שבת קדש פרשת מטות תשע"א

קיצור הלכות בי המצרי – שיעור ב'
בנייה ושיפוצי וקניית כלי ובגדי בתשעת הימי
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
בדיני בי המצרי הנוגעי לימי שבי ראש אב לתשעה באב ,אנו מוצאי בפוסקי חלוקה בי שבוע שחל בו תשעה
באב שנאסר מדינא דגמרא שהוא חמור יותר מאשר הימי שבי ר"ח עד שבוע שחל בו .ובאמת בני ספרד נוהגי בהרבה
הלכות רק בשבוע שחל בו ,אבל בני אשכנז מחמירי ברוב הדברי כבר מר"ח וכמו שיתבאר אי"ה בהמש.
ההלכות הנוגעות לתשעת הימי ושבוע שחל בו ת"ב ה  :איסור כביסה וגיהו וכ לבישת בגדי מכובסי  ,איסור
תספורת ]שבני אשכנז נוהגי אותה כבר מי"ז בתמוז[ ,אכילת בשר ושתיית יי  ,ומיעוט שמחה ,הכולל בתוכו כמה דיני
שוני הנוגעי לבני הבית וקניית דברי המשמחי  .ויש בכל אלו הדיני הרבה פרטי שיבארו בהמש.
בשיעור זה נעסוק בדיני בנייה ושיפוצי בבתי ובדיני קניית כלי חדשי ובגדי חדשי
א .דיני תשעת הימי מתחילי בליל ראש חודש אב.
]משנ"ב ס"ק נ"ו[.
בניי וצביעת הבית תיקוני ושיפוצי
ב .בעניי איסור בנייה בתשעת הימי יש להבחי בי בנייה
שנועדה להרווחה לבי בניה שאינה נועדה להרווחה ,כמו כ יש
להבדיל בי א העובדי ה יהודי או שה נכרי  ,וא העובדי
ה נכרי יש להבחי בצורת תנאי העסקת וכפי שיבואר אי"ה
בהמש הדברי .
בגמ' מבואר שאי לבנות בניי של שמחה מר"ח ועד התענית,
וביארו הראשוני שכל בניי שאי האד צרי לצור דירתו אלא
להרווחה הוא בכלל האיסור .ביאור של דברי  :יש מי שגר בדירה
שגודלה מספיק לו ולבני ביתו אלא שמחליט להרחיב או לחדש
ולשפ את הקיי ולצור כ מחלי #מרצפות אמבטיות וכדומה ,או
צובע את דירתו שדבר זה בכלל בניי של הרווחה שנאסר בתשעת
הימי  .ויש מי שדירתו צפופה ומרחיב את דירתו ומשפצה כיו
שהמקו צר או שתנאי המקו אינ מאפשרי מגורי סבירי  ,שזה
אינו בכלל בניי של שמחה ומותר לעשותו בתשעת הימי .
בניי של הרווחה שהתחיל בו לפני תשעת הימי
ג .ג באופ שהתחיל בבניה זמ רב לפני תשעת הימי  ,א הבניי
הוא של הרווחה אסור להמשי בבניה בתשעת הימי וצרי להורות
לעובדי שלא להמשי בבניה בימי אלו ,אמנ במקו הפסד כגו
שהקבל לא יגמור לו את הבניה אלא במועד מאוחר יותר ,או
שהשארת הבניה במצב זה יש בה הפסד ,יש בזה פרטי שוני ויש
לעשות שאלת חכ .
העסקת פועלי נכרי לבנייה בתשעת הימי
ד .ג באופ שהבנייה אסורה כגו שהיא להרווחה א הפועלי
העוסקי במלאכה ה נכרי  ,יש אופ שבו מותר הדבר מ הדי וכגו
שהפועלי עובדי בקבלנות ,ובעל הדירה שכר אות לעבודה קוד
תשעת הימי  .פירוש הדברי  :ישנ שתי צורות שכיחות של העסקת
עובדי  ,יש מי ששוכר פועל לעבודה לשעות או ימי מסויימי
ומשל לו לפי שעות או ימי עבודה וא #א לא גמר את כל עבודתו
מקבל תשלו על השעות והימי שעבד ,וזהו הנקרא שכיר .ויש מי

ששוכר פועל וקובע עמו שיעשה עבורו עבודה מסויימת כגו שיבנה
עבורו חדר בבית ,וקובע את שכרו על העבודה שיעשה ,בי א
יעשנה בשעה אחת או בימי הרבה והפועל ברצותו מארי וברצותו
מקצר ,וזהו הנקרא קבל .
והכלל בזה הוא שא הפועל הוא שכיר אי שו היתר בדבר,
אמנ א הפועל הנכרי נשכר לעבודה כקבל  ,אזי אמרו בזה
הפוסקי שא שכרו אותו לעבודה קוד ר"ח אב ,הדבר מותר מ
הדי  ,כיו שהנכרי אדעתא דנפשיה קעביד ,והיינו שאי אנו אומרי
לו לעבוד בתשעת הימי אלא הוא ברצונו בחר לעבוד בימי אלו.
ומ"מ ג בזה כתב המשנ"ב שא יכול לבקש מהנכרי שימתי עד
אחר תשעה באב ,אפילו א נצר לתת לו סכו כס #קט עבור דיחוי
העבודה ,תבא עליו הברכה.
ויש לידע שכל זה אמור כאשר הקבל הוא נכרי ,אבל א הקבל
הוא יהודי רק שפועליו ה נכרי אי היתר א #א קבע עמו קוד
ראש חודש.
צביעה והדבקת טפטי
ה .בכלל איסור בניי הוא ג צביעה והדבקת טפטי וכל שיפו
הנעשה בדירה למטרת הרווחה ,אכ א הייתה נזילה בקירות הבית
והסיוד התקל #ולא נוח לדור בצורה כזו אי איסור לתק ולסייד א#
בתשעת הימי .
ו .כמו כ נראה שאי מ הראוי להחלי #או לחדש וילונות וארונות
בימי אלו א הדבר נעשה להרווחה בעלמא .אמנ מי שהזמי
ארונות קוד ר"ח והחברה מביאה אות בתשעת הימי אינו צרי
לסרב לקבל  .וכ מותר בשעת הצור להזמי רהיטי על מנת לקבל
לאחר תשעה באב.
התקנת מזג
ז .קניית מזג חדש הרי היא בכלל כלי חשובי של שמחה,
שראוי להימנע מה בתשעת הימי  .ומ"מ מי שגר במקומות החמי
ונצר מאוד למזג מותר לקנותו להתקינו בתשעת הימי  ,אמנ
ישתדל בכל זה לעשות קוד ר"ח.

התקנת סורגי
ח .התקנת סורגי אינה בכלל בניי של שמחה ומותרת בתשעת
הימי  ,כיו שמטרת היא הגנה מפני גנבי או כדי לשמש כבטיחות
מפני נפילת ילדי ואי זה בכלל בניי של הרווחה.
שוכר דירה
ט .שוכר העוזב את דירתו וחייב למוסרה כשהיא נקייה וצבועה,
מותר לצבוע בתשעת הימי שאי זה בכלל בניי של הרווחה .כמו כ
נראה שמי שמשכיר את דירתו והשוכר עתיד להיכנס מיד לאחר
תשעה באב ,ואי סיפק בידו לצבוע קוד ר"ח כגו שדרי ש דיירי
אחרי  ,מותר לו לתק ולסייד את דירתו.
לעבור דירה בתשעת הימי
י .א #שאי איסור מ הדי לעבור דירה בתשעת הימי מ"מ נקטו
גדולי ההוראה שאי מ הראוי לקבוע את העברת הדירה לימי אלו
שלא מסמנא בה מילתא .ומובא בש מר החזו איש שלא היתה
דעתו נוחה בזמנו ממי שחיפש דירה בימי בי המצרי  .אמנ א יש
בדבר צור גדול או הפסד ממו מותר לעבור דירה .וכ מסתבר
שהאידנא שנתמעטו הדירות ומציאת דירה היא דבר שיש בו טירחא
יתירה ומעט המחזיק את המרובה ,וא לא עכשיו אימתי ,שאי
להקפיד בזה ואפשר לחפש דירות בימי אלו.
שיפו! דירה לצור מגורי מיד לאחר תשעה באב
יא .מכל הנ"ל יש ללמוד שמותר במקו הצור לשפ דירה לצור
מי שצרי לעבור דירה מיד לאחר תשעה באב וכגו מי שמתחת מיד
אחר תשעה באב וצרי דירה למגוריו שכל זה אינו בכלל בניי של
שמחה ולא בניי של הרווחה.
קניית כלי ובגדי חדשי
יב .בעניי קניית דברי חדשי בתשעת הימי לא נתבארו
הדברי היטב בדברי הפוסקי  ,ויש להבחי בזה בי קניית בגדי
חדשי שנאסרה לבי קניית שאר כלי  ,כגו סירי וצלחות וכדומה
וכפי יבואר בהמש.
כתוב בגמ' בתענית משנכנס אב ממעטי במשא ומת של שמחה,
ונחלקו הראשוני והפוסקי מהו משא ומת של שמחה ,יש אומרי
שהיינו מי שקונה דברי המשמחי וכגו כלי כס #או צרכי חופה,
שיש להימנע מזה בימי אלו ,ולדעה זו הותרה קניית שאר חפצי
שאי בה שמחה יתירה .ויש אומרי שאי הכוונה במיעוט משא
ומת על הקוני למעט בקנייה ,אלא המכוו הוא על התגרי
והסוחרי שה ימעטו במשא ומתנ  ,שסת מו"מ גור שמחה
לאד שהרי קונה בזול ומוכר ביוקר ומרויח .ואי לה לעסוק במסחר
יותר מצור פרנסת  .ולדעה זו מותר לאד פרטי לקנות א #מוצרי
שיש בה שמחה כגו כלי כס #וכדומה ,ומכ"ש כלי רגילי כגו
סירי וצלחות.
והכרעת הפוסקי להלכה ,שהמנהג בזמננו שהסוחרי יכולי
התעסק במסחר כהרגל בשאר ימי  ,וטוב להחמיר שלא להתעסק
בקניית דברי של שמחה.
ויוצא להלכה שאי איסור לקנות בתשעת הימי מוצרי רגילי
שאי בה שמחה ]וכבר נתבאר בשיעור הקוד  ,שא צרי לבר על
כלי אלו שקונה ברכת שהחיינו אזי יש למנוע מזה כבר מי"ז בתמוז[.

אבל חפצי שיש בה שמחה יתירה כגו תכשיטי למיניה או
מכונית וכדומה ראוי שלא לקנות וכ כל חפ יקר שמביא שמחה
יתירה ראוי להימנע מלקנותו.
יג .וכתב המשנ"ב שבמקו שיש יריד והוא מוצא בזול ,וא לא
יקנה כעת הוי דבר האבד התירו לקנות כהרגלו] .ויש לעיי א די זה
נאמר ג בדברי של שמחה[.
קניית בגדי
יד .כל מה שנתבאר לעיל הוא לגבי קניית חפצי וכלי שוני ,
אבל בגדי דינ שונה ונתבאר בפוסקי שאסור לקנות בגדי
בתשעת הימי בי בגדי חשובי כחליפות ושמלות ובי בגדי
פשוטי כחולצות נעלי וגרביי  .וא #א לא ילבש בתשעת הימי
אלא לאחר תשעה באב מ"מ אסור לקנות  ,וא #בגדי שאי מברכי
עליה שהחיינו .ובטע האיסור יש לשונות חלוקי בדברי הפוסקי
אמנ המכנה המשות #שבה שיש בקניית בגדי חדשי שמחה
יתירה וכמו שאסרו לכבס בגדי ישני בתשעת הימי א #א מניח
ומשתמש בה רק אחרי תשעה באב ,בכלל זה ג קניית בגדי
חדשי למיניה .
קניית בגדי חדשי במקו יריד ומבצעי הנחות
טו .לא נברר להדיא בדברי הפוסקי הא יש להתיר לקנות בגדי
חדשי בתשעת הימי כאשר יש יריד או מבצעי הנחות למיניה  ,וא#
שמצינו שהתירו משא ומת כאשר יש יריד ,שמא די קניית בגדי
חדשי גרע טפי ,שיסודו משו שמחה יתירה שיש בקניית  ,ודמי
לכיבוס שנאסר ,ולא מצינו היתר בכיבוס א #במניח לאחר ת"ב ,אמנ
א הבגד ינזק הרי הוא בכלל דבר האבד שהותר א #באבל ,וא"כ אולי
יש לדו להתיר במקו מניעת ריוח זה ,וצ"ע.
קניית נעלי לצור תשעה באב
טז .נחלקו הדעות בי גדולי ההוראה הא מותר לקנות בתשעת
הימי נעלי גומי לצור לבישה בתשעה באב ,ויש בדבר שני נידוני :
]א[ .איסור קניית מנעלי חדשי בתשעת הימי ] .ב[ .וכ איסור
לבישת מנעלי חדשי בתשעה באב .ולכ מ הראוי להשתדל
לקנות קוד ר"ח .ומ"מ מי שהוא מצטער ולא יוכל ללכת יח#
בתשעה באב ולא הספיק לקנות קוד ר"ח מותר לקנות בתשעת
הימי וללבוש אות בתשעה באב] .ויש לדו דשמא כיו שכל מטרת
לבישת היא לצור התענית אינו בכלל האיסור ,וצ"ע[.
קניית בגדי חדשי לצור חת וכלה
יז .מותר לקנות לחת וכלה ]שלא קיימו עדיי מצוות פריה
ורבייה[ בגדי לצור הנישואי בתשעת הימי  ,ומסתבר שלצור
נישואי הכוונה לכל הנצר לחתונה ושמחת השבע ברכות.
אמנ היתר זה הוא רק לחת ולכלה ולא למחותני ושאר
הקרובי שדינ ככל אד .
נתינת מתנות בתשעת הימי
יח .מותר לית מתנות לבר מצוה וכדומה בתשעת הימי  ,ורק
בתשעה באב עצמו אסור הפוסקי לית מתנה.

