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משנכנס אב ממעטי�  ".נאמר במשנה מסכת תענית כו, אבעל ראש חודש 

אמר רב פפא הילכ� בר ישראל דאית ליה דינא : ובגמרא כט" ...בשמחה
בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר דבריא 

מסבירה מדוע חורב� בית המקדש השני . הגמרא בתענית כט..." מזליה
�  ..ואומרת מגלגלי� זכות ליו� זכאי וחובה ליו� חייב, באב'  כ� בטארע ג

רועי� הקשי� של חורב� שתי יהא ורעיא בעצ� מדוע לברר בבוא� ל"חז
 שלוש על שעברו בגלל חרב הראשו� המקדש בית קבעו כי, בתי המקדש

 זרה בעבודה תקופה באותה חטא ישראל ע�. שבתורה חמורות עבירות
 בית בתקופת, זאת לעומת .הבית חרב כ� ועל. עריות וגילוי דמי� שפיכות

 בית חרב זאת ובכל ,המצוות ועל התורה על ישראל ע� שמר שני
 תקופה באותה שהייתה חינ� שנאת בגלל: ל"חז אומרי�? מדוע. המקדש

� כנגד חינ� שנאת ששקולה ללמד�: "וקובעי� ה� ומוסיפי�, החורב� נגר
  ".שבתורה חמורות  עבירות' ג

משל�  ישראל וע� לגלות, לחורב�, להרס גר� חינ� שנאת של זה נגע
 חרב חינ� שנאת בגלל כי ל"צז קוק הרבאומרי� בש�  .כבד מחיר בגינו
  .השלישיהמקדש  ביתנזכה להקי� את  חינ� אהבת ובזכות המקדש בית

מראש חודש אב עד …משנכנס אב ממעטי� בשמחה: ע"לקט מהשולהל� 
שבוע שחל בו תשעה ...ובני� של שמחההתענית ממעטי� במשא ומת� 
אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו  באב אסור לספר ולכבס אפילו

יש נוהגי� שלא לאכול בשר ושלא לשתות יי� בשבת ...לאחר תשעה באב
 ויש שמוסיפי� עד עד התעניתמראש חודש זה ויש מוסיפי� ) בשבוע(

דה המפסקת ערב תשעה באב לא יאכל אד� בסעו...שבעה עשר בתמוז
  .שאוכלה אחר חצות בשר ולא ישתה יי� ולא יאכל שתי תבשילי�

        חדשיםחדשיםחדשיםחדשיםבגדים בגדים בגדים בגדים בית חדש ורכישת בית חדש ורכישת בית חדש ורכישת בית חדש ורכישת 
כגו� ,  אב עד יו� התענית ממעטי� במשא ומת� של שמחהח"מיו� ר  .א

וכ� תפירת בגדי� , וכיוצא בזה, ותכשיטי כס# וזהב, קניית צרכי חופה
�  . שואי�ובפרט א� נקני� לצור� ני, וקניית רהיטי� חדשי

, במה דברי� אמורי� כשאפשר להכינ� ולקנות� לאחר תשעה באב  .ב
�כגו� שיו� הנישואי� נקבע מיד לאחר תשעה , אבל א� הזמ� מצומצ

  .מותר לקנות� בימי� אלו, יש חשש שיתייקרו לאחר מכ�שאו , באב
כגו� , מראש חודש אב עד תשעה באב, יש למעט בבניי� של שמחה  .ג

י� יכל בנ. יש שהות לבנותו אחר תשעה באבכ, לבנות בית חתנות לבנו
�, נחשב לבני� של שמחה ,אלא ליופי ולרווחה, שאינו הכרחי למגורי
  .א� בני� של צור� מותר

מותר לבנות אפילו בית חתונות לחת� וכלה א� הנישואי� עומדי�   .ד
יש להחמיר שלא לסייד או לצבוע  .להתקיי� מיד אחר תשעה באב

  .עד אחר התענית,  אבחדרי הדירה מיו� ראש חודש
כיו� שהוא לצור� מצווה של , אפילו בציור וכיור מותר, בני� בית כנסת  .ה

�בימי� אלו מותר לו , קבל� דירות הקשור לחוזה בניה כמו כ� .רבי
א� ישתדל לא לעסוק בגימור ,  להתחיל בני� הדירה בימי� אלופילוא

  .סיוד וכדומה, הכולל צביעה

        נשואיםנשואיםנשואיםנשואים
. לכל הדעות מראש חודש אב עד עשירי באבאי� עורכי� נישואי�   .ו

 שעדיי� לא קיי� פריה מייש מצבי� בה� מותר ל .)'מר� בסימ� תקנא(
רבי� נוהגי� אלא ש,  לאחר ראש חודש אבפילוא, ורביה להינשא

 משו� שאי� סימ� טוב בדבר לערו� נישואי� בימי אבל לע� ,להימנע
  . ישראל על חורב� בית המקדש

 כפי שנהגו –קידושי� (עושי� סעודת אירוסי� מראש חודש אב אי�   .ז
�, אבל לארס בלי סעודה מותר, )בעבר להפריד בי� הקידושי� לנשואי

כמקובל , "תנאי�"מותר לעשות . באב שלא  יקדמנו אחר' אפילו בט
     .וא# להגיש מגדנות ומיני מתיקה כמקובל, כיו� בכמה עדות

  אכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית ייןאכילת בשר ושתיית יין
גי� להימנע מאכילת בשר בקר או עו# ושתיית יי� החל מראש חודש נוה  .ח

  יהודי תימ� מנהג ו. באבתשעה ויש שנמנעי� מכ� בשבוע שחל בו , אב
"� .אחר חצות היו�,  להימנע מאכילת בשר רק בערב תשעה באב"באלדי

הרי זה פור% גדר , איסור באכילת בשר וגהנ וב �וקמב רשב לכואה לכ  .ט
   .וישכנו נחש

 ולכואהו ,הכרב ויל אובת ולכואלמ ענמנה ,תבש תודועסמ רייתשנ שרשב  .י
 �רדב רייתשנו אקווד תבש תודועס יכרוצל �יכהש דבלבו ,ודיב �יחומ �יא
 .הביסו הרקמ

ויש , מעיקר הדי� מותר לשתותו, באב' יי� של הבדלה בשבוע שחל בו ט .יא
�  . מהאשכזי� שנוהגי� לתת אותו לקטני

        שמיעת כלי שיר שמיעת כלי שיר שמיעת כלי שיר שמיעת כלי שיר 
בשמחת  .� להימנע משמיעת שירי� ברדיו או במכשירי הקלטהנוהגי .יב

, סיו� מסכת ובר מצווה, פדיו� הב�, כגו� מילה, מצווה הנעשית בזמנה
  .המלווי� בכלי נגינה, מותר לשמוע שירי קודש

בלי כלי נגינה מותרת בימי בי� , יתבר�' שירה בפה כשהיא דר� הודאה לה  .יג
�או בשעה שעוסקי� , ה בתפילהוכל שכ� שמותר להשמיע נעימ, המיצרי
ובפרט בשבתות שבתו� ימי בי� המצרי� , ומנגני� בדר� הלימוד, בתורה

  . ואי� להחמיר בזה כלל, או ימי הספירה

  ברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינוברכת שהחיינו
כדי שלא יצטרכו לבר� עליו ,  פרי חדשמנע מאכילתנוהגי� להי .יד

אלא , בשבתות שבימי� אלואפילו , הואיל והוא זמ� פורענות" שהחיינו"
שאז מותר , באב' א� יש חשש שהפרי או הירק החדש לא יהיו אחרי ט

אי� ללבוש בגדי� ,  עד העשירי באבלאחר ראש חודש אב. לבר� בשבת
  .חדשי� א# בשבת

        גילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורתגילוח ותספורת
ויש , באב' מנהג הספרדי� להימנע מגילוח ותספורת בשבוע שחל בו ט .טו

ער המפריע לגלח שי מותר .מהספרדי� המחמירי� בזה החל מראש חודש
יש נשי� שנהגו .  רק לגברי�הואאיסור התספורת  .לאכילה וכדומה

  .להימנע מתספורת בימי בי� המיצרי�ולהחמיר 

 טיוליםטיוליםטיוליםטיולים
 רבי� נוהגי�, שאי� איסור לצאת לטיולי� ומסעות בימי� אלו# על פי א .טז

 יש .משו� שימי� אלו ה� ימי די� והסכנה מצויה יותר, להימנע ממכ�
 .ל"בי� ובבריכות מהסיבה הננמנעי� ג� מרחצה 

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 מלשו�, וליצנות מחניפות: עבירות מכמה ניצול, בשתיקה רגיל שהוא מי

 יוסי# לו יענה א�, אותו ומגד# מחר# כשאד� כי. וגידופי� משקרי�, הרע
: לו ואמר. שותק ואני הרע דבר שומע אני: החכ� אמר וכ�. כפלי� לו לדבר
 חירופי� שאשמע ירא אני, למחרפי לה� ואענה אשיב א�: לה� אמר? ולמה

� והחכ� החכ� ע� חולק כשכסיל: ואמר. הראשוני� מ� קשי� יותר אחרי
 החכ� בשתיקת מצטער הכסיל: ואמר. לכסיל היא גדולה תשובה, שותק
  . לו משיב היה משא� יותר
 לגלות יכול אד�, ועוד". תווליוכא כסיל תע� אל): "ד כו משלי (נאמר זה על
. ברכילות רגיל אינו, ועוד. יגלה לא, דברי� ברוב רגיל שאינו כיו�, סודות לו

 בלשונו עושה אד� כי, "לשו� ביד וחיי� מות): "כא יח משלי (נאמר זה ועל
 ממנו הרחוק חבירו את ומוסר כא� עומד אד� כי. בחרבו שעושה ממה יותר

 עיני� שתי לאד� נבראו לכ�. בסמו� אלא ממיתה אינה החרב אבל, למיתה
 יפה השתיקה. בדיבורו שימעט לומר, אחד ופה נחירי� ושני אזני� ושתי

� סמא). ג"מי ג"פ אבות (שתיקה לחכמה סייג. פשי�ילט וחומר קל &  לחכמי
  ) תיקהש שער ה& על פי אורחות צדיקי� (). א יח מגילה (משתוקא דכולה

   'זתשס'   ה               ד    "בס

  43שנה שנים עשר גיליון מספר 
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 שבת קודש
 מטות מסעי

  

�  : מפטירי
  

        """"ַיֲעקֹב 3ֵית 'ה ְדַבר 0ְִמע-""""

   )ד פסוק ב פרק ירמיהו(
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�  פרסומי� תורניי
  בוע שפרשת ואגדה , הגות, בהלכה

 ל" זש ששו� ב� שמחה לבית בוחניק"ע

  


