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"לשו לאבלי ציו לתת לה פאר תחת אפר"

קוב הלכות אקטואליות לימי "בי המצרי "

מרדכי אפרתי
גבעת שמואל התשע"א

 1943שני לחורב בית קדשנו ותפארתנו

הקדמה
חורב בית המקדש היה בעבר ומהוה ג כיו

אירוע טראומתי ובלתי נשכח בתודעה היהודית.

אחת האינדיקציות לזעזוע העמוק שנוצר בנפש הע היא כמות השאלות והפניות הרבה )והלא פרופורציונלית
לתחומי הלכה אחרי ( למורי הוראה ולרבני ערי וקהילות בעני הילכות האבילות בימי ב המצרי .
כדי להציג את ההלכות בצורה ברורה זיכני הקב"ה לחבר את החוברת המופרטת בעמודי הבאי .
השתדלתי להציג את ההלכות ה לפי מנהג אשכנז וה לפי מנהג ספרד ) .לא זכיתי להשיג את מינהג יהודי
תימ ואשמח לקבל עצה והכונה בעני חשוב זה (
ההלכות מבוססות ע"פ הספרי הבאי )אשר יש בה התיחסות ג למנהגי אשכנז וג למנהגי ספרד( :
ספר הלכות חגי  ,הלכות חגי ע"פ פסקי הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל.
מקראי קודש ,הלכות ב המצרי  ,הרב משה הררי.
תורת המועדי  ,ארבע תעניות ובי המצרי  ,הרב דוד יוס.%

תודתי נתונה למו"ר הרה"ג יעקב יוס %זינגר שליט"א רבה של גבעת שמואל אשר מפיו המתוק ומבקיאותו
הרבה זכיתי לשתות יינה של תורה שני רבות ,אשר עבר על החומר ובעיקר על מינהגי יוצאי אשכנז והעיר את
הערותיו החשובות בטוב דעת וטע .

לכאורה האבל בימי ב המצרי ממש מוגז .
מה כל כ& חמור בחורב בית המקדש יותר מאסונות רבי )וא %אולי יותר קשי ( ואחרי שתכפו אותנו ? וכי
גירוש ספרד ,העינויי במרתפי האינקוזיציה ,הפוגרומי  ,השואה האיומה היו פחות קשי מחורב של בני
של עצי ואבני ?
חומרת ט' באב אינה בגלל חורב בני של עצי ואבני אלא בגלל סילוק השכינה מע ישראל.
כאשר בית המקדש היה קיי  ,במיוחד בימי ביהמ"ק הראשו  ,שכנה שכינה בתוכנו .משמעות דבר זה היתה
שהרגשנו את הקירבה והדביקות בד' לא רק בבית המקדש או בזמ לימוד התורה ובתפילה אלא ג בשדה,
בפרדס ,בבית ,בזמ האוכל  ,בזמ העבודה .קירבה זו )השראת שכינה( פירושה התקשרות והתחברות לטוב,
לשלימות ,לחסד ,לאהבת הזולת ,למידות נכונות וטובות ואת כל זה איבדנו במו ידינו בזמ החורב .
על אלה אני בוכיה ,על שכינה שאינה מורגשת ביננו .
יה"ר שנזכה בקרוב לגאולת השכינה ולגאולת ע ישראל ברחמי ובמהרה .

מרדכי אפרתי
רב ביהכנ"ס "רינת ישראל" גבעת שמואל
efratis@neto.net.il
כל הזכויות שמורות למחבר ©

תשובה

הא מותר
בימי בי
המצרי

לעשות דברי
שיש בה חשש
א אי אפשר  ,אפשר רק עד ר"ח אב )אא"כ מדובר בניתוח של פיקוח נפש( .
סכנה כגו
ספורט אתגרי,
ניתוח שאינו
דחו?%
יש להימנע כבר מי"ז בתמוז.

לבר&"שהחינו" אי לבר "שהחינו" בכל שלושת השבועות עד חצות היו בעשירי באב.
על פרי חדש או
פרט למקרי הבאי שמותר :
בגד חדש ?
פדיו הב או ברית מילה החל בימי אלו.
שבתות )עד ר"ח אב ,ולדעת הגר"מ אליהו ג בשבתות אסור(.
חולה שאי בו סכנה שיש לו תועלת באכילת הפרי
מעוברת שמתאוה לפרי החדש.
קט שלא מבי משמעות החורב.
לנג או לשמוע
מוזיקה ושירה
בליווי כלי
נגינה?

יש איסור כללי לנג או לשמוע מוזיקה ושירה בליווי כלי נגינה מאז שחרב המקדש
והוא כל השנה אבל הוא לא מיוש .מאיד בגלל תוקפ של ימי אלו הוא מיוש
ואסור בכל שלושת השבועות ) ויש פוסקי בודדי שהתירו א המוזיקה שקטה
ולא משמחת וזאת עד ר"ח אב( עד מוצאי ט' באב )ולדעת הגר"מ אליהו אסור ג
בעשירי באב(
אבל מותר לספרדי )ולא לאשכנזי( בשמחה של מצוה כמו :
ברית .
בר מיצוה בו ביו .

לספרדי מותר.
לשמוע ולשיר
שירי הודיה לד' ולדעת הגר"מ אליהו מותר רק בסעודת מצוה.
ללא כלי נגינה ?
לרקוד ?

אסור החל מיז' בתמוז ויש מתירי במקו מצוה.

להתחת ?

לאשכנזי אסור בכל שלושת השבועות.
לספרדי מותר עד ר"ח אב )בר"ח אסור( ולדעת הגר"מ אליהו ברוב קהילות
הספרדי החמירו כבר מ יז' בתמוז.
יש מתירי לשאת אישה כבר במוצאי ט' באב ויש )הגר"מ אליהו וכ דעת
האשכנזי( שהתירו רק החל מחצות היו של י' באב.

להיתארס ?

לספרדי ולאשכנזי מותר ג אחר ר"ח אב אבל ללא סעודה )כיבוד קל ומיני
מתיקה מותר( וללא מוזיקה בכלי שיר וריקודי.
ולדעת הגר"מ אליהו יש מהספרדי שנהגו להימנע ויש שהקלו באירוסי בלי
סעודה אבל רק עד ר"ח אב.

לקנות דברי
חדשי )לא
לצור& חתונה
ולא לצור& לחת
וכלה( ?

לבנות ?

לספרדי יש שאסרו כל קניה כבר מר"ח אב ויש שהקלו א מדובר בדבר שלא
מעורר שמחה אבל עדי" להביא את הכלי לבית רק לאחר ט' באב.
לאשכנזי נהגו להקל א מדובר בדבר שלא מעורר שמחה אבל עדי" להביא את
הכלי לבית רק לאחר ט' באב
כמו כ יש למעט בכל משא ומת אא"כ "כדי פרנסתנו".
לצור מגורי )לא של חת( :
מותר בתנאי שזה לצור מגורי שלו ,ולא כדי להשכיר לאחרי.
או מניעת סכנה ובתנאי שהבניה היא בא"י.
לצור מגורי של חת:
מר"ח אב עד התענית אסור )אבל א החת טר קיי מצות פריה ורביה וג לא
יהיה זמ לבנות או שהמחירי יתיקרו א ימתינו עד אחרי ט' באב  #מותר ג
לאחר ר"ח אב(

לסייד או לצבוע
את הבית ?

אסור החל מר"ח אב .
טפטי מותר וכ סיוד וצביעת בית כנסת מותר ג לאחר ר"ח אב.
לדעת הגר"מ אליהו א יש הכרח בדבר יכול לסייד ג אחרי ר"ח אב.
וכמוב ,ולא לשכוח לעשות "זכר לחורב" !

לעשות תיקוני
בדירה?

מותר )לדעת הגר"מ( וכגו תיקו דלת או סתימת חורי

לנטוע לקנות או
לדעת הגר"מ אליהו מותר רק עד ר"ח אב.
לשתול עצי נוי
ועציצי ?
לתפור או לסרוג אסור מר"ח אב עד לאחר ט' באב.
או לארוג או
ולצור נישואי המתקימי לאחר ט' באב והחת טר קיי מצות פריה ורביה –
לרקו בגדי
מותר ג לאחר ר"ח אב
חדשי ?

אסור מר"ח אב עד לאחר ט' באב .
לקנות בגדי או אבל מותר ג לאחר ר"ח אב כדלהל:
נעליי חדשות? א יתיקרו המחירי ויהיה הפסד ממו.
לצור חת שטר קיי מצות פריה ורביה.
לא יהיה זמ לקנות.
א אי לו נעלי גומי לט' באב.
א זקוק לדברי שלא מברכי עליה "שהחינו" כמו גופיה ,גרביי וכד'.
בגדי חדשי לתינוק שנולד בימי אלו .
את נעלי הגומי יחדש לפני ט' באב
ולדעת הגר"מ אליהו את נעלי הגומי יכול לחדש א אי ברירה אפילו ב ט' באב
ואת הגופיה והגרבי וכד' יחדש רק לאחר ט' באב.

לתק בגדי או
נעליי
שנקרעו?

א נקרעו בימי אלו מותר כל שלושת השבועות) .כמוב לא בתשעה באב(

ללבוש בגדי
חדשי או
נעלי חדשות ?

לאשכנזי עד ר"ח אב – מותר )כמוב שאת ברכת שהחיינו בר עוד קוד שלשת
השבועות( אבל מר"ח אב )כולל יו ר"ח( – אסור.
ולספרדי אסור מצד הדי רק בשבוע שחל בו ט' באב )ומאז אסור אפילו כאלה
שאי מברכי עליה "שהחינו" כגו :גופיה ,גרבי(.
וי"א שג לדעת הספרדי כדאי להחמיר ולאסור מר"ח אב.

לגברי
להיסתפר או
להתגלח ?

לאשכנזי )וכ ג מנהג האר"י( אסור מיז' בתמוז עד עשירי באב.
לספרדי אסור רק בשבוע שחל בו ט' באב ובמוצאי ט' באב מותר) .ולדעת הגר"מ
אליהו לכתחילה מותר לספרדי רק בחצות היו בעשירי באב(.
ולאבי הב ,הסנדק והמוהל ולחת מותר לספרדי ואשכנזי פרט לשבוע שחל בו ט'
באב שאסור ולדעת היעב"& והחת"ס – מותר.

לנשי
להיסתפר ?

לספרדי מותר אפילו בשבוע שחל בו ט' באב.
י"א שמינהג האשכנזי אסור עד עשירי באב

לספר ילד קט ? בשבוע שחל בו ט' באב – אסור )אפילו שלא הגיע לגיל חינו(
להיסתרק ?

מותר אפילו בשבוע שחל בו ט' באב

לגזוז ציפרני ? בשבוע שחל בו ט' באב – אסור.
מותר ג בשבוע שחל בו ט' באב במקרי הבאי:
כאשר הציפרני גדולות ועודפות
לצור טבילת מצוה של אשה
לכבס ?

לספרדי אסור רק בשבוע שחל בו ט' באב ובמוצאי ט' באב מותר.
לאשכנזי אסור החל מר"ח אב .ובגדי קטני שהיתלכלכו – מותר.

ללבוש בגד
מכובס או
להשתמש
בסדיני
מכובסי ?

לספרדי אסור רק בשבוע שחל בו ט' באב ובמוצאי ט' באב מותר )ולדעת הגר"מ
אליהו לכתחילה מותר לספרדי רק בחצות היו בעשירי באב(.
לאשכנזי אסור החל מר"ח אב.

לגה ?
גיהו& דינו ככיבוס ואסור לספרדי בשבוע שחל בו ט' באב
ולדעת האשכנזי אסור לגה& כבר מר"ח אב

לצחצח נעלי ?

לשטו %את
הריצפה ?
להתרח במי
קרי ?

לרוב הפוסקי מותר אפילו בשבוע שחל בו ט' באב
ולדעת האיגרות משה – אסור מר"ח אב
.
מותר אפילו בשבוע שחל בו ט' באב
לספרדי מותר ) לדעת הגר"מ אליהו  :א התלכל או מזיע הרבה ( אפילו בשבוע
שחל בו ט' באב )ג ע סבו(
ולאשכנזי אסור כבר מר"ח אב
פרט למקרי הבאי שג לדעת האשכנזי מותר בצונני פושרי אפילו בשבוע
שחל בו ט' באב:
א ר"ח אב חל ביו שישי שאז מותר לרחו& לכבוד שבת
מי שנמצא במקו שגור להזיע והוא רגיל להתרח& כשמזיע והדבר מצער אותו
ובערב שבת חזו נהגו האשכנזי לרחו& ראשו פניו ידיו ורגליו במי קרי אא"כ
מזיע או רגיל לרחו& בח כל ערב שבת שאז מותר לו ג בח בערב שבת חזו

להתרח במי
חמי ?

לספרדי אסור רק בשבוע שחל בו ט' באב ובמוצאי ט' באב מותר )ולדעת הגר"מ
אליהו לכתחילה מותר לספרדי רק בחצות היו בעשירי באב(
ולאשכנזי אסור כבר מר"ח .
ליולדת או לחולה הצרי לרחו& משו רפואה מותר אפילו בחמי ואפילו בשבוע
שחל בו ט' באב.

לרחו ילדי
קטני ?

מקילי לרחו& ילדי קטני כרגיל .
י"א עד גיל  ,3י"א עד  , 6#7וי"א אפילו לילד ב  9שהתלכל.

ללכת לי או
לבריכה ?

לספרדי יש שהקלו אפילו בשבוע שחל בו ט' באב ויש )הגר"מ אליהו( שאסרו כבר
מר"ח אב .
לאשכנזי אסור כבר מר"ח אב

לטבול במקוה ? לגברי :
א רגילי לטבול תמיד ,מותר לספרדי )ואשכנזי ?( אפילו בשבוע שחל בו ט'
באב אבל במי קרי וא קשה לה מותרי אפילו במקוה ח.
ובערב שבת חזו מותר ג לאשכנזי הרגילי לטבול כל ע"ש לטבול במי קרי
וא קשה לה מותרי ג בחמי
לנשי:
מותר לה לטבול כדרכה במי חמי ללא כל שינוי.
לשתות יי
ומי ענבי ?

לספרדי אסור מיו ר"ח אב )יש שהתירו יי בר"ח ויש שאסרו( עד שקיעת החמה
של יו עשירי באב.
לאשכנזי אסור מיו ר"ח )כולל ר"ח( עד חצות יו עשירי באב.

לשתות יי
בהבדלה ?

ספרדי נוהגי שישתה המבדיל בעצמו
ולדעת האשכנזי יש לתת לקט )שהגיע לגיל חינו ,י"א שמדובר בעני זה על ילד
בגיל  7# 6וי"א עד  10וי"א עד  (13לשתות וא אי קט ישתה המבדיל בעצמו.

לשתות
משקאות
חריפי )לא יי (
ובירה ?

מותר ) וכמוב בכל השנה לא להשתכר(....

ללמוד תורה ?

נוהגי להחמיר כבר מערב תשעה באב אחר חצות היו עד מוצאי תשעה באב.
ומותר ללמוד רק:
ספר איכה ע המפרשי.
מדרש איכה )בלי קיטעי הנחמה(.
הלכות תשעה באב.
הלכות אבלות.
ספר איוב.
דיני נידוי דיני חר.
סוגיות בגמרא כמו גיטי נה – נח העוסקות בעניני החורב ,ושאר סוגיות מעי אלו
בש"ס.
נבואות החורב שבספר ירמיהו.

לטייל ?

בערב ט' באב – אסור ולפני כ אי איסור א יש להיזהר מפני הסכנה ,
ולדעת הגר"מ אליהו והרב יעקב אריאל א אי ברירה מותר ורק עד ר"ח אב.

לאכול יותר
מתבשיל אחד
בסעודה
המפסקת?

אסור לאכול יותר מתבשיל אחד בסעודה המפסקת.
לח  ,עוגה ומיני מאפה ,פירות ,ירקות חיי ,גבינה )לא מבושלת ולא אפויה כגו
פיצה( לב ,שמנת וכד' אינ נחשבי כתבשיל )יש להחמיר ולהחשיב קפה או תה
כתבשיל(.
למרות כל זאת נוהגי לאכול בסעודה המפסקת רק פת וביצה קשה ולא יותר.
את עיקר הסעודה עושי כשעתיי לפני כ ובה אפשר לאכול הרבה תבשילי פרט
לבשר ועו" ויי

לשבת על כסא
וע כל בני
המשפחה
בסעודה
המפסקת ?

נהגו לשבת על הקרקע )שטיח וכד'( וכ לא יושבי ביחד כדי לא להתחייב בזימו

לקטני ,
חולי  ,יולדות
מעוברות
ומניקות לאכול
בתשעה באב ?

פטורי מהתענית הרשומי מטה:
קט עד גיל  13ונערה עד גיל  – 12פטור לגמרי ואי צור אפילו לחנכו לשעות בצו
זה )ולדעת הגר"מ אליהו יש לחנכ לשעות וא מביני עני הצו לא ילבשו נעלי
עור(.
חולה אפילו שאי בו סכנה.
יולדת תו  30יו ללידתה )ולאחר מכ  :וא מרגישה חולשה מיוחדת בגלל הצו #
מותרת לאכול( .
זק חלש.
מעוברת ומניקה חייבות בתענית אא"כ ה חולות )אפילו חולי שאי בו סכנה וא
המינקת מרגישה חולשה בגלל הצו( ובתענית דחויה רצוי שיתענו חצי יו.

לחיילי לאכול
ב ט' באב ?
לעש סיגריות
בט' באב?
להרית טבק
ובשמי בט'
באב ?
לרחו את היד
א התלכלכתי
ב ט' באב ?
ליטול ידיי
לאחר
השירותי בט'
באב ?
לכה ליטול ידיו
בט' באב כדי
לעלות לדוכ ?
לשטו%
פירותוירקות
בט' באב?
לנעול נעלי עור
ליולדת או
לחייל הנמצא
במקו שיש בו
חשש לנחשי
ועקרבי ?
לומר שלו בט'
באב ?

חיילי הנמצאי בכוננות מבצעית וצריכי להיות בכושר מבצעי – צריכי לאכול
)ולא לחיילי אחרי(
מותר ע"פ דיני ט' באב אבל אסור בתכלית האיסור כל השנה מדי מאבד עצמו לדעת

יש בעני זה מחלוקת ונוהגי להחמיר ולאסור
אסור לרחו& בט' באב אבל רחיצה שאינה של תענוג כגו שטיפת יד מליכלו –
מותרת.
לכלה מותר לשטו" פניה במהל  30היו מחתונתה.
מותר עד סו" קישרי אצבעותיו אא"כ התלכל יותר.

מותר לו ליטול כרגיל עד סו" כ" היד )לא רק אצבעותיו(
מותר אפילו שהידיי נוגעות במי
הרשומי מטה יכולי לנעול נעלי עור בט' באב :
יולדת תו  30יו ללידתה.
חולה שיש בו סכנה.
חייל )או אד כלשהו( הנימצא במקו שיש נחשי ועקרבי.
לא אומרי שלו בט' באב וא יש צור לענות מותר לענות שלו בשפה רפה.
מותר לומר בוקר טוב או ערב טוב.

לטייל ברחוב
ובעיר בט' באב? אסור.
לעבוד בט'
באב?

ספרדי נהגו לאסור כולל ליל ט' באב ויומו.
אבל לאשכנזי אסור רק עד חצות היו בלבד א אי סימ ברכה בעבודה זו.
לבעל חנות מכולת מותר למכור מצרכי מזו בט' באב וכ דבר האבד מותר.

הא מותר
להכי בט' באב
צרכי סעודה
למוצאי הצו ?

מותר מחצות היו.

לשבת על כיסא
בט' באב ?

יושבי על הקרקע )לא ישירות עליה אלא על שטיח או כל דבר חוצ&( או כיסא נמו
)לא יותר משלושה טפחי וי"א טפח אחד( ה בבית הכנסת וה בבית עד חצות
היו ואז אפשר לשבת על כיסא.

לבר& בט' באב
"שעשה לי כל
צרכי" ?

י"א שאי מברכי ברכה זו כי היא תוקנה על נעליי .
וי"א שיש לבר כרגיל כי תוקנה על מנהגו של עול.
ובגלל מחלוקת זו עדי" לא לבר א מי שמבר יש לו על מי לסמו.

לכוהני לשאת
את כפיה בט'
באב ?

ספרדי נושאי כפיה כרגיל בשחרית ובמנחה )כאשר מתפללי מנחה לא לפני
שעה ורבע לפני צאת הכוכבי(.
ואשכנזי רק במנחה.

לא לנהוג בכל
הילכות שבוע
שחל בו ט' באב
כאשר הוא חל
בשבת ונדחה
ליו ראשו ?

לספרדי בשנה כזו לא חלי כל האיסורי השייכי לשבוע שחל בו ט' באב.
ולאשכנזי אי זה משנה כיוו שנהגו בדיני בי המיצרי כבר מיז' באב או לפחות
מר"ח אב.

קצת היסטוריה.......
בית המקדש הראשו נבנה בחודש אייר בשנה הרביעית למלכותו של שלמה ) 930#970לפנה"ס(
במש כשבע שני עד חודש חשוו בשנה האחת עשרה למלכותו ועמד על תלו  410שני.
בית המקדש הראשו היה גדול ומפואר,ששי אמה אורכו ,עשרי אמה רוחבו ושלושי אמה
גובהו וקירותיו הפנימיי היו מצופי זהב.
היו בו שני כרובי ע& גדולי מצופי זהב ,ונוספו בו עשרה שולחנות זהב ועשר מנורות ,עשרה
כיורי ,שהונחו על גבי עשר עגלות נחושת )"מכונות"( ,שני עמודי נחושת גבוהי ומעוטרי )"יכי
ובועז"(,בריכה )"י"( עשויה נחושת ומורכבת על בקר עשוי מנחושת.
המל צדקיהו ,מרד בנבוכדנצר מל בבל ,ונבוזרד שר צבאו ,החריב את ירושלי והמקדש ,בתשעה
באב שנת ג' אלפי של"ח ) 586לפנה"ס(.
בית המקדש השני נבנה  70שנה לאחר חורב הבית הראשו על ידי עולי בבל בהנהגת זרובבל
ויהושע ב יהוצדק הכה הגדול ,בעקבות הצהרת כורש ועמד על תילו  420שנה .
המקדש השני היה פשוט ולא מפואר וחסרו בו :ארו הברית והלוחות ,צנצנת המ ,מטהו של אהר
 ,שמ המשחה ,האורי והתומי לא פעלו בו מאיד היו בו המנורה ושאר כלי המקדש  .הורדוס
) 19לפנה"ס( שיפ& אותו והפ אותו לבני מפואר ביותר.
טיטוס ,שליחו של אספסיאנוס קיסר החריב אותו בתשעה באב בשנת  70לספירה )ג' אלפי
תתכ"ח לבריאה(.
בית המקדש השלישי ........עומד להיבנות בכל רגע......

הלכות "ב המצרי " – המטרה האמיתית
כול אומרי משיח כבר נוכח
בודאי בודאי כי איני מתגלח
מוזיקה בימי אלו אני מהנימנעי
לכ משיח ואליהו כבר באי
לגופי אי רחיצה ולבגדי אי כיבוס
ולפיכ& משיח מיד בא ללא היסוס
על שולחני מר"ח אי בשר ויי
על כ יבוא משיח כהר %עי
אמנ נכו יש לקיי כל הלכה
וכל דקדוק מצוה לעשות בשמחה
א& תמיד הדבר החשוב
לבדוק מה מאחרי כל די כתוב
בגלל שנאת חינ מארצנו גלינו
וכי ממידה רעה זו כבר עלינו
בדור החרב ה "אני" היה במרכז
הא היו לוותר לחבר אני זז
כדי להרי בקרוב את אב הפינה
אי לקיי הלכה כרובוט ומכונה
כדי לשמוע כבר היו משיח בא
יש לסלק הפירוד ולהרבות אהבה
מטרת כל אלו ההלכות והמינהגי
להיות במידותיו של ד' דבקי
א מצות נקיי וכבוד הזולת נשמור

מיד ב דוד רוכב על חמור !!!

קוב הלכות אקטואליות ומקוצרות לימי בי המצרי
גבעת שמואל התשע"א
כל הזכויות שמורות למחבר ©

