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Halachot of Shabbat Erev Tisha B’Av 
 

1. Shulchan Aruch Orech Chaim 552: 10 
חל תשעה באב באחד בשבת, או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בשר ושותה יין בסעודה  אם

 .ריך להפסיק מבעוד יום(המפסקת ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו. )מיהו צ

If Tisha B’Av occurs on Sunday, or on Shabbos and is pushed off until 
Sunday, one eats meat and drinks wine at the final meal, and serves food on 
the table, even like a royal banquet of King Shlomo. 

 

2. Shulchan Aruch Orech Chaim 553 
חל בשבת  ולכן אםבדברים המותרים בתשעה באב;  ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך, כ"א

 גים( וכן לא יטייל ערב תשעה באב.אין אומרים פרקי אבות, )מהרי"ל ומנה

The custom is not to learn on erev Tisha B’Av from midday onwards, except 
for the things which are permitted to learn on Tisha B’Av. Therefore if it falls 
on Shabbos we do not say Pirkei Avos. One should also not go on a walk for 
pleasure on erev Tisha B’Av. 

 
3. Mishna Brura 553: 8 

דתורה משמחת הלב ומ"מ כ"ז אינו מדינא דהא מותר בעט"ב מדינא כל החמשה עינויים ועיקר הטעם 
אמנם יש איזה אחרונים שפקפקו מאד על המנהג הזה  ...ב.משום דהוא יכול ללמוד דברים המותרים בט"

ראשון לכל הרש"ל כתבו עליו שלמד בעצמו אחר חצות והתיר גם לאחרים בזה גם הגר"א בביאורו כתב 
דחומרא יתירא היא וכן המאמר מרדכי בספרו מאריך בזה וכתב דהוא מביא הרבה לידי ביטול תורה 

תרים בט"ב דאין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ וע"כ דעתו להלומדים שמתרשלים ללמוד דברים המו
להקל בזה וכתב דכן היה הוא נוהג ע"ש וכן הח"א כתב דהוא חומרא בעלמא וע"כ נראה דמי שרוצה להקל 

 בזה אין מוחין בידו:

This is because Torah brings pleasure. Nevertheless this is not halacha, 
because it is technically permitted to learn Torah on erev Tisha B’Av. The 
main reason for forbidding it is that a person can learn the things that are 
permitted to learn on Tisha b’Av…. However many Acharonim were very 
bothered by this custom – the first was the Maharshal, who wrote that he 
himself learned Torah after midday, and permitted others to do so also. The 
Vilna Gaon on his commentary writes that it is too stringent, as did the 
Maamar Morderchai, who wrote in his book at length that it will lead to people 
not learning Torah, because people won’t learn the things that are permitted 
to learn on Tisha b’Av, since a person can only learn what their heart desires. 
Therefore his opinion is to be lenient in this…. Also the Chaye Adam wrote 
that it is only a stringency. Therefore it seems to me that we don’t object if 
someone wishes to be lenient. 
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Cause of destruction of the Beis HaMikdash 
 

4. Shabbat 55a 
מדבר זה דכתיב )יחזקאל  א"ר אחא בר' חנינא מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ

והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על  ט( ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים
תיו של דיו שלא וגו' א"ל הקב"ה לגבריאל לך ורשום על מצחן של צדיקים  כל התועבות הנעשות בתוכה

אמרה מדת  בהם מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה ישלטו
גמורים והללו רשעים גמורים אמרה  הדין לפני הקב"ה רבש"ע מה נשתנו אלו מאלו אמר לה הללו צדיקים

אמרה  בהם לא יקבלו מהם לה גלוי וידוע לפני שאם מיחו לפניו רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו אמר
 .רבש"ע אם לפניך גלוי להם מי גלוי לפניו

Rabbi Acha bar Rabbi Chanina said: Never did a favourable word go forth 
from the mouth of the Holy One, blessed be He, of which He retracted for 
evil, save the following, where it is written, “And the Lord said unto him, Go 
through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark 
[tav] upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the 
abominations that be done in their midst”. The Holy One, blessed be He, said 
to Gavriel, “Go and set a tav of ink upon the foreheads of the righteous, that 
the destroying angels may have no power over them; and a tav of blood upon 
the foreheads of the wicked, that the destroying angels may have power over 
them”. The Attribute of Justice said before the Holy One, blessed be He, 
“Master of the Universe! How are these different from those?” “Those are 
completely righteous men, while these are completely wicked,” He replied. 
“Sovereign of the Universe!” it continued, “they had the power to protest but 
did not.” “It was clear that had they protested they would not have heeded 
them.” “Master of the Universe!” it said, “Even though it was revealed to 
You, was it revealed to them?” 
 

5. Talmud Gittin 55b 
עבד סעודתא אמר  אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא

אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא  ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא אתא
א לך דמי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנ גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי

יהיבנא  אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך אמר ליה לא אמר ליה ושתינא מה דאכילנא
והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה  לך דמי כולה סעודתיך א"ל לא נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה אמר הואיל

 .מלכא ש"מ קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא בי

The destruction of Jerusalem came through Kamtza and Bar Kamtza in this 
way. A certain man had a friend Kamtza and an enemy Bar Kamtza. He once 
made a party and said to his servant, Go and bring Kamtza. The man went 
and brought Bar Kamtza. When the man [who gave the party] found him 
there he said, “You are my enemy; what are you doing here? Get out!”. Said 
the other: “Since I am here, let me stay, and I will pay you for whatever I eat 
and drink”. He said, “I won't”. “Then let me give you half the cost of the 
party”. “No”, said the other. “Then let me pay for the whole party”. He still 
said, “No”, and he took him by the hand and put him out. He said, “Since the 
Rabbis were sitting there and did not stop him, this shows that they agreed 
with him. I will go and inform against then, to the Government”.  
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Rebuke 
 

6. Shabbos 119b 
 לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיח זה את זה.

Yerushalayim was only destroyed because they didn’t rebuke one another. 

 
7. Mishlei 28:23 

 .ִמַמֲחִליק ָלׁשֹון    --מֹוִכיַח ָאָדם ַאֲחַרי, ֵחן ִיְמָצא

“He that rebukes a person shall in the end find more favour than he that 
flatters with the tongue.” 

 

8. Tamid 22a 
את התוכחות, שכל זמן שתוכחות בעולם,  שנינו, רבי אומר: איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? יאהב

לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר )משלי כ"ד, כה'(:  נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה באות
 ברכת טוב'.ועליהם תבוא  'ולמוכיחים ינעם

It was taught: Rebbi said, ‘which is the path that a person should choose for 
themselves? Love reproach’. While there is reproach in the world, there is 
pleasantness in the world, and goodness and blessing come to the world, and 
evil leaves the world, as the verse states “To those who give rebuke shall be 
delight, and a good blessing shall come upon them” (Mishlei 24: 25). 

 

9. Tamid 28a 
 כל המוכיח את חברו לשם שמים, מושכין עליו חוט של חסד.

Anyone who rebukes their friend for the sake of Heaven has a thread of 
chesed stretched out to him. 
 

10. Avos de-Rebbe Noson chapter 29 
אהב את המוכיח ושנא את המשבחך, מפני שהמוכיחך מביאך לחיי עולם הבא, והמשבחך מוציאך מן 

 העולם.

Love the one who rebukes you and hate the one who praises you, for the one 
who rebukes you will bring you to the World to Come, but the one who 
praises you will remove you from the world. 

 
11. Erechin 16b 

קיסם מבין שינך!' אמר  אמר רבי טרפון: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח, אם אמר לו: טול
אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה. אמר אמר רבי אלעזר בן עזריה : תמה אני  לו: 'טול קורה מבין עיניך!'

 עקיבא: תמהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. רבי

Rabbi Tarfon said, I would be surprised if there is anyone in this generation 
who is able to reproach people. If he would say, ‘take the stick out from 
between your teeth’ they would say to him, ‘take the beam out from between 
your teeth’. Rabbi Elazar ben Azariah said, ‘I would be surprised if there is 
anyone in this generation who is able to accept reproach’. Rabbi Akiva said, ‘I 
would be surprised if there is anyone in this generation who knows how to 
give reproach’. 
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12. Yevamos 68b 
 כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

Just as it is a mitzvah to say something that will be heard, so it is a mitzvah 
not to say something that won’t be heard. 

 
13. Sanhedrin 107b 

יהושע בן פרחיה מאי היא? כדקטלינהו ינאי מלכא  ...ולא כיהושע בן פרחיא שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו
לרבנן אזל יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא של מצרים. כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח: מיני 

יושבת שוממה. קם אתא  ירושלים עיר הקדש ליכי אלכסנדריה של מצרים: אחותי, בעלי שרוי בתוכך ואנכי
ואתרמי ליה ההוא אושפיזא, עבדו ליה יקרא טובא. אמר: כמה יפה אכסניא זו. אמר ליה: רבי, עיניה 
טרוטות. אמר ליה: רשע! בכך אתה עוסק? אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתיה. אתא לקמיה כמה זימנין, 

את שמע, אתא לקמיה. סבר לקבולי, לא הוי קא משגח ביה. יומא חד הוה קא קרי קרי -אמר ליה: קבלן! 
אמר ליה:  -אחוי ליה בידיה. הוא סבר: מידחא דחי לי. אזל זקף לבינתא והשתחוה לה. אמר ליה: הדר בך! 

כך מקובלני ממך: כל החוטא ומחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ואמר מר: ישו כישף 
 .והסית והדיח את ישראל

Not like Yehoshua ben Perachiah who pushed away Yeshu the Notzri with 
both hands…. What of Rabbi Yehoshua Ben Perachiah? When king Yannai 
killed the rabbis, Rabbi Yehoshua Ben Perachiah went to Alexandria of Egypt 
[with his students].  When there was peace, Shimon Ben Shetach sent to him 
"From me [Jerusalem] the holy city to you Alexandria of Egypt.  My husband 
remains in your midst and I sit forsaken." [R. Yehoshua Ben Perachiah] left 
and arrived at a particular inn and they showed him great respect.  He said: 
How beautiful is this innkeeper. [Yeshu] said: “Rabbi, she has beautiful eyes.” 
[R. Yehoshua Ben Perachiah] said to him: “Wicked one, this is how you 
engage yourself?” [R. Yehoshua Ben Perachiah] sent out four hundred 
announcers and excommunicated him. [Yeshu] came before [R. Yehoshua Ben 
Perachiah] many times and said: Accept me.  But [R. Yehoshua Ben 
Perachiah] paid him no attention.  One day [R. Yehoshua Ben Perachiah] was 
reciting Shema [during which one may not be interrupted].  [Yeshu] came 
before him.  He was going to accept [Yeshu] and signalled to [Yeshu] with his 
hand.  [Yeshu]  thought that [R. Yehoshua Ben Perachiah] was repelling 
him.  He went, hung a brick, and bowed down to it. [Yeshu] said to [R. 
Yehoshua Ben Perachiah]: You taught me that anyone who sins and causes 
others to sin is not given the opportunity to repent. And the master said: 
Yeshu [the Notzri] practiced magic and deception and led Israel astray. 

 
 

Tisha B’Av Reading: 
 

Eleh Ezkera: The Midrash of the Ten Martyrs 
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