמחי לב".  
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י'  של  חצות  לאחר  רק  לכבס  מותר  באב,  תשעה  כה. במוצאי 
באב31. בתשעה באב נדחה – מותר לכבס מיד עם צאת התענית32.

כו. גיהוץ בגדים: אין לגהץ בגדים מכובסים33. 

כז. חפיפת פאה: אין לחפוף פאה בתשעת הימים, אפילו חפיפה 
שאינה מקצועית34.

כח. צחצוח נעלים: מותר לצחצח את הנעליים לכבוד שבת35.

תפירת ותיקון בגדים

כט. אין לתפור בגדים חדשים, או לסיים ולהשלים בגדים תפורים 
שיהיו ראויים ללבישה36.

ל. בגדים שנקרעו, מותר לתקנם כדי שיהיו ראויים ללבישה, וכן 
מותר לתפור כפתור שנפל מהבגד וכדומה37.

עבור  הימים  בתשעת  בגדים  לתפור  מותרים  וכלה  לא. חתן 
החתונה38.

לעבוד  לו  מותר  והתפירה,  החייטות  ממלאכת  שפרנסתו  לב. מי 
בתשעת הימים. אך לגבי שבוע שחל בו תשעה באב, יש להתייעץ עם 

רב מורה הוראה39.

רחיצה וסיכה

תענוג, אפילו במים  נהגו שלא להתרחץ רחיצה של  לג. רחיצה: 
צוננים – בתשעת הימים40. 

31( מ"ב סי' תקנ"ח ס"ק ג.

32( מ"ב שם, ס"ק ד'.

33( שו"ע שם ס"ג.

34( ראה נט"ג הלכות בין המצרים פרק ל"ה סל"א.

35( ראה נט"ג שם סל"א.

36( שו"ע שם ס"ז.

37( ראה נט"ג שם פל"ז ס"ב.

38( והוא שלא קיימו עדיין פו"ר, מג"א שם סק"ח.

39( ראה פמ"ג שם, ס"ק כד־כה.

40( שו"ע שם סט"ז, וברמ"א "הואיל ואינה עושה לתענוג", ובמ"ב ס"ק פח.
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לד. במקומות החמים שהזיעה מרובה בהם, ניתן להקל ולהתקלח 
גם  להשתמש  יכול  הצורך  ובשעת  קצת.  פושרים  במים  או  בצונן 

בסבון41.

לה. אין ללכת לבריכה או לים בתשעת הימים42. גם ילדים קטנים 
אסורים בזה43. 

לו. אסור ללמוד שחיה בתשעת הימים44.

לז. לצורכי רפואה מותר לרחוץ אפילו במים חמים45. 

לח. יולדת, מותרת לרחוץ כדרכה46.

לט. ילדים קטנים המתלכלכים תמיד מותר לרחצם47.

ישהה  לא  אבל  במקווה,  לטבול  מותר  מצוה:  של  מ. רחיצה 
בטבילתו על מנת להתענג48. 

מא. רחיצה וטבילה בערב שבת, יש להתיר כדרכו בכל ערב שבת, 
גם בערב שבת חזון49.

מב. אשה לצורך הפס"ט או ל"ט, רוחצת כדרכה )אך באם חל ל"ט 
שלה בליל או במוצאי תשעה באב, תעשה את ההכנות במוצאי ת"ב(50.

מג. כמו כן, מותר לאשה לגזור את שערה לצורך צניעות או ל"ט, 
וכן בשאר מקומות שרגילה לעשות כן51. 

41( שו"ע או"ח סי' תקנא סט"ז, ערוה"ש שם סל"ז, שו"ת אג"מ ח"ד אבה"ע סי' 

פ"ד אות ד', נט"ג פמ"ב ס"ג־ד'.

42( עיין במש"כ במג"א סק"מ.

43( נט"ג שם פמ"ב סי"ד.

44( שו"ת רב פעלים או"ח ח"ד סי' כט.

45( מ"ב ס"ק פח.

46( שע"ת סימן תקנא סקי"ז, קיצור שו"ע סימן קכב סעיף יב, שהע"צ סקצ"ד.

47( עפ"י מ"ב ס"ק צג, ופסק"ת ס"ב.

48( ראה שלחן מנחם ח"ג עמוד סב. ובהע' ד'.

49( מג"א סי' תקנא סקמ"א. ערוה"ש שם סל"ה. משנ"ב ס"ק צה.

50( רמ"א סי' תקנא סט"ז. ערוך השולחן שם סל"ז.

51( מ"ב שם ס"ק עט, שו"ת פנים מאירות ח"ב סימן נג, וראה גם בנט"ג פרק כא.
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את  להעביר  מנת  על  בדאודורנט  להשתמש  מותר  מד. בישום: 
הזיעה. כמו כן מותר לאשה לשים בושם על גופה52.

מה. גזיזת ציפורניים: ראוי שלא לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו 
תשעה באב53. אך לכבוד שבת מותר )ראה לקמן סעיפים ע'־ע"ד(54. 

סעודת מצוה

יין  ולשתות  בשר  לאכול  מותר  הבן:  ופדיון  מילה  מו. ברית 
 בסעודת הברית ופדיון הבן בתשעת הימים – עד שבוע שחל בו תשעה 

באב55.

– מותר להזמין עשרה אורחים  בו תשעה באב  מז. בשבוע שחל 
בלבד, שיאכלו בשר וישתו יין. אך שאר האורחים יאכלו שאר מאכלים56.

ובפרטיות: בברית – הסנדק, המוהל, אבי הבן וקרובי המשפחה57. 

בפדיון הבן – אבי הבן, קרובי המשפחה והכהן.

יין.  ולשתות  בשר  לאכול  אורחים  למניין  גם  מותר  זאת,  מלבד 

אמנם, כל זה בתנאי שהיו האורחים הללו מגיעים לשמחת הברית או 

פדיון הבן, גם אם היא היתה מתקיימת בשאר ימות השנה. אולם אם 

הם מגיעים לסעודה זו, רק ב'תשעת הימים' בכדי לאכול בשר וכדומה 

אסור להם לאכול בשר בסעודה זו58.

מח. בר מצוה: סעודת 'בר מצוה' ביום שנעשה בן י"ג שנה, בה 
אומר חתן ה'בר מצוה' מאמר חסידות, נחשבת לסעודת מצוה59, ויש 

52( ראה נט"ג פמ"ג סי"ח. טהרת השלחן סי' תקנא סט"ז.

53( לחוש לחומרת הט"ז ס"ק יג, אף שהמג"א מתיר. ראה קצוש"ע סי' קכב סעי' ה.

54( מ"ב סי' תקנא ס"ק כ.

55( שו"ע סי' תקנא ס"י.

56( עיין היטב רמ"א שם ובנו"כ.

57( הגדרת הקרובים – מי שפסול להעיד לבעל השמחה, אחים, דודים, אחיינים, בני 

דודים של האב ושל האם. שו"ע אדה"ז סי' רמ"ט קו"א ס"ק א'. אך ראה סי' קצו ס"ז.

58( רמ"א או"ח סי' תקנא ס"י, מג"א שם ס"ק ל"ה.

59( יש"ש ב"ק פ"ז, מג"א סימן רכה. אג"ק חט"ו עמ' רנז. ראה נט"ג שם פ"מ סי"ד.
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יש  זו,  בסעודה  יין  ושתיית  בשר  לאכילת  ובנוגע  בזמנה60.  לעשותה 

לעשות כהוראת רב מורה הוראה61.

כדלעיל  מצווה  לסעודת  נחשבת  מצוה'  שה'בר  מט. למרות 
לכן  וכדומה.  ריקודים  חגיגה,  של  באופן  אותה  לעשות  אסור  אך   –

דא"ח,  מאמר  מצוה'  ה'בר  חתן  יחזור  שבה  התוועדות  לקיים  רצוי 

אותה  לחוג  שיוכלו  כדי  הימים'  'תשעת  לאחר  ידחו  החגיגה   ואת 

בשמחה.

סיום מסכת

נ. הוראת כ"ק אד"ש: טוב להשתדל לערוך סיום מסכת בכל ימי 
תשעת הימים, כולל יום השבת, ערב תשעה באב ותשעה באב – עד 

ט"ו מנחם־אב62. 

'סיום  שישמע  רצוי  מסכת,  בסיום  להשתתף  יכול  שאינו  נא. מי 
מסכת' דרך הטלפון וכיו"ב. 

נב. בתשעה באב יש לערוך סיום על מסכת מועד קטן או מסכת 
שמחות – מאחר ומותר ללמדם בתשעה באב63. 

סיום  של  מצוה'  ב'סעודת  בשר  לאכול  מותר  הדין  נג. מעיקר 
המסכת. כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע היה נוהג לעשות סיומים בתשעת 

הימים, אך לא היה סועד אח"כ בבשר ויין64.

משא ומתן 

המרבים  חדשים  כלים  לקנות  שלא  ליזהר  טוב  כלים:  נד. קניית 

60( אג"ק חט"ו עמ' רנז.

61( וראה נטע"ג בין המצרים ח"א פ"מ סי"ד ובהע' כו שם; ובנוגע למעשה כיוון 

שיש המחמירים בזה יש לעשות כהוראת רב מורה הוראה.

62( ראה סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' 733.

63( ספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 579 הע' 189 )ועד"ז בכ"מ, כגון לקו"ש חכ"ד 

עמ' 336, חכ"ח עמ' 287, סה"ש תשמ"ח ח"ב עמ' 564 הע' 117 וסה"ש תנש"א ח"ב 

עמ' 708 ועמ' 733(. וראה בהערה 61.

64( ספר המנהגים עמ' 46, אף שמותר מעיקר הדין וכמ"ש ברמ"א שם ס"י. 



ב"ה

02-3011770פרטים על המסלולים:הספר במתנה. ומקבלים את לאגודת התומכים מצטרפים 

דיני ספירת העומר, 
דיני שבועות, דיני 

שלושת השבועות, 
דיני תשעה באב, 

הלכות ראש חודש, 
דיני יום טוב, מדיני 

בשר בחלב
הספר השלישי 
בסדרת "הלכה 
למעשה"  מגיש 

ליקוט מקיף והדרכה 
בשפה ברורה על כל 
מועדי הקיץ בצירוף 

תיקון ליל שבועות

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התשובות לכל השאלות
חובה בכל בית!

הפצה  
• אתר חב"ד שופ

• בחנויות ספרים המובחרות
• הפצה סיטונאית: 058-734-4770

חדש על המדף!


