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 ד-רמב"ם, הלכות תעניות ה:ג( 1
 בחורבן ירושלם והובקעה ראשון מבית התמיד ובטל, הלוחות נשתברו: בו אירעו דברים וחמשה בתמוז עשר ושבעה

 על נגזר: בו אירעו דברים וחמשה באב ותשעה. בהיכל צלם והעמיד, התורה את הרשע אפוסטומוס ושרף, שני
יר גדולה וביתר שמה והיו בה אלפים ע ונלכדה, ובשנייה בראשונה הבית וחרב, לארץ יכנסו שלא במדבר ישראל

ורבבות מישראל והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח , ונפל ביד גוים ונהרגו 
לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע ממלכי אדום את  כולם והיתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש, ובו ביום המוכן

 ההיכל ואת סביביו לקיים ירמיהו כ״ו ציון שדה תחרש.
 
 במדבר יד:א, ופירוש רבינו בחיי שם( 2

ל א כָּׂ שָּׂ נּו ֶאת-ַותִּ תְּ ה ַויִּ ֵעדָּׂ ה ַההּוא:-הָּׂ לָּׂ ם ַבַליְּ עָּׂ כּו הָּׂ בְּ ם ַויִּ  קֹולָּׂ
פשט נתנו קול בבכי גדול לעת ערב, הוא סוף יום שבאו המרגלים על דרך ה  - ותשא כל העדה ויתנו את קולם

אליהם, כי בערב באו והביאו חושך לעולם, וזהו שכתוב ויבכו העם בלילה ההוא, הוא שכתוב )איכה א, ב( בכה 
 ..תבכה בלילה, וליל תשעה באב היה.

 
 תענית כט.( 3

 אותו: )יוחנן רבי אמר רבה אמר. "ההוא בלילה עםה ויבכו קולם את ויתנו העדה כל ותשא"( י״ד במדבר) וכתיב
רוך הוא: אתם בכיתם בכיה של לה ליל( תשעה באב היה. אמר להם הקדוש בלי אותה: הש״ס מסורת( )ערב היום
  .בכיה לדורות. חרב הבית בראשונה ואני קובע לכם חנם

 
 , מדרש תנחומא, פקודי ג( מדרש במדבר רבה יב:ד4

 למעלה המקדש בית ב״ה וברא, עולמו את לבראות הקב״ה התחיל שממנה מפני, יהשת אבן שמה נקרא ולמה
 .אלא מכוון לשבתך מכון תקרא אל, ה׳ פעלת לשבתך מכון( טו שמות) שנאמר

 
 ירושלמי, נזיר לה:( 5

המזבח ותהא לו עמידה הדא הוא  ממקום ייברא הלואי אמר הראשון אדם בו וברא המזבח ממקום הקב״ה נטל
ים את האדם עפר מן האדמה וכתיב )שמות כ( מזבח אדמה תעשה לי מה אדמה קי׳ אל-בראשית ב( וייצר ידכתיב )

 .שנאמר להלן מזבח אף כאן מזבח
 
 רמב"ם, הלכות בית הבחירה ב:ב ( 6

 ועקד המזבח אברהם בו שבנה המקום הוא ארונה בגורן המזבח ושלמה דוד בו שבנה שהמקום הכל ביד ומסורת
א המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם והו, התיבה מן כשיצא נח בו שבנה המקום והוא, קיצח עליו

 הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא.
 ...היה עומד בא״י יחזיר פניו כנגד ירושלים ויכוין גם למקדש ולבית קה״ק

 
 מדרש תנחומא קדושים י'( 7

 וההיכל ירושלים באמצע המקדש ובית א״י של באמצעיתה וירושלים עולם של באמצעיתו יושבת ישראל ארץ
 שתיה אבן נקרא למה, העולם נשתת שממנה הארון לפני שתיה ואבן ההיכל באמצע והארון המקדש בית באמצע
 .העולם הושתת שממנה

 
 שולחן ערוך, אורח חיים א:ג( 8

 : בה״מ חורבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לכל ראוי
 
 ( ברכה אחרונה "על המחיה"9

ה  רּוְך ַאתָּׂ ם ַעל:ֵק ֱאֹל ד' בָּׂ עֹולָּׂ י ַהֶגֶפן -על היין ) ינּו ֶמֶלְך הָּׂ רִּ ַעל פְּ העַ  -על מזונות ( )ַעל ַהֶגֶפן וְּ לָּׂ כָּׂ ַעל ַהַכלְּ יָּׂה וְּ חְּ   (...ל ַהמִּ
א(  רּוֵק ֱאֹל ד' ַרֵחם )נָּׂ ַעל יְּ ֵאל ַעֶמָך וְּ רָּׂ ש ְּ ם ינּו ַעל יִּ ַליִּ רּושָּׂ ֵנה יְּ ֶלָך, ּובְּ ַעל ֵהיכָּׂ ֶחָך וְּ בְּ זְּ ַעל מִּ בֹוֶדָך וְּ ַכן כְּ שְּ יֹון מִּ ַעל צִּ יֶרָך וְּ ם עִּ ַליִּ שָּׂ

נָּּׂה יָּׂ נְּ בִּ ֵחנּו בְּ מְּ ש ַ ּה וְּ תֹוכָּׂ ַהֲעֵלנּו לְּ ֵמינּו וְּ יָּׂ ה בְּ ֵהרָּׂ מְּ יר ַהק ֶדש בִּ  ...עִּ
 



 ברכה שלישית של ברכת המזון( 10
א  בֹוֶדָך.ינּו ֵק ֱאֹל ד'ַרֶחם נָּׂ ַכן כְּ שְּ יֹון מִּ ַעל צִּ יֶרָך. וְּ ם עִּ ַליִּ רּושָּׂ ַעל יְּ ֵאל ַעֶמָך. וְּ רָּׂ ש ְּ ה .. ַעל יִּ ֵהרָּׂ מְּ יר ַהק ֶדש בִּ ם עִּ ַליִּ רּושָּׂ ֵנה יְּ ּובְּ

ה  רּוְך ַאתָּׂ ֵמינּו. בָּׂ יָּׂ ם:ד'בְּ יִּ לָּׂ רּושָּׂ יו יְּ ַרֲחמָּׂ  . בֹוֵנה בְּ
 

 ( ברכה י"ד של בעמידה של חול11
ם עִּ  ַליִּ ירּושָּׂ לִּ ַין עֹווְּ נְּ ֵמינּו בִּ יָּׂ רֹוב בְּ קָּׂ ּה בְּ ֵנה אֹותָּׂ . ּובְּ תָּׂ ַברְּ ּה ַכֲאֶשר דִּ תֹוכָּׂ ן בְּ כ  שְּ תִּ שּוב. וְּ ים תָּׂ ַרֲחמִּ ָך בְּ ה ירְּ ֵהרָּׂ ד מְּ וִּ ֵסא דָּׂ כִּ ם. וְּ לָּׂ
ין: כִּ ּה תָּׂ תֹוכָּׂ ה בָּׂ  לְּ ם:ד'רּוְך ַאתָּׂ יִּ לָּׂ רּושָּׂ  . בֹוֵנה יְּ

 
 , ברכות אחרי ההפטרהסוטה מא.( 12
 המקדש על, כתיקנן עון מחילת ועל ההודאה ועל העבודה ועל, בבהכ״נ שמברכין כדרך התורה על[ מברכין: ]רת״

 תפלה והשאר. עצמה בפני ירושלים ועל, עצמן בפני ישראל על, עצמן בפני הכהנים ועל, עצמו בפני
ַלֲעלּוַבת ֶנֶפש תֹו יא ֵבית ַחֵיינּו. וְּ י הִּ יֹון כִּ ֵמינּו:ַרֵחם ַעל צִּ יָּׂ ה בְּ ֵהרָּׂ מְּ יַע בִּ ה  שִּ רּוְך ַאתָּׂ :ד'בָּׂ ֶניהָּׂ בָּׂ יֹון בְּ ֵמַח צִּ ש ַ  . מְּ

 
 ברכה רביעית מתוך "שבע ברכות" בחתונה( 13

ה  רּוְך ַאתָּׂ ה. בָּׂ חָּׂ מְּ ש ִּ ּה בְּ תֹוכָּׂ ֶניהָּׂ לְּ בּוץ בָּׂ קִּ ה. בְּ רָּׂ ֲעקָּׂ ֵגל הָּׂ תָּׂ יש  וְּ ש ִּ : ד' שֹו ש  תָּׂ ֶניהָּׂ בָּׂ יֹון בְּ ֵמַח צִּ ש ַ  מְּ

 
 שולחן ערוך, אורח חיים תקס:א (14

לעולם בנין מסוייד ומכוייר כבנין המלכים אלא  בונים שאין הדור באותו שהיו חכמים תקנו המקדש בית משחרב
טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד והלוקח חצר מסויידת ומכויירת )פי׳ 

 ים אותו לקלוף בכותלים:מצויירת( הרי זו בחזקתה ואין מחייב
 

 ( שולחן ערוך, אבן העזר סה:ג15
ים דכתיב לשום לאבילי ציון פאר תחת אפר: ירושל לאבילות זכר תפילין הנחת במקום החתן בראש אפר לתת צריך

 ...הגה ויש מקומות שנהגו לשבר כוס אחר שבע ברכות וזהו מנהג נוהג במדינות אלו
 

 ו-תהילים קלז:ה( 16
ם כָּׂ -אִּ רֶאשְּ ַבקֵחְך יְּ דְּ י: תִּ ינִּ מִּ ַכח יְּ שְּ ם תִּ לָּׂ י -ּושָּׂ שֹונִּ םלְּ י אִּ כִּ חִּ ם-לְּ י אִּ ֵרכִּ כְּ י:-ל א ַאֲעֶלה ֶאת-ל א ֶאזְּ תִּ חָּׂ מְּ ַלם ַעל ר אש ש ִּ רּושָּׂ  יְּ
 

 בבא בתרא ס:( 17
להן:  ת״ר: כשחרב הבית בשניה, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן ר׳ יהושע, אמר 

בני, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי מזבח, ועכשיו 
בטל? נשתה יין שמנסכין על גבי המזבח, ועכשיו בטל? אמר להם: א״כ, לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחותִּ אפשר 

ות אחרים. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המיםִּ שתקו. בפירות. פירות לא נאכל, שכבר בטלו בכוריםִּ אפשר בפיר
אמר להן: בני, בואו ואומר לכם: שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר  שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדאי אי 
אפשר  שאין גוזרין גזירה על הצבור אא״כ רוב צבור יכולין לעמוד בה, דכתיב: )מלאכי י׳( במארה אתם נארים 

בעים הגוי כולו, אלא כך אמרו חכמים: סד אדם את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט. וכמה? אמר ואותי אתם קו
רב יוסף: אמה על אמה. אמר רב חסדא: כנגד הפתח. עושה אדם כל צרכי סעודה, ומשייר דבר מועט. מאי היא? 

 אמר רב פפא: כסא דהרסנא. עושה אשה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט.
 

 עולה לתורה ביום טובמשברך ל( 18
קֹו בֹוד ַהמָּׂ כְּ ה לִּ ה ַלתֹורָּׂ לָּׂ ֵרְך ֶאת )פב"פ( ַבֲעבּור ֶשעָּׂ בָּׂ ַיֲעק ב הּוא יְּ ק וְּ חָּׂ צְּ ם יִּ הָּׂ רָּׂ י ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאבְּ ה מִּ בֹוד ַהתֹורָּׂ כְּ ם לִּ

בֹוד ַהֶרֶגל כְּ לִּ כָּׂ  וְּ יֵלהּו מִּ ַיצִּ ֵרהּו וְּ מְּ שְּ רּוְך הּוא יִּ דֹוש בָּׂ ַכר ֶזה ַהקָּׂ ש ְּ ה בִּ חָּׂ לָּׂ ַהצְּ ה וְּ כָּׂ רָּׂ ַלח בְּ שְּ יִּ ה וְּ ל ֶנַגע ּוַמֲחלָּׂ כָּׂ ה ּומִּ צּוקָּׂ ה וְּ רָּׂ ל צָּׂ
יו  דָּׂ ה יָּׂ ל ַמֲעש ֵ כָּׂ ֶרֶגלבְּ ֶכה ַלֲעלֹות לָּׂ זְּ יִּ יו וְּ ֵאל ֶאחָּׂ רָּׂ ש ְּ ל יִּ ם כָּׂ נ אַמר עִּ ֵמן: וְּ  אָּׂ

 
 מדרש רבה איכה א:כד( 19

 באשה מעשה קינה עמה מושך לילה איבו ״רא בלילה נאמר לכך בלילה אלא הולך קול שאין לפי בלילה למה בלילה
 שומע גמליאל רבן והיה בלילה עליו בוכה והיתה ומת תשחורת בן לה והיה גמליאל רבן של בשכונתו שהיתה אחת
היה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו וכיון שהרגישו בו תלמידיו עמדו ופנו ו המקדש בית חורבן נזכר והיה קולה את

 אותה משכונתו:
 

 מדרש, שמות רבה נא:ה ( 20
ננתקה את מוסרותימו נעקור אותם מן העולם אימתי בשעה שאין להם מה למשכן אבל  ... המשכן פקודי אלה

 המשכן נתמשכן על ידיהם הוי אלה פקודי המשכן אל תהי קורא כן אלא המשכון:
 

 ו-תהילים עט:א( 21
מֹור זְּ ף מִּ סָּׂ אָּׂ אּו יםֱאֹלקִּ  לְּ ם בָּׂ ֶתָך גֹויִּ ַנֲחלָּׂ אּו בְּ מְּ ֶשָך ֵהיַכל-ֶאת טִּ דְּ מּו קָּׂ ַלם-ֶאת ש ָּׂ רּושָּׂ ים יְּ יִּ עִּ נּו :לְּ תְּ בְּ -ֶאת נָּׂ ל נִּ ֶדיָך ַמֲאכָּׂ ַלת ֲעבָּׂ

ר  ש ַ ם בְּ יִּ מָּׂ עֹוף ַהשָּׂ תֹולְּ ַחיְּ יֶדיָך לְּ ֶרץ: -ֲחסִּ יבֹואָּׂ בִּ ם סְּ ם | ַכַמיִּ מָּׂ כּו דָּׂ פְּ ֵאין קֹוֵבר:שָּׂ ם וְּ לָּׂ רּושָּׂ ֵכֵנינּו לַ  ת יְּ שְּ ה לִּ פָּׂ ינּו ֶחרְּ יִּ ג עַ הָּׂ



יבֹוֵתינּו: בִּ סְּ ֶקֶלס לִּ ה -ַעד וָּׂ עַ  ד' מָּׂ בְּ ֶנַצח תִּ מֹוֶתֱאַנף לָּׂ ֶתָך: -ר כְּ אָּׂ נְּ ָך ֶאלֵאש קִּ תְּ פ ְך ֲחמָּׂ ם ֲאֶשר ל א-שְּ ַעל -ַהגֹויִּ עּוָך וְּ דָּׂ יְּ
אּו: רָּׂ ָך ל א קָּׂ מְּ שִּ כֹות ֲאֶשר בְּ לָּׂ  ַממְּ

 
 " איסתייעא תוספות על קידושין לא: ד"ה "( 22

 מקודם בו מבין היה שלא בנחלתך גוים באו יםאלק לאסף מזמור ודרש שהבין לפניו גחין בעודו - מילתא איסתייעא
בד דרש מזמור לאסף קינה לאסף מיבעי׳ ליה ודרש שאמר אסף שירה על שכילה ל זה שמקרא וי״מ ודרשו לכן

תייר משונאי הקב״ה חמתו על העצים ועל האבנים שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה מישראל שאלמלא כך לא נש
 ...ישראל שריד ופליט 

 
 מעם לועז נב:כ )תורת העולה( ( 23

מסופר שאפלטון הפילוסוף היווני בא לירושלים עם נבוכדנצר לאחר חורבן המקדש ונכנס להר הבית וראה את 
 אתה החכם בישראל למה אתה :על ההורכן ושאלו ב' שאלות האחתירמיהו הנביא בוכה מאד ומרים קול נהי וקינה 

השיב לו ירמיה בודאי יש לך  ?הרי כבר חרב הבית ואין ראוי לאדם לבכות על העדר :עצים ואבנים והשניהבוכה על 
הרבה ספקות שלא נפשטו לך אמר לו ודאי כן הדבר וסבורני שאין אדם בעולם שיפשוט אותם לי אמר לו ירמיהו 

כלאחר יד אפלטון נדהם מאד ותמה אם עומד אמור לי אותם הספקות אמר לו ספקותיו וירמיהו פשט לו את כולם 
 (א"תורת העולה לרמ) .עצים ואבנים האלולפניו ילוד אשה אמר לו ירמיהו כל החכמה ששמעת שאבתי מ

 
 סוף תפילת שמונה עשרה( 24

ֶניָך  פָּׂ לְּ צֹון מִּ י רָּׂ הִּ ה בְּ ֵק ינּו ֵואֹלֵק ֱאֹל ד'יְּ ֵהרָּׂ מְּ ש בִּ דָּׂ קְּ ֶנה ֵבית ַהמִּ בָּׂ ָך י ֲאבֹוֵתינּו ֶשיִּ דְּ ם ַנֲעבָּׂ שָּׂ ֶתָך:וְּ תֹורָּׂ ֵקנּו בְּ ֵתן ֶחלְּ ֵמינּו. וְּ יָּׂ
יֹות: מֹונִּ ים ַקדְּ נִּ שָּׂ ם ּוכְּ יֵמי עֹולָּׂ ה כִּ אָּׂ רְּ יִּ  בְּ

 
 ב-איכה א:א( 25

ה  ה ֵאיכָּׂ תָּׂ יְּ ם הָּׂ י עָּׂ תִּ יר ַרבָּׂ עִּ ד הָּׂ דָּׂ ה בָּׂ בָּׂ י ַבמְּ ְּכיָּׂשְּ תִּ רָּׂ ם ש ָּׂ י ַבגֹויִּ תִּ ה ַרבָּׂ נָּׂ מָּׂ ַמס:ַאלְּ ה לָּׂ תָּׂ יְּ ינֹות הָּׂ כֹו תִּ  דִּ ּה בָּׂ תָּׂ עָּׂ מְּ דִּ ה וְּ לָּׂ ֶכה ַבַליְּ בְּ
ל-ַעל ֶלֱחיָּּׂה ֵאין כָּׂ ַנֵחם מִּ ּה מְּ ל-לָּׂ ים:-א ֲהֶביהָּׂ כָּׂ בִּ יְּ א  ּה לְּ יּו לָּׂ ּה הָּׂ דּו בָּׂ גְּ         ֵרֶעיהָּׂ בָּׂ

 
 איכה ב:ט ופירוש רש"י( 26

עּו בְּ ֶרץ טָּׂ אָּׂ ֶריהָּׂ  בָּׂ עָּׂ ַבד שְּ ַבר אִּ שִּ יֶחיהָּׂ  וְּ רִּ ּה בְּ כָּׂ ֶריהָּׂ  ַמלְּ ש ָּׂ ם וְּ ה ֵאין ַבגֹויִּ יֶאיהָּׂ -ַגם תֹורָּׂ בִּ זֹון מֵ -ל א נְּ אּו חָּׂ צְּ  :    ד'מָּׂ
מדרש אגדה לפי שחלקו כבוד לארון שנאמר )תהלים כד( שאו שערים ראשיכם לפיכך לא שלטה  - טבעו בארץ שעריה

 בהם בריה וטבעו בארץ ורבותינו אמרו מעשי ידי דוד היו לפיכך לא שלטו בהם אויבים.
 

 ב-, יורה דעה שצד:אמועד קטן כז:, שולחן ערוך( 27
 .בוכה הוא אחר מת על  מדאי יותר מתו על המתקשה כל: רב אמר
 לבכי ימים שלשה אלא בוכה הוא אחר מת על מדאי יותר עליו המתקשה וכל מדאי יותר המת על מתקשין אין

 : ולגיהוץ לתספורת שלשים להספד שבעה
 ...ואין מספידין עליהם יותר מי״ב חדש

 
 לה-גבראשית לז:ל( 28

לָּׂ  ה ֲאכָּׂ עָּׂ י ַחיָּׂה רָּׂ נִּ ת ֶנת בְּ ּה ַוי אֶמר כְּ ירָּׂ ר ף ט ַרף יֹוֵסף: ַוַיכִּ הּו טָּׂ ַאֵבל ַעלתְּ תְּ יו ַויִּ נָּׂ תְּ מָּׂ ק בְּ ם ש ַ ש ֶ יו ַויָּׂ ֹלתָּׂ מְּ ַרע ַיֲעק ב ש ִּ קְּ נֹו -ַויִּ בְּ
ים: ים ַרבִּ ל יָּׂמִּ ל-ַויָֻּׂקמּו כָּׂ כָּׂ יו וְּ נָּׂ הִּ -בָּׂ ֵאן לְּ מָּׂ ַנֲחמֹו ַויְּ יו לְּ נ תָּׂ יבְּ ַנֵחם ַוי אֶמר כִּ יו:-ֵאֵרד ֶאל-תְּ בִּ ךְּ א תֹו אָּׂ ה ַוֵיבְּ א לָּׂ ֵבל שְּ י אָּׂ נִּ  בְּ

 
 מדרש, בראשית רבה פד:כא( 29
 .החיים על מתנחמים ואין המתים על מתנחמים לה אמר "להתנחם וימאן"
 

 תענית ל:( 30
 ירושלים על מתאבל אינווש, בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל: אמרו מכאן. עליה המתאבלים כל

 .בשמחתה רואה אינו
 

 .בכורות נח( 31
 .יום ל׳ לפסח קודם פסח בהלכות ודורשין שואלין

 
 יבמות מג:( 32

 .דיחיד מאבילות דרבים אבילות ושאני, ישנה מאבילות חדשה אבילות שאני: אשי רב אמר אלא
 

 ב, ד ומשנה ברורה טזשולחן ערוך, אורח חיים תקנא:( 33
 של ובנטיעה וכיור ציור של בנין או לבנו חתנות בית כגון שמחה של ובבנין ובמתן במשא ממעטים התענית עד ״חמר 

 ליפול נוטה כותלו היה ואם אהלים ומיני הדס מיני או בצלו להסתופף לצל שנוטעים מלכים של אבורנקי כגון שמחה
ר״ן ספ״ק דתענית( ואין נושאים נשים ואין עושין ( )שרי הכל מצוה ולצורך) לבנות מותר שמחה של שהוא פי על אף



סעודת אירוסין אבל ליארס בלא סעודה מותר ואפילו בט׳ באב עצמו מותר ליארס שלא יקדמנו אחר: הגה ונוהגין 
 :וז ואילך עד אחר ט׳ באב )מנהגים(להחמיר שאין נושאים מי״ז בתמ

 :אירוסין בלא אפילו( כג) ואילך בתמוז מי״ז ומחולות ריקודין לעשות ואסור ...
 

 ( שולחן ערוך, אורח חיים תקנא:ט, א, ב34
 שמוסיפין ויש( ומהרי״ל אגודה( )יין של בחומץ ומותר) זו בשבת יין לשתות ושלא בשר לאכול שלא נוהגים ישט 

 :בתמוז מי״ז שמוסיפין ויש התענית עד מר״ח
 ...כותי לישתמיט מיניה דריע מזליה: ב ממעטין בשמחה ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי א משנכנס א
מר״ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור וכיור ובנטיעה  ב

של שמחה כגון אבורנקי של מלכים שנוטעים לצל להסתופף בצלו או מיני הדס ומיני אהלים ואם היה כותלו נוטה 
שמחה מותר לבנות )ולצורך מצוה הכל שרי( )ר״ן ספ״ק דתענית( ואין נושאים נשים ואין ליפול אף על פי שהוא של 

עושין סעודת אירוסין אבל ליארס בלא סעודה מותר ואפילו בט׳ באב עצמו מותר ליארס שלא יקדמנו אחר: הגה 
 :וז ואילך עד אחר ט׳ באב )מנהגים(ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי״ז בתמ

 לו אין ואפי׳ באב ט׳ לאחר להניחו אלא עתה ללובשו רוצה אינו אפי׳ ולכבס לספר אסורים באב ט׳ בו שחל שבועג 
 ...ראסו אחד חלוק אלא

 
  רמב"ם, הלכות תענית ה:ו( 35

 כלי אפילו מגוהץ כלי וללבוש ולכבס לספר אסור בתוכה להיות באב תשעה שחל ושבת, בשמחה ממעטין אב משיכנס
שלא לאכול בשר בשבת זו  ישראל נהגו וכבר, אסור התענית לאחר ולהניח לכבס ואפילו, יתהתענ שיעבור עד פשתן

 ולא יכנסו למרחץ עד שיעבור התענית, ויש מקומות שנהגו לבטל השחיטה מראש החדש עד התענית.
 

36 )v A’The Lord is Righteous in all His Ways: Reflections on Tisha B“ased on the book B

v Atapes made each year on Tisha B’Rabbi Joseph B. Soloveitchik and numerous audio  ”,tKino

  of Rav Soloveitchik’s talks during Kinot 
 

 תענית יב:( 37
 .בלבד באב תשעה אלא בבבל צבור תענית אין

 
 ( רמב"ם, הלכות תעניות ה:ז38

 יאכל ולא, הכפורים כיום אסור שלו השמשות ובין, יום מבעוד אלא אוכלין ואין, דבר לכל כיומו לילו באב תשעה
 מליח בשר ואוכל, פחות או ימים שלשה לו שיש מגתו יין הוא שותה אבל, בה המפסיק בסעודה יין ישתה ולא בשר
 מים או יתר, ולא יאכל שני תבשילין.י שלשה לו שיש

 
 שולחן ערוך, אורח חיים תקנ:א, תקנד:ה( 39

 אין הרבה שמצטערות ומיניקות עוברות מיהו :הגה: גדר לפרוץ ואסור הללו צומות ארבע להתענות חייבים הכל
להחמיר ודוקא בג׳ צומות אבל בט׳ באב  מצטערות אינן מחויבות להתענות אלא שנהגוואפי׳ אינן  להתענות

 .מחויבות להשלים
 ...מלהתענות פטורים אחרים צומות בג׳ אבל ״כבי ומשלימות שמתענות כדרך באב בט׳ מתענות ומיניקות עוברות

 
 תענית ל.( 40
 ובתשמיש, הסנדל ובנעילת ובסיכה, ובשתיה באכילה אסור: באב בתשעה נוהגות באבל הנוהגות מצות כל: רבנן תנו

 הלכות ובאגדות.וב ובמדרש בתלמוד במשנה ולשנות, ובכתובים בנביאים בתורה לקרות ואסור, המטה
 

 רוך, אורח חיים תקנד:אשולחן ע( 41
ואסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ולשנות במשנה  המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה ברחיצה אסור ת״ב

 .ובמדרש ובגמ׳ בהלכות ובאגדות משום שנא׳ פקודי ה׳ ישרים משמחי לב
 

 שולחן ערוך, יורה דעה שפח:א( 42
 : להניחם מותר ב׳ ביום מההח שהנץ ואחר ראשון ביום תפילין להניח אסור אבל

 
 איכה א:טו( 43

ה לָּׂ ל סִּ יַרי-כָּׂ י-ֲאד    ַאבִּ י נָּׂ בִּ רְּ קִּ א בְּ רָּׂ ַלי קָּׂ ב ר מֹוֵעד עָּׂ שְּ י לִּ ַרְך ַגת ַבחּורָּׂ י-ֲאד   דָּׂ תּוַלת נָּׂ בְּ ה-ַבת לִּ הּודָּׂ  :יְּ
 

 ערוך, אורח חיים תקנט:ד שולחן( 44
 משום דמקרי מועד:ואין נופלים על פניהם בט״ב  תחנון )ולא סליחות( )הגהות אשירי(אין אומרים  
 
 



  רמב"ם, הלכות תפילה ד:טו ( 45
 דעתו מצא, בכוונה ומתפלל חוזר כוונה בלא התפלל ואם, תפלה אינה בכוונה שאינה תפלה כל כיצד הלב כוונת

 להתפלל ול אסור מיצר או עיף והוא הדרך מן הבא לפיכך, דעתו שתתיישב עד להתפלל לו אסור טרוד ולבו משובשת
 עד שתתיישב דעתו, אמרו חכמים ישהה שלשה ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואח״כ יתפלל.

 
 איכה ג:ח( 46

י: תִּ לָּׂ פִּ ַתם תְּ ַעק ַוֲאַשֵּוַע ש ָּׂ י ֶאזְּ  ַגם כִּ
 

 קלא:דשולחן ערוך, אורח חיים ( 47
  :חתן שם כשיש ולא המיל ביום בבהכ״נ ולא החתן בבית ולא האבל בבית לא פניהם על ליפול שלא נהגו

 
 ברכות סא., ( מנחות כט:48

: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל )הקב"ה למשה( אמר לו
 , זו תורה וזו שכרה? א״ל: שתוק, כך עלה במחשבה לפני.רבש״ע ...קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה קיבא להריגה זמן קריאת שמע היהבשעה שהוציאו את רבי ע
מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל 

 מנו?אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיי   נפשך 
 

 ( ברכות נד.49
 , אומר: ברוך דיין האמת.על בשורות רעות

 
 ( דברים לב:ד, תהילים קמה:יז50

ל י כָּׂ ֳעלֹו כִּ ים פָּׂ מִּ ר הּוא:-ַהצּור תָּׂ יָּׂשָּׂ יק וְּ ֶול ַצדִּ ֵאין עָּׂ ה וְּ ט ֵאל ֱאמּונָּׂ פָּׂ שְּ יו מִּ כָּׂ רָּׂ  דְּ
יק  ל ד' ַצדִּ כָּׂ ל-בְּ כָּׂ יד בְּ סִּ חָּׂ יו וְּ כָּׂ רָּׂ יו:-דְּ  ַמֲעש ָּׂ

 
 ברכות נד.( 51

בכל ". "יך בכל לבבך וגו׳קואהבת את ה׳ אל", שנאמר: )דברים ו׳( חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה
בכל ממונך. דבר   "ובכל מאדך"אפילו הוא נוטל את נפשך,  "ובכל נפשך"בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע   ך" לבב

 הוי מודה לו.בכל מדה ומדה שהוא מודד לך  "בכל מאדך"אחר: 
 

 ג,  -ב( ויקרא י':52
ֵני  פְּ לִּ ה ד'ַוֵתֵצא ֵאש מִּ הֹוָּׂ ֵני יְּ פְּ ם ַויָֻּׂמתּו לִּ ֶבר -ַאֲהר ן הּוא ֲאֶשר-: ג   ַוי אֶמר מ ֶשה ֶאלַות אַכל אֹותָּׂ ֵדש  ד'דִּ ר ַבי ֶאקָּׂ קְּ ֵלאמ ר בִּ

ַעל ל-וְּ ֵני כָּׂ ֵבד -פְּ ם ֶאכָּׂ עָּׂ ד ם ַאֲהר ןהָּׂ  :ַויִּ
 

 ב-איכה א:א( 53
ה  י ַבמְּ ֵאיכָּׂ תִּ רָּׂ ם ש ָּׂ י ַבגֹויִּ תִּ ה ַרבָּׂ נָּׂ מָּׂ ַאלְּ ה כְּ תָּׂ יְּ ם הָּׂ י עָּׂ תִּ יר ַרבָּׂ עִּ ד הָּׂ דָּׂ ה בָּׂ בָּׂ ַמס:יָּׂשְּ ה לָּׂ תָּׂ יְּ ינֹות הָּׂ ּה  דִּ תָּׂ עָּׂ מְּ דִּ ה וְּ לָּׂ ֶכה ַבַליְּ בְּ כֹו תִּ בָּׂ

ל-ַעל ֶלֱחיָּּׂה ֵאין כָּׂ ַנֵחם מִּ ּה מְּ ל-לָּׂ יְּ -א ֲהֶביהָּׂ כָּׂ א  ּה לְּ יּו לָּׂ ּה הָּׂ דּו בָּׂ גְּ ים:ֵרֶעיהָּׂ בָּׂ         בִּ
 

 ( איכה א:ב וסנהדרין קד:, במדבר יד:א54
ּה ַעל ֶלֱחיָּּׂה ֵאין תָּׂ עָּׂ מְּ דִּ ה וְּ לָּׂ ֶכה ַבַליְּ בְּ כֹו תִּ ל-בָּׂ כָּׂ ַנֵחם מִּ ּה מְּ ל-לָּׂ ֲהֶביהָּׂ כָּׂ ים:-א  בִּ א יְּ ּה לְּ יּו לָּׂ ּה הָּׂ דּו בָּׂ גְּ  ֵרֶעיהָּׂ בָּׂ

, והיתה בוכה עליו גמליאל שמת בנה מעשה באשה אחת שכנתו של רבן.. .שכל הבוכה בלילה קולו נשמע  בלילה
 ...בלילה, שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה

ל א כָּׂ שָּׂ נּו ֶאת-ַותִּ תְּ ה ַויִּ ֵעדָּׂ ה ַההּוא:-הָּׂ לָּׂ ם ַבַליְּ עָּׂ כּו הָּׂ בְּ ם ַויִּ  קֹולָּׂ
 

 ( תענית כט:, מגילה כב:55
 ד ומפטיר אחד., בשלישי וברביעי  קורא אחחל להיות בשני ובחמישי  קורין שלשה ומפטיר אחד

 : חל להיות בשני ובחמישי  קורין שלשה ומפטיר אחד. בשלישי וברביעי קורא אחד ומפטיר אחד.דתניא
 

 ( ברכות לא.56
 .שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים

 
 שמות ב:ו( 57

ֵאהּו ֶאת  רְּ ַתח ַותִּ פְּ ֵנה-ַותִּ הִּ ים ֶזה: ַנַער ב ֶכה-ַהֶיֶלד וְּ רִּ בְּ עִּ ֵדי הָּׂ ַילְּ יו ַות אֶמר מִּ לָּׂ מ ל עָּׂ  ַוַתחְּ
 

 מדרש רבה איכה א:כד( 58
 באשה מעשה קינה עמה מושך לילה איבו א״ר בלילה נאמר לכך בלילה אלא הולך קול שאין לפי בלילה למה בלילה
 שומע גמליאל רבן היהו בלילה עליו בוכה והיתה ומת תשחורת בן לה והיה גמליאל רבן של בשכונתו שהיתה אחת



היה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו וכיון שהרגישו בו תלמידיו עמדו ופנו ו המקדש בית חורבן נזכר והיה קולה את
 אותה משכונתו:

 
 תענית כט.( 59

 אותו: )יוחנן רבי אמר רבה אמר. "ההוא בלילה העם ויבכו קולם את ויתנו העדה כל ותשא"( י״ד במדבר) וכתיב
רוך הוא: אתם בכיתם בכיה של לה ליל( תשעה באב היה. אמר להם הקדוש בלי אותה: הש״ס מסורת( )ערב היום
 בכיה לדורות. חרב הבית בראשונה  ואני קובע לכם חנם

 
 איכה א:ב( 60
כֹו ֶכה בָּׂ בְּ ה תִּ לָּׂ ּה ַבַליְּ תָּׂ עָּׂ מְּ דִּ ּה-ֵאין ֶלֱחיָּּׂה ַעל וְּ ַנֵחם לָּׂ ל מְּ כָּׂ ֲהֶביהָּׂ -מִּ ל א  ים:  בָּׂ  ֵרֶעיהָּׂ -כָּׂ בִּ א יְּ ּה לְּ יּו לָּׂ ּה הָּׂ דּו בָּׂ  גְּ
      
 סנהדרין קד:( 61
. שני מקדש על ואחד, ראשון מקדש על אחד: יוחנן רבי אמר רבה אמר? למה הללו בכיות שתי, "בלילה תבכה בכה" 

אמר  על עסקי לילה, שנאמר )במדבר י״ד( ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה בלילה
רבי יוחנן: אותו )היום( )מסורת הש״ס: הלילה( ליל תשעה באב היה, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם 

 בכיתם בכיה של חנם ־ ואני אקבע לכם בכיה לדורות. דבר אחר: בלילה ־ שכל הבוכה בלילה קולו נשמע.
 

 בראשית מה:יד( 62
פ ל ַעל  ן-ַויִּ מִּ יָּׂ נְּ אֵרי בִּ יו ַויֵ -ַצּוְּ חִּ ה ַעלאָּׂ כָּׂ ן בָּׂ יָּׂמִּ נְּ ךְּ ּובִּ יו: -בְּ ארָּׂ  ַצּוָּׂ
  

 מדרש בראשית רבה צג:יב( 63
 ברוח ראה יוסף פדת בן אלעזר רבי אמר אלא לבנימין לו היו צוארים שני וכי ויבך אחיו בנימין צוארי על ויפול

 .ל צואריוין בכה עובנימ ליחרב ועתידין בנימין של בחלקו ליבנות עתידין המקדשות בית ששני הקודש
 

 ב-בראשית מה:א( 64
ל א כ ל-וְּ ַאֵפק יֹוֵסף יָּׂ תְּ הִּ כ ל לְּ ים לְּ בִּ צָּׂ יו ַהנִּ לָּׂ א עָּׂ רָּׂ קְּ יאּו ַויִּ ל הֹוצִּ יש-כָּׂ י אִּ לָּׂ ל א ֵמעָּׂ ַמד-וְּ יש עָּׂ תֹו אִּ ַוַדע אִּ תְּ הִּ יו-ֶאל יֹוֵסף בְּ : ֶאחָּׂ
ֵתן י ק לֹו-ֶאת ַויִּ כִּ בְּ עּו בִּ מְּ שְּ ם ַויִּ ַריִּ צְּ ַמע מִּ שְּ ע הפַ  ֵבית ַויִּ  :רְּ

 
 מדרש תנחומא ויגש ה( 65

גשו נא אלי ויגשו וכל אחד ואחד היה מנשקו ובוכה עליו  להן אמר גדולה בושה להם שהיתה יוסף שראה כיון
שנאמר וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, וכשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא מתוך בכיה כך כשיגאל הקב״ה את 

 .ישראל מתוך בכיה הוא גואלם
 

 מציעא נט. בבא( 66
 אל האזינה ושועתי ה׳ תפלתי "שמעה( ל״ט תהלים) שנאמר, ננעלו לא דמעות שערי ננעלו תפילה ששערי פי על ואף

 .תחרש" אל דמעתי
 

 זוהר א:קמו:( 67
 לון אורידו דמעין ואינון. דא בעלמא דישלוט זמנין הני כל ליה אוריך לאבוי ליה דאוקיר יקרא ההוא עשו כך

וגו׳. וכדין  יבאו בבכי( ח לא ירמיה) דכתיב. ובדמעין בבכיה לקב״ה ישראל דיתובון עד. דיליה בשעבודא לישראל
כתיב )עובדיה א כא( ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה ליי׳ המלוכה. ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן. 

 :ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן
 

 טז-ירמיהו לא:יד( 68
ַמר  כ ה ה ַעלקֹול בְּ  ד'אָּׂ ַבכָּׂ ֵחל מְּ ים רָּׂ רּורִּ י ַתמְּ כִּ י בְּ הִּ ע נְּ מָּׂ שְּ ה נִּ מָּׂ ֵחם ַעל-רָּׂ נָּׂ הִּ ה לְּ ֶניהָּׂ ֵמֲאנָּׂ י ֵאיֶננּו:       כ ה בָּׂ -בָּׂ ַמר ֶניהָּׂ כִּ  ד'אָּׂ

ֻאם ֵתְך נְּ ֻעלָּׂ פְּ ר לִּ כָּׂ י ֵיש ש ָּׂ ה כִּ עָּׂ מְּ דִּ ְך מִּ ֵעיַניִּ י וְּ ֶבכִּ י קֹוֵלְך מִּ עִּ נְּ בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ד'-מִּ שָּׂ ֵיש וְּ ֻאם-וְּ יֵתְך נְּ ַאֲחרִּ ה לְּ וָּׂ קְּ בּו -תִּ שָּׂ ה וְּ הֹוָּׂ יְּ
ם:  בּולָּׂ גְּ ים לִּ נִּ  בָּׂ

  
 610ר לז' אב, הערה, דף פ( דרשות חתם סו69

 ...נפלא שחיבר  ספריהאד בכי"ק בגק בא"אב"ד דק זצ"ל משה סגיל פאללאק"מ ר' גר ק"ז הספוראה מה שמ
וכ"פ  וניםדושים והקדמקות אחורנית מרבותינו המעלאלפי ו נך ירדואי"ה ויע שפלת דורינו בעגאיך ה םנן שוומתא

יד  גהמי שלא השי ףוא תפילת חצות וא והוא רחוםבתפלת חת ריד אפי' דמעה אומבלי לה וחתום  תוםסשר לבנו א
 ושפלתעל ת ונוין הפאל מבר זה עכ"פ יתמרמר ויתאולקונן עבולבכות ולא יתעורר  בעווננו ושכלו להבין מה אבדנ

ת ודאי יש לבכודא  עלuעליה  םרבותינו הקדושים נפששמסרו ת בדבר ולבכ כחו ל שאין בע הותחהפ גתוומדר
  ...נןוולק

 
 
 



 המבי"ט, בית אלקים, שערי תפילה יג( 70
מצות וכמעט  גהעמיס עליהם עול תרי"ל ית' לא רצה להכביד על ישראל יותר מדאי אחר שכבר קונראה לומר כי ה...

נות יום ולילה אלא שהש"י התיר וצוה ביום העשור שיתענו שהוא יום סליחה שלא היה רשות ביד שום אדם להתע
ל ית' כ"א ביום העשור ולכך -ואם כן אין רשות ביד חכמים לתקן תענית לילה ויום כי לא התירו הא ...וכפרה להם 

בתשובה  רוב התעניות שתקנו על דברים שאירעו לישראל אינם יום תענית שלם אלא כדי לעורר הלבבות שישובו
תקנו שיתענו ביום אבל לא בלילה שאין רשות להתענות גם בלילה אלא ביוה"כ ובט' באב ג"כ תקנו לילה ויום מפני 
הצרות שהוכפלו בו מצד העונות והרי הוא כיוה"כ כי יום זה הוא מוכן לפורענות שאירעו בו ה' דברים חמורים ואנו 

בו ביום כי הוא מוכן לפרענות מצד העונות ובתענית יכופר לנו  יראים בכל שנה שמא ח"ו יארע לנו ג"כ אי זו רעה
 .העון ולא נמות

 
  רמב"ם, הלכות תענית ה:ז( 71
 יאכל ולא, הכפורים כיום אסור שלו השמשות ובין, יום מבעוד אלא אוכלין ואין, דבר לכל כיומו לילו באב תשעה 

שיש לו שלשה ימים או פחות, ואוכל בשר מליח  גתומ יין הוא שותה אבל, בה המפסיק בסעודה יין ישתה ולא בשר
 שיש לו שלשה ימים או יתר, ולא יאכל שני תבשילין.

 
 מוסף, שלוש רגלים( 72

אֹו ֵלרָּׂ ים ַלֲעלֹות וְּ כֹולִּ נּו יְּ ֵאין ֲאַנחְּ ֵתנּו. וְּ מָּׂ נּו ֵמַעל ַאדְּ ַרַחקְּ תְּ נִּ ֵצנּו. וְּ ינּו ֵמַארְּ לִּ ֵאינּו גָּׂ ֵני ֲחטָּׂ פְּ ַתֲחֹוּומִּ שְּ הִּ ַלֲעשֹו ת ת ּולְּ ֶניָך. וְּ פָּׂ ת לְּ
ַתלְּ  שְּ ֵני ַהיָּׂד ֶשנִּ פְּ יו. מִּ לָּׂ ָך עָּׂ מְּ א שִּ רָּׂ קְּ דֹוש ֶשנִּ ַהקָּׂ דֹול וְּ ת ַהגָּׂ ֶתָך. ַבַביִּ ירָּׂ חִּ ֵבית בְּ ֶשָך:חֹובֹוֵתינּו בְּ דָּׂ קְּ מִּ ה בְּ  חָּׂ

 
 ירושלמי, יומא ה.( 73
 ין עליו כאילו הוא החריבו.מעל בימיו נבנה שאינו דור כל

 
 ומא ט:י( 74

 מקדש אבל.. ת דמים.ושפיכו, עריות וגלוי, זרה עבודה: בו שהיו דברים שלשה מפני? חרב מה מפני ראשון מקדש
 ששקולה ללמדך. חנם שנאת בו שהיתה מפני? חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין שהיו, שני

 בהקדוש בטחונם שתלו אלא, היו רשעים. דמים ושפיכות, עריות גלוי, זרה עבודה: עבירות שלש כנגד חנם שנאת
 .הוא ברוך

 
 בכורות ח:   ( 75

אייתו ליה תרי ביעי, א״ל: הי דזגתא אוכמתי והי דזגתא חיוורתי? אייתי להו איהו תרי גביני, אמר להו: הי דעיזא 
 אוכמתי והי דעיזא חיוורתי?

 
 בכורות ח.( 76

 .יום ואחד לעשרים תרנגולת
 

 ח:בכורות א על פירוש מהרש"( 77
ועוד אייתו תרי ביעי וא"ל הי זוגיתא כו' ע"ד שאמרו בשמעתין תרנגולת לכ"א יום וכנגדו בלוז ואמרינן שרמז ירמיה 
מקל שקד אני רואה שהם כ"א יום מי"ז בתמוז עד ט' באב והם רמזו לו ימים אלו בזוגיתא אוכמתא ע"ש הגלות 

ון של ר"ה עד כ"א תשרי שהוא הושענא רבה יום גמר החתימה ולפי שיש עוד כ"א ימי סליחה ושמחה מי"ט ראש
כדאיתא במדרשות והוא שרמז לו בזוגתא חיורתא ג"כ ע"ש ליבון עונות וכך א"ל הרי תרי ביעי שהתולדה מב' 
זוגיתא הן כולן לבנים ואין ניכר איזה מהשחורה ואיזה מהלבנה כן אין לכם היכר כי מקרה א' יקרה את כולן 

והטובות שוים בימים בשיעור א' זה כזה כ"א יום הן ואין כאן מקום תקוה לכם והשיב בדוגמא זה עיזי שהפורעניות 
אוכמתי כו' הן ב' שעירים שהביאו ישראל ביה"כ החיורתא היא שהיתה לה' והאוכמתא שהיתה לעזאזל והגבינה 

אל שנאמר ונשא השעיר וגו' שהיא התולדה מהן שניהן לבנים שגם השעיר לעזאזל היה מלבין עונותיהם של ישר
וכמ"ש שהיו קושרין בההוא שעיר המשתלח חוט של זהורית וכיון שהגיע למדבר היה מלבין וכן הוא הענין בב' 
זוגיתא שהיו שניהם תולדותם לכ"א יום ותולדות שניהם היו ביצים לבנים כי הנה שני שיעורים כ"א יום ג"כ 

שמר"ה עד הושענא רבה תולדות ליבון עון וכפרה עליהם כן גם ימי כ"א תולדותיהן שוין בליבון כי כמו שהכ"א יום 
  יום פורעניות מי"ז בתמוז עד ט' באב היה תולדות ליבון עונות כי הצרות ויסורין מכפרין כמ"ש הגלות מכפר.

 
 ( שולחן ערוך, אורח חיים תכח:ח78

 .דנחמתא ז׳ דפורענותא ג׳ מפטירין ואילך בתמוז מי״ז
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ם י אִּ ֵני -כִּ פְּ ַחר  ד'לִּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִּ ֶריָך ֶק ֱאֹל ד'ֱאֹלֶהיָך ת אֲכֶלנּו ַבמָּׂ עָּׂ שְּ י ֲאֶשר בִּ ַהֵלוִּ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּׂ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִּ נְּ ה ּובִּ יָך בֹו ַאתָּׂ

ֵני  פְּ תָּׂ לִּ ַמחְּ ש ָּׂ ֶדָך:ֶק ֱאֹל ד'וְּ ַלח יָּׂ שְּ כ ל מִּ  יָך בְּ
ַמחְּ  ש ָּׂ ֵניוְּ פְּ ה ֲאשֶ ֶק ֱאֹל ד' תָּׂ לִּ נָּׂ מָּׂ ַאלְּ הָּׂ ַהיָּׂתֹום וְּ ַהֵגר וְּ ֶריָך וְּ עָּׂ שְּ י ֲאֶשר בִּ ַהֵלוִּ ֶתָך וְּ ָך ַוֲאמָּׂ דְּ ַעבְּ ֶתָך וְּ ָך ּובִּ נְּ ה ּובִּ ֶבָך יָך ַאתָּׂ רְּ קִּ ר בְּ

ַחר  בְּ קֹום ֲאֶשר יִּ ם:ֶק ֱאֹל ד'ַבמָּׂ מֹו שָּׂ ַשֵכן שְּ  יָך לְּ
תָּׂ  ַכלְּ אָּׂ ים וְּ מִּ לָּׂ תָּׂ שְּ ַבחְּ זָּׂ ֵני וְּ פְּ תָּׂ לִּ ַמחְּ ש ָּׂ ם וְּ  :יָךֶק ֱאֹל ד' שָּׂ



 
 ( תענית כו: ופירוש המאירי על תענית לא.80

ואמר שהיו נוהגים  הכפורים וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא: גמליאל בן שמעון רבן אמר
 ורים...פלשמוח שמחה יתירה יתר מכל שאר הימים טובים באלו שני הימים והם ט"ו באב ויום הכ
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אסור לעשות שום דבר המביא לידי שמחה, ולכן אין עוסקים בבנין של שמחה  -ולפי שאסור לשמוח בימים אלה 
כגון בנין בית חתנות, או ציור וכיור וסיוד לדירתו. וכן אין נוטעים נטיעה של שמחה כגון אילנות העשויים לצל או 

שאין צריך לו לדירתו רק שעושים אותו להרחבה בלבד. אבל אם אין לו בית דירה, מותר  לריח. וכן אסור כל בנין
 לבנות:

 
 ( מדרש זוטא איכה א:כח, פסיקתא רבתי כח:ד82

 וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום צבאות ה׳ אמר כה שנאמר, לשמחה באב תשעה להפוך הקב״ה עתיד
 מחה ולמועדים טובים )זכריה ח׳ י״ט(העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולש

 הוא ברוך הקדוש לפני ועתיד, הזה בזמן אבל שקבעו לפי, באב בתשעה אלא בא שמחה אין אביי משום אמרו
 (.י״ג ל״א ירמיה) מיגונם ושמחתים ונחמתים לששון אבלם והפכתי שנאמר טוב יום לעשותו

  
 
 


