
                                              בס"ד                                                                                                                         

 דברים המותרים והאסורים בבין המצרים

 האם מותר לעשות
 רבינו עובדיה יוסף זצוק"לדעת מרן 

 ע"פ פסקי מרן השו"ע
 דעת הרמ"א

 בתאריך:
מיז' בתמוז 

 עד ר"ח
 מראש חודש אב

 עד שבוע שחל בו ת"ב
מיז' בתמוז 

 עד ר"ח
 מראש חודש אב

 שבוע שחל בו ת"בעד 

 משא ומתן

 המנהג להקל מותר המנהג להקל מותר לא הכרחי
 מותר מותר מותר מותר )דבר האבד(הכרחי 

 של שמחה 
 כגון: קניית תכשיטים ובגדים לחופה

 )אבל רהיטים הנחוצים מותר(
 מותר

צריך למעט, ואם לא קיים 
פו"ר והזמן מצומצם או שיש 

 מותר חשש שיתייקר
 מותר

, ואם לא להחמירטוב 
 קיים פריה ורביה מותר

 הרחבת בניה

 אסור מותר ואם קצץ עם גוי בקבלנות מותר אסור מותר לבנות בית להרווחה בעלמא
לצורך מגוריו או לצורך משפחתו 

 ברוכת הילדים
עם גוי בקבלנות  אם קצץ מותר מותר מותר

 אפי' בת"ב()מותר 
 אסור מותר יש להמנע מותר סיוד וצבע ליופי

אירוסין 
 ונישואין

 אסור מותר נכון להמנע מותר אירוסין עם סעודה
 מותר מותר מותר מותר אירוסין ללא סעודה

 מותר  נישואין עם / ללא סעודה
 )וכן תזמורת(

ואם לא קיים )כולל ר"ח( אסור, 
 ונהגו להמנעפו"ר מותר. 

 אסור אסור

 אסור, וקצת מרקחת מותר מותר מותר סעודה אסור, מיני מתיקה סעודה כשעושים תנאים

 רחיצה

 מותר מותר מותר מותר רחיצת פניו ידיו ורגליו בצונן

ובער"ש חזון למי אסור,  מותר מותר מותר רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין
 שרגיל מותר ובלי סבון

 רחיצת כל הגוף במים קרים
 קרים, אפשר לשבור את הקור()כשמקילים ב

 מותר מותר מותר
כשמזיע מאוד או ואסור, 

מותר ואפי' בסבון  שמלוכלך
 )ואפשר להקל גם בחמין(

 אסור מותר ואפי' בער"ש חזון מותר מותר רחיצת כל הגוף במים חמים
 מותר מותר למצוה ולרפואה

 אסור ראוי להימנע מעיקר הדין מותר בצוננים )עיין בהערות( הליכה לים או לבריכה

תספורת 
 וגילוח

 אסור, ובזקן שמפריע לאכילה מותר יםחמיר, ויש ממותר מותר וגילוח לאיש תספורת
 ובחורה בשידוכים מותר אף בשבוע שח"ביש להקל.  מותר מותר )עיין בהערות(תספורת לאשה 

 נוהגים להקל מותר לצורך מצוה

 מותר מותר מותר מותר  גזיזת ציפורנים

 אכילת בשר

 מותר  אכילת בשר ועוף
 בר"ח()כולל 

ת וחולה שאין בו סכנה ויולדאסור, 
 מותר יש להתיר ללידה ומינקת 30תוך 

מחמירים גם ו אסור,
 בר"ח

 מחמירים מגיל חינוך מותר מותר 12עד גיל  מותר אכילת בשר לקטנים
בשבת ובסעודת מצוה כגון: ברית מילה, 

 מותר למנין מצומצם מותר מותר למוזמנים בלבד מותר בזמנםמצוה -פדיון, סיום מסכת ובר

שתיית יין 
 ומיץ ענבים

 אסור מותר מותר ויש מחמירים מותר בסתם
 יתן לקטן שהגיע לחינוך מותר מותר מותר בהבדלה ובברכהמ"ז

 אסור מותר מותר מותר כיבוס בגדי גדולים / קטנים כיבוס וגיהוץ
 מותר ומי שיש לו רק בגד אחד

 אסור מותר מותר מותר גיהוץ

לבישת 
 מכובסים

 אסור מותר מותר מותר בגדים עליונים
 מותר מכיון שהם בגדי זיעה, ואפילו בשבוע שח"ב. בגדים שעל הגוף

ברכת 
 נויישהח

 על בגד חדש
 .נוהגים להימנע. פרט לשבתות

 ין ללבוש בגד חדש אף בשבתלאחר ר"ח אב או
 טוב להזהר

 ובשבת יש להקל
 אסור

 טוב להזהר שלא לברך משבתותחוץ  להמנעיש  אכילת פרי חדש
 אסור מותר יש להקל ובפרט אם לא יהי' אח"כ עוד מהפרי בסעודות מצוה של בין המצריםו

 יאכלו ללא ברכת שהחיינו אם צריכים לכך רשאים לברך שהחיינו קטנים מעוברות וחולים

 שנת תשע"ו                                    
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 אין דיני שבוע שחל בו ת"ב. ונ.ב. השנה שנת תשע"
 

 ע"י מודפס ומופץ חינם לזיכוי הרבים 

 להפצת הזוהר הקדוש "משכנא דרשב"י"
 052-7680904טל'    8127440ן -לתרומות: בנק הדואר מס' ח

 

 :נספח
לדעת הגר"מ  לאשכנזיםו )חזו"ע/קסג ובהערה(מותר לאשה להסתפר בכל ימי בין המצרים  זצוק"ללדעת מרן בדין תספורת לאשה בבין המצרים: 

יש להקל רק עד שבוע שחל בו ת"ב ובשבוע שח"ב יש  )בשלמי מועד עמ' תעז( הגרש"ז אוירבךו סי' קלז( "ת אגרות משה חיו"ד ח"ב)בשו פיינשטיין
אבל מותר גם לאשכנזים לבחורה להסתפר בימים אלו כדי שתנשא בקרב ימים, וכ"ש כשהיא משודכת.  )עיין חזו"ע/קסד בהערה(להחמיר. 

 ואפילו בשבוע שחל בו ת"ב.

יתן לקטן שהגיע לחינוך  לאשכנזיםו )שו"ע תקנא/י, חזו"ע/קעו(מותר לשתות  לדעת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל בדין שתיית יין בהבדלה:
 )רמ"א שם, ובמשנ"ב ס"ק ע(

 )חזו"ע/י( מותר לדעת מרן זצוק"ל בדין צחצוח נעלים בערב שבת לכבוד שבת:

מותר לאכול בשר ולשתות יין מיד  זצוק"ללדעת מרן  :לה()דהיינו יום ראשון בלידחוי בדין אכילת בשר ושתיית יין במוצאי ת"ב 
 בבוקר)יום שני( לאכול בשר ולשתות יין במוצאי ת"ב בלילה אלא רק למחרת אסור לאשכנזים ו (טו בהערה)חזו"ע/ת בצאת הצום

 ()רמ"א תקנ"ח/ס"א

לדעת מרן   :)דהיינו יום ראשון בלילה(דחוי במוצאי ת"ב  , ברכת שהחיינו ושמיעת שירים עם מוזיקהתספורתבדין כיבוס, רחיצה, 
  (ד', ופסקי תשובות שםמשנ"ב ס"ק רמ"א תקנ"ח/ס"א ו) ג"כ מותר מיד בצאת הצום אשכנזיםלו (בהערה )חזו"ע/תטומותר  זצוק"ל

מותר לשטפם אך ישתדל  לדעת מרן זצוק"לבדין שטיפת כלים במוצאי שבת, שנשארו לא נקיים מחמת השימוש בהם בשבת: 
 )שו"ת מעין אומר ח"ג/קכ(שיבואו כמה שפחות מים על ידיו 

מותר מעיקר הדין ללכת בימים אלו לים או לבריכה אם המים  לדעת מרן זצוק"לבדין הליכה לים או לבריכה בשלושת השבועות: 
התורה הקדושה שמיום י"ז בתמוז עד ת"ב לא ילך  אולם כתב הרב חיים פלאג'י "עשו הסכמה ותקנה בכח )חזו"ע/רלח(צוננים 

דעת הגר"מ פיינשטיין  לאשכנזיםולכן נהגו להחמיר בזה. ו ועל שפת הים והנהר" ם בר ישראל לטייל בגינות ופרדסיםשו
שמותר ללכת לים  דעת הגרש"ז אוירבך והגר"ש וואזנרשיש להימנע מלרחוץ בבריכה בימים אלו, מאידך  והגרי"ש אלישיב

 לבריכה בימים אלו. אך מר"ח אב זה אסור כדין רחיצה.או 

 תפירה

קניית תפירת ותיקון בגד חדש, 
 רקמה וסריגה

 להחמיריש  מותר יש להחמיר מותר

 מותר מותר תיקון בגדים ומנעלים ישנים
 מותר מותר לימוד תפירה וסריגה בבתי ספר

ריקודים 
 ומחולות
ושמיעת 

 שירים

 אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים אלו גם ללא כלי נגינה ריקודים ומחולות ללא כלי נגינה
 בכלי נגינה.אסור לשמוע שירים המלווים  לנגן או לשמוע כלי נגינה בטייפ

בסעודת מצוה, כגון: ברית מילה, פדיון 
 מותר לשיר בפה בלבד מותר לשמוע שירים הבן, סיום מסכת ובר מצוה בזמנם

 מותר, ויש מחמירים מותר שירה בפה בלבד
מורה לנגינה שאם יפסיק ללמד 

 יפסיד. וכן קייטנת ילדים
 מותר עד שבוע שחל בו. וכדאי להחמיר מר"ח.

 וטוב שישמעו שירים עם ציפיה לגאולה

 052-7167613 -להערות ניתן לפנות ל
Rashbi6462@gmail.com 

 

 בתנאי שלא לשנות! ם ולהפיץ לזיכוי הרבים,מותר לצל
 .תן לקבל דף עם מקורות ההלכהיכמו"כ נ


