
 

 

 דעת הבן איש חי  א"דעת הרמ ן שולחן ערוך"דעת מר 

 בתאריך
                            

ז תמוז "מי
 ח אב"עד ר

  ח אב"מר
  עד שבוע
 שחל בו

שבוע שחל 
  בו

 תשעה באב

ז תמוז "מי
 ח אב"עד ר

  ח אב"מר
  עד שבוע
 שחל בו

שבוע שחל 
  בו

 תשעה באב

ז תמוז "מי
 ח אב"עד ר

  ח אב"מר
  עד שבוע
 שחל בו

  שבוע שחל בו
 תשעה באב

 אסור אסור מותר אסור אסור מותר מותר מותר מותר משא ומתן לא הכרחי 
 מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר )דבר האבד( משא ומתן הכרחי 
ואם . אסור אסור מותר ית חפצים לחופהקני 

יש חשש 
שיתייקר 
 .מותר

ואם . אסור מותר
לא קיים 

מצות פריה 
 .ורביה מותר

ואם . אסור
יש חשש 
שיתייקר 
 .מותר

  .אסור מותר
כ  "ואם לא יוכל לקנות אח
 .באותו מחיר מותר

 מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר בנין של מצווה 
  בנין והרחבת בנין סתם 
 של שמחה 

  .סתם אסור מותר
ואם קצץ עם גוי 
 .בקבלנות מותר

  ,אסור מותר
ואם קצץ עם אותו גוי 
 .בקבלנות מותר

  .אסור מותר
ואם הכרחי או שהמבנה 

 .בסכנה מותר
 אסור אסור מותר אסור אסור מותר אסור אסור מותר אירוסין עם סעודה 
  מותר  מותר מותר וסין ללא סעודהאיר 

 )ב"בת' אפי(
  מותר מותר מותר

 )ב"בת' אפי( 
  המנהג
 לאסור

 אסור אסור

וכן , מותר נישואין עם סעודה 
 תזמורת

ואם לא קיים פריה . אסור
 .ורביה יש מקילין

המנהג  אסור אסור אסור
 לאסור

 אסור אסור

וכן , מותר אין ללא סעודהנישו 
 תזמורת

ואם לא קיים פריה . אסור
 .ורביה יש מקילין

המנהג  אסור אסור אסור
 לאסור

 אסור אסור

אבל מותר לחלק מעט . אסור מותר ה שעושים בה תנאיםסעוד 
 .מיני מרקחת

אבל מותר לחלק מעט , אסור מותר
 .מיני מרקחת

שידוכין ' ואפי( - ) מנהג. (אסור מותר
 .)ללא סעודה אסור

למצוה . אסור מותר מותר רחיצת כל הגוף במים חמים 
 .ולרפואה מותר

  אסור מותר
 .למצוה ולרפואה מותר

) מנהג.(אסור מותר
למצוה ולרפואה 

 .מותר

למצוה . אסור
 .ולרפואה מותר

לפי . (אסור מותר מותר רחיצת כל הגוף במים קרים 
לרפואה ) ב"מ

 .ולמצוה מותר

  .אסור מותר
 .למצוה ולרפואה מותר

  .המנהג לאסור מותר
למצוה ולרפואה 

  .מותר
 

למצוה . אסור
 .ולרפואה מותר

ב "שבוע שחל בו דעת המ. (אסור מותר אסור מותר מותר רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין 
 .למצוה ולרפואה מותר) אסור

 אסור מותר מותר
 מותר מותר מותר )ב"מ( מותר מותר מותר מותר מותר מותר רחיצת פניו ידיו ורגליו בצונן 
ובזקן שמפריע (   .אסור מותר מותר תספורת 

 .)האכילה מותר

ובזקן שמפריע (   .אסור אסור אסור
 .)האכילה מותר

ויש . מותר
 .מחמירין

ויש  .מותר
 .מחמירין

 אסור

 אסור מותר מותר )ב"מ( מותר מותר מותר )ב"מ( מותר מותר מותר להסתרק 
. למצוה מותר מותר מותר זת  ציפורנייםגזי 

ושלא במקום מצוה 
 מחלוקת אחרונים

. למצוה מותר מותר מותר
ושלא במקום מצוה 
 מחלוקת אחרונים

ואם עודף הבשר . אסור מותר מותר
ימי ' וכן אם שלמו ל, מותר

 .ב מותר בו ביום"אבלו בת

  אסור מותר לת בשר ושתיית ייןאכי 
 חוץ משבתות שמותר בהן

  אסור מותר
 חוץ משבתות שמותר בהן

  אסור מותר
 חוץ משבתות שמותר בהן

  אסור מותר מותר כיבוס בגדים 
חוץ מחיתולים 

ובגדי עני 
ומטפחות 
 .שמותר

  אסור מותר
ומי שאין אלא 
רק בגד רחד 
 .מותר

  אסור
חוץ מחיתולים 

ובגדי עני 
ומטפחות 
 .שמותר

  אסור מותר מותר
ומטפחות  אף 
 מותר

 אסור מותר מותר אסור אסור מותר אסור מותר מותר לבישת בגדים מכובסים 
  יש  מותר ית מנעלים ובגדים חדשיםקני 

 להחמיר
  יש  מותר אסור

המנהג  מותר אסור להחמיר
 לאסור 

 אסור

  מותר לבישת בגדים חדשים 
טוב להמנע בימים (

אלו מלברך 
 )שהחיינו

  יש 
 להחמיר

  יש  מותר אסור
 להחמיר

המנהג  מותר אסור
 לאסור 

 אסור

  יש  מותר רת בגד חדשתפי 
  להחמיר 

 

  אסור
ואם הבגד אינו 
 חדש מותר

  יש  מותר
  להחמיר

ואם הבגד אינו  
 חדש מותר

  יש  מותר אסור
  להחמיר

ואם הבגד אינו 
 חדש מותר

 אסור

 אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור ריקודים ומחולות של רשות 
 אסור אסור מותר אסור אסור מותר אסור מותר מותר וץ בגדיםגיה 
 מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר שירה בפה בלבד 
 אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור אסור ורת של רשותתזמ 
  טוב להזהר  ברכת שהחיינו 

 שלא לברך
  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  טוב להזהר 
 שלא לברך

  ,ן שאין לו מה לאכולמנג 
 וכן עשיית מלאכה אחרת  

 מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר מותר

 . ע מותר אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב"ואם מטעם איבה לכו. אסור     ן לגוייםלנג 
 .שמשמיעים כלי נגינהוערוצי רדיו  שירים בליווי תזמורתשבועות אלו ' בכל ג אין לשמוע  ב"וכיו  MP3נגן לשמוע שירים מ 

 .בינו בקרוב אמןעינינו וישמח לרבנותינו יראו בימינו ושם נשיר עם הלויים על ק ר שיבנה בית המקדש במהרה"ויה
  . א רק עד חצות היום"ולדעת הרמ, ע המנהג הכשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי כל היום כולו"ן השו"דעת מר .ב ולמחורתו"בדין אכילת בשר ויין במוצאי ת  
  .מותר לכבס לכבוד שבת, ב ביום חמישי"וכשחל ת. ב אסור עד חצות היום"ולדעת המ, ב"ע מותר מיד במוצאי ת"השון "דעת מר .ב ולמחורתו"בדין  כיבוס  ורחיצה  במוצאי ת  
   . א אסור אלא יתן לתינוק לשתות"ן מותר ולדעת הרמ"לדעת מר. בדין שתיית יין במוצאי שבת חזון  

  
  ה"יה ע'דוד מוסא בן גורג 'ר  נ"לע

  052-7670658  א"שליט . ש.אב ל הר"למובדבר הערות והארות ניתן לפנות 

  

  

  

  """"בין המצִריםבין המצִריםבין המצִריםבין המצִרים""""דברים האסורים והמותרים ב


