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, המשך  הלכות  תשעה  באב  ושאר  תעניות

 דין ערב תשעה באב –קנב סימן ת


 
    


ויש  נוהגים  לאכול  ביצים  קשים  שהוא :  הגה

 :)'הגהות מיימוני פרק ה(גם כן מאכל אבלים 

     


ויש  מחמירים  לטבל  אחר :  הגה

אכילה  פת  באפר  ולאכלו  על  שם  ויגרס  בחצץ 
 :'וגו

     
)הגהות ()  ואין  צריך  לחלוץ  מנעליו

 :) ובית יוסף'ם פרק ז"מיימוני ורמב


    


 







ומנהג  בכל  גלילות  אשכנז  לאכול :  הגה

מתפללין סעודה  קבועה  קודם  מנחה  ואחר  כך  
. )ל"מהרי(מנחה  ואוכלים  סעודה  מפסקת  

ונוהגים  להרבות  קצת  בסעודה  ראשונה  כדי 
שלא  יזיק  להם  התענית  הואיל  ופוסקים 

מבעוד  יום  כמו  ביום  כיפורים  ויש  קצת  ראיה 
לזה  ממדרש  איכה  רבתי  מיהו  מי  שיוכל לסגף 

עצמו  ויודע  בעצמו  שאין  התענית  מזיק  לו 
 :ן נראה ליומחמיר על עצמו נקרא קדוש כ



    


) מיהו  צריך  להפסיק  מבעוד
 :)ק"סמ() יום


    


  והגאונים  כתבו :  הגה

דמתענה  עד  אחר  תפלת  מנחה  ואוכל  סעודה 

הגהות  אשירי (המפסקת  קודם  ביאת  השמש  

  וכן  נוהגין  והוא )ה"ומרדכי  ותרומת  הדשן  סימן  ע

 :)ל"מהרי(הדין מי שמתענה תענית חלום 

     
)ם  הוא וא

 :)ל ומנהגים"מהרי() שבת אין אומרים צדקתך

–
 




הגה :

וקבלה  בלב  אינה  קבלה  אלא  צריך  להוציאו 
 :)בית יוסף בשם התוספות(בשפתיו 




ומותר :  הגה
ברחיצה  וסיכה  ונעילת  הסנדל  עד  בין 

השמשות  ומיהו  בחול  נוהגין  לחלוץ  מנעלים 
קודם  שיאמר  ברכו  ואם  הוא  שבת  חולצים 

לאחר  ברכו  מלבד  שליח  צבור  שחולץ  קודם 
  רק  אומר  תחלה  המבדיל )וניהגהות  מיימ(ברכו  

ונהגו  שלא  ללמוד .  )ק"מנהגים  בשם  מהרא(  'וכו
בערב  תשעה  באב  מחצות  ואילך  כי  אם 

בדברים  המותרים  בתשעה  באב  ולכן  אם  חל 

ל "מהרי(בשבת  אין  אומרים  פרקי  אבות  

 :וכן לא יטייל ערב תשעה באב. )ומנהגים

–
 




   



    


 




 

 

     


ומותר  לחזור  הפרשה :  הגה
 :)מנהגים(בתשעה באב 




    



)נ "ועיין  לעיל  סימן  תק

 ):'סעיף א


     


ומיהו  נוהגין  להתענות  כל :  הגה
זמן  שאין  להם  צער  גדול  שהיה  לחוש  לסכנה 

 :והמיקל לא הפסיד



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 



 



     

ואם  עשה  צרכיו  אם  מותר :  הגה

לרחוץ  דינו  כמו  ביום  כפור  ועיין  לקמן  סימן 
 :'ג סעיף ג"תרי


 






 



 


 


ומותר  לשרות  מפה  במים  בערב :  הגה

תשעה  באב  ומוציאה  מן  המים  והיא  מתנגבת 
ומקנח  בה  פניו  ידיו  ורגליו  אפילו  אינו  עושה 

 :)טור( כיון שהיא נגובה רק לתענוג שרי



 


)קליפי פירוש 

)  עץ
 




וכן  במקום  שדרים :  הגה
בין  הנכרים  לא  יחלוץ  כי  אם  ברחוב  היהודים 

טור  והגהות  מיימוני  והגהות  מרדכי  ריש (וכן  נהגו  

 :)פרק קמא



 


ויש  אוסרים :  הגה

י  ואגור "טור  בשם  ר(תשמיש  המטה  וכן  נוהגין  

 :)ומנהגים



 


 







   





ולא  נהגו :  הגה

. )מנהגים(באיסור  מלאכה  כי  אם  עד  חצות  
ונהגו  להחמיר  עד חצות בכל מלאכה שיש בה 

שיהוי  קצת  אפילו  מעשה  הדיוט  אבל  דבר 
שאין  בה  שיהוי  כגון  הדלקת  נרות  או  קשירה 

וב  הפרות  טוב  לעשות וכדומה  מותרת  ולחל
 :על ידי נכרי אם אפשר בנכרי


 


 



    

     


 
–

 





 



ויש  לאדם  להצטער  בענין  משכבו  בליל :  הגה

  כרים  לא 'תשעה  באב  שאם  רגיל  לשכב  בב
  ויש בני )תוספות  סוף  תענית(ישכב  כי  אם  באחד  

אדם  משימים  אבן  תחת  מראשותיהם  זכר 
למה  שנאמר  ויקח  מאבני  המקום  שראה 

מיהו  עוברות .  )עד  קטןמרדכי  דמו(החורבן  
שאינן  יכולין  להצטער  אינן  חייבות  בכל  אלה 

וימעט  אדם  מכבודו  ומהנאתו .  )תוספות(

 :בתשעה באב בכל מה שאפשר
–

 
     





 

–
 





והמנהג  פשוט :  הגה

  אומרים  נחם  רק  בתפלת  מנחה  של שאין

תשעה  באב  לפי  שאז  הציתו  במקדש  אש  ולכן 
מי .  )רוקח  ואבודרהם(מתפללים  אז  על  הנחמה  

שאכל  בתשעה  באב  יאמר  נחם  בברכת  המזון 
 :)ל"מהרי(

–
 





     

ויש  מחמירין  עד  חצות  היום :  הגה

אם  חל  תשעה  באב .  )הגהות  מיימוני(ולא  יותר  
  מותר  לאכול  בשר 'בשבת  ונדחה  ליום  א

  אבל  בלילה  אסור  מפני 'ולשתות  יין  יום  ב
 :)ל"מהרי(אבילות של יום 

–
 


הגה :

ומבדילין  בלילה  בתפלה  כשאר  מוצאי  שבת 
ואם  שכח .  )הגהות  מרדכי  הלכות  תשעה  באב(

. 'ד  סעיף  ג"מלהבדיל  עיין  לעיל  סימן  רצ
אבלים  וכן ומתפללים  בנחת  ודרך  בכי  כ

ובכל .  )הגהות  מיימוני(עושים  בקריאת  איכה  
וכשמגיע .  )ל"מהרי(איכה  מגביה  קולו  יותר  

החזן  לפסוק  השיבנו  אומרים  אותו  הקהל 
בקול  רם  ואחר  כך  מסיים  החזן  וחוזר  הקהל 

הגהות (ואומרים  השיבנו  בקול  רם  וכן  החזן  

 :)מיימוני
   ) מתפללים  ערבית

 )ל"הגהות  מיימוני  ומהרי()  נותואומרים  איכה  וקי






 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ולא :  הגה

ומסירין .  )כל  בו(למנצח  בנגינות  ולא  ויתן  לך  
הפרוכת  מלפני  הארון  על  שם  בצע  אמרתו 

 :)מנהגים(


) ועכשיו
נהגו  לישב  על  ספסליהם  מיד  אחר  שיצאו 

מבית  הכנסת  שחרית  ומאריכין  עם  הקינות  עד 
)  מעט  קודם  חצות  


 

)הגהות ()  ולא  סליחות

  )אשירי    
וקורין :  הגה

בתורה כי תוליד בנים ומפטירין בירמיה אסוף 

אסיפם וכל הקדישים שאומרים אחר איכה עד 
שיוצאים  למחר  מבית  הכנסת  אין  אומרים 

טור (תתקבל  ואין  אומרים  אל  ארך  אפים  

  ולא  פיטום )מנהגים(  ולא  למנצח  )ומנהגים

ואין  צריך  לשנות  מקומו .  )מרדכי(הקטורת  
 :בתשעה באב



     

ונוהגין  לומר  קצת  נחמה  אחר  הקינות  לפסוק (

 :)הגהות מיימוני() בנחמה


 





)והמנהג  כסברא  ראשונה(

    



 


  ואבי  הבן  והמוהל :  הגה

. )בית  יוסף(והסנדק  כולם  נקראים  בעלי  ברית  
ומותרים  ללבוש  בגדי  שבת  לאחר  שגמרו 

הקינות  ובאין  למול  התינוק  אבל  לא  ילבשו 
 :)ל"מהרי(לבנים 





 


והולכים  על :  הגה

בית (הקברות  מיד  כשהולכים  מבית  הכנסת  

ואם  אירע  מת  בתשעה  באב .  )יוסף  בשם  תוספות
 :)ץ"תשב(אין אומרים צדוק הדין 

–
 




  )פירוש  מצוייר  (




)  פירוש  מצויירת(
 

    

     
    





ויש  מקומות  שנהגו  לשבר  כוס :  הגה

בשעת  חופה  או  לשום  מפה  שחורה  או  שאר 
.  )כל  בו(דברי  אבילות  בראש  החתן  




 




ויש  אומרים  דוקא  מי  שרגיל :  הגה

בהם  כגון  המלכים  שעומדים  ושוכבים  בכלי 
.  )טור(שיר  או  בבית  המשתה  






הגה :

וכן  לצורך  מצוה  כגון  בבית  חתן  וכלה  הכל 

 :)ג והגהות מיימוני"תוספות וסמ(שרי 









 


 

–


 


)ע ואינו  חייב  לקרו
אלא  כשמגיע  סמוך  להם  כמן  הצופים 

 :)בית יוסף() לירושלים


    









     

 






 






 



) והוא  הדין  בערי  יהודה

 ):ובמקדש

 
–

 


) דהיינו

  כוכבים  בינוניים  או  שהלבנה  זורחת 'שיראו  ג
ק  קמא הגהות  אשירי  פר(בכח  ומאיר  על  הארץ  

  )'פרק  אדתענית  והגהות  מיימוני  


מיהו  נוהגין  להתפלל  עננו  אף  על :  הגה
פי  שאין  משלימין  עד  צאת  הכוכבים  וכן  דעת 

ונראה .  )ז"תרומת  הדשן  סימן  קנ(מקצת  רבוותא  
לי  דדוקא  ביחיד  דאומר  עננו  בשומע  תפלה 

להוסיף  כמו  שנתבאר  לעיל דבלאו  הכי  יכול  



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ט  אבל  שליח  ציבור  לא  יאמר  עננו "סימן  קי

 :אלא אם כן משלימין וכן נוהגין






הגהות  אשירי (והיחיד  מתפלל  עננו  :  הגה

  וכן  חתן  יתפלל  עננו )ומרדכי  פרק  קמא  דתענית

קודם  שיכנס  לחופה  ואז  יוכל  לשתות  מכוס 
אבל  מי .  )ז"תרומת  הדשן  סימן  קנ(של  ברכה  

ז  בתמוז  עד  תשעה  באב  צריך "שמתענה  מי
להשלים  אף  על  גב  דאינו  צריך  קבלה  מי 

שאינו  מתענה  כל  עשרת  ימי  תשובה  רק 
מתענה  יום  או  יומים  בעי  קבלה  והשלמה 

ונראה  לי  דדוקא .  )ו"תרומת  הדשן  סימן  קמ(
בסתם  אבל  אם  התנה  שלא  להשלים  הרשות 

 :בידו דלא עדיף משאר תענית



    

) ועיין  לעיל  סימן
 )ט"רמ


) ועיין  לעיל

 )'ט סעיף ד"סימן רמ


להתפלל  עננו  ולא :  הגה
לענין  אם  חייב  תענית  סתם  והתענה  כך  לא 

 )'פרק  אמרדכי  והגהות  מיימוני  (יצא  ידי  נדרו  
שם מרדכי  ב(מיהו  יש  אומרים  דמתפלל  עננו  

  וכן  נראה  לי  לנהוג  בתענית  יחיד  ולכולי )י"ר
עלמא  המתענה  תענית  חלום  מתפלל  עננו  אף 

 :על פי שלא קבלו עליו מאתמול
    









וטוב  יותר  לקבלו  אחר  תפלה :  הגה
מבשעת  תפלה  כדי  שלא  להפסיק  תפלתו 

 :)המגיד והגהות מיימוני כל בו ובית יוסף(











ואם :  הגה

קבל  להתענות  שני  ימים  רצופין  מותר  לאכול 

ם  לא  פירש  בהדיא  אף  על בלילה  שביניהם  א
  ואז  מתפלל  כל )מרדכי  פרק  קמא  דתענית(הלילה  

 :)ח"י סימן ק"פסקי מהרא(יום במנחה עננו 







מיהו  נהגו :  הגה

העם  לקבלם  בקבלה  אחת  וסגי  בהכי  וכן  דעת 
 :)מרדכי והגהות מיימוני(מקצת רבוותא 

    


     

 


)הרי  (














 



     


 










 




     
) פירוש  שאדם  סומך  בדעתו  שיוכל

עשות  דבר  אחד  ועל  סמך  זה  הוא  נודר  או ל

).  מתחייב  בדבר  מה



 

–
 







 
–

 



)שינת  קבע (

)  שינת  קבע(  )טור(


 ויש  אומרים :  הגה
דבשתיה  אין  צריך  תנאי  דמסתמא  דעתו  של 

אדם  לשתיה  אחר  השינה  והוי  כאילו  התנה 
 :)טור ומרדכי והגהות מיימוני והגהות אשירי(

–
 




    

ואומרו  קודם  כי  אתה :  הגה
  ולא  יחתום  בעונה  בעת  צרה  אלא 'שומע  וכו

כשמגיע  לבכל  עת  צרה  וצוקה  יסיים  כי  אתה 
ולא .  )  בשם  תוספותבית  יוסף(  'שומע  תפלת  וכו

ישנה  ממטבע  הברכה  אפילו  כשמתענה  יחיד 
א  סימן "רשב(  'יאמר  עננו  בצום  תעניתנו  וכו

 :)ה"נ


)  '  וה'ד  סעיף  ד"ועיין  לעיל  סימן  רצ(


)לאחר תפלתו( 











 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

     
    

ונהגו  בכל  הצומות  שלא :  הגה

לאומרו  כי  אם  במנחה  מלבד  שליח  ציבור 
 :שאומר שחרית כשמתפלל בקול רם

    






 

  



וכן  אין :  הגה
ל  בשם "מהרי(ליחיד  לומר  סליחות  או  ויעבור  

 :)אור זרוע
   


 

–
 




) ואם  שכח  עיין
)'ט  סעיף  ד"לעיל  סוף  סימן  קי

    
הגה :

חה  דרשו  ובשחרית  אין ומפטירין  במנ
מפטירין  חוץ  מתשעה  באב  וקורים  אפילו 

ואם  מתענים .  )ל"מהרי(כשחל  בערב  שבת  
בראש  חדש  קורים  שחרית  פרשת  ראש  חודש 

ן  סוף  פרק  קמא  דתענית "ר(ומנחה  בשל  תענית  

 :)ובית יוסף בשם רוקח


     





ומיהו  אם :  הגה
  אין  דוחים  פרשת '  וה'קבעו  התענית  בב

השבוע  בשחרית  אלא  קורין  בשחרית  בפרשה 
ב  שמתענין  אחר "ולערב  קורין  ויחל  בלבד  בה

שחרית  וערבית  ויחל הפסח  וסוכות  שקורין  ב
.  והכי  נהוג










 






 






 


 





 



 


    הגה :

ובגלילות  האלו  אין  נוהגין  בנשיאות  כפים  רק 
במוסף  של  יום  טוב  וכבר  נתבאר  בהלכות 

פרק הות מיימוני מרדכי  דתענית והג(נשיאות  כפים  

 :)'א

–
 




  : ויש  מחמירין  בכל  תענית

פרק תוספות  והגהות  מיימוני  (צבור  והכי  נוהגין  

 :)ח" ותרומת הדשן סימן קנ'א


     



 





 : ומותר ללעוס
עצי  קנמון  ושאר  בשמים  ועץ  מתוק  ללחלח 

גרונו  ולפלוט  מלבד  ביום  הכיפורים  דאסור 
 :)'פרק אמרדכי דתענית והגהות מיימוני (

–
 










ויש  מחמירין  דאפילו  בנדר  להתענות  יום  זה (

דחייב  להשלים  מכל  מקום  מחמירין להתענות 
 :)ט"תרומת הדשן סימן ק() יום אחר





)טור()  או  שמצטער(  


     


וכל :  הגה

שכן  יום  זה  ממש  כגון  שאמר  בתחלת  נדרו 

  כל  השנה '  וה'אתענה  יום  פלוני  או  אתענה  ב
. )ה  וכל  בו"תרומת  הדשן  סימן  ער(או  כדומה  לזה  


וכל  שכן  שאינו  יכול  ללוות :  הגה

ט  וכל "תרומת  הדשן  סימן  ק(  תענית  צבור  ולפרוע

מיהו  תענית  שני  וחמישי ושני .  )בו  ורבינו  ירוחם

שנוהגים  להתענות  אחר  פסח  וסוכות  או 
אפילו  בעשרת  ימי  תשובה  ואירע  בהם  ברית 

מילה  מצוה  לאכול  ואין  צריך  התרה  כי  לא 
נהגו  להתענות  בכהאי  גוונא  ודוקא 

כשאוכלים  שם  אבל  אם  שולחים  לו  לביתו 
אין  לו  לאכול  ואם  קבל  עליו  התענית  במנחה 

ויש .  )'פרק  אהגהות  מיימוני  (צריך  להתענות  
אומרים  שאם  מצטער  הרבה  בתעניתו  יכול 

ש "הרא(לפדותו  בממון  והוא  הדין  באונס  אחר  

  ונראה )'  חלק  א'ד  ורבינו  ירוחם  נתיב  ה"בשם  הראב

דוקא  בקבל  עליו  תענית  בעלמא  אבל  אם 
 :ים נדרוקבלו דרך נדר צריך לקי

     
) ויכול  ללוות  יום

) ארוך  ולשלם  יום  קצר  דכל  אחד  מקרי  יום
 :) והגהות מרדכי'תרומת הדשן סימן ס(




ויש  אומרים  דבאדם :  הגה
  ימים  רצופים  אבל אדם בריא 'סגי  לו  בבחלש  

. )ן"י  ברי"הגהות  מנהגים  בשם  מהר(שלשה  ימים  
ונראה  לי דכל זה לא מיירי אלא במי שנתחייב 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

  ימים  שאינם  רצופים  מכח  תשובה 'לצום  מ

כדי  להצטער  ואז  משוינן  האי  צער  להאי  צער 
ועל  כיוצא  בזה  נאמרו  דינים  אלו  בדברי 

  יום 'צום  מל  אבל  מי  שנדר  ל"האחרונים  ז
צריך  לקיים  מה  שנדר דלא גרע מיום זה דאינו 

לוה  ופורע  ואפילו  למאן  דאמר דאפילו יום זה 
לוה  ופורע  הכא  מודה  דצריך  לקיים  נדרו  כל 

  יום  שלפני  יום  כיפור  שמתענים  לזכר 'שכן  מ
עליית  משה  בהר  שמי  שקבל  עליו  שאין  להם 

 :תשלומין בשנים או שלשה ימים רצופים
     



    

) ועיין  לעיל
 )'ח סעיף ד"סימן רפ









 


הגה :
י "ל  ומהר"מהרי(ויש  אומרים  דיתענה  בראשון  

בור  באדר  שני   אם  לא  שמת  בשנת  העי)מינץ
תרומת  הדשן  סימן (דאז  נוהגים  להתענות  בשני  

וכן  המנהג  להתענות  בראשון  מיהו  יש )  ה"רצ
י  בשם "פסקי  מהר(מחמירין  להתענות  בשניהם  

 :)י מולין"מהר


 


ין וא:  הגה
נוהגין  כן  אלא  אין  מתענין  כלל  וכן  בשאר 

 :ימים שאין בהם תחנון



 


 







 

–
 




    




 



והוא  הדין  צבור  ששמעו :  הגה

ות  שקבלו  התענית  בטעות  אין אחר  חצ
 :)פ"תרומת הדשן סימן ר(צריכים להשלים 

–


 






     



     

    











    

     





  והמנהג  כסברא :  הגה
ת  סך  ימים  ואמר מי  שנדר  להתענו.  הראשונה

חוץ  מיום  טוב  אין  חנוכה  ופורים  בכלל  ואם 
אמר  שדעתו  היה  עליהם  הולכים  אחריו 

  אבל  ערב  יום )ט"א  סימן  תרנ"תשובת  הרשב(
הכיפורים  בכלל  והכי  נהוג  ודלא  כמו  שפסק 

 :'ו סעיף ד"ביורה דעה סימן רט






     


 



     




    


 ויש  להתיר  שבועתו  ואינו
).  מתענה




 
–

 



 







 








    

 
–

 


)שלא  לייקר פירוש  

)  השער   
 

   





 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




     


מיהו  אם  התחילו  להתענות :  הגה

אין  מפסיקין  כמו  בראש  חדש  וחול  המועד 
 :)בית יוסף(

–
 






    
    

מי שיש :  הגה
לו  נשואין  בחנוכה  אין  לו  להתענות  אבל  אם 

יש  לו  נשואין  בניסן  מתענה  ביום  חופתו 
אפילו  בראש  חודש  ניסן  מפני  שהוא  אחד  מן 

הימים  שמתענים  בהם  כדלקמן  סוף  סימן 
 :)ש"ים וליקוטי מהרהגהות מנהג(פ "תק

–


 



 


    




ודוקא :  הגה
שבא  לשם  ביום  התענית  אבל  אם  בא  לשם 

מבעוד  יום  צריך  לקבל  עליו  התענית  וצריך 
 :)טור(להשלימו 




) ואפילו

) שלא  בפניהם  אסור  לנהוג  עידונין  בעצמו
 :)מרדכי פרק קמא דתענית(




)פירוש  ולמנועי  בנים  (
 ):ב"מ סעיף י"ועיין לעיל סימן ר(


    

 

–


 








 




   

 



    


   




    
    

 








    
    


    ) אותן

בית  יוסף ()  החנויות  המוכרות  אכילה  ושתיה

  )י"בשם  רש






 



) ואסור  להן

 :)ח"ץ סימן תכ"תשב() להחמיר ולהתענות






    

 
    


) אלא אם כן כותלו

  )טור()  נוטה  ליפול 



    

     










 


) פירוש  המטר  היורד
להצמיח  כל  צמח  ועשב  האדמה  נקרא  רביעה 

מפני  שרובע  ומעבר  את  הקרקע  כדכתיב  כי 
  והולידה  והצמיחה 'כאשר  ירד  הגשם  וגו

)  וגומר













    



     

 


    
    





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

    



 







 


    

    

ושיעור  כמה  צריכין  לירד  לברך  עליהם  עיין (
).  א"לעיל  סימן  רכ

) ועיין  לעיל  סימן
)  ט  בסופו"תקס




 



 




 

–
 















 











    


) ודוקא
 'ן  פרק  ג"ר()  דאיכא  דבר  בכולה  ולא  במקצתה

.  )דתענית   
    


 



     

 







 




)ון פירוש  חולי  סוגר  הגר

)  מענין  ויסכרו  מעינות  תהום

     




  ובאלו  חולאים  אינן :  הגה
שה  ימים  זה  אחר  זה  כמו צריכין  שימותו  בשל

בדבר שהוא בא מכח שינוי אויר אלא מתענים 
 :)בית יוסף(ומתריעים על אלו החלאים מיד 


    






     



    






 
 

–– 





 



 


