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דיני בין

המצרים/הרב חננאל עמי ישראל זייני

ממעטים בשמחה
א .משנכנס אב ממעטים בשמחה .אבל כבר נהגו כל ישראל למעט בשמחה מי"ז בתמוז.
ב .אין לעשות שמחות מי"ז בתמוז עד עשרה באב .האיסור נוהג לגבי נישואין ,אירוסין
המלווים בסעודה ,בר-מצוה ומסיבות אחרות.
ג .ברית מילה ופדיון הבן ,כיון שהם שמחה של מצוה שקבוע לה זמן ,אינם נדחים.
ומקיימים בהם סעודה של מצוה (אף בתשעת הימים) .ומותר לשיר שירי קודש ,בלי כלי
נגינה.
ד .אירוסין שאינם מלווים בסעודה ,מותרים.
ה .אין לשמוע מוזיקה בימים אלו (ואין להקל אף בשמחה של מצוה).
ו .אין לברך שהחיינו אפילו בשבתות של ימי בין המצרים ,חוץ מברכת שהחיינו על מילה
ועל פדיון הבן .ומכל מקום אם יש פרי חדש ,שלא ימצא לאחר ימי בין המצרים ,יש לברך
עליו שהחיינו בשבת (אך לא בשבת 'חזון').
ז .אין להסתפר ולהתגלח בימים אלו ,ויש מעדות המזרח (לא מהספרדים) שנהגו להסתפר
עד ראש אב.
ח .אין לקנות בגדים חדשים בימים אלו ,ואין ללבוש בגדים חדשים ,אפילו אם נקנו לפני כן.
ט .אין לקנות מוצרים חדשים שאדם שמח בהם ,כגון רהיטים וכדומה.
י .מי שנקרעו בגדיו ,או נעליו ,והוא צריך לקנות דבר חדש – מותר לקנות ,וישתמש בהם
לראשונה בשבת אם אפשר.
יא .או שבימים אלו הדברים נמצאים בזול ,ואם יקנה אותם לאחר ימי בין המצרים יגרם לו
הפסד – מותר לקנות אך אין להשתמש בהם אלא לאחר ימי בין המצרים .ובתשעת
הימים יש להקל רק בהפסד גדול.
יב .יש למעט בבנין ובנטיעות של שמחה בימי בין המצרים ,כגון שיפוצים לשם היופי ובנית
בית חדש ִלבְנֹו של אדם העומד להתחתן ,וכגון גינות נוי .אבל שיפוצים הנעשים כדי
לתקן נזק וכדי שלא יהיה נזק גדול יותר – מותרים .ונטיעה של עצי פרי מותרת ,וביחוד
בארץ ישראל שזו מצוה גדולה.
יג .יש למעט גם במשא ומתן של שמחה ,כגון ארגונים של חתונה שלאחר תשעה באב.

זהירות מסכנות
יד .ימים אלו הם ימי סכנה ,ולכן יש להזהר בכל דבר שיש בו סכנה קלה ,כפי שיבואר
בסעיפים הבאים.
טו .אין להכות ילדים בימים אלו( .הערה :זהו דין השולחן
ערוך אולם ככלל נושא זה טעון ברור ארוך .אין לישם
דינים הקשורים להלכה זו ,ללא הדרכה אישית של
רב)
טז .אין להסתובב בחוץ לבד ,משעה רביעית ביום עד
שעה תשיעית ביום .ויש להזהר מאד בטיולים שלא
לטייל בזמנים ומקומות חמים מידי ,ולקחת הרבה
מים .ובתשעת הימים ראוי שלא לטייל כלל.
יז .מותר ללכת לים ולבריכה ,ביחוד מי שצריך זאת לשם
שמירה על בריאות ,אך יש להזהר יותר מהרגיל.
ובתשעת הימים ילך לשחות ,רק מי שחייב זאת
לשמירה על בריאותו.
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