
 

 

  

  

  

  תעניות י"ז בתמוז ותשעה באב 

חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. בשבעה  :)משנה(המשך  (כ"ו ב')

, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את (שגזרה המלכות מלהקריב)עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד 

שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית  (דור המדבר)יד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו התורה, והעמ

  בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. 

שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר  (=שבוע)משנכנס אב ממעטין בשמחה. שבת  :)משנה(המשך 

  כבוד השבת. מותרין מפני  (אם חל ט"ב בערב שבת)ומלכבס. ובחמישי 

משנכנס אב ממעטין בשמחה כו'. אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם  (כ"ט א')

  שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. 

אמר רב פפא: הלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי, לישתמיט מיניה באב דריע מזליה, ולימצי  (כ"ט ב')

  באדר דבריא מזליה. נפשיה 

  שיטות הראשונים

אסור לספר ולכבס, ובחמישי מותר, מפני כבוד  ,שבת שחל תשעה באב בתוכה ,שנינו: סעודת אירוסין מראש חודש אב

: קודם הזמן הזה, העם ממעטין בעסקיהם מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע, תניא(מ"ג א')  יבמות. ובמסכת השבת

קודם שבת שחל תשעה  רש"יופירש . קודם דקודם. ומוקי לה בין, ואין עושין סעודת אירוסיןונסומארסין אבל לא כ

  1.השו"עק . וכן פסכלומר מראש חודש עד התענית ,קודם לזמן הזה הרמב"ןוכתב  .באב בתוכה

  3.השו"ע. וכן פסק הרמב"םוכן כתב  2מותר ליארס אפילו ביום תשעה באב. בירושלמיאיתא : אירוסין בתשעה באב

אבל אם היה כתלו גוהה ונוטה  ;הדא דתימא בנין של שמחה ,בירושלמיוקאמר : קודם הזמן הזה ממעטין מלבנות

  5.השו"ע. וכן פסק ב"ןהרמוכן כתב  4.והרא"ש ףהרי"בוהו מותר. וכת ,ליפול

מגו דעייל  6יגי דלא למשתי עמראנשי דנה, למיבירוש נןגרסיד, המרדכי על פי הטור כתב :בשר ויין מראש חודשאכילת 

וראוי  .תיקון בגדים חדשים , כל שכןוכיון שהשתי אסור .מלשון או בשתי או בערב ניסים נורביופירש  .מנהגא, אב

 '.דלא למיכל בשרא ולמשתי חמרא'ואית נוסחות דגרסי  .דהיינו נמי בכלל מיעוט שמחה אש חודש,להחמיר בזה מר

   ע"השווהביא עד התענית.  אש חודשויש מוסיפין מר, לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זוו במקומות שלא ומזה נהג

                                                
  . מהדו' שעוועל עמ' רמד), ד"ה מתני' ,ענין אבילות ישנה ,תורת האדם(ן "רמב :מקורותקנא,ב. או"ח ת  . 1
בגמרא דידן בפרק אלו  וכדאיתא ,שמא יקדמנו אחר ברחמים ,ומפרש טעמא .הוא בפרק קמא (ה"ח) ובפרק בתרא (ה"ו) דתעניות  . 2

   י."ב .) לענין חול המועד"ח ב'מגלחין (י
  . )הל' אישות י,יד(ם "רמב :מקורותקנא,ב. או"ח ת  . 3
בנין  -) בנין "ד ב'ותני עלה (י ,) עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ובמתן ובבנין ובנטיעה"ב ב'אהא דתנן (י, בפרק קמא דתענית  . 4

  . חהנטיעה של שמ -נטיעה  ,של שמחה
  . )תורת האדם, ענין אבלות ישנה(ן "רמב. רא"ש (סי' כא) .)ב בדפיו רי"ף (ה :מקורותח תקנא,ב. "או  . 5
  , וכדלהלן.עמראנסים גאון לא גריס חמרא אלא . אבל רבינו חמראויש גורסין דלא לישתי   . 6

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ט"כ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  7מנהגים אלו.

  שולחן ערוך

ח, הלכות ת   שעה באב, סימן תקנא)(או"

ְכַנס ָאב ְמַמֲעִטין  א.  ּנִ ֶ ִא  ִמׁשּ ָרֵאל ּדְ ְמָחה; ּוַבר ִיׂשְ ׂשִ ֲהֵדי ּבְ יָנא ּבַ ֵליּה.  ,גֹויית ֵליּה ּדִ ִריַע ַמּזָ יּה ּדְ יט ִמּנֵ ּמִ תַּ ִהיא  הגה:ִלׁשְ ִמיָלה ׁשֶ

ִרית ַוֲא  ַהּמֹוֵהל ּוַבַעל ּבְ ָאב נֹוֲהִגין ׁשֶ ת ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ַעד ט' ּבְ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ין ּבִ ן לֹוְבׁשִ ל ָחזֹון (ִמְנָהִגים); ִבי ַהּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָלאו ָהֵכי, ָאסּור. ֲאִפּלּו ּבְ ֲאָבל ּבְ

ּתֶֹנת ְלַבד  י ִאם ַהּכֻ ת, ּכִ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ַתֲעִניתֵאין ַמְחִליִפין ִלְלּבֹׁש ּבִ ִרי פ"ד ּדְ הֹות ֲאׁשֵ ָאב ְוַהּגָ ָעה ּבְ ׁשְ ַכי הל' תִּ ה ְורֹוֵקַח);  (ָמְרּדְ ין ַוֲאֻגּדָ ֲאָבל ּפֹוְרׂשִ

ת. ּוִמי  ּבָ ל ׁשַ רֶֹכת ׁשֶ ין ּפָ ָאז ֵאין ּפֹוְרׂשִ ת ְוִנְדָחה, ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָאב ּבְ ֵאַרע ט' ּבְ ת, ִאם לֹא ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ רֶֹכת ׁשֶ ר ִלְלּבֹׁש ּפָ ת ַנֲחמּו, ֻמתָּ ּבַ ׁשַ ּוִאין ּבְ ׁש לֹו ִנׂשּ ּיֵ ׁשֶ

ת ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְגֵדי ׁשַ ל ָחזֹון  ּבִ   (ַמֲהִרי"ל). ׁשֶ

ל  ב.  ן ּוְבִבְנָין ׁשֶ א ּוַמתָּ ָ ַמׁשּ ֲעִנית ְמַמֲעִטים ּבְ ל ִצּיּור ְוִכּיּור,  ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ַעד ַהתַּ ְנָין ׁשֶ ית ַחְתנּות ִלְבנֹו אֹו ּבִ גֹון ּבֵ ְמָחה, ּכְ ׂשִ

נּ  ל ְמָלִכים ׁשֶ גֹון ַאּבּוְרְנֵקי ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ל ׂשִ ִצּלֹו אֹו ִמיֵני ֲהַדס ּוִמיֵני אָֹהִלים; ְוִאם ָהָיה ּוִבְנִטיָעה ׁשֶ ֹוְטִעים ְלֵצל ְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ

ְתלוֹ  ר ִלְבנֹות  ּכָ ְמָחה ֻמתָּ ל ׂשִ הּוא ׁשֶ י ׁשֶ ֵרי(נֹוֶטה ִלּפֹל, ַאף ַעל ּפִ ַתֲעִנית);  )ּוְלצֶֹרְך ִמְצָוה ַהּכֹל ׁשָ ִאים(ַר"ן ספ"ק ּדְ ים  ְוֵאין נֹוׂשְ ָנׁשִ

רְוֵאין  ָאב ַעְצמֹו ֻמתָּ ט' ּבְ ר, ַוֲאִפּלּו ּבְ ה ֻמתָּ לֹא ְסֻעּדָ ת ֵארּוִסין, ֲאָבל ֵלָאֵרס ּבְ ין ְסֻעּדַ ֶמּנּו ַאֵחר.  עֹוׂשִ ּלֹא ְיַקּדְ  הגה:ֵליָאֵרס, ׁשֶ

ָאב  ַתּמּוז ָוֵאיָלְך, ַעד ַאַחר ט' ּבְ ִאים ִמי"ז ּבְ ֵאין נֹוׂשְ   (ִמְנָהִגים). ְונֹוֲהִגין ְלַהְחִמיר ׁשֶ

ׁשְ   ח.  ׁשֹון אֹו ּבִ ָעִייל ָאב, ִמְנָהָגא. ְוהּוא ִמּלָ י ַעְמָרא ִמּדְ תֵּ ָלא ְלִמׁשְ ְנִהיֵגי ּדְ י ּדִ ֵעֶרב. ְנׁשֵ ׁש ַהחֶֹדׁש ַעדִתי אֹו ּבְ ּלֹא ְלַקּדֵ ַאַחר  ְונֹוֲהִגין ׁשֶ

ָאב    ל ְוַדַעת ַעְצמֹו). "(ַמֲהִריט' ּבְ

ת זֹו;   ט.  ּבָ ׁשַ ּתֹות ַיִין ּבְ ּלֹא ִלׁשְ ר ְוׁשֶ ׂשָ ּלֹא ֶלֱאכֹל ּבָ ל ַייִ ֵיׁש נֹוֲהִגים ׁשֶ חֶֹמץ ׁשֶ ר ּבְ ה ּוַמֲהִרין; ּוֻמתָּ ּמֹוִסיִפין ל)"(ֲאֻגּדָ ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש  ְוֵיׁש ׁשֶ

ּמֹוִסיִפין ִמי ֲעִנית, ְוֵיׁש ׁשֶ ַתּמּוז.  ז"ַעד ַהתַּ ִחיָטה  ּוַמְצִניִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ָוֵאיָלךְ  הגה:ּבְ ל ׁשְ ין ׁשֶ ּכִ הֹות "ח ח"(ַר' ְירּוָחם ניַהסַּ ג ְוַהּגָ

ֵאין ׁשֹוֲחִטיםַמְימֹוִני),  ת אֹו ִמיָלה  ׁשֶ ּבָ גֹון ְלחֹוֶלה אֹו ׁשַ י ִאם ְלצֶֹרְך ִמְצָוה ּכְ ן)ּכִ ְדיֹון ַהּבֵ   ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו.  (אֹו ּפִ

ִרים  י.  ִרים, ֻמתָּ ְזּכָ ִמים ַהּנִ ּיָ ר ּבַ ׂשָ ּלֹא ֶלֱאכֹל ּבָ ַהּנֹוֲהִגים ׁשֶ אֹוֵמר ׁשֶ יל ֵיׁש ִמי ׁשֶ ַתְבׁשִ ר עֹוף  ּבְ ְבׂשַ ר, ַוֲאסּוִרים ּבִ ׂשָ ל ּבֹו ּבָ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ

זֹון.  ת ַהּמָ ָלה ּוִבְרּכַ ּתֹות ֵיין ַהְבּדָ ר ִלׁשְ ר ָמלּוַח ְוַיִין ּתֹוֵסס; ּוֻמתָּ זֹון ְולֹא  הגה:ּוָבׂשָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּתֹות ַיִין ּבְ ּלֹא ִלׁשְ ְונֹוֲהִגין ְלַהְחִמיר ׁשֶ

ָלה  ַהְבּדָ ׁשּובַ ּבַ א נֹוְתִניםו), "ל סי' ט"ת ַמֲהִרי(תְּ ּתֹות ֶאּלָ ַעְצמֹו ִלׁשְ ר ּבְ ינֹוק, ֻמתָּ א תִּ ֵליּכָ גֹון ִמיָלה  ְלִתינֹוק; ּוְבָמקֹום ּדְ ת ִמְצָוה, ּכְ ָלה. ּוִבְסֻעּדַ ַהְבּדָ

ת ֶכת ּוְסֻעּדַ ן ְוִסּיּום ַמסֶּ ר ְוׁשֹוִתין ַיִין כָּ  ּוִפְדיֹון ַהּבֵ ׂשָ ָחל ט'  לֵארּוִסין, אֹוְכִלים ּבָ בּוַע ׁשֶ ּלֹא ְלהֹוִסיף. ּוְבׁשָ ה; ֲאָבל ֵיׁש ְלַצְמֵצם, ׁשֶ ֻעּדָ ִכים ַלסְּ ּיָ ַ ַהׁשּ

ּתֹות ַיִין ַרק ִמְנָין ְמֻצְמָצם, ְוֶזה ֲאִפּלוּ  ר ְוִלׁשְ ׂשָ תֹוָכּה, ֵאין ֶלֱאכֹל ּבָ ָאב ּבְ ֵרי  ּבְ ָאב ׁשָ ָעה ּבְ ׁשְ ֶעֶרב תִּ ּלֹא ִיְהֶיה ּוִבלְ ל), "(ִמְנָהִגים ּוַמֲהִריּבְ ַבד ׁשֶ

ּה  ְפִסיק ּבָ ּמַ ה ׁשֶ ֻעּדָ סְּ ְבֵרי ַעְצמֹו). ּבַ   (ּדִ

ֶכּנּו ָנָחׁש   יא.  ֵדר הּוא ְוִיְנׁשְ ּנֹוֲהִגים ּבֹו ִאסּור, ּפֹוֵרץ ּגָ ָמקֹום ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ אֹוֵכל ּבָ ל ִמי ׁשֶ ּתוֹ ח). (קֶֹהֶלת י,ּכָ ר ִלׁשְ ל ּוֻמתָּ ָכר ֲאִפּלּו ׁשֶ ל ׁשֵ ת ּכָ

ּקֹוִרים מע ַבׁש ׁשֶ   ד. "ּדְ

  יני שבוע שחל תשעה באב בתוכוד

  שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסורין לספר ולכבס.  (שנינו במשנה:) (כ"ט ב')

(כדי ללבוש  אלא לכבס וללבוש. אבל לכבס ולהניח (שאסור לכבס בשבוע שחל בו ט"ב)אמר רב נחמן: לא שנו  )1(

  , מותר. לאחר ט"ב)

. אמר רב ששת: תדע, (שנראה כמסיח דעתו, שעוסק בכיבוס בגדים)ר ורב ששת אמר: אפילו לכבס ולהניח אסו )2(

  דבי רב.  (כובסים) דבטלי קצרי 

                                                
  . )הל' תשעה באב, סי' תרלגתענית, (מרדכי . )א"פסחים, פרק מקום שנהגו, ה(ירושלמי  :מקורות. יא-חח תקנא,"או  . 7

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ט"כ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

רב המנונא: בחמישי מותרים מפני כבוד השבת. למאי? אילימא לכבס וללבוש, מאי כבוד שבת איכא?  מתיב

  ! (וקשיא לרב נחמן)בת כולה אסור אלא להניח, ובחמישי הוא דשרי, אבל הש

(דאי לא מכבס השתא בחמישי, תו לא מצי , וכשאין לו אלא חלוק אחד (מיד בחמישי)לעולם לכבס וללבוש  )(ומתרץ

  .לכבס ליה)

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

, וכלי פשתן אין בהם מותר) ,לאחר תשעה באב, אבל כיבוס שלנו ר לגהץ לפני תשעה באב אפילו להניחככיבוס שלהן, ואסו

  תיובתא. ) (ומסיקמשום גהוץ. 

אבל אסור  ,מרו כלי פשתן אין בהם משום גהוץשלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: אף על פי שא

  ללובשן בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. 

 אבל ;(בימים שלפני תשעה באב)אלא לפניו (שאסור ללובשו בשבוע שחל תשעה באב להיות בתוכה) ר רב: לא שנו אמ) 1(

  מותר.  ,לאחריו

  ושמואל אמר: אפילו לאחריו נמי אסור. ) 2(

: שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור לספר ולכבס, ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת. כיצד? מיתיבי

ד בשבת, מותר לכבס כל השבת כולה. בשני בשלישי ברביעי ובחמישי, לפניו אסור, לאחריו חל להיות באח

מותר. חל להיות בערב שבת, מותר לכבס בחמישי, מפני כבוד השבת. ואם לא כבס בחמישי בשבת, מותר 

  לכבס בערב שבת מן המנחה ולמעלה. 

   .)שעה באב, אפילו מן המנחה ולמעלההמכבס בת( אהא י, ואיתימא רב אחא בר יעקבלייט עלה אבי

  ! (דהא שנינו לאחריו מותר)תיובתא דשמואל 

  . (ושמואל כרשב"ג דלהלן)אמר לך שמואל: תנאי היא  )ומסיק(

(אינו מפסיק סעודתו, ואינו ממעט ערב תשעה באב שחל להיות בשבת : תשעה באב שחל להיות בשבת, וכן דתניא

ואסור לספר  )1(, אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. בתבשילים, אלא)

רשב"ג אומר:  )3(רבי יהודה אומר: כל החודש כולו אסור.  )2(ולכבס מראש חודש ועד התענית, דברי רבי מאיר. 

  ור אלא אותה שבת בלבד. אינו אס

רבי יהודה אומר: כל החודש כולו  )2(מאיר.  ביבל מראש חודש ועד התענית, דברי רונוהג ֵא  )1(אידך:  ותניא

  רשב"ג אומר: אינו אסור אלא אותה שבת בלבד.  )3(אסור. 

(שאחרי ה כרבי מאיר . ואמר רבא: הלכ(שאינו אסור לספר ולכבס, אלא באותו שבוע)אמר רבא: הלכה כרשב"ג  (ל' א')

  . ותרוייהו לקולא. התענית מותר לספר ולכבס)

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. 

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ט"כ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

לדעת רבי מאיר, האיסור חל מראש חודש ועד ט' באב. לדעת רבי יהודה, כל חודש  :איסור תספורת וכיבוס בחודש אב

רי"ף, ופסקו  8אב אסור. ולדעת רבן שמעון בן גמליאל וכן סתמא דמתניתין, האיסור חל בשבוע שחל בו ט' באב בלבד.

בשבוע שחל בו ט' באב  ועוד, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ורבי מאיר, ותרוויהו לקולא, שהאיסור חל רמב"ם ורא"ש

   9.השו"עבלבד, ועד ט' באב בלבד, וכדברי רבא. וכן פסק 

: נחלקו רב נחמן ורב ששת אם מותר לכבס בשבוע שחל בו ט' באב ולהניח כדי לכבס ולהניח בשבוע שחל בו ט' באב

  10.השו"עועוד, כרב ששת, שאסור, וכן פסק  רי"ף, רמב"ם, רא"שללבוש לאחר תשעה באב, ופסקו 

, דאפילו מי שאין לו אלא חלוק אחד אסור לכבסו וללבשו בשבוע שחל בו הרמב"ן: כתב כשאין לו אלא חלוק אחדו

  .11השו"עתשעה באב. וכן פסק 

שאפילו במכובסים קודם לכן, אסור ללבשם  הרמב"ן והר"ן: כתבו לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב

  12.עהשו"בשבוע שחל בו תשעה באב, וכן פסק 

, דלא ללבישה בלבד נאסר הכיבוס, אלא בין ללבוש בין להציע במטה אסור, בין הרמב"ן והר"ן: כתבו בטלי קצרי דבי רב

באיש בין באשה ואפילו במטפחות הידים והשולחן, הכל אסור. תדע, דאמרינן בגמרא דבטלי קצרי דבי רב ומשמע 

  13.השו"עדלגמרי בטלי. וכן פסק 

. הרמב"ןשכיבוס שלנו מותר, וכן פסק  רש"י ור"ן: כתבו ם וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץגיהוץ שלנו ככיבוס שלה

שההיתר בכיבוס 'שלנו' הוא משום שהמים בבבל עכורים, ולכן אין תועלת כל כך בכיבוס, ובכלי  הר"ןאמנם, כתב 

ככבוס ארץ ישראל. וכיון פשתן אף בגיהוץ. אבל בארץ ישראל הכל אסור. וסיים, דכבוס שבשאר ארצות אפשר שהוא 

שלפי שיטה זו יש בכלי פשתן משום כבוס בארץ ישראל, אף אנו אוסרין לתת כלי פשתן לכובס בשבת שחל תשעה 

דנהגו אבותינו איסור בכיבוס שלנו  ראבי"ה. וכתב הרמב"םבאב להיות בתוכה, אפילו לכבס להניח וכן מטין דברי 

  14.השו"ע בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. וכן פסק

להחמיר שלא לכבס בגדי גויים בשבוע זה, דאיכא  תרומת הדשן: כתב כיבוס בגדי גויים בשבוע שחל בו תשעה באב

  15.השו"עלמיחש למראית העין. וכן פסק 

                                                
ושלשתם מקרא אחד דרשו, דכתיב (הושע ב,יג): "והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה", ונחלקו אם לדרוש 'חגה' דהיינו ראש   . 8

  חודש הנקרא מועד, או 'חדשה', או 'שבתה'.
פורת נוהגים להחמיר מי"ז כתב: ונוהגין להחמיר מתחלת ראש חודש לענין כיבוס, אבל תסא,ג. והרמ"א על פי 'מנהגים' תקנאו"ח   . 9

  לג).סי' רא"ש (. רמב"ם (תעניות ה,ו). ב) רי"ף (טמקורות: בתמוז. 
 לב).סי' רא"ש ( .רמב"ם (תעניות ה,ו). ב) מקורות: רי"ף (טא,ג. תקנ  . 10
לוק אחד, א,ג. וביאר הגר"א דהיינו על פי העמדת הגמרא את ההיתר לכבס בחמישי לכבוד שבת, במי שאין לו אלא חתקנאו"ח   . 11

  רמב"ן בתורת האדם (ענין אבילות ישנה, ד"ה מתני' משנכנס).מקורות: ומשמע שלרב ששת, דקיימא לן כוותיה, אפילו הכי אסור. 
אבל אסור  - א,ג. והיינו מדשלח רב יצחק בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: אף על פי שאמרו כלי פשתן אין בהם משום גהוץ תקנאו"ח   . 12

  ד"ה וכבוס).רי"ף, ב ב (עניין אבילות ישנה), ר"ן (ט רמב"ן בתורת האדםמקורות: תשעה באב להיות בתוכה. ללובשן בשבת שחל 
  ד"ה וכבוס).רי"ף, ב ב ר"ן (ט .בתורת האדם (עניין אבילות ישנה) א,ג. רמב"ןתקנאו"ח   . 13
זה שום היתר ם (תעניות ה,ו, וכתב המגיד משנה: "ורבינו לא כתב ברמב" .ראבי"ה (הלכות תענית, סימן תתפא)מקורות: א,ג. תקנאו"ח   . 14

  ד"ה גרסינן בגמ' וד"ה הלכך)., רי"ףבב  ר"ן (ט. ניין אבילות ישנה), עתורת האדם("ן רמב. לפי שנהגו להחמיר")
שום דאסור במלאכה אלא כדי למעט א,ה. מעיקר הדין היה נראה לתרומת הדשן להתיר, שהרי אין איסור כיבוס בשבת זו מתקנאו"ח   . 15

בשמחה ולהראות האבלות וזה לא שייך בכיבוס בגדי הגויים. אמנם למסקנה החמיר משום מראית עין. וציין הבית יוסף ראיה לדבריו, 

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ט"כ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

: כאשר חל תשעה באב ביום שישי, מבואר בברייתא שמותר לכבס בחמישי מפני בחמישי מותרים מפני כבוד השבת

, תוספותה כן, דהא לייט עלה אביי. וכתבו יבס בחמישי, התירו לכבס בשישי. אמנם, אין הלככבוד השבת. ואם לא כ

דהיכא דחל תשעה באב בחמישי בשבת מותר לכבס ולספר מחצות ואילך מפני כבוד השבת דאין להמתין עד ערב 

ין לסמוך על הוראת דא "יהב. וכן כתב דאם חל תשעה באב בחמישי, פשיטא דאסור הר"ןשבת מפני טורח השבת. אבל 

   16.התוספות

, דתשעה באב שחל להיות בשבת שני הירושלמיעל פי  רא"ש ור"ן: כתבו תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון

כתב דנהגו  ובסמ"קשבתות מותרין. כיון שנדחה התענית עד יום ראשון לא הוי שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. 

סור כל השבת לפניו לספר ולכבס אף שנדחה לאחר השבת. לבד יום חמישי כי כשחל תשעה באב בשבת לא רבותינו

כתב  והרמ"אביש מי שאומר.  סמ"ק, והביא דברי כרא"ש ור"ןפסק בסתם  18השו"ע 17ויום ששי מפני כבוד השבת.

  בתמוז לעניין תספורת. י"זומ ,שנוהגים להחמיר מראש חודש לעניין כיבוס

ךָ "שלא לרחוץ מראש חודש ועלינו לקיים משום  אבותינונהגו , ה"ראביכתב  :רחיצה וסיכהאיסור  ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ , "ְוַאל תִּ

בו בשבוע שחל איסור הב כת ם"רמבהודמשמע דאפילו בצונן אסור.  בתרומת הדשןוכתב  .התלמודיםולא מכח איסור 

    19כתב שהמנהג שלא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש. א"הרמו ביא המנהגים.ה ע"השוו , ודווקא בחמין.שעה באבת

דהיינו דווקא  והוסיף,לא לברך שהחיינו בין המצרים. , שספר חסידיםבכתוב ש ל"מהריכתב  :שהחיינו בין המצריםברכת 

   20.זהב הריזב לטוש ע"השו תבככן ו לא מצוה.אבל  ,דאפשר לדחויי, כגון פרי או מלבושמילתא 

                                                                                                                                                                         

דהכי משמע בירושלמי (תענית ד,ו): "הדין קצרא אסיר ליה מעבד עבדתיה", ומשמע דבכל גוונא קאמר לא שנא דישראל לא שנא 

גויים. והמגן אברהם (ס"ק יט) כתב דאפשר שבצנעא מותר. וכתב המשנה ברורה (ס"ק מב), דבמקום שהגויים יש להם מלבושים ד

  אחרים דניכר לכל שהם של גויים יש להקל. ובאין לו מה לאכול ודאי כדי חייו שרי. 
התם חל להיות בחמישי לפניו אסור לאחריו מותר, שדבר תימה הוא להתיר לכבס ולספר ביום תשעה באב עצמו. ותו, דבהדיא תניא   . 16

ואם איתא, לאשמעינן דבו ביום עצמו מותר. ותו, דגבי חל להיות בערב שבת קתני אם לא כיבס בחמישי מותר מן המנחה ולמעלה 

אי דשרו ומסיק דלייט עלה אביי וכל שכן כשחל להיות בחמישי דודאי אסור בו ביום אפילו מן המנחה ולמעלה. ואין לומר דמ

התוספות מחצות ולמעלה היינו ביום רביעי שהוא ערב תשעה באב, דהא תניא בחל להיות בחמישי לפניו אסור. ותו, דטפי איכא 

  .י"הלכך אין לסמוך על הוראה זו. בלאחמורי אחר חצות מקודם חצות. 
, כל שכן כשחל בשבת גם שאר ימי השבוע נמי היא כי איך נאסור יום חמישי הלא התרנוהו אפילו חל תשעה באב להיות בערב שבת  . 17

ח), דאם חל ביום א' מותר ל ק"א, ס. וכתב משנה ברורה (תקנחומרא יתירתא שהרי לא אסרו אלא שחל תשעה באב להיות בתוכה

  אף לדעה זו.
  שלמי).רי"ף, בד"ה ירוב ב ר"ן (ט. לב)סי' רא"ש ( .)סמ"ק (סימן צומקורות: א,ד. תקנאו"ח   . 18
תרומת . )תענית, הל' תשעה באב, סי' תרלט(מרדכי . )סי' תתפבהל' תענית, (ה "אביר. )תעניות ה,ו(ם "רמבמקורות: . טזא,תקנאו"ח   . 19

  . )ב, הל' תשעה באב, סי' תיד"ח(זרוע אור . )קנסי' (הדשן 
ע, "חלק על פסק השו )ק ס"ס( א"הגראמנם  .ציטטו ללא תיבות אלו י"בבול מסיים במילים 'וצריך עיון'. "ת מהרי"בשויז. א,תקנאו"ח   . 20

והוא יורשו, מברך (מת אביו כו'  מרו לוא )ט ב'"נ( ואמרינן בפ' הרואה ,דאינן חמורים מאבל יום המיתה !חומרא יתירא היא ,וכתב

ב "המשנ והביא דבריו .אינו כלום ,"א דחק עצמוגאף שהמ. מברך שהחיינו , הא לאו הכי,ודוקא בדאיכא אחר בהדיה. )הטוב והמטיב

  . )ת סי' לא"שו(ל "מהרי :מקורות ז מפקפק בזה, ועל כן בשבת אין להחמיר בזה.", וכתב שגם הט)ק צח"ס(

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ט"כ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות תשעה באב   , סימן תקנא)(או"

א ְלַהנִּ   ג.  ה ֶאּלָ ס, ֲאִפּלּו ֵאינֹו רֹוֶצה ְלָלְבׁשֹו ַעתָּ ר ּוְלַכּבֵ ָאב, ֲאסּוִרים ְלַסּפֵ ָעה ּבְ ׁשְ ָחל ּבֹו תִּ בּוַע ׁשֶ ָאב, ַוֲאִפּלּו ׁשָ יחֹו ְלַאַחר ט' ּבְ

ין ִלְלּבֹ  ִסים ִמּקֶֹדם, ּבֵ א ָחלּוק ֶאָחד, ָאסּור; ְוֵכן ַהְמֻכּבָ ַדִים ֵאין לֹו ֶאּלָ חֹות ַהּיָ ה; ַוֲאִפּלּו ִמְטּפְ ּטָ ֶהם ַהּמִ יַע ּבָ ין ְלַהּצִ ׁש ּבֵ

הּוץ  ר; ֲאָבל ּגִ נּו, ֻמתָּ ּלָ ְלָחן, ָאסּור. ְוִכּבּוס ׁשֶ ֻ ָגִדים ֶאֶבן ָחָלק ְלַהֲחִליקֹו, ָערּוְך)ְוַהׁשּ ן,  (פי' ַמֲעִביִרין ַעל ַהּבְ תָּ ׁשְ נּו, ָאסּור. ּוְכֵלי ּפִ ּלָ ׁשֶ

הֶ  ָעה בְּ ֵאין ּבָ ׁשְ יָחן ַעד ַאַחר תִּ י ְלָגֲהָצן ּוְלַהּנִ ר; ְוָהֵני ִמּלֵ נּו, ּוֻמתָּ ּלָ ִכּבּוס ׁשֶ הּוץ ַוֲהֵרי ֵהם ּכְ ּום ּגִ ן ם ִמׁשּ ָאב, ֲאָבל ָאסּור ְלָלְבׁשָ

ין נּו, ּבֵ ּלָ ִכּבּוס ׁשֶ ן, ַוֲאִפּלּו ּבְ תָּ ׁשְ ֵלי ּפִ בּוַע ֶזה. ְוָנֲהגּו ֶלֱאסֹר ֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָון  ּבְ ָבר, ּכֵ ּדָ יַח; ְוֵאין ְלָהֵקל ּבַ ס ּוְלַהּנִ ין ְלַכּבֵ ִלְלּבֹׁש ּבֵ

נּו ָקֵרי  ּלָ ִכּבּוס ׁשֶ ַתב ּדְ ּכָ ֲהֵרי ֵיׁש ִמי ׁשֶ יָנא ָנֵמי ָאסּור, ׁשֶ ִמּדִ ר ּדְ ֶאְפׁשָ ן ּדְ ּכֵ ֲהגּו, ְוָכל ׁשֶ ּנָ הּוץ)ׁשֶ ֵאין  (ּגִ ֶבל ׁשֶ ֵני ּבָ ל ּבְ ְלׁשֶ

ִנים ָיֶפה, לְ  ָאר ֲאָרצֹות ֶאְפׁשָ ִמְתַלּבְ ל ׁשְ ָרֵאל, ְוִכּבּוס ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאינֹו ֶאֶרץ ָהִרים ּוְגָבעֹות ּכְ יֵמיֶהם ֵהם ֲעכּוִרים ׁשֶ ּמֵ ר ִפי ׁשֶ

ִגהּוץ ַהְינּו ַמִים ְוֵאֶפר אֹו ֶנֶתר ּובוֹ  ֵרׁש ּדְ ּפֵ ָרֵאל ְוָאסּור. ְועֹוד ֵיׁש ִמי ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִכּבּוס ׁשֶ הּוא ּכְ ַמִים ִריׁשֶ ת, ְוִכּבּוס ַהְינּו ּבְ

הּוץ, ְוָאסּור ה ָהֵוי ּגִ ל ְזַמן ַהּזֶ ּבּוס ׁשֶ ל ּכִ ּכָ ַמִים ְלַבד ְוִנְמָצא ׁשֶ ִסים ּבְ ה ֵאין ְמַכּבְ ַמן ַהּזֶ ן  ְלַבד, ּוַבּזְ תָּ ׁשְ ְכֵלי ּפִ יָנא ֲאִפּלּו ּבִ ִמּדִ

ן ִמיָהא.  ָכל זֶ  הגה:ְלָלְבׁשָ ת ְלָבִנים ְוָאנּו נֹוֲהִגין ְלַהְחִמיר ּבְ ה ַהּלֹוֶבׁשֶ ָ גֹון ִאׁשּ ֲעִנית, ִאם לֹא ְלצֶֹרְך ִמְצָוה, ּכְ ת רֹאׁש חֶֹדׁש ַעד ַאַחר ַהתַּ ִחּלַ ה ִמתְּ

יָה  ְחתֶּ יַע תַּ ס ְוִלְלּבֹׁש ְלָבִנים ּוְלַהּצִ ֶרת ְלַכּבֵ ׁש ְלָבִנים (רֹוֵקַח ְואֹור ָזרּוַע), ֻמתֶּ ְלּבַ ָאב ַעְצמֹו לֹא תִּ ט' ּבְ דּוק ְוָיֶפה ֲאָבל ּבְ ת ָחלּוק ּבָ ַרק לֹוֶבׁשֶ

ֲעֵרי ּדּוָרא).  הֹות ׁשַ ִלי(ַהּגָ ן ּכֵ תֹות. ְוָאסּור ִלתֵּ ּבָ ָאר ׁשַ ׁשְ מֹו ּבִ יִעין ְלָבִנים ּכְ ן ּוַמּצִ תָּ ׁשְ ֵלי ּפִ ים ּכְ ת לֹוְבׁשִ ּבָ ס ְוֵכן ִלְכבֹוד ׁשַ ם ְלכֹוֶבֶסת ַעּכּו"ם ְלַכּבֵ

ּכֹוֶבֶסת ַאַחר רֹאׁש חֶֹדׁש ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ָוֵאיָלְך, ֲאָבל קֹ  י ׁשֶ ר ָלֵתת, ַאף ַעל ּפִ ַתֲעִנית ּוַמֲהִרי"ל). ֶדם רֹאׁש חֶֹדׁש ֻמתָּ   (ּתֹוָספֹות פ"ד ּדְ

ת ְוִנְדָחה לְ   ד.  ּבָ ׁשַ יֹום ִראׁשֹון אֹו ּבְ ָאב ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ ד. ְוִאם ָחל תִּ ס ִמּיָ ר ּוְלַכּבֵ ר ְלַסּפֵ ֲעִנית ֻמתָּ י ַאַחר ְלַאַחר ַהתַּ תֵּ ׁשְ ר ּבִ ת, ֻמתָּ ּבָ ַ ַהׁשּ

פָ  ּלְ בּוַע ׁשֶ ל ׁשָ ֲהגּו ֶלֱאסֹר ּכָ ּנָ אֹוֵמר ׁשֶ ַאֲחָריו. ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ין ׁשֶ ֲעִנית ּבֵ ּקֶֹדם ַהתַּ ין ׁשֶ תֹות, ּבֵ ּבָ ַ  הגה:ָניו, חּוץ ִמּיֹום ה' ְויֹום ו'. ַהׁשּ

בּ  ת רֹאׁש חֶֹדׁש ְלִעְנַין ּכִ ִחּלַ ַתּמּוז ְונֹוֲהִגין ְלַהְחִמיר ִמתְּ ְסּפֶֹרת נֹוֲהִגים ְלַהְחִמיר ִמי"ז ּבְ   (ִמְנָהִגים). ּוס, ֲאָבל תִּ

ְגֵדי הָ   ה.  ס ּבִ בּוַע ֶזה.  גֹוִייםָאסּור ְלִעְבִרּיֹות ְלַכּבֵ ׁשָ   ּבְ

ן, ָאסּור ִלְלּבֹׁש   ו.  תָּ ׁשְ ל ּפִ ין ׁשֶ ל ֶצֶמר ּבֵ ין ׁשֶ ין ְצבּוִעים ּבֵ ין ְלָבִנים ּבֵ ים, ּבֵ ִלים ֲחָדׁשִ ת ֶזה  ּכֵ ּבָ ׁשַ ְוָאנּו ַמְחִמיִרין ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש (ּבְ

  .)ָוֵאיָלךְ 

ּבֹו, ָאסּור.   יב.  ָער ׁשֶ ל ׂשֵ בּוַע ֶזה, ֶאָחד רֹאׁשֹו ְוֶאָחד ּכָ ְסּפֶֹרת ׁשָ   תִּ

ר.   יג.  ב ֶאת ָהֲאִכיָלה ֻמתָּ ַעּכֵ ּמְ ל ׁשֶ   ּוְבָזָקן, ּכָ

ָא   יד.  ָעה ּבְ ׁשְ ָחל תִּ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ סּוָתם ּבְ ס ּכְ ים ּוְלַכּבֵ ר ִלְקַטּנִ תֹוָכּה. ָאסּור ִלְגדֹוִלים ְלַסּפֵ ֶהם  הגה:הגה:הגה:הגה:ב ִלְהיֹות ּבְ ִפין ּבָ ַלּפְ ּמְ ָגִדים ׁשֶ ִמיהּו ּבְ

ְגֵד  ֵרי; ַוֲאִפּלּו ּבִ ָרא ׁשָ אי ִמׁשְ ֶהם, ָהֵני ַוּדַ יִנין ּבָ תִּ ֶהם ְרִעי ּוַמׁשְ ּמֹוִציִאים ּבָ ים ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ַטּנִ ים נֹוֲהִגים ְלָהֵקל ַהקְּ ָאר ְקַטּנִ ית יֹוֵסף). י ׁשְ   (ּבֵ

ֵאין ִנְמָנִעין ֶא   טז.  ּלֹא ִלְרחֹץ ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש, ְוֵיׁש ׁשֶ ָאב. ֵיׁש נֹוֲהִגים ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ַתּמּוז ַעד תִּ ים ִמי"ז ּבְ ת זֹו, ְוֵיׁש ִמְתַעּנִ ּבָ ׁשַ א ּבְ  הגה:ּלָ

ה רֹוֶחֶצת ְוטֹוֶבֶלת  ֵרי; ְוָלֵכן ִנּדָ ָאב ִאם ִאי ֶא (ַמֲהִרי"ל); ּוְלצֶֹרְך ִמְצָוה ׁשָ ָעה ּבְ ׁשְ ֶעֶרב תִּ ר ָלּה ִלְרחֹץ ּבְ ָאב, ֻמתָּ ר ָלּה ַוֲאִפּלּו ִאם טֹוֶבֶלת ֵליל י' ּבְ ְפׁשָ

ה). ִלְרחֹץ ֵליל י'  ָנה, הֹוִאיל ְוֵאינָ (ֲאֻגּדָ ָאר ׁשָ ׁשְ ּה ּכִ ַדְרּכָ ת ְלָבִנים ְיכֹוָלה ִלְרחֹץ ְמַעט ּכְ ה ַהּלֹוֶבׁשֶ ָ ין ִאׁשּ הּוא ַהּדִ ה ְלַתֲענּוג ַרק ְלצֶֹרְך ְוִנְרֶאה ּדְ ּה עֹוׂשָ

צֹוֵנן ּלֹא ִלְרחֹץ, ֲאִפּלּו ּבְ י ִאם רֹאׁשֹו ּוָפָניו ָיָדיו  (ת"ה סי' ק"ז), ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ָוֵאיָלְך. ִמְצָוה. ְונֹוֲהִגין ׁשֶ ל ָחזֹון ָאסּור ִלְרחֹץ ּכִ ת ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֲאִפּלּו ּבְ

צֹוֵנן  ין לְ (ַמֲהִרי"ל ּוְתׁשּוַבת ַמֲהִרי"ל סי' ט"ו ּוֵבית יֹוֵסף); ְוַרְגָליו ּבְ ַחּמִ ֲחִפיַפת ָהרֹאׁש ּבְ ים ּבַ ת. ְוֵיׁש ְמִקּלִ ּבָ ל ׁשַ ָכְך ּכָ ָרִגיל ּבְ   ִמי ׁשֶ

ן אֹוֵמר, ְולֹ   יז.  ְדיֹון ַהּבֵ ִרי אֹו ַעל ַמְלּבּוׁש, ֲאָבל ַעל ּפִ ָצִרים ַעל ּפְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵהר ִמּלֹוַמר ׁשֶ ְצָוהטֹוב ִלּזָ ְפִרי  .א ַיְחִמיץ ַהּמִ ְוֵכן ּבִ

ר ְלָבֵרְך ּולְ  ָאב, ֻמתָּ ּלֹא ִיְמָצא ַאַחר ט' ּבְ ָצִרים ׁשֶ ין ַהּמְ ְנָיִמין ְזֵאב סי' קס"ג ּוְתׁשּוַבת ַמֲהִרי"ל). ָאְכלֹו ּבֵ   (ּבִ
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