ב"ה

מדיני
תשעת
הימים

נושאים שרבים
שאלו אודותם
בלשכת ההלכה

יו"ל ע"י
מחלקת ההוצאה לאור
של מכון הלכה חב"ד

דיני תשעה הימים מתחילים מזמן השקיעה של ליל ר”ח מנחם אב.1

המקרה
קניית בגדים חדשים >

כיבוס וגיהוץ בגדים >

על מנת להקל במעט על
העומס במוקדים בימים אלו,
הציבור מתבקש טרם שליחת
שאלה לבדוק אם השאלה
קיימת באתר 'סמס לרב'.
מקורות:
 .1מג”א סי’ תקנ”א סקכ”ו.
 .2רמ”א סי’ תקנ”א ס”ז .עיין מג״א שם ס״ק ח’
דלא כב״ח ופר״מ.
 .3שו”ע סי’ תקנ”א ס”ג וברמ”א .רמ”א שם סי”ד.
 .4שו”ע שם ס”ו ,נט”ג פל”א ס”ג .בירורי מנהגים
(פרידמן) בין המצרים.
 .5שו”ע שם ס”ג ,נט”ג פל”ד ס”ג ,ה.
 .6שו”ע שם סט”ז וברמ”א .נט”ג פמ”ב.
 .7נט”ג פכ”ב ,בירורי מנהגים (פרידמן) בין
המצרים.
 .8שו”ע שם ס”ט-י ,מג”א שם סקכ”ט.
 .9נט”ג פכ”ג ,ע”פ שו”ע סי’ תקנ”ד סכ”א (מדבר
על טיול ברחוב וכ”ש טיול ממש).

אין קונים בגדים חדשים ,אך במקום הצורך כגון לחתן
וכלה המתחתנים אחרי תשעה באב ,או במקום הפסד
 יש להקל .כמו”כ הוא בנוגע לקניית תכשיטיםורהיטים חדשים.2
אין מכבסים ומגהצים בגדים .בגדי ילדים קטנים –
עד גיל  ,6שמתלכלכים הרבה מותר לכבס .ללבוש
בגד מכובס לכבוד שבת מותר ,וכן מותר לגהץ בגד
לכבוד שבת.3

לבישת בגד חדש >

אין ללבוש בגד חדש ,גם אם הוא לא בגד חשוב .ואף
לכבוד שבת אין לחדש.4

לבישת בגד מכובס >

אין ללבוש בגד מכובס .ולכבוד שבת מותר ,וכן מותר
ללבוש בגד מכובס בשבת למשך חצי שעה ואז יוכל
ללבשו במשך השבוע ,אך אין לומר בפה שעושה
זאת בכדי שיוכל ללבוש ביום חול .בגדי זיעה הצמו־
דים לגוף – מותר אף ביום חול.5

הגהה:
הגה"ח הרב מיכאל אבישיד
הגה"ח הרב משה קורנוייץ.
תרשים זה אינו מהווה תחליף ללימוד
בספרי ההלכה ,להרחבת הנושא ראה
ספר 'הלכה למעשה  -בין המצרים'
בהוצאת המכון'

הדין

רחיצה >

רחיצה לתענוג אסורה .וכן אין ללכת לים ולבריכה.
רחיצה מפני זיעה – יש להקל להתרחץ במים
פושרים ממה שרגיל במשך השנה .רחיצה לצורך
מצווה מותרת.6

גזיזת ציפורנים >

בקביעות שנה זו מותר לגזוז ציפרניים גם בשבוע
שקודם תשעה באב ,ומותר גם בערב שבת חזון.7

אכילת בשר ושתיית יין >
טיולים >

לשכת
ההלכה

אין אוכלים בשר ועוף .גם מרק או ירקות שבישלו
אותם עם בשר אין לאכול .לא שותים יין ,ובזה נכלל
גם מיץ ענבים.8
אין מטיילים בימים אלו.9
077-2251770

055-7081737

smslarav.co.il

בשעות הבוקר11:00-13:00 :
בשעות הערב16:00-24:00 :

ספר
ההשלישי
דרה
הבמסבוקשת

התשובות לכל השאלות חובה בכל בית!

פרקים מיוחדים בספר
החדש על דיני שלושת
השבועות ,דיני תשעה באב

הפצה ראשית חיש03-9600-770 :

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

