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הלכות תשעת הימים
להלן עיקרי ההלכות לתשעת הימים (הלכות שבת חזון יפורסמו בנפרד)
ההלכות הם לפי מנהג אשכנז ומתייחסים למקרים רגילים ולאנשים בריאים .במקרה שיש צרכים
מיוחדים ניתן להתייעץ איתי.
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משנכנס אב ממעטים בשמחה.
יש להיזהר יותר מדברי סכנה.
אין לנגן או לשמוע כלי נגינה.
אין לראות סרטים עם מוסיקה וסרטים משעשעים ,אך ניתן לראות סרטים חינוכיים.
מותר לצאת לארוחת ערב עם חברים ,כל עוד האווירה היא לא אווירה של בילוי .מטבע
הדברים ,כאשר יש מספר רב של אנשים יש אווירה של בילוי.
אין להסתפר ולהתגלח.
אין לכבס ,ואפילו כדי להשתמש לאחר תשעת הימים ,אלא אם כן אין דבר אחר ללבוש.
בגד שהתלכלך ונהיה בו כתם מותר להסיר את הכתם על ידי ניקוי מקומי.
בגדי תינוקות וילדים קטנים מותר לכבס לפי הצורך.
אין ללבוש בגדים מכובסים ,אלא אם כן לבש אותם לפני תשעת הימים במשך כחצי שעה.
בגדים המזיעים מותר ללבוש אף על פי שהם מכובסים .אך אין ללבוש חדשים.
מותר לגזוז ציפורנים .ובשבוע שחל בו תשעה באב יש מחמירים שלא לגזוז ,ולצורך טבילה
מותר.
מותר לצחצח נעליים (ויש מחמירים בזה).
אין לקנות או להשתמש בבגדים ונעליים חדשים ,אפילו אם אין מברכים עליהם שהחיינו,
אך מותר לקנות נעלי בד לצורך תשעה באב.
אין לקנות או להשתמש בכלים ומוצרים חדשים לבית אלא אם כן הם כלים פשוטים
ויומיומיים ,או שזקוקים להם בדחיפות ,או שמחירם זול יותר מאשר אחר תשעת הימים ,או
שלא יוכלו להשיגם לאחר תשעת הימים.
מותר לקנות מתנה לשמחה שמתקיימת בתשעת הימים ,כגון לברית מילה.
אין לאכול בשר ולשתות יין .ונהגו להחמיר גם בתבשיל שהתבשל עם בשר .משקאות
חריפים שאינם יין מותר לשתות.
אין לרחוץ רחיצה של תענוג ,אבל מותר להתרחץ מפני הזיעה במים שאינם חמים.
אין ללכת לים ולבריכה בתשעת הימים.
מותר לשטוף ולנקות את הבית (ויש מחמירים בזה).
מותר לשפץ ולתקן בבית דברים הנצרכים למגורים נורמאלים ,אך אין לעשות שיפוצים
שנועדו ליפות את הבית.
מותר לעבור בית רק במקרה שיש צורך לעשות זאת דווקא בימים אלו.
מותר לעשות עבודות לתחזוק הגינה ,וכן לנטוע עצי פרי ,אך אין לנטוע עצי נוי ופרחים.
ס עודות מצווה ,כגון סיום ברית מילה ופדיון הבן ,יש להם דינים מיוחדים שלא נידונו כאן.

שבת (שבת ראשונה של תשעת הימים)
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מותר להתרחץ בסבון ולחפוף את הראש בשמפו במים פושרים לכבוד שבת
מותר ללבוש בגדים מכובסים לכבוד שבת.
בשבת מותר לאכול בשר ולשתות יין.
וכן מותר כשמ בשלים לכבוד שבת לטעום את תבשילי הבשר.
תפילות וסעודות שבת שרים ואוכלים בהם כרגיל.
אין הגבלה למספר האורחים שמותר להזמין לשבת.
במוצאי שבת מבדילים כרגיל ומותר לשתות את היין ,ועדיף להשתמש במיץ ענבים.
ונהגו שאם יש ילד בגיל  6-10נותנים לו לשתות את היין.

ילדים
•

יש לחנך ילדים למנהגי האבלות בהדרגה על פי גילם ובהתאם לנסיבות.
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה"
שנזכה שבעזרת ה' ובעזרתנו הימים האלו יהפכו לימי ששון ושמחה

תשפ"ב

בס"ד

Halachot for the Nine Days
Below there are the main Halachot for the nine days (The halachot of Shabbat
Chazon, the Shabbat before Tisha B’Av, and the halachot of Tisha B’Av will be given
separately).
The halachot are according to the Ashkenazi customs, and refer to usual situations
and healthy people. In case of a special situation, please consult me.
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When the month of Av begins, one should reduce happiness.
One should be more cautious in dangerous places.
It is not allowed to play musical instruments or to listen to music.
It is not allowed to watch movies with music or funny movies, but it is
allowed to watch educational movies.
It is permissible to go out to dinner with friends as long as the environment is
not of fun. However, when a group of friends get together it is only natural
that there is an element of fun in the air so one needs to be careful.
It is not allowed to get a haircut or to shave..
It is not allowed to wash the laundry, not even for using after Tisha B’Av,
unless there is nothing else to wear.
One can locally clean a stain on the clothes.
It is allowed to wash babies’ and young children’s clothes.
It is not allowed to wear washed clothes, unless they were worn for ½ an
hour before the 9 days.
It is allowed to wear clothes that make one sweat in them although they
were washed, but it is not allowed to wear new ones. .
It is allowed to cut fingernails. But on the week of Tisha B’Av, some are
machmir not to, and for dipping in the Mikva it is allowed.
It is allowed to polish shoes (some are machmir).
It is not allowed to buy or use new clothes and shoes, even without saying
“Shehecheyanu”, but it is allowed to buy fabric shoes for Tisha B’Av.
It is not allowed to buy new dishes and products for the house, unless they
are simple and for a daily use, or needed desperately, or will cost more after
Tish B’Av, or won’t be available for purchasing after Tisha B’Av.
It is allowed to buy a present for a simcha, i.e. brith.
It is not allowed to eat meat and drink wine, and some are machmir also with
food that was cooked with meat. Alcoholic drinks that are not wine are
allowed.
It is not allowed to wash the body for pleasure, but it is allowed to wash the
body from sweat and dirt in water that is not hot.
It is not allowed to go to the sea or to the swimming pool during the 9 days.

•
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It is allowed to wash and clean the house during the nine days (some are
machmir).
It is allowed to fix things in the house, if it’s needed for normal living, but it is
not allowed to renovate the house for beauty.
It is allowed to move into a new house, only in case it’s needed on those
days, and there is no other option.
It is allowed to do some maintenance jobs in the garden and to plant fruit
trees. It is not allowed to plant ornamental or trees that bear no fruit.
Seudat Mitzvah, like for a siyum, brit or pidyon haben have special halachot
that are not mentioned here.

Shabbat (first Shabbat of Nine Days)
•
•
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It is permissible to bathe with soap and to wash one's hair with shampoo
with lukewarm water in honor of Shabbat.
It is permissible to wear laundered clothes in honor of Shabbat.
On Shabbat it is permissible to eat meat and drink wine. It is also permissible
when cooking for Shabbat to taste the food (even though it is meat).
At Shabbat davening and meals one eats as sings as usual.
There is no limit to how many Shabbat guests to invite over.
On Motzei Shabbat one makes Havdala as usual and it is permissible to drink
the wine, but it is preferable to use grape juice. It is customary that if there is
a child between the ages of 6 and 10 that you let him/her drink the wine.

Children
• Children should be educated in the minhagim of aveilut as is appropriate,
according to their age and according to the child’s abilities to understand.

“Those who mourn for Yerushalayim, are zoche to see it built”
Let us be zoche to change these days to days of happiness.

