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תעניות י"ז בתמוז ותשעה באב
)כ"ו ב'( )המשך משנה (:חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז ,וחמישה בתשעה באב .בשבעה
עשר בתמוז נשתברו הלוחות ,ובטל התמיד )שגזרה המלכות מלהקריב( ,והובקעה העיר ,ושרף אפוסטמוס את
התורה ,והעמיד צלם בהיכל .בתשעה באב נגזר על אבותינו )דור המדבר( שלא יכנסו לארץ ,וחרב הבית
בראשונה ובשניה ,ונלכדה ביתר ,ונחרשה העיר.
)המשך משנה (:משנכנס אב ממעטין בשמחה .שבת )=שבוע( שחל תשעה באב להיות בתוכה ,אסור מלספר
ומלכבס .ובחמישי )אם חל ט"ב בערב שבת( מותרין מפני כבוד השבת.
)כ"ט א'( משנכנס אב ממעטין בשמחה כו' .אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב :כשם
שמשנכנס אב ממעטין בשמחה ,כך משנכנס אדר מרבין בשמחה.
)כ"ט ב'( אמר רב פפא :הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי ,לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ,ולימצי
נפשיה באדר דבריא מזליה.
שיטות הראשונים
סעודת אירוסין מראש חודש אב :שנינו ,שבת שחל תשעה באב בתוכה ,אסור לספר ולכבס ,ובחמישי מותר ,מפני כבוד
השבת .ובמסכת יבמות )מ"ג א'( תניא :קודם הזמן הזה ,העם ממעטין בעסקיהם מלישא ומליתן ,מלבנות ולנטוע,
ומארסין אבל לא כונסין ,ואין עושין סעודת אירוסין .ומוקי לה בקודם דקודם .ופירש רש"י קודם שבת שחל תשעה
באב בתוכה .וכתב הרמב"ן קודם לזמן הזה ,כלומר מראש חודש עד התענית .וכן פסק השו"ע1.
אירוסין בתשעה באב :איתא בירושלמי מותר ליארס אפילו ביום תשעה באב 2.וכן כתב הרמב"ם .וכן פסק

השו"ע3.

קודם הזמן הזה ממעטין מלבנות :וקאמר בירושלמי ,הדא דתימא בנין של שמחה; אבל אם היה כתלו גוהה ונוטה
ליפול ,מותר .וכתבוהו הרי"ף והרא"ש 4.וכן כתב הרמב"ן .וכן פסק השו"ע5.
אכילת בשר ויין מראש חודש :כתב הטור על פי המרדכי ,דגרסינן בירושלמי ,נשי דנהיגי דלא למשתי עמרא 6מגו דעייל
אב ,מנהגא .ופירש רבינו ניסים מלשון או בשתי או בערב .וכיון שהשתי אסור ,כל שכן תיקון בגדים חדשים .וראוי
להחמיר בזה מראש חודש ,דהיינו נמי בכלל מיעוט שמחה .ואית נוסחות דגרסי 'דלא למיכל בשרא ולמשתי חמרא'.
ומזה נהגו במקומות שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו ,ויש מוסיפין מראש חודש עד התענית .והביא השו"ע
.1
.2
.3
.4
.5
.6

או"ח תקנא,ב .מקורות :רמב"ן )תורת האדם ,ענין אבילות ישנה ,ד"ה מתני' ,מהדו' שעוועל עמ' רמד(.
הוא בפרק קמא )ה"ח( ובפרק בתרא )ה"ו( דתעניות .ומפרש טעמא ,שמא יקדמנו אחר ברחמים ,וכדאיתא בגמרא דידן בפרק אלו
מגלחין )י"ח ב'( לענין חול המועד .ב"י.
או"ח תקנא,ב .מקורות :רמב"ם )הל' אישות י,יד(.
בפרק קמא דתענית ,אהא דתנן )י"ב ב'( עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ובמתן ובבנין ובנטיעה ,ותני עלה )י"ד ב'( בנין  -בנין
של שמחה ,נטיעה  -נטיעה של שמחה.
או"ח תקנא,ב .מקורות :רי"ף )ה ב בדפיו( .רא"ש )סי' כא( .רמב"ן )תורת האדם ,ענין אבלות ישנה(.
ויש גורסין דלא לישתי חמרא .אבל רבינו נסים גאון לא גריס חמרא אלא עמרא ,וכדלהלן.
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מנהגים

אלו7.

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות ת שעה באב ,סימן תקנא(

ש ְמ ָחה; וּבַ ר ִי ְ ׂ
אִ .מ ׁ ּ ֶש ִ ּנכְ נַ ס ָאב ְמ ַמ ֲע ִטין ְ ּב ִ ׂ
יה .הגהִ :מילָ ה ׁ ֶש ִהיא
יה דְּ ִר ַיע ַמ ָּזלֵ ּ
יה דִּ ינָ א ַ ּב ֲה ֵדי גוֹ י ,לִ ׁ ְש ַּת ּ ִמיט ִמ ֵּנ ּ
ש ָר ֵאל דְּ ִאית לֵ ּ
זוֹ
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
לוֹ
וֹ
ׁ
ֵמר ׁ
)מנְ ָהגִ ים(; ֲא ָבל ְ ּבלָ או ָהכֵ יָ ,אסוּרֲ .א ִפלּ ּו ְ ּב ַש ָ ּבת ֶשל ָח ן
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַעד ט' ְ ּב ָאב נוֹ ֲהגִ ין ֶש ַה ּמ ֵהל ו ַּב ַעל ְ ּב ִרית וַ ֲאבִ י ַה ֵ ּבן בְ ִשין ִ ּבגְ ֵדי ַש ָ ּבת ִ
)מ ְרדְּ כַ י הל' ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב וְ ַה ָ ּגהוֹ ת ֲא ׁ ֵש ִרי פ"ד דְּ ַת ֲענִ ית וַ ֲאגֻ דָּ ה וְ רוֹ ֵק ַח(; ֲא ָבל ּפוֹ ְר ִ ׂ
שין
יפין לִ לְ בּ ֹׁש ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבתּ ִ ,כי ִאם ַה ֻ ּכ ּתֹנֶ ת לְ ַבד ָ
ֵאין ַמ ְחלִ ִ
שין ּ ָפרֹכֶ ת ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת .ו ִּמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ נִ ּ ׂ
ּ ָפרֹכֶ ת ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבתִ ,אם ל ֹא ׁ ֶש ֵא ַרע ט' ְ ּב ָאב ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ נִ ְד ָחהֶ ׁ ,ש ָאז ֵאין ּפוֹ ְר ִ ׂ
שו ִּאין ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת נַ ֲחמוֻּ ,מ ָּתר לִ לְ בּ ֹׁש
)מ ֲה ִרי"ל(.
ִ ּבגְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשל ָחזוֹ ן ַ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַעד ַה ַּת ֲענִ ית ְמ ַמ ֲע ִטים ְ ּב ַמ ׁ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן וּבְ בִ נְ יָן ׁ ֶשל ִ ׂ
בֵ .מר ׁ
ש ְמ ָחהּ ְ ,כגוֹן ֵ ּבית ַח ְתנוּת לִ בְ נוֹ אוֹ ִ ּבנְ יָ ן ׁ ֶשל צִ ּיוּר וְ כִ ּיוּר,
וּבִ נְ ִט ָיעה ׁ ֶשל ִ ׂ
ש ְמ ָחהּ ְ ,כגוֹן ַאבּ ו ְּרנְ ֵקי ׁ ֶשל ְמלָ כִ ים ׁ ֶש ּנוֹ ְט ִעים לְ צֵ ל לְ ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּבצִ לּ וֹ אוֹ ִמינֵ י ֲה ַדס ו ִּמינֵ י א ָֹהלִ ים; וְ ִאם ָהיָה
נוֹטה לִ ּפֹלַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ׁ ֶשל ִ ׂ
ש ְמ ָחה ֻמ ָּתר לִ בְ נוֹת )וּלְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה ַהכּ ֹל ׁ ָש ֵרי( ַ)ר"ן ספ"ק דְּ ַת ֲענִ ית(; וְ ֵאין נ ֹו ְ ׂ
ש ִאים נָ ׁ ִשים
ָ ּכ ְתלוֹ ֶ
וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
יא ֵרסֶ ׁ ,שלּ ֹא י ְַקדְּ ֶמ ּנ ּו ַא ֵחר .הגה:
שין ְס ֻע ַּדת ֵארו ִּסיןֲ ,א ָבל לֵ ָא ֵרס ְ ּבל ֹא ְס ֻעדָּ ה ֻמ ָּתר ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבט' ְ ּב ָאב ַעצְ מ ֹו ֻמ ָּתר לֵ ָ
וְ נוֹ ֲהגִ ין לְ ַה ְח ִמיר ׁ ֶש ֵאין נוֹ ְ ׂ
)מנְ ָהגִ ים(.
ש ִאים ִמי"ז ְ ּב ַת ּמוּז וָ ֵאילָ ְךַ ,עד ַא ַחר ט' ְ ּב ָאב ִ
ח .נְ ׁ ֵשי דִּ נְ ִהיגֵ י דְּ לָ א לְ ִמ ׁ ְש ֵּתי ַע ְמ ָרא ִמדְּ ָעיִיל ָאבִ ,מנְ ָהגָ א .וְ הוּא ִמ ָ ּל ׁשוֹ ן אוֹ ִ ּב ׁ ְש ִתי אוֹ ְ ּב ֵע ֶרב .וְ נוֹ ֲהגִ ין ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַקדֵּ ׁש ַהח ֶֹד ׁש ַעד ַא ַחר
)מ ֲה ִרי"ל וְ ַד ַעת ַעצְ מוֹ (.
ט' ְ ּב ָאב ַ
יפין ֵמר ׁ
ט .יֵ ׁש נו ֲֹהגִ ים ׁ ֶשלּ ֹא לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָ ׂ
ֹאש ח ֶֹד ׁש
שר וְ ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת זוֹ; ו ֻּמ ָּתר ְ ּבח ֶֹמץ ׁ ֶשל יַ ִין; ֲ)אגֻ דָּ ה ו ַּמ ֲה ִרי"ל( וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
יפין ִמי"ז ְ ּב ַת ּמוּז .הגה :ו ַּמצְ נִ ִיעים ֵמר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וָ ֵאילָ ְך ַה ַּס ִ ּכין ׁ ֶשל ׁ ְש ִח ָיטה ַ)ר' יְרו ָּחם ני"ח ח"ג וְ ַה ָ ּגהוֹ ת
ַעד ַה ַּת ֲענִ ית ,וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ְ
ּ
ַמיְמוֹנִ י(ֶ ׁ ,ש ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטים ִ ּכי ִאם לְ צ ֶֹרך ִמצְ וָ ה ְ ּכגוֹ ן לְ חוֹ לֶ ה אוֹ ׁ ַש ָ ּבת אוֹ ִמילָ ה )אוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן( וְ כַ יוֹ צֵ א בּ וֹ .

שר ,וַ ֲאסו ִּרים ִ ּבבְ ַ ׂ
שר ַ ּב ּי ִָמים ַה ִ ּנזְ ָ ּכ ִריםֻ ,מ ָּת ִרים ְ ּב ַתבְ ׁ ִשיל ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ׁ ּ ֵשל בּ וֹ ָ ּב ָ ׂ
אוֹמר ׁ ֶש ַה ּנו ֲֹהגִ ים ׁ ֶשלּ ֹא לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָ ׂ
שר עוֹף
י .יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ֵ
ו ָּב ָ ׂ
שר ָמלו ַּח וְ יַ יִן ּתוֹ ֵסס; ו ֻּמ ָּתר לִ ׁ ְש ּתוֹת יֵ ין ַהבְ דָּ לָ ה וּבִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן .הגה :וְ נוֹ ֲהגִ ין לְ ַה ְח ִמיר ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִן ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ן וְ ל ֹא
יכא ִּתינוֹ קֻ ,מ ָּתר ְ ּב ַעצְ מוֹ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ַהבְ דָּ לָ ה .וּבִ ְס ֻעדַּ ת ִמצְ וָ הּ ְ ,כגוֹ ן ִמילָ ה
)ת ׁשו ַּבת ַמ ֲה ִרי"ל סי' ט"ו(ֶ ,א ָ ּלא נוֹ ְתנִ ים לְ ִתינוֹ ק; וּבְ ָמקוֹ ם דְּ לֵ ָ ּ
ַ ּב ַהבְ דָּ לָ ה ְּ
ו ִּפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן וְ ִס ּיוּם ַמ ֶּסכֶ ת ו ְּס ֻעדַּ ת ֵארו ִּסין ,אוֹ כְ לִ ים ָ ּב ָ ׂ
שר וְ ׁשוֹ ִתין יַ יִן ָ ּכל ַה ׁ ּ ַש ָ ּיכִ ים לַ ְּס ֻעדָּ ה; ֲא ָבל ׁיֵש לְ צַ ְמצֵ םֶ ׁ ,שלּ ֹא לְ הוֹ ִסיף .וּבְ ׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ָחל ט'
ׁ
ׁ
ׁ
ְ ּב ָאב ְ ּבתוֹ כָ ּהֵ ,אין לֶ ֱאכֹל ָ ּב ָ ׂ
)מנְ ָהגִ ים ו ַּמ ֲה ִרי"ל( ,וּבִ לְ ַבד ֶשלּ ֹא י ְִהיֶה
שר וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִן ַרק ִמנְ יָ ן ְמצֻ ְמצָ ם ,וְ זֶ ה ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ִּת ְש ָעה ְ ּב ָאב ָש ֵרי ִ
ַ ּב ְּס ֻעדָּ ה ׁ ֶש ּ ַמ ְפ ִסיק ָ ּב ּה )דִּ בְ ֵרי ַעצְ מוֹ (.
יאּ ָ .כל ִמי ׁ ֶשאוֹ כֵ ל ָ ּב ָ ׂ
שר ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּנו ֲֹהגִ ים בּ וֹ ִאסוּרּ ,פו ֵֹרץ ָ ּג ֵדר הוּא וְ יִנְ ׁ ְשכֶ ּנ ּו נָ ָח ׁש )ק ֶֹהלֶ ת י,ח( .ו ֻּמ ָּתר לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ָ ּכל ׁ ֵשכָ ר ֲא ִפלּ ּו ׁ ֶשל
דְּ ַב ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ִרים מע"ד.

דיני שבוע שחל תשעה באב בתוכו
)כ"ט ב'( )שנינו במשנה (:שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה ,אסורין לספר ולכבס.
) (1אמר רב נחמן :לא שנו )שאסור לכבס בשבוע שחל בו ט"ב( אלא לכבס וללבוש .אבל לכבס ולהניח )כדי ללבוש

לאחר ט"ב( ,מותר.
) (2ורב ששת אמר :אפילו לכבס ולהניח אסור )שנראה כמסיח דעתו ,שעוסק בכיבוס בגדים( .אמר רב ששת :תדע,
דבטלי קצרי )כובסים( דבי רב.
 .7או"ח תקנא,ח-יא .מקורות :ירושלמי )פסחים ,פרק מקום שנהגו ,ה"א( .מרדכי )תענית ,הל' תשעה באב ,סי' תרלג(.
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מתיב רב המנונא :בחמישי מותרים מפני כבוד השבת .למאי? אילימא לכבס וללבוש ,מאי כבוד שבת איכא?
אלא להניח ,ובחמישי הוא דשרי ,אבל השבת כולה אסור )וקשיא לרב נחמן(!
)ומתרץ( לעולם לכבס וללבוש )מיד בחמישי( ,וכשאין לו אלא חלוק אחד )דאי לא מכבס השתא בחמישי ,תו לא מצי

לכבס ליה(.
מיתיבי :אסור לכבס לפני תשעה באב אפילו להניח לאחר תשעה באב ,וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהן )אינו יפה אלא

ככיבוס שלהן ,ואסור לגהץ לפני תשעה באב אפילו להניח לאחר תשעה באב ,אבל כיבוס שלנו ,מותר( ,וכלי פשתן אין בהם
משום גהוץ) .ומסיק( תיובתא.
שלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן :אף על פי שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גהוץ ,אבל אסור
ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה.
) (1אמר רב :לא שנו )שאסור ללובשו בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה( אלא לפניו )בימים שלפני תשעה באב(; אבל
לאחריו ,מותר.
) (2ושמואל אמר :אפילו לאחריו נמי אסור.
מיתיבי :שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור לספר ולכבס ,ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת .כיצד?
חל להיות באחד בשבת ,מותר לכבס כל השבת כולה .בשני בשלישי ברביעי ובחמישי ,לפניו אסור ,לאחריו
מותר .חל להיות בערב שבת ,מותר לכבס בחמישי ,מפני כבוד השבת .ואם לא כבס בחמישי בשבת ,מותר
לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה.
לייט עלה אביי ,ואיתימא רב אחא בר יעקב אהא )המכבס בתשעה באב ,אפילו מן המנחה ולמעלה(.
תיובתא דשמואל )דהא שנינו לאחריו מותר(!
)ומסיק( אמר לך שמואל :תנאי היא )ושמואל כרשב"ג דלהלן(.
דתניא :תשעה באב שחל להיות בשבת ,וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת )אינו מפסיק סעודתו ,ואינו ממעט

בתבשילים ,אלא( ,אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו (1) .ואסור לספר
ולכבס מראש חודש ועד התענית ,דברי רבי מאיר (2) .רבי יהודה אומר :כל החודש כולו אסור (3) .רשב"ג אומר:
אינו אסור אלא אותה שבת בלבד.
ותניא אידך (1) :ונוהג ֵאבל מראש חודש ועד התענית ,דברי רבי מאיר (2) .רבי יהודה אומר :כל החודש כולו
אסור (3) .רשב"ג אומר :אינו אסור אלא אותה שבת בלבד.
)ל' א'( אמר רבא :הלכה כרשב"ג )שאינו אסור לספר ולכבס ,אלא באותו שבוע( .ואמר רבא :הלכה כרבי מאיר )שאחרי

התענית מותר לספר ולכבס( .ותרוייהו לקולא.
וצריכא ,דאי אשמועינן הלכה כר' מאיר הוה אמינא אפילו מראש חודש ,קמ"ל הלכה כרשב"ג .ואי אשמועינן
הלכה כרשב"ג הוה אמינא אפילו לאחריו ,קמ"ל הלכה כרבי מאיר.
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שיטות הראשונים
איסור תספורת וכיבוס בחודש אב :לדעת רבי מאיר ,האיסור חל מראש חודש ועד ט' באב .לדעת רבי יהודה ,כל חודש
אב אסור .ולדעת רבן שמעון בן גמליאל וכן סתמא דמתניתין ,האיסור חל בשבוע שחל בו ט' באב בלבד 8.ופסקו רי"ף,
רמב"ם ורא"ש ועוד ,הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבי מאיר ,ותרוויהו לקולא ,שהאיסור חל בשבוע שחל בו ט' באב
בלבד ,ועד ט' באב בלבד ,וכדברי רבא .וכן פסק השו"ע9.
לכבס ולהניח בשבוע שחל בו ט' באב :נחלקו רב נחמן ורב ששת אם מותר לכבס בשבוע שחל בו ט' באב ולהניח כדי
ללבוש לאחר תשעה באב ,ופסקו רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש ועוד ,כרב ששת ,שאסור ,וכן פסק השו"ע10.
וכשאין לו אלא חלוק אחד :כתב הרמב"ן ,דאפילו מי שאין לו אלא חלוק אחד אסור לכבסו וללבשו בשבוע שחל בו
תשעה באב .וכן פסק השו"ע.11
לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב :כתבו הרמב"ן והר"ן שאפילו במכובסים קודם לכן ,אסור ללבשם
בשבוע שחל בו תשעה באב ,וכן פסק השו"ע12.
בטלי קצרי דבי רב :כתבו הרמב"ן והר"ן ,דלא ללבישה בלבד נאסר הכיבוס ,אלא בין ללבוש בין להציע במטה אסור ,בין
באיש בין באשה ואפילו במטפחות הידים והשולחן ,הכל אסור .תדע ,דאמרינן בגמרא דבטלי קצרי דבי רב ומשמע
דלגמרי בטלי .וכן פסק השו"ע13.
גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ :כתבו רש"י ור"ן שכיבוס שלנו מותר ,וכן פסק הרמב"ן.
אמנם ,כתב הר"ן שההיתר בכיבוס 'שלנו' הוא משום שהמים בבבל עכורים ,ולכן אין תועלת כל כך בכיבוס ,ובכלי
פשתן אף בגיהוץ .אבל בארץ ישראל הכל אסור .וסיים ,דכבוס שבשאר ארצות אפשר שהוא ככבוס ארץ ישראל .וכיון
שלפי שיטה זו יש בכלי פשתן משום כבוס בארץ ישראל ,אף אנו אוסרין לתת כלי פשתן לכובס בשבת שחל תשעה
באב להיות בתוכה ,אפילו לכבס להניח וכן מטין דברי הרמב"ם .וכתב ראבי"ה דנהגו אבותינו איסור בכיבוס שלנו
בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה .וכן פסק השו"ע14.
כיבוס בגדי גויים בשבוע שחל בו תשעה באב :כתב תרומת הדשן להחמיר שלא לכבס בגדי גויים בשבוע זה ,דאיכא
למיחש למראית העין .וכן פסק השו"ע15.
.8
.9
.10
.11
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.14
.15

ושלשתם מקרא אחד דרשו ,דכתיב )הושע ב,יג(" :והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה" ,ונחלקו אם לדרוש 'חגה' דהיינו ראש
חודש הנקרא מועד ,או 'חדשה' ,או 'שבתה'.
או"ח תקנא,ג .והרמ"א על פי 'מנהגים' כתב :ונוהגין להחמיר מתחלת ראש חודש לענין כיבוס ,אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז
בתמוז .מקורות :רי"ף )ט ב( .רמב"ם )תעניות ה,ו( .רא"ש )סי' לג(.
תקנא,ג .מקורות :רי"ף )ט ב( .רמב"ם )תעניות ה,ו( .רא"ש )סי' לב(.
או"ח תקנא,ג .וביאר הגר"א דהיינו על פי העמדת הגמרא את ההיתר לכבס בחמישי לכבוד שבת ,במי שאין לו אלא חלוק אחד,
ומשמע שלרב ששת ,דקיימא לן כוותיה ,אפילו הכי אסור .מקורות :רמב"ן בתורת האדם )ענין אבילות ישנה ,ד"ה מתני' משנכנס(.
או"ח תקנא,ג .והיינו מדשלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן :אף על פי שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גהוץ  -אבל אסור
ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה .מקורות :רמב"ן בתורת האדם )עניין אבילות ישנה( ,ר"ן )ט ב ברי"ף ,ד"ה וכבוס(.
או"ח תקנא,ג .רמב"ן בתורת האדם )עניין אבילות ישנה( .ר"ן )ט ב ברי"ף ,ד"ה וכבוס(.
או"ח תקנא,ג .מקורות :ראבי"ה )הלכות תענית ,סימן תתפא( .רמב"ם )תעניות ה,ו ,וכתב המגיד משנה" :ורבינו לא כתב בזה שום היתר
לפי שנהגו להחמיר"( .רמב"ן )תורת האדם ,עניין אבילות ישנה( .ר"ן )ט ב ברי"ף ,ד"ה גרסינן בגמ' וד"ה הלכך(.
או"ח תקנא,ה .מעיקר הדין היה נראה לתרומת הדשן להתיר ,שהרי אין איסור כיבוס בשבת זו משום דאסור במלאכה אלא כדי למעט
בשמחה ולהראות האבלות וזה לא שייך בכיבוס בגדי הגויים .אמנם למסקנה החמיר משום מראית עין .וציין הבית יוסף ראיה לדבריו,
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בחמישי מותרים מפני כבוד השבת :כאשר חל תשעה באב ביום שישי ,מבואר בברייתא שמותר לכבס בחמישי מפני
כבוד השבת .ואם לא כיבס בחמישי ,התירו לכבס בשישי .אמנם ,אין הלכה כן ,דהא לייט עלה אביי .וכתבו תוספות,
דהיכא דחל תשעה באב בחמישי בשבת מותר לכבס ולספר מחצות ואילך מפני כבוד השבת דאין להמתין עד ערב
שבת מפני טורח השבת .אבל הר"ן דאם חל תשעה באב בחמישי ,פשיטא דאסור .וכן כתב הב"י דאין לסמוך על הוראת
התוספות16.
תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון :כתבו רא"ש ור"ן על פי הירושלמי ,דתשעה באב שחל להיות בשבת שני
שבתות מותרין .כיון שנדחה התענית עד יום ראשון לא הוי שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה .ובסמ"ק כתב דנהגו
רבותינו כי כשחל תשעה באב בשבת לאסור כל השבת לפניו לספר ולכבס אף שנדחה לאחר השבת .לבד יום חמישי
ויום ששי מפני כבוד השבת 17.השו"ע 18פסק בסתם כרא"ש ור"ן ,והביא דברי סמ"ק ביש מי שאומר .והרמ"א כתב
שנוהגים להחמיר מראש חודש לעניין כיבוס ,ומי"ז בתמוז לעניין תספורת.
איסור רחיצה וסיכה :כתב ראבי"ה ,נהגו אבותינו שלא לרחוץ מראש חודש ועלינו לקיים משום "וְ ַאל ִּת ּט ֹׁש ּתו ַֹרת ִא ּ ֶמ ָך",
ולא מכח איסור התלמודים .וכתב בתרומת הדשן דמשמע דאפילו בצונן אסור .והרמב"ם כתב האיסור בשבוע שחל בו
תשעה באב ,ודווקא בחמין .והשו"ע הביא המנהגים .והרמ"א כתב שהמנהג שלא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש19.
ברכת שהחיינו בין המצרים :כתב מהרי"ל שכתוב בספר חסידים ,שלא לברך שהחיינו בין המצרים .והוסיף ,דהיינו דווקא
מילתא דאפשר לדחויי ,כגון פרי או מלבוש ,אבל לא מצוה .וכן כתב השו"ע שטוב ליזהר בזה20.

.16
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דהכי משמע בירושלמי )תענית ד,ו(" :הדין קצרא אסיר ליה מעבד עבדתיה" ,ומשמע דבכל גוונא קאמר לא שנא דישראל לא שנא
דגויים .והמגן אברהם )ס"ק יט( כתב דאפשר שבצנעא מותר .וכתב המשנה ברורה )ס"ק מב( ,דבמקום שהגויים יש להם מלבושים
אחרים דניכר לכל שהם של גויים יש להקל .ובאין לו מה לאכול ודאי כדי חייו שרי.
שדבר תימה הוא להתיר לכבס ולספר ביום תשעה באב עצמו .ותו ,דבהדיא תניא התם חל להיות בחמישי לפניו אסור לאחריו מותר,
ואם איתא ,לאשמעינן דבו ביום עצמו מותר .ותו ,דגבי חל להיות בערב שבת קתני אם לא כיבס בחמישי מותר מן המנחה ולמעלה
ומסיק דלייט עלה אביי וכל שכן כשחל להיות בחמישי דודאי אסור בו ביום אפילו מן המנחה ולמעלה .ואין לומר דמאי דשרו
התוספות מחצות ולמעלה היינו ביום רביעי שהוא ערב תשעה באב ,דהא תניא בחל להיות בחמישי לפניו אסור .ותו ,דטפי איכא
לאחמורי אחר חצות מקודם חצות .הלכך אין לסמוך על הוראה זו .ב"י.
כי איך נאסור יום חמישי הלא התרנוהו אפילו חל תשעה באב להיות בערב שבת ,כל שכן כשחל בשבת גם שאר ימי השבוע נמי היא
חומרא יתירתא שהרי לא אסרו אלא שחל תשעה באב להיות בתוכה .וכתב משנה ברורה )תקנא ,ס"ק לח( ,דאם חל ביום א' מותר
אף לדעה זו.
או"ח תקנא,ד .מקורות :סמ"ק )סימן צו( .רא"ש )סי' לב( .ר"ן )ט ב ברי"ף ,בד"ה ירושלמי(.
או"ח תקנא,טז .מקורות :רמב"ם )תעניות ה,ו( .ראבי"ה )הל' תענית ,סי' תתפב( .מרדכי )תענית ,הל' תשעה באב ,סי' תרלט( .תרומת
הדשן )סי' קנ( .אור זרוע )ח"ב ,הל' תשעה באב ,סי' תיד(.
או"ח תקנא,יז .בשו"ת מהרי"ל מסיים במילים 'וצריך עיון' .ובב"י ציטטו ללא תיבות אלו .אמנם הגר"א )ס"ק ס( חלק על פסק השו"ע,
וכתב ,חומרא יתירא היא! דאינן חמורים מאבל יום המיתה ,ואמרינן בפ' הרואה )נ"ט ב'( אמרו לו מת אביו כו' )והוא יורשו ,מברך
הטוב והמטיב( .ודוקא בדאיכא אחר בהדיה ,הא לאו הכי ,מברך שהחיינו .אף שהמג"א דחק עצמו ,אינו כלום .והביא דבריו המשנ"ב
)ס"ק צח( ,וכתב שגם הט"ז מפקפק בזה ,ועל כן בשבת אין להחמיר בזה .מקורות :מהרי"ל )שו"ת סי' לא(.
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שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תשעה באב  ,סימן תקנא(

גָ ׁ .שבו ַּע ׁ ֶש ָחל בּ וֹ ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,אסו ִּרים לְ ַס ּ ֵפר וּלְ כַ ֵ ּבסֲ ,אפִ לּ ּו ֵאינוֹ רוֹ צֶ ה לְ לָ בְ ׁשוֹ ַע ָּתה ֶא ָ ּלא לְ ַה ִ ּניחוֹ לְ ַא ַחר ט' ְ ּב ָאב ,וַ ֲא ִפלּ ּו
ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא ָחלוּק ֶא ָחדָ ,אסוּר; וְ כֵ ן ַה ְמכֻ ָ ּב ִסים ִמ ּק ֶֹדםּ ֵ ,בין לִ לְ בּ ֹ ׁש ֵ ּבין לְ ַה ִּצ ַיע ָ ּב ֶהם ַה ּ ִמ ָּטה; וַ ֲא ִפלּ ּו ִמ ְט ּ ְפחוֹת ַה ָ ּי ַדיִם
וְ ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחןָ ,אסוּר .וְ כִ בּ וּס ׁ ֶש ָ ּלנוֻּ ,מ ָּתר; ֲא ָבל ִ ּגהוּץ )פי' ַמ ֲעבִ ִירין ַעל ַה ְ ּבגָ ִדים ֶאבֶ ן ָחלָ ק לְ ַה ֲחלִ יקוֹ ָ ,ערו ְּך( ׁ ֶש ָ ּלנוָּ ,אסוּר .וּכְ לֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן,
יחן ַעד ַא ַחר ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,א ָבל ָאסוּר לְ לָ בְ ׁ ָשן
ֵאין ָ ּב ֶהם ִמ ׁ ּשוּם ִ ּגהוּץ וַ ֲה ֵרי ֵהם ְ ּככִ בּ וּס ׁ ֶש ָ ּלנוּ ,ו ֻּמ ָּתר; וְ ָהנֵ י ִמ ֵ ּלי לְ גָ ֲהצָ ן וּלְ ַה ִ ּנ ָ
יח; וְ ֵאין לְ ָה ֵקל ַ ּבדָּ בָ רּ ֵ ,כיוָ ן
ְ ּב ׁ ָשבו ַּע זֶ ה .וְ נָ ֲהג ּו לֶ ֱאסֹר ֲאפִ לּ ּו ְ ּכלֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּבכִ בּ וּס ׁ ֶש ָ ּלנוּּ ֵ ,בין לִ לְ בּ ֹׁש ֵ ּבין לְ כַ ֵ ּבס וּלְ ַה ִ ּנ ַ
ׁ ֶש ָּנ ֲהגוּ ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן דְּ ֶאפְ ׁ ָשר דְּ ִמדִּ ינָ א נָ ֵמי ָאסוּרֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי יֵ ׁש ִמי ׁ ֶש ָ ּכ ַתב דְּ כִ בּ וּס ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ָק ֵרי ִ ּ)גהוּץ( לְ ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָ ּב ֶבל ׁ ֶש ֵאין
ימ ֶיהם ֵהם ֲעכו ִּרים ׁ ֶש ֵאינוֹ ֶא ֶרץ ָה ִרים וּגְ ָבעוֹת ְ ּכ ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ,וְ כִ בּ וּס ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת ֶאפְ ׁ ָשר
ִמ ְתלַ ְ ּבנִ ים ָי ֶפה ,לְ פִ י ׁ ֶש ּ ֵמ ֵ
ׁ ֶשהוּא ְ ּככִ בּ וּס ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ָאסוּר .וְ עוֹ ד י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש דְּ גִ הוּץ ַהיְנ ּו ַמיִם וְ ֵא ֶפר אוֹ נֶ ֶתר וּבוֹ ִרית ,וְ כִ בּ וּס ַהיְנ ּו ְ ּב ַמיִם
לְ ַבד ,ו ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ֵאין ְמכַ ְ ּב ִסים ְ ּב ַמיִם לְ ַבד וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶש ָ ּכל ִ ּכבּ וּס ׁ ֶשל זְ ַמן ַה ֶּזה ָהוֵ י ִ ּגהוּץ ,וְ ָאסוּר ִמדִּ ינָ א ֲאפִ לּ ּו ִ ּבכְ לֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן
יהא .הגה :וְ ָאנ ּו נוֹ ֲהגִ ין לְ ַה ְח ִמיר ְ ּבכָ ל זֶ ה ִמ ְּת ִח ַ ּלת ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַעד ַא ַחר ַה ַּת ֲענִ יתִ ,אם ל ֹא לְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ הּ ְ ,כגוֹ ן ִא ׁ ּ ָשה ַהלּ וֹ ֶב ׁ ֶשת לְ ָבנִ ים
לְ לָ בְ ׁ ָשן ִמ ָ
ֻמ ֶּת ֶרת לְ כַ ֵ ּבס וְ לִ לְ בּ ֹׁש לְ ָבנִ ים וּלְ ַה ִּצ ַיע ַּת ְח ֶּת ָיה )רוֹ ֵק ַח וְ אוֹ ר זָ רו ַּע(ֲ ,א ָבל ְ ּבט' ְ ּב ָאב ַעצְ מוֹ ל ֹא ִּתלְ ַ ּב ׁש לְ ָבנִ ים ַרק לוֹ ֶב ׁ ֶשת ָחלוּק ָ ּבדוּק וְ יָ ֶפה
)ה ָ ּגהוֹ ת ׁ ַש ֲע ֵרי דּ ו ָּרא( .וְ כֵ ן לִ כְ בוֹד ׁ ַש ָ ּבת לוֹ בְ ׁ ִשים ְ ּכלֵ י ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ו ַּמ ִּצ ִיעין לְ ָבנִ ים ְ ּכמוֹ ִ ּב ׁ ְש ָאר ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת .וְ ָאסוּר לִ ֵּתן ֵ ּכלִ ים לְ כוֹ ֶב ֶסת ַעכּ וּ"ם לְ כַ ֵ ּבס
ַ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֻמ ָּתר לָ ֵתתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשכּ וֹ ֶב ֶסת ַא ַחר ר ׁ
ֵמר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וָ ֵאילָ ְךֲ ,א ָבל קֹ ֶדם ר ׁ
)תוֹ ָספוֹ ת פ"ד דְּ ַת ֲענִ ית ו ַּמ ֲה ִרי"ל(.
ֹאש ח ֶֹד ׁש ּ

ד .לְ ַא ַחר ַה ַּת ֲענִ ית ֻמ ָּתר לְ ַס ּ ֵפר וּלְ כַ ֵ ּבס ִמ ּיָד .וְ ִאם ָחל ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן אוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ נִ ְד ָחה לְ ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתֻ ,מ ָּתר ִ ּב ׁ ְש ֵּתי
ַה ׁ ּ ַש ָ ּבתוֹ תּ ֵ ,בין ׁ ֶש ּק ֶֹדם ַה ַּת ֲענִ ית ֵ ּבין ׁ ֶש ַא ֲח ָריו .וְ ׁיֵש ִמי ׁ ֶשאו ֵֹמר ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו לֶ ֱאסֹר ָ ּכל ׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ְ ּלפָ נָ יו ,חוּץ ִמ ּיוֹ ם ה' וְ יוֹ ם ו' .הגה:
וְ נוֹ ֲהגִ ין לְ ַה ְח ִמיר ִמ ְּת ִח ַ ּלת ר ׁ
)מנְ ָהגִ ים(.
נוֹהגִ ים לְ ַה ְח ִמיר ִמי"ז ְ ּב ַת ּמוּז ִ
ֹאש ח ֶֹד ׁש לְ ִענְ יַ ן ִ ּכבּ וּסֲ ,א ָבל ִּת ְס ּפ ֶֹרת ֲ

הָ .אסוּר לְ ִעבְ ִר ּיוֹ ת לְ כַ ֵ ּבס ִ ּבגְ ֵדי ָהגוֹ יִים ְ ּב ׁ ָשבו ַּע זֶ ה.
וּ ֵ .כלִ ים ֲח ָד ׁ ִשיםּ ֵ ,בין לְ ָבנִ ים ֵ ּבין צְ בו ִּעים ֵ ּבין ׁ ֶשל צֶ ֶמר ֵ ּבין ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתןָ ,אסוּר לִ לְ בּ ֹׁש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת זֶ ה )וְ ָאנ ּו ַמ ְח ִמ ִירין ֵמר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש
וָ ֵאילָ ְך(.

ֹאשוֹ וְ ֶא ָחד ָ ּכל ֵ ׂ
יבִּ .ת ְס ּפ ֶֹרת ׁ ָשבו ַּע זֶ הֶ ,א ָחד ר ׁ
ש ָער ׁ ֶשבּ וֹ ָ ,אסוּר.
יג .וּבְ זָ ָקןּ ָ ,כל ׁ ֶש ּ ְמ ַע ֵ ּכב ֶאת ָה ֲאכִ ילָ ה ֻמ ָּתר.
ידָ .אסוּר לִ גְ דוֹ לִ ים לְ ַס ּ ֵפר לִ ְק ַט ִ ּנים וּלְ כַ ֵ ּבס ְ ּכסו ָּתם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָחל ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב לִ ְהיוֹ ת ְ ּבת ֹוכָ ּה .הגהִ :מיה ּו ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ּ ְמלַ ּ ְפ ִפין ָ ּב ֶהם
)בית יוֹ ֵסף(.
ַה ְּק ַט ִ ּנים לְ גַ ְמ ֵריֶ ׁ ,ש ּמוֹ צִ ִיאים ָ ּב ֶהם ְר ִעי ו ַּמ ׁ ְש ִּתינִ ין ָ ּב ֶהםָ ,הנֵ י וַ דַּ אי ִמ ׁ ְש ָרא ׁ ָש ֵרי; וַ ֲא ִפלּ ּו ִ ּבגְ ֵדי ׁ ְש ָאר ְק ַט ִ ּנים נוֹ ֲהגִ ים לְ ָה ֵקל ֵ ּ

טז .יֵ ׁש נו ֲֹהגִ ים ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְרחֹץ ֵמר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ,וְ ׁיֵש ׁ ֶש ֵאין נִ ְמנָ ִעין ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת זוֹ  ,וְ ׁיֵש ִמ ְת ַע ִ ּנים ִמי"ז ְ ּב ַת ּמוּז ַעד ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב .הגה:
)מ ֲה ִרי"ל(; וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם טוֹ ֶבלֶ ת לֵ יל י' ְ ּב ָאבֻ ,מ ָּתר לָ ּה לִ ְרחֹץ ְ ּב ֶע ֶרב ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ִאם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ּה
וּלְ צ ֶֹר ְך ִמצְ וָ ה ׁ ָש ֵרי; וְ לָ כֵ ן נִ דָּ ה רוֹ ֶחצֶ ת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ
שה לְ ַת ֲענוּג ַרק לְ צ ֶֹרךְ
)אגֻ דָּ ה( .וְ נִ ְר ֶאה דְּ הוּא ַהדִּ ין ִא ׁ ּ ָשה ַהלּ וֹ ֶב ׁ ֶשת לְ ָבנִ ים יְכוֹלָ ה לִ ְרחֹץ ְמ ַעט ְ ּכ ַד ְר ָ ּכ ּה ִ ּכ ׁ ְש ָאר ׁ ָשנָ ה ,הוֹ ִאיל וְ ֵאינָ ּה עוֹ ָ ׂ
לִ ְרחֹץ לֵ יל י' ֲ
ְ
ֹאש ח ֶֹד ׁש וָ ֵאילָ ך) .ת"ה סי' ק"ז( ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשל ָחזוֹ ן ָאסוּר לִ ְרחֹץ ִ ּכי ִאם ר ׁ
ִמצְ וָ ה .וְ נוֹ ֲהגִ ין ׁ ֶשלּ ֹא לִ ְרחֹץֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּבצוֹ נֵ ןֵ ,מר ׁ
ֹאשוֹ ו ָּפנָ יו י ָָדיו
ְ
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
יוֹ
יפת ָהרֹאש ְ ּב ַח ּ ִמין לְ ִמי ֶש ָרגִ יל ְ ּבכָ ך ָ ּכל ַש ָ ּבת.
)מ ֲה ִרי"ל ו ְּת ׁשו ַּבת ַמ ֲה ִרי"ל סי' ט"ו ו ֵּבית ֵסף(; וְ יֵש ְמ ִק ִ ּלים ַ ּב ֲח ִפ ַ
וְ ַרגְ לָ יו ְ ּבצוֹ נֵ ן ַ
יז .טוֹ ב לִ ָּז ֵהר ִמלּ וֹ ַמר ׁ ֶש ֶה ֱח ָינ ּו ֵ ּבין ַה ּ ְמצָ ִרים ַעל ּ ְפ ִרי אוֹ ַעל ַמלְ בּ ו ּׁשֲ ,אבָ ל ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן אוֹ ֵמר ,וְ ל ֹא י ְַח ִמיץ ַה ּ ִמצְ וָ ה .וְ כֵ ן ִ ּב ְפ ִרי
)בנְ יָ ִמין זְ ֵאב סי' קס"ג ו ְּת ׁשו ַּבת ַמ ֲה ִרי"ל(.
ׁ ֶשלּ ֹא י ְִמצָ א ַא ַחר ט' ְ ּב ָאבֻ ,מ ָּתר לְ ָב ֵר ְך וּלְ ָאכְ לוֹ ֵ ּבין ַה ּ ְמצָ ִרים ִ ּ

