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בסעודה  בשר מן הדיןאחר חצות היום לא יאכל  1ערב תשעה באב
ולא ישתה יין, כדי להרבות אבל  ,2גם אם אינו נוטל ידיו לפת המפסקת,

עוף בכלל  בשרכל בשר ואפילו ו .3ולזכור חורבן הבית ויצטער עליו
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, וכן תבשיל שנתבשל בו בשר 5, ונהגו להחמיר שלא לאכול דגים4האיסור

אסור, וכן אין לשתות שכר בסעודה המפסקת, והוא הדין לבירה ושאר 
משקאות, ויש מתירים לשתות קצת שכר לעיכול למי שהורגל בכך וקשה 

 . 6לו בלא זה

מין אחד בשתי בסעודה המפסקת אסור לאכול שני תבשילים, ואפילו בישל 
, אבל אם 7קדרות, אלא שאחד עבה ואחד רך גם זה חשוב שני תבשילים

שניהם שוים אלא שהוצרך לבשל בשני קדירות מפני שבני הבית מרובים 
  .מותר לאכול משניהם

והאחת רכה שראויה לגמיעה חשיבי שני תבשילים לענין זה, ואפילו  ,ושתי ביצים האחת קשה
ואין חילוק בין צלי למבושל  אם נתבשל חשוב תבשיל לענין זה, ,דבר הנאכל כמות שהוא חי

 . 8ובאפוי אפילו כמה מינים אין דין שני תבשילים לענין זה,

מותר לאכול שני תבשילין. וכן אפילו אוכל  ,קודם חצות אפילו דעתו שלא לאכול עוד 9אם אכל
לין, ולא נאסר בשני אחר חצות, אם דעתו לאכול אחריה סעודת קבע מותר לאכול שני תבשי

ואם דעתו לאכול  אחרת.קבע תבשילין אלא כשאוכל אחר חצות, ואין דעתו לאכול אחריה סעודה 
 .10הסעודה הקודמת היא עיקר הסעודה ואסור לאכול בה שני תבשילין אחריה סעודת עראי,

ם נטלי, ואח"כ מתפללין מנחה ו11מנהג בכל גלילות אשכנז לאכול סעודה קבועה קודם מנחההו

 ,אוכלים סעודה מפסקת. ונוהגין להרבות קצת בסעודה ראשונה, כדי שלא יזיק להם התעניתלידים 
אבל עכ"פ יראה כל אדם  ,שלא יזיק לו התענית הרשות בידו לשם שמיםכל זמן שהוא מכוין ו

והחכם עיניו בראשו כדי שיוכל לאכול אחר המנחה סעודה  ,12שלא ישביע עצמו יותר מדאי

                                                 
ולאחר ג' ימים לא מקרי עוד בשר  ,דהטעם באיסור בשר משום דנתבטלו הקרבנותכ שם ב. ואע"ג שו"ע ונו" 4

וכן עופות לא היו קריבים ע"ג המזבח חוץ  ,לענין קדשים שהרי שלמים אין נאכלין יותר משני ימים ולילה אחת
 . מ"ב שם המ"מ נהגו לאסור .וגם אין שמחה אלא בבשר בהמה ,מתורים ובני יונה

. ועוד דהוא עולה על שולחן מלכים ושמחה הוא לאיש באכילתו ,ום דאיכא דוכתא דדגים בכלל בשר הואשמ 5
 מ"ב שם ו

 מ"ב שם ד 6
 שו"ע ונו"כ שם ג. מ"ב ח 7
 א"א בוטשאטש 8
 שו"ע ונו"כ שם ט 9

 מ"ב שם כ 10
בית שני היה ובמג"א )סקי"א( ממליץ על הנוהגים להרבות בסעודה לפני מנחה "מפני שבזמן , רמ"א שם 11

ט"ב יום טוב והיו מרבין בסעודה לכן אף עכשיו לא זזו ממנה להיות לזכרון שיהפך במהרה בימינו לששון 
 ולשמחה"

רבים מאחרונים אין דעתם נוחה בזה להרבות מתחלה בכמה מיני תבשילין ולהתענג בהם וזהו עיקר ש 12
ה מפסקת והוא רק כעין סעודת עראי וע"כ סעודתו ואחר מנחה שאינו רעב ואינו צמא כלל אוכל לזכר סעוד

יש מהם שאומר שלא יאכל קודם מנחה רק תבשיל אחד ואחר מנחה יאכל עדשים או ביצים וכנ"ל ואף שגם 
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מיהו מי שיוכל לסגף עצמו ויודע בעצמו שאין התענית  .הא כאכילה גסה ועראיהמפסקת שלא י

 מזיק לו ומחמיר על עצמו, נקרא קדוש.

ויש נוהגים לאכול מאכלים כדי לחזק כוחו בלא פת ונטילת ידים, ומברך ברכה אחרונה. וממתינים 
 קמעא ונוטל לידיו, ואוכל לסעודה מפסקת פת וביצה.

בשיל בשאר ימות השנה, כגון אפונים ובצלים וביצים טרופות וכדומה, שדרך לערב בת 13כל מה
חשוב הכל תבשיל אחד, ולכן יש סועדים לבם בסעודה המפסקת בתבשיל עדשים עם ביצים 

 .15ומנהגנו לאכול ביצים קשים לבד .14טרופות בקדירה, מפני שהוא מאכל אבלים

  .16שובש, וראוי לבטלואבל האוכלים עדשים ואחר כך ביצים, טועים הם, ומנהג מ

הנוהגים לאכול ביצים קשות אחר ברכת המזון, עושים שלא כדין, וגורמים לברכה שאינה 

, וגם בביצים הטרופות בקדירה, לא הותר בזה אלא במקום שדרכם בכך במשך כל 17צריכה
 .השנה, אבל בלא זה אסור

, ולכן אין 19רות כבושיםפיאין לאכול , אבל 18פירות חיים מותר לאכול מהם אפילו כמה מינים
  .לאכול מלפפונים או קישואים כבושים במים ומלח או בחומץ

סלט שעושים מעגבניות ושאר ירקות מעיקר הדין דינו כפירות חיים, אך טוב להחמיר, וגבינה 

לשתות קפה או  ומותרדינה כפירות חיים ואין עליה תורת תבשיל, אלא אם כן טיגנה או בישלה, 
  .21, אם שותה קפה לעונג. ומי שאפשר לו טוב שיחמיר בזה20קתתה בסעודה המפס

                                                 
כיון שמכוין לשם שמים. מ"ב  זה בכלל תבשיל הוא לא מצטרפי אהדדי. והא"ר כתב להצדיק קצת את המנהג

 שם כב
 שו"ע ונו"כ שם ג 13
 ה שו"ע ונו"כ שם 14
 מ"ב שם ה 15
 מ"ב שם יג 16
 מ"ב שם יד 17
 שו"ע ונו"כ שם ד 18
שהביא דברי הרמ"א שיירי כנסת הגדולה הגהות טור אורח חיים סימן תקנבשערי תשובה שם ס"ק א בשם   19
מכאן  וכתב "לא יאכל אחר סעודתו ]צנון ומליח[ דברים שנוהג בהם בשאר פעמים, כדי שיתנהג בפרישות. ש

ח סימן רס"ב לאכול אותן קשואין שכובשין אותן במים ומלח או בחומץ כדי לגרור תאות אסרתי בתשובה חא"
המאכל, דלא גרעי מצנון ומליח. ואף על פי שצנון ומליח אוכלים אותם אחר הסעודה כמ"ש המרדכי, והקשואין 

ובערוה"ש  ."הללו נאכלין עם המאכל, אין בכך כלום, דאף צנון המנהג לאכלו עם מאכל ואסר המרדכי לאכלו
ילקוט יוסף מועדים דין ערב תשעה ז הביא האוסרים אך הוא עצמו ס"ל דלא חשיב תבשיל. ועיין ילקוט יוסף 

 שכתב לאסרו מדין שתי תבשילים וציין להנ"ל וצע"ג שאין זה הטעם. באב וסעודה המפסקת סעיף ד
 שע"ת שם 20
 ו שררה ועונג.כגון אספרסו וכדומה שהרי מה שהתיר אינו אלא משום שאין ב 21
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 באב אסור ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה 22תשעה

 רחיצה

, בין בחמין בין בצונן אפילו להושיט אצבעו במים, 23רחיצה אסורה בט' באב
 אסור. ת מצוה ואפילו טביל

או שנטף דם מחוטמו  ,ידיו או רגליו או שאר מקום בכל גופו מלוכלך בטיט או בצואה 24אם היו
 .רק שיזהר שלא ירחוץ אלא מקום המטונף בלבד ,מותר לרחצו כיון שאינו מתכוין לתענוג

 כל אחד בפני עצמו,והוא טורח לרחוץ מקומות המטונפים  ,ואם גופו מלוכלך בכמה מקומות
יכוין שאינו להנאת ו ,בכדי להסיר הלכלוך שעליו בפעם אחתתר לכנוס במים לרחוץ כל גופו מו

 .רחיצה רק להעביר הלכלוך

כיון שאינה רחיצה של תענוג ומ"מ מי  ,25אם הזיע הרבה ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה מותר
ומטעם . שאינו איסטניס וא"צ לרחיצה זו כ"כ נכון להחמיר שלא לרחוץ בשביל העברת הזיעה

  26ממילא רוחצת גם ידיה מותרשאף  ,זה נשים המבשלות וצריכות לרחוץ הבשר

ויברך על נטילת ידים ויזהר שלא יטול אלא עד  ,משינתו נוטל ידיו ג' פעמים 27בבוקר כשניער

ולאחר שניגב  ,28ולא יכוין להנאת רחיצה רק להעביר הרוח רעה מעל הידים ,סוף קשרי אצבעותיו
וה"ה על פניו ידיו ורגליו כיון  .ר המפה על גבי עיניו להעביר מהם חבלי שינהידיו במפה מעבי

 .29וכ"ז דוקא בדרך העברה אבל לרחצם בהדיא לא ,אין בה טופח ע"מ להטפיחש

                                                 
 שו"ע ונו"כ תקנד א 22
 שו"ע ונו"כ שם ז ח 23
 שם  ט 24
לבוש ומגן אברהם בסימן תרי"ד בראשו, וכן כתב אליה רבה בשם שבלי הלקט וכן כתב מאמר מרדכי  25

 מובא במ"ב שם ס"ק ב בשם רבנו מנוח
 מ"ב תקנד יט 26
 שו"ע שם י שו"ע תריג סעיף ב לגבי יום הכפורים 27
 לא יכול ליגע בידיו לפה ולעינים ולאוזן משום סכנה לא גרע מאם היה מלוכלך בטיט כיון דבלא זה 28
 מ"ב שם כב 29
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רוחץ אותם כדרכו ואינו  ,ודרכו לרחצם בכל ימות השנה או פניו אם יש לכלוך על גבי עיניו

מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים מותר לו לקנח  שהוא איסטניס ואין דעתומי  אך ,30חושש
 .31במים

או שעשה צרכיו וקינח בידו מותר  ,אם הטיל מי רגלים ושפשף בידיו להעביר הנצוצות מעל רגליו

  .וכדי לברך אשר יצר בידים נקיות ,לו לרחוץ ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו להעביר מהן הלכלוך

 ,יטול ידיו כלל שמותר לברך אשר יצר בלא נטילת ידיםלא  ,אבל אם לא שפשף ולא קינח בידו

והרוצה ליטול ידיו קודם שיברך אשר יצר ישפשף בידו ויקנח כדי  .כיון שלא נתלכלכו ידיו
  .שיצטרך ליטול ידיו וכן נכון לעשות כדי לברך אשר יצר בידים נקיות וטהורות

 ,ם אף על פי שלא שפשף בידיואם הטיל מי ,אבל קודם התפלה .במה דברים אמורים אחר התפלה

שמצוה  ,או שעשה צרכיו אף על פי שלא קינח בידו מותר ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו
  .להתפלל בידים טהורות ברחיצה שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל

, אפילו נוטל לצורך 32אך אם לא עשה צרכיו אין לו ליטול ידיו, ואפילו אם נכנס לבית הכסא
 .33התפילה

וכן הלוי במקום  ,אף על פי שנטל ידיו קודם התפלה 34עד הפרקכהן העולה לדוכן נוטל ידיו 

כיון שאינו  ,בתשעה באבשנוהגין שהלוי נוטל ידיו קודם שיוצק מים על ידי הכהן מותר לו ליטול 
 מתכוין לתענוג.

 .35נוטל ידיו לאכילה עד הפרק בתשעה באבחולה הזקוק לאכול פת 

                                                 
 שו"ע ונו"כ תקנד יא 30
 מ"ב שם כב 31
מצדד במשב"ז דצריך ליטול ידיו דהא רוח רעה שורה על ידיו ודומיא דנט"י שחרית אכן בביאורו ואע"ג ש 32

ואפילו שלא לתפלה יהיה מותר מטעם זה לרחוץ ידיו אכן  למ"א נסתפק בזה וכן בחידושי רע"א נסתפק בזה
במטה אפרים מצדד למעשה דלא יטול ידיו אם נשארו נקיים כבתחילה רק יש לו לנקותם בצרור או בכותל 
לפי שהיה במקום מטונף שמא נגע באיזה דבר ויצא מלבו ואם לבו תוהא עליו בשביל שאינו נוטל רשאי הוא 

 שםתריג . בה"ל התפלל בדעה מיושבתליטול כדי שיהיה יכול ל
אף דדעת הר"ן המובא בבית יוסף משמע דבשביל תפלה בלבד גם כן יש לו ליטול ידיו, מכל מקום למעשה  33

החמיר הבית יוסף, ובפרט בזמננו שאנו כל היום בבית הכנסת, יש לומר בפשיטות דבשביל שעוסק תמיד 
ליטול מחדש )אם לא שעשה צרכיו או שהטיל מים בינתים(, בתפלות ופיוטים הרי הוא משמר ידיו ואין צריך 

 שער הציון סימן תריג ס"ק ח. ודומיא שכתב המגן אברהם בסימן רל"ג סעיף קטן ח, עיין שם
די עד קשרי אצבעותיו, עיינתי במטה אפרים שכתב דכיון דבמטה משה דאף דפרי מגדים מצדד דיש לומר  34

נא, אין לזוז מדבריו, ואחר כל זה, הלא הרחיצה הזו אינה לתענוג כתב כן, שממנו העתיק האליה רבה לדי
 ס"ק י שםשער הציון . וליכא אסור בזה

שו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת חיו"ד סי' קי"א, שו"ת שבה"ל ח"ח סי' קל"ט, שש"כ פל"ט סעי' ל"א בשם הגרש"ז  35
 ."דאויערבך זצ"ל, שו"ת להורות נתן ח"ב סי' מ"ב, שו"ת שרגה"מ ח"ה סי' מ
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קומות המכוסים ששם הוא מקום זיעה אפילו לא נגע רק באצבע אחת צריך אם נגע בגופו במ

אם נגע בידו בטיט או ברפש א"צ לרחוץ רק מקום אך לרחוץ כל ידו עד קשרי אצבעותיו. 
 .אפילו לתפלה, המלוכלך בלבד

 .36אם המאכילה לילדיה הקטנים, מותר לרחוץ להם פירות ומאכלים אע"פ שידיה נרטבות

הכסא ע"י לחלוח הנייר עם מעט מים, כיון שאינו לשם תענוג אלא להעביר  מותר לקנח בבית
 , וכן מותר להשתמש לשם כך במגבון לח, באופן המותר.37לכלוך

לצורך הפסק טהרה מותרת לרחוץ מעט, ואף בחמין. ותלבש בגד נקי, שכבר לבשתו, שאין עליו 
 .38והכתמים, ואם אין לה אלא מכובס מותרת ללובשו שהיא לצורך מצ

ומתנגבת  תשעב באבומוציאה מן המים קודם  תשעה באבבמים בערב  39מותר לשרות מפה

אף  .ואז מקנח בה פניו ידיו ורגליו כדי להצטנן ,והולכת עד שלא יהא בה טופח על מנת להטפיח
 .כיון שהיא נגובה מן המים ,על פי שאינו עושה להעביר הליכלוך אלא כדי להתענג אעפ"כ מותר

 סיכה

 ,אם היה חולה אפילו אין בו סכנהאך  .מקצת גופו ככל גופו 40לסוך אסור
שלא אסרו אלא סיכה  ,ואינו חושש 41או שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו

  .של תענוג

אם  ,לחולה אף שאין בו סכנה ,רחוץ, וכל שכן ל42סוךאף כל הגוף מותר לו
 גרידא.הרופא אומר שהוא צריך לכך לצורך בריאות גופו ולא לשם תענוג 

או שנופל  ,עד שנחלש כל גופו עקב כך 43ומי שיש לו כאבי ראש ביוה"כ ומצטער מזה מאד
 מותר לו לשטוף ראשו במים צוננים אם על ידי כך יוקל לו כאבי הראש. ,למשכב

                                                 
 כ"מ מהא דאשה מדיחה ידה במים ונותנת פת לתינוק. ועיין הלכות חג בחג עמ' שנט 36
שערים המצוינים בהלכה סי' קל"ג סק"ב, וע"ע שו"ת שבט הקהתי ח"ד סי' קס"ה שמתיר להשתמש במכשיר  37

 בידן )במים קרים, אבל במים חמים יש חששות משום איסור מבשל ועוד(.
 תקנא להשעה"צ  38
 תקנד ידרמ"א  39
 שו"ע תקנד טו ובשו"ע ונו"כ תריד, א לגבי יום הכפורים ודינם שוה 40
דוקא במקום שנוהגין לסוך בחול אפילו איש בריא אבל במקום שאין נוהגין לסוך בחול איש בריא אסור  41

 .לסוך ע"ג חטטין בין ביום טוב ובין בשבת דמוכח דהוא משום רפואה
 סי' תרי"ח סק"אסעי' ט', אלף המגן תריד ערוה"ש  42
 שו"ת להורות נתן ח"ב סי' מ"ג 43
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 , או לסוך את טחוריוכדי לשכך כאבו ,וזקוק לשבת במים חמים 44והסובל מטחורים מדממים

או לסוך ן יולדת בימים הראשונים שאחרי לידתה מותרת להתרחץ רשאי לעשות כן ביוה"כ, וכ
 כפי צורכה.

 כהרגלו בכל ימות השנה. ,לרחוץ ידיו לפני בדיקת החולה ולאחריה 45וכמו"כ מותר לרופא

ואינו דומה  ,בלא שום חולי אפילו אינו מתכוין לתענוג אלא להעביר את הזוהמא אסור אולם
מותר לפי שהסיכה מתענגין בה יותר מתענוג רחיצה לפיכך  לרחיצה שכל שאינו מתכוין לתענוג

אלא אם כן שהסיכה אינה של תענוג כלל  ,החמירו בה יותר ואסרו אף בשאינו מתכוין לתענוג
 .כגון שסך לרפואה

אם אינו אלא להעביר זיעה,  אבלומשום כך אין להשתמש ביוה"כ במוצרי קוסמטיקה לסוגיהם, 

וכן נוזל נגד יתושים מותר למרוח ואין בזה משום סיכה ורחיצה, . 46רמותכגון דאודורנט וכדומה, 
 שאינו עשוי לתענוג.

 .וכן לסוך כדי שלא תתגנה על בעלה ,כל שלשים יום מותר לרחוץ פניה 47כלה אחר נשואיה

 נעילת הסנדל

ואין חילוק  ,אפילו ברגלו אחת ,וסנדל של עור 48אסור לנעול מנעל של עור
 ם בכל מקום אסור.בין ביתו לרשות הרבי

ואפילו מי שהוא קיטע אסור לו  ,ואפילו סנדל של עץ ומחופה עור אסור
ואפילו נעל בית מבד, שיש בו עור  .ללבוש קב שלו אם הוא מחופה עור

 .49אסור ללבוש

 50י"א ,או של שאר מיניםושל שעם מי ושל קש ושל בד ואבל מותר לנעול סנדל או מנעל של ג

. ולפי"ז בנעליים מעץ ובנעלי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחףשהרי גושי שטעם ההיתר 

                                                 
 מועדי קודש פ"ח סעי' מ"ו בשם שו"ת פרי אליהו ח"ג סי' כ 44
 ותורת היולדת פנ"ב סעי' ט" 45
 בה"ל תקנד ד"ה סיכה 46
 מ"ב תקנד כט 47
 שו"ע ונו"כ תקנד טז ואו"ח תריד ב לגבי יום הכפורים 48
מה שקורין בערבי קולקא"ב והוא של עץ ורק יש בו רצועה אבל אולם עיין כף החיים תריד ס"ק י שכתב " 49

שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים " אך עיין של עור למעלה להכניס בו ראש הרגל שרי כמ"ש שם או' ע"ה יעו"ש
אף על גב דלפי הטעמים הנ"ל היה נראה דשרי, מכל מקום בוודאי יש " שטז כתב ללמד זכות אך הכריעסימן 

 ."ענ"דלהחמיר, כן נראה לפי 
שערי תשובה לעיל בסימן תקנ"ד בשם הפנים מאירות. ועיין בהגהת חתם סופר שכתב שדבריו נכונים, ועל  50

שער הציון . כן עצתו כשילך ברחוב ילך בלבדים רכים באופן שירגיש הקרקע למטה ברגליו ומרגיש שהוא יחף
 ס"ק ה
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שלא אסרו אלא מנעל וכל שאינו של עור אינו  51וי"א נוחות או ספורט שלנו היום אין להתיר,

לו טוב להחמיר בסנדל של  52ומי שאפשר , והעיקר להלכה כסברא זו.נקרא מנעל אלא מלבוש
 .53ללבשו שלא , או בנעלי נוחות או ספורט שלנועץ

 ח"הב וכשיטת יחף הולכים רק ,כ"ביוה מנעל צורת לכ שללבו לא שהמחמירים מעשה אנשי יש

, רכש נעל הרבים ברשות בחוץ לנעולנוהגין  מעשה אנשי הבהר אבל, רבותיו נהגו שכן שמעיד
 .יסוד כ"ג למנהגם ויש, יחף בבית או הכנסת ביתב ובפנים

 ,סתות אפילו הן של עור שאין זה הנאת דרך נעילהעל גבי כרים וכ בתשעה באבמותר לעמוד 
להניח מדרסים אפילו אם מחופים  54ומטעם זה יש להתיר ,ולא אסרו אלא כשהוא מנעיל ברגליו

 55של עור תבא עליו ברכהאו מדרסים מכל מקום המחמיר בכרים וכסתות עור בתוך הנעל, 

 .אולם אם סובל מכאבים עזים יש להקל

אבל בשעה שמתפלל תפלת שמונה עשרה  ,בשעת תפלת שמונה עשרה במה דברים אמורים שלא

אפילו אינן של עור משום שנראה כמתגאה אם יעמוד על  ,אסור לעמוד על גבי כרים וכסתות
אבל מותר לעמוד על שאר דברים חוץ מן כרים וכסתות אפילו בשעה  ,כרים בשעת תפלה

  .מן הארץאם אינו גבוה שלשה טפחים  ,שמתפלל תפלת שמונה עשרה

 תשמיש המיטה

ואסור עם אשתו במטה, ונכון הדבר משום לך לך אמרינן נזירא.  56תשעה באבלא יישן בליל 
. אולם ביום יש להקל 57וכן ינהג בכל דיני הרחקות לגעת בה כדרך שאסור לגעת בזמן שהיא נדה

 .58והרחקות בנגיעה

                                                 
 כך פשטות דעת המחבר. 51
 למטה עור כשיש. א:  יוצא דברינו בסיכום ועדים וזמנים ו כח שכתב "שו"ע הרב תריד ומ"ב ס"ק ה ועיין מ 52

 עב גומי שלמטה התעמלות נעלי או סנדלים .ב, רוכעינו והי כמוהו דינו שכמוהו סינטטי ועור, אסור למעלה או
 להורות ראוי, בחוץ תמיד בהו שיוצאין שם כשמצוי, הארץ קושי בזה מרגישים ואין, כמוהוסינטטי  אוחומר

 בהו יוצאיו ואין, אצבעות ראשי רק הומכס גומי שלמטה אצבע סנדלי. ג. ןבמיקילי למחות אין מ"ומ, החמירל
 קושי נרגש אינו אם מ"ומ ,להחמיר להורות ואין כ"ליוה לנועלו מותר, וכדומה לים אלא הרבים לרשות כלל

 ואין ץהאר קושי שמרגישים דק גומי שלמטה בית נעלי או סנדלים. י  .ב"תע לעצמו המחמיר שמים ירא הארץ
 .כ"ביוה מותר הרבים לרשות כלל הוב לצאת דרך

וכל דינים אלו שנאמרו ביום הכפורים שייכים גם בנעילת הסנדל בתשעה באב  מבואר בשו"ע ונו"כ אמנם  53
מה שהחמירו פה לאסור נעלי עץ דבעינן שירגיש שהוך יחף אפשר שהוא רק משום דאיכא חשש דאורייתא 

שעה באב יש להקל וכן נראה מהא דהמ"ב התם ס"ק ל לא הביא כלל דעה זו אלא רק כתב דאם אינו אבל בת
 של עור לא חשיב מנעל אלא מלבוש, ותו לא.

 שש"כ לט, לז 54
 שו"ע הרב שם 55
 שו"ע ונו"גכ שם תקנד יח 56
 כף החיים פה 57
הרע, מה שאין כן בט' באב דדוקא ביום הכפורים שהנשים מקשטות לכבוד היום ויש לחוש לגרוי היצר  58

שהולכים בבגדים מנוולים, ואם גם בתשעה באב הולכים מקשטות יש להחמיר בו אף ביום, כמו ביום הכפורים 
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תשמיש  60אוסריםשכנזים . והא, מותר בכולן אפילו בתשמיש המטה59אם חל תשעה באב בשבת

 .61, ורחיצת פניו וידיו בחמיםהמטה
 

 

 

ת במשנה אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, ולשנו 62תשעה באב
( תהלים יט פסוק ט)ובמדרש ובגמרא בהלכות ובאגדות, משום שנאמר 

ּקּוֵדי  ֵחי ֵלב ה'ּפִּ ּמְ ים ְמש ַׂ רִּ ָׁ באיוב ובדברים הרעים  63אבל קורא הוא ,ְיש 
 שבירמיה ואם יש ביניהם פסוקי נחמה, צריך לדלגם. ורעות עכו"ם

 .65באבונהגו איסור זה כבר מחצות בערב תשעה  אסור לקרות. 64שבירמיה

                                                 
]מחצית השקל[. ועיין בסימן תרט"ו בט"ז דהוא מצדד להקל בט' באב בנגיעה אף בלילה, ואולי לא ראה הדרכי 

 שער הציון ס"ק מד מ"ב שם לז .משה
 יטשו"ע שם  59
אכן אם אירע ליל טבילתה בשבת זו הביא המ"א בשם השל"ה דיש לסמוך בזה על דעה הראשונה וטובלת  60

ומשמשת ויש מחמירין גם בזה ועיין בח"א שכתב דכיון דבליל טבילה הוא מצות עונה יש לסמוך בזה על 
יל טבילה ע"ש בנ"א המתירין והרמ"א שכתב דנוהגין לאיסור היינו במקום שאין כאן מצות עונה משא"כ בל

ועיין בביאור הגר"א דמשמע מניה ג"כ דהוא מצדד להלכה כדעת המחבר וא"כ יש לסמוך להקל עכ"פ בליל 
 . מ"ב שם מטבילה

ס"ל דהוי שבת זו כקובר מתו ברגל דנוהג ברגל דברים שבצנעא ולפ"ז אסור ג"כ לרחוץ ידיו האשכנזים  61
 מ"ב שם לט  .בחמין שגם זה קרוי צנעא

 ע ונו"כ תקנד אשו" 62
ערך השלחן )הספרדי( עיין  ונחלקו האחרונים אם חייב לקרות באלו או שאין דין והגית בו בתשעה באב 63

ובשולחן גבוה  סק"א בשם המטה יהודה למהר"י עייאש יו"ד סי' שפ"ד סעי' ד' גבי אבל, הו"ד בכה"ח סק"י
ה"ת ולא אתי דרבנן ומבטל דאו' מ"מ כיון הו"ד בשד"ח אס"ד ביהמ"צ סי' ב' אות י"ב דאע"ג דמצוות ת"ת מ

איכה דכיון דמצוות ת"ת צריכה  -דאיכא ק"ש שחרית וערבית ופ' איזהו מקומן ושפיר דמי, ובס' בנין דוד 
בשו"ת דברי יציב או"ח ח"ב סי' ר"מ ובשד"ח וב להיות בשמחה ובט"ב ליכא שמחה ולכן אונס רחמנא פטריה

 .דוחה דברי המטה יהודה עיין שם
 מ"ב שם ב 64
 רמ"א תקנג 65
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, אבל שבמסכת מועד קטן ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין

ללמוד פירוש איכה ופירוש מותר וכן  .66לישא וליתן בהלכה בודאי אסור
שבמסכת  ובפרק חלקשמסכת גיטין איוב. וכן אגדת החורבן בפרק הניזקין 

וכן מותר ללמוד דברי מוסר  .67ולקרות בחורבן הנזכר ביוסיפון סנהדרין,
 .68והתעוררות המעוררים את האדם לתשובה

ובהרהור  ,משום שמחה םטעהעיקר ש 69אסור ללמוד בהרהורהרהור לאו כדבור דמי למרות ש

אסור ללמוד איזה דרוש או קשיא או תירוץ אפילו בדברים הרעים מפני  ולפיכךשמחה  יש
 ששמחה היא לו. 

 ,ואסור לדון דיני ממונות דדין היינו תורה ,אסור להורות הוראה אם לא לחולה הצריך עכשיו

אפשר דשרי דהוי כרבים צריכים  ,מיהו אם אין הבע"ד יכולים להמתין עד למחר שנחוצים לדרכם
 . 70לו

ופרשת  ק"ש וברכותיה וכל מה ששייך לברכת התפלהכלומר  ומותר לקרות כל סדר היום,
ן לומר תהלים ושיר היחוד במנחה ונוהגי. 71, ומשנת איזהו מקומן, ומדרש רבי ישמעאלהתמיד

, אולם האומרו בקביעות אין לומר פטום הקטורת שאינו מסדר היוםאולם  .כיון שהוא דרך בקשה

  .73קורא מותר לו לחזור הפרשה קודם שיקראהבעל  .72אומרו גם בתשעה באב

בן רק מותר ללמוד לו החור ,74אסור ללמוד אף דברים הרעיםו תינוקות של בית רבן בטלים בו

מותר ללמוד עם התינוק שויש מאחרונים שסוברין  .אינו אלא סיפור דברים ומשבר לב התינוקש
 .דהיינו חומש וגמרא ,אלא הלימוד שהקטנים לומדים בסדר שלהם וולא אסר, בדברים הרעים
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נכון לכל אדם שימעיט הנאותיו, ויסתפק במועט בסעודה המפסקת, רק כדי 

לא יאכל בסעודה יטול ידיו, וי שאפשר לו, ומלהחזיק עצמו שיוכל להתענות. 
המפסקת אלא פת חריבה במלח וקיתון של מים. ויש מחמירים לטבל אחר 

איכה )ולאכלו, על שם  75תשעה באבזהו סעודת  אכילתן פת באפר ואומר
ר( ג פסוק טז ֵאפֶּ י ּבָׁ נִּ ַׂ יש  ְכּפִּ י הִּ ּנָׁ ץ ש ִּ צָׁ חָׁ ְגֵרס ּבֶּ ּיַׂ   .וַׂ

רק שיתן איזה שטיח או  .נהגו לישב על גבי קרקע בסעודה המפסקת, כדי שתהא הסעודה שפלה

, ואין צריך תיואם הוא אדם חלוש יוכל להניח כר תח ומכל מקום בגד להפסיק בינו לבין הקרקע,
  .76לחלוץ מנעליו עד השקיעה, ולאחר הסעודה מותר לישב על הספסל, עד השקיעה

ולא ישבו שלשה לאכול ביחד, כדי שלא יתחייבו בזימון, ואפילו ישבו ואכלו יברך כל אחד 

 . 77לעצמו בלי זימון

 דף ל:

 

שנהגו לעשות מלאכה בט'  78מקוםשכבר התבאר במסכת פסחים דף נד: 
באב, עושין. במקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין כדי שלא יסיחו דעתם 
מהאבלות. ומטעם זה גם בלילה אסור במלאכה שהרי גם בלילה מחוייב 

כם ובכל מקום ת"ח בטלים, וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד ח ,להתאבל

וכהיום מנהג כל ישראל בכל מקום  ,79ואינו נחשב כיוהרא לענין זה עושה

 . 80שלא לעשות עד חצות

 מלאכת דבר האבד מותר, כדרך שאמרו בחולו של מועד. 
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כל מלאכה שאין בה שיהוי מותרת, כגון הדלקת נרות או קשירה וכדומה, שאין מסיח דעתו בכך. 

ותיקוני בגדים אפילו קלים כתפירת כפתור וכדו' אסורה בליל ט"ב וביומו שהיא בכלל מלאכה 
שיש בה שיהוי, וכן תיקוני בית שונים כמכשירי חשמל, אינסטלציה, תיקון רהיטים, אסור, והיינו 

ואין למחות ביד הנוהגים לעשות מלאכה לאחר קינות  .81עד חצות, ויר"ש מחמיר אף אחר חצות

 .82שהוא קודם חצותעל אף 

אין מכינים צרכי ו, 84ואין מכבדין ושוטפים את הבית קודם חצות 83וכן אין מציעין את המטות

כדי שיהא יושב ושומם באבילות של ירושלים  ,85סעודה ואין מדיחין את הכלים קודם חצות
וכל זה  .86ולא בדברים אחרים המשמחים ומסיחים מן האבילות ,להתעסק ולהתאונן בנהי וקינות

 .ראשוןשנדחה ליום  בתשעה באבגם 

, 87כשמדיחים הכלים ומכינים צרכי סעודה לאחר חצות יש ליזהר לרחוץ במים צוננים ולא בחמין
אלא אם כן צריך להם  ,ויש הכותבים שנכון לימנע מרחיצת הכלים בט"ב אף בצונן ולאחר חצות

 כלים.או שמתרבים זבובים ויתושים עקב לכלוך ה .88לסעודת הלילה

דבר האבד או  שמותר רקלענין כתיבה הוא כמו חוה"מ. יש שהקלו ויש שכתבו ש 89כתיבהב
 שיש הפסד, ויש שנהגו לאחר חצות לפסוק כהמקילים והיו כותבים מכתבים.

. מלבד לבנות בנין דאוושא מילתא שאסור 90ומותר לעשות מלאכה ע"י אינו יהודי, אפילו בביתו
אב בקבלנות מותר לו לעבוד אפילו  91אם שכר את הנכרי קודם ר"ח אפילו ע"י אינו יהודי. אך

ואף אם לא יבואו בט"ב יצטרך לשלם  .בט"ב, וכן הפועלים הנכרים שהולכים לעבודתם יום יום
 הרי זה כדבר האבד ומותר להניחם לעבוד בט"ב, אבל ח"ו להקל בלא שאלת חכם. ,להם שכרם

שנוהגין  ,זולת חנויות לממכר מוצרי מזוןאסור. להרויח ולהשתכר  משא ומתן מסחרופרקמטיא 

 למכור ולקנות אף קודם חצות.
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 ,ואף כי לאחר חצות נוהגין להתיר במלאכה, ירא שמים יש לו להחמיר להפריש עצמו כל היום

 בין ממלאכה ובין במשא ומתן שלא יסיח דעתו מהאבילות.

 

 ותה מלאכההעושה מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה מא 92כל
 .ואפילו לאחר חצות ,אפילו במקום שנהגו לעשות. וממה שמרויח ממנה

"כ אף שמותר דוקא כשקובע עצמו למלאכה ומסיח דעתו מהאבילות. ועו
לישא וליתן אחר חצות לא ימשוך בעסקיו כדי שלא יסיח דעתו מן 

 .93האבילות

וכל המתאבל  ,, אינו רואה בשמחת ירושליםהתשעה באבכל האוכל ושותה 
על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה 

ם (לב פסוק כזיחזקאל ) המפסקת, עליו הכתוב אומר ְצמֹותָׁ ל עַׂ ם עַׂ י ֲעֹוֹנתָׁ הִּ ּתְ  .וַׂ

                                                 
 הכ ד"כ תקנד כשו"ע ונו 92
 מ"ב שם מט 93


