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Talmud Torah on Tisha B’Av
When Titus defiled the Kodesh Hakodashim
The Martyrdom of Rabbi Chananya ben Teradyon
The Crusades of 1096
The beauty of Eretz Yisrael
Gena Turgel – The Bride of Belsen
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בענין איסור תלמוד תורה בתשעה באב
Massechet Taanit 30a

The Sages taught: All mitzvot practiced by a mourner are likewise practiced on the Ninth of
Av: It is prohibited to engage in eating, and in drinking, and in smearing oil on one’s
body, and in wearing shoes, and in conjugal relations. It is prohibited to read from the Torah,
from the Prophets, and from the Writings, or to study from the Mishna, from the Gemara, and
from midrash, and from collections of halakhot, and from collections of aggadot. However,
one may read from a place in the Bible that he is unaccustomed to reading, as it will be
difficult for him and he will not derive pleasure from it, and he may likewise study from a
place of the Talmud that he is unaccustomed to studying. And one may read from the book
of Lamentations; from the book of Job; and from the evil matters in Jeremiah,i.e., his
prophecies of doom. And schoolchildren interrupt their studies for the day because it is
stated: “The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart” (Psalms 19:9). Rabbi Yehuda
says: One may not even read from a place in the Bible that he is unaccustomed to reading,
nor may one study from a place of the Talmud that he is unaccustomed to
studying. However, one may read from Job, and from Lamentations, and from the evil
matters of Jeremiah. And schoolchildren interrupt their studies on that day because it is
stated: “The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart” (Psalms 19:9).

Bet Yosef OH 554
כתב הכל בו (סי' סב כו ).קורא הוא בקינות ובאיכה ובדברים הרעים שבירמיה ובמדרש איכה רבתי כדי
להזכיר חורבן בית המקדש .כתב ה"ר יצחק (סמ"ק סי' צו עמ' סא אות רט) ובפרק אלו מגלחין וכיוצא בהן
וה"ר פרץ כתב ובפירוש איכה אבל לא בפירוש איוב משום דהוי עמוק טפי ואמרינן קורין דוקא אבל לענין
סברא אסור עכ"ל :ובתשובת מהרי"ל (סי' רא) כתוב ללמוד בתשעה באב פירוש ירמיה ואיוב לא ידעתי
במה נסתפק אדוני לחלק בין הפירוש והקריאה אטו בשופטני עסקינן שאינם מבינים מה שמוציאין מפיהם
ואי משום שיש בו עיון מכל שכן דעדיף דהא רבי מאיר מתיר אפילו אינו תוכחה לקרות ולשנות במקום
שאינו רגיל ואף על גב דקיי"ל כרבי יהודה מכל מקום חזינן דכל מה דמצטער ללמדו ומתקשה טפי עדיף
וללמוד בפרק אלו מגלחין התיר גם כן באותה תשובה אע"ג דלאו עניינא דט"ב הוא דאם איתא דהוי ביה
שום שמחה לא היו מתירים לאבל לקרות בו וגם התירו פרק אלו מגלחין סתמא אע"פ שיש בו כמה דינין
ממנודה ומוחרם הכל לא חשיב שמחה ועוד דחשיב נמי תוכחה כמו איוב באשר הוא סוף כל האדם והחי
יתן אל לבו (קהלת ז ב) ודאי לישא וליתן לפניו דמפרסמי מילתא טובא אפשר דאסור כדמפרש הרא"ש
באבל (מו"ק פ"ג סי' לז) עד כאן:
Tur
וכתב הרמב"ן ונהגו קצת שלא לקרות פרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש ר"י בבה"כ לפי שאסור
לקרות בתורה ואינו נראה לפי שאין לנו איסור בסדר היום שהרי קורין ק"ש ומברכין לפניה ולאחריה וכן
קורין בתורה ומפטירין בנביא ופ' הקרבנות ואיזהו מקומן כנגד התמיד תקנוה ואומר כדרכו ואינו חושש.
Meiri
יש למדין מכאן שלא לקרות בט' באב פרשת קרבנות ר"ל צו את קרבני ומשנת אי זהו מקומן ומדרש ר'
ישמעאל ולא שירת הים ואיני רואה תועלת בדבריהם שאם כן אף כל פסוקי דזמרה אלא כל שהוא נאמר
דרך שבח ודרך שיתעורר האדם בהם להכניע לבבו לתפלה אין בהם משום שמחה ומותר:
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Shulchan Aruch
סעיף א' תשעה באב אסור ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה .ואסור לקרות בתורה נביאים
וכתובים ,ולשנות במשנה ובמדרש ובגמרא ,בהלכות ובאגדות ,משום שנאמר" :פקודי ה' ישרים משמחי
לב" .ותינוקות של בית רבן בטלים בו .אבל קורא הוא באיוב ובדברים הרעים שבירמיה ,ואם יש ביניהם
פסוקי נחמה צריך לדלגם:
סעיף ב' ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין ,וכן ללמוד פירוש איכה ופירוש איוב:
Mishnah Berurah
(ג) איכה  -וכן אגדת החורבן בפרק הניזקין ובפרק חלק ולקרות בחורבן הנזכר ביוסיפון מותר [לבוש]:
(ד) מגלחין  -אע"ג דיש בו גם כמה דיני מנודה ומוחרם מ"מ מותר ללמוד אבל לישא וליתן בהלכה בודאי
אסור [מ"א בשם מהרי"ל] וכעין זה כתב ג"כ הט"ז דאפילו במקום דמותר ללמוד היינו שילמוד בפשוטן של
דברים אבל לא דרך פלפול .ואפילו בהרהור לפרש דבר חמור אסור מטעם שיהיה לו שמחה אחר שיתיישב
לו:
Aruch Hashulchan
ולפי זה אני אומר דהנה מפרשי השולחן ערוך כתבו דאפילו בדברים הרעים – אין מותר רק לקרות ,ולא
להעמיק ולפלפל בהן (ט"ז סוף סעיף קטן ב ,ומגן אברהם סעיף קטן ה) .ובאמת הדבר קשה מאוד לתלמיד
חכם הלומד ,שבעל כרחו השכל יחשוב קושיא ותירוץ ,וכיוצא בזה .אך לפי מה שכתבתי אתי שפיר ,דוודאי
טעם ומתיקות התורה יש בכל דברי תורה ,אף בדברים הרעים ,אלא שהצער מבטל השמחה .אם כן ,אף אם
מחדש איזה חידוש ,עם כל זה לא נתבטל הצער של הצרות( .ומה שמצויין במגן אברהם שם ,דמהרי"ל כתב
כן ,אדרבא הב"י הביא בשמו דעל ידי עיון עדיף טפי ,שמצטער בעיונו ,עיין שם .רק בשם הר"פ כתב
דבפירוש איוב אין לעיין ,דהוא עמוק טפי ,וסברא אסור ,עיין שם .ומזה אין ראיה ,דאיוב הוא חקירה
עמוקה .וגם זה ,שום אחד מהפוסקים לא הזכיר זה ,וגם בשולחן ערוך פסק להיפוך).
Rav Soloveitchik – Hareri Kedem
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Shulchan Aruch
סעיף ד' ומותר לקרות כל סדר היום ,ופרשת הקרבנות ,ומשנת איזהו מקומן ,ומדרש רבי ישמעאל.
הגה :ומותר לחזור הפרשה בתשעה באב (מנהגים).

Magen Avraham
מותר לקרות וכו' בפוזנא נוהגין שא"א תהלים ושיר היחוד רק למחרתו או' של אמש ושל היום (לבוש)
ובמדינ' זו נוהגין לאמרם במנח' אף על גב דאסור בת"ת כל היום צ"ל דס"ל כיון שאומר' דרך בקש' שרי
לאומרו במנחה ומה"ט מקילין בתפילין במנחה:
Mishnah Berurah
ופרשת הקרבנות ומשנת וכו – 'דלא גרע כל זה ממה שקורין בתורה ומפטירין בנביא ,והכל מפני שהוא
סדר היום .ונוהגין לומר תהילים ושיר היחוד במנחה ,אף על גב דאסור בתלמוד תורה כל היום ,צריך לומר
דסבירא לן כיון שהוא דרך בקשה שרי .ובפוזנא נוהגין לומר למחרתו של אמש ושל היום ,וכן נכון.
ומעמדות בודאי אין לומר .ועיין לקמן סימן תקנ"ט ס"ד ,דאין לומר פיטום הקטורת ,שאינו מסדר היום.
וכל שכן שאין לומר סדר הקרבנות הכתוב בסוף סימן א' .ומה שכתוב בשולחן ערוך ופרשת הקרבנות ,היינו
פרשת התמיד:
Aruch Hashulchan YD 384
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WHEN TITUS DEFILED THE KODESH HAKODASHIM
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SEFER BEN YEHODAYAH

METZUDAT DAVID

ENCYCLOPAEDIA JUDAICA
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THE MARTYRDOM OF RABBI CHANINA BEN TERADYON
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מס' פסחים פ''ז ע''ב
והיינו דרבי אלכסנדרי דאמר שלשה חזרו למטעתן אלו הן ישראל כסף מצרים וכתב לוחות ישראל הא דאמרן
כסף מצרים דכתיב {מלכים א י"ד:כ"ה} ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על
ירושלים וגו' כתב הלוחות דכתיב {דברים ט':י"ז} ואשברם לעיניכם תנא לוחות נשברו ואותיות פורחות.
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THE CRUSADES (1096)
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SEFER MAHARIL

SHULCHAN ARUCH OH 493:3
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THE UNIQUENESS OF ERETZ YISRAEL
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GENA TURGEL – THE BRIDE OF BELSEN – I LIGHT A CANDLE
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