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פתח תקוה תשנ"ו

שערב :תשעה באב
א .פרוכת

נוהגים להסיר את הפרוכת מארון הקודש בתשעה באב (ימ"א

סי' תקנט סע'ב).

הטעם:

הנאמר (אינה ב'יז)

wtfy
בצע אמרתו
ודרשו(1יק"י
ה):בזעפרפוריןדיליההיינו
 :קרע מלבושיוא (מנהגים דףיח).

פר' 1פיס'

ועוד ,ע"ש המסופר במדרש (ויק"י פר כב סיי ב) שבעת החרבן
טיטוס "נננס לבית קדש הקדשים וחרבו שלופהבידווגידר
את הפרוכת" (אוצרכמ"יסי' סוסעיז).

ב .אורותמעטים

בליל תשעה באבנוהגים לקרואאיכהוקינות באורות מעטים
(אוייתסי' תקנטסעיג)נ.

הטעם~w~ty :ימרובאינהרבתי(פריא,א) קרא הקב"הלמלאכי
השרת א"ל :מלך בשר ודם כשמת לו מת והוא מתאבל מה
דרכו לעשות?  - - -אמרו לו מכבה את הפנסין .א"ל כךאני
עושה שנאמר ('~אלביי) שמשוירח קדרו ,וכוכבים אספו נגהם
(אנודרהם עמ'רנו).

וינוד ,רמז שביום זה כבה נר ישראלג
ועוד ,ע"ש הנאמר (אינהג'ו) במחשכיםהושיבני (מנהגים עמ'יז).
(אוצרדויימ עמי .)450

א דורשים"אמרהיי כמשמעה בארמית שפת האריגהעשוילנוי ,ראהנגעיםפי"אמ"י.
ב לשון המחבר:אין מדליקין נרות בלילהכי אם נר אחד לומר לאורו קינות ואיכה.
היינו נפלה מלכות ישראל ,ראה שמ"ב כ"איז.
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שער ::1תשעה באב

פתח תקוה תשנ"ו

תסא

ג.ישיבהעל הארץ
יגליל תשעה באבהומויושביםבבית הכנסת לארץעדתפילת
המנחה" (או"חסי' תקנט סע'ג)ד.

הטעםwtty :יאמרובברייתא (תענית ל ).כל המצוות הנוהגות
באבל נוהגות בתשעה באב ) T~Dשם סק"ד).
ן (אשבול
ועוד ,ע"שהכתוב (אינהביי)ישבולארץידמוזקני בתציו
הוצ .הרצ"א ח"ב עמ'.)17

ך.ברגילתאיכה

נוהגים ברוב הקהלות לקרואמגילתאיכה בתשעה באבבבית
הכנסת מתוך החומש,ולאבמגילתקלף ,מהשאיןכןבפורים,
ת קלףה (לבושסי' תקנט
שקוראיםמגילת אסתר בברכה מתוךמגיל
סע' א)*

הטעם :משום שאנו מחנים ומצפים בכליום שיהפךלנויום
זה לששון ולשמחה ולמועד ,ואםהיוכותביםמגילתאיכהעל
םמן הגאולה ח"ו (שם).
קלףהיה נראה שאנומתייאשי
ה.בלילה
נוהגים לקרוא בבית הכנסת במגילת איכהבליל תשעה באב
ולאביום (רמ"אסי' תקנט סע'ב)י.
הטעם wt~p :הכתוב (אינה אי ב) בכה תבכהבלילה( ,שםבייט)קומי

רוניבלילה

-

(ספרמנהגיםדבי מהר"מ מרוטנבורג עמ' .)344

-

ד המקור הוא בהגהיימ סוף הל' תעניות.
ה הנוהגים לפי הגר"א קוראים איכה במגילת קלף ומברכים על מקרא מגילה (מנ"א
1

רישסי' תקנט).
1ט1ב שיאיד יקרא איכה גם ביום (מרא רישסי' תק(ט) בשם השל"ה.
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תסב

פתח תקוה תשנ"ו

מדור ט :אם אשכחך

ו.מגביהים הקול

נוהגים שהש"ץ הקוראבמגילתאיכהבבית הכנסת ,בכל פרק
מגביה קולויות
ר (ימ"אס" תקנט סע' א בשםמהרי"ל)ז.
ן דרךהבוכיםלהגביה קולם כשמרביםבבכיה (לנוש
הטעם:גיג
שם).

ז.ויהינועם

נוהגים שאסיי'ן אומריםויהי נועם בתשעה באב שחל במוצאי

שבת
הטעם :משום שפסוק זה,ויהי נועם ,אמרו משה עם הקמת
ן לאומרו בערב חרבן הבית (ל'ז שם מק"ג).
המשכןח,לפיכךאי
ועוד ,משום שאין לומר בת"ב "ומעשהידינו כוננהו" ,שכן
אמרו:כל העושה מלאכה בת"באינו רואהסימן ברכה מאותה
(אוזח

תקנטסעיב).

מלאכהט (הגרייא שם).

ח .ואתה קדוש

בתשעה באב בערב ,אחרי קריאת מגילת איכה ואמירת
הקינות,אומרים :ואתה קדושיושבוכו' (או"חמיי תקנטסעיב).
הטעם :ל"ש הנאמר (אינה א' סו)גילה כלאבירי ה' בקרבי -
כאדם שאומרלחבירו נפסלה מטבעזוי" ,עמדה מגילת איכה
ואמרהלפניו :רבוש"ע אםאילוכליןמי יקדש שמך בעולמך,
ומייסדר קדושתךבבתיכנסיות שלךוכו' ,ולכך תקנו חכמים
ן סדר קדושה לאחראיכה" (הפרדס עמ'צה).
ז"לשיהוקורי
ז לשון המהרי"ל (עמ ,י(א) :ואיכה הראשון אומר בקול נמוךובשני מרים קולו מעט
יותר,ואני הגבריותר קול רם משניהם,ואיכהיועם כראשונים,וכן זכורה' ,וברוב
כת"י הגירסה במקום "כראשונים" " -בקול נמוך".
ח ראה במ"ר פר'יבסי' ט ורש"י שמות ל"ט מג.
ט או"חסי' תקנד סע' כד.
דמיא למטבע שנפסל ואין לו תקנה (רש"י שם).
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פתח תקוה תשנ"ו

שער ב :תשעה באב

תסג

ט .אבן נר
"וישמישנוהג לשכבבליל תשעה באב מוטהעל הארץומשים
אבן תחת ראשו" (או"חסי' תקנה סע'ב).

ויצאסוף פרשה עט)על הכתוב (בראשית כ"חיז)

הטעם wtty :שדרשו(ב"י

אין זהכי אםבית א-להים ,שראה יעקב חורבן הבית ויקח
מאבני המקוםוישם מראשותיו משום אבל (מהריייל עמירמז).

.נרבבית הכנסת
י
בתשעה באבנוהגיםשאיןמדליקיםנדבתפילתשחריתבבית
הכנסת (מהרי"לעמירנג מובא בפרמ"גסיי תקנט אותג ומ"ב שםמייקסו).

הטעם :ראהלעיל בפרק זה ערך :אורותמעטים.

יא .שעשהליכלצרכי
ישנוהגיםשאיןמברכים בתשעה באב(וביו"כ) ברכת שעשה
י בברכות השחר(שיורי ברכהסי' מוסק"ד)'א.
ליכלצרכ

הטעם:הואיל וברכהזו תוקנהעלנעילתהנעליפיב,לכןביום
ן לברך (נה"חסי מו אות מט בשם שער הכוונות
שאין נועלים אותםאי
להאר"י).

ועודיש

טעם על דרך הקבלה (פע"ח שער הכוונותפ"א).

יב.עליות
יש נוהגים שאותם העולים לקריאת התורה בתשעה באב
ם אף במנחה(זיו המנהגיםעמיקלו).
בשחרית,עולי

יא וכ"כ כהזח לר"חפלאגייסי'י
י אותיח ,בלוחאייי כתביירובםאין מברכיםולפי
דעת הגר"איש לברךבלילה כשנועלנעליו" ,וראה שויית יב"אחייבסיי כה.
יב ברכות ס :וכתב האבודרהם (עמ' מא) שטעם הברכה שכלזמן שהאדםיחףאינויכול
לצאת לעשותצרכיו וצרכיביתו.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ט :אם אשכחך

תסך

הטעם :בבוקר קראו בתורה דברי פורענותיג ,וכן בהפטרהיי,
ינחמהטי,כמו שאמרו (תענית
לכןיעלו במנחה שבהקוראיםדבר
םזוכה ורואה בשמחתה (נהרמצרים הל'
ל):כל המתאבלעלירושלי
ת"בסי'יז).

ועוד,כדי לברכםבמי שבירך ,שאין מברכים בשחרית מפני
האבילות

(אוצר דו"מ עמ' .)451

יג .הפטרה

בתשעה באב מפטירים גם בשחרית ,מה שאין כן בתענית
ציבור אחר ,שמפטירים במנחה (לפי מנהג אשכנז) ולא
בשחרית (רמ"אסי' תקנט סע'ד)טז.
הטעם :משום שבת"ב אין עושים מלאכה" ,אבל בשאר
תעניותציבור שעושים בהם מלאכה לא הטריחו אתהציבור
בהפטרה (מנהגיביתיעקבסי' קמא).

יד.נקויוסיוד
ישנוהגיםבעדותהספרדים שבתשעה באבאחריתצותהנשים
חופפותראשן,ומנקותהבית,ויש אףמסיידי
ם אותו(זיוהמנהגים
עמ' קלה ילק"מ ממנהגייהדותתוניסיה עמ'.)309

הטעם :משום שאמרו (אינ"ר פר' א סי' גז) שבת"נ נולד המשיח,
"וצריך לעשות זכרלבושל" (באה"טסי' תקנא ס"קלו בשםשכנה"ג).

ג דברים ד' כה.
י
יד ירמיה ח'יג.
סו שמות ל"ביא,ישעיה נ"הו.
טז ראה רמ"אסי' תקסו סע' א.
יז "מקום שנהגו לעשות מלאכה בת"בעושין ,במקום שנהגו שלא לעשותאיןעושין"
(או"חסי' תקוד סע'כב).
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שער ב :תשעה באב

תסה

טו .מנחם

מנהגקדמון שאם חלבריתמילה בתשעה באבקוראיםלילד

הנימול בשם מנחם (שו"ת תשב"ץ ח"גסי'ח)יח.

הטעם wfty :שאמרו (אינ"ר א' נז) שבתשעה באב נולד משיח
ומצינו (סנהדרין צח ):ששמו שלמשיח מנחם.
טז .קדושלבנה
ישנוהגים במוצאי תשעה באב אחרי תפילת ערבית הולכים
לבית ,וסועדיםוחוזרי
ם לביה"כ לקדש הלבנה בציבורים (ילק"מ
עמי

"21

הטעם :הואיל וקדוש לבנה יש לומר מתוך שמחהכ ,לכן
סועדים קודםכדישיפוג אבלו שליו
ם (ילק"מ שם)3א.

יז
.זכרלחרבןבבית כנסת
נוהגים שבבית כנסת אובית מדרשאין משאירים אמה על
אמהללאסיד,זכרלחרבן,כפישנוהגיםבכלבית (בש"לסי'תקי).
הטעם :משום שבגמרא (בייב ס,).מובא :סד אדם אתביתובסיד
ומשיירבודברמועט ,וכמה? איריוסף :אמהעל אמה ,משמע
שמדובר רקבביתפרטי(ביתו) ולאבי"כ

(מב"אסי' תקס.סק"ב)כב.

י
ח וכן אם הברית חל בפורים קוראים לו מרדכי (שם).
יט ראה מ"בסי' תכו ס"קיא ושע"ת שם אות ד בשם שו"ת שבו"י ,לקוטי מהרי"ח
ח"ג דף גה בשם א"ר.
כ ראה רמ"אסי' תכו סע'ב.
כא אבל במוצאייו"כ "מתוך ששמחים שיצאו בדימוס (=נפטרו מעונש) מקדשים אף
קודם שיטעמו" (מ"ב שם).
כב בגמרא שם מובאת ברייתא נוספת :לא יסוד אדם את ביתו בסיד ,ואם עירב בו
חול או תבן מותר ,וכותב ערוה"ש (שם סע'ד)שלפי זהיש ללמדזכותעל רוב ישראל
שאין נזהרין עתהבדין זה לשייר אמה על אמה כשסדים בסיד כותלי הבית,לפי
שידוע שעתה מערבין בסיד הרבה חול ,כמעט מחצה על מחצה .וראהב"י וב"ח
שפ ,וע"ע אגרות משה חלק או"ח ג'סי' פו.
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