
הלכה מנהג ומחשבה

הקדמה קטנה

 )91 )הערה  הלכה  ארחות  תכ"ג(  )עמ'  שלמה  הליכות  בספר  כתב 
ורבו  דרא  אכשר  ה'  שבחסדי  דאף  זצ"ל(  אויערבך  )הגרש"ז  רבנו  אמר 
המדקדקים בהלכה ושמים מעיינם על כל צעד ושעל לדעת דבר 
ה' זו הלכה, מ"מ יש להזהר שלא לעשות מטפל עיקר ולפעמים 
שנהגו  המנהגים  של  אלו  דינים  בפרטי  והדקדוק  העיון  מרוב 
חובת  בעיקר  העיסוק  ונדחה  נשכח  החורבן,  אבלות  לעורר  כדי 
הימים לדאוג על החורבן ולפשפש במעשים לשוב אל ה' ולצפות 

לישועתו. עכ"ל.

ישיבה באבלות אחר חצות היום )תיקון חצות בפי העולם(

זה לשון שער הכוונות )דף פ"ט ע"ג(: מנהג טוב וכשר מאוד לכל בעל 
נפש לשבת באבילות אחר חצי היום בימי בין המצרים, ולבכות 
בנפש  תועלת  עושה  זה  ודבר  הבית,  חורבן  על  ממש  בכייה 
האדם. גם בספר פרי עץ חיים כתב: מי"ז בתמוז עד תשעה באב 
כל העניין הוא  וא"כ  היום כחצי שעה. עכ"ל.  יתאבל אחר חצי 
להתאבל על החורבן אחר חצי היום, אלא שמרן החיד"א בשו"ת 
שפסוקים  רחל,  תיקון  לומר  שנהגו  כתב:  כ"א(  )סי'  אומץ  יוסף 
 אלו מיוסדים על האבל והבכייה על החורבן, והוא דבר השווה 

לכל נפש.
ומכל מקום בערב ראש חודש אב, ראש חודש אב, תשעה באב, 
בערב  שגם  אומרים  דיש  ואע"ג  בזה,  לנהוג  אין  שבתות,  ערבי 

תשעה באב אין לנהוג בזה, העיקר למעשה שלא כדבריהם.

שירה בימי בין המצרים

יש  מר"ח  אבל  המצרים,  בין  בימי  בפה  שירה  איסור  נהגו  לא 
להיזהר גם בזה, דמשנכנס אב ממעטין בשמחה, ולכן אם שרים 
לכבוד הבורא יתברך ולהתעוררות מותר, ויש מתירים בימי בין 
המצרים רק שירה דרך הודאה לה' יתברך וכדו'. ובשעת הלימוד 

והתפילה.
לעשות  שאסור  י'(  סעי'  תקנ"א  )סי'  מג"א  דברי  העתיקו  האחרונים 
ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז, וכתב על זה בספר הלכות ומנהגי 
בין המצרים מהרה"ג משה מרדכי קארפ שליט"א, שהמנהג  ימי 
ולא  ניכרת בפועל  ומחולות שהשמחה  ריקודים  כמו  רק  לאסור 
בפה  ושירה  וז"ל:  רל"ה(  עמ'  )ח"ג  באול"צ  פסק  וכן  בעלמא,  שירה 

מותרת ומ"מ לכתחילה יש להמנע מלשיר בפה מר"ח אב, שהרי 
משנכנס אב ממעטין בשמחה. עכ"ל. ומלשונו משמע שגם אחרי 
חיים  מקור  בספר  אבל  להמנע.  יש  כתב  שהרי  איסור,  אינו  ר"ח 
)לבעל החוות יאיר( פוסק שאסור לשמוע אף שירה בפה מר"ח, אם לא 

בסעודת מצוה. אלא שבחזו"ע )עמ' קנ"א( כתב, ושירה בפה כשהיא 
אלה,  בימים  אף  מותרת  נגינה  כלי  בלי  יתברך  לה'  הודאה  דרך 
וכ"ש שמותר להשמיע נעימה בתפילה או בשעה שעוסק בתורה. 
הלכות  בספר  וגם  בפה.  שירה  סתם  מתיר  שאינו  משמע  עכ"ל. 
מהמג"א  דייק  שבמקורות  אע"פ  הנ"ל  המצרים  בין  ימי  ומנהגי 
כתב  הספר  בגוף  מ"מ  מותרת,  בפה  ששירה  האחרונים,  ושאר 
ולשורר בפה שירי התלהבות לעבודת הבורא יתברך אין קפידא 
בבין המצרים, וציין לשדי חמד )כרך ו' עמ' 465 אות י'(, וגם בחזו"ע ציין 
שירה  סתם  שאף  חמד  מהשדי  דייק  באול"צ  מאידך  חמד  לשדי 
בפה מותרת וכנ"ל, וא"כ נחלקו רבותנו בהבנת השדי חמד. שו"ר 
בילקו"י )מועדים מהד' תשע"ט עמ' ר"ט( שהביא דברי החזו"ע הנ"ל, וכתב 
על זה דקצת משמע מהשדי חמד ששירה בפה לא נאסרה כלל 
עכ"ל.  בזה  עיון  וצריך  יתברך.  לה'  והודאה  שבח  דרך  לא  אפילו 
)עמ' תי"ב( כתב השירה שנוהגים בה איסור  ובספר הליכות שלמה 
לריקוד,  המעוררים  השירים  מסוג  אלא  אינה  המצרים  בין  בימי 
לשירה  בכלי  שירה  בין  בזה  חילוק  ואין  כתב,  שם  הלכה  ובדבר 
שאינן  שירים  משמיעת  אף  אלו  בימים  להמנע  נכון  ומ"מ  בפה, 
בית אלוקינו  וכדאי  וכדו',  חזנות  ואפילו קטעי  לריקוד,  מביאים 
להתאבל עליו גם בכגון דא. ובארחות הלכה )שם הערה 8( הורה רבנו 
לענין מחנות קיץ לנערות שכל השירים המכונים שירי רגש וכדו' 
יש להתיר להן לשיר. עכ"ל. וגם בספר אבני שיש מהרה"ג אלחנן 
שכל  זצ"ל,  שיינברג  הגרח"פ  דעת  כתב,  רי"ט(  )עמ'  שליט"א  פרץ 
מנגינות  אבל  שמחה,  של  דוקא  הוא  זמר  לשמוע  שלא  המנהג 
עליה  המתאבל  כל  ובספר  עכ"ל.  המנהג.  בכלל  הם  אין  שקטות 
הגריש"א  בשם  כתב  י"א(  )עמ'  שליט"א  פאק  מרדכי  יוסף  מהרה"ג 
זצ"ל )הליכות והנהגות עמ' 6( האיסור לשיר ולזמר בפה החל מר"ח הוא 
דוקא כשעושים זאת לשם שירה בעלמא ולשמחת מרעות, אבל 
יתברך  הבורא  לכבוד  להתעוררות  בשירה  לשמים  שכוונתם  כל 

שמו מותר. עכ"ל.
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להלכה ולמעשהב

ניגון כלי שיר

המנהג  אב  מר"ח  רק  אסורים  זמר  שכלי  הסוברים  שיש  אף 
לידי  המביאה  נגינה  רק  דזה  וי"א  המצרים  בין  ימי  כל  לאסור 
אפילו  וי"א  שיר  מכלי  ניגון  כל  לאסור  המנהג  אמנם  ריקוד. 
שירה בפה הנשמעת מכלי כגון טיפ וכדו', בכלל המנהג לאסור.

בשמחה,  ממעטין  אב  משנכנס  תקנ"א(  )סי'  חיים  מקור  בספר  כתב 
מצוה.  בסעודת  לא  אם  ודפומא  דמנא  זמרה  קול  לשמוע  ואסור 
המנהג  אבל  מר"ח  רק  בכלי  שירה  אפילו  שאוסר  מוכח  עכ"ל. 
שדעת  לעיל  הבאנו  כבר  אמנם  המצרים,  בין  ימי  כל  לאסור 
הגרש"ז אויערבך והגרח"פ שיינברג זצ"ל לאסור רק ניגון המביא 
לידי ריקוד, אבל המנהג לאסור כל ניגון, שו"ר שגם בילקו"י )מהד' 
תשע"ט עמ' רי"א( כתב שנראה להחמיר בזה בכל כלי שיר ולא לשמוע 

מוזיקה בבין המצרים גם שירים שאינם מביאים לידי ריקוד. ושם 
בעמ' ר"י כתב בזה"ל: בקונטרס וספרתם לכם כתב משם הגריש"א 
ראוי  דאין  שליט"א  הגרח"ק  ומשם  זצ"ל  הלברשטאם  והגר"מ 
לשמוע חזנות עכ"ל. ובספר כל המתאבל עליה )פ"ב( כתב שלדעת 
הציץ אליעזר )ט"ו ל"ג ב'( שבה"ל )ח"ח סי' קכ"ז הל' ב'(, הליכות שלמה )פי"ד 
הערה ד'( שהאיסור חל גם על שירים מוקלטים ללא ליווי בכלי זמר. 

שמיעת שירים לקטנים

יש הסוברים שקטנים שלא הגיעו לחינוך מותר לשמוע שירים. 
ויש אוסרים גם להם.

מגיל  פחות  לקטנים  דשרי  נראה  רי"ט(  )עמ'  שיש  אבני  בספר  כתב 
שש לשמוע שירים. ובשו"ת בית ההוראה שע"י אהבת שלום )עמ' 
564(, כתבו הרבנים הגאונים ראובן עבודי וחיים כהן בזה"ל: נראה 

דאם הילדים הגיעו לחינוך שיודעים להתאבל על ירושלים דהיינו 
מגיל תשע – עשר אין להשמיע להם, דהא מחוייבים לחנכם, אבל 
פחות מגיל זה מותר להשמיעם, על אף שאף הגננת שומעת משום 
שהיא עסוקה בעבודתה ואינה שומעת כדי להנות. שו"ר שכן פסק 
שאסור  פשוט  מוסיקה  לשמוע  ובדבר  וז"ל:  ד'(,  כ"א  ד'  )או"ח  באג"מ 
עכ"ל.  לחינוך.  שהגיעו  לקטנים  גם  להחמיר  ויש  המצרים,  בבין 
אמנם בספר כל המתאבל עליה )עמ' ח'( דייק מחוט שני )שבת ב' ג' עמ' 

שכ"ה(, שיש להחמיר בזה אף לקטנים שלא הגיעו לחינוך. 

רחיצה בתשעת הימים

כתב מרן )סי' תקנ"א סעי' ט"ז( יש נוהגים שלא לרחוץ מר"ח ויש שאין 
נמנעים אלא בשבת זו. )פירוש, בשבוע שחל בו תשעה באב(. 
ובשנה זו שחל תשעה באב בשבת, דינים הנוהגים בשבוע שחל 
כתב,  הרמ"א  ורבנו  הספרדים,  רוב  מנהג  וכן  נוהגים.  אין  בו 
ערב  ואפילו  ואילך  מר"ח  בצונן,  אפילו  לרחוץ  שלא  ונוהגים 
שבת של חזון אסור לרחוץ כי אם ראשו ופניו ידיו ורגליו בצונן. 
ויש מקילים בחפיפת הראש בחמין למי שרגיל בכך, כל שבת. 

ואותם אנשים שמזיעים בשלמת חיים )סי' רי"ט( ובאגרות משה )אה"ע 
ח"ד סי' פ"ד( התירו להם להתרחץ משום שעושים זאת משום נקיות, 

אבל בהליכות שלמה )עמ' תכ"ג אורחות הלכה 62(, ובאשרי האיש )פסקי 
הגריש"א זצ"ל ח"ג עמ' תס"ט( התירו רק למי שהוא איסטניס, ובאורחות 

הלכה שם כתבו שמי שסבלו רב עקב כך אפשר להתיר, ובשו"ת 
שבה"ל )ח"ז סי' ע"ז ב'( כתב: פה ארץ הקודש שלפעמים החום גובר 
זה דרך  ויעשה  גופו בצונן,  גם כל  ומזיעים הרבה, מותר לרחוץ 
מתי  ה'  יראי  ללב  מסור  והדבר  אחת,  בבת  ולא  אברים  אברים 
להתרחץ  אין  הלשון:  בזה  פסק  ה'(  פכ"ז  )ח"ג  ובאול"צ  בזה.  להקל 
אין לרחוץ, אלא  ואף במים קרים  בו תשעה באב.  בשבוע שחל 
אם כן רוחץ פניו ידיו ורגליו בלבד, שמותר לרוחצם ואף עם סבון. 
ואפילו מצטער בזיעה אין לו לרחוץ אלא אם כן אינו יכול לסבול 
את ריח הזיעה שבו, או שריח הזיעה נודף ומורגש בסביבתו, או 
שיש עליו לכלוך ממש, כגון פועל או הבא מן הדרך וכדומה. וכן 
מי שיש לו פצעים ברגלים וכדומה. ואף הוא לא ירחץ אלא במים 
את  מעט  בכדי להפשיר  חמים  מים  מעט  להוסיף  ורשאי  קרים. 
קרירות המים. ורשאי לרחוץ אף עם סבון. ומותר לטבול במקוה 
אם  סת"ם  לכתיבת  או  עזרא  לטבילת  פושרים  או  קרים  במים 
הוא רגיל בכך כל השנה. וילדים פחותים מגיל בר מצוה, מותרים 

ברחיצה בשבוע זה אף אם הגיעו לגיל חינוך. עכ"ל.

משנכנס אב ממעטין בשמחה

)סי' תקנ"א סעי' א'(: משנכנס אב ממעטין בשמחה, ומ"מ  פסק מרן 
עלינו  באב  בתשעה  שגם  וז"ל:  תי"ג(  )עמ'  שלמה  בהליכות  כתב 
להרגיש אשרינו מה טוב חלקינו ולשמוח בהיותנו העם הנבחר 
את  יותר  להדגיש  אלו  בימים  שיש  אלא  מסיני,  תורה  שקיבל 
אותך  בספר  כתב  ממש  האלה  וכדברים  עכ"ל.  האבילות,  צער 
גולדנברג  ר.  ע"י  שליט"א,  קלוגר  צבי  אברהם  רבי  הגה"צ  שיחות  ע"פ  )מעובד  אבקש 
אומרים  אנחנו  באב  בתשעה  גם  הרי  והוסיף   )180 עמ'  שליט"א, 

בפסוקי דזמרה מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ, עבדו את 
ה' בשמחה, כי טוב זמרה אלקינו כו'. עכ"ל. ובספר יסוד ושורש 
ברכת  יברך  במוצ"ש,  באב  תשעה  חל  אם  כתב,  )פי"ב(  העבודה 

מאורי האש בשמחת הלב.

משא ומתן בתשעת הימים

במשא  ממעטים  התענית  ועד  מר"ח  ב'(:  סעי'  תקנ"א  )סי'  מרן  פסק 
ומתן ובבנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו, ובחזו"ע )עמ' קס"ז( 
חופה,  צרכי  כגון  שמחה,  של  ומתן  במשא  למעט  וצריך  כתב 
איש  בהגהות  אבל  וכו',  וזהב  כסף  תכשיטי  מלקנות  ולהמנע 
מצליח )שם הערה 7(, כתבו שפשט לשון מרן שמכל משא ומתן יש 
להמנע, וכן הוא בהדיא לקמן )ס"ס כ"ב(. דזה לשון מרן שם, במקום 
שנהגו לעשות מלאכה מותר אלא שממעט שאפילו משנכנס אב 
ממעטין מלישא וליתן, וכן פסק באול"צ )פכ"ו הל' א'(, אלא שכתבו 
בהגהות איש מצליח שם שבבית יוסף כתב שרוב העולם לא נהגו 
אסור  שמחה  בשל  דדוקא  הסוברים  על  דסמכו  ונראה  למעט, 

והמחמיר תע"ב. עכ"ל.


