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מפעֹל

העוֹלמי

 
 

 לעי"נ
 האי גאון וצדיק משיירי כנסת הגדולה, וממעתיקי השמועה,

 שריד לדור דעה, זכה לדור ישרים יבורך

 זצללה"ה הלברשטאם נפתליכ"ק רבינו 

 "ק צאנזקאבד
 שלשלת אבותיו בקודש ברבנות העיר צאנזממשיך 

 י"ב תמוז ה'תש"פלבית עולמו נלב"ע אשר 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 רבותינו הק' שושילתא דדהבא לבית צאנז ולזכר נשמת כל שלשלת 

  במשך למעלה ממאה וחמישים שנה צאנזכסא הרבנות בעיר  שישבו על

 

 זצוקללה"ה דברי חייםבעל  חייםמרן קה"ק רשכבה"ג רבינו 

 אבד"ק צאנז

 נלב"ע כ"ה ניסן ה'תרל"ו, ומנ"כ באוהל
 

  זצללה"ה אהרןבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק רבי 

 אבד"ק צאנז
 נלב"ע ר"ח אב ה'תרס"ג, ומנ"כ באוהל

 שימש בכתר הרבנות י"ט שנים בחיי אביו, וכ"ז שנים אחר פטירת אביו
 

 זצללה"ה ארי' ליבוש רביבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק 

 אבד"ק צאנז
 נלב"ע כ"א אדר א' ה'תרצ"ה, ומנ"כ באוהל

 

 הי"ד זצללה"ה מרדכי זאבבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק רבי 
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סדר חק לישראל לתשעה באב
מהדורת רוזנבערג

הוקדש ע"י

מוה"ר רבי אברהם יודא רוזנבערג שליט"א
וכל בני משפחתו שיחיו לאויט"א

לעילוי נשמת
אבי הרה"ח ר' צבי ז"ל בן הרה"ח ר' יצחק ז"ל

נלב"ע ט' אב תשנ"ה
· בבקשה להזכיר את השם לפני הלימוד ·

אמי בלומא בת ר' יעקב ע"ה
נלב"ע ה' כסלו תשס"ח

חמי הרה"ח ר' דוד ז"ל בן הרה"ח ר' יוסף ז"ל הופמאן
נלב"ע ג' אדר ב' תשס"ה

חמותי ריזל בת ר' דוד ע"ה
נלב"ע י"א טבת תשל"ט

זוו"ש עטיל בת אליהו ע"ה
נלב"ע י' אייר תשע"ג

גיסי ר' עמרם בן ר׳ אליעזר ז"ל אבערלאנדער
נלב״ע כ״ט כסלו תשפ״א

אחי היקר ר' יצחק בן ר׳ צבי ז"ל
נלב״ע ט אייר תשע״ו

גיסי יוסף צבי בן ר׳ דוד ז״ל הופמאן
נפטר י״ט אלול תשע״ט

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

העוֹלמי ֹלישראֹל חֱק ההעעווֹלֹלממיימפעֹל ֹלֹלייששרראאֹלֹל חחֱקֱק העוֹלמיממפפעעֹלֹל ֹלישראֹל חֱק מפעֹל

מפעֹל

העוֹלמי

 
 

 לעי"נ
 האי גאון וצדיק משיירי כנסת הגדולה, וממעתיקי השמועה,

 שריד לדור דעה, זכה לדור ישרים יבורך

 זצללה"ה הלברשטאם נפתליכ"ק רבינו 

 "ק צאנזקאבד
 שלשלת אבותיו בקודש ברבנות העיר צאנזממשיך 

 י"ב תמוז ה'תש"פלבית עולמו נלב"ע אשר 
 ת.נ.צ.ב.ה.

 
 רבותינו הק' שושילתא דדהבא לבית צאנז ולזכר נשמת כל שלשלת 

  במשך למעלה ממאה וחמישים שנה צאנזכסא הרבנות בעיר  שישבו על

 

 זצוקללה"ה דברי חייםבעל  חייםמרן קה"ק רשכבה"ג רבינו 

 אבד"ק צאנז

 נלב"ע כ"ה ניסן ה'תרל"ו, ומנ"כ באוהל
 

  זצללה"ה אהרןבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק רבי 

 אבד"ק צאנז
 נלב"ע ר"ח אב ה'תרס"ג, ומנ"כ באוהל

 שימש בכתר הרבנות י"ט שנים בחיי אביו, וכ"ז שנים אחר פטירת אביו
 

 זצללה"ה ארי' ליבוש רביבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק 

 אבד"ק צאנז
 נלב"ע כ"א אדר א' ה'תרצ"ה, ומנ"כ באוהל

 

 הי"ד זצללה"ה מרדכי זאבבנו וממלא מקומו מרן הרה"ק רבי 

 אבד"ק צאנז
 נהרג עקה"ש בעיר טארנא כ"ו סיון ה'תש"ב

 

 זצללה"ה הי"ד ברוךבנו מרן הרה"ק רבי 

 אבדק"ק גריבוב ורב הצעיר בצאנז
 נהרג עקה"ש בבעלזיץ והיא"צ נקבע ליום ב' דראש השנה ה'תש"ג

 
 שיסדו וחזקו את לימוד  זכותם הק', וזכות כל הצדיקיםוהמפעל נתייסד לעי"נ 

 הזה, תגן בעד כל הלומדים להתברך בכל מילי דמיטב הקדוש



מרן האר"י הקדוש זי"ע:
וקבלה  תלמוד  משנה  וכתובים  נביאים  תורה  ללמוד  צריך 
ואם לא  וכו',  יום בקביעות בסוד קבעת עתים לתורה  בכל 
קרא יום א' ישלימנו ביום ב', אבל אין מועיל רק לצורך יום 
ועליו  כלל  תיקון  לו  אין  קרא  שלא  א'  יום  לצורך  אך  ב', 

לתקון.                                          יוכל  לא  מעות  נאמר 
)שער המצות ואתחנן(

הגה"ק רבי חיים פלאג'י זי"ע:
באב  לתשעה  חק  סידר  זלה"ה  יעקב  אביר  אבי  אדוני  הרב 
חוקות  בספר  והביאותיו  ואי"ה  עמדי,  כמוס  הוא  הלא 

החיים.
)מועד לכל חי סי' י' אות צ'(

הגה"ק מהר"ם א"ש זי"ע:
הפסוקים  והשלים  טו"ת  הניח  דת"ב  מנחה  לפני  כשעה 
כפי סדר חק לישראל כפי מנין הפסוקים אשר ליום ההוא, 
פסוקי  וכן  וכו'  בנים  תוליד  כי  בפרשת  תורה  פסוקי  אמר 

המותרים. בדברים  וכתובים  נביאים 
)זכרון יהודה אות קע"ג(



תבנית החק לת"ב
תורה

מפרשת השבוע ומקריאת היום דת"ב )וכמ"ש במשנ"ב סי' תקנ"ד סק"ח בשם הנהר שלום דהוה 
מדברים המותרים בת"ב(.

נביאים
)וכדאי' בגמ' תענית ל. דמותר  מתוך הפטרת היום דת"ב, שהוא מדברים הרעים שבירמיה, 

ללומדו, וכ"פ המחבר סי' תקנ"ד ס"א(.

כתובים
מפרק קל"ז שבתהילים-על נהרות בבל, )הטעם שהבאנו דוקא מתהילים ולא ממגילת איכה וכד', 

דהרב מסדר החק ז"ל תיקן לומר תהילים(. 

משנה 
בטעם שסדרנו ב' לימודים למשנה וגמ' עי' במבוא.

ונתבאר שם דסגי ללמוד אחד מהם, והלומד שניהם ודאי דבר חשוב הוא.
ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים.

א. עפ"י הסדר של חק לישראל המחולק לימים לפי ששה סדרי משנה ]וכדתיקן הרב מסדר 
החק ז"ל עפ"י מש"כ האריז"ל דששה סדרי משנה מכוונים נגד ששת מדות העליונות המשמשים בששת 

ימי השבוע[. 
ואף דאינו פרק שלם, וכדנתבאר במבוא דאי"צ דוקא פרק שלם.

ב. פרק אלו מגלחין ממסכת מו"ק )וכדאי' בשו"ע תקנ"ד ב' שמותר ללומדו( למי שרוצה ללמוד 
'פרק' כמדי יום )ובפרט כשחל ביום ה' שהבאנו רק חצי משנה(. 

וכדנתבאר במבוא שהלימוד לפי סדר המכוון כנגד ששה סדרי משנה אינו לעיכובא.

גמרא
א. גמ' תענית מהלכות ת"ב, ]הכלול מברייתא, תוספתא ומימרא, ויש בו לימוד הלכה, עי' במבוא[.

ב. מחולק לפי ימים וכנ"ל במשניות.

זוהר
מזוהר חדש איכה )המובא בחק לישראל לפרשת דברים ימי ד-ה(.

יוסף לחק )עפ"י מה שקבע מרן החיד"א ז"ל(
הלכה פסוקה - מרמב"ם הלכות ת"ב )וכמו שמרן החיד"א קבע ללמוד רמב"ם(.

מוסר - מספר חרדים בהקדמתו )שמרן החיד"א הביא מדבריו כמה פעמים ביוסף לחק(.



מבוא לישראלחק ח

א

מבוא 
פרק א

הלימוד בספר חק לישראל ]הרגיל[ בט' באב

שגילה  הסדר  עפ"י  ביומו  יום  דבר  לישראל"  "חק  סדר  ללמוד  קדושים  ישראל  מנהג 
האריז"ל שצריך ללמוד בכל יום בקביעות בסוד 'קבעת עתים לתורה'. צדיקי הדורות גילו 
לנו משבילי דרקיעי גודל מעלת לימוד קדוש זה, הן מגודל התיקונים הנעשים בעולמות 

העליונים והן מגודל ההשפעות שנשפע עי"ז לעולמות התחתונים. 

והנה בתשעה באב 'אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ולשנות במשנה ובמדרש ובגמ' 
ס"א  תקנ"ד  סי'  או"ח  )שו"ע  לב'  משמחי  ישרים  ה'  פקודי  שנאמר  משום  ובאגדות  בהלכות 
עפ"י גמ' תענית ל.( וא"כ לכאו' אסור ללמוד בת"ב סדר חק לישראל, אמנם מאידך גיסא אם 

לא ילמדו חק לישראל בת"ב ישאר יום זה בבחי' 'מעות לא יוכל לתקון' שהרי התיקונים 
בשער  מהרח"ו  וכמ"ש  להשלימו,  וא"א  דוקא  ביומו  לימוד  ע"י  צ"ל  זה  בלימוד  הנעשים 
המצות )ואתחנן( שאם לא למד יום אחד סדר החק אע"פ שצריך להשלימו למחר ]שיקרא 
תחילה קריאת יום שלפניו שדלג ואח"כ יקרא קריאת היום ההוא[ אי"ז מועיל רק לצורך יום הב' אך 

לצורך יום הא' שלא קרא אין לו תיקון כלל ועליו נאמר מעות לא יוכל לתקון.

דעת המתירים ללמדו בת"ב

]עכ"פ  ביומו  יום  כמידי  לישראל'  ה'חק  בת"ב  ללמוד  שהקלו  יש  בזה,  הדעות  ונחלקו 
לעת מנחה[, וכן נהגו כמה צדיקי הדורות וההולכים באורחותיהם, וכ"כ בספר חוק חייםב 
)בסוף הספר( וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרןג )בהערות וחידושים לשו"ע סי' תקנ"ד(. וטעמם ע"פ 

א.  כדי לעמוד על מטרת וצורת 'חק' זה נחוץ מאוד לעיין ב'מבוא' ]ובפרט בפרק ב' ששם נתבאר מטרת ומקור 
וצורת סדר החק[. אמנם יש לשים לב שיש בו כמה קטעים שאינם מדברים המותרים ללמוד בת"ב.

ב.  למהר"ו קואינקה ז"ל, מגדולי המקובלים בירושלים עיה"ק וראש מדרש חסידים 'חסד א-ל' )נלב"ע י"ב אד"ב 
תרכ"ב ]הספר היה בכת"י והודפס לראשונה בשנת תשע"ג[(.

ג. להגאון רבי אהרן ישעי' פיש ז"ל אבד"ק האדאס )נלב"ע ו' טבת תרפ"ח(.



מבוא טלישראלחק

מה דקיי"ל ד'מותר לקרות כל סדר היום ופרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש רבי 
ישמעאל' )שו"ע שם ס"ד(, וס"ל למתירים דה"ה חק לישראל הוה כ'סדר היום', דהנה כתב 
הרמ"א )שם( וז"ל 'ומותר לחזור הפרשה בת"ב', וביאר הט"ז )סק"ד( וז"ל, 'נראה דה"ק דמי 
שרגיל לחזור הפרשה באותו יום דהיינו שחל ט' באב ביום ה' ה"ל כסדר היום', עכ"ל. הרי 
דאע"פ שיכול לחזור הפרשה ]שמו"ת[ בערב שבת ]והוא עיקר זמנה[, כיון שרגיל ביום ה' 
]כגון שטרוד בערב שבת לצרכי שבת )לבושי שרד([ ס"ל דהוה כזמנה וסדר היוםד, כ"ש מי 
שרגיל ללמוד חק לישראל כל יום וקיבלו עליו בחק ולא יעבור, וזמנו דוקא היום ואי אפשר 

להשלים תיקון היום למחר, ודאי הוה כסדר היום ומותר.

ואף שכמה אחרונים מפקפקים על דברי הט"ז הנ"ל וכתבו דקשה מאוד להקל, וכמ"ש 
לחלק  אפשר  במשנ"בה,  הט"ז  דברי  את  העתיק  לא  דלכן  סקי"א(  )תקנ"ד  הציון  בשער 
ולומר דמודים לענין חק לישראל דמותר, דהא הפרשה אי"צ ללמוד דוקא ביום ה' וא"כ 
היום.  כסדר  הוה  ושפיר  וכנ"ל,  דוקא  ביומו  ללמדו  צריך  החק  משא"כ  למחר,  ילמדנו 
ודומיא לאבל דאף דאסור בת"ת אפי' בשבת, מותר לקרות שנים מקרא ואחד תרגום, 
שם  וש"ך  ובט"ז  ס"א,  ת'  סימן  יו"ד  שו"ע  )עי'  היום  ומחובת  הוא  דזמנו  משום  בשבת,  עכ"פ 
בשם מהרש"ל(. וכן בת"ב שחל בשבת כתב המג"א )תקנ"ד סק"ז( דגם לרמ"א דס"ל דאסור 

בזה  ומבאר  שמו"תו,  בו  לקרות  מותר  מ"מ  סק"ז(  שם  ומג"א  ס"ב,  )תקנ"ג  תורה  בתלמוד 

ד.  וכן ס"ל להט"ז )תקנ"ג סק"ב( דמותר לומר פרקי אבות בת"ב שחל בשבת, והקשה על רמ"א דאסר, דגם בלאו 
כבוד שבת הו"ל להתיר, דהא קורין בת"ב במידי דשייך ליומיה כגון פ' התמיד ומשניות דקרבנות כיון דרגילים 
לאומרם בכל יום ולמה ישתנה פרקים השייכים לאותו שבת )עכ"ד(. אמנם מדאסר רמ"א מוכח דס"ל דפרקי אבות 
אינו כסדר היום, וכתב פרמ"ג דס"ל דאינו דומה לסדר היום משום דפרקים א"א רק בקיץ, ויש מקומות שא"א, 

עיי"ש.  

הפרשה  לחזור  שמותר  קורא  לבעל  דהכונה  שם  המג"א  של  הראשון  כביאורו  הרמ"א  דברי  בביאור  ונקט  ה.  
קודם שיקרא הקריאה של ת"ב. ]וכתב במשנ"ב בשם הנהר שלום דהיינו של מנחה, דשל שחרית בלא"ה מותר 
דהוי דברים המותרים. ובמחה"ש פי' דקאי אפי' על שחרית ואיצטריך לאשמועינן דמותר לחזור בע"פ הטעמים 

והנקודות ול"א דאסור כיון שמשמחו, דאין זה שמחה גדולה כ"כ[.

ו.  ובזה לכאו' גם החולקים על הט"ז מודים דמותר, דהא דאוסרים ביום ה' היינו משום דמה בכך שרגיל לקרות 
שמו"ת ביום ה' סו"ס אין זמנו דוקא היום וא"כ ימתין למחר, משא"כ בשבת עיקר זמנו הוא ומחובת היום )עי' שו"ע 

או"ח רפ"ה ס"ד. ]והיינו אם היה אונס גדול ביום ו' שהוא עיקר זמנו-מג"א שם סק"ו וסק"ז[(. 

נוקט כהט"ז שמתיר  נראה דהיינו משום דבלא"ה  זה של המג"א בדברי הרמ"א,  ביאור  והא דהשמיט המשנ"ב 
דברי  ביאור  לנקוט  אוסר,העדיף המשנ"ב  )ואע"פ שרמ"א עצמו  ומג"א שאסרו  כרמ"א  ודלא  ללמוד בת"ב שחל בשבת, 

רמ"א כבי' דא"ש לשיטתו(.
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)בביאורו השניז( את דברי הרמ"א הנ"ל ד'מותר לחזור הפרשה בת"ב'. הרי דאע"פ שידע 

גיסא  ומאידך  בע"ש,  שמו"ת  ולקרות  עצמו  לדחוק  לו  והיה  בשבת  חל  שת"ב  בע"ש 
בדיעבד הרי יכול להשלימו עד יום ג' ]או עד שמח"ת[, אפ"ה הו"ל כסדר היוםח ומותר 
לקרותו, כ"ש סדר חק לישראל דזמנו דווקא היום וא"א כלל להשלים תיקון היום למחר 

וכנ"ל, ודאי הוה מסדר היום ומותר. 

ואף דיש לחלק דשמו"ת חיוב גמור הוא ולכן הוה מסדר היום, וכמ"ש המחבר ביו"ד סי' 
ת' 'דכיון שחייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור הוי כקורא את שמע ומותר', משא"כ 
דכיון דעפ"י  )וזהו אכן סברת האוסרים דלקמן(, המקילים ס"ל  חיוב מדינא  אינו  לישראל  חק 
האריז"ל יש חיוב ללמדו, וצריך ללמדו דוקא בו ביום ]ודוקא ביום[ שפיר מותר ללמדו דזמנו 

הוא ומחובת היום.

דעת האוסרים ללמדו בת"ב

וכ"מ  בת"ב,  לישראל  חק  ללמוד  דאין  ההלכה  כפשטות  פוסקים  הרבה  דעת  אמנם 
מהמג"א )תקנ"ד סק"ו( שכתב על המנהג במדינתו לומר בת"ב במנחה תהלים ושיר היחוד 
]ודלא כמנהג פוזנא שהביא המג"א בשם הלבוש שלא אמרום בת"ב והשלימו למחר[ וז"ל: 'צ"ל דס"ל 

כיון שאומרה דרך בקשה שרי לאומרו במנחה'ט )עכ"ל(. הרי דלא התיר מטעם קביעות לחוד, 
אלא מה שאומרים דרך בקשהי. וכן מה שיש שנהגו להקל לומר פ' התשובה ופ' המן וכד' 
במנחה, י"ל דהיינו מטעם דאומרים אותם דרך בקשה וסגולה וכד', משא"כ חק לישראל 
אסור דאומרים אותו דרך לימוד, וכל ענינה הוא לימוד התוה"ק בסוד קביעת עיתים לתורה. 

א'[  בדרכי משה תקנ"ד  וכמש"כ  זה  דין  ]שהוא מקור  טירנא  אייזיק  לרבי  להדיא בספר המנהגים  כתוב  זה  ז. וכביאור 
שנדפס מחדש עפ"י הכת"י )ע"י מפעל תורת חכמי אשכנז שע"י מכון ירושלים( וז"ל: 'כל חובת היום מותר כגון קר"ש 
ומזמורים וכה"ג, וכן לחזור הפרשה בת"ב שחל בשבת מותר'. אמנם בכל הדפוסים הקודמים נשמט תיבת 'בשבת' 

ועפי"ז כתב הרמ"א בסתמא, ולכן נתחבטו הנו"כ בביאור הדברים. 

ח.  ואין לומר דטעם ההיתר משום שבת, דהרי לרמ"א אסור ללמוד ולומר פרקי אבות בת"ב שחל בשבת )סי' 
תקנ"ג ס"ב וכדציין המג"א כאן(, וכ"כ בס' המנהגים ]שהוא מקור הדין דמותר לחזור הפרשה[ דאין אומרים בו פרקים, וא"כ 

אין ההתר משום קולא דשבת, אלא משום דהוה מסדר וחובת היום. ועוד מוכח כן מדכתבו בס' המנהגים עם דיני 
חובת היום ולא כתבו עם דיני ת"ב שחל בשבת )עי' לשונו באות הקודם(.

ט.  וכ"כ במ"ב )סק"ז(, אמנם סיים דנכון לנהוג כמנהג פוזנא להשלים למחר.

)וכנ"ל( אף שהוא דרך לימוד, שאני שמו"ת שהוא חיוב מדינא  י. והא דהתיר לומר שמו"ת בת"ב שחל בשבת 
וכמ"ש המחבר )יו"ד סי' ת'( דהוה כקורא את שמע ולכן שפיר הוה מסדר היום, משא"כ תהלים ושיר היחוד.



מבוא יילישראלחק

וז"ל  מעמדות  לענין  ד'(  )תקנ"ד  יוסף  הברכי  בשם  סק"ה(  )תקנ"ד  תשובה  בשערי  וכ"כ 
'ללמוד סדר המעמדות אף שלומד יום ביום אסור, ודלא כטועים לקרות מעמדות גם ביום 
ט"ב'. וכ"פ המשנ"ב )סק"ז( וז"ל 'ומעמדות בודאי אין לומר'. וא"כ לכאו' הוא הדין לענין 
)סקי"ט( בשם הזכור לאברהם, לאחר שהביא את הברכי  וכ"כ בכף החיים  חק לישראל, 
יוסף הנ"ל וז"ל: 'וכן לקרוא הפסוקים של חק לישראל ממילא ודאי דאסור'יא, עכ"ל. וכ"כ 
במשמרת שלום-קודינוב )סימן מ' ס"ו( דאין ללמוד חק לישראל בט' באב, וכ"ה בבן איש 
)הלכות אבילות הנדפס בסוף שו"ע  וכן פסק כבר הגרא"ז מרגליות  )פר' לך שנה ב' סק"ט(.  חי 
יו"ד, סעיף י"ח( לענין אבל, דגם אם  נוהג לומר חק לישראל כל יום לא יאמרנו בימי אבלו, 

דאינו חיוב כללי.

זמן השלמתו להאוסרים

במשמרת שלום )שם( כתב דמנהגו להשלים החק בלילה אחר ערבית, וכדאי' בעירובין 
)סה:( רב אחא בר יעקב הוה יזיף ביממא ופרע בליליא ]וכן נפסק בשו"ע )או"ח רל"ח ס"ב( דמי 

והוסיף,  ישלימנו בלילה מיד[.  ולא השלימו  ביום  והיה טרוד  ליום  וכך  כך  לו חק קבוע ללמוד  שהיה 

דיומא  ענינא  שהוא  כיון  מ"מ  בלילה,  ותרגום  מקרא  ללמוד  אין  קבלה  שעפ"י  שאע"פ 
שרי, וכמו שאנו אומרים מזמורים בקידוש לבנה בלילה, עכ"ד. ובבן איש חי )שם( משמע 
יום,  דאותו  החק  לימוד  קודם  ת"ב  למחרת  המקרא[  פסוקי  את  ]רק  החק  משלים  שהיה 
בלי  לבד  מקרא  חמישי  יום  של  הפסוקים  שישי  בליל  לומד  היה  ה'  ביום  ת"ב  וכשחל 
התרגום ]דעפ"י קבלה א"א תרגום בלילה וכנ"ל וגם לא בליל שישי[ ואחריהם למד כ"ו פסוקים 

של ליל שישייב.

)ובליל שישי לא למד תרגום( לכאו' היינו משום  ]ומה שלא השלימו הבן איש חי בלילה   
דס"ל דאינו דומה לאמירת מזמורים בקידוש לבנה וכדומה בלילה, דהתם אומרים הפסוקים 

דרך תפילה ושבח וכד' משא"כ פסוקי החק אומרים דרך לימוד[.

יא.  אמנם בחוק חיים ופרח מטה אהרן )שם( כתבו דחק אינו דומה למעמדות, וכמ"ש בחוק חיים דמעמדות ]וכן 
ח"י פרקי משניות וכדומה[ הוא חיוב פרטי ומילי דחסידותא ואין לה שייכות כלל לקביעת עתים לתורה, משא"כ 
חק לישראל דהוא חיוב כללי ואית ביה משום קביעת עתים לתורה, עיי"ש באריכות. משא"כ האוסרים ס"ל דגם 

חק לישראל אינו חיוב כללי וכמ"ש הגרא"ז מרגליות שהבאנו.  

יב.  עיי"ש שבתחילה לא מצא גילוי איך לנהוג כשחל ביום ה', ואח"כ מצא מנהג זה ממהר"א מני, וכתב דיפה 
עשה.
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ההשלמה מועילה רק ליום השלמה ולא ליום שדילג

אמנם כבר הבאנו לעיל משער המצות דההשלמה אינה מועילה ליום שדילג כ"א ליום 
ואף אם משלים  לתקון,  יוכל  לא  בבחי' מעות  נשאר  ת"ב  נמצא שיום  וא"כ  ההשלמה, 
ולא  יתכן דנחשב רק כהשלמה  חי בליל שישי[  ]והבן איש  וכהמשמרת שלום  במוצאי ת"ב 
לימוד החק משאירים הארה  ע"י  ]דהרי  הלילה  הולך אחר  היום  זה  דלענין  כביומו, דמסתבר 
מתוספת נפש רוח נשמה דשבת שעברה וקונים הארת נר"נ משבת הבאה כדאיתא, ולענין זה היום הולך 

אחר הלילה[. 

פרק ב
סדר חק לישראל מדברים המותרים ללמוד בט' באב

לכתחילה  המותר  באופן  בת"ב  גם  לישראל  חק  ללמוד  יוכלו  שכולם  וכדי  הנ"ל  לאור 
לכו"ע, ליקטנו וסידרנו בסייעתא דשמיא 'סדר חק לישראל' מדברים הרעים שמותר ללמוד 

אותם בת"ב.

סדר החק להאריז"ל

לישראל'  'חק  סדר  מדעתו  לחדש  שיוכל  הוא  ואיזה  זה  הוא  מי  השואל  ישאל  ואם 
אשר בנוי ומיוסד עפ"י רזי הקבלה והנסתר, נענה ונאמר שאיננו מחדשים חלילה מדעתנו 
כלום, דהנה האריז"ל הוא שגילה לנו ענין לימוד זה, והוא לא סידר מה ללמוד ולא אמר 
שצריך דוקא ללמוד הפסוקים והמשניות וכו' שנדפסו בספר חק לישראל, אלא שצריך 
יום כך וכך פסוקים של תנ"ך ]לפי 'מנין' הפסוקים שכתב בשער המצות, אבל לא  ללמוד בכל 
ד"ה  ואתחנן  המצות  )בשער  ז"ל  מהרח"ו  וכמ"ש  וקבלה,  תלמוד  משנה  פסוקים[  'איזה'  פירט 

ועתה נבאר, עיי"ש(.

מקור סדר החק שבידינו ושאינו לעיכובא

מסדר 'ספר חק לישראל' לפי לימוד קבוע ומסודר כמו שהוא עתה בידינו הוא החכם 
השלם הכולל רבי יצחק ברוך ז"ל )התוארים עפ"י דף השער של חק לישראל דפו"ר(. והנה ודאי 
שאין ראוי לבוא אחר החכם הנ"ל ולסדר סדר חדש, דודאי היו לו ענינים טמירים בסדר 
זה, ובפרט לאחר שזכה ונתקבל אצל צדיקי הדורות ובתפוצות ישראל, מ"מ סדר זה אינו 
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לעיכובא, וכונתו היתה להועיל ולהקל שכ"א יוכל למצוא וללמוד כל הלימודים בקל, וכמ"ש 
בהקדמתו 'שלא סדרו להחמיר אלא להקל', אבל לא שיהא סדר זה לעיכובא, וק"ו שלא 
יגרום למי שאינו יכול ללמוד כל סדר החק, או בזמן שאסור ללמדו, שלא ילמדו כלל חקיג. 

'חק לישראל לתשעה באב'

ודאי  וכפשטות ההלכה[  ]לדעת האוסרים  והנה בתשעה באב שאסור ללמוד הסדר שסידר 
ראוי ללמוד סדר אחר של דברים המותרים, דשפיר מקיימים עי"ז לכתחילה הענין של חק 
זה המותר  ללמוד סדר  יתכן שעדיף  הרגיל,  ללמוד הסדר  הנוהגים להקל  אלו  ]וגם  וכאמור.  לישראל 

לכו"ע, )עכ"פ חוץ מפסוקי התורה וכדלקמן([.

ובאמת רעיון זה ללמוד 'חק לישראל' מדברים המותרים אינו דבר חדש, דהגאון רבי חיים 
פלאג'י ז"ל כבר כתב בספרו מועד כל חי )סי' י' אות צ'( שאביו סידר חק לת"ב, וז"ל: והרב 
אדוני אבי אביר יעקב זלה"ה סידר סדר חק לישראל ליום ת"ב, הלא הוא כמוס עמדי ואי"ה 

והביאותיו בספר חוקות החיים בעזרתו ית"ש, עכ"ל. )אמנם לא מצאנוהו בספר חוקות החיים(. 

וכן מצאנו שנהג הגאון מהר"ם א"ש ז"ל ]מגדולי תלמידי מרן החת"ס והחשיבו כתלמיד 
חבר[ וכמש"כ בנו בספר זכרון יהודה )אות קע"ג( וז"ל: כשעה לפני מנחה הניח טו"ת וכו' 

* ומכאן תצא הערה לאלו שאין לומדים חק לישראל בקביעות מדי יום מחמת שאין עיתותם בידם. דהנה 
ידוע שיש ענין גדול ללמדו בקביעות בכל יום, ואפי' ת"ח שתורתם אומנותם ובלא"ה לומדים כל היום צריכים 
ללמוד כל יום תנ"ך משנה תלמוד וקבלה )-זוהר( בסוד קביעת עתים לתורה וכדאי' מהאריז"ל, ]וכמ"ש הרב חיד"א 

בהקדמתו לחק וז"ל: 'וכמעט חיובא רמיא אקרקפתא דגברי אחד חכם ואחד תם'[. 

ומאחר שסדר זה שקבע הרב מסדר החק ז"ל אינו לעיכובא, וסידר כן רק להקל וכמ"ש בהקדמתו וז"ל 'אחד 
המרבה ואחד הממעיט לא אמרו הדבר להחמיר אלא להקל', א"כ ודאי לא נתכון שמי שאין לו פנאי ללמוד 
את כל סדר החק שסידר שלא ילמד כלל ענין החק, וא"כ ראוי שילמדו לכה"פ את פסוקי התנ"ך עפ"י סדר 
חק לישראל, וקצת משניות ]אפי' משנה אחת[ וקצת גמ' וזוהר ]ומי שתורתו אומנותו ובלא"ה לומד במשך 
היום חלק מלימודים אלו יכול לסמוך ע"ז, וילמד מהחק רק הלימודים שאינו לומד בלא"ה. ומ"מ את פסוקי 
התנ"ך יש ללמוד כסדר חק לישראל אף מי שבלא"ה לומד תורה או נ"ך, דהרי צריך ללמוד כפי המנין והסדר 
שגילה האריז"ל[. ופשוט שאין כונת הערה זו לגרום ח"ו לאלו הלומדים את כל סדר החק לגרוע מכמות 
ענין  ידי  לצאת  בכך  דסגי  כמו שכתבנו,  לכה"פ  ללמוד  חק שיתחיל  כלל  לומד  אלא שמי שאינו  לימודם, 

נשגב זה דחק לישראל. 
]והעוסקים במשא ומתן כל היום ודאי ראוי שילמדו את כל סדר החק לישראל, וכמ"ש בספר 'תולדות אהרן' מר"א מז'יטאמיר זי"ע 

)ויחי ד"ה א"י מאשר-השני( וז"ל: כל אדם חייב לעסוק בתורה בכל עת ורגע, שאפי' מי שעוסק במשא ומתן ואין לו זמן יקבע עתים לתורה, 

ובפרט שעכשיו בנמצא הספר חק לישראל שבו כלול תנ"ך וגמרא ואגדה ומשניות וזוהר, ואין צריך שהות רק חצי שעה, ומה יענה 
האדם כשידונו אותו למה לא קבעת עתים לתורה, עכ"ל[.

*
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והשלים הפסוקים כפי סדר חק לישראל כפי מנין הפסוקים אשר ליום ההוא, אמר פסוקי 
תורה בפ' כי תוליד שהוא בפרשת השבוע, וכן פסוקי נביאים וכתובים בדברים המותרים, 
בזמן מנחה, אע"ג  )והא דלמדו  עכ"ל.  לומר אתמול,  צריך  כפי שהיה  וביום שלאחריו השלים 

דמותר ללמוד דברים אלו גם קודם חצות, אולי משום שרצה ללמדו עם טו"ת וכדמובא מהאריז"ל(.

ויתכן מאוד שמרן האריז"ל ג"כ למד בת"ב לימודים אלו מדברים המותרים, ואע"פ שאין 
ראיה לדבר מ"מ מאחר ולא הקפיד על לימודים מסוימים דוקא וכנ"ל, מסתבר מאוד שאכן 
למד מדברים המותרים ]עכ"פ חוץ מפסוקי התורה, שהרי על פסוקי התורה הקפיד על סדר 

מסוים וכדלקמן[.

סדר פסוקי התורה המובא מהאריז"ל ואי הוה לעיכובא

תלמוד  משנה  בנ"ך  היינו  מסוים  לימוד  הצריך  לא  שהאריז"ל  שכתבנו  מה  הנה  אמנם 
וקבלה, משא"כ בפסוקי התורה כתב מהרח"ו ז"ל בשער המצות )שם( וז"ל: תחילה יקרא 
בתורה מפרשת השבוע ההיא, ביום א' יקרא ו' פסוקים ראשונים שבאותה פרשה, וביום ב' 
יקרא ד' פסוקים שלאחריהם וכו', עכ"ל )עיי"ש(. הרי שבמקרא צ"ל: א. מפרשה ההיא, ב. 

מתחילת הפרשה על הסדר.

אלא דיש להסתפק אי ב' ענינים אלו הם לעיכובא או שמא הם רק לכתחילה, ובדיעבד 
]ובדאי אפשר, כגון בת"ב[ אפשר גם ע"י פסוקים אחרים של תורה. 

והנה לקרות מפרשת השבוע שפיר אפשר בת"ב ע"י פסוקי כי תוליד בנים וכו' שהוא 
מפרשת השבוע – ואתחנן, והוא מדברים המותרים )וכמ"ש במשנ"ב סק"ח בשם נהר שלום(, אבל 
ללמוד מתחילת הפרשה על הסדר א"א לפי שאינו מדברים המותרים, ע"כ שאלנו את פיהם 
של גדולי המקובלים שליט"א מארי תלמוד ומארי רזא, ואמרו שזה רק ענין של לכתחילה, 
ושפיר אפשר לקיים ענין ה'חק' גם ע"י שאר פסוקים של תורה ]וחלקם אמרו שגם הם כבר 
נהגו כן בת"ב[, ואח"כ מצאנו כתוב שהמהר"ם א"ש כבר נהג כן וכנ"ל. ע"כ סידרנו בעזהשי"ת 

ובפרט  הסדר,  על  הפרשה  מתחילת  שאינו  אע"פ  תוליד'  'כי  מפסוקי  התורה  פסוקי  את 
שאי"ז במקום פסוקי תחילת הפרשה אלא במקום לא ללמוד כלל פסוקי התורה בת"ב, 

דהא בלא"ה אין לומדים פסוקי תחילת הפרשה ביום ת"ב.
]ואלו הנוהגים להקל וללמוד חק כרגיל, הגם שכתבנו לעיל דיתכן דעדיף שילמדו מדברים המותרים 

בת"ב )דהא מועיל לכתחילה לענין לימוד החק, ומותר לכו"ע ללמדו בת"ב( היינו לענין פסוקי נ"ך ושאר 

לימודים, אבל את פסוקי התורה ילמדו ע"פ הסדר הרגיל, מאחר וסדר זה הוא מהאריז"ל[.
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בענין סדר המשניות והגמ' שבחק לישראל

לפי  הימים  וסידר  שלם,  משניות  פרק  יום  כל  ללמוד  סידר  ז"ל  החק  מסדר  הרב  הנה 
ששה סדרי משנה, דהיינו שביום א' ילמדו משנה וגמ' מסדר זרעים וביום ב' מסדר מועד 
וכו', אמנם בשער המצות כתב רק דיש ללמוד כל יום משנה ותלמוד, אבל לא פירט איזה 

משניות וגמ' ולא כמה ללמוד.
]ומש"כ הרב מסדר החק בהקדמתו שקבע כן עפ"י מש"כ האריז"ל דששה סדרי משנה מכוונים נגד 

ששה מדות עליונות והם משמשים בששת ימי השבוע כל אחד ביומו ע"פ סדר המדות )עכ"ל(, כונתו 

שהאריז"ל גילה רק דששה סדרי משנה מכוונים נגד המדות והימים, אבל לא אמר שצריך ללמוד החק 

לפי"ז, והרב מסדר החק הוא שחידש עפי"ז דנכון ללמוד כל יום לפי סדר המשנה המכוון לאותו יום. ומש"כ 

בשער המצות דאם לומד סדר זרעים יכוין כך וכך ואם בסדר מועד יכוין כך וכך וכו', אין כונתו דיש לחלק 

הלימוד לימי השבוע לפי"ז, אלא שבכל יום ובכל עת שלומד בסדר זרעים יכוין כך וכך וכן בסדר מועד וכו'[.

סדר המשניות והגמ' שסדרנו בחק זה לת"ב

בת"ב א"א לקיים ב' ענינים הנ"ל דפרק שלם ולפי הימים דהא אין פרק שלם מכל סדר 
מדברים המותרים בת"ב. אמנם פשוט שב' ענינים אלו אינם לעיכובא, דהא האריז"ל לא 
הצריך ב' ענינים אלו וכנ"ל, וא"כ שפיר אפשר לקיים ענין החק גם ע"י סדר אחר מששה 
סדרי משנה, וכן אי"צ דוקא פרק שלם. ומ"מ מאחר והרב מסדר החק ז"ל סידר כן הבאנו 
ב' לימודים של משניות: א. משניות מכל סדר לפי יומו ]אע"פ שאינו פרק שלם. ומסדר קדשים          
לא מצאנו משנה שלימה מדברים המותרים בת"ב ע"כ העתקנו רק חצי משנה שמותר ללמדו[. ב. פרק 

וכדנפסק  יום[  לאותו  המכוון  ]אלא שאינו מסדר  פרק שלם  מו"ק שהוא  מגלחין ממסכת  אלו 
בשו"ע )תקנ"ד ס"ב( דמותר ללמדו.

ומימרא  תוספתא  ברייתא  בו  וכלול  תענית,  ממסכת  א.  לימודים:  ב'  הבאנו  בגמ'  וכן 
]וכמ"ש בשער המצות )שם( דטוב שיקרא ג' בחינות שיש בתלמוד והם ברייתא תוספתא ומימרא[ ומיירי 

מהלכות ת"ב ]וכדמשמע מהכוונות והתפילות שנדפסו בספרי חק לישראל דעיקר ענין התלמוד שבחק 
הוא לימוד ההלכה שבתלמוד[. ב. אגדתא מעניני החרבן וכד' מסודר לפי ימים עפ"י ששה סדרי 

משנה וע"ד שסידר הרב מסדר החק ז"ל.

וע"פ האמור לעיל דאין צריך לימוד מסוים דווקא פשוט דסגי באחד מלימודים אלו בין 
במשניות ובין בגמ', והבוחר יבחר. ]במשניות הקדמנו את הלימוד לפי הימים, כיון דהוא עפ"י דברי 
האריז"ל שהששה סדרי משנה מכוונים נגד המדות והימים. ובגמ' הקדמנו את הגמ' תענית כיון דיש בו 
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לימוד הלכה וכלול מברייתא תוספתא ומימרא וכנ"ל. ולכן אם רוצה ללמוד רק אחד מב' הלימודים, לענ"ד 

אולי יש להעדיף ללמוד הסדר הראשון שסדרנו במשנה ובגמ'[. 

והלומד את כל הלימודים ודאי שפיר טפי, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין 
לבו לשמים.

בענין השלמת סדר החק הרגיל אחר ת"ב

הבאנו לעיל מהאריז"ל דיש ללמוד את פסוקי התורה מתחילת הפרשה על הסדר, ולפי"ז 
ללמוד  צריכים  שהיו  הפרשה  מתחילת  התורה  פסוקי  את  ת"ב  אחר  להשלים  יש  לכאו' 
בת"ב, משא"כ פסוקי הנ"ך  שהיו צריכים ללמוד בת"ב לפי סדר ספר חק לישראל הרגיל 
אי"צ להשלימם אחר ת"ב מאחר שכבר למדו לימודים אלו מדברים המותרים, ושפיר קיימו 
עי"ז הענין של חק לישראל לכתחילה ממש וכאמור. וכ"ש שאר הלימודים דבלא"ה אי"צ 
להשלימם, דמש"כ בשער המצות שצריך להשלים את לימוד החק למחרת כשדילג, היינו 
רק את פסוקי המקרא )-תנ"ך( עיי"ש. )ומ"מ דבר חשוב להשלים לאחר ת"ב גם את שאר הלימודים 
של החק הרגיל, וכ"מ בזכרון יהודה שם דנהג מהר"ם א"ש ז"ל ]אמנם אינו מוכרח דאולי השלים רק את 

הפסוקים דתנ"ך ואולי אפי' רק את פסוקי התורה[(.

ונסיים בהא דאיתא מצדיקים דגם לאחר ביאת משיח צדקנו ימשיכו לקרות ביו"ט 
טובה  על  שיורה  לגמרי,  פירוש חדש  לזה  דיהא  אלא  איכה,  מגילת  באב  דתשעה 

ונחמה, וכן עד"ז הקינות יתהפכו להיות הזמירות ליו"ט.

וא"כ לולא דמסתפינא אולי אפשר לומר על דרך זה דלעתיד לבוא יהיה ענין ודגש 
ללמוד ביו"ט דת"ב מה שהיה דברים הרעים בזמן הגלות, דכל לימודים אלו יתפרשו 

בדרך חדשה דטובה ונחמה וששון ושמחה ויהיו נקראים בשם 'דברים הטובים'.

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים 'שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו' ואז נזכה ל'ותן חלקנו 
בתורתך' – ללמוד גם בת"ב את כל חלקי התוה"ק מתוך שמחה שלימה ואמיתית 

בביאת גוא"צ במהרה בימינו אמן.

ימי בין המצרים תשפ"ב
המסדר המוציא לאור 

פינחס גינצבורג
פה עיר התורה והחסידות

בני ברק
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אם חל ת”ב ביום ראשון יקרא ו' פסוקים

יו”ד דשם ב”ן להשאיר בו הארה  ֵו֖ דמילוי  ויכוין בקריאת ששה פסוקים אלו שהם כנגד 
מתוספת נשמה משבת שעברה:

אם חל ת”ב ביום שלישי יקרא ה' פסוקים

ויכוין בקריאת חמישה פסוקים אלו שהם כנגד ֵה֖ דמילוי ה”ה ראשונה דשם ב”ן להשאיר 
בו הארה מתוספת נפש משבת שעברה:

אם חל ת”ב ביום חמישי יקרא ה' פסוקים

לקנות  ב”ן  ה”ה אחרונה דשם  דמילוי  ִה  כנגד  אלו שהם  פסוקים  בקריאת חמישה  ויכוין 
הארת רוח יתירה משבת הבאה:

פסוקי התורה קורין שמו”ת, ופסוקי נ”ך קורין רק אחד מקרא

תטרה )דברים ד(

ם  ַחּתֶ ְוִהׁשְ ָאֶרץ  ּבָ ם  ְנּתֶ ְונֹוׁשַ ָבִנים  ּוְבֵני  ִנים  ּבָ תֹוִליד  י  ּכִ כה 

ֵעיֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  יֶתם ָהַרע ּבְ מּוַנת ּכֹל ַוֲעׂשִ ֶסל ּתְ יֶתם ּפֶ ַוֲעׂשִ

לּון  ּוְתַחּבְ ַאְרָעא  ּבְ קּון  ְוִתְתַעּתְ ְבִנין  ּוְבֵני  ִנין  ּבְ תֹוְלדּון  ֲאֵרי  ְלַהְכִעיסֹו: 

דּון ְדִביׁש ֳקָדם ְיָי ֱאָלָהְך ְלַאְרָגָזא ֳקָדמֹוִהי:  דּון ֶצֶלם ְדמּות ּכָֹלא ְוַתְעּבְ ְוַתְעּבְ

ָאֹבד  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעידִֹתי  כו 

ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֶאת  עְֹבִרים  ם  ַאּתֶ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַמֵהר  ּתֹאֵבדּון 

ממנה  שיגלו  להם  רמז  )כה( ונושנתם. 

לסוף שמונה מאות וחמשים ושתים שנה,  
כמנין ונושנתם, והוא הקדים והגלם לסוף 
שמונה מאות וחמשים, והקדים שתי שנים 
כי אבד  יתקיים בהם  כדי שלא  לונושנתם, 

על  ה'  וישקוד  שנאמר,  וזהו  תאבדון, 
אלהינו  ה'  צדיק  כי  עלינו  ויביאה  הרעה 
שמהר  עמנו,  עשה  צדקה  יד(,   ט,  )דניאל 

)סנהדרין  זמנה  לפני  שנים  ב'  להביאה 
מזמינם  הנני  בכם.  )כו( העידתי  לח.(: 

רש"י
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ֵמדּון:  ָ ּשׁ ֵמד ּתִ ָ י ִהּשׁ ּה לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ּכִ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ׁשָ

ְפִריַע ֵמַעל  יְבדּון ּבִ ַמָיא ְוָית ַאְרָעא ֲאֵרי ֵמיַבד ּתֵ כֹון יֹוָמא ֵדין ָית ׁשְ ַאְסֵהִדית ּבְ

ַאְרָעא ִדי ַאּתּון ָעְבִרין ָית ַיְרְדָנא ְלַתָמן ְלֵמיְרַתּה ָלא תֹוְרכּון יֹוִמין ֲעַלּה ֲאֵרי 

ם  ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ ים  ַעּמִ ּבָ ֶאְתֶכם  ְיהָֹוה  ְוֵהִפיץ  כז  צּון:  ּתֵ ׁשְ ּתִ ָצָאה  ּתְ ִאׁשְ

ְיָי  ִויַבַדר  ה:  ּמָ ׁשָ ֶאְתֶכם  ְיהָֹוה  ְיַנֵהג  ר  ֲאׁשֶ ּגֹוִים  ּבַ ר  ִמְסּפָ ְמֵתי 

ְלַתָמן:  ָיְתכֹון  ְיָי  ר  ְיַדּבַ ִדי  ַעְמַמָיא  ּבְ ְדִמְנָין  ַעם  ֲארּון  ּתָ ְוִתׁשְ ַעְמַמָיא  ּבְ ָיְתכֹון 

ר  ֲאׁשֶ ָוֶאֶבן  ֵעץ  ָאָדם  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ֱאלִֹהים  ם  ׁשָ ם  ַוֲעַבְדּתֶ כח 

ָמן  ְיִריֻחן: ְוִתְפְלחּון ּתַ ְמעּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹא  ִיׁשְ לֹא ִיְראּון ְולֹא 

ְמִעין  א ָאָעא ְוַאְבָנא ִדי ָלא ֶיֱחזּון ְוָלא ׁשָ ֵחי ַטֲעָוָתא ֹעַבד ְיֵדי ֱאָנׁשָ ְלַעְמַמָיא ָפּלְ

ֱאלֶֹהיָך  ְיהָֹוה  ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ ם  ּתֶ ׁשְ ּוִבּקַ כט  ְמִריִחין:  ְוָלא  ָאְכִלין  ְוָלא 

ָמן  עּון ִמּתַ ָך: ְוִתְתּבְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ּנּו ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ּוָמָצאָת ּכִ

ְך: ְך ּוְבָכל ַנְפׁשָ ָכל ִלּבָ ח ֲאֵרי ִתְבֵעי ִמן ֳקָדמֹוִהי ּבְ ּכָ א ַדיָי ֱאָלָהְך ְוִתׁשְ ָית ַדֲחְלּתָ

]עד כאן קורין כשחל ביום ג' או ה', וכשחל ביום א' מוסיפין לקרות פסוק ששי[

ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ּכֹל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך  ר  ּצַ ּבַ ל 

ֻחָנְך ּכֹל  ּכְ ד ֵייעֹוק ָלְך ְוַיׁשְ קֹלֹו: ּכַ ַמְעּתָ ּבְ ְבּתָ ַעד ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוׁשָ ְוׁשַ

ל ְלֵמיְמֵרּה: א ַדְיָי ֱאָלָהְך ּוְתַקּבֵ סֹוף יֹוַמָיא ּוְתתּוב ְלַדַחְלּתָ ְתָגַמָיא ָהִאֵלין ּבְ ּפִ

להיות עדים  שהתריתי בכם: )כח( ועבדתם שם אלהים. כתרגומו, משאתם עובדים 
לעובדיהם,  כאילו אתם עובדים להם: 
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ניייים )ירמיה ט(

תּו  י ִנּצְ ר ִקיָנה ּכִ א ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדּבָ ָ ט ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ

ַמִים ְוַעד  ָ ְמעּו קֹול ִמְקֶנה ֵמעֹוף ַהׁשּ ִלי ִאיׁש עֵֹבר ְולֹא ׁשָ ִמּבְ

ִדיָרַות  ְוַעל  ּוְמַצָוח  ּוְבֵכי  ָקֵלי  ֵמִרים  ֲאָנא  טּוַרָיא  ַעל  ָהָלכּו:  ָנְדדּו  ֵהָמה  ּבְ

ַאְרֲעהֹון  ּבְ ִעיָרא  ּבְ ַקל  ַמע  ּתְ ִאׁשְ ְוָלא  ְדָעֵדי  ֱאַנׁש  ִלי  ִמּבְ ַצִדיאּו  ֲאֵרי  ִאְלָיא  ָרא  ַמְדּבְ

ים  ַלִם ְלַגּלִ י ֶאת ְירּוׁשָ ְוָנַתּתִ ִעיָרא ִאַטְלָטלּו ְגלֹו: י  ַמָיא ְוַעד ּבְ ֵמעֹוָפא ִדׁשְ

ן  ב: ְוֶאּתֵ ִלי יֹוׁשֵ ָמָמה ִמּבְ ן ׁשְ ים ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאּתֵ ּנִ ְמעֹון ּתַ

ָיֵתיב:  ִלי  ִמּבְ ְלָצדּו  ן  ֶאּתֵ ְיהּוָדה  ְדֵבית  ִקְרַוָיא  ְוַית  ְירֹוִדין  ְמדֹור  ְלַיָגִרין  ֵלם  ְירּוׁשְ ַית 

י ְיהָוה ֵאָליו  ר ּפִ ּבֶ ר ּדִ יא ִמי ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת ַוֲאׁשֶ

ִלי עֵֹבר: ַמן  ר ִמּבְ ְדּבָ ָתה ַכּמִ ָדּה ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ִנּצְ ְוַיּגִ

ר ַית ָדא ּוְדִאְתַמֵלל ִמן ֳקָדם ְיָי ִעֵמיּה ִויַחִויָנּה ַעל ִמן ֲחרּוַבת ַאְרָעא  ים ְוִיְסּבַ ַגְבָרא ְדַחּכִ

ּתֹוָרִתי  ָעְזָבם ֶאת  ַעל  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  יב  ָיֵתיב:  ִלי  ִמּבְ ַמְדְבָרא  ּכְ ַצִדיַאת 

ְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ָהְלכּו ָבּה: ַוֲאַמר  י ִלְפֵניֶהם ְולֹא ׁשָ ר ָנַתּתִ ֲאׁשֶ

ּה:  ּבָ ְוָלא ֲהִליכּו  ילּו ְלֵמיְמִרי  ַקּבִ ְוָלא  ָבקּו ַית אֹוַרְיִתי ִדיָהִבית ֳקָדֵמיהֹון  ׁשְ ִדי  ְיָי ַעל 

)ט( על ההרים. על חורבן ההרים: ועל 

שבמדברות.  רועים  נוה  מדבר.  נאות 
נאות ל' נוה, וכן נאות אלהים )תהלים פג( 
וכן לביתך נאוה קודש )שם צג(: נצתו. לשון 
ציה, וכן נצתה: נדדו הלכו. סופן לילך, 
חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה, 
מגלות צדקיהו עד פקודת כורש מלך פרס 

חמשים ושתים שנה היו, ורמז לדבר 'ועד 
והחשבון  נ”ב,  בגימטריא  חשבונה  בהמה' 
מכוון במסכת מגילה: )י( לגלים. דגורין: 
זאת,  שיבין  החכם.  ]האיש[  )יא( מי 

ומי הנביא אשר דבר פי ה' אליו: ויגידה. 
כל  ובא  הארץ  אבדה  מה  על  יגיד  ומי 

הפורענות הזה: 

רש"י
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דּום  ִלּמְ ר  ֲאׁשֶ ָעִלים  ַהּבְ ְוַאֲחֵרי  ם  ִלּבָ ִררּות  ׁשְ ַאֲחֵרי  ְלכּו  ַוּיֵ יג 

ֲעַלָיא ְדַאֵליִפינּון ֲאַבָהְתהֹון:  הֹון ּוָבַתר ּבַ ַתר ִהְרהּור ִלּבְ ֲאבֹוָתם: ַוֲאַזלּו ּבָ

]עד כאן קורין כשחל ביום ג' או ה', וכשחל ביום א' מוסיפין לקרות פסוק ששי[

ָרֵאל ִהְנִני ַמֲאִכיָלם  יד ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ְדַנן ֲאַמר ְיָי ְצָבאֹות  ֵכן ּכִ ִקיִתים ֵמי רֹאׁש: ּבְ ה ַלֲעָנה ְוִהׁשְ ֶאת ָהָעם ַהּזֶ

ס ִדְלָוט  ִקינּון ּכָ ִגיִדין ְוַאׁשְ ָרֵאל ָהא ֲאָנא ַמְיֵתי ָעָקא ַעל ַעָמא ָהֵדין ְמַרר ּכְ ֱאָלָהא ְדִיׂשְ

י ִחיְוָין: ֵריׁשֵ ּבְ

כתטיים )תהלים קלז(

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל  ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ א ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ד ֲהֵויָנא ָדְכִרין ַית ִציֹון: ב ַעל ֲעָרִבים  ִכיָנא ּכַ ָמן ְיִתיְבָנא ְלחֹוד ּבְ ַנַהְרָוָתא ְדָבֶבל ּתַ

ם  י ׁשָ ָנָרָנא: ג ּכִ ִליָנן ּכִ ְמִציֲעָתא ּתָ ּנֹרֹוֵתינּו: ַעל ֲעָרִבין ּבִ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ ּבְ

יר  ִ ירּו ָלנּו ִמׁשּ ְמָחה ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ׁשְ

יַרָיא ּוָבְזָזָנא ַעל  בֹוי ָיָתָנא ְלֵמיַמר ִמִלין ְדׁשִ ְבָלֵאי ִדׁשְ ְילּו ָיָתָנא ּבַ ָמן ׁשַ ִצּיֹון: ֲארּום ּתַ

יר  ִציֹון: ד ֵאיְך ָנׁשִ יָרָתא ַדֲהֵויתּון ָאְמִרין ּבְ ַבחּו ָלָנא ִמן ׁשִ ֲעַסק ֶחְדָוא ָאְמִרין ׁשְ

ישבנו.  שם  בבל  נהרות  )א( על 

שישירו  נבוכדנצר  ושאלם  לגולה  כשירדנו 
לו כמו שהיו משוררין על הדוכן: )ב( על 
)ג( ותוללינו  נחל:  ערבי  ערבים. 

שהם  שם  על  זמר  כלי  מיני  שמחה. 
מנחם,  פירשו  כך  אותם,  )שתולין(  תולין 
ויש  שמחה,  של  ותוללינו  שמחה  ותוללינו 
מהוללים  שהם  אויבינו  תוללינו  לפתור 

רש"י

)יד( לענה. עשב מר: מי ראש. ארס נחש:
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ח ַית  ּבַ ְנׁשַ ִמן ַיד ֵלָוֵאי ָאְמִרין ֵהיְכֵדין  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָוה  יר  ׁשִ ֶאת 

ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָלִם  ְירּוׁשָ ֵחְך  ּכָ ֶאׁשְ ִאם  ה  ִחילֹוִניָתא:  ַאְרָעא  ַעל  ַדיָי  ָחא  ּבָ ּתּוׁשְ

ָיה  ַאְנׁשְ ֶלם  ְירּוׁשְ ִליְך  ֵיָנא  ַמְנׁשְ ְדִאין  ְוָאְמָרא  א  ְדקּוְדׁשָ רּוָחא  ָקל  ְמִתיָבא  ְיִמיִני: 
ִליִמיִני: 

]עד כאן קורין כשחל ביום ג' או ה', וכשחל ביום א' מוסיפין לקרות פסוק ששי[

ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי  ֶאְזּכְ לֹא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ ּתִ ו 

ר ָיִתיִכי  ִני ְלמֹוִריִגי ִאין ָלא ִאְדּכַ ק ִליׁשָ ְדּבַ ּתִ ְמָחִתי:  ׂשִ ַלִם ַעל רֹאׁש  ְירּוׁשָ

י: ְמׁשָ ית ׁשַ רּוי ֶחְדַות ּבֵ ֶלם ַעל ׁשֵ ִאין ָלא ַאִסיק ָדְכָרן ְירּוׁשְ

משניטת 
לת”ב שחל ביום א' משניות מסדר זרעים:

נשבעו  בי  ומהוללי  לשון  בנו   ומשטים 
)ה(אם  אשכחך ירושלים.  )לעיל קב(: 

לא  )ו( אם  כן:  אומרת  ישראל   כנסת 

זכרון  את  ירושלים.  את   אעלה 
כל  בראש  להזכירו  אעלה  חורבנה  אבל 

שמחתי:

ְלָפָניו.  ל  ֻמּטָ תֹו  ּמֵ ׁשֶ ִמי  י 
ב  ַחּיָ ׁשֶ רֹוִבים  ַהּקְ ִמן  ֶאָחד 
ל ָעָליו  ל ֲעֵליֶהם, ֻמּטָ ְלִהְתַאּבֵ
ִריַאת  ִמּקְ טּור  ּפָ ְלָקְברֹו: 
א  ִטְרּדָ ָטִריד  ּדְ ּום  ִמּשׁ ַמע.  ׁשְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ְוִחּלּוֵפיֶהן.  ְדִמְצָוה: 
ַהּכֹל  ִפין ְלִפי ׁשֶ ְתַחּלְ ּמִ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ
ֶאת  ְצָוה:  ּמִ ּבַ ִלְזּכֹת  רֹוִצים 
ה.  ּטָ ַאַחר ַהּמִ ּלְ ה ֶאְצָלם: ְוֶאת ׁשֶ ּטָ יַע ַהּמִ ּגִ ּתַ ׁשֶ ָאּה ּכְ ִנים ְלָנׂשְ ֻזּמָ ה. ַהּמְ ּטָ ְפֵני ַהּמִ ּלִ ׁשֶ
ה ְצִריָכה ָלֶהם  ּטָ ה, ִאם ַהּמִ ּטָ ַאַחר ַהּמִ ּלְ ה ּוֵבין אֹוָתם ׁשֶ ּטָ ְפֵני ַהּמִ ּלִ ין אֹוָתם ׁשֶ לֹוַמר ּבֵ ּכְ
ת  ַהּמֵ ְלַלּוֹות ֶאת  גֹון ַההֹוְלִכים  ּכְ ֶהן.  ּבָ ה ֹצֶרְך  ּטָ ַלּמִ ֵאין  ׁשֶ ְוֶאת  טּוִרים:  ּפְ אָתּה,  ְלׂשֵ

ברכות פרק ג

ִריַית  ִמּקְ טּטר  ּפָ ְלָפָניט,  תֹט מּטָטל  ּמֵ ׁשֶ ִמי  א 

ה  ּטָ ֵיי ַהּמִ ין. נֹטׂשְ ִפּלִ ה ּטִמן ַהּתְ ִפּלָ ַמע ִמן ַהּתְ ׁשְ

ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ֶית  ִחּלּטֵפיֶהן,  ְטִחּלּטֵפי  ְטִחּלּטֵפיֶהן 

ה  ּטָ ּמִ ּלַ ׁשֶ ה, ֶית  ּטָ ַיַחר ַהּמִ ּלְ ׁשֶ ה ְטֶית  ּטָ ַהּמִ

ה צֶֹרְך  ּטָ ֵיין ַלּמִ טּטִרים, ְטֶית ׁשֶ ֶהן ּפְ צֶֹרְך ּיָ

רע"י
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ה: ִפּלָ ַהּתְ טּטִרים ִמן  ּפְ ָטֵיּלּט  ִיין. ֵיּלּט  ַחּיָ ֶהן   ּיָ

ת ְטָחְטרּט, ִים ְיכֹטִלין ְלַהְתִחיל  ב ָקְירּט ֶית ַהּמֵ

ַיְתִחילּט.  ּטָרה,  ַלּשׁ יעּט  ַיּיִ ּלֹי  ׁשֶ ַעי  ְטִלְיֹמר 

ּטָרה,  ּשׁ ּיַ ָהעֹטְמִיים  ַיְתִחילּט.  לֹי  ָליט,  ְטִים 

ִיין:  טּטִרים, ְטַהִחיצֹטִנים ַחּיָ ִניִמים ּפְ ַהּפְ

ִבין:  ַחּיָ ְלָבד,  ּבִ ִלְכבֹודֹו 
ִמן  טּוִרים  ּפְ ָוֵאּלּו  ֵאּלּו 
אֹוַרְיָתא  ּדְ ָלאו  ּדְ ה.  ִפּלָ ַהּתְ
ַמע.  ׁשְ ְקִריַאת  מֹו  ּכְ ִהיא 
ִהיא  ֵני ׁשֶ א ְדָאְמֵרי ִמּפְ ְוִאיּכָ

י  ְיֵתָרה:  ָנה  ּוָ ּכַ ְצִריָכה 
ה  ָרׁשָ ּפָ ְוִלְגֹמר.  ְלַהְתִחיל 
ַמע:  ׁשְ ְקִריַאת  ל  ׁשֶ ַאַחת 

ֶבר: ְוִאם  ׁשּוָבם ִמן ַהּקֶ ּבְ ים ׁשּורֹות ׁשּורֹות ְסִביב ָהָאֵבל ְלַנֲחמֹו  ָהיּו עֹוׂשִ ּוָרה. ׁשֶ ַלּשׁ
ַנאי  ּפְ ְוֵאין  ּוָרה,  ַהּשׁ ים  עֹוׂשִ ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ַעד  ֶבר  ַהּקֶ ִמן  ָקרֹוב  ֶרְך  ַהּדֶ ָהָיה  ׁשֶ ָלאו. 
ִניִמים. ָהרֹוִאים ָהֲאֵבִלים: ְוַהִחיצֹוִנים.  ּוָרה: ַהּפְ יעּו ַלּשׁ ּלֹא ַיּגִ ְלַהְתִחיל ְוִלְגֹמר ַעד ׁשֶ

ֵני ָהֲאֵבִלים: ֵאיָנם רֹוִאים ּפְ ׁשֶ

סוטה פרק ט

ית  יר  ִמּיֵ ִ ְטָלה ַהּשׁ ְטָלה ַסְנֶהְיִרין, ּיָ ּיָ ֶ יא ִמּשׁ
יר  ִ ּשׁ ּיַ כד(  )ישעיה  ֱיַמר  ּנֶ ׁשֶ יֹטת,  ּתָ ׁשְ ַהּמִ
ְנִייִיים  תּט  ּמֵ ֶ ִמּשׁ יב  ְטיֹט':  ָיִין  ּתּט  ִיׁשְ לֹי 
ָחַרי  ֶ ִמּשׁ ים.  ְטֻתּמִ יּטִרים  ְטלּט  ּיָ ָהִריׁשֹטִנים, 
צּטִפים,  ְטֹנֶפת  ִמיר  ָ ַהּשׁ ַטל  ּיָ ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ
יב(  )תהלים  ֱיַמר  ּנֶ ׁשֶ ֲיָמָנה,  י  ַיְנׁשֵ ּטָפְסקּט 
ְמעֹטן  ן ׁשִ י ָיַמר  ָחִסיי ְטיֹט'. ַרּיָ יָעה ה' ּכִ הֹטׁשִ

לת”ב שחל ביום ג' משניות מסדר נשים:

ם  ׁשֵ ַסְנֶהְדִרין.  יי 
ִנים. ְוִנְקָרִאים ַסְנֶהְדִרין  ּיָ ַהּדַ
ִנים  ּפָ ַהְדַרת  ֹוְנִאים  ּשׂ ׁשֶ
יר.  ִ ַהּשׁ ַטל  ּבָ ין:  ּדִ ּבַ
ְזֵקִנים  ה(  )ֵאיָכה  ְכִתיב  ּדִ
חּוִרים  ּבַ ָבתּו   ׁשָ ַער  ַ ִמּשׁ
ְטלּו  ּבָ ׁשֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִגיָנָתם,  ִמּנְ
ַער   ַ ּשׁ ּבַ ִבים  ַהּיֹוׁשְ ֵקִנים  ַהּזְ
ְטלּו  ּבָ ְנֶהְדִרין,  ַהּסַ ֵהם  ׁשֶ
ן:  ם ּכֵ ִגיָנָתם ּגַ חּוִרים ִמּנְ ַהּבַ

י  ִביִאים ִנְקָרִאים ְנִביִאים ִראׁשֹוִנים, חּוץ ֵמַחּגַ ל ַהּנְ תּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים. ּכָ ּמֵ ֶ יי ִמּשׁ
ִמין  ִמיר. ּכְ ָ ַטל ַהּשׁ ִני: ּבָ ִית ׁשֵ ִבְנַין ּבַ ָהיּו ּבְ ַאֲחרֹוִנים ִניְנהּו, ׁשֶ ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ְוַחְבֵריֶהן ּדְ
יֹו ְוֵהן ִנְבָקעֹות  ּדְ ָהיּו ַמְרִאים אֹותֹו ַעל ָהֲאָבִנים ָהְרׁשּומֹות ּבַ ֹעָרה, ׁשֶ ׂשְ תֹו ּכִ ִרּיָ ּתֹוַלַעת, ּבְ
ּלֹא  ֵלמֹות ׁשֶ ְהיּו ׁשְ ּיִ אֹוָתם, ׁשֶ ִמּלֻ הּו ּבְ ְכִתיב ּבְ ן, ּדִ חּו ַאְבֵני ָהֵאפֹוד ְוַהֹחשֶׁ ּתְ ֵמֵאֵליֶהן, ּובֹו ּפִ
חּוץ: ְוֹנֶפת  יֹו ּבַ ֵני ַהּדְ ִמיר ַעל ּפְ ְדיֹו ּוַמְרֶאה ָלֶהם ׁשָ א ּכֹוֵתב ֲעֵליֶהן ּבִ ֶהם, ֶאּלָ רּו ּבָ ְיַחּסְ
ֲאָמָנה.  י  ַאְנׁשֵ ּוָפְסקּו  ְמֹאד:  ח  ּבָ ּוְמׁשֻ ִציִפיָאה,  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ א  ַהּבָ ַבׁש  ּדְ צּוִפים. 

רע"י
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ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ

יי  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּבְ
ֶאת  ָלה  ּטְ ּבִ ֳהָרה  ַהּטָ
ְסָקה  ּפָ ׁשֶ ָטֳהָרה  ַעם.  ַהּטַ
ַטַעם  ְטָלּה  ּבִ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ
ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ְוֵריָחם.  רֹות  ַהּפֵ
ְטהֹוִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ
ַאף  ֳהָרה  ּטָ ּבַ ְועֹוְסִקים 
ָהָיה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ַעם  ִמּטַ רֹות  ַהּפֵ ֶאת  ְמַטֵהר 
ֵטל  ר ּבִ ַרע ְוֵריַח ַרע: ַמֲעׂשֵ
ֵרי  ִאּקְ ר  ַמֲעׂשֵ ּדְ ָגן.  ּדָ ֶמן  ׁשֹ
ר  ִמְדּבָ )ּבַ ִדְכִתיב  ּכְ ֵחֶלב, 

יי  ִיְצָהר:  ֵחֶלב  ל  ּכָ יח( 
ְסָינּוס.  ל ַאְסּפַ ְלמֹוס ׁשֶ ּפֻ ּבַ
ְסָינּוס  ַאְסּפַ ֵהִביא  ׁשֶ ַחִיל  
ַעל  ְזרּו  ּגָ ַלִים:  ְירּוׁשָ ַעל 
ָהיּו  ֲחָתִנים.  ַעְטרֹות 
ֲעָטרֹות  ַלֲחָתִנים  ים  עֹוׂשִ
ָצלּול  הּוא  ׁשֶ ֶמַלח   ֵמֶאֶבן 
י  ְמָפְרׁשֵ ּדִ ְוִאית  ניי”ל.  ּקֹוִרין  ׁשֶ ִצּיּוִרין  ֵעין  ּכְ ָגְפִרית  ּבְ אֹוָתּה  ְוצֹוְבִעין  ֹדַלח  ַהּבְ ֵעין  ּכְ
ל ָקִנים: ְוַעל  א ֲעָטרֹות ׁשֶ ר ֶאּלָ ֵניֶהם ֲאסּוִרים, ְוֵאין ֻמּתָ ל ֶוֶרד. ּוׁשְ ל ֲהַדס ְוׁשֶ ֲעָטרֹות ׁשֶ
ין ָעָליו  ק ּוַמּכִ יָה עֹור ּדַ ְפנֹוֶתיָה ֲעֻגּלֹות ְוׁשֹוְטִחים ַעל ּפִ ּדָ ִמין ָנָפה ׁשֶ ָהֵארּוס. ָעׂשּוי ּכְ
ֵעין ִעיר  ּכְ ּלֹות.  ּכַ ּוְבַלַע”ז קֹוִרין לֹו ַטְנּבּורֹו: ַעְטרֹות  ק ּומֹוִציא קֹול ָצלּול.  ּדַ ל  ַמּקֵ ּבְ
רּוׁש, ָחְכָמה ְיָוִנית. ְוֵהם ְרָמִזים  נֹו ְיָוִנית. ּפֵ ד ָאָדם ֶאת ּבְ ּלֹא ְיַלּמֵ ָהב: ְוׁשֶ ֲעׂשּוָיה ִמּזָ
ְמָפֵרׁש  ָמָרא  ּוַבּגְ ֶהם.  ּבָ ָהְרִגיִלים  א  ֶאּלָ ֶהם  ּבָ יִרים  ַמּכִ ָהיּו  ְולֹא  ָוִנים,  ַלּיְ ָהיּו  ׁשֶ ְוִחידֹות 
מֹוַנאי  ֶזה ַעל ֶזה, ָהיּו אֹוָתן  רּו[ ַמְלֵכי ַחׁשְ ּצָ ׁשֶ ְצאּו( ]ּכְ ּיָ ׁשֶ ָהָיה )ּכְ ה ׁשֶ ּום ַמֲעׂשֶ ַטְעָמא ִמּשׁ
ִמיִדין. ָהָיה  ה ְוַמֲעִלין ָלֶהן ּתְ ּפָ ּקֻ יָנִרין ּבַ ָכל יֹום ּדִ חּוץ ּבְ ּבַ ִלים ְלאֹוָתן ׁשֶ ְלׁשְ ְפִנים ְמׁשַ ּבִ ׁשֶ
ֲעבֹוָדה ֵאין ִנְמָסִרין  ֵהם ֲעסּוִקין ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ָחְכָמה ְיָוִנית, ּכָ ם ָזֵקן ֶאָחד, ְוָלַעז ָלֶהם ּבְ ׁשָ
ָעה ָאְמרּו  אֹוָתּה ׁשָ ה ְוֶהֱעלּו ָלֶהם ֲחִזיר. ּבְ ּפָ ּקֻ יָנִרים ּבַ לּו ָלֶהם ּדִ ְלׁשְ ֶיְדֶכם. אֹותֹו ַהּיֹום ׁשִ ּבְ
ְלמֹוס ָהַאֲחרֹון.  ּפֻ ד ִלְבנֹו ָחְכָמה ְיָוִנית: ּבַ ַלּמֵ ּיְ ל ֲחִזיר, ְוָארּור ָאָדם ׁשֶ ַגּדֵ ּיְ ָארּור ָאָדם ׁשֶ
יתֹות  ל ְמִעיִלין ְוַטּלִ מֹו ֹאֶהל ׁשֶ ְריֹון. ּכְ ַאּפִ י ֲהָוה: ּבָ ל ִטיטּוס ַנּמִ ִית. ְוׁשֶ ן ַהּבַ הּוא ֻחְרּבַ
ּום ְצִניעּוָתא. ְוֵכן ֲהָלָכה:  ְריֹון. ִמּשׁ ַאּפִ ה ּבָ ּלָ ֵצא ּכַ ּתֵ ירּו ׁשֶ  ֻמְזָהבֹות: ְוַרּבֹוֵתינּו ִהּתִ

ִמּיֹטם  ַע,  ְיהֹטׁשֻ י  ַרּיִ ּטם  ִמּשׁ ְמִליֵיל יֹטֵמר  ּיַ ן  ּיֶ
ּיֹט  ֵיין  ׁשֶ יֹטם  ֵיין  ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ ָחַרי  ׁשֶ
ַטַעם  ל  ְטִנּטַ ִלְיָרָכה,  ל  ַהּטַ ָיַרי  ְטלֹי  ְקָלָלה, 
ׁשֶֹמן  ל  ִנּטַ ַיף  יֹטֵמר,  יֹטֵסי  י  ַרּיִ רֹטת.  ַהּפֵ
יֹטֵמר,  ֶיְלָעָטר  ן  ּיֶ ְמעֹטן  ׁשִ י  ַרּיִ יג  רֹטת:  ַהּפֵ
ָהֵריַח.  ְטֶית  ַעם  ַהּטַ ֶית  ָנְטָלה  ֳהָרה  ַהּטָ
ַטֲחָכִמים  ָין.  ַהּיָ ׁשֶֹמן  ֶית  ָנְטלּט  רֹטת  ַעׂשְ ַהּמַ
ַהּכֹל:  ֶית  ּלּט  ּכִ ִפים  ׁשָ ְטַהּכְ נּטת  ַהּטְ יֹטְמִרים, 
ְטרּט ַעל ַעְטרֹטת  ְסָינּטס ּיָ ל ַיְסּפַ ְלמֹטס ׁשֶ ּפֻ יד ּיַ
ִטיטּטס  ל  ׁשֶ ְלמֹטס  ּפֻ ּיַ ָהֵירּטס.  ְטַעל  ֲחָתִנים, 
ָיָים  י  ְיַלּמֵ לֹי  ְטׁשֶ ּלֹטת,  ּכַ ַעְטרֹטת  ַעל  ְטרּט  ּיָ
ּלֹי  ְטרּט ׁשֶ ּיָ ְלמֹטס ָהַיֲחרֹטן  ּפֻ ְיָטִנית. ּיַ נֹט  ֶית ּיְ
תֹטְך ָהִעיר, ְטַרּיֹטֵתינּט   ְריֹטן ּיְ ַיּפִ ה ּיָ ּלָ ֵתֵצי ַהּכַ
תֹטְך ָהִעיר:  ְריֹטן ּיְ ַיּפִ ה ּיָ ּלָ ֵצי ַהּכַ ּתֵ ירּט ׁשֶ  ִהּתִ

רע"י



לתשעה באב לישראלחק כי

ִלים.  ֵלי ְמׁשָ ְטלּו מֹוׁשְ טט ּבָ
ׁשּוָעִלים,  לֹות  ׁשָ ִמּמְ גֹון  ּכְ

ַסְנֶהְדִרין  ּבְ ָאְמִריַנן  ּדְ

י  ַרּבִ ָדִריׁש  ָהֵוי  י  ּכִ )לח:( 

ָדִריׁש  ֲהָוה  ִפְרָקא  ּבְ ֵמִאיר 

ְוִתְלָתא  ָתא  ַמְעּתָ ׁשְ ְלָתא  ּתִ

ַמְתֵלי:  ְוִתְלָתא  א  ְדּתָ ַאּגַ

ַעל  ׁשֹוְקִדים  ִנים.  ְקּדָ ַ ַהּשׁ
ַלְיָלה  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ְלתֹות  ּדַ

יָבמֹות  ּבִ ְדָאְמִריַנן  ּכִ ָויֹום, 

אי  ַעּזַ ן  ּבֶ ָאַמר  ּדְ )סג:( 

ָקה  ָחׁשְ י  ְוַנְפׁשִ ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה 

ִנים.  ְרׁשָ ַהּדַ ּתֹוָרה:  ּבַ

ַטֲעֵמי  ִמְדַרׁש  ּבְ ִקי  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ

ָרכֹות  )ּבְ ְדָאַמר  ּכִ ִמְקָראֹות, 

ָאֵמר  ּתֵ ׁשֶ ָזִכיִתי  ְולֹא  יב:( 

ַעד  ילֹות  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 

ַטל  ּבָ זֹוָמא:  ן  ּבֶ ּה  ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ

נֹוֵתן  ָהָיה  ׁשֶ ּתֹוָרה.  בֹוד  ּכְ
ל קֹוץ ְוקֹוץ  ֵלב ִלְדרֹשׁ ַעל ּכָ

בֹוד  ּכְ ְוֶזהּו  כח:(.  )ְמָנחֹות 

ָבר  ּה ּדָ ֵאין ּבָ דֹול, ׁשֶ ּתֹוָרה ּגָ

י  ַאְנׁשֵ ְטלּו  ּבָ ָלה:  ְלַבּטָ

ים  ַמֲעׂשִ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ה.  ַמֲעׂשֶ
ְדָאְמִריַנן  ּכִ ֻמְפָלִאים 

ל  ַקְרֵניֶהם: ַקְטנּוָתם ׁשֶ ים ְלָהִביא ְזֵאִבים ּבְ ַתֲעִנּיֹות )כה.( יֹאַמר ַלֹחֶמץ ְוִיְדַלק, ְוָלִעּזִ ּבְ

ת  ּמֵ ֶ ַטֵניֶהן ְוסֹוָפן: ִמּשׁ ּוִמְתַקְטִנין, ְוהּוא ָהָיה ִמּקְ ָהיּו ַהֲחִסיִדים הֹוְלִכים  ֲחִסיִדים. ׁשֶ
עֹוָלם, ְוָהיּו  ִריאּות ּבָ ת הּוא, ָהָיה ּבְ ּמֵ ַעד ׁשֶ בֹוד ַהּתֹוָרה. ׁשֶ ַטל ּכְ ֵקן ּבָ ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ ַרּבָ
ׁשּות ּכַֹח ָלעֹוָלם ְוִהְתִחילּו ִלְלֹמד  את ּתְ ת ּבָ ּמֵ ֶ ה כא.(, ּוִמּשׁ ד )ְמִגּלָ לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְמֻעּמָ

י הֹוִסיפּו  ל ַרּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ְטָלה ֲעָנָוה. ּתַ י ּבָ ת ַרּבִ ּמֵ ֶ בֹוד ּתֹוָרה: ִמּשׁ ַטל ּכְ ב. ְוֶזהּו ּבָ ָ ְמֻיּשׁ

ָנה:  ׁשְ ּמִ ְוָכְתבּו ֶזה ּבַ

ִלים.  ֵלי ְמׁשָ ְטלּט מֹטׁשְ י ֵמִייר, ּיָ ת ַרּיִ ּמֵ ֶ טו ִמּשׁ
ן  ת ּיֶ ּמֵ ֶ ִנים. ִמּשׁ ְקּיָ ַ ְטלּט ַהּשׁ יי, ּיָ ן ַעּטַ ת ּיֶ ּמֵ ֶ ִמּשׁ
ַע,  י ְיהֹטׁשֻ ת ַרּיִ ּמֵ ֶ ִנים. ִמּשׁ ְרׁשָ ְטלּט ַהּיַ טֹטָמי, ּיָ
ְמעֹטן  ן ׁשִ ת ַרּיָ ּמֵ ֶ ְסָקה טֹטָיה ִמן ָהעֹטָלם. ִמּשׁ ּפָ
י  ת ַרּיִ ּמֵ ֶ י יֹטַיי ְטַרּיּט ָצרֹטת. ִמּשׁ ְמִליֵיל, ּיָ ן ּיַ ּיֶ
ר  ִמן ַהֲחָכִמים.  ַסק ָהעׁשֶ ן ֲעַטְרָיה, ּפָ ֶיְלָעָטר ּיֶ
ַהּתֹטָרה.  יֹטי  ּכְ ַטל  ּיָ ֲעִקיָיי,  י  ַרּיִ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ
י  ַיְנׁשֵ ְטלּט  ּיָ ּיֹטָסי,  ן  ּיֶ ֲחִניָני  י  ַרּיִ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ
ְסקּט  ּפָ ַקְטנּטָתי,  יֹטֵסי  י  ַרּיִ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ ה.  ַמֲעׂשֶ
ָהָיה  מֹט ַקְטנּטָתי, ׁשֶ ה ִנְקָרי ׁשְ ֲחִסיִיים. ְטָלּמָ
ן  ּיֶ יֹטָחָנן  ן  ַרּיָ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ ֲחִסיִיים.  ל  ׁשֶ ַקְטנּטָתן 
ְמִליֵיל  ן ּיַ ת ַרּיָ ּמֵ ֶ ַטל ִטיט ַהָחְכָמה. ִמּשׁ יי, ּיָ ַטּכַ
ָטֳהָרה  ּטֵמָתה   ַהּתֹטָרה  יֹטי  ּכְ ַטל  ּיָ ֵקן,  ַהּטָ
יִיי,  ּפָ ן  ּיֶ ָמֵעיל  ִיׁשְ י  ַרּיִ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ ּטְפִריׁשּטת. 
ֲעָנָטה  ְטָלה  ּיָ י,  ַרּיִ ת  ּמֵ ֶ ִמּשׁ ה.  ֻהּנָ ַהּכְ ִטיט  ַטל  ּיָ
יֹטֵמר,  ָיִייר  ן  ּיֶ ִפְנָחס  י  ַרּיִ ֵחְטי.  ְטִיְרַית 
ּטְיֵני  ֲחֵיִרים   ּיֹטׁשּט  ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ ָחַרי  ֶ ִמּשׁ
ה,  י ַמֲעׂשֶ לּט ַיְנׁשֵ ְלּיְ ם, ְטִנּיַ חֹטִרין, ְטָחפּט רֹיׁשָ

רע"י



לתשעה באב כהלישראלחק

ׁש, ְטֵיין ׁשֹטֵיל,  ְטָיְירּט ַיֲעֵלי ְטרֹטַע ּטַיֲעֵלי ָלׁשֹטן, ְטֵיין ּיֹטֵרׁש ְטֵיין ְמַיּקֵ

יֹטל יֹטֵמר,  י ֱיִליֶעֶטר ַהּיָ ָמִים. ַרּיִ ָ ּשׁ ּיַ ֵען, ַעל ָיִיינּט ׁשֶ ָ ַעל ִמי ָלנּט ְלִהּשׁ

י  ְטָסְפַרּיָ י,  ְכָסְפַרּיָ ְלֶמֱהֵטי  י  יַמּיָ ַחּכִ רֹט  ׁשְ ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ ָחַרי  ׁשֶ ִמּיֹטם 

ְטֵיין  ָלה,  ְטַיְלּיְ ָיְטָלי  ְיַיְרָעי  י  ְטַעּמָ ְיַיְרָעי,  י  ַעּמָ ּכְ ָני  ְטַחּטָ ָני,  ַחּטָ ּכְ

ָמִים: ָ ּשׁ ּיַ ֵען, ַעל ָיִיינּט ׁשֶ ָ ׁש, ַעל ִמי ֵיׁש ְלִהּשׁ ְמַיּקֵ

לת”ב שחל ביום ה' משניות מסדר קדשים:

ֵנס  ִלּכָ ּלֹא  ׁשֶ ין.  ּדִ ַזר  ּגְ ה 
ָעִמים.  ּפְ ר  ֶעׂשֶ ֶזה  ָלָאֶרץ: 
ַמע  ַמׁשְ ִתיב, ּדְ ִלים ּכְ י ְמַרּגְ ּבֵ ּגַ

ין:  ַזר ּדִ ם ּגְ ַעל ֶזה ִנְתַחּתֵ

ערכין פרק ג

ר  ְיּיָ ּמִ ּיַ ין ַעל ֲייֹטֵתינּט  ּיִ ַטר  ּיְ ם  ֶנְחּתַ ּלֹי  ׁשֶ ה 

ֱיַמר )במדבר יד(, ַטְיַנּסּט  ּנֶ י ַעל ְלׁשֹטן ָהַרע ׁשֶ ֶיּלָ

קֹטִלי: ְמעּט ּיְ ָעִמים ְטלֹי ׁשָ ר ּפְ ֹיִתי ֶטה ֶעׂשֶ

מועד קטן פרק ג

ם,  ִייַנת ַהּיָ י ִמּמְ ּמֹטֵעי, ַהּיָ ִחין ּיַ א ְטֵיּלּט ְמַיּלְ
ָהֲיסּטִרין,  ית  ִמּיֵ ְטַהּיֹטֵצי  ְיָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּטִמּיֵ
ִמי  ְטֵכן  ֲחָכִמים,  לֹט  ירּט  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְטַהְמֻנּיֶ
צָֹרע  ְטַהּמְ ִטיר,  ְטַהּנָ ר,  ְטֻהּתַ ְלָחָכם  ַיל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

אם רוצה ללמוד 'פרק' כמידי יום )ובפרט כשחל ביום ה' שלא מצאנו משנה שלימה מדברים 
המותרים( ילמד פרק אלו מגלחין וכדנפסק בשו”ע תקנ”ד ס”ב שמותר ללמדו בת”ב:

א  ַהּבָ ִחין.  ְמַגּלְ ְוֵאּלּו  י 
ּלֹא  ּמֹוֵעד, ׁשֶ ּבַ ם  ִדיַנת ַהּיָ ִמּמְ
ֹקֶדם  ַח  ְלַגּלֵ ַנאי  ּפְ לֹו  ָהָיה 
ַרׁש  ּפָ ׁשֶ ְוהּוא  ַהּמֹוֵעד. 
ִריְך,  ַהּצָ ְלָדָבר  אֹו  ִלְסחֹוָרה 
א  ֶאּלָ ַרׁש  ּפָ לֹא  ִאם  ֲאָבל 
ָהָיה  ָרֵאל, ׁשֶ ַיד ִיׂשְ ית ָהֲאסּוִרין. ַוֲאִפּלּו ָחבּוׁש ּבְ ָעְלָמא ָאסּור: ְוַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ְלִטּיּול ּבְ
ּמֹוֵעד, ְוֹקֶדם ַהּמֹוֵעד לֹא  ירּו לֹו ִנּדּויֹו ּבַ ִהּתִ ה. ׁשֶ ַצַער: ּוְמֻנּדֶ ָהָיה ּבְ ַח, ְלִפי ׁשֶ יחֹו ְלַגּלֵ ַמּנִ
ָחָכם  ָמָצא  ְולֹא  ַח,  ְלַגּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ַדר.  ּנָ ׁשֶ ּוִמי  ִתְסּפֶֹרת:  ּבְ ָאסּור  ה  ְמֻנּדֶ ּדִ ַח,  ְלַגּלֵ ָיֹכל  ָהָיה 
ִזיר.  ּמֹוֵעד: ְוַהּנָ א ּבַ ַתח ַלֲחָרָטה ֶאּלָ י לֹא ָמָצא ּפֶ יר לֹו ִנְדרֹו ֹקֶדם ַהּמֹוֵעד. ִאי ַנּמִ ּתִ ּיַ ׁשֶ
ְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו. ִאם  ֹצָרע ָהעֹוֶלה ִמּטֻ ְרִסיַנן, ְוַהּמְ ּמֹוֵעד: ָהִכי ּגָ ִלים ְנִזירּותֹו ּבַ ִהׁשְ ׁשֶ
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ּמֹוֵעד  ּבַ ּלֹו  ׁשֶ ִביִעי  ׁשְ ָחל 
ְכִתיב  ּדִ ִתְסּפֶֹרת,  ּבְ ר  ֻמּתָ
ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ יד(  ְקָרא  )ַוּיִ
ָערֹו. ְוִגּלּוַח  ל ׂשְ ח ֶאת ּכָ ְיַגּלַ
ֵאינֹו  ׁשֶ יב,  ָחׁשִ לֹא  ֶנֶתק  ּדְ
ַח  ַגּלֵ ּמְ ׁשֶ ֻמָעט  ָבר  ּדָ א  ֶאּלָ
ְוַטְעָמא  ֶתק.  ַהּנֶ ְסִביב 
ַח  ְלַגּלֵ ָאָדם  ְלָכל  ָאסּור  ּדְ
ֵמֵאּלּו  חּוץ  ּמֹוֵעד  ּבַ
ֵדי  ּכְ ָנה,  ׁשְ ּמִ ּבַ נּוִיים  ְ ַהּשׁ
תֹוְך  ּבְ ַח  ְלַגּלֵ נּו   ְיַכּוְ ּלֹא  ׁשֶ
ּבֹו  ֵטִלים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד 
טֹוב  יֹום  ְוָיֹבא  ָלאָכה,  ִמּמְ
ֵהם  ׁשֶ ּכְ ֶרֶגל  ל  ׁשֶ ִראׁשֹון 
י  ִלים. ְוַהְיינּו ַטְעָמא ַנּמִ ְמֻנּוָ

ַאל  ְוִנׁשְ ָגָדיו,  ּבְ ס  ְלַכּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַדר  ּנָ ׁשֶ ְלָחָכם.  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּוִמי  י  ּמֹוֵעד:  ּבַ ּבּוס  ַהּכִ ָאְסרּו  ּדְ
ַעת ֲאִכיָלה:  ׁשְ ֶהם ָיַדִים ּבִ ִבים ּבָ ַנּגְ ּמְ חֹות ָיַדִים. ׁשֶ יר לֹו ִנְדרֹו: ּוִמְטּפְ ּמֹוֵעד ְוִהּתִ ְלָחָכם ּבַ
ָער.  ַהּשֵׂ ֵני  ִמּפְ ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ ר  ּפֵ ְסּתַ ַלּמִ ִרים  ּפָ ַהּסַ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ סּות  ּכְ ִרים.  ַסּפָ חֹות  ּוִמְטּפְ
ִמיד:  ָסּה ּתָ ּמֹוֵעד ָצִריְך ְלַכּבְ ַח ּבַ ִרין ְלַגּלֵ ֵהן ֻמּתָ ָנה ׁשֶ ׁשְ ּמִ נּוִיים ּבַ ְ ַח ְלֵאּלּו ַהּשׁ א ְלַגּלֵ ּבָ ּוְכׁשֶ
ְמָאה  ְוָכל ָהעֹוִלים ִמּטֻ ְרָחץ:  ַהּמֶ ּיֹוְצִאין ִמן  ׁשֶ ּכְ ֵהן  ּבָ ִבין  ַנּגְ ּמְ ׁשֶ ִגין.  ּפָ ַהּסַ חֹות  ִמְטּפְ
ָסן  ר ְלַכּבְ ל ָאָדם ֻמּתָ ל ּכָ ן ֲאִפּלּו ׁשֶ ּתָ ׁשְ ְגֵדיֶהם. ּוְכֵלי ּפִ ס ּבִ ִרים ְלַכּבֵ ּמֹוֵעד, ֻמּתָ ְלָטֳהָרה. ּבַ
ד  ִמּיָ ְנֵפי  ִמּטַ ָהֶרֶגל  ֶעֶרב  ִסים  ֻכּבָ ַהּמְ ַוֲאִפּלּו  ִדיר,  ּתָ ּבּוס  ּכִ ְצִריִכין  ֵהן  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּמֹוֵעד,  ּבַ
א ָחלּוק ֶאָחד, ֲאִפּלּו  ֵאין לֹו ֶאּלָ הּו. ּוִמי ׁשֶ ְזרּו ּבְ ְך לֹא ּגָ תֹוְך ָהֶרֶגל, ִהְלּכָ ּבּוס ּבְ ּוְצִריִכים ּכִ
ִביָסתֹו ִעם ֵאזֹור  ּכְ ַעת  ׁשְ ּבִ עֹוֵמד ָערּום  ּמֹוֵעד, ְוהּוא ׁשֶ ּבַ ס  ר ְלַכּבֵ ן ֻמּתָ ּתָ ׁשְ ּפִ ל  ֵאינֹו ׁשֶ ׁשֶ
הּוא  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶהָחלּוק  א  ֶאּלָ לֹו  ֵאין  ׁשֶ מֹוִכיַח  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶעְרָוה,  ר  ׂשַ ּבְ ְלַכּסֹות  ְלַבד  ּבִ ָמְתָניו  ּבְ

ִלי,  ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ַאּתְ  ֲהֵרי  ַהֶחֶרס  ַעל  ָיר אֹו  ַהּנְ ַעל  ּכֹוֵתב  ה.  ָ ִאּשׁ י  ִקּדּוׁשֵ י  ְלַבד:  ּבִ ס  ְמַכּבֵ
ּמֹוֵעד,  ּבַ ִלְכּתֹב  ר  ֻמּתָ ּוְלִפיָכְך  רּוָטה.  ּפְ ֵוה  ׁשְ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ה  ָ ָהִאּשׁ ּבֹו  ׁש  ּוְמַקּדֵ
ָרא,  ּיָ ׁשַ ּבְ רֹוֶצה ָלֵצאת  ׁשֶ ִטין.  ּגִ ָהָאֵבד:  ָבר  ּדָ ֵליּה  ַוֲהָוה  ֶמּנּו ַאֵחר,  ְיַקּדְ א  ּמָ ׁשֶ ְתָיֵרא  ּמִ ׁשֶ
ִאם יֹאַמר ַהּלֶֹוה לֹא ֶאְפַרע  ֵאר ֹזאת ֲעגּוָנה: ְוׁשֹוָבִרים. ׁשֶ ָ ּשׁ יו ּתִ ְוִאם ֵאינֹו ּכֹוֵתב ַעְכׁשָ
ָך, ׁשֹוְמִעין לֹו, ְוֵיֵלְך ְלַדְרּכֹו, ְוִנְמָצא ֶזה ַמְפִסיד ֶאת ְמעֹוָתיו:  חֹוְבָך ִאם ֵאין ִלי ׁשֹוֵבר ִמּמְ
ִכיב  ְבֵרי ׁשְ ּדִ ֵהא ְלֵמיָקם ְוִלְהיֹות, ׁשֶ א ּתְ ָיֵתיֵקי, ּדָ ִכיב ֵמַרע. ּוֵפרּוׁש ּדְ ַנת ׁשְ ָיֵתיֵקי. ַמּתְ ּדְ
ַמְפִסיד  ְלהּו  ִתיב  ּכָ לֹא  ְוִאי  ִריא.  ּבָ ַנת  ַמּתְ ָנה.  ַמּתָ מּו:  ּדָ ְוִכְמסּוִרין  ְכתּוִבין  ּכִ ֵמַרע 
ֶאת  ְוַיְפִסיד  ִביִעית  ׁשְ ֹמט  ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ּוְפרֹוְזּבּוִלין.  ַהּנֹוֵתן:  ּבֹו  ַיְחֹזר  א  ּמָ ׁשֶ ּדְ ל,  ַהְמַקּבֵ

ִסין  ְמָיתֹט ְלָטֳהָרתֹט: ב ְטֵיּלּט ְמַכּיְ ָהעֹטֶלה ִמּטֻ

ְיָיה,  ִ ית ַהּשׁ ם, ּטִמּיֵ ִייַנת ַהּיָ י ִמּמְ ּמֹטֵעי, ַהּיָ ּיַ

ירּט  ִהּתִ ה  ׁשֶ ית ָהֲיסּטִרים, ְטַהְמֻנּיֶ ְטַהּיֹטֵצי ִמּיֵ

ר,  ְטֻהּתַ ְלָחָכם  ַיל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ְטֵכן  ֲחָכִמים,  לֹט 

ִרים  ּפָ ַהּסַ חֹטת  ּטִמְטּפְ ַיִים  ַהּיָ חֹטת  ִמְטּפְ

ּיֹטת  ְטַהּנִ יֹטת  ְטַהּטָ ִיין  ַהּטָ ָפי,  ַהּסְ חֹטת  ּטִמְטּפְ

ְלָטֳהָרה,  ְמָיה  ִמּטֻ ָהעֹטִלין   ְטָכל  ְטַהּיֹטְליֹטת, 

ֲיסּטִרין:  ָיָים,  ל  ּכָ ָיר  ּטׁשְ ִרין.  ֻמּתָ ֵיּלּט  ֲהֵרי 

ין  ּטִ ּיִ ים,  ָנׁשִ י  ִקּיּטׁשֵ ּמֹטֵעי,  ּיַ ּכֹטְתִיין  ְטֵיּלּט  ג 

רֹטת  ָנה ּטְפרֹטְטּיּטִלין, ִיּיְ ָיֵתיֵקי, ַמּתָ ְטׁשֹטָיִרין, ּיְ
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רֹוז  ּפְ רֹוְזּבּול,  ּפְ ְמעֹוָתיו. 
לֹוַמר  ּכְ ּבּוֵטי,  ּוְפרֹוז  ּבּוֵלי 
ּלֹא  ׁשֶ יִרים  ָלֲעׁשִ ָנה  ּקָ ּתַ
תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ַיַעְברּו 
ֵמר  ָ ָבִרים טו( ִהּשׁ ּתֹוָרה )ּדְ ּבַ
ָבר ִעם ְלָבְבָך  ן ִיְהֶיה ּדָ ְלָך ּפֶ
ים  ָלֲעִנּיִ ָנה  ְוַתּקָ ַעל,  ִלּיַ ּבְ
ּבּוֵלי  ִלְלוֹות.  ְמְצאּו  ּיִ ׁשֶ
ים.  ֲעִנּיִ ּבּוֵטי  יִרים.  ֲעׁשִ
ָטר  ׁשְ רֹוְזּבּול,  ּפְ ן  ּקֵ ּתִ ל  ְוִהּלֵ
ֲאִני  מֹוֵסר  ּבֹו  ּכֹוְתִבין  ׁשֶ
ִנין  ּיָ ַהּדַ ּוְפלֹוִני  לֹוִני  ּפְ ָלֶכם 
ַעל  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָטר  ׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ
ְזַמן  ל  ּכָ ֶאְגֶבּנּו  לֹוִני  ּפְ
ֵאין  ְוׁשּוב  ֶאְרֶצה,  ׁשֶ
יּה לֹא  ין ֶאת חֹובֹו, ְוׁשּוב לֹא ָקִריַנן ּבֵ ית ּדִ בּו ּבֵ ִאּלּו ּגָ ֲהֵוי ּכְ ֶטת ַהְלָוָאתֹו, ּדַ ּמֶ ִביִעית ְמׁשַ ׁשְ
רֹות ָמזֹון.  ְלֶוה: ִאּגְ ין ִנְכֵסי לֶֹוה ְוָנְתנּו ַלּמַ ית ּדִ מּו ּבֵ ָ ּשׁ רֹות ׁשּום. ׁשֶ ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו: ִאּגְ
ין ַעל ֶזה.  ית ּדִ ה ּבֵ נֹות, ְוכֹוְתִבין ַמֲעׂשֵ ה ְוַהּבָ ָ ְרַקע ִלְמזֹון ָהִאּשׁ ין ֶאת ַהּקַ ית ּדִ ְכרּו ּבֵ ּמָ ׁשֶ
ּה ְוַאֶחיָה,  יאּוָה ִאּמָ ִהּשִׂ ה ׁשֶ ּתֹו: ֵמאּוִנים. ְקַטּנָ ת ִאׁשְ ל ָעָליו ָלזּון ֶאת ּבַ ּבֵ ּקִ י ִמי ׁשֶ ִאי ַנּמִ
ּכֹוְתִבין  ָטר ׁשֶ ט. ּוׁשְ לֹא ּגֵ ֲעִלי, ְויְֹצָאה ּבְ ְפלֹוִני ּבַ י ּבִ ַבֲעָלּה ְולֹוַמר ִאי ֶאְפׁשִ ְיכֹוָלה ְלָמֵאן ּבְ
ִנין, ֶזה ּבֹוֵרר לֹו  ּיָ ְררּו ָלֶהם ּדַ ּבָ ְטֵרי ֵברּוִרין. ׁשֶ ַטר ֵמאּוִנים: ׁשִ ָבר ֶזה, ִנְקָרא ׁשְ ְלֵעדּות ּדָ
ית  יִנים: ּוְגֵזרֹות ּבֵ ֲעֵלי ּדִ ֶהן ַהּבַ ּלֹא ַיְחְזרּו ּבָ ָטר, ׁשֶ ֶאָחד ְוֶזה ּבֹוֵרר לֹו ֶאָחד, ְוכֹוְתִבין ׁשְ
ע  ְתַוּדַ מֹו ְוַאל ּתִ ְלטֹון. ּכְ ִ י ַהּשׁ ל ָרׁשּות. ַצּוֵ רֹות ׁשֶ ִנים: ִאּגְ ּיָ ְסקּו ַהּדַ ּפָ ין ׁשֶ ַסק ּדִ ין. ּפְ ּדִ
ין  ּכֹוְתִבים ּבֵ לֹום ׁשֶ ִאיַלת ׁשָ ל ׁשְ רֹות ׁשֶ ין ִאּגְ ָרׁשּות. ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ ָלָרׁשּות, ֱהּוּו ְזִהיִרים ּבָ

ּמֹוֵעד. הֹוִאיל ְוָיֹכל ְלָכְתבֹו ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד:  ְטֵרי חֹוב ּבַ ָאָדם ַלֲחֵברֹו: י ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשִ
ָטר, ְולֶֹוה ָצִריְך ְלָמעֹות, ּכֹוְתִבין: אֹו  לֹא ׁשְ ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו. ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְלוֹותֹו ּבְ
ֵאין לֹו ַמה  ה ְלִמי ׁשֶ ֻעּלָ ַכר ּפְ ׂשְ ָכרֹו, ּדִ ֵאין לֹו. ַלּסֹוֵפר ַמה ּיֹאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹב ְוִיּטֹל ׂשְ ׁשֶ
ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ דֹול קֹוֵרא ּבֹו ּבְ ּכֵֹהן ּגָ ֵסֶפר ָהֲעָזָרה. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ֵרי: ַוֲאִפּלּו ּבְ ּיֹאַכל ׁשָ
יר:  ּכִ ְלַהׂשְ אֹו  ִלְמּכֹר  לֹא  ֲאָבל  ְצָוה.  ַהּמִ ם  ְלַקּיֵ ְלַעְצמֹו.  ים:  ָלַרּבִ ָצִריְך  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ְוַאף 
ָידֹו ְוהּוא ִנְטֶוה ֵמֵאָליו.  ף ּבְ ְפׁשֵ ּנֹוֵתן ַהחּוט ַעל ְיֵרכֹו ּוְמׁשַ ֵכֶלת. ׁשֶ ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ּתְ
ֹחל. ַוֲהָלָכה, טֹוֶוה ָאָדם  ה ּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ֶלְך ּכְ ּפֶ עֹוָתיו, ְולֹא ּבַ ין ֶאְצּבְ ָידֹו ּבֵ ֲאָבל לֹא ּבְ

ת לֹו ֵמת ֹקֶדם ָהֶרֶגל,  ּמֵ ֶאֶבן: ה ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו. ׁשֶ ין ּבְ ֶפֶלְך ּבֵ ין ּבְ ֵכֶלת ְלִבְגּדֹו ּבֵ ּתְ
ְטָלה  ְבָעה. ֲאָבל לֹא ּבָ ֵזַרת ׁשִ ּנּו ּגְ ְטָלה ִמּמֶ ה ָיִמים: ּבָ לֹשָׁ ְוָנַהג ֲאֵבלּות ֹקֶדם ָהֶרֶגל ׁשְ

ּטֵמיּטִנים,  ֲחִליָצה  ְטֵרי  ׁשִ ָמטֹטן,  רֹטת  ְטִיּיְ ׁשּטם 

ל  רֹטת ׁשֶ ין, ְטִיּיְ ית ּיִ ְטֵרי ֵירּטִרין, ּטְיֵטרֹטת ּיֵ ְטׁשִ

ּמֹטֵעי. ְטִים  ְטֵרי חֹטי ּיַ ָרׁשּטת: ד ֵיין ּכֹטְתִיין ׁשִ

ֵיין לֹט ַמה ּיֹיַכל, ֲהֵרי ֶטה  ֵיינֹט ַמֲיִמינֹט יֹט ׁשֶ

ין  ּטְמטּטטֹטת,  ִפּלִ ִיְכּתֹי. ֵיין ּכֹטְתִיין ְסָפִרים, ּתְ

ֵסֶפר  יִהין יֹטת ַיַחת, ֲיִפּלּט ּיְ ּמֹטֵעי, ְטֵיין ַמּיִ ּיַ

ּכֹטֵתי  יֹטֵמר,  ְיהּטָיה  י  ַרּיִ ֶעְטָרי.  )העטרה( 

ין ּטְמטּטטֹטת ְלַעְצמֹט, ְטטֹטֶטה ַעל ְיֵרכֹט   ִפּלִ ָיָים ּתְ

ה  לֹשָׁ ֵכֶלת ְלִציִציתֹט: ה ַהּקֹטֵיר  ֶית ֵמתֹט ׁשְ ּתְ

ְיָעה.  ֵטַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמּנּט ּיְ ָיִמים  קֶֹים ָלֶרֶיל, ּיָ
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ַהְינּו  ים, ּדְ לֹשִׁ ֵזַרת ׁשְ ֵהיֶמּנּו ּגְ
ְסּפֶֹרת, ּומֹוֶנה ַאַחר  ִאּסּור ּתִ
ִעם  יֹום  ים  לֹשִׁ ׁשְ ָהֶרֶגל 
ִמן  ָבר  ּכְ ָעְברּו  ׁשֶ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ
ֲהָלָכה,  ּוְפַסק  ים.  לֹשִׁ ְ ַהּשׁ
ֲאִפּלּו  ֵמתֹו  ֶאת  ַהּקֹוֵבר  ׁשֶ
ָהֶרֶגל  ֹקֶדם  ַאַחת  ָעה  ׁשָ

ּלּוַח  ֹמָנה. ָיִמים ֹקֶדם ָהֶרֶגל, הֹוִאיל ְוִנְכַנס ֶאָחד ִמיֵמי ַהּגִ ְבָעה: ׁשְ ֵזַרת ׁשִ ּנּו ּגְ ְטָלה ִמּמֶ ּבָ
ֶאְבלֹו  יֵמי  ּבִ ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ת עֹוָלה.  ּבָ ׁשַ ְלַגְמֵרי:  ָאר  ְ ַהּשׁ ֶאת  ל  ּוְמַבּטֵ ֶרֶגל  ָאֵתי  ָלֶרֶגל,  ֹקֶדם 
ב  יֹוׁשֵ א  ֶאּלָ ָאר,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֶלת  ְמַבּטֶ ֵאיָנּה  ׁשֶ ַמְפֶסֶקת.  ְוֵאיָנּה  ְבָעה:  ׁשִ ְלִמְנַין  עֹוָלה 
ת: ָהְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנם עֹוִלים. ִאם ָנַהג ֲאֵבלּות ֹקֶדם ָהֶרֶגל,  ּבָ ל ַאַחר ׁשַ ּוִמְתַאּבֵ
ִהְתִחיל  א  ֶאּלָ ָהֶרֶגל  ֹקֶדם  ֲאֵבלּות  ָנַהג  לֹא  ְוִאם  ים.  לֹשִׁ ׁשְ ֵזַרת  ּגְ ל  ּוְמַבּטֵ ַמְפִסיק  ָהֶרֶגל 
ים. ְוַטְעָמא  לֹשִׁ ְבָעה, ֲאָבל עֹוִלין ְלִמְנַין ׁשְ ֶרֶגל, ֵאין ְיֵמי ָהֶרֶגל עֹוִלים ְלִמְנַין ׁשִ ֲאֵבלּותֹו ּבָ
גֹון  ּכְ ּה,  ּבָ נֹוֵהג  ִצְנָעה  ּבְ ׁשֶ ְדָבִרים  ּדִ ּום  ִמּשׁ ֲאֵבלּות,  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבֹון  ְלֶחׁשְ ת עֹוָלה  ּבָ ׁשַ ּדְ
ָהָאֵבל  ׁשֶ ין,  ַחּמִ ּבְ ּוְרִחיָצה  ָהרֹאׁש,  ִגּלּוי  ּבְ ָאסּור  ׁשֶ ָהרֹאׁש,  ּוְפִריַעת  ה,  ּטָ ַהּמִ ִמיׁש  ׁשְ ּתַ
ַמְפִסיק  ְלִפיָכְך  ּבֹו,  נֹוֵהג  ֲאֵבלּות  יֵני  ִמּדִ ין  ּדִ ׁשּום  ֵאין  ָהֶרֶגל  ֲאָבל  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ֵהן  ּבָ ָאסּור 
ֵאינֹו  ָהֶרֶגל,  תֹוְך  ּבְ ת  ַהּמֵ ר  ְקּבַ ּנִ ׁשֶ גֹון  ּכְ ָהֶרֶגל,  ֹקֶדם  ָלל  ּכְ ֲאֵבלּות  ָחל  לֹא  ְוִאם  ְלַגְמֵרי. 

ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ְבָעה ַאַחר ָהֶרֶגל: ט ִמּשׁ ְבָעה, ּוַמְתִחיל ִלְמנֹות ׁשִ עֹוֶלה ְלִמְנַין ׁשִ
ֵאיָנּה  ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְטָלה ֵליּה ּתֹוַרת ָהֶרֶגל, ְוָהֵוי ּכְ ן, ּבָ ְבָעה ְלָקְרּבָ ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ֵאין ָלֲעֶצֶרת ּתַ ּדְ
ל ֲעֶצֶרת ָהָיה חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך  יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ּלֹא ָחג ּבְ י ׁשֶ ּמִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ְזַמן ַהּמִ ַמְפֶסֶקת. ֲאָבל ּבִ
ִמְלָתא  ּצֹות ַאף ְלִעְנַין ֲאֵבלּות. ּוַמְסָקָנא ּדְ ַחג ַהּמַ ּצֹות, ָהָיה ֲעֶצֶרת ּכְ ַחג ַהּמַ ְבָעה, ּכְ ל ׁשִ ּכָ
ְרָגִלים.  ּפּוִרים ּכָ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים, ְורֹאׁש ַהּשׁ ה ּכָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ֲעֶצֶרת ּבַ ַסק ַהֲהָלָכה, ּדַ ְלִעְנַין ּפְ
ְבָעה. ְוִאם  ֵזַרת ׁשִ ּנּו ּגְ ְטָלה ִמּמֶ ָעה ֶאָחת, ּבָ ת לֹו ֵמת ֹקֶדם ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֲאִפּלּו ׁשָ ּמֵ ּוִמי ׁשֶ
ת  ּמֵ ים. ּוִמי ׁשֶ לֹשִׁ ֵזַרת ׁשְ ּנּו ּגְ ְטָלה ִמּמֶ ִמים טֹוִבים ֵאּלּו, ּבָ ְבָעה ָיִמים ֹקֶדם ֶאָחד ִמּיָ ֵמת ׁשִ
ְיֵמי  ְבַעת  ְוׁשִ ְדָאְמָרן,  ּכִ ְבָעה  ׁשִ ֵזַרת  ּגְ ּנּו  ִמּמֶ ְטָלה  ּבָ ּכֹות  ַהּסֻ ָעה ַאַחת ֹקֶדם ַחג  לֹו ֵמת ׁשָ
ְתַנן ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין, ֵאין עֹוִלין  ב ּדִ ים. ְוַאף ַעל ּגַ לֹשִׁ ָהֶרֶגל עֹוִלין ְלִמְנַין ׁשְ
ִמיִני ֲעֶצֶרת הּוא  ר יֹום, ּוׁשְ ָעה ָעׂשָ ים, ֲהֵרי ַאְרּבָ לֹשִׁ ְבָעה, ֲאָבל עֹוִלין ְלִמְנַין ׁשְ ְלִמְנַין ׁשִ
ִרים ְוֶאָחד יֹום, מֹוֶנה עֹוד  ְבָעה ָיִמים, ֲהֵרי ֶעׂשְ ִאּלּו הּוא ׁשִ ב ּכְ ְפֵני ַעְצמֹו, ְוֶנְחׁשָ ֶרֶגל ּבִ
ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ל  ּכָ ָאֵבל  ׁשֶ ָאְמָרן הּוא  ּדְ ְבָעה  ׁשִ ּוְגֵזַרת  ְוַדּיֹו.  ים  לֹשִׁ ׁשְ ַעד  ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ
ָגָדיו,  ּבְ ִכּבּוס  ּבְ ְוָאסּור  ּגּופֹו,  ל  ּכָ ּוְבצֹוֵנן  ּגּופֹו,  ִמְקָצת  ֲאִפּלּו  ין  ַחּמִ ּבְ ְרִחיָצה  ּבִ ָאסּור 
לֹום.  ׁשָ ִאיַלת  ּוִבׁשְ ְמָלאָכה,  ת  ּיַ ּוַבֲעׂשִ ה,  ּטָ ַהּמִ ִמיׁש  ּוְבַתׁשְ ל,  ְנּדָ ַהּסַ ּוִבְנִעיַלת  ּוְבִסיָכה, 
י  ּבֵ פּויֹות ַעל ּגַ ֵביתֹו ּכְ ּבְ ּטֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ְהֶייָנה ּכָ ּתִ ה, ׁשֶ ּטָ ת ַהּמִ ֲעִטיַפת ָהרֹאׁש, ּוִבְכִפּיַ ב ּבַ ְוַחּיָ
ָפמֹו  ַער ׂשְ ְכִלי, ְולֹא ׂשְ ְרָניו ּבִ ה ְזקּוָפה, ְוָאסּור ִלּטֹל ִצּפָ ֶהם ְולֹא ַעל ִמּטָ ן ּבָ ַקְרַקע ְוִייׁשַ

ֵני  ִמּפְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ֵטַרת  ּיְ ֵהיֶמּנּט  ְטָלה  ּיָ ֹמָנה,  ׁשְ

ת עֹטָלה  ְטֵייָנּה ַמְפֶסֶקת, ְרָיִלים  ּיָ ָיְמרּט, ׁשַ ׁשֶ

י ֱיִליֶעֶטר יֹטֵמר,  ַמְפִסיִקין ְטֵייָנן עֹטִלין: ו ַרּיִ

ן  ַרּיָ ת.  ּיָ ׁשַ ּכְ ֲעֶצֶרת  ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ ָחַרי  ֶ ִמּשׁ

רע"י
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ֶאת  ָעָליו  ב  ְמַעּכֵ ַוֲאִפּלּו 
ִלְקרֹות  ְוָאסּור  ָהֲאִכיָלה, 
ּתֹוָרה  ּבַ ין  ּבֵ ּתֹוָרה,  ּבַ
ַעל  ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ין ּבַ ְכָתב ּבֵ ּבִ ׁשֶ
ַרע  ַהּקֶ לֹל   ִיׁשְ ְולֹא  ה,  ּפֶ
ים ִהיא  לֹשִׁ ָעָליו. ּוְגֵזַרת ׁשְ ׁשֶ
לּום  ׁשְ ּתַ ְוַעד  ְבָעה  ִ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
ֶגד  ּבֶ ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור  ים  לֹשִׁ ׁשְ
ְמֹגָהץ,  ָלָבן  ֶגד  ּבֶ אֹו  ָחָדׁש, 
ִתְסּפֶֹרת, ּוִבְסעּוַדת  ְוָאסּור ּבְ
ְסחֹוָרה  ּבִ ְוָלֶלֶכת  ָהְרׁשּות, 
ה  ָ ִאּשׁ א  ְוִלּשָׂ ֲחֵבָריו,  ִעם 
ה  ָ ִאּשׁ לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַאֶחֶרת 

ל ֵמת. ְלִאּמֹו  א ְקרֹוָביו ׁשֶ ּמֹוֵעד, ֶאּלָ ָעָליו: ט ֵאין קֹוְרִעין. ּבַ ַרע ׁשֶ ּוָבִנים, ְולֹא ְיַאֶחה ַהּקֶ
ל  ב ְלִהְתַאּבֵ ַחּיָ ְבָעה ֵמִתים ׁשֶ ּתֹו, ֵאּלּו ׁשִ ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו ְוַלֲאחֹותֹו ּוְלִאׁשְ
ּמֹוֵעד.  ל ֲעֵליֶהם ֵאין קֹוְרִעין ֲעֵליֶהם ּבַ ב ְלִהְתַאּבֵ ֵאינֹו ַחּיָ ָאר ְקרֹוִבים ׁשֶ ֲעֵליֶהם. ְוַעל ׁשְ
ַהּכֹל  ת,  ּמֵ ׁשֶ ָחָכם  ֲאָבל  ים.  ַמֲעׂשִ ּוַבַעל  ר  ׁשֵ ּכָ ָאָדם  אֹו  ָחָכם  ֵאינֹו  ׁשֶ א  ֶאּלָ ָאְמָרן  ְולֹא 
ַוֲחִסידּות.  רּות  ַכׁשְ ּבְ ְחָזק  ַהּמֻ ְוֵכן ַעל ָאָדם  ּמֹוֵעד.  ּבַ ְוַהּכֹל קֹוְרִעין ָעָליו ֲאִפּלּו  ְקרֹוָביו, 
ּמֹוֵעד.  ּבַ ַוֲאִפּלּו  ב ִלְקרַֹע  ַחּיָ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ל ָאָדם  ּכָ ָמה ַעל  ְנׁשָ ְיִציַאת  ַעת  ׁשְ ּבִ ְוָכל ָהעֹוֵמד 
יל  ָידֹו ּוַמְבּדִ ה ֶאת ִלּבֹו, ְוקֹוֵרַע ּבְ ַגּלֶ ּמְ ָגָדיו ַעד ׁשֶ ָכל ּבְ ּוְקִריָעה ַעל ָאִביו ְוַעל ִאּמֹו ִהיא ּבְ
הּוא קֹוֵרַע,  ׁשֶ ּכְ ָגָדיו  ּבְ ַחת  ּתַ ָידֹו  ַמְכִניס  ֵאינֹו  ׁשֶ חּוץ,  ִמּבַ ְוקֹוֵרַע  ָהֶעְליֹוָנה,  ֶגד  ַהּבֶ ַפת  ׂשְ
דֹו ּתֹוָרה. ֲאָבל ַעל  ּמְ ּלִ ים יֹום, ְוֵאינֹו ְמַאֶחה ְלעֹוָלם. ְוֵכן ַעל ַרּבֹו ׁשֶ לֹשִׁ ְוׁשֹוֵלל ְלַאַחר ׁשְ
ְכִלי ִאם ִיְרֶצה, ְוֵאינֹו ָצִריְך  ֶגד ָהֶעְליֹון ְלַבד, ְוקֹוֵרַע ּבִ ָאר ְקרֹוָביו קֹוֵרַע ֶטַפח ִמן ַהּבֶ ל ׁשְ ּכָ
ְבָעה,  הּוא קֹוֵרַע, ְוׁשֹוֵלל ְלַאַחר ׁשִ ׁשֶ ָגָדיו ּכְ ַחת ּבְ ָפה, ְוֵיׁש לֹו ְלַהְכִניס ָידֹו ּתַ יל ַהּשָׂ ְלַהְבּדִ
ֲחִליַצת  ּמֹוֵעד.  ּבַ חֹוְלִצים  ְולֹא  ד:  ְמֻעּמָ א  ֶאּלָ ְקִריָעה  ְוֵאין  ים.  לֹשִׁ ׁשְ ְלַאַחר  ּוְמַאֶחה 
ָאסּור  ָאֵבל  ׁשֶ ִראׁשֹוָנה,  ְסעּוָדה  ַמְבִרין.  ְולֹא  ְמֻגּלֹות:  ְוִכְתֵפיֶהן  רֹועֹוֵתיֶהן  ּזְ ׁשֶ ֵתף,  ּכָ
א ְקרֹוָביו  ל ִעיר, ּוַבּמֹוֵעד ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ּלֹו, ּוְרִגיִלים ְלַהְברֹותֹו ּבִ ֶ ֶלֱאֹכל ִמּשׁ
יתֹו ֵאין ַמְבִרין  תֹוְך ּבֵ א ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹות. ַוֲאִפּלּו ּבְ יתֹו: ְוֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ תֹוְך ּבֵ ּבְ
ּבֹו  ס  ּגַ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ּוִמי  ְקרֹוָביו  ל  ּכָ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ְרִגיִלין  ׁשֶ פּויֹות,  ּכְ ִמּטֹות  ַעל  אֹותֹו 
א ַעל ִמּטֹות ְזקּופֹות: ְוֵאין  פּוָיה ָלָאֶרץ, ּוַבּמֹוֵעד ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ ה ּכְ ֶלֱאֹכל ִעּמֹו ַעל ִמּטָ
ִמין  בֹוד: ְולֹא ְבִאְסקּוְטָלא. ּכְ ֶרְך ּכָ ַטְבָלא. ּדֶ עּוָדה ְלֵבית ָהָאֵבל: לֹא ּבְ מֹוִליִכין. ַהּסְ
ן  ּכֵ ֶסף, ׁשֶ ל ּכֶ י ְקָעָרה ׁשֶ ַמְעּתִ ל ְזכּוִכית. ַוֲאִני ׁשָ ל ָזָהב אֹו ׁשֶ ֶסף אֹו ׁשֶ ל ּכֶ ְלָחן ָקָטן ׁשֶ ׁשֻ
ׁש  ְלַבּיֵ ּלֹא  ׁשֶ ְקלּוָפה.  ֲעָרָבה  ל  ׁשֶ ין.  ְבַסּלִ א  ֶאּלָ שקודיל”א:  ִלְקָעָרה  קֹוִרין  ַלַע”ז  ּבְ

ּפּטִרים,  ָנה ְטיֹטם ַהּכִ ָ ְמִליֵיל יֹטֵמר, רֹיׁש ַהּשׁ ּיַ

ֶטה  ְכִיְיֵרי  לֹי  יֹטְמִרים,  ַטֲחָכִמים  ְרָיִלים.  ּכָ

ְרָיִלים, רֹיׁש  י ֲעֶצֶרת ּכָ ְטלֹי ְכִיְיֵרי ֶטה, ֶיּלָ

ת: ז ֵיין קֹטְרִעין  ּיָ ׁשַ ּכְ ּפּטִרים  ְטיֹטם ַהּכִ ָנה  ָ ַהּשׁ

ל  ׁשֶ י ְקרֹטָייט  ֶיּלָ ַמְיִרין,  ְטֵיין  ְטלֹי חֹטְלִצין, 

ְטקּטָפה.  ה  ִמּטָ ַעל  י  ֶיּלָ ַמְיִרין  ְטֵיין  ֵמת, 

ְטלֹי  ַטְיָלי  ּיְ לֹי  ָהֵיֶיל  ְלֵיית  מֹטִליִכין  ֵיין 

ְטֵיין  ים.  ְיַסּלִ י  ֶיּלָ ְיָקנֹטן,  ְטלֹי  ְיִיְסקּטְטָלי 

ּמֹטֵעי, ֲיָיל עֹטְמִיין  ת ֲיֵיִלים ּיַ ְרּכַ יֹטְמִרים ּיִ

רע"י
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ְלַהְברֹות  ִאין  ּבָ ׁשֶ ים  ָהֲעִנּיִ
ַטְבָלא  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ
ְוִאְסקּוְטָלא: ּופֹוְטִרין ֶאת 
ָלֶהם  נֹוְתִנים  ים.  ָהַרּבִ
ֵאין  ח  ד:  ִמּיָ ֵליֵלְך  ְרׁשּות 
ל  ׁשֶ ה.  ּטָ ַהּמִ ֶאת  יִחין  ַמּנִ
ּמֹוֵעד:  ּבַ ְרחֹוב.  ּבָ ֵמת: 
ֹחל,  ּבְ ֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם. 
ָמת  ַוּתָ כ(  ר  ִמְדּבָ )ּבַ ְכִתיב  ּדִ
ם,  ׁשָ ֵבר  ּקָ ַוּתִ ִמְרָים  ם  ׁשָ
ְקבּוָרה:  ְלִמיָתה  ָסמּוְך 
ף  ּכַ קֹות  ְמַסּפְ חֹות.  ְמַטּפְ
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ף:  ּכַ ֶאל 
ֲהָלָכה  ְוֵאין  כו’.  אֹוֵמר 
ה  ָ ְוִאּשׁ ט  ְמעֹון:  ׁשִ י  ַרּבִ ּכְ
ְכִתיב  ּוִמּדִ ִקיָנה.  ְרעּוָתּה 
ִקיָנה,  ַאְלָמא  ְדָנה,  ְוַלּמֵ
ּה  ַוֲחֶבְרּתָ אֹוֶמֶרת  ַאַחת 
ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  עֹוָנה: 
ָלֶנַצח.  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ אֹוֵמר 

ְמָעה.  ּדִ ְוֵאין  ִמיָתה  ֵאין  ׁשֶ יָרה,  ׁשִ עֹונֹות  ן  ְוֻכּלָ ֶות,  ַהּמָ ֶאת  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ע  ַבּלַ ּיְ ׁשֶ
טֹוב[: ם ּבְ ָדָבר ָרע ]ָלֵכן ָרָאה ְלַסּיֵ ֲעֹמד ּבְ ּום ַאל ּתַ ְוָנְקִטיַנן ְלַהאי ְקָרא ָהָכא, ִמּשׁ

ימרי

ים:  ָהַרּיִ ֶית  ּטפֹטְטִרין  ּטְמַנֲחִמין  ׁשּטָרה   ּיְ

ּלֹי  ׁשֶ ְרחֹטי,  ּיָ ה  ּטָ ַהּמִ ֶית  יִחין  ַמּנִ ֵיין  ח 

ים ְלעֹטָלם,  ל ָנׁשִ י ְטלֹי ׁשֶ יל ֶית ַהֶהְסּפֵ ְלַהְרּיִ

ּמֹטֵעי ְמַעּנֹטת, ֲיָיל לֹי  ים ּיַ יֹטי. ָנׁשִ ֵני ַהּכָ ִמּפְ

מּטכֹטת  ַהּסְ יֹטֵמר,  ָמֵעיל  ִיׁשְ י  ַרּיִ חֹטת.  ְמַטּפְ

ה  ֲחֻנּכָ ים, ּיַ י ֳחָיׁשִ ָריׁשֵ חֹטת: ט ּיְ ה, ְמַטּפְ ּטָ ַלּמִ

ּטָיֶטה,  ֶטה  ּיָ חֹטת  ּטְמַטּפְ ְמַעּנֹטת,  ּטְיפּטִרים, 

ְמַעּנֹטת  ת לֹי  ַהּמֵ ר  ִנְקּיַ ְמקֹטְננֹטת.  ֲיָיל לֹי 

עֹטנֹטת  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִעּנּטי,  ֵייֶטהּט  חֹטת.  ְמַטּפְ ְטלֹי 

עֹטנֹטת  ן  ְטֻכּלָ ֶרת  ְמַיּיֶ ַיַחת  ׁשֶ ִקיָנה,  ֶיָחת.  ּכְ

ְיָנה ְיֹנֵתיֶכם  ֱיַמר )ירמיה ט(, ְטַלּמֵ ּנֶ ַיֲחֶריָה, ׁשֶ

ה ְרעּטָתּה ִקיָנה. ֲיָיל ֶלָעִתיי ָלֹיי  ָ ֶנִהי, ְטִיּשׁ

ָלֶנַצח,  ֶטת  ַהּמָ ע  ּלַ ּיִ כה(,  )ישעיה  יֹטֵמר  הּטי 

ִנים ְטיֹט':  ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּטָמָחה ה' ֱילִֹהים ּיִ

באכילה  אסור 
אין  הני  ובשתיה. 
נוהגין באבל דקא חשיב 
נמי איסורים שנוהגין בו 
באבל  דנהיגי  מהני  לבד 
ונעילה  סיכה  רחיצה 

כו': ואסור לקרות בתורה כו’. דכתיב בהו משמחי לב: 

רש"י

רע"י

 תענית דף ל
נֹטֲהיֹטת  ָיֵיל  ּיְ ַהּנֹטֲהיֹטת  ִמְצֹטת  ל  ּכׇ ָנן  ַרּיָ נּט  ּתָ

ה ּטְיִסיָכה  ִתּיָ ֲיִכיָלה ּטִיׁשְ ָיי, ָיסּטר ּיַ ָעה ּיְ ִתׁשְ ּיְ

ְטָיסּטר  ה.  ּטָ ַהּמִ ִמיׁש  ּטְיַתׁשְ ל  ְנּיָ ַהּסַ ּטִיְנִעיַלת 

נֹטת ְטִלׁשְ תּטִיים  ּטַיּכְ ִייִיים  ּנְ ּיַ ּתֹטָרה  ּיַ ִלְקרֹטת 



לתשעה באב לילישראלחק

יֹטת,  ְיָרׁש ּטָיֲהָלכֹטת ּטָיַיּיָ ְלמּטי ּטַיּמִ ּתַ ָנה ּיַ ׁשְ ּמִ ּיַ

ִלְקרֹטת  ָרִייל  ֵיינֹט  ׁשֶ ָמקֹטם  ּיְ הּטי  קֹטֵרי  ֲיָיל 

ְטקֹטֵרי  נֹטת,  ִלׁשְ ָרִייל  ֵיינֹט  ׁשֶ ָמקֹטם  ּיְ ְטׁשֹטֶנה 

ִיְרְמָיה,  ּיְ ׁשֶ ָהָרִעים  ּטִיְיָיִרים  ִיּיֹטי  ּיְ ִקינֹטת  ּיַ

ֱיַמר  ּנֶ ׁשֶ ּטם  ִמּשׁ ֵטִלין,  ּיְ ן  ַרּיָ ית  ּיֵ ל  ׁשֶ ְטִתינֹטקֹטת 

י ְיהּטָיה יֹטֵמר  ֵחי ֵלי'. ַרּיִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּטֵיי ה' ְיׁשָ 'ּפִ

ֵיינֹט  ָמקֹטם ׁשֶ ֵיינֹט ָרִייל ִלְקרֹטת ְטֵיינֹט ׁשֹטֶנה ּיְ ָמקֹטם ׁשֶ ַיף ֵיינֹט קֹטֵרי ּיְ

ָהָרִעים  ּטִיְיָיִרים  ּטְיִקינֹטת  ִיּיֹטי  ּיְ הּטי  קֹטֵרי  ֲיָיל  נֹטת,  ִלׁשְ ָרִייל 

ּקּטֵיי  ֱיַמר ּפִ ּנֶ ּטם ׁשֶ ֵטִלים ּיֹט, ִמּשׁ ן ּיְ ית ַרּיָ ל ּיֵ ִיְרְמָיהּט, ְטִתינֹטקֹטת ׁשֶ ּיְ ׁשֶ

ָהָיה  ְך  ּכָ ַרי,  ָיַמר  ְיהּטָיה  ַרי  ָיַמר  )טכט'(.  ֵלי'  ֵחי  ּמְ ְמׂשַ ִרים  ְיׁשָ ה' 

ָיי ְמִייִיין לֹט  ּיְ ָעה  ׁשְ ּתִ י ִייְלַעיי, ֶעֶרי  ַרּיִ ּיְ ְיהּטָיה  י  ַרּיִ ל  ׁשֶ ִמְנָהיֹט 

ּנּטר ְלִכיַרִיים ְטיֹטֵכל ְטׁשֹטֶתה ָעֶליָה ִקיתֹטן  ין ּתַ י ּיֵ ֶמַלח ְטיֹטׁשֵ ת ֲחֵרָיה ּיְ ּפַ

ֲהיּט  ּנָ ׁשֶ ָמקֹטם  ָהָתם,  ַנן  ּתְ ְלָפָניט.  ל  מּטּטָ תֹט  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְטיֹטֶמה  ַמִים  ל  ׁשֶ

ּלֹי ַלֲעׂשֹטת ֵיין  ֲהיּט ׁשֶ ּנָ ין ָמקֹטם ׁשֶ ָיי עֹטׂשִ ָעה ּיְ ִתׁשְ ַלֲעׂשֹטת ְמָליָכה ּיְ

ְמִליֵיל  ן ּיַ ְמעֹטן ּיֶ ן ׁשִ ֵטִלים, ַרּיָ ְלִמיֵיי ֲחָכִמים ּיְ ין ּטְיׇכל ָמקֹטם ּתַ עֹטׂשִ

ְנָיי ַנִמי ָהִכי,  ַתְלִמיי ָחָכם. ּתַ ל ָיָים ַעְצמֹט ּכְ ה ּכָ יֹטֵמר ְלעֹטָלם ַיֲעׂשֶ

ַתְלִמיי  ּכְ ַעְצמֹט  ָיָים  ה  ַיֲעׂשֶ ְלעֹטָלם  יֹטֵמר  ְמִליֵיל  ּיַ ן  ּיֶ ְמעֹטן  ׁשִ ן  ַרּיָ

ל  ּכָ ְמִליֵיל יֹטֵמר  ּיַ ן  ּיֶ ְמעֹטן  ׁשִ ן  ַרּיָ ְך,  ִייּיָ ְנָיי  ּתַ ה.  ְתַעּנֶ ּיִ ׁשֶ ֵיי  ּכְ ָחָכם 

ּפּטִרים,  יֹטם ַהּכִ ִייּלּט יֹטֵכל ְטׁשֹטֶתה ּיְ ָיי ּכְ ָעה ּיְ ִתׁשְ ָהיֹטֵכל ְטׁשֹטֶתה ּיְ

ָיי ֵיינֹט רֹטֶיה ִסיַמן  ָעה ּיְ ִתׁשְ ה ְמָליָכה ּיְ ל ָהעֹטׂשֶ י ֲעִקיָיי יֹטֵמר ּכָ ַרּיִ

ָיי  ָעה ּיְ ִתׁשְ ה ְמָליָכה ּיְ ל ָהעֹטׂשֶ ָרָכה ְלעֹטָלם, ַטֲחָכִמים יֹטְמִרים ּכָ ּיְ

ְמחּט ֶית  ֱיַמר 'ׂשִ ּנֶ ְמָחָתּה ׁשֶ ׂשִ ַלִים ֵיינֹט רֹטֶיה ּיְ ל ַעל ְירּטׁשָ ְטֵיינֹט ִמְתַיּיֵ

ִלים   ְתַיּיְ ַהּמִ ל  ּכָ ָמׂשֹטׂש  ּה  ִיּתָ יׂשּט  ׂשִ ֹיֲהֶייָה  ל  ּכָ ָיּה  ְטִיילּט  ים  ַלִ ְירּטׁשָ

רגיל  שאינו  במקום 
דלא  דכיון  לקרות. 
ידע אית ליה צערא: בין 
תנור לכיריים. מקום 
אינו  שבבית:  מנוול 
ברכה.  סימן  רואה 

מאותה מלאכה:

רש"י
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ואם רוצה ללמוד גמ' מהסדר המכוון לאותו יום יוסיף כדלהלן:

לת”ב שחל ביום א' גמ' מסדר זרעים:

ברכות דך ג.

ְיָלה,  ָמרֹטת ָהֵטי ַהּלַ לֹשׁ ִמׁשְ ַרי, ׁשָ ֵמיּה ּיְ ְ מּטֵיל ִמּשׁ ר ׁשְ ָיַמר ַרי ִיְצָחק ּיַ

ֲיִרי ְטיֹטֵמר  רּטְך הּטי ְטׁשֹטֵיי ּכַ יֹטׁש ּיָ י ַהּקָ ָמר יֹטׁשֵ ָמר ּטִמׁשְ ל ִמׁשְ ְטַעל ּכָ

ַני ְלֵיין  י ֶית ֵהיָכִלי ְטִהְיֵליִתי ֶית ּיָ ַרְפּתִ יִתי ְטׂשָ י ֶית ּיֵ ֶהֱחַרְיּתִ יֹטי ׁשֶ

ֶרְך  ּיֶ ְך ּיַ ַעם ַיַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ י יֹטֵסי, ּפַ ְנָיי ָיַמר ַרּיִ יּטּמֹטת ָהעֹטָלם. ּתַ

הּט  ֵיִלּיָ י  ּיָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַלִים  ְירּטׁשָ ֵמחּטְריֹטת  ַיַחת  ה  ְלחּטְרּיָ י  ְטִנְכַנְסּתִ

י  ה טּט, ְטָיַמְרּתִ חּטְרּיָ ַמְעּתָ ּיְ ִני ָמה קֹטל ׁשָ ָטכּטר ַלּטֹטי )טכט'(, ְטָיַמר ִלי ּיְ

ֶית  י  ֶהֱחַרְיּתִ ׁשֶ יֹטי  ְטיֹטֶמֶרת  יֹטָנה  ּכְ ַנֶהֶמת  ּמְ ׁשֶ קֹטל  ת  ּיַ י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹט 

ַני ְלֵיין ָהיּטּמֹטת, ְטָיַמר ִלי  י ֶית ֵהיָכִלי ְטִהְיֵליִתי ֶית ּיָ ַרְפּתִ יִתי ְטׂשָ ּיֵ

ָכל יֹטם ָטיֹטם  י ּיְ ְך ֶיּלָ ְלַיי יֹטֶמֶרת ּכָ ָעה טֹט ּיִ ָך לֹי ׁשָ י רֹיׁשְ יָך ְטַחּיֵ ַחּיֶ

ְך: ָעִמים יֹטֶמֶרת ּכָ לֹשׁ ּפְ ׁשָ

בשר  האוכל  כל 
בתשעה  יין  ושותה 
הכתוב  עליו  באב 
עונותם  ותהי  אומר 
על עצמותם. בתשעה 
בסעודה  כלומר  באב 

המפסיק בה: 

רש"י

ַלִים  ל ַעל ְירּטׁשָ ְתַיּיֵ ל ַהּמִ ין ָיְמרּט ּכָ ָעֶליָה', ִמּכָ

ַעל  ל  ִמְתַיּיֵ ֵיינֹט  ְטׁשֶ ְמָחָתּה  ׂשִ ּיְ ְטרֹטֶיה  טֹטֶכה 

ָנֵמי  ְנָיי  )ּתַ ְמָחָתּה  ׂשִ ּיְ רֹטֶיה  ֵיינֹט  ַלִים  ְירּטׁשָ

ָעה  ִתׁשְ ּיְ ַיִין  ְטׁשֹטֶתה  ר  ׂשָ ּיָ ָהיֹטֵכל  ְטָכל  ָהִכי( 

ַעל  ֲעֹטנֹטָתם  ִהי  'ַטּתְ יֹטֵמר  תּטי  ַהּכָ ָעָליט  ָיי  ּיְ

ַעְצמֹטָתם':
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רש"י

לת”ב שחל ביום ג' גמ' מסדר נשים:

גיטין דך נז:

צֹין ִטְיָחה'  ְינּט ּכְ י ָעֶליָך ֹהַרְינּט ׇכל ַהּיֹטם ֶנְחׁשַ 'ּכִ
ֶניָה  ּיָ ְיָעה  ְטׁשִ ה  ָ ִיּשׁ טֹט  ָיַמר  ְיהּטָיה  ]ְט[ַרי 
ֵליּה  ָיְמרּט  ֵקיָסר,  ּיְ יּה  ְלַקּמֵ י  ְלַקּמָ ַיְתיּטהּט 
ּתֹטָרה  תּטי ּיַ ַלח ַלֲעיֹטַית ּכטָכִיים ָיַמר ְלהּט ּכָ ּפְ
ַיְתיּטהּט  ְטַקְטלּטהּט.  קּטהּט  ַיּפְ ֱילֶֹהיָך'  ה'  'ָיֹנִכי 
ַלח ַלֲעיֹטַית  ֵקיָסר, ָיְמרּט ֵליּה ּפְ יּה ּיְ ְך ְלַקּמֵ ְלִייּיָ
ָני  ּתֹטָרה לֹי ִיְהֶיה ְלָך ֱילִֹהים ֲיֵחִרים ַעל ּפָ תּטי ּיַ ּכטָכִיים ָיַמר ְלהּט ּכָ
ַלח ַלֲעיֹטַית ּכטָכִיים,  ְך ָיְמרּט ֵליּה ּפְ קּטהּט ְטַקְטלּטהּט. ַיְתיּטהּט ְלִייּיָ ַיּפְ
ְטַקְטלּטהּט.  קּטהּט  ַיּפְ ׇיֳחָרם',  ֵלילִֹהים  'טֹטֵיַח  ּתֹטָרה  ּיַ תּטי  ּכָ ְלהּט  ָיַמר 
תּטי  ּכָ ְלהּט  ָיַמר  ּכטָכִיים  ַלֲעיֹטַית  ַלח  ּפְ ֵליּה  ָיְמרּט  ְך  ְלִייּיָ ַיְתיּטהּט 
ְך  קּטהּט ְטַקְטלּטהּט. ַיְתיּטהּט ְלִייּיָ ֲחֶטה ְלֵיל ַיֵחר ַיּפְ ּתַ ּתֹטָרה לֹי ִתׁשְ ּיַ
ַמע  'ׁשְ ּתֹטָרה  ּיַ תּטי  ּכָ ְלהּט  ָיַמר  ּכטָכִיים,  ַלֲעיֹטַית  ַלח  ּפְ ֵליּה  ָיְמרּט 
ְך ָיְמרּט  קּטהּט ְטַקְטלּטהּט. ַיְתיּטהּט ְלִייּיָ ָרֵיל ה' ֱילֵֹהינּט ה' ֶיָחי', ַיּפְ ִיׂשְ
ַהּיֹטם  'ְטָיַיְעּתָ  ּתֹטָרה  ּיַ תּטי  ּכָ ְלהּט  ָיַמר  ּכטָכִיים,  ַלֲעיֹטַית  ַלח  ּפְ ֵליּה 
ָהָיֶרץ  ְטַעל  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּיַ י ה' הּטי ָהֱילִֹהים  ּכִ ְלָיֶיָך  יֹטָת ֶיל  ַטֲהׁשֵ
ַלח  ְך ָיְמרּט ֵליּה ּפְ קּטהּט ְטַקְטלּטהּט. ַיְתיּטהּט ְלִייּיָ ַחת ֵיין עֹטי' ַיּפְ ִמּתָ
ּתֹטָרה 'ֶית ה' ֶהֱיַמְרּתָ ְטיֹט' ַטה'  תּטי ּיַ ַלֲעיֹטַית ּכטָכִיים, ָיַמר ְלהּט ּכָ
ֵיין ָינּט ַמֲעִייִרין  רּטְך הּטי ׁשֶ יֹטׁש ּיָ ְענּט ְלַהּקָ ּיַ ָיר ִנׁשְ ֶהֱיִמיְרָך ַהּיֹטם' ּכְ
ה  יּטּמָ ּיְ יֹטָתנּט  ַמֲעִייר  ֵיין  ׁשֶ ָלנּט  ע  ּיַ ִנׁשְ הּטי  ְטַיף  ַיֵחר  ֵיל  ּיְ יֹטתֹט 
י ֵהיִכי  ְקֵליּה ּכִ ְנָקי ּטְיִחין ְטׁשָ ּפַ י ָלְך ּיּטׁשְ ּיֵ ַיֶחֶרת, ָיַמר ֵליּה ֵקיָסר ִייׁשְ
י, ָיַמר ֵליּה ֲחָיל ֲעָלְך ֵקיָסר ֲחָיל  ַמְלּכָ יל ֲעֵליּה ָהְרָמָני ּיְ ֵליְמרּט ַקּיֵ ּיְ
רּטְך הּטי ַעל ַיַחת  יֹטׁש ּיָ יֹטי ַהּקָ ְך ַעל ּכְ יֹטי ַעְצְמָך ּכָ ֲעָלְך ֵקיָסר ַעל ּכְ

כל  הורגנו  אשה.  זו 
ייחדת:  האמרת.  היום: 
חותמי  גושפנקא. 
כדי  בו  טבועה  שצורתי 
שתהא נראה משתחוה לה: 
הרמנא דמלכא. שולטנות 

המלך קבל עליו לעשות:
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ִניֲהִלי  ַיֲהיּטהּט  יּה  ִייּמֵ ְלהּט  ָיְמָרה  ְלִמיְקְטֵליּה  קּטהּט  ַיּפְ ה,  ְטַכּמָ ה  ּמָ ּכַ
ֲיִייֶכם  ְלַיְיָרָהם  ְטִיְמרּט  ְלכּט  ַניי,  ּיָ לֹט,  ָיְמָרה  י,  ּפּטְרּתָ ֵקיּה  ְ ְטִייַנּשׁ
חֹטת. ַיף ִהיי ָעְלָתה  ְיָעה ִמְטּיְ י ׁשִ ַח ֶיָחי ַטֲיִני ָעַקְיּתִ ה ָעַקְיּתָ ִמְטּיֵ ַיּתָ

ֵמָחה': ִנים ׂשְ ת קֹטל ְטָיְמָרה 'ֵים ַהּיָ י ְטָנְפָלה ּטֵמָתה ָיְצָתה ּיַ ַלּיַ

לת”ב שחל ביום ה' גמ' מסדר קדשים:

מנחות דך נג:

ְמָציֹט  ׁש  ְקּיָ ַהּמִ ית  ּיֵ ָחַרי  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּיְ ִיְצָחק,  י''ר 

ׁש,  ְקּיָ ַהּמִ ֵיית  ּיְ עֹטֵמי  ָהָיה  ׁשֶ ְלַיְיָרָהם  הקי''ה 

ֵייִתי' )ירמיה יי, טט(, ָיַמר לֹט  ָיַמר לֹט 'ֶמה ִליִייִיי ּיְ

ֶניָך ָחְטיּט ְטָילּט, ָיַמר  יִתי. י"ל ּיָ ַני ּיָ ַעל ִעְסֵקי ּיָ

ָתה'.  ׁשֹטֵיי ָחְטיּט, י"ל 'ֲעׂשֹטָתּה ַהְמִטּמָ י ּיְ ּמָ לֹט ׁשֶ

ים'. ]י"ל[  י ִמעּטָטן ָחְטיּט, י"ל 'ָהַרּיִ ּמָ ָיַמר לֹט ׁשֶ

ר  'ּטְיׂשַ י"ל  ִמיָלה,  ִרית  ּיְ ]ָלֶהם[  ִלְטּכֹר  ְלָך  ָהָיה 

ְנּתָ ָלֶהם  י ִים ִהְמּתַ ּמָ קֹטֶיׁש ַיַעְירּט ֵמָעֶליָך', י"ל ׁשֶ

ֲעלִֹטי'.  י ָרָעֵתִכי ָיט ּתַ ְתׁשּטָיה, י"ל 'ּכִ ָהיּט חֹטְטִרין ּיִ

יַח ָיָייט ַעל רֹיׁשֹט ְטָהָיה צֹטֵעק ּטיֹטֶכה טי"ל  י ִהּנִ ִמּיָ

ת קֹטל  ָנה, ָיְצָתה ּיַ ּקָ לֹטם ֵיין ָלֶהם ּתַ י ַחס ְטׁשָ ּמָ ׁשֶ

ֵמְך'  ְטָיְמָרה לֹט 'ַטִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַיר ָקָרי ה' ׁשְ

ַיֲחִריָתן  ָרֵיל  ִיׂשְ ַיף  סֹטפֹט  ּיְ ַיֲחִריתֹט  טּט  ַטִית  ָמה 

ָרֵיל  ִיׂשְ לּט  ִנְמׁשְ ה  ָלּמָ יֹטָחָנן  ְטי"ר  )טכט'(.  סֹטָפן  ּיְ

ָרֵיל  ִתיָתה ַיף ִיׂשְ י ע''י ּכְ ְמנֹט ֶיּלָ ְלַטִית לֹטַמר ָלְך ָמה ַטִית ֵיינֹט מֹטִציי ׁשַ

י ע''י ִיּסּטִרין: ֵיין חֹטְטִרין ְלמּטָטי ֶיּלָ

המזימתה.  עשותה 
במזיד  מעשיהם  כל 
יעברו  ובכוונה: 
שהעבירו  מעליך. 
כי  מילה:  מעליהם 
תעלוזי.  אז  רעתיכי 
מחזיקין  עליצותם  בשעת 
יותר ברעתם ולא חוזרין 
סמוך  רענן.  זית  בהן: 
לההוא קרא דמה לידידי: 
בסופו.  אחריתו  זית 
שנטעו עכשיו ואינו טוען 
כך  ואחר  גדול  זמן  עד 
טוען פירות הרבה לישנא 
מתבשל  שאין  אחרינא 
מעט מעט כשאר אילנות 

אלא בסופו כולן יחד: 

רש"י
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ארץ  לבני  בבל  בני  להם  שלחו 
לנו  לבכות  ראוי  לנו  הקודש, 
חורבן  על  הספד,  לעשות  ראוי 
בין  שנתפזרנו  על  אלקינו,  בית 
העמים, ויש לנו לפתוח ההספד 
שרבון  ביתא  האלפא  ולפרש 
העולם שלח להספד חורבן ביתו 

)היינו מגילת איכה(.

הקודש,  ארץ  בני  להם  שלחו 
נתפזרתם  שאתם  היא  אמת 
לארץ  מחוץ  ואתם  העמים  בין 
לבכות  לכם  וראוי  הקדושה 
שיצאתם  עצמכם,  ועל  עליכם 
היוצא  כעבד  לחושך,  מאור 
לנו  יש  לנו  אבל  אדונו,  מבית 
ולנו  הספד,  ולעשות  לבכות 
ההספד!  ספר  הקב”ה  שלח 
מבני  ואנו  המלכה  בני  שאנו 
אדון  כבוד  ויודעים  ביתה 
העולם, לנו ראוי לבכות ולפרש 
ואנו  ביתות!  האלפא  אלו 
והעינים  ואם,  אב  בלא  יתומים 
של  ביתה  לכותל  מסתכלות 
אמנו - והנה נחרב - ולא מצאנו 
אותנו  מינקת  שהיתה  אותה, 
הראשונים  בימים  יום  בכל 
מנחמת  והיתה  שלה,  המבחר 

יייטר

טטהר

 זוהר חדש איכה נג: - נד.
ַאְרָעא  ִלְבֵני  ָבֶבל  ֵני  ּבְ ְלהּו  ְלחּו  ׁשָ
ָיאּות  ָלן  י,  ְלִמְבּכֵ ָיאּות  ָלן  א,  יׁשָ ַקּדִ
ית ֱאָלָהָנא,  ן ּבֵ ָדא ַעל חּוְרּבַ ד ֶהְסּפֵ ְלֶמְעּבַ
ְוִאית ָלן  יֵני ַעְמַמָיא,  ּבֵ ְרָנא  ּדַ ִאְתּבַ ּדְ ְוַעל 
ַאְלָפ''א  א  ּוְלָפְרׁשָ יָדא,  ֶהְסּפֵ ח  ְלִמיְפּתַ
יָדא  ְלֶהְסּפֵ ַעְלָמא  ָמאֵרי  ַלח  ׁשָ ּדְ יָתא,  ּבֵ

יֵתיּה.  ן ּבֵ חּוְרּבַ ּדְ

ָיאּות  א,  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ֵני  ּבְ ְלהּו  ְלחּו  ׁשָ
ַעְמַמָיא,  יֵני  ּבֵ ְרּתּון  ּדַ ִאְתּבַ ַאּתּון  ּדְ
ְוָיאּות  א,  יׁשָ ַקּדִ ֵמַאְרָעא  ְלַבר  ְוַאּתּון 
ְרַמְייכּו,  ּגַ ְוַעל  ֲעַלְייכּו  י  ְלִמְבּכֵ ְלכּו 
ַעְבָדא  ּכְ ַלֲחׁשֹוָכא,  ִמְנהֹוָרא  ְנַפְקּתּון  ּדִ
ָלן  ִאית  ֲאַנן  ֲאָבל  ָמאֵריּה.  י  ִמּבֵ ָנֵפיק  ּדְ
ר  ּדַ ׁשַ ְוָלן  יָדא,  ֶהְסּפֵ ד  ּוְלֶמְעּבַ י  ְלִמְבּכֵ
יָדא,  ְדֶהְסּפֵ ִסְפָרא  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ֵני  ִמּבְ ַוֲאַנן  ַמְטרֹוִניָתא,  ּדְ ָנָהא  ּבְ ֲאַנן  ּדַ
ָעְלָמא.  ָמאֵרי  ּדְ ְיָקָרא  ְוָיְדִעין  ֵביָתּה, 
ִאינּון  א  ּוְלָפְרׁשָ י,  ְלִמְבּכֵ ָיאּות  ְוָלן 
א  ָלא ַאּבָ יִתי''ן. ַוֲאַנן ַיְתִמין ּבְ ַאְלָפ''א ּבֵ
ִלין ַעְייִנין ְלכֹוְתֵלי ֵביָתא  ּכְ א, ּוִמְסּתַ ְוִאּמָ
ְחָנא  ּכַ ַאׁשְ ְוָלא  ִאְתָחַרב,  ְוָהא  ָנא,  ִאיּמָ ּדְ
יֹוִמין  ּבְ יֹוָמא,  ָכל  ּבְ ָלן  ַיְנָקא  ֲהַות  ּדַ ָלּה. 
יָלּה. ַוֲהֵוית ְנִחיַמת  ירּו ּדִ ּפִ ָמִאין, ִמׁשַ ַקּדְ
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ִלְבָרּה.  א  ִאּמָ ּכְ ָנא,  ִלּבָ ַעל  ֶלת  ּוְמַמּלֶ ָלן, 
ר  ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר )ישעיה סו(  ּכְ
ָלן  ּכְ ִאְסּתַ א  ּתָ ְוַהׁשְ ְוגו'.  ַנֲחֶמּנּו  ּתְ ִאּמֹו 
מֹוָתָבא  ית  ּבֵ ַוֲאַתר  ְסַטר,  ְלָכל  ַעְייִנין 
ל, ְוָהא ִאְתָחַרב. ְנַבַטׁש  ְלּבֵ ָנא ִאְתּבַ ִאיּמָ ּדְ
ַמאן  ּומֹוָתָבּה.  ֵביָתא  ְלכֹוְתֵלי  א  ֵריׁשָ
ְוָיֵגין  ָנא,  ִלּבָ ַעל  ל  ְיַמּלֵ ּוַמאן  ָלן,  ְיַנֵחם 
י  א. ַכד ֲהֵויָנן ָחָטאן ַקּמֵ י ַמְלּכָ ֲעָלָנא ַקּמֵ
ָלן,  ְלַאְלָקָאה  ְרצּוָעא  ְוָסֵליק  ֲאבּוָנא, 
ֶלת ַמְלִקּיּוָתא  ּוְמַקּבֶ ן,  ִאיִהי ָקְייַמת ְלַקּמָ
ָמה ְדַאּתְ  ִגין ַלֲאָגָנא ֲעָלָנא. ּכְ א, ּבְ ְדַמְלּכָ
ֵעינּו  ׁשָ ִמּפְ ְמֹחָלל  ְוהּוא  נג(  )שם  ָאַמר 
א  ִנְרּפָ ּוַבֲחֻבָרתֹו  וגו'  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו  א  ְמֻדּכָ
ַווי  ַווי.  ָלן,  ֵלית  א  ִאיּמָ א  ּתָ ְוַהׁשְ ָלנּו. 
ָיאּות  ָלן  י,  ְלִמְבּכֵ ָיאּות  ָלן  ְלכּו.  ַווי  ָלן, 
ין  ִמיּלִ ִאינּון  ְלָפְתָרא  ָיאּות  ָלן  ד,  ְלִמְסּפֵ
ָיְדִעין  ּדְ ְלִאינּון  ְלהּו,  ְלאֹוָדָעא  ְמִרירּו,  ּדִ

יָדא. ֶהְסּפֵ ין ּדְ י ִמּלִ ְלִמְבּכֵ

ָנא,  ִאיּמָ ּדְ ַעְרָסא  י  ְלַגּבֵ יֹוָמא  ָכל  ּבְ ִנְקַרב 
ֵלית  ֲעָלּה,  ַאל  ִנׁשְ ן.  ּמָ ּתַ ָלּה  ח  ּכַ ִנׁשְ ְוָלא 
ַאל ְלַעְרָסא ִדיָלּה,  ח ֲעָלן. ִנׁשְ ּגַ ַיׁשְ ַמאן ּדְ
ָנְפַלת.  ְלכּוְרְסָייא,  ַאל  ִנׁשְ ָלא.  ְלּבְ ִאְתּבַ
ִאינּון  אֹוָמָאן  יָלּה,  ּדִ ְלֵהיָכִלין  ַאל  ִנׁשְ
ימּו  ַאל ְלַעְפָרא, ְרׁשִ ָלא ָיְדִעין ִמיָנּה. ִנׁשְ ּדְ
ַאל ְלִאיְגָרא, ָהא  ן. ִנׁשְ ּמָ ִעְקְבָתא ֵלית ּתַ ּדְ
ה  ְמַבּכָ ָיְתָבה  ן  ַתּמָ ּדְ ָלן,  ָאֵתיב  ִאיְגָרא 

אותנו ומדברת על לבנו כמו אם 
אשר  כאיש  שנאמר  כמו  לבנה, 
העינים  ועתה  תנחמנו,  אמו 
בית  ומקום  צד  לכל  מסתכלות 
מושבה של אמנו נתבלבל והנה 
בכותלי  ראשינו  נכה  נחרב, 
ביתה ומושבה! מי ינחם אותנו! 
עלינו  ויגן  לבנו  על  ידבר  ומי 
חוטאים  כשהיינו  המלך!  לפני 
השוט  את  והרים  אבינו  לפני 
להכות אותנו היא עמדה לפנינו 
המלך  של  ההכאה  ומקבלת 
שנאמר  כמו  עלינו,  להגן  כדי 
מדוכא  מפשעינו  מחולל  והוא 
נרפא  ובחברותו  וגו'  מעונותינו 
אוי  אם,  לנו  אין  ועתה  לנו, 
ראוי  לנו  לכם!  אוי  לנו!  אוי 
לבכות! לנו ראוי להספיד! לנו 
ראוי לבאר אלו הדברים המרים, 
היודעים  לאותם  להם  להודיע 
ההספד.  דבר  את  לבכות 

קרבים אנו בכל יום למטתה של 
אותה  מוצאים  אנו  ואין  אמנו 
שמה! אנו שואלים עליה ואין מי 
שיביט עלינו, נשאל את מטתה! 
נשאל  מבולבלת!  היא  והרי 
את הכסא! והנהו נופל! נשאל 
נשבעים  והם  היכלותיה  את 
שאינם יודעים ממנה, נשאל את 
איננו  עקבותיה  רושם  העפר! 
והנה  הגג!  את  נשאל  שם! 
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צֹוַוַחת  ה,  ְמַבּכָ ְוָאְזַלת  ֲעָלן  ֶלת  ּוְמַייּלֶ
ְלִאיְגָרא.  ֵמִאיְגָרא  ֲעָלן,  ְמִרירּו  קֹול  ּבְ
ְך ֵאפֹוא  ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, )שם כב( ַמה ּלָ ּכְ
ַאל ְלאֹוְרִחין  ִנׁשְ ּגֹות.  ַלּגַ ְך  ּלָ ּכֻ ָעִלית  י  ּכִ
ָקל  ָמעּו  ׁשְ ּדִ ָאְמִרין  הּו  ּלְ ּכֻ ִביִלין,  ּוׁשְ
ָנָהא, ְוָלא  ה ַעל ּבְ ְמַבּכָ ה, ּדִ ְבִכּיָ ְמִרירּו ּדִ

ַקת.  ּלָ ָיְדִעין ְלָאן ִאְסּתַ

ד.  ְלִמיְסּפֵ ָיאּות  ָלן  י,  ְלִמְבּכֵ ָיאּות  ָלן 
י  ּבֵ ֲאַתר  ק  ֵ ְנַנּשׁ ַרְגָלָהא,  ּדְ ַעְפָרא  ק  ֵ ְנַנּשׁ
י  ְוִנְבּכֵ ֵהיָכָלא,  ּכֹוְתֵלי  ק  ֵ ְנַנּשׁ מֹוָתָבּה, 
ָחֵמיָנן  יָדא, ּדְ ֶהְסּפֵ ח ּבְ ְמִרירּו. ֲאַנן ִנְפּתַ ּבִ
ְוָלא  ִדיר  ּתָ י  ִנְבּכֵ ַהאי.  ל  ּכָ יֹוָמא  ָכל  ּבְ

ה ִמיָנן.  ְבִכּיָ י ְמִרירּו ּדִ ִאיְתְנׁשֵ

ֵאיָכה  א(  )איכה  ְוָאְמרּו,  ִאיְנהּו  ְתחּו  ּפָ
י  ִתיב )ישעיה כב( ּכִ ָבה ָבָדד ָהִעיר, ּכְ ָיׁשְ
י  יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה ְוגו'. ּכִ
ִריְך הּוא,  א ּבְ יֹום, ַחד יֹוָמא ִאית ְלקּוְדׁשָ
ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ִליָלא  ּכְ יּה,  ְדַנְפׁשֵ ְרִחיָמא 
ְוהּוא  יּה,  ּבֵ ִליָלן  ּכְ יֹוִמין  ית  ׁשִ יֹוִמין, 
חֹוִבין,  ַאְסִגיאּו  ּדְ ְוַעל  הּו.  ֻכּלְ ּדְ ָלָלא  ּכְ
ַעְלָמא  ְלֵבי  ְלֵעיָלא,  ְלֵעיָלא  ק  ּלַ ִאְסּתַ
ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּפּוֵלי  ׁשִ חֹות  ִמּתְ ְכֵדין  ין.  ְדַחּיִ
ְבִכָיה,  ּדִ יֹוָמא  ִדְמִרירּו,  יֹוָמא  ָקם 
ְמהּוָמה  ְדִאיְקֵרי  יֹוָמא  ַצֲעָרא,  ּדְ יֹוָמא 
ָנא,  ּכְ ַמׁשְ גֹו  ּבְ ְוָעאל  ּוְמבּוָכה,  ּוְמבּוָסה 

הגג משיב לנו שהיא יושבת שם 
והולכת  עלינו,  ומיללת  מבכה 
מגג אל גג, ומבכה וצועקת בקול 
לך  מה  שנאמר  כמו  עלינו,  מר 
איפוא כי עלית כלך לגגות, נשאל 
לדרכים ושבילים! כולם אומרים 
ששמעו קול מר של בכיה שבוכה 
על בניה ואינם יודעים איפה היא 

הלכה.

ראוי  לנו  לבכות!  ראוי  לנו 
רגליה!  עפר  ננשק  להספיד! 
ננשק  מושבה!  בית  מקום  ננשק 
אנו  מרה!  ונבכה  ההיכל  כותלי 
נפתח בהספד! מפני שאנו רואים 
תמיד,  נבכה  יום,  בכל  כך  כל 
ומרירות הבכיה לא תשכח ממנו. 

פתחו הם - בני בבל - ואמרו איכה 
יום  כי  כתוב  העיר,  בדד  ישבה 
כי  וגו',  ומבוכה  ומבוסה  מהומה 
להקב”ה  יש  אחד  יום  היינו  יום 
מכל  הכלול  נפשו  אהוב  שהוא 
כלולים  ימים  ששה  הימים,  שאר 
רמז  )היינו  כולם,  כלל  והוא  בו, 
הקדושות  הספירות  אורות  על 
שנתרבו  ועל  הקב”ה(,  שמאיר 
לבית  למעלה  נסתלק  העונות 
מתחת  אז  החיים,  של  העולם 
שולי המשכן קם היום המר - יום 
יום שנקרא   - יום הצער   - הבכיה 
)רומז  ומבוכה  ומבוסה  מהומה 
המשכן  בתוך  ונכנס   לס”א( 
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ֲאַזל  ָנא,  ּכְ ְדַמׁשְ ְוִרּבֹוָנא  ְוָסֵאיב.  יֵצי  ְוׁשֵ
ַרְך ִמּגֹו מֹוָתֵביּה ְלגֹו טּוָרא  ַוֲעַרק ְוִאְתּתָ
ָנא  ּכְ ּוַמׁשְ ָחרּוב,  ּדְ טּוָרא  ּוְלגֹו  ִדְלַבר, 
יֹוָמא  ַההּוא  ָנַחת  ְלָבַתר,  ִאְתָחַרב. 
ֵניּה,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ַאל  ׁשָ ק,  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ ָאה  ִעיּלָ
ָמאֵרי  ַעל  ח  ּגַ ְוַאׁשְ ָעאל  ִאְתָחַרב.  ְוָהא 
א  ְרִחיְמּתָ ַמְטרּוִניָתא  ָנא,  ּכְ ַמׁשְ ּדְ
ְוָכל  ְוָעְרַקת,  ָרַכת  ִאְתּתְ ְוִהיא  יּה,  ַנְפׁשֵ ּדְ
ְלִמְגֵעי,  אֵרי  ׁשָ ֵדין  ּכְ ָסִתיר.  ְנָייָנּה  ּבִ
ַתְרְנגֹוָלא  ּדְ ְנִהימּו  ּכִ ּגֹוָעא,  ַתר  ּבָ ּגֹוָעא 
)שם(  ִדְכִתיב,  הּוא  ֲהָדא  נּוְקֵביּה.  ַעל 
ִקיר,  ַתְרְנגֹוָלא.  ּכְ ְנִהימּו  ִקר,  ְמַקְרַקר 
ָעִביד  ָהָהר,  ֶאל  ְוׁשֹוַע  יָטא.  ּלִ ׁשַ ִרּבֹון 
ן  ּמָ ָעְרַקת ּתַ י טּוָרא, ּדְ ׁשֹוָעה ְוָצַווח ְלַגּבֵ
ְוָקֵרי  ָצַווח  ְוָעה  ׁשַ ָעִביד  ַמְטרּוִניָתא. 
א  ה ֵאיָכה. ֵאיָכה ְרִחיְמּתָ ְבִכּיָ ְנִהימּו ּדִ ּבִ
ֵליָמִתי,  ׁשְ ְפִניָנִתי  ׁשַ ֵאיָכה  אי,  ַנְפׁשָ ּדְ
י  ִעּמִ ִאְתַיֲחָדא  ּדְ ִדיִלי,  ְיִחיָדָתא  ֵאיָכה 
ָכל  ּבְ ָנְטָלא  ֲהִוית  ּדַ ֵאיָכה  ִיחּוָדא.  ּבְ
ִיחּוָדא,  ּדְ ַאְתָוון  ִרים  ְוֶעׂשְ ָחֵמׁש  יֹוָמא, 

א.  ְוִאְתְקִריַאת ּכֹ”ה ַעל ּדָ

ְלָאן  ָאְזַלת,  ְלָאן  י,  ִאּמִ י  ַרּתִ ּבְ ֲאָחִתי 
ָכל יֹוָמא  ְמִעין ּבְ ׁשָ ִנית ְלֵמיַהְך. ֲאַנן ּדְ ּפָ
י,  ִרּבֹוָנָנא, ָלן ָיאּות ְלִמְבּכֵ ִקְרקּוָרא ָדא ּדְ
ח  ְלִמְפּתַ ָיאּות  ָלן  ד,  ְלִמְסּפֵ ָיאּות  ָלן 

ָבה ָבָדד ְוגו'. ֵאיָכה. ֵאיָכה ָיׁשְ

של  והאדון  וטמא,  והשחית 
וגורש  וברח  הלך  המשכן 
ולהר  שמבחוץ,  להר  ממושבו 
החרב, והמשכן נחרב, לאחר כך 
ירד אותו היום העליון שנסתלק, 
נחרב!  והנה  משכנו,  על  שאל 
המשכן  אדון  על  והביט  נכנס 
שהיא המלכה אהובת נפשו והיא 
מגורשת וברחה, וכל בנינה נסתר, 
אז התחיל לגעות געיה אחר געיה 
נוקביה,  על  התרנגול  כנהימות 
ז”ש מקרקר קיר - מקרקר - שנוהם 
שליט,  רבון   - קיר   - כתרנגול 
שועה  שעושה  ההר  אל  ושוע 
ברחה  שהמלכה  ההר  אל  וצועק 
בכיה  בנהימת  וקרא  צווח  שמה, 
נפשי!  אהובת  איכה!  איכה! 
יחידה  איכה  תמתי!  יונתי  איכה 
 - ביחוד  עמי  שנתיחדה   - שלי 
יום  בכל  לוקחת  שהיתה  איכה 
כ”ה  )היינו  היחוד  אותיות  כ”ה 
שעל  ישראל(  שמע  של  אותיות 

שם זה נקראת כ”ה. 

אחתי בתי אמי אנה הלכת! אנה 
את פונה ללכת! אנו - בני בבל - 
הזה  הקרקור  יום  בכל  השומעים 
לנו  לבכות  ראוי  לנו  אדוננו,  של 
לפתח  ראוי  לנו  לספוד!  ראוי 

איכה איכה ישבה בדד וגו'.
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מטסר

מספר חרדים בהקדמה לספרו:

ֲחֵבִרים  ְהיֹות  ּבִ ר,  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
עֹוְסִקים  ”י  ּבִ ַרׁשְ ִצּיּון  ֵאֶצל  יִבים  ַמְקׁשִ
נּו  ַדְרּכֵ ּכְ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ
ִקיָדה  ּוִמּפְ ְלֵעת  ֵמֵעת  ָנה  ׁשָ ּבְ ָעִמים  ּפְ
ָצַעְקנּו  ִכינּו,  ּבָ ם  ּגַ ְבנּו  ָיׁשַ ם  ׁשָ ִלְפִקיָדה, 
ֲאגֹוֵתינּו  ׁשַ ִים  ּמַ ּכַ כּו  ּתְ ַוּיִ נּו  ִלּבֵ ְמִרירּות  ּבִ
ֹדרָֹתם  ּבְ ַוֲחֵבָריו  ”י  ּבִ ַרׁשְ ֵאיְך  ְראֹוֵתנּו  ּבִ
ל יֹום  ָהיּו ִמְצַטֲעִרים ְואֹוְנִנים ּובֹוִכים ּכָ
דֹול  ַהּגָ ה'  ּוְכבֹוד  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ַעל 
ֵעינּו, ְואֹוָתם  ׁשָ ּגֹוִים ַעל רֹב ּפְ ל ּבַ ַהְמֻחּלָ
ְוַקל  ְנִזִקין,  ּבִ ָרָמא  ּגְ ָהיּו  לֹא  יִקים  ּדִ ַהּצַ
ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּגֹוְרִמים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָלנּו  ָוֹחֶמר 
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ְפַלִים.  ּכִ ּוְלִהְצַטֵער  ִלְבּכֹות 
ִלְבֵני  לֹון  ַוי  י:  ִ ּשׁ ׁשִ ִתּקּון  ּבְ ”י  ּבִ ַרׁשְ
ַמר  ְוִאּתְ הֹון,  ִעּמְ ֲאִסיר  דקב”ה  א  ָנׂשָ
ית  ִמּבֵ ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַמּתִ ָחבּוׁש  ֵאין  ּה  ּבֵ
ׁשּוָבה  ִאיִהי ּתְ ָלּה ּדְ ָהֲאסּוִרים, ְוֻפְרָקָנא ּדִ
יֵדיהֹון ְוכּו',  ְלָיא ּבִ ָאה ִאיִהי ּתַ ִאיָמא ִעּלָ
ִיְתַער  ּדְ ַמאן  ִאית  ִאם  ָוֹכה'  ּכֹה  ֶפן  'ַוּיִ
ְלהֹון,  ּדִ ֲאסּוִרין  ית  ּבֵ ְלָתְבָרא  א  ְתיּוְבּתָ ּבִ
ר  ְוַלֲאׁשֶ ֵצאּו  ַלֲאסּוִרים  'ֵלאֹמר  הה”ד 
ְרא  ַוּיַ ָוֹכה  ּכֹה  ֶפן  'ַוּיִ ִהָגלּו'  ְך  ֹחׁשֶ ּבַ
נּו  ּפָ ְלַדְרּכֹו  ִאיׁש  א  ֶאּלָ ִאיׁש'  ֵאין  י  ּכִ
ִאיׁש  ְלהֹון,  ּדִ אֹוְרִחין  ּבְ ְלהֹון,  ּדִ ִעְסִקין  ּבְ
ָעְלָמא  ַהאי  ּדְ ִבְצָעא  ּבְ ִמָקֵצהּו,  עֹו  ְלִבּצְ
ְלָיְרָתא ַהאי ָעְלָמא, ְוָלאו ִאּנּון ִמִסְטָרא 
ִיְרֵאי  ַחִיל  י  'ַאְנׁשֵ הֹון  ּבְ ַמר  ִאּתָ ּדְ ין  ִאּלֵ ּדְ
ָבַצע' עכ”ל.  ׂשְֹנֵאי  ֱאֶמת  י  ַאְנׁשֵ ֱאלִֹהים 

הלכה פסטקה
מרמב”ם הלכות תעניות

 פרק ה' הלכה א-ג; י; יא:

ים  ָרֵאל ִמְתַעּנִ ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ ָיִמים  ם  ׁשֶ ֵיׁש  י  
ֶהן,  ּבָ ֵאְרעּו  ׁשֶ רֹות  ַהּצָ ֵני  ִמּפְ ֶהם,  ּבָ
ְרֵכי  ּדַ ְוִלְפֹתַח  ָבבֹות,  ַהּלְ ְלעֹוֵרר  ֵדי  ּכְ
ינּו  ְלַמֲעׂשֵ רֹון  ִזּכָ ֶזה  ְוִיְהֶיה  ׁשּוָבה,  ַהּתְ
ָהָיה  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָהָרִעים, 
ְוָלנּו  ָלֶהם  ַרם  ּגָ ׁשֶ ַעד  ה  ַעּתָ ינּו  ַמֲעׂשֵ ּכְ
ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ִזְכרֹון  ּבְ ׁשֶ רֹות:   ַהּצָ אֹוָתן 
ֶאת  "ְוִהְתַוּדּו  ֱאָמר  ּנֶ ׁשֶ ְלֵהיִטיב,  ָנׁשּוב 

ֲעוָֺנם ְוֶאת ֲעוֺן ֲאֹבָתם" )ויקרא כו, מ(: 

ּבֹו  ׁשֶ ִרי  ִתׁשְ ּבְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ יֹום  ֵהן:  י ְוֵאּלּו 
ית  ְוִנְכּבֵ ֲאִחיָקם,  ן  ּבֶ ַדְלָיה  ּגְ ֶנְהַרג 
ְלָהָתם  ב  ְוִסּבֵ ֲאָרה,  ׁשְ ַהּנִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶחֶלת  ּגַ
ֶמֶלְך  ָסַמְך  ּבֹו  ׁשֶ ֵטֵבת  ּבְ יִרי  ַוֲעׂשִ לּוָתן;  ּגָ
ַלִים,  ְירּוׁשָ ַעל  ע  ָהָרׁשָ ר  ְנבּוַכְדֶנאּצַ ֶבל  ּבָ
ְבָעה  ְוׁשִ ּוְבָמצֹוק;  ָמצֹור  ּבְ ְוֵהִביָאּה 
ּבֹו,  ֵאְרעּו  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ַתּמּוז,  ּבְ ר  ָעׂשָ
ִית  ִמיד ִמּבַ ל ַהּתָ ּוֻבּטַ רּו ַהּלּוחֹות,  ּבְ ּתַ ִנׁשְ
ִני,  ׁשֵ ן  ָחְרּבָ ּבְ ַלִים  ְירּוׁשָ ְוֻהְבְקָעה  ִראׁשֹון, 
ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ע  ָהָרׁשָ ֲאפּוְסְטמֹוס  ַרף  ְוׂשָ

ֵהיָכל: ְוֶהְעִמיד ֶצֶלם ּבַ

ֵאְרעּו  ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָאב,  ּבְ ָעה  ְוִתׁשְ י  
ְנסּו  ּלֹא ִיּכָ ר ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ּבֹו, ִנְגַזר ַעל ִיׂשְ
ה;  ִנּיָ ְ ִראׁשֹוָנה, ּוַבּשׁ ִית ּבָ ָלָאֶרץ; ְוָחַרב ַהּבַ
ָמּה  ׁשְ ָהָיה  ּוֵביָתר  דֹוָלה  ּגְ ִעיר  ָדה  ְוִנְלּכְ
ָרֵאל, ְוָהָיה  ׂשְ ּה ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִמּיִ ְוָהיּו ּבָ

יטסף לחק
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ר,  ְמַדּבֵ ָקדֹוׁש  י  ִמּפִ ָיְצאּו  ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ
ֶבר,  ּקָ ּבַ ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  ׂשִ ה  ַעּתָ ְוַגם 
ז  ְרּגַ ַוּתִ ַמְענּו  ׁשָ ְלָבֵבנּו  ְלִעְמֵקי  ָיְרדּו 
נּו,  ְלַנְפׁשֵ ְמֹאד  ַוִניָרא  ָזַחְלנּו  ְטֵננּו,  ּבִ
ָלנּו  אֹוי  ין  ַהּדִ ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ָאַמְרנּו 
ִכּסּוָפא  ּבְ ֵנעֹול  ֵאיְך  ַהּתֹוֵכָחה,  ִמּיֹום 
ק  ְצַטּדָ ּנִ ּוַמה  ר  ַדּבֵ ּנְ ַמה  ְדָאֵתי,  ְלָעְלָמא 

ל עֹוָלם. ׁשֶ ַמְלּכֹו  ִלְפֵני 

ּוְגדֹוֵלי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ְוִדּמּו ּכָ דֹול  ּגָ ָלֶהם ֶמֶלְך 
ְוָנַפל  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ַהּמֶ הּוא  ׁשֶ ַהֲחָכִמים 
ָצָרה  ְוָהְיָתה  ם,  ּלָ ּכֻ ְוֶנְהְרגּו  ּגֹוִיים  ַיד  ּבְ
ּיֹום  ּבַ ּובֹו  ׁש;  ְקּדָ ַהּמִ ן  ָחְרּבַ מֹו  ּכְ דֹוָלה  ּגְ
טּוְרנּוְסרּופֹוס  ָחַרׁש  ְלֻפְרָענּות,  ַהּמּוָכן 
ְוֶאת  ַהֵהיָכל  ֶאת  ֱאדֹום  ְלֵכי  ִמּמַ ע  ָהָרׁשָ
ֵתָחֵרׁש"  ֶדה  ׂשָ "ִצּיֹון  ם  ְלַקּיֵ ְסִביָביו, 

)ירמיהו כו, יח; מיכה ג, יב(: 

ין  ַחּמִ ין ּבְ ְרִחיָצה ּבֵ ָאב.  ְוָאסּור ּבִ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִלימֹות ּבְ רֹות ּוְמִניקֹות, ִמְתַעּנֹות ּוַמׁשְ י  ֻעּבָ
ל,  ְנּדָ ֲענּוג, ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ ל ּתַ ִסיָכה ׁשֶ ִים; ְוָאסּור ּבְ ּמַ עֹו ּבַ יט ֶאְצּבָ צֹוֵנן, ְוַאִפּלּו ְלהֹוׁשִ ין ּבְ ּבֵ
ין; ּוְמקֹום  ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְמָלאָכה, עֹוׂשִ ּנָ ּפּוִרים.  ּוְמקֹום ׁשֶ יֹום ַהּכִ ה, ּכְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ּוְבַתׁשְ
ֵטִלין  ּבְ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ָמקֹום,  ּוְבָכל  ין.   עֹוׂשִ ֵאיָנן  ְמָלאָכה,  ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  ּלֹא  ׁשֶ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ

ָרָכה: ה ּבֹו ְמָלאָכה, ֵאינּו רֹוֶאה ִסיָמן ּבְ ל ָהעֹוׂשֶ ּכָ ּבֹו; ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ׁשֶ

ּדֹוִוים  ִבים  יֹוׁשְ ֶאָלא  ָאב,  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ לֹום  ׁשָ ְלֶזה  ֶזה  נֹוְתִנין  ֵאין  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ ה 
ְוכֶֹבד  ָרָפה  ָפה  ׂשָ ּבְ לֹו  ַמְחִזיִרים  לֹום,  ׁשָ ָהָאֶרץ  ַעם  ָלֶהם  ָנַתן  ְוִאם  ֲאֵבִלים;  ּכַ ֶנֱאָנִחים, 
ָנה  ׁשְ ּוַבּמִ תּוִבים,  ּכְ ּבַ אֹו  ִביִאים  ּנְ ּבַ אֹו  ּתֹוָרה  ּבַ ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ִלְקרֹות  ְוָאסּור  רֹאׁש. 
ָהָרִעים  ָבִרים  ּוַבּדְ ּוְבִקינֹות,  ִאּיֹוב,  ּבְ ֶאָלא  ְוֵאינֹו קֹוֵרא  דֹות;  ּוַבַהּגָ ְלמּוד  ּוַבּתַ ּוַבֲהָלכֹות 
יַח  ּלֹא ְלַהּנִ ֵטִלין ּבֹו.  ּוִמְקַצת ֲחָכִמים, נֹוֲהִגין ׁשֶ ן, ּבְ ית ַרּבָ ל ֵבּ ִיְרְמָיה.  ְוִתינֹוקֹות ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

רֹאׁש: ין ּבָ ִפּלִ ּבֹו ּתְ

בענין השלמת חק לישראל )הרגיל( אחר ת"ב, עיין במבוא עמ' טז
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