
'ארבעים ושתים מסעות'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

במשך  ממצרים  יציאתם  מעת  ישראל  בני  שנסעו  המסעות  ושתיים  ארבעים 
 02 נסעו  שנה   83 במשך  מסעות.   41 נסעו   הראשונה  בשנה  שנה,  ארבעים 
מסעות. בשנה האחרונה נסעו  8 מסעות. ורש"י במדבר פרשת מסעי פרק לג 
אלה מסעי  ביאר את זה במתק לשונו וזה לשונו הטהור למה נכתבו המסעות 
ולהניעם  לטלטלם  עליהם  שגזר  שאעפ"י  מקום,  של  חסדיו  להודיע  הללו, 
במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא 
היתה להם מנוחה, שהרי אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות. צא מהם י"ד, 
שכולם היו בשנה ראשונה, קודם גזירה, משנסעו מרעמסס עד שבאו לרתמה. 
שמשם נשתלחו המרגלים, שנאמר )במדבר יב, טז( ואחר נסעו העם מחצרות וגו' 
)שם יג, ב( שלח לך אנשים וגו'. וכאן הוא אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, 
למדת שהיא במדבר פארן. ועוד הוצא משם שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת 
אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים, נמצא שכל שמנה ושלשים 

שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות. זה מיסודו של רבי משה הדרשן. 
ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום 
רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו כאן 

ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת בראשך וכו':

ולפי רבי תנחומא כל המסעות היה לעם חולה ושם ה' בם רמוז בהם. שהוציאם 
מצרה לרוחה. ואפילו שעברו רעות רבות וצרות ויצאו מרעה אל רעה. לא עשה 
תרופות  שתה  כשהוא  לו  מספר  שאביו  החולה  לבן  דומה  היה  וזה  כלה  בהם 
היה בריא ואם לא שתה אותם חלה כך בני ישראל ששמעו בקול ה' זכו  שנים 
עשר מעינות מים ושבעים תמרים למספר שבטי ישראל והסנהדרין זכו לתורה 
ואם לא שמעו והיו ברפידים שרפו ידי ישראל בעבירה. ולא היה שם מים לעם 
לשתות. וכן הזכיר ויחנו ברתמה על שם גחלי רתמים. והזכיר מיתת אהרן וסמך 
בהספדו.  שנתעצלו  על  היתה  כנעני  שמלחמת  להורות  הכנעני.  וישמע  מיד 
וכן הזכיר ויחנו בעיי העברים בגבול מואב. להורות הנסים שעשה השם שם. 
כאומרו על כן יאמר בספר מלחמות ה'. וכ"ז כדי שנזכר כמה רע גורם העון. 

וכמה מעלות טובות קבלו ישראל כשהיו טובים. 

והרמב"ן כתב שענין המסעות הוא סוד ולא נתגלו לנו סודו ובצרור המר כתב 
שמב מסעות על שם השם הקדוש שיש בו מב אותיות  שהיה אומר הכהן הגדול 
ביום הכפרים ועל זה נאמר ה' בם סיני בקדש תהלים ס"ח י"ח, מהו אדני סיני 
בקדש ששיתף שמו בהם, ושם כתב כמי צאתך מארץ מצרים אראינו נפלאות 
באורך  הקב"ה  יעשה  בה  הכולל  השם  ועם  ונסיהם  הכתובים  המסעות  וכל 

גלותינו זה אלפים שנה עד שובינו אל ארץ נושבת. 

ובאו המסעות לעודד אותנו בגלותינו שאל נתייאש חלילה ונראה כמה צרות 
אירעו לאבותינו במסעות אילו  והקב"ה הצילנו מידם כך יצילינו בגלותינו זה. 
וכתב שם שאין להפסיק החזן בקריאת הפרשה. אלא שיקראם כולם עם אדם 

אחד. בענין שיהיה המשכן אחד והביאו להלכה המגן אברהם סי' תכח.

מענין מי אומר נחמה זו הוא  בעל צרור המר הוא רבי אברהם בר יעקב זצו"ל  
שהיה תלמידו של ר' יצחק די ליאון בשנת 0441 בספרד שסבל רבות בגלות 
ושנים מבניו נחטפו על ידי הנוצרים ואת ספריו נאלץ לקבור ועל אלו התאבל 
כל ימיו ואחריתו ישגה מאוד ונכדתו זכתה להתחתן עם מרן השו"ע רבינו יוסף 
קארו ונינו היה חתנא דבי נשיאה של האר"י ז"ל ורק הוא יכול לנחמינו בדור 

זה זי"ע.  שבת שלום!
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בפרשת השבוע הובאה פרשת ערי המקלט, שכאשר היה אדם רוצח בשגגה היה 
לתחום  נכנס  היה  וכאשר  אליו,  הקרובה  המקלט  עיר  אל  הדם  גואל  מפני  בורח 
הרוצח  הריגת  איסור  את  מתנה  התורה  אמנם  להורגו,  הדם  לגואל  אסור  העיר 
התורה,  וכלשון  המקלט.  מעיר  יצא  שלא  בתנאי  הדם,  גואל  ידי  על  בשוגג 
ּגֵֹאל  אֹתֹו  ּוָמָצא  ָׁשָּמה:  ָינּוס  ֲאֶׁשר  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ְּגבּול  ֶאת  ָהרֵֹצַח  ֵיֵצא  ָיצֹא  "ִאם 
כו(. )פרק לה  ָּדם"  לֹו  ֵאין  ָהרֵֹצַח  ֶאת  ַהָּדם  ּגֵֹאל  ְוָרַצח  ִמְקָלטֹו  ִעיר  ִלְגבּול  ִמחּוץ  ַהָּדם 

המדרש,  לשון  וזה  עבורנו,  גדול  חיזוק  דבר  הובא  מסעי(  זוטרתא  )פסיקתא  ובמדרש 
דהיינו   – אחת".  פסיעה  אפי'  מקלטו.  עיר  גבול  אל  הרוצח  יצא  יצא  "ואם 
הדם  גואל  רשאי  המקלט  לעיר  מחוץ  הרוצח  יצא  אחת  פסיעה  רק  אפילו 
פסיעה  הפוסע  פורענות  לעניין  אם  ומה  עזריה,  בן  אלעזר  רבי  "אמר  בו.  לפגוע 
ולדורותיו".  לו  שזוכה  מצוה  לדבר  להולך  וחומר  קל  בנפשו,  מתחייב  אחת 
והאדמו"ר החידושי הרי"ם )מסעי לה, כו(, הביא את דברי המדרש הנזכר וכתב, "מכאן 
נראה חיזוק גדול, שהרי מדה טובה מרובה )סוטה יא( אדם שמשכים בכל יום ללמוד 
ולהתפלל, ודאי שיכול לפעול הרבה בכל פסיעה". ע"כ. נמצינו למדים, שאם בפסיעה 
אחת שיוצא הרוצח בשגגה מעיר המקלט חרץ את דינו של עצמו שאפשר להורגו, 
אפילו שעיר המקלט ממש לידו... מרחק פסיעה... בכל זאת לפסיעה אחת יש משקל 
גדול ומשמעות. אם כן קל וחומר פסיעה לדבר מצווה שאדם עושה, נתאר לעצמנו כמה 
פסיעות כאלה עושה יהודי ביום של שגרה, שלוש תפילות ביום, שיעורים, חסדים, 
צדקות... גם לאסוף את האשה מהעבודה זה חסד גדול, לקחת את הילדים למוסדות 
דינו של אדם לחיים...  יכולה לחרוץ  ולהחזיר אותם... כל פסיעה לדבר מצווה 

לבית  הולך  זה שהוא  חונא אמר  "רב  ה(,  פרק  )ברכות  בירושלמי  ראיתי שהובא  וכן 
ה',  את  לדעת  נרדפה  נדעה  ג[  ו  ]הושע  טעם  מה  רגליו  את  להקל  צריך  הכנסת 
תספור".  צעדי  אתה  כי  טז[  יד  ]איוב  טעם  מה  קימעא  להלך  צריך  יוצא  וכשהוא 
לאט.  ילך  יוצא  אך כשהוא  מהר.  וללכת  ירוץ  הכנסת  לבית  אדם שהולך  דהיינו 
אם  שאף  הוא  הביאור  ולענ"ד  תספור.  צעדי  את  אתה  כי  שכתוב  משום  מדוע? 
בהליכתו שהלך לבית הכנסת מהר הגיע במאה צעדים, וכשיצא מבית הכנסת הלך 
לאט והגיע אחר חמש מאות צעדים, הוא מקבל שכר עבור חמש מאות צעדים!!! 
עיי"ש(. בניהו  ובספר  תמר,  העלי  ביאר  שכן  )ושו"ר  האדם.  צעדי  סופר  שה'  משום  וזאת 
הרשע  פרעה  פסע  פסיעות  שארבע  מו:(  דף  )סוטה  חז"ל  בדברי  מצאנו  שכבר  וכמו 
ללוות את אברהם אבינו. ועל כל פסיעה שפסע פרעה קיבל על כך שעם ישראל 
שכן  כל  שנה.  מאות  ארבע  קיבל  פסיעות  ארבע  ועל  שנה...  מאה  לו  ישתעבדו 
ור"י(. האלמנה  עם  מעשה  אודות  כב.  סוטה  בגמ'  )וראה  מצווה.  לדבר  אדם  של  בפסיעה 

וזו הדרך הטובה ביותר להלחם ביצר הרע שמכביד את עולו מיום ליום, הניסיונות 
נהיים יותר ויותר קשים, ואדם חושב בליבו אני אנה אני בא, ועל כך אדם צריך 
)תנחומא  במדרש  שהובא  וכמו  אחת,  בבת  לקפוץ  ולא  פסיעה  אחר  פסיעה  ללכת 
בהעלותך, וכן הובא במד"ר בהעלותך טו( בזה הלשון, "אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא 
רבש"ע אתה יודע כחו של יצה"ר שהוא קשה, אמר להם הקדוש ברוך הוא סלקו 
אותו קמעא קמעא בעולם הזה, ואני מעבירו מכם לעתיד שנאמר )ישעיה סב( סולו 
יא(  )יחזקאל  שנאמר  מכם  עוקרו  אני  הבא  ולעולם  וכו',  מאבן,  סקלו  המסלה  סולו 
והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי להם לב בשר כך דרש רבי תנחומא בר אבא". 

היצר  עם  להתמודד  כיצד  לישראל  הקב"ה  שתשובת  המדרש,  מלמדנו 
פסיעה  כל  קמעא",  קמעא  אותו  "סלקו  היא  מאוד,  קשה  שכוחו  אף 
דרך  היא  כך  ורק  הרע,  יצר  של  הסילוק  היא  מצווה  לדבר  שלכם 
לגמרי. יסלקו  הוא  הבא  שלעולם  מבטיחנו  והקב"ה  עמו.  ההתמודדות 

נמצאים אנו בימים שבהם מתאבלים אנו על חורבן בית המקדש, וגלות השכינה, 
גאולת  לגואלנו  צדקנו  משיח  ביאת  שיחיש  מעונה  שוכן  לפני  תפילה  ואנו 
נזכה  יום  יום  עולם  בורא  לקראת  פוסעים  שאנו  פסיעות  אותם  ובזכות  עולם, 
כשב(,  או  שור   - ט  פיסקא  כהנא  דרב  )פסיקתא  במדרש  שמצאנו  וכמו  השלימה,  לגאולה 
בשביל  אדם   - הוא  שהביאור  ז(,   לו:  )תהלים  ה',  תושיע  ובהמה  'אדם  הפסוק  על 
תושיענו,  ובבהמה  אנחנו  אדם  העולמים  רבון  ישראל,  אמרו  ה',  תושיע  בהמה 
ד(,  א,  השירים  )שיר  נרוצה"  אחריך  "משכני  כבהמה,  אחריך  נמשכין  שאנו  לפי 
נמשכים  איך  תראה  לקב"ה  אנו  אומרים  ע"כ.  אחריך.  נמשכים  אנו  כך  כבהמה 
אחריך כבהמה, אנו משתדלים לרוץ לדבר מצווה, ולעשות רצונך. אז אנא ממך 
אמן!  השלימה.  לגאולה  ונרוצה...  אחריך.  חזק  אותנו  תמשוך  אחריך...  משכני 
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שאלה: כשיש מחסור חמור במים האם יש מקום לצמצם בנטילת 
ידיים וליטול ברביעית מים בצמצום.

תשובה: אין לצמצם בנטילת ידיים ואדרבה ע"י הידור בנטילת 
חלילה  גורם  והצמצום  השפע,  את  ותביא  תשרה  הברכה  ידיים 

לעניות.

ביאורים: בגמ' שבת דף סב: מובא אמר רב חסדא אני נוטל ידי בשפע 
ומשמים מביאים לי שפע של טובה. ונפסק בשו"ע או"ח סי' קנח' סעי' 
י' אף על פי ששיעורם ברביעית יוסיף ליטול בשפע דאמר רב חסדא 
אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבותא ובספר ים של 
ברביעית  ידיים  בנטילת  כתב שהמצמצם  טז'  סי'  פ"ח  חולין  שלמה 
ויש לו מים אף שיצא ידי חובה ברביעית בא לידי עניות. וכן בזוהר 
בפרשת לך לך דף פז' מבואר שהנוטל שלא כהוגן בא לעניות וראשי 
תיבות עני על נטילת ידיים וכ"כ הר"ז בסי' קנח' סעי' יד' שגם הנוטל 
בצמצום ברביעית בא לידי עניות וכ"כ בשו"ת מטה יוסף ח"ב או"ח 

סי' יח' אות לה' וכ"כ הא"ר בסי' קנח' ס"ק כא'.

וברור שהיה מקום להסתפק בזה באדם שמאוד מצמצם מפאת הבצורת 
שחוסך במים בחיי היום יום שלו ומתרחץ אחת לשבוע או שבועיים 
על ידי מטלית לחה ומשקה בצמצום את גינתו רק כדי חיות הצמחים 
וכדומה, באחד כזה אולי היה מקום להורות לו לצמצם בנטילת ידיים, 
אבל המציאות שבכל מצב לא מדקדקים וחוסכים במים אף במצב של 
בצורת וכיון שנטילת ידיים בשפע היא סיבה לקבלת שפע שימנע את 

הבצורת אם כן בודאי שאין מקום לצמצם.

ענייני נטילת ידיים

שאלה: בנטילת ידיים לאחר שיוצא מבית הקברות האם צריך 
להפוך הכלי שישפכו המים שבתוכו.

תשובה: לאחר נטילת ידיים ביציאה מבית הקברות יש להפוך 
והטעם  ממנו  ישפכו  שבכלי  המים  שיירי  שכל  כדי  הכלי  את 

משום שהמים שבכלי נטמאו.

ביאורים: בספר טהרת המים מערכת ר' אות טו' הביא ששמע בשם 
הם  ידיים  נטילת  לאחר  בכלי  הנשארים  שהמים  יבוק  מעבר  ספר 
נטמאים משום ניצוק חיבור והוא תמה על דבריו הרי בזוהר מבואר 
בהם  שנטלו  ומה  ברוך  נקראים  ידיו  נוטל  שמהם  שבכלי  שהמים 
נקראים ארור ואם ניצוק חיבור אז כל המים נטמאו, זאת ועוד איך 
נוטל ליד השניה הרי המים נטמאו, וסיים שטעמו של מעבר יבוק 
רק לגבי אבל שהמנהג לשפוך את כל המים שבכלי כיון שנאספו 
כל הרוחות והטומאה בידיו ולכן שופכים את כל המים ואכן בספר 
מעבר יבוק מאמר ב' פרק לה' מפורש כך. ובספר לשעה ולדורות 
עמ' פח' כתב שזה המקור למנהג להפוך את הכלי כשיוצאים מבית 

הקברות כדי שכל המים ישפכו מהכלי. 

שְָׁגָגה. )במדבר פרק לה(. ה ֶנֶפׁש בִּ ה רֵֹצַח ַמכֵּ ְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס שָׁמָּ  ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט תִּ

ההורג נפש בשוגג גולה לערי מקלט | כל ההורג בשגגה גולה ממדינה שהרג בה לערי מקלט, 
ומצות עשה להגלותו, שנאמר "וישב בה עד מות הכהן הגדול". והוזהרו בית דין שלא יקחו כופר 
מן הרוצח בשגגה כדי לישב בעירו, שנאמר "ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו.” )רמב"ם פ"ה 
)ועי' מכות יא. מידי גלות קא מכפרא, ובתו' ד"ה מידי,  מהלכות רוצח ה"א(. הגלות מכפרת על ההורג נפש בשגגה 

ובריטב"א שם דוודאי גלות מכפרת(.  וביאר בספר החינוך )מצוה ת"י( לפי שעון הרציחה חמור עד מאד שבה 

השחתת העולם, עד שאמרו זכרונם לברכה  שההורג נפש מזיד אפילו עשה כל המצוות אינו ניצול 
מן הדין, שנאמר(משלי כח יז) "אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס, ולא ימלט", ולכן ראוי למי שהרג 
אפילו שוגג מכיון שבאת תקלה גדולה כזו על ידו, שיצטער עליה צער גלות ששקול כמעט כצער 
ועוד יש תיקון העולם  זרים.  ימיו עם  מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ושוכן כל 
במצוה, כמו שביאר הכתוב שינצל עם זה מיד גואל הדם לבל יהרגנו על לא חמס בכפיו שהרי 
שוגג היה. ועוד תועלת בדבר לבלי יראו קרובי המוכה הרוצח לעיניהם תמיד במקום שנעשתה 

הרעה, וכל דרכי התורה נועם.
גלות בזמן הזה להורג נפש בשגגה | בזמן הזה אין גלות נוהגת, שאין עכשיו ערי מקלט ולהיכן 
יגלה? שהרי ערי מקלט כבר הן מפורשות, ואין להוסיף עליהן, ואין לעשותן בחוץ לארץ, והן 
צריכות לכהן גדול )תשובות הגאונים שערי צדק ח"ה ש"ז סי' לח(, ועוד שכשם שאין דנים דיני נפשות בזמן 
הזה, כך אין דנים דיני גלות )עי' ספר החינוך מצוה תי ומנחת חינוך שם ועי' ישועות ישראל חושן משפט סי' ב(. וכך כתב 
האור זרוע )ח"א סי' קיב( בשם רב שרירא גאון, שההורג נפש בזמן הזה אין בידינו לעשות לו מאומה 

ולא להגלותו. 
נפש מישראל,  וגרם לאבדן  הנוהג ברכב   | נהג הנוסע במהירות מופרזת נחשב לרוצח במזיד 
מחמת שנהג במהירות מופרזת, או מפני שלא ציית לתמרור, או שעבר עבירה אחרת על חוקי 
התנועה, הרי שגגתו עולה זדון... וכמו שכתב כיוצא בזה בשו"ת הרא"ש )כלל קא סימן ה(, שהרוכב 
לעמוד  יוכל  לא  הולכים, שמא  או  רוכבים  אדם  בני  שיש  במקום  לרוץ  רשות  לו  אין  סוס  על 
במהירות  ברכב  בנוהג  וכל שכן  הוא...  בגופו  ומזיק  הוא  פושע  והזיק  רץ  ואם  בכך,  כשירצה 
מופרזת שהסכנה הרבה יותר רצינית, שאין באפשרותו לעצור המכונית מיד כשירצה, אשר אם 
עבר ורמס וטרף ואין מציל, וכן כל כיוצא בזה. וראה עוד בתשובת הרדב"ז... שההולך במרוצה 
וכלי משחית בידו ופגע בחבירו בלי כוונה והרגו, הוי כשוגג הקרוב למזיד, שאין הגלות לערי 
מקלט מכפרת עליו כדין שאר מי שרצח נפש בשגגה, שהרי היה לו להיזהר מאוד ללכת בנחת, 
כיון שכלי משחית בידו ועלול לגרום להריגת אדם. והוא הדין לנידון דידן, שהרכב הוא כלי 
במתינות כראוי,   6 קטלני ביותר, ועלול מאוד לפגוע ולסכן חיי אדם. ומי שלא נזהר לנהוג 
ואם הוא כהן נפסל לדוכן. כי  נחשב הדבר לפשיעה, וקרוב למזיד הוא, וכהורג בידים הוא, 
הדבר ברור שאין לחלק בזה בין ההורג במו ידיו, לבין רוצח על ידי בעיטה ברגליו, או בגופו, 

שדרך הכתוב לדבר בהווה... )שו"ת יחוו"ד ח"ה סימן טז(.
בעל תשובה יגלה ממקומו | כתב הרמב"ם: מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם 
בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. ומשנה שמו, כלומר: 
אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה 
ממקומו, שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח. )פרק שני מהלכות 

תשובה ה"ד(.

הגולה ממקומו יכוון לכפרת עוונותיו ויועיל לו |  אם הוצרך אדם להיות גולה, או בשביל התורה, 
או שהולך בדרכים בעבור פרנסתו כדרך התגרים, טוב לגבר שיכון וישפוך שיחה שיהא חשוב 
לו הדרך ההיא בשביל גלות, ושהוא מקבל גזירת השמים באהבה, להיות גולה לכפרת עוונות... 
ואם לא יזדמן לו בגזירת שמים לילך בדרכים, יש שעוקר דירתו מבית לבית וחשוב גלות ויכוון 
לזה, שהרי אמרו )פסיקתא דרב כהנא פכ''ט( שמה שאנו גולים בחג מבית לסכה הוא לנו לגלות מכפרת 
עון. ולזה יכון גם כן כשהולך מביתו לבית הכנסת או לבית המדרש, וקשה עליו מאד ביום סגריר 
ונושא הצנ''ה, או שיושב כל הלילה בבית המדרש ואינו מיושב בישיבתו ובשכיבתו כמו בביתו, 
יקבל באהבה ויעשה בשמחה, ויכוון שיהא גלות מכפרת עון. וכן בערבי פסחים שמפנים הבתים 
בעבור בדיקת החמץ ומושיבים את הבעל הבית בין תנור וכירים יקבל באהבה ויכון שיהא גלות 
בין  בין לדבר מצוה  וטלטול שהוא מוכרח לעשות  בזה על כל דהוא דרך  כיוצא  וכל  מכפרת, 
לצורך פרנסתו יכוון ויבקש שיהא חשוב לגלות מכפרת עוון, כמו שאמרו )קהלת רבה ז כז( מה לי כל 
נפש מה לי מקצת נפש, כן הדבר הזה, מה לי גלות גדול מה לי גלות מועט, הכל עולה לחשבון, 

ובלבד שיכון לבו לכך ולקבולינהו באהבה רבה )פלא יועץ ערך גלות(.
מעשה לשבת | מספרים על רבינו שלמה בן גבירול זיע"א, שהיה אדם גדול וחכם בכל החכמות 
ואף בתכונה, ופילוסוף אלקי ומדקדק ומשורר גדול וחכם, וזה היה בימי הרב יצחק אלפסי הרי"ף 
שנפטר בשנת ד' אלפים תתס"ג, ורבי שלמה נהרג על ידי איש נכרי אחד, שבראותו את חכמתו 
הגדולה נתקנא בו, וזימן אותו במרמה לתוך ביתו והרגו בחשאי בתוך ביתו, וקבר אותו תחת עץ 
תאנה אחד, כדי שלא יוודע הדבר לאיש. לימים הוציא האילן תאנים יפות כל כך, והיה הדבר 
לפלא, נטל הנכרי מן התאנים האלו, והביא אותם דורון למלך, כשראה המלך תאנים יפות כל 
כך, תמה תמיהה גדולה וכן על זה שגדלו שלא בזמנם. פתח תאנה אחת כדי לאוכלה וטעם בה 
טעם דם, תמה המלך ואמר אין זה דבר של מה בכך, וביקש מהנוכרי שהביאם שיסביר לו פשר 
הענין, ואם לא יגיד לו הרי הוא מתחייב בנפשו. סיפר לו הלה את כל האמת, ומיד ציוה המלך 
לתלותו על גבי עץ התאנה, כן יאבדו כל אויביך ה'. מן הסיפור הזה אנו למדים, שכל ההורג 
נפש את מישראל במזיד, הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות שייהרג, ולמי שהרג בשוגג מסבב סיבות 

שייצא לגלות.

'גלות'



רחשים מוזרים נשמעו באישון לילה בעליית גג ביתו של הגה”ק רבי נתן 
אדלר, בעיר בוסקוביץ’ )היום בצ’כיה(. רבי נתן אדלר המכונה בהערצה “הנשר 

הגדול” )אדלר, ביידיש = נשר( ישב ולמד עם תלמידו הנאמן רבי משה סופר, 
שלימים נודע בקהילות ישראל בכינויו הקדוש: “החתם סופר”.

כדי להבין את המשך הסיפור עלינו להקדים הקדמה קצרה: באותם הימים 
בגרמניה, לימוד חכמת הנסתר )תורת הקבלה( לא היה מצוי כמעט בין חכמי 
אשכנז. רבי נתן שהיה ענק בחכמת הנסתר ונהג בכל מנהגיו על פי דברי 

הזוהר הק’ והאריז”ל, היה נראה כמשונה בעיני היהודים עמי הארצות שגרו 
בסביבתו, הם חשבו אותו למוזר ולכן ציערוהו והציקו לו רבות.

גם כעת סבר רבי נתן שאחד מאותם בריונים מבקש להציק לו, ולכן שלח את 
תלמידו, רבי משה, שנודע לגיבור בגופו, שיעלה לעליית הגג ויראה במה 

דברים אמורים. רבי משה עלה בלאט לעליית הגג, שם היה בית כנסת קטן 
ובו ארון קודש וספר תורה זעיר שנכתב בקדושה ובטהרה לפי הוראותיו של 

רבי נתן אדלר. בבית כנסת זה התפלל רבי נתן לפי תורת הסוד עם כוונות 
וייחודים.

ספר התורה הקטן היה מעוטר בעיטורי זהב בפיתוחים נהדרים, וכעת עמד 
ליד ספר התורה לא אחר מאשר רבה של בוסקוביץ’, רבי שמואל הלוי 

קעלין, שנודע לימים על שם ספרו הגדול “מחצית השקל”, בידו פטיש קטן 
והוא עמל לפרק את עיטורי הזהב מספר התורה...

רבי משה כחכח בגרונו בעדינות, והרב הישיש הסתובב ופניו מלאות דמעות. 
הוא סימן לרבי משה לגשת אליו בלאט. “נודע לי”, לחש הרב הישיש, 

“שאינשי דלא מעלי הלשינו על רבי נתן שבידו תכשיטי זהב וכסף. כידוע 
לך”, הסביר ה”מחצית השקל” לרבי משה, “הימים ימי מלחמה והשלטונות 

גזרו שהמחזיק תכשיטי זהב וכסף בביתו – אחת דתו להמית.
“אין רצוני שרבי נתן יצטער בשל כך, ולכן החלטתי להסתכן אף שאולי 

יחשדוני כגנב, ולבוא בשקט להסיר את עיטורי הספר עד יעבור זעם, ובלבד 
שרבי נתן לא ידע שהלשינו עליו. אף ממך”, התחנן רבי שמואל הלוי אל רבי 
משה, “מבקש אני בכל לשון לבל תספר לו ותצערו. תאמר לו שהעניין סודר 

ואני אשתדל להיות בשקט”. וכך אכן נעשה.
למחרת בבוקר בעת תפילת שחרית התפרצו לבית הכנסת פלוגת חיילים 

ובידם צו חיפוש ל”כלי הכסף” של הרב היהודי. אך לשווא עמלו, חיפושיהם 
העלו חרס, שכן ה”מחצית השקל” הקדימם בליל אמש. רבי נתן שאכן 
הצטער על קישוטי הספר שנעלמו, שמח על כך שחייו ניתנו לו במתנה.

פרק זמן חלף, הסכנה עברה, וה”מחצית השקל” הגיע שוב בחשאי להשיב 
את קישוטי הספר למקומם. הדבר נודע לשונאיו של רבי נתן, והם הלכו 
להלשין שוב על הרב היהודי, והפעם בסודיות גמורה, לבל ייוודע הדבר 

למאן-דהו והרב ישלם, חלילה וחס, בראשו.
בעיצומה של תפילת שחרית בעת שהספר היה מונח על הבימה ועיטורי הזהב 
נוצצים עליו, נשמעו פסיעות רגליהם של החיילים במדרגות. רבי נתן העמיד 

את תלמידו רבי משה ובידו הספר וציווה עליו לעמוד במרכז בית המדרש. 
אמר רבי נתן מה שאמר, החיילים נכנסו והפכו בחיפושיהם כל פינה, אך רבי 

משה והספר הפכו לרואה ואינו נראה...
שוב ניצל רבי נתן מעלילה שפלה. והשלטונות הבינו ששונאיו אך מחפשים 

לטפול עליו שקר, ופסקו מלהאמין להם.

א. משנכנס אב ממעטין בשמחה, לכן ישראל שיש לו דין ודברים עם גוי הרבי בעליית הגג
שיש  המזל  רוע  מפני  באב,  עשירי  עד  אלו,  בימים  איתו  מלדון  יתחמק 
חייב  יום  שהוא  יום  לכל  נלמד  זה  ומדין  אלו.  פורענות  בימי  לישראל 
בשביל אדם מסוים שארע לו בו דבר רע מאוד, או לכלל ישראל, שימנע 
ניתוח, ואפשר לדחותו אחר תשעה  וכן מי שצריך לעבור  זה.  מלדון ביום 
וכו',  בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס  כט.(  )דף  תענית  במסכת  )איתא   כן.  שיעשה  כדאי  באב 
בשמחה  ממעטין  אב  שמשנכנס  כשם  דרב:  משמיה  שילת  בר  שמואל  דרב  בריה  יהודה  רב  אמר 
 - נכרי  בהדי  דינא  ליה  דאית  ישראל  בר  הלכך,  פפא:  רב  אמר  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס  כך   -
ה  )פרק  הרמב"ם,  פסקו  וכן  מזליה.  דבריא  באדר  נפשיה  ולימצי  מזליה,  דריע  באב  מיניה  לישתמיט 
שם,  התוספות  בדברי  ועיין  א(.  סעיף  תקנא  )סימן  ערוך  והשלחן  והטור  ו(,  הלכה  תעניות  מהלכות 
שכתב וז"ל: "אמר רב פפא הלכך וכו' - פירוש משום דאמר לעיל מגלגלין חובה ליום החייב". וכ"כ 
אין  שאמרו  גם  מזליה  דבריא  באדר  כו'.  מזליה  דריע  באב  וז"ל:  הגמרא,  דברי  לבאר  שם,  מהרש"א 
יום  לכל  שה"ה  לכאורה,  ומשמע  חובה".   ליום  וחובה  זכאי  ליום  זכות  מגלגלין  מ"מ  לישראל  מזל 
חייב כגון, שנעשה לו בו צרה וכד' יש לו ליזהר ביום זה שלא להתדיין עם הגוי, ולא רק בחודש אב. 
וכן כתב בספר גליוני יואל להגר"י הרצוג ז"ל )ע' קד - ה(: מכאן טעם למנהג שלא לעשות עסקים ביום 
פטירת ההורים, והיינו מש"כ בתוד"ה דאמר, משום דמגלגלין חובה ליום חייב, ואין לך יום חייב ממיתת 
קרובים, ואף נכון המנהג שנוהגין קצת לכבד במשקה ביום השנה, דהלא ריע מזליה ביום זה, וכל אחד 
מברך אותו בשעת שתייה שיקויים בו ויהפוך הקללה לברכה. ע"כ. ועיין שו"ת מנחת יצחק )ח"ו סי' קל"ה 
אות כ'(. ועיין למרן הגרע"י זצ"ל, בספרו הליכות עולם ח"ב עמ' קלד, שכתב שמי שצריך לעבור ניתוח, 
שלא יקבע אותו לימים אלו,  שמזל ישראל בימים אלו רע מאוד, ואם נקבע כבר שישתדל לדחותו. עיי"ש(.
אומרים  ויש  באב.  ט'  עד אחר  היינו  רע,  מזלו  אב  ב. מה שאמרו שחודש 
עד ט"ו באב. ויש אומרים שהכוונה על כל חודש אב כולו. והעיקר להלכה 
שאחר ט' באב כבר אין מזלו רע. )הנה המגן אברהם )סימן תקנא סק"ב( כתב בשם רבינו 
ירוחם )נתיב יח חלק ב( שדינא דגמרא הוא להשתמט מהגוי, עד ראש חודש אלול.  ולכאורה, כן  משמע 
)עיין בהגהות  בגמרא שמדברת על חודש אב בכללות, ולא חילקה בין לפני התענית לאחר התענית. 
ולפי מש"כ מחצית השקל  החתם סופר בשו"ע סק"ב, שכתב ע"ד המג"א, דאין ראיה מהגמ', עיי"ש. 
שם,  השקל  מחצית  וכ"כ  כהחת"ס(.  ודלא  מהגמ'  שהוכחנו  כמו  שכוונתו  לק"מ,  המג"א  דברי  לבאר 
וכן כתבו האליה רבה, והפרי מגדים באשל אברהם )סק"א(, וכ"כ מרן החיד"א במחזיק ברכה )סק"א(, 
והוסיף שכן משמע בחידושי הריטב"א שם,  דדין זה הוא כל החודש. עיי"ש.  ובספר קדושת לוי )סוף 
פרשת ואתחנן( כתב, שזהו עד ט"ו באב, וכ"כ הגר"י פלאג'י בספר יפה ללב ח"ב )סימן תקנא סק"ב(.  
עד  הוא  זה  שדין  משמע  ע"ב(,  עח  עמוד  יתרו  פרשת  שמות  ב,  )כרך  הקדוש  הזוהר  מדברי  ואומנם 
תשעה באב, וז"ל: " יעקב נטיל ברזא דיליה תרין ירחין ניס"ן ואיי"ר, ואתכליל איהו ברזא דסיון דאיהו 
תאומים, עשו נטיל ברזא דיליה תרין ירחין תמו"ז א"ב, ואיהו לא אשתכח ואתאביד דהא אלו"ל לאו 
יום אינון דיליה ולא יתיר ואתאביד ולא אשתכח". ע"כ.   ומשמע שאחר  דיליה הוא ואפילו א"ב ט' 
תרומת  לבעל  מהרא"י  מבאורי  להוכיח  יש  וכן  הנ"ל.  כהאחרונים  ודלא  רע,  ישראל  מזל  אין  באב  ט' 
הדשן )פר' מסעי(, שכתב לבאר עניין הזכרת התורה תאריך פטירתו של אהרן, וכתב וז"ל: וי"ל, משום 
דכתיב הכא וישמע הכנעני, ופי' רש"י דכאן לימדך דמיתת אהרן הוא השמועה שנסתלקו ענני הכבוד 
וכסבור נתנה רשות להלחם. ורמז נמי כאן, שבשביל כך רצה להלחם, לפי שהיה בחודש אב בתחלתו, 
ובאותו חודש ריע מזליה דישראל כדאיתא בפ' בתרא דתענית לשתמיט מיני' מירח דאב, ר"ל עד לאחר 
תשעה באב מסתמא עכ"ל.  ומבואר שנקט בפשטות דכוונת הגמ' רק עד אחרי ט' באב וצ"ע. וכ"כ עוד 
אחרונים, וכן הכריעו להלכה, הבא"ח ) שנה א, פרשת דברים סעיף א(, והחזו"ע עמ' קסו. וכן הלכה(.

האם מותר לשמוח בימים אלו?
היינו  בשמחה,  ממעטין  רז"ל  שאמרו  שמה  מפרשים  יש  ג. 
וסוברים  כך  על  שחולקים  ויש  אלו.  בימים  כלל  לשמוח  שאין 
מעט. לשמוח  יכול  אך  מהרגלו,  למעט  הוא  בשמחה,  שממעטין 
ב(, עמוד  ה  )דף  מגילה  מסכת  תוספות  עיין  בשמחה,  ממעטין  השו"ע  שכתב  מה  הנה 
וז"ל:  בשמחה.   שממעטין  גשמים,  על  ציבור  תענית  לעניין  שכתבו  ממעטין  ד"ה 
לפרש  אין  אבל  בו  שמארסין  באב  מתשעה  וחמירי  כלל  ששים  יהו  שלא  לומר  רוצה 
ע"כ. ממעט.  קורא  הוא  מה  השיעור  לפרש  לו  היה  כן  דאם  קצת  ששים  אבל  ממעטין 
שממעטין  שכתוב   אב,  בחודש  שה"ה  התוס'  מדברי  ללמוד  שכתב  תקנא,   סימן  אברהם  מגן  ועיין 
רבה.  והאליה  ס"א,  השולחן  וערוך  השקל,  המחצית  וכ"כ  כלל.  בו  שמחין  שאין  היינו  בשמחה,  
ע"א(  מ"ג  )דף  החולץ  בפרק  דלהתוספות  שכתב,  א(  ס"ק  תקנא  )סימן  הציון  שער  ועיין 
חודש  מראש  מותר  שמחה  שהם  חופה  צרכי  לקנות  דאפילו  להו,  וסבירא  זה  על  דחולקים 
בשאר  לנהוג  שדרכו  ממה  שימעט  הוא  ומתן,  במשא  ממעטין  דקאמר  והא  והלאה,  אב 
זה. כעין  כן  גם  הוא  בשמחה,  ממעטין  דקאמר  מה  לענין  הדין  דהוא  אפשר  כן  אם  הימים, 

איסור משא ומתן של שמחה
של  ובנטיעה  ובבנין  שמחה,  של  ומתן  במשא  ממעטין  אב  משנכנס  ד. 
או  הפסד,  במקום  וכן  התירו,  שמחה  של  שאינו  ומתן  ומשא  שמחה, 
העם ממעטין  הזה  הזמן  קודם  "תניא  איתא,  ע"א(  מג  )דף  יבמות  מסכת  )בגמרא  מצווה.  בצורך 
אירוסין".   סעודת  עושין  ואין  כונסין,  לא  אבל  ומארסין  ולנטוע  מלבנות  ומליתן  מלישא  בעסקיהם 
באב.  תשעה  בו  שחל  שבוע  קודם  שהכוונה  ופרש"י:  דקודם,  קודם  היא  שהכוונה  הגמרא,  ומבארת 
רמד(  עמ'  שעוועל  מהדו'  מתני'  ד"ה  ישנה  אבילות  )ענין  האדם  תורת  בספר  הרמב"ן  וכתב 
תקנא. סימן  חיים  אורח  יוסף  הבית  וכ"כ  התענית.  עד  חודש  מראש  כלומר  הזה  לזמן  קודם 
משא  דווקא  הוא  האם  אב,  מר"ח  בו  שממעטין  ומתן  המשא  מהו  הראשונים,  נחלקו  והנה 
"דיש  כתבו,   ומליתן'  'מלישא  בד"ה  שם  התוספות  ומתן.  משא  כל  או  שמחה,  של  ומתן 
אלא  אסר  דלא  נראה,  ואין  חופה.  צרכי  כגון  שמחה,  של  דוקא  היינו  ומתן  דמשא  מפרשים 
עיי"ש. ימים.  מבשאר  יותר  שימעטו  אסר  קא  ומתן  משא  דריבוי  ונראה  עצמה,  סעודה 
נראה מדברי  וכן  סימן תקכא(,  א  )חלק  וכן משמע בשו"ת הרשב"א  וכן כתב בתוספות הרא"ש שם,   
הטור )סימן תקנא(.ועוד. אומנם בתוספות ישנים יבמות שם מבואר דהיינו דוקא משא ומתן של שמחה 
וכן מבואר וכן כתבו רבינו פרץ שם, והארחות חיים )הלכות תשעה באב סימן ג(, ותוספות מהר"ם, וכן 
כתב הלחם משנה )פרק ג מהלכות תעניות הלכה ח( בביאור דעת הרמב"ם, וכן כתבו התוספות מגילה 
ע"ב(,  )יד  תענית  במסכת  גשמים,  על  תענית  לגבי  מהגמ'  כן   והוכיחו  ועוד,  ד"ה ממעטין(,  ע"ב,  )ה 
וז"ל: כתב,  ב  סעיף  שם  והשו"ע  עיי"ש.  בזה  האריך  תקנא(  )סימן  בב"י   ומרן 
או  לבנו   חתנות  בית  כגון  שמחה,  של  ובבנין  ובמתן,  במשא  ממעטים  התענית  עד  "מר"ח 
לצל  שנוטעים  מלכים  של  אבורנקי  כגון  שמחה,  של  ובנטיעה  וכיור,  ציור  של  בנין 
שהוא  פי  על  אף  ליפול,  נוטה  כותלו  היה  ואם  אהלים,  ומיני  הדס  מיני  או  בצלו  להסתופף 
ע"כ.  דתענית(,  ספ"ק  )ר"ן  שרי(  הכל  מצוה  ולצורך  )רמ"א,  לבנות,  מותר  שמחה  של 
ומתן,  "במשא  כתב,  מותר, שהרי  ומתן שאינו של שמחה  אם משא  להסתפק  יש  השו"ע  מרן  ובדברי 
בנין. על  רק  או  ומתן  משא  על  גם  הולך  שמחה  של  מש"כ  אם  מבואר  ולא  שמחה",  של  ובבנין 
והמגן אברהם ס"ק ז' כתב, שדברי השו"ע הם גם על משא ומתן שדווקא של שמחה נאסר ולא אחר.
כ(, לגבי עשיית מלאכה בתשעה באב  )בסימן תקנד סעיף  ועיין בדבריו שכתב להעיר מדברי השו"ע 
שכתב, "ובמקום שנהגו לעשות, מותר אלא שממעט שאפילו משנכנס אב ממעטין מלישא וליתן", והעיר 
שלכאורה משמע דעתו שממעטין בכל משא ומתן, ונלענ"ד שאין זה סתירה, שהרי המעיין בב"י יראה 

'המועדים כהלכתם'
הלכות חודש אב
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שמקור דברי מרן הללו הם מדברי הרשב"א בתשובה )ח"א סימן 
תקכ"א(, ושם דעת הרשב"א נוטה כהראשונים שכתבו למעט בכל 
משא ומתן, והבית יוסף העתיק לשונו, ועל כרחך י"ל, דאין הוא 
סובר כהרשב"א שהרי כבר כתב שאין המנהג כן, וא"כ שפיר י"ל 
זו שסובר כך, ועוד אפ"ל, שכוונת השו"ע,  דאין לדקדק מלשון 
שאם מצינו דין של מיעוט במשא ומתן "של שמחה" כבר מר"ח 
אב, א"כ ביום ט' באב עצמו ודאי שראוי למעט בכל משא ומתן.
בערוך  בספר  נפשי  שאהבה  את  ומצאתי 
וז"ל: שכתב  כ(  סעיף  תקנד  )סימן  השולחן 
ומתן  במשא  שממעטין  אלא  מותר  לעשות  שנהגו  "ובמקום 
בסי'  כמ"ש  ומתן  במשא  ממעטין  אב  משנכנס  אפילו  שהרי 
של  ומתן  משא  אלא  דאינו  שם  מ"ש  לפי  ואפילו  תקנ"א 
ע"כ.   ומתן.  משא  בכל  דממעטין  וודאי  בט"ב  מ"מ  שמחה 
שכוונתו  השו"ע,  בדברי  כמשנ"ת  להדיא  מדבריו  ומבואר 
א"כ  אב,  מר"ח  שמחה  של  ומתן  במשא  ממעטין  שאם 
ושמחתי  ומתן.  משא  כל  נמעט  עצמו  באב  ט'  שביום  ודאי 
בסימן  ערוה"ש  מש"כ  )ועיין  גדולים.  לדעת  שכוונתי 
וי"ל(. כאן.  כוונתו  וצ"ב  מו"מ,  כל  לאסור  ד,  סעיף  תקנא, 
  ולהלכה כתבו האחרונים, שיש למעט רק במו"מ של שמחה, וכ"כ 
במו"מ  סק"ז, בדעת הרמ"א שדעתו להקל  הפמ"ג אשל אברהם 
שלא של שמחה, והחיי אדם )כלל קלג סימן י(, והמשנה ברורה 
)דברים  הגאון הבא"ח  פסק  וכן  להקל,  יא(, כתב שהמנהג  )ס"ק 
חזו"ע  הבהיר  בספרו  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  פסק  וכן  ח(,  אות 
עמ' קסז, ובתורת המועדים עמ' קמא, והוסיף שם, ששמע מאביו 
רהיטים  מלהביא  שימנע  עדיף  מקום  שמכל  זצ"ל,  הגר"ע  מרן 
חדשים לביתו, אבל מעיקר הדין מותר. ומ"מ בחזו"ע לא ציין כן.

משא ומתן המותר
להוסיף  ואין  איסור,  בו  שנהגו  מה  אלא  לנו  אין  מקום,  ומכל 
כיוון  שמחה,  לידי  שמביאים  דברים  לאסור  עצמנו  מדעת 
הספר,  )בסוף  מרדכי  לבושי  בשו"ת  וכ"כ  סוף,  לדבר  שאין 
)ח"ג  משה  אגרות  בשו"ת  שכתב  כמו  ודלא  קפה(,  סימן 
שאר  או  ספרים  ארון  לקנות  שלא  להחמיר  פב(,  סימן  או"ח 
חדשים.  בגדים  לעניין  שמצינו  וכמו  שמשמחים,  הבית  קישוטי 
עלה. להוסיף  דלא  והבו  כמשנ"ת,  מוכרח  אינו  וזה  ע"כ. 
ימנע  אם  האבד,  ודבר  הפסד  חשש  יש  דאם  האחרונים,  וכתבו 
מקניית אותו דבר עד אחר ט' באב, מותר לו לקנות שבמקרה זה לא 
ממעטין. וכ"כ  הט"ז סק"ב, והקורבן נתנאל )פ"ק דתענית אות ש(, 
וכן מוכח מדברי מהר"י מברונא  )סימן י(, וכן פסק המשנ"ב )ס"ק 
יג(, וכן העלה מרן בחזו"ע עמ' קסז, ודלא כהאחרונים שהחמירו.

סיכום ההלכות העולות מהנ"ל
באב,  ט'  יום  ועד  אב  חודש  ראש  מיום  ה. 
קניית  כגון:  ומתן של שמחה,  ממעטים במשא 
רהיטים  וכן  וזהב,  כסף  תכשיטי  חופה,  צרכי 
בית  לבנות  ואין  והכלה.  החתן  לבית  חדשים 
או  הרווחה  לצורך  בית  או  שמתחתן,  לבנו 
ביתו  את  ולצבוע  מלסוד  להימנע  יש  וכן  נוי, 
דברים  מקניית  להימנע  ועדיף  אלו,  בימים 
חומרא.  אלא  זה  אין  אך  אותו,  שמשמחים 
דהיינו  שאינו של שמחה,  ומתן  משא  ו.אומנם 
שלו  לצורך  אלא  וכלה,  חתן  לצורך  שאינו 
ורוצה  קטן  בבית  הגר  וכגון,  משפחתו,  או 
להרחיב  דירתו לצורך מגורים לו ולמשפחתו, 
מותר מפני שאינו בונה לשמחה בעלמא, אלא 
שיש  ישראל  בארץ  שכן  וכל  מהותי.  לצורך 
מצווה להתיישב בה, ושקולה כנגד כל המצוות 
קסז(. עמ'  חזו"ע  וע"ע  באריכות.  לעיל  )נתבאר  שבתורה. 
ליפול  הנוטה  רעוע,  בבית  גר  אם  וכן  ז. 
הוא  ואפילו  לבנותו,  שמותר  וכדומה, 
קמג(. עמ'  המועדים  )תורת  שמחה.  של  בניין 
ח. מותר להיכנס בימים אלה לדירה חדשה, אם 
עושה כן לצורך מגורים הכרחיים, ולא לנוי או 
נרווחה בעלמא. ויעשו חנוכת בית עם מגדנות, 
יברך שהחיינו  הימים  ואחר תשעת  בשר,  ללא 
על בגד חדש, ויכוון על הבית. )כ"כ החזו"ע עמ' קסח(.
שיעבור  עד  מלקנות  שיתעכב  מחמת  אם  ט. 
לקנותו,  שמעוניין  דבר  אותו  יתייקר  באב,  ט' 

שהם  וכדומה,  רהיטים,  דירה,  מכונית,  כגון: 
מותר  לגמרי,  שיפסידו  או  מוזל,  במחיר  כעת 
לעיל( )נתבאר  אלו.  בימים  אף  לכתחילה  לקנותו 
מכונת  מקרר,  כגון:  שימושים,  בית  כלי  י. 
צריך  אם  וכדומה,  תנור,  מזגן,  כביסה, 
באב. ט'  ערב  עד  לקנותם  מותר  עתה  להם 
מצווה,  לצורך  ספרים  לקנות  מותר  יא. 
אינן  ואם  קודש.  של  ספרים  ארון  וכן 
קסח( עמ'  )חזו"ע  להימנע.  עדיף  מצווה,  לצורך 
של  נטיעות  אלה  בימים  לנטוע  אין  יב. 
לנוי,  העשויים  ונטיעות  ופרחים  שמחה, 
הם  אם  ורק  לנוטעם.  מותר  הדין  מעיקר 
שמחה  לידי  ממש  ומביאים  מאוד  מיוחדים 
לג( סי'  ח"א  עזרא,  שערי  שו"ת  שם,  )שו"ע  לנוטעם.  אין 

קניית ותפירת בגדים חדשים
בגדים  מקניית  להימנע  יש  אלו  בימים  יג. 
שמביאים  מפני  חדשות,  נעליים  או  חדשים 
שאינם  בגדים  מקום  ומכל  לשמחה. 
וכדומה,  בית  נעלי  או  גרביים  כגון:  חשובים 
ב(. סעיף  כו  פרק  ח"ג,  לציון  )אור  לקנות.  מותר 
אלו,  בימים  חדשים  בגדים  לתפור  אסור  יד. 
ואומן  ולסרוג,   רקמה,  לתפור  אסור  וכן 
שחל  שבוע  עד  להתיר  יש  בכך,  שפרנסתו 
או  שנקרע,  ישן  בגד  לתפור  ומותר  בו, 
רז(. עמ'  )חזו"ע  מהבגד.  שנפלו  כפתורים 

חודש  לפני  התפירה  את  התחיל  אם  טו. 
לתפור,  להמשיך  להקל  אפשר  אב, 
לציון(. )אור  שמחה.  כך  כל  בזה  שאין  משום 
טז. נערות הלומדות תפירה בבית ספר, ורוצות 
הלימודים,  סדר  את  לשנות  ולא  בזה  להמשיך 
מותר להם, וכן אשה שנרגעת על ידי תפירה מותר 
)חזו"ע עמ' רט(. לה לתפור, שאין לה בזה שמחה.  

אכילת בשר 
מאכילת  אלו  בימים  להימנע  ישראל  מנהג  יז. 
ועדות  והספרדים  ירושלים  ומנהג  בשר, 
עד  אב,  חודש  ראש  שאחר  מיום  החל  המזרח, 
להחמיר  האשכנזים,  ומנהג  באב.  עשירי  יום 
אסור.   כן  גם  עוף  ובשר  אב.  חודש  בראש  אף 
אב,  חודש  ראש  שאחר  בשבתות  מקום  ומכל 
מותר לאכול, ואסור להחמיר בזה מפני שמזלזל 
תבשיל  לאכול  מותר  הדין  שבת.ומן  בכבוד 
שנתבשל בו בשר, ומכל מקום המנהג להחמיר 
באותו  אפילו  בשר,  בה  שנתבשל  וקדירה  בזה. 
קעב( עמ'  )חזו"ע  לכתחילה.  בה  לבשל  מותר  יום, 
לשתותה  מותר  בשרית,  עוף  מרק  אבקת  טז. 
וכן  האיסור.  בכלל  ואינה  חמים,  מים  עם 
קעד( עמ'  )חזו"ע  לשתותו.  מותר  יין  של  חומץ 
ר"ח  אחר  גם  בשר  לקטנים  לתת  מותר  יז. 
לעולם,  חולשה  ירדה  הזה  שבזמן  אב,מכיוון 
לגיל  הגיע  ואם  לחינוך,  הגיעו  אם  ואפילו 
יאכל  שלא  להחמיר  טוב  שנה,  עשרה  שתים 
קצ(. עמ'  )חזו"ע  אלה.  בימים  בשר  מאכלי 
חולה  וכן  ללידתה,  שלושים  בתוך  יולדת  יח. 
שאין בו סכנה, או מעוברות ומניקות שמרגישות 
צורך לאכול בשר, וכן מי שחלש וקשה לו ללא 

קצג(. עמ'  )חזו"ע  בשר.  לאכול  להם  מותר  בשר,  אכילת 
של   תבשילים  שבת  בערב  לטעום  מותר  יט. 
קעו(. עמ'  )חזו"ע  שבת.  לכבוד  שמבשלים  בשר, 
שנשאר  הבשר  את  לאכול  מותר  הדין  מעיקר  כ. 
מסעודות השבת, ומכל מקום עדיף להימנע מכך ויאכיל 
שומן,  או  בשר  בתבשיל  אין  ואם  הקטנים,  בניו  את 
קעז(. עמ'  )חזו"ע  לאוכלו.  מותר  בשר  עם  שנתבשל  אף 
הבן,  פדיון  מילה,  ברית  כגון:  מצווה,  סעודת  כא. 
סיום  וכן  בזמנה,  מצווה  בר  בזמנם,  שלא  אפילו 
מסכת, מותר לאכול בשר, ולהזמין את רעיו וקרוביו, 
ומכל מקום ההולכים לסעודה זו רק בשביל למלאות 
בעבירה.  הבאה  מצווה  כעושים  הם  הרי  תאוותם, 
להימנע,  עדיף  בזמנה,  שאינה  מצווה   בר  וסעודת 
תורה. דברי  שאומרים  כל  מותר  ברירה  וכשאין 
 )חזו"ע עמ' קצז, קצח. ומש"כ לגבי בר מצווה שלא בזמנה, עיין בחזו"ע 
בכל  לאסור  כתב  קצד  עמ'  המועדים  ובתורת  בזה,  דעתו  נתבררה  ולא 
רכה  סי'  קנח, כתב להקל, מג"א  ובספר כה"ח ס"ק  בזמנה,  מקרה, שלא 
ומ"מ  מצווה,  סעודת  הוי  תורה  דברי  שכשאומר  כתבו  היש"ש,  בשם 
כתב בשו"ת דברי יציב ח"ב או"ח סי' רלט, שיש להימנע מכך עיי"ש (.
כב. הרוצה לסיים מסכת בתוך ימים אלו, אף אם מכוין 
זאת לימים אלו, מותר לעשות סעודה, ולאכול בה בשר, 
לסיים  למהר  מותר  וכן  תמיד,  בכך  רגיל  שאינו  אף 
מסכת, ע"מ שיחול הסיום בימים אלן. אומנם לחלק 
מסכת בין כמה אנשים על מנת שיסיימו ויעשו סעודה 
עם בשר, אין לעשות כן. )עיין היטב בדברי החזו"ע עמ' קצט, ועוד(.
נחשבת  הסעודה  אין  יצחק,  ברית  הנקרא  המילה  ליל  כג. 
קצז(. עמ'  )חזו"ע  בשר.  לאכול  שנתיר  כך  כל  למצווה 

שתיית יין
אף  להקל  שנהגו  יש  מנהגים,  יש  יין  בשתיית 
בשבוע שחל בו תשעה באב, וכך נהגו כמה קהילות 
ירושלים  מנהג  וכן  המזרח,  ועדות  מהספרדים 
ויש  בו,  שחל  בשבוע  בזה  שהחמירו  ויש  עיה"ק. 
תע"ב.  והמחמיר  חודש.  מראש  אף  שהחמירו 
עוף  בבשר  וה"ה  ט(,  סעיף  תקנא  )סימן  בשו"ע  מרן  כתב  )כן 
בימי  בשר  מאכילת  להימנע  הראשונים,  שהנהיגו  מנהג  וזה  עיי"ש. 
שבשלושת  החול  ימות  בכל  בזה  שהחמירו  יש  החורבן.  על  האבלות 
ודעת  באב,  תשעה  בו  שחל  בשבוע  בזה  שהחמירו  ויש  השבועות, 
הימים. בתשעת  מבשר  להימנע  הנכון  שהמנהג  הראשונים,  רוב 
צום  שלפני  המפסקת  בסעודה  רק  ב(,  כו,  )תענית  המשנה  שמדין  ואף 
להחמיר  הראשונים  נהגו  יין,  ולשתות  בשר  לאכול  אסור  באב  תשעה 
על עצמם ולהימנע מאכילת בשר ושתיית יין בימים אלו, מפני שהבשר 
ממעטים  אב  "משנכנס  חכמים  ואמרו  משמחים,  כמאכלים  ידועים  והיין 
בשר  את  יותר  מעלים  אין  המקדש  בית  חורבן  שאחר  ועוד,  בשמחה". 
שבעקבות  ראוי  והיה  היין.  את  עליו  מנסכים  ואין  המזבח,  על  הזבחים 
עד  יין  ושתיית  בשר  מאכילת  לחלוטין  נימנע  אנו  גם  הבית  חורבן 
ס,  )ב"ב  זו  בגזירה  לעמוד  יכולים  אנו  שאין  אלא  המקדש,  בית  שיבנה 
בזה. להחמיר  מקום  יש  החורבן  על  לאבלות  שנקבעו  בימים  אבל  ב(. 
כל  יין  לשתות  ולא  בשר  לאכול  שלא  אשכנז  מנהג  למעשה,  והלכה 
רוב  ולמנהג  האר"י.  נהג  וכן  אב,  חודש  ראש  כולל  הימים,  תשעת 
ומסיום  חודש,  בראש  יין  ולשתות  בשר  לאכול  מותר  הספרדים, 
ואף  קכה(.  כה"ח  נח;  תקנא,  )מ"ב  האיסור  מתחיל  חודש  ראש  יום 
לאכול  שלא  מחמירים  המקדש,  בית  נשרף  שבו  באב,  עשירי  ביום 
ורוב  עשירי,  יום  חצות  עד  מחמירים  האשכנזים  יין.  ולשתות  בשר 
י(. כה"ח  א,  תקנח,  ורמ"א  )שו"ע  באב  עשירי  יום  סיום  עד  הספרדים 
בשר  אוכלים  אלא  בזה,  להחמיר  שלא  תימן,  יהודי  ומנהג 
תשעה  צום  שלפני  מפסקת  בסעודה  ורק  יין,  ושותים 
המשנה(. כדין  יין,  ושתיית  בשר  מאכילת  נמנעים  באב 


