
האסור והמותר בג' השבועות -למנהג חב"ד
ב"ה

תשעה באבתשעת הימיםי"ז תמוז - ר"ח אב

אסוראסוראסורשמיעת מוזיקה

אסורברכת 'שהחיינו'
)ואף בשבת אין מברכים(

אסוראסור

אסוראסוראסורתספורת

מותרגזיזת ציפורניים

מותר
)בשבוע שחל בו תשעה באב יש 

מקילין ויש אוסרים, ולמעשה 
מקילין לכבוד שבת(

אסור

אסורלבישת בגד חדש חשוב
)ואף בשבת אין לחדש(

אסוראסור

מותרלבישת בגד מכובס
אסור

)ובשבת מותר. בגדי זיעה הצמודים 
לגוף - מותר אף ביום חול(

אסור

מותרכיבוס בגדים
אסור

)למעט כשאין ברירה, כבגדי קטנים 
– עד גיל 6, שמתלכלכים הרבה(

אסור

אסוראסורמותרגיהוץ בגדים

מותררחיצה לתענוג

אסור
רחיצה מפני זיעה - יש להקל 

להתרחץ במים פושרים יותר ממה 
שרגיל במשך השנה

אסור
ואפילו חלק קטן מגופו אסור

מותרסעודת 'לחיים' לשידוך
)ללא מוזיקה(

מותר
)ללא מוזיקה, וללא ואכילת 

'המוציא'(
אסור

אסוראסוראסורחתונה

מותראכילת בשרי ושתיית יין
אסור

)יין של הבדלה יש לתת לקטן, 
וכשאין קטן מותר לשתות(

אסור

אסורמותרשיפוץ/בניית בית
)אלא אם כן זה למניעת נזק(

אסור

מעבר דירה
יש להימנע

בעת הצורך, טוב שיעביר קצת 
חפצים לדירה החדשה לפני בין 

המצרים.

יש להימנע
עדיף לחכות לחודש אלול או 

לפחות לט"ו אב. כשאין ברירה 
מותר.

קודם חצות – אסור
לאחר חצות – יש להימנע

קניית תכשיטים ובגדים 
חשובים

אסור
במקום הצורך )כגון, לחתונה(
או במקום הפסד – יש להקל

אסור
במקום הצורך )כגון, לחתונה( או 

במקום הפסד – יש להקל
אסור

מותרקניית רהיטים
אסור

במקום הצורך )כגון, לחתונה( או 
במקום הפסד – יש להקל

אסור

ים ובריכה
מותר

)אך יש להיזהר מדברים 
מסוכנים. יש הממליצים שלא 

לשחות בים בימים אלו(

אסוראסור

יציאה לטיולים
מותר

אך יש למעט בהם )יש להיזהר 
מדברים מסוכנים(

אסוראסור

טיפול רפואי
אין לעשות

)באם מדובר בטיפול שניתן 
להקדימו/לדחותו ולא יגרם נזק 

רפואי ח"ו(

אין לעשות
)באם מדובר בטיפול שניתן 

להקדימו/לדחותו ולא יגרם נזק 
רפואי ח"ו(

אין לעשות
)באם מדובר בטיפול שניתן 
להקדימו/לדחותו ולא יגרם 

נזק רפואי ח"ו(

מקורות:
שמיעת מוזיקה: נט”ג פט”ו ס”א. ברכת ‘שהחיינו’: היום יום כ”א תמוז. תספורת: רמ”א 
גזיזת ציפרנים: מג”א סי’ תקנ”א סקי”א, קיצור שו”ע סי’ קכ”ב ס”ה,  סי’ תקנ”א ס”ד. 
ע”פ כה”ח סי’ תקנ”א סקמ”ט. לבישת בגד חדש: בירורי מנהגים )פרידמן( בין המצרים, 
שו”ע סי’ תקנ”א ס”ג וברמ”א. לבישת בגד מכובס: שו”ע סי’ תקנ”א ס”ג וברמ”א. כיבוס 
וברמ”א.  ס”ג  תקנ”א  סי’  שו”ע  בגדים:  גיהוץ  וברמ”א.  ס”ג  תקנ”א  סי’  שו”ע  בגדים: 
רחיצה לתענוג: רמ”א סי’ תקנ”א סט”ז, שו”ע סי’ תקנ”ד ס”ז. סעודת ‘לחיים’ לשידוך: 
אכילת בשר ושתיית יין: שו”ע  חתונה: רמ”א סי’ תקנ”א ס”ב.  שו”ע סי’ תקנ”א ס”ב. 
סי’ תקנ”א ס”ט. שיפוץ/בנית בית: ע”פ שו”ע סי’ תקנ”א ס”ב. מעבר דירה: נט”ג פי”ח 

ס”א-ב, שערי הלו”מ ח”ב עמ’ קע”א. קנית תכשיטים ובגדים: רמ”א סי’ תקנ”א ס”ז. עיין 
מג״א שם ס״ק ח' דלא כב״ח ופר״מ. קנית רהיטים: נט”ג פ”ל ס”ה. ים ובריכה: נט”ג פכ”ג 
ס”ד, רמ”א סי’ תקנ”א סט”ז ברמ”א, שו”ע סי’ תקנ”ד ס”ז. יציאה לטיולים: נט”ג פכ”ג, 
ע”פ שו”ע סי’ תקנ”ד סכ”א )מדבר על טיול ברחוב וכ”ש טיול ממש(. טיפול רפואי: שערי 
הלו”מ ח”ב עמ’ קע”ב. הלכות בית הבחירה: ראה לקו”ש חי”ח עמ’ 412 ואילך, שיחת ש”פ 
שבתות בין המצרים: לקו”ש ח”ב פרשת דברים ס”ב, ולקו”ש ח”ד  בלק ה’תנש”א ס”ט. 

פרשת דברים ס”ד, שיחת ש”פ בלק ה’תנש”א. סיומי מסכת: ש”פ דברים ה’תנש”א ס”י.

הלכות בית הבחירה < נוהגים ללמוד הלכות בית הבחירה. 
בתקופתנו, הלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות, 

אלא מצד הכוסף וההשתוקקות לבית המקדש השלישי, 
ומתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שזה הלכה למעשה 

בפועל ברגע שלאחרי זה. 

שבתות בין המצרים < יש להימנע מכל עניין של אבלות 
בשבת, ואדרבא יש להוסיף בכל ענייני השבת שלא תהיה 

אפילו נתינת מקום לענייני אבילות.

סיומי מסכת < מר"ח מנחם אב נוהגים לערוך מידי יום סיום 
מסכת, גם בערב תשעה באב, ובתשעה באב עצמו באופן 

המותר, ולהמשיך עד חמישה עשר באב ועד בכלל. 

"ואוקמי אחזקה — לדבר ושקו"ט שם בהלכות שהזמן גרמא, הל' בית הבחירה. והרי זה דין ומנהג העיקרי בבין 
המצרים, לא רק לבטלם, כי אם להפכם לששון ושמחה ומועדים טובים.. ואשרי חלקם דכל אחד ואחד המו"ל דינים 

ומנהגים הנוגעים למעשה". )ממכתב כ"ג תמוז, תשמ"ז, נדפס בלקו"ש חל"ג עמ' 297(

הגהה: 
הרב מיכאל אבישיד - רב קהילת חב"ד בית שמש - רמה א'

הרב משה קורנוייץ - רב קהילת חב"ד הר יונה.
הרב יוסף חיים רוזנבלט - רב אזורי גליל תחתון 

תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד בספרי ההלכה, להרחבת 
הנושא ראה ספר 'הלכה למעשה - בין המצרים' בהוצאת המכון

יו"ל ע"י
מחלקת ההוצאה לאור

של מכון הלכה חב"ד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לשכת
ההלכה

055-7081737
smslarav.co.il

077-2251770
בשעות הבוקר: 11:00-13:00 
בשעות הערב: 16:00-24:00

פרקים מיוחדים 
בספר החדש על דיני 

שלושת השבועות, 
דיני תשעה באב

הפצה ראשית
חיש: 03-9600-770

חובה בכל בית! התשובות לכל השאלות 

המבוקשתבסדרה השלישיהספר


