
For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com

אבלות דט' הימיםאבלות דט' הימים

מנהג האשכנזים הוא, שבט' הימים אין מכבסים בגדים, כמו בשלשים. ונראה פשוט שרופא הנמצא בביה"ח בכל יום, ורוצה 

מתשו'  י"א)  סע'  שע"ד  סי'  (יו"ד  הרמ"א  שהזכיר  וכמו  מותר,  דבודאי  הקארונא,  הדבקות  חשש  מפני  בגדיו  את  לכבס 

לכבוס  זה,  לענין  הוא  האלו  הי"א  שכונת  במהרש"ם,  ועיי"ש  שבעה,  אבלות  נוהגים  אין  המגפה  דבשעת  די"א  מהרי"ל 

הבגדים. [ולאו דוקא רופא, דהוה"נ אחר שחושש להדבקות המחלה.] עי' מש"כ מזה כ"ה ניסן תש"פ. 

Ashkenazic custom is to refrain from laundering clothing from Rosh Chodesh Av through Tisha B’Av 
(the Nine Days). A medical professional or anyone else who is concerned about the spread of infection 
on their clothing, may launder their clothing even during this time period.   

לקצר התפילותלקצר התפילות

בכמה בתי כנסיות רוצים למעט בכל מאי דאפשר זמן התפילה ביחד מחשש העברת המחלה (שעדיין נמצאת אצלנו), והציעו 

שבליל ט"ב יש לומר קדיש תתקבל לאחר גמר תפילת ערבית, ולומר עלינו,  ולאחריו קדיש יתום, וילך כל אחד לביתו, ואח"כ 

יקראו איכה ויאמרו הקנות בזו"ם. [ואף דע"פ פשוטו ליכא מנהג לומר קהלת או שה"ש ביחידות, אבל מבואר באחרונים שכן 

נהגו לקרוא איכה ביחידות.] והיא הצעה נכונה, וצריכים ליזהר שלא לומר הקדיש שלאחר גמר קריאת איכה ואמירת הקינות, 

מאחר דליכא עשרה במקום אחד.

וכן הציעו לגמור תפילת שחרית בט"ב בבקר, ולומר כל הקינות אח"כ ביחד דרך זו"ם, כשכל אחד ואחד יהיה כבר בביתו. ומן 

הנכון להנהיג כן.

וכן הציעו לקצר התפילות ביום י"ז בתמוז, להשמיט אמירת הסליחות תיכף לאחר חזרת הש"ץ דשחרית ולאומרם לאחר גמר 

התפילה דרך זו"ם כשכל אחד ואחד כבר יהי' בביתו. ומן הנכון שלא לומר אז י"ג מדות, שכידוע נחלקו האחרונים אם דינם כדבר 

שבקדושה להצריך עשרה, והמקובל הוא להחמיר בזה.

ואלו שמתפללים בכל יום בעשרה בחוץ, וחוששים בי"ז בתמוז שמא יחלו מחמת גובה החום, ויתפללו כולם בביתם ביחידות, אפשר 

להם לומר הסליחות בדרך הזו"ם ובהשמטת י"ג המדות, וכנ"ל, וא"נ אפשר לנהוג כהצעת חכם עובדי' ז"ל (יחוה דעת ח"א סי' 

מ"ו) לומר הסליחות בקשר לתפילת המנחה (שילכו להתפלל בצבור, כי אז מסתמא לא יהי' כ"כ חם), וכמו שנוהגים ביו"כ קטן.

Th ere are many communities who have been curtailing their tefi llah b’tzibur in order to limit the amount of 
potential exposure between participants. On Tisha B’av, they may daven maariv and shachris b’tzibur and 
then continue as a community with the recitation of Eicha and Kinnos via zoom in each individual home. 

צבי שכטר
י"ז תמוז תש"פ 


