
הלכה ומנהג
הלכות ימי בין המצרים

בין  השיגוה  רודפיה  "כל  הפסוק  שם  על  המצרים,  בין  ימי  הינם  באב  ט'  עד  בתמוז  י"ז  שבין  אלו  ימים 
המצרים". לימים אלו יש דיני אבלות מיוחדים לזכר הימים הקשים שבין פריצת חומות ירושלים לשריפת 

בית המקדש- בית חיינו.

רחיצה בבריכה ובים- מותר בימים אלו ללכת לרחוץ בבריכה ובים, ומה ששגור בפי העם שהדבר מותר 
רק למי שהלך קודם לכן- אין לו מקור. אמנם כתבו פוסקים רבים כי ימים אלו ימי סכנה הם, כפי שאנו 

רואים לצערנו מדי שנה, ולכן יש להימנע ולהיזהר מטיולים ובילויים מסוכנים.  

ברכת "שהחיינו"- אין מברכים בימים אלו את ברכת "שהחיינו", משום שלא ניתן להגיד עליהם "שהחיינו... 
לזמן הזה". אמנם דבר שאם לא יברך עליו יעבור זמנו, כגון אדם שנולדה לו בת- יברך עליו גם בימים 
יש  ויש שהחמירו. לעניין ברכת "שהחיינו" על פרי חדש-  יש שהתירו לברך בשבתות "שהחיינו"  אלה. 

שבירכו ויש שאכלוהו בלא ברכת "שהחיינו" ושבו ובירכו על אותו מין אחר ט' באב. 

עליהם  מברכים  שאין  כך  חדשים,  בגדים  ולבישת  בקניית  מיוחדת  שמחה  שאין  היום  בגדים-  חידוש 
להימנע  יש  ומשמחים  יקרים  בבגדים  אמנם  אב.  חודש  ראש  קודם  ולחדש  לקנות  מותר  "שהחיינו", 
מלקנותם או לחדשם. כן יש להימנע מלקנות טלית (אשר נחשבת כבגד) בימים אלו, אלא יקבלה בתורת 

מתנה עד אחר תשעה באב. 

קניית דברים- דברים שיש בהם חביבות ויש לברך עליהם בשעת קנייתם "שהחיינו"- אין לקנותם, אמנם 
יכול להזמינם קודם ראש חודש אב באופן שיגיעו אחר ט' באב. דברים שיש בהם צורך בסיסי אין בהם 
חביבות מיוחדת או שיש בהם צורך (רפואי או טכני) - מותר לקנותם ולהשתמש בהם גם בתוך ימים אלו. 
כאשר ישנה ירידת מחירים או מכירת חיסול של מוצרים וכדומה- מותר לקנותם בימים אלו על מנת 

להשתמש בהם אחר ט' באב. דבר של מצוה (כגון תפילין) מותר לקנותו בימים אלו.

טיפוח הבית- הספרדים אסורים בצביעת הבית ושיפוצו בדברים שהם משום פינוק והרחבה רק מאחרי 
ראש חודש אב. אמנם בני אשכנז אסורים בכך כבר מי"ז בתמוז. אמנם כל האמור הוא כאמור דווקא 
בדברים של הרחבה, אמנם בדברים של צורך- כגון צביעת רטיבות וכדומה או דברים של מצוה- כשיפוץ 

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158



הלכה ומנהג
בית הכנסת והרחבתו- הדבר מותר. אמנם גם בן אשכנז שהחל את צביעת ביתו קודם י"ז בתמוז יכול 
לסיימה בתוך ימי בין המצרים קודם ראש חודש אב. נהגו לשנות מעט בשטיפת רצפת הבית החל מראש 
לשטיפת  משתמשים  בו  הניקוי  בחומר  למעט  הראוי  מן  ולכן  האבלות,  את  לזכור  מנת  על  אב  חודש 

הרצפה. כן יש להימנע מעבודות גינון של פיתוח ונוי בימים אלו. 

אין שומעים בימים אלו ניגונים ולא רוקדים. אמנם עד ראש חודש אב ניתן להקל להביא  ניגון וריקוד- 
תקליטן או נגן לסעודת מצוה לשם השמחה. בכלל סעודת מצוה כלולים: ברית מילה, פדיון הבן. ניתן 
ללמוד וללמד נגינה בימים אלו עד השבוע שחל בו תשעה באב בתנאי שלא רוקדים במקביל ללימוד 
הנגינה. אמנם אדם אשר יישאר באותה רמת לימוד גם אם לא יחזור בבית על מה שלמד- לא ינגן בביתו 

אחר השיעור.

תספורת וגילוח- יש בדבר חילוק מנהגים בין בני אשכנז אינם מסתפרים ומתגלחים בימי בין המצרים, 
אמנם בני ספרד נוהגים כן רק בשבוע שחל בו.

אשה ונערה מותרות בתספורת וגילוח של כל דבר שיש בו משום הסרת גנאי. נער בר-מצוה עד ראש 
חודש אב מותר להסתפר קודם שיכנס לעול מצוות. ניתן גם לערוך 'חלאקה'-תגלחת לקטן בן שלוש 
ימי  ל'  את  שסיים  עד  באב.  תשעה  לאחר  התספורת  את  לדחות  בדבר  שהחמירו  כשהיו  אלו,  בימים 
האבלות מותר בתספורת עד ראש חודש אב. אדם ששפמו מפריע לו באכילתו- מותר לסדרו. מותר 

לגזוז ציפורניו בימים אלו.
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