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 1 סוגיה יח: איסור מלאכה בתשעה באב

 סוגיה יח: איסור מלאכה בתשעה באב

 ** 

 רקע

 זהתלוי במנהגי המקומות. כדי להבין דין בתשעה באב המשנה אומרת שגם דין מלאכה 
 יש להשוות בינו לבין איסור מלאכה בתענית ציבור. 

 מקורות

 נה. "מתני' מקום שנהגו לעשות מלאכה... כמה בטלני איכא בשוקא"-גמ' נד: א.

 "המרחצאותתענית יב: "מתני' עברו אלו ולא נענו... ונועלין את  ב.
 להיהם"-גמ' בשלמא כולהו... משתחוים לה' א"  
 ד-רמב"ם הל' תעניות פ"א הי"ז, פ"ג הל' ג ג.
 ; תענית יג. ד"ה כשאמרו אסור במלאכהשלו אסור רש"י ד"ה בין השמשות ד.

 גבורת ארי תענית ל: ד"ה מקום שנהגו, "... ליומו לכל דבר" 
 כד, ומשנה ברורה-שו"ע סי' תקנד סע' כב ה.

  
ת  י נ ע ת י  ר א ת  ר ו ב הג כ א ל מ ת  ו ש ע ל א  ל ש ו  ג ה נ ש ם  ו ק מ ה  " ד  :   ל

גבי תענית ציבור תניא  ]תענית יג.[. לעיל בפרק קמא מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושין
פירש רש"י מהכא משמע דבליל ט'  ,כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר

ואין מפרסמין הדבר. למד רש"י מלאכה דתשעה באב באב מותר במלאכה ואין ביטול אלא ביום 
משל תענית ציבור. וק"ל הא וודאי לא דמי דאיסור מלאכה בתענית ציבור נפקא ליה לעיל מקרא 
ועצרה כעצרת שאסור במלאכ' ומכל מקום בלילה מותר דומיא דאסיפת זקנים דאינו אלא ביום 

לים בכל מקום היינו טעמא שלא אבל במקום שנהגו שלא לעשות וכן הא דתלמידי חכמים בט
 .יסיחו דעתם מן האבילות אין לחלק בין יום ללילה דאבילות שוה ליל ת"ב ליומו לכל דבר

 הסבר הסוגיה

מקום שנהגו שלא לעשות  ,עושין -מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב 
 ]משנה נד:[ .ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים ,אין עושין -מלאכה 

 

שאין איסור לעשות מלאכה בתשעה באב, ודין מלאכה תלוי במנהג המשנה אומרת 
 ללמוד תחילה את דין איסור מלאכה בתענית ציבור.  ישהמקומות. כדי להבין דין זה 

אומרת שבשלוש התעניות השניות אסור לעשות מלאכה.  ]יב:[המשנה במסכת תענית 
עונה ו ,אינה תענוגשואלת מדוע אסור לעשות מלאכה והרי עשיית מלאכה  ]שם[הגמ' 

תענית  - [יד, א]יואל  שאיסור מלאכה נלמד מהפסוק "קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים"
אסורה במלאכה כעצרת. הגמ' אינה מבארת את טיב האיסור אך ניתן להבין שאיסור מלאכה 
נובע מחיוב "אסיפת זקנים". בית דין והזקנים עוסקים בענייני העיר, מסירים העוולות של 



 2 נה.-ד:מנהגים; פסחים נ הלכות

שי העיר, קוראים בתורה ובהפטרה, מתפללים תפילת מנחה ומתחננים וזועקים ומתוודים אנ
 סוק בענייני תשובה ותפילה. ילע מלאכה נאסרה כדי לפנות זמן. ]תענית יב:[כפי כוחם 

לפי הסבר זה מובן מדוע תשעה באב אינו אסור בעשיית מלאכה. בתענית ציבור יש 
שאינו תענית על צרה אלא  ,ש, ואילו תשעה באבלהתפנות לתשובה, תפילה וחשבון נפ

]כך מבארים תשובה וחשבון נפש ולכן אין בו איסור מלאכה בו אין  ,אבלות על חורבן שבעבר

 . 1[)תענית ל. ד"ה גמ' כל מצות הנוהגות באבל(והקרן אורה  )תענית ל: ד"ה מקום שנהגו(הגבורת ארי 
 

בין איסור מלאכה ל"אסיפת זקנים".  מהרמב"ם מוכח שהסבר זה אינו נכון ואין קשר
כהלכה בכל תענית ציבור, ואת איסור  ]הי"ז[הרמב"ם פוסק את דין "אסיפת זקנים" בפרק א 

 כדין ייחודי בתעניות גשמים.  ]ה"ד[מלאכה בפרק ג 

גם לשיטת הרמב"ם מובן מדוע אין איסור מלאכה בתשעה באב. איסור מלאכה אינו דין 
 תענית גשמים.  ות גשמים, ותשעה באב אינבתענית ציבור אלא בתעני

 
לאחר שביררנו מדוע אין איסור מלאכה בתשעה באב, יש לברר את טיב המנהג שלא 

אומר שכשם  ]תענית יג. ד"ה כשאמרו אסור במלאכה[לעשות מלאכה בתשעה באב. רש"י 
שבתענית גשמים אסור לעשות מלאכה ביום ומותר בלילה גם בתשעה באב מותר לעשות 

שאסור לעשות מלאכה בתשעה  ]ד"ה בין השמשות שלו[אכה בלילה. בסוגייתנו אומר רש"י מל
 באב בלילה ואפילו בין השמשות אסור בעשיית מלאכה.

המנהג שלא לעשות מלאכה בתשעה באב מבוסס על איסור  ,לפי רש"י במסכת תענית
שעה באב אינו המנהג שלא לעשות מלאכה בת ,מלאכה בתענית ציבור. לפי רש"י בסוגייתנו

האבלות קיימת גם בלילה ולכן  ;לאבלות מיועד לפנאיקשור לאיסור מלאכה בתענית אלא 
 .[)סי' תקנד סקכ"ג(]כך מבאר המגן אברהם גם בלילה  חלאיסור מלאכה 

 סיכום

איסור מלאכה בתענית ציבור אינו דין בתענית אלא דין בתענית גשמים או דין בקיום 
 ,בתשעה באב אין איסור מלאכה. המנהג שלא לעשות מלאכהתשובה וחשבון נפש, ולכן 

 אף בלילה. חללאבלות, ולכן  מיועד לפנאי ,לפי רש"י בסוגייתנו

 הלכה 

]ואף בלילה פוסק שדין מלאכה בתשעה באב תלוי במנהג המקום  ]סי' תקנד סע' כב[השו"ע 

. דין מסחר להרווחה כדין [)משנה ברורה סקמ"ג(שלא יסיחו דעתם מהאבלות  נועדאסור, שהרי האיסור 
מלאכה, אלא שאף במקום שנהגו לעשות מלאכה צריכים למעט. הרמ"א פוסק שנהגו 

 ת הדלקה וקשירהו]=מלאכה שצריכים להתעסק בה, לאפוקי מלאכלאסור כל מלאכה שיש בה שיהוי 

  ., ונהגו לאסור עד חצות בלבדשיהוי[ ןשאין בה וכד'

 

                                                           
 הפוסק שגם תעניות החורבן מיועדות בעיקר לחזרה בתשובה. []הל' תעניות פ"ה ה"אאמנם עיין ברמב"ם   1


