
 

 

  

  

  

  דיני סעודה מפסקת 

(בשר ודגים, או בשר וביצים שני תבשילין  (בסעודה המפסקת)ערב תשעה באב לא יאכל אדם :) משנה(המשך  (כ"ו ב')

. רבי (מהרגלו, ודי בכך). לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון בן גמליאל אומר: יַשֶנה שעליו, או דג וביצה שעליו)

  ייב בכפיית המיטה. ולא הודו לו חכמים. יהודה מח

ערב תשעה באב לא יאכל אדם ב' תבשילין כו'. אמר רב יהודה: לא שנו אלא משש שעות ולמעלה. אבל  (ל' א')

מפסיק  אבל בסעודה שאינו 1משש שעות ולמטה, מותר. ואמר רב יהודה: לא שנו אלא בסעודה המפסיק בה.

   2.בה, מותר. ותרוייהו לקולא

  וכו'.כלישנא בתרא.  תניאכלישנא קמא,  תניא

כלישנא קמא: ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון בן  תניא

אם היה ו .יאכל מין אחד ,אם היה רגיל לאכול שני תבשילין גמליאל אומר: ישנה. אמר רבי יהודה: כיצד משנה?

ה חמשה כוסות. במה דברים שות ,תעד בחמשה. היה רגיל לשתות עשרה כוסוסו ,רגיל לסעוד בעשרה בני אדם

  מותר.  ,אבל משש שעות ולמטה ;עות ולמעלהמשש ש ?אמורים

 אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין, ואסור ,(כגון סעודה המפסיק בה) : כל שהוא משום תשעה באבאידך תניא

ר ולשתות יין, ואסור לרחוץ. רבי ישמעאל ברבי יוסי מותר לאכול בש 3,לרחוץ. כל שאינו משום תשעה באב

  4מותר לרחוץ., ר משום אביו: כל שעה שמותר לאכולאומ

  : אבל אוכל הוא בשר מליח. ושותה יין מגתו. תנאלא יאכל בשר ולא ישתה יין. 

  ? (הוי בשר גמור, דלא הוי בשר מליח)בשר מליח עד כמה 

(שלא שהה במלחו אלא שני ימים ולילה אחד, זמן שהוא כשלמים  אמר רב חיננא בר כהנא משמיה דשמואל: כל

  . שה ימים)וים ושליכזמן אכילת שלמים, שהטעם נפסל אחרי שנ

  ויין מגתו עד כמה? כל זמן שהוא תוסס. 

  . וכמה תסיסתו? שלושה ימים. (שאין הנחש שותהו): יין תוסס אין בו משום גילוי תנא

של רבי יהודה ברבי אילעאי ערב תשעה באב, מביאין לו פת חריבה  אמר רב יהודה אמר רב: כך היה מנהגו

  במלח ויושב בין תנור לכיריים, ואוכל ושותה עליה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. 

                                                
 שאין דעתו עוד לאכול אחריה סעודת קבע, רמב"ן (תורת האדם, עניין אבילות ישנה, בד"ה מתני' ערב תשעה באב).  . 1
דאם אין זו סעודה המפסקת, מותר לאכול בה שני תבשילין אף משש שעות ולמעלה. ואם סועד משש שעות ולמטה, מותר לאכול   . 2

  .שני תבשילין אף אם זו סעודה המפסקת
 . רש"י.ור, אי נמי סעודה שאינו מפסיק בהכגון סעודה המפסיק בה בתענית צב  . 3
 . רש"י.ק מותר לרחוץ, הואיל ומותר לאכולולא גרסינן בשר, כלומר, אפילו בשעת סעודה המפסי  . 4

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 ל'| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שיטות הראשונים

רבן : לדעת תנא קמא אסור לאכול בשר ולשתות יין בסעודה מפסקת, ולדעת אכילת בשר ושתיית יין בסעודה מפסקת

, הפוסקיםוכן נראה מסתימת  ,כדעת תנא קמא הרמב"ןשמעון בן גמליאל מותר, אלא שצריך לשנות מהרגלו. והכריע 

  5.השו"עוכן פסק 

, דאף על גב דרשב"ג ות"ק פליגי בשאר הרוקח, וכן דעת ראבי"הבשם  המרדכי: כתב רבן שמעון בן גמליאל אומר ישנה

דיש לשנות מהרגל אכילת סעודה, שאם היה רגיל לשתות  התוספותן דעת בהא מילתא לא חזינא דפליגי. וכ ,מילי

 השו"עו 6נראה שלא החמיר בזה. הרמב"םעשרה כוסות משכר או ממשקה אחר לא ישתה כי אם חמשה. ומסתימת 

  7.כראבי"ההחמיר  והרמ"א ,רמב"םכסתם 

אסור  ,כל שהוא משום תשעה באבשלדעת תנא קמא, : שנינו בברייתא, רחיצה וסיכה לאחר שהתחיל סעודה מפסקת

דעת , דהיינו עד שתחשך, מותר לרחוץ. . ולרבי ישמעאל ב"ר יוסי, כל זמן שמותר לאכול, ואסור לרחוץוכו'לאכול בשר 

ודעת  , שהלכה כתנא קמא, דמכי מתחיל בסעודה המפסקת משש שעות ולמעלה, אסור ברחיצה וסיכה.רמב"ן ור"ן

ליו איסור אכילה, אסור בכל העינויים. ובלאו הכי, מותר ברחיצה וסיכה עד בין , שרק אם הפסיק וקיבל עהראב"ד

  10.כראב"דפסק  הרמ"או 9לא הביא הברייתא. הרי"ףו 8השמשות.

ועוד, הביאו דברי הגמרא שמותר לאכול בשר מליח ולשתות  רמב"ם ורא"ש: אבל אוכל הוא בשר מליח. ושותה יין מגתו

כתבו,  והתוספות והסמ"ק, והוסיף להתיר בשר עוף, שאין בו שמחה. ראבי"הדעת  יין מגיתו בסעודה המפסקת, וכן

דגם היין  הסמ"קוהוסיף  11דלדידן אסור לאכול בשר אפילו מלוח מזמן מרובה כיון דאנו רגילים לאכול בשר מליח.

גו לאסור בשר מליח שנה השו"ע. וכן פסק מראבי"הבשם מנהגים  המרדכיתוסס הלב נוטה לאסור, ושכן נהגו, וכן הביא 

   12ובשר עופות ודגים ויין מגיתו.

                                                
ד"ה האדם, עניין אבילות ישנה,  (תורתרמב"ן  .לד)רא"ש (תענית ד,. רמב"ם (תעניות ה,ז) .)בדפיו א מקורות: רי"ף (יב,א. תקנאו"ח   . 5

 מתני' ערב תשעה באב).
 שלא הביא דברי רבן שמעון בן גמליאל כלל. והרי"ף והרא"ש הביאו דברי הגמרא המבארת את דברי רשב"ג.  . 6
רא"ש  .ה,ז)רמב"ם (תעניות . לכות תשעה באב סימן שי)רוקח (ה .ד"ה ואע"ג) ל' א',( פותתוס .רי"ף (י א)מקורות: ב,א. תקנאו"ח   . 7

 מרדכי (תענית, סימן תרלט).. (תענית ד,לד)
ר שהפסיק וקיבל עליו איסור אכילה, אסור בכל העינויין. והכי קאמר: כל שהוא משום תשעה באב, חפירש ברייתא הנ"ל, דקאי או  . 8

שעה באב, מותר. רצה לומר שמפסיק משום תשעה באב, אסור. וכל שאינו משום תשעה באב, אלא משום תענית צבור שאינו ת

 בר' ישמעאל יבדהלכה כר , יש לומרהרמב"ן רושואף לפי(תקנג,ב, ס"ק ה),  וכתב בביאור הגר"אואע"ג שהפסיק באכילה, מותר בשאר. 

דאין  ,כן תין משמעוכן פשטא דמתני .בר"י בי ישמעאלהמנהג כר ל זה, מכל מקוםואף שהרמב"ן הקשה ע תין.מדשתיק במתני ,יוסי

   .דשאר מותר שמעומדפרט הנך מ ,ויין אסור אלא בבשר
 . עליו הרמב"ן והר"ן ותמהו  . 9

. ר"ן (י א ברי"ף, ד"ה ולעניין). מהדו' שעוועל עמ' רמז) ,ד"ה מתני' ערב ת"ב ,אבלות ישנה, תורת האדםאו"ח תקנג,ב. מקורות: רמב"ן (  . 10

  ראב"ד (הו"ד ברמב"ן ורא"ש). רא"ש (סי' לח). 
 ת מן ההרגל.לשיטתם, דיש לשנו  . 11
רמב"ם (תעניות  .סמ"ק (מצוה צו) .ראבי"ה (הלכות תענית, סימן תתפח) ., ד"ה ואע"ג)'אמקורות: תוספות (תענית ל' ב,ב. תקנאו"ח   . 12

  רא"ש (תענית ד,לה).. ה,ז)
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  שולחן ערוך

ח, הלכות תשעה באב, סימן תקנב)   (או"

ה ַיִין וְ   א.  תֶּ ר, ְולֹא ִיׁשְ ׂשָ אֹוְכָלּה ַאַחר ֲחצֹות, ּבָ ְפֶסֶקת, ׁשֶ ה ַהּמַ ְסֻעּדָ ָאב לֹא יֹאַכל ָאָדם ּבַ ָעה ּבְ ׁשְ יִלין.ֶעֶרב תִּ ְבׁשִ ֵני תַּ  לֹא יֹאַכל ׁשְ
ּתֹות  הגה: ָרִגיל ִלׁשְ ֶ ה ׁשּ ָתן ִמּמַ ִתּיָ ׁשְ ִקים ֲאֵחִרים ְמַמֵעט ּבִ ׁשְ ם ּתֹוָספֹות ְורֹוֵקַח), ְוַאף ִמּמַ ׁשֵ ְוֵכן לֹא יֹאַכל ַאַחר ְסעּוָדתֹו ְצנֹון (טּור ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ

ְתַנהֵ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ָעִמים, ּכְ ָאר ּפְ ׁשְ ֶהם ּבִ ּנֹוֵהג ּבָ ָבִרים ׁשֶ ְפִריׁשּות ּוָמִליַח, ּדְ ַכי). ג ּבִ   (ָמְרּדְ

ּת   ב.  ר עֹופֹות ְוָדִגים ְוַיִין ִמּגִ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ַאַחת, ּוָבׂשָ ְ ָעְברּו ָעָליו יֹוֵתר ִמׁשּ ר ָמלּוַח ׁשֶ ׂשָ ֵאין לֹו יֹוֵתר ֲאִפּלּו ּבָ ַהְינּו ׁשֶ ֹו ּדְ

ה ָיִמים, ָנֲהגּו ֶלֱאסֹר.  לֹׁשָ ְ   ִמׁשּ

ל מִ   ג.  ׁשֵ ְקֵדָרה ֲאִפּלּו ּבִ ֵני ִמיִנים ּבִ ְ ֵהר ִמׁשּ יִלין. ְוֵכן ֵיׁש ְלַהְחִמיר ְוִלּזָ ְבׁשִ ֵני תַּ י ְקֵדרֹות ִמְקֵרי ׁשְ תֵּ ׁשְ א ִאם (ַאַחת), ין ֶאָחד ּבִ ֶאּלָ

גֹון ֲאפּוִנין  ָנה ּכְ ָ ל ַהׁשּ ָכְך ּכָ ְרּכֹו ּבְ ּדַ ָבר ׁשֶ ן הּוא ּדָ נּ (ִמיֵני ֶזְרעֹוִנין ּוְבַלַע"ז ציצר"י) ּכֵ יל ׁשֶ ָצִלים ּוֵביִצים; ְוַתְבׁשִ ֹוְתִנים ֲעֵליֶהם ּבְ

יל ְלִעְנָין ֶזה.  ְבׁשִ הּוא ַחי, ִמְקֵרי תַּ מֹות ׁשֶ ֱאָכל ּכְ ּנֶ ָבר ׁשֶ ה ִמּדָ ֲעׂשֶ ל ְלִעְנָין ֶזה  הגה:ַהּנַ ָ ין ְצִלי ִלְמֻבׁשּ ַכי ִהְלכֹות ְוֵאין ִחּלּוק ּבֵ (ָמְרּדְ

ָאב).  ָעה ּבְ ׁשְ   תִּ

ר ֶלֱאכֹל  ד.  ה ִמיִנים.  ֻמתָּ ּמָ ים, ֲאִפּלּו ּכַ ֵהם ַחּיִ ׁשֶ רֹות ּכְ   ּפֵ

ֵהם ַמֲאַכֵלי ֲאֵבִלים.   ה.  תֹוָכם, ׁשֶ ִלים ּבְ ָ יִצים ְמֻבׁשּ ים ִעם ּבֵ ן  הגה:נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ֲעָדׁשִ ם ּכֵ הּוא ּגַ ים, ׁשֶ יִצים ָקׁשִ ְוֵיׁש נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ּבֵ

הֹות ַמְימֹוִני ַמֲאַכל ֲאֵבִלים    פ"ה). (ַהּגָ

ל ַמִים.   ו.  ֶמַלח ְוִקיּתֹון ׁשֶ ת ֲחֵרָבה ּבְ א ּפַ ְפֶסֶקת ֶאּלָ ה ַהּמַ ְסֻעּדָ ר לֹו, לֹא יֹאַכל ּבַ ֶאְפׁשָ ל ַאַחר ֲאִכיָלה  הגה:ִמי ׁשֶ ְוֵיׁש ַמְחִמיִרים ְלַטּבֵ

ָחָצץ ְוגו'  ְגֵרס ּבֶ ם ַוּיַ ֵאֶפר ּוְלָאְכלֹו, ַעל ׁשֵ ת ּבְ   (ֵאיָכה ג, טז). ּפַ

ְפֶסֶקת ָנֲהג  ז.  ה ַהּמַ ְסֻעּדָ י ַקְרַקע ּבַ ּבֵ ב ַעל ּגַ "ם פ"ז ּוֵבית יֹוֵסף).  )ְוֵאין ָצִריְך ַלֲחלֹץ ִמְנָעָליו(ּו ִליׁשֵ הֹות ַמְימֹוִני ְוַרְמּבַ   (ַהּגָ

הּוא ַא   ט.  ת ֶקַבע, ּוְכׁשֶ ְעּתֹו ֶלֱאכֹל עֹוד ַאֲחֶריָה ְסֻעּדַ ֵאין ּדַ ְפֶסֶקת ׁשֶ ה ַהּמַ ְסֻעּדָ ל ֶזה ּבַ ַחר ֲחצֹות; ֲאָבל ִאם ָהָיה קֶֹדם ֲחצֹות, ּכָ

לּו.  ָבִרים ַהּלָ ּדְ ֵהר ּבַ ת ֶקַבע, ֵאין ָצִריְך ִלּזָ ה  הגה:אֹו ַאַחר ֲחצֹות ְוַדְעּתֹו ֶלֱאכֹל ַאֲחֶריָה ְסֻעּדַ ַנז ֶלֱאכֹל ְסֻעּדָ ּכְ ִלילֹות ַאׁשְ ָכל ּגְ ּוִמְנָהג ּבְ

ְך ִמְתּפַ  ה ַמְפֶסֶקת ְקבּוָעה קֶֹדם ִמְנָחה, ְוַאַחר ּכָ ִלין ִמְנָחה ְואֹוְכִלים ְסֻעּדָ יק (ַמֲהִרי"ל). ּלְ ּלֹא ַיּזִ ֵדי ׁשֶ ה ִראׁשֹוָנה, ּכְ ְסֻעּדָ ְונֹוֲהִגין ְלַהְרּבֹות ְקָצת ּבִ

ְדַרׁש  ּפּוִרים; ְוֵיׁש ְקָצת ְרָאָיה ָלֶזה ִמּמִ יֹום ּכִ מֹו ּבְ עֹוד יֹום ּכְ ֲעִנית הֹוִאיל ּופֹוְסִקים ִמּבְ ף ַעְצמֹו ְויֹוֵדַע  ָלֶהם ַהתַּ ּיּוַכל ְלַסּגֵ ִתי; ִמיהּו ִמי ׁשֶ ֵאיָכה ַרּבָ

"ל.  ּנַ יק לֹו ּוַמְחִמיר ַעל ַעְצמֹו, ִנְקָרא ָקדֹוׁש ּכַ ֲעִנית ַמּזִ ֵאין ַהתַּ ַעְצמֹו ׁשֶ   ּבְ
( ח, הלכות תשעה באב, סימן תקנג   (או"

ר ַלֲחזֹ   א.  ְפֶסֶקת, ֻמתָּ ה ַהּמַ ָאַכל ְסֻעּדָ י ׁשֶ ּלֹא ֶלֱאכֹל עֹוד ַהּיֹום. ַאף ַעל ּפִ ֵפרּוׁש ׁשֶ ל ָעָליו ּבְ ן ִקּבֵ א ִאם ּכֵ  הגה:הגה:הגה:הגה:ר ְוֶלֱאכֹל ֶאּלָ

ָפָתיו  ׂשְ א ָצִריְך ְלהֹוִציאֹו ּבִ ָלה, ֶאּלָ ב ֵאיָנּה ַקּבָ ּלֵ ָלה ּבַ ם ַהתוס'). ְוַקּבָ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ   (ּבֵ

ָבר; ְוֵאי  ב.  יֹומֹו ְלָכל ּדָ ָאב, ֵלילֹו ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ עֹוד יֹום,תִּ א ִמּבְ ּפּוִרים.  ן אֹוְכִלים ֶאּלָ יֹום ַהּכִ ּלֹו ָאסּור ּכְ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ר  הגה:ּוֵבין ַהׁשּ ּוֻמתָּ

ּיֹא חֹל נֹוֲהִגין ַלֲחלֹץ ִמְנָעִלים קֶֹדם ׁשֶ ָמׁשֹות, ִמיהּו ּבַ ְ ין ַהׁשּ ל ַעד ּבֵ ְנּדָ ְרִחיָצה ְוִסיָכה ּוְנִעיַלת ַהסַּ ְרכּו, ְוִאם הוּ ּבִ ְרכּו ַמר ּבָ ת חֹוְלִצים ְלַאַחר ּבָ ּבָ א ׁשַ

ְרכּו  חֹוֵלץ קֶֹדם ּבָ ִליַח ִצּבּור ׁשֶ ַבד ׁשְ הֹות ַמְימֹוִני), ִמּלְ יל ְוכו' (ַהּגָ ְבּדִ ה: ַהּמַ ִחּלָ ם מהרא"ַרק אֹוֵמר תְּ ׁשֵ   . ..ק)(ִמְנָהִגים ּבְ

  דיני תשעה באב

אסור באכילה, ובשתיה, ובסיכה, ובנעילת  .ת הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב: כל מצוותנו רבנן(ל' א') 

הסנדל, ובתשמיש המיטה. ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש 

  ובהלכות ובאגדות. 

אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות. וקורא בקינות באיוב ובדברים  )1(

ּקּוֵד " 13ינוקות של בית רבן בטלין, משום שנאמרהרעים שבירמיה, ות ֵחי ֵלבּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ   . "י ה' ְיׁשָ

                                                
 תהילים יט,ט.  . 13
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יהודה אומר: אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות. אבל  ביר )2(

ּקּוֵד "שום שנאמר מ ,קורא הוא באיוב, ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים בו י ּפִ

ֵחי ֵלב ּמְ ִרים ְמׂשַ   ."ה' ְיׁשָ

: מקום שנהגו לעשות מלאכה בט' באב, עושין. מקום שנהגו שלא לעשות, אין (פסחים נ"ד ב')התם  תנן (ל' ב')

   15ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. רשב"ג אומר: לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם. 14עושין.

אומר: כל העושה  בי עקיבאאב, כאילו אוכל ושותה ביוה"כ. רמר: כל האוכל ושותה בט' באידך: רשב"ג או תניא

מלאכה בתשעה באב, אינו רואה סימן ברכה לעולם. וחכמים אומרים: כל העושה מלאכה בט' באב ואינו 

ל אֹ  16מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה, שנאמר ם ְוִגילּו ָבּה ּכָ לִַ ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ּה ָמׂשֹוׂש "ׂשִ יׂשּו ִאתָּ ֲהֶביָה ׂשִ

ִלים ָעֶליָה". מכאן אמרו: כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. ושאינו מתאבל על  ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּכָ

  ירושלים, אינו רואה בשמחתה. 

ִהי" 17באב, עליו הכתוב אומר תשעההכי: כל האוכל בשר ושותה יין ב נמי תניא     18."מֹוָתםֲעֹונָֹתם ַעל ַעצְ  ַותְּ

: אמרו לו לרבי יהודה לדבריך עוברות תניארבי יהודה מחייב בכפיית המטה ולא הודו לו חכמים.  (שנינו במשנה:)

  ומניקות מה תהא עליהן?! אמר להם: אף אני לא אמרתי אלא ביכול. 

  . יהודה לחכמים בשאינו יכול. ומודים חכמים לרבי יהודה ביכול בינמי הכי: מודה ר תניא

: כשאמרו לכפות המטה לא מיטתו בלבד הוא כופה אלא כל כדתניאי בינייהו? איכא בינייהו שאר מיטות. מא

  המיטות כולן הוא כופה. 

  ולא הודו לו חכמים כל עיקר.  (דקאמר)אמר רבא: הלכתא כתנא דידן 

  שיטות הראשונים

ורבי יהודה אם מותר ללמוד בתשעה  19: נחלקו תנא קמאלימוד תורה בתשעה באב במקום שאינו רגיל לקרות ולשנות

  20.הרמב"ם והשו"עכרבי יהודה שאסור, וכן סתמו  הרי"ףולשנות, ופסק באב במקום שאינו רגיל לקרות 

  : לדעת תנא קמא הדבר תלוי במנהג המקום, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. לדעת עשיית מלאכה בתשעה באב

                                                
מיהו כל מלאכה שאין בה  .ב להתאבלדהא גם בלילה מחויי ,ומטעם זה גם בלילה אסור במלאכה .כדי שלא יסיחו דעתם מהאבלות  . 14

 ג).מ"ק ח דעתו בכך. משנה ברורה (תקנד, סדאין מסי ,שיהוי שרי
  ולא מיחזי כיוהרא, דאמרי מלאכה הוא דלית ליה, פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא.  . 15
 ישעיהו סו,י.   . 16
 חזקאל לב,כז.י  . 17
טבען ומצטערים מהתענית, אם לא מי שהוא חולה באמת (דלא גזרו אפילו מעוברת או מניקה או שארי אנשים שהם חלושים ב  . 18

 א).נ ק"(תקנד, ס "ב. משנחכמים במקום חולי), וכדאי הוא בית אלהינו להצטער על חורבנו עכ"פ יום אחד בשנה
  רי"ף ורא"ש גרסו 'רבי מאיר'.  . 19
  ורא"ש (ד,לד) הביא שתי הדעות ולא ציין הכרעה.. )ארמב"ם (תעניות ה,י. א) רי"ף (ימקורות: תקנד,א. או"ח   . 20
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העושה מלאכה בתשעה  21רבן שמעון בן גמליאל לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם לעניין זה. ולדעת רבי עקיבא

הביא דברי תנא קמא ורבי עקיבא.  הרמב"םהביאו כל הדעות.  רי"ף ורא"שאינו רואה ברכה באותה מלאכה.  באב

, דאפילו לת"ק יעשה אדם רבנו פרץוכתב  .נא קמא ורשב"ג אי חיישינן ליוהראמבואר שנחלקו ת )א' ה"(פסחים נובגמרא 

 22.ל כךר יומי נמי אין רגילין במלאכה ככיון דבשאעצמו עכשיו כת"ח ולא יעשה מלאכה בט' באב, דליכא משום יוהרא, 

  23.השו"עוכן פסק 

: נחלקו חכמים ורבי יהודה במשנה, שלדעת חכמים אין דין כפיית המיטה בתשעה באב, כפיית המיטה בתשעה באב

ה, ולדעת רבי יהודה מי שיכול צריך לכפות המיטה. ובגמרא מבואר על פי ברייתא שלא נחלקו לגבי המיטה שישן עלי

שמי שיכול צריך לכפות ומי שלא יכול אינו צריך, רק נחלקו בשאר מיטות שבבית. והכריע רבא כחכמים לפי המשנה, 

  .פוסקיםוכן פשוט מהשמטת שאר  24.הרא"ששלא הודו לרבי יהודה כל עיקר. וכן פסק 

נחם' בתפילת שבתשעה באב יש להוסיף תפילת ' בירושלמי: מבואר אמירת 'נחם' בתפילת עמידה בתשעה באב

דנהוג עלמא להוסיף זאת ב'בונה ירושלים', משום שתוספת זו היא מעין הברכה, וסמכו  רי"ף ורא"שוכתבו  25עמידה.

אם בא  ,אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה :אהא דאמר רב יהודה בר שמואל בר שילת משמיה דרב

  27.שו"עהוכן פסק  26לומר בסוף כל ברכה מעין אותה ברכה אומר.

, הרוקחולדעת  28, יש להוסיף 'נחם' בכל התפילות.רא"ש ורבנו ירוחם: לדעת מוסיפים 'נחם' בתשעה באב שבהן    תפילות

אכן צריך להזכיר בכל התפילות, אלא  הריטב"א. ולדעת 29, אין מוסיפים אלא במנחהרבנו סעדיהבשם  ואבודרהם

כרא"ש, והרמ"א פסק  השו"עור אינו אומרו אלא במנחה. ושליח ציב 30שבערבית ושחרית אומר 'רחם' ובמנחה 'נחם',

  31.כרוקח

                                                
 רי"ף ורא"ש גרסו 'רבן גמליאל'.  . 21
 ."יג כל ישראל בכל מקום ששמענו. בוכן מנהרבינו פרץ. אז שייך משום יוהרא.  ,דדוקא בימיהם שהיו רגילים במלאכה בשאר יומי  . 22
. תעניות ה,י)רמב"ם ( בדפיו). במקורות: רי"ף (י אה ברכה באותה מלאכה. תקנד,כב. ובסעיף כד הביא דברי רבי עקיבא דאינו רואו"ח   . 23

  רבנו פרץ (בהגהותיו על סמ"ק, מצוה צו הגהה ט). .רא"ש (תענית, ד,לו)
והוסיף, דהוא הדין נמי שאינו חייב בעטיפת הראש. ואף על פי שהן מצות הנוהגות באבל ותניא כל מצות הנוהגות באבל נוהגות   . 24

ב, ההיא לענין מצות לא תעשה הנוהגות באבל תניא. אבל מצות עשה שבאבל כגון כפיית המטה ועטיפת הראש בהנך לא בתשעה בא

  מקורות: רא"ש (תענית ד,לז).  "ש.ייד"ה ת"ר), ע', אמר. וכן כתב הריטב"א (תענית ל' קא א
בפני משה כתב שאת 'נחם' מוסיפים ב'עבודה' וכן  בירושלמי מובא שתפילה לשעבר, מוסיפים ב'הודאה', ותפילה להבא, 'בעבודה'.  . 25

מובא ברבנו ירוחם (נתיב יח חלק ב). ובאבודרהם (שמונה עשרה) הביא בשם רבנו גרשום בר' שלמה ש'הודאה' היא מקום התוספת 

 מן הדין, ושלכן אם שכח להזכיר ב'בונה ירושלים' שיאמר ב'הודאה'.
 .'אעבודה זרה ח'   . 26
  רא"ש (תענית ד,לד). .א) רי"ף (יקורות: מתקנז,א. או"ח   . 27
כיון דקאמר יחיד בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורע מסתמא בכל התפלות קאמר ערבית ושחרית ומנחה כמו ראש חדש   . 28

  פורים ותענית. רא"ש.
 ומיה. אבודרהם.משום דלעת ערב הציתו בו אש, הלכך באותה שעה מזכירין שפלות ירושלים ואביליה ומתפללין על תנח  . 29
שבערבית ושחרית שהוא כמי שמתו מוטל לפניו ואינו בנחמה אומרים רחם ולמנחה אומרים נחם שדומה למי שנקבר מתו. ריטב"א.   . 30

  וכן דעת הכל בו.
 .(סימן סב) כל בו. ריטב"א (בתשובותיו, סימן סג) .רא"ש (תענית ד,לד) .רוקח (הלכות תשעה באב, סימן שיב)מקורות: תקנז,א. או"ח   . 31

  רבנו ירוחם (נתיב יח חלק ב).
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 שולחן ערוך

ח, הלכות תשעה באב, סימן תקנד)   (או"

תֹוָרה ְנִבי  א.  ה, ְוָאסּור ִלְקרֹות ּבְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ל ְוַתׁשְ ְרִחיָצה ְוִסיָכה, ּוְנִעיַלת ַהַסְנּדָ ָאב ָאסּור ּבִ ָעה ּבְ ׁשְ נֹות ִאים ּוכְ תִּ תּוִבים, ְוִלׁשְ

ֵחי לֵ  ּמְ ִרים ְמׁשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ ֱאַמר ּפִ ּנֶ ּום ׁשֶ דֹות, ִמׁשּ ֲהָלכֹות ּוְבַאּגָ ָמָרא ּבַ ְדָרׁש ּוַבּגְ ָנה ּוַבּמִ ׁשְ ּמִ ים יט, ט)ב ּבַ ִהּלִ ל  (תְּ ְוִתינֹוקֹות ׁשֶ

ָבִרים ִאּיֹוב ּוַבּדְ ֵטִלים ּבֹו ֲאָבל קֹוֵרא הּוא ּבְ ן ּבְ ית ַרּבָ ָגם.  ּבֵ סּוֵקי ֶנָחָמה, ָצִריְך ְלַדּלְ יֵניֶהם ּפְ ה; ְוִאם ֵיׁש ּבֵ ִיְרִמּיָ ּבְ   ָהָרִעים ׁשֶ

רּוׁש ֵאיָכה ּוֵפרּוׁש ִאּיֹוב.   ב.  ִחין, ְוֵכן ִלְלמֹד ּפֵ ר ִלְלמֹד ִמְדַרׁש ֵאיָכה ּוֶפֶרק ֵאּלּו ְמַגּלְ   ּוֻמתָּ

אֹוֵסר ִלְלמֹד ַעל ְיֵדי ִהְרהּור.   ג.    ֵיׁש ִמי ׁשֶ

ָמֵעאל.  ד.  י ִיׁשְ ַנת ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן, ּוִמְדַרׁש ַרּבִ נֹות, ּוִמׁשְ ְרּבָ ת ַהּקָ ל ֵסֶדר ַהּיֹום, ּוָפָרׁשַ ר ִלְקרֹות ּכָ ה  הגה: ּוֻמתָּ ָרׁשָ ר ַלֲחזֹר ַהּפָ ּוֻמתָּ

ָאב  ָעה ּבְ ִתׁשְ   (ִמְנָהִגים). ּבְ

ָאב, עכב.  ט' ּבְ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּנָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָמקֹום ׁשֶ ין; ּוְבָכל ָמקֹום תַּ ּלֹא ַלֲעׂשֹות, ֵאין עֹוׂשִ ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ין; ּבְ ֹוׂשִ

ּלֹא לַ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ה; ַוֲאִפּלּו ּבְ ְלִמיד ָחָכם ְלִעְנָין ֶזה עֹוׂשֶ ֵטִלים, ְוָכל ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַעְצמֹו תַּ ר ַעל ְיֵדי ּבְ , יגוֹ ֲעׂשֹות, ֻמתָּ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, ָאסּור; וּ  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ָמקֹום ׁשֶ ר ּבְ ּכֵ תַּ ֵביתֹו; ּוְפַרְקַמְטָיא ְלַהְרִויַח ּוְלִהׂשְ ר ֲאִפּלּו ּבְ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות, ֻמתָּ ּנָ ְבָמקֹום ׁשֶ

ן.  א ְוִלתֵּ ָ ׂשּ ְכַנס ָאב ָאנּו ְמַמֲעִטין ִמּלִ ּנִ ֶ ֲאִפּלּו ִמׁשּ ַמֵעט ׁשֶ ּמְ א ׁשֶ י ִאם ַעד ֲחצֹות  גה:הֶאּלָ ִאּסּור ְמָלאָכה ּכִ ְוָנֲהגּו (ִמְנָהִגים). ְולֹא ָנֲהגּו ּבְ

ּה ׁשִ  ֵאין ּבָ ָבר ׁשֶ ה ֶהְדיֹוט; ֲאָבל ּדָ הּוי ְקָצת, ֲאִפּלּו ַמֲעׂשֵ ּה ׁשִ ׁש ּבָ ּיֵ ָכל ְמָלאָכה ׁשֶ יָרה ְוכַ ְלַהְחִמיר ַעד ֲחצֹות ּבְ גֹון ַהְדָלַקת ֵנרֹות אֹו ְקׁשִ ּדֹוֶמה, הּוי, ּכְ

ַעּכּו"ם.  ר ּבְ רֹות טֹוב ַלֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי ַעּכּו"ם, ִאם ֶאְפׁשָ ֶרת. ְוַלְחלֹב ַהּפָ   ֻמתֶּ

ל מֹוֵעד.   כג.  ֻחּלֹו ׁשֶ ָאְמרּו ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ ר, ּכְ ָבר ָהָאֵבד ֻמתָּ   ּוְמֶלאֶכת ּדָ

ָאב, ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן כד.  ָעה ּבְ ִתׁשְ ה ְמָלאָכה ּבְ ל ָהעֹוׂשֶ ָרָכה ֵמאֹוָתּה ְמָלאָכה. ּכָ   ּבְ

ַלִים, זכה.  ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ַלִים; ְוָכל ַהּמִ ְמַחת ְירּוׁשָ ׂשִ ָאב, ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ ְמָחָתּה. ְוָכל ּכָ ׂשִ ֹוֶכה ְורֹוֶאה ּבְ

ְפֶסֶקת ה ַהּמַ ְסֻעּדָ ר אֹו ׁשֹוֶתה ַיִין ּבַ ׂשָ ִהי ֲעֹונָֹתם ַעל ַעְצמֹוָתם ָהאֹוֵכל ּבָ תּוב אֹוֵמר: ַותְּ   (ְיֶחְזֵקאל לב, כז)., ָעָליו ַהּכָ
ח, הלכות  ות(או" . סימן תקנז ,תשעה באב ושאר תעני (  

בֹוֵנה ְיר  א.  ָאב אֹוֵמר ּבְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ַלִים:ּבְ ׁשֹוֵמַע תְּ  ּוׁשָ ה; ְוִאם לֹא ָאַמר לֹא ֶזה ַנֵחם ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוכו', ַוֲעֵננּו ּבְ ִפּלָ

ְקּדָ  הגה:ְולֹא ֶזה, ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו.  ּמִ יתּו ּבַ ָאז ִהּצִ ָאב, ְלִפי ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ל תִּ ת ִמְנָחה ׁשֶ ְתִפּלַ ֵאין אֹוְמִרים ַנֵחם ַרק ּבִ ׁשּוט ׁשֶ ְנָהג ּפָ ׁש ֵאׁש ְוַהּמִ

ָחָמה (רֹוֵק  ִלים ָאז ַעל ַהּנֶ ּלְ זֹון (ַמֲהִרי''ל)ְוָלֵכן ִמְתּפַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ָאב, יֹאַמר ַנֵחם ּבְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָאַכל ּבְ   . ַח ְוַאּבּוַדְרַהם). ִמי ׁשֶ
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