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 בהלכה ובאגדה: - החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא
קודשנו.   השבת: שבת  של  וחשיבותה  יקרתה  להבנת  אגדה  דברי  בצרוף  המעשיות,  שבת   הלכות 

ועוד.    הטהרה: אקטואליות  שאלות  למתחילים.  אף  ברורה,  בלשון  צבעוני הלכות  עין.  פורמט   מרהיב 

היום: ומחזקים.   סדר  נעימים  אגדה  דברי  בצירוף  ועוד,  תפילה  ותפילין,  ציצית  הבוקר,   השכמת 

 חוברת נרחבת לאשה בנושאים: עוצמת נשים, צניעות, האשה במעגלי החיים ועוד. חובה לכל אשה!   להיות את:

ברכות  הנישואין: שבע  השמחה,  מהלך  כתובה,  חופה,  אירוסין,  שידוכים,  הנישואין,  ועוד. גיל  הבית  הנהגות   , 

 , אגדה וחיזוק מרתקים. השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמהימי    דיני  האבלות:

ואם: אב  ומחזקים.   כבוד  מרתקים  וסיפורים  חז"ל  מדרשי  עם  ביומו,  יום  דבר  המעשיות   ההלכות 

חודש החמה  ראש  וברכת  הלבנה  הבריאה.   :ברכת  ופלאי  המאורות  על  נפלאים  חידושים   בצרוף 

 המזון ועוד. ודברי אגדה מרתקים. נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, ברכת  הסעודה:  

 בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, פת גויים, טבילת כלים ועוד. ודברי אגדה מרתקים. כשרות המטבח: 

הכיפורים:   ויום  השנה  אלו.  ראש  לימים  מחזקים  אגדה  ודברי  נדרים.הלכות  והתרת  הסליחות  סדר   כולל 

הסוכות: ב   חג  הסוכות  חג  במדבר,  ישראל  ועוד. ניסי  האושפיזין,  השואבה,  בית  שמחת   ירושלים, 

 הלכות חנוכה לפרטיהם, עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד. ימי החנוכה:  

 . צבעוני  לחן ט"ו בשבטסדר לש   מהות היום ומנהגיו, שבח ארץ ישראל ופירותיה, עניני ברכות ועוד.ט"ו בשבט:  

וסיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד!  ימי הפורים:  כולל מגילת אסתר.  הלכות פורים, 

 עם פירוש קצר ומתוק.  כולל הגדה של פסחהלכות הפסח, וסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד.    חג הפסח:

העומר:   מהות  ימי  על  מרתקת  הרחבה  עם  ועוד.  שני  פסח  בעומר,  ל"ג  העומר,  ובהווה. ספירת  בעבר   הימים 

 משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב.   מגילת רות דיני החג ויום טוב, סיפור מרתק של מתן תורה.    חג השבועות:

 פרטי ההלכות, וסיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב.   ובין המצרים:ארבע התעניות  

 מדרשים, סיפורים וחיזוקים מרתקים. ופירוש שמחת הלב    המשנהלהבנת פשט  עם פירוש מאירת עיניים  פרקי אבות:  

 הלכות שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל, ודברי אגדה מרתקים. מצוות הארץ:  

מרתקים.   הרפואה: אגדה  ודברי  ועוד,  זקנים  הורים  סיעוד  חולים,  ביקור  מצות  והנפש,  הגוף  שמירת   הלכות 

 עם סדר הלימוד לברית יצחק.דברי אגדה מרתקים, ופרטי ההלכות ליולדת, לברית, בחירת שם ועוד.  :  ברית מילה 

עובדיה:   על מרן  מרן הרב  והשקפה  לימוד  דרכי  יוסף  הנהגות, מעשים,  אישית. רבנו עובדיה   זצוק"ל, מזווית 

 . ע"ה  יעל נקי   מרת,  אצילת הנפש ורבת האמונה  הרבנית, מזכה הרבים,קוים לדמותה של  תבורך מנשים יעל:  

 דקות מסיימים כל ההלכות בשנה.   3בלימוד  מארז ג' חלקים פורמט כיס.  מחולק ללימוד יומי: - סדר היום  \השבת  
 

 

 : י החוברותמחיר

 . ₪  7 -  , ברית מילה, פרקי אבותאבלות  נישואין,   ,להיות את  ,שבת, טהרה, סדר היום
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 תוכן העניינים   
 שער האגדה 

  8................................אם אשכחך ירושלים, מהות האבל על חורבן בית המקדשמבוא  

 15............ ..................חורבן בית המקדש הראשון............................  -פרק ראשון  

 32.....יה של ירושלים, הכותל המערביחורבן ביתר, גלגול  חורבן בית המקדש השני  -פרק שני  

 50.................................................... .........עשרה הרוגי מלכות........   -פרק שלישי  

  58.............................. המאורעות שארעו בכל אחת מהן. ארבע התעניות  -פרק רביעי 

 68......... .................. על ביאת המשיח והגאולה הקרובהנחמו נחמו עמי    -פרק חמישי  
 

 76.................................................... .....עם פירוש מילולי קצר ונאה  מגילת איכה
 

 שער ההלכה 
  84....................עניות.תהלכות ארבע  

  87......ורים מן התעניתהחייבים והפט

  97..........................תעניתב  לותיתפה

התורה.   99....................... ......קריאת 

 101..................תפילת מנחה בתענית

 110...................... ...בין המצרים.ימי  

 110................................תיקון חצות

 115...... ......................ברכת שהחיינו

 116..........זהירות ומנהגי בין המצרים

 124.........................חודש מנחם אב.

ומכירה  125..............................קניה 

מלאכה  126............................עשיית 

 129.........אכילת בשר בתשעת הימים

 137............שבוע שחל בו תשעה באב

 138....... .............. ...............  תספורת 

 138..............................דיםכיבוס בג

 141... ............................... ....  רחיצה

  142.בשבוע שחל בו.דברים המותרים  

 143..................................  זוןבת חש

 146..........בשבת ....תשעה באב שחל  

 147............... .... .....  תשעה באבערב  

 148........................ סעודה המפסקת

 152.....ברים האסורים בתשעה באבד

 153...... ..........רחיצה  אכילה ושתיה |  

 155....... .. .........  נעילת הסנדל|    סיכה

 156...................................... ..  שינה

 157....... .......................וד תורה  תלמ

 162...... ......................  ת שלוםשאיל

 165...... ...............................מלאכה  

 167.................. ישיבה על הארץ........

 167..........   תשעה באבליל  התפילות ב

 180..... .....יום תשעה באב  תפילות בה

 187...... ......ות היום ותפילת מנחה  חצ

 190.....תשעה באב שחל במוצאי שבת

 194....... .  באב  בט'ופדיון  ברית מילה  

  195חוי..דבט' באב  ופדיון  ברית מילה  

 204.................... .  מוצאי תשעה באב

 206...............................עשירי באב  

  207.......ההפטרות שאחר תשעה באב  

 208...................................  ט"ו באב

 209..... ........המקדש  בית    זכר לחורבן

המערבי.............  213..............הכותל 

 
 לתועלת המעיינים:

 התודעה.ו , וכן מהספרים מעם לועזחז"ל מדרשיעל פי הינם  דברי האגדה 
  .ניהםרש שיש חילוק בילבד ממה שצוין במפו ,אשכנזלבני ן לבני ספרד וינהההלכות 

 ארבע תעניות. "חזון עובדיה"לפי הספר הם (, ) -בהלכות בהמסומנים  העמודים
 ן וסעיף, היינו שלחן ערוך אורח חיים. וכשכתוב סימ



הראשון לציון והרב הראשי לישראל
הגדול הדין בית נשיא

 אש חודש תמוז ה'תשע"חר                                                                                                        בס"ד
 הסכמה

ערוך בטוב טעם "ארבע תעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה", הובא לפני הקונטרס היקר 
ודעת ובסדר נכון, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף, שאסף וקיבץ כעמיר גורנה, הרב 
היקר מאוד, שוקד באוהלה של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, יראת ה' היא אוצרו, ועליו 

מתו, מרביץ תורה ברבים יציץ נזרו, שמן תורק שמו, טעמו ונימוקו עמו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה א
מתלמידיו המובהקים שליט"א,  דוד שלום נקיומורה הוראה, כבוד שם תפארתו, הרב הגאון רבי 

זצוק"ל, והולך בדרכו ההלכתית, לא זז מפסקיו ימין  עובדיה יוסףשל מרן אאמו"ר פוסק הדור רבנו 
 או שמאל, בין להקל ובין להחמיר.

 
מסכם בתמצית ובבירור את הדברים באופן נכון, ובשפה ברורה השווה הוא בחיבוריו היקרים ברוך ה', 

"ילקוט זריז ונשכר, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, והביא הלכות מאשר עלה בספרי  לכל נפש,
זצוק"ל,  עובדיה יוסףוכן מספריו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה רבנו  יוסף",
ולפעלא טבא  רובה הן לציבור האברכים, והן לציבור בעלי הבתים,והדבר הוא לתועלת מזיע"א, 

 אמינא, איישר חיליה לאורייתא.
 

חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, והמאורעות הקשים כמו כן צירף דברי אגדה רבים ומעוררים בעניין 
הכל ערוך בטוב טעם  שהיו לעם ישראל במשך הדורות, עם ביאור נחמד מאוד על מגילת "איכה",

ודעת, בלשון צחה וברורה השווה לכל נפש, מפי ספרים ומפי סופרים, למשוך לבבות הרכים לתועלת 
 וזיכוי הרבים.

 
משנה שמחה יש בליבי בשומעי כי אף אנשים ונשים הרחוקים מקיום התורה ומצוותיה, קובעים סדר 

וזכות הרבים  לימוד בחוברות אלו הנכתבות בשפה קלה ונעימה, ואט אט מתקרבים לצור מחצבתם,
וכבר כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בהקדמה לספרו "מועד לכל חי", משם סבו  גדולה היא עד מאוד.

הראשון לציון הגאון רבי יוסף רפאל חזן בעל שו"ת "חקרי לב", בשבח ספריו של הגאון החיד"א 
ל אדם שווה בו, ז"ל, ובעיקר בספריו הקטנים כמו "מורה באצבע" וכדומה, שהוא מוסר ודינים שיד כ

אחד חכם ואחד תם קוראים בו, ובעלי בתים ישאוהו בחיקם, והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך, בים 
וביבשה, שאין בו טורח כלום. והיה משבח בתהילותיו החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר 

ה' ולעובדו  החיבורים הנוראים, יען כי נמצאים בתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים לאדם ליראת
 בלבב שלם. עי"ש.

 
ברכתי להרב המחבר שליט"א שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים ומועילים, 
לזכות את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהרבות 

בעדם ובעד בניהם אלף המגן, ולא תמוש חיילים לתורה ולתעודה. ויהי רצון שזכות זיכוי הרבים יגן 
התורה מפיהם ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. "והיה 

 כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אמן.
 

 בברכת התורה בהערכה ובאהבה רבה
 

 



‰‚‡ון ‰רב מ˘‰ מר„כי ˜‡רפ ˘ליט"‡
מחבר ס„ר˙ ‰ספרים "‰לכו˙ ח‚ בח‚" ועו„

דברי ברכה
הן ידידי היקר הרב הגאון המובהק רבי דוד שלום נקי שליט"א, זכה להסתופף בצלו של גאון 
ישראל ומגדולי מזכי הרבים, ומקימי עולה של תורה, הראשון לציון הגאון רבנו עובדיה יוסף 
זצ"ל, אשר כל רז לא אניס ליה, וזיכה את הרבים באור תורתו ובספריו הרבים ובשיחות חיזוק 
שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר לדרוש לעם שבשדות, וזכה להחזיר עטרה ליושנה ליהדות ספרד, 
והגאון רבי דוד שלום נקי שליט"א אשר הוא מתלמידיו, יצק מים אף על ידי בנו הראשון 
לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בעל ה"ילקוט יוסף", וזכה לחבר חיבורים רבים "בהלכה 
ובאגדה" לחיזוק הרבים, והכל בשפה קלה וברורה אך ורק על פי פסקי רבותיו הנ“ל, ושילב 
בהם הרבה דברי חכמה ומוסר והתעוררות לעבודת השם יתברך, ותהילה להשם יתברך התקבלו 

החוברות לאלפיהם ורבבותיהם בתפוצות ישראל.

והנני לברכו שימשיך לזכות את הרבים בחיבורים הקדושים של תורה ומוסר, ולהשיב רבים 
מעוון, עדי נזכה במהרה ל“ומלאה הארץ דעה את ה'".

כעתירת ידידו הדורש שלומו וטובתו

 משה מרדכי קראפ

  ZAMIR COHEN                                                      זמיר כהן       
     Yeshivah Of  "Heichal Meir" Rosh                                 ש ישיבת "היכל מאיר"רא  
                       Rabbi of the Etrog neighborhood                 רב שכונת אתרוג ביתר עלית                      

 Nezer Cohen" book Responsa Author"                                  'נזר כהן' ועוד     מח"ס שו"ת     
                                         Hatam Sofer St. 5 Betar Eilit ביתר עלית           5רח' חתם סופר     

 
 תשע"וכ"ט בטבת  בס"ד. 

 
 
 
 

 המכתב ברכ

הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידי"נ המאור הגדול, גריס 
באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, 

שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה               הרה"ג הרב
את ההלכות העוסקות בחיי היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך 
ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, שהרי 'לא עם 

סיד', וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים את המצוות כראוי, גם כשהוא הארץ ח
 ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות רצונו בלב שלם.

ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים 
המאירים את המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, 

פה השווה לכל נפש, וכבר פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין בש
ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר 

 שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען 
ל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכא יגיעו לכל תפוצות ישרא

אלא לברכה להרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה 
שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד חיבורים רבים טובים 
ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות, "והיה כעץ שתול 

    יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", אמן.    על פלגי מים אשר

    

 
  

 .הכו"ח בברכת התורה 
 

                                    זמיר כהן                                   
                                                          

 

משה מרדכי קראפ  

‰‚‡ון ‰רב זמיר כ‰ן ˘ליט"‡
יו"ר ‡ר‚ון "‰י„ברו˙"

מכתב ברכה
הנני בזה בשבח הסדרה הנפלאה שחוברה על ידי ידיד נפשי המאור הגדול, גריס באורייתא 
תדירא ויראת ה' היא אוצרו, מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות, הרה"ג הרב דוד שלום 
וכתב בלשון בהירה את ההלכות העוסקות בחיי  נקי שליט"א, אשר בהן אסף איש טהור 
היום יום ומועדי ישראל, בדברים שכל יהודי צריך ללומדם היטב, לדעת את הדרך ילכו בה 
ואת המעשה אשר יעשון, שהרי "לא עם הארץ חסיד", וללא ידיעת ההלכה אי אפשר לקיים 
את המצוות כראוי, גם כשהוא ירא שמים החפץ בכל נפשו ומאודו להתקרב לבוראו ולעשות 

רצונו בלב שלם.

את  המאירים  בדברים  חז"ל  ומדרשי  ומאמרי  מוסר  דברי  שליט"א  הרב  שהוסיף  גם  ומה 
המצוות ומחזקים ומעוררים להבין את מהות המצוות והחגים, בשפה השווה לכל נפש, וכבר 
פשטה סדרה זו בכל רחבי העולם היהודי באין ספור עותקים, ורבים מעידים כי היא שעמדה 

להם לשמור מצוות כראוי לאחר שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.

אשר על כן מצוה רבה לסייע ולפעול להדפסת והפצת סדרה חשובה זו, למען יגיעו לכל תפוצות 
ישראל בארץ ובעולם, להגדיל תורה ולהאדירה. ולא נצרכה אלא לברכה להרב המחבר שליט"א 
שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, ויזכה את הרבים בעוד 

חיבורים רבים טובים ומועילים, מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות.

"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר יתן פריו בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", 
אמן.



   פתח דבר 

, בית מקדש ראשון נחרב מפני שלש עבירות, עבודה  ט ע"ב()יומא  במסכת  שאלו  חז"ל  

בית מקדש שני שעסקו בתורה ובמצוות ובגמילות  זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל  

מה   מפני  שלוש  נחסדים,  כנגד  חינם  שנאת  ששקולה  ללמדך  חינם.  שנאת  מפני  חרב? 

 , , ובעוונותבעם ישראלהרבה תורה  היתה  יראה שבתקופת בית שני    מי שיתבונן  . עבירות

רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו   ו שלדור בחורבן היה בדיוק באמצע תקופת התנאים,  ה

בתוך ו   ,ועודאלעזר בן ערך, רבי יהושע    בי, רבן הורקנוס  גדולי התנאים, רבי אליעזר

 למה? "שנאת חינם". זה מבהיל!!!נחרב בית המקדש.   הזאת, כל התקופה הנפלאה

 

על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, ועל   :מרואהיה  נתבונן עוד, שמעון הצדיק 

. בזמן החורבן, היו בפועל שלשת העמודים:  )מסכת אבות פ"א מ"ב(העבודה ועל גמילות חסדים  

 , גם עמוד העבודהו .  ה, כמו שראינו בגמרא הנ"לתהי   - ה. גמילות חסדים  תהי  - תורה  

מה לא    !, אז מה חסר? קיימיםחיים ו  שלשה עמודים   ,אם כן  .היה  -  הקורבנות  הואש

 למה   ! נחרב בית המקדש?בכל זאת  למה    ז הרי כל העולם קיים בזכות שלשתם, א  ! טוב?

"שנאת חינם".    למה? כי היתההשם יצילנו?    , הרוגים וכו'  ?פוגרומים  ? למה מלחמות  ? בעיות

 עד כדי כך חמורה שנאת חינם בעיני הקב"ה!!! 

 

אותו לוקח גרזן וכורת  אופעם שמעתי הסבר נחמד, למה עד כדי כך? משל לאחד שר

עליו, למה אתה עושה ככה? והנה הוא   ו קוצע   עסו כן ש כמוב את האצבע של חברו,  

ביל שהוא בעט בך,  עליו עוד יותר, וכי בש   יכעסוברור שכי הוא בעט בי. הרי  :משיב

חמורה וקשה בעיני הקב"ה, כל כך  אתה כורת לו את האצבע?! והנמשל: שנאת חינם  

 עד כדי כך תשנא אותו. ש  כדי עשה לך, עדיין זה דבר קטן  חברךה שלא משנה מ

 

תעורר בדברים אלו, גם  נ תחזק ונכולנו כאיש אחד בלב אחד,  בואו  אחי ורעי היקרים,  

וכי בשביל זה מותר לשנאתו?! לא להתייחס אליו?! לא אם חברך עשה לך, פגע בך,  

אם אתה טוען שהוא לא בסדר, כי הוא נהג אתך   ,לענות לו לטלפון?! הלוא אדרבה

אתה לא כמוהו, אתה בסדר, אתה הצדיק והוא הרשע, אם כן בא    אילו שלא כשורה, ו 

 , שלום  ורודףאוהב שלום  הכהן "מתלמידיו של אהרן  תתנהג כמו הצדיקים, בא תהיה  

ברח  חלילה  אם  , אדרבה  (מסכת אבות פרק א משנה יב)  " אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

 אחריו, תביא אותו בחזרה, והכל יבוא על מקומו בשלום.  תרדוףהשלום, 

 

ָנא   לֹא: "יז(  יט  ויקרא) על הפסוק  הנה   ָבֶבךָ   ָאִחיךָ   ֶאת   ִתש ְׂ לְׂ ֹוִכיח    הֹוֵכח    , ב ִ לֹא   , ֲעִמיֶתךָ   ֶאת  ת    וְׂ

א ָ א  ָעָליו ִתש   ֹם  לֹא  . ֵחטְׂ לֹא ִתק  ֹר  וְׂ ֵני   ֶאת ִתט  ךָ  ב ְׂ ֶ מ  ת ָ   ,ע  בְׂ ָאה  ֵרֲעךָ  וְׂ מֹוךָ  לְׂ  :ן "רמבכותב ה  ".כ ָ

 כמו   ,בםיבל  שנאתם  את  לכסות  השונאים  שדרך   בעבור  -  ' בלבבך'  אחיך  את  תשנא  לא 

ָפָתיו"  : (כד   כו  משלי)  אמרנש ש ְׂ ֵכר  ב ִּ נ ָ ֹוֵנא  יִּ וֹ   ש  ב  רְׂ קִּ ית  ו בְׂ ָמה  ָיש ִּ רְׂ   בחלקלקות ת,  ומצודה]פירש    ".מִּ

  אבל   ,מדועִ   ואינה  השנאה  מן וזר    כריונ  הוא  לויכא  עצמואת    השונא  יעשה  ,שפתיו

 בלבבך  אחיך  את   תשנא   אל  : הכתוב  ויאמר.[  זבהו ע  וואינ  המרמה  ישים  בוי ל  בקרב

  לכסות   חטא  עליו  תשא   ולא  ,עמדי  עשית  ככה  מדוע  ,תוכיחנו  אלא,  כרצונך  שלא  לך  בעשותו

  חטאו  על  ודהו וית  ישוב  או  ךי ל א  יתנצל  ,אותו  בהוכיחך  כי  . לו   תגיד  ולא  בךיבל  שנאתו 



  יתכן   כי  . לך  שעשה  מה  בלבבך  טורי ת  לאגם  ו   ,ממנו  תנקום  שלא  יזהיר  כן  ואחרי.  לו  תכפרי ו

  אחיו   פשע  שימחה  יזהירנו  ולפיכך,  בויבל  החטאאת  לו    יזכור   אבל  ,אותו  ישנא  שלא

 , זאת אומרת, התביעה על האדם  . ע"כ. כמוהו  לו  שיאהב  יצוה  כן  ואחרי  . בוימל  וחטאתו

אפילו אם אתה בטוח במאה אחוז שהחבר שלך נהג אתך שלא כהוגן, ואתה הצודק,  

  בהוכיחך "אבל למה אתה שומר את זה בלב, למה אתה לא מדבר אתו על זה? והרי: 

 ".לו תכפרי ו חטאו על ודהו וית ישוב או, ךיל א יתנצל אותו

 

לא ישטמנו וישתוק   , כשיחטא איש לאישכתב:    (הלכה ופרק ו  )הלכות דעות  ברמב"ם  גם ה

ד טֹוב: " (כב  יג  שמואל ב) כמו שנאמר ברשעים   ע  ֵמָרע וְׂ נֹון לְׂ מְׂ לֹום ִעם א  ש ָ בְׂ ר א  לֹא ִדב ֶ י    , וְׂ כ ִ

נֹון מְׂ לֹום ֶאת א  ש ָ בְׂ ֵנא א   ? למה עשית לי כך וכך   :, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו"ש ָ

ֹוִכיח    הֹוֵכח  "  :שנאמר  ?ולמה חטאת לי בדבר פלוני  קש ממנו  יואם חזר וב  ".ֲעִמיֶתךָ   ֶאת  ת 

שהתפלל  אברהם  ראינו אצל  ש כמו    , , ולא יהא המוחל אכזרילו  צריך למחול  , למחול לו

 על אלימלך אף שציער אותו מאוד שלקח לו את שרה אשתו. 

 

זו   יבוא חלאף    אומר הרמב"ן,שידבר עמו,  ובדרך  נקימה  ילה להיכשל באיסור  לא 

הוכיח את חברו, על ידי כך יתנצל אליו או שיבהיר לו את דיבר וונטירה, שכיון ש

חשב והבין אחרת. ועל ידי כך ימחק את   הוא רקמעשיו שבכלל לא חטא כלפיו, ו

 השנאה לגמרי ויוציאה מליבו, ויגיע לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך". 

 

בל עלי מצות עשה של "ואהבת לרעך "הריני מק  קודם התפילה:בכל בוקר    אנחנו אומרים 

, וכי באמת אנחנו נתבונן והריני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי".  כמוך",

ומאודנו? וכי מותר לשקר "על כנפשנו  , אוהבים את כל אחד מבני ישראל עד כדי כך

מבני  כל אחד    ו שאיפה אמיתית לאהובניש ל   הבוקר"? אלא הביאור בזה הוא, שכאשר

לדרגה   נו ללא הבדלי עדות, חוגים ומגזרים, אז גם אם עדיין לא הגע  , באמת  ישראל

בכל  כי  בדרך הנכונה, זה כבר דבר גדול ועצום,    אנחנו עצם זה שזו ממש, אבל לפחות  

ה לכן ז  לזה.  זכה להגיענ ם עוד קצת ועוד קצת, ובסוף יש סיכוי שמימתקד  אנחנו פעם  

חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא : "(א"ברכות ו ע)  מעין מה שאמרוו,  חלילה  לא שקר

 כמו , הוא  לזה  א לא הגיע עדיין הו", כי כל שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאה  ,עשאה

להגיע לאהבת ישראל אמיתית, וכשרוצים  מי שאין לו שאיפות  חלילה  "אנוס". אבל  

נכונות, אז אף מראה    אינורוצה,    אינו מעוניין ו   אינו ליישר עמו את ההדורים, הוא  

את כל אחד   פעם הוא לא יגיע לאהבת ישראל, ואיך יאמר בכל בוקר "הריני אוהב 

ֶנֶגד ֵעיָני: "(תהלים קא ז)...", והרי מבני ישראל  ֹון לְׂ ָקִרים לֹא ִיכ  ֵֹבר ש ְׂ  "?! ד 

 

ָקם : "(במדבר טז כה )על הפסוק    (א"קי עסנהדרין  )אמרו חז"ל  הלוא  זאת ועוד,   י ָ ֶלךְׂ   ו  י ֵ ה ו  ֹמש ֶ

ֲאִביָרם  ָתן ו   , ל המחזיק במחלוקת עובר בלאווכ במחלוקת,    ם מכאן שאין מחזיקי",  ֶאל ד ָ

ֲעָדתוֹ : " (יז ה )שנאמר   כ  ח וְׂ ֹקר  ֶיה כְׂ לֹא ִיהְׂ הדורים,  הרוצה ליישר    אינו חלילה שמי שנמצא  ".  וְׂ

 רות. הו מחזיק במחלוקת, וגורם חלילה להרבות ריב ומדנים, וקנאה ושנאה ותחהרי

 

ניקח את הדברים לתשומת ליבנו, ונשתדל להרבות אהבה ואחוה שלום ורעות, ונזכה 

 בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו, ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אמן. 



ה |   8 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו י נ ע ת ה ע  ב ר  א

 
 

   מבוא 
 

הוא ישב בתאו, והביט באלבום שלפניו, כשכולו מרטט בבכי, דמעותיו החמות זלגו  

והרטיבו את הדפים המצהיבים, שניכר כי דפדפו ומשמשו בהם כבר רבות. דמויות 

געגועים  של  בכאב  אותו  ממלאים  האלבום,  מן  אליו  ניבטו  היקרים  משפחתו  בני 

 וערגה. 
 

ובלחברו   ובחמלה,  ברחמים  בו  הביט  הסוהר,  בבית  עימו  האסור  חשב:  יהטוב,  בו 

מדוע   "מדוע הוא עושה זאת לעצמו?! מדוע הוא נותן לתמונות הללו להעיב על חייו?!

 שאין בהם שום תועלת?! עלי לסייע לו, ולמנוע זאת ממנו!"   הוא שוקע בזכרונות
 

הוא פנה אליו ואמר לו: "ידידי היקר, הבט נא וראה, מה חסר לנו כאן, בעצם? לחם  

לאכול יש לנו, ולפעמים אפילו גם מרגרינה. אף בגד ללבוש יש לנו, ומי ששפר חלקו  

המפקד   הנה  לראשו.  פרווה  כובע  אפילו  להשיג  היטב הצליח  שיעבוד  שמי  הבטיח 

ויהיה ממושמע יקבל גם מעיל מחמם! בהפסקות אנו מבלים וצוחקים ביחד. לדעתי, 

עליך לזרוק ולבער מן העולם את האלבום האומלל הזה, שרק גורם לך צער ודמעות,  

 מכביד על ליבך, ומונע ממך ליהנות ולהתקדם כאן בכלא". 
 

עץ בו מבט משתאה, שאל, כמתנצל: משראה כי חברו מביט בו בשתיקה רועמת, ונו

ידידי, אולי רק תאמר לי בבקשה, מדוע אתה כל כך מתגעגע למשפחה   לי,  "סלח, 

לך   שסיפקו  אלו  הם  הללו,  המשפחה  בני  האם  בחיים?  לך  תרמה  היא  מה  שלך? 

תמיד מזון וביגוד? ואולי הם דאגו לך כל יום לאוכל טעים במיוחד? מה היה לך כל  

 עדיין בוכה ומצטער?!" כך טוב איתם, שאתה 
 

 בו חשב: י האסיר לא ענה, רק הניד את ראשו ברחמים, ובל
 

אחריכם  השארתם  לא  אתם  לעולם!  אותי  תבינו  לא  וחבריך  אתה  ידידי,  אהה 

משפחה אהובה ויקרה. אתם באתם לכאן מקטנותכם, אינכם מבינים טעם של חופש  

למה   לכם  אין  משפחתית.  אחוה  של  טעם  טעמתם  לא  ולמה ועצמאות,  להתגעגע 

אשר השארתי אחרי משפחה חמה ובית אוהב, חיי לעולם כבר    -לקוות. אבל אני  

לא יהיו שאננים כל עוד אני נמצא כאן, כלוא ורחוק ממשפחתי! לעולם לא אוכל  

בגדים   באוכל,  מסתכמים  השגותיהם  שכל  כאן,  חברי  של  שוטים"  ב"שמחת  לשגות 

בפיסות   מסתכמת  תקוותם  כל  נוחים.  חלומותיהם  ותנאים  ופסגת  מרק   -מרגרינה, 

 בשר מהביל. לעולם ועד אתגעגע אל משפחתי היקרה, ואקווה ליום שבו נתאחד שוב. 
 

לי! הוא מה שנותן לי את הכח ואת התקוה,   והאלבום הזה... הו... כמה שהוא יקר 

 הוא הדבר היקר לי מכל כאן, בגלות הרחוקה בארץ נכר, במקום המנוכר הזה! 
 

אלבום ואימצו בחום אל ליבו, דמעותיו ממשיכות לזלוג ולהוסיף לו  הוא נטל את ה

כמה טוב לו! כמה שפר עליו מצבו לעומת יתר חבריו  כתמי דמעות יקרים מפנינים. אח... 
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כאן! הנמצאים  ממצבם,   האומללים  מרוצים  ושאננים,  אדישים  נראים  הם  אומנם 

ם את היכולת להקים  חושבים שלהם טוב יותר, אך אינם יודעים שלמעשה איבדו ה

סיפוק   ונתינה,  אהבה  בהם  שיש  חיים  ומתוקנים!  טובים  אנושיים  חיים  ולכונן 

 והגשמה, עצמאות ועשייה. 

 

יש אלבום יקר! יש לו עבר, ויש לו גם עתיד שאליו הוא מייחל. יש לו למה    -רק לו  

 להתגעגע, יש לו למה לקוות! 
 

* *   * 
 

חקוקות תמונות   בתודעתנו  עד מאד.  יקר  תמונות",  יש "אלבום  ישראל  עם  לנו  גם 

הוד, של עם ישראל בתפארתו, של בית המקדש, עבודת הקרבנות, ושל חיים יהודיים 

 מלאי תוכן וקרבת ה'. 

 

כאב   של  דמעות  ומזילים  בו  מדפדפים  האלבום,  על  מתרפקים  אנו  לפעם  מפעם 

 וגעגוע. 

 

בהיותנו בדרך על יד נהרות בבל, נשבעה כנסת ישראל שזכרון כבר בגלות הראשונה, 

 ירושלים יהיה חקוק בלבה לעד!

 

ֶבל" ִכינו    , ַעל ַנֲהרֹות ב ָּ ג ַם ב ָּ ְבנו   ש ַ יָּ ם  ִצי ֹון   , ש ָּ ְכֵרנו  ֶאת  זָּ ם  ...  ב ְ לִָּ ֵחְך ְירו ש ָּ כ ָּ ִאם ֶאש ְ

ֵרִכי ֶאְזכ ְ י ִאם לֹא  ֹוִני ְלִחכ ִ ְלש  ק  ְדב ַ ְיִמיִני: ת ִ ח  כ ַ ש ְ ם    ,ת ִ ַלִ ַאֲעֶלה ֶאת ְירו ש ָּ ִאם לֹא 

ִתי ְמחָּ  )תהלים קלז(". ַעל ֹראש  ש ִ

 

ועד היום,   זו, וזכרון  השנ  2440-למעלה מומני אז  , כנסת ישראל נאמנה לשבועתה 

 ממנה. האלבום נותר צמוד אלינו, וממשיך לספוג את דמעותינו.  ירושלים לא מש 

 

 אינם מבינים. גויי הארץ 

 

אפלטון, שחי בתקופת חורבן   -על הוגה הדעות המפורסם ( בספר ''תורת העולה'' להרמ''א)מסופר 

בית המקדש הראשון. בעוברו ליד הר הבית, על חורבות בית המקדש וירושלים, ראה  

את ירמיהו הנביא יושב ובוכה מרה. "על מה אתה בוכה?!" שאל אפלטון את ירמיהו.  

"תמה אני   השיב לו ירמיהו: "על הבית הקדוש אשר היה לשריפת אש". אמר אפלטון: 

מכך   ויותר  ואבנים?!  עצים  על  לבכות  כמוך  לחכם  נאה  כיצד  נאה    -עליך,  כיצד 

בבקשה,  לי  נא  "אמור  ירמיהו:  לו  וענה  השיב  העבר?!".  על  לבכות  כמוך  לחכם 

הצלחת   שטרם  בפילוסופיה,  וחקירות  שאלות  לך  יש  האם  דעות,  והוגה  כפילוסוף 

ושטח   אפלטון  לו  ענה  "ודאי",  אותם?".  מתהיותיו  לפתור  וכמה  כמה  ירמיהו  לפני 

וספקותיו. בו במקום ענה לו ירמיהו תשובות מקיפות על כל אותן שאלות וחקירות  

הבנתו   מעומק  אפלטון  נדהם  רבות.  שנים  כבר  בהן  התחבט  שאפלטון  סבוכות, 

וידיעותיו של ירמיהו הנביא, והוא פנה אליו בהשתאות: "מהיכן שאבת את החכמה 
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ה לו ירמיהו: "את החכמה הזאת, ועוד הרבה יותר מכך, שאבתי  המופלאה הזאת?!" ענ

כי אם   לנו,  ואבנים אבדו  והאבנים שעל חורבנם אני מקונן. לא עצים  מן העצים 

מדוע בוכה אני על    -מקור חכמה וקרבת אלוקים מופלאה. אולם לשאלתך השניה  

   העבר, לא אענה לך, כי לא תוכל להבין זאת". 

 

 רק לב יהודי יוכל לחוש ולהבין.  את התשובה לשאלה זו,

 

עוד.   ואיננו  "עבר" שהיה  על  איננה בכייה  למעשה  בית המקדש  חורבן  על  הבכייה 

זו בכייה על דבר  הבכייה הזו אינה דומה לבכי על אדם שנפטר מן העולם. אלא 

על   הבוכה  האסיר  של  לבכי  בדומה  אליו.  שייכות  לנו  יש  ועדיין  קיים  שעדיין 

וקיימ  שחיה  אך משפחתו  רחוק,  הוא  פיזית  אומנם  ממנה.  הורחק  שהוא  אלא  ת, 

ד מחובר, והכאב והגעגוע שלו מורים על כך שלמרות המרחק הרב, הוא בעצם מא

 זהו המקום הטבעי והאמיתי ביותר שלו.מאד שייך, 

 

העצים והאבנים של בית המקדש אומנם נחרבו ונשרפו, ה"מסגרת החיצונית" אבדה,  

קיימ  הרוחנית  המהות  נשגבים  אבל  רוחניים  חיים  של  ה',  קרבת  של  המהות  ת. 

ומרוממים, לא אבדה וכלתה מן העולם, אלא רק התרחקנו ממנה, גלינו ממנה. היא 

קיימת בתוך תוכנו, בנקודה הפנימית ביותר שלנו. אבל קשה לנו לגעת בה ולהשיג 

 אותה. הבכי שלנו, הגעגועים שלנו, זה משום שלמרות שכה התרחקנו מן המציאות 

כה   אליה,  ושייכים  מחוברים  כה  אנחנו  הגשמיים,  בחיינו  שקענו  וכה  הזו  הנשגבה 

 זוהי המציאות הטבעית והאמיתית ביותר שלנו.משתוקקים, כה רוצים ומייחלים!!! 

 

לעולם לא יוכל להיות שמח באמת רק מסיפוקים חומריים, לעולם   -לב של יהודי  

 . לא יחוש שחייו מושלמים, מבלי להשיג קרבת ה' 

 

 בכאב טמונה שמחה! 

: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר )בבא בתרא ס ע"ב(חז"ל אומרים  

ל ֹאֲהֶביהָּ : ")ישעיה סו י( ה  כ ָּ ם ְוִגילו  בָּ ַלִ ְמחו  ֶאת ְירו ש ָּ ִלים    ,ש ִ ְתַאב ְ ִ ל ַהמ  ֹוש  כ ָּ ש  ה  מָּ ָּ ו  ִאת  יש  ש ִ

ֶליהָּ   ". עָּ

 

המתאבל   שכל  נאמר  ויראהלא  אלא    יזכה  עתיד,  בלשון  ירושלים,  "זוכה  בשמחת 

לעתיד לבוא,  ורואה"   כי מלבד השמחה העצומה והבלתי נתפסת שנזכה לה  עכשיו. 

 כבר עכשיו, בעצם האבלות שלנו, טמונה שמחה! 
 

לו   יש  שלו  הכאב  שבעצם  אסיר  אותו  כמו  שמחה.  טמונה  עצמה  באבלות  כן,  כן 

יש לו משפחה, ובשום אופן לא היה רוצה לוותר על תחושת הקירבה שמחה על כך ש 

ימים כתיקנם,  והגעגועים מקשרים אותנו לאהבה של  גם אנו, הכאב  הזו.  המענגת 

אנו  ולכן  לאלוקינו,  אנו  קרובים  עדיין  מהותנו  שבפנימיות  לנו  מוכיחים  הם 

קשר   זה  בגלוי.  הזו  הקירבה  את  ולחוש  להוציא  ומשתוקקים  המלווה מתגעגעים 
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יחד עם הכאב מתפשטת בלבנו    ם.אנו רוצים לחוש קשורי  בכאב, אבל אנו רוצים בו,

עולם בורא  אל  ונפלאה  מענגת  נעים קירבה  המלך,  דוד  במילותיו  לנו  שהנעים  כפי   ,

ִים: " )תהלים פרק מב(זמירות ישראל   ֲעֹרג ַעל ֲאִפיֵקי מָּ ַ ל ת  ַאי ָּ י ַתֲעֹרג ֵאֶליךָּ ֱאלֹ   , כ ְ ן ַנְפש ִ , יםהִ כ ֵ

י ֵלאל   ֵני ֱאל  !  ים ְלֵאל ָחיהִׁ ָצְמָאה ַנְפש ִׁ א ְוֵאָרֶאה פ ְ  "?!יםהִׁ ָמַתי ָאבו 

 

מוכנים חלילה להשליך את האלבום, מאמצים אותו חזק לליבנו, ומוצאים בו   איננו 

צמאה נפשי לאלוקים!! הנפש  ושמחת לב בה'.    , ערגה, כמיהה, געגועים  , נחמה ותקוה

אוהבת   לה',  כמהה  פני  שלי  ואראה  אבוא  מתי  מתי,  אז  בקרבתו,  רוצה  אותו, 

השורשית   הקירבה  את  וההדר  היופי  במלוא  ולבטא  לממש  אוכל  מתי  אלוקים?! 

 בי?! יוהטבעית הזו המפעפעת בל

 

 הוד  תמונות

 תמונות יפות ורבות הוד נמצאות באלבום של עם ישראל. 

 

שמ ובהדר  בפאר  לתלפיות,  בנוי  בתפארתו,  עומד  המקדש  בית  הדרת  הנה  שקפים 

עומדים על משמרותיהם בעבודת הקודש של   קודש נשגבה. כהנים לבושי בגדי שש

הקרבנות, ולויים עומדים על דוכנם בשירה ובזמרה, נושאים קולם במקהלות נפלאות 

... אור  בחצוצרות ובנבלים, בכינורות ובצלצלים של שיר ושבח לחי העולמים, מלווים  

 ם כולה באור יקרות. גדול ועצום מאיר את ירושלי 
 

מכל   שבאים  יהודים  המוני  בהמוני  ירושלים  מתמלאת  בשנה,  פעמים  שלוש  הנה, 

יופיה  הוד  את  לראות  באים  ומנחות,  קרבנות  עימם  נושאים  הארץ,  של    רחבי 

וירושלים   המקדש.  בית  ומקדושת  מניחוחה  ולהתבשם  ואוספת    -ירושלים  מקבלת 

שאלין   המקום  לי  צר  אדם  אמר  "לא  כולם,  את  ומכילה  קולטת  בניה,  את  אליה 

 בירושלים". 
 

"שמחת בית השואבה", אשר מי שלא ראה אותה לא ראה   -הנה, בימי חג הסוכות  

משולהבים, הרגלים כמו נישאות    דיםשירה וריקושמחה מימיו. מעגלים מעגלים של  

ללא תחושה  טפח מעל הקרקע, השמחה פורצת גבולות, שבעה ימים ושבעה לילות,  

זמן ומכרכרים,    ,של  מפזזים  הדור,  גדולי  לצד  העם  שמחה  ב פשוטי  אמת,  שמחת 

ויחד עם המים הנשאבים בגילה ובששון ממעיין השילוח,    ,החודרת אל פנימיות הנפש

 ועוצמות רוחניות מיוחדות.  שואבים רוח הקודש

 

ומתפלל    -והנה   ונשגבה,  מיוחדת  קודש  עבודת  עובד  הגדול  הכהן  הכיפורים,  יום 

לשון לכפרתם של ישראל. עם ישראל כולו מתחטא לפני בוראו, בתפילות ובתשובה,  

המקדשב  ה הקשור  מההאדו   הזהורית  בבית  האולם  וכך   נה, ללבבנס    כתהופ  פתח 

במוצאי תשובתם והם נקיים וזכים מכל חטא ועוון. ו  יודעים עם ישראל שהתקבלה

את   מלווים  הם  ונקי,  רחוץ  כשלבם  הקדוש,  בשמחה היום  ביתו  אל  הגדול  הכהן 

 . רגישו כל צורך לשבור את הצוםמבלי שיוריקודים, 
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פס  קרבן  עם והנה  ברוב  עשר כ,  ח  לתוככי  אי מיליון    שנים  מתאספים  חומות ש 

מגיעים ובחצות היום    , לקרבן שה   מושכים בידיהם ראשי המשפחות    ! העתיקה  ם ירושלי

המק  להקריבובהמוניהם   דוכנם  בבית  על  עומדים  כשהלויים  ובדש,   . הללבשירה 

על    , צלי אשלאכילת קרבן הפסח    בורות חבורות ח  כולם  מתאספיםבהתקדש החג,  

 ת ותשבחות לבורא יתברך.ופיהם מלא שירו ,מצות ומרורים 
 

גדול"ו ו"בעסק  בחדווה  העומר  קצירת  גדולי הוהנה    ; הנה  ועשרים  מאה  "סנהדרין", 

ורה  בית המקדש, ומהם יוצאת ת ב , היושבים בחצי גורן ב"לשכת הגזית"  הדורומאורי  

 לכל עם ישראל לדורות עולם.  והוראה 
 

עם החי תמונות תמונות עוברות מול עינינו, ופורשות לפנינו מסכת חיים שלימה של  

כל החיים זורמים בקרבת ה' מופלאה. כמו שבן אדם מרגיש ויודע שיש   . עם אלוקיו 

מרגיש  לו אבא ואמא, אחים ואחיות, כך יש לו בורא עולם, שהוא חי ונושם עימו.  

 אותו במוחשיות בחייו. 
 

 ומה קרה בחורבן? 
 

לאביהם   ישראל  בין  ברזל  חומת  נפסקה  המקדש,  בית  שנחרב  "מיום 

 . )ברכות לב:( שבשמים" 
 

 . )מגילה יב:("מיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו, ניטלה עצה ממנו" 
 

"מיום שנחרב בית המקדש נגדעו אלופי עצה, והדעות משובשות, והלב אינו  

 .(ע"ב )זהר רות פחקיים על בוריו, והולך אחר מראית העין" 
 

המציאות של קרבת ה' התרחקה מאתנו. כמו נהיינו אסירים של החומריות, וחומת  

ו אטום  לב  עם  בעצמנו,  שקועים  שבשמים.  אבינו  לבין  בינינו  מפרידה    , קשהברזל 

והדעות משובשות, והלב אינו קיים על בוריו, והולך אחר מראית  "  שמתבלבל בקלות, 

 ". ןהעי
 

 אבל... 
 

שעדיין   נפש  נמצאת  הזו,  ההסתרה  למרות   -מאחורי  יתברך.  לה'  מאד  משתוקקת 

היא  נכון,  חלילה.  התבטלה  לא  ה'  קירבת  של  המציאות  הקושי,  למרות  המרחק, 

כך שייכת אלינו,  -כך כל-בנת מאליה, אבל היא כלנהייתה קשה יותר להשגה, לא מו

 כך חלק מאתנו. זו המציאות האמיתית ביותר שלנו. -כך כל-כל
 

לחזור לאותם  נפשנו, נפשנו העדינה החצובה מתחת כסא הכבוד,  במסתרים תבכה 

. גם אם נצליח לספק לעצמנו בגלותנו עושר והארת פנים גלויה   ימים של שפע רוחני

רווחה ועצמאות, זה לא ימלא את הדבר שבאמת זקוקה לו הנפש היהודית.   , וכבוד

ֵבית " י ב ְ ְבת ִ י ה' ש ִ ל ְיֵמי ַחי ַ ֹנַעם   , כ ָּ לוֹ   ה'ַלֲחזֹות ב ְ ֵהיכָּ ר ב ְ ְלַבק ֵ  "! ו 
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 רבה שבריחוק י הק

 אירע דבר פלא.  ,בעת חורבן בית המקדש 

 

כרובים". בזמן שהיו ידוע, כי בבית המקדש, בתוך קודש הקודשים, היו נמצאים ה"

לא  בזמן ש ו  ;ישראל עושים רצונו של מקום, עמדו הכרובים כשפניהם איש אל אחיו 

)בבא   זה מזה.  את פניהם   יו הכרובים הופכיםה  , רצונו של מקום  ם עושי  ישראל היו  

 בתרא צט ע"א(
 

איך היו צריכים להיראות הכרובים? לכאורה בעת כזו, של חרון   והנה, בעת החורבן, 

היה.  כך  לא  אבל  פניהם.  את  להפוך  אמורים  הכרובים  היו  ישראל,  על  ה'  אף 

כשנכנסו השונאים להיכל, מצאו את שני הכרובים מעורים  ש  יומא נד ע"ב()אומרים חז"ל  

 כיצד יתכן? . זה בזה 

 

 קירבה גדולה. למעשה  בן והגלות טמונה  שבתוך החור  ,אלא ה' יתברך הראה לנו בכך

 שעומק הקשר מתגלה דווקא בשעת ריחוק!כי פעמים 

 

יתכן בין שני חברים, או בין בעל ואשה, כל זמן שהם קרובים אחד לשני,    למשלכך  

ל   שישנם  שקשה  ביניהם,  המפרידים  חיצוניים  על  גפרטים  מעיבים  והם  עליהם,  שר 

מאבדים את   השוליים  הפרטים  אחד מהשני,  כשהם מתרחקים  שלהם.  הקשר  עצם 

מתגעגע   והאחד  ביניהם,  שהיה  הקשר  לפנימיות  לב  שמים  הם  אז  או  משמעותם, 

 ( 181)אותך אבקש עמוד לקרבת השני. 

 

ל  הוא לא הרגיש כ  ,האסיר, יתכן שכאשר הוא היה בחברת משפחתו  לבמשל ש   גם

הקשר   ךכ עצם  מדברים,    .את  קמים,  ישנים,  קונים,  אוכלים,  יחד,  גרים  יחד,  חיים 

ודווקא  ממשפחתו, עכשיו  מתווכחים...  מרוחק  כשהוא  לעצם    ,  ישירות  מחובר  הוא 

 . בו כלפיהםיהקשר העמוק הקיים בל 

 

זמני   פנים  הסתר  עלייה.  לצורך  ירידה  כאן  שיש  הקב"ה,  לנו  בישר  החורבן,  בעת 

ם עצומה הרבה יותר. התרחקות זמנית, שתביא איתה קירבה כפולה  לצורך הארת פני

 :)ישעיה נד ח(ומכופלת לאין שיעור. כפי דברי הנחמה הנפלאים 

 

ֶרַגע ָקט ן" יךְ  ב ְ ֵצךְ  ,ֲעַזְבת ִ ֹדִלים ֲאַקב ְ  ו ְבַרֲחִמים ג ְ

ךְ  ֵ ַני ֶרַגע ִממ  י פָּ ְרת ִ ַ ֶצף ֶקֶצף ִהְסת  ש ֶ ָלם ,ב ְ ֲֹאֵלְך   , יךְ ִרַחְמת ִ  ו ְבֶחֶסד עו  ַמר ג   ה'"  אָּ

 

, מעוררת בנו השתוקקות לה'. הבלבול וההסתרה גורמים לנו לחפש, לבקש  -הגלות  

את  לייחל  להשיג  כלים  בנו  בונה  את הקשר.  מעצים  והריחוק  הפרידה  הכאב של   .

אורו המופלא והאינסופי של הבורא יתברך, עוד הרבה יותר ממה שהצלחנו להשיג  

 לפני שהתרחקנו! 
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)פוקד עקרים אות ו דבריו של רבנו צדוק הכהן מלובלין זצ"ל    -מעודדים ונוסכים כח    כמה

 : ד"ה הנה(

 

שבלב  " הנקודה  ומתמעטים,  הולכים  שהדורות  הגם  כי  בפירוש,  קיבלתי  וכן 

לולי כן מה התועלת באריכות הגלות, והדורות  שהולכת ומזדככת בכל דור,  

בימינו, מה   לזכות לביאת המשיח במהרה  התקוה  ואיה  ומתקטנים,  הולכים 

  שלא זכו בה דורות הראשונים שהיו גדולים וטובים מאלה?! אבל אף כי מצד 

הם   שהנפשות  דמשיחא",  "עקבתא  ונקראים  מתקטנים  הם  עצמם  הדורות 

מהעקביים, מכל מקום מצד מה שכל הזכויות של כל דורות הקודמים כולם,  

במעמקי   ותקוע  קבוע  נשאר  הכל  הזה,  בעולם  שסיגלו  ומצוות  תורה  וכל 

 . "הלבבות שבדור האחרון 

 

 "!  הנקודה שבלב הולכת ומזדככת בכל דור"

 

הירידה    חורצים   -חוק, הסתרת הפנים  הגלות, הרי בנפש האומה חריץ עמוק. מתוך 

יתברך.    מתעוררים  -והשפל   ה'  אל  חבויים  וכיסופים  יתברך  געגועים  עוד והבורא 

בקרבה מחודשת, באהבה כפולה ומכופלת. נזכה להתרפק על   -יחזיר אותנו לארמון  

 ! ה' ביתר קירבה ואהבה 

 

י ַעל  " יב ֶאל ִלב ִ ש ִ ן אֹוִחילֹזאת אָּ י  ה'ַחְסֵדי  ,  כ ֵ לו  ַרֲחמָּ י לֹא כָּ ְמנו  כ ִ י לֹא תָּ ו...  כ ִ

ן אֹוִחיל לוֹ   ה'ֶחְלִקי   י ַעל כ ֵ ה ַנְפש ִ ְמרָּ ה ַעד  ...  אָּ ו בָּ ש  ה ְונָּ ֵכינו  ְוַנְחֹקרָּ ה ְדרָּ ש ָּ   ה', ַנְחפ ְ

ִים  מָּ ָּ ש   ִים ֶאל ֵאל ב ַ ָּ פ  ֵבנו  ֶאל כ ַ א ְלבָּ ָּ  )איכה פרק ג(".  ִנש  

 

יֵבנו  " ה  ה' ֲהש ִ ו בָּ ש  ֶקֶדם ,ֵאֶליךָּ ְונָּ ֵמינו  כ ְ ש  יָּ  כא(פסוק ה  פרק )איכה"! ַחד ֵ

 

והעצום של הגאולה השלימה  נצא אל האור הגדול  יתברך מתוך חשכת הגלות  ה'   .

הגלות  קושי  כל  על  אותנו  וינחם  ליבו,  אל  אותנו  יאמץ  דמעותינו,  את  ינגב  כמו 

ו  "שעברנו.   מ  ר אִׁ ֶ יש  ֲאש  אִׁ י ֲאַנֶחְמֶכם  כ ְ ן ָאנ כִׁ ֵ ַנֲחֶמנ ו , כ  ְ ותהיה זו נחמה כזו גדולה, כזו    "!ת 

 עצומה, עד שכל הגלות תיראה לנו כמו חלום רחוק, והיה ה' לנו לאור עולם. 

 

ְך  " חֹש ֶׁ דֹול -ָהָעם ַההְֹלִכים ב ַ ֵבי  ,ָראו  אֹור ג ָ ת יֹש ְ ץ ַצְלָמוֶׁ רֶׁ אֶׁ ם  -ב ְ  )ישעיה ט א("! אֹור ָנַגה  ֲעֵליהֶׁ

 

י ָבא אֹוֵרךְ "  ס א( שם) !"ָעַלִיְך ָזָרח ה'ו ְכבֹוד  ,קו ִמי אֹוִרי כ ִ

 

יהָ " ל אֲֹהבֶׁ ם ְוִגילו  ָבה  כ ָ ַלִ ת ְירו ש ָ ְמחו  אֶׁ יהָ  ,ש ִ ִלים ָעלֶׁ ְתַאב ְ ל ַהמ ִ ֹוש  כ ָ ה  ָמש  ו  ִאת ָ יש   סו י(  שם)". ש ִ
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 אגדהשער ה  
 

   חורבן בית המקדש הראשון  -פרק ראשון 

 

 השמרו לכם פן יפתה לבבכם!

י"  :)דברים פרק ד פסוק כה(נאמר בתורה   ם    כ ִ ֶ ַחת  ֶרץ ְוִהש ְ אָּ ם ב ָּ ֶ ְנת  ִנים ְונֹוש ַ ְבֵני בָּ ִנים ו  תֹוִליד ב ָּ

ֶסל  ֶ יֶתם פ  ל  ַוֲעש ִ מו ַנת כ  ֵעיֵני   ת ְ ַרע ב ְ יֶתם הָּ ֶכם ַהי ֹום  ֱאלֶֹהיךָּ ְלַהְכִעי  ה'  ַוֲעש ִ סֹו: ַהִעידִתי בָּ

ְוֶאת   ֶאת ַמִים  ָּ ֶרץ   ַהש   אָּ י  הָּ ֶאת   כ ִ עְבִרים  ם  ֶ ַאת  ר  ֲאש ֶ ֶרץ  אָּ הָּ ֵמַעל  ַמֵהר  אֵבדו ן  ת  בד    אָּ

ה ָּ ת  ְלִרש ְ ה  ָּ מ  ש ָּ ן  ְרד ֵ ְוֵהִפיץ    לֹא   ַהי ַ ן:  ֵמדו  ָּ ש   ת ִ ֵמד  ָּ ִהש   י  כ ִ ֶליהָּ  עָּ ִמים  יָּ ֶאְתֶכם   ה' ַתֲאִריֻכן 

ם ֶ ַאְרת  ים ְוִנש ְ ַעמ ִ ר ְיַנֵהג   ב ָּ ֹוִים ֲאש ֶ ג  ר ב ַ ָּ ה ה'ְמֵתי ִמְספ  ָּ מ   ". ֶאְתֶכם ש ָּ

 

לפני שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, הוזהרו הם שוב ושוב על ידי משה רבנו ועל  

ישראל   ארץ  כי  זרה,  עבודה  מלעבוד  שיזהרו  יהושע,  הבחירה    -ידי  איננה   -ארץ 

 רה, ואם יחטאו לא יוכלו להתקיים בארץ. סובלת עוברי עבי 

 

עבודה זרה היתה אז, אחת התאוות החזקות ביותר שהיו קיימות בעולם. כיום אין 

להוטים  כך  כל  היו  ומדוע  זרה,  לעבודה  שיש  החזק  כח המשיכה  מבינים מה  אנו 

פיתוי   עם  ביכולתנו להתמודד  ראו שאין  הגדולה  מכיון שאנשי כנסת  זאת  אחריה, 

גדולה קשה זה וב יטלו את כוחו. אך בדורות הקודמים היתה לעבודה זרה השפעה 

חוזרות  לאזהרות  ישראל  הוצרכו  לכן  פיתוייה.  בפני  לעמוד  היה  שקשה  עד  ביותר, 

]וכדי לסבר את האוזן, מסופר על מנשה, שהיה מלך בתקופת בית ראשון, ועבד  ונשנות בענין זה.  

בחלום אל אחד מחכמי הגמרא, ואמר לו: דע לך, כי  את כל סוגי העבודה זרה שבעולם, ופעם נגלה  

היית רודף אחרי העבודה זרה, ומרוב תשוקתך לרוץ מהר, היית מגביה את    -אילו היית בדור שלי  

 שולי גלימתך, כדי שלא תפריע לך הגלימה במרוצתך[.

 

 הארץ מתמלאת בעבודה זרה 

בוד עבודה זרה. במשך דורות רבים זכר עם ישראל את אזהרות התורה, ונמנע מלע

מרוב   -אולם עם הזמן, כאשר השתקע העם בארץ, וזכה לכל טוב מבחינה גשמית  

זרה.   עבודה  אחר  ולהתפתות  להימשך  והתחיל  ה'  את  הוא  שכח  לו,  שהיתה  טובה 

הוא  נבט.  בן  ירבעם  היה  זרה  בעבודה  העם  הראשון שהתחיל להחטיא את  המלך 

ב ואחד  אל  בבית  אחד  מזהב,  עגלים  שני  מלעלות העמיד  ישראל  את  ומנע  דן, 

יב(לירושלים בחגים. כך אמר להם   א,  לַ   ַרב"  :)מלכים  ְירו ש ָּ ֵמֲעלֹות  ֶכם  ֱאלֶֹהיךָּ  ,  ם ילָּ ִהנ ֵה 

ִים ִמְצרָּ ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלו ךָּ  ר  ֲאש ֶ ֵאל  רָּ העמיד ִיש ְ בפועל,  הדברים  יתבצעו  שאכן  וכדי   ."

מי   וכל  לירושלים,  בדרך  חיילים  של  משמרות  שתי  לעלות ירבעם  רוצה  שהיה 

 לירושלים היו מחזירים אותו. 
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מאוחר יותר, קם המלך אחאב, אשר הגדיל לחטוא ולהרשיע. הוא ממש מסר נפשו 

מספר  ה'  שמות  את  ומחק  הבריות,  מפי  ה'  שם  את  השכיח  זרה,  העבודה  למען 

"הבעל"   וכתב  מחק  הוא  "ה'"  כתוב  שהיה  מקום  בכל  זרה]התורה!  עבודה  של    . [שם 

זרה,   מנשה המלך  אף הוא הרשיע מאוד מאוד, חטא והחטיא את ישראל בעבודה 

בגילוי עריות ובשפיכות דמים. הוא החריב את מזבח ה' ובנה במקומו מזבחות לבעל,  

ובנה להם  ה' שבתורה. הוא עבד לכל צבא השמים  וכן שרף את כל אזכרות שם 

ד ומשתחווה  מזבחות בבית המקדש, הביא פסל אל בית ה' במקום ההיכל, והיה עומ

לו כשאחוריו כלפי היכל ה' ופניו כלפי הפסל. כך היה מרבה לחטוא כדי להכעיס. 

שנאמר   כמו  מנשה,  שפך  רבים  דמים  טז(גם  כא,  ב,  ה  "  :)מלכים  ֶ ְמַנש   ַפְך  ש ָּ ִקי  נָּ ם  ד ָּ ְוַגם 

ה ְמאד ר  ,ַהְרב ֵ ֵא ֶאת  ַעד ֲאש ֶ ֶפה  ִמל  ה לָּ ֶ ַלם פ  ישעיה ". ברוב רשעותו הרג הוא את  ְירו ש ָּ

הנביא, שהיה סבו אבי אמו. כך מלאה הארץ בעבירות חמורות, עד שנחתם דינה של 

 ירושלים להחרב, ובית המקדש להשרף. 
 

אמרו חז"ל: לא גלו ישראל עד שעבדו ז' בתי דינים של עבודה זרה, והם: ירבעם בן  

 נבט, בעשא, אחאב, יהוא בן נמשי, פקח בן רמליהו, הושע בן אלה, מנחם בן גדי. 

 

 מדחי אל דחי 

בתחילה היו מתביישים בחטאיהם ועבדו עבודה זרה בסתר, בחדרי חדרים. אך לאחר 

שהתרגלו לכך, נעשה להם החטא כהיתר, ולא טרחו להסתיר את עצמם, הם התחילו  

כבר   הבא  בשלב  בהצנע.  לא  אך  בביתם  הדלתות",  "מאחורי  זרה  עבודה  לעבוד 

העיר.  ברחובות  אותה  ועבדו  זרה,  בעבודה  להתגאות  המשיכו   התחילו  מכן  לאחר 

לרדת מדחי אל דחי, לעבוד עבודה זרה בפרסום גדול יותר ויותר: על הגגות, בגנים, 

בו   עבדו  שלא  ישראל  בארץ  מקום  הניחו  ולא  הדרכים,  כל  ועל  ההרים  ראשי  על 

עבודה זרה. ולא התקררה דעתם בזה עד שהכניסו צלם בהיכל וציירו על כותלי בית 

ל(כמו שנאמר    המקדש כל תבנית רמש ובהמה, ז,  ר "  : )ירמיהו  ִית ֲאש ֶ ב ַ ֵציֶהם ב ַ ו  ק  מו  ש ִ  ש ָּ

א אוֹ  ִנְקרָּ יו ְלַטמ ְ לָּ ִמי עָּ  ". ש ְ
 

 עבירה גוררת עבירה 

לא  חז"ל:  שאמרו  כמו  נוספים,  גדולים  חטאים  לחטוא  העם  להמון  גרמו  המלכים 

חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת. רבי אבהו אמר: בשביל שביטלו  

קריאת שמע שחרית וערבית. רבי המנונא אמר: בשביל שבטלו בה תינוקות של בית 

התורה.  כל  עקירת  זו  הרי  התחלה,  אין  ואם  התורה,  התחלת  שהם  מלימודם,  רבן 

עולא אמר: מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. רבי עמרם אמר: מפני שלא 

יהודה אמר: בשביל שביזו בה תלמ זה. רבי  זה את  ועוד אמרו הוכיחו  ידי חכמים. 

ושפיכות   עריות  גילוי  זרה,  עבודה  דברים:  ג'  בו  שהיו  מפני  חרב  ראשון  בית  חז"ל: 

 דמים. 
 

 ואשלח את עבדי הנביאים 

במשך כל אותה תקופה שחטאו ישראל, חס הקב"ה על עמו ולא רצה להענישם, הוא  
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אים שיתרו  המתין והאריך אפו אולי יחזרו בתשובה. בחסדיו הרבים שלח להם ה' נבי

בם, ומהם: אליהו הנביא, אלישע, ישעיה, צפניה, אוריה, ירמיה ועוד. הנביאים התרו 

עם   -והזהירו את העם השכם והערב, אולם לרוב נפלו דבריהם על אוזניים אטומות  

לתקופת   סמוך  התוכחה.  דברי  את  לקבל  וסרב  בחטאיו,  עמוק  שקוע  היה  ישראל 

ם: ירמיהו הנביא היה מתנבא בחוצות, צפניה  החורבן התנבאו לישראל שלושה נביאי 

היה מתנבא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וחולדה הנביאה היתה מוכיחה את נשות 

 עם ישראל. 

 

 נבואות ירמיהו 

את   ידע  בקלקלתם,  ישראל  את  ראה  הוא  החורבן".  "נביא  מכונה:  הנביא  ירמיהו 

ניסה להוכיח אותם אשר עתיד לקרות להם אם ימשיכו בדרכם הנלוזה, וכאב רחום  

" ת   ַעלשוב ושוב שיחזרו למוטב. בלב כאוב הוא צעק ואמר:  ב ַ ֶבר  י    ש ֶ ְרת ִ ב ַ ש ְ הָּ י  ַעמ ִ

י ַדְרת ִ ן   ִמי בראותי את שעתיד לבוא על ירושלים, לבי שבור ורצוץ. "  -!"  קָּ ֵ י    ִית  ראש ִ

ה ֵאת ַחְלֵלי ַבת ַלְילָּ ם וָּ ה יֹומָּ ה ְוֶאְבכ ֶ ְמעָּ י  ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ד ִ דמעות כמים אני   -"  ַעמ ִ

המוריד על מה שעתיד לקרות לעם ישראל. " ת  ִהנ ֵ ְוַעת ב ַ ים  קֹול ש ַ י ֵמֶאֶרץ ַמְרַחק ִ  , ַעמ ִ

ִאם  ה'הַ  ִצי ֹון  ב ְ ֵאין  ֵאין  ה   ה  ַמְלכ ָּ אני  -?!"  ב ָּ בגלותו   רואה  ישראל  עם  בנבואה את 

אשר יקרא ויאמר: האם עזב ה' את ציון? איפה הוא ה', מדוע הוא לא שומע אותנו?!  

 ולכן מתחנן ירמיהו לעם ישראל: שובו שובו מדרכיכם הרעים!!! 

 

ה"  נבואות קשות התנבא ירמיהו: ַמר  כ  ֵאל ִהְנִני ַמֲאִכילָּם ֶאת ה'    אָּ רָּ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ   ְצבָּ

ם הַ  עָּ ההָּ ִקיִתים ֵמי   ]עשב מר[,  ז ֶה ַלֲענָּ דהיינו צרות מרות וקשות יגיעו    -]מים מרים    ראש    ְוִהש ְ

י ַאֲחֵריֶהם ֶאת   עליהם[, ְחת ִ ַ ל  ם ְוש ִ ה ַוֲאבֹותָּ ָּ ְדעו  ֵהמ  ר לֹא יָּ ֹוִים ֲאש ֶ ג  ַהֶחֶרב ַעד    ַוֲהִפצֹוִתים ב ַ

ם ֹוִתי אֹותָּ ל  י ֶאת " .טו(-ידירמיה ט  )  " כ ַ ַתת ִ יםְיר  ְונָּ נ ִ ַ ים ְמעֹון ת  ִ ַלם ְלַגל  ]תהיה שוממה, וידורו בה   ו ש ָּ

ִלי  ְוֶאת  נחשים[, ִמב ְ ה  מָּ מָּ ש ְ ן  ֵ ֶאת  ה  ְיהו דָּ ֵרי  ב  עָּ "(י  ,ט  )שם  "יֹוש ֵ ה.  ְיתָּ ַהז ֶה    ְוהָּ ם  עָּ הָּ ִנְבַלת 

ֶרץ ְוֵאין אָּ ַמִים ו ְלֶבֱהַמת הָּ ָּ ל ְלעֹוף ַהש    .)שם ז לג(" ַמֲחִריד ְלַמֲאכָּ

 

הקשות   הנבואות  את  ישראל  מעשיהם    -כששמעו  את  להיטיב  להתעורר  במקום 

ולחזור בתשובה, נכנסה בלבם שנאה כלפי ירמיהו, ש"מאחל" להם צרות כה קשות.  

ים שונות, ולא הטו אוזן לדבריו כלל וכלל. חיזוק לדרכם הם ניסו לרדוף אותו בדרכ 

הם קיבלו מנביאי שקר שונים, אשר שכנעו את העם כי ה' דיבר עימם ומסר להם  

נבואות טובות על עתיד של שלום וניצחון, שקט ושלוה. מטבע הדברים נטו ישראל 

 יותר לקבל את דבריהם של נביאי השקר. 

 

שנה ארבעים  במשך  התנבא  עשרה  ירמיהו  השלוש  בשנה  היתה  נבואתו  תחילת   .

לקודמיו,   בניגוד  דוד.  בית  מלכות  משושלת  היה  אשר  המלך,  יאשיהו  של  למלכותו 

למוטב   העם  את  להחזיר  כוחו  בכל  וניסה  השתדל  אשר  צדיק,  מלך  יאשיהו  היה 

מלך   נכה"  "פרעה  ידי  על  במלחמה  מת  יאשיהו  אולם  שבשמים.  לאביהם  ולקרבם 

 א קונן עליו קינה מרה, וקרא אותו "רוח אפינו משיח ה'". מצרים. ירמיהו הנבי
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לאחריו מלך בנו יהואחז, אולם יהואחז מת כעבור זמן קצר אף הוא על ידי פרעה  

נכה. במקומו מלך אחיו יהויקים. יהויקים לא הלך בדרכי אביו יאשיהו הצדיק, אלא  

ב חדש  מלך  בבל  בארץ  הומלך  מלכותו,  בזמן  ישראל.  את  והחטיא  שם חטא 

 "נבוכדנצר". מלך עריץ וקשה, וכבר בתחילת מלכותו הצליח לכבוש ארצות רבות. 

  

 נבוכדנצר מפחד 

נבוכדנצר   של  בהיכלו  השמים  מן  קול  בת  יצאה  לשלטון,  נבוכדנצר  עלה  כאשר 

ואמרה לו: עבד רע, לך והחרב את בית המקדש, שבניו מורדים ואינם שומעים בקול 

 וחשש שיעשה בו הקב"ה כמו שעשה עם סנחריב. ה'! אולם נבוכדנצר פחד 

 

 מה עשה ה' עם סנחריב? 

 

עלה  ממלחמותיו  באחת  צבאו.  שר  היה  ונבוכדנצר  בעבר,  בבל  מלך  היה  סנחריב 

ובין אנשי הצבא היה אף   ירושלים, כשעמו צבא ענק ביותר,  סנחריב להילחם עם 

מאוד. הוא כל כך נבוכדנצר. בירושלים היה מולך חזקיה המלך, אשר היה מלך צדיק 

חיזק את העם בתורה וביראת שמים, עד שהעידו עליו שלא ניתן היה למצוא בדורו  

ומורכבות   סבוכות  הלכות  שהן  וטהרה,  טומאה  בהלכות  בקי  קטן שלא  ילד  אפילו 

ביותר, וכל שכן שהיו בקיאים בשאר ההלכות. כשראה חזקיה את צבאו האדיר של 

חג הפסח, ומתוך ביטחון מלא בבורא עולם, סנחריב, לא פחד כלל. היה זה בערב  

בשירה  בשנה  שנה  כמידי  הפסח  קרבן  את  להקריב  כולו  העם  את  חזקיה  עודד 

אכן התרחש נס מופלא ביותר: בא מלאך   -ליל הסדר    -ובהודיה לה'. באותו לילה  

גנרלים, לבד מחיילים טוראים    185,000ה' והכה את כל מחנה סנחריב, אשר מנה  

ו יושבי ירושלים בבוקר, והנה מחנה סנחריב כולם פגרים מתים. רק  לאין מספר. קמ

ֶלךְ ששה אנשים הותיר ה' מכל המחנה: סנחריב ושני בניו,   ֶ ְרֶאֶצר,  ַאְדַרמ  , ונבוכדנצר ש ַ

]ואגב, סיפור תנכ"י זה מופיע במלואו בממצא  זאת כדי שיהיה פרסום לנס הגדול הזה    -

ר חדון המלך, בנו של סנחריב. אלא שבחרס שנמצא שם  ארכיאולוגי שהתגלה בחפירות ארמון אס

כתוב שפרצה מגפה בצבאו של סנחריב. אולם התנ"ך מספר לנו את האמת העומדת מאחורי מה  

 שנראה כמגפה[. 

 

ברחו הששה בבושת פנים לארצם. סנחריב בעודו בדרך, נדר נדר לעבודה זרה שלו  

'נסרוך'   היה  נח[,ששמה  מתיבת  בניו    ]נסר  יגיע בשלום לארצו, יקריב את שני  שאם 

קרבן לעבודה זרה, אך הוא לא ידע ששני בניו שומעים אותו, ובשומעם זאת מיד 

מן  לכן אף בשומעו את המסר  נבוכדנצר,  פחד  והרגוהו. ממפלה שכזאת  עליו  קמו 

 השמים, לא רצה להילחם בירושלים. 

 

 שכנים רעים 

ומואב   א  -עמון  של  רעים  שכנים  ישראל  שהיו  הנביאים   -רץ  דברי  את  שמעו 

המתנבאים על חורבן ירושלים והפורענויות. מיד שלחו ואמרו לנבוכדנצר: דע לך כי 

בי  יעשה  להם: מתיירא אני שלא  ואמר  העיר! שלח  לכבוש את  הזמן  הגיע  עכשיו 
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כדרך שעשה לקודמי! שלחו ואמרו לו: אל דאגה, עכשיו הקב"ה איננו עימהם, ולא  

ני להם  ישראל יעשה  עם  אם  זאת,  בכל  להם:  אמר  בעבר.  להם  שעשה  כפי  סים 

יקראו לו ויתפללו אליו בכל ליבם, הוא יענה להם. אמרו לו: ה' רחוק מהם מאוד, 

כיון שחטאו הרבה, ואפילו אם יקראו לו ויתפללו אליו, לא ישמע לקולם! אמר להם: 

ה'. אמ להם  ויענה  רחמים  עליהם  יבקשו  והם  צדיקים,  ביניהם  הצדיקים  יש  לו:  רו 

שבהם כבר נפטרו. אמר להם: הרשעים שבהם יחזרו בתשובה ויבקשו רחמים, ויענה  

"אולטימטום", שאם לא יבואו אליו, לא   -להם ה'. אמרו לו: כבר קבע להם ה' זמן  

 יקבל יותר את תשובתם. 

 

 נבוכדנצר עולה לירושלים 

להוכ מאוד  רצה  אחד  מצד  לעשות.  מה  ידע  ולא  נבוכדנצר  גבורתו היסס  את  יח 

לעשות  התחיל  עשה?  מה  מאוד.  פחד  שני  ומצד  החזקה,  ירושלים  את  ולכבוש 

כדי לדעת אם יצליח או לא: שלח חץ על שם רומי, אך החץ נפל,   ]סימנים["קסמים"  

שלח חץ על שם אלכסנדריה והחץ נפל, שלח חץ על שם ירושלים והחץ הלך ולא 

על שם רומי, אולם הזרעים לא צמחו, נפל. הוא עשה סימן נוסף: לקח זרעים וזרע  

ירושלים,   שם  על  זרעים  זרע  צמחו,  לא  והזרעים  אלכסנדריה  שם  על  זרעים  זרע 

והזרעים צמחו. אחר כך הדליק נרות לשם רומי, ולא נדלקו, הדליק לשם אלכסנדריה  

ולא נדלקו, הדליק לשם ירושלים ונדלקו. מכל הסימנים הללו הבין נבוכדנצר שאכן 

 וש את ירושלים. יצליח לכב
 

למלכותו   השניה  בשנה  העולם  3,321שנת  ]אכן  להילחם    [ לבריאת  נבוכדנצר  עולה 

לא   הוא  אולם  יהויקים,  מלכה  ואת  ירושלים  את  להכניע  מצליח  הוא  בירושלים. 

מגלה אותם לארצו, אלא מסתפק בכך שהם יהיו משועבדים לו ומעלים אליו מיסים. 

בפועל המשיך יהויקים למלוך על ירושלים כשהוא כפוף למרותו של נבוכדנצר. כך  

אולם בתום השנה השלישית החליט יהויקים להחזיר   היה המצב במשך שלוש שנים,

לממלכת יהודה את עצמאותה, על ידי שיכניע את השרים המופקדים על ארץ יהודה 

לנבוכדנצר,   מיסים  לעלות  חדל  במרד,  הצליח  יהויקים  נבוכדנצר.  המלך  מטעם 

ובמשך שלוש שנים נהנתה מלכות יהודה מעצמאות ומשחרור. נבוכדנצר שהיה עסוק 

מותיו, הניח להם לעת עתה, אך בתום השנה השלישית שוב זכר נבוכדנצר את במלח

יהויקים, והחליט לעלות לירושלים לתבוע את עלבונו. כשהוא מוקף בחייליו הרבים  

עלה נבוכדנצר שוב לירושלים ודיכא את המרד. ברוב כעסו החליט לקחת בשבי את 

יהויקים התשוש ממלחמות   והוא    -יהויקים וחלק מכלי המקדש.  לא עמד לו כוחו, 

 מת כשבוי ביד נבוכדנצר. במקומו המליך נבוכדנצר את יהויכין בנו. 
 

 גלות הילדים 

נבוכדנצר לא הסתפק בזאת. שמועה הגיעה לאוזניו כי ילדי ישראל עולים בחכמתם  

על ילדי האומות כולם. ילדי ישראל הפעוטים, אשר כבר מינקותם מיגעים את מוחם 

נ התורה,  וחשב בלימודי  המלך,  חשק  זו  בחכמה  גם  במינה.  מיוחדת  בחכמה  יחנו 

בלבו: מן הראוי שאכניס מן הילדים החכמים הללו לתוך ארמוני, אלמדם את כל  
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חכמות העולם, וכן את השפה הכשדית, שבה דיברו רק החכמים והמשכילים שבבבל, 

ללכ אשפנז  שרו  על  ציוה  הוא  ביותר.  הטובים  יועצי  אלה  יהיו  הזמן  ת  ובבוא 

לירושלים ולבחור מבין ילדי ישראל את הילדים החכמים ביותר, שיהיו גם בריאים 

 וחסונים, יפי תואר, וממשפחות מיוחסות, כיאה לשרים חשובים של המלך. 
 

מהם.   הולכים  בניהם  מבחר  כי  בראותם  ירושלים  תושבי  את  אפפו  ותוגה  צער 

המלוכה, ויעלו לגדולה, הבטחותיו של אשפנז, כי ילדים אלו לא יחסרו דבר בארמון  

ילדים אשר תחת לנצל את   ליבם מר היה על אותם  וכלל.  ניחמה אותם כלל  לא 

את  לטמא  צריכים  יהיו  הקדושה,  התורה  על  לשקוד  כדי  המבורכים  כשרונותיהם 

מוחם בחכמות זרות. אולם לא היה לאל ידם לעשות מאומה, וכך הלכו עם אשפנז 

דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אולם מאת ה'   לבבל ילדים רבים, שהמובחרים שבהם:

היתה זו לטובה, שכן במשך הזמן אותם ילדים שגדלו ונעשו מקורבים למלכות, עזרו  

 מאוד לעם ישראל בגלותו. 
 

 גלות "הָחָרש והמסגר"

את   שהותרת  בכך  עשית  טוב  לא  ויועציו:  שריו  לו  אמרו  בבבל,  נבוכדנצר  בהיות 

כמלך   יהויקים  של  בנו  בך יהויכין  שמרד  כפי  בך  למרוד  הוא  עלול  ירושלים,  על 

אביו. דע לך כי כל עוד נמצאים בארץ יהודה משפחות המלוכה ומשפחות השרים  

והמכובדים, יקשה עליך לשלוט על ירושלים שלטון מלא, לכן טוב תעשה אם תעלה  

שוב לירושלים ותיקח את יהויכין בשבי יחד עם עוד חשובי ירושלים. שמע נבוכדנצר  

צתם, וכעבור שלושה חודשים מאז שהומלך יהויכין אכן עלה שוב לירושלים ולקח לע

המכובדים    -את יהויכין בשבי. יחד עמו לקח מכל ארץ ישראל כעשרת אלפים איש  

ובעלי ההשפעה, ביניהם מרדכי היהודי ויחזקאל הנביא. אנשים גדולים אלו שהגלה 

ש והמסגר". החרש  רָּ מי ששומע את דבריהם נעשה כמו    שכל -נבוכדנצר מכונים: "החָּ

כאשר "סגרו" ענין מסויים, לא היה יכול    -ֵחֵרש ולא שומע מאומה מסביבו. והמסגר  

אף אדם לפתוח אותו ולחלוק עליהם. יחד עמם לקח עמו נבוכדנצר את אוצרות בית 

והמסגר".  המקדש ואת אוצרות המלך. גלות קשה זו נקראת   אולם גם "גלות החרש 

בה גדולה לעם ישראל, כי גדולי התורה הללו שגלו לבבל לפני כולם,  ממנה צמחה טו 

 הכינו לעם ישראל בבבל תשתית רוחנית חזקה ומבוססת, וכך לא נשתכחה התורה בגלות. 
 

 צדקיהו המלך 

לפני שחזר נבוכדנצר לבבל עם יהויכין, רצה למנות מלך שימלוך על ירושלים, אבל  

נבוכדנצר את יושבי ירושלים: האם יש לכם מישהו ממשפחת שיהיה כפוף לו. שאל  

המליכו  יהויכין.  של  דודו  יאשיהו,  בן  מתניה  שם  היה  עליכם?  שאמליכהו  המלוכה 

לו צדקיהו: הרי   בי! אמר  לו: הישבע לי שלא תמרוד  ואמר  ירושלים  נבוכדנצר על 

בת לי  שתישבע  אני  רוצה  אותי!  מספק  לא  זה  לו:  אמר  בנשמתי.  נשבע  ורה  אני 

צדקיהו,   של  ברכיו  על  הניחו  תורה,  ספר  נבוכדנצר  הביא  מיד  סיני!  בהר  שניתנה 

והשביע אותו שאינו מורד בו. אמר לו נבוכדנצר, מעתה לא יקרא עוד שמך מתניהו  

 אלא צדקיהו, שה' יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. 
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 מרד צדקיהו 

צדק שרי  הסיתו  מירושלים,  נבוכדנצר  שיצא  לאחר  קצר  למרוד  זמן  מלכם  את  יהו 

בנבוכדנצר, ואכן צדקיהו שמע להם ומרד בו. גם המצריים עזרו לצדקיהו במרדו. הם  

הבריחו מירושלים את החיילים שהותיר נבוכדנצר שישמרו על העיר מפני מרד נוסף.  

ונגד  ה'  רצון  נגד  היה  זה  כל  אולם  מדינית.  עצמאות  להשיג  צדקיהו  קיוה  ובכך 

)ירמיה כז, להם להיכנע למלך בבל ובכך להינצל, כמו שנאמר  נבואת ירמיהו אשר אמר  

ִביאו  ֶאת "  :טו(-יב עֹ   הָּ אֵריֶכם ב ְ ֶמֶלךְ ַצו ְ ְוִעְבדו  אֹ   ל  ֶבל  וֹ ב ָּ ְוַעמ  ה    תֹו  ָּ מו תו  ַאת  ה תָּ ָּ מ  לָּ  : ִוְחיו 

ר   ב ֶ ר ד ִ ֲאש ֶ ֶבר כ ַ ב ו ַבד ָּ עָּ רָּ ֶחֶרב ב ָּ ךָּ ב ַ ֶ ר  ֶאל  ה'ְוַעמ  ֹוי ֲאש ֶ ֶבל: ְוַאל   ד ֶאתַיֲעבֹ   לֹא  ַהג   ֶמֶלְך ב ָּ

ְמעו  ֶאל ש ְ ִבִאים  ת ִ ַהנ ְ ְבֵרי  אֹ   ]נביאי השקר[  ד ִ ֶמֶלְך   לֹא ַתַעְבדו  ֶאת   רְמִרים ֲאֵליֶכם ֵלאמֹ הָּ

ֶכם ִאים לָּ ֶקר ֵהם ִנב ְ י ש ֶ ֶבל כ ִ  ". ב ָּ

 

 נביא שקר -חנניה בן עזור  

מלבו   בדה  אשר  הגבעוני,  עזור  בן  חנניה  בשם  שקר  נביא  קם  ימים  באותם  אכן 

אותם  והטעה  בעם,  הפיץ  נבואותיו  את  לירושלים.  וניצחון  תקומה  של  "נבואות" 

בבאומרו   כח,  ה"  :ד(-)ירמיה  ַמר    כ  ֵאל ֵלאמר  ה'אָּ רָּ אֹות ֱאלֵֹהי ִיש ְ י ֶאת  ,ְצבָּ ַבְרת ִ  על ֶמֶלך   ש ָּ

ֶבל תַ   . ב ָּ נָּ עֹוד ש ְ יב ֶאל ב ְ ִמים ֲאִני ֵמש ִ קֹום ַהז ֶה ֶאת   ִים יָּ ָּ ל  ַהמ  ית    כ ָּ ֵלי ב ֵ ר   ה' כ ְ ַקח    ֲאש ֶ לָּ

ר ֶמֶלךְ  ַכְדֶנאצ ַ ֶבל ִמן  ְנבו  ֶבל   ב ָּ קֹום ַהז ֶה ַוְיִביֵאם ב ָּ ָּ ְניָּה  ְוֶאת.  ַהמ  ִקים  ֶבן  ]יהויכין[     ְיכָּ   ְיהֹויָּ

ה ְוֶאת ֶמֶלךְ  ל ְיהו דָּ ה  כ ָּ לו ת ְיהו דָּ יב ֶאלג ָּ ה ֲאִני ֵמש ִ ֶבלָּ ִאים ב ָּ קֹום ַהז ֶה ְנֻאם ַהב ָּ ָּ י  ה'   ַהמ  כ ִ

ר ֶאת ב  ֶבל  ֶאש ְ ". נתפתה העם להאמין לדברי חנניה נביא השקר, ועל ידי  על ֶמֶלְך ב ָּ

 כך להחזיק יותר ויותר במרדם נגד נבוכדנצר. 

 

קיימו שמע ירמיהו את דברי השקר וההסתה של חנניה, ואמר לו: 'אמן', הלואי שית

דבריך ויתבטלו דברי. אדרבה חפץ אני ש"נבואותיך" יתגשמו שהרי בכך אני מרויח, 

גבעוני,  אתה  שכן  מפסיד  ואילו אתה  המקדש,  בבית  מהקורבנות  ואוכל  כהן  שאני 

עצים   וחוטב  מים  שואב  תהיה  עבודת המקדש לקדמותה אתה  ]כמסופר  ואם תחזור 

מפני בני ישראל, ועשו זאת בעורמה, ובעקבות כך אמר  שהגבעונים רצו להינצל   )פרק ט(בספר יהושוע  

הלהם יהושוע: " ָּ מ  נו    לָּ יֶתם אתָּ ה...  ִרמ ִ ָּ ם ְולֹא  ְוַעת  ֶ ֲאֵבי  ֲארו ִרים ַאת  ם ֶעֶבד ְוֹחְטֵבי ֵעִצים ְוש  ֵרת ִמכ ֶ ַמִים   ִיכ ָּ

י  . אולם עם כל "נבואותיך" על בית המקדש, דע לך כי נעלמה ממך נבואה "[ְלֵבית ֱאלֹהָּ

 דות עצמך, שהשנה אתה מת. או

 

בסוף אותה שנה, בערב ראש השנה, ראה חנניה כי הוא אכן עומד למות כנבואת 

עליהם    ירמיה.  וציוה  לבניו  קרא  יום  את  עלימו  וישיקברוהו אחר ראש השנה  מיד 

לעשות   האמיתי  מיתתו שקראת    כדי  ירמיה  מת נבואת  לא  הוא  כביכול  שהנה   ,

באותה שנה. עוד אמר לבנו שלמיה: מצווה אני עליך שתתנקם בירמיהו, נסה למצוא  

עליו עלילה ולהתנקם בו! כל חייו ניסה שלמיה להעליל עלילות על ירמיה, ולא מצא. 

לטפול   כוחך  בכל  נסה  אביו:  צוואת  את  לו  ומסר  יראיה  לבנו  קרא  מותו  לפני 

 די לנקום ממנו את נקמת סבך חנניה. עלילות על ירמיהו כ
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 עלילת שקר 

ואכן באחד הימים מצא יראיה הזדמנות נאותה לכך. היה זה בתקופה שבה ברחו 

הכשדיים   ישראל   [ הבבליים]החיילים  הציבו  עת  באותה  המצריים.  מפני  מירושלים 

ידיעות   להדליף  מירושלים  אנשים  יצאו  להשגיח שלא  כדי  ירושלים,  בשערי  שמירה 

עיר הכהנים.    -יים. יום אחד הוצרך ירמיהו לצאת מירושלים אל עירו ענתות  לכשד

יראיה, שהיה אחד מן השומרים, ראה את ירמיהו עובר דרך שער היציאה, והחליט 

לצבא  עכשיו  אתה  הולך  לו:  ואמר  אותו  תפס  הוא  שקר.  עלילת  עליו  להעליל 

ידם! אמר לו ירמיהו, הכשדים, למסור להם ידיעות על ירושלים כדי לתת את העיר ב 

לעירי  ללכת  התכוונתי  אלא  הכשדים,  חיל  אל  כלל  הולך  איני  דובר,  אתה  שקר 

להם:   ואמר  השרים  אל  ירמיהו  את  לקח  לדבריו,  הקשיב  לא  יראיה  אולם  ענתות. 

 מצאתיו הולך אל חיל הכשדים! זעמו השרים והכוהו ונתנוהו בבית האסורים. 

 

ו וקרא לו בסתר. אמר לו: האם יש לך איזה בהיות ירמיהו בבית הכלא, שלח צדקיה

עליו   כעס  להגלותך.  בבל  מלך  עתיד  ירמיהו:  לו  אמר  השמים?  מן  בשבילי  מסר 

צדקיהו, והיה ירמיהו מתיירא שמא יהרגנו, אמר לו: הרי שמך צדקיהו, ואין נאה לך 

להעניש אותי כשאין לך שום עלילה נגדי. אני סך הכל אמרתי את דברי ה'. והנה 

ם אתם בעיניכם כי נבואות ה' מתגשמות, ולא כמו שהטעו אתכם נביאי השקר  רואי

לא  שנבואותיהם  מוכיחה  המציאות  ירושלים".  על  בבל  מלך  יעלה  "לא  באומרם: 

התגשמו, ואם כן ראו ותקחו מוסר. שמע צדקיהו את דבריו, ולא העניש את ירמיהו.  

 הכנע לנבוכדנצר. אך לא היו לו עוז ותעצומות לשנות את מדיניות המרד ול

 

 מצור על ירושלים 

ירמיהו להתגשם. בשנה התשיעית למלכותו של צדקיהו, כינס  והנה התחילו נבואות 

לעיר   כשהגיע  המרד.  את  לדכא  כדי  ירושלים,  לכיוון  ויצא  מחנותיו  את  נבוכדנצר 

ה" ישב לו שם, ושוב היה מהסס אם לעלות לירושלים, כי יתיירא שמא יעשה   "ִרְבלָּ

כמ ה'  "נבוזרדן". לו  צבאו  שר  את  במקומו  לשלוח  החליט  הוא  לסנחריב.  ו שעשה 

אמר לו: לך וכבוש את ירושלים! שלח נבוכדנצר ביד נבוזרדן שלוש מאות חמורים 

הגיע   בעשרה בטבת  אכן  ירושלים.  לשבור את שערי  כדי  ברזל  גרזנים של  טעונים 

ים, כדי שלא יוכל  הקיף את חומותיה בחייל   -נבוזרדן לירושלים ושם אותה במצור  

אף אחד לצאת מירושלים על מנת לברוח או על מנת להביא ציוד ואספקה לתושבי 

ירושלים. יחד עם זאת ניסה להבקיע את חומות ירושלים. אולם בשנה זו עדיין לא 

נחתם גזר דינה של ירושלים להחרב, וכל מאמציו של נבוזרדן להבקיע את החומה  

לו נבוכדנצר נשברו על שער אחד משערי ירושלים לא הועילו. כל הגרזנים שהביא  

 בעת ניסיונותיו לפרוץ את החומה, והשער לא נשבר. 

 

ידי התקפות של חיצים ואבנים, אולם הקב"ה   ניסו החיילים להכניע את העיר על 

היה מחזק את אנשי ירושלים אולי יחזרו בתשובה. היו בירושלים גיבורים עצומים 

עם הכשדים ומפילים מהם חללים רבים. היה שם גבור עד אין חקר, והיו נלחמים  
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על   גדולות  באבנים  מקלעים  נבוכדנצר  חיילי  כשהיו  גבתרי.  בן  אביקא  ושמו  אחד 

והורג  החיילים  על  חזרה  ומשליכם  בידו  האבנים  את  מקבל  אביקא  היה  החומה, 

אף  האבנים  את  מקבל  היה  האבנים,  וזריקות  ההתקפות  גברו  כאשר  הרבה.  מהם 

 וזורקם, אולם גרם העוון ובאה רוח והפילתו מן החומה ומת. ברגליו 

 

 נוראות המצור 

ירושלים נתונה במצור, ואט אט אזל מלאי המזון מן העיר, הרעב    שנה וחצי היתה

הלך וגבר מיום ליום. סבל נורא סבלו אז יושבי ירושלים, ורבים מאוד מתו ברעב.  

היו בנות ציון נפגשות בשווקים, ושאלה האחת את רעותה: למה יצאת לשוק, והרי 

הרעב   הוא  קשה  לה:  ענתה  בשווקים?!  להסתובב  נהגת  לא  יכולה  מימיך  אני  ואין 

לסובלו, לכן יצאתי לשוק לחפש לי מעט אוכל. היו הנשים אוחזות זו בזו ומבקשות  

להן אוכל ולא מוצאות, עד שהיו נשענות על העמודים ומתות עליהם. באו הילדים 

 הרכים אל אמותיהם כדי לקבל מהן אוכל, ומשלא נענו, נפלו הילדים ומתו עליהן. 

 

ושה בנים, והלכו השנים הגדולים למלחמה. כאשר מעשה באשה אחת שהיו לה של

גבר הרעב וראתה כי עוד מעט תמות היא וכל בניה ברעב, עשתה מעשה נורא: היא 

לקחה את בנה התינוק ובישלה אותו בסיר למען יאכלו ילדיה הגדולים ולא ימותו  

  אף הם. כשהתחילו האחים לאכול, זיהו לפתע את יד אחיהם. מרוב זעזוע וכאב, עלו 

משאיר ספיחים, והבוצר   -לגג ונפלו ומתו. היתה האם צועקת ואומרת: הקוצר בשדה  

משאיר עוללות, אבל אני לא נשאר לי כלום! נמסרתי ביד נבוכדנצר    -ענבים בכרם  

ים "  :)איכה ד י(כגדי לטבח! וזה מה שאנו מקוננים במגילת איכה   ש ִ לו     ְיֵדי נָּ ְ ש   ִני ֹות ב ִ ַרֲחמָּ

 ". ַיְלֵדיֶהן

 

 ובקעה העיר ה

כך היתה ירושלים נתונה במצור במשך שנה וחצי, מבלי שהצליח נבוזרדן לכובשה.  

נבוזרדן כמעט התייאש והתכונן לחזור לארצו. נתן ה' בלבו למדוד את חומת העיר, 

  ]עשרים ס"מ[,ובכל יום כשהיה מודד נוכח לדעת כי החומה שוקעת שני טפחים וחצי  

רה למלכות צדקיהו ביום ט' בתמוז, יצאה בת  עד שנבלעה הרבה. בשנה האחת עש

קול מן השמים ואמרה: קפוץ וכבוש את ירושלים, שכבר הגיע זמנה להחרב, וזמנו  

מכל  אחד  גרזן  לנבוזדרן  נשאר  להשרף.  היכל  של  וזמנו  ליהרס,  המקדש  בית  של 

 אותם גרזנים שהיו לו, הכה מכה אחת ונפתח השער ונכנסו האויבים בפנים. 

 

 התמיד בטל קורבן 

כאשר נכנסו האויבים לירושלים, כילו הם את חמתם בעם היושב בעיר. הם הרגו 

וטבחו ללא רחם, בעם אשר היה חלוש מן הרעב וחסר הגנה. אולם אל בית המקדש 

לא הצליחו להכנס, כי היה מבוצר בחומות נוספות. שם התבצרו הכהנים, ובמסירות  

בימים  נפש, תחת אש המלחמה, המשיכו את עבודת בית המקדש   ז' באב.  יום  עד 

בארבעת  כיצד?  ביום.  פעמיים  התמיד  קרבן  הקרבת  את  אף  המשיכו  הראשונים 
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הימים הראשונים מיום ט' בתמוז עד ליום יג' בתמוז, לא היתה בעיה, שכן בעזרה 

ממום,   המבוקרים  כבשים  ומזומנים  מוכנים  נמצאים  תמיד  היו  המקדש  בית  של 

ימים. מיום   יג' בתמוז, כאשר תמו הכבשים מן העזרה,  בכמות המספיקה לארבעה 

 -שיחדו הכהנים את החיילים הבבליים שצרו אותם מבחוץ: שלשלו להם כסף וזהב  

לא   כבר  בתמוז  יז'  ביום  אולם  ימים.  ארבעה  עשו  כך  כבשים.  להם  העלו  והם 

 המשיכו החיילים להעלות כבשים לבית המקדש, וכך בוטל קורבן התמיד. 

 

 שריפת בית המקדש 

יע הזמן שבו רצה הקב"ה להחריב ולשרוף את בית המקדש, לא רצה ה' שיהיה כשהג

ירמיהו בירושלים. אמר הקב"ה לירמיהו שילך לענתות. מיד כשיצא ירמיהו מן העיר,  

ירד מלאך מן השמים ונתן רגליו על החומות ופרץ אותן. קרא המלאך ואמר: יבואו  

 לך לו. הניחו וה ]הקב"ה[ השונאים ויכנסו לבית, שהשומר 
 

ובזזו אותו במשך שלושה ימים    -בשבעה באב נכנסו האויבים להיכל, וקלקלו בו 

ותשיעי. הם קבעו בימה שלהם   ושמיני  השרים] שביעי  מושב  בהר הבית, הלכו   [ מקום 

ועלו למקום שבו היה שלמה המלך ע"ה יושב ונוטל עצה מן הזקנים היאך לשכלל  

את בית המקדש. שם ישבו השונאים ונטלו עצה כיצד לשרוף את בית המקדש. עוד  

הם מתייעצים בדבר והנה נשאו עיניהם וראו ארבעה מלאכים יורדים ובידם ארבעה 

 של ההיכל ושרפו אותו. לפידים של אש, ונתנו בארבע זויות 
 

היה זה בסוף יום תשעה באב, סמוך לחשכה, והמשיך בית המקדש לבעור בלהבות 

כל היום העשירי כולו. זחה דעתו של נבוזרדן עליו והתגאה על כך שהצליח להחריב 

בית המקדש. יצאה בת קול מן השמים ואמרה לו:   -ולשרוף את מעוזם של ישראל  

שרפת, קמח טחון טחנת! דהיינו, הגזירה שנגזרה מלמעלה עם הרוג הרגת, היכל שרוף 

 היא הגורם האמיתי לחורבן ולשריפה, ולא פעולותיך. 

 

 כי עליך הורגנו כל היום 

כשראה הכהן הגדול שנשרף הבית, רצה לצאת. תפסו אותו השונאים, ושחטוהו על 

צווח והיתה  ת המזבח, במקום שבו היה מקריב את קרבן התמיד. ראתה אותו בתו 

 ואומרת: אוי לי אבא חמדת עיני! תפסו גם אותה ושחטוה, ונתערב דמה בדם אביה. 
 

נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו  

המפתחות  יהיו  נאמנים,  גזברים  להיות  זכינו  ולא  הואיל  עולם,  של  רבונו  לפניו: 

מע כלפי  המפתחות  את  וזרקו  לך!  השמים  מסורות  מן  יד  פיסת  כעין  יצאה  לה. 

 וקיבלה מהם, והם קפצו ונפלו לתוך האש. 

 

ונפלו  והלויים שנשרף בית המקדש, נטלו את הכינורות והחצוצרות  כשראו הכהנים 

באש ונשרפו. וכמו כן הרבה בתולות כשראו שנשרף בית המקדש, נפלו אף הן באש  

 ונשרפו, שלא יענו אותן השונאים. 
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 סופו של צדקיהו 

כשראה צדקיהו כן, יצא לברוח מירושלים עם עשרת בניו דרך מחילה שהכין מראש,  

. זימן  [הנקראת עד היום "מערת צדקיהו" בירושלים]שהיתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו  

הקב"ה צבי, שהלך על גג המחילה. רדפו הכשדים אחרי הצבי כדי לצוד אותו, והגיע 

יריחו. בדיוק באותו רגע היו צדקיהו ובניו  הצבי במרוצתו עד פתח המערה בערבות  

יוצאים מן המערה, ראו אותם הכשדים ותפסום. הביאו אותם לפני נבוזרדן, ונבוזרדן 

 שלח אותם אל נבוכדנצר הנמצא בעיר רבלה. 

 

בספר התורה שלא  לי  נשבעת  הרי  בי?  למרוד  ראית  לצדקיהו: מה  נבוכדנצר  אמר 

תך? אם אדון אותך לפי דיני תורתכם, ראוי  תמרוד בי?! עכשיו באיזה דין אדון או

כן   גם  מלכותי,  דיני  לפי  אותך  אדון  ואם  לשקר.  ה'  בשם  שנשבעת  להריגה,  אתה 

חייב אתה מיתה כמורד במלכות. אמר צדקיהו: אכן חייב אני מיתה, אולם מבקש  

זאת הבנים ביקשו   לעומת  לפני בני, כדי שלא אראה במיתתם.  אני שתהרוג אותי 

שפוך!   מנבוכדנצר:  אבינו  דם  את  נראה  שלא  ראשונים,  אותנו  הרוג  אמר   אנא 

נבוכדנצר אעשה כדברי שניכם, אנקר את עיני צדקיהו ואהרוג את בניו, וכך הוא 

לא יראה את מותם והם לא יראו את מותו. אך עיניו של צדקיהו חזקות היו מאוד  

אז נחלשו עיניו  ולא הצליח נבוכדנצר לנקר אותם, עד ששחט את כל בניו לעיניו, ו

והצליח לנקרם והשליכם לתוך התנור. כך, במצב קשה כזה, הגלה אותו לבבל. והיה  

צדקיהו צווח ואומר: בואו וראו כל בני אדם, שהיה ירמיהו מתנבא עלי ואומר לי: 

לדבריו,   שומע  הייתי  ולא  יראו.  לא  עיניך  ובבל  תמות,  ובבבל  הולך,  אתה  לבבל 

 לא רואות אותה! ועכשיו הרי אני בבבל ועיני  

 

 צערו של ירמיהו 

עולה.   עיניו וראה עשן בית המקדש  נשא  לירושלים,  לחזור  ירמיהו מענתות  כשיצא 

. עמד לו על  אמר בלבו: אולי חזרו עם ישראל בתשובה, וחוזרים הם להקריב קרבנות

התחיל   חרב.  הכל  אבנים,  גלים של  גלים  לו  עשוי  המקדש  בית  את  וראה  החומה 

יַתִני  "  :)ירמיה כ, ז(צווח ואמר   ת ִ ת  ה' פ ִ ָּ ֶאפ  הצלחת "לפתות" אותי ללכת לענתות, שלא   -!"  וָּ

אראה בחורבן הנורא הזה. מיד הלך וברר באיזה כיוון הלכו הגולים, והתחיל ללכת  

ראה  דרך.  יונקים    באותה  רגלי  פרסות  מושלכות  הארץ  ועל  דם,  מלא  השביל  את 

ועוללים שהיו הולכים בשבי. היה ירמיהו גוחן ומתכופף לארץ ומנשקם. כשהגיע אל  

אחיו הגולים, חיבקם ונישקם, והיה בוכה לנגדם: אחי בני עמי, אוי מה היה לכם, על  

 כי לא שמעתם לקול נבואת ה'! 

 

ונתן ראשו עמהם. בא  - ]טבעות ברזל[ראה קבוצה של בחורים שראשם נתון בקולרים 

בשלשלאות   קשורים  זקנים  של  קבוצה  ראה  משם.  והוציאו  צוארו    -נבוזרדן  נתן 

עמהם, ושוב בא נבוזרדן והוציאו משם. שמר נבוזרדן על ירמיהו שלא יאונה לו כל  

נבוכדנצר לנבוזרדן ואמר לו: דע לך,    רע, כי כך נצטווה מפי נבוכדנצר. כמו כן ציוה 

כי אם עם ישראל יבכו ויחזרו בתשובה, יענה להם אלוהיהם וינחם על הרעה, ואז  
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נחזור בבושת פנים. לכן אני מצוה עליך שיהיו עיניך פקוחות עליהם, ולא תתן להם  

כדי   לחתיכות,  אותו  תחתוך  מתעכב,  מהם  אחד  תראה  ואם  להתפלל!  ולא  לבכות 

ויפחדו. כך ילכו ללא הפוגה ולא יעצרו מללכת עד שיעברו את גבולות   שיראו כולם

ויגיעו לנהר פרת, רק אז תתן להם לנוח, כי מכאן ואילך כבר החזיר  ארץ ישראל 

 הקב"ה פניו מהם, ולא יחזיר אותם לארצם. 

 

 על נהרות בבל 

רק כאשר  לבכות.  בלי אפשרות  מנוחה, אפילו  וללא  הגולים ללא הפוגה  הלכו  כך 

גיעה שיירת הגולים אל נהר פרת, ניתנה להם אפשרות לעשות הפוגה ואף לבכות,  ה

א(כמו שנאמר   קלז,  ג ַם   ַעל "  :)תהלים  ְבנו   ש ַ יָּ ם  ֶבל ש ָּ ִכינו   ַנֲהרֹות ב ָּ ". פנה נבוזרדן ואמר ב ָּ

לירמיהו: האם רוצה אתה לבוא עימי לבבל? חשב ירמיהו בלבו: אם אני הולך לבבל, 

הנ לגלות  מנחם  נשאו  אין  ישראל.  לארץ  שאחזור  מוטב  לכן  ישראל,  בארץ  שארת 

הגולים את עיניהם וראו את ירמיהו עוזב אותם ופונה לדרכו. געו כולם בבכיה בקול 

מעיד   אני  להם:  ואמר  ירמיהו  ענה  אותנו.  ועוזב  מניחנו  ירמיהו  אבינו  ואמרו:  רם 

 ם גולים! שמים וארץ, אילו הייתם בוכים בכיה אחת בעודכם בציון, לא היית 

 

 איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר?! 

פנה נבוכדנצר ואמר ללויים שהיו בין הגולים: מה אתם יושבים ובוכים? הכינו את  

ולפני עבודת   לפני  ותקישו  עצמכם, ועד שאנו אוכלים ושותים אני מבקש שתעמדו 

שלכם כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם בבית המקדש! התחילו  אלילים בכנורות

מסתכלים אלו באלו, ואמרו אחד לשני: לא די לנו שהחרבנו את בית המקדש, אלא 

 עכשיו אנו עומדים להקיש לפני הננס הזה ולפני עבודת אלילים?! 
 

משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שנשא בת מלכים. אמר לה: עמדי והשקיני  

למוכה כו ונישאת  הלכה  והוציאה מביתו.  עליה  כעס  להשקותו,  רצתה  ולא  ס אחד. 

שחין, אמר לה: עמדי והשקיני כוס אחד. אמרה לו: שוטה! בת מלכים הייתי ונישאתי  

למלך, ועל שאמר לי השקיני כוס אחד ולא רציתי להשקותו כעס עלי והוציאני מתוך 

כבודי   על  מוסיפה  הייתי  השקיתיו  עמדי ביתו, שאילו  לי  אומר  עכשיו אתה  כבוד, 

 והשקיני?! 
 

ינגנו לפני הרשע הזה. מה עשו?  מיד החליטו כל הלויים החלטה נחושה, שהם לא 

לו,  שינגנו  נבוכדנצר  מהם  כשתבע  אותם.  וקיצצו  פיהם  לתוך  ידיהם  בהונות  נתנו 

ה'"?!   שיר  את  נשיר  "איך  לו:  ואמרו  אצבעות  מקוטעות  ידיהם  את  לו   -הראו 

קשורים בשלשלאות בדרך נתקטעו אצבעותינו! ידע נבוכדנצר שהם מהתלים  כשהיינו  

להם   היתה  כן  פי  על  ואף  הרוגים.  של  תלים  תלי  מישראל  והפיל  מאוד  כעס  בו, 

ֵלינו  שמחה על כך שלא אמרו שירה לפני עבודת אלילים, שנאמר: " ]מלשון תלי    ְותֹולָּ

ה  תלים[  ְמחָּ ואמש ִ לישראל  הקב"ה  נשבע  שעה  באותה  שלטתם ".  אתם  להם:  ר 

לציון,   ה'  בשוב  לחזות  אתכם  אשיב  אני  אף  ימינכם,  אצבעות  וקטעתם  בעצמכם 

 ולראות בבנין בית המקדש השני. 
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 צער אמיתי ושמחה מזויפת

כשהגיעו ישראל לבבל, יצאו לקראתם הגולים ה"ותיקים" שהוגלו כבר אחת עשרה  

ים בשלום יקיריהם, זה  שנה קודם לכן יחד עם יהויכין. שאלו הם את הגולים החדש

וזה שואל מה שלום בני. ענו ואמרו להם: פלוני מת ברעב,   שואל מה שלום אבי, 

ופלוני מת בחרב האויב. הצטערו הגולים צער רב, אולם יחד עם זאת נאלצו בעל 

כורחם לקבל את פני המלך ולשבחו על נצחונו הגדול. והיו לבושים מלבושים לבנים  

"שמחתם את  להראות  אבל מבחוץ  של  שחורים  מלבושים  לבשו  מבפנים  אולם   ,"

 וצער, על צער אחיהם. 

 

 עמו אנוכי בצרה 

כיון שהיו ישראל נתונים במצב כה קשה בגלות, היו סבורים שהקב"ה נטש אותם  

ולכל  השמים  צבאות  לכל  הקב"ה  קרא  שעה  אותה  מהם.  השגחתו  והסיר  לגמרי 

המלאכים ואמר: מה אעשה לבני החביבים שהם בגלות ואנו כאן?! הבה נרד ונלך  

זקאל, וראה יחזקאל והשרה נבואתו על יח  [ כביכול] לגלות עמהם. ירד הקב"ה לבבל  

את הקב"ה ופמלייתו באים לבבל. אמר זאת לעם ישראל, ולא האמינו לו. עד שנגלה  

הקב"ה אל ישראל עצמם, והיו ישראל שמחים שמחה גדולה. מרוב שמחתם לא היו 

מרגישים שהם בגלות, כיון שהקב"ה עמהם. וכל אחד ואחד היה אוהב את הקב"ה 

 ם נפשם על קידוש שמו יתברך. באהבה עזה כל כך, עד שהיו מוסרי 

 

 ירמיהו בחזרתו לירושלים 

כשחזר ירמיהו לירושלים, היה רואה בדרך אצבעות ידים ורגלים מקוטעות ומושלכות 

"חבל עליך   ובוכה ומקונן:  הולך  ירמיהו  ומחבקן. היה  ומנשקן  והיה מלקטן  בהרים, 

הם ואמר: בני, יקרת המדינות!". את האברים המקוטעים צרר בתוך בגדיו, ובכה עלי 

נו  "  :)ירמיהו יג, טז(לא כך הזהרתי אתכם ואמרתי לכם   בֹוד  לה'  ת ְ ְך    , ֱאלֵֹהיֶכם כ ָּ ֶטֶרם ַיְחש ִ ב ְ

ַעל  ַרְגֵליֶכם  פו   ִיְתַנג ְ ְבֶטֶרם  ֵרי  ו  ף  הָּ ש ֶ ט)"?! על אותה שעה נאמר  נָּ ט  ִרים   ַעל "  : (ירמיה  ֶההָּ

ֶנִהי א ְבִכי וָּ ָּ הְנאֹות  ְוַעל  , ֶאש   ר ִקינָּ  ". ִמְדב ָּ

 

אמר ירמיהו: כשהייתי עולה לירושלים נשאתי עיני וראיתי אשה אחת יושבת בראש 

ינחמני.   מי  צועק  ואני  ינחמנה.  מי  ומבקשת  סתור  ושערה  שחורים,  לבושה  ההר 

 -דברי עמי, ואם רוח את    -קרבתי אליה ודברתי עמה, אמרתי לה: אם אשה את  

אינך   ואמרה:  ענתה  מעלי.  אביהם הסתלקי  יצא  לי,  היו  בנים  שבעה  אותי.  מכיר 

למדינת הים, ועד שאני בוכה עליו, הרי באו ואמרו לי: נפל הבית על שבעה בניך  

ונהרגו כולם. איני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור שערי. עניתי ואמרתי לה: אין 

אני אמך  לי:  ואמרה  ענתה  לחיות השדה.  נתונה  והיא  ציון,  יותר מעמך  טובה  את 

ציון, אני היא אם השבעה. אמר לה ירמיהו: דומה מכתך למכתו של איוב: מאיוב  

ניטלו בניו ובנותיו, וממך ניטלו בניך ובנותיך. מאיוב נטלו כספו וזהבו, וממך נטלו 

 כספך וזהבך. כשם שחזר הקב"ה וניחם את איוב, כך יחזור וינחמך. 
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 צער השכינה 

לי, מה עשיתי? השריתי שכינתי למטה   ואומר: אוי  באותה שעה היה הקב"ה בוכה 

בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו חזרתי למקומי הראשון. אמר הקב"ה למלאכי השרת: 

בואו ונלך אני ואתם ונראה את ביתי, מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקב"ה ומלאכי 

, אמר: בודאי זהו ביתי וזהו השרת וירמיהו לפניו. כשראה הקב"ה את בית המקדש

מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה הקב"ה בוכה ואומר: אוי 

לי על ביתי! בני היכן אתם?! כוהני היכן אתם?! אוהבי היכן אתם?! מה אעשה לכם?  

 התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה! 

 

, ועשה לו חופה ומת  אמר הקב"ה לירמיהו: אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחיד 

בתוך חופתו. ואין לך כאב לא עלי ולא על בני?! לך וקרא לאברהם וליצחק וליעקב  

ומשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות! אמר ירמיהו: רבונו של עולם, איני יודע היכן  

משה קבור. אמר לו הקב"ה: לך עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא: בן עמרם, 

 אנך שבלעום אויבים! בן עמרם, עמוד וראה צ

 

 אבות העולם מתאבלים 

זמן  שהגיע  עמדו,  העולם:  לאבות  ואמר  המכפלה  למערת  תחילה  ירמיהו  הלך  מיד 

לפני   לו: מה היום מיומיים שאנו מתבקשים  לפני הקב"ה. אמרו  שאתם מתבקשים 

הקב"ה? אמר ירמיהו: איני יודע, כי חשש ירמיהו לומר להם את הסיבה האמיתית,  

יאמרו   או לא שלא  די טוב,  הוכחת אותם  לא  לבנינו. אולי  זאת  היתה  בימיך  לו: 

 התפללת עליהם כראוי. 

 

המשיך ירמיהו בשליחותו והלך לקרוא למשה. עמד על שפת הירדן וקרא: בן עמרם, 

בן עמרם, עמוד! הגיע זמן שאתה מתבקש לפני הקב"ה. אמר לו: מה היום מיומיים 

 יהו: איני יודע. שאני מתבקש לפני הקב"ה? אמר לו ירמ

 

מיד הלך משה אצל מלאכי השרת, שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה. אמר להם:  

משרתי העליונים! האם אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקב"ה? אמרו לו:  

בן עמרם, אין אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו? מיד קרע משה את בגדי 

ע ידיו  והניח  הקב"ה,  עד שהגיע  הכבוד שהלבישו  והולך,  ובוכה  זועק  והיה  ראשו  ל 

אצל אבות העולם. אמרו לו אבות העולם: משה רועה ישראל, מה יום מיומיים? אמר 

לבין אומות   גלו  וישראל  יודעים שבית המקדש חרב  להם: אבות אבותי, אין אתם 

העולם? מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם, והיו צועקים ובוכים 

"ויקרא ה' והול כים עד שהגיעו לשער בית המקדש. כיון שראה אותם הקב"ה, מיד 

 . )ישעיה כב(אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק" 

 

 אברהם אבינו מבקש רחמים 

בא אברהם לפני הקב"ה כשאפר על ראשו ובגדיו קרועים, סופד וצועק. אמר הקב"ה: 
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לפני הקב"ה: רבונו של עולם, מפני מה הגלית את "מה לידידי בביתי?" אמר אברהם  

בני, ומסרת אותם בידי האומות והרגום במיתות משונות, והחרבת את בית המקדש,  

בניך חטאו  לפניך? אמר הקב"ה לאברהם:  עולה  בני  מקום שבו העליתי את יצחק 

ועברו על כל התורה ועל עשרים ושתים אותיות שבה! אמר אברהם: רבונו של עולם, 

 י מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר לו: תבוא תורה ותעיד בהם. מ

 

 את באה   ,בתי  :אמר לה אברהם  ם, שעברו על מצוותיה.תורה להעיד בה המיד באה  

  יום את הזכרי    ? שת פנים מפניוואין לך ב  , ותיךו להעיד בהן בישראל שעברו על מצ

עד שבאו בני להר   , לקבלךהקב"ה על כל אומה ולשון ולא רצו  עביר אותך  ה  שבו

כיון ששמעה    ?! ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם  ,וכבדוך ך  סיני וקבלו אות

 ם. אחד ולא העידה בה צד בתורה כך עמדה ה

 

וויב   :אמר הקב"ה לאברהם ושתים אותיות  מיד באו    !בישראל   יעידוהם  או עשרים 

על  אל"ףהאות    התייצבה  .אותיותה  כב' שעברו  בישראל  לה    .ורההת   להעיד  אמר 

זכרי יום    ?!צרתם  את ראש לכל האותיות ובאת להעיד בישראל ביום  ,אל"ף  : אברהם

קבלוך אומה ולשון אלא  ולא ",נכי ה' אלהיךא"שנגלה הקב"ה על הר סיני ופתח בך 

 . העידה בהן מיד עמדה אל"ף לצד אחד ולא  ?! ואת באת להעיד בבני  ,בני

 

על    להעיד  האת בא  ,בתי  : אמר לה אברהם  .להעיד בישראל  בי"ת  התייצבה האות

  "?!ראשית ברא אלהיםב"  -הפותחים באות ב'    בחמשה חומשי תורה   ם שהם זריזי  , בני

  , שראו כל האותיות שהשתיקן אברהם  כיון.  מיד עמדה בי"ת לצד אחד ולא העידה

 . נתביישו ועמדו בעצמן ולא העידו בישראל 

 

 זכויותיהם האבות מזכירים 

 , מאה שנה נתת לי בןונו של עולם, בגיל  רב  : מיד פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר

  !" העלהו עולה לפני"אמרת לי    ,דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים  וכשעמד על

ולא תזכור לי    !תי אותו יאלא אני בעצמי כפ  ,כאכזרי ולא ריחמתי עליו  ונעשיתי עליו

 ?! תרחם על בני  ולא ,זאת

 

ה   : כשאמר לי אבא  , רבונו של עולם  :יצחק ואמר פתח   ְלעלָּ ה  ֶ ַהש   ֹו  ל  ִיְרֶאה  "ֱאלִֹהים 

ִני"  את צוארי   ופשטתי   , ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח  , לא עכבתי על דבריך  -  ב ְ

 ?! ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני , תחת הסכין

 

וכשיצאתי מביתו   ,עשרים שנה עמדתי בבית לבן  ,רבונו של עולם:  פתח יעקב ואמר 

ועכשיו נמסרו    ,ומסרתי עצמי למיתה עליהם  ,להרוג את בני  פגע בי עשו הרשע ובקש

ם כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם ידלת ילטבחה לאחר שג ביד אויביהם כצאן

בנים גידול  בעבורם י  כ  , צער  גדול  הייתי בצער  ימי  זא  ,רוב  לי  תזכור  לא  ת  ועתה 

 ?! לרחם על בני
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 הפצרותיו של משה רבנו 

  , לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה   , רבונו של עולם  :מרוא   פתח משה

 ! שלחת לי לספוד ולבכות עליהם   ועכשיו שגלו. במדבר  ורצתי לפניהם כסוס
 

הם האויבים    ואראה מי   את עם ישראל,  שאלך ואביא  , לך לפני  ו: אמר משה לירמיה

  ישראל   ראו  .עד שהגיעו לנהרות בבל  ומשה וירמיה  כוהל  מיד .  עליהם   םיד  יםמניחש

ה בת קול  איצ !  עמרם מקברו לפדותנו מיד צרינו  בא בן  :משה ואמרו זה לזה את  

להחזיר אתכם אי אפשר שכבר   , בני  :להם משה   מיד אמר  !גזירה היא מלפני   : ואמרה

גזירה ה  , נגזרה  אתכם  קב"האלא  אותם  ! במהרה  יחזיר  הרימו  בא  . והניח  שעה  ותה 

 . למרום קולם בבכיה גדולה עד שעלתה בכייתם 
 

מהם    : אמר להם  ?מה עשו האויבים בבנינו   אותו:  שאלו  , בות העולםהלך משה אל א

כפתו  ,הרגו לאחוריהם  ומהם  ברזל  , ידיהם  בכבלי  אסורים  נפשטים    ,ומהם  ומהם 

מתו  ,ערומים הארץ   ומהם  ולבהמת  השמים  לעוף  ונבלתם  מושלכים   ,בדרך  ומהם 

 . לם ובכו וקוננו בקינותומיד פתחו כ .  לחמה רעבים וצמאים

 

וממיתים   בניך,  על  חומלים  לא  הללו  האכזרים  האויבים  הקב"ה:  לפני  משה  אמר 

ושחטהו. אמו   קום  לאביו  ואומרים  אמו  בחיק  בן  נותנים  אכזריות.  במיתות  אותם 

רבונו של עולם, הרי כתבת    בוכה ודמעותיה נושרות עליו, ואביו נוטל את ראשו. אוי

ה   ֹור אֹו ש ֶ ד"    -בתורתך "ְוש  יֹום ֶאחָּ ֲחטו  ב ְ נֹו לֹא ִתש ְ ואילו בבני ישראל   -אתֹו ְוֶאת ב ְ

 כבר הרגו האויבים כמה וכמה פעמים בנים ואמותיהם ביום אחד, ואתה שותק?! 

 

 רחל מבכה על בניה 

אמנו רחל  קפצה  שעה  ואמרה  באותה  הקב"ה  של    : לפני  לפניך    ,עולםרבונו  גלוי 

וכשהשלימו אותן   ,בשבילי לאבא שבע שנים ועבד ,שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה

לבעלי נשואי  זמן  והגיע  שנים  להחליפני    יעץ  ,שבע  תחתי אתאבי    , אחותי  ולהביא 

העצה לי  נודעה  כי  עד מאד  הדבר  עלי  סימן  .  והוקשה  לו  ומסרתי  והודעתי לבעלי 

  התחרטתי על כך, כן  מולאחר    .להחליפני   לא יוכל אבי שיכיר ביני ובין אחותי כדי ש

שלא   רצוני, את    כבשתי ו אחותי  על  לחרפה  ורחמתי  כאשר ערב  בו  . תצא  החתונה 

יעקב  כדי ש  , שמסרתי לבעלים  כל הסימניאת  מסרתי לאחותי    , אחותיאותי בפו  ילהח

ומה    . לחרפה  וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה.  סבור שהיא רחל  יהיה 

ואפר  , אני ודם עפר  ולא הוצאתי  ,שאני בשר  לבושה אותה    לא קנאתי לצרה שלי 

 מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה   ונאמן,  אתה מלך חי וקיים רחמן   , ולחרפה

מיד נתגלגלו רחמיו    ?!ם כרצונםהבני ונהרגו בחרב ועשו אויבים באת  והגלית    ,ממש

ואמר  של הוא  ברוך  אנ   :הקדוש  רחל  למקומבשבילך  ישראל  את  מחזיר  וזה  י  ם. 

יד)ירמיה לאשנאמר   ה   :(טז-,  ֵחל ְמַבכ ָּ ִכי ַתְמרו ִרים, רָּ ע ְנִהי ב ְ מָּ ה ִנש ְ מָּ רָּ ַמר ה', קֹול ב ְ ה אָּ "כ 

ְוֵעיַנִיְך  ִכי  ִמב ֶ קֹוֵלְך  ִמְנִעי  ה'  ַמר  אָּ ה  כ   . ו  ֵאיֶננ  י  כ ִ ֶניהָּ  ב ָּ ַעל  ֵחם  ְלִהנ ָּ ה  ֵמֲאנָּ  , ֶניהָּ ב ָּ ַעל 

ה   ְמעָּ ה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ִמד ִ ְקוָּ בו  ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיש  ת ִ ֵתְך ְנֻאם ה' ְוש ָּ ָּ ר ִלְפֻעל  כָּ י ֵיש  ש ָּ כ ִ

ם".  ִנים ִלְגבו לָּ בו  בָּ  ְוש ָּ
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 גדליה בן אחיקם 

בשעה שהגלה נבוכדנצר את ישראל, החליט להשאיר בירושלים מעט אנשים. היה לו 

זהו צבע מרהיב    -בכך אינטרס כלכלי, כי היהודים היו מתמחים בעשיית ה'תכלת'  

שמן  והפקת  בנטיעת  מתמחים  היו  וכן  החילזון.  מדם  אותו  שהפיקו  ביופיו  עין 

ממרד נוסף, הותיר נבוכדנצר אפרסמון, שהיה בו ריח טוב מאוד. אולם מכיון שחשש 

דווקא אנשים דלים ופשוטים, שלא יהיו מסוגלים להתארגן למרד. עליהם הפקיד את  

הפליטה   לשארית  תקוה  היתה  כך  המלוכה.  מזרע  היה  שלא  אחיקם,  בן  גדליה 

יהודי ארץ ישראל סביב גדליה,   להתבסס ולהשתקם מחדש, ואכן אט אט התלכדו 

מחדש.   חייהם  את  לבנות  הארצות והחלו  אל  המלחמה  בזמן  שברחו  היהודים  גם 

והסביבה    -הסמוכות   אדום  מואב,  והחליטו    -עמון,  בישראל,  התקומה  על  שמעו 

 לעזוב את ארצות הנכר ולהצטרף לאחיהם. 

 

השמועות אודות תקומת ישראל בארצם, הגיעו לאוזני בעליס מלך עמון, שהיה אויב 

של אחיזתו  את  לחסל  החליט  הוא  נבוכדנצר.  מיד   של  ישראל  בארץ  נבוכדנצר 

בהתהוותה, על ידי שיהרוג את גדליה המנהיג שהפקיד נבוכדנצר. אולם איך וכיצד  

יעשה זאת? בדק ומצא כי השליח הטוב ביותר לביצוע זממו הוא ישמעאל בן נתניה. 

ידי   על  שהומלך  גדליה  כלפי  בו  בערה  קנאה  אשר  רשע,  יהודי  היה  ישמעאל 

שהמלכות מיועדת לו, כיון שהיה מזרע המלוכה. עליו סמך נבוכדנצר. הוא היה סבור  

 בעליס, כי הוא יעשה "עבודה טובה" ויביא לחיסולו המהיר של גדליה. 

 

מידע חשאי זה הגיע לאוזניו של יוחנן בן קרח, משרי הצבא של ישראל. הלך מיד  

ישמעאל   את  שלח  עמון  מלך  בעליס  כי  לך  דע  לו:  ואמר  בסתר  גדליה  אל  יוחנן 

גך! אולם גדליה מפאת צדקותו לא האמין ולא רצה לקבל את דבריו. המשיך  להור

יוחנן להתחנן אליו: אנא ממך, אל תתן לדבר כזה להתרחש. כי ברגע שאתה תיהרג,  

חושש   עבר. אם  לכל  יופצו  העם  וכל  האחרונה,  תקוותה  את  יהודה  שארית  תאבד 

ו בסתר בלי שאף  אתה להרוג בעצמך את ישמעאל, תן לי רשות שאני אהרוג אות

אחד ידע שאתה שלחת אותי! אך גדליה לא הסכים בשום אופן לדברי יוחנן. "שקר  

היתה כאן הקפדה על גדליה, שכן היה עליו לחשוש  . ]אתה דובר אודות ישמעאל", הוא אמר

 .ו של יוחנן ולברר יותר את הדברים[לדברי

 

 אבדה שארית ישראל 

העולם[  3,339]  בראש השנה שנת שלושת אלפים של"ט חורבן   52,  לבריאת  יום לאחר 

בית המקדש, הגיע ישמעאל בן נתניה עם עשרה מחבר מרעיו, וביקשו מגדליה לדבר 

הכו  ואנשיו,  ישמעאל  קמו  כשלפתע  וסעדו,  יחדיו  ישבו  הם  המלכות.  בענייני  עמו 

נבוכדנצר  שהותיר  הבבליים  החיילים  את  ואף  צבאו,  אנשי  ואת  גדליה  את  והרגו 

ת שחט ישמעאל עוד כשבעים איש. את העם הנשארים רצה ישמעאל בארץ. למחר

יוחנן בן קרח עם   הרשע להגלות אל ארץ עמון. אולם בדרכם לעמון הגיע אליהם 

 אנשי צבאו, וכשישמעאל ראה אותם הוא נס על נפשו עם שמונה מאנשיו. 
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כי   הארץ,  מן  להימלט  מיהרו  קרח,  בן  יוחנן  סביב  נאספה  אשר  הפליטה  שארית 

פחדו מפני זעמו של נבוכדנצר, אשר ירצה לנקום בהם כשישמע שהיהודים הרגו את  

חייליו. הם ברחו לארץ מצרים, אולם גם שם רדפה אותם חרב נבוכדנצר. כך אבדה 

מבני שוממה  ישראל  ארץ  ונהייתה  הפליטה,  שארית  התוכחה כליל  נתקיימה  ה. 

בתורה   לג(הכתובה  כו,  ֹוִים"  :)ויקרא  ַבג  ֶרה  ֱאזָּ ֶרב  ַוֲהִריקִתי  ,ְוֶאְתֶכם  חָּ ה    ,ַאֲחֵריֶכם  ְיתָּ ְוהָּ

ה ְרב ָּ ֵריֶכם ִיְהיו  חָּ ה ְועָּ מָּ מָּ ]זכר לפורענות זו, אנו מתענים ביום ג' בתשרי, המכונה  ".  ַאְרְצֶכם ש ְ

 "צום גדליה"[.

 

 הארץ שוממה מבניה 

כיון שגלו עם ישראל לבבל, גלו עמהם העופות והדגים. ועד חמישים ושתים שנה לא  

ְדדו     )ירמיה ט(:נראה עוף פורח בארץ ישראל כולה שנאמר   ה נָּ ֵהמָּ ַמִים ְוַעד ב ְ ָּ "ֵמעֹוף ַהש  

כו ". ושבע מאות מיני דגים ושמונה מאות מיני עופות הלכו עמהם לבבל, ושבע   לָּ הָּ

ַרע ְולֹא ַתְצִמַח    :ברים כט, כב()דשנים נתקיים בארץ   , לֹא ִתז ָּ ה  ל ַאְרצָּ ה כָּ ֵרפָּ ֶמַלח ש ְ ְפִרית וָּ "ג ָּ

ב"  ל ֵעש ֶ ה  כ ָּ  שהיו הגויים זורעים בה, והזרעים נשרפים.  -ְולֹא ַיֲעֶלה בָּ

 

   
 

  חורבן בית המקדש השני  -פרק שני   

 בניית בית המקדש 

היתה  שנה  ושתים  זכר   חמישים  בו  היום  שהגיע  עד  מבניה,  שוממה  ישראל  ארץ 

פרס   מלך  כורש  בלב  ונתן  הבטחתו,  את  באותה  הקב"ה  בכיפה  השולט  היה  הוא  ]אשר 

לירושלים.    תקופה[ לעלות  היהודים  לכל  מכן    18להכריז  לאחר  שנה    70]במלאת  שנה 

, נבנה המלכה[]בנה של אסתר  , בפקודתו של דרויש מלך פרס  לחורבן בית המקדש הראשון[

בית המקדש השני. גדולה היתה השמחה בעת הקמת בית המקדש, ביום חנוכת הבית  

בג' באדר עמדו הלויים בדוכנם ושוררו בהתלהבות "מזמור שיר חנוכת הבית", וכל 

העם ענו לזמרתם. על פי עצת הנביאים חגגו בני ישראל את "שבעת ימי המילואים" 

כן. ומאז עמדו הכהנים בעבודתם והלויים לא  כפי שערך משה רבנו בעת הקמת המש

 פסקו משירתם ונגינתם. 

 

היתה   לא  השני  המקדש  בית  של  מעלתו  שכן  בעצב,  מהולה  היתה  השמחה  אולם 

לא שרתה רוח    -  האחדכמעלתו של בית המקדש הראשון. חמישה דברים חסרו בו:  

נבו לפני לא נמצא ארון הקודש. ירמיהו הנביא הטמין אותו בהר    -  השניהקודש.  

שחרב הבית הראשון. במקום ארון הקודש הניחו אבן גדולה אשר היתה מקודשת עוד  

מימי דוד ושמואל. אבן זו אשר עליה הונח הארון בימי שלמה המלך נקראה "אבן 

ה"אורים ותומים" לא היו משיבים את דבר ה' כפי שהיה בזמן   -  השלישיהשתיה".  

שנמצאה לא שרפה את הקורבן אם לא    אש הקודש  -  הרביעיבית המקדש הראשון.  

הניחו על המזבח עצים להסקה. בזמן בית המקדש הראשון לא נזקקו הכהנים לעצים  
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היה חסר "שמן המשחה". זהו שמן שהוכן    –  החמישיכדי להעלות את הקורבן באש.  

על ידי משה רבנו, ובו נמשח המשכן וכליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים, ובו  

 נים גדולים ומלכים. ואותו שמן יהיה קיים אף לעתיד לבוא. נמשחו כה

 

 התאחדות והתחזקות 

אולם יחד עם זאת, איחד בית המקדש את עם ישראל: סביב כהן אחד ומזבח אחד  

התלכדו והתחזקו ישראל בתורה ובמצוות. עזרא הסופר שעלה מבבל לימד את העם 

ועש מאה  כינס  הוא  כן  כמו  טובות.  תקנות  ותיקן  אשר  תורה  סנהדרין,  חכמי  רים 

שופטים  להיות  שנתמנו  גדולים,  חכמים  תלמידי  אלה  היו  בקפידה.  ידו  על  נבחרו 

ב"לשכת   אותם  הושיב  עזרא  ומלאכי.  זכריה  כחגי,  נביאים  עמדו  בראשם  ודיינים. 

בתוך    –הגזית"   בנוי  כשחציה  המקדש,  בית  של  הדרומי  בצד  נבנתה  אשר  לשכה 

לט אל מחוץ לבית המקדש. שם ישבו הסנהדרין הקודש של בית המקדש, וחציה בו

ולהעניש את העוברים על   והוענקה להם הזכות לשפוט את העם על פי דין תורה, 

גדרי התורה. עזרא העניק למעמדם הרוחני הרם גם תוקף ממלכתי על פי פקודתו של  

 המלך דריוש. וכך עלו ופרחו בירושלים חיי תורה ועבודת ה'. 

 

 שנאת חינם 

שנה עמד בית המקדש השני על תילו. שרתה בו השכינה לא בגלל עצם קדושתו   420

עוד  כל  סביבו.  מתאחדים  שהיו  עצמם  ישראל  בגלל  היתה  מעלתו  אלא  כך,  כל 

שהחזיקו ישראל באחדות זו, היה כח קיום לבית המקדש. אולם במשך הזמן התחילו  

ם. כאשר בא הפירוד ישראל להתפלג ולהסתכסך, מלחמות אחים קשות פרצו ביניה 

 והיתה שנאת חינם, בטל כח קיומו של בית המקדש, והוא נחרב. 

 

. הללו אחד הסכסוכים הקשים בתקופה זו היה הסכסוך בין הורקנוס לאריסטובלוס

היו שני אחים יהודים, וכשמת אביהם המלך התחילו ביניהם מריבות ומלחמות על  

ירושת כסא המלוכה. קרבות גדולים, המלווים בהרג רב, התנהלו אז. לבסוף החליט  

אריסטובלוס לגייס את צבאות רומי לעזרתו. בא שליט רומי אל ירושלים בחיל כבד,  

כשאריסט  ירושלים,  העיר  על  מצור  נלחם וערך  הורקנוס  ואילו  מבחוץ,  עימו  ובלוס 

קשה  טבח  בה  ונערך  הרומאים,  בידי  העיר  נפלה  דבר  של  בסופו  מבפנים.  מנגד 

מן   קשות  היהודים  סבלו  ומאז  ביהודה,  הרומיים  שלטון  תחילת  היה  זה  מאוד. 

שולטים באכזריות.  שהיו  רשעים,  נציבים  ישראל  הציבו בארץ  הרומאים  הרומאים. 

פשטה מלכות הרשעה על , נים שנה קודם שנחרב הביתומאה ושמ"  :הוא שאמרו חז"ל

 ". ישראל

 

ו יושביה,  בין  פנימיים  ישראל, המשיכו סכסוכים  על  רומי  בזמן ששלטה  שנאת  גם 

השמאל   ו"שמאל".  "ימין"  למפלגות  מפולגים  היו  העם  בירושלים.  שררה    -חינם 

שמעון בר גיורא ויוסף  מפלגת "ידידי רומא", פניהם לשלום ולכניעה לרומי, ביניהם  

ולעומתו הימין   מפלגת ה"בריונים", החליטו למרוד ברומאים, לגרשם   -בן מתתיהו. 
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מגוש   יוחנן  הבריונים:  מראשי  האחרונה.  דמם  טיפת  עד  בהם  ולהילחם  הארץ,  מן 

היו בין שתי המפלגות,  ועוד. סכסוכים רבים  בן שמעון, אבא סיקרא  חלב, אלעזר 

 לדעת תורה, ועשו צעדים מוטעים על דעת עצמם.   אשר על פי רוב לא נשמעו 

 

 ארבעים שנה לפני החורבן 

מקרי   ויותר.  יותר  והחמיר  המצב  הלך  החורבן,  שקודם  האחרונות  השנה  בארבעים 

הרצח היו כה רבים, עד שחכמי הסנהדרין החליטו להימנע מלדון בדיני נפשות. מה  

אחרים. וההלכה היא כי    עשו? עקרו ממושבם אשר ב"לשכת הגזית" ועברו למקומות

 סנהדרין שאינה יושבת בלשכת הגזית, אינה יכולה לדון בדיני נפשות.  

 

 שלח הקב"ה איתותים לעם ישראל, כדי שיבינו את חומרת מעשיהם וייטיבו דרכם: 

 

האחד   בגודלם   -הסימן  השווים  עיזים  שני  לוקחים  היו  הכפורים  ביום  שנה  בכל 

גורל עושים  והיו  ובקומתם,  ישתלח    בגילם  ואיזה  לה',  כקורבן  יוקרב  מהם  איזה 

לעזאזל ככפרה על עם ישראל. כשהיו ישראל עושים רצון ה' היה השעיר שבצד ימין  

 שנה קודם החורבן לא היה גורל עולה בימין אלא בשמאל.  40עולה לה', אולם 

 

צמר   -בכל שנה ביום הכיפורים, היה הכהן קושר "לשון של זהורית"    -הסימן השני  

אדום   בצבע  האולם   -צבוע  פתח  על  וכן  לעזאזל,  המשתלח  האיל  של  קרניו  על 

שלפני ההיכל. בשעה שהתקבלה תשובתם של ישראל לפני ה' ונמחלו עוונותיהם, היו  

כ חטאיכם  יהיו  "אם  לסימן:  כשלג,  מלבינות  הזהורית  לשונות  כשלג    -שנים  שתי 

ילבינו". ועיני הכל רואות, ולב כל העם שמח. ואילו ארבעים שנה קודם החורבן לא  

 היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים. 

 

כשהיו ישראל עושים רצון ה', היה הנר המערבי של המנורה דולק    -הסימן השלישי  

כמות    למרות שהכהן הגדול שם בו   -מערב עד ערב    -במשך עשרים וארבע שעות  

של שמן המספיקה רק עד הבוקר, כמו ליתר הנרות. מנר זה היה הכהן הגדול מדליק 

את יתר הנרות ביום שלמחרת. אולם ארבעים שנה קודם החורבן כבה הנר המערבי  

 יחד עם כל הנרות בבוקר. 

 

היו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן. חכמי ישראל ראו בכך סימן רע,  -הסימן הרביעי 

זכאי שהרי בדור כ בן  יוחנן  גער רבי  יפתחו מאליהן.  זה אין סיבה לנס שהדלתות 

בדלתות ההיכל ואמר: היכל היכל! מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני שסופך  

נֹון     :)זכריה יא, א(להיחרב, שהרי כבר התנבא הנביא זכריה בן עדו ואמר   ַתח ְלבָּ ]זהו  "פ ְ

".   [את עוונותיהם של ישראל מלבין בית המקדש, ש ֶזיךָּ ֲארָּ , ְוֹתאַכל ֵאש  ב ַ ֶתיךָּ לָּ  ד ְ

 

חכמי ישראל, אשר קראו נכון את המפה, הבינו וצפו כי החורבן הולך וקרב. היה 

שרוי  צדוק  רבי  היה  שנה  ארבעים  במשך  צדוק.  רבי  בשם  אחד  צדיק  בירושלים 
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עד  הרבות,  התעניות  מן  והכחיש מאוד  נחלש  גופו  ירושלים.  תיחרב  בתעניות, שלא 

אוכל שהיה אוכל היה נראה כלפי חוץ. כשהוצרך לאכול כדי להחיות את נפשו,   שכל

 הביאו לו תאנה יבשה והיה מוצץ את המיץ וזורק את התאנה. 

 

 על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים 

הלכה והתגברה יותר ויותר, עד שהביאה לחורבן הנורא, כפי שמספרים   שנאת החינם

 חז"ל: 
 

ערך  קמצא".  "בר  בשם  ושונא  "קמצא",  בשם  אהוב  לו  שהיה  אחד  באדם  מעשה 

לו בטעות   והביא  ויקרא לקמצא. הלך המשרת  האיש סעודה, ואמר למשרתו שילך 

, והנה להפתעתו את בר קמצא שונאו. באמצע הסעודה עבר בעל הבית בין המוזמנים

לי, מה  "הרי שונא אתה  ואמר:  רואה הוא את בר קמצא שונאו. כעס בעל הבית 

בנוכחות  הסעודה  מן  לצאת  קמצא  בר  התבייש  וצא!"  מיד  עמוד  כאן?  עושה  אתה 

הנח לי להישאר, ואשלם לך תשלום   -כולם, וביקש מבעל הבית: "הואיל וכבר באתי  

הסעודה בעל  אולם  שלי".  המנה  עבור  ואמר:   מלא  קמצא  בר  התחנן  הסכים.  לא 

גם לכך לא הסכים בעל  לך חצי מהוצאות הסעודה כולה!". אך  "מוכן אני לשלם 

הבית. "אשלם לך את כל הוצאות הסעודה", הוסיף להתחנן בר קמצא. אולם בעל  

והוציאו מחוץ  בידו את בר קמצא, העמידו  לזאת. הוא תפס  גם  הבית לא הסכים 

זו החכמים,  לביתו. נעלב בר קמצא ע ד עמקי נשמתו, ואמר: הואיל וישבו בסעודה 

אלך  לכן  בדבר,  להם  שנוח  סימן  בושות,  כאלו  לי  שגרם  הבית  בבעל  מחו  ולא 

 ואלשין עליהם לפני המלך. 

 

הלך בר קמצא אל נירון קיסר רומא ואמר לו: "מרדו בך היהודים! והא לך הוכחה 

אותו". שלח יקריבו  ותראה אם  קרבן  להם  בר קמצא    לכך: שלח  בידו של  הקיסר 

איל משובח, שיביא אותו כקרבן לבית המקדש. בדרך הטיל בר קמצא מום בשפתיים  

היה זה מום שבעיני אומות העולם אינו נחשב כמום, אולם לגבי הקרבה    -של האיל 

ונפסל מלהיות לקורבן. כשהביא בר קמצא את האיל   על גבי המזבח נחשב כמום, 

הקריבו מפני שלום המלכות. אמר להם רבי זכריה בן לבית המקדש, רצו חכמים ל

אבקולס: אם נקריב קורבן זה, מעכשיו יטעו ויאמרו שיש היתר לבהמה בעלת מום  

להיות מוקרבת על גבי המזבח. אמרו חכמים: אם כן נהרוג את בר קמצא, שלא ילך  

לספר לקיסר על כך שלא הקרבנו את הקרבן שהביא. אמר להם רבי זכריה: אם 

בבהמה שהוקדשה נהר מום  ויאמרו, שאדם המטיל  אנשים  יטעו  בר קמצא,  וג את 

דינו להריגה. אכן קבלו החכמים את דבריו, ודחו את הקרבן של הקיסר.    -לקרבן  

הלך בר קמצא וסיפר לקיסר שחכמי ישראל לא הסכימו להקריב את הקרבן ששלח.  

 לחמה על ירושלים. הבין הקיסר כי ישראל מרדו בו, קצף מאוד, והחליט לעלות למ 

 

 נירון קיסר בורח 

  -מיד עלה נירון קיסר למלחמה על ירושלים. כשהגיע לירושלים זרק חץ לצד מזרח  

מערב   לצד  חץ  זרק  בירושלים.  ונפל  החץ  וכך    -וחזר  בירושלים,  ונפל  החץ  חזר 
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לארבע רוחות העולם. הבין מכך נירון קיסר, כי ה' יתן את ירושלים בידו. אך עדיין 

הסס אם לעלות להילחם או לא. ראה נירון ילד קטן, אמר לו: אמור לי איזה היה מ 

יחזקאל   מספר  הפסוק  את  הילד  לו  אמר  מתורתכם!  יד)פסוק  כה  ֶאת "  :(פרק  י  ַתת ִ  ְונָּ

ֵאל רָּ י ִיש ְ ַיד ַעמ ִ ֱאדֹום ב ְ ִתי ב ֶ קיסר: הקדוש ברוך הוא מבקש להחריב   ". אמר נירוןִנְקמָּ

אחר,   שליח  שלח  מיד  בי!  יתנקם  ואח"כ  הרע,  שליחו  יהיה  שאני  ורוצה  ביתו,  את 

 והוא ברח והתגייר, ומצאצאיו יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. 

 

 ממלאים את המחסנים 

חיילים מזויינים,    500,000-נשלח המצביא אספסיינוס על ידי קיסר רומי. הוא לווה ב

טיטוס.  ובד בנו  של  בראשותו  מאלכסנדריה,  נוספים  חיילים  אליו  הצטרפו  רכו 

הרומאים התחילו את מסע הכיבושים בארץ דרך הגליל. הם כבשו את ציפורי, יודפת 

 וערים נוספות, ובתרועות ניצחון וגאווה, פנו לעלות לירושלים. 

 

עיר לקדם  השמועות על בואם של הרומאים הגיעו לירושלים, ותכונה רבה ניכרה ב 

זכאי:   בן  יוחנן  ר'  של  תלמידיו  צדיקים,  עשירים  שלושה  בעיר  היו  הרעה.  פני  את 

השמש    –]הוא כונה כך משום שנעשה לו נס ו"נקדה חמה בעבורו"    נקדימון בן גוריון  -האחד  

בן כלבא    -. השני  עצרה מללכת, כדי שיספיק להחזיר ביום המיועד את בורות המים שהיה חייב[

שבע[  ]שנקרא   שבוע כשהוא  יוצא  ככלב,  רעב  כשהוא  לביתו  הנכנס  שכל  נדיבותו,  שם  על  .  כך 

]שנקרא כך על שם עשירותו הגדולה, שהיתה ציצתו ]בגדו[ נגררת    בן ציצית הכסת  -והשלישי  

על גבי כסתות ושטיחים ולא על הארץ. ויש אומרים שהיה כסאו מוטל בין גדולי רומי מחמת שהיה  

ירים מילאו את מחסניהם, כדי לספק מזון לתושבי ירושלים . אותם עשמקורב למלכות[ 

ואחד   ושעורים,  בחיטים  העיר  בני  כל  את  אפרנס  אני  אמר:  אחד  המלחמה.  בעת 

אני אפרנס את   -אמר אני אפרנס את כל בני העיר ביין ובמלח ובשמן, ואחד אמר 

כל   כל בני העיר בעצים. פתחו אוצרותיהם ונמצאה בידם כמות המספקת לפרנס את 

 תושבי ירושלים למשך עשרים ואחת שנה. 

 

 ביצור החומות 

כמו כן התכוננו לקראת בואו של אספסיינוס, על ידי שביצרו היטב את חומות העיר.  

בנויה משתי   היתה  חומה  במינה: כל  מיוחדת  הגנה  מערכת  קיימת  היתה  בירושלים 

מחוברות זו   חומות הרחוקות זו מזו מרחק של ארבעה עד עשרה מטרים. החומות היו 

לזו בחומות קטנות שניבנו לרוחב, ובעת מלחמה מילאו את החדרים שנוצרו ביניהן  

בחול ובאבנים. מן החומה בלטו מגדלים, שבהם ישבו אנשים שתפקידם לצפות מן 

המקום המוגן למרחקים וגם לירות דרך החלונות הקטנים. בחומה נקבעו שערים, כל 

די דלתות ומנעולים ותאי משמר פנימיים. ראשי שער היה ממש מבצר, הוא הוגן על י

החומות נבנו בצורה משוננת, עם בליטות חדות, והמגינים הסתתרו מאחוריהם. במשך  

שנים רבות בנו מערכת זו של הגנה, מימיו של רחבעם בנו של שלמה המלך, ואחר 

כך שכללו את המערכת עוד ועוד מלכים אחרים. כעת דאגו תושבי ירושלים להכין  

 לבצר את מערכת ההגנה הזו לקראת בוא הצבא הרומאי.ו
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 ממך יצאו  -מהרסיך ומחריביך  

קיסר על ירושלים, ונעמד חסר אונים מול חומותיה הבצורות. הוא   עלה אספסיינוס

החליט להקיף אותה במצור, עד שיושבי ירושלים יכנעו לפניו. כך היתה העיר נתונה 

במצור, אין יוצא ואין בא. אמרו חכמי התורה אשר בירושלים: נצא ונעשה שלום עם 

אשר "בריונים",  היו  בירושלים  אך  נינצל.  וכך  הסכימו    הרומאים,  לא  אופן  בשום 

להיכנע. "נצא להילחם ברומאים!" הם הכריזו. אולם חכמי התורה ובראשם רבן יוחנן  

בן זכאי, לא הסכימו לכך, מפני שהבינו כי אין זו העת הכשרה למלחמה, והיהודים 

ודאי יפסידו בקרב. מה עשו הבריונים? העמידו משמר כבד על יד חומות העיר, כדי  

אח לאף  לאפשר  הזמן,  לא  התארך  כאשר  הרומאים.  עם  שלום  לעשות  לצאת  ד 

החיטים   של  האוצרות  כל  את  שרפו  הם  נוסף:  צעד  לעשות  הבריונים  החליטו 

והשעורים, כדי להמריץ בכך את תושבי ירושלים לצאת ולהילחם. היה זה מעשה מר 

 ונמהר, שכן מאותו יום התחיל רעב נורא ואיום בירושלים.

 

 נוראות הרעב 

ַבק   : )איכה ד, ד(וגבר, עד שהגיע למצב קשה מנשוא, והתקיים בהם הפסוק  הרעב הלך   "ד ָּ

ֶהם".  ֵרש  ֵאין לָּ ֲאלו  ֶלֶחם פ  ִלים ש ָּ א, עֹולָּ מָּ צ ָּ ֹו ב ַ ֹון יֹוֵנק ֶאל ִחכ   ְלש 
   

תאר את הרעב שפגש בירושלים בשעה שנכנס  ]כותב הספר "יוסיפון"[,    יוסף בן מתתיהו 

נשים מלאים  היו  "הגגות  תעו   אליה:  רעב  נפוחי  ובחורים  נערים  גוועים...  ועוללים 

כצללים בשווקים ונפלו מתעלפים לארץ, ואיש לא ספד למתים, כי הרעב דיכא את  

 כל רגשות האדם..." 
 

לשוק   שליח  שלחה  בייתוס.  בת  מרתא  בשם  מאוד,  עשירה  אשה  בירושלים  היתה 

גילה לאכול תמיד.  קמח מנופה ונקי, כפי שהיתה ר   -ואמרה לו: לך והבא לי סולת  

נקיה  יש פת  אין, אולם  ואזלה. בא ואמר לה: סולת  נמכרה כל הסולת  עד שהלך 

מקמח רגיל. אמרה לו: לך הבא לי פת נקיה. עד שהלך נמכרה אף הפת הנקיה. אמר  

לה: פת נקיה אין, אך יש פת קיבר מקמח גס יותר. אמרה לו: לך הבא לי פת קיבר.  

א הקיבר.  פת  אף  אזלה  שהלך  יש.  עד  שעורים  קמח  אולם  אין,  קיבר  פת  לה:  מר 

החליטה   השעורים.  קמח  כל  נמכר  שהלך  עד  שעורים.  קמח  והבא  לך  לו:  אמרה 

מאומה.  מצאה  ולא  וחיפשה,  חיפשה  אוכל.  לה  לחפש  לשוק  בעצמה  ללכת  מרתא 

לבסוף מצאה תאנה אחת של רבי צדוק שהיה מוצץ וזורק בשעה ששבר את תעניתו,  

מתה.    -מחוסר ברירה התחילה למצוץ אותה, אולם מרוב סלידה  כפי שמסופר לעיל.  

למה    -אך לפני שמתה הוציאה את כל כספה וזהבה וזרקה אותם לשוק. אמרה: אלו  

ִליכו ". : )יחזקאל ז יט(לי? וזהו שנאמר  חו צֹות ַיש ְ ם ב ַ ָּ ְספ   "כ ַ
 

עוד מספרים חז"ל, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיו תלמידיו 

כשראתה  הבהמות.  רגלי  מתחת  שעורים  אחת מלקטת  וראה אשה  אחריו.  מהלכים 

אותו, פנתה ואמרה לו: רבי, פרנסני! שאל אותה רבי יוחנן: בתי, בת מי את? אמרה 

וכי אתה לא גוריון אני!  בן  נקדימון  זוכר שחתמת על כתובתי?! אמר   לו: בתו של 
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אלף  בה  קורא  והייתי  זו,  של  כתובתה  על  חתמתי  אני  לתלמידיו:  יוחנן  רבי  להם 

 דינרי זהב! והנה הגיעה היא לשפל נורא שכזה.  ]מליון[אלפים  

 

 רבי יוחנן יוצא מירושלים 

הרעב הלך והתגבר, והחליטו היהודים לשחד את החיילים הרומאים שיתנו להם מעט  

החיילים מזון.   היו  ותמורתה  זהב,  דינרי  של  קופה  להם  משלשלים  היהודים  היו 

מביאים   הרומאים  היו  הזמן  במשך  אולם  חיטה.  של  קופה  להם  מעלים  הרומאים 

להם שעורים במקום חיטה. לבסוף כאשר שלשלו היהודים קופה של זהב, העלו להם 

א את  וראה  לשוק,  יוחנן  רבי  יצא  תבן.  של  קופה  בתמורה  ירושלים  הרומאים  נשי 

יוכלו   כאלו  מאכלים  שאוכלים  אדם  בני  אמר:  מימיו.  את  ושותים  תבן  שמבשלים 

ללכת להלחם באספסיינוס?! לא יתכן שהמצב ימשיך כך! עלי ללכת ולצאת מן העיר,  

 כדי לומר לצבא רומי שאנחנו נכנעים. 

 

לצאת   אחד  לאף  נותנים  ולא  החומות  את  שומרים  הבריונים  היו  כאמור  אולם 

ולהכנע. הלך רבי יוחנן וקרא בסתר לבן אחותו, אבא סיקרא בן בטיח, שהיה ראש  

בריוני ירושלים. כשבא אליו, אמר לו: עד מתי אתם עושים כך וממיתים את יושבי 

דבר, מיד יהרגוני. אמר לו  ירושלים ברעב? אמר לו: מה אעשה? אם אומר לבריונים  

כיצד לאפשר לי לצאת מכאן, כדי שבכך אביא   חייב אתה לטקס עצה  יוחנן:  רבי 

לפחות הצלה מועטת לישראל. אמר לו אבא סיקרא: עשינו בינינו הסכם שלא יצא 

הוציאני  כן  אם  יוחנן:  רבי  לו  אמר  מת.  הוא  כן  אם  אלא  אדם,  שום  מירושלים 

קרא ואמר לרבי יוחנן: כדי שלא יגלו את התרמית, כאילו אני מת! הסכים אבא סי 

עשה את עצמך חולה ויבואו כולם לבקר אותך. לאחר מכן יפרסמו שרבי יוחנן מת,  

גופתך  גופך נבלה של בהמה שהסריחה, כדי שיחשבו שזה ריח  ותדאג שישימו ליד 

 המתה. ואז יכנסו רק תלמידיך וישאו את ארונך, וכך תצא מן העיר. 

 

חנן לעצתו, ועשה את עצמו כחולה. כעבור מספר ימים התפשטה השמועה שמע רבי יו

כי רבי יוחנן נפטר לבית עולמו. תלמידיו, רבי אליעזר ורבי יהושוע, שידעו את הסוד, 

ירושלים בעת שקיעת החמה.  והוליכו אותו עד שהגיעו אל שערי  נשאו את מיטתו 

א וכי  הוא.  מת  להם:  אמרו  זה?  מי  השוערים:  להם  שאין  אמרו  יודעים  אתם  ין 

משאירים את המת בלילה בירושלים בלי קבורה? בקשו הבריונים לדקור בגופו של 

המת, כדי לוודא שאכן מת הוא ואין כאן תרמית. היסה אותם אבא סיקרא ואמר  

להם: עכשיו יאמרו שהבריונים העיזו לדקור את גופת רבם. בקשו לדחוף אותו כדי  

בא סיקרא: עכשיו יאמרו כי הבריונים דחפו את  להרגיש אם הוא חי. אמר להם א

 רבם. שמעו הבריונים בקולו, ופתחו את השער כדי שיצאו. 

 

 רבי יוחנן מתייצב לפני אספסיינוס

הוליכו התלמידים את ארונו של רבי יוחנן עד שהגיעו אצל אספסיינוס. פתחו את  

לו: שלום עליך המלך! שלום על יוחנן לפניו, אמר  ועמד רבי  יך המלך! אמר  הארון 



ה  ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו י נ ע ת ה ע  ב ר  39   |  א

 
בעוד  מלך,  לי  קורא  אחת, שאתה  מיתות:  שתי  אתה  חייב  יוחנן:  לרבי  אספסיינוס 

ועוד   רומי.  והרי אתה כאילו מורד במלך  אם אני מלך,    -שאני איני אלא קיסר, 

למה לא באת אלי עד עכשיו? השיב לו רבי יוחנן: מה שאמרת שאינך מלך, דע לך 

ה  לא  שאם  מלך.  אתה  ובאמת  אתה  נמסרת  שטועה  ירושלים  היתה  לא  מלך,  יית 

לד(בידך, כי נאמר   י  נֹון    )ישעיה  בָּ ְ ֹול", ואין אדיר אלא מלך.    ]בית המקדש[ "ְוַהל  ִיפ  יר  ַאד ִ ב ְ

ומה ששאלת, מדוע לא באתי עד עכשיו, זאת משום שהבריונים שבינינו לא הניחו לי  

 לבוא. 
 

עליה, כרוך  ונחש  דבש  של  חבית  יש  אם  אספסיינוס:  לו  את   אמר  שוברים  לא 

החבית כדי להרוג את הנחש? כוונתו היתה לעיר ירושלים, שיושביה מוכנים להכנע,  

את  להחריב  יש  הבריונים,  את  להכניע  וכדי  לכך,  מפריעים  שבה  הבריונים  אולם 

שתק רבי יוחנן ולא ענה. קרא עליו  הבריונים[.    -ירושלים, הנחש    -]החבית  ירושלים כולה  

משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל", שהקב"ה סילק מרבי יוחנן  רב יוסף את הפסוק: " 

נוטלים  החבית  על  כרוך  נחש  אם  לאספסיינוס:  לענות  יכול  שהיה  פשוטה  תשובה 

צבת ומסלקים את הנחש והורגים אותו, ומניחים את החבית שלימה. דהיינו שעליהם  

שלימה   להשאיר  ירושלים  ואת  ולהורגם,  בלבד  הבריונים  את  לתפוס  ולא לנסות 

רבי   בלב  נתן  לא  להיחרב,  ירושלים  על  גזר  שכבר  הקב"ה,  אולם  ביושביה.  לפגוע 

 יוחנן שיענה כך. 

 

בתוך כך בא שליח מרומי ואמר לאספסיינוס: עמוד, כי מת המלך, והחליטו גדולי  

מנעליו.   את  נועל  אספסיינוס  היה  רגע  באותו  בדיוק  במקומו!  אותך  להמליך  רומי 

שונה, אולם כשבא להכניס את הנעל השניה לא הצליח,  הוא נעל כבר את הנעל הרא 

הצליח,  לא  זאת  גם  אך  הראשונה,  את  לחלוץ  רצה  הנעל.  בתוך  נכנסה  לא  הרגל 

הרגל נשארה תקועה בתוך הנעל. שאל אספסיינוס את ר' יוחנן, מה זאת? אמר לו:  

הרחי מלך  שנהיית  ששמעת  הטובה  השמועה  ֶצם",  עָּ ן  ֶ ַדש   ת ְ ה  טֹובָּ ה  מו עָּ את "ש ְ בה 

רגליך, ולכן אינך יכול להוציא את הרגל מהנעל, ואינך יכול גם להכניס את הרגל 

לנעל. "מה אעשה עכשיו?" שאל אספסיינוס. השיב לו רבי יוחנן: יביאו לפניך אדם 

ואז   אותו,  שונא  חזרה,   -שאתה  יתכווצו  שלך  הרגליים  ֶרם",  ג ָּ ש   ַיב ֶ ת ְ ה  ְנֵכאָּ ַח  "רו 

 עשה אספסיינוס כדבריו ונכנסה רגלו השניה לנעל.  ותוכל להכניס את הנעל. 

 

 הצלת התורה 

לרבי יוחנן: עכשיו צריך אני ללכת מכאן לרומי לרגל היותי מלך,    אמר אספסיינוס

בירושלים,  ילחמו  שרי הצבא שלי שהם  כאן את  אותיר  ענייני המלכות.  לנהל את 

אולם מאחר שנהניתי מאוד מחכמתך, יכול אתה לבקש ממני עכשיו בקשה ואתן לך. 

סיכוי שבקשתו  ידע רבי יוחנן, שאם יבקש ממנו שלא להלחם כלל בירושלים, אין  

תתמלא. לכן השכיל לבקש שלוש בקשות שעל ידן יציל לפחות את עולם התורה ואת 

שתישאר העיר יבנה,    -המשך קיומו של עם ישראל. וביקש: תן לי את יבנה וחכמיה  

שנית   אותם.  יהרגו  ולא  בחכמים,  גמליאל.   -המלאה  רבן  תותיר את השלשלת של 

 רבי צדוק. תן לי רופאים שירפאו את  -ושלישית 
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נענה אספסיינוס לבקשותיו של רבי יוחנן. שלח רבי יוחנן את תלמידיו רבי אליעזר  

ורבי יהושוע שיביאו את רבי צדוק, כדי שידאגו לרפואתו. הלכו ומצאו אותו בפתח  

זקן   לפני  אספסיינוס:  לו  אמר  כבוד.  ביראת  לפניו  יוחנן  רבי  עמד  כשבא,  השער. 

לא   -לך, כי אילו היה בעיר עוד אדם אחד כמוהו   כושל זה אתה עומד? אמר לו: דע

היית יכול לכבוש את העיר, אפילו אם היית בא עם צבא כפול ממה שיש לך עכשיו!  

אמר לו: מדוע הוא כחוש כל כך? אמר לו: מחמת צומות ותעניות. שלח אספסיינוס 

ר והביא רופאים, והיו מאכילים אותו מעט מעט, ומשקים אותו מעט מעט, עד שחז

לאיתנו. אמר לו אלעזר בנו של רבי צדוק: אבא, תן להם שכרם בעולם הזה, שלא 

תהא להם זכות בעולם הבא על שריפאו אותך. עשה אביו כדבריו, ושילם לרופאים  

 את שכרם. 

 

 הבקעת חומות ירושלים 

הלך אספסיינוס לדרכו, ומינה את טיטוס בנו הרשע לנהל את המלחמה בירושלים.  

ש פסח  חג  כוחו באסרו  בכל  לפעול  החליט  טיטוס  המלחמה.  החלה  תתכ"ח  ג'  נת 

לפרוץ את חומות ירושלים. הוא התחיל להפעיל את "אילי הברזל", היו אלה קורות  

עץ שבראשן מתכת, המנגחות את החומה. היו לו תותחים שהפילו בכח רב סלעים 

השתמש  אף  טיטוס  מטר.  מאות  שלוש  של  למרחק  ק"ג  וחמש  שלושים  במשקל 

כלי ממתכת שסובבו אותו במהירות כדי לפרוץ בחומה. אבל ידע   -קדח חומות"  ב"מ

הטבע  בדרך  להם  יועילו  לא  והתכסיסים  הנשק  כלי  שכל  החיילים  וידעו  טיטוס 

טיטוס   הצליח  באייר  ז'  וביום  העוונות,  גרמו  אך  המבוצרת.  החומה  את  להבקיע 

ל ירושלים. כאשר פרץ את ש  ]המכונה: "החומה השלישית"[ להבקיע את החומה החיצונית  

החומה, קרא: "האלוקים נלחם לנו, כי רק יד האלוקים החזקה גרשה את היהודים 

 מן המצודות האלו. כי מה תעשנה ידי אדם ומכונותיו למגדלים אשר כאלה?!" 
 

מספר  כעבור  ואכן  השניה",  "החומה  ניגוח  על  וצבאו  טיטוס  שקד  הבאים  בימים 

חומה אחת נותרה כמגן על הר הבית. חומה זו היתה ימים אף חומה זו הובקעה. רק  

אנטוניה"   "מבצר  נבנה  ועליה  מקודמותיה,  יותר  במיוחד,    -חזקה  חזק  מבצר  זהו 

 השוכן בצפון מערב הר הבית, ומגן על בית המקדש ועל העיר כולה. 
 

בתחילת חודש תמוז התחילו הרומאים להשתלט על מבצר זה, והיהודים מנגד נלחמו 

בהם בחירוף נפש. נשכחו הפילוגים בעם, וכאיש אחד נלחמו כולם בחירוף נפש להגן 

על העיר. התנהלו קרבות קשים ביותר, אולם הגזירה כבר נגזרה משמים, וביום יז' 

 דרך אל הר הבית.  בתמוז נהרס מבצר אנטוניה, וכך נוצרה פרצת 

 

 מאבקים אחרונים 

הכהנים,  התבצרו  שם  מבוצר.  עדין  עצמו  המקדש  בית  אולם  פרוץ,  כבר  הבית  הר 

ובמסירות נפש המשיכו את עבודת בית המקדש. מלחמה נוראה בת שלושה שבועות  

נפש  בחירוף  היהודים  לחמו  באב  ט'  עד  בתמוז  יז'  מיום  הבית.  הר  על  התנהלה 

ת רגליהם הטמאות בהיכל ה'. ביום כז' בתמוז שרפו היהודים  שהרומאים לא יציגו א 
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את האולמות שחיברו בין מבצר אנטוניה לבין בית המקדש, כדי למנוע מן הרומאים 

את הגישה לבית המקדש. בשריפה זו נהרגו חיילים רומאיים רבים שניסו לעבור דרך 

 האולמות. 

 

ית המקדש והחלו לנגח את  אך גם זה לא עזר, בב' באב התקרבו הרומאים מאוד לב 

זעו  לא  שהאבנים  עד  חזקות,  כה  היו  החומות  אבל  הברזל.  באילי  המקדש  חומת 

ממקומן. גם שערי החומה נשארו על מכונם. הרומאים ניסו למוטט את אחד מאבני 

החומה, הם עקרו את אבני היסוד של השער, אך השער נותר יציב. הרומאים הקימו  

והחלו   החומות,  מול  היהודים המתינו סולמות  לקפוץ אל המקדש. אבל  כדי  לטפס 

 להם ודחפו את הסולמות אחורנית, כך שהחיילים נפלו מגובה גדול מאוד. 

 

אז הציתו הרומאים אש באולמות שעל יד העזרה. ראו היהודים את האש האוחזת  

בהיכל, ופחד ואימה נפלו עליהם. ביום ט' באב, בשעות הבוקר, נערך הקרב האחרון  

עייפים  על   תשושים  בגופם,  הגנו  הם  ההגנה.  מן  הרפו  לא  היהודים  המקדש.  בית 

 ומורעבים, על קודש הקודשים, ההיכל, העזרה והלשכות. 

 

 בית אלוקינו היה לשריפת אש 

אולם אין חכמה ואין עצה ואין גבורה נגד ה'. חייל רומאי ניגש אל הלשכות שבצפון 

ד אש בוער אל הלשכה. האש התחילה הבית, הצליח להתרומם אל החלון והשליך לפי

וניסו   האש  אל  פרצו  הם  חייהם,  על  חסו  לא  הלוחמים  היהודים  במקדש.  להאחז 

לכבותה, אך נגזרה הגזרה. ביום ט' באב וביום י' באב עלו הלהבות השמיימה עם 

אלוקינו.   בית  חורבן  של  הנורא  במחזה  עמד  לא  ליבם  אשר  ציון  בני  של  זעקתם 

ם לתוך הלהבות הבוערות, כי לא יכלו לשאת את השבר. אז  רבים רבים הפילו עצמ

פרצו הרומאים לבית המקדש, הרגו את כל מי שנקרה בדרכם, טימאו את בית ה' 

 והוסיפו לשלוח אש בכל פינותיו. 

 

ורבבות אחרים  איומה,  באכזריות  נטבחו  רבבות  היסוד. רבבות  עד  חרבה  ירושלים 

יר ובמנהרות שמתחת לאדמה ניסו הפליטים  נתפסו בידי חיילי רומי. בין חורבות הע

להסתתר, אך יד הרומאים השיגה את כולם. גם מנהיגי המרד נפלו בידי הרומאים. 

יוחנן מגוש חלב, שבור ורצוץ מן הרעב ומן המלחמה המתישה, יצא מן המערה ונפל  

בידי האויב. שמעון בר גיורא ניסה להימלט דרך מחילה אל מחוץ לעיר, אך נתפס 

הו אוניות אף  שלוש  על  והועמסו  נוספים  שבויים  עוד  עם  יחד  שניהם  נכבלו  א. 

 גדולות בדרך לרומי. 

 

 גאוותו של טיטוס 

בֹו?"   יו   סָּ חָּ צו ר  ֱאלֵֹהימֹו  "ֵאי  ואמר:  עמד  לבית המקדש,  נכנס בגאוה  הרשע  טיטוס 

מיד הלך ועשה תועבות נוראות בביזיון נורא בתוך בית המקדש. התגאה על ה' ואמר:  

דומה מי שעושה מלחמה עם המלך במדבר ומנצח אותו, למי שעושה מלחמה    אינו 
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בארמון המלך ומנצח. והנה אני מנצח את ה' בתוך ביתו! נטל טיטוס את הפרוכת  

בביזיון, קרע אותה, ונעשה נס ויצא ממנה דם, כדי שיחשוב שכאילו הרג את עצמו.  

 ולהשתבח בהם בעירו.  עשה אותה כמין שק והניח בה את כלי המקדש, כדי להציגם

 

כדי   בית המקדש  עם כלי  יחד  בספינה  טיטוס  הפליג  ניצחון  ועטור  בחייליו  מלווה 

להשתבח בעירו. עמד עליו גל גדול להטביע את כל הספינה. אמר: כנראה שאלוהיהם  

 -הטביע אותם במים. את פרעה    -אין גבורתו אלא במים. דור המבול    -של אלו  

סי  חיילי  את  במים.  אני    -סרא  הטביע  אף  במים.  ביתו    -הטביע  בתוך  כשהייתי 

וברשותו לא היה יכול להילחם בי, ועכשיו בא לכאן ועמד עלי להטביעני במים. אם 

יעלה ליבשה ויעשה בי מלחמה. יצאה בת קול ואמרה: רשע בן    -באמת גבור הוא  

ליבשה   עלה  שמה,  ויתוש  בעולמי  לי  יש  קטנה  בריה  הרשע!  עשו  בנו של  בן  רשע 

 עשה עמה מלחמה! ו

 

 תהלוכת הניצחון 

בחורים   מאות  שבע  גדולה.  ניצחון  תהלוכת  לערוך  החליט  לרומי,  טיטוס  כשהגיע 

יהודים גבוהים וחזקים נבחרו לפאר את תהלוכת הניצחון הגדולה. השבויים נכבלו 

בשלשלאות של ברזל, כדי להציגם לפני ההמון החוגג. כך הלכו מאות בחורי ישראל 

כפופ יוחנן  כבולים,  המרד:  מנהיגי  שני  התהלוכה  ובראש  ומושפלים,  מדוכאים  ים, 

הקדושים  הכלים  את  עימם  לשאת  נאלצו  השבויים  גיורא.  בר  ושמעון  חלב  מגוש 

ישראל   לעם  ביותר  הגיעה   -והיקרים  כאשר  כל.  לעין  ולהציגם  המקדש,  כלי 

ון בר  התהלוכה בקול המון חוגג אל היכל העבודה זרה שלהם, הודיעו לעם כי שמע

 גיורא הומת, ויוחנן מגוש חלב נידון למאסר עולם. 

 

כזכר לניצחון הגדול הקימו לכבודו של טיטוס שער גדול הנקרא בשם "שער טיטוס".  

שבויי יהודה   -בתבליטים שעל השער אפשר לראות עד היום את תהלוכת הניצחון  

צרות ועוד  מנורת הזהב, החצו   -הצועדים מושפלים ומובילים עימם את כלי המקדש  

כלים. הרומאים אף טבעו מטבע מיוחדת לכבוד ניצחונם: בצד אחד נחקקה דמותו 

של הקיסר, ובצד השני אשה שידיה כפותות והיא יושבת ממררת בבכי מתחת לעץ 

 תומר. מאחוריה חייל רומאי חמוש, ומתחת לתמונה נכתב: "יהודה נפלה". 

 

טיטוס לא הסתפק בכל זה, הוא נהג עם השבויים שלקח עמו באכזריות רבה. בבנין  

ה"קולוסיאום" הענק אשר ברומא, כינס טיטוס המון רב מאוד, כחמישים אלף איש, 

לתרועת החצוצרה,   חיכו במתח  כולם  פתחים.  דרך שמונים  לאולם המרכזי  שנכנסו 

תרו הישמע  עם  ואכן  האכזר.  המשחק  תחילת  את  עיני  שתסמן  מול  החצוצרה,  עת 

טרף  חיות  רבים.  מלחמה  שבויי  הזירה  אל  הושלכו  הדם,  צמא  האכזרי  ההמון 

למעשה היו הם טרף    ]לוחמים[. מורעבות התנפלו על השבויים ששמשו כ"גלדיטורים"  

 לשיניהם. כך שוסעו השבויים האומללים על ידי חיות טרף, כמחזה שעשועים נורא. 
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 אל נקמות ה' 

שכח "לסגור חשבון" עם טיטוס הגאה. הראה הקב"ה לטיטוס כי    אולם הקב"ה לא 

ורק מאת ה' וברצונו   ניצחונותיו הם אך  כי בו בחר ה' להיות ה"מקל" שבו    -כל 

אפילו    -מכה ה' ומוכיח את עם ישראל. אולם כשרוצה ה' במפלתו של אותו רשע  

 בריה קטנה, כמו יתוש, יכולה להשפיל אותו ולמרר את חייו. 

 

אחד הימים בא יתוש ונכנס בתוך חוטמו. ולא עזב אותו במשך שבע שנים!  ואכן ב

בכל אותן השנים היה היתוש מנקר במוחו של טיטוס ומטריף את דעתו, ולא היתה 

לו מנוחה לא ביום ולא בלילה, כאבי ראש עזים תקפו את טיטוס במשך כל חייו.  

היתוש   שמע  נפח,  של  חנותו  פתח  יד  על  טיטוס  עבר  אחת  דפיקות פעם  קול  את 

ושתק. אמר טיטוס: אם כן יש תקנה. הביאו לו נפח בכל יום והכה לפניו.    -הפטיש  

ארבעה זוזים ליום לנפח גוי. אבל   -על ה"תענוג" הזה היה עליו לשלם טבין ותקילין  

לנפח יהודי לא היה משלם, כי אמר: די לו בזה שרואה את שונאו במצב ביש כזה,  

ך שלושים יום עשה כן, אולם מכאן ואילך התרגל היתוש  זה כבר תשלום גדול. במש

 לשמע הקולות והמשיך בזמזומיו ובניקוריו... עד יום מותו של טיטוס. 

 

אמר רבי פנחס בן ערובה, אני הייתי בין גדולי רומי, וכשמת טיטוס פצעו את מוחו, 

של  פיו  אנו,  מקובלים  אביי:  אמר  סלעים!  שני  שמשקלה  דרור  כציפור  בו    ומצאו 

 היתוש היה של נחושת וציפורניו היו של ברזל. 

 

בשעת מיתתו ציוה טיטוס, שישרפו את גופו ויפזרו את האפר בשבעה ימים ונהרות, 

כדי שלא ימצא אותו אלוהי היהודים ויעמידהו בדין. אכן עשו כדבריו. לימים, כאשר 

באוב  רצה להתגייר, הלך והעלה את טיטוס    -אונקלוס בר קלונימוס    -בן אחותו  

לו: ישראל. שאל אותו: האם  ]כעין סיאנס[.   שאל אותו: מי חשוב בעולם הבא? אמר 

כדאי להידבק בהם? אמר לו: מצוותיהם מרובות ואי אפשר לעמוד בהן. מציע אני  

 : ()איכה אלך שתלך ותתגרה בהם בעולם הזה, ועל ידי כך תהיה ראש וחשוב, שנאמר  

  " ְלראש  ֶריהָּ  צָּ יו   באיזה כל    -"הָּ אונקלוס:  אותו  ראש. שאל  נעשה  לישראל  המיצר 

עונש דנים אותך בשמים? אמר לו: במה שגזרתי על עצמי. בכל יום ויום צוברים את 

אפרי ומחיים אותי שוב, ואחר כך שורפים אותי ומפזרים את אפרי על שבעה ימים. 

 כן יאבדו כל אויביך ה'. 

 

 גם עליך תעבור כוס 

ד בימים ששלט טיטוס, באו עליה פורענויות שונות: רעידות  גם רומי כולה נענשה. עו

אדמה, שריפות, מגיפות. במחוז 'קאמפניה' אשר בדרום איטליה, חבל ארץ משובח, 

בעיר   התמוטטו  רבים  בתים  רעידת אדמה.  התחוללה  העשירים,  הרומאים  בו  שגרו 

יע ענן פומפי השוכנת באזור זה. זו היתה רק מקדמה. שבע עשרה שנה אחר כך הופ

הר הוזוב. לפתע נשמעה התפוצצות אדירה,   -שחור על פסגת ההר הניצב ליד פומפי  

שזעזעה את כל הסביבה. בראש ההר נפתח סדק ענק, שממנו התפרץ עמוד אש ועשן. 
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לוהטים  גזים  אפורות,  אבנים  מטר  ואחריו  לוהט,  חומר  לגלוש  החל  ההר  מפסגת 

ת, שמוטטו את הבניינים בזה אחר זה.  מרעילים, וכל זה מלווה ברעידות אדמה חזקו

שלושה ימים רצופים הושלכו טונות של חומר לוהט וכיסו אזורים שלימים. הערים  

 פומפי והרקולניוס הושמדו לגמרי, בתוך שעות אחדות נקברו מאות אלפים... 
 

במשך הזמן ירדה אימפריית רומי מעל מפת ההיסטוריה, היא נחרבה בידי שבטים  

ֹוס". : )איכה ד כא(ר לה שריד, כדברי הנביא ירמיה פראיים ולא נשא ר כ  ֲעבָּ ַ ַלִיְך ת   "ג ַם עָּ

 

 עקיבא ניחמתנו! 

פעם אחת לאחר החורבן, היו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושוע ורבי  

ההמון   קולות  את  ושמעו  רומי,  לעיר  נכנסו  בדרך.  מהלכים  של    -עקיבא  קולות 

היה כל כך חזק עד שנשמע למרחק של מאה ועשרים    חגיגות ותרועות שמחה. הקול 

אמרו   ]חייך[.רבי עקיבא שחק    -התחילו החכמים לבכות, ולעומתם  .  [ק"מ  120-כ]מיל  

לו: עקיבא, אנו בוכים ואתה משחק?! אמר להם: למה אתם בוכים? אמרו לו: הגוים  

ו בית  יושבים בטוחים ושאננים, ואיל  -שעובדים עבודה זרה ומשתחוים לפסיליהם  

אלהינו היה לשרפת אש ומדור לחית השדה, ולא נבכה?!? אמר להם: דווקא לכך אני  

קל וחומר איזו שמחה ושלוה מצפה לעם    -משחק! אם כזו שלוה נתן ה' למכעיסיו  

 ישראל לעתיד לבוא. 
 

לירושלים. הגיעו להר הצופים   היו  שוב פעם אחת עלו החכמים  רחוק שבגובהו  ]מקום 

וקרעו את בגדיהם למראה החורבן. הגיעו להר הבית וראו שועל   [רואים את הר הבית

ולעומתם   לבכות,  החכמים  התחילו  שוב  הקדשים.  קדשי  מבית  יוצא  ר'    -אחד 

בוכים ואתה   לו: עקיבא, תמיד אתה מפליא אותנו, שוב אנו  עקיבא משחק. אמרו 

  : (מדבר א)במשחק?! אמר להם: אתם למה בוכים? אמרו לו: מקום כה קדוש שכתוב בו  

ת"   ֵרב יו מָּ ר ַהק ָּ שועל יוצא מתוכו? ועליו התקיים הפסוק: "על הר ציון ששמם   -"ְוַהז ָּ

אם   משחק!  אני  לכן  דווקא  להם:  אמר  נבכה?!?  לא  והיאך  בו".  הלכו  שועלים 

התקיימה נבואת הפורענות שירושלים תהיה כה שוממה עד ששועלים ילכו בה, לבטח  

אֹות, עוד :  ה(-)זכריה ח, ד הנביא זכריה    תתקיים גם נבואת הנחמה שניבא  ַמר ה' ְצבָּ ה אָּ "כ 

ִעיר  הָּ ְרֹחבֹות  ו  ִמים,  יָּ ֵמרב  יָּדֹו  ב ְ ֹו  ַעְנת  ִמש ְ ְוִאיש   ם,  לָּ ְירו ש ָּ ְרֹחבֹות  ב ִ ְזֵקנֹות  ו  ְזֵקִנים  בו   ֵיש ְ

עק  עקיבא:  לרבי  חכמים  אמרו   ." ְרֹחבֶתיהָּ ב ִ ֲחִקים  ְמש ַ דֹות  ִוילָּ ִדים  ְילָּ ְלאו   ָּ יבא ִימ 

 ניחמתנו! ויהי רצון שנזכה להתנחם ברגלי מבשר, בביאת המשיח במהרה! 

 

 על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך 

 600,000המכונה "הר המלך". אמר רבי יוחנן:    –היה בארץ ישראל אזור גדול וחזק  

איש. אמר רבי עולא:    600,000עיירות היו לינאי המלך בהר המלך, ובכל עיירה היו  

של   כזו  גדולה  כמות  להכיל  יכול  ולא  מאוד,  קטן  שהוא  המקום,  את  ראיתי  אני 

אנשים. אמר כופר אחד לרבי חנינא: משקרים אתם ומגזימים! אמר לו רבי חנינא: 

הוא א ממנו,  עורו  הצבי, שלאחר שמפשיטים את  צבי". כמו  "ארץ  ישראל היא  רץ 

מתכווץ מאוד ואי אפשר לעטוף בו שוב את בשר הצבי, כך ארץ ישראל: כאשר עם 
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יש בה רווחה ומקום לכולם, אולם כאשר אינם יושבים עליה   -ישראל יושבים עליה  

 מתכווצת ומתגמדת.  -

 

חת שכשיצאו  היו  נוהגים  תרנגול בימיהם  לפניהם  מוליכים  היו  לחופה,  וכלה  ן 

חיילים   של  פלוגה  עברה  אחת,  פעם  כתרנגולים.  וירבו  שיפרו  לסימן  ותרנגולת, 

ומיד  ונטלו את התרנגול והתרנגולת מלפני החופה. כעסו על כך היהודים,  רומאים 

התנפלו על הרומאים והיכו אותם. באו הרומאים ואמרו לקיסר: מרדו בך היהודים.  

"בר    עלה בשם  מאוד  מאוד  גבור  אדם  היהודים  בין  היה  למלחמה.  המלך  עליהם 

דרומי". בקפיצה אחת היה יכול להגיע למרחק של קילומטר! הוא החל להרוג ולהכות 

ברומאים. הקיסר, שראה אותו, נבהל מאוד, והבין כי לא יוכל לנצחו בדרך טבעית. 

כסימן   הקרקע  על  והניחו  ראשו  מעל  כתרו  את  נטל  ומלכותו  הוא  שהוא  כך  על 

נתונים ומסורים בידי ה', וכך אמר: רבונו של עולם! אם נח לך, אנא ממך אל תפיל 

ה ֱאלִֹהים   ָּ אותי ואת מלכותי בידי אדם זה! נכשל בר דרומי בלשונו ואמר: "ֲהלֹא ַאת 

לעזר זקוק  הוא  אין  שח"ו  דהיינו  ִצְבאֹוֵתינו !",  ב ְ ֱאלִֹהים  ֵתֵצא  ְולֹא  נו ,  ָּ של ְזַנְחת  תו 

והקיש אותו    ]מין נחש[ הקב"ה. והנה כאשר נכנס בר דרומי לבית הכסא, בא דרקון  

נס   לי  ונעשה  הואיל  הקיסר:  אמר  בהם,   -ומת.  אלחם  ולא  ליהודים  הפעם  אניח 

ומשתה,  שמחה  לערוך  התחילו  ומיד  מאוד,  היהודים  שמחו  לאחוריו.  חזר  ומיד 

עד שבמרחק קילומטר מן המקום   והדליקו נרות רבים מאוד. האור היה כל כך גדול

שמחים   הקיסר:  אמר  הנרות.  לאור  טבעת  של  בדוגמא  ולהבחין  לזהות  היה  ניתן 

של  צבא  עם  עליהם  ובא  חזר  מיד  בהם!  אתנקם  כן  אם  היהודים,  בי  ומשחקים 

לוחמים, והרגו ביהודים אשר בהר המלך במשך שלושה ימים ושלושה לילות.    300,000

כ  המקום,  של  גודלו  בכך ומרוב  חשו  לא  האחד,  בצד  הורגים  הרומאים  היו  אשר 

השני   ובצד  ומלחמה,  הרג  האחד  בצד  זמנית  בו  בעיר  היו  כך  השני.  הצד  תושבי 

 נמשכו השמחה והמחולות.  
 

 

 חורבן ביתר   

 לא בחיל ולא בכח 

היתה  עדיין  השני,  המקדש  בית  חורבן  גדולה   לאחר  עיר  לירושלים  סמוך  קיימת 

ביתר   של  המנהיג  "ביתר".  העיר  זו  היתה  לכובשה,  הרומאים  הצליחו  שלא  וחזקה, 

כוכבא"  "בר  עצום בשם  גבור  כוזיבא"[.    היה  "בר  גם  באויב, ]הנקרא  להילחם  כשרצה 

היה שם אבנים בין שיניו וזורק אותן, וכך הורג בבת אחת כמה נפשות. בתחילה טעו  

  -הדור וחשבו אותו למלך המשיח. בר כוכבא גייס לצידו צבא חזק ביותר  בו חכמי  

לא כל חייל זכה להיכנס לצבאו, אלא רק מי שעבר מבחן קפדני ביותר. מה היה  

היה עליו לקטוע לעצמו את   -המבחן? כל חייל שרצה להצטרף אל מחנה בר כוכבא  

בר   אסף  כך  ליבו.  ואומץ  גבורתו  את  להוכיח  כדי  ידו,  אלף  בוהן  מאתיים  כוכבא 

בעלי   ישראל  את  עושה  אתה  מתי  עד  חכמים:  לו  אמרו  אצבע.  מקוטעי  חיילים 

מומים? אמר להם, והיאך אבדוק אותם לדעת את מידת גבורתם? אמרו לו: תעשה  

להם מבחן אחר: ירכבו על סוס, ותוך כדי רכיבה יהיה עליהם לעקור ארז מהלבנון. 
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צבא שלך. אכן עשה בר כוכבא כדבריהם, מי שלא יצליח לעשות זאת, לא יכנס ל 

 ואסף עוד מאתיים אלף חיילים, שהצליחו לעקור ארז מהלבנון תוך כדי רכיבה. 

 

ושתים  חמישים  בידי הרומאים במשך  נכבשה  היחידה שלא  העיר  ביתר  נותרה  כך 

שנה לאחר החורבן. מה היה סוד קיומה והישרדותה? במבט שטחי נראה כי צבאו  

כוכב בר  הדברים מלמד האדיר של  התגלגלו  בו  אולם המהלך  עליה,  שהגן  הוא  א 

 אותנו "כי לא בחיל ולא בכח, כי אם ברוחי אמר ה'...". 

 

 מצור על ביתר 

בזמנם נהגו שכאשר נולד תינוק, שתלו לו עץ ארז, וכשנולדה תינוקת שתלו לה עץ  

הנישואין   חופ  -שיטה. בשעת  עושים  היו  ומהם  הללו,  האילנות  קוצצים את  ה.  היו 

כדי  ארז,  עבדיה  קצצו  מיד  במרכבתה.  יתד  ונשברה  הקיסר  בת  עברה  אחת  פעם 

הלכו  והכום.  עליהם  ובאו  כך,  על  מאוד  ליהודים  חרה  חדשה.  יתד  ממנו  לעשות 

הרומאים ואמרו לאדרייאנוס קיסר: מרדו בך היהודים! חרה אפו של הקיסר, והוא 

יר, מיד שלח את צבאו החליט לחדש את המלחמה על העיר ביתר ולכובשה בכל מח

 שיצורו על העיר. 

 

צבאות   בין  ניטשו  רבות  מלחמות  ביתר.  על  צרים  היו  צבא  מפקדי  אלף  שמונים 

לצבאות בר כוכבא. פעם אחת כשיצאו למלחמה, פגש ביהודים זקן אחד,    אדרייאנוס

בגבורתם  בטוחים  שהיו  ומרוב  פיהם,  אותם  הכשיל  בעזרכם!  יהיה  ה'  להם:  אמר 

בצבאותינו"   אלוהים  תצא  ולא  זנחתנו,  אלוהים  אתה  "הלוא  לא   -אמרו:  הקב"ה 

 יעזור לנו, אלא רק גבורתנו תעמוד לנו. 

 

ג צדיק  ביתר  בעיר  כוכבא  היה  בר  של  דודו  רבי    -דול,  היה  המודעי.  אלעזר  רבי 

אלעזר עסוק בשקו ובתעניתו, ובכל יום ויום היה מתפלל ואומר: רבונו של עולם, אל  

תשב בדין היום! ואכן בזכותו לא נפלה העיר בידי האויב, שצר אותה במשך שלוש  

לחזור. בא גוי וחצי שנים. לבסוף התייאש אדרייאנוס מלכבוש את ביתר והיה בדעתו  

]היינו רבי  ואמר לו: כל זמן שתרנגולת זו מתפלשת באפר "כותי"[ -]אחד מתושבי האזור  

אין אתה יכול לכבוש את העיר. אלא המתן לי,   אלעזר המודעי שעוסק בתפילה ובתעניות[,

 ואני אדאג לך שתכבוש את העיר עוד היום! 

 

 אנשי אמונה אבדו 

בי אלעזר עומד ומתפלל. ניגש הכותי אל רבי מיד נכנס הכותי לביתר, ומצא את ר 

אלעזר ועשה עצמו כאילו הוא לוחש באוזנו דבר סוד. אולם רבי אלעזר כמובן לא 

הרגיש בכך. הלכו ואמרו לבר כוכבא: דודך רבי אלעזר מבקש למסור את העיר לידי 

  אדרייאנוס, ראינו בעינינו שיש לו דברי סתר עם איש כותי! שלח בר כוכבא שיביאו 

לפניו את אותו כותי. אמר לו: מה אמרת לרבי אלעזר, ומה אמר לך? התחכם הכותי 

יהרוג    -תהרוג אותי, אולם אם אומר לך    -ואמר: אם לא אומר לך   הקיסר שלי 
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בר  הבין  סודות המלכות.  את  ולשמור  לקיסר  נאמן  להיות  לי  מוטב  כן  אם  אותי. 

 לבין רבי אלעזר. כוכבא מתשובתו, שאכן יש דברי סתר בין קיסר רומי  

 

שלח מיד שיביאו לפניו את רבי אלעזר. אמר לו: מה לחש לך הכותי הזה באוזניך? 

אמר לו: איני יודע מה לחש באוזני, כי הייתי עומד בתפילה ולא שמעתי כלום. ומה  

אמרת לו? הוסיף בר כוכבא לשאול. לא כלום, השיב רבי אלעזר. התמלא בר כוכבא  

ב והרגו.  ברגלו  אלעזר  ברבי  בעט  גדול,  השמים כעס  מן  קול  בת  יצאה  רגע  אותו 

אן, ֶחֶרב ַעל ְזרֹועֹו ְוַעל ֵעין ְיִמינֹו"  :  )זכריה יא, יז(ואמרה   ֱאִליל עְזִבי ַהצ  אתה    -"הֹוי רִעי הָּ

ש    ]גדול הדור[,שברת זרועם של ישראל וסימית את עין ימינם   יבָּ לפיכך: "ְזרעֹו יָּבֹוש  ת ִ

הה ִתְכֶהה". מיד גר  מו העוונות, ונלכדה ביתר ונהרג בר כוכבא. ְוֵעין ְיִמינֹו כ ָּ

 

ביום תשעה באב נכנסו שמונים אלף מפקדי הצבא עם חיילותיהם לעיר ביתר, והיו  

הורגים בה אנשים נשים וטף, עד שהתמלאה העיר כולה בדם. יצא הדם מן הפתחים  

הדם  והיה  חוטמיהם,  עד  בדם  שוקעים  הסוסים  והיו  הצינורות,  ומן  הסבכות  ומן 

 וסוחף אבנים כבדות במשקל של למעלה משלוש מאות ק"ג.  מגלגל 

 

את ראשו של בר כוכבא הביאו לפני אדרייאנוס. אמר: מי הרגו? אמר לו כותי אחד: 

אני הרגתיו. אמר לו: לך והבא אותו אלי. הלך והביאו ומצא נחש כרוך על צוארו.  

ם הרגו לזה, מי  בחן אדרייאנוס את גופו החסון של בר כוכבא, ואמר: אילולי אלוקי

 היה יכול להורגו?! 

 

 הטוב והמטיב 

אדרייאנוס, שלא האמין שהעיר ביתר תיפול בידו אי פעם, היה שיכור גאווה וניצחון. 

שמונה  לו  היה  גדול  כרם  אלא  ביתר,  הרוגי  את  לקבור  לאפשר  לא  החליט  הוא 

בפישוט ידים  עשרה ק"מ על שמונה עשרה ק"מ. הביאו את ההרוגים לשם והשכיבום  

סה"כ היקף של שבעים    -ורגלים זה על גבי זה, וגדרו בהם את כרמו מכל צדדיו  

ושנים ק"מ. וזאת כדי שיתענג תמיד למראה הגיבורים ההרוגים. כך היו הרוגי ביתר  

מוטלים בביזיון במשך שבע שנים, אולם נעשה נס שגופותיהם לא הסריחו. עד שעמד 

ה את  לקבור  רשות  ונתן  אחר  טיפלו  מלך  שם,  שהיו  ישראל  כל  נאספו  הרוגים. 

יום ט"ו באב   -במתים והביאום לקבורה. אותו היום שהובאו הרוגי ביתר לקבורה  

 -היה, באותה שעה תיקנו חכמים בברכת המזון את ברכת "הטוב והמטיב". הטוב  

 שניתנו לקבורה.  -שהגופות לא הסריחו, והמטיב 
 

 

 "  ֶדה ֵתָחֵרש ן ש ָ י ו      "צִׁ

פורענות קשה נוספת שארעה בתשעה באב היא חרישת ירושלים לאחר החורבן. היה  

תתצ"ט   ג'  בשנת  הרשע   ,[למניינם  13]זה  הקיסר  החורבן.  לאחר  שנה  וחמש  ששים 

אדרייאנוס חרש את ירושלים כולה והחריב אותה עד היסוד. על חורבותיה נבנתה 

, על שם אליל רומי. היתה  במשך הזמן "עיר חדשה". היא כונתה "אליה קפיטולינה"
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זו עיר נוצרית לכל דבר. על אדמתה נבנו כנסיות, ואת רחובותיה מילאו בליל של 

בשנה   אחת  פעם  רק  לירושלים.  להיכנס  נאסר  היהודים  על  וגויים.  ביום    -עמים 

 הותר ליהודים להיכנס, תמורת מס של דינר לנפש.  -החורבן 

 

 "באו גויים בנחלתך..." 

ם תלאות וכיבושים רבים. בשנת ד' שפ"ח נכבשה ירושלים בסערה  מאז עברה ירושלי 

עומר, יורשו של מוחמד. הוא הפך אותה לעיר מוסלמית, בנה    ]המושל[ על ידי החליף  

 עליה מסגדים, ואת שמה החליף מ"אליה קפיטולינה" ל"אל קודס". 

 

וסעי שנים נוספות חלפו ושוב עברה ירושלים מיד ליד. הפעם כבשו אותה הנוצרים נ

הפכו   הבית  הר  על  עומר  המסגדים שבנה  כמים.  יהודי  דם  בדרכם  ששפכו  הצלב, 

לכנסיות נוצריות. קרבות בלתי פוסקים בין הצליינים והמצרים, העבירו את הבעלות 

 דין. -על ירושלים לידי הסולטן המצרי צאלח א

 

חד אפף רומאים, ביזנטים, ערבים, צליינים ומצרים, כולם רבו על ירושלים. קסם מיו

את העיר הקטנה והעניה, אבל כולם ידעו את הסוד הגדול, ידעו וניסו להדחיק את 

 הידיעה הזו, כי ירושלים היתה הווה ותהיה של העם היהודי. 

 

 

  שריד בית מקדשנו  -הכותל   

   נשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם 

השירים   בשיר  ט(נאמר  ן    :)ב,  מִׁ יץ  ֵמצִׁ ת,  נו  ַהַחל  ן  מִׁ יַח  ג ִׁ ַמש ְ ְתֵלנו ,  כ ָ ַאַחר  ֵמד  עו  ֶזה  נ ֵה  "הִׁ

ים".  אחר כותל המערבי    -ואומרים חז"ל במדרש: הנה זה עומד אחר כותלנו    ַהֲחַרכ ִׁ

 . ולמה? ששכינה במערב". שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולםשל בית המקדש, 

 

ונבנתה במשך אלפיים שנות הגלות, עברו על   ירושלים מלחמות רבות, היא נחרבה 

 הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו.  -שוב ושוב, ורק קיר אחד נותר לו איתן ויציב 

 

דוכסים:  לארבעה  חומותיה  חילק  העיר,  את  אספסיינוס  כשכבש  רבותינו:  מספרים 

פלסטיני.  של  ודוכס  אלכסנדריה  של  דוכס  אפריקה,  של  דוכס  ערביים,  של  דוכס 

לעולם. ועלה ה יחרב  מן השמים שלא  גזרו  ערביים.  דוכס של  לפנגר  שער המערבי 

שלח  שלו.  את  החריב  לא  והוא  שלהם  את  החריבו  הללו  במערב.  ששכינה  למה? 

אספסיינוס והביאו. אמר לו: למה לא החרבת את שלך? אמר לו: חייך, לשבחה של  

יו יראו הבריות מלכות עשיתי. שאילו החרבתי אותו לא היו יודעים מה החרבת. עכש

ויאמרו: ראו כוחו של אספסיינוס מה החריב! אמר לו יפה עשית, אולם כיון שעברת  

מצותי   תמות.    -על  ואם תמות  תחיה,  תחיה  עצמך. אם  והפל את  הגג  עלה לראש 

 עלה והפיל עצמו ומת. 



ה  ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו י נ ע ת ה ע  ב ר  49   |  א

 

 עוצו עצה ותופר 

הכותל   את  להרוס  כוחו  בכל  ניסה  ירושלים,  את  שהחריב  לאחר  הרשע,  טיטוס 

"אילי הברזל" החזקים ביותר, שינגחו את הקיר, אולם כל    ת מערבי. הוא הפעיל אה

נסיונות הביקוע בקיר ה"פשוט" ההוא, שממערב להר הבית, עלו בתוהו. אילי הברזל  

לו  העומד  הקיר  זה.  קיר  להבקיע  הצליחו  לא  אדירות,  חומות  שהפילו  האימתניים, 

א אתה החרבת את מקדש היהודים.  איתן כמו הכריז ואמר: הראית, טיטוס הגאה? ל

אלוהיהם נתן לך את הכח להחריבו, בית הרוס הרסת. הנה אפילו כותל פשוט אינך  

 יכול לסתור.... 

 

הם  אחרת.  תחבולה  ניסו  הכותל,  את  להחריב  באפשרותם  שאין  הרומאים  כשראו 

ציוו את תושבי ירושלים לרוקן את אשפתם שלוש פעמים בשבוע ליד הקיר הקדוש  

אלה שמתגוררים במרחק יום הליכה מהמקום, הצטוו לעשות זאת אחת לשבוע,  הזה.  

יומיים הליכה   במרחק של  מכוסה    -והגרים  הכותל  היה  זו  לשבועיים. בדרך  אחת 

 אשפה במשך שנים רבות. אולם בהגיע הזמן, שם הקב"ה קץ לביזיון הלזה. 

 

וש הזה היה הרבה שלוחים לו למקום. השליח ששלח ה' כדי לטהר את המקום הקד

אל  משתקפים  שחלונותיו  בבית  הבית,  הר  מול  ביתו  את  קבע  הוא  סלים.  הסולטן 

קדומים  הוד  בעל  שנוף  הללו,  החלונות  מן  להתבונן  הסולטן  אהב  המקדש.  מקום 

אשה  ביתו  מחלון  כשראה  אחד,  יום  אחזוהו  נורא  וכעס  בהלה  והנה  מהם.  נשקף 

ליכה אותם בפינה המערבית להר  זקנה הנושאת בידיה מספר שקים מעלי צחנה, ומש

הבית. לתדהמתו הבחין כי המקום כולו מלא אשפה. מבירורים שערך וחקר, נודע לו  

על המסורת העתיקה של צאצאי הרומאים, לזרוק את אשפתם דווקא במקום הזה. 

הוא החליט לפעול מיידית לפינוי הרי האשפה שהצטברו שם. מה עשה? ניגש אל הר 

מטבעות זהב רבים. עד מהרה נהרו אנשי העיר אל המקום, כדי הזבל, ופיזר לתוכו  

 לפנות את האשפה ולזכות באוצר. תילי אשפה פונו, ולעין כל נחשף הכותל המערבי. 

 

 לעולם אין השכינה זזה מהכותל המערבי 

אמר רבי אלעזר בן פדת: אף בזמן שחרב בית המקדש, אין השכינה זזה ממקומה,  

ג(שנאמר   ט  א  אין  "וְ :  )מלכים  לעולם  אחא:  רב  אמר  ִמים".  ַהי ָּ ל  כ ָּ ם  ש ָּ י  ְוִלב ִ ֵעיַני  יו   הָּ

 השכינה זזה מכותל מערבי של בית המקדש, שנאמר: "הנה זה עומד אחר כותלנו". 

 

"מקום  והשגחה:  אמונה  בספר  כתוב  המערבי  הכותל  של  קיומו  ענין  על  הסבר 

ה ידים ורצו לעוקרו, לא  כשנתבונן בו נכיר ענין נצחיותו... אף כששלטו כמ  -מקדשנו  

והוא כמו עצם "לוז" שנשאר עלתה בידם. וזהו סימן מובהק שלא זזה שכינה משם...  

לכלל  רמז  והוא  המתים.  בתחיית  האדם  לבנין  יסוד  יהיה  שהוא  מותו,  לאחר  באדם 

 !"ישראל, שלא יכלה ממנו שארית הפליטה

 

ואכן הכותל, אשר גם בחורבנו יכול כל יהודי להרגיש ולחוש כי זה בית אלוהים וזה  
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שער השמים, מחזק בנו את התקוה ואת האמונה שבמהרה נזכה להתגלות השכינה 

 :  )ישעיה ב, ב ג(בהר ה' ובבנין בית המקדש, כמו שניבא ישעיהו הנביא מפי ה'  

 

ראש   ית ה' ב ְ כֹון ִיְהֶיה ַהר ב ֵ ִמים נָּ ַאֲחִרית ַהי ָּ ה ב ְ יָּ עֹות, "ְוהָּ בָּ א ִמג ְ ָּ ִרים ְוִנש    ֶההָּ

ית ֱאלֵֹהי   ְמרו  ְלכו  ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ב ֵ ים ְואָּ ים ַרב ִ ְלכו  ַעמ ִ ֹוִים: ְוהָּ ל ַהג  יו כ ָּ ֲהרו  ֵאלָּ ְונָּ

ארְ  ה ב ְ יו ְוֵנְלכָּ כָּ רָּ לָּם". ַיֲעקב ְויֵרנו  ִמד ְ ְדַבר ה' ִמירו ש ָּ ה ו  ֵצא תֹורָּ ֵ י ֹון ת  י ִמצ ִ יו, כ ִ  ֹחתָּ

 

   
 

  עשרה הרוגי מלכות   -פרק שלישי 
 

 אבדה גדולה 

בקומתם   מתגאים  היו  האילנות,  את  הקב"ה  ברא  כאשר  במדרש:  רבותינו  אמרו 

ומגביהים את עצמם למעלה למעלה. אולם כאשר ברא ה' את הברזל, ירדה גאוותם, 

 השפילו את עצמם ואמרו: אוי לנו, שברא הקב"ה דבר שיכרות אותנו. 

 

גדולה, בכ נחמה  ך שעולם כך, לאחר חורבן בית המקדש השני, היתה לעם ישראל 

התורה היה פורח ומשגשג: תנאים קדושים וצדיקים עמדו להם לעם ישראל, עד שהיו 

אנשים שאמרו: מה כבר הפסדנו בזה שנחרב הבית?! הרי יש בינינו תלמידי חכמים  

שמדריכים את העולם בתורת ה' ובמצוותיו! אולם אז נגזרה גזירה מאת ה' יתברך  

ו על ידי המלכות, ובזה הרגישו כולם היטב  על עשרה צדיקים קדושי עליון, שייהרג

היטב את צער ומרירות הגלות והחורבן, שעל ידם איבדנו אבדה גדולה ועצומה עד  

מאוד. לכן, כאשר מקוננים אנו על חורבן בית המקדש, מזכירים אנו אף גזירה קשה 

 זו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מצער הגלות והחורבן. 

 

 גזירת הקיסר 

מע רבות אודות החכמה הגדולה של תורת ישראל, והחל להתעניין בה. קיסר רומי, ש 

פרשה,   פרשה אחר  למד  וכך  בראשית,  החל מספר  התורה  ללמוד את  החליט  הוא 

רוֹ   ִאיש    ֵנבוְוגוכאשר הגיע לפרשת משפטים, למד את הפסוק: "  ת  ...ו ְמכָּ ". מיד מֹות יו מָּ

והושיב אותם על בימות של זהב. אמר שלח וקרא לעשרה חכמי ישראל, ובאו לפניו  

להם: רוצה אני לשאול אתכם שאלה, לרדת לעומק הדין של תורתכם. אולם מבקש  

אני מכם כי תענו לי אך ורק את האמת ללא סילוף ושינוי. אמרו לו: מה שאלתך?  

מה דינו? אמרו    -אמר להם: אדם מישראל שגנב איש מאחיו בני ישראל ומכר אותו  

אמר התורה  לו:  לו:  אמרו  מיתה!  אתם  חייבים  כן  אם  להם:  אמר  יומת".  "מות  ה 

מדוע? אמר להם: על מכירת יוסף, שמכרוהו אחיו. אם היו האחים בחיים הייתי דן 

לנו  תן  לו:  אמרו  אבותיכם!  בעוון  תישאו  אתם  בחיים  שאינם  עכשיו  אבל  אותם, 

עשה כפי  ת  -מוטב, ואם לא    -שהות של שלושה ימים. אם נמצא זכות על עצמנו  

 שחפצת. הסכים לכך הקיסר, ופנו לצאת מארמונו. 
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 רבי ישמעאל עולה לשמים 

שיעלה   ובבקשה  בתחינה  כולם  אליו  פנו  מיד  גדול.  כהן  ישמעאל  ר'  ביניהם  היה 

ה'   הגזירה מאת  נגזרה  בשמים האם  ויחקור  המפורש,  השם  הזכרת  ידי  על  לרקיע 

ה עצמו,  את  טיהר  לבקשתם,  ישמעאל  רבי  נענה  ובתפילין, יתברך.  בטלית  תעטף 

והזכיר את השם המפורש. מיד נשאה אותו הרוח והביאה אותו עד הרקיע השישי. 

פגש אותו גבריאל המלאך, אמר לו: האם אתה הוא ישמעאל שהקב"ה משתבח בך  

פניו?  שדומה לקלסתר  בארץ  עבד  לו  שיש  ואומר  יום,  אחד  ]   בכל  ישמעאל  ר'  היה  כי 

ענה לו ר' ישמעאל: אכן, אני הוא. שאל    [י מלאך אלוקיםמשבעה היפים בעולם, ופניו כפנ 

גבריאל: מדוע עלית לכאן? אמר לו: מפני שמלכות הרשעה גזרה עלינו לאבד מאתנו 

עשרה חכמי ישראל, ועליתי לדעת אם הגזירה היא מאת ה'. שאל אותו גבריאל: ואם  

ר לו: כן. האם תוכל לבטלה? אמ  -יוודע לך שנגזרה גזירה, אך היא אינה חתומה  

ענה גבריאל ואמר: אשריכם, בני אברהם יצחק ויעקב, שגילה הקב"ה לכם מה שלא  

 גילה אפילו למלאכי השרת! 

 

אמר גבריאל: ישמעאל בני, חי נפשך, שכך שמעתי מאחורי הפרגוד, שעשרה מחכמי  

ישראל נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה. שאל רבי ישמעאל לסיבת הדבר. ענה לו 

מכירת יוסף שמכרוהו אחיו. דע לך, שמידת הדין מקטרגת בכל יום לפני גבריאל: על  

כסא הכבוד, ואומרת להקב"ה: האם כתבת בתורתך אות אחת לבטלה? הרי השבטים 

עשרה  על  הגזירה  נגזרה  לכן  מזרעם!  או  מהם  עדיין  פרעת  ולא  יוסף,  את  מכרו 

ל: ועד עכשיו מחכמי ישראל למוסרם להריגה בידי מלכות הרשעה. שאל רבי ישמעא

בני,  ישמעאל  נפשך  חי  גבריאל:  לו  אמר  החוב?  את  לפרוע  במי  הקב"ה  מצא  לא 

צדיקים  עשרה  אחד  בדור  הקב"ה  מצא  לא  יוסף,  את  השבטים  שמכרו  שמיום 

וחסידים כמו השבטים, אלא רק בדור שלכם, לכן הקב"ה פורע מכם. אולם דע לך  

 ול תחתית. שהקב"ה ישיב לרומי כגמולם, ומלכות זו תרד עד שא

 

נחה דעתו של ר' ישמעאל. הוא החל להלך ברקיע אנה ואנה, והנה ראה מזבח סמוך 

הכבוד. אמר לגבריאל: מה מקריבים אתם על המזבח? וכי יש פרים וכבשים    לכסא

ואש בשמים? אמר לו גבריאל: נפשות של צדיקים אנו מקריבים עליו, שמיתתם של 

ה'?  לפני  אותם  מקריב  מי  אותו:  שאל  שמכפרים.  הקרבנות  כמו  הצדיקים מכפרת, 

 אמר לו: מיכאל השר הגדול. 

 

 גזירה גזרתי 

ישמעאל  רבי  הצדיקים    ירד  היו  ונחתמה.  הגזירה  נגזרה  שכבר  לחבריו  והודיע 

מצטערים מצד אחד על שנגזרה עליהם גזירה קשה כזאת. ומצד שני שמחו על כך  

 שמחשיב אותם הקב"ה כצדיקים כה גדולים השקולים כנגד השבטים הקדושים.  

 

עקיבא ישבו החכמים בזוגות: רבי ישמעאל כהן גדול עם רבן שמעון בן גמליאל, רבי  

עם רבי חנינא בן תרדיון, רבי אלעזר בן שמוע עם רבי ישבב הסופר, רבי חנינא בן  
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]יש  חכינאי עם רבי יהודה בן בבא, רבי חוצפית המתורגמן עם רבי יהודה בן דמא.  

,  כמה דעות מי היו עשרה הרוגי מלכות וכיצד נהרגו, כאן נביא השיטה שהובאה בספר "מעם לועז"

 [  אזכרה"וכן במדרש "אלה 

 

 הריגת רבן שמעון בן גמליאל 

נכנס הקיסר, וכל גדולי רומי אחריו. אמר להם: מי יהרג תחילה? ענה רבן שמעון בן 

גמליאל: אני נשיא בן נשיא, מזרעו של דוד מלך ישראל ע"ה, אני אהרג תחילה! ענה 

,  רבי ישמעאל כהן גדול ואמר: אני כהן גדול בן כהן גדול, מזרעו של אהרון הכהן

אני אהרג תחילה, ולא אראה במיתת חברי. אמר הקיסר: אם כן נפיל גורלות. אכן 

 עשו כך, ונפל הגורל על רבן שמעון בן גמליאל. 

 

ציוה הקיסר לחתוך את ראשו תחילה, וחתכוהו. נטל אותו רבי ישמעאל בין ברכיו 

  איך עתה   -וצווח עליו במר נפש: הלשון שהיתה מבארת את התורה בשבעים לשון  

לוחכת את העפר?! והיה בוכה ומצטער. אמר לו הקיסר: עד שאתה בוכה על חברך, 

על  בוכה  איני  ישמעאל:  רבי  לו  אמר  להריגה!  מובל  אתה  שגם  עצמך,  על  תבכה 

עצמי, כי חברי רבן שמעון גדול ממני בתורה ובחכמה, ולכן ראוי יותר לבכות עליו.  

 להגיע לישיבה של מעלה. ובוכה אני על כך שהוא הקדים אותי בכמה רגעים 

 

 הריגת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול 

עוד הוא מתאונן ובוכה ומקונן, נשקפה בתו של הקיסר בעד החלון וראתה את יופיו  

משאלה  לה  לתת  שיואיל  לאביה  ושלחה  עליו,  רחמיה  נכמרו  ישמעאל.  רבי  של 

ממני  ובקשה אחת. אמר לה הקיסר: כל אשר תאמרי בתי אעשה, רק אל תבקשי  

להותיר בחיים את רבי ישמעאל וחבריו. אמרה לו: אם כן אבקשך שתצווה להפשיט 

פניו.   עור  את  להפשיט  ציוה  מיד  תמיד.  מיופיו  ליהנות  שאוכל  כדי  פניו,  עור  את 

צעק   וארץ.  שמים  ונזדעזעו  ומרה,  גדולה  צעקה  צעק  התפילין  למקום  הגיעו  כאשר 

מלאכי   אמרו  הכבוד.  כסא  ונזדעזע  שניה  כזה, פעם  צדיק  הקב"ה:  לפני  השרת 

שהראית לו כל גנזי העולם, יהרג במיתה משונה על ידי הרשע?! זו תורה וזו שכרה? 

אמר להם: הניחו לו, ותעמוד זכותו לדורות שלאחריו. אמר הקיסר לרבי ישמעאל: עד  

עכשיו לא בכית ולא צעקת, ועכשיו אתה צועק?! אמר לו: לא על נשמתי אני צועק,  

ות תפילין שלוקחים ממני. אמר לו הקיסר: עדיין בוטח אתה באלוהיך?  אלא על מצ 

לו יג)  אמר  ִיְקְטֵלִני  "  :(טו  ,איוב  ֲאַיֵחל  -ֵהן  אותי לֹו  ומוסר  אותי  קוטל  שה'  על אף   ,"

 להריגה, אני ממשיך לייחל אליו. ומיד יצאה נשמתו של רבי ישמעאל. 

 

 הריגת רבי עקיבא 

ועוסק בתורה. כשבאו להוציאו  יושב  ר' עקיבא  ר' עקיבא. היה  הוציאו את  אחריו 

להריגה, הגיע מכתב אל הקיסר שמלך ערביא משתלט על ארצו, ועל הקיסר ללכת. 

ר' עקיבא בבית האסורים. כשחזר הקיסר, הוציאו  ציוה הקיסר לשים בינתיים את 

בשרו במסרקות של ברזל.    היו מסרקים את   -את ר' עקיבא להורג ביסורים קשים  
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אותה שעה היתה שעת קריאת שמע, ור' עקיבא היה מקבל עליו עול מלכות שמים. 

אמרו לו תלמידיו: עד כאן? גם במצב קשה כזה אתה מסוגל לקבל עליך עול מלכות 

שמים? אמר להם: בני, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, שכתוב: "ואהבת את ה'  

דהיינו שיש לאהוב את ה' אפילו כשהוא נוטל את    -"  פשךובכל נאלוקיך בכל לבבך  

ִדי פסוק זה ואקיים אותו, עכשיו שבא לידי   לא    -נפשך. והייתי אומר, מתי יבוא ליָּ

הוא   אחד!"  ה'  אלוקינו,  ה'  ישראל,  "שמע  הפסוק:  את  עקיבא  ר'  אמר  אקיימנו?! 

ך ר' עקיבא, האריך במילה "אחד", ויצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה: אשרי

 שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהרה, ומזומן אתה לחיי העולם הבא. 

 

חמש   למרחק  אותו  ונשא  כתפו  על  ונטלו  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו  בא  כשנפטר 

ק"מ[.פרסאות   וכי    ]כעשרים  יהושע את אליהו:  ר'  יהושע הגרסי. שאל  ר'  פגש אותו 

לו:   למת? אמר  להיטמא  לכהן  והלוא אסור  כהן,  אינו מטמא. אינך  צדיק  גוף של 

יפה מאוד. כשנכנסו לשם, ראו מיטה  יחדיו עד שהגיעו למערה אחת  הלכו שניהם 

מוצעת ונר דלוק, שולחן וכסא. נטלו את ר' עקיבא והשכיבו אותו על אותה מיטה,  

והיו מלאכי השרת בוכים עליו שלושה ימים ושלושה לילות, ושיבחו והודו למי שאמר  

"אשריכם צדיקים, אשריכם חסידים, אשריכם עמלי תורה, מה גנוז והיה העולם ואמרו:  

ביום למחרת נטל אותו   ומה צפון לכם, כמו שנאמר: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך". 

אליהו הנביא והושיבו בישיבה של מעלה לדרוש שם בכתרי אותיות. והיו כל הנשמות  

 של הצדיקים והחסידים מתקבצות לשמוע מדרשותיו. 

 

 רבי חנינא בן תרדיוןהריגת 

אחריו הוציאו את ר' חנינא בן תרדיון. אמרו עליו שהיה נעים בפני הקב"ה ובפני  

ללמוד  שלא  הקיסר  כשציוה  שפתיו.  על  חברו  קללת  עלתה  לא  ומעולם  אדם.  בני 

תורה, מה עשה ר' חנינא? עמד והקהיל קהילות ברבים, וישב לו בשווקיה של רומי  

 ורה. והיה לומד ועוסק ודורש בת

 

הקוסטינר   אותו  נטל  ולשורפו.  תורה  בספר  גופו  את  לכרוך  הקיסר  המוציא  ]ציוה 

, כרכו בספר תורה, נטל ספוגים של צמר ושרה אותם במים ושם אותם סביב  [להורג

בתו  היתה  וקשה.  איטית  במיתה  שימות  כדי  האש,  את  הצית  זה  כל  ואחר  גופו, 

בתי שראית אותי   לי  טוב  לה:  בכך! השיב  לי אבא שראיתיך  אוי  ואומרת:  עומדת 

מר להם: אני רואה  בכך! היו תלמידיו עומדים לידו, שאלו אותו: מה אתה רואה? א

]יש בזה רמז לצדיקים, שגופם נשרף,  נשרפים, ואותיות פורחות באויר    ]יריעות קלף[ גוילים  

מרומים[ לגנזי  עולה  נשמתם  אתה  אולם  מה  מפני  תלמידיו,  לו  אמרו  לבכות.  התחיל   .

עכשיו אני   לי הדבר קשה, אולם  היה  לא  נשרף,  להם: אם אני לבדי  בוכה? אמר 

ע תורה  וספר  וכך  נשרף  האש  לתוכו  ותכנס  פיך  את  פתח  תלמידיו:  לו  אמרו  מי. 

ולא  ממני,  יטלנה  הוא  נשמתי  בי את  שנפח  מוטב שמי  להם:  תפטר בקלות. אמר 

 אמית את עצמי. 
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המוציא להורג, שהתרשם עמוקות ממחזה נורא זה, אמר לו: רבי, אם אני מסלק את  

הספוגים של הצמר מעל גופך, כדי שתצא נשמתך מהרה, אתה מביאני לחיי העולם  

הבא? אמר לו: כן. ביקש שישבע לו, ונשבע לו. מיד הגדיל הקוסטינר את השלהבת,  

וסטינר אף הוא את עצמו לתוך נטל את הספוגים, ומיד יצאה נשמתו. אז השליך הק

לחיי  והקוסטינר מזומנים  בן תרדיון  חנינא  ר'  ואמרה:  יצאה בת קול  ונשרף.  האש 

העולם הבא! על זה בכה ר' יהודה הנשיא ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, כגון  

זה הקוסטינר. ויש אדם שעובד את ה' כל ימיו ומפסיד את שכרו בשעה אחת, כגון  

 ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה, ולבסוף התפקר ונעשה צדוקי.  יוחנן כהן גדול,

 

 הריגת רבי יהודה בן בבא 

ועד פטירתו בגיל    18מרוב שקדנותו העצומה בתורה, מהיותו בן    -ר' יהודה בן בבא  

שנים    26במשך  ]שינה חטופה וקלה מאוד[.  לא טעם טעם שינה, אלא כשינת סוס    80

חטא מימיו, ולא אמר על טמא טהור ועל טהור   היה שרוי בתעניות, ולא טעם טעם

 טמא, והיה קורא לתלמידיו 'רבי', והיה מלמד את תלמידיו יומם ולילה. 

 

 אף מיתתו היתה מתוך מסירות נפש להנחלת התורה לעם ישראל. 

 

להפסיק את "שלשלת הסמיכה"  אחת הגזירות הקשות של הרומאים בתקופתו היתה  

 בעם ישראל. 

 

הסמיכה היא העברת הסמכות העליונה בעם ישראל, מדור לדור. משה    הסמיכה?מהי  

וכן  הנביאים  את  סמכו  הזקנים  הזקנים,  את  סמך  יהושע  יהושע,  את  סמך  רבנו 

הלאה. כך שבכל דור ישנם את גדולי הדור ה"סמוכים", שרק להם יש את הסמכות  

דינ  של  ומשמעותיים  חשובים  בנושאים  ולהחליט  לקבוע  מי  העליונה  ורק  תורה.  י 

 שקיבל סמיכה מרבו, יכול לסמוך את תלמידיו הלאה. 

 

הרומאים ראו בעין רעה מאוד את הסמיכה, שכן היא נותנת כח הנהגה חזק בידי 

"כל   גזרו:  כן,  על  ואשר  ישראל.  הנסמך    . הרגי י  -הסומך  חכמי  ועיר   .הרגיי  -וכל 

 "! עקרו יי  - ם בה ם שסומכי םותחומי .תיחרב   -בה  ם שסומכי

 

הדור   מגדולי  רבים  שכן  ממש,  של  בסכנה  אפוא  נתונה  היתה  הסמיכה  שלשלת 

]אם מפסיקה השלשלת, אין אפשרות  הסמוכים נהרגו, ועדיין לא הוסמכו תלמידים חדשים.  

, שאכן פסקה הסמיכה מעם ישראל.  כמה דורות לאחר מכןלחדש אותה שוב. וכפי שבעוונותינו קרה  

יש  פוהרבה מהסמכויות של חכמי  כגון שאי אפשר  ראל  נפשותסקו,  קנסות  לדון בדיני  אין  ודיני   ,

ויחדש את    וימנה סנהדרין   דש חודשים ולעבר שנים ועוד. עד אשר יבוא המשיח קסמכות שיכולה ל

 הסמיכה[.

 

רבי   אז קם  בבאאו  בן  של  יהודה  מעשה  ועשה  היה,  מופלג  וזקן  "סמוך",  שהיה   ,

 את השלשלת. מסירות נפש כדי לסמוך תלמידים ובכך להמשיך 
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עיר   וכדי שלא לסכן שום  מה עשה? לקח חמישה תלמידים, מתלמידי רבי עקיבא, 

ושום מחוז, הלך עימהם למקום שומם שאינו משתייך לשום עיר ולשום מחוז, ושם  

 סמך אותם. 

 

הגמרא   ע"ב)כדברי  ח  "(ע"ז  גדולים:  הרים  שני  בין  לו  וישב  עיירות    ,הלך  שתי  ובין 

ואלו   , "וסמך שם חמישה זקנים,  בין אושה לשפרעם   -  ובין שני תחומי שבת  , גדולות

יוסי בר   בי ר,  שמעון בר יוחאי  ביר,  יאיהודה בר אילע  ביר ,  בעל הנס  מאיר   בי ר  :הם

 .שמוע  ן אלעזר ב  ביר, חלפתא

 

  אמרם.  והנה, מיד לאחר מעמד הסמיכה, הגיעו אליהם עיניהם הבולשות של הרומאי

אמר   ?!"מה תהא עליך  ,רבי"   : אמרו לו  !"רוצו  ,בניי"  רבי יהודה בן בבא לתלמידיו:

 ". הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכיןם: "איני יכול לברוח, לה

 

באכזריות.   והרגוהו  הרומיים  קלגסי  אליו  שלוש הגיעו  בו  שנעצו  עד  משם  זזו  לא 

 . ככברה את גופו מנוקבו  של ברזל ועש]חניתות[ מאות לונביאות 

 

זה של   גדול  התורה.  מעשה  לעולם  הצלה  נפש, היה  חמישה  מסירות  חכמים אותם 

 . מעתה מנהיגי העם ומוריו המוסמכים היושהוסמכו, 

 

ה'   היום במקום הריגתו בסמוך לשפרעם.  נמצא עד  בן בבא  יהודה  קברו של רבי 

 יקום דמו. 

 

 הריגת רבי יהודה בן דמא  

כשרצה הקיסר להוציא את ר' יהודה בן דמא להורג, אותו היום ערב שבועות היה.  

אמר ר' יהודה לקיסר: בחייך, המתן לי מעט עד שאקיים מצות 'עצרת' ואקדש קידוש  

של חג השבועות, כדי לתת שבח להקב"ה שנתן לנו את התורה. אמר לו הקיסר: עדין 

לו הקיסר: מה שכרה של תורתך?    בוטח אתה בתורה ובאלוקים? אמר לו: כן. אמר

לו  ליראיך". אמר  צפנת  טובך אשר  רב  "מה  ע"ה:  דוד המלך  עליה אמר  לו:  אמר 

הקיסר: אין שוטים בעולם כמוכם, שסבורים ומאמינים שיש עולם נוסף אחר המוות. 

אמר לו ר' יהודה: אין שוטים בעולם כמוכם, שכופרים באלוקים חיים. אוי לך ואוי 

ל  ואוי  בשאול  לבושתך  תשב  ואתה  החיים,  באור  ה'  עם  אותנו  כשתראה  חרפתך 

תחתית במדרגה תחתונה. מיד חרה אפו של הקיסר, וציוה לקשור את שערות ראשו  

בשרו  את  חתכו  כך  ואחר  רומי,  רחובות  בכל  ולמושכו  הסוס  בזנב  יהודה  ר'  של 

 אברים אברים. 

 

וכה לנהר היורד  בא אליהו הנביא ז"ל ולקח את האברים וקברם במערה אחת הסמ 

יום.  שלושים  אותה המערה במשך  מתוך  ובכי  נהי  קול  הרומיים  שמעו  רומי.  לפני 

לא   ובוהו,  לתוהו  ויהפך  העולם  יחרב  אפילו  להם:  אמר  לקיסר.  זאת  ואמרו  באו 
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זקן  שם  היה  נשבעתי.  כאשר  זקנים  עשרה  באותם  רצוני  את  שאמלא  עד  אשקוט 

ר, דע כי שגית הרבה מאוד ששלחת יד  אחד מחכמי רומי ואמר לקיסר: אדוני הקיס

בעם ה' בלי חמלה, ודע כי מרה תהיה לך לבסוף. כששמע הקיסר כך חרה אפו על 

נעלם   -אותו זקן וציוה לחונקו. כששמע הזקן כך מיהר ומל את עצמו, ומיד כשנחנק  

גופו והיה כלא היה. נחרד הקיסר חרדה גדולה, אולם לא חזר בו משבועתו להמשיך 

 כמי ישראל. להרוג בח

 

 הריגת רבי חוצפית המתורגמן 

ר' חוצפית המתורגמן היה בן מאה ושלושים שנה כשהוציאוהו להורג. הוא היה יפה 

תואר ויפה מראה, בעל הדרת פנים, דומה למלאך ה' צבאות. באו וסיפרו למלך על 

יופיו ועל הדרת שיבתו, אמרו לו: בחייך אדוני, תרחם על הזקן הזה. שאל הקיסר את  

ובקשתי  אחד.  יום  פחות  ושלושים  מאה  בן  לו:  אמר  אתה?  כמה  בן  חוצפית:  ר' 

שטוחה לפניך שתמתין לי עד שימלא יומי. אמר לו הקיסר: מה זה משנה לך אם  

מצוות   שתי  עוד  לקיים  להספיק  ברצוני  לו:  אמר  מחר?  או  היום  לקרוא   -תמות 

רא והמיוחד. אמר לו קריאת שמע שחרית וערבית, ולהמליך עלי את השם הגדול והנו

הקיסר: עזי פנים ועזי נפש, עד מתי אתם בוטחים באלוהיכם?! שהרי אבותי החריבו 

חוצפית  ר'  כששמע  קובר!  ואין  ירושלים  סביבות  נתנו  עבדיו  נבלת  ואת  ביתו,  את 

אמר  יתברך.  ה'  גידוף  על  וקרעם  בבגדיו  ואחז  גדול  בכי  בכה  כאלו,  נאצה  דברי 

אחר ליום  תעשה  מה  המלך לקיסר:  אמר  אליליכם?  ועל  רומי  על  ה'  כשיפקוד  ון, 

לשריו: עד מתי אתווכח עם זקן זה? מיד ציוה להורגו, וסקלוהו ותלוהו. אז באו שריו  

המלך  נאות  שיבתו.  על  חמלו  כי  לקוברו,  שיסכים  המלך  בפני  והתחננו  וחכמיו 

 לקוברו, באו תלמידיו וקברוהו והספידוהו הספד גדול וכבד מאוד. 

 

 רבי חנינא בן חכינאי הריגת 

. 95עד    12מגיל    -כל ימיו היה יושב בתעניות    -ר' חנינא, מגודל פרישותו וצידקותו  

"ויכולו השמים  היה. התחיל בקידוש היום  אותו היום שהוציאוהו להורג ערב שבת 

והארץ..." עד "ויקדש אותו". ולא הניחוהו לגמור את הקידוש והרגוהו. יצאה בת קול  

אשריך בתיבת   ואמרה:  בקדושה  נשמתך  ויצאה  קדוש  שהיית  חכינאי,  בן  חנינא  ר' 

 "ויקדש". 

 

 הריגת רבי ישבב הסופר 

ר' ישבב הסופר היה בן תשעים שנה באותו יום שבו הוציאוהו להורג. כשבא להיהרג  

אמר לתלמידיו: הלואי שהייתי כפרה על הדור, אולם אני רואה שאין רחוב ורחוב  

שעתידה אומה הרשעה לשפוך דם נקי מישראל. אמרו שברומי שאין בו חלל חרב,  

לו: רבנו, מה תהא עלינו? אמר להם: החזיקו איש ברעהו ואהבו שלום ומשפט, אולי  

יש תקוה. אמר לו הקיסר: זקן, בן כמה שנים אתה? אמר לו: היום בן תשעים שנה  

ועוד כשהייתי במעי אמי היתה גזירה מאת הקב"ה למסור אותי ואת חבר י  אנוכי, 

כן,   לו:  עולם הבא?! אמר  יש  וכי  כדי לתבוע את דמינו מידך. אמר הקיסר:  בידך, 
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ואתה אוי לך ואוי לבושתך כשיפרע דם חסידיו מידך! אמר הקיסר: מהרו להרוג גם  

את זה, ואראה את כוחו וגבורתו של אלוהי זה, מה יעשה לי בעולם הבא. ומיד ציוה 

 לשורפו. 

 

 הריגת רבי אלעזר בן שמוע

חסיד ר'   להורג.  הוציאוהו  שבו  יום  באותו  וחמש  מאה  בן  היה  שמוע  בן  אלעזר 

וקדוש היה, מקטנותו ועד סוף ימיו לא שמע אדם שהוציא דברי תיפלות מפיו, ולא  

התקוטט עם חבריו, לא בדיבור ולא במעשה. עניו ושפל רוח, וישב בתענית שמונים 

פני כניסת השבת. אמר להם: שנה. אותו יום שנהרג, ערב שבת היה, ורצו להורגו ל 

בבקשה מכם, הניחו לי עד שאקיים את מצות השבת. אמרו לו: אם כה בוטח אתה  

גדול בשמים, למה אינו מציל אתכם מן המלכות? אמר להם:  באלוהיך, והוא מלך 

כדי שיתבע דמינו מידכם. הלכו ואמרו זאת למלך. אמר המלך לר' אלעזר: איזה עם 

תחה של מיתה עדיין בעזותכם אתם עומדים! אמור נא לי,  עזי פנים אתם, אפילו בפ 

לעבדיך   אמרתי  כבר  לו:  אמר  המלכות?  מן  אתכם  מציל  אינו  אלוהיכם  מדוע 

ששאלוני, כדי להיפרע מכם! אמר לו: אם כן שיפרע עכשיו! אמר לו: כאשר החריבו 

וה האריך אפו ולא הענישם מיד, עכשיו לא כל שכן? צי  -את ביתו ושרפו את היכלו  

המלך והוציאוהו להורג. באו תלמידיו לפניו ואמרו לו: רבנו, מה אתה רואה? אמר 

עצמה  וצדיק מטהרת את  צדיק  כל  הצדיקים, שנשמת  נשמות  אני את  רואה  להם: 

במי השילוח כדי להיכנס היום בטהרה בישיבה של מעלה לשמוע את דרשותיו של  

ומלאך מביא קתדרות של זהב  ר' עקיבא, שידרוש להם מעניינו של יום. וכל מלאך  

לכל צדיק וצדיק לשבת בטהרה. באומרו זאת יצאה נשמתו. יצאה בת קול ואמרה: 

 אשריך ר' אלעזר בן שמוע, שהיית טהור ויצאה נשמתך בטהרה. 

 

 עין לא ראתה 

שבשמים.   אל אביהם  עליון  קדושי  עשרה  של  נשמתם  ובטהרה  בקדושה  עלתה  כך 

ש אחיו  פנו  כאשר  כי  נאמר,  פונה בתורה  ישראל,  לארץ  ממצרים  לעלות  יוסף  ל 

לֹום ֶאל ֲאִביֶכם".   :)בראשית מד יז(אליהם יוסף ואומר  ם ֲעלו  ְלש ָּ ֶ  "ְוַאת 

 

היה יכול לומר: "לכו לשלום    -מסביר רבנו בחיי: "ואתם עלו לשלום אל אביכם"  

אל  לשלום  עלו  אשר  מלכות,  הרוגי  עשרה  על  רומזת  הזו  הפרשה  אבל  לדרככם", 

חז"ל:   דרשו  וכן  שבשמים.  לעמוד  אביהם  יכולה  בריה  כל  אין  מלכות,  הרוגי  עשרה 

 זכותם תגן עלינו, אמן.  במחיצתם. 
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   ארבע התעניות   -פרק רביעי 

 ימי חשבון הנפש והתעוררות

ארבעה צומות תיקנו הנביאים על חורבן בית המקדש וגלות ישראל מארצם. אותם  

לעם   שארעו  הפורענויות  עיקר  התרכזו  שבהם  מרכזיים,  בתאריכים  נקבעו  צומות 

 ת. צום גדליה, ועשרה בטב -ט' באב, ג' בתשרי   ישראל. ואלו הם: יז' בתמוז, 

 

עיקרם הוא לא הצער והאבל על העבר, כי דיה   -תעניות אלו, שנקבעו כזכר לחורבן  

לצרה בשעתה, אלא עיקרם להתבונן במאורעות העבר ולעורר את הלבבות לתשובה,  

שכך אמרו חכמים: "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו". יש  

לג שמים  רחמי  לעורר  ודור  דור  כל  של  עם  בכוחו  נדחי  ולקבץ  ישראל  את  אול 

ישראל לארצנו. ועל ידי מה? על ידי תשובה שלימה ותיקון עוונות ראשונים. כל זמן  

בעוונותינו   נמקים  ואנו  מחטאינו  שבנו  לא  שעדיין  הוא  סימן  באה,  לא  שהישועה 

 ובעוונות אבותינו, וכאילו אנחנו חס ושלום גרמנו את החורבן. 

 

התעניות מזכירות לנו את עוונות אבותינו, שאותם אנו ממשיכים, ואם נתעורר בהם  

ה    :)זכריה ח, יט(לתשובה, יהפכו דוקא אותם ימים, מאבל לשמחה. כפי שנאמר בנביא   "כ 

ִיְהֶיה ְלבֵ  יִרי,  ֲעש ִ ִביִעי ְוצֹום הָּ ְ י ְוצֹום ַהש   ְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיש ִ אֹות, צֹום הָּ ַמר ה' ְצבָּ ית  אָּ

בו ".  לֹום ֱאהָּ ָּ ֱאֶמת ְוַהש   ְלֹמֲעִדים טֹוִבים, ְוהָּ ה ו  ְמחָּ ְלש ִ ֹון ו  ש  ה ְלש ָּ  ְיהו דָּ

 

 

 צום גדליה   

הראשון,  חורבן הבית  בן אחיקם, לאחר  גדליה  הריגת  לזכר  חכמים  תיקנו  זה  צום 

כפי שסופר לעיל בפרק הראשון. הריגת גדליה היתה ביום ראש השנה, אולם מפני 

למוצאי ראש השנה  שאין מתע הצום  נדחה  זה   -נים בחג  צום  על  ג' בתשרי.  יום 

אמרו רבותינו: שקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוהינו. שכשם שקבעו צום על 

 חורבן בית המקדש, כך קבעו צום על מות גדליה. 

 

 

 צום עשרה בטבת   

ה ובכך  ירושלים,  על  מצור  נבוכדנצר  שם  שבו  היום  הוא  בטבת  עשרה  חלה יום 

אהפורענות, כפי שנאמר   כה,  ב,  ר    :ג(-)מלכים  ְנֻבַכְדֶנאצ ַ א  ב ָּ ַלֹחֶדש   ֹור  ש  עָּ ב ֶ יִרי  ֲעש ִ הָּ ֹחֶדש   "ב ַ

ֵיק   ֶליהָּ ד ָּ ְבנו  עָּ ֶליהָּ ַוי ִ ַחן עָּ ַלִים, ַוי ִ ל ֵחילֹו ַעל ְירו ש ָּ ֶבל הו א ְוכָּ בא    ]מגדל[ֶמֶלְך ב ָּ ָּ ִביב: ַות  סָּ

ֱחַזק  צֹור... ַוי ֶ ָּ מ  ִעיר ב ַ ֶרץ".  הָּ אָּ יָּה ֶלֶחם ְלַעם הָּ ִעיר ְולֹא הָּ ב ב ָּ עָּ רָּ  הָּ

 

העיר מוקפת במצור. במשך הזמן אזל מלאי המזון מן העיר, ורעב    שנה וחצי היתה 

חיילי   ונכנסו  העיר,  הובקעה  בתמוז  ט'  שביום  עד  ירושלים,  יושבי  את  פקד  נורא 

 נבוכדנצר לירושלים, כפי שסופר בהרחבה בפרק הראשון. 
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 צום שבעה עשר בתמוז   

 חמש פורענויות 

נשתברו הלוחות   א. עשר בתמוז:    אמרו רבותינו: חמשה דברים רעים אירעו בשבעה

העגל.   חטא  בעקבות  הראשון.   בוטל  ב. הראשונות,  המקדש  בבית  התמיד   קורבן 

השני.    ג.  הבית  בחורבן  העיר  התורה. שר  ד. הובקעה  את  הרשע  אפוסטמוס   ף 

 הועמד צלם בהיכל.  ה. 

 

 חטא העגל   -פורענות ראשונה  

אבותינו  היו  שבה  בתקופה  התרחשה  בתמוז,  יז'  ביום  שארעה  הראשונה  הפורענות 

כך  ובעקבות  העגל,  בחטא  חטאו  ישראל  עם  ממצרים.  יציאתם  לאחר  במדבר 

 השתברו הלוחות שהוריד להם משה מן השמים. 

 

כידוע כי מתן תורה היה ביום השישי לחודש סיון. יום למחרתו    מה היה חטא העגל?

בסיון פרטיה בשביעי  כל  את  הקב"ה  מפי  ללמוד  כדי  סיני  להר  רבנו  משה  עלה   ,

עשרת  חקוקים  שעליהם  העדות",  "לוחות  את  לקבל  וכן  התורה,  של  ודקדוקיה 

הדברות. לפני עלייתו אמר משה לישראל: בסוף ארבעים יום, אני בא ומביא לכם 

מוז את התורה! עם ישראל חישבו את הימים, והגיעו למסקנה שביום ששה עשר בת

אמור משה לרדת. טעו הם בחישוב הימים, שכן החשיבו גם את יום ז' בסיון בתוך  

יום זה אינו נכלל בחשבון, ומשה צריך היה  יום. לאמיתו של דבר  מנין הארבעים 

 לרדת רק ביום יז' בתמוז. 

 

בששה עשר בתמוז ציפו עם ישראל בקוצר רוח לבואו של משה, אך משה לא הגיע.  

את  וערבב  השטן  אמר    בא  וערפל.  ענן  דמות  ואפילה,  חושך  דמות  והראה  העולם, 

היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להם: הגיע    -השטן לבני ישראל: משה רבכם  

ולא ירד! אולם הם לא שמו לב לדבריו. "ודאי מת הוא", הוסיף השטן    -הזמן שירד  

מיטתו של להטעותם, אולם גם אז לא שמעו לדבריו. עד שהראה להם השטן דמות  

 משה פורחת באויר, ואז נטרפה עליהם דעתם. 

 

 עשה לנו אלוהים!

גדולה היתה האמונה שהאמינו בני ישראל במשה, לכך כשראו שדבר אחד מדבריו  

נעשו כאדם שרואה בהתמוטטות שמים וארץ ודעתו נטרפת ,  [לפי הבנתם ]אינו מתקיים  

בנה של מרים הנביאה, ואמרו לו: עשה לנו אלוהים! אולם   -עליו. באו מיד לחור  

רב   הערב  עליו  קמו  מיד  סרב.  ממצרים[חור  ישראל  עם  שיצאו  באו   ]מצריים  והרגוהו. 

 לאהרון בבהלה ובטרוף הדעת ואמרו לו: "עשה לנו אלוהים!". 

 

כהן, אשר ראה את להיטותם הרבה לעשות פסל, ידע שאם יסרב להם זה  אהרון ה

אהרון  החליט  לכן  עצמם.  בכוחות  רצונם  את  ויעשו  אותו  יהרגו  הם  יעזור,  לא 
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להתחכם: הוא אמר להם כי מסכים הוא לדבריהם, אך קיוה "למשוך את הזמן" על  

 ידי שיבצע את העבודה באיטיות רבה. 

 

בשעה כי  רבותינו,  זו    ומסבירים  בבקשה  לאהרון  ישראל  עם  כולם    -שבאו  כמעט 

רצו  אלא  זרה,  עבודה  להם  לעשות  ושלום  חס  רצו  לא  הם  התכוונו.  שמים  לשם 

לעשות כח שיקשר בינם לבין הקב"ה, כתחליף למשה רבנו ש"מת". כולם היו רוצים  

להתנדב בכל יכולתם כדי שממעשיהם יצא כח אדיר כשל משה, אשר יהיה למליץ 

לב אותם, בינותם  שהסיתו  רב"  ה"ערב  של  מחשבתם  אולם  הוא.  ברוך  הקדוש  ין 

 היתה אכן לשם עבודה זרה. 

 

 ויצא העגל הזה 

ְבנֵתיֶכם   ו  ֵניֶכם  ב ְ יֶכם  ְנש ֵ ְזֵני  אָּ ב ְ ר  ֲאש ֶ ב  הָּ ַהז ָּ ִנְזֵמי  ֲרקו   ָּ "פ  ישראל:  לבני  אהרון  אמר 

י". שיער אהרון כי מלאכת איסוף התכשיטים מן הנשי ִביאו  ֵאלָּ ם תארך זמן רב, ְוהָּ

כי לא בקלות מוכנות הנשים לתת את תכשיטיהן. הזדרזו בני ישראל ללכת לאסוף  

הנשים   מוחלטת,  בהתנגדות  נתקלו  מנשותיהם,  תכשיטים  ביקשו  כאשר  אולם  זהב, 

הצדקניות הבינו שמעשה זה אינו הגון כלל, ולא הסכימו בשום פנים ואופן לתרום 

טים היו להביא את הזהב, החליטו להביא את  את תכשיטיהן. הגברים, שכל כך להו

 הנזמים והתכשיטים שלהם עצמם, וכך תוך זמן קצר התאספה כמות של זהב. 

 

זרק אהרון לתוך מדורת אש גדולה, מתוך תקוה שעד שיותך   -את הזהב שהתאסף  

הזהב ועד שיעשה ממנו צורה, יעבור זמן רב. אולם גם כאן היה מעשה שטן: איש 

רשע מבני ישראל, ושמו מיכה, היה לו טס מיוחד של זהב שעליו היה חקוק השם  

ים רצה משה להוציא את ארונו של  ]מנין היה לו טס זה? בשעה שיצאו ישראל ממצר המפורש.  

יוסף את בני ישראל לקוברו בארץ ישראל.   יוסף ממצולות הים, כדי לקיים את השבועה שהשביע 

אולם הארון היה מעופרת כבד מאוד ואי אפשר היה להוציאו. לקח משה רבנו טס של זהב, חקק  

. קחו מיכה ושמר אצלו[עליו את השם המפורש והשליכו למים, ומיד צף ארונו של יוסף. טס זה ל

השליך מיכה את טס הזהב לתוך האש, והנה מן האש יצאה בבת אחת צורת עגל! 

אמיתי   לעגל  כמו  חיות,  היתה  זה  מעל   -ולעגל  דילג  למדורה,  סביב  קפץ  הוא 

 האבנים, וגעה בקול רם. 

 

 חג לה' מחר! 

נהיג  התרגשות רבה אחזה במחנה ישראל: הנה עלה בידם ליצור כח שיוביל אותם וי

אותם במדבר במקום משה רבנו! מיד התחילו כל ישראל לעשות הכנות לשם הקרבת 

צאן  הוציאו  עצים,  ליקטו  אבנים,  אספו  מזבח,  לבנות  התחילו  הם  לעגל.  קורבנות 

ובקר, ואהרון רואה כל זאת וליבו נשבר. מיהר אהרון לומר להם: אין זה מן הראוי  

לעגל, הניחו לי לעשות את המלאכה  שכל העם יחד יעסקו במלאכת בניית המזבח  

בעצמי. בכך קיוה כמובן להרויח זמן נוסף. ואכן הסכימו בני ישראל לדבריו, והניחו  

נשא  זמן  אותו  וכל  אהרון,  הניח  אבן  אחר  אבן  בעצמו.  העבודה  את  לעשות  לו 

דברים לקב"ה ואמר: רבון כל העולמים, גלוי וידוע לפניך שאיני עושה כן, אלא כדי  
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ישראל, וכל כוונתי היא לשם שמים בלבד. כך הקים אהרון את המזבח,    לעכב את

 וכשהושלמה המלאכה כבר הגיע הלילה. 
 

פנה אהרון ואמר לבני ישראל: לא נאה ולא יאה להקריב קרבנות בלילה בחשכה. 

המתינו עד שיאיר הבוקר ואז נחוג חג לה'. בלבו אמר אהרון: רבונו של עולם, כל 

 . מחר ישוב משה אל המחנה, ונחוג חג אמיתי לה' יתברך. מילותי הן לשם שמים

 

 שכחו אל מושיעם 

הסכימו בני ישראל אף להצעה זו, אולם למחרת השכם בבוקר עם שחר, עורר השטן 

את מחנה ישראל וזרזם לעבירה, ודחק בהם להקריב לפני העגל קרבנות. ישבו העם  

צחק לפני העגל בשירה לסעוד את ליבם בבשר הקורבנות, להשיב נפשם במשקה ול

 ובמחולות. 
 

לא כל העם חטאו ממש בעבודה זרה. היו מעטים שחטאו, ואחרים שרק הסתכלו מן  

הצד ושמחו. אולם רובם לא חטאו, ואפילו הוכיחו את החוטאים על מעשיהם. ובכל 

היתה  והחשיבו   זאת  זרה,  העבודה  מן  התרשמו  הם  שאף  כיון  הקפדה,  עליהם  גם 

רק שבט לוי לבדו לא החשיב ובכל זאת כח[.   -]כח שלילי אומנם  אותה ככח בעל השפעה

 כלל את העבודה זרה, ולא השתתף אפילו במשהו בחטא העגל. 

 

 -באותה שעה שבה רקדו ישראל לפני העגל ואמרו לפניו: "אלה אלוהיך ישראל!"  

ְגדלֹות   ה  עש ֶ ם,  יעָּ מֹוש ִ ֵאל  ְכחו   "ש ָּ ואמרו:  המלאכים  ענו  בשמים.  גדול  רעש  נעשה 

  " ךָּ ַעמ ְ ֵחת  ש ִ י  כ ִ ֵרד  "ֶלְך  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ִים!"  ִמְצרָּ מגדולתך    -ב ְ רד 

 שניתנה לך בזכותם של ישראל! 

 

 נשתברו הלוחות 

 -ישראל נכשלו בעבודה זרה  ירד משה ועיניו חשכו לנגד המחזה שנגלה לעיניו. עם  

ארבעים יום לאחר קבלת התורה! לוחות הברית שהיו בידו, נעשו לפתע כבדות מאוד. 

האותיות הקדושות שהיו חקוקות בהן לא יכלו לסבול מעשה נורא כזה, ופרחו באויר.  

חתום   המלך  שאין  לאיגרת  לה  יש  חשיבות  מה  לב:  שברון  מתוך  רבנו  משה  זעק 

חשיבות שיש ללוחות הברית, אם האותיות הקדושות פרחו מהן? עליה?! כלומר: מה ה 

 הרים משה רבנו את הלוחות והשליכם מידו. 

 

אמרו רבותינו: משל למלך שנשא אשה, וכתב לה כתובה. את הכתובה הפקיד ביד  

השושבין. לימים יצא שם רע על האשה. מה עשה השושבין? קרע את הכתובה. אמר:  

כפנויה   נידונה  שתהיה  אני  מוטב  אין  אם  אמר:  משה,  עשה  כך  איש.  כאשת  ולא 

אין לישראל עמידה, שהרי הלוחות עצמם יקטרגו עליהם, שאיך   -משבר את הלוחות  

 , נִכי ה' ֱאלֶֹהיךָּ יתכן שחטאו לאחר ששמעו את קול ה' בהר סיני היוצא ומכריז: "אָּ

י"?! מה עשה? שבר אותם. נָּ ָּ פ  ַעל  ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ְלךָּ  ִיְהֶיה  והסכים עמו הקב"ה    לֹא 

 במעשה זה, ואמר לו: יישר כח ששברת! 
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בישראל   שולטת  אומה  היתה  לא  הראשונים,  לוחות  נשתברו  אלמלא  חז"ל:  אמרו 

לעולם, ולא היה למלאך המוות שליטה על ישראל, ולא היו יסורים פוגעים באחד 

רזת בישראל. ומיום שנשתברו הלוחות יוצאת בכל יום ויום בת קול מהר סיני, ומכ

 ואומרת: "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה"! 
 

 בוטל התמיד  -פורענות שניה  

הכהנים   המשיכו  בתמוז,  בט'  העיר  שנבקעה  לאחר  הראשון,  הבית  חורבן  בימי 

שמונה   במשך  ביומו  יום  מידי  התמיד  קרבן  את  והקריבו  המקדש,  בבית  להתבצר 

כפי שסופר  ]קורבן התמיד    ימים. אולם ביום יז' בתמוז כבר לא השיגו כבשים ובוטל

היתה בכך פורענות גדולה לעם ישראל, שכן קורבנות התמיד היו  .[בהרחבה בפרק ראשון

 מכפרים על העם, וכאשר בוטלה כפרה זו, נותרו ישראל מחוסרי הגנה רוחנית. 
 

בידי  משלשלים  ישראל  היו  יום  שבכל  השני,  הבית  בתקופת  אירע  דומה  מעשה 

אחד  יום  כבשים.  שני  להם  מעלים  הרומאים  והיו  זהב,  של  קופות  שתי  הרומאים 

אמר זקן אחד רשע לרומאים, כי כל זמן שישראל ממשיכים להקריב תמידים לא  

ובעת בישראל,  להתל  הרומאים  החליטו  למחרת  ואכן  לנצחם.  להם    יוכלו  ששלשלו 

את שתי קופות הזהב, העלו הרומאים חזיר. טרם הגיע למחצית החומה, נעץ החזיר  

 את ציפורניו בחומה, וקפץ מארץ ישראל למרחק ארבעים פרסה, ונזדעזעה הארץ. 

 

 הובקעה העיר  -פורענות שלישית  

בחורבן הבית הראשון הובקעה העיר בט' בתמוז, וקבעו אותו חכמים ליום של צום. 

אולם כאשר, בזמן בית המקדש השני, הובקעה העיר ביום יז' בתמוז, החליטו חכמים 

ובראשם רבן יוחנן בן זכאי, להעביר את הצום מיום ט' לחודש ליום יז' לחודש, כיון 

יותר, שהרי חורב בית שני חמור  נתקן בזה שנבנה שחורבן  ן בית המקדש הראשון, 

 מחדש כעבור שבעים שנה, ואילו בית המקדש השני לא נבנה שוב עד ימינו אנו. 
 

חומות רבות הקיפו את ירושלים והובקעו על ידי הרומאים, אולם ביום זה הצליחו 

הרומאים לפרוץ את "מבצר אנטוניה", הנמצא בצפון מערב הר הבית, ומהווה הגנה 

ל בית המקדש ועל העיר כולה. ברגע שנבקע מבצר זה, נוצרה דרך אל הר  מרכזית ע 

עד  עצמו,  המקדש  בית  את  להתקיף  והתחילו  הרומאים  החיילים  נכנסו  הבית, 

 ששרפוהו ביום ט' באב, כפי שסופר בהרחבה בפרק שני. 

 

 שרף אפוסטמוס את התורה  -פורענות רביעית 

ד ירושלמי אמרו: "היכן שרפה? רבי  מאורע זה הוזכר במשנה במסכת תענית. ובתלמו

 אחא אומר במעברות של לוד, ורבנן אומרים במעברות של טרלוסא". 
 

הנציב  של  בתקופתו  שקרה  למאורע  מתייחס  זה  מעשה  כי  משערים  האחרונים 

הרומאי קומנוס, שהוצב על ארץ ישראל מטעם הרומאים בתקופת הבית השני. וכך 

פעם אחת הלך   :)הובא בספר התודעה(ל אותו מעשה  מספר ההיסטוריון "יוספוס פלביוס" ע
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  -בדרך המעבר מלוד לירושלים  ]אפוסטמוס, אחד מעבדי קיסר רומי, על יד בית חורון  

לוד" הנציב  ["מעברות  וברחו.  לו,  אשר  וכל  אותו  בזזו  שודדים,  עליו  התנפלו  לפתע   ,

קומנוס בדבר הרומאי  חקר  במקומם,  הדברים  את  ולהעמיד  סדר  להשליט  שרצה   ,

אחר   רדפו  שלא  כיון  באירוע,  הסמוכים אשמים  הכפרים  אנשי  כי  למסקנה  והגיע 

אותם  את  לאסור  לחייליו  ציוה  מיד  פעולה.  עימם  שיתפו  כביכול  ובכך  השודדים, 

קומנוס של  מחייליו  אחד  לפניו.  ולהביאם  הכפרים,    ,תושבים  לאחד  לקח כשנכנס 

 משם ספר תורה, ובבזיון גדול קרע אותו והשליכו לתוך האש! 

 

מיד  אש.  למאכולת  לנגדם  ארצם  כל  היתה  כאילו  היהודים,  חרדו  הכיוונים  מכל 

חייל   אותו  מידי  התורה  עלבון  את  לתבוע  קומנוס,  הנציב  אל  שליחים  הם  שלחו 

 על הגרדום. מחוצף. ואכן כדי להשקיט את הרוחות, גזר קומנוס להעלות את החייל 

 

 הועמד צלם בהיכל   -פורענות חמישית  

ישראל   ארץ  את  ומילא  מאוד  הרשיע  המלך, אשר  מנשה  היה  יהודה  ממלכי  אחד 

בעבודה זרה. כל כוונתו היתה להכעיס את ה', וביום יז' בתמוז עשה מנשה צלם של  

עומד   מנשה  היה  המקדש.  בית  של  ההיכל  בתוך  דווקא  אותו  והעמיד  זרה,  עבודה 

ווה לו כשאחוריו כלפי היכל ה' ופניו כלפי הפסל. בגלל חטאיו המרובים של  ומשתח

שנאמר   כפי  החורבן,  גזירת  נגזרה  ד(מנשה  טו.  ַמְמְלכֹות   : )ירמיה  ְלכל  ה  ְלַזֲעוָּ ים  ְנַתת ִ "ו 

ם".  לָּ ירו ש ָּ ה ב ִ ש ָּ ר עָּ ה ַעל ֲאש ֶ הו  ֶמֶלְך ְיהו דָּ ה ֶבן ְיִחְזִקי ָּ ֶ ְגַלל ְמַנש   ֶרץ ב ִ אָּ  הָּ

 

 

 תשעה באב   

 חמש פורענויות 

באב   צער,   -תשעה  הרבה  השנה.  ימות  מכל  ישראל  לעם  ביותר  היום הקשה  הוא 

)משנה תענית  כאב ואבל ספג עם ישראל במשך הדורות, דווקא ביום זה. אמרו חכמים  

נגזר על אבותינו    א. חמשה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב, ואלו הם:    :פרק ד(

ח  בעקבות  ישראל,  לארץ  יכנסו  שלא  במדבר  המרגלים.  כשהיו  בית   ב. טא  חרב 

הראשון.   השני.    ג. המקדש  המקדש  בית  ביתר.    ד. חרב  ירושלים    ה. נלכדה  נחרשה 

 לאחר החורבן, ככתוב: "ציון שדה תחרש". 

 

גלגל הקב"ה את הפורענויות הקשות ביותר של עם ישראל שיתרחשו דווקא ביום זה,  

 "מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב".  : )תענית כט ב(כפי שאמרו חכמים 

 
 ]נפרט כאן את הפורענות הראשונה. יתר הפורענויות סופרו בהרחבה בפרק הראשון[ 

 

 חטא המרגלים 

הפורענות הראשונה שהתרחשה בתשעה באב היתה "חטא המרגלים": בשנה השניה 

לשלוח   ביקשו ממשה  לארץ,  להכנס  עמדו  במדבר, כאשר  ישראל  עם  לשהותם של 
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מרגלים לתור את הארץ. משה נענה לבקשתם ושלח מרגלים. הלכו המרגלים לרגל 

, ארץ משונה  את הארץ, ובשובם טענו כי ארץ ישראל הינה "ארץ אוכלת יושביה"

מאוד, ואין הם רוצים להכנס אליה. כך נסחפו כל ישראל אחריהם ובכו שאין הם 

 ד(: -אפסוקים  פרק יד)במדבר רוצים להיכנס לארץ. כפי שכתוב בתורה 

 

ל" א כ ָּ ָּ ש   נו  ֶאת  ַות ִ ת ְ ה ַוי ִ ֵעדָּ נו  ַעל  הָּ ל  ְילָּה ַההו א: ַוי ִ ַ ל  ם ב ַ עָּ ו  הָּ ְבכ  ם ַוי ִ ה    קֹולָּ ַאֲהרן   ְוַעלמש ֶ

ל  ֵאל ַוי אְמרו  ֲאֵלֶהם כ ָּ רָּ ֵני ִיש ְ ל ב ְ ה לו    כ  ֵעדָּ ַהז ֶה  הָּ ר  ְדב ָּ ִ מ  ֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ב ַ  לו    ַמְתנו  ב ְ

ה   מָּ : ְולָּ ְתנו  נו  ֶאל  ה' מָּ ַבז  ֵמִביא אתָּ נו  ִיְהיו  לָּ ֵ ינו  ְוַטפ  ש ֵ ֶחֶרב נָּ ל ב ַ ֶרץ ַהז את ִלְנפ  אָּ ֲהלֹוא ,  הָּ

ו ב   נו  ש  ה: ַוי אְמרו  ִאיש  ֶאל טֹוב לָּ ְימָּ ה ִמְצרָּ ְימָּ ה ִמְצרָּ ו בָּ ש  ה ראש  ְונָּ נָּ ִחיו ִנת ְ  ". אָּ

 

 היתכן?!   -עדת מורדים  

בקוראנו פסוקים אלו, תמיהה גדולה ועצומה עומדת לפנינו: הרי אותו דור היו "דור  

דעה", דור שראה בעיניו ניסים ונפלאות בלתי רגילים. ראו הם את השפטים אשר 

פרעה ובמצרים, ראו את קריעת ים סוף. בעת מתן תורה נפתחו לפניהם  עשה ה' ב

וישמעו את קול ה' מדבר אליהם מתוך  ויחזו את האלוקים,  ושמי השמים  השמים 

האש! בלכתם במדבר אכלו לחם מן השמים, ושתו מים שנבעו מתוך סלע! היה זה 

ד, וענן ה' הולך  דור שמלכו ואלוהיו הפך לו מדבר שממה לגן עדן, מוקפים ענני כבו

 לפניהם יומם ועמוד אש לילה! 

 

זאת ועוד, המרגלים שנשלחו לתור את הארץ היו מן המובחרים ביותר בעם, נשיאי 

שבטי ישראל. גיבורי רוח וחזקים באמונה, עד שנשאם ליבם ללכת בדרך מסוכנת, 

 ולא התייראו שמא יתפסו אותם האויבים כמרגלים. 

 

  -ים צדיקים מסיתים את לב העם נגד הקב"ה! והעם אותם אנש  -לא יאומן  -והנה  

  כל העדה , כמו שנאמר: "ותישא  [חוץ משבט לוי, יהושוע וכלב]  כולםמתפתים    -דור דעה  

  כל העדה ", "ויאמרו כל בני ישראלויתנו את קולם ויבכו", "וילונו על משה ועל אהרון 

אותם   וכלב]לרגום  יהושוע  אחת   [את  בבת  יהפך  שלם  עם  כי  יתכן  האם  באבנים". 

דיבה קשה על אלוהי  ויוציאו  ה".  ְימָּ ִמְצרָּ ו ב  ש  נו   לָּ טֹוב  "ֲהלֹוא  לומר:  לעדת מורדים 

ֱאמִרי  הָּ ַיד  ב ְ נו   אתָּ ֵתת  לָּ ִים,  ִמְצרָּ ֵמֶאֶרץ  נו   הֹוִציאָּ נו   אתָּ ה'  ְנַאת  ש ִ "ב ְ לאמר:  חסדם 

ִמיֵדנו"   זה?! איך יתכן?! גוי קדוש יאמר דבר כ  -ְלַהש ְ

 

 משל לכפרי 

אלא משל לכפרי עני שהביאו אותו מן הכפר אל ארמון המלכות. הראו לו את יופי 

היה  הארמון.  הנאות  ומכל  המשובחים  המאכלים  מן  אותו  הטעימו  הארמון,  והדר 

הכפרי מוקסם כולו, בכל חייו לא היו לו רגעים יפים מאלו, ותענוג גדול מזה. זאת  

ינהג  על אף שהתענוג מ  הול אצלו במורא מפני המלכות, וברעדה שמא יחטא ולא 

כראוי לארמון המלוכה. אולם כאשר יאמרו לו: "קבע דירתך כאן! בוא לגור בארמון 

זאת כבר לא ירצה. מתיירא הוא שמא לא יוכל לעמוד בחובותיו, כי   -באופן קבוע!"  
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סור בכפר. הוא יתחנן  לא התרגל לכל נימוסי המלכות, ויעדיף לחזור לחיי העוני והמח

 ויאמר: בבקשה מכם, השיבו אותי לכפר שממנו באתי. 

 

אף ישראל כך: מאתים ועשר שנה היו בגלות מצרים, ומתוכן שנים רבות היו נתונים 

בשעבוד קשה תחת יד נוגשים אכזריים. חס עליהם הקב"ה, הוציאם משפלותם, קרב 

שלאחר   עד  למדרגה,  ממדרגה  אותם  והעלה  אליו,  כשטבעו אותם  סוף  ים  קריעת 

המצרים בים נגלה אליהם הקב"ה, וזכו כולם לראות את הקב"ה, ואמרו חז"ל: ראתה 

שפחה על הים, מה שלא ראה אפילו הנביא יחזקאל בנבואתו. היתה זו שעת הכניסה  

לחצרות בית ה', לאמונתו ולעבודתו, ולא היתה להם שעה של שמחה כשעה ראשונה 

 שירה.   זו, לכך פתחו פיהם ואמרו

 

 בארמון המלך 

הקב"ה,  להם  פתח  גנזיו  המלך. את  בארמונו של  לגור  כביכול  זכו הם  יום  מאותו 

לחם מן השמים, וממימיו שתו. בצל ענני הכבוד חסו, ולאור עמוד    -משולחנו אכלו  

הקב"ה,  עימם  שהתנהג  הנהגה  וכל  ממש,  עדן  לגן  להם  הפך  המדבר  הלכו.  האש 

 ך?! היתה הנהגה של פנים בפנים. האם חסר משהו בבית המל

 

אך יחד עם זאת התחייבו בני ישראל בכל נימוסי מלכותו של הקב"ה, וקבלו עליהם 

עול תורה ומצוות. ניסיונות רבים ניסה הקב"ה את עם ישראל במדבר, כדי לבחון 

אותם ולחזק את אמונתם בו יותר ויותר. אולם לא תמיד השכילו הם לעמוד בכל  

קדק יותר עם שוכני הארמון, על כן פגעה  הניסיונות וההתחייבויות. ומכיון שהמלך מד

 מידת הדין בבני ישראל כמה וכמה פעמים: 

 

שהביעו    כאשר חנו ברפידים, לא היה לעם מים לשתות, והתלוננו כלפי משה. מכיון 

בכך חוסר אמונה ובטחון, שלח להם הקב"ה את עמלק שנלחם בהם. כאשר הוקם 

שבעם    -המשכן   במקודשים  הדין  מידת  חיים    -פרצה  ונשרפו  ואביהוא,  נדב 

גם    -בהקריבם אש זרה לפני ה'. כאשר התאוו ישראל לאכול בשר ולא בקשו כהוגן  

דיברה מרים    -"חצרות",  כן חרה בהם אף ה' ומתו מהם אנשים רבים. כשהגיעו ל

לשון הרע על משה. לשם שמים התכוונה, מפני אהבתה לאחיה ולאשתו, ובכל זאת 

 והנה מרים מצורעת כשלג.  -לא נשאה מידת הדין פנים גם למרים הצדקת 

 

 גן עדן עלי אדמות?!

תמיד?!  עלינו  מתוחה  הדין  כשמידת  כזה,  במצב  לחיות  אפשר  איך  ישראל:  חשבו 

כבר הם  תאנתו,    השתוקקו  ותחת  גפנו  תחת  איש  טבעיים,  חיים  של  למצב  להגיע 

לשוב לסדר החיים של דרך הטבע, לאכול לחם רגיל מן הארץ, ולשתות מים ממטר 

השמים. אז אמנם יהיו צריכים לעמול ולעבוד קשה, ולא יזכו לשפע האלוקי שהם 

המוטלי הגדולים  מהחובות  מעט  ישתחררו  זאת  עם  יחד  אך  במדבר.  לו  ם זוכים 

 עליהם, כשהם מסובים בשולחנו של המלך. 
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ישראל   את  הנהיג  שבה  זו,  מיוחדת  הנהגה  שצורת  חפץ  לא  הקב"ה  גם  ואמנם 

ישראל   כדי שעם  זינוק",  "נקודת  רק  היתה  תקופת המדבר  לתמיד.  במדבר, תמשיך 

פנויים לספוג הרבה תורה,  ויהיו  יבססו את אמונתם,  יקבלו חיזוק בתחילת דרכם, 

וח בעמל העולם הזה. אולם אין הקב"ה חפץ שמצב זה ימשיך תמיד, מבלי צורך לטר

 ובני ישראל יהיו כמו מלאכי השרת ויחיו כמו בגן עדן. 

 

ה' לעמו הנבחר ארץ מיוחדת, שבה תהיה להם הנהגה שמתאימה להם: מצד   בחר 

זריעה, שותים    -אחד   וזורעים בשעת  חיים טבעיים: חורשים בשעת חרישה  יש בה 

יש בה השגחה   -ים, ואוכלים לחם מן הארץ. אולם יחד עם זאת  מים ממטר השמ 

שנאמר   כמו  אחרת,  ארץ  מבכל  יותר  מיוחדת,  יב(פרטית  יא,  ר ":  )דברים  ֲאש ֶ  ה'   ֶאֶרץ 

ה   ֱאלֶֹהיךָּ  ֵרש  אתָּ ִמיד ֵעיֵני   ,ד  ָּ ה  ֵמרֵ  ה'ת  האֱאלֶֹהיךָּ ב ָּ נָּ ה ְוַעד ַאֲחִרית ש ָּ נָּ ָּ ית ַהש    ". ש ִ

 

 בקשת מרגלים 

כשבאו ישראל לפני משה לבקש לשלוח מרגלים שיתורו את הארץ, חשב משה כי  

והיה טוב  ויכבשו,  יעלו  כוונתם היא לדעת את מקומות התורפה של הארץ שמשם 

בעיניו הדבר, שכן נכון וראוי לעשות השתדלות בדרך הטבע. הרי גם יהושוע עשה כן  

 מאוחר יותר, ששלח מרגלים ליריחו לפני שכבש אותה. 

 

טיבה של  לדעת את  היתה אחרת:  ידע שמחשבתם  ולב,  כליות  בוחן  הקב"ה,  אולם 

הארץ הזאת, אם היא ארץ ככל הארצות שאפשר לחיות בה כדרך הטבע, או שמא  

גם היא איזשהו סגנון של גן עדן עלי אדמות, וממילא מידת הדין מתוחה שם תמיד.  

 בארץ כזו אין הם חפצים! 

 

בלבם, שוב אין טעם לשכנע אותם בטוב הארץ. הם ידע ה' שכיון שנכנס ספק זה  

לא יאמינו עוד, עד שיגרשו את הספק בעצמם. לכן אמר ה' למשה: שלח לך אנשים  

אני איני מצווה אותך לשלוח, כי יודע אני שהארץ טובה בשביל ישראל ומדודה    -

להם בדיוק לפי מידתם. אולם אם בכל זאת הם רוצים לבדוק את הדברים בעצמם,  

אנשים  תן   דווקא  תשלח  המרגלים,  לדברי  ישראל  בני  יאמינו  שאכן  וכדי  להם. 

 חשובים וצדיקים, ראשי השבטים, ולא אנשי צבא פשוטים. 

 

 לא רוצים לגור בארמון! 

ענקיים.  אנשים  ביותר,  גדולים  פרות  בארץ,  גדול  שפע  ורואים  המרגלים  הולכים 

יכו הם לחיות חיים מבינים הם כי כנראה התאמת חששם, וגם בבואם לארץ ימש

 מעל הטבע. בכך כמובן אין הם חפצים. 

  " ה  כֹול נו ַכל לָּ י יָּ ה  כ ִ נו  אתָּ ַרש ְ לֹה ַנֲעֶלה ְויָּ הקב"ה בודאי התאים   -אומר להם כלב: "עָּ

את הארץ ליכולת שלנו, ובודאי שנוכל להתקיים בה, גם עם המעלה המיוחדת שהיא 

ובודאי לא  ]ארמון[  כפלטרין   בריותיו,  כיון שאין הקב"ה בא בטרוניה עם  של מלך. 

 ידרוש מאתנו דבר שאין אנו מסוגלים לעמוד בו. 
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שאנו  הארץ  בטענתם:  העם  כל  את  הם  וסוחפים  משתכנעים,  לא  המרגלים  אולם 

כולה כמחנה שכינה היא, כמו כאן במדבר. האם ראיתם ארץ   -באים לרשת אותה  

ה שופעת    -כזו   תָּ מאליה: ענבים של גפן אחת בארץ ישראל, מרובים מתנובת  שִבְרכָּ

כרם שלם ומבורך בארץ אחרת. מלבד זאת, יש בה ענקים, ושוב נצטרך אנו לנס  

 שלא כדרך הטבע כדי להכניעם, שוב נהיה כפופים להנהגה ניסית של הקב"ה. 

 

ם,  קֹולָּ ֶאת  נו   ת ְ ַוי ִ ה  ֵעדָּ הָּ ל  כ ָּ א  ָּ ש   "ַות ִ ומיד:  העם,  כל  זאת  ְילָּה   שמעו  ַ ל  ב ַ ם  עָּ הָּ ו   ְבכ  ַוי ִ

ה". אין אנו רוצים לגור בארמון המלך, זה מכביד   ְימָּ ו ב ִמְצרָּ נו  ש  ַההו א... ֲהלֹוא טֹוב לָּ

 עלינו, קשה לנו, מעדיפים אנו לחזור, לחיי העוני והמחסור, השעבוד והסבל. 

 

ס  בכך חרצו הם לעצמם את גורלם. שהרי במצב כזה של מורך לב ואי רצון להכנ 

שיכנסו  טעם  אין  בודאי  הקב"ה,  של  הישירה  השפעתו  תחת  לחיות  ישראל,  לארץ 

ִני ְנֻאם  ֱאמר ֲאֵלֶהם ַחי":   ל(-)במדבר יד, כח  לארץ. ולכן  י    ִאם  ה'  אָּ ְזנָּ אָּ ם ב ְ ֶ ְרת  ב ַ ר ד ִ ֲאש ֶ לֹא כ ַ

ִפְגֵריֶכם לו   ִיפ ְ ַהז ֶה  ר  ְדב ָּ ִ מ  ב ַ ֶכם:  לָּ ה  ֶאֱעש ֶ ן  ל  כ ֵ ְלכָּ   ְוכָּ ֻקֵדיֶכם  ִרים   לפ ְ ֶעש ְ ן  ִמב ֶ ְרֶכם  ַ ִמְספ 

י: ִאם לָּ ר ֲהִלינֶתם עָּ ְעלָּה ֲאש ֶ מָּ ה וָּ נָּ ם  ש ָּ ֶ באו  ֶאל  ַאת  ָּ אִתי ֶאת  ת  ש ָּ ר נָּ ֶרץ ֲאש ֶ אָּ ן   הָּ כ ֵ ִדי ְלש ַ יָּ

י ִאם ה  כ ִ ן  ֶאְתֶכם ב ָּ ֵלב ב ֶ ע  כ ָּ ה ִויהֹוש ֻ ן  ְיֻפנ ֶ כל אותו דור שהתלונן על הארץ,    -ן"  נו    ב ִ

 יה. לא יזכה להיכנס אל 

 

 תשעה באב במדבר 

מאותו תשעה באב הראשון שבו יצאה הגזירה, היה להם יום זה בכל שנה ושנה יום 

אבל ומספד, שבו היו מתים כחמישה עשר אלף מחוטאי חטא המרגלים, כפי שמספר  

"הכל ומכריז:  יוצא  הכרוז  היה  ערב תשעה באב  כל  קברים,   המדרש:  לחפור  ֵיצאו 

ויהיו ישנים בהם!". וכך היו כל הגברים חופרים לעצמם קברים וישנים בהם. בבוקר  

תשעה באב הכריז הכרוז: "ייבדלו החיים מן המתים!", וכל אלה שנותרו בחיים קמו 

שנה.  ארבעים  עשו  כך  קבורתם.  היתה  ושם  עליהם  היו מכסים  והשאר  מקבריהם. 

ה': " רב ְ והתקיים מה שאמר  ֲאש ֶ ִמים  ַהי ָּ ר  ַ ם ֶאת  ִמְספ  ֶ ְרת  ַ ֶרץ  ת  אָּ יֹום  ,הָּ ִעים  יֹום  ,  ַאְרב ָּ

ה  נָּ ָּ ה יֹום ַלש   נָּ ָּ או  ֶאת ,ַלש   ש ְ ִעים  ת ִ ה  ֲעֹונֵתיֶכם ַאְרב ָּ נָּ  ". ש ָּ

 

 בכיה לדורות 

תשעה באב היה. אמר להם הקב"ה, אתם   -אמר רבי יוחנן: ויבכו העם בלילה ההוא  

גלגל הקב"ה  .  )תענית דף כט עמוד א(קובע לכם בכיה לדורות  בכיתם בכיה של חינם, ואני  

את חורבנם של שני בתי המקדש, וכן פורענויות נוספות, דווקא ליום זה, כדי להפוך  

המקדש   בית  ולבנין  ישראל,  לארץ  וערגה  כיסופים  של  ליום  באב  תשעה  יום  את 

ל תשעה באב  יום  לנו  יהפך  וגעגועים,  כיסופים  אותם  מתוך  לבוא  בתפארתו.  עתיד 

 ליום של שמחה וששון, במהרה בימינו אמן. 
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  נחמו נחמו עמי   -פרק חמישי 

 

חי!"   ישראל  שיוכל   -"עם  חוקר  או  היסטוריון  שום  אין  אשר  היסטורי,  פלא  זהו 

זאבים,   בין שבעים  נתון למרמס, כבשה קטנה  ומושפל,  להסבירו. עם קטן, מדוכא 

 עודנו חי וקיים! הכיצד?!  -ומרות, ובכל זאת עבר גלויות כה קשות 

 

דומה עם ישראל לאשה היושבת על המשבר ללדת, צירי הלידה קשים ומרים, כשל 

כח:   לה  ונותן  אותה  מעודד  אחד  דבר  אולם  וגוברים.  הולכים  והצירים  הסבל,  כח 

 הלידה.  -לכאבים הללו יש תכלית, והם מובילים אל הסוף הטוב והמשמח  

 

הרדיפות,  שכל  והידיעה  האמונה  ישראל  עם  את  חיזקה  הקשות,  הגלות  שנות  בכל 

ורק   אך  נועדו  והיסורים  אותנו    -הצרות  מובילים  והם  תכלית,  להם  יש  לטובתנו. 

 לקראת הסוף הטוב. 

 

ומהו אותו סוף טוב? מהי ה"לידה" שאליה מצפים ומייחלים עם ישראל מתוך צירי  

זוהי ביאת המשיח. או א ונראה במוחש כי כל   -כשיבוא המשיח    -ז  הגלות?  נבין 

הכל היה "משתלם", שהרי הכל עבר    -הסבל, כל הצרות, כל הרדיפות והצער הקשה  

ואין  לעד,  וקיימת  נצחית  טובה  הינה  בה  שזכינו  הגדולה  הטובה  ואילו  חלום,  כמו 

התהלים   בספר  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  כמו  לגודלה.  ו ב"... :  (קכו  פרק)ערוך  ש   ֶאת  ' ה  ב ְ

יַבת ן  ש ִׁ י ו  ה  צִׁ נ ָ ֵננו  רִׁ ו  ינו  ו ְלש  ח ק פ ִׁ ֵלא ש ְ ָ מ  ים: ָאז יִׁ ח ְלמִׁ ינו  כ ְ םָאז יאְמרו     ,ָהיִׁ יִׁ יל    -  ַבג ו  ְגד ִׁ   ה' הִׁ

ם ת עִׁ ו  ֶה ַלֲעש   !" ֵאל 

 

עם ביאת המשיח יגיעו "ימות משיח", אלו ימים שבהם יוסר הרע ויאבד מן העולם, 

האדם יזכה לחוש קרבת אלוקים נפלאה, שזהו התענוג  ורק הטוב ימלא את העולם.  

האמיתי הגדול ביותר שיכול להיות. יחד עם השפע הרוחני העצום שירד לעולם, יבוא  

"ובאותו הזמן לא יהיה לא רעב ולא  : )הל' מלכים יב ה( גם שפע גשמי, כמו שכתב הרמב"ם

המע וכל  הרבה  מושפעת  תהיה  תחרות. שהטובה  ולא  קנאה  יהיו מלחמה, לא  דנים 

 מצויים כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד". 

 
יתכן שחלק מן הדברים   על ביאת המשיח.  חז"ל  ומלוקטים מעט ממדרשי  בפרק שלפנינו מובאים 

זאת   אך  מובנים,  ולא  כתמוהים  בעינינו  מקוצר הבנתנו    -ייראו  המשיג",  ומקוצר  המושג  "מעומק 

אתנו, אולם כאשר בעז"ה נזכה בקרוב שתחזינה עינינו בשוב ה' לציון,  במושגים עמוקים שרחוקים מ

"וכל אלו  :  )שם ב(או אז נבין היטב כל מילה מדברי הנביאים וממדרשי חז"ל. וכפי שכותב הרמב"ם  

 . לא ידע אדם איך יהיו, עד שיהיו" -הדברים וכיוצא בהן 

 

 מיהו המשיח? 

י"  (יא  פרק)  אומר הנביא ישעיה ָ ש  ַזע יִׁ ג ֶ ְפֶרה: ְוָנָחה ָעָליו רו ַח    ,ְוָיָצא ח ֶטר מִׁ יו יִׁ ָ ָרש  ָ ש     -  ה'ְוֵנֶצר מִׁ

יָנה ו בִׁ ָחְכָמה  ו ְגבו ָרה  , רו ַח  ֵעָצה  ַעתרו ַח    ,רו ַח  ְרַאת    ד ַ ְרַאת  ה'ְויִׁ יִׁ ב ְ יחו   ַוֲהרִׁ ְלַמְרֵאה   ְול א  ה',: 
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ט ו  פ  ש ְ יִׁ ֶצֶדק    ְול א   ,ֵעיָניו  ב ְ ַפט  ָ ְוש  יַח:  כִׁ יו  ָאְזָניו  ַמע  ש ְ יםְלמִׁ ִׁ ל  ְלַעְנֵוי  , ד ַ ר  ו  יש  מִׁ ב ְ יַח  כִׁ  , ָאֶרץ  ְוהו 

ה כ ָ יו  ְוהִׁ פ ִׁ ֶבט  ֵ ש  ב ְ ֶצדֶ   ,ֶאֶרץ  ְוָהָיה  ע:  ָ ָרש  ית  ָימִׁ ָפָתיו  ש ְ ָמְתָניו  קו ְברו ַח  ר  ר    ְוָהֱאמו ָנה  ,ֵאזו  ֵאזו 

 ".ֲחָלָציו

 

ד(וכך כותב הרמב"ם   יא  ם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות  א  :)שם 

וילחם  לילך בה,  ישראל  ויכוף את כל  פה,  ושבעל  כפי התורה שבכתב  כדוד אביו, 

הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח וניצח את כל האומות   -מלחמות ה'  

 הרי זה משיח בודאי.   -שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי ישראל 

 

מדרש כי עוד מששת ימי בראשית, צפה הקב"ה בדורו של משיח ובמעשיו,  אומר ה 

וגנז את אורו של משיח תחת כסא הכבוד. אמר השטן לפני הקב"ה: רבונו של עולם, 

למי? אמר לו: למלך המשיח, שעתיד להחזירך    -האור שגנזת תחת כסא הכבוד שלך  

הראהו   עולם,  של  רבונו  השטן:  אמר  פנים.  בבושת  הקב"ה: ולהכלימך  לו  אמר  לי! 

בוא וראה אותו. כיון שראה השטן את אורו של המשיח, נזדעזע ונפל על פניו. אמר:  

בגהינם! באותה   עובדי אלילים  ַרי  שָּ ואת כל  זהו משיח שעתיד להפיל אותי  בודאי 

זה   הוא  מי  עולם,  של  רבונו  לפניו:  האלילים, אמרו  עובדי  והזדעזעו  התרגשו  שעה 

נופלים בידו, מה   -ו שמו ומה טיבו? אמר להם הקב"ה: אפרים, משיח צדקי  שאנו 

שמו, שהוא יגביה קומת אנשי דורו ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו, ואין כל אומה  

 ולשון יכולים לעמוד בפניו, וכל אויביו וצריו נבהלים ובורחים מלפניו. 

 

אמרו רבותינו, בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על הגג של בית המקדש והוא  

אתם  אין  ואם  גאולתכם!  זמן  הגיע  ענוים  להם:  ואומר  לישראל  להם  משמיע 

י":  (אפסוק  פרק ס    ישעיה) ראו באורי שזרח עליכם, שנאמר  -מאמינים   י  קו מִׁ רִׁ י  או  ֵרְך    ָבא  כ ִׁ או 

ד  ְך ָזָרח ה'ו ְכבו   פסיקתא רבתי פרשה לז סימן ב( ). "ָעַליִׁ

 

 קיבוץ גלויות 

כאשר יבוא המשיח, יקבץ ה' את כל היהודים הנמצאים בארצות ובגלויות השונות,  

בתורה  כפי שנאמר  ישראל,  ארץ  ג  דברים)  ויביאם אל  ב"  : (ל  ָ בו ְתךָ   ֶאת  ֱאל ֶהיךָ   ה'  ְוש   ש ְ

ֲחֶמךָ  ְצָך  ,ְורִׁ ב ֶ ב ְוקִׁ ָ לְוש  כ ָ יְצָך  מִׁ ר ֱהפִׁ ֶ ים ֲאש  הה' ָהַעמ ִׁ ָ מ  ָ     ."ֱאל ֶהיָך ש 

 

המשיח,  למלך  דורונות  להביא  העולם  אומות  עתידים  סימון:  בר  יהודה  רבי  אמר 

וכיון שהם באים אצל מלך המשיח, הוא אומר להם: יש ביניכם יהודים שהבאתם לי  

ה למלך  כדורון  ישראל  את  המלכים  יביאו  ואז  אלי!  אותם  הביאו  משיח. מהגולה? 

ישראל   ואחד מעם  כי כל אחד  ברכיה,  רבי  הגויים בדרך של    -אמר  יביאו אותו 

והזקנים  ומצבו.  גילו  לפי  ביותר  לו  הנוחה  ובצורה  ביותר,  לו  הראוי  באופן  כבוד, 

משי,    -המופלגים   של  כרים  בהם  ומציעים  ערסלים,  כמין  הגויים  להם  עושים 

 ם. וטוענים אותם על כתפיהם, וסומכים אותם בידיה
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, ללא כל דרכם של כל אותם יהודים שמתקבצים לארץ ישראל תהיה ניסית ומיוחדת

שמתאר  כפי  וטרחה  יי)הנביא    צער  מט  ְרָעבו    ל א":  יב( -שעיה  ְול א  ְול א  יִׁ ְצָמאו   ָרב   יִׁ ָ ש  ם  ַיכ ֵ

ֶמש   ָ י  ,ָוש  ְינַ   כ ִׁ ו ֵעי    ְוַעל  ,ֲהֵגםְמַרֲחָמם  םַמב  ָכל  ַמיִׁ י  ְמת ִׁ ְוש ַ ֶרְך    ְיַנֲהֵלם:  ַלד ָ יתיישרו[  ָהַרי  ]ההרים 

ַתי ְיֻרמו ן ל  נ ֵה :]הבקעות יוגבהו[  ו ְמסִׁ ק ָיבאו    הִׁ ֶה ֵמָרחו  נ ֵה  ,ֵאל  י ָם  ְוהִׁ ן ו מִׁ פו  צ ָ ֶה מִׁ ֶה    ,ֵאל   ֵמֶאֶרץְוֵאל 

ים  ינִׁ  ".סִׁ

 

וכיצד  ונבלעו ברבלתה.  לגלות  ישראל שהלכו  יש חלק מעם  כי  עוד אומר המדרש, 

יביא אותם ה' אל ארץ ישראל? הקב"ה עושה להם מחילות מחילות באדמה, והם 

הולכים בהם עד שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים, והקב"ה עומד עליו והוא  

הנביא   זכריה  שאמר  כמו  מתוכו,  עולים  והם  ד  זכריה)נבקע,  י ֹום "  :(יד  ב ַ יו  ַרְגלָּ ְמדו     ְועָּ

ר ַעל  ַההו א ַעל לַ   ַהר ַהז ֵיִתים ֲאש ֶ ֵני ְירו ש ָּ ְ ֶדםיִ פ  ה   ֵמֶחְציוֹ   ַהז ֵיִתים  ַהרְוִנְבַקע    ,ם ִמק ֶ חָּ   ִמְזרָּ

ה ְמאֹ  דֹולָּ ה ג ֵיא ג ְ ָּ מ  יָּ  ...". ד וָּ

 

 תחיית המתים 

המשיח, יהיה נס "תחיית  אחד הניסים היותר גדולים ומפליאים שיתרחשו עם ביאת  

המתים". הקב"ה יחיה את המתים שוכני עפר, שמימות אדם הראשון ועד אז. הפלא 

גוף  גופות המתים מחדש, אלא יקים את אותו  הגדול הוא שהקב"ה לא יברא את 

ישוב ויקבל    -עצמו, שנהפך כבר לעפר! אותו גוף שכבר נרקב כליל וכלה כל בשרו  

 חיות מחודשת. 
 

ות של מתים אשר קברם נחרש, והרוח נשאה את עפרם לכל עבר, או והנה יש גופ 

שהושלכו הרבה מתים יחד לתוך בור או לירכתי מערה, ודמים בדמים נגעו ביום הרג 

רב וכובד מלחמה. וכמה וכמה היו מאכל לעוף השמים ולחיות הארץ ולדגי הים, וכן  

מי   -די שחת. ומעתה  כל כיוצא בהם מקרים ממקרים שונים שבאו לשוכני עפר וליור

חלקי  ולקבץ  הללו,  העפר  חלקיקי  כל  את  ולמדוד  ולשקול  לאסוף  שיוכל  זה  הוא 

 העפר של כל גוף וגוף בפני עצמו? 

 

לו זרוע עם גבורה, לברור ולאסוף ולקבץ את כל   -רק המושל בגבורתו בכל העולם  

ע קצוות  חלקי העפר, של גוף זה לבד, ושל גוף זה לבד, גם אם יהיו מפוזרים בארב

הארץ או בין שיני אריות. ולא עוד אלא שמחזיר הקב"ה את אותו עפר של כל אבר 

לאותו אבר עצמו, והיינו חלקי העפר הבאים מן העין יחזיר אותם לעין, חלקי עפר 

והידים    -האוזניים   והרגליים    -לאוזניים,  למקומו   -לידים,  חלקיק  כל  לרגליים, 

 המדויק בגוף!!! 

 

וראה בוא  הללו,  ומעתה,  העפר  חלקיקי  מיליירדי  כל  את  למנות  יוכל  אשר  מיהו   ,

ומיהו שיוכל לסדר ולהעריך כל החלקיקים במצבם ובמקומם הראשון?! ואם יתבונן  

האדם בזה, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויראה ורעד יבוא בו מאימת מלך איום ונורא, 

הנפלאה, והגבורה  והיכולת  הכח  לו  אשר  ועזוז,  אמיץ  וחזק,  ותעצומות   גבור  עוז 

 כאלה, יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד אמן. 
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 גלגול מחילות 

ַמר    ה כ ֹ "  :(מב ה  ישעיה) אולם אין הקב"ה מחיה את המתים, אלא בארץ ישראל! שנאמר: אָּ

ֵאל   ה  ֵתן נֹ   ה'...הָּ מָּ ם   ְנש ָּ עָּ ה    ְלִכים ַלֹהְורו ַח    ָעֶליהָ   לָּ ישראל[  ב ָ הצדיקים  ]בארץ  כן  ". אם 

 -לארץ, כגון משה ואהרון ושאר כל הצדיקים שבארבע פינות העולם  שנקברו בחוץ  

 היאך חיים ובאים לעולם הבא?

 

אלא שבשעת תחיית המתים הקדוש ברוך הוא יורד משמי השמים העליונים, ויושב  

בראתי   לא  בני,  להם:  ואומר  השרת  למלאכי  הקב"ה  וקורא  בירושלים,  כסאו  על 

כדי שתעשו   זו,  שעה  בשביל  לו מלאכי השרת  אתכם אלא  רוח! משיבים  קורת  לי 

משיב   רוצה!  שאתה  דבר  בכל  לפניך  נעמוד  הננו  העולמים,  רבון  לפניו:  ואומרים 

כנפות  ארבע  את  והגביהו  העולם,  רוחות  בארבע  שטטו  לכו  להם:  ואומר  הקב"ה 

הארץ, ועשו מחילות מחילות בקרקע הארץ לכל צדיק וצדיק שבחוצה לארץ, עד ארץ 

 לי כל צדיק וצדיק, ויבואו לארץ ישראל ואני מחיה אותם! ישראל, והביאו  

 

וגדוד,  גדוד  וכל  ושר,  שר  וכל  ושרף,  שרף  וכל  ומלאך,  מלאך  כל  הולכים  מיד 

את  וינערו  הארץ,  כנפות  ארבע  את  ומגביהים  העולם,  רוחות  בארבע  ומשוטטים 

 הרשעים מן הארץ, ואחר זה עושים מחילות מחילות בקרקע הארץ בשביל כל צדיק 

הקב"ה   אצל  ישראל  לארץ  מחילות  בתוך  אותם  ומביאים  לארץ,  שבחוצה  וצדיק 

 לירושלים, והקב"ה עומד בעצמו ומחיה אותם ומעמיד אותם על רגליהם. 

 

נוטל הקב"ה שופר גדול בידו ותוקע בו, וקולו    לעולם הבא?  וכיצד מחיה ה' את המתים

שניה  בתקיעה  רועש,  כולו  העולם  ראשונה  בתקיעה  סופו.  ועד  העולם  מסוף  הולך 

העפר מתפרד, בתקיעה שלישית עצמותיהם של הצדיקים מתקבצים, בתקיעה רביעית 

רוחות  ששית  בתקיעה  מתקרמים,  עורותיהם  חמישית  בתקיעה  מתחממים,  אבריהם 

נכ בלבושיהם!  ונשמות  רגליהם  על  ועומדים  חיים  שביעית  בתקיעה  לגופיהם,  נסות 

 והצדיקים יקומו בכמה לבושים שריחם הולך מסוף העולם ועד סופו כריח גן עדן! 

 

 בניית בית המקדש 

עם ביאת המשיח, יבנה לנו הקב"ה את בית המקדש השלישי, אשר יעמוד על מכונו  

להשראת השכינה בעם ישראל, ולהשפעת  ולא יחרב לעולם. בית המקדש יהיה המקור 

ים" השפע הרוחני לעולם כולו, כפי שאומר הנביא ישעיה: מִׁ ית ַהי ָ ַאֲחרִׁ ן  ,ְוָהָיה ב ְ ְהֶיה  ָנכו   יִׁ

ית  ַהר ראש    ה'  ב ֵ ת  ב ְ ָבעו  ג ְ א מִׁ ָ ש   ים ְונִׁ ל  ,ֶהָהרִׁ יִׁ   ְוָנֲהרו  ֵאָליו כ ָ ו  ים ְוָאְמרו     ְוָהְלכו  ם:  ַהג  ים ַרב ִׁ ַעמ ִׁ

וְ  ית    ֶאל  ה'  ַהר  ַנֲעֶלה ֶאלְלכו   א  ְוי    ,ַיֲעקב  ֱאל ֵהיב ֵ ב ְ ְוֵנְלָכה  ָרָכיו  ד ְ ֵצא    ,ְרח ָתיוֵרנו  מִׁ ֵ ן ת  י ו  צ ִׁ י מִׁ כ ִׁ

ָרה ו ְדַבר לָ ה'  תו  ָ ירו ש      )ישעיה ב ב ג(. "םיִׁ מִׁ

 

רביא ל  : יוחנן  מר  המשל  בדרך  אדם  אחד    בלילה. מהלך    ,הנר  את  לו   והדליק בא 

מכאן ואילך איני ממתין אלא   : אמר  . כבהשוב  ו  , הנר  את  לו   והדליק   ר אחובא    . וכבה

  -  ]במשכן[  עשינו לך מנורה בימי משה  :"ההקב כך אמרו ישראל לפני    !לאורו של בקר 
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שלמה   בימי  המקדש[ וכבתה,  ממתיני הוכבת  -  ]בבית  אנו  אין  ואילך  מכאן  אלא    ם, 

 (תצט סימןס  פרק)ילקוט שמעוני ישעיה  ! לאורך

 

המקדש:   בית  בשערי  שיתרחש  נפלא  נס  על  התנבא  יחזקאל   ה'... ָאַמר    ה כ   "הנביא 

ַער ַ ית  ֶהָחֵצר   ש  ימִׁ נִׁ ת  ַהפ     ַהפ ְ ב ָ ַ ם ַהש   ה ו ְביו  ֲעש ֶ ַ ת ְיֵמי ַהמ  ֶ ש  ֵ ְהֶיה ָסגו ר ש  ים יִׁ ֵתחַ ֶנה ָקדִׁ ָ פ  ם    יִׁ ו ְביו 

ֵתחַ  ָ פ  ]לאחר חורבן בית  שטבעו בארץ  רבי אליעזר אומר: השערים    -  ( מו א  יחזקאל)  "ַהח ֶדש  יִׁ

עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו, ושער החצר הפנימית הפונה  המקדש[  

נפתחים מאליהם,   -לצד מזרח   וביום השבת שעריו  יהיה סגור,  ימי השבוע  בששת 

ויודעים כל העם שבא יום השבת! וכן בראש חודש יהיו ישראל עומדים ורואים את 

יהן, ויודעים שבאותה שעה עלתה הלבנה, ומחדשים את החודש  הדלתות נפתחות מאל 

 בעולמות העליונים. 

 

 גבולות העולם ישתנו

י"  :(יב כ  דברים)נאמר בתורה   ֻבְלךָּ   ֱאלֶֹהיךָּ ֶאתה'    ַיְרִחיב  כ ִ כיצד יתכן שהקב"ה ירחיב    -  "ג ְ

את ארץ ישראל? אמר רבי יצחק: דומה ארץ ישראל למגילה, שכאשר היא מגולגלת  

יודעים את מידותיה.    -אין אדם יודע כמה אורכה וכמה רוחבה, ורק כשהיא נפתחת  

ל "  : (מ ד  ישעיה)כל רובה הרים וגבעות, ויישר אותה הקב"ה שנאמר    -כך ארץ ישראל     כ ָ

יא א  ג ֶ ש ֵ נ ָ לו    ְוָכל  ,יִׁ ָ פ  ש ְ יִׁ ְבָעה  ְוגִׁ ֶהָעק    ,ַהר  ְקָעהְוָהָיה  ְלבִׁ ים  ְוָהְרָכסִׁ ר  ו  יש  ְלמִׁ אותה שעה   -  "ב 

 ידעו כולם את מידותיה האמיתיות. 

 

 לשערי   מגעתעתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא    אמר רבי יוחנן:

י":  (ג נד)ישעיה  מר לקיים מה שנא  אליה,יות באות ווגל ,דמשק ין כ ִׁ מ   ָימִׁ י אלו ש ְ ְפרצִׁ  ".ת ִׁ

 

לַ "עוד נאמר:  ָ ירו ש  ְקְראו  לִׁ יא יִׁ ֵעת ַההִׁ א יִׁ ב ָ ֵ ס  ְקו ו   ה',ם כ ִׁ ם ָכל ֵאֶליהָ  ְונִׁ יִׁ כל   - (ג יז ירמיה) ..."ַהג ו 

הגויים יתאספו בירושלים כדי לזכות לשאוב ממנה קדושה והשראת שכינה.  שאל  

רבי אלעזר בן עזריה את רבי אלעזר המודעי: וכי יכולה ירושלים להיות מכילה את  

הרחיבי,   "האריכי,  לירושלים:  לה  לומר  הקב"ה  עתיד  לו:  השיב  בקרבה?  הגויים  כל 

 קבלי אוכלוסיך, הרחיבי מקום אהלך!" 

 

פרסאות  אמ שלושה  ירושלים  את  להגביה  הקב"ה  עתיד  יוחנן:  רבי   ק"מ[   12-]כר 

שנאמר ולא!  לא  לעלות?  צער  יש  ושמא  ח  ישעיה) למעלה.  י"  :(ס  עו ֶפיָנה   מִׁ ת ְ ָעב  כ ָ ֶה  ֵאל 

ים נִׁ מלמד שהקב"ה עושה לצדיקים כנפיים כיונה ויוכלו לעלות   -  "ֵתיֶהםֲאֻרב     ֶאל  ְוַכי ו 

 לאן שירצו. 

 

 רגלים פעמי 

לפני הקב"ה:   ישראל  י"אמרו  חָּ ְלֵאל  ֵלאלִֹהים  י  ַנְפש ִ ה  ְמאָּ ַתי  !צָּ בֹוא   מָּ ֶאה  אָּ ֵני    ְוֵארָּ ְ פ 

של עולם, אימתי אתה מחזיר לנו את הכבוד שהיה לנו, שהיינו עולים   ? רבונוֱאלִֹהים

לבית המקדש בשלושת הרגלים ורואים את השכינה? אמר להם הקב"ה: בני! בעבר  
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בכל  עולים  להיות  עתידים  אתם  הקץ  כשיגיע  בשנה,  פעמים  שלוש  עולים  הייתם 

יָּה מִ "   :(סו כג  ישעיה)חודש וחודש, ובכל שבת ושבת! שנאמר   יְוהָּ וֹ   ֹחֶדש    ד ֵ ְדש  חָּ ת    ב ְ ב ָּ י ש ַ ִמד ֵ ו 

ל  בֹוא כָּ ֹו יָּ ת  ב ַ ש ַ ַני ב ְ ֲחֹות ְלפָּ ַ ת  ר ְלִהש ְ ש ָּ ַמר    ,ב ָּ  ה'". אָּ

 

והיאך אפשר שיבוא כל אחד לירושלים בכל חודש ובכל שבת? והלוא אמר רבי לוי, 

ישראל   וארץ  ישראל,  כארץ  ולהיות  להתרחב  ירושלים  כולו,    -עתידה  העולם  ככל 

ואם כן כיצד יבואו עם ישראל ממרחקים כה גדולים אל בית המקדש בראש חודש  

אותם   ומביאים  אותם  וטוענים  באים  שהעננים  המדרש  אומר  אלא  ובשבת? 

אותם  מביאים  בשבת  חודש  ראש  וכשחל  בבקר.  שם  מתפללים  והם  לירושלים, 

 העננים פעמיים, בבוקר בהשכמה לתפילת שחרית, ופעם שניה במנחה. 

 

 רוחני   שפע

שהתנבאו   כפי  שיעור,  לאין  תעלה  כולו  העולם  של  הרוחנית  הרמה  המשיח  בימות 

נ ֵה" הנביאים:   ים  הִׁ ים  ָימִׁ אִׁ ָאֶרץ  ...  ה'ְנֻאם    ב ָ ב ָ ָרָעב  י  ַלְחת ִׁ ש ְ ֶֶחם  ל א  ,ְוהִׁ ַלל  ָצָמא    ְול א  ,ָרָעב 

ם יִׁ ַ ם    ,ַלמ  י אִׁ מעַ כ ִׁ ש ְ ְבֵרי    לִׁ י".  (יא  ח  )עמוס  ה'"ֵאת ד ִׁ ים    ְך ֶאלֶאְהפ   ָאז    כ ִׁ ָפהַעמ ִׁ ְקר    ,ְברו ָרה  ש ָ א לִׁ

ם   ֵ ש  ָם ב ְ ֶכם ֶאָחד  ה' ֻכל  ָכל  ָיֵרעו  ְול א  ל א"  . (ט  ג  צפניה)  "ְלָעְבדו  ש ְ יתו  ב ְ חִׁ י  ַיש ְ י  , ַהר ָקְדש ִׁ   ָמְלָאה   כ ִׁ

ָעה ֶאת ָהָאֶרץ ים  ה' ד ֵ ם ְמַכס ִׁ ם ַלי ָ יִׁ ַ מ   . (ט יא ישעיה) "כ ַ

 

  שמות )אמר הקב"ה: בעולם הזה על שהיו רואים את כבודי היו כלים ואובדים, שנאמר  

י  : "(לג כ י  ִיְרַאִני   לֹא כ ִ חָּ ם וָּ דָּ אָּ ". אבל לעתיד לבוא כשאחזיר שכינתי לציון, אני נגלה הָּ

י"  :(נב ח  ישעיה)בכבודי על כל ישראל והם רואים אותי וחיים לעולם! שנאמר   ַעִין   ַעִין  כ ִ   ב ְ

ו ב ִיְרא ש   . )תנחומא פרשת במדבר סימן יז(" ִצי ֹון ה' ו  ב ְ

 

 -אמר רבי שמעון בשם רבי סימון החסיד: בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים  

האם התאנה אומרת משהו?! אבל לעתיד לבוא אדם הולך ללקוט תאנה בשבת והיא  

 )מדרש שוחר טוב מזמור מג(צורחת "שבת היא!" 

 

אותה,  שוכחים  לפיכך  ודם,  תורה מבשר  לומדים  ישראל  הזה  בעולם  הקב"ה:  אמר 

למדים  ישראל  אין  לבוא  לעתיד  אבל  עובר.  לימודו  כך  עובר,  ודם  שבשר  שכשם 

תורה אלא מפיו של הקב"ה, וכשם שהקב"ה חי וקיים לעולם, כך מה שלמדים ממנו 

 . ילקוט ישעיה תעט()אינם שוכחים לעולם  

 

 שפע גשמי 

שפע הרוחני העצום, יתלווה גם שפע גשמי גדול, אשר נועד לספק לישראל את אל ה

התנאים הטובים ביותר ללימוד התורה ולעבודת ה' בהשקט ובשלוה, ללא כל טרדה  

 וטורח. וכך אמרו חז"ל: 

 

 "  ]בגדי משי[ וכלי מילת  ]מיני מאפה משובחים["עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות  -
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יג  - נותר אלא לקטוף מהם מאכלים ובגדים  ולישראל לא  דלו מוכנים על העצים, 

 כרצונם ולקחת. 

 

אפילו אילנות הסרק שבארץ ישראל יתברכו, ולא יהיה אילן שאינו מוציא פירות   -

 לפחות בכמות של משא שתי אתונות. 

 

 בהר, בשפלה ובעמק.   -לכל אחד ואחד מעם ישראל יהיו סוגים רבים של שדות  -

 

: עתידים תחומי ירושלים להיות מלאים אבנים טובות ומרגליות,  אמר רבי בנימין   -

וכל ישראל באים ונוטלים מהם כרצונם. בעולם הזה ישראל גודרים גדרות ועושים 

גבולות באבנים ובצרורות, אבל לעתיד לבוא גודרים ועושים גבולות באבנים טובות  

ל " : (נד יב ישעיה)ובמרגליות, שנאמר   )ילקוט יחזקאל שפג(. " ֵחֶפץ  ְלַאְבֵני  בו ֵלךְ ג ְ  ְוכָּ

 

יהיו החיטים מתחככות זו בזו מרוב גודלן, ונושרת הסולת שלהן בארץ, ואתה בא    -

 )ספרי, האזינו פיסקא שטו( ונוטל ממנה כדי פרנסתך.  

 

ב  ְוַדם "  - ה   ֵענָּ ֶ ת  ש ְ ֶמר  ת ִ א  שלא יהיו יגעים לא לבצור את הענבים ול   -  (לב יד  דברים)  " חָּ

יוצא ממנו כמו   והיין  ומעמידו בפינה,  לדורכם, אלא אתה מביא בעגלה ענב אחד 

 )ספרי, האזינו פיסקא שיז( מתוך חבית. 

 

 מקיאם הים אל חופי יפו.  -כל הספינות וכל כלי החמדה שאבדו בים הגדול  -

 

 מצב מדיני מזהיר 

ָתם "  :(ד)ישעיה ב    בימות המשיח, שלום ושלוה ישררו בעולם, כמאמר הנביא תו  ַחְרבו  ת ְ ְוכִׁ

ים ת ִׁ ת  ]ישברו את החרבות ויעשו מהם אתי חפירה[  ְלאִׁ ֵתיֶהם ְלַמְזֵמרו  יתו  ]ומן החניתות יעשו    ַוֲחנִׁ

ֶאל  ל א  כלי קצירה[ י  גו  א  ָ ש   ֶחֶרב  יִׁ י  ו  ד    ְול א  ,ג  עו  ְלְמדו   ְלָחָמהיִׁ אפילו בין בעלי החיים  ".  מִׁ

ם"  :(ו)ישעיה יא    ישרור שלום, שנאמר ם   ְוָגר ְזֵאב עִׁ ֶבש  ְוָנֵמר עִׁ יא   כ ֶ יר ו ְמרִׁ ץ ְוֵעֶגל ו ְכפִׁ ְרב ָ י יִׁ דִׁ ג ְ

ו ם נ   ןָקט  ְוַנַער  ,ַיְחד ָ  ...".ֵהג ב ָ

 

כבודם של ישראל יגדל לאין שיעור בעיני אומות העולם, עד שאפילו גדולי וחשובי 

מישראל   קטן  יראו  כאשר  העולם,  יתברך!   -אומות  ה'  לכבוד  לפניו  לכרוע  יתאוו 
]לשם המחשה נתאר לעצמנו שהנשיא קלינטון יתאווה וישתוקק להשתחוות לילדים קטנים החוזרים  

ת העולם ויפלו על פניהם לפני המלך המשיח ולפני  יבואו כל אומו  מן התלמוד תורה[.

מצות  שקיים  מישראל  אחד  וכל  לעבדים!  לישראל  לך  נהיה  ויאמרו:  ישראל,  עם 

 עבדים!  2,800ציצית, יהיו לו 

 

 שכר טוב לצדיקים 

רבי יונה בשם רבי סימון בר זבדי אמר: כל שלוה שאדם רואה בעולם הזה, הבל  
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הבא!   עולם  לפני שלוותו של  א()הוא  סימן  ב  קהלת  של .  מדרש  מתן שכרן  כולם  וכשיראו 

 רבה שמות ל כד(  )מדרש! מצוות לעתיד לבוא, יהיו תמהים מגודל השכר העצום

 

ישראל    כל  ומתקבצים  המשיח,  ואת  הנביא  אליהו  את  הקב"ה  מביא  לבוא  לעתיד 

שעה  באותה  שם.  הגויים  כל  ונקבצים  יהושפט,  עמק  אותם אל  ומוליכים  לפניהם, 

מביא הקב"ה את אלילי העבודה זרה ונותן בהם רוח ונשמה, ואומר: יעברו על גשר 

מתייר ישראל  ומיד  לגהינם.  ונופלים  ועוברים,  רבש"ע,  גהינם!  לפניו:  ואומרים  אים 

אלו   עם  עשית  לו:   -שמא כאשר  אומרים  מי אתם?  אומר להם:  עמנו?  תעשה  כך 

האבות   באים  מיד  כך?  על  מעיד  מי  להם:  אומר  ישראל!  ונחלתך  עמך  אנחנו 

הקדושים להעיד על ישראל שהם עמו ונחלתו. באותה שעה מביא הקב"ה את התורה 

ראל מסוף העולם ועד סופו. אומר גבריאל לפני  ומניחה בחיקו, ומבהיק זיון של יש

שעה  באותה  ישראל.  של  בטובתן  ויראו  האלילים  עובדי  יבואו  רבש"ע,  הקב"ה: 

נפתחת גהינם ויוצאים כל עובדי האלילים ורואים בטובתם של ישראל, ונופלים על  

ביותר   אותם  שאוהב  זו  אומה  נאה  כמה  זה,  אדון  נאה  כמה  ואומרים:   -פניהם 

שככה לו! ומיד מתביישים ושבים לגהינם. וצדיקים יושבים בתוך גן עדן,    אשרי העם 

פי   אותו  ומכפיל  לצדיקים,  הגנוז  האור  את  ומביא  בראשם  הקב"ה  .  343ויושב 

זה! שנאמר   לאור  היינו מצפים  רבש"ע,  הצדיקים:  ג  תהלים)אומרים  ה"  :(מב  ְמאָּ י   צָּ  ַנְפש ִ

י  ֵלאלִֹהים  אֶ  !ְלֵאל חָּ בֹוא ְוֵארָּ ַתי אָּ ֵני ֱאלִֹהיםמָּ ְ  ?!". ה פ 

 

אמר רבה אמר רבי יוחנן: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו 

פורס   העור  ואת שיירי  לצדיקים.  לעשות סוכה  עתיד  ומעורו של הלויתן  לויתן.  של 

 . )בבא בתרא עה ע"א(הקב"ה על חומות ירושלים, וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו 

 

תנא דבי אליהו: כבוד ועוז לצדיקים לעתיד לבוא, כיצד? הקב"ה יושב בבית המדרש 

שלו, וצדיקי עולם יושבים לפניו, ולכל אחד ואחד נותנים לו מאור פנים לפי התורה 

"אשריהם  ואומרים:  בלבם  ובוכים  לישראל  סביב  עומדים  השרת  ומלאכי  בו,  שיש 

לף והלך לו, ועכשיו כל אותה הטובה  ישראל, שכל הצער והעינוי והלחץ שהיה להם ח

 )תנא דבי אליהו רבא פרק ה(והגדולה יש להם". 

 

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה,  

 עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".
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   מגילת איכה 
 

בתקופת בית המקדש הראשון, בזמן מלכותו של המלך יהויקים, אשר חטא והחטיא  

את ישראל, היה מצבם של עם ישראל חמור מאוד, וגזירת החורבן הלכה והתקרבה. 

חס הקב"ה על עם ישראל ורצה לתת להם איתות אזהרה ברור על מצבם הקשה,  

ה' ירמיהו הנביא ואמר    כדי שייטיבו את מעשיהם ובכך תבוטל הגזירה. לכן ציוה על

לו(לו   ת   ַקח"  :)ירמיהו  ַ ְמִגל  ל  ְלךָּ  כ ָּ ֵאת  ֵאֶליהָּ   ָּ ַתְבת  ְוכָּ ר  ֵסֶפר  ֲאש ֶ ִרים  בָּ ֵאֶליךָּ   ַהד ְ י  ְרת ִ ב ַ ... ד ִ

ל ה ֵאת כ ָּ ית ְיהו דָּ ְמעו  ב ֵ ַלי ִיש ְ ֶהם  או  ֹות לָּ ב ַלֲעש  נִכי ֹחש ֵ ר אָּ ה ֲאש ֶ עָּ רָּ ו בו  ִאיש    , הָּ ש  ְלַמַען יָּ

ם אתָּ ָּ ְלַחט  ו  ם  ַלֲעֹונָּ י  ַלְחת ִ ְוסָּ ה  עָּ רָּ הָּ ֹו  ְרכ  נריה  ִמד ַ בן  לברוך  הנביא  ירמיהו  קרא  מיד   ."

הסופר, וביקש ממנו לכתוב את כל הדברים שאמר לו ה'. לאחר שנכתבה המגילה 

די הורה ירמיהו לברוך לכנס את כל העם ליום צום ולהשמיע בפניהם את המגילה, כ

ליהויקים  החמישית  בשנה  ואכן  ה'.  לפני  תחינתם  ותיפול  לתשובה  לבם  שיתעורר 

ערי   מכל  רב  עם  ועוד  ירושלים  תושבי  כל  את  וקיבצו  צום  קראו  כסלו  בחודש 

 ישראל, וברוך הסופר השמיע באוזניהם את המגילה. 

 

היה איש ששמו מכיהו בן גמריהו, כששמע את המגילה הלך לשרי המלך וסיפר להם 

אשר שמע. מיד שלחו שליח לברוך שיבוא ויקרא את הדברים שוב גם בפניהם.   את

בשמוע שרי המלך את דברי המגילה פחדו מאוד. הם אמרו לברוך שברצונם לספר  

זאת למלך, ולכן כדאי שהוא וירמיהו ילכו להסתתר מבעוד מועד מפני זעם המלך. 

התחיל  יהויקים  המגילה.  דברי  את  למלך  ואמרו  השרים  ראשון   באו  פסוק  לקרוא 

'איכה ישבה בדד', אמר מה איכפת לי, העיקר שאני עדיין מלך. 'בכה תבכה בלילה' 

  -ואני עדיין מלך. 'דרכי ציון אבלות'    -אבל אני עדיין מלך. 'גלתה יהודה מעוני'  -

צריה   שאם  הבין  לראש',  צריה  'היו  החמישי  לפסוק  כשהגיע  אך  מלך.  אני  אבל 

מלך, כעס מאוד וקרע את המגילה והשליכה לתוך התנור לראש, אז הוא לא יהיה  

ירמיהו   על  ורוגז  קצף  הפורענות, התמלא  מדברי  לתשובה  להתעורר  במקום  הבוער. 

וברוך כבר הסתתרו. ואז היה דבר ה'  ירמיהו  וציוה לאוסרם, אולם כאמור  וברוך, 

הי והיא  נוספות,  קשות  נבואות  בתוספת  שנית,  המגילה  את  לכתוב  ירמיהו  א  אל 

 מגילת איכה. זוהי דעה אחת בחז"ל. 

 

"מגילת  ואילו  יהויקים היא מגילה אחרת,  המגילה ששרף  כי אותה  דעה  יש  אולם 

איכה" נכתבה על ידי ירמיהו לאחר החורבן כדי לעורר את לב העם, שלא נראה את  

 הגלות כדבר מורגל, אלא החי יתן אל לבו. 

 

ף בי"ת, לרמוז בזה על ישראל ראשי הפסוקים של המגילה כתובים לפי סדר האל"

 שעברו על התורה שנכתבה בעשרים ושתיים אותיות. 

 

ליאוש,  ניפול  שלא  כדי  באב,  בתשעה  שנה  בכל  המגילה  לקרוא את  חכמים  תקנו 

ובגאולה השלימה, במהרה  בביאת המשיח  ישראל את האמונה  בלב  להשריש  וכדי 

 בימינו אמן. 
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 מגילת איכה   

 פרק א

ָבָדד    א ָבה  ָיש ְ שוממה  ֵאיָכה  ישבה  ָעם  היאך  י  תִׁ ַרב ָ יר  רב  ָהעִׁ בעם  המרובה  ָהְיָתה  העיר 

ַאְלָמָנה   ם  ,  כאשה גלמודה שבעלה הלך לארץ רחוקהכ ְ יִׁ י ַבג ו  תִׁ העיר המתרברבת ומתגאה על  ַרב ָ

ת  הגויים   ינו  דִׁ מ ְ י ב ַ ָרתִׁ כו     ב:  נהייתה כבושה ומשועבדת  ָהְיָתה ָלַמס העיר השולטת במדינות  ש ָ ב ָ

ְגדו  ָבה  ָהיו    ל ֵרֶעיָה ב ָ ל א ֲהֶביָה, כ ָ כ ָ , ֵאין ָלה  ְמַנֵחם מִׁ ְמָעָתה  ַעל ֶלֱחָיה  ְיָלה ְודִׁ ַ ל  ה ב ַ ְבכ ֶ תִׁ

ים  ְלא ְיבִׁ עורף  ָלה   לה  היפנו  סמכה  שעליהם  הגויים  ו ֵמר   ג  : ידידיה  י  ֵמע נִׁ ְיהו ָדה  ְלָתה  ב ג ָ

הגוייםשהכבי  ֲעב ָדה  עליה  ם    דו  יִׁ ַבג ו  ָבה  ָיש ְ יא  ר ְדֶפיָה בגלות  הִׁ ל  כ ָ ַח,  ָמנו  ָמְצָאה  ל א 

ים  ָצרִׁ ין ַהמ ְ יגו ָה ב ֵ ִׁ ש   ן   ד:  האויבים הצליחו לתפוס אותה, כאשר היתה נתונה במיצר  הִׁ י ו  ְרֵכי צִׁ   ד ַ

לירושלים המובילות  ת    הדרכים  ֵעד  שוממות  ֲאֵבלו  מו  ֵאי  ב ָ י  לִׁ ב ְ עולמִׁ בהן  רגלים  אין  ל  י  כ ָ

ת  נ ו גו  תו ל ֶתיָה  ב ְ ים,  ֶנֱאָנחִׁ כ  ֲהֶניָה  ין,  ֵממִׁ ו  ש  ָעֶריָה  יגון  ש ְ :    עטופות  ָלה  ַמר  יא  ָהיו    הְוהִׁ

לו   הגויים הצוררים אותה נהיו חשובים  ָצֶריָה ְלראש    ָ י   האויבים שלה יושבים בשלוהא ְיֶביָה ש  כ ִׁ

ָגה    ְיה ָוה  ֶעיהָ   ה' עטף אותה ביגון   הו  ָ ש  ָלֶליָה    בגלל חטאיה,  ַעל ר ב פ ְ ָהְלכו     הילדים הרכיםעו 

ְפֵני ָצר   י לִׁ בִׁ ל ֲהָדָרה    ו:  נישבו על ידי האויבש ְ ן כ ָ י ו  ת צִׁ ב ַ , ָהיו  כבודם של ישראל ירד  ַוי ֵֵצא מִׁ

ְרֶעה   ים ל א ָמְצאו  מִׁ לִׁ ַאי ָ ֶריָה כ ְ יילים שלא מוצאים מרעה ואין  שריה נחלשו מרוב רעב, כמו אש ָ

ֵדף להם כח לרוץ  ְפֵני רו  ם   ז:  אין בכוחם לברוח מפני חולשתם  ַוי ְֵלכו  ְבל א כ ַח לִׁ ַליִׁ ָ ָזְכָרה ְירו ש 

בגלותו ישראל  ו ְמרו ֶדיָה    זכר עם  ָעְנָיה   והצערְיֵמי  ימי החורבן  ָהיו     את  ר  ֶ ֲאש  יָה  ַמֲחֻמד ֶ ל  כ 

יֵמי ֶקֶדם   , ָראו ָה לה בימים עברו  את הגדולה שהיתה  מִׁ ֵזר ָלה  ַיד ָצר ְוֵאין עו  ה  ב ְ ָ ְנפ ל ַעמ  ב ִׁ

הָ  ֶ ת  ב ַ ש ְ ֲחקו  ַעל מִׁ ים ש ָ ם   ח: הגויים שמחו על כך שהושבתה שמחתה ָצרִׁ ַליִׁ ָ ֵחְטא ָחְטָאה ְירו ש 

יָדה  ְלנִׁ ן  כ ֵ בגלות  ָהָיָתה    ַעל  ונדה  ֶדיָה  נעה  ְמַכב ְ ל  אותה  כ ָ שכיבדו  ילו הָ הגויים  ז ִׁ עכשיו    הִׁ

י ָראו  ֶעְרָוָתה     מזלזלים בה ר    קלונה וחרפתה כ ִׁ ב ָאחו  ָ ש  ָ יא ֶנֶאְנָחה ַות  ם הִׁ   ט : נרתעה לאחוריהג ַ

ו ֶליהָ  ש  יָתה    חטאיה גלויים וידועים  ֻטְמָאָתה  ב ְ בשעת החטא לא נתנה לב מה    ל א ָזְכָרה ַאֲחרִׁ

ים    יהיה באחריתה ָלאִׁ ֶרד פ ְ ֵ , ְרֵאה  אֵ כולם התפלאו על ירידתה  ַות  י   ְיה ָוהין ְמַנֵחם ָלה    ֶאת ָעְניִׁ

ֵיב    צערי יל או  ְגד ִׁ י הִׁ ַרש  ָצר    י:  האויב גדל וגבר עליכ ִׁ ָ ל  עמון ומואב פרשו ידיהם  ָידו  פ  ַעל כ ָ

יהָ  התורה  ַמֲחַמד ֶ ספרי  את  ָיב או     שרפו  ל א  יָתה  ו ִׁ צִׁ ר  ֶ ֲאש  ה   ָ ש  ְקד ָ מִׁ או   ב ָ ם  יִׁ גו  ָרֲאָתה  י  כ ִׁ

ָלְך   ָהל  ה    יא:  הם עשו זאת משום שכתוב בתורה: לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'ַבק ָ ָ ַעמ  ל  כ ָ

יֶהם ים ֶלֶחם, ָנְתנו  ַמֲחַמד ֵ ש ִׁ ים ְמַבק ְ א ֶכל  נתנו חפצים יקרים  ֶנֱאָנחִׁ יב    תמורת אוכל  ב ְ ְלָהש ִׁ

נפשם,  ָנֶפש   ֵלָלה    ְיה ָוהְרֵאה    כדי להשיב את  זו  י  יתִׁ ָהיִׁ י  כ ִׁ יָטה  אוכלְוַהב ִׁ  יב :  רדופה להשיג 

ֶדֶרְך   ל ע ְבֵרי  א ֲאֵליֶכם כ ָ ה ירושלים ואומרת לעוברי הדרכים: אתם לא סבלתם את מה  לו  פונָּ

י  שסבלתי אני ולא תוכלו להבין את צערי   ַמְכא בִׁ ב כ ְ ם ֵיש  ַמְכאו  יטו  ו ְראו  אִׁ אולם בהבטה  ַהב ִׁ

י  שאין דומה למכאובי    אחת תוכלו לראות ַלל לִׁ ר עו  ֶ ָגה  אשר נעשה לי  ֲאש  ר הו  ֶ אשר    ְיה ָוהֲאש 

ו   עטף אותי ה' ביגון   ן ַאפ  ם ֲחרו  יו  ַעְצמ ַתי    יג:  בעת שכעס על חטאיב ְ ַלח ֵאש  ב ְ ָ ם ש  רו  ָ מ  ה'  מִׁ

נ ָה  שלח אש בבתי המקדש   ְרד ֶ ירדה אותי ביסורים  ַוי ִׁ ת ְלַרְגַלי, ֱהש ִׁ ֶ ַרש  ֶרש  ָ י פ  ר, ְנָתַננִׁ י ָאחו  ַבנִׁ
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ָוה  ש   ם ד ָ ל ַהי ו  ָידו     יד:  חלושה ועצובהֵמָמה כ ָ ַעי ב ְ ָ ש  ַקד ע ל פ ְ ש ְ פשעי היו תמיד זכורים לפני  נִׁ

י    ה' ארִׁ ַצו ָ ְרגו  ָעלו  ַעל  ָ ת  ש ְ י  העוונות טיפסו ועלו ונכרכו סביב צוארי  יִׁ יל כ  חִׁ ְכש ִׁ נחלש כוחי  הִׁ

י ֲאד  יֵדי ל  ְנָתַננִׁ ָה   טו:  נתן אותי ה' ביד הגויים, עד שאינני יכולה לקום  א או ַכל קו ם ָני ב ִׁ ל  סִׁ

יַרי  רמס   ֵעד  את האנשים החזקים ָכל ַאב ִׁ י, ָקָרא ָעַלי מו  ְרב ִׁ קִׁ ה' זימן את היום המיועד  ֲאד ָני ב ְ

ת ְיהו ָדהלכך   ְבתו ַלת ב ַ ַרְך ֲאד ָני לִׁ ת ד ָ חו ָרי, ג ַ ב  ר ב ַ ש ְ יגה ולמרמס, כמו  ה' נתן אותנו להר  לִׁ

ם    טז:  שדורכים על הענבים בגת יִׁ ַ י י ְרָדה מ  י ֵעינִׁ ה ֵעינִׁ י ָ כִׁ י בו  ֶה ֲאנִׁ ,  עיני זולגות דמעותַעל ֵאל 

י  יב ַנְפש ִׁ י ְמַנֵחם ֵמש ִׁ נ ִׁ ֶ מ  י ָרַחק מִׁ ֵיב: אין מי שינחם אותי כ ִׁ י ָגַבר או  ים כ ִׁ ֵממִׁ ו   יז ָהיו  ָבַני ש 

ָיֶדיָה   ב ְ ן  י ו  צִׁ ה  ְרש ָ ֵ בצער  פ  ידיה  ה  פרסה  ו ָ צִׁ  , ָלה  ְמַנֵחם  ָצָריו   ְיה ָוהֵאין  יָביו  ְסבִׁ ְלַיֲעק ב 

ה  הצוררים יושבים סביב ישראל   בציווי ה' הגויים ד ָ ַלם ְלנִׁ ָ יֵניֶהם:    מורחקת ובזויהָהְיָתה ְירו ש  ב ֵ

יק הו א    יח י    כל מעשי ה' בצדק ובמשפט  ְיה ָוהַצד ִׁ ים  כ ִׁ ָהַעמ ִׁ ָכל  ָנא  ְמעו   י, ש ִׁ יתִׁ ָמרִׁ יהו   פִׁ

י:   בִׁ ֶ תו ל ַתי ו ַבחו ַרי ָהְלכו  ַבש   י, ב ְ י ַלְמַאֲהַבי    יטו ְראו  ַמְכא בִׁ לאותם שמראים עצמם  ָקָראתִׁ

י  כאוהבים   ו נִׁ מ  ה רִׁ ָ ָועו    רימו אותי ונהפכו לאויבים,ֵהמ  יר ג ָ עִׁ ו   מתו ברעבכ  ֲהַני ו ְזֵקַני ב ָ ְקש  י בִׁ   כ ִׁ

ם   ָ יבו  ֶאת ַנְפש  י ַצר   ְיה ָוהְרֵאה    כ:  בקשו אוכל להשיב את נפשם ולא מצאוא ֶכל ָלמו  ְוָיש ִׁ כ ִׁ

ֳחַמְרָמרו    ֵמַעי  י,  י    המעיים התכווצו מרעבלִׁ ְרב ִׁ קִׁ ב ְ י  ב ִׁ לִׁ ְך  ַ י    מרוב צערֶנְהפ  יתִׁ ָמרִׁ ָמרו   י  כי  כ ִׁ

ָלה ֶחרֶ  המריתי את פי ה' ועברתי על מצוותיו כ ְ חו ץ ש ִׁ ת חרב האויב משכלת והורגת  בחוץב מִׁ יִׁ ב ַ ב ַ

ֶות   ָ מ  ְמעו     כא:  ובתוך הבית יש אימת שדים ומזיקיםכ ַ ָ י,    הגוייםש  י ֵאין ְמַנֵחם לִׁ י ֶנֱאָנָחה ָאנִׁ כ ִׁ

יָת   ה ָעש ִׁ ָ י ַאת  כ ִׁ ו   ש  י ש ָ ָרָעתִׁ ְמעו   ָ ל א ְיַבי ש  ם ָקָראָת    שמחו על מה שעשית ליכ ָ ֵהֵבאָת יו 

ָכמ נִׁ  ְהיו   הגוייםי  ְויִׁ על  זעמך  שתשפוך  יום  יגיע  ְלָפֶניָך    כב:  הלואי  ָרָעָתם  ָכל  ב א  ָ יזכרו  ת 

לפניך י    חטאיהם  לִׁ  ָ ַלְלת  עו  ר  ֶ ֲאש  כ ַ ָלמו   ֵלל  לי  ְועו  כפי שעשית  י  עשה להם  כ ִׁ ָעי,  ָ ש  פ ְ ל  כ ָ ַעל 

י:  י ַדו ָ ב ִׁ ת ַאְנח ַתי ְולִׁ ו   ַרב 

 

 פרק ב 

ו  ֲאד ָני    א ַאפ  ב ְ יב  ָיעִׁ ם ֶאֶרץ  היאך החשיך ה' בכעסו  ֵאיָכה  ַמיִׁ ָ ש   יְך מִׁ לִׁ ש ְ ן, הִׁ י ו  ת צִׁ ב ַ ֶאת 

מרום המעלה אל שפל המדרגה   ָרֵאל  השליך  ש ְ יִׁ ְפֶאֶרת  בין  ת ִׁ לישראל  והכבוד שהיה  את הפאר 

ו   לא חמל על בית המקדש  ְול א ָזַכר ֲהד ם ַרְגָליו  האומות   ם ַאפ  יו  ַע    ב:  ם כעסוביוב ְ ל  כילה  ב ִׁ

ת   ְנאו  ל  כ ָ ֵאת  ָחַמל,  ְול א  נווה  ֲאד ָני  ישראל,  ַיֲעק ב  מלשון  ֶעְבָרתו  הבתים של עם  ב ְ   ָהַרס 

יַע ָלָאֶרץ    בכעסו ג ִׁ ְבְצֵרי ַבת ְיהו ָדה, הִׁ ֶריָה:  השפילם לארץ  מִׁ ֵל ַמְמָלָכה ְוש ָ ל  י   גחִׁ ֳחרִׁ ַדע ב ָ ג ָ

יִׁ קיצץ בחוזק כעסו  ַאף   ֶקֶרן  ָרֵאל  כ  ל  ינו   את כל כבודם של ישראל  ש ְ ְימִׁ ר  יב ָאחו  נמנע  ֵהש ִׁ

ֵיב    מלעזור להם ֵני או  פ ְ יב:  נגד האויב  מִׁ ֵאש  ֶלָהָבה ָאְכָלה ָסבִׁ ַיֲעק ב כ ְ ְבַער ב ְ ַרְך    דַוי ִׁ מתח  ד ָ

ָצר   ינו  כ ְ ב ְימִׁ צ ָ ֵיב, נִׁ או  ו  כ ְ ת  ֲהר ג ה' ניצב לימין האויבים  ַקש ְ ת    ַוי ַ א ֶהל ב ַ ן ב ְ י ָעיִׁ כ  ל ַמֲחַמד ֵ

  : ֵאש  ֲחָמתו  ַפְך כ ָ ָ ן, ש  י ו  ַע   הצִׁ ל  ֵיב ב ִׁ או  ָרֵאל    ָהָיה ֲאד ָני כ ְ ש ְ הבליע את ישראל בין האומות  יִׁ

ַע   ל  ַוי ֶֶרב  כילה  ב ִׁ ְבָצָריו,  מִׁ ֵחת  ֶתיָה, ש ִׁ ַאְרְמנו  ל  ה  כ ָ ה  ִהְרב ָּ י ָ ַוֲאנִׁ ה  י ָ ֲאנִׁ ַ ת  ְיהו ָדה  ַבת  צער  ב ְ

ן    ו:  ויללה ג ַ ְחמ ס כ ַ ו   כרת כמו שקוצצים ירקות בגן  ַוי ַ כ  ֻ ֲעדו     בית המקדש  -את מעונו  ש  ֵחת מו  ש ִׁ

ח  קודש הקודשים ששם נועד ה' לבני ישראל כ ַ ו    ְיה ָוהש ִׁ ַזַעם ַאפ  ְנַאץ ב ְ ת, ַויִׁ ב ָ ַ ֵעד ְוש  ן מו  י ו  צִׁ ב ְ
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ח   זֶמֶלְך ְוכ ֵהן:    הרג בכעסו ְזב ְ ֵאר  ָזַנח ֲאד ָני מִׁ מ ת  ביטל  ו  נִׁ ֵיב חו  ַיד או  יר ב ְ ְסג ִׁ , הִׁ ו  ש  ְקד ָ מִׁ

ֵבית   ב ְ ָנְתנו   ל  ֶתיָה, קו  ֵעד    ְיה ָוהַאְרְמנו  ם מו  יו  ב   ח:  הגויים הריעו בקולות של שמחהכ ְ ַ ָחש 

ָקו    ְיה ָוה ָנָטה  ן,  י ו  צִׁ ת  ב ַ ַמת  חו  ית  חִׁ עוונותיהם  ְלַהש ְ על  ישראל  את  ָידו   שפט  יב  ֵהש ִׁ ל א 

ב ַ  ַע  מִׁ ֵ מלהשחיתל  בו  חזר  ֻאְמָללו :    לא  ו  ַיְחד ָ ָמה  ְוחו  ֵחל  ֲאֶבל  ָבָאֶרץ  שקעו  ָטְבעו     טַוי ַ

ם   יִׁ ַבג ו  ֶריָה  ְוש ָ ה   ַמְלכ ָ יֶחיָה,  רִׁ ב ְ ר  ב ַ ְוש ִׁ ד  ב ַ אִׁ ָעֶריָה,  ָרה  בגלות  ש ְ ו  ת  מורי  ֵאין  לישראל  אין 

ן  הוראה   יֶאיָה ל א ָמְצאו  ָחזו  ם ְנבִׁ מו     י  :ְיה ָוהמֵ נבואה  ג ַ ד ְ בו  ָלָאֶרץ יִׁ ְקֵני  שתקו בצער  ֵיש ְ זִׁ

ָלם:  ָ ְירו ש  תו ל ת  ב ְ ן  ָ ָלָאֶרץ ר אש  ידו   רִׁ ים, הו  ק ִׁ ָחְגרו  ש ַ ם  ָ ר אש  ַעל  ָעָפר  ֶהֱעלו   ן,  י ו  צִׁ ַבת 

ת ֵעיַני, ֳחַמְרְמרו   יא ָמעו  לו  ַבד ְ י  התכווצוכ ָ ֵבדִׁ ְך ָלָאֶרץ כ ְ ַ פ  ש ְ ת  מרוב צערֵמַעי, נִׁ ֶבר ב ַ ֶ ַעל ש 

ָעֵטף   י, ב ֵ ְרָיה:  התפתלו מרעב  ַעמ ִׁ ת קִׁ ְרח בו  ֵנק ב ִׁ ֵלל ְויו  מ  ָתם י אְמרו     יבעו    הילדים הרכים ְלאִׁ

ָחָלל   ָפם כ ֶ ְתַעט ְ הִׁ ן, ב ְ ָגן ָוָייִׁ ם ֶאל  התפתלו ומתו ברעב  ַאי ֵה ד ָ ָ ְך ַנְפש  ֵ פ  ַ ת  ש ְ הִׁ יר, ב ְ ת עִׁ ְרח בו  ב ִׁ

מ  ָתם   ת    יג:  קו על אמותיהם לבקש אוכלבשעה שהתרפֵחיק אִׁ ְך ַהב ַ ָ ה ל  ֶ יֵדְך ָמה ֲאַדמ  ָמה ֲאעִׁ

ם   ַליִׁ ָ ְך    לא אוכל להעיד על עיר אחרת שדומה לירושלים בצרותיהְירו ש  ָ ל  ֶוה  ַאש ְ לא אוכל  ָמה 

אחר עם  אליך  לנחמךַוֲאַנֲחֵמְך    להשוות  מִׁ   ובכך  ְבֵרְך  ש ִׁ ם  י ָ כ ַ ל  ָגדו  י  כ ִׁ ן,  י ו  צִׁ ת  ב ַ תו ַלת  י ב ְ

א ָלְך:   ָ ְרפ  ְך    ידיִׁ יַאיִׁ ְוא ְוָתֵפל  נביאי השקר  ְנבִׁ ָ ו  ַעל דברים שאין בהם טעם  ָחזו  ָלְך ש  ל  ְול א גִׁ

ֵנְך   בו ֵתְך    לא הוכיחו אותך על עוונותיךֲעו  יב ש ְ ֱחזו  ָלךְ   להחזירך למוטבְלָהש ִׁ ְוא    ַוי ֶ ָ ת ש  או  ַמש ְ

ם   ו חִׁ מן  ו ַמד  אותך  שהדיחו  נבואות שוא  לך  הישרה הראו  ל   טו:  הדרך  כ ָ ם  יִׁ ַ פ  כ ַ ְך  ָעַליִׁ ָסְפקו  

ְרקו    ָ ם    נפחו בפיהם בהשתוממות כדרך אדם שרואה דבר חשוב שחרבע ְבֵרי ֶדֶרְך, ש  ָ עו  ראש  נִׁ ַוי ָ

ש  ְלָכל ָהָאֶרץ: בפליאה   ו  י ָמש  יַלת י פִׁ לִׁ י  אְמרו  כ ְ ֶ יר ש  ם, ֲהז את ָהעִׁ ָליִׁ ָ ת ְירו ש  צו     טזַעל ב ַ ָ פ 

ךְ  יֶהם    ָעַליִׁ ן  דברו אודותיך  פ ִׁ ֵ ַחְרקו  ש  ַוי ַ ְרקו   ָ ְך, ש  ל א ְיַביִׁ ָאְמרו    , שמחו לאידם של ישראלכ ָ

ְענו    ָ ל  ינו   הצלחנו לכלות אותם  ב ִׁ יֻנהו  ָמָצאנו  ָראִׁ ו ִׁ ק ִׁ ֶ ם ש  ַהי ו  מצאנו את היום שקיוינו  ַאְך ֶזה 

ה    יז:  לו, שנראה במפלת ישראל ר ָזָמם    ְיה ָוהָעש ָ ֶ ים לא גברו על ישראל על ידי כוחם  הגוי ֲאש 

יֵמי ֶקֶדם  אלא ברצון ה'   ה מִׁ ו ָ ר צִׁ ֶ ע ֶאְמָרתו  ֲאש  צ ַ למשה רבנו שאם לא    ביצע את מה שאמרב ִׁ

ים ֶקֶרן ישמרו ישראל את התורה עתיד להיפרע מהם   ֵיב ֵהרִׁ ְך או  ח ָעַליִׁ ַ מ  ָהַרס ְול א ָחָמל, ַוְיש ַ

ְך   ֲאד ָני    יח:  הרים כבודם של אויביךָצָריִׁ ם ֶאל  ב ָ לִׁ צעקו בליבם כי לא יכלו לפצות פה  ָצַעק 

ָלְך    מרוב צער. פו ַגת  י  נִׁ ְ ת  ת ִׁ ַאל  ָוַלְיָלה,  ָמם  יו  ְמָעה  ד ִׁ ַחל  ַכנ ַ י  ידִׁ רִׁ הו  ן,  י ו  צִׁ ת  ב ַ ַמת  אל  חו 

ת ֵעיֵנְך    תפסיקי לרגע לבכות בתפילה ד  ם ב ַ י    יט:  לא יפסיקו עיניך לדמועַאל ת ִׁ י ר נ ִׁ קומי  קו מִׁ

ת  לרנן בבכי   ֻמרו  ַאש ְ ְיָלה ְלר אש   ַ ְך  בתחילת הלילה  ַבל  ב ֵ לִׁ ם  יִׁ ַ ַכמ  י  ְפכִׁ  הכניעי לבך בתפילה ש ִׁ

ֵני ֲאד ָני   ְך    לפני ה',נ ַכח פ ְ יִׁ ַ פ  י ֵאָליו כ ַ אִׁ ים  בקשי ממנו  התפללי וש ְ ְך ָהֲעטו פִׁ ָלַליִׁ ַעל ֶנֶפש  עו 

ת:   ל חו צו  ר אש  כ ָ ָרָעב ב ְ ים   ְיה ָוהְרֵאה    כב ְ ם ת  אַכְלָנה ָנש ִׁ ָ כ  ה, אִׁ ַלְלת  י עו  יָטה ְלמִׁ ְוַהב ִׁ

ְרָים   ים    ילדיהןפ ִׁ חִׁ ֻ פ  טִׁ במסירות,  ע ְלֵלי  אותם  טיפחו  כ  ֵהן אשר  ֲאד ָני  ש   ְקד ַ מִׁ ב ְ ֵיָהֵרג  ם  אִׁ

ת    כאיא:  ְוָנבִׁ  ְכבו  ָלָאֶרץ חו צו  ָ תו ל ַתי ו ַבחו ַרי ָנְפלו  ֶבָחֶרב,  ברחובות העיר  ש  ַנַער ְוָזֵקן, ב ְ

  : ָ ָ ל א ָחָמְלת  ָך ָטַבְחת  ֶ ם ַאפ  יו  ָ ב ְ ֵעד    כבָהַרְגת  ם מו  ְקָרא ְכיו  כמו במועדים שהיו נאספים  ת ִׁ

יב  אל ירושלים עולי רגלים מכל קצוי תבל   בִׁ ָ ס  ך עכשיו נאספים אל ירושלים השכנים  כְמגו ַרי מִׁ
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ַאף    הרעים שמסביבה, ם  יו  ב ְ ָהָיה  יד  ביום כעסו של ה' על ישראל    ְיה ָוהְול א  רִׁ ְוש ָ יט  לִׁ ָ לא  פ 

ולהימלט, להשרד  אדם  שום  ָם    הצליח  ל  כִׁ י  א ְיבִׁ י  יתִׁ ב ִׁ ְורִׁ י  ְחת ִׁ ַ פ  טִׁ ר  ֶ טיפחתי  ֲאש  אשר  הילדים 

 : בא האויב וכילה אותם -וגידלתי 

 

 פרק ג

ֶבר    א י ַהג ֶ י  ירמיהו הנביא  ֲאנִׁ ֶבט ֶעְבָרתו   ראה בחורבן בית המקדש  ָרָאה ֳענִׁ ֵ ש  שנחרב בחרון  ב ְ

הקב"ה של  ָנַהג    ב:  אפו  י  תִׁ אותי  או  מנהיג  ר  ה'  או  ְול א  ְך  ֶ ח ש  בחושך  ַוי ַלְך  אותי  והוליך 

י   ג:  וביסורים ב ִׁ ָידו     ַאְך  ְך  ַיֲהפ  ב  ֻ בידוָיש  ומכה  שב  הוא  בי  ם:    רק  ַהי ו  ל  י    דכ ָ רִׁ ְבש ָ ָה  ל  ב ִׁ

י   רִׁ ָתי:  עורי ובשרי בלו מצער הגלות ְועו  ר ַעְצמו  ב ַ ף    הש ִׁ ק ַ ָנה ָעַלי ַוי ַ  מרירות ר אש  הקיף אותי  ב ָ

י    ו:  ויסוריםו ְתָלָאה   יַבנִׁ ש ִׁ ים הו  כ ִׁ ַ ַמֲחש  ָלם  הושיב אותי בחושך ב ְ ֵמֵתי עו  ַדר    ז:  כמו המתיםכ ְ ג ָ

י   ֲעדִׁ חומב ַ לנגדי  עשה  ֵאֵצא  ה  להימלט  ְול א  אוכל  י  לא  ת ִׁ ְנָחש ְ יד  ְכב ִׁ האזיקים  הִׁ את  הכביד 

ַע    ח:  שברגלי ו ֵ ַ י ֶאְזַעק ַוֲאש  ם כ ִׁ י    כאשר אזעק בתפילהג ַ תִׁ ָ ל  פִׁ ַתם ת ְ סתם חלונות הרקיע בפני  ש ָ

ית    ט:  תפילתי ָגזִׁ ָרַכי ב ְ ַדר ד ְ ה  חסם את דרכי בגדר אבנים חזקות  ג ָ ו ָ ַתי עִׁ יבו  גרם לי לברוח  ְנתִׁ

י    י:  בדרכים מעוותות ועקלקלות ולא בדרכים הישרות מפני פחד האויב הקב"ה  ד  ב א ֵרב הו א לִׁ

אורב   לדב  לי  ים  נהפך  רִׁ ָ ְסת  מִׁ ב ְ י  מסתתרֲארִׁ ֵרר    יא:  ולאריה  סו  ָרַכי  קוצים  ד ְ מלאות  דרכי 

י   ֵחנִׁ ְ ֵמם:  הרחיב צעדי ולפסק רגלי בעוברי בדרכים משובשות אלו  עלי לַוְיַפש   ו  י ש  ַמנִׁ ַרְך    יבש ָ ד ָ

ו   ת  ַלֵחץ    מתח את הקשת  ַקש ְ ָרא  ָ ט  ַ מ  כ ַ י  יֵבנִׁ צ ִׁ  יג :  העמיד אותי לנגד חיציו לירות בי כמטרהַוי ַ

ְלי ָתי  כִׁ יא ב ְ תו  הכניס לתוכי ֵהבִׁ ָ פ  ֵני ַאש ְ ח ק ְלָכל  הָ  יד: את החיצים הנתונים בנרתיקוב ְ ְ י ש   יתִׁ יִׁ

י   יָנָתם  הייתי לעג וקלס לכל העמים  ַעמ ִׁ ם:  שמחו לאידי  ְנגִׁ ַהי ו  ל  ים    טוכ ָ רִׁ רו  ַבמ ְ י  יַענִׁ ב ִׁ ש ְ הִׁ

מרות   מצרות  שבע  כבר  ַלֲעָנה  נעשיתי  י  ְרַונִׁ כלענההִׁ מרים  מיסורים  רווי  ְגֵרס    טז:  נהייתי  ַוי ַ

י   נ ָ ָחָצץ ש ִׁ ְכפ ִׁ   שיבר את שיני באבני חצץב ֶ ֵאֶפר  הִׁ י ב ָ נִׁ ַ ם   יז:  טינף אותי באפריש  לו  ָ ש   ְזַנח מִׁ ִׁ ַות 

י   ָבה  שכחתי את ימי השלום  ַנְפש ִׁ י טו  יתִׁ מרוב צרות  ָוא ַמר    יח:  עזבתי את הטובה שהיתה ליָנש ִׁ

בליבי   מֵ אמרתי  י  ַחְלת ִׁ ְותו  י  ְצחִׁ נִׁ ותקותי  ְיה ָוה ָאַבד  עולמי  אבד  י    יט:  כי  ו ְמרו דִׁ י  ָעְניִׁ ְזָכר 

ָוראש   מצבי העלוב והירוד    זכרון  ר    כ:  גורם לי להרגיש מרירות, כטעם עשבים מריםַלֲעָנה  ָזכו 

ר   ו  ְזכ  ִׁ זאת  ת  זוכרת  י  נפשי  ַנְפש ִׁ ָעַלי  ַח  ו  ועגומהְוָתש  היא שחוחה  ֶאל   כא :  ולכן  יב  ָאש ִׁ ז את 

י   ב ִׁ יל  אולם בזאת אתנחם  לִׁ חִׁ ן או  כ ֵ י    כב:  אייחל ואקווה לישועת לה'ַעל  ל א    ה ָוהיְ ַחְסד ֵ י  כ ִׁ

ָכלו   לא תמו  ָתְמנו    ל א  י  נגמרו  כ ִׁ ים    כגַרֲחָמיו:  לא  ָקרִׁ ַלב ְ ים  חסדיך מתחדשים מידי  ֲחָדש ִׁ

ה ֱאמו ָנֶתָך בוקר ובוקר  י    כד : ולכן גדולה האמונה שלנו בךַרב ָ י   ְיה ָוהֶחְלקִׁ ה' הוא  ָאְמָרה ַנְפש ִׁ

יל לו   נחלתי   חִׁ ן או  כ ֵ ב    כה:  וולכן אייחל ואקוה אליַעל  ְלֶנֶפש    למקווים אליוְלק ָוו    ְיה ָוהטו 

נ ו    ֶ ְדְרש  אותות ִׁ ומחפש  שדורש  ְודו ָמם    כו :  למי  יל  ְוָיחִׁ ב  ויצפה  טו  וישתוק  שיקוה  לאדם  טוב 

ו ַעת   ְתש  ֶבר    כז:  ְיה ָוהלִׁ ב ַלג ֶ ְנעו ָריו  טוב לאדם  טו  א ע ל ב ִׁ ָ ש   י יִׁ שילקה על חטאיו בראשית  כ ִׁ

ד  ם    כח:  הדרך ָדד ְויִׁ ב ב ָ ֵ י ָנַטל ָעָליו  ישב יחידי וישתוק ויסבול היסורים  ֵיש  כי ה' הטיל עליו  כ ִׁ

יהו     כט:  צרות אלו לטובתו ָעָפר פ ִׁ ן ב ֶ ֵ ת  אפילו יגיע לשפל המצב שהוא מוטל על הארץ ובפיו יש  יִׁ

ְקָוה  עפר   ת ִׁ ֵיש   ה'או ַלי  לֶ   ל:  עדיין עליו לקוות לישועת  הו   ְלַמכ ֵ ן  ֵ ת  י  יִׁ יושיט את הלחי למי  חִׁ
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ה:  שרוצה להכות אותו, דהיינו שיקבל היסורים באהבה   ָ ֶחְרפ  ע ב ְ ב ַ ש ְ ָלם    לאיִׁ ְזַנח ְלעו  י ל א יִׁ כ ִׁ

ָגה    לב:  את אף אחד ה' לא מזניח ֲאד ָני   ם הו  י אִׁ אם אדם מביא על עצמו יגון בגלל חטאיו  כ ִׁ

ֲחָסָדיו   ר ב  כ ְ ַחם  עליוְורִׁ מרחם  הקב"ה  ו     לג:  ועדיין  ב  ִׁ ל  מִׁ ה  נ ָ עִׁ ל א  י  את  כ ִׁ מענה  לא  הקב"ה 

יש  האדם ללא סיבה   ֵני אִׁ ה ב ְ ג ֶ ַחת  וכן לא עלה על לבו    לד:  ולא מביא יגון לחינם  ַוי ַ ַ א ת  ְלַדכ ֵ

יֵרי ָאֶרץ   וכן לא עלה    לה:  לדכא את בני האדם ביסורים כדי לכפוף אותם אליוַרְגָליו כ  ל ֲאסִׁ

לבו   ת  על  ו  ולעוו ְלַהט  ֶבר  ת  לשנות  ג ָ ט  ַ פ  ש ְ האדם  מִׁ של  דינו  ן:את  ֶעְליו  ֵני  פ ְ ת   לו  ֶנֶגד  ְלַעו ֵ

יבו    רִׁ ב ְ דינו  ָאָדם  ָרָאה  לסלף לאדם את  ל א  ה'ֲאד ָני  ָאַמר   לז:  זה לא כשר בעיני  ֶזה  י    מִׁ

י   הִׁ ֶ ה  מי הצליח לבצע את מחשבתו  ַות  ו ָ ן    לח:  ללא רצונו וציוויו של ה'?!ֲאד ָני ל א צִׁ י ֶעְליו  פ ִׁ מִׁ

ב   ו  ְוַהט  ת  ָהָרעו  ֵתֵצא  האדםל א  של  מעשיו  בעקבות  נגזר  הכל  ֵנן ולכן    לט:  אלא  ְתאו  י ִׁ ַמה 

ֲחָטָאיו   ַעל  ֶבר  ג ֶ ַחי  לכךָאָדם  שגרמו  חטאיו  על  אלא  ה',  גזרות  על  להתלונן  לאדם   מ :  אין 

ְוַנְחק ָרה   ְדָרֵכינו   ה  ש ָ במעשינו  ַנְחפ ְ ַעד  נפשפש  ו ָבה  בתשובה  ְיה ָוהְוָנש  א   מא:  נחזור  ָ ש   נִׁ

ם   יִׁ ָ פ  ם  כשאנו נושאים את כפינו בתפילה נישא אף את לבבנו  ְלָבֵבנו  ֶאל כ ַ ָמיִׁ ָ ש   אל  ֶאל ֵאל ב ַ

בשמים היושב  ינו     מב:  ה'  ו ָמרִׁ ְענו   ַ ָפש  דבריךַנְחנו   על  עברנו  :    אנחנו  ָ ָסָלְחת  ל א  ה  ָ  מג ַאת 

: על ידי כעסך  ָבַאף  לבינך    עשית ה' סכך ומחיצה בינינו ַסכ  ָתה   ָ ָ ל א ָחָמְלת  ָהַרְגת  ֵפנו ,  ְרד ְ ִׁ ַות 

ָלְך    מד ֶבָעָנן  ָתה  ו  בינינו  ַסכ  ענן  של  מחיצה  ָה  עשית  ל  פִׁ ת ְ ר  לעבור  ֵמֲעבו  מתפילתנו  המונעת 

לפניך יֵמנו     מה:  ולהתקבל  ש ִׁ ת ְ ס  ו ָמאו  י  אותנו מאוסים  ְסחִׁ ים:  עשית  ָהַעמ ִׁ ֶקֶרב  צו    מוב ְ ָ פ 

יֶהם   פ ִׁ ל א ְיֵבינו :  בדברי רשע  ָעֵלינו   ָלנו    מזכ ָ ָהָיה  ָוַפַחת  ַחד  ַ כשברחנו מפני הפחד נפלנו    פ 

את    בפחת ]בור[, ֵ ֶבר:  השממון, ששממו ערינו  ַהש   ָ י    מחְוַהש   ַרד ֵעינִׁ ֵ ם ת  ְלֵגי ַמיִׁ ַ דמעות זולגות  פ 

ֶבר  מעיני כמו נחל מים   ֶ י:  ַעל ש  ת ַעמ ִׁ ָרה    מטב ַ ג ְ י נִׁ ְדֶמה  נוזלת דמעות  ֵעינִׁ לא תחדל  ְול א תִׁ

ת  לבכות   ֲהֻפגו  הפסקותֵמֵאין  ְוֵיֶרא    נ:  ללא  יף  קִׁ ַיש ְ ם:    ְיה ָוהַעד  ָמיִׁ ָ ש   י    נאמִׁ ְלָלה  ֵעינִׁ עו 

י  י  העין שלי בוכה מעצמה על נפשי בכי גדול    ְלַנְפש ִׁ ירִׁ ת עִׁ נו  כ  ל ב ְ יותר מאשר אם יבואו כל  מִׁ

נ ָם:    נב:  בנות העיר להבכיא אותי ר א ְיַבי חִׁ ו  פ  צ ִׁ י כ ַ ד ָצדו נִׁ ו   אסרו  ָצְמתו     נגצו  ד  י ַוי ַ ר ַחי ָ ו  ַבב 

י:    השליכו ב ִׁ ם    נדֶאֶבן  ַמיִׁ העולם  ָצפו   י  אומות  עלי,ַעל ראש ִׁ י    גברו  ְגָזְרת ִׁ נִׁ י  קיבלתי  ָאַמְרת ִׁ

ְמָך    נה:  גזירת שמים באהבה י ש ִׁ ת:    ְיה ָוהָקָראתִׁ י ו  ִׁ ְחת  ַ ר ת  ו  ב  ְעֵלם   נומִׁ ַ ָ ַאל ת  ָמְעת  ָ י ש  לִׁ קו 

י  תאטום   ְוָעתִׁ ַ ְלש  י  ְלַרְוָחתִׁ ליָאְזְנָך  שירווח  אליך  מתפלל  שאני  ָ    נז:  בעת  ם  אלי  ָקַרְבת  יו  ב ְ

  ָ יָרא:  בעת שאתפלל אליך  ֶאְקָרֶאך  ָ ַאל ת ִׁ יֵבי    נחָאַמְרת  ָ ֲאד ָני רִׁ י:  ַרְבת  ָ ַחי ָ ַאְלת  י ג ָ   נט ַנְפש ִׁ

יָתה   י    ְיה ָוהָראִׁ ָתתִׁ בצדק  ַעו ָ דנים  שאינם  לי  שעשו  העיוות  י  את  טִׁ ָ פ  ש ְ מִׁ ְפָטה  ָ אתה  ש  ולכן 

אותי י:    ס:  תשפוט  לִׁ בָתם  ַמְחש ְ ל  כ ָ ְקָמָתם  נִׁ ל  כ ָ יָתה  ָתם    סאָראִׁ ָ ֶחְרפ   ָ ַמְעת  ָ ל    ְיה ָוהש  כ ָ

ב ָתם ָעָלי:   ְפֵתי ָקמַ   סבַמְחש ְ ָנם    של אויבי הקמים עלידבוריהם  י  ש ִׁ ל מחשבתם  ְוֶהְגיו  ָעַלי כ ָ

ם:   ם    סגַהי ו  ָ ְבת  יָטה  ישיבתם  ש ִׁ ַהב ִׁ יָמָתם  לי,ְוקִׁ להרע  במטרה  מכוונים  מעשיהם  שכל    ראה 

יָנָתם   י ַמְנג ִׁ מו ל    סד:  אני סיבה לשמחתםֲאנִׁ יב ָלֶהם ג ְ ש ִׁ ָ ה ְיֵדיֶהם:    ְיה ָוהת  ַמֲעש ֵ ן   סהכ ְ ֵ ת  ת ִׁ

ת ֵלב   נ ַ ֲאָלְתָך ָלֶהם  שבר לב  ָלֶהם ְמגִׁ ַ ַאף    סו:  קללתך תביא עליהםת  ְרד  ף ב ְ תרדפם בכעסך  ת ִׁ

ֵמי  ַחת ש ְ ַ ת  יֵדם מִׁ מִׁ  :ְיה ָוה ְוַתש ְ

 



ה |   82 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ת  ו י נ ע ת ה ע  ב ר  א

 

 פרק ד

ֶנא  היאך כהה והועם ברק זהבו של בית המקדש  ֵאיָכה יו ַעם ָזָהב    א ש ְ מראהו  והיאך שינה את  יִׁ

ב ו  ֶתם ַהט  ְכָנה ַאְבֵני ק ֶדש   כלי הקודש    ַהכ ֶ ֵ פ  ַ ת  ש ְ ל  בנים המאירים כאבנים יקרות  ת ִׁ ר אש  כ ָ ב ְ

ת   העירחו צו  ז    ב:  נפלו ברחובות  ָ פ  ב ַ ים  אִׁ ָ ַהְמֻסל  ים  ַהְיָקרִׁ ן  י ו  צִׁ ֵני  כמו  ב ְ ומוערכים  מהוללים 

ְבֵלי ֶחֶרש   זהב יקר   בו  ְלנִׁ ֵצר:  אבדו את ערכם ונחשבים ככלי חרס  ֵאיָכה ֶנְחש ְ ה ְיֵדי יו    ג ַמֲעש ֵ

ים   נ ִׁ ַ ת  ם  התנינים  ג ַ הם  שאכזרים  פי  על  ְלַאְכָזר אף  י  ַעמ ִׁ ת  ב ַ ג ו ֵריֶהן,  יקו   ֵהינִׁ ד  ַ ש  ָחְלצו  

ר   ְדב ָ מ ִׁ ב ַ ים  ְיֵענִׁ ן    ד:  להם אוכל  ישראל כביכול התאכזרו לילדיהם ולא יכלו לספקכ ַ ו  ְלש  ַבק  ד ָ

ֵרש  ֵאין ָלֶהם  ֲאלו  ֶלֶחם פ   ָ ים ש  ָללִׁ ָמא, עו  צ ָ ו  ב ַ כ  ֵנק ֶאל חִׁ אין מי שיתן להם אפילו פרוסה    יו 

ים    ה:  קטנה ים ְלַמֲעַדנ ִׁ ת  הרגילים לאכול מעדנים  ָהא ְכלִׁ חו צו  ו  ב ַ מ  ַ גוועו ברעב בחוצות העיר  ָנש 

ָלע   תו  ֲעֵלי  ים  ת  ים ללבוש בגדי משי  הרגילָהֱאֻמנִׁ ו  ת  ַ פ  ַאש ְ קו   ב ְ עכשיו שוכבים על האשפות  חִׁ

ְסד ם    ו:  בחוץ את  ַ ֵמַחט  י  ַעמ ִׁ ת  ב ַ ן  ֲעו  ל  ְגד ַ סדום,ַוי ִׁ של  מעונשה  גרוע  ישראל  של   ועונשם 

ן רגע  ַהֲהפו ָכה ְכמו  ָרַגע   ם  הסבל של סדום היה קצר, כי העיר נהפכה ב ִ ולא  ְול א ָחלו  ָבה  ָיָדיִׁ

ֶלג    ז:  ו אליה אויביםנכנס  ֶ ש   יֶריָה מִׁ ְנזִׁ ו   ֵמָחָלב  השרים של ישראל היו יפים וזכים  ַזכ  היו  ַצחו  

ים  יפים ולבנים יותר מחלב   ינִׁ נִׁ פ ְ יר  מראיהם היה אדמדם ויפה יותר מפנינים  ָאְדמו  ֶעֶצם מִׁ ַספ ִׁ

ְזָרָתם   ֳאָרם  ועכשיו    ח:  גופם חזק כמו אבן ספירג ִׁ ָ ת  ר  חו  ְ ש   מִׁ ְך  ַ יותר  ָחש  מראיהם נהיה שחור 

ת    מפחם, חו צו  רו  ב ַ כ ְ ָרם ַעל ַעְצָמם    אף אחד לא הכירם,ל א נִׁ נדבק עורם אל העצמות  ָצַפד עו 

ָכֵעץ:   ָהָיה  ֵהם    טָיֵבש   ֶ ש  ָרָעב,  ֵמַחְלֵלי  ֶחֶרב  ַחְלֵלי  ָהיו   ים  בִׁ ברעבטו  ָיֻזבו     המתים 

ים   רִׁ נבקעתְמֻדק ָ כרסם  ָדי    היתה  ש ָ ת  נו בו  ת ְ ולא  ממִׁ השדה,  תנובת  את  לאכול  שהתאוו  חמת 

ת ָלמו     י :  מצאו לו  ַיְלֵדיֶהן, ָהיו  ְלָברו  ְ ש   ת ב ִׁ י ו  ים ַרֲחָמנִׁ  הילדים היו למאכל לאמותיהםְיֵדי ָנש ִׁ

י   ת ַעמ ִׁ ֶבר ב ַ ֶ ש  ָה    יא:  כל כך גדול היה שברון ישראלב ְ ל  ,    ְיה ָוה כ ִׁ ו  ן ַאפ  ַפְך ֲחרו  ָ , ש  ֶאת ֲחָמתו 

ן ַות  אַכל ְיס ד ֶתיָה:   י ו  צִׁ ת ֵאש  ב ְ צ ֶ י ָיב א    יב ַוי ַ ֵבי ֵתֵבל כ ִׁ ינו  ַמְלֵכי ֶאֶרץ כ  ל י ש ְ ל א ֶהֱאמִׁ

ם:   ָליִׁ ָ ֲעֵרי ְירו ש  ַ ש  ֵיב ב ְ יֶאיָה    יגַצר ְואו  ֲהֶניָה בגלל חטאי נביאי השקר  ֵמַחט  את ְנבִׁ נ ת כ  ֲעו 

זרה  ובגל כוהני העבודה  עוונות  ים:  ל  יקִׁ ַצד ִׁ ם  ד ַ ה   ְרב ָ קִׁ ב ְ ים  ת   ידַהש   ְפכִׁ חו צו  ב ַ ים  ְורִׁ עִׁ ָנעו  

ם  כאשר הלכו העיורים בחוצות העיר, החליקו הם על הדם השפוך על הארץ   ד ָ ב ַ בגדיהם  ְנג ֲאלו  

בדם   יֶהם  התלכלכו  ֵ ְלֻבש  ב ִׁ עו   ג ְ יִׁ יו ְכלו   ל א  לגע ב ְ היה  אפשר  שאי  בבגדיהםעד  סו רו    טו :  ת 

עו     הגויים קראו ָטֵמא ָקְראו  ָלמו    ג ָ ִׁ וזה    סורו מעלינו אתם ישראל הטמאים,סו רו  סו רו  ַאל ת 

ָנצו     -הגיע לנו כעונש על כך ש י  ָאְמרו   התקוטטו  כ ִׁ ָנעו ,  ם  פו     בימי השלוהג ַ סִׁ יו  ל א  ם  יִׁ ג ו  ב ַ

ֵני   טז: םבודאי לא נוסיף לגלות ולגור בין הגוייָלגו ר   ָקם    ְיה ָוהפ ְ ְ ל  ל א ה' פיזר אותם מעל פניו חִׁ

יָטם,   יף ְלַהב ִׁ סִׁ ים ל א ָחָננו     -וזאת כעונש על כך שאף הם  יו  או  ו ְזֵקנִׁ ים ל א ָנש ָ ֵני כ ֲהנִׁ לא  פ ְ

ֵדינו    יז:  חסו עליהם ְכֶליָנה ֵעיֵנינו  ֶאל ֶעְזָרֵתנו     כשבאה עלינו הצרה עדייןעו  ִׁ פיות  היו עינינו צות 

י, ל א  אולם צפייתנו היתה לשוא,  ָהֶבל   אל חיל פרעה שיבוא לעזרתנו,   ינו  ֶאל ג ו  פ ִׁ ֵתנו  צִׁ י ָ פ ִׁ צִׁ ב ְ

יַע   ש ִׁ ֵתינו     ָצדו    יח:  לא עזרו לנו בעת צרהיו  ְרח ב  ֶֶכת ב ִׁ ל  האויבים ארבו את צעדינו  ְצָעֵדינו  מִׁ

ינו   ולא יכלנו ללכת ברחובותינו   צ ֵ נו :   תמו ימי חיינוָמְלאו  ָיֵמינו   יום מותנו  ָקַרב קִׁ צ ֵ י ָבא קִׁ כ ִׁ
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ם    יט ָמיִׁ ָ ש  ֵרי  ש ְ נ ִׁ מִׁ ר ְדֵפינו   ָהיו   ים  ִׁ אותנו בקלות המרוץ,ַקל  ָלֻקנו     רדפו  ד ְ ים  ֶהָהרִׁ רדפו  ַעל 

לָ אחרינו   ָאְרבו   ר  ְדב ָ מ ִׁ יַח    כנו :  ב ַ ְמש ִׁ ינו   ֵ ַאפ  הצדיק  ְיה ָוהרו ַח  המלך  ד   יאשיהו  ְלכ ַ נִׁ

ָתם   יתו  חִׁ ש ְ ו    נהרג בהשחתתם, שירו בו חיצים הרבה עד שנעשה גופו ככברהב ִׁ ל  צִׁ ר ָאַמְרנו  ב ְ ֶ ֲאש 

ם   יִׁ ַבג ו  ְחֶיה  יגן עלינונִׁ בית    כא:  חשבנו שהוא  רומי שעתידה להחריב את  ירמיהו למלכות  פונה 

ם  ש השני:  המקד ת ֱאדו  י ב ַ ְמחִׁ י ְוש ִׁ יש ִׁ ֶאֶרץ עו ץ,  כעת אתם יכולים לשמוח  ש ִׁ ֶבת ב ְ ֶ ש  אולם  יו 

ס  דעו לכם כי  ו  ֲעָבר כ  ַ ְך ת  ם ָעַליִׁ י  בעתיד תבוא עליכם פורענות ג ַ רִׁ כ ְ ש ְ עד שתהיו שכורים מרוב  ת ִׁ

י  צרות  ְתָערִׁ ן    כב:  ותקיאו את הצרות ְותִׁ י ו  ת צִׁ ֵנְך ב ַ ם ֲעו  ַ ל א ר לקית ונענשת על כל חטאיך כבת 

ֵתְך   יף ְלַהְגלו  סִׁ ַקד    לאחר שיגאלנו בימות המשיח. ולעומת זאתיו  ָ ָה זכר  פ  ל  ג ִׁ ם  ת ֱאדו  ֵנְך ב ַ ֲעו 

ְך   :  יתנקם בכם על חטאיכםַעל ַחט  אָתיִׁ

 

 פרק ה 

ֵתנו :    ְיה ָוהְזכ ר    א ָ ֶחְרפ  ו ְרֵאה ֶאת  יָטה  ַהב ִׁ ָלנו   ָהָיה  ֶנֶהְפָכה ארץ ישראל  ַנֲחָלֵתנו     ב ֶמה 

ים   ים:    נתונה בידי אומות העולם,ְלָזרִׁ ינו  ְלָנְכרִׁ ֵ ת  ינו  ְוֵאין ָאב    גב ָ ים ָהיִׁ מִׁ אבינו שבשמים  ְיתו 

ת:    עזב אותנו ַאְלָמנו  מ  ֵתינו  כ ְ ינו     דאִׁ תִׁ ָ ֶכֶסף ש    אפילו על המים היינו צריכים לשלם,ֵמיֵמינו  ב ְ

יר   ְמחִׁ ב ִׁ ְפנו     הָיב או :  בתשלום  ֵעֵצינו   ְרד ָ נִׁ אֵרנו   ַצו ָ לאסוף ממון  ָיַגְענו     בעול עבודה קשה,ַעל 

ָלנו     ונכסים ם    ו:  לא ניתן לנו ליהנות מהם כי האויבים גנבו וחמסו לנו הכלְול א הו ַנח  ְצַריִׁ מִׁ

ַע ָלֶחם  הושטנו למצרים יד שיבואו להקימנו מנפילתנו ָנַתנ ו  ָיד   ב  ש ְ ו ר לִׁ בקשנו מאשור שיתנו  ַאש  

נפשנו ָסָבְלנו :    ז:  לנו לחם להשביע  נ ֵתיֶהם  ֲעו  ַוֲאַנְחנו   ְוֵאיָנם,  ָחְטאו   ֵתינו   ים    חֲאב  ֲעָבדִׁ

ָדם   י ָ ֵרק ֵאין מִׁ לו  ָבנו , פ   ֵ   ט:  אין מי שיפדה אותנו מהםָמש ְ ַנְפש  יא ַלְחֵמנו   ב ְ העמדנו את  נו  ָנבִׁ

לחם להביא  כשהלכנו  בסכנה  ר    נפשנו  ְדב ָ ַהמ ִׁ ֶחֶרב  ֵני  פ ְ להורגנו  מִׁ האויבים  עלולים  היו  שהרי 

ְכָמרו     י:  בחרב ַתנ ו ר נִׁ ֵרנו  כ ְ ת ָרָעב    עור גופנו התחמם ולהט כחום התנורעו  ֵני ַזְלֲעפו  פ ְ מפני  מִׁ

י    יא:  הרעב ששרף אותנו צִׁ ים ב ְ ָעֵרי ְיהו ָדה:  ָנש ִׁ ֻתל ת ב ְ נ ו , ב ְ ן עִׁ ָיָדם   יבו  ים ב ְ רִׁ  בידי האויב   ש ָ

רו   ים ל א ֶנְהד ָ ֵני ְזֵקנִׁ ְתלו , פ ְ או     יג:  לא נשאו פנים אפילו לזקנים נִׁ ן ָנש ָ ים ְטחו  חו רִׁ האויבים  ב ַ

ומשאות, רחיים  הבחורים  כתפי  על  ֵעץ    נתנו  ב ָ ים  עצים  ו ְנָערִׁ לו   בסחיבת  ָ ש   יד :  כוחם  נחלשכ ָ

ָבתו    ָ ַער ש  ַ ש   ים מִׁ ים  הזקנים הושבתו מלבוא בשער הסנהדרין לדון,ְזֵקנִׁ חו רִׁ יָנָתם    ב ַ גִׁ נ ְ בחורי  מִׁ

נו    טו: ישראל לא יכלו להכנס לחופה ולשמוע נגינות שבעת ימי המשתה ב ֵ ש  לִׁ ו  ַבת ְמש  ָ הושבתה  ש 

ֵלנו :    שמחתנו, ְך ְלֵאֶבל ְמחו  ַ נו     ָנְפָלה ֲעֶטֶרת   טזֶנְהפ  ֵ י  נחרב בית המקדש  ראש  י ָנא ָלנו  כ ִׁ או 

ֵעיֵנינו :    יזָחָטאנו :   כו   ָחש ְ ֶה  ֵאל  ַעל  נו ,  ב ֵ לִׁ ָדֶוה  ָהָיה  ֶזה  ֵמם,   יחַעל  ָ ש   ֶ ש  ן  י ו  צִׁ ַהר  ַעל 

  : כו  בו  ְ ל  ים הִׁ ו ָעלִׁ ה    יטש  ָ ר    ְיה ָוהַאת  ְסֲאָך ְלד ר ָודו  ב, כ ִׁ ֵ ש  ֵ ָלם ת  לעולם,  מלכותך קיימת  ְלעו 

ֵחנו     כ:  ולכן כ ָ ש ְ ת ִׁ ָלֶנַצח  ה  ָ לעולם,ָלמ  תשכחנו  ים    אל  ָימִׁ ְלא ֶרְך  ַעְזֵבנו   ַ באורך  ת  תעזבנו  אל 

יֵבנו     כא:  הגלות ֶקֶדם:    ְיה ָוהֲהש ִׁ כ ְ ָיֵמינו   ש   ַחד ֵ ו ָבה,  ְוָנש  ָמא ס   כבֵאֶליָך  ם  אִׁ י  כ ִׁ

ָ ָעֵלינו  ַעד ְמא   נו , ָקַצְפת  ָ ת בנו על חטאינו, אל תקצוף ותכעס עלינו עד  למרות שמאסד  ְמַאְסת 

יֵבנו  מאוד ֶקֶדם:   ְיה ָוה: ֲהש ִׁ ש  ָיֵמינו  כ ְ ו ָבה, ַחד ֵ  ֵאֶליָך ְוָנש 
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 הלכהשער ה  
 

   הלכות ארבע התעניות 
 

 שאלת הנביא זכריה להקב"ה 

בבבל   הנביא  זכריה  היה  השני,  המקדש  בית  בנין  תקופת  גלות  בתחילת  ]מקום 

הראשון[ המקדש  בית  חורבן  לאחר  והנביאים ישראל  הכהנים  אל  שליחים  ושלח   ,

הקב"ה,   מפי  שישאלו  ולהתענשבירושלים  לבכות  ימשיך  ישראל  עם  ות האם 

ו בתשעה באב, כפי שהתענו כן במשך עשרות שנים מאז חורבן בית המקדש, א

 ותוקן ענין החורבן?  בית המקדש השנינבנה עתה שכיון  שיפסיק

 

ֶלךְ : "א(  זכריה ז)כמסופר בנביא   ֶ ע ְלָדְרָיֶוׁש ַהמ  ַנת ַאְרב ַ ׁשְ ית אֵּ   ...ַוְיִהי ב ִ ַלח ב ֵּ ׁשְ ר   ,לַוי ִ ש ַ

וַ  ֶמֶלְך  ְוֶרֶגם  יוֶאֶצר  י    ,ֲאָנׁשָ נֵּ פ ְ ֶאת  ֹות  ית    ה'ְלַחל  ְלבֵּ ר  ֲאׁשֶ ֲֹהִנים  ַהכ  ֶאל   ה'לֵּאֹמר 

ִביִאים לֵּאֹמר י  ,ְצָבאֹות ְוֶאל ַהנ ְ ֹחֶדׁש ַהֲחִמׁשִ ה ב ַ ה   ?ַהֶאְבכ ֶ ֶ מ  יִתי ֶזה כ ַ ר ָעש ִ ֲאׁשֶ זֵּר כ ַ ִהנ ָ

ִנים שלח    כלומר,  ?"ׁשָ 'את  זכריה  מלך'ו  'אצר  שראנשיו  בית   לאבבל  מ  'רגם 

אליש  דש,מקה והנביאיםויבקשו  ה'    תפללו  הכהנים  על  נבואה  כדי   ,להשפיע 

על שאלתם להם  ולפרוש  להשיב  לבכות  להמשיך  ו, האם  ושתיה  שאר  מאכילה 

בתשעה לחודש החמישי הוא שנים מזמן החורבן    כמהכאשר עשיתי זה  ים  תענוג

 ( מצודת דוד)אלשיך,  חודש אב. 

 

,  י"ז בתמוז, צום גדליה ועשרה בטבת[]שאר הצומות  על  זכריה את הקב"ה    א שאלל

 אך  ולא לצום כי בית המקדש נבנה מחדש.בטלם  יהם ברור היה לו שיש לכי על

הוכפלו  בו נחרב ונשרף בית המקדש עצמו, ולם, שוחמור מכשהוא  באב  תשעה  

יבה על יאו דשהוצ  מרגליםה ון  ויתברך בכיה לדורות על ע  'בו קבע הוצרות,  הבו  

 פק הנביא ושאל, אולי ימשיכו לצום מפני חומרת היום? עליו הסת, ארץ ישראל

 

 תשובת הקב"ה לנביא זכריה

ה'" ָאַמר  ֹה  ם   ,כ  ָלִ ׁשָ ְירו  תֹוְך  ב ְ י  ַכְנת ִ ְוׁשָ ִצי ֹון  ֶאל  י  ְבת ִ נֹות   ...ׁשַ ְזקֵּ ו  ִנים  ְזקֵּ בו   ׁשְ יֵּ ֹעד 

לָ  ׁשָ ְירו  ְרֹחבֹות  עַ   ,םיִ ב ִ ִמׁשְ ָידוֹ ְוִאיׁש  ב ְ ֹו  ָיִמיםְנת  ֹרב  מֵּ ְיָלִדים .    ְלאו   ָ ִימ  ָהִעיר  ְרֹחבֹות  ו 

ְרֹחֹבֶתיהָ  ֲחִקים ב ִ ֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות.  ִויָלדֹות ְמש ַ ִרית ָהָעם ַהז ֶה   ,כ  אֵּ י ׁשְ ינֵּ עֵּ לֵּא ב ְ ָ י ִיפ  כ ִ

ם ִמים ָההֵּ י ָ א  ,ב ַ לֵּ ָ ִיפ  יַני  עֵּ ב ְ ם  יעַ   ִהְנִני...  ג ַ י  ֶאת  מֹוׁשִ אֶ   ַעמ ִ ֶאֶרץ  ִמְזָרח  ֶרץמֵּ  ְמבֹוא  ו מֵּ

ֶמׁש,הַ  ָ אִתי  ׁש  בֵּ ְכנו    ֹאָתם  ְוהֵּ תֹוךְ   ְוׁשָ ָלִים  ב ְ ׁשָ  ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ַוֲאִני  ְלָעם  ִלי  ְוָהיו    ְירו 

ֱאֶמת  לֵּאלִֹהים ִבְצָדָקה...   ב ֶ ָרָכה  ִוְהִייֶתם  ו  יָראו ,  ַאל  ב ְ ֱחַזְקָנה  ת ִ ֶ יֶכם...    ת  ֶה ְידֵּ ל  אֵּ

עֲ  ַ ת  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ו  ַהד ְ אֶ   :ש  ִאיׁש  ֱאֶמת  רו   ב ְ הו  ד ַ עֵּ רֵּ ְפטו     ,ת  ׁשִ לֹום  ׁשָ ט  ַ פ  ִמׁשְ ו  ֱאֶמת 

יֶכם ֲערֵּ ׁשַ ְלַבְבֶכם  .ב ְ בו  ב ִ ְחׁשְ ַ הו  ַאל ת  עֵּ ֱאָהבו    ,ְוִאיׁש ֶאת ָרַעת רֵּ ֶ ֶקר ַאל ת  ֻבַעת ׁשֶ ׁשְ י   ,ו  כ ִ
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אִתי ְנֻאם ה' נֵּ ר ש ָ ֶה ֲאׁשֶ ל  ל אֵּ ַבר    .ֶאת כ ָ ַלי  ְצָבאוֹ   ה'ַוְיִהי ד ְ ה' ָאַמר    הכ ֹ .  לֵּאֹמרת אֵּ

י  ,]י"ז בתמוז[  צֹום ָהְרִביִעי  :ָבאֹותצְ  ִביִעי,  ]תשעה באב[  ְוצֹום ַהֲחִמיש ִ ְ  ,]צום גדליה[  ְוצֹום ַהש  

יִרי ָהֲעש ִ בטבת[  ְוצֹום  ית  , ]עשרה  ְלבֵּ ו ְלמ  ִיְהֶיה  ְמָחה  ו ְלש ִ ֹון  ש  ְלש ָ טֹוִביםוֹ ְיהו ָדה  , ֲעִדים 

לוֹ  ָ  זכריה ח ג( ) .ם ֱאָהבו  ְוָהֱאֶמת ְוַהׁש 

 
]ניסן, אייר, סיון, תמוז, אב, אלול, כי סדרת חודשי השנה על פי התורה מתחילה מחודש ניסן    כידוע,

חשוו ב(  , שכן אמרה התורה[ ן, כסלו, טבת, שבט, אדר תשרי,  יב  על חודש ניסן: "החודש הזה    )שמות 

כ אם  נמצא  השנה".  לחודשי  לכם  הוא  ראשון  חודשים,  ראש  שהוזכר  לכם  הרביעי  שצום  ן, 

ל, הוא שבעה עשר בתמוז, כי חודש תמוז הוא החודש הרביעי מניסן. וצום החמישי,  בנביא לעי

גדליה   צום  הוא  השביעי,  וצום  מניסן.  החמישי  החודש  הוא  אב  חודש  כי  באב,  תשעה  הוא 

א  בשלשה בתשרי, כי תשרי הוא החודש השביעי. וצום העשירי, הוא עשרה בטבת, כי טבת הו

העשירי.   לנבהחודש  הקב"ה  ואדרבה  והשיב  לצום,  צריכים  שאינם  לששון  יאים  יהפכו  כולם 

 )ו(  ולמועדים טובים. ולשמחה

 

 אחר חורבן בית המקדש השני 

אחר שבעוונות הרבים נחרב בית המקדש השני, החזירו חז"ל את התעניות, מפני 

על כל ישראל הצרות שהיו ונתחדשו שוב באותם זמנים כדלהלן. על כן, חובה  

הכל חייבים להתענות : "ס"א(מן תקנ  )סישלחן ערוך  וכנפסק ב  להתענות בימים אלו,

וכשנזכה בעזרת ה' יתברך בקרוב לבנין   ." אסור לפרוץ גדרו  ,צומות הללו  הארבע

בית מקדשנו ותפארתנו השלישי, אזי יתבטלו כל התעניות הללו, ויהפכו לששון 

 )יג(ולשמחה ולמועדים טובים. 

 

 התענית בשבעה עשר בתמוז ם טע

ח ואלו מפני  מתענים,  אנחנו  בתמוז  עשר  בשבעה  שאירעו  קשים  דברים  מישה 

נשתברו לוחות הברית, שהוריד משה רבנו בהר סיני, לסוף הארבעים יום   א.הם:  

הופסקה הקרבת    ב.וארבעים לילה שהיה בשמים ולמד את התורה מפי הקב"ה.  

ויבים  הבקיעו הא ג.בבית המקדש הראשון. קרבן התמיד שהיו מקריבים בכל יום 

שרף אפוסטמוס הרשע   ד.את חומת ירושלים בתקופת חורבן בית המקדש השני.  

 )א(הועמד צלם בהיכל בית המקדש.  ה.את התורה. 

 

 טעם התענית בתשעה באב

 א.מפני חמישה דברים קשים שאירעו בתשעה באב אנחנו מתענים, ואלו הם:  

שהיו   ישראל  עם  על  ינגזר  לארץ  יכנסו  שלא  בגבמדבר,  חטא  שראל,  לל 

 יתב  ורבןח  ג.המקדש הראשון    יתב  ורבןחב.  המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ.  

נפלה העיר הגדולה 'ביתר' ביד הרומאים, ונהרגו בה מיליונים   ד.השני.  המקדש  

היכל ה חרש טורנוסרופוס הרשע את    ה..  , אנשים, נשים וטף, נער וזקן מישראל

 )ג( דש. בית המק של 
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 טעם התענית בשלשה בתשרי

]שהפקידו נבוכדנצר על מעט אנשים דלים  ביום שלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם  

ובכך נכבתה גחלת   ופשוטים שהותירם בירושלים, שמהם לא חשש שיתארגנו למרד עליו[,

 )ג( שארית הפליטה שנשארו בארץ הקודש אחר חורבן בית ראשון. 

 

 ת בטעם התענית בעשרה בט
הרש נבוכדנצר  הגיע  בטבת  סביב   עבעשרה  עליה  וצר  לירושלים,  בבל  מלך 

 ועיין לעיל ב"שער האגדה" את כל הסבר המאורעות בהרחבה.  )ה( החומה.

 

 מטרת התענית 

כתב הרמב"ם: כל ישראל מתענים בימים אלו, מפני הצרות שאירעו בהם, כדי 

זיכר זה  ויהיה  התשובה,  דרכי  את  ולפתוח  הלבבות  הרעים,   ןולעורר  למעשינו 

שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון    ומעשה אבותינו

מ(דברים אלו נשוב להיטיב דרכנו, שנאמר   ו  ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון : ")ויקרא כו  ְוִהְתַוד 

 )ה(  ".ֲאֹבָתם

 

 הכרזת הצום 

בטבת,   ועשרה  בתמוז  י"ז  צום  שלפני  התבשבת  קריאת  סיום  ה ר ולאחר 

  באמירת "אחינו בית ישראל שמעו..." כמובא בסידורים[, ]השליח ציבור    וההפטרה, מכריז

בו.   להתענות  שיזכרו  כדי  הצום,  יחול  בשבוע  יום  נהר באיזה  בספר  האריך  וכבר 

ידיעתם,   מצרים לחזק מנהג זה להכריז, כי רבים ושלמים נכשלו ואכלו בי"ז בתמוז מחסרון 

הכריזו בשבת להודיע להם    אעל החכמים ושליחי הציבור על של  ושהיה יום התענית, והתלוננ

לרבים   מכשול  גורם  שהוא  ההוא,  האיש  ישא  עוונו  זה,  על  והמערער  התענית.  יום  אימתי 

 שיאכלו ביום הצום מבלי דעת. ע"כ. 

 

מפני שהם ידועים לכל. כי תשעה    בשאר הצומות אין מכריזים בשבת הקודמת להם.

כמה ימים קודם תשעה באב,    רמפני רוב החומרות שבו. ועוד שכב  באב, ידוע ומפורסם לכל

לא אוכלים בשר, לא מסתפרים ולא מכבסים, לכך אין חשש שישכחוהו. וכל שכן יום כיפור  

שהוא מפורסם לכל ישראל. וכן תענית אסתר ידועה לכל, שהיא ביום שלפני פורים. וכן המנהג  

יום ראש    תהוא מפורסם לכל, כיון שהוא למחר   ג' בתשרי, שגם  -שלא להכריז על צום גדליה  

 )סימן תקנ ס"ד. ח(השנה.  

 

 )הרמ"א שם. ט( מנהג בני אשכנז שלא להכריז על אף אחד מן הצומות כלל. 

 

 זמן התענית 

זמן התענית הוא מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים, חוץ מתשעה באב, שהתענית 

 )ט, יב( ים. ב כמתחילה מהשקיעה של הערב הקודם ועד למחרת בצאת הכו
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אמה    2,000. המיל הוא  הזריחה[]מיל לפני הנץ החמה    4יעור זמן הילוך  ש  די כעמוד השחר הוא:  

  דקות זמניות קודם הנץ החמה.   72מיל הם:    4דקות. אם כן    18מטר, ומהלך מיל הוא:    960=  
כן דעת  יאת שמע[.  קרת  ובאגדה" בהלכו  הלכה]בבאור המושג "שעות זמניות", עיין בהרחבה בחוברת "סדר היום ב 

מרן    דעתכמבואר בסידור רב סעדיה גאון, הראבי"ה, הרא"ה, המאירי, התרומת הדשן, מהרי"ו, וכן    ם, רוב הפוסקי

, הלבוש, הב"ח, הש"ך, אליה רבה, בית דוד, בן איש חי,  א(ס"רסא  סימן  ), הרמ"א  ב(ס"תנט  סימן  )השלחן ערוך  

 ( . יבחן יחוה דעת ח"ב סימשו"ת ) החזון איש ועוד. 
 

מתענים כל הציבור עד צאת הכוכבים. ורק    -שי  שים  צום עשרה בטבת שחל ביו 

 )טו(לאחר צאת הכוכבים, רשאים לקדש על היין ולסעוד סעודת שבת. 

 
שישי   ביום  יחיד  ביום השנה של פטירת אביו או אמו    -תענית  בשהמתענה  ערוך  ]כמבואר  לחן 

ס"ח( זה[  )סימן תקסח  ביום  להתענות  יום השנה ביום שישי, מתענה  חו  ,שטוב  את הכוכבים.  צ  עד ל 

אולם אם בעת קבלת התענית ביום חמישי בתפילת מנחה, אמר שמקבל להתענות עד שיתפלל  

]דהיינו, שעה ורבע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניות. בחורף    ערבית, רשאי להתפלל ערבית מפלג המנחה

ת אף שלא  ביערולבני אשכנז רשאי לאכול לאחר    ל.ולקדש ולאכו[,  18:40, ובקיץ בערך  15:50בערך  

 )סימן רמט סעיף ד. יט( התנה כן מראש, אך טוב שיתנה כן. 

 

 אכילה ושתיה בלילה שקודם התענית 

עמוד  עד  ולשתות  לאכול  רשאי  עדיין,  ישן  שלא  כל  התענית,  שקודם  בלילה 

או  לאכול  יכול  אינו  הלילה,  באמצע  וקם  קבע  שינת  ישן  אם  אבל  השחר, 

דעתו מלאכול ולשתות עוד. אולם אם   חי ס, שכיון שישן על מיטתו הרי ה ותשתל

ש התנה  שישן,  לקודם  רשאי   לשתותו  לכולאקום  בכוונתו  השחר,  עמוד  קודם 

 )ט, יב( רשאי לאכול ולשתות בלי שום תנאי. אם רק התנמנם, לאכול ולשתות. ו

 

גיש צימאון, המיקל מרו  אם לא התנה קודם שהלך לישון, ועתה התעורר בלילה

 )יא(וך. ו על מה לסמללשתות יש 

 

 )ט(מקילים לכתחילה בשתיה בלבד אפילו בלי תנאי.   בני אשכנז

 

הלילה,  באמצע  וקם  שאכל,  קודם  הלילה  בתחילת  לישון  והלך  עייף  שהיה  מי 

הדעת  את  להסיח  זו  בשינה  בדעתו  היה  לא  בודאי  כי  ולשתות,  לאכול  רשאי 

 )יב( . מלאכול ולשתות עוד

 

 

  תעניתה והפטורים מן החייבים  

 ורפט אין
לגיל  שהגיעו  אחר  נשים,  ובין  אנשים  בין  אלו,  תעניות  להתענות  חייבים  הכל 

, ולא יפרצו גדר לפרוש ]הבנים מגיל שלוש עשרה שנה, והבנות מגיל שתים עשרה[מצוות  
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דע יוו  מן הציבור בתירוצים שהם חלשים וכדומה, כי בורא עולם יודע תעלומות

להתענ יכול  האדם  אם  לא. ובדיוק  או  חז"ל:  מר וא  ת  עם ו  עצמו  המצער  כל 

לַ : "י(  ישעיה סו)  , שנאמרבוריזוכה ורואה בנחמת צ  ,בוריהצ ׁשָ ְמחו  ֶאת ְירו  ם ְוִגילו  יִ ש ִ

ל ֹאֲהֶביהָ  ִלים ָעֶליהָ  ,ָבה  כ ָ ְתַאב ְ ל ַהמ ִ ֹוש  כ ָ ה  ָמש  ָ ו  ִאת  יש   )מג( ". ש ִ
 

חז"ל   ע"א(סכ)מאמרו  יא  תענית  שישראל  :  ת  שני    םבאי  ם,ופירש אחד מה  , בצער  םרויישבזמן 

אל  ש  , יהי רצוןבוריפלוני זה שפירש מן הצ"  :ואומרים  , על ראשו  ם ידיה  םמלאכי השרת ומניחי

אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל   ,בור שרוי בצערי בזמן שהצ ועוד אמרו: ".בורייראה בנחמת צ 

ו  ו שציער עצמנו במשה רבנישכן מצ  , בוריעם הצעצמו  יצער  א  אל  ,ך נפשייואשתה ושלום על

וכי לא היה לו    ",וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה"  :שנאמר  ,בוריעם הצ

בצער    ם הואיל וישראל שרויי  ,אלא כך אמר משה  ? למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה

עמלק,   עבמלחמת  אהיה  אני  בצעריאף  ה  .מהם  הצע  ערמצוכל  עם  ורואה   ,בוריצמו    זוכה 

סו)  , שכן נאמרבורי בנחמת צ לַ : "י(  ישעיה  ׁשָ ְירו  ֶאת  ְמחו   ֹאֲהֶביהָ יִ ש ִ ל  כ ָ ָבה   ְוִגילו   ה     , ם  ָ ִאת  ו   יש  ש ִ

ִלים ָעֶליהָ  ְתַאב ְ ל ַהמ ִ ֹוש  כ ָ  ". ָמש 

 

 תלמידי חכמים. פועלים.
ילמדו תורה   לא ש  אף תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, והתענית גורמת להם

פקידים, שכירים וכיוצא, שאף שלא   שכן פועלים,תענות. וכל  הכראוי, חייבים ל

 )מג( יוכלו לעבוד כראוי, חייבים להתענות ולא יפרצו גדר. 

 

 ומנוסה  הבדוק  סגולה
לפני כל    רעב:ללא  ללא צמא ו  עבור את הצום בקלותלסגולה בדוקה ומנוסה  

ו  קחיצום,   ינשק את המזוזה, מות,  גי ל  ממנו שבע  ה שת יכוס מים  לגימה  ובכל 

 . א צמא בצום, ומובטח לו שכך יהיה השם יתברך, שלא יהיה רעב ולויבקש מ 

 

 מעוברת, מיניקה, יולדת ומפילה

 דינן משתנה לפי התעניות השונות:  -מעוברת, מיניקה, יולדת ומפילה 

 

  דחה ונת  שחל בשב  בתעניות י"ז בתמוז, צום גדליה, ועשרה בטבת, וכן תשעה באב

 ליום ראשון, דינן כדלהלן:

 

שהן   -מעוברות   מפני  עצמן,  על  להחמיר  להן  ואסור  מלהתענות,  פטורות 

מתחילת  חדשים  משלושה  היינו  ומעוברת,  העובר.  ואת  עצמן  את  מחלישות 

או  ומחושים  מהקאות  סובלת  אם  לכן  קודם  אף  מקום,  ומכל  ומעלה.  הריונה 

 )נז( חולשה רבה, פטורה מלהתענות.

 

יום ללידה. ומשלושים יום    פטורות מלהתענות בתוך שלושים  -ת או מפילה  דלוי
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אם היולדת מניקה, לא תתענה. אך אם אינה   -  ]שנתיים[עשרים וארבע חודש    עד

 )נט, סב( חולשה, תאכל.  מניקה, תתחיל להתענות, ואם תרגיש

 

 שאינו דחוי, חמור יותר, כדלהלן:  תשעה באב

 

ומניקות בנות.  תעלהת  חייבו   -  מעוברות  ע)תלמוד  כמפורש  נד  פסחים  עוברות  :  (ב"מסכת 

וכן פסק    . , כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפוריםבתשעה באבומניקות מתענות ומשלימות  

ב ערוך  מרן  תקנד  )שלחן  ב:  (ה ס"סימן  מתענות  ומניקות  שמתענות    תשעה עוברות  כדרך  באב 

כ ביום  ב   ,פוריומשלימות  האבל  פשאר  שלא  עהתמל  ות ורטצומות  ראוי  כן  פי  על  ואף  נות, 

 )רפ, רפז( . במאכל ובמשתה תאכלנה להתענג 

 

חולי, שהוא  איזה  להן  שיש  ומניקות  שמירת    או  מעוברות  כגון  רפואית,  בעיה 

  פטורות מלהתענות בתשעה באב פשוט ש  ,וכדומה  הריון, חוסר דם, לחץ דם גבוה

 ( ב אותג פרק כט ""ת אור לציון ח שו. עט)דברי יציב ועוד. ר  .שפטור ,שאין בו סכנהכדין כל חולה 

 

מע מיםוברת  כל  לשתות  רשאית  בטוב,  חשה  שלא    ,שאינה  נזק תכדי  גרום 

,  דורהמפני חולשת    ,ראשוןה הריון  ביותר  בשים לב  יש ל  ,כןו  כמו  חלילה.  ,להריון

פי הצורך כת אשתו  שאת הרגלראות    אלו  דעתו לדבריםאת  לתת    בעלעל הלכן  ו

להמהיא  אם   שוב  תענית.ב  ךישיכולה   מזגן  םעבחדר  ת  הולש  נה שתדלתרור 

וינוחוא בזהצוכיו ולא  במשך    ,  לציון  )שו  תעבודנה בעבודות מכבידות.היום,  אור  "ת 

 ( ב הערהחלק ג פרק כט  
 

  300 -]תלמידו של רבי שלמה לניאדו מארם צובא לפני כ למעשה שהיה אצל הגאון רבי צדקה חוצין זצ"

ד כמה תקנות  תיקן לעירו בלב[  בשנת תק"ג]אשי של בגדאד  הרה  , שכאשר התמנה לכהן כרב שנה[

בות, ואחת מהן, שהמעוברת והמניקות לא יתענו בתשעה באב וכדין שאר התעניות, כי ראה  טו

 )רעט( י סכנה. דשמרוב החום השורר שם בבגדאד, היו כמעט באות לי

 

מפילה   או  ל  -יולדת  בין  הלידה,  מן  יום  שלושים  עד  מלהתענות   ותבנפטורה 

 )נז, רפ, רפז, רפח(  ום, חייבת להתענות.י ספרד ובין לבנות אשכנז, אבל לאחר שלושים

 

הפלה   מעוברת שהזהירוה הרופאים שלא תתענה מחשש להפלת העובר,   -חשש 

ואפ באב,  בתשעה  לאכול  שצריכה  עוברה יפשוט  שהפילה  בעבר  קרה  לא  לו 

 )רפח( לאחר תענית. 

 

יום   ם וי   יםשלושרה מלהתענות עד  לדת פטויושהזה שאמרנו    -הגדרת שלושים 

, ומתחילים  שעות  24ו  היינ  "מעת לעת]ו"שלושים יום שלמים מעת לעת,  היינו    ,התלליד

יא ההרי  ,  16:00בשעה    ילדה ביום ח' בתמוזאשה שעל כן,  .  למנות משעת הלידה[

  ילדה ביום ב' באלול אשה שוכן,    .16:00עד שעה  פטורה מלהתענות בתשעה באב  
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מניקה16:00בשעה   שאינה  אף  מלהתענו  ,  פטורה  היא  תשרי  הרי  בג'  צום   -ת 

אף שאינה ,  16:00בשעה    ילדה ביום י"ז בסיוןאשה ש. וכן,  16:00עד שעה  ה  גדלי

)האשכול, רבי נתן אדלר  .  16:00עד שעה  הרי היא פטורה מלהתענות בי"ז בתמוז    מניקה

 ועוד. רפז( 

 

דחוי    31יום   בצום  יו  -ללידה  לליהשם  יולדת שחל  בו לושים  דתה בשבת שחל 

ודחוהו ליום ראשון, עליה להתענות ביום ראשון, שעה באב[  ז בתמוז, ת ]גדליה, י"צום  

וט' ,  ילדה ביום ח' בתמוזאשה שלמשל:    כיון שהוא יום השלושים ואחד ללידתה.

חל בשבת ונדחה ליום ראשון, הרי היא מתענה במוצאי שבת שהוא ליל י'   באב

חל בשבת ונדחה   ]צום גדליה[וג' בתשרי  ,  ילדה ביום ב' באלולש  אשהוכן,    באב.

 ליום ראשון, אם אינה מניקה, הרי היא מתענה ביום ראשון שהוא ד' בתשרי.

ליום ראשון, אם    הוי"ז בתמוז חל בשבת ונדח,  ילדה ביום י"ז בסיוןש  וכן, אשה

 )סח( אינה מניקה, הרי היא מתענה ביום ראשון שהוא י"ח בתמוז. 

 

 חולה

פא אך עדיין הוא חלש לה שהתר, או חוחולי  , היינו שנפל למשכב מחמתחולה

 )רפ. ת"ה מז, רמה(  ויש חשש שיחזור לו החולי, הרי הוא פטור מלהתענות. 

 

 גרון דלקת 
מכיר   םאאבל    .פטור מלהתענותו  הרי הוא בכלל חולה  ,שיש לו דלקת בגרוןמי  

 ( תכטארבע תעניות ילקו"י ) ל.גיכר יצום  ,עצמו שדי לו באנטיביוטיקה קלהב

 

 חום
 ( שם) .פטור מלהתענותונחלש מכך, וחצי מעלות  37-מ עלהמלחום  אם יש

 

 כאבי ראש

 (שם) .להתענות פטור מחזקים בתענית, עקב כאבי ראש הרבה מי שמזיע 

 

 דלקת פנימית  .אולקוס
  לל הרי זה בכ,  וכדומה  פרקיםכליות או    ,ריאותדלקת    או  אולקוסלו  שיש  מי  

 (םש) לצום. ול אסור, וברור שבו סכנה ששי ולה ח

 

 סכרת
סכרת לו  שיש  גבוהאו    מי  דם  רופא  ץיעיית,  לחץ  שחיעם  פעמים  כי  ב י, 

 ( שם תל) .ופעמים שפטורלהתענות 
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 ספק חולה
וכגון שיש לו לחץ דם ואינו יודע  ,  כרגעמה מצבו  לא ידוע  חש בטוב ו  אינומי ש

יש לייעץ לו וספק חולה,  בגדר  הרי זה  .  תאם זה גבוה כל כך שאסור לו להתענו

אכילה  שהיינו  ד,  יעוריםשלפי    תהישו  שיאכל משיעור  תהיה  כל  "כותבת  פחות 

שליש  ושיעורה    .גדולה  תמרה]  הגסה", גרם,   30שיאכל    כגוןו  גרם.[  36=    ביצה כשני 

דה ימב   וכמו כן, ישתה מיםגרם, וכן הלאה כפי הצורך.    30עוד  דקות    10ולאחר  

 , מעט וישתההה  גרם, ושוב יש  35עד  וישתה שוב    כמה שניותהה  ם, וישגר  35  עד

גרם בתוך    36]במאכל:  שלא אכל ושתה כמות המיישבת דעתו של אדם,  כי כל    כפי צורכו.

כמו  נחשב לו    יית רביעית כשתי שניות.[תש בזמן של    ,גרם  41  וא לוגמיו מלדקות, ובמשקה:    7.5

 ( לכף החיים. שם ת )לפי שיעור מעט מעט.  כיפורביום  ל שמתענה. וכדין חולה שיש בו סכנה שאוכ

 

 וחולי אחרי ניתוח
שים יום לאחר הניתוח. ולפחות שלמלהתענות  קשה, פטור  פנימי  מי שעבר ניתוח  

אחר לניתוח קל או  לאחר  אבל    .בתעניתל  וגדצער    לו   ישו  ,הוא חלש מאודכי  

 (םש) מהתענית. ויש לפוטר ,חלוש עדיין הוא מוכיםס בימים האם חום וחולי, 
 

 תרופות 

וכדומה, יבלעם בלי מים. ע כדורים נגד מחושי ראש  מי שמתענה, אך עליו לבלו 

רעט( ואם קשה לו לבולעם בלי מים, יבלעם עם מעט מים   . וטוב לרסק את )ל, 

 "ק לד( ס)כף החיים סימן תקנד בתוך כף ולבלוע. הכדור עם מעט מים 
 

 זקן מופלג 
שיש   כוחו,  מופלג שתש  הדחזקן  מן  לו,  תזיק  פטור ין  שש שהתענית  הוא  הרי 

  סה, ).  לעיל  כמבואר  ,יעוריםש לפי  ישתה  וץ לו שיאכל  נות, ואולם יש לייע מלהתע

 רעט. ת"ה מח( 

 

 קטנים 

קטנים   גיל  ילדים  גיל    13]עד  ועד  לבנים,  מכל   לבנות[,  12שנה  פטורים  הם  הרי 

למחות בידם שיאכלו, ואין להם    לו. ואפילו אם ירצו להתענות, ישלהתעניות ה

אפילו בתשעה באב. והטעם    הרגלם[  ר יותר מכפי]לאכול מאוחענות תענית שעות  להת

בזה, כי אנחנו מצווים לחנך את בנינו ובנותינו למצוות, כדי שכאשר יגדלו, ידעו 

כ ומצפים  מקוים  אנחנו  הרי  בתעניות,  אבל  לקיימם.  לגאולה   להיאך  יום 

ניות, אם כן למה לנו  וק פינו ולשוננו רינה ויפסקו התע חהשלימה, ואז ימלא ש

 )סו(א תהיה להם תועלת מזה. הילדים לדבר שכאשר יגדלו, ל לחנך את

 

 קטן שהגדיל 

שחל בשבת ודחו אותו ליום ראשון, וביום ראשון ]גדליה, י"ז בתמוז, ט' באב[  צום  
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-הולדת שלו הזהו יום ה]דהיינו שנעשה קטן זה בר מצוה  [  ב]ד' תשרי, י"ח בתמוז, י' בא 

יתענה עם הציבור, אך אם הוא חלש, , אם הוא בריא ויכול להתענות, טוב ש[13

 אי שלא להתענות, וטוב שיתענה רק תענית שעות כאשר יוכל. רש
 

רק   אלא  ראשון  ביום  התענית  אין  שהרי  התענית,  מן  פטור  הוא  הדין  מן  כי  בזה,  והטעם 

ור, כי היה קטן,  ביום שחלה בו התענית הוא היה פטלומים לתענית של אתמול. וכיון ששכת

. ואין זה דומה למה שהתבאר לעיל ביולדת שחל יום השלושים  )סח, ע(תשלומים  אין לחייבו ב 

הדין   מן  שביולדת  משום  ראשון,  ביום  הדחויה  בתענית  להתענות  שעליה  זו,  בשבת  ללידתה 

, אבל אינה פטורה 'בעצם'  א שמפאת חולשתה פטרו אותה חכמיםלהיתה חייבת להתענות, א

קט ולכמו  בתענית,  בכלל  חייב  שאינו  שלון  יום  והגיע  שהתחזקה  כעת  חייבת  כן  ואחד,  שים 

לצום. וכמו אדם שהיה חולה בשבת זו, ובמוצאי שבת החלים, היעלה על הדעת שנפטור אותו  

 ברור ופשוט. מלצום עתה, כיון שבשבת הוא היה חולה?! והחילוק 

 

 בעלי שמחה 

וכל  שבתוךחתן  ברית    ה  בעלי  שלושה  או  המשתה,  ימי  הסנדק שבעת  הבן,    ]אבי 

 )מו. ת"ה מט, נג( , או אבא שפודה את בנו בכורו והכהן, חייבים להתענות. והמוהל[
 

תענית אסתר    רולא חמשהרי    ,ברית צריכים להתענות כללהאין בעלי  אולם, בתענית אסתר,  

ביותר   בו,   דחוי,ב  אמתשעה  אוכלים  הברית  לבעלי    שבעלי  אסור  להחמיר  הואדרבה  ברית 

טוב  שיומפני    ,ולהתענות נפש)הוא    הםשל ם  תשובה   ,משיבת  ועוד(משנ ,  פתחי  ברורה  ועוד משום  ה   .

שבתעניות אלו, הסיבה שמתענים היא משום אבלות על חורבן בית המקדש וירושלים, על כן  

, ויתענה. מה  [לי בריתובע   וכלה   חתן]את השמחה של יחיד    ,[לאכל ישר]של  דוחה האבלות של רבים  

הגד שמחה  הבעל  שהוא  החתן  שאפילו  המקדש  גם  בית  לחורבן  זכר  בחופה  כוס  שובר  ול, 

" וירושל מפורש:  ואומר  לחיכי    אשכחך  אם ים,  לשוני  תדבק  ימיני,  תשכח  לא  ירושלים  אם 

יאך ישכח את ירושלים ולא  ה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי", אם כן  אזכרכי

שאין התענית משום  החורבן?! לא כן בתענית אסתר,  ויאכל בתענית שנקבעה על אבלות    יזכרה,

אלא זכר לנס שנעשה ביום התענית, שהרגו עם ישראל בשונאיהם והתקיים בהם:  אבלות כלל,  

כל שנה.  ב"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם", לכך נהגו כל ישראל להתענות  

שמחת היחיד, ויצטרך להשתתף  לות, שנאמר שצער הרבים יבטל את  נמצא שאין זה עניין לאב

 . נו. חזו"ע פורים לז, מב( לד 'א סי"שו"ת יביע אומר ח )ערם. בצ

 

 שתיית הכוס בברית מילה

ברית מילה שחלה ביום התענית, מברך על היין "בורא פרי הגפן" וברכת "אשר 

וכו'  מבטן  ידיד  י"קידש  להוציא  יכוון  "הגפן"  ובברכת  היולדת ,  את  חובה  די 

מ פטורה  עשהיא  תדבר  ולא  "אמן"  ותענה  אין לצום,  ואם  מהיין.  שתטעם  ד 

בברכת היולד עליו  ויכוון  חינוך,  לגיל  שהגיע  קטן  ילד  ידו  על  יעמיד  שם,  ת 

עירובין מ )וכתבו התוספות    ,("זסימן תקנט ס) בשלחן ערוך  שפסק מרן כמו    "הגפן" וישתה הקטן.

חול ברית  שי  אקראי דרך  תות בצום, כי זה  לש הקטן    שים שמא יתרגלוהטור, שלא חוש  (ע"ב

ת הברית  כיש נוהגים שלא להביא כוס יין ומברכים את בר  ,]וביום הכיפורים  .צום דחויבה  מיל

 )קכ, שצג(.[ כנ"ל נוך לטעוםרך על הכוס ולתת לקטן שהגיע לחיבלי כוס, ויש נוהגים לב
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 בעלי שמחה בצום דחוי 

שבעה עשר בתמוז או צום גדליה שחלו בשבת, כיון שדוחים את התענית ליום 

מותר כדלהלן:    ראשון,  ולשתות,  לאכול  השמחה  דיני  ]לבעלי  שחלה ואולם  מילה  ברית 

 [ , יבוארו להלן בהלכות תשעה באב. יבתשעה באב דחו
 

יתחילו בבוקר להתענות ככל ישראל,   -]אבי הבן, הסנדק והמוהל[  שלושה בעלי ברית  

כדי לשתף את עצמם בצער הציבור, ובשעות הבוקר ישתדלו למול את התינוק,  

ים מקדימים למצוות, ואז רשאים לאכול ולשתות מיד לאחר המילה, לפי כי זריז

גדליה בערך:  ת היום  הוא. ויש ממתינים מלאכול עד חצו  שיום טוב שלהם ]בצום 

בתמוז בערך:  12:30 בי"ז  ויש שמ[12:45.  לאחר  ה  מנחה גדול קודם    יםתפלל.  ]חצי שעה 

הברית רשאים להחמיר על  ועל כל פנים, אין בעלי   .אחר כך אוכלים, וחצות היום[

עולם במצוע שזיכה אותם בורא  ישמחו  ואדרבה  ולהתענות,  כה חשובה   הצמם 

כל המקריב את  יותר ממעלתה גדולה  בזוהר בקדוש ש  של ברית המילה שמבואר

ח )סימן תקנט ס"ט.    הקרבנות. יביע אומר  קיא, שצד, תד. שו"ת אור  לד    מןא סי"שו"ת  נו, ס,  יא. מח,  אות 

 באב דחוי.  ט'ה בל הלכות ברית מיעיין להלן  מעט בהרחבה,    הלכה למקורות ה מוד רסד. ת"ה מט, נג(לציון ח"ג ע 
 

ש מילה  הצהרייםברית  הצהריים,   -  אחר  שאחר  בשעות  התינוק  את  מלים  אם 

קרובי  רשאים בעלי הברית לאכול קודם המילה לאחר חצות היום.   שישנם  ]וכגון 

לכבדם וצריכים  לעיר,  מחוץ  הבאים  את    משפחה  לקיים  אפשר  אי  והלא  הברית,  בסעודת 

השקיעה, ואחר כך  ל כן מלים את התינוק כשעה לפני  עא בצאת הצום,  הסעודה למוזמנים אל

, הלכה)מקורות ה   ערבית, ועורכים את סעודת הברית עם המוזמנים בצאת הצום[.מתפללים מנחה ו

 יש לעיין להלן בהלכות ברית מילה בתשעה באב דחוי.( 
 

מילה בו   -דחויה    ברית  שחלה  ראשון  ליום  מילתו  ונדחית  חולה,  שהיה  תינוק 

דחוי לאכולהתענית  הברית  בעלי  לשלושת  מותר  טוב    ,  שיום  כיון  יום,  באותו 

שהרי מצות מילה קיימת על האבא בכל רגע ורגע, ואסור להניח את בנו ערל,    הוא.  שלהם

חיי    כמו בזמנה.   לכן אף שהמילה דחויה כגון שהיה חולה, הרי הוא מקיים מצוה  )מגן אברהם, 

 עיין תג(   . משנ"ב  אדם, בית יצחק שמעלקיס, שערי תשובה,
 

ו בצום דחוי, פטור מהתענית ודינו כבעלי הברית  ה את בנאב הפוד   -פדיון הבן  

הנ"ל, וכמו כן הכהן שמקבל את חמשת הסלעים, פטור מן התענית, שגם הוא 

רבה נחשב כעושה מצוה.   אליה  טוב,  יום  ער)מעדני  שלחן  קיצור  אדם,  חיי  היטב,  ,  באר  יצחק  וך,  בית 

]ליל שלושים ואחד מיום ר שחל הפדיון שלו  כווב  ים סי' תקנט ס"ק עב. ת"ה נה(י, משנ"ב, כף הח שמעלקיס

בשבת, ונדחה ליום ראשון, יש לשאול רב מורה הוראה, אם יתענו אבי הבן והכהן או  לידתו[  

 בתשעה באב דחוי. ועיין בזה להלן בהלכות ברית מילה לא. 

 

וכלה   דחוי,  -חתן  צום  בהם  וחל  המשתה,  ימי  שבעת  טוב   שבתוך  שיום  כיון 

, ועיין להלן בהלכות מ  ימןס  לק ה שו"ת יביע אומר ח)עיין  לאחר חצות היום.  שלהם הוא, יאכלו  

 ברית מילה בתשעה באב דחוי, אם חייבים להתפלל מנחה קודם או לא.( 
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 דיני התעניתפרטים ב 

 רךשכח וב

אם שכח שהוא בתענית וברך על מאכל או משקה שהוא, וקודם שטעם, נזכר 

כי איסור ברכה לבטלה  תהיה ברכתו לבטלה.  הוא בתענית, יטעם מעט, כדי שלא  ש

בתענית שהוא מדרבנן   אכילה  יותר מאיסור  וחמור  התורה,  מן  הוא  רבים מהפוסקים  לדעת 

ו מן  א יטעם כלל, שהרי איסור האכילה באבל אם קרה לו כן ביום כיפור, ל  .]מדברי חכמים[

 )כב(  התורה אפילו כלשהו.
 

ושכח שהוא בתוך שש שעות    ,ש שעות[ל חלבי עד שיעברו ש]וכידוע שאסור לאכו, האוכל בשר  ןכמו כ

לאכילת הבשר, ובירך על מאכל חלבי, ומיד נזכר שטעה, יטעם ממנו מעט, כדי שלא תהיה  

לבטלה. ב  ברכתו  שאיסור  הנ"ל  התומהטעם  מן  הוא  לבטלה  מאיסור  רכה  יותר  וחמור  רה 

אף  ת על מאכל איסור,  . אבל אם ברך בטעור שהוא מדרבנןשאכילת חלב בתוך שש שעות לב 

אם הוא אסור מדרבנן, כגון עוף שהתבשל בחלב, וברך עליו בטעות ונזכר, יאמר מיד: "ברוך,  

בזה והטעם  כלום.  יטעם ממנו  ולא  ועד",  לעולם  כבוד מלכותו,  על  שם  לברך  כיון שאסור   ,

  ,סור לאוכלו עתה[ סר, כמו בתענית שהמאכל כשר רק אא]שנאסר בעצמו, ולא הזמן גורם לו להימאכל איסור  

)שו"ת יביע אומר חלק י חלק אורח חיים סימן ו, וסימן מא, וחלק  ונמצא שלא יתקן בזה שיטעם ממנו.  

 יורה דעה סימן ג. כד( 
 

 שכח ואכל 

  גדולה,   תמרה  ]דהיינו הגסה""כותבת , אפילו אם אכל שיעור שכח שהוא בתענית, ואכל

היום, ואינו חייב להשלים   ענות עד סוף, ימשיך להתגרם[  36=    ביצה שליש    כשניושיעורה  

בו  שאירעו  זה  ליום  דוקא  היתה  התענית  וחובת  מאחר  אחר,  ביום  ולהתענות 

זה שאכל ביום התענית.  וטוב שיתן צדקה מחיר של סעודה לעני, כדי לכפר על  אותן צרות.  

נוקות,  ין תורתו אומנותו ואינו מלמד תיאשוב, רשאי. ובלבד ש  ואם הוא בריא ורוצה להתענות 

 )תרומת הדשן. כב(שמא יחלש מעבודת הקודש. 

 

 תפנוקים 

ומיני  מעדנים  יאכלו  שלא  ראוי  וחולשה,  חולי  מחמת  מלהתענות  הפטורים 

ומכל בזה.  וכיוצא  גלידה  שוקולד,  כמו  לאכול   מתיקה  צריך  החולה  מקום אם 

 )ס. ת"ה מד( תרפא, רשאי לאכול. יבשר ושאר מיני מאכלים חשובים כדי שיתחזק ו

 

 מסעדות, חנויות פלאפל ופיצה

, שדרך הקונים שם היא לאכול בהם  בעלי מסעדות וחנויות פלאפל, פיצה וכיוצא

אלו מלפתוח חנויות  מאוד  מיד את המאכל, ולא להשהותו לאחר זמן, יתרחקו  

שהיום    החוסר ידיע באיסור, מ  כוללא  הרביםאת    וכשילית, כדי שלא  ביום התעני

תעני  יום  ישראל,  הוא  כלל  של  הענין.  חוסר  מאו  ת  בחומרת  המציאות והבנה 

 פטוריםהמאותם  או  חולים  אנשים    םנת אלו, אית שאותם הקונים במקומו מוכח

נפש ללא היסוס    אוכלים ביום התענית בשאטהם  , ונמצא שבעוונות  מן התענית



ה  ע  ב ר י א נ ע ב ת ת  ה ה ו כ ה   ל ד ג א ב  95   |  ו

 

ועיק ורכלל  נ יא,  והרי  איסורבילם חלילה  שונכאת תאוותם  להם    קספ ך  כתב . 

ור יעאדם שהוא  כל המכשיל  :  (לא תעשה רצט  -  ספר המצוות,  ד"ב היפי"הלכות רוצח  )רמב"ם  ה

אינו רואה בדבר זה שור  יהוא עהרי  ש  ,או שחיזק ידי עובר עבירהמסוים,  בדבר  

או יכין   ,להשלים עבירתו  יפתהו ויעזרהואו ש  ,בוית לו דרך האמת מפני תאואת  

 ." ור לא תתן מכשולילפני ע"ו  :לש  לא תעשהעל  הרי זה עובר  ,  עבירהה  בתילו ס

עוד  וכ מ"ו(פ  יתשביעמסכת  ניות  שמה   שבפירו)תב   תתן  לא  וריע  ולפני"  קב"ה:ה  אמר:  "ה 

 על  הוזרתע  אל,  הרעות  והדעות  הו התאו  אותו  וורהישע  שמי,  בזה  הכוונה,  "מכשול

  למה   לגרום  ולא,  רותיבהע  בעשיית  לסייע  אסור  לפיכך.  תו ולהתע   ותוסיף  רונווויע

זרה  ) הריטב"א  וכתב    .בהיפך   נעשה   אלא,  לכך  הושיביא עבודה  עמסכת  שאנו :  (א"יד 

ושלא יצא מתחת ידינו דבר   ,מוזהרים שלא לגרום על ידינו שום תקלת עבירה

עבירה,   ישראל  בו  שיעבור  פישאפשר  על  ע"  איסורש  אף  תתן  ילפני  לא  ור 

 למי שיעבור בו עבירה. ממש תו  או םו נותניחנכשאנאלא  נואי "ולשמכ

 

 מסטיק

 )כט( אסור ללעוס מסטיק בתענית. אך אם אין בו טעם כלל, מותר ללועסו. 

 

 טעימת התבשיל 

ובלבד  תבלין,  או  מלח  צריך  אם  לברר  כדי  מהתבשיל,  מעט  לטעום  מותר 

אלא    בני אשכנז לא נוהגים לטעום בתענית ציבור כלל,שיפלוט ולא יבלע כלל. ו

ולכל הדעות, אסור לטעום בצום   י התענית.אבמוצודת מצוה שתיערך רק לצורך סע

 )בית יוסף ושלחן ערוך סימן תקסז ס"א. כז( תשעה באב וביום הכיפורים, אף שפולט. 

 

 אף שמצוה בערב שבת לטעום מהתבשילים של שבת, כדי לברר שהם מתוקנים 

מכל מקום    לו ימיו ושנותיו,כראוי לכבוד שבת המלכה, וכל הטועם, מאריכים  

לבלוע אלא לטעום ל בו צום עשרה בטבת, אינו רשאי לטעום וחבת שבערב ש

ולפלוט. ואף לבני אשכנז מותר, כיון שטעימתו לצורך סעודת שבת שהיא סעודה  

 )סימן תקסז ס"א ומשנה ברורה(של מצוה. 

 

 והל נתינת יין בפה המ

כשעושים   בפיהם  יין  מעט  לתת  למוהלים  ובמותר  לתינוק,  שיזהרו מציצה  לבד 

 )קיט(לא יתנו יין בפיהם. מהיין כלל. אבל ביום כיפור ותשעה באב,  בלועשלא ל

 

 שטיפת הפה 

הקם משנתו, מותר לשטוף את פיו במים, אך לא יתן מים בפיו יותר מרביעית 

וכ  גרם[  81] מהמים.  יבלע  שמא  אחת,  במברשת בבת  פיו  את  לשטוף  מותר  ן 

 ן להלן בהלכות תשעה באב. יבאב, עיפה ביום תשעה ולגבי שטיפת ה. ()כז יניים ומשחהש
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 סיגריות

לו לעשן בתענית.  יש להקל  לו צער,  יגרם  יעשן  לעשן, באופן שאם לא  הרגיל 

אותם   אבל  בצנעה.  יעשן  מאוד  זקוק  ואם  יותר,  להחמיר  יש  באב  ובתשעה 

 )לב(מידי פעם, אין להתיר להם כלל ועיקר.   החובבים סיגריות

 

ם"  ֵֹתיכֶּ ם ְמֹאד ְלַנְפש  ֶּ ַמְרת   "ְוִנש ְ
סיגריות לגמרי, אחר שרבים מגדולי הרופאים קבעו ימנע מעישון  העל כל אדם ל

בהחלט שהעישון מזיק ומסוכן מאוד לבריאות, ומביא לידי מחלות קשות, ומקצר 

לנמצאים בסביבתו. ויש מקום לאסור את ימיו של האדם ח"ו, ואף גורם סיכון  

ד)  תורהירה  שהזהפי  לעשן על פי הדין, כ יֶכם":  (טו  דברים  ם ְמֹאד ְלַנְפׁשֹתֵּ ֶ ַמְרת  , "ְוִנׁשְ

ֶמר  ַרק"  :(טשם  )הזהירה  וכן   ָ ֹמר  ְלךָ   ִהׁש  ׁשְ ךָ   ו  ז(  רנאמ ו  ."ְמֹאד   ַנְפׁשְ ב  "ַוְיִהי :  )בראשית 

נאמר כן  ו.  "נשמה שנתתי בך החייה "   ת כב ע"ב(ניתע)ו חז"ל  ודרש,  ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחי ָה"

ָבַחְרת ָ ": ( יט ל דברים) ים ו  ַחי ִ ְחֶיה ְלַמַען ,ב ַ ה ת ִ ָ  . "ְוַזְרֶעךָ  ַאת 

 

עת הרופאים בענייני פיקוח נפש  למעשה על חוות ד  הלכה וכמו שאנו סומכים  

ביום הכיפורים ובשאר דינים, כן אנחנו צריכים לשמוע באכילה  שבת וחילול  ב

האדם ל לבריאות  סכנה  הגורמים  מדברים  עצמנו  להרחיק  כתב   .הם  וכבר 

פ)רמב"ם  ה דעות  ה "הלכות  והי:  (א"ד   שםהעבודת  ם מדרכי  ות הגוף בריא ושלהואיל 

שיבין    שהרי  ,הוא תורה  אי אפשר  הבורא  בדברי  מידיעת  דבר  ידע  יתברך או 

צריך  וכואב  והוא חולה לפיכך  את   םדברים המאבדיהאדם להרחיק עצמו מה, 

המבר בדברים  עצמו  ולהנהיג  ע"כ.והמחלימים   םייאהגוף,  חיים   .  החפץ  וכתב 

המרגיל אמרים":  "ליקוטי  סיג   בספרו  בעישון  "ועצמו  על  עובר  ם תנשמרריות, 

הדין את  ליתן  ועתיד  לנפשותיכם",  שהעישון מאוד  אומר  גזרו  הרופאים  כי   ,

בנפשו. גם  נוגע הדבר  ולפעמים  של האדם,  כוחותיו  שומר   מחליש את  כן,  על 

ולהפחית  לצמצם  עליו  חובה  בעישון,  שהורגל  מי  ואף  עישון.  מכל  ירחק  נפשו 

 "א רסו( ח   "ע)לז. ה לגמרי. לאט עד שיפסיק לאט 

 

 שמיםת בחהר

מותר להריח בשמים בתענית, מלבד בתשעה באב שיש לאסור בזה משום שצריך 

 )סימן תקנו, סימן תקנט ס"ז. שלט( למעט בתענוגים, וכדלהלן. 

 

 איסורי התענית 

ו  י"ז]שלוש התעניות   גדליה  תרים  אסורים באכילה ושתיה, ומו  בטבת[   י' בתמוז, צום 

לי עור ותשמיש המטה. מלבד תשעה נעילת נע  , סיכה,מים חמים[לו בי]אפברחיצה  

)הרמב"ם, הרמב"ן, הר"ן, הרשב"א, הריטב"א, המאירי, הראב"ן, אור   אלו כדלהלן. באב, שנאסר גם ב

הראב כתזרוע,  וכן  בחמין,  ברחיצה  להקל  העולם  מנהג  ושכן  מרדכי,  טור,  אשרי,  הגהות  יי"ה,  הבית  "וכן  ב  וסף 

 הרש"ג, פתחי תשובה ועוד. כא(ערוך. וכן פסקו הרש"ל, הרמ"א, הלבוש, מ  שלחןפשוט", וכן פסק בההמנהג 
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  מדיני התפילות בתענית 

 "עננו" 

אומרים   ומנחה,  שחרית  ברכ  "עננו "בתפילות  תפילה "ת  באמצע  אך "שומע   ,

לאכול לאחר בתפילת ערבית בלילה שקודם התענית אין אומרים, שכיון שבדעתו  

"ענ ל התפי יאמר  היאך  בה,  שהתעני ינו  באב  ובתשעה  הזה".  התענית  צום  ת ום 

 )עא(  גם בתפילת ערבית של ליל התענית. "עננו "מתחילה מהערב הקודם, אומרים 

 

אלא בתפילת מנחה, כי חוששים   "עננו "אשכנז בכל התעניות, שלא לומר  מנהג  

התענית גמר  קודם  ויאכל  אונס  לו  יארע  ושמא  "עיא,  יאמר  צום  נך  ביום  נו 

אומר "עננו" בחזרת התפילה אינו צם. ומכל מקום השליח ציבור  שה"  זית ה התענ

 )עא( של שחרית ומנחה, שהרי אי אפשר שלא יתענו כל היום לפחות חלק מהקהל. 

 

 הפטורים מן התענית 
ק,  ]אבי הבן, סנדהפטור מן התענית, כגון שהוא חולה, או בעלי שמחה בצום דחוי  

"עננו". שהרי הוא כדובר שקר, שהיאך   יאמר  לא   ,דה את בנו והכהן[ומוהל, אבא הפ

 יאמר "עננו ביום צום התענית הזה" ואינו צם. 

 

פחות  אכילה  כל  לאכול  לב  ישים  בתפילה,  "עננו"  לומר  נפשו  שחשקה  חולה 

 30דקות יאכל עוד    10גרם ולאחר    30, והיינו שיאכל  [גרם  36]ור "כותבת"  משיע

ואז רשאי יהיה לומר "עננו"    אוכל ביום הכיפורים[,שחולה שיש בו סכנה  ין  ד]כ  ם, וכן הלאה,גר

באב.   בתפילה. בתשעה  כשחלה  המרחשת  הגאון  נהג   35  עדדה  ימב   וכמו כן, ישתה מים  וכן 

מעט וישתה כפי גרם, ושוב ישהה    35עד  שוב  וישתה    כמה שניותגרם, וישהה  

שתה  צורכו. ולא  אכל  שלא  עוד  ד  שכל  המיישבת  נחשב  עכמות  אדם,  של  שתו  תענה  מלו 

 )עו, כה(וכמבואר לעיל. 

 

 שכח 

אמר   ולא  לסיים "עננו "שכח  רשאי  אינו  ה',  אתה  ברוך  שאמר  אחר  ונזכר   ,

חוקיך " לומר  "למדני  רשאי  אינו  וכן  תפ"בין    "עננו ",  אלא "רצה"ל  "לה שומע   ,

 ,האחרון  "אמרי פייהיו לרצון  "קודם שיאמר    "עננו"יאמר    "אלוקי נצור "בסוף  

ת "ויסיים   שומע  אינו   "לה פברוך  שם,  גם  לומר  שכח  ואם  ה'.  שם  בלי  בלבד, 

 )עא. ת"ה עח(. חוזר כלל

 

 שכח ואכל 

"כותבת"   שיעור  אכל  אם  התענית,  ביום  ואכל  "עננו   גרם[  36]שכח  יאמר  לא 

לת מנחה, אבל אם אכל פחות מזה יאמר "עננו". צום התענית הזה" בתפיביום  
 ()כב, עו
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 ור בחזרת השליח צ

ברכה בפני עצמה   "עננו"ח ציבור  ת ומנחה, אומר השלי יבתפילת החזרה בשחר 

"רפאנו", וחותם: "ברוך אתה ה' העונה לעמו בין "ברוך אתה ה' גואל ישראל" ל

"עננו" דוקאהטעם שתקנו לומר  וישראל בעת צרה".   זה, משום שבתהלים    ברכת  במקום 

)פרק  ", נאמר מזמור גואליצורי ו ך ה'והגיון לבי לפני ייו לרצון אמרי פ: "יה)יט טו(לאחר הפסוק 

 )עח(לעמו ישראל בעת צרה".  העונהישראל" לברכת " גואל ה' ביום צרה", לכך סמכו "  יענך: "כ(

 

בפני עצמה, אלא אם כן ישנם אין השליח ציבור אומר "עננו" בחזרה כברכה  

מתענ ששה  המתלפחות  ויתר  בכללם,  והוא  מתע ים  שאינם  הינם  נפללים  ים, 

ול בתענית דחויה, ית, כגון שהם בעלי שמחה שהתירו להם לאכנמהתע פטורים  

דקות אוכל    10גרם ולאחר    30]וחולה שאוכל  או שהם חולים ואינם יכולים להתענות  

. אך אם אין אפילו ששה מתענים, לששה המתענים[גרם כנזכר לעיל, מצטרף    30עוד  

הת כבר  מהששה  שחלק  אאו  ציבור  עם  המיע חפללו  שאותם  או  שר,  ינם אוט 

לה בעיניהם, מזלזלים בה ולא מתענים, מתענים הם בריאים, ומחמת שהתענית ק

 )עח, פ, פה, קי(  יאמר השליח ציבור "עננו" בברכת "שומע תפלה". 

 

 שליח ציבור מתענה 

, לא יעלה שליח ציבור, כי היאך יאמר בחזרת התפילה "עננו ו מתענהמי שאינ

ה בי התענית  צום  שזום  אין  אם  אבל  ציבור צליח  ה".  שליח  יעלה  אחר,  יבור 

" בברכת "שומע תפילה", ויחתום "ברוך אתה ה' שומע תפילה". והוא ויאמר "עננו 

ואינו יודע אם יוכל להת ענות כל  הדין לשליח ציבור בשחרית שמרגיש חולשה 

 )פה( מע תפילה". "שו אחר, יעלה ויאמר "עננו" בחזרה ב היום, ואין שליח ציבור

 

 שליח ציבור שטעה 

גואל ישראל לרפאנו, אם נזכר קודם צבו  חשלי ולא אמר "עננו" בין  ר שטעה 

ה' העונה לעמו   "ברוך אתה  וחותם  "עננו"  ואומר  חוזר  "רפאנו",  שסיים ברכת 

שוב ומתחיל  צרה",  בעת  שאמר   ישראל  אחר  נזכר  אם  אבל  "רפאנו".  ברכת 

יד היח  וכמ  "עננו", אלא אומר  "מר "למדני חוקיך"ברוך אתה ה'", אינו רשאי לו

בברכת "שומע תפילה", ויסיים "ברוך אתה ה' שומע תפילה". ואם גם שם שכח, 

 )פח( טוב שיאמר "עננו" אחר "יהיו לרצון" ויסיים "ברוך שומע תפלה" בלבד. 

 

מאחר   ר "עננו" לפני ברכת "ראה נא בעניינו", יצא.ח ציבור ואמאם טעה השלי

 )פח(מעכב.   שלאשאם שינה בסדר הברכה,   ן ל שכ, אין זה מעכב, כלו אם לא אמרה כלואפיל

 

 המתפלל עם השליח ציבור

המתפלל עם חזרת הש"צ, אינו אומר "עננו" כמו הש"צ בין גואל ישראל לרפאנו, 
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השליח  תפילה".  אלא כמו היחיד בברכת "שומע   עם  אומר  הוא  הקדושה  שאת  ]ומה 

היחיד קובע ברכה לעצמו,   אין  קומה, אבל "עננו"מ אומרה לבדו וזה  ציבור, כי אינו רשאי ל

בשו אומרה  הציבור.[  ולכן  ככל  תפילה  כדי מע  למודים,  הש"צ  עם  להגיע  וישתדל 

ים, להשתחוות עם כל הציבור. ואם לא הספיק, ישתחווה כשיגיעו הציבור למוד

 )צא, צג( כדי שלא ייראה כפורש מן הציבור.

 

 טעה בחתימת הברכה 

מע מקום לחתום "ברוך אתה ה' שובת שומע תפילה, וע ברכ צבאמ  "עננו "אומר  ה

ידי   יצא  צרה",  בעת  ישראל  לעמו  העונה  ה'  אתה  "ברוך  וחתם  טעה  תפילה", 

א ידי חובתו, כיון  ואין זה דומה לדין המשנה ממטבע הברכות שטבעו חכמים, שלא יצחובה.  

 )עד(  שכאן משמעות שתי החתימות היא אותו ענין.

 

 תחנונים ידבר רש 

ותחנונ בסליחות  ציבו ימרבים  השליח  חזרת  אחר  בנחת ם  ויאמרם  בשחרית.  ר 

נאמר   שכן  במרוצה,  ולא  יט(ובהכנעה  נא  ")תהלים  לֹא :  ֱאלִֹהים  ה  ְוִנְדכ ֶ ר  ב ָ ִנׁשְ לֵּב 

סא(  "ִתְבֶזה  הח  .)ת"ה  מרן  "ויכנוכתב  על יד"א:  ויתחרט  הוידוי,  באמירת  מאוד  ע 

חרטה וכמדבר אל ויאמרהו בלי דעת  מעשיו, ויהיה בדעתו לשוב מחטאיו, ולא  

 ובאגדה"(  הלכה )כמבואר בחוברת "סדר היום ב חס ושלום".  ,דיוטה

 

 מזל טוב 

בבית הכנסת בשחרית, אומרים לאחר החזרה וידוי חתן או בעלי הברית  יש  אם  

לפנ נאמר  אפים  ]מה  נפילת  ללא  מדות  וי"ג  אליך[יך[,  את ]לדוד  וממשיכים   ,

ש והתחנונים  ומדלג הסליחות  התענית,  רחום" ם  יל  "והוא  מקום   .אמירת  ומכל 

עצמם   השמחה  הברית[ בעלי  ובעלי  כלל.  ]חתן  ותחנונים  סליחות  אומרים    אינם 

 יח( )חסד לאלפים. ק וידוי ונפילת אפים.  אין אומריםמנחה של התענית,  בתפילתו

 

 בית האבל
בבית האבל, אין אומרים לא "וידוי" ולא "והוא רחום", אלא רק את הסליחות 

 ת"ה צג( )ן ראוי להזכיר שם עוונות. של התענית, כיון שמדת הדין מתוחה עליו, ואי
 

 

  קריאת התורה 

 קריאת התורה בשחרית ומנחה 

בתפילת אלא  החול  בימי  בתורה  קוראים  אין  השנה  ימות  שבכל  שחרית    הגם 

ב וחמישי  שני  קור שבימי  בתעניות,  מקום  מכל  בפרשתלבד,  בתורה  "ויחל   אים 

 )קב( וגם במנחה.  גם בשחרית  משה"
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 רוב מנין מתענים 

אין מוציאים ספר תורה בשחרית ובמנחה, אלא אם ישנם לפחות ששה אנשים  

גרם    30]וחולה שאוכל  מתענים, אלא ששאר המנין חולים ואינם יכולים להתענות  

י הם בעלש, או  נזכר לעיל[גרם, מצטרף לששה המתענים, כ  30דקות אוכל עוד    10אחר  ול

 הם לאכול ביום תענית דחוי. לשמחה שהתירו 

 

אבל אם אין ששה מתענים, או ששאר המנין שאינם מתענים הם בריאים, אך 

בימי   אזי אם הוא  ולא מתענים,  מחמת שהתענית קלה בעיניהם, מזלזלים בה 

וחמישי, ב עולים בפריוציאו ספר    -שחרית בלבד  שני  ויקראו שלשה  שת תורה 

)עח, פ,  יאו ספר תורה כלל.  לא יוצ  -חה  נו בתפילת מ אר הימים אשהשבוע, אבל ב

 פה, קי, קיג( 
 

 קורא מתענה 

טוב להדר שגם הקורא בתורה יהיה מי שמתענה. אך אם אין קורא בתורה בקי 

לכתחיל  להם  לקרוא  רשאי  מתענה,  שאינו  מי  בתורה.  אלא  הקריאה  שאין  ה  מפני 

האחרי  את  חובה  ידי  מגילה, להוציא  כקריאת  זכור    ם  שנפרשת  אצוכיוצא,  שיהיה  דם  ריך 

המחויב בדבר, אלא בקריאת התורה הענין הוא רק להשמיע לציבור, לכן די ששומעים אף ממי  

 )קו(שלא מתענה. 

 

 עולה מתענה 

ואפיל דווקא.  אלא מי שמתענה  תורה  ו אם קראוהו בשמו, אין להעלות לספר 

מתענה  יתנצל   ואינו  בטוב  חש  במקומשאינו  אחר  בזוויעלה  יש  כי  חשש ,  ה 

אול  תברכו יש לבטלה.  הכי  שבלאו  חמישי,  או  שני  ביום  התענית  חלה  אם  ם 

אדם  בלבד  בשחרית  להעלות  רשאים  בשחרית,  בתורה  לקרוא  זה  ביום  חיוב 

עקב, מרן החיד"א, הגר"ח  ורדים, נהר שלום, אמת לי  )כן פסקו: לקט יושר, מגן אברהם, גינת  שאינו מתענה.

ד, שמח נפש, פעולת צדיק, אמנות שמואל ועוד. ובפרט  ים, בית עוברדם, מטה אפ רוג, חיי את ג'י, ישיב משה שפלא

שאפשר לצרף את דעת רבים מהפוסקים שאפילו לא חלה התענית בימי שני וחמישי דוקא, מותר להעלות לספר  

 קיב(  קי, קח, נז, ייב בקריאה בתורה. תענה, כיון שהוא יום שהתח תורה את מי שאינו מ 
 

התורה, שאינם   דם מכובד ועשיר שתומך בלומדיאכהן או לוי או  אמור,  הלאור  

 יכולים להתענות, מעלים אותם לכתחילה בשחרית שביום שני או חמישי. 

 

תענית שחלה בשאר ימי השבוע או בימי שני וחמישי במנחה, אם יש רק כהן  

 ראל במקומו. ואםא הכהן מבית הכנסת ויעלה ישאחד ואינו מתענה, טוב שיצ

שיש כאן כהן, יעמוד ישראל במקום כהן". "אף על פי    ולצאת, יאמרלא נוח לו  

הלוי,  במקום  פעמיים  הכהן  יקרא  שאינו מתענה,  לוי אחד  יש  אם  הדין  והוא 

 )סימן תקסו ס"ו. קח(  וטוב שיצא הלוי מבית הכנסת.
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ו שיש  ראת, כדי שלא יאמלוי, כי הסיבה שראוי היה לצח שיצאו הכהן או האין הכרוהטעם ש 

נו עולה לעליית כהן, אבל בזמנינו שירדה חולשה לעולם ורבים  נה, ולכן איושש פסול כהבו ח

יודעים שיש לחשוש שכהן זה אינו עולה מחמת שאינו חש בטוב ולא יכול להתענות, אין חשש  

יאת שמע  : כהן הנמצא בקרימן סו ס"ד()סדומה למה שפסק מרן  זה    והרי שיאמרו שהוא פגום.  

היא    ם את הכהןלהקדיחז"ל  אמרוש כל הסיבה כי לא יעלה. ,וקראוהו לעלות לתורה  הוברכותי

  בכבוד   ם מקילי  נמצאו  , בפניו  אחר   םומקדימי  פנוי  הוא לכן דוקא שכש ו  , כהונתו  כבוד   משום

הקלה    כאן   אין   , שמע  בקריאת   שעסוק   מת מח  לעלות   יכול  שאינו   זה כהן    אבל   , הכהונה

 )קח(אלא מי שמתענה.  ה לים לספר תורשאין עו םם יודעיכן, כול וכאן גם . כהונתוב

 

אפילו  תורה  לספר  יעלו  לא  התענית,  ביום  לאכול  להם  שהתירו  שמחה  בעלי 

אולם אם  ו]בשחרית שעדיין לא טעמו כלום, כיון שבדעתם לאכול במשך היום.  

  יכול להיות זה  ודבר  , וכנ"ל.  בשחרית  תחילה לכשני וחמישי, רשאים לעלות  חלה התענית בימי  

שחלה    הדחוירק בתענית זה ל, שהותר לבעלי שמחה לאכו תעניות ר  אשכי ב ,רק בתענית אסתר

 )קי( [ יום ראשון.לונדחתה שבת ב

 

 יום השנה 

מי שיום פקודת השנה של אביו או אמו חל ביום תענית ציבור, וחשקה נפשו 

לעלות לספר תורה לעילוי נשמתם, אך הוא חולה ואינו מתענה, יש לייעץ מאוד  

דקות   10גרם, ולאחר    30דלהלן: יאכל  מעט מעט, כ  םיולשתות בשיעורלאכול    ול

וכ  30  עוד וגרם,  צרכו.  כפי  הלאה  מיםן  ישתה  כן,  גרם,   35  עדדה  ימב   כמו 

 כפי צורכו,מעט וישתה  גרם, ושוב ישהה    35עד  וישתה שוב    כמה שניותוישהה  

 בשני ובחמישי[]אף לא    וכנזכר לעיל. ובאופן זה יוכל לעלות לספר תורה בין בשחרית

של אדם, נחשב לו שמתענה.    ל עוד שלא אכל ושתה כמות המיישבת דעתו כשבין במנחה.  

 )קיא( גרם, ויפסיק בין אכילה לאכילה כנ"ל.  25-שלא לאכול בכל אכילה יותר מ  ויש מחמירים

 

 

 בתענית ילת מנחה מדיני תפ 

 זמן תפילת מנחה 

ה".  ו"מנחה קטנ  "ה ם: "מנחה גדולבכל יו  הכידוע, ישנם שני זמנים לתפילת מנח

מ  היא  גדולה,  שעה  מנחה  חצושחצי  היוםאחר  לאחר  ]   ת  ו כלומר,  שעות  חצי  שש 

. ]זמניות[  שעות  , למשך שלוש[1:10, ובקיץ בערך:  11:50בחורף בערך:  .  היום בשעות זמניותתחילת  מ

.  [15:50רך:  בקיץ בעו,  14:30]בחורף בערך:    ולאחר זמן זה עד השקיעה, הרי זה "מנחה קטנה"

עיקר אבל  יצא.    גדולה,  מי שהתפלל מנחהפסק:    (ס"א  רלג   סימן)וך  השולחן ער  ןרמו

גדולה  זמנה   שמנחה  ומפורש  קטנה.  מנחה  בדיעבד.    היאהיא  מבואר  רק  )כן 

התוספות הגאונים,  דעת  וכן  שבולי  ויטרי,  מחזור  ם,"הרמב,  חננאל   רבנו  ,בירושלמי,  הגהות  המאירי,    הלקט, 

 ועוד.(  ז"בדהר חיים,  רחותא ניות,ומיימ
 

פלל מנחה גדולה לכתחילה מכמה ואמנם במשך השנה, רבים נוהגים להקל להת
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קבע   סועדים ארוחת צהריים בפת, והרי לכתחילה אין לאכול סעודתש סיבות, או

בסעודתו ולא יתפלל   ימשך  שמא,  מנחה  תפילת  לפני  [ גרם  54]בפת יותר מכביצה  

יים ולא יוכלו להתפלל ת שאחר הצהרועשהם עובדים בשאו  ,  ג(  )סימן רלב סעיפים ב,

בות שלטובת סדרי הלימוד, מתפללים כן. אבל מי כוללים וישי, או אברכי  במנין

 . נה, בודאי שיתפלל מנחה קטדוקא מנחה גדולהצורך בשאינו סועד בפת ואין לו 

 

חה תפלל מנהועל כל פנים, ביום התענית שלרבים מהציבור אין צורך ואין ענין ל

ם העוסקים או פנסיונרים היקרים הלומדים בכוללים,  וכמו האברכי   ,גדולה דוקא

תורה במשך חצי היום הראשון, עליהם לעשות כדעת מרן השולחן ערוך וגדולי ב

]וזאת, מלבד  א "מנחה גדולה".  הראשונים הנ"ל, ולהתפלל "מנחה קטנה" דוקא ול

  ומעים. ולשדלהלן[כוה גדולה כלל,  רת במנח ממה שמפסידים הם "ברכת כהנים", שאינה נא

 ינעם, ותבוא עליהם ברכת טוב. 

 

 מנחה בעשרה בטבת שחל ביום שישיתפילת  ן זמ 
מנחה, מפני כבודה של להקדים את תפילת  עשרה בטבת שחל ביום שישי, הנכון  

 שבת: "ע"א(  מא  )עירובין  י"רשוכמו שכתב  ,  אפילו מעטבה    תענותה לאסור  שהשבת,  

  סק"א(   ח רפ   )סימן  אברהם  מגןה   כתבוכן    ." תענית  לשום  קצת  בו  להתענות  שאסור

מהרי"ל מ]  חתא  שעה  לופישא  ,בשם  בשבת ה  אסור   [טעוזמן  שכן   .בתענית  וכל 

על   .מעטבה אפילו  להצטער    ואסור  ,מן התורהה  מצוהיא    "עונג שבת "ת  ושמצ

אכן   גם  מוקדיקדימו  ערבית  ויתפללו  לבתיהם מעטמת  ת קבלת השבת  וילכו   ,

יקדשו לחיים טובים ולשלום. ובזמן "צאת הכוכבים" יקראו שוב קריאת שמע, ו

 (קה ,  טו, קגעיין )ויסעדו סעודת שבת בשמחה וגיל. 

 

תורה ודעת,   םלהם רב המלמד  המתוקנים שיש  י הכנסתמאחר וברוב בתואמנם,  

ער  נוהגים דורש  שבכל  שבת  מענייניב  וכיוצא   הרב  השבוע  לב.  פרשת   ישימו 

ולהקדים  גם  לחשב   הדרשה,  זמן  השבתעוד  את  קבלת  חלילה  שלא  כדי  ,  את 

התענ לציבור  גרמו  י את  בשבת ו  יתלהאריך  שכןלהתענות  וכל  הכנסת  .    בבתי 

 וכו'", שעליהם לחשב זאת. ים" ומזמורי "לכו נרננה הנוהגים לומר "שיר השיר

 

יתחילו מנחה    לע זו,  פלג המנחהכן בערב שבת  בשעה    כחצי שעה קודם  ]בערך 

כפיהם[15:20 הכהנים  ישאו  ולא  וי.  לכושי  אמרו,  השירים,  קבלת    ר  שבת, נרננה, 

תפ ויסיימו  הרב,  מודרשת  ערבית  וב"צא ילת  שוב וקדם.  יקראו  הכוכבים"  ת 

יק ומיד  בביתם,  שמע  שבת.  ריאת  סעודת  ויסעדו  שיקדשו  "שלום   וררוש]ופשוט 

על הציבור, יאות    יליםקכן ומים  עושועל ה  עליכם" ו"אשת חיל" קודם צאת הכוכבים.[

ם: "ה ע"א(ת מועד קטן  כס )משדרשו חז"ל  ליץ מה  לה ֶרךְ   ְוש ָ ע  ו  ֶאנ  ַארְ   ד ֶ ׁשַ יֵּ ", אל ֱאלִֹהים  ב ְ

ם אל וש ָ ם, ללמדך שכל  תקרא  וׁשָ ם  א  ]דרכיו  אורחותיו  ]מחשב, מלשון שמאות[  הׁשָ
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 הלכה לפרסם  רבה  מצוה  ו  . בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקב"העשיו[  ומ

 בשבת. ו ויצטערו תענ י שחלילה לא יהיה מצב שהציבור  כדי, זו
 

כשהוא  בת  כדי להיכנס לשתענה בערב שבת,  ממי ש  , הסתפקה  )מ סע"ב(עירובין  מסכת  הגמרא ב

לאכול מבעוד    שיכולם או  עד צאת הכוכבילהשלים את התענית    ךהאם צרי  ,לכבוד שבת  תאב 

לשבת סמוך  אם  יום  כי  ש  תענה מ  וא ה,  נמצא  הלילה,  השבת  שבתבקצת  ה  מתענעד  והרי   ,

לצער, ולא  לעונג  עונג"  :שנאמר  ניתנה  לשבת  אפילו  "וקראת  תחילה  בכוונה  לצום  ואסור   ,

 ."מתענה ומשלים"ש כרבי יוסי הלכה , שהגמראנת מסקו? שבתמן הבמקצת 

 

ומשלבפירוש  ו יוסף ה מרן  וטור  ה  א.   : ראשוניםה  רבותינו   נחלקו  ים""מתענה  רמט)  בית   ,(סימן 

ומשלים",  ש  ,ות מיימוניותוהגה  ,הרא"שו  ,התוספותדעת  את    והביא ירצה ש  היינו"מתענה    אם 

הלילהו  להתענות עד  נחשב  רשאי,  ,להשלים  שאינו    .בשבתמתענה  ש  י מכ  לו   ואינו  ברור  אבל 

יז)  זרועאור  וכן כתב ה.  ייב להשלים עד הלילהח יצחק    ן רבי ברוך ב  נוברבשם    (חלק ב סימן 

יותר שוכתב,  מריגנשבורק   לו(  והרוקח   )סימן תתנח(ראבי"ה  דעת ה  ב.   .השליםל לא  שעדיף    , )סימן 

נהגו  ש  ה כתב במסקנ  (סימן יזב    חלק )אור זרוע  הגם  .  , צאת הכוכביםממש עד הלילה  צריך להשלים

ובא  ה )רבנו ירוחם  וכן כתב  .  צאת הכוכביםעד    ובפשטות לשונו משמע.  העם להשלים דרך חובה

)הובא   הראב"ד  דעת  ג.  כבים.ועד צאת הכ  הענמת  בוריבתענית צש  ,(בדרכי משה סימן רמט אות ב

  , מתוספת שבת הוא  אבל משתשקע החמה   , שקיעת החמה  היינו עד  "שלים"מתענה ומ  ,בבית יוסף(

  . שוב אינו רשאי להתענות ,ם שבתשכיון שנכנס לתחו  ,אם רצה לאכול אוכלודש היום  יוכבר ק

ה  ליתפה אחר  לד  אוכל מיו  ערבית בפלג המנחהתפלל  מ,  )הובא בטור(  מרוטנבורג הר"מ  דעת מ  ד.

החמהאפילו   שקיעת  ומשלים"  כי  , קודם  היינומתענה  התפ   "  אחר  דעת    . להיעד  נראה  וכן 

  ג. כבים.  משלים עד צאת הכו  ב. .  משלים  , אם רצה  א. נמצא שיש לנו ארבע שיטות:    רדכי.המ

 . עהיקשקודם ה ואפילו , אחר תפילת ערביתמשלים עד  ד.משלים עד שקיעת החמה. 

 

שלקח ביצה מגולגלת   ,תוספות על רבנו יצחק הזקןה העידו    ,כתב  (ב"עירובין מא ע)ב"א  שהרוהנה  

להשליםרב שבת וגמעה מבעוד יום  בעשרה בטבת שחל להיות בע רצה  כדי  את התענית,    ולא 

 מצוה מן המובחר בנו יצחק,  ר  כתב שלדעת  )שם( הריטב"א  גם    .שהוא מעונהשלא יכנס לשבת כ

קודם השבתכולא יכנס לשבת כשהוא מעונה,    ,ל  ביצה מגולגלת מבעוד יום  ולכן גמע  כדי שלא 

  , כתב  (תצד  אותעירובין  )מרדכי  גם ה. ע"כ.  יעקב הארלאני ז"ל  רביוכן כתב    . ולא רצה להשלים

כדי שלא יכנס לשבת    ,ית הכנסתלב  יום קודם שילךוד  מבע  התבשיל את  טעם    בנו יצחק רש

שלא יכנס   , טוב שלא להשלים  אבל   .להשליםשרשאי    היינו  ,"מתענה ומשליםכי "  ,כשהוא מעונה

מעונה כשהוא  והר"ן שהבואמנם    ע"כ.  .לשבת  והריטב"א  יצחק ר  אתיאו  הרשב"א  שאכל,    בנו 

שקיעת  עד    היינומשלים  שד  הראב"הביאו את  אחר כך  ו  לא משמע כן.הגמרא    פשטכתבו שמ

 ודו"ק.( .  ד ד"ה אם לא " רמט ס   הלכה )עיין באור  שמע שמסכימים עם הראב"ד.מ. ובפשט דבריהם החמה

 

שלים  אם חובה לה מפורש מה הדין בתענית ציבורבלא כתב    )סימן רמט(מרן השלחן ערוך  הנה  ו

שדעתו  יותר  נראה  ,אר בבית יוסףובמלפי מה שלומר שיש לכאורה ו ת הכוכבים או לא.עד צא

התוספות,   מיימוניות  ו   ,והרא"ש  ,והמרדכיכדעת  ישלים, אבל  הגהות  להשלים,  רוצה  שרק אם 

שיש ענין בדוקא שלא להשלים    הנ"להזקן  היא שיטת רבנו יצחק  ודאי שלא חייב להשלים. וב

ליאכי  את הצום,   ראוי  מעונהכיכנס לשבת  הן  בביאור  רב  ה  כתבכן  ו  .שהוא  ברורה  משנה 

  , קשה  ך א.  תב שכן דעת מהרי"לכ ו  ,שלים עד הלילהלהחמיר  ה  הרמ"א לא שא  ,בדעת מרן  הלכה

כמה גדולי אשכנז  דעת  כ  בור לעצמי אני מחמיר להשליםי תענית צב   , עצמו כתבמהרי"ל    הריש
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ודעבד    ,אני אומר דעבד כמר עבדלמעשה,    כההלכששואלים אותי העולם  אבל    ,םמחמיריש

  כן הרמ"א  כתב    להחמיר,נהגו העולם  כיון שסוף סוף  ואולי    .כ"עם שמים.  והכל לשכמר עבד,  

 עכ"ד. .בשם מהרי"ל

 

, שהרי  נלמד קל וחומר  כל זה מלא ש א .עד צאת הכוכביםלהתענות  פשוט  המנהג  , על כל פניםו

שמ  אמרו  הראשונים  מרבותינו  וכמה  כמה  היינו  אם  ומשלים",  ש"מתענה  פסקה  שהגמרא  ה 

רבנו יצחק  שה  ן עחר שלא להשלים, וכצוה מן המוברשאי, אבל מלהשלים,  רוצה  שרק אם  

מתענה עד  שראב"ד  שיטת הואף ל  יכנס לשבת כשהוא מעונה.לה מבעוד יום, כדי שלא  ואכל  

  מרוטנבורג ם  מהר"דעת  ול  .להתענות  אינו רשאי שוב    ,כיון שנכנס לתחום שבתהשקיעה כתב, ש

על עצם הכניסה לשבת    אפילוחרדו    פה אחד  כולם. נמצא שמתפלל בפלג המנחה ואוכל מיד

שמתענה ומשלים עד צאת  שיטות  ל. ואף  יתענה  מתינחלקו עד    לכן ומעונה,  כשהוא  יכנס    שלא

וכמו שכתב  ,  ואפילו מעט  להתענותאסור  ם שולם מודיכ  ,שבשבת עצמה  ברורהכוכבים, אבל  

  אברהם   מגןה  פסק וכן    ."תענית  לשום   קצת   בו  להתענות  שאסור  שבת: "ע"א(  מא  ן)עירובי  י"רש

וזה ברור ופשוט לכל    ,בתענית בשבתה  אסור  חתא  שעה  לופיבשם מהרי"ל שא  סק"א(  חרפ   )סימן

בשבת.   אסורה  שעות  תענית  שאפילו  את  מבין  יקדימו  כן,  שבילפתעל  וקבלת  מנחה  ת  ת 

וביאמרו שלום ע  כשיבואו לביתם באופן ש  לעיל,וכמבואר   "צאת הכוכבים"  ליכם ואשת חיל, 

 ת. לא חלילה יהיו מעונים בשב ש, כדי דשו ויסעדו סעודת שבתיקראו קריאת שמע, ומיד יק

 

,  לשבת  ממש  שלא תהיה סמוכה  מנחהתפילת להקדים את  יש עוד ענין  מה שבארנו,לבד מכל ו

בתורה  ולקרוא    ,גדולה אנחנו"  "עננו... כי בצרה   תענית  תלהתפלל תפיל  שבת   כבודין זה מא  כי

אלו  דברים של מטרתם שהרי סמוך ממש לשבת. , ומזמור "תפילה לעני כי יעטוף" "ויחל משה",

ו(ישעיה  )   במנחהרר את הלבבות לתשובה, וכל שכן לבני אשכנז שמפטירים  לעו "דרשו ה'    נה 

וֹ ותשובה: "דברי התעוררות    הבמזכירים  ובהמצאו",   ְרכ  ע ד ַ ְוָיׁשֹב    ,ֹבָתיו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחשְׁ ַיֲעֹזב ָרׁשָ

הו    ה' ֶאל   ִלְסלֹוחַ קֵּ לֹ ְוֶאל אֱ   , ִויַרֲחמֵּ ה  ַיְרב ֶ י  כ ִ והרי  ו   "....ינו   לקראת  אנחנו נמצאים סמוך לשבת, 

דברי תשובה ותוכחה.  להזכיר צרה גדולה ושבת לכו ונלכה בשמחה, כי היא מקור הברכה, ולא  

  בית הובא ב  , שבת  בערבשל תענית    במנחה תורה    בספר  קוראים  לאל  בכל  ,הלקט  שבליולדעת  

  מנחה   ם אתקדינכון לה הגם מצד זה,  על כן  עי"ש.  .  "כן  נהגו  לאב "ות כלא שא  ,תקנ(  סימן)  יוסף

בחידושי דינים שבסוף    שנה(  500-למעלה מ )כמו שכתבו גאוני ירושלים  ו  , שלא תהיה סמוכה לשבת

יט(ספר חיים וחסד מוספייא   ת, נהגו בירושלים להתפלל  בטבת בערב שב: כשחל עשרה  )אות 

 ותרוה נחת(  55גליון מס'  ותתענג בדשן""עלון ב ועיין)  שבת.מנחה בעוד היום גדול, מפני כבוד ה

 

 ָ מוֹ  ְלֵרֲעךָ  "ְוָאַהְבת   ָך" כ ָ
מנחה   והתפללו  כנ"ל,  עשו  שלא  הכנסת  שבתכבכל  בית  בית ה בני  ו  ,ערב 

על היין   וקדשי,  ת הכנסת ויעשה קידושעד שאביהם יבוא מבי  מצטערים להמתין

תנו אוציותה  שכך    ו בתענית.שהי  ולאבשבת  א יצטערו  שחלילה לכדי  ,  לעצמם

"ְוָאַהְבת ָ  ֲעךָ   התורה  מֹוָך"  ְלרֵּ תכ ָ אל  עליך  ששנוי  מה  לחברך,  רבי ואמר    .עשה 

ֲעךָ  "ְוָאַהְבת ָ עקיבא  מֹוָך" ְלרֵּ קדושים פרשה  ת  פרשספרא שבת לא ע"א. ). זה כלל גדול בתורה  כ ָ

 (ב פרק ד אות יב
 

לבעלה לקידוש,  , שאם אשה ממתנת  בתבהקשר לכל ש  "ל שאמרוקזצמלכא  כן שמעתי ממרן  

ב ובפרט  לשתות,  צמאה  והיא  מאחר  תמתיהקיץ,    שבתות והוא  לקלא  לו  את  ן  ותצער  ידוש 

ר  שא כש  ,בבדיחותא  בלשונו הטהורה  הוסיף מרן, אלא תקדש על מיץ ענבים ותשתה. ו עצמה
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ים",  שישתה מים קר"  : שתגיד לו,  שידולקיכעס עליה שלא המתינה לו  אם    , לבית  בעלה   וא בי

יודעת שיכול    ,אומרואני הקטן  אחר שיעשה קידוש...  כמובן ל לכעוס עליה,  בעלה  שאם היא 

 . , ותן לחכם ויחכם עודשעשתה קידוש ל ועיקר לא תגלה לו כלש

 

 הפטרה 

לק בתעניות,  אשכנז  בני  הפטמנהג  לרוא  מנח  קריאתאחר  רה  של  ה, התורה 

ישעיה   בנביא  ו(ומפטירים  בהמ"דרשו    )נה  אךה'  בנ  צאו",  שלא מנהג  ספרד  י 

להפטיר, לבד מתשעה באב. ומכל מקום ספרדי שהוזמן אצל בני אשכנז במנחה 

בזה  ואין  עם הברכות,  ולהפטיר  לתורה  לעלות  לכתחילה  רשאי  שלישי,  לעליית 

 ( ד. קגועו יציב , דברי )ישכיל עבדי חשש כלל.
 

ל  שאלה: ב  הבין, יש  השבועות  "חג  בחוברת  ש  הלכה הלוא מבואר  מבני ובאגדה"  רבים    מנהג 

, וספרדי שבועותבחג ה  ["שהחיינו"ו  "על מקרא מגילה "]נז לקרוא מגילת רות בקלף עם ברכות  אשכ

הוא רק  שהוזמן לקרוא מגילת רות אצל בני אשכנז, אינו רשאי לברך להם, אלא אחר יברך ו 

וא  לקרשאי הספרדי  התעניות, ר  ואם כן, מדוע כאן בהפטרה שלדוק כהוגן.  קד מים ובטע  יקרא

 ולברך את ברכות ההפטרה, הלא הספרדים לא נהגו בזה? 
 

בה  תשובה:  שמזכיר  ברכה  בין  הבדל  בה  "וציונו"לשון    יש  מזכיר  שלא  שבח  ברכת  לבין   ,

א"וציונו" שהספרדי  כיון  רות,  במגילת  והיינו,  מצו.  לינו  כ  ברך,וה  יאמר,    ן אם  אשר  היאך 

תו לבטלה. לא כן ברכות הפטרה שהם  ברכאת  צטווה, ונמצ", הרי לא נקדשנו במצוותיו "וציונו

וכו'", ואינו מזכיר לשון "וציונו",    ברכות שבח לבורא עולם שאומר: "אשר בחר בנביאים טובים 

כר  ששקון י ר תי בספ  מה שכתבאין בזה חשש ברכה לבטלה ורשאי לעלות ולברך. ובפרט לפי  

כ  דין אין  ה, מכל מקום מן  פטירים בתעניות: שאפילו לדברי מי שכתב שאין משנה[  500-]לפני 

ברי הנביאים, הרשות  איסור בדבר, וציבור הרוצים להפטיר כדי לעורר את הלבבות לתשובה כד

וכן  "כ.  שובה. עענית להתעוררות בתבידם, ועליהם תבוא ברכת טוב, הואיל והימים האלו ימי ת

יוסף חיים ב "ג רבי דוד  הרכתב ה שלא    דאדבג   דם היה מנהג תשובה, שמקונכד הגאון רבנו 

לקרוא   הנהיג  זצ"ל  חיים  יוסף  רבנו  הגאון  זקני  מר  אבל  באב,  תשעה  של  במנחה  להפטיר 

 )קד(פטרת "שובה ישראל" כמנהג ירושלים. ה

 

 ברכת כהנים 

בלבד,   תית שחר תפיל הם באת כפי   אף על פי שבכל ימות השנה נושאים הכהנים

מנחה.    ילתבתפת כפיהם גם  ם המתענים אמקום בתעניות, נושאים הכהנימכל  

ובמקום שנהגו  ולכתחילה לא ישאו כפיהם אלא בתוך חצי שעה לשקיעת החמה.  

, יש להם [18:30. ובי"ז בתמוז בערך:  15:50בעשרה בטבת בערך:  ]  ם מזמן "פלג המנחה"לישא כפיה

שא כפיהם, ויש למחות בידם  ר לכהנים ליוסזה, אזמן  ודם  אך קך.  על מה לסמו

 )צג( .ברכתם לבטלהש

 

אם אין כהנים במנחה, והם בחצי שעה הסמוכה לשקיעת החמה,    -נים  אין כה

 )צז( ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת וכו'". יאמר השליח ציבור "אלוקינו 
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חולה א מבית ציכן,    ועל  כלל.במנחה    שאינו מתענה, אינו נושא את כפיו  כהן 

חבריהכנס של  כפיים  נשיאת  בשעת  הכהנים.  ת  בו דכו  יחשדו  שלא  פסול    י  שהוא 

ית מנוחה, הגר"ח פלאג'י,  )הפרי חדש, החיד"א, כסא אליהו ישראל, שלמי ציבור, בונה, ולכן אינו עולה.  לכה

 מזבח אדמה ועוד. צח( 
 

א  רה לכהן לישותאסרה  ון ש, כילת מנחההטעם שאין הכהנים נושאים כפיהם בכל יום בתפי

יום ובכל  יין,  כששתה  אוכל,   כפיו  שמא   שהוא  חשש  ייישת  יש  שאסור  ה  בתעניות  אבל  ן. 

ה שפטור מהתענית, אינו  לאכול, אין חשש זה, ולכן נושא את כפיו. ומטעם זה, אם הכהן חול

 . ות השנהנושא את כפיו במנחה, שכיון שהוא אוכל, יש חשש שמא ישתה יין כבשאר ימ
 

של יום   יהם בתפילת מנחהמבואר, שאין הכהנים נושאים כפ כו ע"ב( )מסכת תענית אמנם בגמראו

תר  ים, שכיון שמתפללים מוקדם, יש חשש שמא יטעו ויאמרו שגם בשאר ימות השנה מוהכיפור

נושאים    לישא כפיים במנחה. שואלת הגמרא: אם כן למה במנחה של שאר תעניות הכהנים

כפיהם   חששאת  יטו שמולא  בשא  השנה    ראעו  משימות  במנחה?  כפיים  לישא  יבה  שמותר 

ם נושאים את כפיהם סמוך לשקיעת החמה, הרי תפילה זו דומה  כהניות הכיון שבתעניהגמרא:  

שמתפללים אותה דוקא סמוך לשקיעת החמה, ולכן אין חשש    לתפילת נעילה ביום הכיפורים

עוד  ם אותם גם בילשמתפלצוי  ה שממשך השנשיטעו לישא כפיהם בשאר תפילות מנחה שב

למדי נמצאנו  גדול.  הכהנהיום  שאין  אם  נושאים  כפים  מנחה  יהם  ת  בתפילת  אלא  בתעניות 

 הסמוכה לשקיעת החמה, שמא יטעו במשך השנה לשאת כפיהם במנחה. 

 

וכן מפורש כתב הריטב"א, במקום שנוהגים להתפלל מנחה מבעוד יום, אין עושים בו נשיאת  

ן  כוראשונים.    שמואל, וכן מבואר בעוד כמה   רבנו חיים בר   רשב"א יד התלמ  וכן כתב כפים.  

מואל, רב פעלים, ויאסוף שלמה, זכור לאברהם, טהרת המים, מהר"י רקח, מהר"י  בי מיוחס בכר שכתבו הגאון ר

  דבליצקי והג"ר שריה  ואליד, קרית חנה דוד, כף החיים, שושנים לדוד, שבט הלוי ושכן מבואר במגן אברהם.  

החכתב א:  בבית   שי זון  כפיה   הנהיג  נושאים  שהכהנים  צימדרשו  בתענית  במנח ם  גם  ה  בור 

כל    ולה.גד אולם  בספרו.  כתובים  הם  הלא  סברותיו  וטעמי  כנסת,  בתי  באיזה  אחריו  ונהגו 

לא זכיתי להבין כלל, שזהו היפך הראשונים וכו'. עי"ש. וכתב בשו"ת שבט הלוי    הכתוב שם

אי ואנו  אוואזנר:  לנו  ס ן  שאי  דברי  תימתלא  סמהפוסקים,  אלא  במנחה  כפים  נשיאות  וך  ן 

רבי שלמה זלמן אוירבך, וכתב, שהזדמן לו לשאול את החזון  און  ת הג חמה. וכן דעלשקיעת ה

 )צג( דבריו.  איש על זה, ולא זכה להבין את 

  

 רוב מנין 

אין הכהנים נושאים את כפיהם במנחה, אלא אם ישנם לפחות ששה מתענים 

  ]וחולה שאוכלים ואינם יכולים להתענות.  והמיעוט חול  ,מכללםנים  והכה בציבור  

או שהם    גרם, מצטרף לששה המתענים כנזכר לעיל.[  30קות אוכל עוד  ד  10ר  גרם ולאח  30

אין ששה מתענים,    לאכול ביום תענית דחוי, אבל אםבעלי שמחה שהתירו להם  

הם ינה בעי ת קלתענימחמת שהאו שאותם המיעוט שאינם מתענים הם בריאים, ו

 )צח( נים כפיהם. בה ולא מתענים, לא ישאו הכהמזלזלים 

 

 ת שאר תעניו
המתענים בשאר זמנים, כגון ערב ראש חודש, עשרת ימי תשובה, ימי השובבי"ם, 
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שהוא יום פטירת אהרון הכהן אב  א' ב  יום פטירת משה רבנו,ז' באדר שהוא  

הגים בו שמתענים, נו   שרה ממם עשישנ  , אםקפ()עיין בשלחן ערוך סימן תוכיוצא בהם  

ים בפרשת "ויחל משה".  עול  שלשהרה וקוראים  יאים ספר תוכתענית ציבור, ומוצ

עצמה בפני  ברכה  התפילה  בחזרת  "עננו"  אומר  המתענה  ציבור  בין   והשליח 

כפיהם  את  נושאים  מתענים,  כהנים  שם  יש  ואם  ל"רפאנו".  ישראל"  "גואל 

 בתפילת מנחה. 
 

,  רב ראש חודשודש צפת באלו המשמרות בכל עפה בעיר הק  ו ג : ונהששכרון י יקספר תכתב ב

עשובאישמתקבצים   כל  ם  את  וקוראים  היום  כל  ויושבים  צפת,  קהילות  מכל  מתענים  רה 

המנחה,  לתפילת  עד  והשליח    התהילים  משה",  "ויחל  בפרשת  וקוראים  תורה  ספר  ומוציאים 

"עננו" ברכה בפני עצמה בי גואל  ציבור אומר  כמי העיר. במעמד כמה מח  פאנו,ל לרישראן 

הגדול מורנו הרב רבי יוסף קארו נר"ו   הרב  השלםדורנו החכם יניהם גדול  וכמה פעמים היה ב

וכו'. משמרתו  ביום  עמו  ישיבתו  זקן    וחברי  ומוכתב  ישראל  אהרון:  תפוצות  בכל  קדום  נהג 

ומנהג    ענות,להת  עצמםשקבעו ללקבוע ברכת "עננו" ולקרוא "ויחל משה" בכל תענית ציבור  

וכן פסקו הכנסת לו.  ות אתעניאים כפיהם בשהכהנים נושורה הוא. וכן מפורש במאירי  אבות ת

וכתב הגרי"מ טוקצינסקי,  ת תשובה ועוד.  הגדולה, מהר"ש הלוי, גינת ורדים, שלמי צבור, עקרי הד"ט, התעוררו

וז'   שובבי"ם  וחמישי,  שני  בתעניות  ישראל  בארץ  ששהמנהג  יבאדר,  עשאם  מתש  ים  נערה 

ונושאים כפיהם בהכהנים ע ציבור.מנחה כמו בתולים לדוכן  הגר"ש דבליצקי    כתב  וכן  ענית 

ות אלו במנחה.  שהמנהג פשוט בירושלים בספרדים והאשכנזים שהכהנים נושאים כפיהם בתעני

 )צט( ושכן דעת רוב הפוסקים וכן דעת הגרי"ש אלישיב. ע"כ. 

 

 בין השמשות 

  מה, ועדיין לא הגיע זמן צאת חר שקיעת הח אלחזרה  את ה חיל  בור שהת שליח צי

חר שקיעת החמה, ולא כמפורסם בכמה לוחות  מניות בלבד לא דקות ז   13.5א  הו]שהכוכבים  

יותר[ ארוך  "עננו"  זמן  ברכת  אומר  ל",  ישראל"  "גואל  נושאים בין  וכן  רפאנו", 

 )צ(הכהנים כפיהם. אבל לאחר צאת הכוכבים, לא. 

 

 לגדו טלית

ויתעטף בה קודיא את טליתוביכהן    שכל  נכוןה ויברך עליה  ה,  ם תפילת מנח, 

ברכתו על הטלית תהיה ללא חשש. וישתדל שלא לשאול טלית  וכך  מה,  ויתפלל ע 

לב אם  לספק  יכנס  שלא  כדי  לא.מאחר,  או  עליה  לקח   רך  אם  מקום  ומכל 

לא  יה אך עללא מבר  ]טלית שאולה  טלית של בית הכנסת, יתכוון למצוה ויברך עליה.

לו ח   אם נתנה  בית  חזיר, אבל טברו בפירוש במתנה על מנת לה כן  אחר  ת, מהכנסלית של 

דעת  והטלית שייכת לכל הקהל, הרי היא כטלית של שותפים שמברכים עליה. ועוד, משום שעל 

)עיין   כן תרמו את הטלית, שכל מי שילבשה למצוה, תהיה כשלו על מנת שיחזיר ולא כשאולה.[

 .( כות ציצית, דיני טלית שאולה ובאגדה" בהל ה הלכב היוםסדר  חוברת "ב
 

 לתפילה  המאחרים

ים שאיחרו לתפילת מנחה והגיעו לבית הכנסת לאחר קריאת ים מתענ ששה אנש
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רה לאחר התפילה ולקרוא בתורה בצירוף ארבעה התורה, רשאים להוציא ספר תו

 שכבר שמעו קריאת התורה. 

 

ל עמידה ללא והחלו להתפל  תהכנס  בביתנים  ששה מתעוכיוצא בזה, אם לא היו  

ששה, יאמר השליח ציבור עשו  ם ונו עוד מתענילאחר מכן באקריאת התורה, ו

ל"רפאנו".   ישראל"  "גואל  בין  בחזרת התפילה  הגיע"עננו"  אם  שסיי]אך  לאחר  ם  ו 

לאחר ויאמרו "ברכת כהנים", ו ברכת "רפאנו", יאמר "עננו" בשומע תפילה.[ ליח ציבורהש

 )פה( ". ם "ויחל משהר תורה ויקראו בו שלשה עולי, יוציאו ספםילת אפונפיזרה הח

 

 אוחרמנין מ

להתפלל  באפשרותם  אין  הזמן  חוסר  ומפאת  מנחה,  לתפילת  שהתאחרו  ציבור 

חזר  עם  לחש  רם תפילת  בקול  עשרה  שמונה  מתפלל  ציבור  השליח  ולכן  ה, 

בלחש,   עמו  מתפללים  בוהציבור  קדושה  וכ]ואומרים  הששמגייחד,  צע  לסיום    ור ביליח 

קבר "אתה  השכת  ממשיך  ציבורדוש"  הצ  ליח  בעם  ברכת  מגיע  כש  -  לחש[יבור  לסיום 

לעמו   העונה  ה'  אתה  "ברוך  ויחתום  רם  בקול  "עננו"  יאמר  ישראל",  "גואל 

אל בעת צרה", ולא יענו אחריו "אמן", שהרי הם באמצע העמידה. וכשיגיעו  ישר

 )צא( ו". ננשם "עהם  אמרוילה", יהציבור לברכת "שומע תפ

 

 קה דצ

ה של  במנחה  לעניים  צדקה  לתת  שיהינוהגים  כדי  צורתענית,  די  לעניים  כם ה 

 )מב( לפתוח את הצום. 

 

 תפילת ערבית של מוצאי הצום

ערבית, מאחר תפילת  ציבור מלהתפלל  ולא לעכב את הזהר שלא לצער  ייש לה

לביתם   וממהרים  בתענית  שרויים  צמ  ורעביםוהציבור  לפתוח  דכים  אגם   ת אי 

שבע.  מהר   הצום כמו  הקיץ,  בימי  החלים  בצומות  וקלובפרט  בתמוז  עשר   ה 

כים מאוד, ויש בציבור אנשים חלושים  רוהם ימים אבאב, ש   וחומר צום תשעה

ב עליהם  או    .יותר שהצום קשה  מתמיד,  יותר  מוקדם  יתפללו  לכתחילה  כן,  על 

ומ הכוכבים,  בצאת  ערבית  תפילת  את  יקראשיגמרו  קריד  ביאת  ו  נה, מז שמע 

 את הצום. ויפתחו 

 

 תלמוד תורה כנגד כולם

: חייב אדם לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ה דעה סימן רמו(ור)י  ערוךהשלחן    כתב מרן

ובלילה, שנאמר   ח(ביום  א  וכתב המשנה ברורה   :)יהושע  ולילה".  יומם  בו    "והגית 

גם בין   עית, יקבשחר לת  אחר תפיומן הנכון שמלבד קביעות ש  : סימן קנה(  הלכה)ביאור  

ידי ח  מנחה זמן חכמי ר בוכבורה בלילה.  ובת לימוד תלמעריב, שבזה יצא גם 
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ע"ב(התלמוד היה לימוד קבוע קודם ערבית, כמבואר בגמרא   : "אדם בא )ברכות ד 

הולך לבית הכנסת אם יודע לקרות קורא, לשנות שונה, וקורא השדה בערב,    מן

 . קריאת שמע ומתפלל" 
 

בגבאכן,  על   יתי  י  הארהכנסת  היודעשםי  עליהם,  המוטלת  האחריות  את    ,ים 

לערבית   נוארגי,  הלכהכתפקידם    לאלמוחפצים   מנחה  בין  חכם  מפי  שיעור 

א ויתבל  הציבור,  את  לזכות  כדי  המצויות,  ומשלים  בהלכות  במעשיות  דבריו  ת 

מעבודת עייפים  אנשים  שישנם  ובפרט  העם.  לב  את  למשוך  לא כדי  ואם  ם, 

מילמ את  הזה,  הזמעט  דו  ק  א לן  להם  במשךתהיה  כלל  לתורה  עיתים   ביעות 

ואשר ומזהיום.  הזוכה  הבא.   ה כי  לעולם  לו  וטוב  הזה  בעולם  אשריו  לאחרים, 
 ובאגדה"(  הלכה )כמבואר בחוברת "סדר היום ב 

 

בתי הכנסת האוהבים את התורה ולומדיה, ושמחים לזכות את הציבור בקביעת 

בכל יום כרבע  ובאגדה    לכההבשיעור    הם  מיםכן מקיי עיתים לתורה כנ"ל, ועל  

ניות יקדימו את תפילת מנחה, ולאחר עת בית, בימי הין מנחה לערשעה או יותר ב

תיהם לחיים טובים התפילה ימסרו את השיעור הקבוע, ויתפללו ערבית וילכו לב

ולשלום, ובצאת הכוכבים יקראו שוב קריאת שמע ויפתחו את הצום. ובדרך זו  

 ר, ולא יפסידו את השיעור. את הצום מאוח ר לפתוחיבו הצ צערו אתילא 
 

כמה נתנו חכמים דעתם שלא לגרום לציבור ביטול תורה חלילה,    דוסר השכל, עמכאן נלמד מ

ש בערכה  יודעים  שאינם  כאותם  אלא  ולא  אינם  תורה,  שיעורי  להוסיף  ובמקום  תורה,  ל 

ונעשה  יקכנסת, מת הבי   ו להקיםחממעטים. ובאמת מה רבה המכשלה שכל העולה על רו ם 

שליחי ציבור וחכמים ככל העולה    דומעלה ומוריו של עולם,  אי על עניינים העומדים ברומאחר

שים שמשתמשים בה כקרדום  על רוחו, ואין פוצה פה ומצפצף, והתורה חוגרת שק על אותם אנ

  אם   ינה אלאכל המעלה והגדולה שאמרו חז"ל על הבונה בית הכנסת, א  לחפור בה. והלוא

לשכו להגדיל  ם ונתו  המלכים   שמים  מלכי  מלך  של  שמו  אבל  את  ושלו  הקב"ה,  חס    ם אם 

כוונתו להגדיל את השם שלו, חבל על מאמציו, ועדיף יותר שלא יבנה, כי אין חפץ לה', ואין  

וכמפורש  נח כזה.  במקום  רוח  הקדוש  ת  נג  בזוהר  דף  יתרו  חדש  לשונו  ע"ב()זוהר  וזו  :  (םוגתרב), 

ה'  "תוע ג כבת  הטו   ו לב, אותבה  ל  לעצמו שאדם שכל  כדי לעשות  שעושה,  הוא מאלו ב    ם, 

בהם: בתי   שנאמר  הבונים  הם  אלו  שם",  לנו  ונעשה  בשמים  וראשו  ומגדל  עיר  לנו  נבנה  "הבה 

ואם אדם זה יתארח    ת מכספם, והכל כדי לעשות להם שם ולא לשם הקב"ה.כנסיות ובתי מדרשו

 על אותו אדם. רים מבהיליםבדשם עוד ין ועיממנו". אצלך, תשמור את בתך ואשתך  

 

]שם כללי לכל אדם האחראי  י להעמיד פרנס על הציבור  ן ראו: "אי(כב ע"ב)יומא  כתב המאירי    וכבר

הציבור[   על  כלשהי  שנובמשרה  מי  במידותיאלא  צריך  דע  שהוא  מפני  וסבלן,  רוח  ושפל  עניו  ו, 

ל אחד  ולהתאהב עם כ  זה בכה, ה ובכ   נים, זה להתנהג עם הבריות בדרכים משתנים לכמה גוו

בכל אדם, וכל אדם צריך לה, מכל מקום    מנות משובחת כי מדת הנא  מהם כפי מידותיו. ואף 

ע זו  במידה  מעוטר  שיהיה  צריך  הציבור,  על  פרנס  שהוא  פרצה  מי  תהא  שלא  תכלית,  ד 

ים  את הרב  םקוראתו". ע"כ. ואשריהם של העושים זאת באמת ובתמימות לשם שמים, ומזכי 

עד מאוד,  מעלתם גדולה  ם בנחת וברֹוך, ומרבים אהבת חינם, שהמיומתנהגים ע  , הבוי תורברי

 הזה, וטוב להם לעולם הבא. יהם בעולם אשר



ת |   110 ה ע  ב ר נ א ת ע ו ה ב   י כ ל ה   ה ד ג א ב  ו

 

  ימי בין המצרים 

 המקור לבין המצרים 

יגו ָה  )א ג( הפסוק באיכה    לע ִ ל ֹרְדֶפיָה ִהש   ָצִרים",: "כ ָ ין ַהמ ְ ים דרשו חז"ל: אלו הימ   ב ֵ

בתמעה  שב  שבין באב,  זועשר  לירושל  לתשעה  האויבים  נכנסו  עיר  שבהם  ים 

ישראל, עד שביום שבעה באב נכנסו לבית המקדש להרוס ב ותש ופרעו פרעהקוד

המקדש באש. ולכן נהגו ישראל כמה ולהשחית בו, ובתשעה באב העלו את בית  

 )קכה( מנהגי צער ואבלות בימים אלו כדלהלן. 

 
ל רֹ על הפסוק הנ"ל:   יָה ִהש  ִ ֶפידְ "כ ָ ָצִרים",יגו ָה ב ֵּ יגו  רמזו רמז:    ן ַהמ ְ ִ ין הַ "ִהש   ", גימטריא  ִריםצָ מ ְ ָה ב ֵּ

  . וכנגד הפסוק 776, כנגד התיבות: "המה כ"א הימים מי"ז בתמוז עד ט' באב", שהם בדיוק  776
ד() כו  ְטחו  בַ : "ישעיה  י ַעד  ה' ב ִ ָיה     , ֲעדֵּ ב ְ י  בטוח  עם ישראל ל  וננו שעלילמד. ל"ָלִמיםצו ר עוֹ   ה' כ ִ

 )קכה(  קדם.ש עולמו כמימינו ויחדקדש במהרה בו את בית המבהקב"ה שעתיד לבנות לנ

 

  תיקון חצות 

 ירא שמים
"ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על :  )סימן א ס"ג(כתב מרן השלחן ערוך  

חורבן בית מקדשנו על  ויבכה  ויצטער  בית המקדש",  דיין שע  נו,ותפארת  חורבן 

צות"  סדר "תיקון ח  תיקן לצורך זהנו אנו. ורבנו האר"י ז"ל  נבנה באשמותי  לא

, ובו פרקי תהלים מסוימים לאומרם בכל לילה אחר חצות, רחל ותיקון לאה[  קון ]תי

וכל שכן שיש להשתדל בזה בלילות של בין המצרים, לומר כמובא ב    סידורים. 

 בהם תיקון חצות בבכיה של ממש. 

 

 זמנו 
וד ה עד עמוד השחר. ואם לא אמר עד עמהליל   מחצותחצות,    ןרת תיקו אמימן  ז

 . הנץ החמהאה בלבד עד השחר, יאמר תיקון ל

 

 על הארץ
"תיקון   אמירת  בשעת  לפתח  סמוך  הרצפה  על  לשבת  את נכון  ויאמר  רחל". 

חורבן בית המקדש, ועל הריגת הצדיקים, ועל  התיקון בכוונה ובקול נהי ובכי על  

וטוב לחלוץ את הנעליים  בגלות המרה ה   הסובליםאל  ישרערם של  צ קודם  זו. 

 א()ה"ב א י . "תיקון רחל"אמירת  

 

ו ממש,  הרצפה  על  לשבת  בד.    לארשאי  או  שטיח  לתת  שכתבו  מוכרח  ומה 

לתת   לקרקע,  המקובלים  בינו  להפסיק  אבל  בגד  עפר,  עולם  קרקע  על  כשיושב  דוקא  זה 

עולם.    א על קרקע שורה אלרעה    ח אין רושך,  צרים, אין  כשיושב על קרקע המרוצפת באבני
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שמים אחרונים אין נוטלים אותם על    פא ס"ב()סימן קשלחן ערוך פסק  ומטעם זה, אף על פי שב

החיים(שעל הרצפה, מותר  גבי קרקע, מבואר במגן אברהם ואליה רבה   כף  . ובלאו  )משה האיש, 

י  כ ִ שנאמר: "  ,רה קדושעפ  ראלארץ יש  הכי יש אומרים שדוקא עפר של חוץ לארץ טמא, אבל

נו  ת ֲעפָ ְואֶ   , צו  ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניהָ רָ  . וכן מצאנו בדוד מלך ישראל שכאשר ברח מפני בנו  "ָרה  ְיֹחנֵּ

ף: "(ושמואל ב ט)אבשלום שמרד בו, נאמר   ְך ָיחֵּ יִתים ְוהו א ֹהלֵּ ". וכן מצאנו  ְוָדִוד ֹעֶלה ְבַמֲעלֵּה ַהז ֵּ

 )רעג(  ארץ ישראל.כיון שהיה ב בתשעה באב,  ף הלך יח  ושעיה שרבי א()מסכת שבת קנב ע"

 

 מיםתלמידי חכ
  רו "תיקון חצות", ואין בזה ביטול תורה.רתם אומנותם, יאמתלמידי חכמים שתו

 ח"א עמוד מח(   )ה"ע
 

 נשים
בית   חורבן  על  ותבכינה  ותצטערנה  חצות",  "תיקון  שתאמרנה  טוב  הנשים  גם 

 (שם). ו נותינו אאשמה בלא נבנ  מקדשנו ותפארתנו, שעדיין

 

 מעלה גדולה 
אמירת מעלת  יות  גדולה  חצות,  החמתיקון  בנץ  מהתפילה  מאמירת  ר  ויותר  ה, 

חר חצות לילה, ואינו ליחות בחודש אלול. על כן ההולך לישון בחודש אלול אס

 )ה"ב א ו( יכול לומר גם סליחות וגם תיקון חצות, עדיף שיאמר תיקון חצות. 

 

 ווןלא מכ
 אומר  נואיאם  גם  :  (ן אשו"ת רב פעלים חלק א אורח חיים סימ)ים  ף חירבנו יוס  כתב הגאון

מוציא ו ,  כאשר יסד רבינו האר"י ז"ל  ונהו כהלכתו בבכיה וצער וכ  תיקון חצות

בטל אמירת  יאל  ,  בו מלא מחשבות וטרוד בעניינים אחריםכשלי  מפיודברים  ה

חצות " בשלמותי  רק  ".תיקון  וזכותקיו ונ   נהוהכו  תאמץ  וה  ת    ה יהי'  המחשבה, 

 ע"כ.  ו.בעזר

 

 ראש חודש אב
יום וידוי, אין אומריםשאין א  בכל  ה  בו תיקון רחל אלא תיקון לא  ומרים בו 

א חודש  ראש  של  לילה  בחצות  כן,  על  בלבד.  בלבד.  לאה  תיקון  יאמרו  ב, 

 א( , יא י )ה"בוכשאומרים תיקון לאה, אין צריך לשבת על הרצפה ולחלוץ נעליים. 

 
 

 חצירא הי"ד אשנו רבי דוד אביתיקון חצות עם עטרת ר ומריםיזין אפש שבעת האו

דוד אביחצירא הי"ד, שנהרג    אדוננו עטרת ראשנו רבנואחר פטירתו הטראגית של  

ביום   ה'  קידוש  שמם  על  ימח  בליעל  בני  ערלים  אכזרים  זדים  בידי  קודש  שבת 

בִריסַ  העיר  בככר  עדתו  קהל  לפני  שבמא וזכרם,  הו.  רוק ִני  אחימי מרבית  היה  ו  ים, 

ובתע בשקו  יושב  סאלי  ומרבה  הבבא  מוניתו  את  אחיו.  לבכות  של  הקדושים  ת 
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פטירתו,  בשב יום  חל  שבו  הפסקה"  וע  ב"תענית  לשבת  בעצמו  סאלי  בבא  הנהיג 

וצאי שבת ועד ליל שבת, אחר שסעד סעודה רביעית בשיירי חלה מסעודות שבת ממ

 ( הפסקה עית בתענית  ן סעודה רביבעני ובאגדה  הלכה השבת ב עיין  . 327, 722  ' ועמ עקבאביר י) הטבולים בתה.
 

לי העסוק בעבודת ע שחל בו יום פטירתו, ובבא סאהיה זה בשנת תרפ"ז, באותו שבו

התעייף ותרדמה נפלה עליו ויחלום חלום. והנה בחלומו רואה בבא סאלי את  הקודש  

כשהוא   לטבולעצמו,  המ וך  הסמבמקוה    יורד  מרןר דלבית  שהקים  יעקב   ש  אביר 

 לה, נגלו לנגד עיניו מראות אלוקים. ו מבית הטבי ללת. ובעלותזיע"א אשר בתאפי 
 

המאירה    נהוה גדולה  מנורת אש  וירדה  השמים  נפתחו  יקרות שלא  במראה:  באור 

וא  מכריז  כשהוא  נשמע  וכרוז  הזה,  עליו  מהעולם  אבינו  אברהם  נשמת  "זו  ומר: 

ינו עליו  יז הכרוז: "זו נשמת יצחק אבנוספת והכר   הררדה מנון ימכ   ". לאחרהשלום

עליו השלום", וברביעית "זו ית, הכריז הכרוז: "זו נשמת יעקב אבינו  לום". בשליש הש

רב משה  השלוםנשמת  עליו  השלום",  נו  עליו  הכהן  אהרן  נשמת  "זו  בחמישית   ."

עליו    ך דוד המלמת  נש  עית "זו יבשישית "זו נשמת יוסף הצדיק עליו השלום", ובשב

מנורות אש בוהקות,  שמים בדמות  ם ירדו מן ה... נשמותיהם של שבעת הרועיהשלום" 

 שו של מרן אביר יעקב זיע"א. ונבלעו בפתח בית מדר 
 

ע הכרוז שנית כשהוא מכריז ל המחזה הנורא הזה, נשמבעודו תוהה ומשתומם למו

י זיע"א את  ל אהבבא ס  מועוכש ום"...  ואומר: "זו נשמת רבי דוד אביחצירא עליו השל

ועמד ליד  שמו של אחיו הקדוש, אזר אומ רש, כדי להתראות עמו  פתח בית המדץ 

ס יחד  ו וביקש להיכנל הפתח, ראהו בדמותו המאירה כבחיי חיותולפוגשו. כשהגיע א

עמו אל ההיכל, מקום בו שרויים נשמותיהם של שבעת רועי עמנו. עצר רבנו בעדו  

ולם  כאן, יען אתה שרוי עדיין בעלהכנס עמי ל  לינך יכו "א  לו: ברים הלדויאמר לו כ

עדן. אנו מגיעי החיים.. גן  וכאן הוא פתחו של  יחד עם   ם מעולם האמת,  התחתון... 

ירדתי  הקדושים  לע  האבות  כדי  על  לכאן,  עליון  רחמי  ולעורר  חצות  תיקון  רוך 

 ר נני מתיך ה, אס עימנונהשכינה השרויה עם כנסת ישראל בגלות... אינך רשאי להיכ

 צות". וך לפתח ולומר עמנו תיקון ח לך לשבת בסמ
 

ד: "דע לך אחי, כי יש  ס עטרת ראשנו אל היכל הקודש, הוסיף לומר לו עונכנ  בטרם

תאבל על פטירתי ועל אופן הסתלקותי מהעולם  סיף להלי צער גדול מכך שאתה מו 

משניה   ותרך י, לא ארהזה לשמי מעל. הלוא כל הצער שהיה לי ברגע ההסתלקות

פרט לך גודל איני יכול לים, למקום שוני למחיצתי בעולמות העליונת ותיכף העלחא

ש שאני  התענוג  ועוצם  תוכלמעלתו  מעלתי  לגודל  כסימן  ברם,  בו...  ליטול    רוי 

ולהצטרף  מהעובד התחתון  עדן  לגן  הרועים  שבעת  עם  לבוא  הורשיתי  אני  שרק  ה, 

חצות.. תיקון  באמירת  א   .אליהם  בלכן,  לגרורצו ם  וקור   ם נך  נחת  הפסק לי  רוח,  ת 

נישק בבא סאלי זיע"א לידי רבנו, אשר   הגי אבלות!"הוג אחרי מנלהצטער עלי ולנ

נותר לשבת מחוץ לבית  ש. ואילו הוא  יהר להסתלק מנגד עיניו ולהיכנס אל הקודמ

ברי  ד המדרש ואמר יחד עימם תיקון חצות. לאחר מכן התעורר משנתו ויזכור את כל  

 . ו טי פרטילפרום  החל
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וערך "התרת נדרים" למנ  מספדו  בבא סאליהפך  ת שחרית,  לאחר תפיל הגי למחול 

היום    עו את אותוהצדיקים, סיפר את דבר החלום וקבהאבלות שקיבל עליו. לחבריו  

בז טוב  שם  בכתר  נתעלה  אשר  רבנו,  נשמת  לכבוד  ושמחה  משתה  ליום  ה ביניהם 

, היה יום י"ד כסלו נחוג ם וחמש שניםיש ה, כחמירונהאחד שנתו  ובבא. מיני אז וע

ולא רבתי, במשתה ושמחה, בהעלאת זכרונות ובסיפור  זיע"א בהיל  ית בבא סאליבב

 (282)"אביר יעקב" של עטרת ראשנו זיע"א. ובדות קודש, מדרכי הנהגותיו וגדרי קדושתו ע
 

 
 

 תיקון חצות של מאור ישראל בבא סאלי זיע"א 

דדות בחדרו ת, ואמירתו את התיקון בהתבוטל קימת חצו י ב עתו לא  ל דו עום עמדימ

נכנסה  שעה זו אסור היה להכנס אל החדר. פעם בודדת ארע שהרבניתהמסוגר, כשב 

עת חצות היא. כשנכנסה ראתה את רבנו יושב על אל החדר, מבלי שזכרה ששעה זו  

ופניו קרובות לרצפה ממש, לידו נקוותה שלול גיהארץ  ית נ בסברה הרה.  דולת מים 

ם לרבנו. כל אותה  יפריעו המי  ית, כדי שלאו מים ורצתה לנקות את השלולשנשפכו ל 

שאז פנתה היא ושאלה אותו מה נשפך    עת לא הבחין רבנו בנוכחותה בחדר, אלא

הרצפה. הרים רבנו את פניו מן הארץ ואמר לה: "הלוא לשם כך בקשתי לבל   על

אית, אבקשך שלא וראית מה שר  תבר נכנסוכ  אחר.. אך מ.יכנסו אל החדר בשעה זו

א לאף  בחתספרי  בעולם  ה דם  חיותי.  מסוגל  יי  אינני  אשר  דמעותי,  הם  הללו  מים 

 -  - -רויה בגלות" לכלוא כשהשכינה ש
 

ת" ושבים למיטתם על מנת להשלים מכסת  אמירת "תיקון חצוואם ישנם הקמים ל 

שח "השכמת  זו  היתה  רבנו  שאצל  הרי  וער שנתם,  גביתרית  יחד,  "  השכמתו    י כם 

עימו בצרפת, סיפר,   קורביו ששהה חדש. אחד ממות ליל היתה פתיחתו של יום  בחצ

ד אור הבוקר. לא ערה  ב על הארץ והוגה בתותיקון חצות, היה יוש כי לאחר שסיים  

 (352)"אביר יעקב" עמוד על הספה קבע אז את מקום מושבו, כי אם על הרצפה הקרירה. 
 

 
 

 בא אלעזר אביחצירא זצוק"ל מאור ישראל ב  חצות של ון  תיק

בא להתייעץ עם בבא אלעזר על שידוכו. עת שיצא מביתו  ני נישואיו, בחור שעמד לפ 

צא אל תחנת האוטובוס, אך התברר לו  עת לילה מאוחרת והבחור ישל הרב, היתה ש

ניסו  והכו,  אל בית  רב כי הפסיד את האוטובוס האחרון. כשחזר על עקביו, קרא לו ה

פנימה,   אל ברוב  הקודש  וכיבדו  והשקהו  הב  האכילו  לימטעמים.  שבאה  דו  חור 

סיפר   בביתו,  הלילה  בשעות  אלעזר  בבא  נוהג  כיצד  לראות  פז  מבעד  הזדמנות  כי 

ות שבר ובכי עת ערך הרב "תיקון חצות". בכאלו דמעות כאב הרב לחדרו נשמעו זעק 

 לפניו.  להמת מוט ש ומקדב בית הר את השכינה המיללת, כאילו עתה נח
 
 

ו מאור ישראל בבא אלעזר זיע"א את ניתן להבין היטב, מה שבאר מורנו ורבנה  בז

ע"ב(רא  הגמ ו  לתפילתו )ברכות  הקובע מקום  "כל  בעזרו:  רש"י,  ירש  ]ופ  , אלוהי אברהם 

 , וכשנפטר, אומרים עליו: עניו וחסיד". שאל יעזרהו ה' כדרך שהיה עוזר לאברהם אבינו[

עניו  תפילתו, ויקראוהו    לתו, יזכה שתתקבליתפ שקבע מקום ל  ימפנין שהענמה  רבנו,  
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זה הקב"ה שמלוא כל הארץ    "מקום"רב, כל הקובע מקום בתפילתו,  וחסיד? ובאר ה

ות מקום ברוך הוא", והיינו מי שחושב ומתבונן בצער גלכבודו, כמו שאמר "ברוך ה 

המקום   צער  את  וקובע  ב  -השכינה,  אבר אל  אז  תפילתו, השכינה,    -בעזרו    םהוהי 

 בל הקב"ה את תפילתו. מק
 

א אלעזר זצוק"ל, ששורות אלו נכתבות בצער  נו אוהב ישראל בבזה היה מורנו ורב

אבלותו ימי  שבעת  לקבתוך  זכה  השלום  עליו  הרב  המקום  .  צער  את  צער    -בוע 

 י אברהם שאלוה  השכינה בתפילתו, בזעקותיו, בבכיותיו ובדמעותיו, ולא לחינם זכה

ק בחינת "צדי   יו ועצותיו, , עשרות אלפים נושעו מברכותותיו התקבלו כרעזרו, בה ב הי

 גוזר והקב"ה מקיים". זכות תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
. 
 

 בחצות היום רחל  תיקון

"ב המצרבימי  רחל" ין  "תיקון  ולומר  הארץ  על  לשבת  היום  בחצות  נהגו  ים" 

בכל   לכל בעל נפש,  שר מאודוכ  טוב: מנהג  בבכיה, כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל

על חורבן בית המקדש. כי   כות ולהתאבלות היום, לבימי בין המצרים אחר חצ

אחר  סיבה זו נשרף בית המקדש  אחר חצות היום הוא התעוררות הדינים, אשר ל

חצות היום. וכל שכן בלילות של בין המצרים, שצריך לומר תיקון חצות בבכיה  

הוזכר  מה.  ועד שקיעת הח   ות היוםמחצתם  מן אמיר ז של ממש. ע"כ. ו זה  חשוב  ומנהג 

הגאונים הג  בדברי  ומצוה,  נגיד  הד"ט,  עקרי  פלאהרמ"ז,  הגר"ח  רבה,  אליה  אברהם,  מגן  החיד"א,  זכור  און  ג'י, 

 )קכח( חיים סופר, כף החיים ועוד. לאברהם, תורת  
 

 יום שאין בו וידוי
אין  וידוי,  בו  אומרים  שאין  שביום  כנ  קוןתי  אומרים  בהיות  כן "רחל  על  ל, 

ובעבער המצרים,  שבבין  שבתות  חודשבי  ראש  שכן  רב  וכל  חודש   אב  בראש 

]חתן וכלה,  י שמחה  עצמו, אין אומרים תיקון רחל בחצות היום. והוא הדין לבעל

אבי הבעלי  ו והכהן[,  ברית,  הבכור  בנו  ואב שפודה את  והמוהל,  הסנדק  שכיון שיום   הבן, 

 )קכט( תיקון רחל באותו יום.  י, לא יאמרוודם בו וימריאו וא ואיןטוב שלהם ה
 

 תשעה באב 
ביום תשעה באב עצמו, אין אומרים תיקון רחל בחצות היום, כיון שבבוקרו של 

בקריאת מגילת איכה כמה שעות. ועוד שאחר ו והתאבלו בקינות ויום כבר בכ

בוטחים בחסדי ה אנחנו  להתנחם, שאשם  חצות  ורחמיו  נולד  יתברך   יח, המשז 

 )קכט( ע בלבנו ציפייה לגאולה. הדבר ולקבו  קזויש לח
 

 יטה  שנת השמ
אף על פי שבכל שנת השמיטה בארץ ישראל, אין אומרים בחצות לילה תיקון 

בלבד, בכל  רחל אלא ת רחל  יקון לאה  בין המצרים אומרים תיקון  בימי  זאת 

 )כף החיים. קכט( בחצות היום. 
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  "ברכת "שהחיינו 

 דשי חפר חדש,בגד 
פרי  מללבושימנע  הלנוהגים   ומלאכול  חדש  המצ  בגד  בין  בימי  כי  חדש  רים, 

 ו "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", כשהוא זמן פורענות וימי צרה היאך יאמר

. ואולם בשבתות שבינתיים, מברכים "שהחיינו" על פרי חדש  ותוכחה לעם ישראל

. א מהתורהיהג שבת שעונות  יים מצקמ הפרי ואו על בגד חדש. ובפרט שנהנה מ
 .וד ותרוה נחת עד מא (סימן נו)בשו"ת יוסף אומץ חיד"א גאון הלועיין  )קכט(

 

 טעה וברך 

הנהנין, ברכת  עליו  וברך  פרי חדש  ולקח  חדש,   שכח  פרי  שהוא  נזכר  ופתאום 

 )קלח( . , כדי שלא תהיה ברכתו לבטלהונ " ויטעם ממו "שהחיינו יברך עלי

 

 לא ימצא
שלא חדש  לקנות  פרי  שיתקלקלימצא  או  באב  תשעה  לאחר  טעמו,    ו  ויפסד 

 )קלו, קלז( לאחר ראש חודש אב. ו שהחיינו אפילו בחול, ואפילו רשאי לברך עלי

 

 חולה ומעוברת  
ות רי. מפני שהפ"שהחיינו"  , רשאי לאכול פרי חדש ולברך אפילו מעטמי שחולה  

דב לאכול  תאבונו  את  שפותחים  וכל  לבריאותו.  הטובים  מעוברת רים  כן 

 )קלח( " ותאכל.  יו "שהחיינוש, שתברך עלשהתאוותה לפרי חד

 

 קטנים 
ו על בגד חדש, כיון שכל ר לו לברך על פרי חדש אקטן פחות מבר מצוה, מות 

 )קלז( קטן. ך להחמיר בצרי מן הדין אלא חומרה וחסידות, ואיןזה אינו 

 

 מילה ופדיון הבן 
בנו בכורו בי אבא שמל את ב פודה את  או  בין המצרים, פשוט שמברך נו  מי 

.  סי"ג(  )סימן תקנא  וה, מפני שזה זמנה ואי אפשר לדחותהעת קיום המצ"שהחיינו" ב

ול חדש  בגד  ללבוש  או  חדש  פרי  שם  להניח  גם  בברכת ורשאי  עליו  כוון 

 )קלה( . ה וך עבור המצאו הכי מבר"שהחיינו", כיון שבל

 

 שמחת ראיה 
בימ  רהרואה  שלא  מכרו  את  המצרים  בין  מאוד י  ושמח  יום,  שלושים  אהו 

נו", מאחר  , מברך עליו "שהחייבהם  חברו וכיוצא,  אמו,  אביו,  רבו  מובראייתו, כ 

   )קמ(לא יוכל לברך יותר.  [ יום ל']תוך ה שאם לא יברך עתה, בראייתו בפעם השני 
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 המצרים   ןבי  ומנהגי  זהירות 

 הליכה יחידי

לת שעה ללכת יחידי חוץ לעיר, מתחי  להזהר בימי בין המצרים שלא  על כל אדם

  ריים[, אחר הצה  4:30]בערך  עד סוף שעה תשיעית    בבוקר[  9:10]בערך  ית מהבוקר  רביע

א ללכת בין החמה לצל מפני שיש מזיקים ששולטים בזמנים אלו. וכן יזהר של

 סי"ח. קכו, קכז( תקנא סימן )זה כבר מראש חודש תמוז.  להזהר בכל אלו. וטוב בשעות

 
לים  יתה? אמרו במדרש  ואיזהו. ומי הוא זה  : "קטב מרירי"ולט בשעות הנ"ל, נקראק ששהמזי

ָיׁשו ד ָצֳהָרִים"  :ו(  צא)על הפסוק   ֶטב  ֹאֶפל ַיֲהלְֹך ִמק ֶ ֶבר ב ָ קטב מרירי, כולו    בי יוסי:", אמר רִמד ֶ

ועינו בתרות שערות, עיניים עיניים, ובעשת קליפות,  עשוי קליפו וך לבו.  עין אחת הוא רואה, 

לצל, ומתגלגל ככדור, ושולט מארבע שעות    לא בין החמהולא בחמה, אואינו שולט לא בצל  

 יכה רבתי א כט( )ועיין במדרש אי"ש. ע שעות, ושולט משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. עועד תש

 

 הכאה

ה"ב( ות תלמוד    כות)הל"ם  הרמב כתב   פ"ב  מעשים שאינם הגונים, : תלמידים העושים  רה 

לפיכך לא יכה אותם  י,  ולא מכת אכזרמכת אויב  תם המלמד, אך לא  יכה או

  9:10-]מע"כ. מכל מקום בשעות הנ"ל    .בשוטים ולא במקלות אלא ברצועה קטנה

ם כלל  את התלמידישלא להכות    יזהרו המלמדים  שבבין המצרים,  [16:30בבוקר עד  

למיד, זיק שבשעה שהמלמד מכה את התאפילו ברצועה קלה, מפני שיש מ  רועיק

, על אף שהמכה היתה קטנה להזיק לילד  והמכה יכולההוא גם כן מכה אותו,  

 יכו את ילדיהם כלל ועיקר בזמנים אלו.מאוד. וכן ההורים לא 

 

רבתי(אמרו במדרש   ם בבית למד תלמידירבי אבהו שהיה יושב ומשה ב: מע)איכה 

בנו, שהרים מקל עץ כדי להכות את  בקיסרין, ופתאום ראה אדם אחד    תסהכנ 

כות את הבן במוט של ברזל ם את ידו לה אחוריו ומריוהיה מזיק אחד שעומד מ

ך? וצעק על אותו אדם, האם אתה רוצה להרוג את בנ  שבידו, עמד רבי אבהו

מזיק   דרואה שעומ   מר לו, אניוג? אשל עץ שבידי אפשר להרענה לו, וכי במקל  

תכנו במקל של עץ,   במוט של ברזל, וממתין שאתה  מאחוריך, ומרים ידו להכות 

 )קכו( רזל וימות. ו במוט של בוהוא יכנ

 

 כלי נגינה 

שירים   לשמוע  שלא  להקפיד  איש  בימים  נגינה  בכלי  ומכל מקום   .לוהמלווים 

ם  ימחל בי  13-ה  יום הולדתו ש]בר מצוה  פדיון הבן,  לה,  כברית מי  ,בשמחה של מצוה

רר ומה, מותר לשוסיום מסכת וכדת ימי המשתה,  סעודות חתן וכלה בשבע,  [ואל

נגינה ממש. קנג(  ולנגן בכלי  ליל הברית הנקל ן  הוא הדיו  )קנא,  "ברית רא  סעודת 

 . (129 ודעמ) א להלן, כמובסעודת מצוהלנחשבת סעודה זו גם ש יצחק",
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 . המלווים בכלי נגינה ם וע שיריאין לשמכן גם  -חצות היום   לאחר  שישייום 

 

זצוק"ל פי  ממפורש  בי  כן שמעת יוסף  אליו    תלוויתיבעת שה   מרן הראשון לציון רבנו עובדיה 

נוף",   "הר  בשכונת  לביתו  דעת"  "יחוה  המדרש  מבית  בצאתו  בבוקר,  בשבת  התפילה  לאחר 

ד שבת?  ם ביום שישי לאחר חצות לכבושמוע שיריהאם יש להקל ל  , יבורצהאחד מושאל אותו  

 ע"כ. . לאחר חצותלפני חצות  ום הבדל ביןוענה לו מרן, שאין ש

 

  י ישלו לשדר ביום ש  ץ הקודש שמרן התיר רני ערואחד משדהעיד  ששיש שואלים ממה  ומה  

חצות  ל המלוויאחר  נגינהב ם  שירים  הו  ?כלי  וא  החילוק  הרדיו    י כ,  ורברפשוט  ואת  מאחר 

ת  ובירא   ינו כל כך במצוות התורהעו ולא יבאשר לא ידמהם  ורבים    ,אלפיםעשרות    יםשומע

בהם    ים אחרים שאין ו לשמוע ערוצעברי, הם  כלי נגינהאם לא תשמיע להם  , וטהורההשם  

קדושה  , ומשמיעים שירים פסולים, שאין בהם שום לחלוחית של  יראת שמיםלא  תורה ולא  

ם עם כלי  ע שירילהשמי  לאותו שדרן רן זצוק"ל  מכן אישר  למנוע מהם מכשול, ל  ידה, וכוירא

 א ישמע שירים המלווים בכלי נגינה אף לאחר חצות. ם, בודאי שלאדם ירא שמיאבל , נגינה

 

 נגינה ג חו
מורה לנגינה רשאי להמשיך ללמד את תלמידיו בבין המצרים עד שבוע שחל בו 

 וד. קנו(רים ועאפ בותר, בצל החכמה, רב זעץ אלי מחה, ציר ש )זכתשעה באב. 

 

 מוזיקה בקייטנה 
משמיעיםיק פעולותיה  שבמסגרת  לילדים  זה   יטנה  ובלעדי  נגינה,  וכלי  מוזיקה 

המשנה  שהרי זה דומה למה שכתב    להקל להם.  הל את פעילות הקייטנה, ישקשה לנ 

ו  הספינות א   ם את שכי מו   ו ת שהי ן ולזמר בע על מה שהיה מצוי בזמנם לנג   תקס ס"ק יג( )סימן  ברורה  

לחרישה,    צמדי את   לזרזם במלאכתם, הרי היא אלא    ה שאינ   שכיון הבקר  )אמת    ת. מותר   בשביל 

 ליעקב קמינצקי. קנח( 
 

 התעמלות 
ה כושר  יםתעמלמאותם  ב  בחדר  הקודש  זה,  וכיוצא  טהרת  על  נעשה  שהכל  ]וכמובן 

יש ים קצביים,  רילהם שף משמיעים  זירוז תנועות הגוולשם    ,גברים לבד ונשים לבד[

 . מהמוזיקה , וישתדלו לכוון שלא ליהנותםלהתיר להמקום 
 

מבואר  , כמוזיקהמה  מתכוונים ליהנות ת, וכל שכן אם אינם  הקודמ  הלכה כן נראה מהטעם ב 

על כרחו באחד  בהנאה הבאה לאדם  ש   , רמב"םב  נפסקו  (ע"ב  כה פסחים  מסכת  )גמרא  בה  כיוצא בז

  ף תכוון, א ה , שאם לא  תב הרדב"זתכוון מותר. וכה ם לא  אור, ותכוון אס ה  מכל האיסורים, אם

הריא"ז שההולך  ן כתב  אחר הכוונה. וכ  בדל מאותה הנאה, מותר, שהכל הולךילו להשאפשר  

ן לאותה הנאה  ו, אם אינו מתכובודה זרהעל  הריח ריח קטורת ש  לעשות חפציו, ובדרך הליכתו 

ים  מרינות הככן אם היה שומע מנג ו  .ותרמ  לעבור בה,  יש לו דרך אחרתף שואינו חפץ בה, א

ל אין בו ממש, אסור  ושאף על פי שהקאם מתכוון ליהנות אסור,    זרה, שמנגנים לפני עבודה  

ממנו מתכואבל    . ליהנות  אינו  ה  . תרומליהנות  ן  ואם  מרן  ערוך  וכתב   ,(סט"ו  קמב  )סימןשלחן 

זרה וכתב הש"ך,  ומן  וכומתאם אינו  ו  ,וכתב הרמ"א  .אסור לשמוע כלי שיר של עבודה  תר. 
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ת תורה  ]וכן דעת הגר"א שם, שו"ן ליהנות מותר.  ואטום אזניו, כל שאינו מתכויכול ללו  שאפי

וחומר בנידון  וקל    ועוד[.  חיים(  בבאר מיםס"ק יד    ,ה   הלכה )כלל ו  , וספר חפץ חיים  )סימן שצד(לשמה  

  הלכה"האבלות ב וברת  ח בין  עי)ו  .הנ"ל  םיאיסורשהוא קל יותר מה  שמיעת שירים בימים אלוזה של  

 (263מוד ובאגדה" ע

 

ההתעמ מעלת  הגוףולעצם  לבריאות  ד,  לות  בהלכות  הרמב"ם  ד(עות  כתב  אדם )פרק  צריך   :

ים, ולהתרחק מן הדברים המחלישים ומאבדים  להרגיל את עצמו בדברים המבריאים והמחלימ

בא עליו וכוחו  חולי    אין   ,םומעיו רפיואינו שבע  כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה,  את הגוף. ו

וכל מ ולא מתעמל,    תחזק.  ה,  על פי הרפואאפילו אם שומר עצמו להתנהג  מי שיושב לבטח 

ל בספרו  "נו עובדיה יוסף זצוק, וכל ימיו יהיו מכאובים. וכתב מרן הראשון לציון רבכוחו תשש

לשמור    שעה,   לפחות כחצי : "לכן כדאי להשתדל ללכת ברגליו בכל יום  )עמוד לח(ענף עץ אבות  

 ח. ג בעצמו. ישמע חכם ויוסף לק כן מרן נהעל בריאותו". ו

 

 עצבות.  .דיכאון
דיכא מהתקפות  ירודיםון  הסובל  רוח  לשמוע   וממצבי  לכתחילה  רשאי  ל"ע, 

ַנג ֵּן  : "(מלכים ב ג טו)כמו שנאמר  ושמחה ומצב רוח טוב,    שירים, כדי לקבל ְוָהָיה כ ְ

ן ִהי עָ   ,ַהְמַנג ֵּ באוזניות  ון שישמע  וכג   צנעה,שיהיה הדבר בישתדל    ךא   ה'",ָליו ַיד  ַות ְ

רבנו עובדיה יוסף    ון לציון הראשמרן  שהתיר    (ה צ ח"ד עמוד ר)  יין אומרמעשו"ת  ועיין ב  וכדומה.

 וך י"ב חודש לשמוע שירים, כדי לקבל שמחה ומצב רוח טוב. תב מדוכא לאבל זצוק"ל 

 

 שירים. חוגי שירה. 
מצוה. על ללא שמחת  מותרת בכל אופן אף    ,הנגינ  ווי של כלישירה בפה ללא לי

המקיימי חזנים  ומלמדכן,  שירה  חוגי  הבקשות",ם  "שירת  את  פיוטים   ים 

אבותי ומקא  מסורת  פי  על  הקודש  שירי  ישתכחו  שלא  כדי  ואבות  מים,  נו 

כמו כן, מצוה להנעים קולו בתפילה  אבותינו, ימשיכו בלימודם גם בימים אלו. ו

ב(  )תהליםל, כמו שנאמר  לכימנע  אלו, ולא    גם בימים בדו את ה' בשמחה, "ע  :ק 

 )קנא, קנו(ו ברננה". בואו לפני
 

בעל ש הגאון  שנוהכתב  ותשבחו די חמד: מה  בשירות  ולזמר  לשורר  המצרים  בין  בימי  ת  גים 

וכן נוהגים יצחק[  בסעודה שעושים בליל המילה    בסעודת מריעות, שאינה סעודת מצוה,  ]ברית 

, ולא  לי שיר יש להקפיד בימים אלורק על כ  י כם, נראה לי שמותר,  יבואוה   רובים נים קשמזמי

י על מנהג הנשים שבשעה שעוסקות בהכנת  ששואלים אותבפה. וכן כ  עלה על לב לאסור שירה 

ביניהן לכבוד הכלה,    מינות לקרובות הכלה ומזמרות בשירות ותשבחות הנהוגותבגדי הכלה, מז

 ( נו)ק רשאיות לעשות כן. 

 

 םריקודי
 )קמט( לא כלי נגינה.ו, אפילו בם אסורים בימים אלידוריק

 

לעם  ו הקדושה וכללי הצניעות המקודשים  בר בריקודים המתנהלים על פי תורתנשמדו  ופשוט

רים רואים את הנשים כלל.  בד, עם מחיצה המפסקת שאין הגבישראל, אנשים לבד ונשים ל
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יחד, ונשים  ונורא כל  יאחלט באסורים בה  אבל ריקודים מעורבים אנשים  השנה.  סור חמור 

  חיצה המבדלת ד, אך אין מממש אלא אנשים לבד ונשים לבלו אם אין ריקודים מעורבים ואפי

אי זה  הרי  רוקדות,  ורואים האנשים את הנשים  בעצמו את  ביניהם,  חמור, שמגרה  יצר  סור 

 )קמט( הרע. 
 

אך רק עצה רעה    , בידו  ראל לא עלו צא וראה שכל ניסיונותיו של בלעם הרשע לקלל את יש

ם, וכבר  שיחטיאו אותאת בנות מואב אצל עם ישראל  לשלוח  שאמר לבלק    לתה בידו,אחת ע

ֶחל ָהָעם ִלְזנֹות  : ")במדבר כה א("ה יעניש אותם. וכן היה, כמו שנאמר  הקב ים ַוי ָ ט ִ ִ ׁש  ל ב ַ ָראֵּ ב ִיש ְ ׁשֶ ַוי ֵּ

נֹות מֹוָאב ַחר ... ֶאל ב ְ לרָ ש ְ יִ ב ְ ה' ַאף  ַוי ִ ִתים ...אֵּ ֵ ְהיו  ַהמ  ָעה וְ  ַוי ִ ָפה ַאְרב ָ ג ֵ ַ מ  ִרים ָאלֶּףב ַ ש ְ  .יהודים[ 24,000]" עֶּ
 

במחימו צורך  שאין  אלו,  בעניינים  ראש  המקילים  הארץ  עמי  כמה  שיש  כדי  ה  בטענה  צה, 

ורעות    שידוכים, הרי זו טענת שוא הבל   שיכירו הבחורים והבחורות זה את זו ויבואו בקשרי 

נו הקדושה כלל, ויצר  ונות, ואינן על פי רוח תורתשהן דעות משובשות פסולות ומג   ט ו. ופשרוח

מד גרוהרע  באיסורנם, שהרבה שבר מתוך  ולא  בהיתר  זיווגים  לזווג  להקב"ה  לו  יש  .  לוחים 

גרועות אלו    ומיותר לומר, כי לצערנו הרב כמה מכשולים ואיסורים חמורים נגרמו מהנהגות 

וכמ והדומי להם,  נפלם  שיבו  וה  בעקבות  לגמרי  התורה  חז"ל  מדרך  אמרו  והלא  כאלו,  שים 

)מסכת מכות  פשו של אדם מחמדתם"  עריות", "שהעריות נ: "אין אפוטרופוס למסכת כתובות יג ע"ב()

ן, שומר נפשו ירחק מכל הנהגה שכזו. ואף אם היה רגיל בעבר להשתתף  על כ  . אשרכג ע"ב(

: "קדושים תהיו,  יט ב()ויקרא  ווינו בתורתנו הקדושה  טצכי נ  וש מכל זה, בריקודים מעורבים, יפר

וכי קד ומן העבירה". על כן, לא    פרושים מן העריותפירש רש"י: "היו  וש אני ה' אלוהיכם", 

: "מוטב שיקרא האדם שוטה  )מסכת עדיות פ"ז מ"ב(ליו, שכבר אמרו חז"ל  יבוש מפני המלעיגים ע

שהתחזקו    . והניסיון מורה שאותם משפחות"םהמקו  ה אחת לפניכל ימיו, ואל יקרא רשע שע

מות אלו, וכל  להשתתף במקובדעתם שלא    ת עם ה' יתברך ועמדו איתנים באמת והלכו בתמימו

שמחותיה את  מארגנים  אינם  עצמם  שהם  משפחתם  שכן  בני  אותם  הבינו  כזאת,  בצורה  ם 

ים גמורים  קיין צדעומדים, א  . אשריהם ואשרי חלקם, שבמקום שבעלי תשובהוכבדו את דעתם

  צא ולמד ממה שהזהירה התורה שלא לאכול   :)מסכת מכות כג ע"ב(ו בגמרא  יכולים לעמוד. ואמר

שו של אדם  דם שנפ  ומה אם  ",הדם הוא הנפש  כי  ,רק חזק לבלתי אכול הדם"  דם, שנאמר:

ממנו זאת    ,קצה  ממנו  בכל  אוכלו,  הפורש  ועריות  .שכר  מקבלואינו  ש  , גזל  אדם  שנפשו  ל 

ולדורות דורותיו  וכמה שיזכה לו ולדורותיו   העל אחת כמ םהפורש מה ם, ומחמדת םוה להואמת

 כ. !" ע"ל הדורותעד סוף כ

 
וזה תוכן דבריו: חיל ורעדה    (לכהה )הובא במשנה ברורה סימן שלט בבאור  וכתב בשו"ת זכרון יוסף  

בשאט    לעבורבני עמנו    אחזתני, בכל צרותיהם לי צר, על דבר הפרצה הגדולה שעשו פריצי

והתערבו  בני בלי תרבות עם בתולות,  דושה, וחוללו במחולות נעריםנפש על דת ודין תורתנו הק

ו  בהם רעהגם אנשים  גמלו  כי  לנפשם  אוי  ירקדו שם,  ושעירים  אנשים  דת    נשי  על  לעבור 

למחות  יצילנו מעונש זה. ובודאי שכבודו עשה יפה  בפרהסיא, והתורה חוגרת שק עליהם, וה'  

ודים והמחולות  ו חייב למחות ולבטל את הריקנשים האלו. וכל רב ומורה בעיראב כוחו  בכל  

ד, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לאספסוף אשר  ובתולות יח  י בלי תרבות של בחורים בנ

נ   בקרבו בין  בזה  חילוק  שאין  וידוע  ונשים.  אנשים  דרגה  ותערובות  לך  ואין  לפנויות.  שואות 

בני בלי תרבות האלה בפני    ות, על ידי שמתבוננים ומביטיםנזהרע ל הסתת היצר  גדולה מזו ל

והבתולות בעת הריקוד,  ה גם אנשים  בידיהופעמים  ליד לא וחזים  "יד  וקורא אני עליהם  ם, 

נוגע בהם לשם  ". וידוע שרוב ככל הבתולות כבר הגיע זמנם לראות, והינקה מדינה של גיהנם

א תקרב",  : "ואל אשה בנידת טומאתה ליט(  ח י  קרא)וישנאמר    חיבה עובר על לאו מן התורה, 
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ורק כדי להוציא  תן לכותבו,  יטותו לא ניאסורה. ופשוט הוא, ומרוב פששאפילו קורבה סתם  

שאין   שחושבים  הארץ  ועמי  הבורים  וחס  מלב  חילוק,  שאין  האמת  אך  כלל,  בפנויה  איסור 

ול מזה לבטל את  דג ערוה  ין לך גדר  א יעלה על הדעת לחלק כלל. כללו של דבר: אושלום ל

והריק בהמחולות  יחד,  ונשים  אנשים  של  ואנודים  פנויות,  ובין  נשואות  שקבלנו  ין  את  חנו 

והֹיה  התורה הק כן,  וסייג שלא יעשה  גדר  וכשרצו מפריצי  דושה, מחויבים לעשות  לא תהיה. 

את    ם לבטל מידורבים, מחיתי בידם בכל תוקף, ופקדתי עליהעמנו לערוך נשף וריקודים מע

אצל  שנה עלי  והלשינו  הלכו  ואז  הלף,  אחרי,  וכששלח  המושל,  אותי  השר  וקיבל  אליו  כתי 

גד  קצפי עליהם ומה חרי האף הגדול הזה, השבתי לו שזהו נל מדוע יצא  גדול, וכששאבכבוד  

ים, ושיבח וקילס את דת ישראל ומנהגם,  דת ישראל וכו', והשיב לי, ראה דבריך טובים ונכוח

 )קנ( מע חכם ויוסף לקח.טל את הנשף. עד כאן דבריו. ישבלקודה הוא נתן פ  ואף

 

 רתפותס

י תגלח משבעה עשר בתמוז עד יום עשירמנהג בני אשכנז שלא להסתפר ולא לה 

מותר לבעלי   מילה או פדיון הבן בימים אלו,באב. ומכל מקום אם חל ברית  

וע שחל בשב  אבלח,  ולהתגל   להסתפר  ]המוהל, הסנדק, אבי הבן והכהן הפודה[השמחה  

 נז( ח. ת"ה ק )קנח, רי  ר אף לבעלי השמחה.אין להתיבו תשעה באב, 

 

)פנים מאירות, עקרי הד"ט, אגרות משה, הגרש"ז  לו. סתפר בימים אמותר להן לה  -בנות אשכנז 

 וירבך. קסג( א
 

מותר לבני אשכנז לספר את ילדיהם הקטנים שלא הגיעו לגיל חינוך,    -קטנים  

 )חיי אדם. רכו( .בעה באשחל בו תש עד שבוע

 

ש בוע שחל בו תשעה באב, כמפורנוהגים להסתפר ולהתגלח עד ש  -בני ספרד  

.  )סימן תקנא ס"ג(ך  ובשלחן ערו  ,(וה"  ה פ" תעניות  )הלכות  רמב"ם  , ב ת תענית כו ע"ב(סכ)מבתלמוד  

ואין  ולהתגלח,  ובני ספרד הלומדים בישיבות של בני אשכנז, רשאים להסתפר 

סם בכל תפוצות ישראל שיש  כי מפורתעשו אגודות אגודות".    אום "לה איסור משבז

כל המנהגים יסודם בהררי קודש,  עדה יודעת שכנזים, וכל  הגים שונים בין הספרדים לאשמנ

כל אחד היה  ם חיים. כמו שבזמן חז"ל נחלקו בית שמאי ובית הלל, וואלו ואלו דברי אלוהי

וכן  אל.  לוקתם ידועה ומפורסמת לכל ישרחמהיתה  זה, כיון שמורה לפי דעתו, ולא היה חשש ב

 )קנח(  פסק הגרש"ז אוירבך. 
 

 נישואין 

לש  שלא  אשכנז  בני  המצרי מנהג  בין  בימי  אשה  ספרד  את  בני  מנהג  אבל  ם, 

אותיו, ואין  דש תמוז, כדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הורלשאת אשה עד סוף חו

, שבודאי יפה  תוהמכשלהזה שרבו    צריך להימנע מזה כלל ועיקר, ובפרט בדור

פ)כבר אמרו חז"ל  שעה אחת קודם, ו מ"א(אבות  : "הוי מחשב הפסד מצוה כנגד  "ב 

הפסדה".  שכר כנגד  עברה  ושכר  בשמחת ה,  להשתתף  רשאי  שאשכנזי  ופשוט 

חודש אב עד תשעה באב,  של בני ספרד בימים אלו. ומכל מקום מראש    נישואין
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בימים אלו, לערוך נישואין  ן טוב  לא סימכי    בני ספרד לא יערכו חתונות,  גם

 קמ, קנג( )ים בשמחה. כנס אב ממעטשמשנ

 

 ריאת שמע קיכה ומזלזל ב מחמיר בא
אשכנזי   להירשםחתן  והגיע  כלתו,  עם  נגיעה  באיסור  נזהר  לנישואין,   שאינו 

החתונה   את  לו  המהר  יקבעו  המצריםו  אפשרככל  בין  בימי  ידחוה   ,אף  ולא 

מן   ותחמור   בעבירות  םמכשילהריהו    ,חה את החתונהו דוה  .עיקר ומכן כלל  לאחר  

 . ריאת שמע"ק יכה ומזלזל ב"מחמיר בא  יאות להליץעליו  ו  .יצילנו   שםה  ,ורהתה

 מע חכם ויוסף לקח. שי
 

ָֹתם ,ינו  לֹא ָיְדעו  ְולֹא ָיבִ " יל ִלב  כ ִ ם ֵמַהש ְ י ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניהֶּ  " כ ִ

מדרירשספרדי  בבחור  מעשה   התוד  טוביםו  , ותמצווה  רה ך  לא  חברים  עם  לך  הו   , התחבר 

ה גר בבית אחד  והי  ומרים,  יםשנפשו בקלקולים קהיה משחית  ו זרים,  לרעות בשדות    בעוונות

  ך היה בסמוזה  ,  כריתות  ירמאיסוינצל  שכדי  ן  תחתשין, וכשדיברו על לבו שי ללא חופה וקידו

קרא    שלא אן דהוא  מאיזה  אך    . היה אולם פנויקרוב, ו בזמן ה  הסכים להתחתןו לבין המצרים  

שמ,  ההלכב שנה  ולא   עלמא אותם  יח ישעיה  )הנביא    יהםר  ָיִבינו  ":  ( מד  ְולֹא  ָיְדעו   ַטח    ,לֹא  י  כ ִ

ַהש ְ  מֵּ יֶהם  ינֵּ עֵּ ְראֹות  ָֹתםמֵּ ִלב  יל  הככי    ," כ ִ על    ותותנהג ל  הא  חיקוי פי  רק  הלך  ,  כנזיםשמנהגי 

אוי לו  אוי לאותה כלימה,  ,  בושהאותה  אוי לו  .בין המצריםבנה  לא יקבע את החתוהורה לו שו

וי  אוו ומחטיא בג   ריהו הלנפשו,  חוטא  הזוג    דר  בני    שם ה  , ורהתהן  מ  חמורות   בעבירותאת 

בו  וצכיועל  ו  עליו  .יצילנו הֹולֵּךְ ":  (ידב  קהלת  )  נאמרא  ְך  ֹחׁשֶ ב ַ ִסיל  דודוכ  ,"ְוַהכ ְ אמר  מלך   בר 

טו  ָעֶול"  :(בפב  תהלים  )ישראל   פ ְ ׁשְ ֲחׁשֵּ לֹא ָיְדעו  ְולֹא ָיִבינ ...  ַעד ָמַתי ת ִ והרי אפילו    ."כו  ל ָ הַ ָכה ִיתְ ו  ב ַ

יד)רה  ברו  משנה וכתב ה  .מותרהכל    , לצורך מצוהש  ,(סימן תקנא סעיף ב)כתב    הרמ"א כגון    (ס"ק 

משום  רק  הוא    , לישא  ם ומה שאין נוהגי  ,שואין מותריפילו נשמן הדין א,  שאין לו אשה ובנים

הם  ש כריתות  ו  ויםי לאואיסורמת  עול  ,ן טובמימה ענין ס  ן,ואם כעי"ש.    סימן טוב.לא  זה  ש

 ?!על ימין ועל שמאל בשאט נפש וכשלי

 

, לישא  בן תורה  לחתן אשכנזיתיר אף  במקום צורך, לפי ראות עיני החכם, יש לה

 אשה בימי בין המצרים. 
 

 45-לפני כ  מג(  סימן  ו   חלק   אומר  יביע   ת")שו  ל"זצוקוזו לשון מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  

  הוריתי ,  והמחוז  תי בר  אביב   תל  בישראל,   ואם   בעיר  בקודש  לשרת  ( ט"תשכ)  זו   ה שנ  ואי שנה: בב

  ת שו לע  להרשות,  יפו  לתל אביב  הראשית   ברבנות   הנישואין   רושמי  מיא לרבניםבסייעתא דש

השולחן    מרן   כדעת,  אב  חדש   ראש   עד  בתמוז   ז"י  לאחר   גם  המזרח   ועדות  לספרדים  נישואין

שקבלנו   שרוב   ובפרט  א."תובב  ירושלים  נוותפארת  וקדשנ  עיר  ג וכמנה,  הוראותיו  ערוך 

  לא  כה  שעד  פי  על  ף וא.  ורביה  פריה  מצות   קיימו  לא  שעדיין  רווקים   הם  לנישואין,  הנרשמים

  ולהבא   הוריתי שמכאן,  המזרח  ועדות  לספרדים  גם  המצרים  בין   בימי  לנישואין  לרשום  נהגו

ודעת,    וב טעם בט  הלכה י ה ימוקעמי ונולאחר שהאריך מרן בביאור ט  . כאמור וכו'  להקל   ינהגו

סיי עליו,  הטובה  ה'  ועוד,  ם כיד  פי  ועתה  שבהיות  כך:  ,  תבאולמו  נערכות  החופות  הרוב,  על 

את    ודוחים ,  החופה  לצורך  אולם  בנקל  משיגים   אין ,  ט' באב  לאחר  עד  נדחים  וכשהנישואין 

  ים הקש  רה עבי  בהרהורי  שרוי  החתן   ובינתיים,  אולם  שיתפנה  עד   חדשים  למספר  החופה 
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ירות  בעב  נכשלים  והמשודכים,  מרובה  תושהפריצ  הזה  בדור  כל שכן בעוונות הרביםמו,  בירהעמ

ועל כיוצא בזה כתב  .  קודם  אחת   שעה   יפה   להשיאם,   מצוה   אדרבה  אם כן ,  מהתורה  חמורות 

  ולכן ,  עבירות  בעלי  ורבו  מרובה  הפרוץ  יום  שבכל  משום,  להקל  נוהגים  שהעולם  בתרומת הדשן

,  פסדוהב  שכרו  יוצא  בזה  והמחמיר.  החטא  מן  צילםהל  ואיןישהנ  םלה  חרא ל  שלא  טוב

  להחמיר   שנהגו  עדות   ואפילו  יצילנו.  'ה  עריות,   דגילוי  אביזרייהו  חמורות   בעבירות  שמכשילן

  הגאון   כתב   וכיוצא בזה .  זה  במנהג   תקלה   שיש   כיון ,  בזמן הזה  להם  להקל  יש   א"הרמ  יברכד

  משום   המחמירות...  מנהג   לבטל  ציוה   יבצ   החכם  ו אבי  מר   כי  ,(סימן טו  ח"ב  ץ"יעב  )שאלת  ץ"יעב

  בארץ   נבראו  ולא   היו   שלא   הלוואי  אשכנז   ממנהגי   בהוהר,  קולא  לידי  המביאה   חומרה   א ישה

  מצוה   ולכן ,  החמורים  תורה   איסורי  בגופי   ועצומות   גדולות  ותקלות   ורבה, שיוצא מהם ח,  הלזו

  כתבו כמה אחרונים   בזהצא  וכיו  "ד.כע.  םולבע  הפריצות   שרבתה  בדורנו  בייחוד,  ההיתר  לפרסם

תשו  נודע ועוד  ה ב ביהודה,  להתיר   טרף להצ  ראוי   זה   וכל.  מאהבה    שואין ינ  אשכנז   לבני  כדי 

  אבל .  השלחן  הערוך  וכמו שכתב  בדבר,  צורך  ויש ,  ורביה  פריה  קיימו  כשלא  בתמוז  ז"י  אחר

 . אב דשחוש  רא עד בפשיטות  להתיר יש  הוראותיו,   שקבלו  מרן כדעת שנוהגים ספרד לבני

 

אביב  הראשיים   םישהרבנ  שמאחר  דברי  על  טוענים  שיש   ושמעתי לתל    יפו   -  הספרדיים 

  שהרבנים   דועה נכונה, כי יאך אין זו טענ.  המנהג   לשנות   אין,  חמירהל  המנהג   הניחו  שקדמוני

הגאון רבי  ,  האשכנזים  הראשיים  הרבנים  לעמיתיהם   כפופים   היו  שקדמוני  הספרדים  הראשיים 

צ יצחק  כפוף   היה   ל"ז  אל זיעו  יון בן  אברהם  רבי  משה   וכן  .ל"זצ  קוק  להגאון  יעקב    הג"ר 

הג"ר   תו עמי  כלפי  ראש   להרים  יכול  היה   לא   יפו,  -  לתל אביב   ראשי   רב   בהיותו  ל"ז  טולידאנו

  רושמי   הרבנים  על  ושולטים  ממונים  היו   והם.  הלכהב  עליו  ולחלוק  זצ"ל  אונטרמן  איסר יהודה

  ישימו   ף כו  במלים   עצרו  שרים ,  שתקו  השלום  ולמען,  זאשכנ  בני  ג נהכמ  הכל   והנהיגו ,  הנישואין

  אנחנו   אבל.  מנהג   נחשב   לא  בודאי  הזו.  גמור  בבירור  לו מפורסמיםהל  וכל הדברים.  לפיהם

  כדעת   להורות  ליושנה  עטרה  להחזיר  אעמודה  משמרתי  על  תהילות לאל יתברך,  כפופים  שלא

הקודש  כמנהג   יפו  -  יבאב  לת  רנויע  מנהג   ולהשוות,  הוראותיו  שקבלנו  מרן   ירושלים   עיר 

זה דדהבא     הגאונים   הרבנים   וקבלו   קיימו   וכן .  מירושלים'  ה  ודבר   תורה   תצא   מציון   כי .  [ב]של 

  לאחר   המזרח  ועדות  לספרדים  נישואין   להתיר,  רבות  שנים  זה  המנהג   ונקבע,  הנישואין  רושמי

.  התחתונה  לע  וידו ,  נשא  הרבים  חטא ,  ולהחמיר  לשנות   אב. והבא   ראש חודש  עד  בתמוז   ז"י

 ע"כ. . ברכה ישא ' ומה, עהחד רפמושאנן  בטח  ישכון  לנו ושומע

 

 מנהג בגדאד 

אף על  כתב,    דברים אות ד(  שת)פרחי    ש בספרו בן אייים  חנו ותפארתנו רבנו יוסף  עוזגאון  והנה  

גו  נה  ם כל זהב, עשעה באעד תואב    חודש  שאלא מרבנישואין א  אין איסור  פי שמן הדין

בתממור  לאס אירוסין  זוי"ז  לעשות  המנהג  בגדאד  עירנו  ופה  מותר.  ושידוכין  אירוסין  , אבל 

בתמוז י"ז  ר  , אחר  אחר  חודש אבל  עושי  אש  אין  ושידוכין.    ם אב  מרן  ו  . ש"יעאירוסין  כתב 

ב  סלמן חוגי עבודי זצ"ל שהיה א   בי וידידי הרה"ג ר:  (ב עמוד קלה ח"הליכות עולם  )זצוק"ל  מלכא  

לא דק בזה במנהג בגדאד,    בן איש חישהרב    ,ים, אמר לישנך עשרות  במש  בבגדאד  דיןבית  

וגם    רבנו יוסף חיים שהיו נוהגים לפני דורו של    ,מפורש כתובבגדאד  של  כי במעשה בית דין  

אב, וכל שכן שהיו עושים אירוסין   ש חודשאאחר י"ז בתמוז עד רלו, לעשות נישואין גם לאחרי

  (נג  עמוד)ספר "רבנו"  בגם    עי"ש.  לחן ערוך.השפסק מרן  מו ש, וכאבב  תשעה גם לאחר מכן עד  

ני אמר לו שאין לסמוך על מה שהבן  ארבע ששהרב יהוש ,[מרן זצוק"ל] עוד אמר לי רבנוב: כת

איש חי כתב בספריו את המנהג, כיון שהוא לא היה מעורה הרבה במנהגים. הנה לדוגמא הבן  

נושא בבגדאד שלא  כתב שהמנהג  חי  נשיאיש  מיים  ב ם  י"ז  נכון, שהמנהג  תמום  לא  וזה  וז, 

וגם הוסיף רבנו, שהרב סלמן חוגי עבודי אמר לו    . בבגדאד היה לשאת נשים מיום י"ז בתמוז
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בתמוז. י"ז  אחר  וקידושין  חופה  בבגדאד  עשה  הוא  פעמים  עו  ש.עי"  שכמה  בחזון    ה ידבגם 

  יוסף חיים,   י באון רהג ל, שזצ"  נייהושע שרבא  בי י שמעתי מפי הרה"ג רואנ: "כתב  ב רד(  אבלות)

]כי לא היה מעורב עם    "ב טרדת לימודו ועיונו בפוסקיםבקי כל כך במנהגי בגדאד לרולא היה 

 . [בת קודשיום בשהי רהובצתפילה, הקהל כל כך, ושיעוריו לרבים היו בעיקר בבוקר לאחר ה 

 

,  ןכלא    םמריאו  דאדחכמי בג אילו  המנהג, ו  ךאין זה פלא שרבי יוסף חיים אמר שכבאמת שו

רבנו  על מרן הקדוש    אות ב(  לה   מןשאל ח"ב סישו"ת חיים  )מרן החיד"א  כתב  שוצא בזה  כיומצאנו  

ובפרט בארץ    ,מרן ז"ל  ת ואל תתמה על זה איך נהגו שלא כדע  בריו:יוסף קארו, וזה תוכן ד

דמ דע    ארישראל  הוא.  בזה  דאתרא  כיוצא  ן  יאש  תב שכ   ס"ט(סב    מןיס)  רהעזבן  בא שמצאנו 

עינינו  הנה  שט המנהג. וכן פשו ודי בכוס אחת של ברכת המזון, ,  ע ברכותשבל  ת רס אחוך כצרי

לשבע ברכות. וכיוצא בזה    תריך כוס אחרבארץ ישראל ובארץ מצרים להצהמנהג  שהרואות  

י  תבש   ' יכ יבנפש'נהגו לכתוב  שגט  דין כתיבת הב  ,(סימן קכו סעיף לזלחן ערוך אבן העזר  ש)  מרן  כתב 

הרב    ו שכתב מכו  , 'י'בנפשכ  ת ד אח'יוב  לכתוב   נהגו  , ןזמן מרבת  פצ  דש יר הקובעו  אילו  ,ן'ייוד

בתשובותיוה ז"ל  גלאנטי  למרן  ו,  מוסמך מהר"ם  והשיבוכתב ששאל  זה.  על  כך  "  : עצמו  אם 

ישנו    ,נהגו אפי  ".הג המנאת  לא  נהגו  לווהרי  שכך  כתב  שמרן  בה  ,בדבר  ויתכן  יהמנהג  פך. 

שלא    םוקדהג ה מנבכן  וו כן.  נאיו  ןכ  הג שהמנ  וסבר  ,דקדקא  ל  ,ודושלרוב קדושתו וטרדת לימ

ת מחלומר  ינון  חודש  ומוצאי  סוף  עד  הכיפורים  טרודאגב  ומרן    ,תשרים    לימודוב  שהיה 

 : תקפד(  סימן)  יוסף  ביתבכתב  כיוצא בזה  ו  "ד.עכ  לא שת לבו בעת ההיא.  ,אלומשפטיו עם ישר

  לומר   ג המנה  תב כ   "ץבשרוה  .ונכמל  בינו א  אומרים  אין  , בשבת  השנה   ראש  כשחל   ן"הרכתב  

  על   ואף  .ומנחה  חריתש  פוריםיהכ  ביום בין  נתיים יבש   בשבת  בין  השנה  בראש  יןב  מלכנו  בינוא

 ע"כ. . פה אל  פה מתלמידיו ששמענו מו כ ,מקומו במנהג  היה  טועה , ןכ כתב  לא  ן"שהר פי

 

זצוק"ל  ו מרן  שם)כתב  מדין    :(ה"ע  על  כשישבתי  חרפי  דיבבימי   הספרדים   לעדתצדק  ן  בית 

לעשות   לו  להרשות  הדין  ובא לבית  לישא אשה  שביקש  באחד  לידינו  בא מעשה  בירושלים, 

"ז בתמוז, ודעת הראב"ד ר' בנימין הלוי זצ"ל היתה למונעו, ונומתי לו שאין  אחר ילהנישואין  

אין  מנהג אשכנז, ואנו אין לנו אלא דברי מרן שפסק שאיסור נישופי  זו אלא חומרת הרמ"א ל

ומה שאמר שלא ראה שעושים נישואין אחר י"ז    . אב, ולא קודם לכןדש  חו שא מיום ר  א רק הו

  ש שמקפידים על כך, אין זה מן הדין ומן המנהג הנכון, ואם י   . ראיה  , 'לא ראינו'אין  בתמוז,  

אש  ר ראחלו אפי ,ולדעתי. ם עמודייקפמקפיד לא מלא מי ש, ונראה להם סימן טוב לא שאלא 

ועדיין לא קיים פריה ורביה, ומבחוהוא  כיון ש   ,יראב יש להת  חודש   ית יוסף הבה שכתב  ר 

לישא  שבזמנינו נוהגים  ר  לא  חודש אחר  רק  אב,    אש  טובמשום  הוא  פנים,  ו  . סימן  כל  על 

להרשות    ,ל. וחזר הראב"ד והודה לדבריאין מנהג להחמיר כל  , אב  אש חודששקודם ר  בוארמ

 ע"כ. .שלים אצל עדות הספרדיםוביר  המנהג וקבע וכן האב.  אש חודש רן קודם לעשות נישואי

 
ון שאין שם שמחה  ראש חודש אב, כי  וב את גרושתו, אף לאחר לישא שמותר    -מחזיר גרושתו  

 )קמח( גדולה כל כך. 

 

 שלשת ההפטרות 
בשלשת השבתות של ימי בין המצרים, תקנו חז"ל להפטיר: "שלשה דפורענותא", 

בענידהיינו   העוסקות  הפטרות  דש"ח[]הן  ו  אלו  ת.ורענופ י  ינשלש  תיבות  :  ראשי 

ד(  מיה)ירמעו דבר ה'"  ש "  ,א(ירמיה  )  ברי ירמיהו בין חלקיהו" ד" הו בן ישעיזון  ח, " א 

 . )ישעיה א(אמוץ" 
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מוציאים שני ספרי תורה, בספר הראשון קוראים   -ראש חודש אב שחל בשבת  

קו השני  ובספר  השבוע.  בפרשת  השבת..שבעה  "וביום  המפטיר  אשי  ובר.  רא 

וראש חודש, אלולא מפטיר "השמים כס  .".ם..יכדשח ר א מפטיאי" כבכל שבת 

ק ראשון ואחרון בסיומה קוראים פסומההפטרות הנ"ל. ו  ו דבר ה'" שהיא"שמע

ושלחן מהפטרת "השמים כסאי", כדי להזכיר לציבור שהיום ראש חודש.   יוסף  )בית 

 יין סוכה נד סע"ב. תכא(ערוך סימן תכה ס"א. וע

 

 רה הפטה  אתקריב ותעט
שטעו   המ של    נההראשושבת  בציבור  הצריםבין  את  לקרוא  ובמקום  פטרת , 

בשבת הבאה, אזי  רק  ה  והרגישו בז,  השבוע  טרת פרשתקראו בהפרמיהו"  דברי י"

ההפטרות,  יקראו   שתי  הפטרת  את  כך  ואחר  ירמיהו"  "דברי  הפטרת  תחילה 

 ב( של)שבת ב . הן לו חובהות אהפטר"שמעו דבר ה'", כי 

 

 

 מנחם אב  שדי חודינ 

 "משנכנס אב ממעטים בשמחה" 

חז"ל אמר ע"ב(  ו  כו  תענית  "משנ)מסכת  אב:  בשמחה".  כנס  לומר    ממעטים  ודקדקו 

לשממ"מ  צריכים  שעדיין  דהיינו  מהשמחה. עטים",  מעט  להפחית  שיש  אלא  וח, 

שנאמר   בשמחה,  ה'  את  לעבוד  צריכים  שתמיד  ב( הל)תכיון  ק  ה'  ים  את  עבדו   :

 רננה". "ב  ניולפו " בואה מחבש"

 

 בגד חדש

לעיל שהתבאר  בגד   אף  מללבוש  להימנע  ב  שנוהגים  הח חדש  שבבין ימי  ול 

לברך על  םהמצרי שלא  בזמןכדי  "שהחיינו"  רק בשבת, מכל   יו  ומחדשים  כזה 

מקום לאחר ראש חודש אב יש להשתדל שלא ללבוש בגד חדש אפילו בשבת. 

 ן תקנא ס"ו. ת"ה קמט( ימ)סודש אב. ח אשין מרדה מןבני אשכנז יש לאסור בזה ול

 

 דשפרי ח
ן השמחה חודש אב, כיון שאיראש  אחר  ל  גםבשבת  פרי חדש רשאי לברך    על

 )קלד( ישת בגד חדש. רי חדש גדולה כל כך, כמו השמחה בלבבאכילת פ

 

 משפט יהודי עם גוי 

ד עב  א  חמק מלדון עמו מראש חודשיהודי שיש לו תביעה משפטית עם גוי, ית

)זוהר יתרו  אלו נטל עשו  ]שתשעה ימים  ישראל למעלה    ן מזלם שלב, שאז איבאה  תשע

וב ההיכל של בית המקדש. י באב שבו נשרף רוטוב להתחמק גם בעשיר  .[ ע"ב(עח  
 )קסד( 
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 דחיית זמן הניתוח 

אב או לדחותו    קודם ראש חודש  מומי שצריך לעבור ניתוח, אם אפשר להקדי

 ת ליעקב קמינצקי. קכח( ומנהג, אמ הלכה שערי  ב)הרבי מלובאוויטש  .כן ה , יעשבבאי לאחר עשיר

 

 ם וכישידבת מסי
אים" אף לאחר ראש חודש אב, אך לא "תנ  -"שידוכים"    מותר לעשות מסיבת

מתיקה   מיני  יגישו  אלא  סעודה,  יערכו  לא  וכן  בלבד.  בפה  ישירו  אלא  ירקדו 

 ו אחר. יקדמנש שמא ולחששיש ט רפ בו )קמ. ת"ה קלח(ל בלבד. וכיבוד ק
 

  ם הושוו בענייני  אם טרםיחד,    ג החליטו ביניהם שהם נישאים , כי אף אם בני הזותעדיש ל

הושוו    כבראם  אבל  להציע לחתן או לכלה שידוך אחר,    מן הדין  דם אחרהכספיים, רשאי א

ש להם  להציע  רשאים  אין  לגמרי,  הכספיים  עבעניינים  גדול  והמציע  אחר,  , מנשוא  נוווידוך 

על    צילנו. ו על מי שמבטל שידוך, השם יל חרם הקדמונים שהטילוהריהו מסיג גבול, ועובר ע

ערב שבת, שמא יקדמנו   ביום שישי כל היותר ואפילו  ר כגמר התנאים מהיש להקדים את  כן,  

 "( דה אג וב כה לה בן עמ' צד. חוברת "הנישואי אות ג. הנישואין כהלכתם ח"א נ  'סי אבן העזר משה  דרכי)עיין  אחר.

 
  קניה ומכירה 

 ל שמחה מתן שמשא ו

קנממעטים   כגון  שמחה,  של  ומתן  צרבמשא  חתןיית  שכן  כי  וכל  שלא    וכלה. 

 כת שלו, מפני השמחה הגדולה שיש בדבר. שיטים לצורך המשודיקנה החתן תכ

 

כדי הצורך, או  אם החתונה מתקיימת מיד לאחר תשעה באב, ולא יספיקו לקנות

 )קסז, קסח( , מותר לקנות. לויעירים חהמש שיש לחוש

 

ימ אדם  בני  רגילגם שאר  שאין  דברים  בקניית  לקנעטו  אלים  לשמחה, ותם  א 

שכת כגון   וכסף  זהב  רגילים  שיטי  רוב  פי  מסיבה על  או  החג  לכבוד  לקנותם 

 ז( )קסאחרת, אולם אם יש צורך בדבר לקנות לה מסיבה שהיא, רשאי לקנותם. 

 

 ת. כלים. רהיטים. מכוני
מקום מכונית    תמש בהם בביתו. ומכלם או רהיטים חדשים להשת כלילקנו תרמו

ב שהשמחה  היא  חדשה  לצורךגדולה  ה  אם  אבל  מאוד,  מותר,  אם   פרנסתו 

 )קסז, קסח( ימנע ולא יקנה.  לצורך טיולים,

 

 בגדים
בל מותר  לא יקנה בגדים חדשים, אף שאינו לובשם אלא לאחר תשעה באב, א

 קמט( ח"ב עמוד )רז. ה"ע  לאחר תשעה באב. ד בגממנו  ורתפלקנות בד, כדי ל
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 ים נעלי
ה חדשות,  נעליים  יקנה  שאילא  נועגם  לאחרנו  אלא  באתשע  לם  ואולם ה  ב. 

ומי לצורך תשעה באב, וינעל אותם מעט זמן לפני  ר לקנות נעלי בד או גמות 

 )רז. ת"ה קמט( תשעה באב. 

 

 ספרי קודש

 )קסח(  מחה של מצוה היא.ששן , כיו דאומ קודש אפילו ששמחות ספרי מותר לקנ

 

 ריהפס

ארו לקנות  למותר  שיהיה  כדי  לביתו,  ספרים  מקוםן  . )קסח(הספרים    להנחת  ו 

יקרה ספריה  שרגי  ואולם  מאוד,  ולא וחשובה  הבית  לייפוי  בעיקר  לקנותה  לים 

ל להביאה  שלא  להחמיר  טוב  גדולה,  שמחה  וגורמת  הספרים,  עד להנחת  ביתו 

 ( קמא  ת"ה ) לאחר עשירי באב.

 
  עשיית מלאכה 

 בנה ביתך 

ביתו קטן כגון שורים,  חיב ולשפץ את ביתו לצורך מגבנות בית או להרר למות 

אי נוחות, אבל אין לבנות למטרת נוי די למנוע צפיפות ובית גדול יותר, כ  ובונה

 )קסז( והרווחה, כי בימים אלו ממעטים בדברים של שמחה. 

 

 ית חדש ה לבכניס
לבנות גמר  בבת  א  אם  כשימיתו  אליו  להיכנס  רשאי  אלו,  לצורך ים  מטרתו 

אנשים ביא  ילדים וכדומה. ווכת היחתו ברהכרחיים למנוע צפיפות למשפ   מגורים

. ולאחר תשעה באב, רשאי מגדנות מעט  חנוכת הבית הנהוג עם   סדראת   שילמדו

 בלחדש ויברך "שהחיינו". א  ם רעיו וקרוביו, וילבש בגדיחגוג את חנוכת הבית ע

 )קסח( ו. בימים אל  , לא יכנסבית היא למטרת נוי והרווחהל תוכניס םא

 

 קבלנים 

בני אף  קבלני  רישבו ן,  למטרת  דירות  לנים  מותר  כספי,  בימים ווח  לעבוד  הם 

יש מצוקה בדירות ומחסור גדול, אין זה בכלל בנין הרווחה   אלו, שכיון שבזמנינו

אי רשאים ודשבש אב  דחוש  חילו קודם ראל שכן אם התמים אלו. וכישנאסר ב

ראל. מצוה גדולה של ישוב ארץ יש  ישראל שיש בזהבארץ  שכן    להמשיך. וכל
 קסט( )
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 מצות מעקה 

בגגולבנו  יזדרז מעקה  עשה  ת  מצות  בזה  יש  כי  זאת  ,  ידחה  ולא  התורה,  מן 

ת הבית . ואף שאין חיוב מן התורה לעשות סורגים לחלונו )קסח(לאחר תשעה באב  

גבוהים,   מעט  כמל  מכשהם  יח החל  קום  נפשו,  ושומר  ה'  לדבר  במה רד  מיר 

ויעשה   ם דמים בביתך",לא תשים", "ורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכשציותה התו 

לחל לצערנוסורגים  כי  על    ונותיו,  שטיפסו  מילדים  מזעזעים  מקרים  היו  הרב 

 כסא, ה' יצילנו. ויפה שעה אחת קודם. 

 

 צביעה 

להימנ מלסיידיש  קירו  ע  את  בימי הבת  ולצבוע  בלבדא  יםת  נוי  למטרת  . לו 

 )קסז, קסח(  שכרו. מאוד, מותר לו לעבוד ולקבל נסתו דחוקהפועל שפרואולם 

 

ה לצורך מצוה של רבים אפילו בימים אלו, כיון שזי הכנסת וע את בת מותר לצב

:  קלג ע"ב(שבת    )מסכתודרשו חז"ל  לייפות את בית ה', כמו שנאמר: "זה אלי ואנוהו",  

סוכה  ,ותוצבמ  ניולפה  התנאֵּ " לפניו  נאה  ,נאהלולב    ,נאה  עשה  ית ציצ  ,שופר 

 ". ן ומא ובסופרבקולמוס נאה  ,הו נאבדי  - ספר תורה נאה ,נאה

 

 הפועליםהפסד שכר 
השוכר פועלים קודם ראש חודש אב לבנות או לצבוע את ביתו, וחשב שיסיימו 

ל ולבסוף  אב  חודש  ראש  קודם  ימשיכועבודתם  לא  ואם  הספיקו,   תהע  א 

אל,  תםבעבוד  ימים  על  שיפייסם בדביצטרך לשלם להם  רים או במעט ו, טוב 

ימים, אך אם אינם מסכ  ,ב ק לאחר תשעה באעבוד רמשיך לכסף שיסכימו לה 

 )ט"ז, עולת שמואל, הגר"ח פלאג'י, בן איש חי ועוד. ת"ה קמה( ך לעבוד אצלו. רשאים להמשי

 

 מלאכה על ידי גוי
ווצת  כבניי   לוא  אכות שאין לעשותן בימיםלמ בית  ותן כדומה, מותר לעשביעת 

  ה ארץ ישראל שמצושכן ב  ו, וכלגויים ואפילו בתשעה באב עצמים  על ידי פועל

אסרלבנותה.   לומר  שלא  שאלו  ו  המועד,  וחול  טוב  ויום  בשבת  מלאכה, אלא  לעשות  לגוי 

קו "מקראי  נקרא  המועד  חול  ואף  בתורה,  קדושים  חודש  ימים  ראש  לאחר  אבל    אב דש", 

הג, מותר לעשותה על ידי  כה בו אלא מתורת מנה באב עצמו שאין איסור מלאשעבתפילו  או

 שכח(  חדש, זכור לאברהם. רי לב, תפארת אדם, ארחות חיים החק ם, אוהל יצחק, סכ"ב, פרי מגדיקנד ן תסימ). גוי

 

 תפירה, רקמה, סריגה 

אבל   ו,אללסרוג סריגה חדשה בימים  אסור לתפור בגד חדש או לרקום רקמה ו

פרנסת ביתו דחוקה,   נפל. ובכל אופן, אםלתקן בגד שנקרע או כפתור שר  ות מ

לה למותר  במשיך  וכ עבוד  אלו.  להתעסק  ןעבודות  שצריך  לצורך   מי  ברקמה 

 )רז, רט( ת העצבים שלו, יש להתיר לו. הרגע 
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 לימוד תפירה 
 רךצוימודן, כי לימודן נחשב כנערות הלומדות תפירה, רשאיות להמשיך בסדר ל

אזי כשיינשאידי שלומדות עתה אומנות הת  עלש  מצוה, יוכלו פירה,  לבעליהן,  ו 

ֶמֶלְך כ ָ ולקיים בעצמן "  ,בוד בתוך בתיהןיהן בכ נסת בתלעזור לפר ה ַבת  בו ד ָ כ ְ ל 

ִניָמה  ְ חיל"  פ  "אשת  בפרק  נאמר  וכן  בחוצות.  לעבוד  יצטרכו  ולא  לא)",  :  (משלי 

ְרשָׁ " יםה ֶצֶמר  ד ָ ת ִ ִפׁשְ פֶ ב ְ   ש  עַ ת ַ וַ   ,ו  יהָ חֵּ ֶ פ  יהָ ... ְוכַ ץ כ ַ ֶ מְ פ  ָ ים    ...כו  ָפֶלךְ  ת  ם[  ]מצעים נאיַמְרַבד ִ

ה  תָ ָעש ְ  ָ ׁש וְ   ,ה ל  מָ ׁשֵּ ה  ן ְלבו  ַאְרג ָ ֹר"  ...ׁשָ ְמכ  ָתה ַות ִ )משנה הלכות, הליכות שלמה אוירבך  .  ָסִדין ָעש ְ

 ועוד. רט( 

 

 נעליים 

 ז()ר רעה. ק שנל קן נעחדשות, אבל מותר לתאסור לתפור נעליים 

 

 בתי חרושת 
לשלם צטרכו  ת הפועלים מעבודתם, יבטלו אם יים ונעליים, שאבתי חרושת לבגד

גם עבור  להם משכורת חודשי הימים שלא עבדו, או שעליהם לשלם ת שלימה 

ממון, ד הפסד  נחשב  זה  הרי  בחודשו,  חודש  מידי  בשלמות  המקום  שכירות  מי 

בצנעה ככל האפשר.   ותעשדלו לתישך  יך להעסיק את הפועלים, אורשאים להמש
 ועוד. רח(  םיייף, דברי סופרר"י שטחן, מה י, מהר"ש גרינפלד, ערוך השל ר"ח פלאג'כיאל, הג )דברי מל

 

ל  חו  גביל  הפוסקים   הגבילו  כבר  ,האבד  דבר  בגדר  ,ק(  סימן  ב  חלק)  מלכיאל  דברי  ת"שוכתב ב 

  הללו   תיםישבעה  ולכן נרא  ,רווח  מניעת  ולא   מהקרן  דספה  חשש  השיהי  שצריך  ותואבל  המועד

  ות ועקב  הוצאות  יש  ודעו  ,הרבה  לדמים  עולה  להמהממש  ל זה ע   רישיון ה  וכן   , החנות  ת ששכירו

  שישלם   מהקרן  שיפסיד  ודאיב  ,אבלו  ימי  בשבעת  יעסוק  לא  אםו  , כאלה  עסקים  על  ותמידיות

דברתועלת  בלי  ממשלהל  החנות   שכר  שבוע  בעד זה  הרי  הרש.  דאבה   ,  כתבו  והט"וכן    ז, "ל 

יש להקל בחודש   וכן ד,ל המועבחו  ומתן במשא להקל יש ,ריםוש מלך מס עלינו שיש ושבזמנינ

והרי  .  מופלג   עשיר   שהוא   לא   אם  , חייו  כדי   שזה נחשב   משום גדים חדשים,  לענין תפירת ב  אב 

  שיש   מי  , כן  וכמו  . ז"הטן אברהם והמג ,  ל"מהריבה  ו שכתבו כמ  ,מותר  האבד  דבר  אפילו ספק

  ואם   ,שאוכלים  חיים  בעלי  ובעסק  יש , או שהקבוע  תמשכור  םה ל  שמשלם  בעסקו   משרתים  לו

לזה    וראיה  ,דניאל  חמודיב  כן פסקהאבד. ו  דבר  ה ז  הרי   ,האבד  דבר  אכילתם   ה הית   ,יעבדו  לא

מ)הגמרא  מ קטןמסכת  וכו'.    ן פסק מרן השלחןכו  ,( ב"ע  יא  ועד    הוצאות   הפסד  לחשוב   ישוערוך 

  משרתי   שכר  פסדוה  , בה  מונח  שהעסק   רהיד  שכר  והפסד  ,זה  בעסק  לעסוק   להמשהמ  ןושייר

 ממונם על ולחוס  להקל מקום זה באי  ,"בראשו ניויע החכם" נאמר זה וכגון. בזה , וכיוצא העסק

 ע"כ. .שמים  לשם ן ושיכו ובלבד  ,ישראל של

 

 שאר בעלי מלאכה
י שאר  ל בעלבא  ,תלא אסרו חכמים אלא תפירת בגדים חדשים ונעליים חדשו

 ( )ת"ה קנאלו. בימים  ד כרגילתרים לעבום וכיוצא, מומלאכה כנגרים וחשמלאי
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  אכילת בשר בתשעת הימים 

 ורבן הגזרות שלאחר הח

 ]חסידים[ : כשחרב בית המקדש השני, רבו פרושים  )מסכת בבא בתרא ס ע"ב(  אמרו חז"ל

להם:   , אמרעושהיבישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם רבי  

אתם אין  מה  מפני  ואי  בני,  בשר  אתם  אוכלים  יין  אמרו  שותים  היאך ן?  לו: 

בשנ שממנאכל  מקריבים  ר  היו  ועכש  לעו  המזבח  היאגבי  בטל?  המזבח  ך יו 

נשתה יין שממנו היו מנסכים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם: אם כן 

במקום לחם.   פירות  כלאנלחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות? אמרו לו: נכון,  

פירות להם:  בטל  אמר  שכבר  נאכל,  לא  ביכוריגם  משו  שהם  המינים ם  ? בעת 

שכבר בטל גם מים לא נשתה,    אחרים. אמר להם:  תכון, נאכל פירו לו: נ  אמרו

להם:  לענות. אמר  ידעו מה  ולא  הסוכות? שתקו,  בחג  על המזבח  ניסוך המים 

א כלל,  להתאבל  שלא  לכם:  ואומר  בואו  שכשאפ  י בני,  גזרה. ר,  נגזרה  בר 

רוב   אם כן  הצבור אלא  גזירה עלגוזרים    ר מדאי, אי אפשר, שאיןולהתאבל יות

ועיין להלן בסוף   סרו עלינו.ו בגזרות שחכמים אד בה, אלא די לנומצבור יכולים לעה

 .את התקנות שתקנו חז"ל זכר לחורבן הלכה שער ה

 

 ם ראל קדושישג ינהמ

כתב ו.  התענית חודש אב עד    מראש  רבש  ללאור האמור לעיל, נהגו שלא לאכו

וכל בשר במקום שנוהגים בו איסור, י שאכל מ: "סי"א(  א קנסימן ת)שלחן ערוך  רן המ

 ". פורץ גדר הוא וינשכנו נחש 

 

לציון   הראשון  מרן  לארצנו ל"זצוק כתב  לעלות  שזכו  תימן  יוצאי  "אחינו   :

מים האלו, ם לאכול בשר בכל היהגיעל פי שבכל ערי תימן היו נו, אף  הושדקה

המפסק מסעודה  שאסוחוץ  מדיןת  מ  ר  מכל  לאר  םוקהתלמוד,  שעלו  ץ כיון 

שתקע, צריכים לנהוג כמנהג ארץ ישראל, ולא לאכול בשר, ישראל על דעת לה

ל כוכפי הדין שלא ישנה אדם מן המקום שהלך לשם, ולא יפרצו גדר המנהג.  

גויים מו שזכו להתגורר בירושלים, וכן אלש רקדים בהיכלו, כי עיניהם הרואות 

הכאב   זה    )קע(  .מאוד"גדל  שמנהג  ברמב"ם  זכ הוובפרט  פכוהל)ר  תעניות    ה"ו(   ה " ת 

ויש   וע שחל בו תשעה באב,וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשב"  שכתב:

 ע"כ.  ."ת ניעתעד ה אבדש וחהשחיטה מראש את מקומות שנהגו לבטל 

 

 ראש חודש אב

ש,  כבודו של ראש חוד  אכול בשר, מפנירדים להג הספביום ראש חודש עצמו מנ 

וכן נהגו  פשוט בארץ ישראל.  הוה היא, וכן המנהג  דש מצאש חוובפרט שסעודת ר

הגדולה,   ועוד. איש    ןב  ,םהחיד"א, רבי חיים פלאג'י, שלחן מלכיקול אליהו,  כנסת  החיים  י  ויש מבנ  חי, כף 

 )קסט( אכול בשר בראש חודש. שנוהגים שלא לאשכנז 
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 המה ועוףבבשר 
בשל בו בשיל שהתואפילו תר בהמה ובין בשר עוף,  המנהג שלא לאכול בין בש

 קעב( )דגים פשוט שמותר.  ם,ואול .בשר

 

אפש שאי  להסתפ מי  לו  חלב,  ר  במאכלי  אם ק  שכן  וכל  אוהב  שאינו  מחמת 

 קעד( משנ"ב. )מותר לו לאכול בשר עוף. אינם בריאים לו, 

 

 מרק עוף  אבקת 
, ונעשית למרק, יש  י, ושופכים עליה מים חמיםשרעוף ב  רקממ אבקה שנעשית  

 )קעד(  חז"ל.ד כדי כך לא גזרו עשה, ז ל בלהק

 

 ילדים קטנים
וכל    לבשל בשר בהמה  תרמו ר עוף, לאחר ראש חודש  שכן בשלילדים קטנים 

ילדים שעוסקים בתורה הרבה, שהתורה מתישה את כוחם, שבודאי אב. ובפרט ל

ם. כיון שכל אלו, כדי שלא יחלשו מלימוד  בימים  שרב   יש להתיר להם שיאכלו

 . קצ( דברי יציב ועוד המאיר,)שרגא  הוא מנהג. ול בשר, שלא לאכ החומרה זו

 

 דת חולה, יול
והוא הדין  גזרו.  מותר לחולה לאכול בשר בימים אלו, כיון שבמקום חולי לא 

כחולה שדינה  יום  שלושים  בתוך  וכןליולדת  חשש  לאשה    ,  שיש  ם אשמניקה 

על  מלאכ ימנע  ת ישפיע הדבר  או שהיא סובול בשר,  ה. לת מחולשהחלב שלה, 

 קצג( , קצקעד, )בשר. לת אכיהם ל תירש להחלש, יוהוא  ולה שהתרפאוכן ח

 

 טעה וברך 
 )קפח( אם טעה וברך על בשר בימים אלו, יטעם מעט, שלא תהיה ברכתו לבטלה. 

 

 מסעדה 

, רשאים למכור גם  ל מידל כ  ךרמסעדה בשרית המוכרת אוכל מוכן, הנאכל בד

ראש   מודעחולאחר  יתלו  אך  אב,  גדולה  דש  בהה  כלשכתוב  "מנהג   ישראל  : 

מאלהימנ אלו  בימים  תשעתי כע  בכל  בשר  לחולה  לת  ורק  לחלש   הימים,  או 

 )רג(  מותר". וטוב ונכון שימכרו רק בשר עוף ולא בהמה.

 

 טעימת התבשילים בערב שבת 

התבשי את  לטעום  הוא  גדול  הקם  ילענין  אםודם  לבודקם  כדי  חסרים   שבת, 

כמכין  שהוא    ל מראה עימת התבשיז"ל, שבטו האר"י  לין. וכתב רבנלח או תבמ
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ומראה שמקבל את המלך בסבר  ו כדי לתקנו יפה, למלך, ולכן טועמ האת הסעוד

שבת,  בערב  התבשיל  את  הטועם  כל  אמרו,  ירושלמי  ובתלמוד  יפות.  פנים 

ת שאחר לטעום תבשיל בשרי, בערב שב  מותר  ,כן  למאריכים לו ימיו ושנותיו. ע

 קעה()ראש חודש אב. 

 

 ות מסעודת שבת רישא
האוכלים בשר בראש    נהג ]למראש חודש אב    בשר מסעודת שבת אוירי  ל שיוכהא

וכן כתב בשו"ת דבר אמת ושכן יש לו על מה שיסמוך.    חודש[, יצחקי,  הגאון רבי אברהם  ]וכן נהג 

 ( )קעזר לכתחילה לאכול. וכל שכן בסעודה רביעית שמות יר.[  תלה  םהמנהג, וכן פסקו עוד רבי

 

 מצוה  סעודת
וצא, מותר לכל  יאו פדיון הבן וכאלו, כגון מילה  בימים  נערכת  סעודת מצוה ה

מוזמנים, לאכול בה בשר ואפילו בערב תשעה באב. אבל  הקרובים והמכרים ה 

 )קצו(שר. כול באל ולההולך שם רק כדי למלאות תאוותו לאכול בשר, אין להתיר 

 

 בעלי השמחה 
הסנדית  הבר  בעלי הבן,  והמוהל]אבי  הפדיון    [ק  ה]אבובעלי  מותרים הן[והכבן  י   ,

ום טוב שלהם  ום ולא רק בסעודת המצוה, כיון שייבשר בכל אותו ה   באכילת

 )קצח(הוא. 

 

 ברית יצחק 
בהסעודה   לעשות  נוהגים  ת  רי ב"הנקרא    ,ללידההשמיני  ליל  של  לימוד  שרבים 

ד באה לכבוש  כיון,  "מצוה  סעודת"נחשבת    אהים  קיוס מהפלדעת רבים    יצחק",

 שמיע , ולהבשרלאכול בה  רשאים    כןלם, ווישתערך למחרת ה  המילה  ת בריתמצו 

 . לקיים את המצוה בשמחה ובטוב לבב  ,גינהכלי נ
 

  שמיני [  ליל ]  אור  דרכו,  צדיק   בה  ויאחז   היא  תורה  אבותינו  , מנהג תקו(  )סימן  ויטרי  במחזור  כתב

  לרבי יעקב הגוזר  (65ד  עמו)ה  בספר כללי המיל  גם.  המצוה  לכבוד  השת ומ  סעודה  עושה  ברית  בעל 

  הכהן  אהרן רבנו גם. טעם סעודה זו כדי להרבות בכבוד המצוה העומדת להתקיים למחרכתב, 

  לים שמ  בנו,  את  שמל  שמי  מקומותינו  בכל  נהגו,  ט(  אות  מילה  )הלכות  חיים באורחותכתב  מלוניל  

  מתקבצים   וגם  והו.יקלל  ולא  שיברכוהו  כדי  עמו,  ולשמוח  ללאכו  אותם  וקורא   שונאיו  כל  עם

 ומשחקים   מנגנים  מקום  בכל   שמיני  ובליל   ,שמיני  ובליל   השבת  בליל   וטף  ונשים   זקנים  הקהל  כל

מנהג קסט(  סימן  ב")ח   קטנות   הלכות  ת"בשו  יעקב  רבי וכתב    .שם   שלמחר   הלילה  שכל  טוב  , 

  בלילה   מצוה  של   בסעודה  אותם  וסועד  ן, בה  אבי   בבית   תלמידי חכמים  לומדים  לה, יהמ  תנעשי

  קרא נו,  מילה  לסעודת  מנין   לקחת  נהגו  ,כתב  ב("ירסה ס  סימן  "ד)יוהרמ"א    גם  המילה.   אחר  וביום

  התינוק   אצל   ונכנסים  זכר,   שנולד  לאחר  שבת  בליל   ומשתה  סעודה  לעשות  נהגו  ועודמצוה.    סעודת

 ודת ליל הברית נחשבת סעודה של מצוה. סע שגם בואר ומ  .מצוה סעודת גם כן והוא ,שם םלטעו
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רבי כתב  ו הט"ז(  ל"סג   הלוי  שמואל   הגאון  יב   שבעה   נחלת   בספרו  )תלמיד  סימן  שטרות  )הלכות 

סק"א(   שלפני   בלילה   סעודה  לעשות  שנוהגים  אשכנז  מנהג ש  פשוט  לי  אומר  ולבי  ,במחודשים 

  הברית   כרחך   שעל  רק,  תולמצו  מקדימים  שזריזים  ומאחר   ',וכו  י "רשמפירוש    נמשך   המילה,

  ימים   שבעה  עליו  שעברו  לאחר  שמיניה  יום  מיד בכניסת   אפשר  י וא  דוקא,   ביום   שיהיה   צריך

  , הברית  מצות  על   לשמוח  סעודה  בלילה, עושים  השמיני  יום   בכניסת  תיכף  לכן,  לילה  שהוא   מפני

  שקבלו   מצוה  כל  (א"ע  )קל  שבתמסכת  ב  ואמרו,  אמרתך"  על  אנכי  "שש  הכתוב  מרשא  כמו

  וכל ,  לשמוח  השמיני מתחילים  יום   חלתבהת  תיכף   ולכן,  בשמחה  עושים  עדיין  בשמחה   ישראל

דעתי  נראה  ולכן  .והמוהל  הברית   בעל  שהוא   הסנדק  שכן   היא,   מצוה  סעודת  ודאיבוש  לעניות 

 ע"כ. . שכתבתי כמו , יןיו  בשר תאכיל  לענין מצוה סעודת רי זה וה, היא תורה אבותינו ומנהג

 

  יין   ולשתות  בשר  לאכול  מותר  אם   ששאלתני  מה   כתב, ועל  לו(  סימן   ג   )חלק  יעקב  שבות   ת"ובשו

  דעתי   היתה לא  עתה  עד  כי  אכחד ולא  אגיד   האמת  ואילך,  אב   מראש חודש  המילה   שלפני   בלילה

  שרבו   ושיכע  ןכא  ...ישנה  באבלות  אחרונים  וחומרות  המנהג  מצד  רק  שהוא  הללו  בעניינים  להחמיר

צבי ימח    תאי ]שב   ז"ונמ  ש"ימ  ץ"ש  מובס  בפגר  כוזבת  באמונה  ים המאמינ  והאפיקורסים  המינים

  ונשמתם,   רוחם  תיפח  מאוד,  תשעה באב  של   באבלות  ומזלזלים  והדיח,   שהסית שמו ונמס זכרו[  

  או   בשר  או  להתיר  שנהגו  במקום  היתר  להם  מורה  ואני  למשמרת,  ומשמרת  גדר  לעשות  ראוי  בכן

את  צמצם  . ומבואר שכל מה שעי"ש  אלו.  צדוקים  של   מליבם  להוציא  לחורבן  זכר  לעשות  כדי  יין,

מחמת    אבלות החורבן זלזלו בבזמנו שהעגומה  רק מחמת המציאות    הוא   , ייןל  או   בשר ההיתר ל

זמן הזה שלא  אבל ב  .רתשמומוסייג    דרג ות  עשה לנכון לראולכן  ,  אותם מינים ואפיקורסים

זה  להחמיר תחילה שדעתו מ שהיתה  כפי  להקל    יש ,  רקועי  כלל  שייך חשש  שאינו    לא  בדבר 

 ישנה.   באבלות םאחרוני וחומרות אלא מנהג 

 

מאברהם    כיון שיש סמך לסעודת יום השלישי למילה ,  כתב  קנ(  סימן   )חלק ד הקהתי  שבט   ת "שובו

  , צמוהמילה ע  יותר מיום  למילה  של יום השלישי  מצוה   סעודת  כתב שגדולה  ל"אבינו, ובמהרש

בסעודתשע בת  בשר  לאכול  להקל   סמך   יש   למעשה   לכן הימים  השלישי   ת  גם    יום  למילה. 

לו(  סימן  )ח"ה   תשובות  בפסקי אות  שמקובל   תקנא  שאותם  ליל    סעודת  לערוך  במשפחתם  כתב, 

יום השלישי   המילה בתשעת    כו להקל גםושיסמ  מה  על  להם   יש   ויין,   למילה, בבשר   וסעודת 

רבי   והביא שהגאון  בשר   (נאתק   לסימן  )בהשמטות  החיים   בספר  קלוגר  שלמההימים.    ויין   התיר 

)חלק עוד גם בספר מאורי אור  .  תשעה באב  בו  שחל  שבוע  בליל הברית מראש חודש אב עד

התיר אכילת בשר בלילה שקודם המילה. וכן נראה בספר אספקלריא המאירה    למועד קח סע"א(

. והגאון רבי מנשה קליין  ודו"ק(  .קנד, קצז  ע תעניות עמודיםרבא  דיה ן עובבחזועוד  )ועיין    ,יב ע"א(  לך לך דף )

את    תמב(  סימן  יא  )חלק   הלכות  משנה   ת"בשו במסקנתו,  מחלוקת  ההביא  וכתב  הרוצה  ש בזה, 

 . לשם שמים יהיו כוונותיו כל העיקר שו יאכל,  א ה שלצלאכול בשר, יאכל, ואם אינו רו 

 

ום  שאו מ,  היא סברא חזקהוה  דת מצולסע  מאחר וסברת המחשיבים את סעודת ליל הברית ו

  נושע   שהוולד   על   םלורא עובלהודיה  ושבח  סעודת  שהיא  משום  או  ,  של המילה  וה מצהד  כבו

פוסקים  בוכן מבואר    ובראשונים שם.  ע"א(  )פ  קמא  בבאגמרא  כמבואר ב  ,אמו  ממעי  ונמלט

ומהלהקל  רבים   הדש:  םבזה,  ס ס ר  סימן  דעה   )יורה הרמ"א  ,  רסט(מן  )סי  ן תרומת    נחלת   ,יב(  יףעה 

סימ  השבע במח)הלכות שטרות  יב    אדם   חייה  ,ט(סק  סימן  ב   )חלק   ותקטנ  הלכות  ת"שו  ,סק"א(ודשים  ן 

דגול   ,לו(  סימן  ג  )חלק   יעקב   שבות   ת "שו  ,)סימן תרמ סקי"ג(  בדעת המגן אברהם  (קלג סעיף טז  )כלל

  ת ליל הברית סעוד  את  ב שלא להחשישיש חולקים  אף  לכן    ועוד.  ח(קע   וף סימן)יורה דעה סמרבבה  

מל מכל  מצוה,  הימים  היתה  אם  פילו  אהרי  קום  סעודת  בתשעת  בשר  ן  דרבנ  איסוראכילת 

 ועוד,.  אלא מנהג ר איסור  בגדאינו   זהכל  שכן שכל    ,"ספק דרבנן לקולא"  יינו אומריםממש, ה
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  ל שכן באבלות ככדברי המיקל באבל", ואפילו באבלות חדשה,    הלכה כלל גדול בידינו " רי  ה

פות  ובתוס  מג ע"ב()  ותיבמבגמרא  כמבואר  ו,  ג מנה  לאא  בדבר שאינושכן  כל  ו  ,של החורבן  הישנ

 חזון למועד. ועוד . כנו בזהרובמקום אחר הא ועוד. )מסכת תענית פרק ד אות ב(ברא"ש ום, ש

 

 חנוכת הבית 

יש שעושים גם סעודה, אך אינה נחשבת סעודת  בלימוד שעורכים בחנוכת הבית,  

 )ת"ה קצד( . בשרבה מותר לאכול יהיה שכדי , ממשה מצו 

 

 דחויה ברית מילה 
אבל   סעודה זו.ל בשר בתר לאכואלו, מו  בימים  והתרפאאם התינוק היה חולה,  

 )קצז( אם דחו את המילה בכוונה כדי לאכול בשר, אסור לאכול בשר בשום אופן. 

 

 פדיון הבן דחוי
לידתו[   שים ושלל  לי]יון  אם נדחה הפדיון מסיבה שהיא, כגון שחל הפד  ואחד מיום 

זו, סעודה  בשר ב   דחה ליום ראשון, מותר לאכולחודש אב ונ  בשבת שאחר ראש

 יין להלן בדיני ברית מילה בתשעה באב.עות סעודת מצוה. בששגם היא נח

 

 בר מצוה 
סעודת בר מצוה נחשבת סעודת מצוה, ומותר למוזמנים לאכול בה בשר, ובלבד 

ביו הסעודה  הולשנעשית  את   13-הו  דתם  הקדימו  או  דחו  אם  אבל  ממש. 

 קצד(   ר. ת"ה )קעד,  ר, אינה נחשבת סעודת מצוה. ודה ליום אחהסע 

 

ילְ ְלבִ " ָ  ֱהיֹות ת ִ  " ָעֹרב  םש 
ור לעיל שמותר לאכול בשר בסעודת מצוה, הוא דוקא כאשר הסעודה  כל האמ

 גברים בתערובת  שם  בקדושה ובטהרה, אבל אם יושבים    הלכהמתקיימת כדת וכ

לל, שאין זו סעודת כול שם בשר כ, אין היתר לאוכל שכן אם רוקדים כן  ,שיםנו

 . ושות בצניעותו, הנשים אינן לבכלל במקומות אל ךרשבד שכן כלומ .מצוה
 

צריך לחקור    ",שהשמחה במעונו"בסעודת חתן וכלה  כל המברך    ,)סימן שצג(ספר חסידים  כתב ב

  , םבול פה ביניהיונ  , אם אין תרבות שם  י כ  .להגימקום  אם רעדה ב  ,"וגילו ברעדה"אם קיימו  

על  . ועל אלה ו"עונושהשמחה במ"רך  לב  תכן י   לא  ,שםושבות בין האנשים שהרהורים  או נשים י

י לֹא: " טו יז( ה )ירמיכיוצא בהם נאמר  ְבת ִ ֲחִקים  ְבסֹוד ָיׁשַ כל מצוה הבאה עבירה על  ש ",ָוֶאְעלֹז  ְמש ַ

פריצות  ואם יש פריצים ויודע שבלא    , החתן  מח של  וה מצכמו    , מוטב שלא יעשה המצוה  ,ידה

יה שם.  יה  אל  , מלראות בנשיםיכול להיות    אינו או    ,הרהור  או אינו יכול להיות בלא  , יהלא יה 

 .(267)עמוד ובאגדה"  הלכה ועיין עוד דברים נמרצים בזה מדברי רבותינו הפוסקים בחוברת "הנישואין בע"כ. 

 

 סיום מסכת
ם והמכרים ת מצוה, ומותר לכל המוזמנים הקרובידועס א  הימסכת  סעודת סיום  
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אבל אנשים   .עודה לאכול בשרסרמי ה גם לתוכול בה בשר, וכל שכן שמותר  לא

 )קצח( אוותם באכילת בשר, אין להתיר להם. ו רק כדי למלאות ת שהגיע

 

המהרש"ל     וא שה  ניבעי  נראה  הספר  וסיום:  לז(  סימן  ז  פרק  קמא  בבא  מסכת  שלמה   של  )יםכתב 

כת  א אביי עושה סעודה בסיום מסשהיה האמור  (ב"ע  קיח   שבת)מבואר בגמרא  וכ.  מצוה  תדסעו

  לך   אין, שמסכת  בסיום  "במעונו  שהשמחה"  רךלב  נראה  היה  ,כן  פאתומ  חכם צעיר.  תלמידשל  

  אלא   בעולמו  ה "להקב  אין ו  ,תורה  של  ורינה   שמחה   אלא,  הוא  ברוך   הקדוש  לפני  יותר   שמחה 

שהבן  פדיון סעודת  מ  גרע  לא י  אובוד.  הלכה  של   אמות   ארבע   א יה  בעלמא   מצוה   לפרסום , 

  , מסכת  בסיום  "במעונו  השהשמח"  ומרל  עשהמל  כה לה  אחת  פעם  הוריתי  וכן.  הסעודה

  על   שעברתי ,  בי  רחוןיהס  ותליתי.  קשות  סיבות  ידי  על,  גדולות  במהומות  השמחה   התבלבל וה

  וה במצ  אבל  ,בחתונה  אלא  ןכ  מר לו  כתבו  לא  כן  על.  זה  דבר  מעולם  שמעו  שלא,  ירבות  דברי

  קן נת  ואיך .  להיומ  השיח   לכ  על,  פנימיות  ובסודות ,  בקבלה  יהםדבר  כל  דאי וווב,  לא  תאחר

בכל  ו   ושמחה,  בסעודות  להרבות  יבחי  ום טובבי  הלוא גם  ,אחר  לענין  ולא,  והמצ  לאותה  דוקא

  . ותעל הדלכ  מצוה  סעודת  הוא  הספר  סיום  כל מקוםומ.  ם "שהשמחה במעונו"מברכי  לא זאת  
 .ת , ותרוה נח סוף סימן מושם  ה שלמ של יםת ב במעלת סעודת סיום מסכועיין עוד 

 

 בימים אלו   תכום מסמעלת סי
רוך סעודת מצוה, כמובא להלן. כת בימים אלו ולעגדולה היא לסיים מס  להמע

יים את המסכת קודם ראש חודש אב, לא ידחה את הסעודה לאחר אך אם ס

ללמו יותר, ו  א  רותי  ד לאטראש חודש בשביל לאכול בשר. אולם רשאי  מהר 

 קצח()כדי לסיים בימים אלו. 

 

למד    בעל קרבן נתנאל,  ןאבא מארי הגאו  זו כי  עדותי  ל:יה טיאה ווייו"ת רבי ידידכתב בש 

כת תענית, כשהוא מכווין לסיימה בשבוע שחל בו תשעה באב, ואחר כך היה  בימים אלו מס

תב הגאון יעב"ץ, שאף  כ  ןכו.  יםהקרואסועד סעודת סיום מסכת בבשר ויין, ואני הייתי בין  

  ה זימים אלו, הרי  מסכת בלסיים  י  מות השנה, כדיותר מבשאר יו בימים אלו  הממהר בלימוד

מנחת יצחק, שם משמואל העליר, בצל החכמה ובית אב,    ה. וכן כתבו בשו"תנחשב סעודת מצו

  ים מיב ת  סכיום מושכן העולם מקילים בזה. וכן נהג הגאון מנחת אלעזר ממונקאטש לעשות ס

ל שם  די הבעמיי החסידים תלי קודש מגדוליסודתו בהרר  אלו ולאכול בשר, ואמר שהמנהג הזה 

  , כדי לעשות סיום בימים אלו  , לה מסכתילכתח  ומדיםיש של  השלחן כתב:   וב. ובספר ערוךט

. וכן כתבו בשו"ת שואל ומשיב,  תורההעסק  שתדלו יותר בי   ל ידי זהשעכדי    כן,  וכדאי לעשות 

חימ ועוד.  ,  שאשמ  ים ים  חיים  רבי אברהמקור  הביא  ]והגאון  סופר  רב אצל  ם  אביו  מעשה 

ס מערלופהגר"ש  שנר  ללמודוי,  אצלם  תח  הגו  ובכוונה  מקצתה  מסכת,  השאירו  בסוף  ילה 

המסכת כדי לסיימה בימים אלו. אך רבים חולקים עליו.[ ובשו"ת משנה שכיר כתב, שבסיום  

ת הגאון  עם בשר ויין, בהשתתפות רבים. ולדעה  לודג   דה ת סעומסכת בימים אלו, יש ענין לעשו

מלובהקדו החוזה  להביש  יש  הקא  לין,  ולשתורואים  לכל  דגים,  השמ  ת גם  ולהרבות  חה.  יין 

כר כתב, נוהגים תלמידי הבעל שם טוב לעשות סיום מסכת אחר ראש חודש  ובספר שער ישש

היות ובסעודת סיום  ב  םלוא  ן,ר וייאב ולאכול בשר ויין. ואם כי אינם להוטים כלל אחר בש

ות  שעלין  אסכת מיום  ס בות:י תיאש]רעשו, סמא"ל, חרא, שרו של ת כח הסטרא אמסכת מחלישים א 

לכן טוב לעשות סעודת סיום מסכת, כדי להחליש את כוחו בימים  עשות,[  ל ין  אה  צומעודת  סאו  

 )קצח(אלו ולהכניעו.[ 
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 סיום מסכת משניות 
אך מברטנורא, נחשב סעודת מצוה.  בדיה  עו  ו נרבש  פירו  סיום מסכת משניות עם

ב  יוה הררקסתא דעניא שכן צת אפבשו"ב  וכת כול בשר.  עצמו, רשאי לא  רק המסיים

  שחל בו תשעה באב, משניות ולסעוד בשבוע    כת לסיים מסלתלמידיו  מרוזין    ישראל  י בר  הקדוש 

כתב וכ ישראל  ן  בית  ב  בנין   ת "ובשו.  בשו"ת  זאת  לרמוז  כתב  בבא סכמ)  "ל חזדרשת  שלמה  ת 

י ָענִ : "טו טו(  לימש)על הפסוק    (קמה ע"ב  בתרא ל ְימֵּ ה ָתִמידלֵּב  ֹוב  טוְ   ,י ָרִעיםכ ָ ֶ ת  י עָ "  ,"ִמׁשְ ל ְימֵּ ִני  כ ָ

ה ָתִמיד",  גמרא  " זה בעלָרִעים ֶ ת    עד   רב  זמן   שוהה  גמרא  שבעל  משנה.   בעל  זה   ",ְוטֹוב לֵּב ִמׁשְ

,  במשתה  שמח   ותמיד  יום   בכל  שר פא  ת ונימש  כת מס  סיום   אבל,  משתה  מסכת ועושה   שמסיים

ת ֶ ְוטוֹ " אמרו  ועל זה  ו אות ט, י. רב( מר חלק א סימן כביע אושו"ת י) ."ה ָתִמידב לֵּב ִמׁשְ

 

 סיום מסכתות קטנות, חומש, נביא

נחשב סעודת מצוה. וכן   סיום מסכתות קטנות, כמסכת סופרים או מסכת כלה,

 ע אומר יבישו"ת  )  אכול בשר.ל  יאשר  מוים עצחומש אחד או נביא אחד, אך רק המסי

  י(כו אות  מןסי א לק ח 
 

 ן הבנת העני 
הבנה, אין זה אבל אם קרא ללא    דוקא כשלמד בהבנה,אלא  מועיל  אין הסיום  

ר באכילת בשר. כיון שבקריאת דברי תורה בלי הבנה, נחשב סעודת מצוה ואסו

 י(ן כו אות ימס אח"א יבי" )מגן אברהם סימן נ סק"ב.  לא מקיים מצות תלמוד תורה.

 

  אם :  (אות ט  כו  סימן  א  לק )ח   מרוא יביע   ת "בשו ל"זצוקה יוסף  ן רבנו עובדיכתב מרן הראשון לציו

וכמו שכתב  ,  ושתיה  באכילה   לסיים  כדי   לו לימוד,  נחשב   שלא   ודאי   נראה ,  בדבל  בגרסא  לומד

  ת "בשו  ובכתן ה, וכשבקריאת דברי תורה בלי הבנה, לא מקיים מצות תלמוד תור המגן אברהם 

  להם   שיש  יםאנש  לקצת  הובתש  ומכאן  ועוד.א  "החיד  מרן  ראש,  שמן  מבין,  פני  ,הלכה  עמק

  נחשב   ואינו,  זמן  איבוד  והוא,  כלל  הבנה   בלי  קצרה  התקופ  בתוך  ס"הש  לאת כ  לגמור  סגולה

  וטוב   איספראנסה.  גבריאל  רבי  הגאון   וכן כתב .  מזה  גדול  תורה  ביטול   לך  ואין ,  לימוד  להם

את    גמרויש  כדי  מלימודם  תלמידי חכמים לבטל  פנים  כל  ועל.  כוונה  בלי  רבות המ   נהווכב  מעט

: ל"וז  (ידיעה   מערכת)  יועץ  פלא  כתב בספר  וכיוצא בזה .  גמור  איסור  הוא   הבנה,  בלי   גרסא   ס"הש

  תהילים   בלימוד  הזמן   ומוציא,  חדשה  ידיעה  ולקנות,  בחכמה  לפלפל  שיכול  שמי ,  הפוסקים כתבו

זהרה,  וזוהר ספר  .  תורה  ביטול  ול  ב חשנ  י  בשם  צל"ח  חיים  ובשו"ת  מי  על    אלשנשערי 

שהתחיל  למיד חכם  ת"ח פרקי משנה, וה בתנאי שילמד בכל יום יכם  ד חלמיתש סכום לשהקדי

נה פרקים  וחזר בו בטענה שהוא לומד י"ח פרקים בלי הבנה, ונוח לו ללמוד שמ ,לקיים התנאי

כדי  ,  וען שרצונו יותר שילמד י"ח פרקיםש טיקדהמו  , טוב  יום  פות והתוס  ברטנוראעם פירוש ה

יותר  לא נחשב לימוד,    וד משנה בלי הבנה שלימ  שמכיון דש. והשיב,  והמשניות בכל ח  שיסיים

ול בהבנה  פרקים  ח'  שיקרא  בטוב  באמירה  ואינו   .לבדא  פתי  שהוא  מי  ואמנם    יכול   ע"כ. 

  עושה   ואינו  להבין  כוליש  ומי  , מצוה  יש לו שכר על קריאתו, אך אין זה נחשב סעודת,  להבין

 עכת"ד.. שמים  ת במלאכ  כמתרפה הוא   הרי כן,

 

  שכתב, כי ישנם שני סוגי ביטול תורה מוולוז'ין זצ"ל    ם" לגאון רבי חיים החיי"נפש   ועיין בספר 

זה    - ולומד שלוש שעות, הרי  ביום  כגון שיכול ללמוד חמש שעות  ובאיכות. בכמות,  בכמות 
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אבל   תורה,  שעות,    ולכישם  אדישנו  ביטול  חמש  ולומד  שעות  חמש  הוא ללמוד  זאת    ובכל 

טחיות. וראיה  לעומק, ולומד בש  ה למוד בהבנה טוב יכול לכגון שה, הא כיצד?  נחשב מבטל תור

שאמרו שם: "מבטלים תלמוד תורה, מפני מקרא מגילה". ויש להבין,   )ג ע"א(ממסכת מגילה לזה 

ר היא אחת מעשרים וארבעה כתבי  סתא  ת ילמג הלא    וכי מקרא מגילה אין זה לימוד תורה, 

ילה, יש כאן  ג מלימודו לקרוא    וזב את ותר ועתורה בהבנה ישיכול לעסוק ב   דש? אלא כיון הקו

שביט באיכות,  תורה  בבית  ול  בהם  שרגיל  לימודיו  כשאר  לומדה  ולא  קוראה  רק  הוא  הרי 

הי עתה  זו  י כ,  להא מגיהמדרש, אך בכל זאת חידשו חז"ל שמבטלים תלמוד תורה בשביל מקר

 ' ברבים.מצות היום לפרסם את ניסי ה

 

 הר הקדוש זו

עודת נחשב סמה שקורא,  אף שאינו מבין    וש, עלהר הקדו חד מהזספר אסיום  

בזוהר הקדוש מסוגלת להאיר את מ וכבר כתב הגאון החיד"א, שהקריאה  צוה. 

אמר וכן  לנשמה.  גדול  תיקון  והוא  בקריאתו,  יטעה  אם  ואפילו   רבנו   הנפש 

ח ז"  י"ארה יום  בכל  ללמוד  אחד  תשובה  לבעל  בז ל  דפים  אף מישה  על  והר, 

צ"ל לאנשים ציון אבא שאול ז  ןרה הגאון רבי בוכן הואומר.  נו מבין מה ששאי

 ריא(, חזו"ע פסח  ח"א סימן כו אות י ע אומריבישו"ת )גמרא.  שה להם להביןשהיה ק

 

 שתיית יין 

אב, וכן מנהג  ב  העשת  בושחל    מנהג בני ספרד להתיר לשתות יין אפילו בשבוע

לא  נהג שומי ש  נו האחרונים ז"ל.רבותי בים מהעידו רכמו שודש,  ירושלים עיר הק

ר מרביעית, ישתה את  ין בהבדלה, ואפילו אם יש בכוס יותל זאת ישתה את הילשתות יין, בכ

 ( קעו  ד,)קע .יין, ישתהו, כיון שזה יין של מצוהכולו. וכן כוס של ברכת המזון, אם רגיל לזמן על 

 

את היין לילד ותנים  אלא נ  ין של הבדלה,מנהג בני אשכנז שלא לשתות אפילו י

 י( "תקנא ס ')סילשתות את היין. מותר למברך עצמו  ם אין ילד קטן,תה. ואטן שישק

 

 שתיית שכר

 )רסז. ת"ה רה(  ליקר וכדומה. ,במשקה שכר לא נהגו להחמיר, ולכן מותר לשתות ערק

 

 גדים כיבוס ב

לכבסאבני    הגמנ  שלא  ללבושו  שכנז  מכובס  לא  אב.  מ ים,  בגדים  חודש  ראש 
   ס"ד(סימן תקנא   "ארמ)ה 
 

 חליפה לשבת וי ניק
אם התלכלכה החליפה של שבת, ואין ,  אשכנז שלא מכבסים מראש חודש  נילב

ויתר    רלג()  .שבת "חזון", מותר לו לכבס בצנעה את מקום הכתםלו חליפה אחרת ל

 ה באב". בו תשעע שחל דיני "שבוברד, יבוארו להלן בני ספ מנהג איך , ובזה פרטי הדינים
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 צהרחי

ש אשכנז  בני  הגומנהג  כל  להתקלח  קרים, לא  במים  ובין  חמים  במים  בין  ף, 

 סט"ז( סימן תקנא )הרמ"א   .מיום ראש חודש אב

 

קפידים מאוד על ניקיון מ  םדאי  בנ בה, ואולם, במקומותינו שהחום רב והזיעה רו

אדם   על יד  לעמוד  תשעה ימים, ופעמים שאי אפשרלח  שלא להתק  גוף, וקשהה

ונכון על כן,    .א נעיםשנודף ממנו ריח ל   את הבאים בסביבתו  זה, ומצער ראוי 

שגם בני אשכנז יתקלחו במים קרים עם סבון, מאחר ואין כוונתם לתענוג מאוד  

 כבוד הבריות.  ולדגש, רעה ריח אלא להסרת הזיעה ו

 

  . נודף  ה ריח זיעלל כש, וקשה להתפגדולשיש ציבור  בתי כנסת  ב בפרט  מאוד  בזה  ויש להיזהר  
ה ָהֱאלִֹהים ָיִבא  : "(קהלת יב יד)את הפסוק    (א"מסכת חגיגה ה ע)חז"ל  בארו    ברוכ ל ַמֲעש ֶ י ֶאת כ ָ כ ִ

ל ֶנְעָלם ט ַעל כ ָ ָ פ  נמאס בה.  אמר רב: זה ההורג כינה בפני חברו ו  ?"םעלנ  על כל"  הומ",  ְבִמׁשְ

ם חילול  גרופעמים יכול ל  וזאת מלבד שבעקבות כן   ונמאס.ואל אמר: זה הרק בפני חברו  ושמ

בנסיעה    שםה שנמצא  כגון  וכיוצא.בציבור,  בבנק  בתור  ממתין  או  דינים    באוטובוס  ופרטי 

 ע שחל בו תשעה באב". בוש" ני די הלן בנוספים בזה, והיאך נוהגים בני ספרד, יבוארו ל

 

אב   שדהחום המצוי בחושמרוב  , לפי  מקילים לרחוץ כל הגוף בצונן  ברונא: רביםכתב מהר"י מ

כאיסטנזיעמתמלאים   הם  והרי  להקל  ה,  שהמנהג  הדשן  התרומת  וכתב  ברחיצה.  שמותר  יס 

ו  ילפא  וץ רחירו ללרחוץ בצונן. וכן העיד הגאון ישועות יעקב. והרב הלבוש והמגן אברהם הת

זיעה הרבה  ה  אם: "(ב" סימן תריג סק )משנה ברורה  ה. וכן כתב הביום הכיפורים, כדי להעביר הזיע

". וכל שכן בימים אלו שקודם  כיון שאינה רחיצה של תענוג  ,מותר ,עהוץ להעביר הזיורוצה לרח

שאם    תשעה באב, שאין מניעת הרחיצה בהם אלא מנהג. ובספר אמת ליעקב קמניצקי כתב: 

הזיעבהל  חץרו של  רע  הריח  או את  הזיעה  וייר את  מותר.  בצונן עם  עה,  שיתרחץ  טוב  ותר 

משסב בלי  יתרחץ  ון,  חמים  וכיבסבמים  ע"כ.  ב  וצא ון.  הגרש"ז  כתב  שערים  בזה  בספר  רוין 

ב להתקלח  הלכההמצויינים  שלא  להחמיר  אין  קפדנית,  בנקיות  מתנהגים  שהכל  שבזמנינו   ,

וע, והמרדכי  י"ה, האור זר)ויש לצרף את דעת הראב  סבון מותר.ם  ע  וגם,  ם ממשאפילו אין המים צונני

הגרש"ז אוירבך, שבט הלוי,  נפלד, אגרות משה,  זונ: שלמת חיים  וק ים אלו. וכן פס ים ביממים קרשהקלו ברחיצה ב

 שבט הקהתי, ויברך דוד, מטה אפרים, רבבות אפרים ועוד. רלח, רמג. ת"ה קעב(

 

 

 ב אבה  שעבו ת דיני שבוע שחל  

 חומרת השבוע 

נו  רבים אמהימים שקודם לכן, כיון שק  ב, חמור יותרשבוע שחל בו תשעה בא

ותפארתנו שהיה    ו נשרף בית מקדשנושב  תר לעם ישראלו יר ליום הכאוב ביות

מעולם לא : " )מדרש תנחומא פנחס יג( מכפר עוונותינו מידי יום ביומו, כמו שאמרו חז"ל 

ו בירושלים  על  ?יצדכ.  דוביונו  ועלן אדם  שנועו  תמיד של שחר מכפר  עשו נות 

 אסרו בועל כן,    ".עשו ביוםשנ  נותועו מיד של בין הערבים מכפר על  ת  ,ילהבל

 ה דברים, כדלהלן. כמ חכמים
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 תספורת 

 ראש, זקן, שפם
תשעה  בו  שחל  בשבוע  הזקן  שער  ולגלח  הראש  שער  להסתפר  חכמים  אסרו 

לו הנאה וקורח רוח כשהם   ישש  יפנמ  טנים,באב, ואין לספר גם את בניו הק

ני אשכנז מנהג בלחו. ו ם המעכב את האכילה, מותר לגיפה. אולם שפמסופרים  

 )ריח, רכו(וז, כמבואר לעיל. כבר משבעה עשר בתמ ח תפר ולא להתגלסהשלא ל

 

 בעלי שמחה 

אין לחתן בר מצוה להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב. וכן, אין לבעלי ברית 

בעל ברית    ]ומכל מקום.  להסתפר או לגלח הזקן בשבוע זה  [הבן  י ואב  קד, הסנ]המוהל

התגלח  שהסתפר ל  ,או  באין  מימחות  על  לו  שיש  בחוברת    רכד( ג,  כר  )ריח,   לסמוך[.  ו,  ועיין 

 רשאי.  ,שיםושלאבלות של ה   תוך הסתפר בלהקל ל ץ ברית החפ  ובאגדה" שבעל  הלכה "האבלות ב

 

התרתי  ות שנים הסתמכתי ג"כ על הנ"ל, ו עשר  ילפנשי  ורנזכו  להביא המקור מחזו"ע ולהרחיב 

לם  עושרים מאומות ה  םה צריך להפגש עידו הי קף תפקנים דאז ר' משה שפירא, שבתולשר הפ

 , להתגלח בתוך שלשים לימי אבלו, ע"י שיהיה סנדק באותו היום. וכן עשה.  שבאו לבקר בארץ

 

 נשים
כשי ובפרט  אלו,  בימים  להסתפר  לנשים  צורמותר  בחורה כ  ,רבבדך  ש  גון 

תר  יוומכת כבר ורבו שערות ראשה.  משודאם היא    וכל שכן  העומדת להשתדך,

להסתהזכיל לאשה  שאסור  או ר  איש,  אצל  וכמה  ל  פר  אשה,  אצל  להסתפר  איש 

ומכיר איסורים   והיודע  מנשוא.  עוונם  וגדול  שניהם,  עוברים  התורה  מן  חמורים 

ל ולהסביר  להוכיחם  חייב  כאלו,  אתאנשים  שהם ה  תורומ ח  הם  הגדולים  עוונות 

ומחטיא הרבים.חוטאים  את  תב  ים  ועליהם  ינעם,  ברכ ולמוכיחים  טוב.וא  )פנים    ת 

 ז אוירבך. קסג( ש"עקרי הד"ט, הגרמאירות, 
 

 סירוק השיער 

מותר להסתרק במסרק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואפילו בתשעה באב עצמו, 

 סימן שצ ס"ו. רטז(  "דא יווהרמ" שו"ע) בלות.כמו שמותר לאבל להסתרק בתוך שבעת ימי א

 
 כיבוס בגדים 

 איסור כיבוס
ובין נ יוין הבגדים העלו תשעה באב, בב  וע שחלגד בשבאסור לכבס כל ב ים, 

ל הקרובים  הזיעה  סדינים בגדי  שלחן,  מפות  מגבות,  לכבס  אסור  וכן  בשרו. 

בני אשכנז   ומנהג  במים לבד בלי אבקת כביסה.   הבז ר  להחמי וכדומה, אפילו 

 רכט( ס"ג.  קנא ן ת סימ) מראש חודש אב, כמבואר לעיל. ברכ
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 ג(ס"  שם) ם.ור לכבסבאב, אסחר תשעה אלא לאבגדים גם אם אינו לובש את ה

 

 בגדי ילדים
אסור לכבס גם בגדי ילדים קטנים. ומכל מקום בגדי ילדים עד גיל שלוש לערך,  

לכים תמיד, לא לכתמשן  יוד, שכמותר לכבסם במכונת כביסה אפילו הרבה יח

 ( כו)ראסרו בהם חכמים. 

 

 וי מכבסת ג
אפילו הבגדים  את  לתת  גלמכבס  אין  של  שיכבסם.  ה  למוסרם מות  אולםוי  ר 

 רלז(  .אס"סימן תקנא ) להיות שיכבסם בשבוע זה. שיכול לכן, אףי קודם לגו

 

ר  אחל  לראישידי    ואומנם, התבאר לעיל בדיני "חודש מנחם אב", שמלאכות שאין לעשותן על

,  גויים  פועליםכדומה, מותר לעשותן על ידי  צביעת בית ו  ראש חודש כבניית בית להרווחה או 

שות מלאכה, אלא בשבת ויום טוב וחול  לע  מר לגויאסרו לובאב עצמו, כי לא    ואפילו בתשעה 

המועד, שאלו ימים הנקראים בתורה "מקראי קודש", אבל בימים אלו שאין איסור מלאכה  

. ואם סכ"ב(סימן תקנד  )ך  אר בשלחן ערוהג, מותר לעשות על ידי גוי, וכמבומנ  תרתומ  ם אלאבה

החמירו בכיבוס הבגדים  לומר ש  בסם? ישם למכבסת גוי שיכא נתיר לתת את הבגדיל , מדועכן

אפילו על ידי גוי, משום שיש לאדם הנאה וקורת רוח לראות את בגדיו מכובסים, ומסיח דעתו  

לובשם  על מנת שלא לעם זה אסרו לכבס את הבגדים אפילו  מט   יוהר.  חורבןמהאבלות על ה 

 רלז()אלא לאחר תשעה באב. 

 

 לבישת בגדים מכובסים 
ל  אל חז"ל  אסרו  בגדרק  בשבוכבס  ז ים  בגדים ע  ללבוש  גם  אסרו  אלא  ה, 

מכובסים. וכן לא יציע על מיטתו סדינים ומצעים מכובסים. ומנהג בני אשכנז 

 רכט(  ס"ג. סימן תקנא ) .באש ודראש חלהחמיר בזה כבר מ 

 

 בגדי זיעה 

שעלגב זיעה  תח  די  בגד  גופיה,  כגון:  וג הגוף,  להחלי  רביים,תון   םפשרגילים 

)פתחי    ם וללובשם כשהם מכובסים בשבוע זה.ליפותר להחזיעה, מבתדירות מפני ה 

ת אפרים,  בוב ר  ב,שיש אליתשובה בשם לחמי תודה, מטה משה, דברי חכמים, ויברך דוד, הגרש"ז אוירבך, הגרי"

  להישאר עם אותם ו צער ויש ל  ן הדין גם באבל היושב שבעה,. ]כוד. רכט(אבני ישפה, עמק יהושע וע

זיעה כל השב )חזו"ע יץ החמים, שרשאי להחליפם בבגדים מכובסים.  הק  רט בימיוע, ובפבגדי 

 [ אבלות ב רפב(

 

 כיבוס סדינים לאורח
להחליף   היא  שהרגילות  חברו,  בבית  ומצעים נדיס   האורח  תלמיט המתארח  ים 

 ם חברו,א נעים לאורח לישון על מצעים שישן עליהנקיות, כי למכובסים משום  

 זר, עמק התשובה, קנין תורה. רלב(, ציץ אליעיצחק )מנחת . זהבוע  החליפם אף בשמותר ל
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 מגבות מכובסות 
 . מותר להשתמש במגבות מכובסות בשבוע זה 

 

את  ף  לצרגם  יש  ו  בזה. היתר  ל  כמה טעמיםשהביא    (עש  מןסי  ח"א )רבבות אפרים  שו"ת  בעיין  

גיאת  ,רש"י  תדע בו    מכובס   בגד  ללבוש   רים ימתש  ,המנהיג ו,  הרמב"ם  , הרי"ץ  שחל  בשבוע 

שכיבסו   באב   ה תשע שיש    .קודםמ ו  הכל  שמא  ו  לנונמצא  ספיקא,  ,  םהכדברי   הלכהספק 

גם להשתמש במגבות מכובסות כמבואר    ללו כרסבמגבות שלנו לא א  ושמא .  וממילא מותר 

  אורח לף  יללהחולכן התירו  ,  ותריב  על נקיות   פידיםמקולם  העם  שהיוגם    מה ו  .ברבבות אפרים

  ש יו  כת מהר, תלכלמגבת  מהבני בית מרובים ו  כשיש   כן שוכל    . כנ"לים ומצעים מכובסים  נדיס

ם ְמאֹד ְלַנְפׁשֹתֵּ : "(טו דדברים )ציותה  ההתורהלוא , וחיידקיםחשש ל  ֶ ַמְרת   ( עיין רלא, רלב) ."םכֶ יְוִנׁשְ

 

 הכנת בגדים 
בגדים  כמ אותם  עם  להשאר  שייך  ולא  זו,  בתקופה  רב  חום  ששורר  ]חולצה  יון 

]או קודם ראש חודש לבני  שקודם שבוע זה  ה טובה,  ישנה עצ  כןל  ימים,כמה    ומכנס[

בגדאשכנז[ את  ילבש  ו]מכניו  ,  כפיס,  חולצות  מועט,   ימים[  לאותם   רךהצו  מספר  זמן 

ליפם ומותר ללובשם ולהח  ים כבגדים מכובסים,ינם נחשבבר, אם כשבוכיון של

 )רכט(  בשבוע זה.

 

 זמן מועט 
)הש"ך, תורת    אחתקה  אפילו דהיינו    ,עטמו זמן    מה שאמרנו שדי ללבוש את הבגד

עה, ויש לו  בל היושב שבא ב  ן גם]כן הדי.  לא(שלום. ר חיים ו  חסד, בית יהודה עייאש, עיקרי הד"ט, דרכי

פילו  ן לאדם אחר שילבש את חולצתו אתה חולצה כל השבוע, שרשאי ליתאו  עם  ר אצער להיש

יהיה ורשאי  כמכובסת,  נחשבת  אינה  ואז  אחת,  אב  שהללוב  דקה  רפג )חזו"ע  ב  רל(לות  אלא  .   .

נו  איבים  ל על שאר קרוליף, אבלצה שהח שבאבל על אביו או אמו, יצטרך לקרוע שוב את החו

 [ סי"ד. חזו"ע אבלות א רלד( שמ ןמערוך יורה דעה סי  חןשל ) ך.צרי

 

 בריות ד הכבו

ג ע"ב( כל אדם יאמץ לעצמו את העצה הנ"ל, שהרי אמרו חז"ל   גדול :  )מסכת מגילה 

בגדיו שפעמים  הבריות    ודכב את  יחליף  לא  ואם  תורה.  איסור  אפילו  דוחה 

ימי כמה  יגרולמשך  לם,  צער  אותו,ם  למיופע  סובבים  אף  בציחילול  ם  ר בוה' 

 וכנ"ל. 

 

 בגדיםכין ח להכש
את הבגד על הרצפה לאיזה   ך שבוע זה, רשאי להניחאם לא הכין בגדים לצור

)מהר"ש מלובלין, הררי קדם,    ן.לעשות כ  אי רשבאב,  זמן שהוא וללובשו. ואפילו בתשעה  

 בית דוד. רלב( 
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 צוה בגדים מכובסים לצורך מ

ית טל  שועל כן מותר ללב  וה, מצ  של  כובסיםמ  גדיםלא אסרו ללבוש ב  -ת  טלי

 ים. רלב( )שו"ת רב פעלומגוהצת. ובסת מכ

 

ניו  עשה לפ  , ותוציו במה לפנהתנאֵּ על הפסוק: "זה אלי ואנוהו",    )מסכת שבת קלג ע"ב( דרשו    חז"ל

נאה  ,שופר נאה  ,לולב נאה  , נאה  הסוכ מוס נאה  ולבק,  נאהבדיו    -  ספר תורה נאה  ,ציצית 

כל א  כן,   על.  מןאו  ובסופר להקפיעל  ללבדם  גדטל  ש וד תמיד  קטנה  ית  וטלית  לתפילה  ולה 

שאינם מחליפים את הטלית אף שכבר נעשית צהובה,  תם  בגדיו נאה ומכובדת, ולא כאושעל  

ראוואי כך.וללי  ן  קט  וישתדל  בשה  טליתות  כמה  לו  ובפרט  שיהיו  הצורך,  כפי  להחלפה  נים 

ילו  ס, ואומכב  יף יום יום חלהוא מ  בגדיו   את שאר ש  צוה, . וביזיון למם שמזיעיץ החמיבימי הק

 ובאגדה". הלכה וכמבואר בחוברת "סדר היום ב   אלא לאחר זמן רב. בגד של מצוה, אינו מכבס 
 

 מזל טוב 
, לאם ]המוהל, הסנדק ואבי הבן[הברית  מותר לבעלי  בשבוע זה,    עירלה שאברית מי

הנו ולאשה  את  התינוק,  ללהתינוק  שאת  המילה,  שבתבגבוש  אל   שאינם   די 

שחל יום חתן בר מצוה  והוא הדין ל  מעט קודם לכן[.  אותםשו  בל]דהיינו ש  יםמכובס

ולאמא    ר,כונו הב וכן לאבי הבן הפודה את ב  )רכד, רלד(בשבוע זה.    13-הולדתו ה

 ת בנה, ולכהן. שאת אהנו
 

ובסים,  אינם מכי שבת ששאר הקרובים של בעלי השמחה המקילים ללבוש בגד

ימי השנה, היו   בשאר  גם  ה חו היתה השמ ילנאי שאך, ובתה לסמומ  ם עליש לה

תקנא)שערי תשובה  ועיין ב שבת.    לובשים בגדי שלאבי]שכתב, הסבים    (סימן  ואבי    ו  הבן  אבי 

קרובים  ה גם שאר  בזה  להקל    ם וכמדומה שנוהגי.  בתבוש בגדי שנוהגים לל  תו בתוהס  [היולדת 

אין  כש  ת דצער לאבי הבן והיולכי יש    . חריםא  ימים היה ב  ילוא  , גדי שבתללבוש באשר דרכם  

 . עי"ש. לבניםבגדים שת  ים בשמחתם בלבישתתפקרובים מה

 

 ם אינ  ן שהםבעלי השמחה עצמם יכולים להקל ללבוש אפילו בגדים בצבע לב

רית בתשעה באב ממש, לא ם בגדי שבת. אבל אם חלה הביותר מסת  ומיוחדים

 )רלד(ים. בסמכו די שבת שאינםאלא בג גדי לבןילבשו ב

 

  רחיצה 

 םיחמים או קר
ר ם בשבוע זה, אבל במים קרים מותבני ספרד שלא להתרחץ במים חמי  הגמנ 

 )רלח(להתרחץ ואפילו עם סבון. 

 

כי ר שיהיו   שתהיהמרים  נו אואש  זוחיצה  יש להבהיר,  אין צריך  במים קרים, 

הפחית י לכד  ים,ים החמהמברז  פתוח מעט את  רשאי ל  , אלאמאודהמים קרים  

 )רמג( ות. ן שנוגע במים ומרגיש מעט קריראופ, בםיאת קור המ 
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 רפואה
ן שכוכל    מי שזקוק להתרחץ במים חמים למטרת רפואה, אף שאינו חולה, מותר,

, שבודאי מותר. בת באמבטיה במים חמיםם הוא סובל מטחורים שרפואתו לשא
 )רלח, רמז( . ב"חם איני "חודש מנבסוף ד טב לעיל ועיין הי

 

 מקוה 

. ואם ובטהרה  ושהבקדתורה    וללמודי להתפלל  כדטהרה  וה  קמ מותר לטבול ב

ב יטבול  צוננים,  במים  לטבול  לו  רחיצה  קשה  זו  שאין  חמים,  או  של פושרים 

 )רמד(  ג.נו תע

 

 קטנים 
 על כן,  נים במים חמים כפי הרגלם בשאר הימים.ת הילדים הקטמותר לרחוץ א

להתקילדים   בהרגילים  מחמבימים  ובפרט  יום,    כללח  כאלו,  לתוים  קלחם ר 

יום מימי השב ילבמים חמים בכל  דים הרגילים וע שחל בו תשעה באב. אבל 

)חמד משה, קנה  זה כך.    עבובשו גם  להתקלח שלוש או ארבע פעמים בשבוע, יתקלח

 ( ראים שמ. רמה ימים נוחזו"ע   ועיין שלחן ערוך סימן תרטז ס"א,ם חלק א סימן לב. בוש

 

 םישנ
תגנו על בעליהן. חמים, כדי שלא ירחצו ב י  ,םבמים קרילהן לרחוץ  נשים שקשה  

 )ת"ה קעז( השנה. שאר מישנו א שלה, טביל כל שכן לפניו )מהריק"ש, שלחן מלכים. רמו(

 

  זה דברים המותרים בשבוע 

 דים ץ בגוגיה
 )רלח( באב.  בו תשעהוע שחל ו בשבדית בגמותר לגהץ א

 

 הציפורניים זת  גזי

ציפורנ לגזוז  בו  מותר  חזון יים בשבוע שחל  וכל שכן בערב שבת  . תשעה באב. 

לגזוז את הציפורניים העודפות על הבשר, מפני ששם נתלים מת   הרש להזוי יד 

ויונקים   ו החיצונים  חו ממנו.  כתמפאת  הדבר,  הגמרת  רבנואוב  חיים,  יוסף    ן 

)מגן אברהם, אליה רבה, נודע    ר.אותן, אם הן עודפות על הבש  יגזוזבאב    פילו בתשעהשא

 רכז(   ביהודה, שלחן מלכים, שואל ונשאל, רב פעלים ועוד. 
 

ב חלאווה  כתב  מהר"ם  י) שו"ת  שמותר:  (סימן  בעיני  ספק  צ  אין  ים  במספרים  יפורנייליטול 

שחבשבו בו  ע  אלאלנו  ל  שאיןבאב,    תשעהל  ש  אסור  אבל  ובפיר  חכמים  אמרודברים  ש, 

מאב וללמוד  עליהם  לנו  , ללהוסיף  ש  . אין  ישנה ועוד  תשעה   אבלות  מבאב    של  אבלות  קלה 

 עליו.  רמיר להחקל מחמו  םן למדיואיחדשה, 
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 צחצוח נעליים

כיבוס   אלא  חכמים  אסרו  שלא  זה,  בשבוע  נעליים  לצחצח  דברמותר   ולא 

 )רי, רטו(לל. בזה כ להחמיר  ךצור לכיבוס, ואיןהדומה 

 

 ת בי ה  ןויניק
שאין זה בכלל עם חומרי ניקוי בימים אלו,    מותר לכתחילה לשטוף את הרצפה

להחמיר   צורך  ואין  חכמים,  שאסרו  ככיבוס  מדברים ש,  ללבזה  להימנע  אין 

תינוקות קטנים ה ובפרט כשישנם  ניקיון בבית.    ויושביםזוחלים  הגורמים חוסר 

על   להתלועלולי  ההרצפבבגדיהם  מאם  הק  ודכלך  גםע.  קר מזוהמת  שיכול   מה 

: ל "זצוק רבנו עובדיה יוסף  ום. וכתב מרן הראשון לציון  לגרום מחלות, חס ושל

בזה   להקל  נוהגים  אנו  חו דלהו  לשטוף"וכן  עם  הרצפה  את  בכל יח  ניקוי  מרי 

לכתחיל  עצמו,  באב  בתשעה  ואמנם  הימים".  שתשעה  טוב  יעשוה  כדי   לא  כן, 

 )ריד, רמח, דש(בית. יון הבניק  בן בעיסוקםורעל הח האבלות דעת מ חילהס שלא

 

 חל בו בוע שאין ש

, תשעה באב שחל להיות ביום ראשון, או שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון

בוע ע שלפניו ולא לשבוע שלאחריו את כל הדינים האמורים לעיל בשושבל  אין

 דםוע הקולח בשבולהתג  רפ להסתר לבני ספרד  כן, מותאב. על  שחל בו תשעה ב

בגדים  מותר  וכן    ושלאחריו. ללבוש  או  בגדים  מותר  לכבס  וכן  מכובסים, 

 )סימן תקנא ס"ד. ת"ה קנג, קסח, קעב(מים חמים. להתרחץ ב

 

 

 וןחז בת ש  

 "חזון ישעיהו" 

את בה  שמפטירים  שם  על  חזון",  "שבת  נקראת  באב  תשעה  שלפני   השבת 

 ישעיהו".  ןוזח" ()פרק אישעיה בנביא  ההפטרה

 

 תספורת

מכל מקום אם התענית רד להסתפר בערב שבת חזון,  פ בני סר לתואף על פי שמ

ר שישי,  ביום  ביום  להתגלח  ולא  להסתפר  שלא  להחמיר  נכון  שאשון,    לא כדי 

 )שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לט( נס לתענית כמו חתן. כי

 

 רחיצה

שלא ספרד  בני  במים  מתקלחי  למנהג  שם  בשבוע  בחמים  ב  וחל  אב, תשעה 

שמופש בע   תרוט  חזושב  ברלהתקלח  ועת  כלל  חשש  ללא  חמים  במים  יקר. ן 
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כנז שלא מתקלחים מראש חודש אב, בכל זאת בערב אולם, אף למנהג בני אש

, שזו רחיצה של מצוה לכבוד  קל לרחוץ את הגוף במים חמיםהל  ישון",  שבת "חז

 . חמיםלהתרחץ במים רב שבת ן בכל ע. ובפרט שרגילים כשבת
 

בערב שבת מביאים  גו של רבי יהודה בר אלעאי,  ה מנההי   ךכ:  מסכת שבת כה ע"ב()  אמרו חז"ל

ודומה למלאך    ב, ושטף ויולה מלאה מים חמים, ורוחץ בהם פניו ידיו ורגליו ומתעלו קערה גד

ת.  כבוד שבב שבת לה' צבאות. וכן אמרו בשאילתות, שהלל הזקן היה הולך למרחץ בכל ער

"אמרו  (ג  לדר  ה בת  רש)פובמדרש     נפטר   שהיה   שבשעה   הזקן   הלל  זה   ",דסח  איש   נפשו  גומל: 

  : לו  אמרו   . מצוה  לעשות   : להם  אמר   ?הולך  אתה  להיכן  בנו,ר  :לו   אמרו  , עמם  והולך  יומידמתל

  מה ו  .הן  :להם  אמר  ?היא  מצוה  זו   וכי   :לו  אמרו  .המרחץ  בבית   לרחוץ  ם:לה  אמר  ? מצוהו  איז

  מי   , קרקסאות  בתי בו  טרטיאות   בבתי   אותו   שמעמידים  יםכלמ  של]דיוקן, דמות[    ן וניאיק  אם

  עם   מתגדל  שהוא   אלא   עוד  ולא  מפרנסים אותו,   ם וה  ם,טפווש  ם רקומ  הוא  עליהם   תמנה הש

", על  האדם  את  עשה  אלהים  בצלם  כי"  , שנאמר:ובדמות  בצלם  יבראתנש  אני  -  מלכות  גדולי

 אחת כמה וכמה?! 

 

עה  תש  ו בבשבוע שחל  ד  התלמו  ר מדין ם שאסוידס בג א אפילו כיבוונא, הלר"י מברוכתב מה

חמישי מפני כבוד השבת,  ביום שישי, מותר לכבס ביום  ב, בכל זאת אם חל תשעה באב  בא

מנהג   רחיצה שאינה אלא  שכן  לא מראש  או  ות המקומכל  ועיקר,  כלל  הדין  מן  ינה אסורה 

גמור  דאי היתחודש ולא בשבוע שחל בו תשעה באב, שבו ד  ם לכבוימים חהוא לרחוץ במר 

וכן  השבת רב  עש.  מעשה  ראשם    מינץ  ר"םה מו  חופפים  שהיו  שבת.  ומהרי"ו  בערב  בחמים 

ה אעשה  מל  אבזון,  שאין המנהג הזה נאות בעיניו לבטל הרחיצה בערב שבת ח   והרש"ל כתב 

  הגו שנ  ומות שכתב, שאף המקזה  שכבר התפשט המנהג. וגם הרמב"ם אין דעתו נוחה ממנהג  

בו תשעה  שחל    ועבשב  אלא   םא קבלו עליה מרחץ ל  באיסור   ש,חוד  ש אמר  מניעת אכילת בשר

לא אסרו אלא בשבוע שחל    לכןונהגם, כדי שלא לבטל מצות עונג שבת,  וונו במויפה כי  באב.

שהרי  היא שלא לרחוץ,    ה יתיר  האף בשבת חזון חומר  ,"חעכ"ד. וכתב הב  ה. בתוכ  תשעה באב 

  ם יולהיות ב  אב תשעה ב י שחל  ם חמישויבת בלמוד לכבוד שחכמי הת התירו    הכיבוס  פילוא

  . יר ברחיצה שלא אסרוה חכמי התלמוד כל עיקרך נחמוהיא  ,היתר בזה  ם ואף אנו נוהגי  ישיש

ומכל מקום    .כך יאות לבטל הרחיצה בערב שבת  לכמנהג  שאין הו  "לוכבר הפליג על זה הרש

והחדש  וא ראש  בערב שבת שהלא מלאני לבי להתיר אלא   ון  וע  שי   ,ווץ במלרחנמנע  אב, 

בזמנינו גם האשכנזים נוהגים    ,הלכה פר שערים המצויינים ב ין בסברו  זוכתב הגרש". ע"כ.  וביד

זו  שאין  שבת,  לכבוד  חזון  שבת  בערב  חמים  במים  שמנהג  עלתה  רחיצ   להתרחץ  ואפשר  נוג. 

כן לתענוג,    שעושים   , וניכר בריכההדורות הקודמים היה שנכנסים באמבטי של מים חמים כמו  

רחיצת כל  כתב הגרי"א הענקין: ולענין  יר. ולהת  שם בחמים, יצמם את עששוטפימנינו  זבאבל  

ש בערב  בחמים  תדיר,  גופו  להתרחץ  שנוהגים  שבמקומותינו  לי  נראה  חזון,  בבת  ל  כלהכל 

ץ  ם להתרחיסטניסים, ואין להחמיר כלל בערב שבת חזון, וכן ראיתי ברוסיה שנוהגים החסידיא

 ( )רלח המרחץ. ע"כ. בבית 

 

 בגדי שבת 

בדה ככל שאר בתות השנה, ועלינו לכמשאר שחזון  בת  שבלנהוג שום שינוי  ן  אי

ת  מסכ) נה ללא שום אות אבל וצער, חס ושלום. ומאחר ודרשו חז"ל  שבתות הש

עק   בתש הפסוק  (א"יג  יג)  על  נח  "אִ (ישעיה  ַרְגֶלךָ :  ת  ב ָ ַ ִמׁש  יב  ׁשִ ָ ת  וֹ ְוִכב ַ   ...ם  ֲעש    ְדת  ֹות מֵּ
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ָרֶכי על כן, גם  ל.  ל חוושך שכמלב  מלבושך של שבת  יהיהשלא    -  בדתוכו  ",ךָ ד ְ

י ורק לענין ברכת "שהחיינו", נכון   בכל שבת.לבש בגדי שבת נאים כבשבת זו 

ל שלא  יותר  והיאך  חד  בגלבוש  להחמיר  מאוד,  רבה  בלבישתו  שהשמחה  דש, 

הזיאמ לזמן  והגיענו  וקיימנו  "שהחיינו  על  ר  שאה",  חודש  ימים  ראש  אב, חר 

 ( קלד )רי, לכל ישראל.ל ער גדואבל וצם ימי הש

 

מבני   היו  עברו  שבשנים  חאף  בגדי  ללבוש  שנהגו  כיום  אשכנז  זו,  בשבת  ול 

בגדי שבת. וכל שכן שיש   ש בוללהגים  השתנה המנהג לטובה, וגם בני אשכנז נו 

מלוכ כשהן  בהן  ילך  ולא  שבת,  לכבוד  הנעליים  את  ומלצחצח   אובקות, לכות 

 , רטו(ריב )רי, ה של השבת.וד זל בכבה כמזלוהרי ז ,ארץ שאין זה דרך

 

כתב, שכן היה מנהגו של מר אביו הגאון חכם צבי ז"ל,  דין בן צבי[  עקב עמ]הרב יהגאון היעב"ץ  

אחריו. וכתב  חזון, ואפילו אם חל בו תשעה באב, וכן אנו נוהגים    ת שב ב  י שבת ללבוש בגד

חיי אדם קודש  שבקהיל  בספר  נוהגיםת  ללבומוילנ  הגאון  יפעל    וילנא  שבת.  ש  א  ן  כובגדי 

מאומה משאר השבתות.  בוש כל בגדי שבת ולא לשנות  הרבה קהילות מבני אשכנז לל  והגיםנ

זלמן, ואף הרמ"א אפשר שחזר בו בהלכות    ובנר  הגאוןוכתב בשו"ת דברי נחמיה, שכך נהג  

ישר בעיניו ללכ ולא היה המנהג  וכתב כמו בימת בשבת  אבלות,  אטש,  ממונק  ןוהגא  י החול. 

ן.  בגדי שבת ושטריימל בשבת חזוושים בדורות שלפנינו ללבוש  ו הקדתינו ברבותינו ואו  פה נהג י

שבת בשבתות אלו כמנהג    יגדב   ללבושוכן כתב בשו"ת דברי יציב: היום הוכשר הדור שנהגו  

לשנות   נהגו  לא  וגם  והגר"א,  צבי  החכם  וכדעת  בפיוטהניגוניהספרדים,  ו  ם  דודי,  כן  לכה 

 , קנו(יג)רון. טרת חזפהב

 

 טרה. הפ .ת תפילות שב

ענו כל הקהל יחדיו  , בניגון ובנעימה קדושה, ויגם בשבת חזון מתפללים בשמחה

שבתות   בכל  כנהוג  ותודה  רינה  מחזיקים   לאו  השנה.בקול  שעדיין  כאותם 

ובכיה, או שקורא לומר קטעים מסוימים בקול קינה  הפטרה ים את ה במנהגם 

עונג שבת, מצות  ים  לטא בידם שמבהיעבירה  סקים שבו הפו כת ה, וניגון של קינ ב

 )קנד( שבת כלל וכלל. נהגם, כי אין זה כבודה של הומצוה רבה לבטל מ 
 

כמה קטעי    לומר  שלפני תשעה באב   בשבתות   הגונ  יש:  (מה תר  סימן  ג  )חלק שאלו את הרדב"ז  

דרך על  לא?    עושים  ם ה  יפה   ם הא  לחורבן,  וזכר  קינה   תפילה  למי    כוחו   ר שיי  ה: תשובאו 

  ובכיה   צעקה   ל"חז  חיקורה  וכמה  במצרים,  זה  מנהג   נתבטל  רב כ   לאל  ושבח.  זה  דבר  יבטלש

שכן   בשבת,   לעורר  כדי   בן רוחה  כירולהז  פרהסיא   של   דברים   שהם   קינות  דברי  לומר   וכל 

  אפילו   שלחנו  לע  מעלה  תשעה באב בשבת,   חל   שאם   אמרו  בשר  אכילת   לענין  הבכיה. והלא 

  הכל   אלא   בשבת  עיצבון  אלו  גה אד  שום  להראות  ראוי  אין  דבר,  סוף.  המלךשלמה    כסעודת

ידי   שלא  ובלבד  עושה,  הוא   יפה   זה,  מנהג   לבטל   שיוכל   י מו  בשמחה,    לך   שאין   מחלוקת,   על 

מנהג של    שהוא   שנהגו, כיון  למה שאנו מבטלים המנהג   ואין לחוש  המחלוקת.  ניבפ  מדעו  דבר

  פי על    ה הי  ואפילו  לו,  ים ששחו  אין   לעולם  ,להקל  אם המנהג   א:"הריטב  מו שכתבכ  איסור,

  לנו  שאין  ההם, בימים  יהיה  אשר הוראה בעל לחכם  איסור דצ  בו  שנראה כל שבעולם, גדולים

 . ע"כ בימינו. שיהיה  השופט  אלא
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על  כו להתאבל  חז"ל  התירו  שלא  בשבת,  הקינות  לנגן  שאסור  הלוי,  אהרן  זקן  בשו"ת  תב 

המפקד   ר שערובספ  עונג שבת.  ות בטל מצידו שמהיא ב  הרעבי כל העושה כן,בשבת, ורושלים  י

קהיל איזה  שראה  הכתב,  את  שקוראים  תוניס  בעיר  בניגון  ות  באב  תשעה  שלפני  הפטרות 

גון וצער, ואין זה מנהג נכון, שאין לעורר יגון בשבת בכל  ים  ריומעורהקינות בקול נהי ובכי  

ומ שיהיה,  ואופן  לבטצד  מנהגםצוה  בשו"ת ל  וכתב  רהושע  י  עמק   .  יהושלגאון    מאמאן ע  בי 

ה, כבר בוטל  לקרוא את ההפטרה במנגינת איכה שנהגו איזה קהילות במרוקו  בר מ: בדלזצ"

א נהריה  פה  שראיתי  אלא  בעירנו,  זה  מרוקו(הארץ    מי מעחדים  מנהג  אוחזים  )מיוצאי  שעוד   ,

לקול שומעים  ואינם  הזה,  הרע  המנהג  ומצוההחכמים  בידיהם  מנהגם.   ,  הגאון    ב וכת  לבטל 

ששמממונקא הצדע  טש  שהתור  שר  קישהגאון  אמר,  אריה  קול  שו"ת  בעל  שאצל  ה  המנהג 

בשבתות  קינה  האשכנזים  בניגון  דודי  לכה  הפיוט  לומר  המצרים,  בין  הוא שבימי  רע   ג נהמ  , 

ה ביום  לשמוח  שנצטווינו  האמת  בקולו. אך  ישמעו  לא  שהאשכנזים  אלא  כמבעיניו,  ו  שבת, 

"שאומר בתפילה:  שומרבמלכות  ו ישמחים  שבת  ך  עונג"וקי  בוולז  ,וראי  שירות    מר  זמירות 

י חיים ושלום, העיד על הרב ממונקאטש שהיה  ענג בגוף ונפש. גם בספר דרכותשבחות ולהת

רית ומוסף של שבת, והיה מזמר ומשורר בקדושה כמו בשמחת תורה,  חבש ר  ציבו  מתפלל שליח

 )קנה( אב. תשעה ב  גם בשבת שחל בה

 

 

  ת שבב  חל ש תשעה באב 

 בת סעודות ש
ת )בגמרא   ע"ב(ית  נעמסכת  חל תשעה    כט  אפילו אם  דוחים את אמרו:  באב בשבת, 

 עלה  ומעל   למוצאי שבת, ובשבת אוכל ושותה כל צרכו בשלושת הסעודות,  הצום

זו  בשבת  להימנע  אסור  ולכן  מלכותו.  בשעת  המלך  שלמה  כסעודת  שלחנו 

רים ושלו בוגים ברבתענו   יתענג   בהואדרושתיית יין,  ודגים,  עופות    מאכילת בשר,

לות  וחדוה, כי אסור לערב את אב  כן, ישיר זמירות שבת בשמחה  וכמו  ים.גדו

בש והנמנע מאכילת  וכלל.  כלל  שבת  של  ושתהחורבן בשמחה  ין מחמת ית  ייר 

 )רסג( האבלות על החורבן, כתב המגן אברהם "עבירה היא בידו".

 

 שלישית סעודה 

לאכו הראוי  מן  בס אין  זו  עול  מנהגי  דה  בשביל  שאילותבאעדשים  מראים ,  ן 

 קר. אבלות בשבת כלל ועי 

 

 ה סיום הסעודזמן 
, ישימו לב לסיים את הסעודה השלישית כמה בשבת זו שהיא ערב תשעה באב

 )רסו(חמה. ה ת יעדם שקדקות קו

 

 מנהג טעות 
ינו א  ,הלכהכלא נהג  טעה ובין שהלא לאכול בשר בשבת זו, ועתה  שמי שנהג  

 )רסד( . ועיקר  לכלהגו על מנ תרהך הצרי
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   ערב תשעה באב 

 יודוי
שנאמר  שת "מועד",  נקרא  באב  א  )איכעה  "טו(ה  חו ָרי :  ב ַ ֹר  ב  ִלׁשְ ד  מֹועֵּ ָעַלי   ". ָקָרא 

כך אין אומרים בו ל  ,יוחדמב   גדול  מועדלהפוך אותו ליום    הב" והואיל ועתיד הק

אבגם  ו  וידוי. באב,  תשעה  ערב  של  וידמנחה  אומרים  ככדי,  יוין  שאין  ן  יום  ל 

ה באב במוצאי . והוא הדין כשחל תשעומריםן איאמנחה שלפניו,  שגם בידוי,  ום  אומרי

 רנב( . א"נט ס, תקסי"בסימן תקנב )ן אומרים "צדקתך" בתפילת מנחה של שבת. שבת, אי

 

 לימוד תורה 

:  תהלים יט ט()  אמרמשום שנלא אסרו חז"ל ללמוד תורה אלא בתשעה באב עצמו,  

י  ו  ק  פ ִ " לֵּב  ,ִריםְישָׁ   ה'דֵּ י  חֵּ מ ְ ב"  ְמש ַ והלכבאעה  שת]ולכן  החורבן  בענייני  רק  לומד  ות  ב 

ל כ  לומד  , אבל בערב תשעה באב בין שחל בחול ובין שחל בשבת,אבלות כדלהלן[

 )רמח( . דם תורה כהרגלו כל היום עד שקיעת החמה א
 

  יום, מחצות ה  בשבתל  חן שבין שחל בחול וביאב  תשעה ב  יש נהגו שלא ללמוד תורה בערב

נמצא  לימודו, וגם לאחר שסיים את  מודו  בלי  ר כיון שדרך האדם להמשיך להרהוטעמם בזה,  

רק  שנכנ לומדים  ולכן  כשהוא שמח,  באב  וס לתשעה  שמותר  ת  ובלא   הלכותבענייני החורבן 

הגם  הוג במנזה: חלילה לי לנ  םכבר כתב המהרש"ל על מנהג   ללמוד בהם בתשעה באב. אך

שעה  ערב תה בת עחומרה יתירה היא, שהרי  ב,ר"א כת ב. והג שעה באת בערבורה וד תללמ שלא

אב כרחיצה וסיכה, ולמה ננהוג "חומרה" זו שלא  האסור בתשעה בנוהג שום דבר  באב אינו  

יי אדם כתב שחומרה בעלמא היא. ובספר מאמר מרדכי כתב: הוראה זו  חה  גםורה.  ללמוד ת

בע היא  ואתמוהה  לחושיני,  לש  ואף  אלו,רים  לדב  ין  באפשר  בתשעה  המדברים  למוד  ותרים 

רואות לכמה תלמידי  פץ, ועינינו הבמקום שלבו ח  אדם לומד אלא   א אין הל  ם ובאב, מכל מק

בדבר התורה  בלימוד  המתרשלים  המחכמים  להם    ם ריותים  הוא  שצער  משום  באב,  בתשעה 

  ב תשעה ערוד בללמ  התיר תי ל זו, ודעלסברא    ללמוד דבר שאינם רגילים בו, ולכן אינני חושש 

כיון שלא ה חופילו ב באב א ובפחומר  כרהזול עד השקיעה,  זו בש"ס  וכן אנה  נוהג  וסקים.  י 

כתב ללמוד   בזה  וכיוצא  ע"כ.  בחול.  אפילו  באב  תשעה  בערב  ומה  ל השך  בערו  תורה  חן: 

אנ שהרי  טענה,  אינה  באב,  בתשעה  המותרים  בדברים  ללמוד  שיכול  רואים שאומרים    ו 

שהבמציאו מלמפסית  עאינו    הרגיל,ו  ימודק  המקיודלומד  על  לסמוך  יש  ולכן  ביל.  שביל  ם 

ע תורה.  בעביטול  והגאון  ת"כ.  יאיר  חוות  אינם  ל  שבצנעה  דברים  שאפילו  הרמ"א  על  מה 

למה לא ילמדו תורה כהרגלם, ומנהג זה מנהג בטלנים הוא. גם  ו,  אבשעה ב נוהגים בערב ת

הג זה בשם  מנשכתבו  , ומה  ור כתבא  אוריפר מובס  כן.  ן לנהוג אין נכוהגאון יעב"ץ כתב ש

וכן דעת עוד רבים  תלמיד. , והיא תוספת  בה, אינו מפיוהרי"ל על התשו ימת מחת  ןימהרי"ל, כל שא

הרת המים, גינת ורדים, מהר"א  , אמרי שפר, מרן החיד"א, טהלכה שיב  מ,  שישורת  מהפוסקים: מהר"ם מלובלין, ת

ובביאור    ח(" ק )סימן תקנג ס המשנה ברורה    אה דעת וכן נרועוד.  ד  י חמ, שדחוריחסד  חיים ו  לאברהם,ששון, זכור  

הגאון רבי   . שם  הלכה  חויתה ה  וכתב  ישנה, בודאי שיש להתיר  רחמים  כהן, שכיון שזו אבלות 

 )רמט( ום, וכן המנהג פשוט ואין פוצה פה ומצפצף. יה  כלתורה ללמוד 

 

 שיעור תורה 
 ה צורך השעה. שזתשעה באב  הלכותדבר בלהנכון  ,הנאמר לרביםה ור ור תעבשי
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 טיול

חל  לו אם  , ואפיאשות רוא לשחוק וקלשלא יב  אב, כדיב  ט'אסור לטייל בערב  

 ה רכד( )שלג. ת" . ת, לא יטייל בשבתאי שבלמוצ באב בשבת שדוחים את התענית ט'

 

 נעליים 

ל לו  מותר  באב,  לתשעה  וכיוצא  גומי  נעלי  לו  שאין  חדשות,  ילינעקנות  מי  ם 

 )ת"ה קמט( עה באב. עט זמן קודם תשתדל לנועלם מ ויש

 

 

 תסעודה המפסק   

 סעודה המפסקת רת הגד

שאוכלי חרוהא   ודההסע  בערב תשנה  היום  ם  חצות  לאחר  בת  צו]ח עה באב    -בערך 

שבה מפסיקים מלאכול עוד   -ת"  היא "סעודה המפסק  קודם תחילת הצום,  [12:45

הצום. לפני  ס  סעודה  סע  דהעואבל  קודם  אפילושאוכל  זו,  חצות,   ודה  לאחר 

 ( אס" נב ן תק )סימדלהלן.  הדינים כל פרטיאינה סעודה המפסקת, ואין שייכים בה 

 

 ונים הקדמ הנהגת

 , רבי אלעאין  יהודה ב  כך היה מנהגו של רבי  רו:אמ  ( "א)ל עבגמרא מסכת תענית  

באב   תשעה  חרבה    םמביאיהיו  ערב  פת  תנור  ן  בי  שביוו  ,במלח  ]יבשה[לו 

  ומה כמי וד ,של מים ]כלי[ושותה עליה קיתון  ,ואוכל מקום הגחלים והאפר[]לכיריים 

ם נישוראה   "חסידים  :ט(  הלכהענית פרק ה  ות ת )הלכ"ם  הרמב  תב ן ככו  . וטל לפניושמתו מ

 פת חרבה במלחלאדם לבדו  לו    םמביאיהיו  ערב תשעה באב    כך היה מנהגם:

במים, תנו  ויושב  ושורה  לכיבין  ואוכלריר  מיםעליה    ושותה  ה,ים  של   קיתון 

ובכיה ושממון  מוטל  בדאגה  שמתו  רא.  לפניו  כמי  לחכמוכזה  או וי  לעשות  ים 

עדשים,  שיל שלתבו ילערב תשעה באב תבשיל, אפ נולא אכל ימינו זה. ומ ל  קרוב

 . עכ"ל. " תאם כן היה בשב אלא

 

 על הארץ

אה הסעודה רשתי  ץ, כדהמנהג לסעוד את סעודה המפסקת כשיושבים על האר

  הלן. אך מבואר לומטעם זה אסרו חכמים לאכול בסעודה זו שני תבשילים, כה ושפלה.  עני

את נעלי   לחלוץ   יךצרן  נס תשעה באב. ולכן גם אינכין לא  רי עדיות, שהבלום אאין הטעם מש 

 )רעג(ור בסעודה זו. הע

 

 נשים
 ( רמ "ה )תגם הנשים שייכות בכל פרטי הדינים שבסעודה המפסקת. 
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 זימון 

חד אלא כל אחד יאכל בפינה אחרת, כדי שלא יתחייבו  שה לאכול ילא ישבו של

 עדר( )מנו. חד, יז י אכלוום אם ישבו וומכל מקזימון. ב

 

 בשר. עוף. 
אנשי ישנם  אם  בשר  שעדלארץ    וץבחם  אף  באכילת  מקילים  ראש יין  לאחר 

אב, מכל   בחודש  לאכול  הדין  מן  אסור  בסעודה המפסקת,  ומקום   א ל  כןשר. 

כלל עוף  בגמרא  יאכלו  ואמרו  ע).  ל  תענית  יין :  ( ב"מסכת  ושותה  בשר  האוכל  כל 

ה ב שסעודה  באבערב  מפסקת  הכליע  ,בתשעה  אומרו  כז)  תוב  לב  "( יחזקאל  ִהי :  ַות ְ

עַ ם  תָ נֹ ֲעוֹ  עוונות]ש",  מֹוָתםצְ ַעל  ו  יהיו  םיהכל  עצמותם  עונשמזומנעל  לקבל  העוונות  ו  ,ים 

 )רנב( .[ (דדוודת צמ) יהםישברו עצמות

 

פרווה    סויה  שניצל נקניק  לחש  -או  ואין  המפסקת,  בסעודה  לאוכלם  וש מותר 

 ו( )רנ ב.לרויים מצוהם ר וי, מאחשרכל בבו שאוכל מא יחשדוש

 

 יין

בנ שמנהג  לעיל  בשבוע  אף שהתבאר  יין  לשתות  באב,  י ספרד  בו תשעה  שחל 

 )רנב( ות יין. תלשר , אסומכל מקום בסעודה המפסקת

 

 שכר

משך דותיו בשרגיל בסעו  סעודה המפסקת. אולם מילכתחילה לא ישתה שכר ב

  ש,רר את תאבונו או שהוא חלעוכדי ל  כיוצא,לבנה וה  כבירה לשתות שכר  השנ

 )רסז( ת. י לשתושאר

 

 שני תבשילים 

  כמים לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, כדי שתראה הסעודה עניה ו חאסר

ת יאכל ביצה מבושלכן, לא יאכל ביצה קשה וביצה רכה, וכן לא    לע  ה.ושפל

 )רנו, רנז( לים. י תבשיבים שנחשהם נשוביצה מטוגנת, 

 

סירים   מפאתלב  צרךוה  אם  -שני  סירים  בשני  אחד  תבשיל  הבית   של  שבני 

אחת   הקשה  ל ביצל ביצים קשות בשני סירים, רשאי לאכומרובים, כגון שביש

 ו( )רנמסיר זה וביצה קשה שניה מסיר זה, שאין זה נחשב שני תבשילים. 

 

מיניםשנ יחד  שהדרך    י  ש:  כגון  -לבשלם  ראורז  גזר גילים  רבים  עם  לבשלו 

צל, או המטוגנת עם בה, וכן ביצה  עם תפוחי אדמ  נים אופוא  עםוצימוקים או  
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בסיר   גזר, בצל, קישואים[  ,המד חי א]תפועם עגבניות ובצל, וכן אם בישל כמה ירקות  

 )רנח( ת. ה המפסק בסעוד אחד, הרי הם נחשבים כתבשיל אחד, ומותר לאוכלם

 

רי  ה ך,כ ו חומוס טחון שמטגנים אותואדמה אתפוחי מולא ב המ בצק  -סמבוסק 

 . דה המפסקתוכלו בסעוומותר לא חד,נחשב כתבשיל אזה 

 

ביצה מבושלת, ואין זה נחשב  כותולתת במותר  - ]בצק מטוגן בשמן עמוק[ְפִריָקֵסיה 

הוא כתפל   בו, הריהמילוי  ובלי    כאוכל שני תבשילים, כיון שדרך אכילתו בכך,

 ט( ועוד. רנהשלחן ך רוע המאורות, שלחן גבוה,  המעילי בספר)רבנו מאיר  ח.י מלבל

 

ביצי  או  מבושלת   -ם  עדשים  ביצה  או  עדשים  של  תבשיל  לאכול  נוהגים  יש 

ם מאכל אבלים. אולם, ברור הדבר שאסור לאכול הש  נית, מפבסעודה המפסק 

 )רס( . יםבשיללאכול שני ת רי אסור שלת, שהצה מבותבשיל של עדשים וגם ביגם 

 

ביצים גים  הנוה  עם  עדשים  לבשל  השנה  עם  אוו  א  כל  גם רז  רשאים    עדשים, 

תבשיל אחד, אולם אם אין ם  להכן, שהרי זה נחשב    פסקת לאכולבסעודה המ

ימות השנה, ועושים כן רק עתה כדי לאכול את שני המינים   ארבשם כן  דרכ

 ס()ר זה. להקל בן ואי שני תבשילים,נחשב כ הרי זה ם,מפני שהם מאכל אבלי

 

הסעודה   לאחר  ביצה או  ם  שיעדהאוכלים    -ביצה  לאכול  ורוצים  אחר  תבשיל 

דקות הראות אבלות על החורבן, ימתינו כמה  מבושלת לאחר ברכת המזון כדי ל

אכלו את הביצה, כי אם יאכלוה מיד לאחר ברכת המזון, הרי הם גורמים יז  וא

 ( סאם. ררני ראק   דמה,)פרי חדש, מזבח א ה. נה צריכאילברכה ש

 

נה עם תבשיל כלל, ולכן מותר לאכול גביכם  ביחשאינם נ  -גבינה, יוגורט, חמאה  

  וכל אש  שבזה נחוכיוצא, ואין  חמאה עם ביצה  ז, או  אטריות, או יוגורט עם אור 

. ת"ה נט )רוכן מותר לאכול כמה ממינים אלו, גבינה וחמאה וכיוצא.  שני תבשילים.  

 לה(ר

 

  עושהו   נואיה  האש קודם שנקפא, חימום זחלב על  ה את  לחמם    שהדרךף  א   ן איש חי כתבהב

כי   טעמותבשיל,  משתנה  ו  אין  ומראהו,  חייםשמו  פירות  כדין  והיגורטי  הלבן  דין  גם  .  לכן 

ר  י הפסטומפסקת, כמפוסטר אינו נקרא תבשיל לענין סעודה  כתב, חלב  ה  ב שוהתעמק    בשו"ת

 . ב טעם בישול, וכן חמאה לא מיקרי תבשילחלורגש בואין מדקים, יין החקותו מלנ אלאאינו 

 

הרי   כתפוחים ועגבניות, אם בשלואף דבר שראוי לאוכלו חי,    -  ל חיהנאכר  דב

כי הטעם שלא אוכלים    ד, ואסור לאכול עמו תבשיל נוסף.חא  ילכתבש  הוא נחשב

יבוי התב שני תבשילים, משום שברי ועשילים  והונג ש כבוד  טובים  ם  תבשילימיני    עושים  רי , 

 ( נטר ד. ב")הראמדבר שנאכל חי, כמו מדבר שלא נאכל חי. 



ה  ע  ב ר י א נ ע ב ת ת  ה ה ו כ ה   ל ד ג א ב  151   |  ו

 

סעודה   ר  ה לקינוח נחשב תבשיל, ואסוכל בסוף הסעודגם תבשיל הנא  -קינוח 

 )רסב( . סעודה המפסקת אם אכל בה קודם לכן תבשיל אחרבו כללאו

 

 דגים
. ס"ב(סימן תקנב  )ערוך    בשלחן  ר כמבוא,  פסקתגים בסעודה המאכול דשלא ל  גנההמ 

גדוליםואולם   בדגים  אלא  המנהג  שליעוש  אין  על  אבלם  מלכים,  דגים   לחן 

 ד()רנג, רנ טנים, מותר לאוכלם. כסרדינים ק קטנים

 

לאכול דג מלוח בסעודה המפסקת, ואינו נחשב כתבשיל. ומותר גם לסחוט    רת ומ

לימון לה  עליו  הואהותו,  א  צלה  ומכל מקום אםטעימו.  כדי  שיל תבנחשב    רי 

 )רנד( אחד, ואסור לאכול עוד תבשיל בסעודה זו. 

 

 יםכבוש
ש  ו כבו]ומה שאמר  וכיוצא, אינם נחשבים כתבשיל.  מלפפון, צנון או זיתים כבושים

ממש.  בכמ כבישול  נחשב  אינו  אך  בבישול,  כמו  ופולט  בולע  לענין שהוא  היינו  רוקח,  )ה ושל, 

השלחן,  ראבי"ה,ה  כזיתים    [ועוד(  השלחן ת  טהר  ערוך  חיים  נאכלים  שאינם  בכבושים  מחמירים  ויש 

 )רנד(יר. יים, אין צורך להחמם וכיוצא שראויים להיאכל חלפפוניבמל אבוחצילים, 

 

ירקות   סלט   -  בחומץסלט  עם  מבושלת  ביצה  המפסקת  בסעודה  לאכול  מותר 

 ()רנה בשילים. כשני ת זה נחשבשאין ירקות המתובל בשמן וחומץ. 

 

 יםיחות ריפ

 )רנח( . ול פירות חיים אפילו כמה מינים בסעודה המפסקתלאכ מותר

 

 מאפה ני ימ
ילה כן מותר לכתחאבל שני מיני מאפה מותר. ל לא אסרו אלא שני מיני תבשיל

עוגה תבשיל אחד עם לחם או עם כמה סוגי לחמים. וכן מותר לאכול    ולאכל

 רנט( . רכט  )ת"ה תענוג.  לא לשם ותר, אךבשביל לשבוע י

 

 . ה. חלבתה. קפ 
ו גיל מי שר  כןכל שמותר לשתות בסעודה המפסקת תה או קפה או חלב חם. 

 )רסח(  לשתות כן לאחר סעודתו.

 

 סעודה המפסקת בשבת 

לע התבאר  שע כבר  צרכו   עהשת  רב יל  כל  ושותה  אוכל  בשבת,  שחל  באב 

ות ירר זמשלישית, וישיבסעודה  ואפילו  תבשילים מיוחדים מינים ממינים שונים,  
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כי אסור לערב את אבלות החורבן בשמחה של שבת כלל. ,  וחדוה  בשמחה  בתש

רבן, כתב המגן אברהם ת בשר ושתיית יין מחמת האבלות על החומאכיל   והנמנע

ובסיום הסעודה יזמנו על היין אם הם שלושה, ואין להיזהר   ".דו יא בי"עבירה ה

את   לסייםב  מו לשירק ידה המפסקת. ויל בסעואמרו לעבשום פרט מהדינים שנ

 )רסג, רסו(הסעודה כמה דקות קודם שקיעת החמה. 

 

 סקת ה המפ דחר סעואכילה א
לאכול  להמשיך  רשאי  המפסקת,  הסעודה  בסיום  המזון  ברכת  שברך  אחר 

ולשתות    עוד, רשאי לאכולולשתות  ל  ואכלשלא  בלבו  חשב  אפילו אם  ו  ת,ולשתו

פן, אף ובכל או  .ות נעתו להשמקבל על עצמ ר בפיו  שלא אמ  לפני השקיעה, כל

שתות, רוצה לצמא ו  יש שהוא, ואחר כך הרגענותקיבל על עצמו בפיו להת  אם

לא    דייןים שע]יקח שלושה אנששאי לעשות התרה על קבלתו בפני שלשה ולשתות.  ר

 עח( )ערה, ר בלו את התענית, ויאמרו לו ג' פעמים: "מותר לך, ואין כאן קבלת תענית"[,ק

 

הכוכבים בשמוקדם    עליו שבת יבל  שקאדם  דין זה דומה, ל צאת  לפני  ורבע  שעה  המנחה,  עות  ]מפלג 

ה מן  ת, דהיינו שאמר "הריני מקבל שבת", ופתאום הוצרך לעשות מלאכה האסורביחידו  יות.[זמנ

מוקדם, על    שאין מי שיעשָה, שהדין הוא שרשאי לעשות התרה על שקיבל את השבת  התורה 

ם: "מותר לך, ואין כאן קבלת  מיג' פע  מרו לות, ויאשב בלו  שעדיין לא ק  ה אנשיםדי שלושי

בל את השבת בציבור, דהיינו שענה "ברוך ה'  ם אם קיה. אולהמלאכ   ל לעשותשבת", ואז יוכ

ול לעשות התרה. וגם כאן, שקיבל על עצמו להתחיל את התענית,  נו יכ", איהמבורך לעולם ועד

 ח()רע ילה לו התרה.דר שמועיותר מנאין קבלתו חמורה 
 

 שלא לצמאוהשותה מים 
צום, מאונו בשלא יגבר צי  ום, כדי מי שאינו צמא, אך שותה הרבה מים לפני הצ 

ועתה  מאחר רונה,אינו מברך על שתיית המים, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אח 

 )סימן רד ס"ז. רעג( אינו נהנה מהם. 

 
 

  דברים האסורים בתשעה באב  

 הצום  ן תחילתזמ

ום. אולם, יפסיק לאכול ולשתות יל הצ ב מתחאתשעה בב  ל ערבשקיעת החמה ש

קודם דקות  יכהשקיעה  כחמש  שלא  כדי  לאחר ,  באיסור  ושתיה  באכילה  של 

 . רסו( יס" סימן תקנבוהרמ"א  ,בס"סימן תקנג  ערוך )מסכת עירובין מא ע"א, שלחן השקיעה. 

 

 חמשה עינויים

אכילה ור באס,  רתהכוכבים שלמחעד צאת  החמה ו  משקיעת   ,כולו  תשעה באב

 יםוים בזה שוכל הדינתשמיש המטה. ווצה, סיכה, נעילת נעלי עור,  תיה, רחיוש

 )שג( בין לאנשים ובין לנשים.
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  אכילה ושתיה 
 

והפטו  החייבים  מדיני  התערים  ועוד[נית  ן  מניקה  יולדת,  מעוברת,  ושאר ]חולה,   ,

 , ואם לאככח וכח וברך או שכגון ששתענית,  פרטים השייכים לאכילה ושתיה ב

 ". לכה ה"שער ההתבאר לעיל בתחילת   תענית וכיוצא בהם, הכלב מותרת  טעימה

 

 י צום""ַקל ִ 
 נו(ר  ם עמ'נוראי)חזו"ע ימים  .דור להקלת הצום המצטער בתענית, רשאי לבלוע כ

 

  רחיצה 

 רחיצה של תענוג 
הושיט אצבעו אפילו לגופו, ום, ואפילו מקצת  או קריחמים    םאסור לרחוץ במי

ו סא  במים מקור.  לא  מכל  ידיו אסום  אם  אבל  תענוג  של  רחיצה  אלא  רו 

בעפרמלוכלכ  או  מהוכדו  ות  שאי,  כיון  לרחצם,  מותר  מחוטמו,  דם  זושנטף   ן 

 )רצ( רחיצה של תענוג.

 

 לאחר בית הכסא ידים רחיצת

. " ראשר יצ"ברך  מ ו  יוידיו עד סוף קשרי אצבעותשוטף את  בית הכסא,  יוצא מה

שיש בו לכלוך. ופשוט שאם נצרך   מקוםכל    וץר לרחתמוות,  אם ידיו מלוכלכו

 ., כי זהו עיקר הניקיון ו בכל ימות השנהבמים כמ  קנחלשחייב    לנקביו גדולים,
בונים, יקנח בניירות לחים. ואם אין  . ואם אין לו מג בוניםח במג ואמנם, אם אין לו מים, יקנ

  הלכהב   רת "סדר היוםכמבואר בחובו.  היטבלנקות היטב    ויקפיד  ייר יבששום אפשרות כזו, יקנח בנ

 יא()חזו"ע ימים נוראים ש ובאגדה". 
 

 קר ילת ידים בבו נט

ם על  מי  ששופך]דהיינו    שלוש פעמים לסירוגיןידיו בכלי  ל  נוטקם משנתו בבוקר,  ה

ך  ברמו, ו , עד סוף קשרי אצבעותייד ימין ואחר כך על יד שמאל, וחוזר כך שלוש פעמים[

הראוי היה גם בתשעה באב ויום הכיפורים  ף שמן  ים, ואמקובלהו  וכתב  "על נטילת ידים".

דרכו בכל השנה, מכל מקום מאחר וביום הכיפורים אין הסטרא  ד סוף הפרק כידיו ע  ליטול

שולט לכאחרא  די  ת,  שלה  ן  היום  שכל  באב  ובתשעה  האצבעות,  קשרי  סוף  עד  ליטול  לנו 

 צג, שסא(ר ,רצ)ו. עה מועטת שכזל רוח רמקפדת עבעוונותינו, אינה 

 

 ת פנים בבוקר שטיפ

יולא ירחץ פניו במים בבוקר,   ניו, מותר לרחוץ את יד עי  לעלוף  ש לו לפאם 

בלבד לתענו המקום המלוכלך  רחיצה  זו  שאין  כיון  אלא,  בלבד לניק  ג  )סימן   .יון 

 תקנד סי"א. רצג, שסא( 
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 איסטניס
, מותר  וקרבבו  פני  אתאינו רוחץ  עליו כשמיושבת  מי שהוא איסטניס ואין דעתו  

 )רמח(  . ם להקל בתשעה באבומודי ,פורכייום ב זה מחמירים ב ,ובני אשכנז. צםלו לרח

 

 ת פנים לכלהשטיפ

בתוך שלושים   היאבתשעה באב  , כיון שוהלאהתמוז  ' בטכלה שנישאת מתאריך  

  ה.שלא תתגנה על בעלדי  במים, כ  לרחוץ פניהחכמים  לה    התירוחתונה,  ליום  
 נח(תריג ס"י. ת"ה רמן )סי

 

 כהניםברכת נטילת ידים ל

, ידיו עד סוף הפרק כדרכו בכל השנהאת  , נוטלכהנים ן לברכתלדוכ כהן העולה 

 )רצ( .שכך היו נוטלים הכהנים בבית המקדש  מצוה,כיון שאין זו אלא רחיצה של 

 

ידיהם לברכת כהנים, לכתחילה צריך הבכל השנה כ   י לושנוטלים הכהנים את 

ר  אר בזוהכמבו,  ידיונוטל הלוי בעצמו את  וקודם לכן  ם,  ה ידית המים על  אלשפוך  

ערוך  ובשל  הקדוש ס"ו(חן  קכח  קשרי   .)סימן  עד  ידיו  את  הלוי  נוטל  באב  ובתשעה 

 )רצב( ו. בעותיאצ

 

 נטילת ידים לסעודה 
לה או יולדת או ילדים קטנים, וכן שלושת בעלי ברית  הפטורים מן הצום כגון חו

עד    הםידיים  נוטלקודם שאוכלים פת,  וי,  ול בתשעה באב דחהם לאכלתר  שהו

 )רצב( יון שאין זו רחיצה לתענוג אלא לשם מצוה. , כהשנהבכל  מופרק כסוף ה

 

 רחיצה לרפואה
הדהבא   עייפמן  ורגליו  לר  ותרך  מותר  הדרך,  טורח  אפילו  מחמת  במים  וחצם 

 . רצד( סעיף יד דמן תקנ יס) . תענוג אלא לרפואה לחזקםמטרתו לשאין כיון  חמים,

 

 מקוה 

ב טהרה  במקוה  לטבול  באבאסור  א  ,כלל  תשעה  אשה,  בין  בין  ותדחה  יש 

 )סימן תקנד ס"ח(  הטבילה למוצאי תשעה באב.

 

 שטיפת פירות
לכן, או   ץ מאכלים במים, כגון שנותן לבנו קטן תפוח ורוחצו קודםלרחו  מותר

הצום,   למוצאי  שמבשלם  קודם  המאכלים  את  ח  ן ואישרוחץ  איסור בזה  שש 

 )רצד( בידיו, כיון שאין רחיצה זו לתענוג. רחיצה 
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 סיכה 

 מן, קרם ש
לתענוג, אבל אם   , ואפילו מקצת גופותשעה באבבאו בקרם  לסוך בשמן    אסור

 רצד( )סימן תקנד סט"ו.   .להעביר את הלכלוך או לרפואה, מותר שביל ב

 

 מי בושם, דאודורנט 
הגוף, על  טוב  ריח  להתיז  הזיעה  להעבי  יכד  מותר  ריח  את  אם רצה()ר  אבל   .

 מן תקנט ס"ז. שלט( ימן תקנו, סי)ססור. מטרתו להתענג על הריח הטוב, א

 

 נעילת הסנדל 

 זמן החלפת הנעליים 
 )שלד( יסיר את נעלי העור וינעל נעלי בד וכיוצא. החמה קודם שקיעת 

 

 עור. ספורט. גומי.  נעלי
]שאינן  רט  נעלי ספו, אבל  לבדב  עור  ל ם שייאו נעל  יםלנעול סנדלחכמים    ואסר

 )רצה, רצט( .לןמותר לנוע, ן יותרשנוחים הף , אבד ושאר מיניםאו גומי או  מעור[

 

 דמוי עור 
שאינ עשונעליים  עור  ן  לנעלי  דומות  אבל  מעור  ו]סקיי[יות  לנועלן,  מותר  אין , 

עים שהן רק ד ויודומא  לחשוש שיחשדו בו שנועל נעלי עור, מאחר שהן נפוצות

 )רצט(אמרום חז"ל. נו שלא נו לחדש גזרות חדשות מדעת דמוי עור. מה גם שאין ל

 

 נעלי אצבע 
כי ן.  , מותר לנועלגלאת הרלמעלה, כדי לאחוז    רצועה של עור  ןנעלי עץ שיש לה

אבל נעלי עץ .  ק שהרגל תאחז בו ולא תצא מהנעלאין העור בא להגן על הרגל, אלא ר

 )שא( א להגן על הרגל. מאחר והעור בת הרגל, אסור לנועלן, חופה אהור ועליהן ע

 

 ורית של עכר
ד על כרית או בגד של עור, ואין בזה חשש איסור של נעילת נעלי  מותר לעמו

דרך גאווה, אבל על  כרית או מזרן, שזהו  מקום בתפילת העמידה, לא יעמוד על  ומכל  עור.  

 )רצו( ובאגדה".  לכה היום ב ה דר וכמבואר בחוברת "ס שטיח עבה, מותר.

 

 קטנים 
שהחמירו   )יומא עח ע"ב(מוד  מה שאמרו בתל]ו  עור.טנים מותרים בנעילת נעלי  ילדים ק
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הו בזמנם שהיו רגילים ללכת יחפים במשך השנה,  ור, ז כיפור שלא ינעלו נעלי עעל הקטנים ב

י לא  רגילים  לכן  הכי  בלאו  שהרי  נעליים,  נעליים.הם  נעילם  בלי  שירדה  היום    לאב  ללכת 

ם, מאחר ומצויים אולו  הם.[ירו עלייחפים, לא החמולכים  לא החולשה לעולם, ואף הילדים  

 )שא(נעילו להם מהן. וב שילרוב נעליים שאינן של עור או נעלי בית וכיוצא, ט

 

 חולה
 נעלי עור.   ים בנעילתמותרשפטורים מלצום,    יום   יולדת בתוך שלושיםאו    חולה

 שיט. ת"ה רסא( )חזו"ע ימים נוראיםליים אחרות, ינעלו אותן. להם נע יש אולם אם

 

 השינ 

 ותיו מיעוט בהנא

על מזרן  ימעט בכבודו ובהנאותיו לצער עצמו בשינה, על כן טוב להניח את ה 

  מיעקב אבינו שנאמר:   זהרמז ל]ו   .אבן תחת ראשם  נותניםיש  ו  ולישון עליו כך.  הארץ

  , שראה ברוח הקודש את בית המקדש, שנאמר: "מה שותיו"אמר  "ויקח מאבני 'המקום' וישם 

ואם רגיל לשכב על שני כרים, ישכב על ורבן.[  ראה גם את החהזה", ונורא 'המקום'  

ה"ר שמואל    )תוספות,בל מי שחלש, אינו חייב בכל זה.  ול, אכר אחד. וכל זה למי שיכ

 ס"ב(  ה תקנ , סימן בית יוסף, גאוניםה  ,מרדכיהגהות    ,כל בו, ויר"אמא
 

המיטה   וכן  -תשמיש  בל אחת. א  לא ישנו במיטה  אסורים בני הזוג בתשמיש, 

  ., אלא אם איננה טהורה, שבלאו הכי אסור דיני הרחקותנהוג בכל ל םכיצריאין 
 , שו()דש

 

בשבת   שחל  באב  ו  -תשעה  נוהגים בשבת  דוחים את התענית ליום ראשון,  אין 

ואפי הנ"ל,  העינויים  מחמשת  עינוי  שדלו  שום  המכתבצנעה  ברים  , טהישמיש 

הגאונים  מותר. הרשכן פסקו:  הרוקח,  נו מאיר המעי ב"א, רב , הרמב"ן,  לי בספר המאורות, מהר"ם מרוטנבורג, 

ך ועוד רבים מהאחרונים.  רבנו אביגדור הכהן צדק, שבולי הלקט, המאירי, שלחן ערוביל, ריקאנטי, רבנו יצחק מקור

נוהגים העולם. וכתב הבאר משה שטרן, מאחר    ר, וכןילהתוכתב הרא"ש שכן משמע בתוספתא  

פסוקה    הלכההגי ארץ ישראל כתב להתיר, בודאי שו בבקיאות מנדומה ל  ן החיד"א שאיןומר

  ת ראיו  במדרשים  יאיר כתב: מצאתי   חוות   ת " וסף להתיר. ובשובית י לבני ארץ ישראל כמרן ה

  מלהאריך   המצע  רוקצ  ר,בהמד  אנשי  מתים  היו  לא  בשבת,   תשעה באב  שחל  שביום  ברורות

שכתב התוספות  משמעות  וכן  שבכל כאן.  ת  ו,  קבריהם,חופרים    היו  באב   שעה ליל    וזהו   את 

  הקב"ה  להם  אמר ס"בש אמרו ן וכ ת. שב דוחה ואינו הקבר לחפור אסור בשבת  כי בחול,  דוקא

אה  בא ור והנה  באב, בתשעה  לדורות בכיה  לכם  קובע  אני ייכםח חינם,  של  בכיה בכיתם   אתם

שמחים  ואדרבה  אבלות כלל,    וב   נוהגים   הלא אין   בשבת,   שחל  באב   בתשעה   ם נוהג ה העולמ

ם  דברי   ולכן כשחל בשבת, אף   .בחול  היה חל   באב   כשתשעה   מתים אלא  היו   שלא  בוארבו. ומ

 שבצנעה אין נוהגים בו. עכ"ד.

 

זדמנה ליל טבילה בליל האם  חמיר בתשמיש בשבת. אולם  בני אשכנז נוהגים לה 
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רוב ככל גאוני אשכנז,   )כן פסקווכן המנהג.  ולא יחמירו כלל,  ר בהחלט,  בר מותדה  ,שבת

דרך  השל"ה,  ומהם:   ישעהיעב"ץ,  בגדי  אבן,  טורי  ארבעה  יחזקאל,  כנסת  סופר,  החתם  אדם,  חיי  כבוהחיים,  ד , 

וכתב הכתב סופר:    ברי מנחם כשר, ציץ אליעזר ועוד.(חכמים לרבי יהודה לייב, ערוך השולחן, משנה ברורה, ד

לא  הנ"ל, אתשמיש בשבת נגד כל הראשונים  כאור זרוע שאוסר הלכהדין אין עיקר המר ומאח

בי  און רדו נהגו לאסור, אז כשחל ליל טבילה בליל שבת, אין להחמיר. והוסיף הג שמפני כבו

ל לילה אחד מפריה ורביה. ואף שהאליה  ידידיה טיאה וייל: והלא יהושע בן נון נענש על שביט

כי מעיקר הדין הדבר מותר,    שאסר, כל דברו אינו שווה לי,  מברונא  ר"י רבה הביא דברי מה

לאסור, ואין להוסיף להחמיר גם בטבילה שחלה בשבת. וכן דעת מר    חומרה נוהגים ק מפני  ור

נוהגים להחמיר כדעת  בעל קרבן נתנאל. ע"כ. ובספר מעשה בצלאל כתב: אף שאנו  גאון אבי ה

סעודת    ורה דעה שלצורך הפסד מרובה או ערוך י  לחן הרמ"א, אבל מצאנו בהרבה מקומות בש

 )דש( . כ"ה לא גרע מהפסד מרובה. עאף טבילת מצו ילים, ושבת סומכים על דעת המק 

 

  תלמוד תורה 

 ד למולה מצו
פ)תלמוד תורה שישנה בכל השנה, ישנה גם בתשעה באב,  מצות   צבי, כן  החכם  סקו 

ה כהוגן, אלא שהלומד תור  (מד, דברי יציב ועוד. השדי ח   נר, מנוחה וקדושה, רבי חיים פלאג'י, ערוך ל 

משמחת   לבהתורה  שנאמאת  "ו,  ו דֵּ ר:  ק  לֵּב   ה'י  פ ִ י  חֵּ מ ְ ְמש ַ ִרים  נאמר: ",  ְיׁשָ וכן 

ָרב " ז  ַ ו ִמפ  ָהב  ִמז ָ ֱחָמִדים  צו ִפים  ,ַהנ ֶ ְוֹנֶפת  ַבׁש  ִמד ְ שכותב  ".  ו ְמתו ִקים  אור וכמו 

יא)החיים הקדוש   כו  "(דברים  אדם מרגישי  אם:  בני  טו    םהיו  וערבות  ב במתיקות 

כסף וזהב   א עולםומל הםא יחשב בעיניול ,משתגעים ומתלהטים אחריה היו ,רההתו

באב הוא זמן   תשעהש  כיון". וכי התורה כוללת כל הטובות שבעולם  ,למאומה

התירו  לא  לכן  שמחה,  של  זמן  ולא  המקדש  בית  חורבן  על  להתאבל  מיוחד 

 )שיג( מוד תורה אלא בדברים שאינם משמחים, כדלהלן.ים ללחכמ 

 

בני אדם    כתב קצת  הנה שמעתי  טל:  אגלי  לספרו  בהקדמה  מסוכטשוב  אברהם  רבי  הגאון 

ופוסקים ומחדש חידושים  טו עים מדרך השכל בענין לימוד התורה, ואומרים כי הלומד ש"ס 

היה לומד בפשטות רק לשם   זו תורה לשמה כל כך כמו שאם  בלימודו, אין  ומתענג  ושמח 

עיקר מצות לימוד  חד. ובאמת שזו טעות גדולה, ואדרבה  מצוה ולא היה לו מהלימוד תענוג מיו

ומת ושמח  להיות שש  בלימודו,  תורה,  ונעשה דבוק בתורה  ענג  שאז דברי תורה נבלעים בדמו, 

אנו   וכן  יום  ים מבקשהקדושה.  ערביתבתפיל  כל  תורתך   : ת  תלמוד  בדברי  ונעלוז  "ונשמח 

יצר הטוב שבאדם מתגדל יותר ויותר  ואמרו בזוהר הקדוש, שה  ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד". 

ון לאחד מרבותינו הראשונים רבנו אברהם מן  . וזכה לכומתוך השמחה שבעשיית המצוות. ע"כ

ידיעת האמת, ולהתענג וליהנות במדע לשמח היא ב  עיקר מצות הלימודשכתב:    )נדרים מח ע"א(ההר  

ושכלו,   לב  ה'פקודי  "  שנאמרלבבו  משמחי  אסור  לכן  ו  ,"ישרים  ובנביאים   אלקרו אבל  בתורה 

היא ההנאה והתענוג במה שמשיג   הומצהשעיקר    ,לבו על כרחו  את  ובכתובים, מפני שהם משמחים

 עי"ש.  .על כרחו מגעת לו הנאהו ,ומבין בלימודו

 

ל: "נקודה  "כותב על מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק  (117)עמוד  בספר "מלך ביופיו"  ו

רתנו הקדושה, ניתן לעמוד על כך, כי לא פעם מוחה הרב כף אל כף  נוספת לגודל אהבתו לתו
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ופוצח בשירה לאל נורא עלילה, מרוב שמחת התורה שאופפת אותו, ובפרט עת    תוך כדי לימוד,

ב  דבר  לחדש  בידו  עולה  הראשונים    הלכה אשר  ברבותינו  לדבריו  וסמך  מקור  כשמוצא  או 

על אימרה אחת של    -שש אנכי על אמרתך"  והאחרונים. הוא שאמר דוד המלך עליו השלום: "

ה פורצת ומתעצמת בכל כולו, כאדם המוצא הון  "כמוצא שלל רב", השמח   -תורה שאני מבין  

יצחק יוסף שליט"א    נוהגאון רבהראשון לציון והרב הראשי לישראל  עתק. ע"כ. ובמכתב לבנו  

ביות  50-כלפני   "אבקשך  הדברים:  בין  כתב  הישיבה,  בכתלי  כששהה  תשבית  שנה  שלא  ר 

 שמחתך בתורה, שבשעה שתראה פירי פירות ממה שעשית, תשמח ותגיל".

 

 רים שאינם משמחים דב

סוף המסכת, ששם מדובר    א' עד  דעמו ט  ד קטן מדף י"מותר ללמוד במסכת מוע

יטין מדף נ"ה סוף עמוד ב' עד דף סכת געל ענייני אבלות. וכן מותר ללמוד במ

ב מדובר  ששם  א',  עמוד  סוף  וכן  נ"ח  החורבן.  בספרים מותר  ענייני  ללמוד 

יוב ונבואות החורבן שבספר ירמיה העוסקים בהלכות אבלות, או בספרי איכה, א

מדר ורקעם  חז"ל,  פסו   דלגי   שי  שייכים את  שאינם  המדרשים  ואת  הנחמה  קי 

 ובאגדה".  הלכהוברת "האבלות בוד בחללמ  ועצה טובהלחורבן. 
 

רק ידלג על יל, ור האגדה" המובא לעפשוט שמותר ללמוד בתשעה באב ב"שע

בענייני העוסק  עמי",  נחמו  "נחמו  חמישי  ותחיית    פרק  המשיח  ביאת  נחמה, 

 אמן.  ,ינוימלהם במהרה ב המתים, שנזכה

 

 לימוד מוסר
, שלימוד זה אינו דרכנוה ולהטיב  תשובלמותר ללמוד בספרי מוסר המעוררים  

ב ילמד  לא  אבל  מעניןמשמח.  המסתעפים  מוסר  ומבאלענין  ספרי  את ים  ר, 

ברי  המאירי: ויראה לי שלא נאסרו דתב  כן כ  פסוקים בדברים המביאים לידי שמחה.ה

לא    , , אבל לעיין בספרים המעוררים לבו של אדם לתשובההרסמוד וג יך לדרלאבל אלא    רהתו

 )שטז(  וכן כתבו עוד רבים מהפוסקים. א עוד אלא שראוי לעשות כן. ר, ולנאס
 

 חק לישראל 

חיד"א ז"ל, ללמוד בכל יום בספר "חק לישראל" שתקנו רבנו האר"י והל  ודבר גד

כתובים, משנה, גמרא, זוהר,    ביאים,נה,  ור]תעות התורה  כדי שילמד בכל יום מכל מקצו

הו ככל לימוד תורה שאסור ביום זה, ילמד  אבל בתשעה באב לא  ומוסר[,  הלכה 

שלפניו או במוצאי תשעה ב ביום  לרגילים ו  אב.וישלים את הלימוד  הוא הדין 

 )שט( צא, שישלימו קביעותם בזמן אחר. לקרוא מעמדות או י"ח פרקי משנה וכיו

 

 הילים ת

ילים בתשעה באב, ומכל מקום אם קורא בדרך תפילה קרא תהילא  ה  לכתחיל 

חולה, מותר. וכמו כן, אם אינו בקי ללמוד בדברים המותרים פואת  ותחנונים לר

 )שיא( כדי שלא יתבטל לגמרי מלימוד תורה.  ם,יליבתשעה באב, רשאי לקרוא תה
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 לימוד יסודי
לעיל ששמה   ללמודכתבנו  בהבנה היטב לומד  אף ש  הוא ות  להלכות אב  מותר 

  כליהם. וכן יוסף, שלחן ערוך ונושאי  והלאה, בית    ה "טור יורה דעה מסימן של]עם המקורות  

מד בינו  לישובלבד    ,[ניםחרווהא   שונים הראעד סוף המסכת, עם  ת מועד קטן מדף יט  כסמב

עם    ההלכ בונותן  שכאשר נושא  שכיון    ,שלחן גבוהמבואר בכ  עם אחרים. ולא  לבין עצמו  

א אבלות  חזו"ע  )  .דולהג שמחה    נהיש  , הזה לז  שואלים ומשיביםפלפלים והם מו   אחר  כם למיד חת

 ב קפא, קפו( א. 

 

 ק עיון עמו

 ריםבספ  ושחיפ ב  תרבו ולה,  תורה  חידושי  לחדש  הטרבמ   עמוק  ללמוד בעיון  ןיא

. אבל עם אחרים כמו בלומד    שמחה  לידי  בא  כי בכך,  בדבריהם  ולתת  ולשאת

הרי   ,, ואגב חידש חידושבו  איזה דין והוצרך לעייןב  תקשהה  ימודולאם בדרך  

 ( טשצילקו"י  . ב קפד אבלות  "ע וחז) מותר.  זה

 

היטב  הדברים  את  שמעיין להבין    , דהיינויסודי  לימוד  . א  :עיוןב   לימוד  שני אופנים של   ישנם

לנסות  רות  סב  סוברעמוק ועיון    ב.ב ובאבל.  שעה בא זה מותר בתהרי  ,  ונימוקם  טעמם  ,היטב

כי    .אסור  זה הרי  ,  דושיםיחחדש  וכה לזכך  , וממקום למקוםדברים הסותרים  ו  שיותישב קולי

כזה,   מה    .ותריבהשמחה    תתגברמבלימוד  היטב  בדוד  אמר  ש ומרגיש  ישראל    :תהליםמלך 

ו  " ק  י  פ ִ י לֵּב  ה'דֵּ חֵּ מ ְ ִרים ְמש ַ א"וכן נאמר:    ",ְיׁשָ מֹוצֵּ ש  ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך כ ְ ָלל ָרב  ש ָ כיוצא בזה  ו  ."ׁשָ

ס)פרי מגדים  כתב ה תקנד  סימן  אברהם  ו מגילת    ,(ה " ק אשל  בהם  לומד  אם  איוב אף  ספר  איכה 

שמחה היא לו,  אסור, כי  ץ  כשמקשה ומתראדרבה צער הוא לו. אבל  כי ,  הרי זה מותר  ,בעומק

  , והוא "לא טעם טעם שמחה מעולם  , מי שלא טעם שמחת התרת הספיקות"  : כמאמר החכםו

,  כתב  אוירבךהליכות שלמה  גם ב  .ש"יע  . לוהיא  שמחה  ם כן  ג ש קושיא    ואיזשב  אם מיי הדין  

שאסש באבבת  ללמוד  רומה  הרעים  לואפיבעיון    שעה  שילמ,  בדברים  הכוונה   לימודד  אין 

לשטחי מותר  אלא  הצורך,  כל  לו  ומובנים  ברורים  הדברים  שיהיו  עד  ולהעמיק  רק  ו  .עיין 

  תלוי בכל אדם לפי אופן לימודו. וזה    לא יעשה,   ,רה יותר מכךלהעמיק ולהשתעשע בדברי תו

  , היה לומד מבריסק ישב שבעהים  און רבי חישכאשר הג   יחזקאל אברמסקיהגאון רבי  סיפר  ו

המב"עיון"   ולילדעתו  שמשום    ,ותריםדברים  כראוי.  לימוד  אינו  בעיון  שלא  זה לפמוד  לא    י 

יעיין בדברים המותרים   ולפלפלת ממקום למקולהקשורק  אלא  אמרו שלא  כן מ  ,ם    ה שאין 

 . בהבנת הענין עצמו ככל הראוי

 

 שי תורה כתיבת חידו

והולה באב  בתשעה  המותרים  בדברים  חמד  לו  תורהשידותחדשו  ששמע   ,י  או 

כחם עד מוצאי תשעה ישותר לכותבם, שמא  מ  ,תורה בדברים המותריםחידוש  

 לל ועיקר. האבד גדול מזה, ואין להחמיר בזה כ שאין לך דבר באב,
 

הכ מ  פלאג'י:גר"ח  תב  שהתירו  באב  דבר  לאכתאחר  בתשעה    לכתוב   שמותר  בודאי,  האבד 

דבר ב   תרים והמ  מדברים  וחידושים  ופסקים   שינוי,   בלי   כתבים  לך  שאין  באב,  האבד    תשעה 

ללב, מהרש"ם ועוד. ומה שכתב    סולת, יפה  קמח  גבוה,  שלחן  ,אור  כן פסקו: מאוריו  .גדול מזה

ישכח את חידושו. אין זה  ק יום אחד, אין חשש שהוא רבאב  שכיון שתשעה  השערי תשובה,  
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שכח פרט  מיד, י  בנול, שפעמים יש חידוש שכולל כמה פרטים ואפשר שאם לא יכת מוכרח כל

  חידושי   כתיבת   להתיר   טעם  להוסיף  "ונראה  הטורי זהב:   אחד או יותר. ובפרט לפי מה שכתב 

  בתורה   לעמול  האדם   על  טלמו  עורג   עת  שכל  ן כיו,  שכחה  טעם  בלי   אף   בחול המועד  תורה 

אין,  יכולתו  כפי  בה  חדשול כן    יכתוב   ואז  המועד  לאחר  עד  שימתין   בזה  לומר  יךשי  אם 

  תיבת בכ   יתעכב  ואם.  חריםא  חידושים   עוד  שיחדש  אחר  חיוב  עליו  יהיה   זמן  ו תשאו,  החידוש

,  אז  שחידש   ה מ  ולזכור   כבר   שלמד   מה   שנית   ללמוד  יצטרך,  המועד  תוך   שלמד  החידושים 

".  הזמן  שמאבד  מזה  גדול  האבד  דבר   לך  ואין,  שעה  אותה ב  אחרים  חידושים   ימודמל  טל ויתב

  חומרה  הרי זו   בזה,   והמחמיר.  אבלות  בענייני   ש דשמחכ,  ובאבל  גם בתשעה באב   זה שייך   וכל

ה  ואפשר שתחלוף השע,  חוזר  והרי זה הפסד שלא  בידים  חידושיו  שמפסיד  קולא, לידי  מביאהש

בואר בשו"ת  , וכמתורה  חידושי   הכותב   ז"ל בערךח   האריכו   וכבר.  מזולל  יקר  וציאשזכה בה לה

ומעמידים אותה    הלכה ם חידוש בשמחדשיכ,  ההלכ"אוהב ה' שערים המצויינים ב   : מן השמים

לפני המלך הגדול, יותר מכל משכנות יעקב המקיימים בהם  ים נאהבים  על בירור, אותם שער

ורות ובפסקים החמורים,  בהלכות החמר סברות,  וסוב  שבות מי שמחשב מח  שאר המצוות. וכל

בעיניו. ואם    היקרותות  ד לפני המלך העליון, והדברים והמחשבות ההם, הם כמרגלינאהב ונחמ

מלאכה   לעשות  הותר  ממונו,  אבידת  כל  על  המרגליות  במועד,  אבידת  על  לחוס  שיש  שכן 

ת יביע  שו")קבל שכר עליהם".  ותם יוהח אבדו, והכותבהיקרות האלו, לכתבם ולחתמם למען לא י

 ( רסח  ה " ת, שכח . ט סימן כו אותאומר חלק ב חלק יורה דעה 

 

הלכות  התחיל לחבר את ספרו "חזון עובדיה" על    ל"זצוקסף  דיה יובעו  מרן הראשון לציון רבנו

פר בהספד  בעת שישב שבעת ימי אבלות על אחיו רבי אברהם ז"ל, כפי שסי  ]ג' חלקים[ת  אבלו

השבל בשבעה  יל  שבת  במוצאי  בהקדשהתקיים  ועיין  בלווין.  הקבוע  "חזון  שיעורו  לספרו  מה 

לחודש תשרי תשס"ט נפטר לבית עולמו  בכ"ח   הוהנעובדיה" על הלכות אבלות חלק א' שכתב:  

מדיה רבי אברהם נוחו עדן, ובשבעת ימי האבלות למדתי במסכת  התורה ולו  אחי היקר אוהב

לות, ואז עלה בדעתי לחבר את  וך יורה דעה הלכות אבחן ערושל  שלישי ובטור  מועד קטן פרק

 הנוכחי בהלכות אבלות לזכות את הרבים. עיין שם.  הספר
 

, זכינו  זצ"ל"ל בנו של  , כשנפטר הרב הגדול מזכה הרבים רבי יעקב יוסף זצהרבים  תונוובעו

  ות את ברא  ש היה המחזה, בימי השבעה להיכנס אצל הקודש פנימה, לנחם את מרן, ומה מרג 

אוד, ל מנו שהיה מזכה הרבים גדובו, שעל אף צערו הגדול שנפטר בקראהבת התורה היוקדת ב

כולו תוך כדי לימשקוע    היאך כל  לו  חידושיו אשר עלו  וכותב את  ויושב    ודובעסק התורה 

ב  לכתו  התירל (כו סימן  הדע  יורה חלק  ב )חלק אומר יביע ת"בהלכות אבלות, וכמו שפסק בספרו שו

לשונו וזו  הע:  חידושים,  בהבנת  היטב  לעיין  לאבל  לו, מותר  המותרים  בדברים  פרק  כג   נין  ון 

ושאר פוסקים.    ת יוסף עליו, והלכות אבלות בטור ובי שם  ראשוניוה  שלישי במסכת מועד קטן 

 . עיין שם. מותר לו לכתבם , לימודו השיגה ידו כמה חידושיםרך ואם בד

 

 תורה  ביטול

לו  מותר  ש  ,עה באבבתשללמוד    ותריםבדברים המ  י תורהשידוחחדשו לו  מי שהת

, עם שלחן  , רשאי לשבת על כסאהארץ  לע  בשויכשתוב  כ ואינו יכול ל  ,לכותבם

 ( ילקו"י תקלט) ל תורה.לביטורום ולא יחמיר בזה ויג 

 

.  הלכות אבלותבניו  מבאר לושעה באב  בליל ת ו  בביתרן  ב על מזש יוהיה  ותו  ריעבצק"ל  זצומרן  

,  היה כותבכמעט כל הזמן  ובפרט ש  ,כןקין והיה קשה לו ללמוד  זהש כמאוחרות  השנים  אך ב

 . יטול תורהבלמנוע  ךצורמקום בלסמוך על זה  ש י. ול כסאע עת הלימוד ב ת ב לש להיה מיק
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 החברותא 

ה "רבנו  ע לציוןאור  בספר  האדיר  "  הגאון  ול  שאול  רבי  רבנו  מורנו  אבא  ציון  בן 

ה מספר:    (90)עמוד  זצ"ל   השניים,  בי   הדדית ההערכה  הגאן  הנפלאים  רבי ]הבחורים    ון 

שאול,[ אבא  ציון  בן  רבי  והגאון  יוסף  מהרה   עובדיה  עד  חברותא    הביאה  לקביעת 

ות.  כבכמ באיכות  ללימודים. חברותא בהתמדה עצומה, בשקידה נלהבת, בניצול הזמן  

ינו יות גדושות. "כשהי ות לימוד, וכל דקה בת שישים שנתה בת שישים דקיעה ה ל שכ

נו לומדים עשרה דפים בעיון וארבעים , "היילימיםבן ציון  ים יחד", שח רבנו  ומדל

 דפים בבקיאות, בעל פה". 
 

בבית   מתפללים  היינו  רבנו:  וסיפר  הסדרים.  בין  תלמודם  על  השניים  שקדו  כך 

וש  מוד דף גמרא בחורף, ושניים ושלנץ החמה, ונשארים ללם החל" עהל רנסת "אוהכ

מנטילת   -קות  בשבע דלארוחת בוקר חפוזה, "פת שחרית"  תה  ם הבידפים בקיץ. רצי

וללכת יחדיו. בדרך היו חוזרים בעל    ד ידיים ועד לאחר ברכת המזון, וממהרים להיווע

בהתפעלות  וציין  בבוקר,  שלמדו  הדפים  על  "פלא!פה  עתה  שלמגמרא  דף    :  זה  דנו 

 סו!" היה אצל חכם עובדיה כמונח בכי  לראשונה,
 

 ת שנינו כך!" כתובה מס והפטיר: "הר
 

ילות. ולמדו בימי שישי עד לצפירה, ולקראת צום תשעה  מדו בלכך למדו בימים ול

דיני  ה  -באב   רק  החורבן,  אבל  מחמת  הלב  משמחת  התורה  לימוד  נאסר  בו  יום 

לחודש אב בלימוד מסכת   יים מתחילים ביום ז'השנהיו   -וד בו בלימאבלות מותרים 

דיני  עוסק בתשעה באב מגיעים לפרק השלישי ה  יום ד, ול ן, בדיני חול המועמועד קט

תורה, בדברים המותרים  אבלות, רחמנא לצלן. כך, שגם יום זה יהיה קודש לתלמוד  

  את   לסייםיקו  ולא הספהפסוקה,    הלכהבו. ואירע ששנה אחת התעמקו בסוגיות עד ל

הצום   ביום  שסיימ  -המסכת  עד  לאכול  הלכו  לא  והיתה ובצאתו  המסכת,  את   ו 

 סעודת מצוה! תם אכיל
 

רבנו בסעודת סיום מסכת מועד קטן שערך מרן הראשון השתתף  כעבור שנים רבות,  

רבנ  יוסף  לציון  עובדיה  רבות  ל"זצוקו  "מסכתות  אמר:  דברים,  לשאת  כשנתבקש   .

ין פלא שהיו שגורות בפינו.  עליהם כמה פעמים. א   רנו, וחזוותא תינו בצ למדנו בצעירו

פרק  באב,    את שלושת הימים, ז' אב עד תשעה  רק  קדשנולמסכת מועד קטן ה  אבל

י רבותינו, שהלומד ואינו  ליום ולמחרת שבנו לסדרי לימודינו הרגילים. וידועים דבר

ו. ויכולני  ת זבמסכ   גיותעלו סו  חוזר כזורע ואינו קוצר. ומפעם לפעם, בעת לימודינו, 

שה  עובלהעיד  חכם  של  לשונו  על  שגורה  ליתה  במילה,  מילה  נשתדיה  ממנו כח  א 

 דבר!" 
 

אף בשעה שהיה מתגלח בבחרותו, היה אוחז ספר בידו... דידו ש עוד סיפר רבנו על י

  מחכם עובדיה" היה אומר לתלמידיו, לזרזם בשקידה וניצול הזמן."תלמדו 
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 בתורה   הכנת הקריאה
אב הקריאה של שחרית ומנחה בתשעה בורא בתורה להכין את  הק  לחזן  מותר

אין הטעם בגלל שקריאה זו    ם. אבלכיון שהוא צורך הרבים לאותו יו  .(ד"נד ססימן תק )הרמ"א  

בהם בתשעה באב, שהרי רק כמה פסוקים ראשונים    נחשבת מהדברים הרעים שמותר ללמוד

הקריאה של  , אבל שאר הקריאה, ועיםים הרהדברחשיבם מבנים" אפשר להכי תוליד  "  תפרשב

יהודה  ), ואסור ללמוד בהם בתשעה באב.  כללרעים  ינם נחשבים דברים  א  ["ויחל משה "]מנחה  

 יעלה אסאד. שפז( 

 

 שאילת שלום 

 איסור אמירת "שלום"
לומר זה לזה שרגילים  מו  את חברו בתשעה באב לא יאמר לו "שלום", כהרואה  

חברו   ושיב ללחברו, י  "שלום"ור לומר "שלום" ואמר  אסידע שא  של  מיותמיד.  

 ס"כ. של(תקנד  )שאין שאילת "שלום" בתשעה באב.  ביןכדי שיהכנעה, פה רפה וב בש

 

שלום" לבדה, ולא דוקא ששואל האסורה, היינו אפילו אמירת "  "לת שלוםישא"

 .ב רמה(חזו"ע אבלות  ) את חברו "מה שלומך" וכיוצא.
 

ום  כל ישראל והספיד  ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו: מעשה  ד קטן כא ע"ב(וע)מרא  ו בגמאמר

עקיבא על ספסל גדול ואמר: "אחינו בית    מד רביע  ]שבאו ללכת[ דול. בשעת פטירתם  ד ג הספ

מנוחם אני מרוב כבוד שעשיתם. ואם בשביל    -שני בנים חתנים קברתי  ישראל שמעו! אפילו  

תורת אלהיו    , לא כך אמרתםשלא הלכתם לנחמם. א  קשוב   יבאמה עקהרי כ  -עקיבא באתם  

  , גמרא שואלתהם". ו וד התורה באתם, לכו לבתיכם לשלולכבש  כפולוכל שכן ששכרכם    בלבו,

?  שאלת שלוםב  אסורהאבל    הראשונים  ימים  , הרי בשלושהםהיאך רבי עקיבא שאל בשלומ

מותר  לכבוד  הגמרא:  משיבה עקע"כ.    .הרבים,  רבי  רוהרי  איבא    לבתיכם   "לכו  הם:ל   מרק 

מכאן  ש  תב הריטב"אוכ  שלום?  ל אסור בשאלתאבש  על כך הגמרא  , ובכל זאת שאלהם"לשלו

שאפילו   לבדה,אמירת  למדנו  ממש  "שלום"  בשלומו  לשאול  רק  ולא  שרבים    פיכ  אסורה, 

וכתב  עוד  ו  גרקלוגר"ש  מרדכי, הגהות מיימוניות, הב"ח, ה מאירי,  וכן כתבו רבנו יחיאל, נימוקי יוסף,  .  יםשבוח

אברהםהמ מפורש  , גן  הירושבבטור    שכן  לומרש  למישם  אמרו  ו  ",עליכם  שלום"  אסור  כן 

יאמר ש  בתלמוד ר"  ולרב  תלמיד  לא  עליך  ה שלום  וכתב  סק )ש"ך  בי".  שפה    נכון   ולא  ,(ב"סימן 
כי    , בימיהםהיתה נהוגה  ש  "שאלת שלום"  א קרנ  בזמננו "שלום", אין זהם  ומרימר שמה שאלו

 כן.פוסק שחילק ם שוו לנאמצ לא

 

מב )משנה ברורה  הכתב   תם יאמר הס   דו ומןעם הארץ הבא לנג  : אם רואה(ס"ק 

לא בכך  ו  ",שלום "  ומראסור לתשעה באב והיום  ע לו שודילו "שלום", יקדים לה 

 . ליוהיה לו איבה עת

 

 מעלת אמירת "שלום" לחברו

רו, שאפילו בתשעה  חבל   אדםבין    מכל הנ"ל ניתן ללמוד כמה חשובה וגדולה אמירת "שלום"

ר "שלום", בכל זאת התירו  לומחז"ל    כאבלים ולכן אסרושאנחנו יושבים דווים ונאנחים    באב
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עמסכת  ), כדי שלא תהיה לו איבה. ואמרו חז"ל  הלכהאינו בקי בלאדם שלענות   יז  :  (א"ברכות 

ואפילו    ם,אדכל  ועם   ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו  , משיב חמה  ,מענה רך  : אדם  יה לעולם יה

בשוק נכרי  ל עם  ונחמד  למעלה  כדי שיהא אהוב  ויה ,  הב  מקובל   יהמטה,  אמרו על רבן    ת. ריועל 

מע  הלא הקורא קריאת שו   ימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק.לא הקדיוחנן בן זכאי ש

ק  , התירו חז"ל להשיב לו "שלום" בין פר"שלום"ופתאום נכנס אפילו אדם פשוט ואמר לו  

ליהם  ף עלא תני: "ב(כ כ  שמות) חציותה התורה על אבני המזב והנה . (אס"סימן סו ערוך   חןשל)ק לפר

משום   .  המאריך  על]הברזל[    המקצר   שיונף   בדין   אין ו,  אדם  ל ש  ימיו  אריך מ  שהמזבח ברזל", 

  כורת ברזל ש  עליו  א ויב  לא  לפיכך,  שבשמים  לאביהם  ישראל  בין   שלום  מטיל  המזבח ש  ,ועוד

בגלל    ,ותמדבר  ולא  שומעות  ולא  רואות   ן ינשא  אבנים  ומה  ,וחומר  קל  ם ברידהרי  ו.  ומחבל

 משפחה   בין,  לאשתו  איש  בין  לוםש  מטיל ה  ",ברזל  עליהם   תניף  לא"  תורה  ה אמר  שלום   שמטילות

וכיוצא בזה אמרו  .  )רש"י(  פורענות   ועלי  תבוא  שלא  וכמה  כמה  אחת  על ,  לחברו  אדם  בין,  למשפחה

ארץ  ב דרך  ש)מסכת  הפסוק  א(י  לכה ה לום  פרק  ו  )  על  ְדעֹון"  :כד(שופטים  ג ִ ם  ׁשָ ֶבן  לַ   ַוי ִ ַח    ה', ִמְזב ֵּ

לֹו  ְקרָ ַוי ִ  לֹום  ה' א  ש  ", ׁשָ מזבח  לומה  אלא  אינו  נבנה  ולא  מריח,  ולא  שותה  ולא  אוכל  א 

ומשיב    ,ומקדים שלום  , ורודף שלום  , , מי שהוא אוהב שלום"שלום"נקרא  של ישראל    םלכפרת

 ע"כ. כמה וכמה.  על אחת , אביהם שבשמיםל  אלישרבין  ומטיל שלום  ,שלום

 

חז"ל   עמ)אמרו  ט  יומא  עוסקישנימקדש    :(ב"סכת  שהיו  ובמצו  ם,  ו ובתורה    , חסדים  גמילותבת 

  נם כנגד שלש עבירות יולה שנאת חללמדך ששק  נם.ימפני שהיתה בו שנאת חמפני מה חרב?  

ג החמורות זרה,  ושפיכות דמים.י: עבודה  מעלת אמירת "שלום"    תהרבמה  כן,    על  לוי עריות, 

שמתנל כאותם  ולא  ולמכרים,  ועשכנים  אדם  לבני  עכרים  מכירים    צמםושים  שאינם  כמי 

ואפילו אמר  "שלום  אותם,  הזקן  הלל  והלא  מפיהם.  מוציאים  לא  מי"ב("  פ"א    הוי ":  )אבות 

לתורה",  שלום  ורודף  שלום  אוהב  , אהרן  של  מתלמידיו ומקרבם  הבריות  את  אוהב  ידי  שעל  , 

לתורברה  הבתא לקרבם  יוכל  להקיות,  חכם  לתלמיד  שיש  שכן  וכל  אמה.  בזה, שהרי  רו  פיד 

וזו לשון אליהו הנביא זכור לטוב    .ום בעולםבים שלתלמידי חכמים מר:  (א"סד ע  ברכותכת  מס)

בני אהובי, כלום חיסרתי לכם דבר,    :כך אמר להם הקב"ה לישראל: "רבה פרק כו(  תנא דבי אליהו)

ו מכבדים  שתהיו אוהבים זה את זה, ותהי"  :אלאמכם  א איני מבקש  ה  ם?מכ  מבקש   ומה אני

מצא    לאסדרי משנה בלשון זו: "ת ששה  א לחינם סיים רבי יהודה הנשיא א ול  ."ה...זה את ז

וֹ ז  עֹ : "ה'  )תהלים כט(כה לישראל אלא השלום, שנאמר  הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק בר  ן  ְלַעמ  ֵּ   , ִית 

ְך ֶאת  ה'  וסף לקח. ". ישמע חכם וילֹוםׁש ָ בַ ֹו ַעמ   ְיָברֵּ

 

 בוקר טוב 

 . של( ת הדשן)תרומ  שאין זה בכלל שאילת שלום., "רב טובע " ,"בוקר טוב"מותר לומר  

 

 איך המרגש 
, ואין זה בכלל שאילת שלום. ניתמהתע  מותר לשאול את חברו איך הוא מרגיש

 )של(

 

 מתנה 
שלום, אבל אם ת  שאיל  בכלל  לחברו בתשעה באב, שהרי זה  מתנהלא ישלח  

חכם   מידהוא תלנית, וכל שכן אם  רך לדבר, כגון מאכל למוצאי התעחברו נצ 

 )שלא(לו.  לשלוח שמצוה גדולה להחזיקו, מותר
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 טיול

א לידי וכדי שלא יב,  א ילך ויטייל בשוקל:  (א"סימן תקנד סכ)שלחן ערוך  כתב מרן ה

וה וקלות  ראשו    תול.ישחוק  יקל  מי  רש"י,  ולעסוק  הליבאב    בתשעה וכתב  מטיולים  נות 

רבן  מסיח דעתו מלחשוב על אבלות החו  יולכי הט   . ועוד,ור ויטרי()סידור רש"י, מחזבדברים בטלים  

באר   "[טור ברקתיים ויטאל מחבר ספר "]תלמידו של רבי ח חיים כהן    בי המקובל רגאון  ה. וינת ורדים()ג

הוא עושה? אמרו לו    ה מ  ו בנושמת לעל פי מדרש איכה: אמר הקב"ה למלאכי השרת, מלך  

". והרי הטיול בשוק אינו בגדר דוםבדד וישה, שנאמר: "ישב  יושב ודומם, אמר להם כך אני עו

 )שלג, שמ( ומם כלל. ושב ודי

 

לטייל בתשעה באב גם כשהו יחד. בולא רק כשהולכים    לבדו  לךאסור  חבורה 
 )הגר"ח פלאג'י. ת"ה רעא(

 

 בית הקברות 
בגמר נוהגים  וה   תשחרי  תפילת  יש  איכה  מגילת  לבית  וקריאת  ללכת  קינות, 

פני בורא עולם שיאמר די לצרות ו ללו עלינמהנפטרים שיתפל  ולבקש  הקברות

 והרמ"א סימן תקנט ס"י( )תוספות, בית יוסף ל, ויגאלנו גאולה שלימה בקרוב ובנחת. ם ישראע

 

 וגם   , א טיולכי אין זה אל  ,גדולה  ך לבית הקברות בחבורהלילא    :של"ההכתב  

ני בך יחידי או עם  יל  , ולכןאבלותהמ  םדעת  םומסיחי  ןביא לידי שיחת חולימ

 . שצב( תקנט ס"ק מא  "במשנ). אבלותנייני עקו מלדבר בענין החורבן ובייפס שלאאדם 

 

שם באות  בעוונות    כילבית הקברות,  לכת  שלא ל  ריות  בזמן הזה, הנכוןאולם  ו

כשל בעיניו. על ר שלא ישאי אפ וכמעט    שםהולך  הושלא בצניעות,    ותשים רבנ

לל ן  כ הזמן  את  וינצל  במקומו  "ישאר  הלכות  מרובה מוד  ושכרו  אבלות", 

ללמוד מתוך    ועצה טובה  שבעתיים בשעה זו שהעולם זקוק לחיזוק בעסק התורה.

"החו בהאבלברת  ש  הלכה ות  לובאגדה"  השווה  ונעימה  קלה  בשפה  כל נכתבה 

 ה. א בנפש, למען ירוץ הקור

 

 פלה כמרת הע. מהמערבי תלהכו
למערת   או  "הכותל המערבי " שריד בית מקדשנו  ל  שעה באבאותם ההולכים בת

דאי ושים שם את חבריהם, ומפטפטים עמם על כל מיני חוויות, בוופוג  המכפלה

  ,הזמכל  להימנע  הנכון  על כן,    יתר לזה כלל ועיקר.שאיסור חמור הוא ואין ה

 כנ"ל. ו ,"מוד הלכות "אבלות וינצל את הזמן לל

 

 יחת תינוק קל
יביאנו ליוק בחיקו, פת תינלקחבשמחה, על כן אין    אסוריום זה  ומאחר   די  ן 

 שלג( ) .להרגיעוו הקחיבודאי שבוכה, תינוק אם ה בלא שצא ס"א( 'סי יו"ד ו"עש יןעי) .שחוק
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 כהמלא 

 ויוםלילה 
ש מלנהגו  לעשות  של לא  כדי  היום,  כל  באב  בתשעה  דעת אכה  להסיח  א 

על ביחו  מהאבלות  המקדש  רבן  הדשן(ת  וע)תרומת  כי.  אינו   וד,  מלאכה  העושה 

ענית עד מרגיש כל כך בתעניתו. וגם שמא יטרח מדי, ולא יוכל להשלים את הת

נהג אכה, ואין מ ות מללעש. אבל בליל תשעה באב, מותר  )המכתם, ארחות חיים(  סופה

ן  שנה[ כתב שהוא תמה על המג  250-כ ני  ים בספרו יצחק ירנן ]לפ)הגאון רבי יצחק אליק   בזה כלל.להחמיר  

חומרה זו.    ם שתקע עצמו לאסור מלאכה בליל תשעה באב, וגם הגאון רבי רפאל אשכנזי דחה בשתי ידיםאברה 

דוד, ערך השלחן, עושה  י דמשק, יד  ורי אור, פנו, מאקיה כן פסקו הגאון שואל ומשיב, שונה הלכות, מכתב לחז ו

לאכה בתשעה באב אינו  יסור מוכתב האור זרוע: א ערוך.(השלחן רן  כן דעת הרמב"ם והטור ומשלום, וש

ביום, אבל בלילה אי זה דוקא  וכל  מקום  ן מנהג בשום  אלא משום מנהג כמבואר במשנה, 

ין, מה לי  מלאכה מן הדאבל שאסור בורק ה ג. שלא לעשות מלאכה. ואפילו אם נהגו, אינו מנה

גלות  גלות נ: בהל"זצוקו עובדיה יוסף  ון רבנלציע"כ. וסיים מרן הראשון  ביום ומה לי בלילה.  

וא מלאכה,  בעשיית  איסור  שום  אין  באב,  תשעה  שבליל  זרוע  האור  רבנו  דברי  פילו  לפנינו 

ש הבמקום  היא  כך  לבטלו,  ורשאים  מנהג  אינו  איסור  האחרוניוהפוס.  ההלכנהגו  ם  קים 

תבו להקל  נים שכ חרווכבר מצאנו לרבים מן האזה, נעלם מהם דברי האור זרוע.  שהחמירו ב

 )שיח(תם שכיוונו לאמת. ע"כ. כמו  כההלכנזכר לעיל, ו

 

 חצות היום 
תקנד  )הרמ"א    חר חצות היוםיש מבני אשכנז שנהגו להקל לעשות מלאכה לא סימן 

חיי  סכ"ב( בספר  כתב  כבר  אבל  ששראו  אדם.  ירא  לכל  לעשי  שלא  ות מים 

 עא()ת"ה ר ח דעתו מהאבלות.מלאכה כל היום, כדי שלא יסי

 

 ברכה  סימן
תקנד  סימ) ך  שולחן ערוכתב מרן ה "(דסכ"ן  כל העושה מלאכה בתשעה באב, אינו : 

 א()שכ רואה סימן ברכה מאותה מלאכה".

 

ים  לעולם. וחכמברכה  מן  אינו רואה סי  -כל העושה מלאכה בתשעה באב    :עקיבארבי  אמר  

בשמחתה,  רואה    ינוא  -ו מתאבל על ירושלים  כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינאומרים:  

ל ֹאֲהֶביהָ ש ִ : "(יישעיה סו  )שנאמר   ם ְוִגילו  ָבה  כ ָ ַלִ ׁשָ וֹ   , ְמחו  ֶאת ְירו  ה  ָמש  ָ ו  ִאת  יש  ל ַהמ ִ ש ִ ִלים  ש  כ ָ ְתַאב ְ

 "ב( ל ע  מסכת תענית) .ָעֶליָה"

 

 סחורה רת מכי
מלאכ רק  נהגו  לא  למכורה ממש  גם  אלא  באב,  בתשעה  כדי    לאסור  סחורה 

 ב. שכב( תקנד סעיף כ סימן) ור.להרוויח, אס

 

 האבד  דבר
בה    הלאכמ האבדשיש  יפסיד,דבר  עתה  ימכרנה  לא  שאם  סחורה  או  או   , 
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זה השיפסיד אם לא יקנה   , בתשעה באב  מותרנמכר בזול, הרי זה  עתה חפץ 

 . שכב, שכו(כג פים כב,עיסימן תקנד ס)מועד. הול בחכה מלאדין עשיית  כו

 

 ות חנוי
ו מכולת  חנויות  מוכיו בעלי  אפצא,  באב  בתשעה  לפותחן  בבתרים  כיון ילו  וקר, 

 )שכב(שהם צורכי אוכל נפש לקטנים שאינם צמים. 

 

 כתיבה 
, הרי זה במחשבאו כתיבה    קנת ויפה[ו תהיה מת]שלא מקפיד שרגילה שלנו  כתיבה  

צורך היוםבאב, כל שי  בתשעהרת  ותמו,  וטהדי  מעשה לבעל   .ש בה   וכן מותר 

 )שכז(וכיוצא.  בהקפה מנומכולת לרשום מי שקנה מ 

 

 ל ידי גוימצוה עבניה של  
הבונים בנין של מצוה כבית הכנסת ובית המדרש או מקוה טהרה וכיוצא, על 

 הפסיק ן לים, פשוט שמותר להם להמשיך לבנות בתשעה באב, ואי י פועלים גוייד

  בות שיך לבנות, כיון שזה "ש אפילו בחול המועד מותר להם להמשהרי  עיקר.  אותם כלל ו

האיסו  דשבות לבנובמקום מצוה", שהרי  ובמקום  ר  לגוי מדרבנן,  ואמירה  התורה,  מן  אינו  ת 

 ובאגדה" בביאור מושג זה. הלכהסוף החוברת "השבת בועיין ב שכט()הבאה.   הלכה מצוה מותר. ועיין עוד ב 

 

 גוי בית על ידי ניית  ב
גויים, מהבונה א ידי פועלים  תשעה ם בותרים הם להמשיך בעבודתת ביתו על 

לואב.  ב לגוכי לא אסרו לישראל  וחול המועד,  מר  יום טוב  י לעשות מלאכה, אלא בשבת, 

קראי קודש", אבל בתשעה באב עצמו  קרא בתורה "משאלו ימים קדושים, ואף חול המועד נ

מלאכ  איסור  בשאין  אלא ה  מנהג   ו  לעשו מתורת  מותר  גוי.  ,  ידי  על  תקנד  )תה  פרי  סכ"סימן  ב. 

 שכח(  ארת אדם, ארחות חיים החדש, זכור לאברהם.לב, תפה, אוהל יצחק חסיד, חקרי  חן גבו של  מגדים, בית דוד,

 

 הכנת הסעודה ללילה 
ע השלחן  מרן  תק )רוך  כתב  ססימן  להכין  :  (י"נט  שלא  ה סעוד הצורכי  את  נוהגים 

 )שכד( . [12:45]בערך: היום  חצות אחרלעד באב תשעה אי למוצ

 

 מים בש

סימן   ו"עיוסף וש  )בית.  שצריך למעט בתענוגיםבאב, משום    שעה אין להריח בשמים בת

ה, גינת ורדים, מרן החיד"א, מטה אפרים,  הגדולה, השל" תקנט ס"ז, דרכי משה, שיורי כנסת הגדולה, כנסת  תקנו, ו

 לט( . ש, מטה יהודה עייאש ועודר יצחק, משחא דרבותא, סדר היוםשמאע, ויאמ ן רבי אליהולגאו  ילה מכשירי מ
 

חמשה העינויים האסורים בתשעה באב, מכל מקום יש  בכלל    רחת בשמים ואף על פי שאין ה

גרלאסור   ולא  תענוג,  שאסור  משום  ממה  מצוה  ע  הכיפורים  יום  אבל  באב.  בתשעה  לטייל 

 משחא דרבותא. שמ( ם,  )גינת ורדי ם.ריח עינוי, מותר לה בכללזה וכיון שאין , יםים נאבגדלכבדו ב
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 ישיבה על הארץ  

 גובה המושב 

ת יושבים על כיסאו  לא,  [12:40בערך  ]  תשעה באב עד למחרת בחצות היום  מליל

ר  מותום  קמ  ומכלים אלא על הארץ, בין בבית ובין בבית הכנסת.  ספסלעל  או  

ס"מ[. שכל  24]כרית שגובהם מעט פחות משלושה טפחים על שרפרף או לשבת על 

ת ג לשב מנהום, ה ולאחר חצות היארץ ממש.  לארץ, נחשב כיושב על ה  סמוך  שיושב כך

 ח( לות ח"ב רנ אב עדר. חזו"ע , )שנג. ל כרגי כיסאותעל 

 

 תקום, והדרת פני זקן" בה "מפני שי
]שרוב ההלכות למעשה למד  מובהק  רה לקום מפני אביו או רבו המן התומצות עשה  

או גדול הדור, ואפילו ראהו ממרחק גדול. וכמו כן, חובה מן התורה לקום   ממנו[

תלמיד חכם מורה הוראה הבקי ים שנה או מפני רבו או  שבע  למפני זקן מגי

: גדר תלמיד  מו(סימן ק )ח"א  כתב התשב"ץ  ]ו.  מטר[  2]יו  מותלתוך ארבע א  , כשהגיעכההלב

שהגיע להוראה, וראוי לדרוש ברבים, ותורתו אומנותו, ופרקו נאה, ויש בו יראת    חכם הוא: מי 

ואהוב. טוב  ושמו  שיו  [שמים,  באב  בתשעה  לעמוד  בים  שוגם  חובה  הארץ  על 

החיד"  )כן פסקו יהם, וכן המנהג פשוט.  מפנ  ויאמר ג'יא, הגר"ח פלאמרן    , קמח סולת, זכור לאברהם, 

 ח"ג סימן ע( ועוד. שלב. ועיין יחוה דעת  יצחק 

 

 סיעה באוטובוס נ
כיון  .  לעמוד  כיםצרי  םניא, וותאסכ הלשבת על    הםמותר ל  ,ובוסבאוט  יםהנוסע

  מה   .כיםאלא הול  ים יושב  ם, נמצא שאינמהלךמו  כדינו  רוכב  שהקבעו    ע"ב(  לג  )קידושיןחז"ל  ש

 . לופלי החלילים  לוויכנוסע מהר אוטובוס שהם מיפעגם ש

 
 

 אבתשעה בב  ותליתפה  
 

  ליל תשעה באב 

 פרוכת

נוהגים להסיר את הפרוכת מארון הקודש מליל תשעה באב עד לתפילת המנחה. 

פי מה שאמרו במד על  אירוהטעם בזה  יז(כה על הפסוק  ש  " )ב  ה  עָ :  ר   ה'ש ָ ֲאׁשֶ

ע צ ַ ב ִ  בגד[.לשון    ]ִאמרתוקרע ה' את בגדי מלכותו    כול", מלמד שכביֶאְמָרתוֹ   ָזָמם 

נסת שלא תלו פרוכת על ההיכל מבחוץ כפי שצריך להיות  ואף אותם בתי כ  )שנג(

 ( מן טי שו"ת יחוה דעת חלק ו ס)עיין לכתחילה ותלו אותה בפנים, יסירו אותה. 

 

 וט אורה מיע
 )שנג( את איכה והקינות. י הצורך לקרידכ רמעט או, ומשאירים ממעטים בתאורה



ת |   168 ה ע  ב ר נ א ת ע ו ה ב   י כ ל ה   ה ד ג א ב  ו

 

 קול בכי ונהי 
 )שנג( יקראו בטעמי המקרא. אך קריאת שמע  מתפללים ערבית בקול בכי ונהי,

 

 "נחם"

תפילות    "נחם " אומרים   שבכל  ירושלים"  "בונה  ערבית, שעה  תבברכת  באב: 

דה  ור זרוע, רבנו יהות הגאונים, אבתשון פסקו: רב עמרם גאון,  למוד ירושלמי, וכ)כמבואר בת ה. שחרית ומנח

חיים, כל בו, הרא"ש מ אלב לוניל, המחכים, רבנו שמואל מאיורא, האשכול, רבנו יצחק  רצלוני, הרמב"ם, ארחות 

נהגו באשכנז    ימי תמהתי למה וכתב הרא"ש: "כל  לדרך.  צדה    אבן גיאת, המכתם, הריטב"א, רבנו ירוחם, המאירי,

שבתשעה באב צריך להזכיר מעין   שאמרו  ה באב, והרי מכיוןהמנחה של תשע   ילתן אומרים "נחם" אלא בתפשאי

יש לאומרה בכל התפילות, בערבית שחרית ומנחה, כמו שאמרו לגבי ראש חודש, חנוכה ופורים    המאורע, מסתמא

ע  ר מאולוני שיש להזכיר מעין ה רבנו יהודה אלברצכתב: וכן כתב  רבי יעקב בעל הטורים ו  בנו  ו. והביא"ותעניות

רב טור ברקת )תלמידו של  קו מרן השלחן ערוך, מהריק"ש, הגאון המקובל ה וכן פסבית שחרית ומנחה.  "נחם", בער

ויטאל( חיים  צבור,רבי  החיד"א, שלמי  ירושלים,  ושכן מנהג  הכהן, פרי חדש  ברכות    תפלה   , מהר"י  לדוד עמאר, 

 ועוד. שנז(  המים
 

 ( ז)שנבמנחה בלבד.  "נחם"ומר  מנהג בני אשכנז ל

 

. "יעלה ויבוא"במקום שאומרים    "רצה"בברכת  , יאמר  "נחם"אמר    ולא  -שכח  

טעה   בברכת  ואם  תפלה "ואמר  שוב   "שומע  ולומר  לחזור  צריך  ואין  יצא, 

לפ התפילה  בסוף  יאמר  כלל,  אמר  לא  ואם  לרצון י"י  נב"רצה".  האחרון.   "היו 

 ה( )שע , אינו חוזר. גם שם לא אמר ואם

 

 ה נחתוכל המשנה ידו על הת
עיקר, כי הכל תוקן מרבותינו הקדושים כלל ו  "נחם "מנוסח אמירת  אין לשנות  

כנ  ואיזהו אנשי  זה  הוא  ומי  מאתנו,  ונשגבים  עליונים  בסודות  הגדולה  סת 

ה'    וסח שתיקנו הם, אשר רוחת מנובדורות אלו שיכול להרהיב עוז "לתקן" ולשנ

ו  בם  לשונם,  דיבר  על  אמילתו  ובכל  ותיבה  תיבה  בוות  ובכל  גנוזים  הן אות 

ד, הלא ם, ודברי קודשם מיוסדים על אדני פז. זאת ועומופלאיסודות נשגבים ו

עדיין בעוונות הרבים מקום המקדש וסביבותיו נתונים ביד זרים שונאי ישראל, 

ת, ואשר ה כנסיות טמאו ה גילולי עבודה זרה בכממלא  הוירושלים העתיקה עודנ 

כ ידי  ישעל  דם  ומנהיגיהם  בכ  ראלומריהם  כמים  ובסביבונשפך  הדורות,  ת ל 

לכל עם ישראל אסור    ש קבורים ישמעאלים, סביב רשעים יתהלכון. וגםהמקד

פגרי  מכניסים  והערבים  מת,  טומאת  משום  הבית  להר  להיכנס  התורה  מן 

המ  המקום  אל  בזוהודש  קמתיהם  ומסופר  ביותר.  פלנו  כי  הקדוש,  ראו ר  עם 

מר נשאל לפשר הדבר, אב ובוכה, וכששיו  רבי אלעזר בן ערך שהיה  החכמים את

"אוי אבן הקדושה העולה בוכה על אבן השתיה שבתוך בית המקדש. ואמר:    אני

מתיהם  את  ולהושיב  בך  לזלזל  העולם  אומות  עתידים  היאך  קדושה,  כל  על 

על אבן השתיה אנוכי הרואה שת את המקום המקודש, כי  טמאולהטמאים עליך  
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פגריעתי את  האומות  לתת  יבכה    הם,דים  לא  לאותו  ומי  אוי  כך,  הדור על 

ירושלים שהיה בצד דרום של יתרחשו בו דברים אלו". ע"כ. ועיקר ישובה של  ש

בית המקדש, מאוכלס עדיין על ידי הערבים שונאי ציון. וכמה בתי כנסת שהיו 

הרוחני   בד כל זה גם המצבושוממים. ומל  עיר העתיקה, עודם חרביםרת באלתפ

ד לדבר ה' על לב החרמה מאוד ידאב כל    ל המדרגה, כיפבש  של ירושלים הוא

ומצוות, חינוך אלפים ורבבות מילדי ישראל   התפרקות כמה מן הדור מחיי תורה

בת ועוד י השלללא תורה וללא מצוה, והרס חומת הצניעות והמוסר, וריבוי חילו

 תונו י שודדו ארמונותינו ארמשנו וגם נכלמנו כרי הכשרות, בוכהנה, והפרת סד 

ה' יתברך, שישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו נתנו לשה, ותפילתנו ותחי תורתנו הקדו

 )שו"ת יחוה דעת ח"א סימן מג. שעז( אלנו גאולת עולם במהרה בימינו, אמן. ויג

 
 

ִפל ָ " יָך ת ְ בֹוא ְלָפנֶּ ָ ה ָאְזְנָך ְלִרנ ָ  , יִת ת  ֵ י ש ָ , ִתיַהט  יְבָעה ְבָרעֹות כ ִ  תהלים פח ג( ) "ַנְפש ִ

את בנו בית רעהו ושמע  לבא  ש  ם אדמשל ל  (ת וילך)אוהל יעקב פרשנא  ר המגיד מדוב מאו

  , דומר עליו מא ו  לב נעשה    מיד   לאכול,  ומתהלל כי יש לו תפוח אדמה  שמח  הקטן

. ירק אחד  בהשיגוכל כך  תינוק שמח  אם ה  רעהו של  ועניותו  דלותו    ה עד כמה גדל

הטה  "מעמדי    את צונך לדעת  ראם  ו  ", לתייתבוא לפניך תפ"דוד המלך  אמר  ו שוזה

איזה מנוחה מעט מן   י כי בהשיג  , שמע נא על מה אני מנגן ומזמר  ", ינתילר  זנך וא

כי "  וזהו   , שמחתי וששוני אשר באמת היא דלה ורזה עד מאדותגדל  רב  תאז    , המעט

 ". פשיות נעשבעה בר 
 

  עשב בר והיו מוכרחים לאכול  עם בניו ותעו במדיה הולך בדרך  שה   םלאד  שלמשוב  

אכ ואחר  כאהארץ  מרגישים  היו  גדוללם  אליו    לימיםוהנה    .במעיהם  ב    בנו בא 

התחיל    .ני מרגיש צער במעי נ איואכלתי מן העשבים    ,ואומר ושמח  נן  הוא מתרוכש

עליו לבכות  עליך    :אביו  לי  מר  ,ריקה  ניבצר  שאנחנו  עוד  כל  צער כי  גישים 

אבל עתה   , מזג בנפשנובע אשר נהט  ו כי לא נשתנו בנו סדריוא אות לנה  ,מהאכילה 

מר שא דברינך  עוד  לך  ,גיש  הוא  הטבע    אות  סדר  בך  נשתנה  כבר  בבני כי  אשר 

מובן מאליו, כי   הנמשל . וצא מזהתעוד  קשה שו  , אדם ונהפכת אל טבע חיות היערה

בינים מה היא  נם משכבר איות, ישנם  ועים אנו באורך ימי הגלו שקנמרוב שלצער 

אליהם בכיליון עיניים ונרגיש פה  שנצקדש, כדי  אמיתית, מה הוא בית המה ה הגאול

לכן  זמן,  ובכל  רגע  בכל  בהם  הצורך  מתרחבת,    את  ירושלים  את  רואים  כאשר 

להשמ כבר    יאחושבים שה ורוצים  ירושלים,  "ט  ינבנתה  המילים:  החריבה  את  העיר 

 .". והבזויה והשוממה..
 

 
 

 כם כאן ועכשיו אין לכם היה ל אילו ידעתם מה 

הגי הכאשר  פר קיסע  יוזר  ילא  ףנץ  לקראתו  רץ  ויצאו  בירושלים,  גם  ביקר  שראל 

פניו  את  לקבל  העיר  למקום    חשובי  ללכת  רצה  המלך  כמוהו.  חשוב  למלך  כראוי 

פניו   והפמליה שקבלה את  לשםללוות  הלכה המקדש  ל,  . כשהגיעו  היהודים  אמרו  ו 
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יו בחוץ. יכנס לבדו והם ימתינו עלן י, ועל כ בהר הבית  לפניםשאסור עליהם להיכנס  

  שברצונו לומר להם דבר   לו  המתינו צא הקיסר ממקום המקדש, אמר ליהודים שישכ

ופתח ואמר: "יהודים, אינני יודע מה לומר לכם,    ,נשען על שרביטו כמה רגעים  .מה

ועכשיו כם כאן  בפה מלא, שאילו ידעתם מה היה לר אחד אני יכול לומר  בל דבא

מזקנים  )  ם מתים מרוב צער!" כולכ והייתם   היה בכוחכם לשאת את הצער   לא   אין לכם, 

  ז(אתבונן, מובא בגיליון יין ישן דברים תשע"
 

 

 "עננו" 

לומר   בני ספרד  ומנ, ערבבכל התפילות  "עננו"מנהג  ומנחה.  בני ית, שחרית  הג 

ח במנחה,  רק  לומר  שאומר  אשכנז  ציבור  מהשליח  התגם  וץ  של בחזרת  פילה 

 )עא, שפא(  נחה.של מ שחרית וגם בחזרה 

 

 קדיש תתקבל 
וכו'" וקדיש תתקבל.   )כן אחר תפילת העמידה של ערבית, אומר החזן "יהי שם 

  דרהם, מהריק"ש, טור, בית יוסף,הות אשרי, הרוקח, אבוה, הגפסקו הגאונים, רש"י, שבלי הלקט, אור זרוע, ראבי"

  . תתקבל   שהחזן קדי  ומרא  תשעה באב   לילב   : ( )סימן תקנט סק"טכף החיים  תב בספר  וכ  מאמר מרדכי ועוד. שנג(

קדיש תתקבל    ובית יוסף שאומרים  הטור  ריכדב  האחרונים  דעת  קדיש, אמנם  חצי  אלא  לומר  ויש אומרים שאין

ר שלחן  קצודרך החיים,    פרי מגדים,  מגן אברהם,   ז,"תבו: הלבוש, הטוכן כערבית,    של  עשרה מונה  ש   תפילת  בסיום

   "ל. רוך, משנה ברורה ועוד. עכע
 

 איכה קריאת מגילת 
אמי ובבכיה אחר  באנחה  הקינות  ואומרים  איכה  מגילת  קוראים  הקדיש,  רת 

ובה ה הכתש מבני אשכנז שנהגו לקרוא מגילת איכה מתוך מגילה כשר גדולה. וי

ומברכים   קלף,  הקריאה  על  במצוות"קודם  קדשנו  מקרא אשר  על  וציונו  יו, 

 )שנה( . " להמגי

 

 סוף טוב, הכל טוב 
נו   סוקים האחרונים: " או את שני הפאיכה לאחר שקר  גילתבסוף מ יבֵּ ֶליָך   ה'ֲהׁשִ אֵּ

ׁש ָימֵּ   ,ְוָנׁשו ָבה ֶקֶדםַחד ֵּ נו  .  ינו  כ ְ ָ י ִאם ָמֹאס ְמַאְסת  ָ עָ ָקַצפְ   ,כ ִ ינו  ַעד ְמֹאדת  חוזרים  ",  לֵּ

נו   הֲ לומר שוב את הפסוק: "  יבֵּ ֶליָך וְ   ה'ׁשִ ֶקדֶ   ,ׁשו ָבהנָ אֵּ ינו  כ ְ ׁש ָימֵּ כדי לסיים    ",ם ַחד ֵּ

 )שנה(טוב. המגילה בדבר את 

 

 די לשנאת חינם  
והקי איכה  מגילת  אמירת  בעת  אדם  כל  מעומק  ישתדל  ולהתאבל  לבכות  נות, 

על חורבן בית המקדש,   גליבו  עווןועל  ועל  שנאת חינם שבגללו   לות השכינה, 

לכל ו להרבות אהבת חינם  ל על עצמיקבדש ועד היום לא נבנה. וחרב בית המק

 . ות וחוגים, ללא הבדלי עד הודיי
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 הקב"ה בוכה על גלות ישראל וחורבן בית המקדש 

יג  )נאמר בנביא   י מִ על הקב"ה: "  ז(יירמיה  ַנְפׁשִ ה  ְבכ ֶ ִרים ת ִ ָ ִמְסת  נֵּ ב ְ ְ ָוה פ  גֵּ ְדַמע  ְוָדֹמַע ת ִ   ,י 

ְמעָ  ד ִ יִני  עֵּ ַרד  ֶדרְותֵּ ה עֵּ ב ָ ִנׁשְ י  כ ִ ע"ב(חז"ל    ". ואמרו ה'  ה  ה  חגיגה  מד שהקב"ה  : מל)מסכת 

גֵּ ,  בוכה י  נֵּ ְ ו  -  ָוה ִמפ  העולם.  וניתנה לאומות  שניטלה מהם  ישראל  גאות  אמר  מפני 

י מרבי  ונכנסתי לחורבה אחת  בדרך,  הייתי מהלך  פעם אחת  ירושלים חורבווסי:  ת 

בא  והמתין הנביא  אליהו    להתפלל.  לטוב  תפ  זכור  שסיימתי  עד  חר לא  לתי. ילי 

, רבי ומורי! ואמר ו: שלום עליךרבי! ואמרתי ל ליך,לתי אמר לי: שלום עיתי תפשסיימ

פלל. ואמר לי: היה לך להתפלל  לי: בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו: להת

רי דרכים. ואמר לי: בני, מה תי שמא יפסיקו בי עובא הייריבדרך! ואמרתי לו: מתי

ואמרקו זו?  וא לו: שמעתתי  ל שמעת בחורבה  אוי ":  ומרתי בת קול שמנהמת כיונה 

 ". חרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומותונותיהם הובעלבנים ש

שלש ויום  ך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום  ואמר לי: חיי

תי לבתי כנסיות ולב  ם נכנסיולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל  פעמים אומרת כך;  

ו שמיה  "  םעונימדרשות  הוא  ה  ", מברך  רבה יהא  ברוך  וקדוש  ראשו  אומר:  מנענע 

שהגלה את מה לו לאב  אבל  כך,    ]בית המקדש[אותו בביתו    ם אשרי המלך שמקלסי

 . (א"ות ג עברכ) בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם
 

ש,  בית המקדק לפעם אחת נכנס רבי צדו :  (פרשה כח )אליהו רבה  בתנא דבי    וכן אמרו 

חרב המקדש  בית  את  אמוראה  שבשמים,,  אבי  עי  ר,  את  את   , רךהחרבת  ושרפת 

את הקדוש ברוך הוא    תנמנם רבי צדוק, וראהה מיד    ת?ושקט ווה  שלבוישבת    , היכלך

על כן, החי יתן אחריו.    םשרת מספידי  מלאכי , ו על ירושלים והמקדש  עומד בהספד

להוריד   לבו  איאל  קריאת  בעת  דמעה  בית    והקינות,כה  כנחל  חורבן  על  ויתאבל 

הדש.  המק המאירי:  ב וכתב  בתשעה  אנשים נוהג  מצות  כדרך  אבלות  במנהגי  אב 

להתאבל  לבו  את  מעורר  ואינו  רואה   מלומדה,  אינו  כראוי,  ירושלים  חורבן  על 

 בשמחתה. 
 

 
 

 איכה ולא בוכים   ים אקור  ישנם 

יעורי הראש"ל  מש)וק"ל  זצ  רבנו עובדיה יוסף לציון  לן מלל משיעורו של מרן הראשון  לה

 על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. הבכי והצער  בענין  כד, כו( ם כ,חלק א עמודי
 

ש מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  על  החלון  מספרים  ליד  עומד  היה  באב  תשעה  בליל 

כולם מחכים לך כדי להתחיל    ,לו שבא אליו הגבאי ואמר  , עד  ומחכה ומצפה למשיח

  , כי תמרוריםבב   ה ואומר את הקינות ואיכ  ,מר בבכי  רץ  פו  הרב ואז היה    , התפילהאת  

 בכו עמו.   וכולם ,בכיי שמע ה' קול  כי
 

  לא יקום ולא יהיה אם יקחו לו ש  ס ושלום ח  ,ולא בוכים  איכה   איםקורישנם  היום  

אנשי של  ם  משפך את כל דרדן רב טבחים  וזרי נבוה  ?ה האם הוא לא יבכ   ,את בנו

ותינוקות והסנהדרי  ית ה בב וזה הי  ,לא מצער כמו בנו   האם זה  ,עודן ושל חכמים 
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  , בביתר היה שם גיבור אחד בר כוכבא שמו  ,ד יותר חורבןשני היה עות  בי וב  ,ראשון

ן  נפל מוגרמו העוונות ו   ,וכולם טעו בו שהוא משיח  ,ם מכה רבההיה מכה באויבי

  עד שנשפך דמם   , נשים וטףאנשים    , ם נכנסו ושחטו את כולםוהאויבי  , החומה ומת

ים יהודים דים היו מוצאוהתרמו  ,ת כולםים אילותיו היו שוחטי טיטוס וחוכן    .חלכנ

חי  ,שמסתתרים הורגים אות  ,טיטוס  י ליומגלים אותם בפני  נהרגו ימ  , םוהיו    , ליונים 

יה שהיתה עקובה  סטור יהה  א הי   כי זו  ,תדמעו  וכיצד אפשר לשבת בנחת בלי להוריד

 . מדם
 

פני  מ  ם, ס ושלוו ובנותיו של אדם חמתים בנימה  מפני    ע"ב(  קה )בשבת    רא איתא בגמ 

לא לוקחים ממנו    ,ומר אם בוכה על מיתת אדם כשרכל  ,אדם כשר  על  שלא בכה

גי  וכן עשרה הרו   ,אלא צדיקים רבים נהרגו   ד, י אחד רק יהו  וכאן לא נהרג  , את בניו

 . ביום זה  וד ות ולהצטער מאודאי שיש לבכ ו וב , כותמל
 

בצום  כל   להתענות  חייב  בתשבעאדם  עשר  וה  באבמוז   ם יחויד  ם שהכגם    ,תשעה 

ראשון, ג  ליום  לפרוץ  הציבוראסור  מן  לפרוש  ואסור  חז"ל  ,דר  אמרו  כל    :כבר 

זוכ  ירושלים  ירושלים אינו    ,ה ורואה בשמחתההמתאבל על  וכל שאינו מתאבל על 

הביה שישו אתה מחו את ירושלים וגילו בה כל או ש"שנאמר    ,ואה בשמחתהכה ורזו

לים זוכה המתאבל על ירוש ,  אוומכלל הן אתה שומע ל  ", יהאבלים על המתמשוש כל  

 . ומי שלא מתאבל על ירושלים אינו זוכה לראות בשמחתה ,אה בשמחתהורו
 

לשון ה   ך כ  ", והחריבכאילו הוא עצמו    , כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו"  כתוב 

רק    , ירושלמיבתלמוד   ב"ולא  נחרב  והדמע   ". ימיוכאילו  צון לר  עוליםות  ולכן הבכי 

יתברך,לפני הש  ונרצר  שם כי ה  ם  שנבקש  ביוצה  בנין  הרבה   ,ת המקדשה את  יש 

השכינה  גלות  על  וצער  מחשבה  שום  להם  אנו    ,שאין  שבתהנה  חילולי   , רואים 

ועל כן    . השכינה  ה צער וז  ? ל כבוד השבתחות ע מי יכול למ   , ובעוונות אין פוצה פה

מתאבלים י יות  , אנו  לא  המשיח  שיבוא  שיעי  היה כף  פיומי  את  להמרות  ברוח   , ז 

בתי    טון שלתורה אלא שלשל  ים שאין שלטון  אנו מצטערזה  ל  וע  ,ימית רשעתיו  שפ

דעת    ,משפט נגד  מחליטים  הקדושהורתתשם  המשיח    , נו  למלך  אנו  מייחלים  ולכן 

ע השיחזיר  ליושנהטרת  כ  ,תורה  שוד  ויחדש  עוד  ישמע  ולא  נעורינו  ושבר  נשר 

 י שבת. ילולולא יהיו ח  , יני רשעיוענ  לי טריפהמאכלא יהיו   ,בגבולנו
 

דרב    ( ע"אג  )ברכות  באיתא   משמיה  שמואל  בר  יצחק  רב  הוי  שלוש  אמר  משמרות 

מש  ,הלילה כל  כאריועל  ושואג  הקב"ה  יושב  ומשמר  לבנים   : ואומר  ,מר  אוי 

היכלי  ,ותיהם החרבתי את ביתיבעוונ ש  , בין אומות העולםוהגליתים ל  ,ושרפתי את 

ם  א  ", ג על נוהושאוג ישא  , קולויתן  ממרום ישאג וממעון קדשו    ה'"רמיה  בי  ונאמר

  , ות ישראל אם הקב"ה מצטער כך על חורבן הבית ועל גל  ,דיו לעבד שיהיה כרבו  כן

 . גותהו בכל לילה שלש שאו ועל נ  ודאי שאנו צריכים להשתתף בשעה שהקב"ה שואג
 

קריאת   איכהעל  ברכהלא    מגילת  מב  , תקנו  שלא  דבררכימפני  על  שמצער   ם 

והיה    ,שראל עוד על אדמתםנביא כשהיו יחיבר ירמיהו ה   איכהאת מגילת    .ומכאיב 
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ואכזר   רשע  יהויקיםוש מלך  עשרה  ,מו  עוד אחת    ,שנה   ומלך אחת  צדקיהו  ואחריו 

שנה ציוה  ,עשרה  שיכלתלמ  וירמיהו  נריה  בן  ברוך  בדדא"תוב  ידו  ישבה    " יכה 

במ ו  , במגילה עדיין  היתה  שהעיר  לכתוב  ף  או  ,תה לכואף  לו  אמר  בכו  ה  כ ב" שלא 

  ו והי  ,כי היתה זו נבואה על העתיד לפי סדר א"ב   ",תה על לחיהודמע  ,כה בלילהתב

ונתן   . איכה יועם זהב  , ג  . איכה יעיב באפו  , ב  .כה ישבה בדד אי  , א  : בה שלשה פרקים

נ בן  לברוך  המגילה  העםאת  כל  בפני  שיקראנה  צפוי  שידע  ,ריה  יהיה  מה  כולם  ו 

בלה אםעתידם  בתשובה.  ,  יחזרו  עש  לא  בר וכן  נריהה  בן  הנבואה סי  , וך  על   פר 

ואמרו לו    ,יםוהנה נודע הדבר למלך יהויק   ... וילכו בשבי   ,לם ימותוווכ  ,שהעיר תחרב

 , מלךישאר    עדיןשהרי הוא    , נו ינימע  זהאין  שוהוא אמר   ,את כל מה שכתוב במגילה

ביקש לא ישאר מלך,  רת שהוא  אומזאת    ",יו צריה לראשה "  כתובשאבל בפסוק ה'  

המג לגילה  את  וקרעה  באשוהשליכ  ,זריםולקחה  ושרפה  לתנור  קרעו   ,ה  לא  והם 

חייב    ס ושלום, חפר תורה  ששורף מגילה או סכשרואים מי  הוא שהדין  הרי  ו   , בגדיהם

 . ב"ה הכתובים שםפני שמות הקודש של הקדיו מבגאת  לקרוע
 

א  והו  ,אותם  ה וורו עיניו ולא ראונתע  , הורמיוי  ה רינחפש את ברוך בן  והמלך ציוה ל

רצה    שם וה  ם. ולשרפהשם    קודש של שם ר את שמות הולקדו   הי תור נהג לקחת ספר

וכן ראה את   , שראה שיש כמה צדיקים לא עשה כןן  כיוך א  , להחריב את אותו הדור

מפני שראה את   , בורצה להחריב את העולם ולא החרירשעים   ול צדקיהו שהיורו ש ד

ג(ים  מגילה עוד פסוקיף בציוה ה' לירמיהו להוסאז    . צדיק  הי שה  צדקיהו  אני "  )פרק 

שהוספה  תוספת    ו וז  , שלשה פסוקים  נם יש  ,שמכל אות מסדר א"ב   " הגבר ראה עני

 על המגילה. לאחר מכן 
 

צדיק מלך  היה  היה א,  צדקיהו  רצ  ך  שלא  לב  ומוג  מפני  פחדן  לירמיהו  לשמוע  ה 

מהש רשעיםשפחד  שהיו  שלו  ירמי הנ  כי  ,רים  עצמך ביא  תמסור  אם  לו  אמר  הו 

ולא יחרב בית    , קו עם ישראלנזי יולא    , עניש אותךהוא לא י  ,צרנע למלך נבוכדנ כיות

  , שתגלה לבבל ולא תזכה לראות את בבל   ,תהיה אחריתך  מרה  ,אם לאאך    ,המקדש

 ה את בבל. האמין שיגלה ולא ירא וא לאוה
 

וחיילי המלך    ,ליריחו  תה לו עדשהירוח מארמונו דרך מנהרה  והנה צדקיהו רצה לב

וכדנצ נבו רץ  צבי  ראו  אחריור  המנהרה  ,רדפו  לפתח  הגיע  יצא  ,וצדקיהו   , וכאשר 

והב ולכדוהו  המלך  חיילי  מלכםראוהו  בפני  למשפט  שאלו    . נבוכדנצר  יאוהו  והוא 

עיני  י?ב  שלא למרוד  ךאת שבועת   מתקיימדוע לא   עליו שינקרו את  ולקחו    ,ווגזר 

והכניס לחניתות  עיני ו  לנקבן  , ותוך  הצליחו  חזקותהיו  כי    ,ולא  עד    וד,מא  עיניו 

ולכן    ,ואז יכלו לנקרם  , תרככו עיניוהומרוב בכי    , ום לעיניוטו את בניו ושח שהביא

נכוכדנצר הכניס    .יהוירמת  נבוא בו    הנתקיימ בכך  ו  ,כשנכנס לבבל לא ראה אותה

  . שעוריםקבל לחם  ה מיום היב  פעםו  ,ושם שהה   , את צדקיהו לתוך בור בית הסוהר

היום  והנה   צתבאחד  נבוכדשר  כי  מתדקיהו  מת  ומרו  ,נצר  ששמח  שמחה  הוא ב 

ירבעצמו.   לו הנביא  זה משום שלא עשה מה שאמר  ושמע לשריו שהיו   , מיהווכל 

 "ז ונבקעה העיר בי  , צראת עצמו בפני נבוכדנ  הסגיר שלא נתנו לו ל  ,רשעים וקשוחים
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 . ף ונשיםן טקוזהיו טובחים בהם נער ו וז, בתמ

 

מצ ר  ונ אכזאת  אצל  זכאי  יוחנ  בן גם  בן  המקדש בחורן  בית  שביקש  השני,    בן 

שי  ירושלים  על  ששלטו  תימהבריונים  ואז  המלחמהיכנעו  שמעו  ,רגע  לא  הם   , אך 

עובעוונות   נגרם  ידי הכל  אלכן    . הבריונים   ל  להתפ צריכים  כיום  הנו  אל    שם לל 

בתפילה   נרבהו  , א נושענוועדיין ליץ  כלה קעבר קציר    כי   ,לנונו ויגא יי שיראה בעונ

 . נויי אולי יראה בעונ , לפניו שיחנושפוך  נ ו , הקב"הפני ל
 

 

 קינה ליאשיהו המלך 

יח דה ואפרים", אשר יש בה קינה על משיהור ה' למר את הקינה "זכוהמנהג לו

דברי הימים ב לה )' יאשיהו המלך, שנפל בידי פרעה נֹכה מלך מצרים, כמו שנאמר  ה

הו  ַוי ֹרו  ַהי ֹ: "(כג י ָ ֶלְך ֹיאׁשִ ֶ ֶלךְ ַוי ֹאֶמר הַ   ,ִרים ַלמ  ֶ ִניַלעֲ   מ  יִתי ְמֹאד"   ָבָדיו ַהֲעִבירו  י ָהֳחלֵּ . כ ִ

תענו חז"ל  ואמר כב  )מסכת  גופו נקבים נקב  (ע"בית    כברה. ים כמלמד שעשו את כל 

ראה   פטירתו  הנביאירמיהובעת  שמא  ותחשור   פתותיושש  ו  אמר:  צערו ,  אגב 

ושמע   ירמיהו  שלום. התכופףחס ושאינו הגון נגד ה',  וייסוריו הוא אומר דבר  

יק: "( איכה א יח )מר  , ואוןיו את הדמצדיק עליו  יאשיהש י פִ   ה',הו א    ַצד ִ  ". יִתיָמרִ יהו   כ ִ

יַח  : "(כ  כה די)אאז קרא עליו את הפסוק   ינו  ְמׁשִ ֵּ ַח ַאפ  ִחיתֹוָתם  ה'רו  ׁשְ ד ב ִ ר   ,ִנְלכ ַ ֲאׁשֶ

ֹו ִנְחיֶ  ִצל  ֹוִים ָאַמְרנו  ב ְ  ". ה ַבג 

 

ל )על זה נאמר   ב  הימים  כה דברי  ִיְרְמָיהו  עַ ַויְ ":  (ה  ן  הו  קֹונֵּ י ָ ֹיאׁשִ ִרים ַוי ֹאְמרו     ,ל  ָ ַהׁש  ָכל 

י ָ רוֹ ַהׁש ָ וְ  יֶהם ַעל ֹיאׁשִ ִקינֹותֵּ ל  ,ַעד ַהי ֹוםהו   ת ב ְ ָראֵּ נו ם ְלֹחק ַעל ִיש ְ ת ְ תו ִבים   , ַוי ִ ם כ ְ ְוִהנ ָ

ינֹות  ָיה  ְוהָ ":  (ח ט  עמוס)עמוס  הנביא  נבא  הת  יאשיהו המלך  על:  ש"יר". ופירש  ַעל ַהק ִ

י ֹום ַההו א   אִתי הַ   ה' אלוקיםְנֻאם  ב ַ בֵּ הֳ ְוהֵּ צ ָ ֶמׁש ב ַ ֶ יֹום אוֹ וְ   ָרִיםׁש  י ָלָאֶרץ ב ְ ְכת ִ  ",ר ַהֲחׁשַ

של בן  שמת  יאשיהו  של  יומו  ימיוושים  וזה  בחצי  שנים   : )שם(  נאמרו  ,תשע 

יֶכם לְ " ַחג ֵּ י  ֶבל  ְוָהַפְכת ִ ְלִקיָנהאֵּ ם  יֵריכֶּ ש ִ י  ,ְוָכל  ַעלְוַהֲעלֵּ ל  ִתי  ק  כ ָ ל  ְועַ   ,ָמְתַנִים ש ָ כ ָ ל 

ָקְרָחה מְ   ,ֹראׁש  ֶבלְוש ַ אֵּ כ ְ יָה  וְ ָיִחי  ת ִ יֹום ָמר ד  כ ְ ָכל   :ר אמנשוזהו    ".ַאֲחִריָתה   ַוי ֹאְמרו  

ם  ִקינֹוֵתיהֶּ רֹות ב ְ ָ ִרים ְוַהש   ָ נו ם ְלֹחק ַעל  .  וכל יהודה וירושלים מתאבלים עליו  ַהש   ת ְ ַוי ִ

ָרֵאל  , ובוכים על המאורע  שהם מקונניםכ  ,ובכיה  רם צען להם שוכשמזדמ  -  ִיש ְ

מזכירים עמו  הם  הצער  ההרוגים עה  בתש  גוןכ  ,זה  על  קינות  שמזכירים  באב 

 . ע"כ. על מות יאשיהו וכן יבכ חורבן בית המקדש,ת שאירעו בזירובג

 

 היסח הדעת 
ינות, אסור לדבר או לצאת חוץ לבית הכנסת, בשעת קריאת מגילת איכה והק

תקנט )סימן  רבן ועל צערם של ישראל.  דעתו מהאבלות על החו  תיח אי שלא יסכד

 ס"ה( 
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 ף הקינותבסונחמה ש דברי
ד מעט  ישנם  שבסופם  שיסודותיהם ברי  קינות  הנחמה  דברי  את  יאמרו  נחמה, 

שר לומד בספר בהררי קודש, ואין צריך לדלגם. ואף על פי שהתבאר לעיל שכא

לד צריך  החורבן,  בענייני  פסירמיה  את  מה וקי  לג  משמחים,  הם  כי  כל  נחמה 

ות מקום כאן שאין אומרים אותם   מר הקב"ה די שיאחנונים  אלא דרך בקשה 

לגאלנ ויחיש  אלצרותינו  נאמרים ו,  שהם  גם  מה  כלל.  באמירתם  שמחה  ין 

המ את  כשמשווים  ובפרט  גדול,  ויגון  רב  ובצער  שליש  היום בדמעות  שלנו  צב 

מקדשנו בית  אשר  הרבים,  בי  בעוונות  צרבשבי  להושי  ד  ידינו  לאל  ע,  ואין 

ר כמה ירדנו עמוק יותגלותנו  נו בכך את תוקף  והתורה כל כך בסכנה, חשים א

הד"ט, הגר"ח פלאג'י, יפה ללב, מעשה ניסים הכהן, רבי שלום זרקא, כתונת יוסף, הגר"י    עקרי)כן כתבו  עמוק.  

 ח( הרי"ל. ש וכן יש סמוכים לזה מדברי הגהות מיימוניות ומ קאפח ועוד. 

 
 

 " אשאל מכם שאלות  עדה קדושה  ם אליכ"

מצד  ש  תבאר את הקינו   (ת קטנות חלק ב סימן קלטשו"ת הלכו)יעקב חגיז  משה בן רבי  רבי  

, כמו  בו אנו נמצאיםש  לאידך את השפומ ראל  שאת מעלת עם יבהם  ם  ימזכיר אחד  

מה נשתנה הלילה הזה מכל ,  אשאל מכם שאלות   קדושהעדה    םאליכבקינת "למשל  

  . "... חה נאקול  זה  בליל  בעוונותינו  עתה  חה,  מש בשלחן ערוך    בליל פסח מדוע  ,  לילות ה

בקרביבקינת    וכן תוקד  לבביבה   "אש  על  אחד  בש   , "עלותי  "עונקטע  אתי צ בים 

 ". יםשל רויבצאתי מ אחריו "קטע שבו" יםרצממ
 

ף שהצרות והרעות הבאות על האדם אי אפשר שא ידוע ומפורסם  הנה  ובאר הרב:  

מפחד ח שקט ושאנן  שש ושמהוא  שאדם    ם כל זהע  ,ויצטער עליהם   שירגישם   בלי

צרה אם היא    ל שכןוכ  ,תחשב לו לגדולה  ,קטנה  לומין צרה אפיבבוא עליו    ,רעה

יורגשו בעצמם כשיופגשו זה   ם יטבע ההפכיהדרך  בכי   ,הואוהטעם   . הגדולה ורעה רב 

  ן הוא הדבר, כ  .ירגיש המכה כאב גדול  ,אם תשים במכה דבר הפכיי להשו  וכמ  .בזה

 , ישראל  עם אנחנו    כך   . ורגש ביותרת  היא   ,מח וטוב ש  הי ה  ר שא בבוא הצרה לאיש  

עד  בעבר עולם  זרועות  ולחבק  לרכוב שמים  ברום המעלות  כאל  היינו  ים ק והיותנו 

ל  '  , ם הגדולהותה  נותינו ירדנו לתחתיות בעומקו ועתה בעו  ,יודעי טוב ורע ָראֵּ ל ִיש ְ ד ַ ַוי ִ

ויש   אופ א  נמצא  '.ְמֹאד האדם  שיצטער  בצערירגכדי  ב  ,וש  הטובו יעלה  ת זכרונו 

 . יצטער ביותר ל ידי זהוע  ,לו  ווהנחמות שהי
 

הולך המקונן ש   "עלותי על לבביאש תוקד בקרבי בה"תייסדה קינת  העל זה  ששר  ואפ

ל  וכן ע  .הפכים בצאתנו מירושלים ים והלנו בצאתנו ממצר  ו הטובות שהיאת  ומסדר  

ר  חן אביהם ואחמעלת הבנים על שול   ות המזכיר  , הקינות האמורות לעיל  ן ה  זה הדרך

מעליו  כך בכפלשאז    ,גלותם  היא  לקרוא אדם    ישיםאם    , ולדעתי  .ם יהצרה  עצמו 

  , קינות  פר שהוא קורא סיצטער ויבכה יותר מ  ,נת הלבוקראהו בכו יו   ,"שיר השירים "

ועתה  ,עם ישראל  השם יתברךת והדבקות והחשק שהיה ל לה והרוממוכי בלומדו המע

להם   ו ם שהיבזמנכמו  ]  מי שמשגיח בנו  ואיןם  וחיווצאנחנו צווחים   , בעוונותינו שרבו
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הו  ים יאנב ביותר לכן    , [ודשקרוח  והמספד  הבכי  ו יגדל  צערסיהיה  ,  להזכיר  נו  י יבה 

ודלשפלות ו נידף רודף אותנו עד ח  , נוותנו  עד ישקיף ה' משמים    ,רמהו כי קול עלה 

 . , במהרה בימינו אמן נו כבראשונה וישיב את שבות
 

 

 מספר השנים לחורבן 
רים נר קטן שאיהאורות שבבית הכנסת, ומהקינות, מכבים את כל  וף אמירת  בס

וא ציבור,  השליח  יד  בית ומר  על  אחינו  נא  "שמעו  רם:  בקול  ציבור  השליח 

אבותינו ועוונות  בעוונותינו  כי  מקדשנו, ישראל,  בית  לחורבן  מונים  אנחנו   ,

הקודש   לפיזור עם, ולנפילת עטרת ראשנונו, וגלות שכינת עוזולשריפת היכלנו, ול 

, כינה, אוי לנו על חורבן בית המקדשהש  הקודש, אוי לנו על גלותמירושלים עיר 

י לנו על שריפת התורה, אוי לנו על הריגת הצדיקים, אוי לנו על צערו של  או

 )שנו(דש". לחורבן בית המק]ויאמר את מספר השנים[ ם כך וכך שנים משיח. היו

 

 שנים בון החש
מ  את  לדעת  שלספכדי  השנים  את  ר  לחשב  יש  שאנחנו   החורבן,  השנים  מנין 

+ עק"ב    [ 781]  א"פ]שנת תששנים,    [172]  עק"בלבריאת העולם, ולהוסיף עליו  ים  מונ

  שנה   1,953עברו    פ"אשנת תששנה. נמצא שב  1,000ועליהם להוסיף    [ 953=    [172]

 )שנו(לחורבן. 

 

 קדוש"  "ואתה
ה קדומתחי  קינותבסיום  "ואתה  לציוןומדלגש...",  לים  "ובא  הפסוקים  על    ים 

זאת בר  ,גואל..." "זן קאותם...". לאחר מכן אומר הח  יתי "ואני  דהוא עתיד דיש 

לינו לחדתא עלמא...", "שיר למעלות אשא עיני...", ואומרים קדיש יהא שלמא וע

 )שנו, שנז( לשבח. 

 

קלט)ת הלכות קטנות  שו" בחגיז  יעקב    כתב רבי  סימן  ב    " ה קדוש ואתאומרים "שטעם  ה:  (חלק 

משום    שמתו עדן,נ[  הושלחן גבבעל ספר  ]יוסף מולכו    כם רבי אמר לי הח   , תשעה באבבליל  

דרא  קדושה דסעל  עולם מתקיים  השחרב בית המקדש  ום  מי  (ע"א  ט)סוטה מז"ל  נו  יבותאמרו רש

ריאת  קוהיינו ש  . ע"כ.באב  ללמוד בתשעה  שאסור תורה  לימוד  והיא במקום    , [לציון  את ובשקדו]

  שם לפני ההתרגום הוא הסבר המקרא, וחביב  שתורה,  לימוד  כ   ם הקדושה ותרגומם  פסוקי ה 

 ת השם, ולכן העולם עומד עליו. קדוש גם תלמוד תורה וגם  שיש בו זה  לימודיתברך 
 

הכולל    שמעתי מבנו הרב  [גיזח  בן יעקב הרב משה  ]ואני המני"ח  :  בי משהרבנו    (שם)כתב  ד  עוו

כדי    , שהוא רמז לגאולה,  "ואתה קדוש"  ת ר ילאמ  נוסף טעם    ,(נר"ו)  מולכו  ע נו כמהרי"החסיד מור

 נתקנה על נכון. ע"כ.ש  נמצא . ובפרט לרמוז לידת המשיח וכיוצא ,יאשו העםי שלא ית
 

. גם כי ביום  הבליל  גאולה  שאין  לפי  ואל",יון ג בא לצולא מ"ו  " קדוש  ואתהמ"  מתחיליםמה שו

ם  י אותבריתאנו אומרים פסוק "ואני זאת    ןאי. ומה שורשבמפאולה  את הג הזה אין להזכיר  

 )שנו, שנז( וכו'", לפי שנראה ככורת ברית על הקינות ואומר "לא ימושו מפיך", חס ושלום.  
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י ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור ד ִ " ן ֹראש ִ ֵ  " ה יֹוָמם ָוַלְיָלהְבכ ֶּ ְואֶּ  ְמָעה ִמי ִית 

תשֶׁ   ַעל : "ח כא(  ה ירמי)נאמר בנביא   י הָ   ֶבר ב ַ ישְׁ ַעמ ִ ְרת ִ י    ,ב ָ ה    [ופלת ואשחרו]ָקַדְרת ִ ָ מ  [  תמהון]ׁשַ

ַבת   .ֶהֱחִזָקְתִני י  ַחְללֵּ ת  אֵּ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ה  ְוֶאְבכ ֶ ְמָעה  ד ִ ְמקֹור  יִני  ְועֵּ ַמִים  י  ֹראׁשִ ן  ֵּ ִית  ִמי 

י יִני ַעלפ ַ : "איכה ג מח()  "הר הקבוד אמ. וע"ַעמ ִ ַרד עֵּ ֵּ י ַמִים ת  ת שֶׁ   ְלגֵּ י  ֶבר ב ַ רו  מוא".  ַעמ ִ

א  )מדרש  ב פרשה  איכה  מדברלול יא  (טז זוטא  שהכתוב  האומרתהי  ,א  הלשון  זאת,   תה 

הראשונים    התכ ולח  ים חייב קדמו  אלא  אבר,  שבואמרו:  אבר  מלך  לבן  קש ימשל 

נ  גדולה,  להגביה אבן  ע כשהגביה  ופלה  בנושברתוליו  , התחיל  , שמע המלך שנשבר 

כך    ? שבר ואתה אומר נשברתינך  בנ  שלו,   ין רבני פלטלו    אמרו  . אני  לומר נשברתי 

י "רוך הוא כביכול דוש ב ר הקאמ ת ַעמ ִ ֶבר ב ַ י -ַעל ׁשֶ ְרת ִ ב ָ י ,ָהׁשְ ה ֶהֱחִזָקְתִני"  ָקַדְרת ִ ָ מ   . ׁשַ
 

 
 

ְיָלה ְוִדְמעָ " ַ ל  ה ב ַ כֹו ִתְבכ ֶּ יהָ ֵאין ָלה  ְמַנחֵ   ,ה  לֱֶּחיָ ַעל  ָתה  ב ָ ל ֹאֲהבֶּ  " ם ִמכ ָ

ו ים מתלימ   משכים ומוליכם לבית המדרש, ה  יהוו לו בנים  לחכם שהימשל    ?מי בכה

 ה כשחרב   ,אף כך הקדוש ברוך הוא  .כהובניו, והיה משכים והולך לבית המדרש וב

לירושל יירושל והולך  לר  ,םים היה משכים  ולבית המקדש לבקש    ם שוניאותם  לציון 

כ ן: "לכ,  י מדרשות ולא היה מוצא שם בריהבבתי כנסיות ובבת   ם יאוקור ִתְבכ ֶ ב ָ ה  ֹו 

ְיָלהב ַ  ַ ברוך   ", ל  הקדוש  ולילה  אני    הוא  אמר  יומם  בה  לעסוק  לישראל  תורה  נתתי 

ולילה"  :שנאמר יומם  בו  בה  ",והגית  עושים  אינם  אומר   ,ועתה  הוא  ה "  :לכך  ְוֶאְבכ ֶ

י"ַבת  ְללֵּית חַ יֹוָמם ָוַלְיָלה אֵּ   ( איכה פרשה א טזזוטא  מדרש). ַעמ ִ
 

 
 

 ורבן ות על החאבל  הקב"ה נוהג

מת, קרא לכל תלמידיו, אמר  אחד ו בן    שלא ראה אבל מימיו, והיה לו   םחכמשל ל

אמרו לו אבל קורע בגדיו, אמר להם אף   .להם מבקש מכם הראו לי כיצד מתאבלים 

אמר להם אף אני יושב נים,  ראה פמו ומאמרו לו אבל יושב ודומם לעצ  .אני קורע 

אמרו לו אבל לובש  .תיטיי כופה מהם אף אנמר לטתו, איכן. אמרו לו אבל כופה מ 

אני לובש שחורים. אמרו לו אבל בוכה ביום ובלילה, אמר   הם אףמר לשחורים, א

ובלילה.   ביום  בוכה  זה הוהנמשל:  להם אף אני  בחכמה "  : , שנאמרקב"ההחכם  ה' 

ארץ שכ  ,יסד  בונן  וירו  וכשחרבו  ",תבונהמים  על  ציון  ועברו  המקדש  ובית  שלים 

הצר  ל כלישרא טורי)ות, שנאמר  אלו  ָאַמר  "  ב(  מיה  ֹה  ַלמ ָ שֶׁ אֲ   ה':כ  ֶותר  ָ ַלמ  ר   ,ֶות  ַוֲאׁשֶ

ר ָלָרָעב ָלָרָעב  ,ַלֶחֶרב ַלֶחֶרב ִבי  ,ַוֲאׁשֶ ֶ ִבי ַלׁש  ְ ר ַלׁש  ֶ קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי    ",ַוֲאׁש 

כיש) ר  שנאמ  השרת,  יב(עיה  "ב  ְקָרא  :  אלוקים  הַוי ִ הַ '  י ֹום  ב ַ ֵּ   ִלְבִכי   הו א ְצָבאֹות  ְלִמְספ   ד ו 

ש ָ  ְוַלֲחֹגר  ְלָקְרָחה  להא  ". קו  אָ מר  מלך  עושהבֵּ ם  הוא  מה  ביום    ?ל  בוכה  לו  אמרו 

כן עושה  אני  אף  להם  אמר  "שנאמר  , ובלילה,  ַבת :  י  ַחְללֵּ ת  אֵּ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ה  ְוֶאְבכ ֶ

הם ה, אמרו לו לובש שחורים, אמר לם מלך אבל מה הוא עושמר להעוד א.  "יַעמ ִ 

ַקְדר"  :מר שה כן, שנאף אני עוא ַמִים  ׁשָ יׁש  ואופלשחרו]ו ת  ַאְלב ִ סו תָ   [ת  כ ְ ים  ָאש ִ ק  .  ם"ְוש ַ

יחף, אמר להם אף אני   הולך  לו  עושה, אמרו  עוד אמר להם מלך אבל מה הוא 

סו ָפה"  : עושה כן, שנאמר עָ ו בִ   ה' ב ְ ְוָעָנן ֲאבַ ָרה ד ַ ש ְ ֹו  ַרְגָליוְרכ    . עוד אמר להם מלך " ק 

 : כן, שנאמר עושה  אני  טתו, אמר להם אף  יכופה את מ  ול   עושה, אמרו מה הוא   אבל
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הפוכים. עוד אמר להם מלך קודם לכן  שהיו  אן  מכהכיסאות הורמו,    "ָכְרָסָון ְרִמיו"

: שנאמר   ,כן  עושה  ף אנילהם א, אמר  קורע את בגדואבל מה הוא עושה, אמרו לו  

ע" צ ַ מכבה את הפנסים,  לו ושה, אמרו מה הוא עאבל . עוד אמר להם מלך "ֶאְמָרתוֹ  ב ִ

ָנְגָהם: "שנאמר   ,כן עושה  אני  אמר להם אף   ַח ָקָדרו  ְוכֹוָכִבים ָאְספו   ְוָירֵּ ֶמׁש  . עוד "ׁשֶ

להם  אמר    אמר להם מלך אבל מה הוא עושה, אמרו לו נכנס בחדרי חדרים ובוכה, 

ַנְפשִׁ ב ְ "  :עושה כן, שנאמר   ף אניא ה  ְבכ ֶ ת ִ ִרים  ָ מה   בללהם מלך א  עוד אמר  ." יִמְסת 

ֹה ָאַמר  " :אמר להם אף אני עושה כן, שנאמר נות, מקונהוא עושה, אמרו לו קורא ל  כ 

ְלחו    ה' ׁשִ ַהֲחָכמֹות  ְוֶאל  ו ְתבֹוֶאיָנה  ַלְמקֹוְננֹות  ְוִקְראו   ֹוְננו   ִהְתב  ְותָ ְצָבאֹות   . ָנה בֹוא 

ְוִתש  ֶ  ְרָנה  ְתַמהֵּ ַרדְ ו  ְותֵּ ֶנִהי  ינו   ָעלֵּ ינו  ָנה  ָנה  ינֵּ ְמָעהעֵּ ד ִ ָמיִ וְ     לו   ִיז ְ ינו   ֵּ קכ ִ   .םַעְפַעפ  ְנִהי י  ֹול 

ינו   נֹותֵּ כ ְ ִמׁשְ ִליכו   ִהׁשְ י  כ ִ ָאֶרץ  ָעַזְבנו   י  כ ִ ְמֹאד  נו   ׁשְ ֹ ב  ְדנו   ד ָ ׁשֻ יְך  אֵּ י ֹון  ִמצ ִ ַמע  וזהו "ִנׁשְ  .

קְ וַ ר: "שנאמ ו ְלמִ ְצָבאֹות ב ַ ה' אלוקים  ָרא  י ִ ִלְבִכי  ֵּ י ֹום ַההו א  ְלקָ ְספ  ו  ְולַ ד  ק". ֹגר ש ָ חֲ ְרָחה 
 ( א טז פרשה זוטא איכה   מדרש)
 

 

 חבל על הזמן 

תפילת  לאחר  שיעור  לארגן  רבים,  כנסת  בבתי  שנהגו  מה  נעים  ומה  טוב  מה 

או בהלכות ,  לעיל  ערבית בענייני היום ובמעשיות החורבן כמובא בשער האגדה

י , כדהיותר משיחה ודיבורים מיותרים יום זה צריך למעט ככלרט שבובפות, לבא

יס מהשלא  דעתו  לאחרלאביח  לביתו  שילך  בצע  ומה  מ התפ  ות,  אם ילה  יד, 

יפטפט על דא ועל הא. ואשרי המארגנים המזכים את הרבים, וכל המזכה את 

 הרבים אין חטא בא על ידו. 

 

 תיקון חצות 
בלילאומרי אף  חצות"  "תיקון  בערך:  באב    תשעה  ם  הלילה  לא  [12:45]חצות  ואולם   ,

ז  יקון לאה". וכתב באגרות הרמ"ת "  מזמורים שלל" ללא הן רחיאמר אלא "תיקו

זכותהמקובל    הרה"גל] משה  כ  , רבי  בתשעה    וידוישאין אומרים    ף על פיא: "שנה[  350  -לפני 

 יותר  גםכות ולהתאבל כהרגלו וראוי לעשות התיקון חצות ולב  כל מקום, מבאב

וכל   ,ראשנו  עטרת  תו, והיום הזה נפלהי וא דבר בעונותינו הופשר, כי בעאם א

ת שאר  ויקעיקר  של  בשביל  הן  הוא  אימתי,זה,  ה יום  הלילות  עכשיו  לא   ואם 

בשמחתה יואי  ווהל ודאי  יזכה  כי  היום,  וכל  ההוא  הלילה  כל  נפש  במר  בכה 

התיקו  .ונחמתה לעשות  שלא  בליל  האומר  באב,ון  י  תשעה  מה דעתי  לא    על 

קינה כל   עליו רוחעבר  ש ישראל חייב להתאבל במרירות ווכל אי  ,בדעתו  יסמוך

 )רנב( ". ע"כ. וכן הוא מנהגי ,  קון לאה[]תים מוריאין לומר המז , רק וכל הלילה םיוה

 

 צידוק הדין 
ערוך  לשמרן ה חיים)אוחן  ס  ןמיס  רח  ועיף  תכ  דעה יוב,  תאסימ  רה  שאומרים פסק    ו(עיף  ס  ן 

הדין  צידו וק  תחנון,  בהם  אומרים  שאין  בימים  וגם  חודש  בראש  חול באפילו 

)סימן  בית יוסף  ב  כתבו  .כן בתשעה באבות, וכל שלוישני של גיום טוב  במועד וה
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הלשוןבז  תא( הדין  ":  ו  צידוק  לומר  נוהגים  בימים    לכבואנחנו  זולת  הימים 

ואפילו   תחנוןבו  אומרים    לאשיום  כל  בש  אשכנז,בני  מנהג    אבל".  םטובי

באב הדין בו  אומרים    אין,  בתשעה  שו  .צידוק  הפוסקים  נהג  מה כן  כתבו 

לחן יעשו כדעת מרן השברור ש,  י הארץערבשאר    ולם,וא  .ר הקודשעי  יםלשירוב

תושבי    "ואנחנו:  צג(ש) מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב  וכך    .ערוך

 חודש   אשרומר צידוק הדין אפילו ב עת מרן, שיש לאין לנו אלא ד  ל,רץ ישראא

 . ה באב" תשע, וכל שכן בל המועדוחו
 

עד מאוד, וראוי ללמוד מהם, כי  הם    חביביםושלים  יר  אף שבדרך כלל מנהגי, כי  תדעיש ל

שאר רוב  כ  ואינה   שכנו ודרו בתוכה מאות בשנים, שורות  הד  ם על פי גדולי ומאוריהמבוססים  

הערים לא שמעו  לוא הו  .ככל  אביב"על  נו  עמלם  "תל  ברק",  ,  "ותבורח"  ,"חולון",  מנהג  "בני 

לפני כמאה שנה  בהם    החלו להתיישב,  םהדומיהאלו ו  ערים, כי כל הןבה  כיוצא ו  "פתח תקוה"

קיבוץ  ללערך,   בנו  שהתקיים  האג אחר  כנפות  מארבע  מנהגיה    .רץלויות  עם  באה  עדה  וכל 

ין להם  א מנהגים אלו  ברור שלכן  ו  .םכו במנהג ם, והמשייולמקום מסהתקבצו ובאו  והשונים,  

ככל   וחוזק  ונקבעמנהג  תוקף  באות  שהושרש  שגרו  עולם  גדולי  פי  מקוםעל  והו  את  ו  נהיג , 

נים איתונימוקי   מטעמיםשלהם  הציבור   תוקף וחוזק  ו   כחיש  ירושלים  רק בבעיקר  כן,  לום.  ם הכ ֵּ

כי  הילמנהג  מגדולי    ם ה,  ומבוססים  הרו.  הרוח  ענקי עולם  הערים  גם  שאוי  מן    דו למישאר 

ו ְדַבר  ":  (גב    ישעיה )נאמר  שת מה  מבחינירושלים,    יממנהג  תֹוָרה  א  צֵּ ֵּ ת  י ֹון  ִמצ ִ י  ם  ה'כ ִ ָלִ ׁשָ   " ִמירו 

מרן השלחן ערוך  דעת  במנהגים שצריכים באור, כי הם נגד  מכל מקום  ו  .(ב"סג עברכות    )ועיין

לכן  ר ערי הארץ, ואלנו להנהיג כן בשל מה  ו במנהגם, אבשלים ימשיכוכדומה, די לנו שבירו

 . לכל אשר יאמר שיעשו כדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיודאי  ובום  ריעהר בשא

 

שו בכזשמחתי  לכוון  זצ  זה יתי  רנ("ל  וקלמרן  עמוד  א  אבלות  ולשכתב  )חזו"ע  פי    , הלכה:  על  אף 

על כל מי שחייבים  מועד  ל החויש לקרוע ב רוך  שלדעת רוב ככל גדולי הפוסקים ומרן השלחן ע

בספר מזבח  רבי רפאל מיוחס בכר שמואל    ון לציון און הראשהג   התאבל עליו, מכל מקום ל

, וכן כתב החיד"א.  ואם  אלא על אב  שלא לקרוע  בזה כהרמ"א  ם שמנהג ירושלי  , אדמה כתב

לנהו יש  גג כדואולם אין מנהג זה קיים אלא בירושלים, אבל בשאר ערי הארץ,  דולי עת רוב ככל 

אותו    מעמידיםין מנהג ברור בדבר להיפך,  שא  שכל   וך שקבלנו הוראותיו,רסקים ומרן השלחן עהפו

הדין.  קו  לקרוע על כולם כפסק    יש  וע,במקום שאין מנהג ידשכתב במסגרת השלחן  וכן    על 

בכל שאר    היגשאף על פי שירושלים ת"ו היא בירת ארץ ישראל, אין להנ  ,ודעמרן ורוב הפוסקים.  

ירושלים, שהואיהארץ כמ  ערי וצביון מיוחד בכמה יש  ולכל עיר בפני עצמה    ל נהג  בית דין מיוחד 

י הארץ בעל כרחם ער  שארץ, אין מקום לומר שרושלים לשאר ערי האהבדלי מנהגים שונים בין יר

ילה  תח  ומכל שכן במקרה זה, שגם בירושלים היה המנהג יגררו אחר מנהג ירושלים בכיוצא בזה.  

בח המועדלקרוע  וכ  ול  הקרובים,  כל  שכתב  מעל  שכן הו  יוסף  אלא  הי   בית  המנהג,  ה 

מכן,  שב לאחר  המנהג  נשתנה  ל ירושלים  לנו  יש  העיילכן  שאר  את  ישראל ר העמיד  שבארץ  ות 

 עי"ש.  הג הקדום, שהוא המנהג הנכון מעיקר הדין כדברי רוב הפוסקים ומרן.המנקת בחז

 

בזו הלשון: "ואנחנו נוהגים לומר צידוק    בית יוסףמרן ב  פסקד והעיש,  כאן  א הדיןהוולפי זה  

  זצוק"ל רן הראשון לציון  מלכן  ו   .בשלחן ערוך  כך פסק ו,  בימים טובים"  הדין בכל הימים זולת 

תעניו  זו בזו הלשון  הלכהסיכם   ש)חזו"ע ארבע  אין לנו אלא    ל,רץ ישראתושבי א  "ואנחנו:  צג(ת 

שצג. )  .ה באב"תשע, וכל שכן בהמועדל  וחו  דשחו  אשרילו בפומר צידוק הדין אדעת מרן, שיש ל

 ( ה   אות 24מס' גליון ענג בדשן" תועיין עלון "ות. ר  'עמ ד  ין אומרמע  . שכז ,א צא, צב חזו"ע אבלות . ג ק"תא ס  ש"ך
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   באב יום תשעה 

 נטילת ידים בבוקר 

קם  בר  כ שכאשר  לעיל  בבארנו  ידיו  טנו,  בוקרמשנתו  פעמבכלי  ל   יםשלוש 

 ,לא ירחץ פניו ו  בעות בלבד, ויברך "על נטילת ידים".אצהעד סוף קשרי    לסירוגין

, כיון  לוכלך בלבדום המת המקעיניו, מותר לרחוץ אבלפלוף  איזה  אם יש  אך  

 . ן זו רחיצה לתענוג אלא לניקיוןשאי

 

 "שעשה לי כל צרכי"
ן זמוכך היה המנהג כבר מ  באב.  תשעהב  "שעשה לי כל צרכי"ים ברכת  ברכ מ

וכן מנהג    כמבואר בספרו שו"ת אבקת רוכל.ף קארו זצ"ל,  ן ערוך רבנו יוס מרן השלח

 בני אשכנז. 

 

ועלים נעלי עור בתשעה באב,  ליים, והרי אין אנו נלת נעל נעיואף על פי שברכה זו נתקנה ע 

שהוא כולל את    העולם נהג  , ומעל מנהגו של עולםנתקנו    שחרברכות הכיון ש  א. זאת:    לבכ

הלא רשאי כל אדם לנעול נעלי   ב. .  )הרא"ש והר"ן(רכים  נעליים, לכך מב  ולם נועליםהעאומות  

של נחשים    עיר או כשיש חשש סכנהחוץ לחוקה  לדרך ר  עור באופנים מסוימים, כגון כשיוצא

לא  פים אם יחהולכילא  ו  חנאנכיון ש   ג..  ר(יטו)העה שייכת גם ביום זה  ועקרבים, נמצא שהברכ

"שעשה לי כל צרכי", כוללת כל צרכי האדם    ברכת   ד..  רשב"ץ()ה   של עור  ן נים שאיינעלועלים  נ

יאיר(שהקב"ה מכין עבורו   רי  וה  שאחריו,  הלילה ום וכל הים על  ברכות השחר חוזרי  ה. .  )חוות 

 שסא( ח.   סימן חיים אורח ט  ק חל  אומר יביע ת"שו)י עור. נועלים נעלתשעה באב במוצאי  

 
 יליןת ותפטלי 

 שובח מהמנהג ה 
, עה באבששל ת  להניח תפילין בתפילת שחריתלהתעטף בציצית ו  הלכהלהעיקר  

ישראל   וכן בארץ  הכנסת  בתי  ורוב  ירושלים  נו אולם,  ו.  מנהג  שלא הגייש  ם 

ל מקום כיון שמנהג ירושלים כמ במנחה. אך  אלא    חריתשתפילת  להניח תפילין ב

ומה  מאותש  חממ למעלה  זה   טוב  מה  ישראל,  גאוני  פי  על  שגם   שנה  נעים 

כן,עדיין  ש  כנסתהבתי  אר  שב נהגו  אשאם    לא  רב  להם  לשנות בכוח  ריש  ו 

 וכן הנהיג הראשון לציוןיפה.    הקהל עדתו בנעימות ובהסברמנהגם, ינהיג כן ל

קודש בעיר תל אביב בבבואו לכהן  זצ"ל  יאל  און רבי בן ציון מאיר חי עוזהג

 ו, שסט( )שסותפילין. בבית הכנסת "אוהל מועד", להתפלל שחרית עם טלית 

 

לו  אסור  ראשון  הביום  שאבל  כדין  באב,    פילין בתשעהאין להניח ת  ,מרוטנבורג   מהר"םדעת  ל

תפילין,   נקראו  שהרי  להניח  פאר    וא הואילו    ,"ארפ "התפילין  זה  ואין  קרנו,  בעפר  מעולל 

שעיקר    מפני,  (ע"א  )כאמועד קטן  מסכת  בואר  ב מכ  ,ביום הראשוןדוקא  אבל  להאיסור  ו  .לתפילין

יֹום ָמר"  :(י  חמוס  ע)ר  יום אחד, שנאמהוא  ות  המריר כ ְ מר יותר  . והרי אין לך יום  "ְוַאֲחִריָתה  

ַמִים ֶאֶרץ  ":  (אב  איכה  )נאמר  כן  שנקבעה בו בכיה לדורות. ו  ב מתשעה בא ָ ִמׁש  ִליְך  ת ִהׁשְ רֶּ ְפאֶּ   ת ִ
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ל ָראֵּ בולי הלקט  יובש  [.במנחהניח תפילין  מהיה  "ם  מהרשמרדכי  את כתב הז  כלוב]  . ע"כ."ִיש ְ

י : " (גסא    ישעיה )באב, לפי שנאמר    תשעהוהגים שלא להניח תפילין בשיש נהביא   לֵּ ו ם ַלֲאבֵּ ָלש 

ת ָלֶהם   ֵאר ִצי ֹון ָלתֵּ ֶפר  פ ְ ַחת אֵּ ַ באב    תשעה ב הרי  , ו"פאר"אין    "אפר"שבמקום שיש    שמע , מ"ת 

י בַ : "(י באיכה )נאמר  מו  ִזְקנֵּ בו  ָלָאֶרץ ִיד ְ ׁשְ ם ָעָפר ו  י ֹון ֶהֱעלת צִ יֵּ  הוא אפר. רפוע ,"ַעל ֹראׁשָ

 

הגאונים   בתשובות  באולם  גאון  מובא  ששנא  רב  שהרי  לין,  יתפ  יםניחמבאב    שבתשעהשם 

מאפילו   תפאבל  ו  ין ליניח  והלאה,  השני  חדבבא  אם מיום  חייב  ילש  שהלות  עליו,  מריר  בו 

עשה בשתי  למ  הלכה וכן    . היאישנה  אבלות  שבאב    תשעה ב  הכמה וכמ  על אחת   להניח תפלין, 

, וכן השיב רבי יצחק  באב, וכן נמצא בתשובות רב האי גאון  תשעה לין ב יתפ  םחיישיבות שמני

)בפרק  והרמב"ם    .נו יצחקבשם רב  האור זרוע, ו העיטור  ,תניאה   בספר  כתבו וכן  .  שמואל  ן רביב

אב. וכתב  מקצת חכמים נוהגים שלא להניח תפילין של ראש בט' בכתב:    יא(  הלכה תעניות  ה מ

  , הריטב"א  ,הרשב"א,  הרמב"ן דעתוכן . עיקרכן שותפילין,   מניחים הרמב"םדעת להמגיד, ש הרב

יוסף  ,הר"ן הבתיםו  ,נימוקי  לש הרא"ש    פסקוכן    .ספר  תפיחייבים  ב הניח  באב,    תשעהלין 

יום מר, דחק עצמו בזה כדי למצוא    שנתן טעם שלא להניחרג  מרוטנבומהר"ם  ו לפי שהוא 

 שכנז.סמך למנהג א

 

הפוסקים שחייבים    לככ  פסק כדעת רוב   סימן לח סעיף ו()תפילין    ת בהלכוך  לחן ערושבמרן  הנה  ו

ו  באב,  בט'  תפילין  באבלהניח  תשעה  א()  בהלכות  סעיף  תקנה  להניח    סימן  שלא  נוהגים  כתב: 

ומכל    ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם. ...  תפילין בשחרית בט' באב, ולא טלית

יניח תפילין  יה לקבל עליו עול מלכות שמים שלהרוצ  (ע"א  )טובברכות  ום הרי אמרו  מק מה, 

)סימן כה סעיף  מה. וכן נפסק בשלחן ערוך  יויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו היא מלכות שמים של

אמרו, שמי    ורא קריאת שמע ומתפלל. ובזוהר הקדוש, שצריך שיהיו עליו התפילין בשעה שקד(

טל בלא  אשמתפלל  ותפילין  תפית  תפיין  בירושלים    וכן   לה.ילתו  אל  בית  קדוש  קהל  מנהג 

ותפילין, כמנהגם בכל  ימשנים קדמוניות שכל הצ בור מתפללים בבית הכנסת שחרית בטלית 

בשו"ת  וכמו שהעיד    , ומנהג זה נתפשט אחר כך בכל בתי הכנסת שבירושלים החדשה.  הימים

ספר חיים  ק יומין, שכן מבואר בהוא מנהג עתי ובאמת שמנהג זה שבירושלים  .  קרית חנה דוד

להניח תפילין בשחרית בבית הכנסת כמנהגם  , שמנהג ירושלים  שנה  500-לפני כוחסד מוספייא  

שמונה עשרה קודם הקינות. ע"כ.  נו יצחק אבוהב היה מסירם מיד לאחר  ם, ושהגאון רבבכל יו

משה ישראל  רבי  והגאון  ליושנה.  עטרה  המחזירים  צדקו  אי  לפיכך  בספר  הים  חזן  :  כתבי 

ירושלים ת"ו, להתפלל בפומבי בשחרית  יר הקודש  שוט בקהל קדוש "בית אל" שבעוהמנהג הפ

, וכן הנהיג אחריו  ש"שהר  לין, ובשני זוגות כמו בכל שאר הצומות, כמו שנהג יהתפ  ט' באב עם

גאגין,    ברהםחיים א  ר"נו ראשון לציון מהנו ורבמרן מלכא הגאון מהרי"ט אלגאזי, ואחריו מור

הזה.  היום  עד  הוא  הראש  וכן  הגאון  גם  לציון  ע"כ.  משה  ון  בשו"ת  אלישר  משה  חיים  רבי 

כמו בכל יום באין הפרש כלל.  בית אל, שנוהגים להתפלל בטלית ותפילין  הביא מנהג  האיש  

ברכה בבית המדרש  [  רשירבי יעקב שאול אל]ושכן נהג מר אביו הגאון הראש"ל מרן יש"א  

וכתב,   נוהג שלו.  הגאון ה  ים אחריו.וכן אנו  תנא דבי  רו  פסב  כתבמני  רבי אליהו  חסיד  גם 

 לין, כמו בשאר הימים בלתי שום שינוי. ירית בטלית ותפבאב שח ט' , שמנהגם להתפלל באליהו

 

לות שבירושלים להתפלל שחרית  יומזה כמה שנים נתפשט המנהג ברוב הקה"ל:  קווכתב מרן זצ

עוזיאל בהיותו    י בן ציון רב  ון לציוןרן הראש . וכן הנהיג מין בתשעה באבבור בטלית ותפיליבצ

  באב בטלית ותפלין כמו בכל  תשעה בתל אביב בבית הכנסת "אהל מועד", להתפלל בשחרית  

הצעיר.  יום אנכי  שחרית    וגם  להתפלל  במנהגו  המשכתי  בקודש,  לשרת  אביב  לתל  כשבאתי 

הכנסת בב ובצ  ית  ותפילין  טלית  עם  מועד"  עם  ו בור.  י"אהל  נתיבי  עכבספר  הולך  כתב,  שיו 
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פשט המנהג ברוב בתי הכנסת של הספרדים בירושלים להניח טלית ותפילין בתשעה באב  ומת

שרגי ומי  ונוהגים שמתפללים שחרית  בשחרית,  באב,  גם בתשעה  מניחן  תפילין  זוגות  בשני  ל 

שמנהג  טוקצינסקי  בי יחיאל מיכל  ר  און וכן כתב הג   כיתר הימים.   ית הכנסתבטלית ותפילין בב

 לין. יבאב בטלית ותפ תשעה רית התפלל בשחהספרדים ל

 

רית בבית  בטלית ותפילין בשח  תפלללה היה    שאילו המנהג הקדום בירושליםנו  טעשיש  שה  מו

מדוע   כן  הכנסת,  מרן  כתאם  ערוך  ב  בשחרית,  ים  שנוהג השלחן  תפילין  מניחים  אלא  שאין 

מרן  ש,  ים בישראלוזאת לפנמרן החיד"א,  כתב  :  תשובה  ?לים לא נהגו כןש, והרי בירובמנחה

גדולים",    יניםיי ירושלים "אפילו בענממנהג   לא ידעו  , וגדולי ישראל שבאותו הדור שהיו בצפת

וירושלים,  מפני שיבוש הדרכים ש ירות  ו שילא היסביב רשעים יתהלכון, ו  אשרהיו בין צפת 

 )שע(   .ךמצויות כל כ

 

 מן הציבור  אל תפרוש
חרית, מכל מקום אם  ת שלין בתפיל שלא להניח תפיועדתו  אף מי שנהג במקומו  

בש שמניחים  הכנסת  בבית  להתפלל  שבא  להניח  רית,  חאירע  עם תפילין  עליו 

 שע( ) .מן הציבורעצמו ולא יפרוש  ,כולם

 

יהודכתב   מטה  תפייאשעה  בספר  מניחים  הקהל  אם  בבשח  ליןי,  כל  רית  באב,  מתפלל  הט' 

תפ להניח  חייב  להיעמהם  יכול  ואינו  כמנהגם.  וילין  עצממנע  נאמר  ו,  לפטור  לא "שהרי 

אגודות."תתגודדו אגודות  תעשו  לא  ר  ,  הגאון  המעראלע  י בגם  קהל  ראב"ד  טובו  בן    בים זר 

לת "חסד אל" בעיר העתיקה  יקהל ב, שהיה נוהג להתפלאלעזרבירושלים, כתב בספר פקודת  

והניח  שכולם הניחו טלית ותפילין בשחרית    "אל תפרוש מן הצבור",  ווקיים בעצמ  שלים,בירו

אב בבית  בט' ב  הגאון האדר"ת נשאל באחד מבני אשכנז שהזדמן לו להתפלל שחריתום.  עמה

פלל ביחיד  ית  ג כמנהגם, אור, האם ינהילין בבוקדים שנוהגים להניח תפהספרקהל  של  הכנסת  

תפ כמ שיע  והשיב  ילין.בלי  ויתפללשה  בתפ  נהגם  משום  יעמהם  תתגודדו"לין,  ותפ"לא  לה  י, 

עדיפיבצ הד,  הבור  מצד  כאן  ין  כי  שאין  ומכיון  מנהג,  אלא  זה  שאין  בזה,  חשש  שום  אין 

 ילה בהידור.ותפ את שמעיריקיים מצות קוהם לל עמפית ,איסור

 

תפילת   ששחרית  המתפלל  הכנסת  אלאלהניח    הגונלא  בבית  בתפילת   תפילין 

תפילין בביתו    ת הכנסת בבוקר, יתעטף בציצית ויניחיודם שילך לבאזי קחה,  מנ 

קריאת   עשויקרא  גם  מע  להניח  נוהג  ואם  התורה.  ברכות  שבירך  אחר  מהם 

רבנו של  י  תפילין  התתם,  את  ויחלוץ  אותם,  גם  הכנסת ניח  לבית  וילך  פילין, 

 שעא(ו, )שסשחרית בלי תפילין.  לתפילת

 

באב להניחם בביתו וקורא    עהש תנו משה גלאנטי, היה נוהג ב רב , שקטנותהלכות    בשו"תכתב  

ואחר כקריאת שמע   ומתפלל עם הצ  ךעמהם,  הולך לבית הכנסת  נהג י היה  וכן  הגאון    ו בור. 

סופרה שיק,  ,  חתם  עידאןוהמהר"ם  מהר"ם  המקובל  המים וה   .רה"ג  ברכות  בעל  גדיל  ה  גאון 

קורא ש   לעשות, ו  היה  שמע  "קריאת  בביתמגם  לבית    ו תפלל"  הולך  היה  כך  ואחר  בתפילין, 

  מועד לכל חי  ופלאג'י בספר  חיים  יבר  און ינות. והג , ולומר איכה וקפר תורההכנסת לקרוא בס

כן  יעשה  ע  "להתפלל"  כתב, שכל אדם  צהתפילין  םבביתו  מי שהוא שליח  ורק  יקרא  ,  בורי , 

בביתו התפילין  עם  בלבד  שמע  עם    קריאת  להתפלל  הכנסת  לבית  ילך  כך  ואחר  ויסירם, 
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,  עובד  וכן כתב בסידור בית   .[בביתם לכן    ודםק  וללתפהלא  ששאר הציבור    בשביל]  ,בוריהצ

  אט אט זצוק"ל,  ון לציון  שמלכא הראבזכות מרן    , עי"ש. וברוך השם  בארץ ישראל.שכן המנהג  

י  כגם אנו  תפילין.ו טלית  עם  כנסת  הבתי  בכל הציבור    יםתפללשמ המקומות  רוב  פשט המנהג ב

בכמ להנהיג  זכיתי  כנסת  הקטן  בתי  תה  בשחריתפלהניח  שהציבור    ,ללא  ת ילו תהו ,  ילין 

 .עמך ישראלכמי  , ומקבלים דבריו בשובה ונחתל "וקזצמרן ם לפסקי מעישממו

 

 אך" י יבייה כש לי כל בכור", "וה"קד
פרשיות    הנוהגים יביאך"לקרוא  כי  "והיה  בכור",  כל  לי  התפילין,   "קדש  עם 

 תגם בתשעה באב. וכן המניחים תפילין רבנו תם, יקראו קריא  ןרשאים לקרא

נוסח כשאר  אלא  את ליבו,  שמח  ממש שמ  האין זה כעוסק בתורשעמהם,  שמע  

 )שיא( ה באב. תשעהתפילה שמתפללים ב

 

 סדר התפילה 
כמו בכל יום, פרשת העקדה, קרבנות, פסוקי דזמרה  םארץ ומתפללי על ה שביםיו

ובחזרת   הים.  שירת  במקום  "האזינו"  שירת  לומר  נוהגים  ויש  וכו'.  הים  ושירת 

 קודם שיברכו הכהנים ם, וכת כהנירמרים "נקדישך ונעריצך" ובור אובהשליח צי

 )שסו, שעג, שעה( ם. ליהיחלצו את נעלי הבד מרג

 

יל שאומרים "נחם" בברכת "בונה ירושלים" גם עכבר התבאר ל  -ו"  "עננ"נחם",  

בשחרית, וכן אומרים "עננו" בברכת "שמע קולנו". וכמו כן, אומר השליח ציבור 

ל"רפאנו", וחותם אל"  ואל ישרגנו" ברכה בפני עצמה בין " , "ענהבחזרת התפיל

לעמו  "ב העונה  ה'  אתה  בישררוך  "נחם"  ומזכיר  צרה".  בעת  ה "בונ   ברכתאל 

 )שעד, שפא(  ירושלים".

 

 הגבהת ספר התורה 
ומראה לעם את הכתב.   כי  כשמגיע לתיבה עם ספר התורה, מגביה את הספר 

את  ים'  לא 'יק  ר ושלמי על הפסוק: "ארור אשוד ירמההגבהה הכרחית היא, כמו שאמרו בתל

.  התורהספר  ? אלא מכאן שצריך להגביה את  פלת", וכי יש תורה שהיא נודברי התורה הזאת
 לה, מרן החיד"א, דבר משה אמריליו, מהר"ח אלפנדארי, שלחן גבוה, מים חיים משאש ועוד. שפח( ו)כנסת הגד

 

 על התיבה 
ספסל   לתיבה כדי לקרוא בו, ולא עעל ה  ההמנהג פשוט להניח את ספר התור 

 )שפט( רה. מפני כבודה של התו  מוך,נ

 

 קריאת התורה 

"כיקו ואתחנן  בפרשת  בתורה  בנתול  ראים  והשלישיד  קדיש   יים".  חצי  אומר 

 )שפב, שפז( . בסיום ברכות ההפטרה, ולא לאחר קריאתו בתורה
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 ו(פ)שבתוך השבעה, אינו רשאי לעלות לתורה בתשעה באב.  -אבל 

 

 פט( )שלברך בתשעה באב. ל, רשאי גומה מי שהתחייב בברכת  -גומל הברכת 

 

 סיום התפילה 

לא יאמר החזן ובא לציון",  ", "וביתךת התורה, יאמרו "אשרי יושבי  ריאאחר ק

קדיש "תתקבל", אלא "יהא שלמא", בית יעקב, שיר של יום וכו', וימשיכו את 

 )שצ(התפילה כמו בכל יום. 

 

 ת מגילת איכה וקינו 
התפיליה  אחרל את  חולצים  וןתפילה  מ,  וקינות,  קוראים  איכה  מן גילת  שאין 

 ד( ע)שבבכיה עם תפילין. ות הראוי לומר קינ

 

 ת לבכועת 
ולהתאבל על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו,   הל להרבות בבכי דשתהקינות י  בעת

הגויים   בידי  שנהרגו  מלכות  הרוגי  עשרה  ועל  הצדיקים,  הריגת  הארורים ועל 

אם ,  שניםהכמים במשך    אל שנשפךישר  אל במיתות משונות, ועל דםשרי  יאשונ

מאורעות הצלב,  אינקוויזיציהת"  במסעי  ות"ט,  הכואחר  ועוד,  ח  השואה  ון  ביד 

שמתו  אה בשרנו.  6בה  רורה  אחינו  יהודים  קשות התאונות  ה על  ו  מיליון 

ת שונו  תבמחלו  הרבים חולים  בעוונותכמה יהודים  , ויםובימ ִ   דרכיםבאסונות  הו

בני אדם וכמה    לה הארורה והנוראה,מחב   בפרטו,  ההמשוועים לרפוא  ומשונות

 נו. יצילהשם  ,בדיכאונות וכיוצא בהם פשםחולים בנ

 

 שמחתה בזוכה ורואה 
ישנה הבטחה מרבותינו שאם אדם בוכה על חורבן בית המקדש ועל מיתתם של 

ן אמרו חז"ל ם. וכוהצדיקים, לא יבכה על בניו ולא ימותו בניו בחייו חס ושל

:  (עיה סו ייש)  ורואה בשמחתה", שנאמר  ל על ירושלים, זוכהכל המתאב: "()תענית ל ע"ב

ֶאת" ְמחו   ְוִגילו  יִ לַ רו שָׁ יְ   ש ִ ל  ם  כ ָ ל  ,ֲהֶביהָ אֹ   ָבה   כ ָ ֹוש   ָמש  ה   ָ ִאת  ו   יש  ִלים  ש ִ ְתַאב ְ  ַהמ ִ

 ". ָעֶליהָ 

 

אחר מכן יאמר החזן ם, ולי פסוקי נחמה כמובא בסידורבסיום הקינות אומרים  

 )שנד( ית שתתקבל ברצון. ון גם על תפילת שחרל", ויכותקבת קדיש "

 

וי איוב,  בספר  לקרוא  נוהגים  שישהעיקש  לר  אתתדל  שלא    נצל  בזבז יתהיום 

חבשיח ופטפוטים,  מ  . לילהות  ובפסוקים מ ויקרא  איכה,  מגילת  על  חז"ל  דרשי 

 יל בשער האגדה. בה לעחהרעים שבירמיה שהתנבא על החורבן, כמובא בהר
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 רה ותלמוד ת
טוב ומה נעים מה    מה  ה גם בתשעה באב, על כן,צות תלמוד תורה ישניות ומבה

בבתי רביכנס  שנהגו  שית  לארגן  בהלכות עם,  והקינות  איכה  קריאת  לאחר  ור 

אבלות, אשר רבים לא חפצים ללמוד הלכות אלו במשך השנה. ומה בצע שילך 

ויפטפט התפילה  בגמר  דא   לביתו  הא  על  זה    , ועל  שביום  לצובפרט  מעט  ריך 

יסיח  יחהבש שלא  כדי  הרבים  אתז  ם המארגניו.  מהאבלות  ודעת,  את   , ומזכים 

ללמוד מתוך החוברת   ועצה טובה  .ולם הבאעוטוב להם ל  ם הזהבעולאשריהם  

 . ובאגדה" שנכתבה בשפה קלה ונעימה השווה לכל נפש  הלכה"האבלות ב

 
 

 

 ה יום זלחיזוק והתעוררות 

 קהל ועדה ביום זה,ב שראוי לקוראם בכל  ן הלצאים מ יוה  והתעוררותדברי חיזוק    להלן

בהוב) מכי  היום"  "סדר   ספרא  משה  ללרבי  כר,  ספר  כשמוציאי :  (באב  תשעה  סדר וף  סשנה.    400-פני  ם 

  התמימה,   התורה  בכבוד  שלא  בזוי   שחור  בכסות   אותו  ם מוציאי   תורה בתשעה באב,

  התורה ש  עתלד  אדם  לכ  צריך  כי  ,הוא  והענין  ,ומרה  ה גדול  יללה  בקול  םללייומי

 ה וכבוד  נתחללה,  בו  אשר  הזה   מרה  םהיו  על  ומקוננת   ומיללת  שק  חוגרת  עצמה

 שבאה   הזאת  החרפה   יודע   אשר זה    הוא   ומי  . הנדה  כטומאת  ה קצוושִ   ומרה  לון בק

 את   נוליך   היכן ו  כתנים,   דפס מ  ועושה   מקוננת   שהיא   עד  ידו   על   הקדושה  לתורתנו

  עד   תינו אבוו   אנחנו   הגדולה   ה הרע  כל  את   נו בעשות  בבושתנו   נשכבה   ך יאה ו  , ונחרפת

 לתורת   המ וכלי  וחרפה  , תנותפאר  לבית   וחורבן   , עוזנו  לשכינת  לות גה  ובד כ  שגרמנו 

  לו   שיש   מי  לכל   דו מא  הרבה  המספד  להגדיל  הזאת   בעת  וראוי   ראשנו.  עטרת   שםה

 עד   ,אשם  הרבותול  ועשלפ  הרבינו   אשר  כל  את  ולדעת  להבין  ולב  לראות  עיניים

  רך ואב  וכלות  רואות   עינינו   שר כא  , מרפא  לאין  עד   תובתור ו   בנו  שם ה  אף  שחרה

  לקרוא   לב  על  משים  איש  ואין   ורבות,  עותר  רותצ  נועמ  ומתחדשים  כל כך,  הגלות

  מדינה   ובכל  ועיר   עיר  בכל  שם ה  דברל  החרדים   את  ולאסוף   ולקבץ   שם ה  בשם

 את   יםואר  אנו   ואין   עיניים  לנו  שי  קש,ולמ   לנו  זה  יהיה  מתי  עד  : לאמר  ומדינה

   אלהינו. שם  ונתחלל ו עלינ  הבא  הזה  הגדול הצער
 

ויתברך   אלהינו  אהלו   בריותיו,   עם  להיטיב  וומדת  אפים  וארך  חמיםר  מלא  יתעלה 

  ויעקב,   יצחק   אברהם  עבדיו  זרע  בריתו  ובני  סגולתו   אנשי  ישראל   עמו  עם  וכל שכן

שכן ו  יתכן   ך איו   , "צר  לו   צרתם  בכל "אמר  שנ   נו יצרות   מגיע   כביכול   אליו   כי   כל 

  הענין   לו   צר   ד ומא  כי  זאת   אין   ? חלילה  הזאת  הגדולה   עההר   בכל   הרוצה   הוא  יה שיה

 ישועתנו   תהיה   מתי   ומצפה   מחכה  והוא  , ככה  על   ומתאבל   ן נמתאו   ביכולכ   הוא ו  , ההז

ן   יח(  ל  )ישעיה   שנאמר  כמו   , לאור  אותנו   ויוציא  ה   "ְוָלכֵּ ַלֲחַנְנֶכם  ְיַחכ ֶ  על   מעכב   ומי   ," ה' 

"השמים  כותמער  דדמש ה  הוא  הלא  ,ידו ה  ,    ]ומקים[ ים  קֵּ ו ְמהָ   , ַמְלִכין  ]מסיר[ְמַהְעד ֵּ

  לו   יאמר  מי  ואין  ובארץ,  בשמים   יעשה  וכרצונו  ,ומרים  שפיל, מא(כ  ב  )דניאל  "ַמְלִכין

י  תפעל, 'ְוָכל   ומה   תעשה   מה ְירֵּ ָלה   ַאְרָעא   ד ָ יִבין'   כ ְ כלום  כ  ץאר  בי ש יו  ]כל,  ד לב(  )דניאל  ֲחׁשִ

  זעמו   נימפ   נרתעים   השמים  צבא   וכל   ,בידו[  ימחה ש  מי   ואין  שה,עו  פצוכחו  למולו,  חשובים 

 ? את הגאולה מעכב   ימ ם כן וא. ודבר ת לעשו  ומשתוקקים  ומתאווים
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משפט,   תמים   הצור  הוא  כי   מעכבת,   הדין   שורת  דרכיו  כל  כי   כתב   והוא   פעלו, 

תהיהתלכו...  בחוקתי  "אם  התמימה  בתורתו   היפך   תשמעו..."  לא   ואם "  ברכה,   " 

  אנחנו   כי   היה,   שר ביוו  בדין   , הזאת  הגדולה  עההר  כל   את  עלינו   הביא   ואם   , ברכהה

  עתה   יבוא  ואם  וכשורה,  כדת  פניו  מעל  השליכנו  כן  גם  והוא   ,וברית  ואת  אותו  עזבנו

  שחלילה עושה   פה   פתחון   דת הדיןילמ  יש   אליו,   לקרבנו   עלינו   נכמרו   כי  רחמיו,  ברוב 

 השם   עד  שבנו  ולא  רגלינו,  בבוץ  םטבעימו  ינובנו   אנחנו  שעדיין   שכיון  ר,פלסת  ותורת

  השם   אף  חרון  ת לספו  אדרבה  אלא  תנו, למכ   ארוכה   להעלות  נותן   ודין  דת   אין   עושנו, 

הוא   ישראל,  של   שונאיהם   על  אלא   מעליו,  מתרחקים   ואנחנו  אהבתנו   מבקש  כי 

 ממנו   מונע  ואינו   אנחנו  בנים  סוררים,   שאנו  ואף   בנים,  על   כאב   עלינו  מרחם   שהוא 

שנא  בגלותנו,  ויותנ בה   דבר   לכ מד(מר  וכמו  כו  "ְואַ )ויקרא  ְהיֹוָתם   ֹזאת  ג ַם   ף:  אֶ   ב ִ  ֶרץ ב ְ

ים  לֹא  יֶהם, ֹאְיבֵּ  ים   ְולֹא   ְמַאְסת ִ ָֹתם   ְגַעְלת ִ ר   ְלַכל  ִריִתי   ְלָהפֵּ ם  ב ְ ָ י   ,ִאת  יֶהם".   ֲאִני   כ ִ   ה' ֱאלֹהֵּ

ר   דֹולג ָ   י גוֹ   ִמי  י: "כ ִ ()דברים ד זשנאמר  כמו    , אליו  קראנו  בכל   אותנו   עונה   והוא    לוֹ   ֲאׁשֶ

ָלי   ְקֹרִבים   לִֹהים אֱ  ה'   ו,אֵּ ינו    כ ַ ָכל  ֱאלֹהֵּ נ ָקרְ   ב ְ   את   אדם   כל   יעורר   לא  ךאיוָליו",  אֵּ   ו  אֵּ

 ונחקורה, ונשובה עד ה'.  דרכינו נחפשה   הזאת, הגדולה הרעה בשלנו  ,לומר לבו
 

כן,     ו, ישליכ  יועינ  שקוצי  את   ואיש  הינו, אל'  ה  אל  לשוב  יעזורו  רעהו   את   איש על 

 ולא  . בה  ללכת   ה' אלהינו   ציונו  שר א בהטו   בדרך  ויבחר  יעזובו,   הרע   יצרו   גילולי  אתו

 להם  התועלת  כי  היחידים,  בשוב  לעם  תועלת  מה  כי  זאת,  יעשו  םי שנ  ולא  אחד  איש

 את   דוחר  ירא  כל  אלא  בתשובה,  חוזרים  אינם  העם  שרוב  אחר  לתשובה  בצע  ומה  לבדם,

 זה  השמים,  אלהי  שפטמ   את  ידעו   לא  אשר  יםפוחזו  יקיםר  אנשים   לאסוף  צריך  השם  ברד

  אל   ולקרבם  יעשון,  אשר  המעשה  ואת  בה  כויל  ךהדר  את  להם  ולדרוש  עשרים,  זהו  העשר

  שם שמים   ויתקדש  ולצרותינו,  מכותינו  לכל  ומרפא  ארוכה  תעלה  ובזה  שבשמים,  אביהם

 היחידים. ובין המרובים בין

 

 והם   ארץ,  קימצו  והם  שמים  עמודי   ראיםהנק  הם  הולהרימ  להקימה  בדת  זיקיםהמח  ולוא

 זכה   אשר  בדורו,  םעליו השלו  רבנו  כמשה  זכות  להם  ויש  כולו,  העולם  לכ  תא   המעמידים

 יתברך  לבורא  שותפים  והם  מאין,  ויש  מזולל,  יקר  המוציאים  והם  הרבים,  את  וזיכה

 ביתו  ךתוב  ולהסגר  נפשי'  עליך  לום'ש  חדא  כל  לומר  אבל  ובהעמדתו,  העולם  בבריאת

יתברך,  יני בע  הרצויה  הדרך   זו  לא  מים,ש  בחפצי  לעסוק  או  ודללמ  דומה  אינו  כי  השם 

 היחידה,  נפשו  רק את  המזכה  כמו  השכינה,  כנפי  תחת  ולקרבן  רבהה  נפשות  שותלע  כההזו

 להצילו  ון,ומע  רבים  להשיב  בידו  שהיה  אחר   ככה,  על  וחשבון  דין  לתת  עתיד  אם  יודע  ומי

 שה,ע   ולא  ,'ה  חננו  אשר  סדוובח  בחנו  נפשם  את   ותלהחיו  עתם,רש  מרוב  למות  לקוחים

  וזהו שנאמר על ידי   זהירם,ה   שלא  אחר  םושלו   חס  אתבו  אשר  הרעה   כל  את  גרם  הנה

ְרת ָ   : "ְולֹא )ג יח(הנביא    יחזקאל  ע  ְלַהְזִהיר  ִדב ַ וֹ   ָרׁשָ ְרכ  ָעה  ִמד ַ  ֲעֹונוֹ ב ַ   עשָׁ רָ   הו א   ְלַחי ֹתֹו,   ָהְרׁשָ

ׁש.    ְדךָ ִמי ָ   וֹ ְוָדמ  ָימו ת,  ָ ֲאַבק ֵּ י  הְוַאת  ָ   כ ִ ָ   ִהְזַהְרת  ב  ְולֹא  עָרש  ָ עוֹ   ש  ְר ו ִמ   ֵמִרש ְ וֹ ד ַ עָ   כ  ָ  הו א  ,הָהְרש 

ֲעֹונוֹ  ה ָימו ת ב ַ ָ ת ְוַאת  ךָ   אֶּ ". ַנְפש ְ ָ ְלת   ִהצ ַ

 

 הם ל רושדל ברבים קהילות מקהילים  היו  אשר הראשונים  החסידים כל  דרך היה  וזה
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 כל   זכות  ונמצא  בה,   ו ילכ  הדרך  את   להם   יםרומו  שפטיו,מ ו  חוקיו   את  שםה  דבר   את

  שכר   מאוד,  במאוד  לוגד  ושכרו  ,וב  ויתל   ועמ  הנאספים  אנשים  או  תלמידים  תםאו

  האדם  צריך  אשר  והיגון  הדאגה  ענין  וזה  ראתה,  לא   עין  אשר  וקצבה,  ערך   לו  שאין

  זתובי  ביתו,  בןוחור  תורתו,  וחילול  השם,  ילולח  על  תשעה באב  ביום  דואג  להיותו  הירא

 ת,הזא  הגדולה  למכה  ארוכה  עלתה  ולא  והנמשך,  הארוך  הזה   זמןה  כל  ושפלות  עמו,

 נעלה  דרך  איזה  ולחקור  לדרוש  ולחפש  ולבקש  זה,  בענין  להשגיח  בול  את  יתן  כך  מתוךו

 לרדוףו גיחשלה אדם צריך ובזה שכתבתי, זה אלא וקצרה ארוכה תאחר דרך ואין ונצליח,

  וכל   שיעשה, יכול  ש   למי  תולצוו   לפקוד  ישתדל ,  כך  תלעשו  לכוי  אינו   ואם  אחריו,

גדול  י הרב היוצאים בכאב  ר עד כאן דב   . עמידהמ  ר אח  הולך   הכל  כי   בו,   תלוי   כות הז

 מלב טהור וקדוש. ונורא  
 

 : כו(  לא  )משליעל הפסוק    ע"ב(  מט  סוכה   )מסכתחז"ל  ו  שאלשוהנה על זה יאות להביא מה  

י ְתָחה  הָ "פ ִ ָ ", ַעל  דֶחסֶ  תֹוַרת וְ  ְבָחְכָמה,  פ   שאינה   ורהת   שוי  חסד  של  תורה  יש  וכי  ְלׁשֹוָנה 

והלומד תורה  ,  חסד   של  תורה  היא  זו  ,לאחרים  מדהומל  ה תור   הלומד  אלא?  חסד  של

אם ישאלך  אמור מעתה,  ע"כ.  .  חסד   של   שאינה   תורה  היא  זו  ללמדה לאחרים,  שלא

? שיעשו  חריםלא  וות לצ  וא  זו ללמד תורה לאחריםרגה כד אדם, ומה אעשה שאינני ב

בשובאגדה"    הלכה"בלו  את  קח מהחוברוילו: שכאשר    אף אתה אמור פה שנכתבו 

ונק נפש,    השווהעימה  לה  וכיוצא את אחרים,    ןזכה בהיולכל  אם שבת או טהרה 

לאחרים'בגדר    הואהרי  בהן,   ומלמדה  תורה  בזכות,  'לומד  לומדים    ו שהרי  הם 

חסד אין לך  פלא יועץ: "ש תב הכוכבר  .  על בשמירת התורה והמצוותבפו  םי ומתחזק

להשיב וות לאחרים ם לזכל אדובדרך זו בוודאי יכול כ ".פשבנ שהוא חסד,  גדול מזה

 . , אמןרבים מעוון, ומחלקו יהיה חלקנו
 

 

  חצות היום ותפילת מנחה 

 תיקון רחל 
ם כנהוג בכל ימי  ת היווביום תשעה באב עצמו, אין אומרים "תיקון רחל" בחצ

המצ כיוריבין  שבם,  בכן  כבר  יום  של  והתאבלו  בוקרו  שעותו  אמירת  ב  כמה 

וה כי    .איכהקינות  אנחחצו  אחרל ועוד,  ימשתדלי נו  ת  להתנחם  ם  ידי  ותר  על 

שלחסדיורחמיו  בבטחוננו   במה  יתברך  שםה  ו  הזו   טובפר,  רהשיגאלנו  שבעת 

לחזק   ויש  המשיח,  בל  אמונההאת  נולד  הבנו  יולקבוע  לגאולהאת  )מרן  .  ציפיה 

 ה. קכט( ף שיש הרבה טועים בזופר, והוסיס זכור לאברהם, תורת חיים אג'י,ל שכן מנהג ירושלים. הגר"ח פהחיד"א ו
 

 רהתו חצי יום שכולו
ות בבתי כנסת רבים אשר נשנים האחרו פוץ בשה נתהילות לאל יתברך, מה שנע

מקיימים חצי יום שכולו תורה ומביאים תלמידי חכמים שעה אחר שעה שיזכו 

שעות הצהריים עד הלילה.  אב, מ בובאגדה המותרים בתשעה    לכההאת הרבים ב 

 ה נעים גורלם.רי חלקם ומאש
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 ת מנחה תפיל

 תה( )לן. כדלהו ,יסאות, ומתפללים כבכל יוםהכ  במנחה יושבים על

 

 וקריאת שמע  ןתפילי
עם  יקראו  במנחה,  אלא  באב  בתשעה  בשחרית  תפילין  להניח  שלא  הנוהגים 

שמע.   קריאת  על  התפילין  וואף  שמע,  קריאת  זמן  שעבר  הקשפי  כקורא  כר  עתה  ורא 

וא כן בכל יום,  לקרמכל מקום כיון שרגילים  מד תורה בתשעה באב?  א אפוא שלומצבתורה, ונ

קריאת שמע מביאה לידי שמחת  המציאות מוכחת שאין    רה ממש, כיוק בתכעוסאין זה נחשב  

 )שיב( בתשעה באב.  הלב כשאר לימוד תורה, והרי היא כשאר נוסח התפילה שמתפללים

 

לת  תפי, ובעמהם  ן והניחתפילי  יחיםמנש  בית הכנסתשחרית בפילת  פלל תתמי שה

שנית   יניח  נחה,בשחרית אלא במשם  שלא מניחים    סת תפלל בבית הכנ מנחה ה 

", לא תעשו אגודות אגודות, שלא יהיה  לא תתגודדושאמרה תורה "משום    ,עמהם

ינו אשאולי    שלא יחשדו בוכדי    גםו   מצב שחלקם מניחים וחלקם לא מניחים.

 )שע(. ניח, חלילה מ

 

של שחריתבן  תפיליהניח  א  מי  שלא    ,תפילת  לראוי  מנחהיבוא  ית  בב   התפלל 

במנחה ויניח לפניהם, שוב    מניחים  ינםית ואבשחרהניחו כבר תפילין  ש  הכנסת

שם,  ולהתפלל  ין לבוא  נאם יש לו עאולם,  ו  ים.שלא יראה כחתן בין אבלכדי  

שיש זו   וכגון  כנסת  תור  בבית  שהנכ,  השיעורי  מנ   עמהם  יתפללון    חה תפילת 

 ( )שע .כנסת ת השבבי ובן שאין שם נשים[]וכמ נשיםה ון בעזרת כגבצנעה, 
 

  בוכה   לא  .הערים  בין  ישן  ולא,  הישנים  בין  ער  אדם  יההי  לא: " "ה(פ"ד ה   ארץ   )דרךאמרו חז"ל  

  לא   . היושבים  בין   עומד  ולא,  ים העומד  בין   יושב   לא   .הבוכים  בין  שוחק  ולא ,  השוחקים  בין

 כ.  ע" ."הבריות מדעת אדם  ישנה לא , דבר של  כללו. םיאהקור בין  ה שונ ולא , השונים בין  וראק

 

 קריאת התורה 
יוש"אשראחר שאמרו   אי  ומוציאים ספר תורה ו בי ביתך"  קדיש  מר החזן חצי 

עולים בפרשת   מוכרים " ויחל משה "וקוראים בו שלשה  ובבתי הכנסת שאינם   .

מכבד  אלא  לתורה  העליות  את  יאת  שאום  נוהגים  ישנם  שלושה   תםהציבור, 

לתאנש לעלות  שכיבדום  בים  גם  עולים  בשחרית,  כיון  ה.  מנח ורה  לזה,  והטעם 

ל אמשבבוקר  להא  שברךרו  "מי  ומברכים  "ם  שוב  אותם  מעלים  לכן  יום,  של  אבלו  מפני   ,

אוי  רורואה בשמחתה", לכן מן ה  אותם. גם כיון שאמרו חז"ל: "כל המתאבל על ירושלים, זוכה

 תו( ) .ה בפרשה של ענייני נחמהני פורענות, יעלו עתעניי שלאותם שעלו בשחרית בפרשה  ש

 

"שו מפטיר  השלישי  יהעולה  אלוקשראל  בה  ה'  מפטירים  י עד  אשכנז  ובני  ך". 

, לא אחר קריאתו בתורה ולא  "דרשו ה' בהמצאו". ולא יאמר העולה חצי קדיש

 קב, שפב( ,  )תה ר החזן קודם העמידה. ף יאמכי בחצי קדיש שתיבגמר ההפטרה, וד
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 ברכת כהנים 

ה כפיהםהכהנים  את  נושאים  הסמוכ בח  מתענים  במנחה  ציבור  השליח  ה זרת 

 .בזה פרטי הדינים שם את עיין ו יל בדיני תפילת מנחה בתענית. עוכמבואר ל קיעה,לש

 

זמן  ב  ים כפיהםהכהנ  ישאוה,  ת החמ שקיעאחר  ל  ליח ציבורחזרת השאם נמשכה  

 (נוראים שסז ימים) יהם.פכצאת הכוכבים, לא ישאו הגיע . אבל אם "משות ש בין ה"

 

לאו  וב.  מהרי"לדעת הראבי"ה ועוד, שברכת כהנים נאמרת גם בלילה, וכן כתב  יש לצרף את  

ת  שקיע אחר  [ למניותז  דקות   13.5]שלשת רבעי מיל    שיעורובין השמשות שלנו, שהלוא    הכי,

יהודה,  אלא לדעת רבאינו    ,ההחמ לי  זמן    בירדעת  אבל  גמורהוא    ,הזיוסי כל  תב  וכ.  יום 

ברורה   ס  הלכה ור  )ביאהמשנה  תטו  שג("סימן  הדי,  שמן  בודאי  מבואר  ו  , יוסי  ביכר  הלכה ן  כן 

  . יהודה  ביכר  םריישבת מחמ  בכניסתש, אלא  וםי הוא  עד צאת הכוכבים ש  (ע"א  סחים בפ)  ארמג ב

כפיהם בבין    שא ילכן בודאי שרשאים הכהנים ל  , יוםספק    הוא  בין השמשות ודה,  הואף לרבי י

 אחר השקיעה. לעד קרוב לשעה יום גמור  כל זמן זה ש תם וסיעתו   דעת רבנו ףו ריצב. וותהשמש

 

 י" עמ  "נחמו נחמו

כי    א. וכמה טעמים נאמרו בזה:    בסידורים.  כמובאחמה  אחר החזרה אומרים פסוקי נ

ודומים לאדם שמתו מוטל לפניו, שאין מנחמים אותו,    עד שעת המנחה אנו אבלים על החורבן 

ז הרי  במנחה,  שכב  דומה   ה אבל  המת,  את  שקברו  לקבל  ר  לאחר  גם  ראוי  ולכן  תנחומים, 

בערב    בשבתשעה בא  ישראלעם    מפני שכאשר ראו  ב..  ור זרוע(, א)ראב"ןשבים על הכיסאות  יו

גו באו  אלוקים  לאסף  "מזמור  אמרו  בהיכל,  אש  האויבים  אמרו  הציתו  ולא  בנחלתך",  יים 

שראל,  י  ים ועל האבנים ולא על עם ל העצע"קינה" לאסף, כי מזמור לה' על ששפך את חמתו  

תקומ שאם   היתה  לא  כן,  ובז לא  ושלום,  חס  לישראל  קה  נחמה  ה  הכוונות(בלו    כיון   ג..  )שער 

את  המשיח שנקרא מנחם, לכן קוראים פסוקים בענייני נחמה, כדי לחזק    דעה באב נולשבתש

 )תו(. )רבי חיים ויטאל(האמונה 

 

 אהבת התורה 
א האוהבים  הכנסת  מאוד  התור   ת בתי  ושמחים  ולומדיה,  הצילזה  את  בור כות 

לת עיתים  הםבקביעת  מקיימים  כן  ועל  בשי  ורה,  יום   הלכהעור  בכל  ובאגדה 

נחה לערבית, גם ביום זה ישימו לב שלא להפסיד את מיותר בין    עה אובע שכר

שלא לצער ולעכב את הציבור מלפתוח את הצום מיד בצאת   השיעור, ומאידך

כן על  ויקדימ  הכוכבים,  מעט,  המנחה  תפילת  את  התפילה  לאו  את חר  ימסרו 

 ם. הצו ובצאת הכוכבים יפתחו מיד את עה,וע, ויתפללו ערבית בשקיהשיעור הקב

 

חכבר  ו כלע"א(  ה   קטן  )מועד"ל  ז אמרו  אדהיינו,  ]  אורחותיו  םהשָׁ   :  ובוחן  ת בודק 

  -לום[  שחס ו  ,לא יבוא לידי מכשוליזכה בהם וש  אם ראויים ונכונים הם  מעשיו

"וְ כג(  נ  )תהלים  רשנאמ,  קב"הה  של  בישועתו  ורואה  זוכה ם:  ֶרךְ   ש ָ ו    ד ֶ עב ְ   ַאְרֶאנ  ׁשַ  יֵּ

 .אלהים בישע אראנו  - ךדר םושָׁ  אאל םוש ָ  תקרי אל, ֱאלִֹהים"
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  תשעה באב שחל במוצאי שבת דיני  

 י צום""ַקל ִ 
 . ל ואין בזה מכין משבת לחוכדור להקלת הצום, בשבת לבלוע  מותר

 

 לפת הבגדים והנעלייםהח

העור  לי  יף את בגדי השבת ואת נעמוצאי שבת, אין להחלתשעה באב בל  כשח

י קות לאחר השקיעה כדי דעד כעשרים  עימם  שאר  מיד בשקיעת החמה, אלא 

הקודש דוחה לאיסור נעילת להוסיף מחול על הקודש, שמצות תוספת מחול על  

בשבת.   אבלות  להראות  שאסור  כיון  שא כוהסנדל,  מדקדק  מו  לא  השבעה  בתוך  בל 

ה, וכן בערב שבת אינו  קיע יף את בגדי השבת מיד בשחלוץ את נעליו ולהחלוצאי שבת ל במ

כדי ללבוש בגדי שבת ולנעול נעליים, משום מצות תוספת שבת    לילה ודאי,יהיה  עד שממתין  

 )שלד( הקודש. מחול על 

 

שכבר לבשם קודם  חול  יקודם שיחלוץ נעליו ויחליף את בגדי השבת שעליו בבגד

 נג ס"ב. ת"ה רעו( תק  )הרמ"א סימן. " ודש לחולברוך המבדיל בין ק" סים, יאמר:וב ואינם מכ

 

 כנסת ית הההכנות בב
שאסו  מקומות   רמכיון  את  בשבת  לסדר  אסור  כן,  על  לחול,  משבת  להכין 

המ  של  והספסלים הישיבה  הכיסאות  את  להסיר  דהיינו  הכנסת,  בבית  תפללים 

ורך, כגון שהציבור . ובמקום צרץורך הלילה שיושבים על האים לצחולפרוס שטי

ל השבות  זרו עלא ג כיון שלהתחיל לסדר מהשקיעה.  ים  דול ויש הרבה לסדר, רשאג

 בביאור מושג זה.אגדה"  וב הלכה יין בחוברת "השבת ב וע )שלג( ן השמשות לצורך מצוה או דוחק.יבב

 

 זמן תפילת ערבית 
ה חר כחצי שעלאערבית במוצאי שבת תהיה    תפילתשמן הראוי להודיע בציבור  

ל להחליף את בגדי השבת לקה שקיעה, כדי שתהיה שהות  או ארבעים דקות מה

 )שלה(  וכבים, ולבוא לבית הכנסת בנחת.כלאחר צאת ההעור עלי ואת נ

 

 סדר ערבית של מוצאי שבת 

חוננתנו"  "א ערבית    -תה  בתפילת  חוננתנו"מזכירים  שב  " אתה  מוצאי  .  תכבכל 

 עח( שלה. ת"ה ר) שכח לאומרו, אינו חוזר. ואם

 

ש ומר החזן "יהי שם וכו'", קדי, אתפילת העמידה של ערבית  לאחר  -שובה ה'  

ומזמור "יושב בסתר עליון" ]"שובה ה' עד מתי..."[ "ויהי נועם"    םואין אומריקבל.  תת

ם בלילה  לאומר  משום שפסוקים אלו נאמרו על בניית המשכן, ואין נכוןכל מוצאי שבת.  כב

יו מצפים  ן הש, כשבנו ישראל את המשכוכמו שאמרו במדרית.  ל חורבן הבע  זו שאנחנו בוכים 
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יו מצטערים על זה. אמרו לו למשה רבנו, וכי  הלא ירדה, וזבח ול המשתרד אש מן השמים ע

הטורח   כל  טרחנו  משה  בחינם  היה  העגל.  מעשה  על  הקב"ה  לנו  מחל  שלא  כמדומה  הזה, 

ו'", וביקש: יהי  וכו', ויהי נועם וכ  ם על עבדיךנחפלל: "שובה ה' עד מתי והל להתימצטער והתח

 חזו"ע שבת ב שפט, שצ(. שמג)ים. ן השמאש מה שכינה במעשה ידיכם, וירדה תשר רצון ש

 

 הבדלה 

 )שלה( אלא למחרת בערב, וכדלהלן.  במוצאי שבת זו אין מבדילים על הכוס,

 

 ""בורא מאורי האש

בלבד ברכת   כים על הנרבר הכוס במוצאי שבת, אבל מ  ים עללאף שאין מבדי

מא" האשבורא  בסיום" ורי  כן,  על  קריהע  .  קודם  הקדיש,  ואמירת  את מידה 

, כדי שלא יהנה "בורא מאורי האש"השליח ציבור על הנר    איכה, יברךגילת  מ

שיברך, ויכוון להוציא ידי חובה את הקהל. וישימו לב להתקרב   מן האור קודם

ברך לבית הכנסת, עליו ל   אנס ולא בא שנוכלו ליהנות מאורו. ומי  די שיכלנר,  

 ( )שמאעל הנר בביתו. 

 

)אגרות במוצאי שבת זו.    רלברך על הנבבית  אות  יש להזכיר לנשים הנמצ  -נשים  

הלוי, קנין תורה, באר משה שטרן, שבט  ועוד    משה,  ציץ אליעזר  גרינוואלד, בית אבי, שרגא המאיר,  יוסף  ויען 

 ג( שמ ב תכז.  בתרונים הקדמונים. חזו"ע שמהאח םרבי

 

 בשמים 
חם  מרי  , כיון שיש תענוג ושמחת הנפשזו  ם על הבשמים במוצאי שבתאין מברכי

, אור )כן פסקו: רבנו גרשום, רש"י, ראבי"ה באב יש למעט בתענוגים ושמחה.    בתשעהוב, והט

אבודרה  המאורות,  מימוניות,  הגהות  חיים,  ארחות  פסק מר  ושכן  םזרוע, מרדכי,  וכן  העולם.  ערוך ן  נהגו    בשלחן 

   ט(סימן תקנו. שלד, של

 

 ית הבדלה במוצאי התענ

בלילהריום  ]ני  במוצאי התענית, דהיינו ליל ש יין ומברכים  ה, מבדילים על  [אשון 

ש לחול". ואין אומרים את הפסוקים הגפן" ו"המבדיל בין קודרק שתי ברכות " 

מפני   הינם וכו'[,  ון הנהון לצי]ראשבת קודם ההבדלה  צאי שושנוהגים לומר בכל מ

]וכן האבל שמבדיל    ועתה צריך להימנע מזה.  חה,לאומרם כדי להרבות בשמ  שנתקן

 )שלה, שלח( על הכוס במוצאי שבת שבתוך השבעה, הנכון שלא יאמר את הפסוקים הנ"ל.[ 

 

תשעה  חל ש כדוקא  הוא  מוצאי התענית,  בפסוקים בהבדלה את המה שלא אומרים  כל  ה שונרא

הו  ,וןשרא  ביום   באב התענית  מוצאי  דיני  יעדישבאב    יירעשליל    א שאז  בו מקצת  נוהגים  ן 

בעש נשרף  ההיכל  של  רובו  כי  לכן  ייראבלות,  בשביל  ם  פסוקיבו  אומרים    לא גם  ,  שנתקנו 

ז,  בהבדלה  שמחהלהרבות ב ונדח  אבל אם חל.  כרגע  העת  ה ואין  ליום    ה תשעה באב בשבת 

  י אבלות כלל, דינבו  אין  ש,  אחד עשר  מוצאי התענית הוא ליל, נמצא ש עשירי באב  -  שוןרא

 קים של שמחה. לא יאמר פסושלמה  ןאם כ
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  שלא לומר כתבו    (חלק ו ס"ס ט)ובשו"ת דברי מלכיאל    (ת ח וסימן כב א)בשו"ת משה האיש    הנהו

ה אומרים  כיון    , התענית  צאיבמוקים  פסואת  שהואלא    אותם שלא  שבת    ת תחיל  א במוצאי 

יום טוב,    מוכמצע השבוע  באת  רהנאמה  דלהבב, אבל  עובשה   קים. וספ  יםרמואאין  במוצאי 

סיבה  אין  ן  אם כקים במוצאי יום טוב,  פסואת הפשוט שאומרים  ג  מנהההיום  זה, כיון שי  לפו

לומר   התענית שלא  במוצאי  בלכן  ו  .גם  או  וכהא  חולה רק  בתענית  ברית שמבדיל  ם  ליבעלי 

מבדילים בליל  כשן  כו  . של שמחה  יום   ן זה איש, מפני  קיםלא יאמרו את הפסו  , דחויהת  עניתב

שההבדלה  אבל בתענית דחויה    בו מקצת דיני אבלות.   נוהגיםין  יעדכיון ש  ,רומלא יא  רישיע

 וקים. יש לומר את הפסאבלות, מנהגי בו שום נוהגים שאין היא בליל י"א,  

 

]יום  ל היום כולו  דיל במוצאי שבת, יכול להבדיל כ, לדעת הפוסקים שמי שלא הבמאיריהכתב  

יותר,ו  [ראשון ויש    באי תשעה באבמוצ  יליםאנו מבדאם כן היאך    לא  שהוא כבר ליל שני? 

לתשלומים   הוא  ראוי  תענית,  שהוא  כאן  כמו  ביומו  כלל  להבדיל  אפשר  שאי  שכל  לומר 

 )שלה(במוצאי תשעה באב. 

 

 ה באב רכים על הבשמים במוצאי תשעלא מבשטעם 

  אי תשעה ם עליהם במוצין מברכית אשבת על הבשמים, בכל זא  אף שלא ברכנו אמש במוצאי

כיבעת    באב כל  ן  וההבדלה,  כי  שבת,  מוצאי  בכל  הבשמים  על  לברך  חז"ל  שהטעם שתקנו 

  סתלקת מאי שבת היא  אדם מישראל זוכה לנשמה יתירה בשבת, איש איש כפי מעשיו, ובמוצ

ל  אב  בהם, כדי שתתיישב דעתו.יו, לכן מברך על הבשמים ומריח  ממנו, ונפש האדם עגומה על

שאי    במוצאי זו  לבשבת  עאפשר  הבשרך  של  כיון  במוצאי  צמים  אזי  בתענוגים,  למעט  ריך 

. חוברת  )שלטלה, אין ענין לברך עליהם בהבדלה.    הלכה תשעה באב שהנשמה יתירה כבר חלפה  

 ( גדה"אוב הלכה בת ב "הש

 

 הבדלה לפטורים מהתענית
ת מן התעני ים  דם ההבדלה, על כן הפטוראחר ואסור לאכול במוצאי שבת קומ

, יבדילו על כוס יין  או מניקה כמבואר לעיל[  ת, גם מעוברדחוי   בצום]וולדת  כחולה או י 

ענבים[ ליל תשעה באב, שכיון שיכולים לאכול בכל שעה   -במוצאי שבת    ]מיץ 

מיד  בלוביום  ו  שירצ להבדיל  עליהם  ערבית[]לאילה,  תפילת  מוצאי   חר  בכל   כמו 

  41רביעית,    ה רוב]שז  לוגמיו'פחות מ'מלוא  היין לא  ה משבת. והמבדיל עצמו ישת 

, ואין צריך לתת לילד קטן לשתות, כיון שאין כוונת המבדיל לתענוג אלא גרם[

ש ופשוט  בלבד.  מצוה  עלצורך  ולא  הנר  על  בהבדלה  הביברכו  )כנסת  מים.  של 

יוסףהגדולה,   בית  ,  ברכי  לאברהם,  זכור  תשובה,  שואשערי  מרבבה,  דגול  ויהודה,  עמל  הגר"משיב,  המלך,  ח  ק 

, אז נדברו, שאילת משה, זה השלחן, כף החיים,  ה ר ה ברודיסקין, ערוך השלחן, משנ  לענח, מהרי"פנת פ י, צפלאג'

ישכיל עבדי,   יצחק,  יציב, אממנחת  הלוי, דברי  קמע ת לישבט  ועוד. שמח, ישועת משה, שרגא המניצקי,  קב  איר 

 שנב, שלט( 

 

ינם ו, ואלה ז תו בהבדבה את בני ביא ידי חו וצידיל בתשעה באב, יכול לההמב 

   )שמח(לחזור ולהבדיל במוצאי תשעה באב.  צריכים

 

 ילדים קטנים
 ילדים קטנים שהגיעו לחינוך, מאחר ואינם מתענים, עליהם להבדיל על כוס מיץ 
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סקין, שבט  )מהרי"ל דילאכול קודם ההבדלה.  צאי שבת, כי יש לחנכם שלא  ם במו יענב

 ציון ח"ג רסג( לשנב. אור  .ועודמשה ישועת  עקב קמניצקי, , אמת ליציבהלוי, דברי י

 

 הדחת כלים
את   להדיח  ב כליהמותר  השבת,  מסעודות  שנשארו  המלוכלכים  שבת  ם  מוצאי 

  ל שכיון שאין כאן רחיצה    ם.ם חמי יבמ   ןלהדיח אף    מותרשהוא ליל תשעה באב. ו 

 ' רצד, שיח()עיותר. ת יטיפת הכלים שיתנקו בקלו תענוג, אלא רק להקל עליו את ש

 

)עיין פתחי תשובה  ם בתשעה באב, משום איסור עשיית מלאכה  יור הדחת כלה לאסשרצ  ואף מי 

בזה  חמיר  ה הג ל, כבר התבאר לעיל שמלאכה מותרת בליל תשעה באב, ואין מנסימן תקנד סכ"ב(

לכות,  משיב, שונה ה , שואל ונזין, והגאון רבי רפאל אשכבי יצחק אליקים בספרו יצחק ירנ)כן פסקו הגאון ר  כלל.

ור, פני דמשק, יד דוד, ערך השלחן, עושה שלום, ושכן דעת הרמב"ם והטור ומרן השלחן  אהו, מאורי  לחזקי כתב  מ

אינו מנהג.    ,אם נהגו  ם שלא לעשות מלאכה. ואפילום מקווג בשוכתב האור זרוע: בליל תשעה באב אין מנה  ערוך.

ן  יט ושלא להכלשחו  שלא  נוהגים  שכתב:  ס"י(ט  סימן תקנ)  ךשלחן ערושרצו לדייק מה  ויש  שיח(

בשם הלבוש, שהטעם    (הלכה אור  יבב)וכתב המשנה ברורה  .  היום  צורכי סעודה עד אחר חצות 

ש  בזה באבלותי כדי  ה  תעסק  אחרים  בדברים  ומסימשמחולא  מהאבלותם  וגם  יחים  ע"כ.   .

נחשב שמסיח הדעת מהאבה כלים,  ודחת  דבריהם.  כאן  עד  האור  לפי מה    נה הבלות.  שכתב 

אר  קום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אינו מנהג, אם כן מבומאב אפילו בשעה ביל תוע, שבלזר

  הדחת דעת מהאבלות בעשיית מלאכה. ועוד, מי הכריח ש שבלילה לא חששו לטעם של היסח  

דעת מהאבים  כל "ו  לות,היא מלאכה המסיחה  הלבוש  בבפרט שלשון  דברים המשמחים  ולא 

ובלותמהאומסיחים   המשבדב  להחמיר   המנהג שמבואר  ",  דר  שמסיח  ולכן  עמח  מהאבלות,  ת 

  מאכלים ת  ]שהרי עתה אינו יכול לאכול, ובהכנ ,דעת הסחתו  ה שמחהזשיש ב צרכי סעודה הכנת ב

לו   שבעוהשמחיש  שיודע  זמ,  הצום   יפתח   ן ד  אלו  את  ובמאכלים  נגממ,  הסחת  ילא  לו  דעת  הרם 

 .שי ומאמץיש קורבה , ואדישם איזו שמחה הדחת כליל בנהגו להחמיר, אב לכן  ,[מהאבלות 

 

  כבוד"  :ב("כס  שפ  סימן  דעה   )יורה   שכתב בהלכות אבלות    ערוך  לחןשהמרן  לשון  יש לבאר בוכן  

  ת לאפו   לאשה  מותר   וכן ;  לאבל  מלאכה   משום   בהם   אין ,  המטות  והצעת   כוסות   הדחת ,  הבית

עשי.  לה  הצריך   כל   אבלה   בימי   ולבשל ומבואר שעצם  וני ו  אלמעשים  ית  ע"כ.  קיון  של סדר 

לאבל להדיח כלים של שבת במוצאי  גם  ]וברור שהותר  האסורה באבל,    בגדר מלאכהאינן  ית,  הב

צא שבסדר  נמו[  .לאכה, שכל זה לא בגדר מבימי החול  אלו עתה   ם בכלי  שבת, אף שאינו משתמש 

גם   .  לותהאבדעת מ ה  בהיסחאבל אסור    , שהריהיסח הדעת מהאבלות  שש שלחוניקיון אין 

ובישו  ורק שהם צורך  , מכל מקום כיון  מהאבלות   דעת מסיחים  הם  ש  פשראש שאף  ל  באפיה 

נהגו שלא להכין    ,בתשעה באב  אולם,   ם.א אסרו, לבתעניתן האבלים שרויים  שהרי אי  ,ממש

כי  ט,  סח הדעת וגם שמחה מעיף יש בו ה , כיון שסוף סוהיום  חצות   דעילה  ללדה  סעוהצורכי  

ו לפתוח את  לשיוכ  בזה טמע הח שמ ה ישנ  ודהבהכנת הסעא שנמצנית, בתעשרויים  מאחר שהם 

, ואדרבה אין לו  אולם להכין אוכל לילדים הקטנים ברור שמותר  .הצום מיד לאחר התענית

 . הל מזשרואה ואינו יכול לאכו בזה שמחה, 

 

טוף  לש  ויש שרצו לאסור:  קלח(ד  עמוב  )חזו"ע אבלות ח"ן זצוק"ל  יין כיוצא בזה במה שכתב מרוע

ואני  .  מהאבלות  ו מסיח דעת  דברהש   ו א  שום שמחה מ,  ותהאבלעת ימי  בשב  הבית צפת  ראת  

אין יסוד כלל  ו  ,אפילו בתוך שבעה מותר... ורה, וכי מה שמחה יש כאןיית  האומר שזוהי חומר

 עי"ש. זו.  הלחומר
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  בתשעה באב ן הבן  ופדיודיני ברית מילה  

 זמן הברית 
שזריזים  םקינות, משוירת הר אמאחללמול נכון , הרית מילה שחל בתשעה באבב

 )סימן תקנט ס"ז. שצג, תד( . [12:45]בערך: מקדימים למצוות. ויש מלים לאחר חצות היום 
 

 בגדי שבת 
ה, אך לא בגדי שבת לכבוד המילללבוש  ולדת  ימותר לשלושת בעלי הברית וה

 ם.או חדשי  יוחדים מדי[הלבנים מים  ליפה בצבע לבן, כי הבגד]חילבשו בגדים לבנים  

קודם שבת  בשים לא יהיו מכובסים.  ודי השבת שלאף בגו זמן  ורשאי ללובשם מעט 

ס"ח.   תקנט  ן)סימ  חזון, ואז אינם נחשבים למכובסים, וכמבואר בדיני שבוע שחל בו תשעה באב.

 עמוד סז(  באב שחל ביום א' לגר"ש דבליצקירלד. ספר דיני תשעה 
 

הברית, בעליכ  לאחר  להולים  הברית  בשיי  עם  ואיהשבת  גדי  אר  ם נשעליהם 

חול.   בבגדי  להחליפם  את  צריכים  להחליף  שצריכים  אשכנז  מגאוני  כמה  שכתבו  ומה 

קודם שקראו בספר  ינות,  רת הקיבגדיהם לבגדי חול, מדובר לפי מנהגם שהיו מלים לאחר אמ

י  שבת, אבל לפ  עם בגדי  עיםלא ראוי לקרוא דברים הרב והדברים הרעים שבירמיה, שאז  איו

 )שיירי כנסת הגדולה, כף החיים ס"ק סז. רלד. שו"ת אור לציון ח"ג רסד( יף. לן צורך להחם, איכיו המנהג 

 

 נעלי עור 

הקילו חכמים    להם לא פילו  אשאסור לבעלי הברית לנעול נעלי עור בתשעה באב.  

 )שצו, תא( באב.  עינויים שאסורים מן הדין בתשעהבחמשה 
 

 זל טוב" "מ אמירת
שאין זה בכלל שאילת שלום    ,בתשעה באב  טוב"  "מזלבי הבן  מותר לאחל לא

 )שלא( שאסרו חז"ל, אלא רק ברכה ותפילה שיהיה להם בהצלחה ובמזל טוב. 

 

 חובה להתענות 

את בנו בכורו ביום    או אב שפודהוהמוהל[  הסנדק  הבן,    ]אבישלושה בעלי ברית  

 נג(ת"ה מט, ג. )מו, תחייבים להתענות. תשעה באב, 

 

 ל המוהין בפה נתינת י
הממה   בפושנוהגים  יין  לתת  כן    הציצמם  ישועכש  ההלים  יעשו  לא  לתינוק, 

 קיט()  ובלבד שיזהרו שלא לבלוע מהיין. ימצצו,אך בשאר תעניות, בתשעה באב, 

 

 קריאת שם לתינוק 
ל בתשנוהגים  הנימול  לתינוק  "מנחם"  לק קרוא  שנוהגים  כמו  באב,   רואעה 

 שצו( )ים. פור ול ביוםלתינוק הנימ  "מרדכי"
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 כוס היין  תשתיי
", ... הגפן" ויברך "אשר קידש ידיד מבטןהמברך בברית על הכוס, יברך על היין "

תענה , ות היולדת שהיא פטורה מלצוםא  ובהחלהוציא ידי  יכוון  בברכת "הגפן"  ו

  ד על ידו ילד שם, יעמידת  עם מהיין. ואם אין היול"אמן" ולא תדבר עד שתט 

 . קכ, שצג( סימן תקנט ס"ז) ון עליו בברכת "הגפן" וישתה הקטן.ו חינוך, ויכלגיע קטן שה

 

 בשמים 
יום באין מברכים על הבשמים בברית מילה בתשעה באב, משום שצריך למעט  

ן  דעה סימ  ורה חיים סימן תקנט ס"ז, ויק מרן בשלחן ערוך אורח  )כן פס  ה בתענוגים, וכמבואר לעיל.ז

 . ודו"ק. שלט(משנה ברורה ס"ק כזין יחרונים. ועם מהא רבי  כן פסקורסה ס"ד, ו
 

 "שהחיינו" 

לדחותה.   ן, מאחר שזה עתה זמן המצוה, ואיאבי הבן מברך "שהחיינו" בברית
 ליצקי עמוד סט( א' לגר"ש דב באב שחל ביום ט'ספר דיני  , תב. מ )קלה, ק 

 

 יון הבן דפ
 אב. עה בשחל בתשלפדיון הבן  הוא הדיןל, בכל האמור לעי

 

 

 בתשעה באב דחויופדיון הבן  ה לברית מי 

 תענית דחויה 
מותרים  ראשון,  ליום  דחויה  והתענית  מאחר  בשבת,  להיות  שחל  באב  תשעה 

ה ההאבי  שהם:  ברית,  בעלי  ושתיהוהמוהל,  סנדק  בן,  מהיום  באכילה   ,בחלק 

 ינים, כמבואר להלן. ובעוד כמה פרטי ד

 

 " ננו"ע
בע אומאין  הברית  "ענלי  מאחבתפילנו"  רים  כלל,  תענית   רה  מתענים  ואינם 

)עו,    שלימה, וכלל גדול בידינו: "כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אינה תענית". 

לפי  לות.  "נחם" בכל התפיאומרים    ענים,תומכל מקום פשוט שהגם שאינם מ  כה(

"יעלה כגון  ע",  ן המאורל הזכרת "מעייום ככעצם  תענית אלא לשורה ל "נחם", אינה ק  שאמירת

והרי אפילו נחלקו הפוסקים על  אויבו וכיוצא.  ופורים  הניסים" בחנוכה  ו"על  " בראש חודש, 

 נחם" בברכת המזון או לא. רים "יבעלי ברית שאוכלים בתשעה באב דחוי, אם מזכחולה או 

 

 עליה לתורה 

ים ר ואינם מתענ נחה, מאחבמ  ים לספר תורה בשחרית אוברית עולאין בעלי ה

התענית בימי שני או חמישי, שבלאו הכי יש חיוב   האולם אם חל  יום.וף העד ס
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ביום זה לקרוא בתורה בשחרית, רשאים בעלי הברית לעלות בשחרית בלבד אף 

  עקב, מרן החיד"א, הגר"ח , אמת ליגינת ורדים, נהר שלום סקו: לקט יושר, מגן אברהם, )כן פ שאינם מתענים.

ובד, שמח נפש, פעולת צדיק, אמנות שמואל ועוד. ובפרט  עפרים, בית  מטה אדם,  , חיי איב משה שתרוגאג'י, ישפל

להעלות לספר  מותר    שאפשר לצרף את דעת רבים מהפוסקים שאפילו לא חלה התענית בימי שני וחמישי דוקא,

 (קיב  קי, קח, נז, ייב בקריאה בתורה. יום שהתח ינו מתענה, כיון שהוא תורה את מי שא
 

 ברית לבעלי ה היום סדר 
המתחי בעלי  עצמם  בלים  את  לשתף  כדי  ישראל,  ככל  מהלילה  להתענות  רית 

היין   על  יבדילו  הקינות  ואמירת  שחרית  תפילת  ובסיום  הציבור,  ]כמבואר  בצער 

ול שאים לאכים מקדימים למצוות, ורימולו את התינוק, כי זריז   חר כךא, ולהלן[

מלאכול עד  ינים  ממת  וא. וישם טוב שלהם הלפי שיו  לה, ולשתות מיד לאחר המי

ו[13:15]בערך:  ה  מנחה גדולקודם    יםתפלל. ויש שמ[12:45]בערך:  צות היום  ח אחר , 

ת, ואדרבה התענו לועל כל פנים, אינם רשאים להחמיר על עצמם ו  .כך אוכלים

אות שזיכה  כה  ישמחו  במצוה  עולם  בורא  שם  הקדוש חשובה,  בזוהר  מבואר 

שו"ת יביע אומר חלק א  ט.  "ימן תקנט ס)ס  ת.רבנו כל הקת  המקריב אתר מ יו גדולה  תה  מעלש

 . מח, נו, ס, קיא, שצד, תד. שו"ת אור לציון ח"ג עמוד רסד. ת"ה מט, נג( 11ובהערה  אות יאסימן לד 
 

 זו: הלכההמקורות ל  בה אתחלהלן נבאר מעט בהר
 

 מהגמרא  המקור

תענית)  ראבגמ על    (א"עיב    מסכת  אליעמסופר  צדוקר  זרבי  מבני בשאמר  ,ברבי  אני  של  ניו  : 

ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינוהו לאחר השבת והתענינו בו  ,  ןיבן בנימ  האסנ

  לא   בבל לבית המקדש השני,מ  ולהגה  בני  כשעלופירוש:  .  מפני שיום טוב שלנו הוא  ,ולא השלמנוהו

  ה על כאות הוקר ו  . משלהםעצים    נדבוהתומשפחות מסוימות    ועמדו   ,לצורך הקרבנות  כהבלש  עצים  צאומ

  אלו משפחות    יהיו  עצים  מלאה   לשכה   שאפילו   , לדורות עולם  שביניהם   נביאים ה  נו קת   ים, טובה  םהי מעש

ביום מסוי  , משלהם  מתנדבים  ומשפחה  יוםתבאוו  , בשנהם  כל משפחה  ב  הכהנים   ו שתמשי  ו    ם אותדוקא 

  ב טו  וםי  תואו  יםחוגגו   נדבה  ןקרב  םג  איםבימהיו    , זה  ביום  . אחרים  םהיו שם עצייל פי ש, אף ע העצים

  , בן בנימין ה סנאמתוך משפחות אלו, היתה משפחה    . בהספד ותענית ומלאכה ם , ואסוריםמשפחת  כלוללהם 

ו,  אצאי משפחה זאליעזר ברבי צדוק שהיה מצ   . ר' בא זבח בכל שנה ביום י' בעצים למ   להביא   וקבעו לו 

אב,  בראשון י'    יום ל  ענית הת  ו בשבת, ודחבאב  חל תשעה  ש   עם פם זה אף לאחר החורבן, ו המשיך לחגוג יו

 . הוא הם מפני שיום טוב של   ,את כל התענית מו ילא השלאך  ומשפחתו,  ר' אליעזר  ו תענה
 

ברית  עה באב דחוי, מותר לבעלי הה בתשלומכאן למדו רבותינו הראשונים שאם חל ברית מי

  משבט   ימין בן בנ  ה סנא כתבו ש   פותהתוס ם:  ריבבאור הדטוב שלהם הוא.  שתות, מפני שיום  לאכול ול

, והלא הוא משבט  כהןהיה  צדוק    רביבאליעזר    בירש   ואף  . על שם שבטו נקרא בן בנימיןו,  הבנימין הי

ממש    לא היה ש  אחר . ומע"כ עמהם בסיעתם.    והיה   ם חתנהיה  שבנימין, או  שבט  שמא אמו היתה מ   ? בנימין

  , כלל  מזרעם אינו  שנם  היה חתש  נאמר  אם   ן ל שכ וכ   יו. לפכ גמור  יום טוב    ין זה א,  אביום ממשפחתוב  קר

הם ממש  יום טוב של ש  עלי בריתב  כל שכןתענית,  האת  הוא לא השלים  אם  מסייעם לדבר מצוה, ורק  ו

תענים  , לא היו ממקדשה בית  בזמן    הריש] ,  ת המקדשבי  בןר חוהיה אחר    ' אליעזר רזאת ועוד, הלא    . הוא

היה ששון  בתשעה באב ישראל  ולכל  היו    א לכבר  פועל  ב כי    , משמיום טוב  זה    ין שא  נמצא ו  . [חהשמו, 

עצים ובכל זאת לא השלים את התעניתזכר ליו  אלא ואין זה    ,מביאים  בית    . ם טוב,  והרי אפילו בזמן 

מילה  ה ן ביום  כל שכ   מנהג. לא  שיום טוב זה אינו א  (ט"ו ה "דש פק הלכות כלי המ )רמב"ם  המקדש, כתב ה

טוב של סנאה בן    הרי גם יוםנהג, רק מ ילו אם תאמר שהוא  ואפ  . חכמיםי  רש אומרים שהוא חיוב מדב שי

 . , ובכל זאת לא השלים התעניתבנימין היה מנהג, ואצל רבי אליעזר אינו אלא זכר למנהג
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 דעות הפוסקים ומעשה רב

ע)  וספות תכתבו ה  מ  עירובין  היה בברית מיל מע:  (ב"מסכת    יום ראשון ב בה שחל עשרה בא שה 

ורחצו    ,ה להתפלל מנחה גדולהו יוצת דין,  ב ביאהיה  ]רבו של רש"י[  קר  יעקב בר י   נוברו  וע,בשב

קסב()שנאמר    , היה  ם שלה  ום טובמפני שי  ,ואכלו קיט  "תהלים  ִאְמָרֶתךָ :  ַעל  ָאֹנִכי  ש   א    ,ש ָ מֹוצֵּ כ ְ

)סגן   "ל גבנו יעקב בן רבי יצחק ס]ררבנו יעב"ץ  והרשב"ץ: מעשה ב  ". וכיוצא בזה כתבו הטורבָלל רָ שָׁ 

והלך ורחץ הוא  באב דחוי, והתפלל מנחה גדולה    הבתשעי הבן  אב  יהשה  [שנה  950-, לפני כ (לויה 

. וקילס  עם הצבוראת התענית  ואכלו כל צרכיהם ולא השלימו    ,הנעראת  ובעל בריתו ומלו  

של  ולשמחה  ון  לששהיום  אצלם  שנהפך    , נשי מעשהמנהג חסידים ואהג זה שהוא  "ץ מנבהרש

הר"ם מרוטנבורג, המנהגים, הרוקח, המרדכי,  מ אור זרוע,  ים: ה חרונפוסקים ראשונים ואקו רבים מה פס  וכן.  מצוה

ל מרבבה,  , דגוה הגהות אשרי, מהרי"ל, הרדב"ז, בית יוסף, הרמ"א, הלבוש, הרש"ל, מהרשד"ם, אליה רבה, חמד מש

, ברהם רי תשובה, זכור לאנה דוד, שע ח   תורי אור, ויען דוד, קריואל ומשיב, מאהט"ז, חיי אדם, שמלבושי יום טוב,  

אל  חסד  הכהן,  קלאברהם  משה  והשיב  סוסו,  יוסף  שארית  מאהבה,  תשובה  לדוד,  שושנים  וחיסדא,  חינא  לעי, 

 משה, קנה בושם ועוד. אגרות שאילת משה, קיצור שלחן ערוך גנצפריד, משנה ברורה,

 

 להתענות יש ענין להחמיר ואם 

  בעלי הברית אכלו  לא ישו המנהג להחמיר  יעכש  ,גדולהה  תהמגן אברהם כתב בשם כנס  והנה

כי  רוב ככל  חלקו עליו    אך כבר   .בצום דחוי ביאר בדבריו  בשיירי  הפוסקים,  כנסת הגדולה 

ש  לבוההרמ"א ו נהגו כן. וכן    ים לארבמקומות אחאבל    קושטא,מדינתו  כן ב  שנהגו להחמיר

ל זה  מנמהם  א משמע  ושאר אחרונים  טוב י  נעדהמ  ה ואדרב  כלל. הג  מובהק    ה יהש   יום  רב 

אבי הבן והכהן  גם  שהוסיף היתר  ואדרבה    ,מנהג לאיסורשום    רים לא הזכיהמנהג בכל  ובקי  

תקנט  )שערי תשובה  , כמבואר ב אוכלים  דיון הבן בפ גם המשנה  (ו"טסק סימן  )שער   ברורה   ועוד. 

סק  א   ט("להציון  אברהם  שף  כתב:  ל כת המגן  שנהגו  העתקתיו,  החמיב  לא  עליו    ם י חולקכי  ר, 

עות יעקב כתב: איך נתפוס מנהג להחמיר  ו. ובספר יש י אדםחי וה  שערי תשובה ,  רבה  האליה

נגד רבנו יעב"ץ והראשונים, בלי שום חולק, וכן נוהגים במקומותינו, וכל שכן בשלוש צומות.  

ה, ולמצוה תחשב  אחר מנחה גדולית יאכלו וישתו למנחם שטיינהרט, שבעלי הבר  בדברי  וכתב

בהגהות  כן מבואר  ע"כ. ו  קרא הדיוט.כן נ   עושהא. ולדעתי מי שלא  וב שלהם הוט  םלהם שיו 

כתב, ואני    ]הובא בשדי חמד[והגאון בעל שו"ת הד"ר    מיימוניות, שמצוה על בעלי הברית לאכול.

אין  וך והפוסקים,  ר על פי השלחן ער, וכל שיש היתלאכוללהתיר    פעמים  בעוניי הנהגתי כמה

ע"כ.   חומרות.  עוכתולגבב  שצו(בדיה  ב בחזון  הבת שהיבאמו:  )עמוד  חומרה  קולא,  אא  לידי  ה 

.  , וכן מבואר בבית יהודהשהרי כיון שיום טוב שלהם הוא, אינם רשאים לזלזל בו ולהתענות

יעקב   רבנו  עולם  גדולי  לנו  יקרבוהנה  מ  ר  שעשו  הנ"ל,  יעב"ץ  לאכול  ורבנו  בעצמם  עשה 

דחו באב  ברית,בתשעה  בעלי  שהיו  מפני  רשוא  י  היו  כילו  הרי  להחמיר,  בדאי  אים  ית  הוא 

לאבד עליו יום טוב אחד, ולמה לא החמירו על עצמם להמשיך להתענות. וכיוצא בזה    אלוקינו

ת ביום פטירת אביו, אינו  התענולכתב בשו"ת בית דוד, שבעל ברית שרוצה להחמיר על עצמו ו

מר שהוא  מפני  ולשאי,  לאכול  הוצווה  הרי  יתענה  ואם  המצוה, מ  אשמוח,  לזה    בטל  וראיה 

ורבנו יעב"ץ ורבנו יעקב בר יקר שאילו היו רשאים    י צדוקבאליעזר בר  רביל  הגדומהתנא  

ז(שוב ראיתי בשו"ת משיבת נפש  ע"כ.    להחמיר, בודאי שהיו מחמירים.  סימן  רבי   לגאון  )ח"ב 

שהוכיח  צינץ  ליב  ע"א(  )עירוביןמהגמרא    אריה  להחמיר  שאס  ,מא    , צוהמ  םבמקולהתענות  ור 

שלהם    ם טובביו  ל כרחךוע  ,םעצמ  יר עלממא רצו להחש  ,ו'וכא  שאלה הגמרה  מ א כן  שאם ל

להחמיר ש  .אסור  כתב,  דבליצקי  שריה  רבי  הגאון  בזה  גם  נכנסים  כי  להחמיר  להם  אסור 

ם אפילו בצום  ת פטורים מלצווספות שבעלי הברי]ויש לצרף גם את דעת הת.  ההמיל  ת לחשש ביזוי מצו 

דעת מהר"ח אבולעפיא והבית דוד ועוד,  לזר ועוד. ובני נא, א אב, וכן פסקו הגר" וץ מתשעה בח  י שאינו דחו

 ( גאות ב, ג. מח, ס, שצד. ת"ה מט, נשו"ת יביע אומר חלק א סימן לד )אפילו מתשעה באב הם פטורים.[ 
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 מילה קודם ה אכילה

  מה לכאורה מי כ המילה,דם קו ול לאכ בעלי הבריתאם מותרים  ך עיוןריצכתב בשערי תשובה: 

ויש לדחות    לאכול קודם המילה. גם  שמותר  נראה    , קודם המילההיעב"ץ ובעלי הברית  שרחצו  

היא, אבל האכילה    ורחיצה צורך המצוה  ,בהידורמצוה  לשיכנס  יש להתיר, כדי  רחיצה  שדוקא  

קלה  קל   זהע אישמא בינתיים יאר  ,קודםלאכול  ין  להמתין עד אחר המילה וא שיש    ש לומרי

י לקיים  כושלא  היוםיל המאת  לו  בח  , ה  מלשון    ,התעניתאת  נם  יוביטל  קצת  משמע  וכן 

,  זרו עליו חכמיםלא ג   מצוי,   כל דבר שאינו, הלא כלל גדול בידינו,  . ע"כ. ויש להביןהפוסקים

ך. זאת ועוד,  ש כל כחשותתבטל המילה, למה לנו לארע קלקלה ו ת ן כיון שלא מצוי שאם כ

ל דבר שאינו  לא גוזרים עכל כך, ו  דבר שאינו מצוי , הוא  יועה באב דחבתשה  מיל  הלא ברית 

ם לאכול  שרשאי  שמעמ  )תקנט סקט"ו(באר היטב  מהואדרבה    .תוספות עירובין מ ע"ב(ב  )כמבוארמצוי  

ס )תגן אברהם  המ  בשםשכתב  קודם המילה,     , הדעוסל  לאכו  וריתה שמקום  שוט שבפ  :ק"י(קסח 

קודם הסעודה נראה לי שאסור לאכול   , אבל ותיבב גםכול לא כך אחר כלל ומותר  ת עניתאינו 

  ",שלהם הוא  ם טוב יוה, כי  ת המילסעודאפילו קודם  מותרים לאכול מיד    ,בעלי ברית"ו  .בביתו

ל באליה רבה  אב  . שנדחו  ת מוו צ  ארבע באחד מ  לולהשלים אפי  תפשט המנהג ה יו  כששע  אאל

י ברית אוכלים בצום  לעשב  הלכהשלאר  בו . ומ. ע"כומסיק להיתר גמורידים    שתי דחה אותו ב

נראה שלא רצה להתיר בשופי    )עמוד תד( ואמנם מחזון עובדיה  דחוי, מותרים אף קודם המילה.  

תיכף    ם למול את התינוק עטרת זקנים: יש אומריה  בשם שכתב    כל כך לאכול קודם המילה, 

  ד עולהמתין    זים ריות זמנהג, כדי שלא לבטל מצוכן ה  ול,נות, ואחר כך רשאים לאכאחר הקי

יב ע"א(ובשו"ת משיבת נפש הביא את הגמרא  חצות. וכן כתב הגאון מקור חיים.   שכל    )תענית 

דוק  מרא איך רבי אליעזר ברבי צלה הג אתענית שלא התענה עד סוף היום אינה תענית. וש

דחוי  באב  בתשעה  שהתענה  ע  אמר  התענית  את  השלים  סולא  היו ד  שלא  וף  כיון  והלא  ם, 

תענית כלל? ותירצה הגמרא, שרבי אליעזר התענה רק כדי לצער   ההיום, אינ וף  ס  ה עדהתענ

יון רבי אליעזר  הציבור.  עם  את עצמו כ ִ חובילתענ  עליו  לקובעו  ופירש רש"י, שלא  כלל,    הת 

  אומר יה  ה  אוכל, ולא   היה   לאכול,  רוצה   שהיה   שעה   ער הציבור, וכל אלא רק להשתתף עם צ

אלא מדת חסידות בלבד, ואילו רצה היה אוכל.    וו, שאין זשונל מפשט עננו" בתפילה. ומבואר  "

ועוד.[ע"כ.   הרא"ש  חננאל,  רבנו  גרשום,  רבנו  מלשון  נראה  "ולפי    ]וכן  עובדיה:  בחזון  מצד זוכתב    ה 

לת  הוא קודם חצות, משום מעולכך בסוף אמירת הקינות, אף ש  הפסקת התענית אין הקפדה",

אפשר  זריזים למצוות,  ודילהק  מקדימים  קודםם  מתיר  ח  למול  שלפחות  ומבואר  עכ"ל.  צות. 

 לאכול לאחר המילה קודם חצות.

 

גם  ר  מבוא  ן, וכהנ"ל  אף שהיה מקום להתיר גם קודם לכן על פי מה שכתב במשיבת נפש]

  הצבור,   עם  ה רק כדי לצער את עצמו: רבי אליעזר התענותקסב סק"ב(  )תקנט ססק"אבחמד משה  

  רצה   שמעצמו  אלא  כלל,  להתענות  היה צריך  א ל  רוצה   היה   אם  , אהו  ו של  יום טוב ו  כי הואיל

  יש   כן,   עשה   שכיון שרבי אליעזר  ואפשר   תענית כלל.  לשם   ולא  רשות,   בתורת   לצער את נפשו

שאף    )עמוד ס(דיה  ע"כ. ועל פי זה צידד בחזון עובהצבור.    עם   עצמו  לצער  כן   ת לעשו   םאד  לכל

ב רריתבעל  רשאי., אם  לאכול בבוקר  בעל  שב ממה שכתב  אה  נרוכן    צה  פלאג'י,  הגר"ח  ם 

ברית שלא משלים תעניתו, לא ישתה קפה או מים משהאיר היום אלא יתענה עד חצות, כדי  

בשחרי תורה  לספר  לעלות  ועלתשיוכל  כתב    .  קיא(זה  ובמחי)עמוד  אינו,  :  זה  תורתו  כבוד  לת 

  ל ות לא יוכחצ  עדענה  תענית, אם כן אף אם ית  ה אינ  חמה ל תענית שלא שקעה עליו  שהרי כ

לעלות לספר תורה. ומבואר מהגר"ח פלאג'י ומחזון עובדיה שרשאי מן הדין לאכול אף קודם  

 לא.[יוכל לעלות לספר תורה או  , האם תחצות, וכל הדיון הוא רק באופן שלא יאכל עד חצו 

 

א  נמצ  ,)שנא(ר בחזון עובדיה  כמבוא  ילהלהבדיל קודם המי הברית  ומכל מקום, כיון שעל בעל
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אם  ש  )ח"ג עמוד רסד(וכן פסק בשו"ת אור לציון  ים בשתיית היין קודם המילה.  רתיין הם מו שעד

יבדיל על היין,  ,המילה בשעות הבוקר סעודת המילה מיד    ות אתשרשאים לעו  קודם המילה 

יעולפי האמור לעי  בבוקר. ע"כ.  להלאחר המי רחצו קודם    בר יקרקב  ל שרבנו יעב"ץ ורבנו 

הברית  לבע  רלהתייש  המילה,   חצותהללי  קודם  שנערכת  הברית  קודם  כדי  תרחץ    ו שיכנס, 

הפוסקים  שהרי אפילו לאכול קודם המילה התירו    רחיצה צורך המצוה היא הו  ,למצוה בהידור

 הנ"ל.  תשובה  כמבואר בשעריור מאיסור אכילה, כל שכן ברחיצה שהוא קל יותנ"ל, ה

 

 הרייםאחר הצה שברית מיל 
שישנם   ,ם מכל סיבה שהיאיישאחר הצהרות  שעוק באם מלים את התינ ]וכגון 

וצריכים לכבדם בסעודת הברית, ומאחר ואי אפשר   קרובי משפחה הבאים מחוץ לעיר, 

התינוק כשעה לפני   בצאת הצום, על כן מלים את  ם אלאילקיים את הסעודה למוזמנ

ואח וערבהשקיעה,  מנחה  מתפללים  כך  עם  ועורכ  ית,ר  הברית  סעודת  את  ים מנהמוזים 

 רשאים בעלי הברית לאכול קודם המילה לאחר חצות היום.  ,[ בצאת הצום

 

  את   צערמ  , לפני השקיעה  מלים את התינוקאם  : אפילו  ()ח"ג עמוד רסדבשו"ת אור לציון  כתב  

הציבורלהתענות  עצמו   חצות   עם  חצותוא  עד  לאחר  ע"כוכל  מנ.  .  תפילת  שאין  חה  ומבואר 

לאכול,  מעכבת   לאבשביל  למיכול  ורשאי  חצות.ד  מסתברו   אחר  שכן  ש  באמת  כל  שכיון 

וציערו    עםבשביל להשתתף    רק ם  תתעני ואת  הציבור, די במה שהתענו  כן  עצמם עד חצות. 

  , ית מותר, וכן לחתן וכלהאחר חצות רק לבעלי בר  לו פיא:  תבכ ש  שערי תשובה נראה מדעת ה 

והכהן בי  או הבן.   הבן  מקוםכומ  בפדיון  עד    " אפשר"  ל  יאכלו    ו כמ  , גדולהחה  מנאחר  שלא 

תשעה באב  שהיה ב   במעשה הזה של רבנו יעב"ץדוקא  ש  ש לומראף שי"  .שעשה רבנו יעב"ץ

ר  לל מנחה גדולה ולאכול אחלהתפ  םלכן היו צריכיהיום,  סדר הקינות עד חצות  את  והשלימו  

יכולים לאואבל בשאר תעני  כך, קום מלשון מהרי"ל  מכל מ  ".הכול מיד אחר עשיית המצו ת 

וכו', ועל    משמע לכאורה שצריך להתענות עד חצות   ,סעדו  ר כךחאצי היום וו חענשהת  שכתב

ילת  ר שתפמפלא לובאמת שקצת  ע"כ. ו  גדולה.  מנחה   "זמן"  אחר  עד  רק   להחמיר  אין  כל פנים

דחוימעכבת, שאם  תהיה  מנחה   בצום  לאכול  או  ]  כן כלה שמותרת  גדליה  בתמצום  וכי וז[י"ז   ,

די לה בתפילה אחת ביום, וכבר התפללה    םהלא לרמב",  לאכם שתתצטרך להתפלל מנחה קוד

]ואולי כל מה שרבנו יעב"ץ התפלל מנחה קודם, כדי שלא לישב בסעודה קודם מנחה.    ?! שחרית

זה   ברבולפי  שיעמעל  או  לחם,  בלי  שיאכל  יהיית  להתפלל,  לו  שיזכיר  שומר  רשאי  יד  ה 

 לל עדיין מנחה.[ לא התפף שלכתחילה לאכול א 

 

 עור  נעלי
הב  ותרמ שהרי י רלבעלי  המילה.  לכבוד  דחוי  באב  בתשעה  עור  נעלי  לנעול  ת 

שו"ת אפילו אכילה שהיא חמורה הותרה להם, כל שכן נעילת נעלי עור.   פסקו  )כן 

יורה    חלק שו"ת יביע אומר חלק ט    ברהם מבוטשאטש, שבט הלוי ועוד., אשל אהלכהות חיים, משיב  , ארח ר הד"

פוסקים שאפילו בתשעה באב שחל בזמנו, מותרים בעלי  ה  ף את סברת לצרש  ה, י]ולבד מז  (דעה סימן מא

ם לנעול  מותרי  הברית בנעילת נעלי עור. נמצא שיש לנו ספק ספיקא, שמא אפילו בתשעה באב שחל בזמנו,

 שעה באב דחוי, מותר.[ נעלי עור, ושמא בת

 

 רחיצה
לרחוץב דחוי  גופם  את  עלי הברית מותרים  ני  מפ  ה,המיללכבוד    בתשעה באב 
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ט הקינות    ב ושיום  לאחר  למול  להקדים  ענין  ויש  מאחר  כן,  על  הוא.  שלהם 

משום זריזים מקדימים למצוות, רשאים קודם המילה להיטהר בטבילה במקוה,  

 שמחה. לבוש בגדי שבת, ויבואו לברית בל גופם, לנעול נעלי עור, לרחץ כתלה

 

ליום ראשון, בעל    ה ח בשבת ונד  יות להשחל  באב    : תשעה (ט"תקנט ס  ימן)ס  רוךשלחן עכתב מרן ה

  שיום טוב שלו הוא.   ילפ  ,ואינו משלים תעניתו  "ורוחץ"ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול,  

כל גופו לכבוד מצות המילה,    הגוף, שהתירו לו לרחוץ את   נו כליע"כ. ופשט לשון 'רוחץ', הי

חץ  ר"נו יעב"ץ  ורב,  שכתבבואר בשו"ת בשמים ראש  וכן מ  חה.ריך לעשותה בהידור ובשמשצ

ולבש לבנים". והיינו שרחץ את גופו, ולאחר מכן החליף את בגדיו בבגדי לבן לכבוד המילה,  

וידיו.   פניו  "כדין השעווכן נראה מלשולא שרחץ רק את  כנס  להי  רי תשובה שכתב שרחצו, 

 . פו רחוץ ונקי ולא מזיעור שגוהידוזה ה ".צורך המצוה היאורחיצה  ,למצוה בהידור

 

 ה חלבעלי השמלה בדה
מאחר ואסור לאכול ולשתות במוצאי שבת עד שמבדילים על היין, אם כן היאך 

להבדיל ברית  היברכו על כוס היין בברית מילה וישתוהו? על כן יקדימו בעלי  

ך על הכוס עם ברכת המילה, ובעת המילה אחד מהם יברעל היין קודם ברית  

ך לתת ליולדת או רון, ואין צהיית  תה אד מבטן", והוא עצמו ישדש ידיקי  "אשר

 ספר דיני תשעה באב שחל ביום א' לגר"ש דבליצקי עמוד פג( )שנא. לילד קטן. 

 

מצוות   יעשה את ההבדלה ביחד עם    -שתי  עליו בברית וס היכלא  ין שמברך 

מצוות  המילה שתי  שעושה  נמצא  אז  כי  הבדל,  אחת,  כוס  על  ושונות  ברית ה 

בידינו:מ כלל  והרי  מצוות  עושן  "אי  ילה,  כן,  בחים  על  חבילות",  יקדימו ילות 

 )שנא( .להבדיל על היין קודם ברית המילה

 

הקהל   את  חובה  ידי  ל  -להוציא  לכוון  המבדיל  יכול  ההבדלה,  ידי וציא  ה בעת 

השומע הקהל  כל  את  חובת  חובה  ידי  הם  ויוצאים  אותו,  ההבדלה, ים  מצות 

 )שמח( ב. באשעה ולהבדיל שוב במוצאי ת לחזור כיםואינם צרי

 

 ת מצוה דוסע
מותר לבעלי הברית לאכול בשר, עופות ודגים, ולשתות יין, לכבוד מצות המילה, 

קסב( ת)מר  אכי יש לעשותה בכבוד והידור ובשמחה גדולה, כמו שנ קיט  ש  : "הלים  ש ָ

מֹוצֵּ   ,ִכי ַעל ִאְמָרֶתךָ ָאנֹ  ָלל ָרבכ ְ ,  כמיםי אליעזר: מכאן אמרו חקי דרבבפרכמבואר  ".  א ׁשָ

ויעש אברהם משתה  "  :שנאמרשמחה ומשתה ביום שזכה למול את בנו, כמו    תו ב אדם לעשחיי

יצחק את  הגמל  ביום  ה"ג   ",גדול  יצחקמ-ביום  את  השמ  ,ל  ביום  הקדוש  ו  ני.ידהיינו  בזוהר 

  ות, רבנקהכל    את  קריב הכאילו  ו  לפני ה',  םבח שלז מ  ה, כאילו בנמל את בנוי שכל מאמרו,  

יום טוב שלו.  תוהקרבנ  מכל תר  יו לה'  עושה נחת רוח  ו זה  וביום שאדם מקריב קרבן, הרי   .
יב. פסקי תשובות ח"ו קל.  טס"השולחן סימן תקנט  )תוספות מסכת שבת קל ע"א. ערוך   ר חלק א  ע אומישו"ת 

 ( . מטד אות סימן לד 
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 "נחם" בברכת המזון 
 את וכה  זון, ואין מזכירים בתברכת המים  ת שאכלו כזית לחם, מברכבעלי ברי 

והוא הדין לכל הפטורים מן אשסח "נחם"  נו ומרים בתפילות של תשעה באב. 

 הצום, כגון חולה או יולדת, שאכלו לחם.
 

מעין המאורע  וכל ביום הכיפורים שמזכיר  לה האוכן כתב הגר"א שאין תשעה באב דומה לח

ויבוא[   בג בברכ]יעלה  מפורש  שהרי  המזון,  משדוקא    מראת  קרבן  בהם  שיש  ז  א  וסף, בימים 

מעין המאורע בברכת המזון, אבל בימים שאין בהם קרבן מוסף, אין מזכירים    ם זכירים בהמ

ים על הניסים בברכת  מזכיר  מעין המאורע. ע"כ. ואפילו בחנוכה ופורים שאין בהם מוסף ואנו

חובה אלא    המזון, זה  בגמרא שאין  מזכיר,אמרו  להזכיר,  רצה  בת  כל   שאם  באב  שכן  שעה 

וכן פסקו ל להזכיר "נחם" בברכת המזון לחולה האוכל.  "זלא תקנו חאי  וד, שב שכולם מתענים

בי יוחנן טריויס,  און רגהכנסת הגדולה, חוות יאיר, מרן החיד"א בברכי יוסף, עמק התשובה, קמחא דאבישונא ל

שמ  ועוד.  שארית  הפוסקים שאחה  כיפווזאת מלבד  ביום  לחולר אומרים שאפילו  לומר מעין המאורע  ין  ה 

שכ מזוה   ברכת ב כמו  שביום    ב תן,  מרוטנבורג[,  המהר"ם  של  ]רבו  כ"ץ  אביגדור  רבי  בשם  הלקט  בשבלי 

ון  לו למי שהותר לו לאכול, כיל אפיל האסור באכילה, לא תקנו חז"ל להזכיר מעין המאורע בברכת המזון כ 

ם  משוק  ן שר ל בו היא הגורמת, וכאנו לאכווויהמאורע אלא המצוה שנצט  שאין היום גורם להזכיר מעין

נ  מזכיר.   ש פפיקוח  להזכיר, לא  לו לאכול, אפילו אם רצה  חיים,   הותר  ארחות  ]הראשון[,  התניא  וכן כתבו 

 ח( פ )רהט"ז, אליה רבה, הגר"ז בעל התניא ועוד. 

 

 ימוד תורה ל
את הלב שאסור לשאר ת לעסוק בתורה בדברים המשמחים  מותר לבעלי הברי

הותר להם ו  שלהם הוא  טובם  שיו  בהם בתשעה באב, שכיוןללמוד    אדםבני  

לענג את גופם בסעודת פת, בשר, דגים ויין, כל שכן שהותר להם ללמוד תורה  

ת   ,ַלֲחמו  ְבַלֲחִמיכו   לְ : "( משלי ט ה )שהיא העונג הרוחני שלנו, כמו שנאמר   ׁשְ ַיִין  ו  ו  ב ְ

י   פ"ג   ותכרב  ירושלמי  ודלמ)תו  וכן אמר  (כ  ףפ"ח סעי  חל בשבתש  בתשעה בא  פרס).  "שמזגתי[]ביין    ָמָסְכת ִ

 . "עולם חיי ל שכןכ , לו התרתי שעה  חיי אם": ה"א(

 

 בגדי שבת 
בגדי  ללאחר הברית, אין צריכים בעלי הברית להחליף את בגדי השבת שעליהם  

  טרכו להחליף את בגדיהם. תות מותרים הם, וכל שכן שלא יצשהרי אפילו לאכול ולשחול.  

הכי וב שאפי  לאו  לעיל  בארנו  בכבר  בעה  תשלו  שחל  הברית  מז באב  בעלי  צריכים  אין  נו, 

 שיירי כנסת הגדולה, כף החיים ס"ק סז. שו"ת אור לציון ח"ג רסד( )להחליף את בגדיהם לבגדי חול.  

 

 ן פדיון הב 
 האבותרים  מש  דחוי,ון הבן שחל בתשעה באב  האמור לעיל, הוא הדין לפדיבכל  

 . נזכר לעיל ה וככל ,תיהכילה ושבא ,והכהן הפודה
 

  שהיה   , מסיגוט  ל"זצ  טוב   יום  קדושת  בעלהקדוש  און  מהג   רב   מעשה  ביא ה  ספנח  יקוטי ל  רפסב

דחוי, ב   הבן  פדיון  אצל  נוכח באב    הרבה   שם  ו והי  , ןהכה  היה  מבין  פני  בעל  והגאון   תשעה 

 (82 ערה ה   תקנט ת ו"פס) . אלא אכלו ושתו ית התענ השלימו  לא והכהן  והאב , וןהפדי ועשו רבנים
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 חויה ברית מילה ד
חוינו ת שהיה  דחוי,   הלק  צום תשעה באב  בו  שחל  ראשון  ליום  מילתו  ונדחית 

טוב  יום  סוף  סוף  כי  לעיל,  האמור  ככל  ולנהוג  לאכול  הברית  לבעלי  מותר 

בית.  ילההמעתה יכלו לקיים את מצות  שרק    ,הוא  שלהם אדם,  חיי  אברהם,  יצחק    )מגן 

 ורה ועוד. עיין תג( משנה בר בה,שמלקיס, שערי תשו
 

 ן דחויהב  וןפדי
שלו  ק  ו נתי לידתו[בכור שחל הפדיון  מיום  ואחד  שלושים  ליום   ]ליל  ונדחה  בשבת, 

דין כ  לאכול  יש מקום להתיר לאבי הבן והכהן  מאחר ולא פודים בשבת,  ראשון,

 מעשה הנכון שישאלו שאלת רב. לו ברית מילה דחויה.

 

מגן  הנה ה  . ית, או לאתענה  ה אתברית מילה דחוי שדוחי דינו כדחוש לדון, האם פדיון הבן  י

סק )כתב  אברהם   יום ל"א  ריך עיון  צ  (י"סימן תקסח  הוא    ראשון וביום    ,בשבתללידתו  אם חל 

וכו',    ועד קטן ממסכת  כתבו ב  ספותהתו, כי  לאכול  אם מותריםה   ,ימי תשובה  של עשרת תענית  

כיון  בן ה דיוןאבל פ ,ור לעמוד ערלאסש ,הואנה זמ  הף שעבר זמנה כל שעתמילה א ל כרחךעו

יכוליז  שעבר יותרם  מנו  כן   ,לדחותו  לומרי  אם  זה   ש  מצוה  שאין  וסעודת  ש.  המגן  באמת 

רב שבת, אבל  לעשותו בעאסור    פדיון הבן שעבר זמנו  שכתב,   ( ה "סימן רמט סק )אברהם לשיטתו  

אסור  ש  , או ה  זמנה   ה עת ל שכ, כי  זמנהנחשב כחולה    אף על פי שעבר זמנה כגון שהיה   מילה

פדיון הבן שעבר  ש  ן אברהםעיין מג שכתב,    (סימן תקנט)תשובה    ירשעמבואר ב כן  ו  .ערללהניחו  

רב  עודה בערמ"ט לענין ס  מןוכן מבואר מדבריו סי  , סעודת מצוה  נחשב לא  ש לומר שזמנו י

מזה  ו  שבת,  צום  נית תע  אם שיוצא  באב,  תשעה  בתמוז,  א חי  דחוי,  גדליה[   ]י"ז  והכה בי  יבים  ן  הבן 

סעודח נולא    נוזמבר  ע  דיוןכיון שהפ  תענות, לה לדחות  ו   ,מצוה  תשב  טוב  יום  נחשב  את  לא 

 . ע"כ.יום אחרל כול לדחות הפדיוןיכיון ש , התענית

 

שים  והבן, מיום שלמאימתי חייב האב בפדיון    , כתב  [ה שנ  700-]לפני כ רבתי  בספר תניא  אולם,  

שנא ח"  :מרומעלה,  מבן  תפדוופדויו  ו  ,"הדש  עומכאן  ויום  יום  בכל  של  שה  בעובר  אילך 

ברש"י.  ."תפדה" מבואר  דעת    וכן  הבן  שכתבהלבוש  וכן  פדיון  המצרים  שחל  :  ברך  מבבין 

עכב עובר בעשה בכל אם י  ךשים ואילושמיום של  , כדי שלא יחמיץ המצוהדחהו  שהחיינו ולא י

גםיום הכולל    פרבס  .  עובר  שהמתעכב    כתב,שער  הבכור  בנו  בעלימלפדות  יום  ו בעשה  כל 

הגאון רבי ברוך עפשטיין בספרו תורה  וכן כתב בפשיטות    [התניא.   להגר"ז בע   דעתב  עייןיש לו]  .ויום

השלש  תמימה יום  אחר  פדה  לא  בעשה  ,שיםואם  יום  בכל  כתב  עובר  וכן    איתן.   המצפה. 

,  צחקרות, וכן הוכיחו בפחד יכיח כן במפורש מהגמרא מסכת בכווהגאון רבי שלמה קלוגר הו

שאחר שלושים יום עובר האב בכל ביום    ןודבריהם כיפי  ולוד.  יהודה יעלה אסאד וע  ובשו"ת

 בעשה, הרי שזו מצוותו עתה, ובודאי שנחשב סעודת מצוה ודוחה את התענית. 

 

מגן  הת לא ירדתי לסוף דעתו של  ובאמכתב,    )סימן רמט(ציעה  ור וק מ  פרוגאון יעב"ץ בסגם ה

סעודת  אברהם לעשות  הבן  פד  שאסר  שבתיון  בערב  השואין    הלא,  דחוי  בתוסם    ת ופוכחה 

ומה שונה זה    , מילהברית  כמו ב  ו הוא זמנ  ה ושעהכל שעש  גם כן  אמרלא נ  ולמה   זה, לנידון  

אחר כדי    , יאכל עוד שוםוריחו נודףשום    להמצוה, וכי מי שאכ  ם את אין מחמיציהרי  ו  מזה,

זהירות בעלמא   ,אדאוריית   סור איוכיון שאין כאן חשש    יותר?!   שיהא ריחו נודף    וד לכב  אלא 

כל  ב  ועלי  מוטלוו הוא  זמנ  םיו  שכל  של תורה עשה    ותלדחיעלה על הדעת    אלודאי  ב  , תשב
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סימן תקס"ח, וזו  רהם בבכן על המגן אהעיר  חזר ו. ו עשהעל העבור  א יוללפדות את בנו,    השע

  דכל  ,]לא נכון[  ליתא  ."ותולדח  יכול   זמנו  שעבר  יוןכ  הבן  פדיון  אבל גן אברהם "מה  בכתלשונו:  

שפדיון    תב, בית מאיר כ בעל  גם הגאון  עי"ש.    .]לא משהים[  שהינןמ  לא   ,מצוה  ית[ הי ]ש  ישהוי

ין כוונת  ילה אלהרש"ל, וח  ו שכתב וכמשהרי שיהוי מצוה לא משהים,  וים בזה,  וומילה ש  הבן 

שכתב כמ  פות התוס אברהםהמג   ו  וזה  וכו'  ן  פי,  ספק  תוספותה  ושרהוא  לאב  . בלי    ציא הול 

מותר לעשות הסעודה    גם   ם כןוא   ,ודאי אינו  , פדיון הבןאת    ת לדחו שיכולים    התוספות   עתמד

 אברהם   )אשל  מגדים  פרי גם ה.  ביום התענית בשעת הפדיון, ומותרים לאכול כמו בסעודת מילה 

חיי  גם ה .  מצוה  עודתסו, נחשב  בזמנ  שלא  הבן   פדיוןש  העיר על המגן אברהם  (י  ק "ס  תקסח   סימן

דחוי, עושים את הסעודה בערב שבת    ן פדיון הב  תב, כ   ן א(נשמת אדם כלל א סימ  לכות שבת)ה   אדם

כ כי  מג ולא  אברהם,  הבן  ן  בפדיון  אומריםאף  שע  אנו  וכמוה  ו זמנושעה    ה כל  שכתב  א,  ו 

ג  וכן המנה   הוא.   וזמנ  ה ושע  הל שעיום כ  שלושים שגם לאחר    ךנוהחי  רפן כתב בסוכ  ,הרש"ל

בזמנו    אליון הבן שבפדף  , שאית בכורות שבערב פסחלנא בתענוי  כאן בקהילת קודש  פשוט

 הבכורים אוכלים על פי הוראת הגר"א. ע"כ.

 

יון  דעשרת ימי תשובה ואירע ברית או פשל  תענית  ,  ()כלל קלבחיי אדם  וכיוצא בזה כתב עוד ה 

ם  שג   ופדיון הבן שלא בזמנבהוא הדין  שה לאכול. ונראה לי  מצו   ,בן או שאר סעודת מצוהה

, וכבר  ועד קטןבמ  פות פי התוס  לעתב לאסור  שכ  הם אבר  גןלא כמו  , סעודת מצוהנקרא    ןכ

  פות התוספרשתי את  סעודת מצוה, ו  שזה   מפורש  הרש"לחינוך ו שבדברי ה שבת    כות כתבתי בהל

גם הר  שנדחק בדבריהם.   ברהםא גן  לא כמוכדבריהם,   ב ברכות המים דחה את ראיית  ע"כ. 

  בשיפדה בערלה  העו   , םרהם תמה על המגן אברהמעשה אב"ת  ן אברהם מהתוספות. ובשוהמג 

שבת וסעודת מצוה היא. וכן כתב בתורת חיים סופר שהכרעת האחרונים היא שאף בפדיון הבן  

  גם המשנה פסק בפתח הדביר.    . וכןהשלא בזמנו, מותר לעשות הסעודה בערב שבת לכתחיל

י  כ  ,עזמנה קבו  מילתו, נחשב ונדחית  לה  חוהתינוק  אפילו אם היה כתב,    (ב"סימן רמט סקי)  ברורה

יום אחדש  ,הוא  ונמז  הושע  השעכל   וכן בפדיון הבן אפילו עבר    .אסור להניחו ערל אפילו 

ממילא   ,פדותוליו לטלת עוחובה מ הושע  היום כל שע  שלושיםכיון שמן הדין אפילו אחר  ,זמנו

בשם כמה    שמת אדם"נ  מקורות בשער הציון כתב:בערב שבת. וב  הסעודה   ם כןשות ג מותר לע

ולא וכן  אברן  כמג   פוסקים,  בדבריו  תמהם".  סק"כ(באר  תקסח  שלא  הבן  פדיון  שכתב,    )סימן 

עשרת ימי תשובה    תענית סעודת מצוה ומותר לאכול ב  הוא אם    גן אברהםסתפק המה  ,בזמנו

הפדיון והסעודה בליל    טוב שיעשהשובדגול מרבבה כתב  . יעשה הסעודה בלילהשדד יוצ ,ו לאא

המור וקציעה וכן בספר  כי  כל זה,  ל  אין צריך  מנםא כתב,שער הציון  . וב אי שבתמוצית בתענה

  ביום   אכולועל כן מותר ל  ,גם כן סעודת מצוה  אהו  ו,לא בזמנשפדיון ש  יםבית מאיר מסיק

וכן כת התענית במהרש"ל  .. ע"כאדם  החיי  ב,  [. לז(  סימן  ז  פרק  קמא   בבא  מסכת  שלמה  של  )ים   ]ועיין 

אב עובר בעשה בכל  ה  ם יום איןושישלאחר  הללו, שאף אם נאמר ש  הפוסקיםכל  מבואר מו

ועתה הרי הוא מקיים מצוותו, הרי זה נחשב  כיון שכל שעה ושעה זמנו הוא,  מכל מקום  יום,  

  פות, התוס  בשם  יקרה  בשו"ת אבןשכן לפי מה שכתב  וכל    .סעודת מצוה ודוחה את התענית

היום    נדחה ה  שדבר נ   ,מומחמת עצולא  מחמת  ,  בשבתחל  ש  הבן  פדיון  לכןו  ,וי שב דחחאינו 

אבל  מאחר והיה אסור לפדות בשבת,  כי זה עתה זמנו לפדותו,  ,  ביום ראשון דחויחשב  נ  ואינ

.  ע"כ.  בעיני מאוד  , וזה ברורוישב דחחונ  דיחוי מחמת עצמו  , הרי זהנדחית מחמת חולישמילה  

 ת א לז( שב "עחזו .ו יורה דעה סימן כה "אומר ח  ביעשו"ת י)עיין ית מפניו. ולדבריו בודאי שתדחה התענ

 

ומכל  תענו.  , האב והכהן לא ישחל בתענית דחויה   פדיון הבן ,  (כלל קלו)חיי אדם  מנם כתב ה או

בזמנו,  בשבת אף על פי כן הוא שלא  ל"א    םאפילו היה יו  דחויפדיון  הם  שא  "נראה לי"מקום  

ודת  סע  נחשבלא    ,לא בזמנופדיון ששם  גן אברההמכתב  בלאו הכי  שהרי  תענות,  לה  םצריכיו
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דחה את  לעיל הבאנו שהוא עצמו  , הלא  בדבריו  צריך באור אלף המחילות    ר חאעי"ש. ו  .והמצ

. וכן יש להבין  ר כאןילמה החמואם כן  המגן אברהם, והוכיח שכן דעת החינוך והרש"ל,  דברי  

שובות  פסקי ת  ספרועיין ב  בתענית דחויה.  רורה שבסימן תקנ"ט פסק להתענות את המשנה ב

 ורה, ונשאר בצריך עיון.רבזו במשנה רה  תיא לס שהבי ו קלב(לק )ח 

 

 

  מוצאי תשעה באב   

 פתיחת הצום 

שחל  באב  בתשעה  אבל  ולשתות.  לאכול  מותר  מיד,  הכוכבים  צאת  לאחר 

 ל היין, וכמבואר לעיל. אכל בצאת הצום עד שיבדיל עלא י ,במוצאי שבת

 

 לבנה בשמחה ברכת ה

יס  בספר  צר  ושורשוד  כתב  הלבנה  ברכת  להעבודה:  גד  מרהאויך  ה  לובשמחה 

אל  לבו  יכין  לא  ואיך  הקדושה,  השכינה  פני  לקבל  עתה  זוכה  שהרי  ועצומה, 

גבורו על  במחשבתו  ויחשוב  הברכה.  עת  בכל  מאוד  עד  עצומה  ה'   תשמחה 

ין בלבו כי יו ברא את השמים וכל צבאם. ויבחכמתו הנפלאה, אשר במאמר פו

אים מאוד. רוגדולים ונות  ודפי סי אנשי כנסת הגדולה על  על ידנה  ברכה זו נתק

וכתב מרן החיד"א: יאמר הברכה תיבה בתיבה בנחת רוח ושפה ברורה, כי הרי 

בחיפזו דברו  ישלח  ואיך  שכינה,  פני  שמקבל  אומר  את וערא  ןהוא  כבלע  י 

 שבת ה שיט()ילקו"י הקודש. 

 

 זמן ברכת הלבנה 
 ודםק  ברכהחה, על כן נוהגים שלא לה בשמלבנחר וצריכים לברך ברכת המא

באב ברחיצה,   ,תשעה  אבלות  מנהגי  ונוהגים  בשמחה,  ממעטים  אלו  בימים  כי 

ועוד, לכך לא ראוי לברכה אלא במוצאי תשעה  תספורת, כיבוס, אכילת בשר 

 ברך במוצאי תשעה באב, כדי לבשר ם כבר בשמחה. גם יש ענין לשרויישבאב  

כי ישראל,  ולעם  פ  אף  לשכינה  וגלי על  המקדש  בית  שנחרב  מי  הרי צנוארנו   ,

הלבנה   ה"הקב  כמו  ונתחדש,  נגאל  ובקרוב  אותנו,  גואל  שהוא  לנו  הבטיח 

אֹור   ָבָנהַהל ְ   אֹור  ְוָהָיה: "(כו  ל   ישעיה)שהבטיח לה הקב"ה שיחדש אותה, שנאמר    כ ְ

ה ָ ה   ְואֹור  ,ַהַחמ  ָ ְבָעַתיִ   ִיְהֶיה  ַהַחמ  אֹור  םׁשִ ְבַעת  כ ְ יֹום  ,יםמִ ַהי ָ   ׁשִ בֶ   ֶאת   ה'  ֲחֹבשׁ   ב ְ  רׁשֶ

וֹ עַ  תוֹ   ץחַ ו מַ   ,מ  א  ַמכ ָ ָ   ". ועוד, כי בתשעה באב נולד המשיח, ושמחים אנו בזה. ִיְרפ 

 )ילקוט יוסף שם. תי(
 

בתי   רך כך, על כן הנכון כי בכלוי לבאמאחר ושרויים הציבור בתענית ואין ר

כיבוד בשפע,   יביאו  והכנסת  יפתחו את הצום,  יברכו ברכת   ר מכןלאחוהקהל 

ה רבה, פרי חדש, פרי מגדים, שבות יעקב, חיי אדם, חסד לאלפים  יל)הרש"ש, את.  או ה כיהלבנה בשמח

 ועוד. תי. ת"ה שכד( 
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או יש  לקהל,  בכיבוד  להתארגן  הצליחו  שלא  הכנסת  שמבית  לברך רים  עדיף 

ממה שימתין עד שיבוא ציבור משום ברוב עם הדרת מלך,  ברכת הלבנה עם ה

יברך עם הקהל כהוגן ש  נאי שיודעבת  זהכל    ל ויברך ביחידות. ואולםויאכ  יתולב

מילה במילה, אבל אם יודע שברכתו עם הקהל תהיה בחטף, ילך קודם לביתו 

י מכן  ולאחר  עור,  נעלי  וינעל  וישתה,  לב בויאכל  הלבנה.רך  ברכת  מרן    דו  כתב 

ההח ברכת  יברך  לביתו  בבואו  היד"א:  כי  כהוגן,  ביחיד  בצציבלבנה  הכנסת  ור  מבית  אתם 

 )תי. עיין חזו"ע חנוכה שמח( צאו דחופים. י תם, הרצים ברכ ב הרבה ממהרים 
 

ו  יפורכיש לשאול, הלא גם במוצאי   ה  הלבנ  תך מברכים ברכ יאשרויים כל הציבור בתענית, 

מש לטעום  הצריכו  ולא  קודםכך,  המשנ   תשובה:   ?הו  ברורהכתב  סקי"  ה  תכו  מתוך    ,א()סימן 

וחתם    ומחל לנו על כל עוונותינו,זכאים בדין,    ונאי צהוש  ךתברי   ם בוחישמחה זו שאנחנו בטו 

לכך שמחים אנו בקידוש  וקבלנו נשמה חדשה נקיה ומצוחצחת,  אותנו לחיים טובים ולשלום,  

 ת קול יוצאת ואומרת במדרש, שבמוצאי יום הכיפורים באמרו כמו ש ו .ונשטעמ קודם  ףנה אבל

מְ " :ט ז(לת )קה ש ִ ְך ֱאֹכל ב ְ יךָ תֵּ ו שְׁ  ,ךָ מֶ חְ ה לַ חָ לֵּ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעש ֶ יֶנָך, כ ִ  ."ה ְבֶלב טֹוב יֵּ

 

 הבדלה 
ב ומברכים  עה באשכשחל תשעה באב ביום ראשון, מבדילים על היין במוצאי ת

בלבד, ברכות  לחו "ו  " הגפן "   שתי  קודש  בין  ורק    "להמבדיל  ונר,  בשמים  בלי 

 ל. לעי רר מכן פותחים את הצום וכנזכלאח

 

לל הבעל מתעכב בבית הכנסת במוצאי הצום כדי לברך ברכת כ  אחר ובדרךמ

הלבנה ואינו בא מיד בצאת הצום לבית, וכל שכן אם הוא מתפלל בבית הכנסת 

תפיישמתחיל  הכוכבים,ם  בצאת  רק  ערבית  צריכה   לת  האשה  שאין  בודאי 

ל ע עצמהל יד לאחר צאת הכוכבים תבדיל א מולהמתין לבעלה כלל, אל להצטער

ענבים  מ לשתות  תויץ  רשאית  להבדיל,  יודעת  אינה  ואם  הצום.  את   ,מיםפתח 

  שמותר לשתות מים לפני ההבדלה. וכן רשאית   "א(רצט ס  מןסי)כמבואר בשלחן ערוך  

כי  לאכול.    ובמקום צורך, רשאית גם  .נין זהלעתה וקפה שדינם כמו מים    לשתות

,  (ח "רצו ס)סימן    בכלל  הלמהבד  ותורפט  הןשמא   מהבדלה זו,  וטרןלפ  פק ספיקאסש  י  נשיםלגבי  

)דיני  .  ראשונים, כמבואר בכמה מרבותינו הצאי תשעה באבאין חובת הבדלה כלל במו  שמאו

 פט(   דתשעה באב שחל ביום א' עמו
 

 הבדלה וברכת הלבנה 
ב עלתשעה  ומבדילים  שבת  במוצאי  שחל  ישי  אב  הצום,  במוצאי  לב מו  היין 

קודם   להבדיל  הכנסת  ואח את  ח  לפתוובבתי  הלבנה   רהצום,  ברכת  יברכו  כך 

קודמת למצוה שאינה ]תמידית[  בשמחה. ובפרט שכלל גדול בידינו, שמצוה תדירה  

מצוה מן אי שבת ויום טוב, וגם היא  ל מוצכהבדלה היא תדירה בתדירה, והרי  

ה פעמים בשנה, על כן עשרכת הלבנה שהיא רק שתים  התורה, ולכן קודמת לבר

 )עיין חזו"ע חנוכה שסו. תיג(  ך יברכו ברכת הלבנה.כ כוס, ואחרל הע קודםיבדילו 
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 בזאת תבחנו 

, םמכיון שהיה אסור עלינו ללמוד תורה המשמחת בתשעה באב, בזאת נבחן האד

ונרגע,  אם   הצום  שפתח את  מראלאחר  אפילו מעט,  ולומד  ספר  בזה פותח  ה 

יד מ  ור ללמוד,איסה  נגמרללמוד תורה, כי הנה עת אשר    ותובעליל שחפצו ותאו

לומד. ושכרו רב ועצום אצל הקב"ה שמראה את חיבתו לתורה ולהקב"ה. ואמרו 

הקדוש   א(בזוהר  עג  הוא    )ויקרא  בריך  הוקודשא  ברוך  ]התורה[  ייתא  אור[  א]הקדוש 

את, הז  ישועות גדולות, כי בשעהומובטח לו שיראה  ]הם אחד[.  וא  וישראל, חד ה

. וכל שכן אם מזכה גם את םיאינם לומדם ווצם מההרבה אנשים עייפים וחלשי

 בני ביתו בכמה דקות, אשריו ואשרי חלקו, וזכות הרבים תלויה בו. 

 

  עשירי באב 

 שריפת ההיכל 
הגויים להיכל המקדש וקלקלו    : בשבעה באב נכנסוכט ע"א(  תענית  )מסכתאמרו חז"ל  

והולך לק  וד היה  וך לחשכה הציתו בו את האור וסמ   שביעי ושמיני, ובתשיעי   בו

ום כולו. ואמר רבי יוחנן אילו הייתי באותו הדור של חורבן בית המקדש, יהכל  

, אך עשיריבהייתי קובע את התענית בעשירי באב, מפני שרובו של ההיכל נשרף  

. ע"כ. ומכיון שביום  ום שהתחלת הפורענות חמורה יותר חכמים קבעו בתשיעי מש

 )תיג(ת כדלהלן. ולממנהגי אבמה  כ  ם בוי נשרף רובו של ההיכל, נוהגישירהע

 

 בשראכילת 
בתשעה באב לעת ערב הציתו אש  , מאחר וס"א(  סימן תקנח )  שלחן ערוךכתב מרן ה

לאכול רי, מפני כך מנהג כשר שלא  ם עשיובהיכל ונשרף עד שקיעת החמה בי

לנהוג בחומרה זו רק עד נז  כולו. ומנהג בני אשכ  ריבשר בליל עשירי ויום עשי 

 תיג, תיד( )עשירי. ובסעודת מצוה, מותר לאכול בשר.  לש [12:45ך בער] היוםחצות 
 

לבד  היום,  כל  בשר  לאכול  להקל  אין  שישי,  ביום  באב  עשירי  חל  אם  גם 

ו ים לכלמטעימת התבשי צורך מצוה.  לבני אשכנז, מותר לאכול בוד שבת, שזה 

 (תיז)צות היום כבשאר שנים. בשר מח

 

 "שהחיינו" 
רי חדש גם בעשירי באב, כדי שלא פ  ולא יאכל  חדש  דש בגלכתחילה לא ילב

והגיענו לזמן הזה", בזמן שבו נשרף ההיכל של   וקיימנו  יצטרך לומר "שהחיינו 

 )החיד"א. קכט, תטז( רענות. והפו ןבית המקדש שהוא גמר החורב

 

 תספורת, רחיצה וכיבוס 
ל להתקלח  מותר  להתגלח,  בבמיהסתפר,  וללבוש  בגדים  לכבס  חמים,   גדיםם 
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ב כוב מ מיד  עד ומסים  זה  בכל  להחמיר  אשכנז  בני  ומנהג  באב.  תשעה  צאי 

לבני  גם  מותר  חמישי,  ביום  חל תשעה באב  ואולם אם  היום.  בחצות  למחרת 

 תיז(  )תטו,שבת.  ח ולכבס במוצאי הצום לכבוד להתקל אשכנז להסתפר,

 

 שמיעת שירים 
. ז"לחו גזר ה שמ אלאר לאסו, שאין לנו לווים בכלי נגינההמ מותר לשמוע שירים

 שליט"א( לישראל רבנו יצחק יוסף ראשי הראשון לציון והרב ה )כן הורה מורנו  

 

 מוצאי תשעה באב דחוי 

באב   בשנדחה  שתשעה  לאכול  מותר  ראשון,  במוצאי ליום  כבר  יין  ולשתות  ר 

ש שאין דכתב הפרי ח ולחן ערוך.  רן השעת מ נוהג רבנו חיים ויטאל, וכן דיה  )וכן ה   .]ליל י"א אב[ת  התעני

אסור בלילה זה, וכן פסקו הרב טור ברקת, צוף דבש, השל"ה, החיד"א, הגר"ח פלאג'י, זכור לאברהם, יפה  טעם ל

 ה ועוד.( כהונ תללב, ברי

 

נה להחמיר  בני אשכנז  ויין  בגו  לבשר  אך  התענית.  של במוצאי  בבוקר  מחרתו 

ולהתרחץ  בס  כלהסתפר, ל  להקל  ז ישותר. ומכל מקום אף לבני אשכנ, מיום שני

 ס"א ומשנה ברורה. תטז(  סימן תקנח )הרמ"א תענית. כבר במוצאי ה

 

  ההפטרות שאחר תשעה באב 

 שבעה דנחמתא 
נחמתא", דהיינו שבע תקנו חז"ל להפטיר: "שבעה דבאב,    בשבתות שלאחר תשעה

 תא",אחריהם מפטירים: "תרתי דתיובול  סקות בנחמות לעם ישראל, הפטרות העו

ראשי תיבות: נו"ע אר"ק  ]בה. ואלו הן  בענייני התשועוסקות  ות הרנו שתי הפטדהיי

יֶכםנַ "  :שד"ש[ ֱאלֹהֵּ ֹיאַמר  י  ַעמ ִ ַנֲחמו   "ֲחמו   ִצי  וַ ",  ֹאֶמר  עֲ וֹ ת  ָחנִ   ה'וַ   ה'ָזַבִני  ן  כֵּ ", י ׁשְ

ֻנחָ עֲ " לֹא  ֹסֲעָרה  ה  "ָמה ִני ָ ָאֹנכִ אָ ".  הֹנִכי  ְמַנֶחְמֶכם י  "ו א  עֲ ָר ",  י  לֹ ָקרָ נ ִ ָיָלָדהה    , "א 

אוֹ ו  ק" יִמי  כ ִ ו ְכבֹוד  בָ   ִרי  ְך  אֹורֵּ ָזָרח  ה'א  "ָעַלִיְך  ב ַ ש  ".  יש   ָאש ִ י   ה' ֹוש   ַנְפׁשִ גֵּל  ָ ת 

אלַֹהי ְצאוֹ ב ְ  'הְרׁשו  ד ִ ", " ב ֵּ ָ ל ַעד ו ָבה ִיש ְ ש  ", "ִהמ   כג, תכו()ת". ֱאלֶֹהיךָ  ה'ָראֵּ

 

יו  ַנחֲ ֲחמנַ "  הראשונה   ההפטרב   כי   שבע הפטרות אלו של נחמה, על  רש  במד  ואמררמז     ", מו  ַעמ ִ

ֹאֶמר ִצי ֹון  "  :כנסת ישראל  על זה משיבהו.  ישראל  עמיאת  נחמו  לכו והקב"ה לנביאים  אומר   ַות 

ָחִנישְׁ   ה' וַ   ה' ֲעָזַבִני   רוֹ פורענות נאמר: ", שהרי בת הנביאיםותפייסת מנחמי מנכלומר אינ ",  כֵּ ָ ם  ִממ 

ַעְצֹמַתי וַ  ׁש ב ְ ַלח אֵּ רְ ׁשָ נ ָ י ִ י שליחים, ולמה לא ינחמני הקב"ה  יחומים על ידלח לי נשו  וי", ועכשהד ֶ

אז   לק  םחוזריבעצמו?!  עולם,    :ואומרים  ב"ההנביאים  של  ֹסעֲ "ריבונו  לֹ ֲעִני ָה  ֻנָחָמהָרה    ,"א 

ָאֹנִכי ָאֹנִכי  "  : ואך ההקדוש ברו  אומר להם  .נושל  םנחומיתב   תתפייסמ נסת ישראל  כ  : איןכלומר

י ֲעָקָרהרָ "הם:  למר  ואעוד  ו  , "םְמכֶ ַנחֶ הו א מְ    להם:   אומרכן  ו  ",ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהלֵּךְ   ...לֹא ָיָלָדה  נ ִ

ְך ו ְכבֹוד  " י ָבא אֹורֵּ יש  "ואומרת:  ישראל  משיבה כנסת  ו  ". ִיְך ָזָרחָעלַ   'הקו ִמי אֹוִרי כ ִ ֹוש  ָאש ִ   ה'  ב ַ ש 

גֵּל ַנְפשִׁ  ָ ני.  עצמו בא לנחמבודו ובה בכ ", כי הקב וחולשמ  לשושכלומר עתה יש לי  ",  אלַֹהיי ב ֵּ ת 
 . תכד( אבודרהם )
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 ות התשובה הפטר
גדליה,  צום  של  במנחה  להפטיר  אשכנז  בני  מנהג  הללו,  הפטרות  שבע  לאחר 

ְרׁשו   " צְ הִ ב ְ   ה'ד ִ ָ  ה ליום הכיפורים מנהג כל ישראל ". ובשבת שבין ראש השנאוֹ מ 

 ס"ח(  תכח  )סימן". ֱאלֶֹהיךָ  ה'ל ַעד ָראֵּ ׁשו ָבה ִיש ְ להפטיר "

 

 בת אלול שחל בש ראש חודש
שני ספרי תורה, בספר הראשון קוראים שבעה בפרשת השבוע. ובספר    מוציאים

ובראשי חדשיכם...". ולא  ת...  בהשני קורא המפטיר קריאת ראש חודש: "וביום הש

לא נוחמה",  רה ם כסאי", אלא "עניה ֹסע טיר הפטרת שבת וראש חודש "השמימפ

"השמים   אחרון מהפטרתסוק ראשון ופוראים מה קובסיו "ל. שהיא מההפטרות הנ 

כסאי", כדי להזכיר לציבור שהיום ראש חודש. ומנהג בני אשכנז להפטיר בשבת 

 "ע סימן תכה ס"א. תכד( ף ושוס)בית יוזו "השמים כסאי". 

 

  ט"ו באב 

 יום טוב
יום ט"ו באב וכיום הכיפורים". ובל כא היו ימים טובים לישראאמרו חז"ל: "ל

ג בו שמחה יתירה, ויוסיף בו מאכל כן, יש לנהו  לשכינה. על  לוי גדועיל  זה יש

 )תכו(ומשתה, ואין אומרים בו וידוי. 

 

 ריבוי עסק התורה בלילה
הוסיף בלימוד התורה יותר  ילות מתארכים, על כל אחד לה שהלאמיום זה והל

י: "משלי ט יא()  ו, שנאמרחיית, ויוסיפו לו חיים על  בלילו ו  ִירְ   ִבי  כ ִ ָך  ְויֹוִסיפךָ ָיֶמי  ב  ְ ו  ל 

יםשְׁ  ר ְוָכבֹוד: "משלי ג טז()  ", וכן נאמרנֹות ַחי ִ ֹמאוָלה  ֹעׁשֶ ש ְ יִמיָנה  ב ִ ". וכן ֹאֶרְך ָיִמים ב ִ

  ת תענית כו ע"ב, ל ע"ב,)מסכמרבה חיים".    -"מרבה תורה  :  "ז(ב מ"מסכת אבות פ)  ז"למרו חא

 ע"א. תכו( לא
 

 -מעים בו בלילה  דברי תורה נשל בית שאין  כ: ""א(צב עדרין  סנה   )מסכתאמרו חז"ל  

אוכלתו", ו  אש  ושלום.  הרמב"םחס  הי"ג(  כתב  תורה  תלמוד  מהלכות  פי )פ"ג  על  אף   :

בו יומם ולילה", מכל מקום   יום ובלילה, שנאמר: "והגיתורה בתשמצות תלמוד  

רה  של תו ינה  לילה. וכך אמרו חכמים: אין רא באדם לומד רוב חכמתו אל  אין

ע"ב( לה". וכן אמרו חכמים  ומי רוני בליה, שנאמר "קללא בליא ג  זרה  : "כל  )עבודה 

בעיני    לו חן   ]שהקב"ה נותן העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום"  

הרוהבריות[ לפיכך  יזהר  .  תורה,  של  בכתרה  לזכות  ולא צה  לילותיו,  בכל  מאוד 

בתלמוד  א בהם, אלא  צה וכיוושיח שינה  ה, בבאכילה ושתי  אפילו אחת מהןד  יאב

 ע"כ.וחכמה. תורה 
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 זכר לחורבן בית המקדש  

ח ְיִמיִני" כ ַ ש ְ ם ת ִ ָלִ ָ ֵחְך ְירו ש  כ ָ ש ְ  "ִאם אֶּ
בית   שנזכור את החורבן לא רק תקנו חז"ל כמה תקנות, כדי  מקדש  ה כשחרב 

 :ה(ז  ם קלתהלי)שך כל השנה, כמו שנאמר  למ  אלו של תשעה באב אלא גםבימים  

ש ְ ִאם  " ֵחךְ אֶּ לָ ְיר  כ ָ ׁשָ ח ְיִמיִני   ,םיִ ו  כ ַ ׁשְ י  .  ת ִ ק ְלׁשֹוִני ְלִחכ ִ ְדב ַ ֵרִכית ִ ְזכ ְ ִאם לֹא   ,ִאם לֹא אֶּ

לַ  ׁשָ ְמָחִתי ם עַ יִ ַאֲעֶלה ֶאת ְירו  רהורי ידי שנזכור את החורבן, יעלו ה   ועל  ". ל ֹראׁש ש ִ

ונת  בליבנו  חינםקן  תשובה  שנאת  של  החמור  העוון  בבורו  שבע  את  ית נחרב 

 המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.  כה לבנין ביתקדש, ואז נזמ ה

 

 אמה על אמה 
 48] ל אמהעישייר מקום אמה  וסד בסיד, בטיט אותוטח  כאשר בונה את ביתו ו

  כשנכנס ויוצא ויזכור אתד כנגד הפתח, כדי שיראהו תמיד  בלי סי  ס"מ[  X  48ס"מ  

 תכט(  . סק"ז החיים , כף ס"א  סימן תקס)ורבן ויצטער עליו. הח

 

ן לצבוע את מקום האמה על אמה אפילו בצבע שחור, וכל אי  -ת המקום  צביע

תמו יתלה  לא  כן  וכמו  לחורבן",  "זכר  עליו  יכתוב  שלא  של  נ שכן  הכותל ה 

 כט()תזה שחוק והיתול מתקנת חז"ל. המערבי וכיוצא, שכל 

 

 ( לת)לא טפט. אמה לעל  ביתו בטפטים, צריך לשייר אמהאת המכסה  -טפטים  

 

מוכן שטחו אותו בסיד או צבעו אותו, אינו חייב לקלוף   הקונה בית  -  בית מוכן

 ס"א. תכט( סימן תקס  )את הסיד או את הצבע שבקיר. 

 

חו   סיד א  -ל  עם  בסיד,  חול  מערבים  מפנאם  אמה,  על  אמה  לשייר  צריך  י ין 

לבנונשהחול   בזמנינו שטחים את הבתים  על   .ויתמכהה  בו ד שמעבסי   כן,  ורב 

ל  ,לחו צריך  על  אין  אמה  סמך שייר  שמכאן  השלחן  ערוך  בספר  וכתב  אמה. 

כן . וב "עמסכת בבא בתרא ס  )למנהג רוב ישראל, שאין משיירים אמה על אמה בבתים.  

 ת יוסף ועוד. תל( טב"א, נימוקי יוסף, המאירי, ביפסקו הרמב"ם, הר"ן, הרי

 

לשייר   ךרש צרידמנסת ובית ה ית הכה כבכשבונים בנין של מצו  -סת  הכנ בית  

על רבים   אמה  אדם  בני  כי  יותר,  גדול  החיוב  אלו  במקומות  ואדרבה  אמה. 

 ורג. תל()מהר"ם מרוטנבהחורבן. כרו יזם תבכניסתם וביציא רגילים לבוא שם תמיד, ו

 

 ן מקום קערה פנוי בשלח
בשיל אחד חסר תם, ין, שהעורך שולחן לכבוד אורחיורב עוד תקנו חז"ל זכר לח

ניכר חסרונו. אולם כתב שרגיל להביא  ותם תבשיליםאמ יהיה  ובכך  ם לשלחן, 
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יה ה  םמנזבכי    ם כן?אין נוהגילמה בזמנינו  אפשר לתת טעם  בספר כף החיים: ו

כןוע  ,אים לפני האורחיםשמבי  םלתבשיליקבוע  סדר   סר תבשיל אחד  כשמח   ל 

קבוע   סדר  ןאיזמנינו שאבל ב  ,בןרוניכר שהוא זכר לח  ,בסעודה  ויאהראוי להב

כשמחסר תבשיל אחד אינו ניכר שהוא    ם כןא  ,יא כפי יכולתומב  חדלא כל אא

סימן ).  נהגו בזה  כן לאלו  ל הבית,אלא אומרים זהו יכולתו של בע  ,רבןוזכר לח

 ס"ב( תקס 
 

 תכשיטים
התכ,  הטיתכשי מתקשטת בכשהאשה   כל  תלבש את  פעם  שיטלא  בכל  אלא  ים 

אבל בשבת    זכר לחורבן.  ו שרשרת אחת אטבעת אחת    גוןכ  ,אחד  תכשיטשייר  ת

 , החיד"א, כף החיים(שם)ויום טוב לא תעשה כן, כי אין לעשות זכר לחורבן בשבת. 

 

 חתן כוס להשבירת 
החופ שבסיום  המנהג  זכפשט  כוס  החתן  שובר  והקידושין,  לחורבן. ה  זכר  וכית 

קלז  )ן יאמר  לכ  וקודם חֵּ ֶאשְׁ ִאם  : "ה(תהלים  ח יְ ת ִ   ,םיִ לָ ְך ְירו שָׁ כ ָ כ ַ ק ְלׁשֹוִני .  יִנימִ ׁשְ ְדב ַ ת ִ

ִכי רֵּ י ִאם לֹא ֶאְזכ ְ לַ  ,ְלִחכ ִ ׁשָ  )תל( ". ִתיְמחָ ש ִ ם ַעל ֹראׁש יִ ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירו 

 

טוב   כי  יד בקריאות "מזל טוב",  ר שבירת הכוס, לא יצעקו הקהל מאח  -מזל 

 )תלב( רבן. לחו אין שבירת הכוס באה אלא לזכר

 

עהאחרונים:    וכתב רבים  הנמצאים    תהוהן  כל  הכוס,  את  החתן  ששובר  שבעת  הארץ,  עם 

ן עצמו שעושה זאת  ם החתג ממלאים פיהם שחוק בקריאות "מזל טוב", ותבקע הארץ לקולם, ו

ד לשם עגמת נפש על  נועכוונת המנהג היפה הזה שמחייך בשביעות רצון, והפכו את  בגבורה,  

ו קוד  חורבן בית ירושעתפארתנו ולשנו  מחתנו, למנהג תפל של שחוק  ש  לים על ראשלות את 

זו  ולשמחה מה  ביתנו,  חורבן  לזכר  רעדה  תהא  גילה שם  במקום  כי  ידעו  ולא  ראש.    וקלות 

זאת שהנפש היפה סולדת  ג לגמרי, מלשנות דמותו בצורה כואולי מוטב היה לבטל המנה  עושה.

שבירת  ש  ל הנמצאים, קידושין לקהההרב מסדר    יבהירוס,  . על כן, טוב שקודם שבירת הכמנומ

הכוס באה זכר לחורבן בית המקדש, וכך יתאפקו הקהל מלומר מיד "מזל טוב", וכן התזמורת  

דים, מלבושי  )פרי מגו כיד ה' הטובה עליהם.  ם, ולאחר מכן ינגנו וישוררשתיי  ו תמתין רגע אחת א

 ( "ובאגדה  הלכה אין בהנישוחוברת "ב. ועיין ב ל ועוד. תלעוזיאפטי רבה, שדי חמד, בית עובד, מש ליה יום טוב, א

 

 לי שיר ניגון בכ
מצוה,  אולם במקום    .בכלי שיר מפני החורבןבכל השנה  שלא לנגן  חכמים  גזרו  

וכלהשמחת  כ הבן,  חתן  פדיון  מילה,  ברית  מ ס ,  מותר  יום  וכיוצא,  שורר לסכת 

מֹו ְבָמחֹולהַ יְ י נגינה, כמו שנאמר: "י הודאה ושבח לה' יתברך עם כלרשי  , ְללו  ׁשְ

תֹ  ְיַזמ ְ ִכנ  וְ ף  ב ְ קום שמחה של מצוה דוקא, כל שנעשה אפילו שלא במ". ורו  לוֹ ֹור 

דרך  ולא  ובטהרה,  בקדושה  שמים  יראי  אנשים  ובחבורת  ראש  בכובד  הדבר 

 . ש, יש להקל כשיש צורך בדברות ראלשחוק וק
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ם בהפרדה מלאה עשיה למיניהם, אף שברור שניש להזהר ולהזהיר מערבי שיר

בחורות יחדיו, שם בבחורים וו המכשולים  ב ערנו הרב רכי לצים,  בין גברים לנש

וכיוצא בהן. וכמו  ורבים נחלשו ביראת שמים והתקלקלו לגמרי מסיבות כאלו 

להללם כאלילי ההמון, אוי להתפעל מידי מהזמרים וולא ר  כן, לא נכון ולא הגון

ם יומ  העוסקים בתורה  חמד  רי ואברכיחובאל    פעלות ראוי להפנותהואותה ההת

הקשות מאותם טיפשים עמי הארץ    והרדיפותעות  הרל הגזרות  כלה, על אף  ולי

 ששונאים את הקב"ה ואת התורה ואת שומרי התורה והמצוות, ה' יצילנו. 

 

 סוקיםפפיוטים ב

יתני", "אשא עיני אל י נגינה, כגון: "אודך ה' כי ענמותר לפייט בפסוקים עם כל

 . גילו ברעדה" ו, בבחינת "ד ראשבכוב" וכיוצא, ובלבד שיעשה הדבר רים הה
 

רבנו   סתםכתב  משתאות  בבתי  ישראל  כל  מנהג  גאון:  וכלה,    ,האי  חתן  בבית  שכן  וכל 

רוך הוא,  ירות ותשבחות לפני הקדוש בברי שדאותם בקולות של שמחה, ואומרים    םשמשמחי

  . אלהמכל  ינות, ואין אדם מישראל נמנע  נג   פיוטים הרבה, בקול ב  ראלם ישוזוכרים חסדיו עִ 

נגינ  , ואסרש  וזמר אהיינו  אהבת  של  ג ות  ולקלס  ביופיו,  נאה  אדם  ולשבח  לחברו,  בור  ידם 

ו וכן  "אסור. ע  ה, בפפילו  אזה    מרזבגבורתו, וכיוצא בזה, כגון שירי צחות של ישמעאלים,  כ. 

כתב המאירי: כל  וכן    ן.הר"ו  ,הרא"ש   ,הריטב"א  ,א"ה, הרמשנה  המגיד  ,האשכול,  הרי"ףפסקו  

  , הבורא יתברך או לצד מצוהאת  ח  ן בהם לשב וכוללות ושלא לוים לשמחת ההעשויזמר  מיני  

  בשירה   אסור לשומעו ולהשתעשע בו, בין שנעשה הזמר בכלי שיר, בין   ,אלא דרך קלות ראש

פילו  ר אן פיוטים ומזמורים, מות, כגו' יתברךלה להיבו שבח ותה  בעל פה. ומכל מקום כל שיש

לא נאסר אלא  אות מלמדים שר. ואף המקרתפריצות מו  ין בו ל שאבבית חתנים ומשתאות, שכ

  . , כלומר כמנהג העמים"אל תשמח ישראל אל גיל כעמים"  :כשעושים דרך פריצות, והוא שאמר

יש   בשיר "וכן   ייןלא  וקלות ראש הם, שכל אלו דרך פריצ"תו  המהריק"ש    וכן כתב ע"כ.  .  ות 

תהלים צב  )כמו שנאמר    דבר מצוה,   רי זה , והברי שירות ותשבחות לה' יתברךם דשמותר לנגן ע

ְלֹהדֹות לַ "  :ב( ֶעְליֹון  ה',טֹוב  ְמָך  ְלׁשִ ר  ֵּ ב ְ ...  ו ְלַזמ  יֹון  ִהג ָ י  ֲעלֵּ ָנֶבל  י  ַוֲעלֵּ ֹור  ָעש  י  וֹ ֲעלֵּ ". וכן המנהג  רִכנ 

 . תלג( א סימן מה"ת יחוה דעת ח שו")פשוט. 

 

 לחן שירי הגויים
ר קדיש ואת שאה לומר את    מותר  ןוכ  שירים בלחן של שירי הגויים,  חברמותר ל

תפילה הדורות   קטעי  מגדולי  רבים  מעשה  עשו  וכן  גויים.  שירי  של  בלחן 

ילותיהם לציבור. עות מדוהקודמים ועד דורנו אנו. ונכון שיפייט בשירים שלא י
 ( ע אומר חלק ו סימן זשו"ת יבי)
 

לבשם  החיד"א    מרןכתב   די  לה"אנו:  ונזמהר"ם  והשבח  שהשיר  שיהיה  ראו  ךריתב'  ולפי  י 

ֹור  : "תהלים לג ב()לכן נאמר    , כלית השלמותתב ֶבל ָעש  נֵּ רו  לוֹ ]עשר מיני נעימה[  ב ְ בכל    ,כלומר  ",ַזמ ְ

ֵּל לַ אמר: "נ  (יט  כב  )כח. ובדברי הימים  המאמצי   דֹולֱאלֹהֵּ   ה'ְלַהל  קֹול ג ָ ל ב ְ ָראֵּ . זאת  "ְלָמְעָלה  י ִיש ְ

רוב  ילסלי  היתה   לחבר  גורמת  ני  על  ם שיריהבה  הישמפי  מעגוני  שהם  קולם  אלים,  גביהים 

שירים   המחברים  על  רע  כמתאוננים  חכמים  קצת  וראיתי  מזולתם.  יותר  ונעימתם  בשירתם 

הדין עמם, כי אין בכך  לא מבני ישראל המה, ואין    ם אשרניגויותשבחות להשם יתברך על נ
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לכ"ל.  ע  .כלום" הראשון  מרן  יוסף  ציווכתב  עובדיה  רבנו  מגא  נודע   הוהנ :  ל"זצוקן  ני  ושכמה 

לחן מנגינות של שירי עגבים, בלשון הנופל    ' יתברךשירות ותשבחות להחיברו    ,ושיםישראל קד

לילות שבת  וב קהל ועדה בבתי כנסיות בים ברמרכן שירי הבקשות הנאועל לשון בדמיון רב.  

גאוני ישראל, ומהם: הג , עלחן מנגינות שירי עגבים  ל פי נוסדו וחוברו ע ידי  מה  ר' של  און ל 

יושב אהלים    פרוהגאון ר' אברהם ענתבי, המחבר ס  .שלמה  בית דינו של  המחבר שו"ת   ,לניאדו

ר' מרדכי לבטון, המחבר ס והגאון  ר' מרדכי עבאדי, המחבר  והגאו.  לחןונוכח הש  פרועוד.  ן 

וכהנ  פרס וכהנה  ועוד.  גנים  רבים מעין  מפורסמים  גאונים  ה'  וע  ה  וביראת  בתורה  צומים 

וטהורה נכ,  ובאוולם  הבקשות   קבצו  בכל  בספר  המזרח  המפורסם  מעדות  ישראל  .  תפוצות 

וה,  מצוכמעט כל השירים של עדות המזרח, הנאמרים בנעימה בהזדמנויות של שמחות וסעודות  

ם  רבי ועל ע'קדושים וטהורים.  פייטנים ומשוררים    ל ידיבים, עולם חוברו בלחן של שירי עג כ

מכמה שליחי צבור    לותילשמוע תפגם זכינו    . ףפה ומצפצ  פוצה  ןואי  ',נורותינויבתוכה תלינו כ

תלמידי חכמים צדיקים וישרים בעלי קול נעים, שהתפללו בנעימה מזרחית, בהרכבת מנגינות  

, באימה וביראה,  לה, בנועם שיח שרפי קדשיטעי תפים, על קדיש וקדושה ושאר קי עגבירשל ש

 ם שככה לו.עה. אשרי הל זמרווק נמשך אחריהם בשמחה ובטוב לבב הל ולב הק

 

בכל בתי    ,של רומי העיד בגדלו, שהמנהג פשוט בכל ארץ ישראל וארצות ערבובשו"ת כרך  

מיחו בהם    עאל שרובם שירי עגבים, ולאי ישמירלה ובדברי קדושה שיהכנסת שמנגנים בתפ

ינה  ג ה נלן שמא באותה שעה שמנגן אות   כפתים עצמם קדושים, ולא איניחכמים, מפני שהעני

יזיתפב ומעיד אני עלי    וכתב עוד,נים פחותים ושירי עגבים.  יבים שהם עניור דברי הערכלה, 

ושל סופרים סמיר גדולה של חכמים  וארץ שבהיותי בעיר  תי מגדולי החכמים  , ראינאשמים 

א ר' אברהם הכהן  ופל, ובראשם הרב המההמוסיקחכמת    ל פימשוררים גדולים ע   כןם  שהיו ג 

זלה"ה שאריאש  הוה,  אחרייו  כ  לכים  של  הנוצריהפרגוד  מהם  נסיית  להתלמד  חגם  בימי  ם 

ו  הילת ימים נוראים שצריכים הכנעה גדולה. וי, להתאימם לתפההמוסיק   ל פינגינות מיוחדות ע

ר מזה שאין להקפיד על ומבוא  .ישים וקדושות הפלא ופלארים מאותם קולות הנגינה קדמסד

גונים  נשאר לנו ני  מהיכן   לא כן   ם ת כן, שאמכרע  א סברון אלא על המלות הקדושות, והניג ה

איך נשיר  "  ו שנאמר:ים על הדוכן, כמואתנו שירי דוד ושירי הלומ והלא נשכחו    ,וקולות ערבים

ו שם,  ל למדו ניגוני אותם ארצות ששכנ, ובכל מקום שגלו ישרא"נכראדמת  ל  את שיר ה' ע

ישראלובא התפ  צות ובאר  רץ  ניגוני  קול  והקיערב  והקידישלות  כולם  פיע  ם דושות  ן  ניגו  ל 

קולות טורקיות, ובאדום קולות אדומיות, ומי יוכל להכחיש המוחש, האם    ה טורקיוב  ,הערבים

ח שגו  ישראל  שכל  ושלוםנאמר  אס  הקפדה  ודאי   לא,  הלשון  אלא    שאין  בלשון  על  שיהיה 

נו  ורן מולציני רצון הגאון החסיד הראשון  מפ  וגם אני   ' יתברך.חות לההקודש בשירות ותשב

סד פיוטים על משקל שירי ערב, וכמעט לשון  ינטפלתי לי  ,גאגין זצ"ל  יים אברהם ח  י הרב רב

ירושלים ומחבר שו"  ית אלב  ]ראש חסידיוכן הגאון רבי אהרון עזריאל    נופל על לשון. ת כפי  וראב"ד 

יר  שחן  רבים, ורשם על כל שיר שהוא ל הע זן אהרון שירים בלחן של, כתב בסוף ספרו אאהרון[

יביע  )  יפצה פיהו, שמנהג ישראל תורה הוא. ע"כ.  ר על זה, הבלכו'. והמערעובי פלוני  ער שו"ת 

 . תלו( אומר חלק ו סימן ז

 

 שירת הבקשות 

שאר הפיוטים הנהוגים יקרים את שירת הבקשות ואת  וער הלנמצוה רבה ללמד  

ישרא ובבתי  עולם  גאוני  שחיברום  ומצו ל  תבל.  הקי  קדום בארצות    ח מזרמנהג 

ש  לקום לשבבלילות  בחורף,  נעיםת  בקול  לה'   יר  ותשבחות  שירות  ורנן,  גילה 

 )עיין חזו"ע שבת ה רלה( יתברך. ועד היום רבים קמים כן ומזמרים עד הבוקר. 
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 העולם בשביל השירה ריאת  ב

ה של כל  ח פה. אמר הקב"ה: אפתפשון  לפתח  אראשי תבות    אל"ףעקיבא:    אמר רבי

חות העולם.  ותי בארבע רווממליכים א  םני בכל יוים לפס מקלבשר ודם, כדי שיהיו  

שאלמלא שירה וזמרה שישראל מזמרים לפני בכל יום, לא בראתי את עולמי. ומנין 

עו את  הקב"ה  ברא  אלאלמשלא  וזמרה  ו  שירה  שאומרים  "הוד בשביל  שנאמר:   ?

 מים יום שברא הקב"ה את עולמו, הששמ  ותפארת במקדשו". ומנין   והדר לפניו, עוז 

מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד    נאמר: "השמיםניו שירה? שפאומרים ל  והארץ

יו  פנהרקיע". וכן נאמר: "מכנף הארץ זמירות שמענו". וכל סדרי בראשית אומרים ל

ה  דרבי עקיבא, הובא בפתיח )אותיות  מבואו, מהולל שם ה'".  רה, שנאמר: "ממזרח שמש עד  שי

 אור זרוע הגדול( ל
 

 

חה. לא לחינם ה' וב הדעת ובשמד תורה ביישוהאדם ללמ  זוכה  ,ירהעל ידי הש

יתברך בוחר בשירי זמרה. על כן, בודאי שאין בזה ביטול תורה ללמוד את שירת 

יון רבנו עובדיה יוסף  שראל ובראשם מרן הראשון לצולי יגדהבקשות. ורבים מ 

 , מרהשעות לשמוע אל השירה ואל הז  רבעיו באים בכל ליל שבת כאה  ל"זצוק 

עצמוהעי על  הית  םדו  להםשהשירה  מסייעת  התורה   ה  ללימוד  השבוע  לכל 

 בשמחה ובחשק רב. ובלבד שהכל נעשה בכובד ראש בבחינת "וגילו ברעדה". 

 

ל הראשון  שיש  ל "וק זצ ון  צימרן  שיחיה,  לבנו  בניו הורה  את  שילמד  חזן  כור 

 ואבות   ינורי קודש בשבת כפי מסורת אבותשי  בקשות", כדי שידעו לשיר"שירת ה 

 ורת אבותיהם ומנסים להשכיחה. מתביישים במסולא כאותם ה  אבותינו,

 

 

  הכותל המערבי  

 ל כותהעליה ל
שהיו ה קיים  יהבית המקדש  שעליה לרגל היתה בזמן  ההן אמת שעיקר מצות  

 י נפמ,  תלוצוה לעלות לירושלים ולכמכל מקום, גם בזמן הזה מ,  רבנותמביאים ק

ם  ְוָהיו   "  :(א ט גכים  )מלהשכינה, שנאמר    עולם מפנית לקדושתן קיימש י ׁשָ יַני ְוִלב ִ עֵּ

ִמים  ל ַהי ָ  ". כ ָ
 

)פ"ו ם  מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. וכן כתב הרמב":  )שיר השירים רבה ב(   אמרו במדרש

  ן תרל()סימבטלה לעולם. ובספר חסידים  שת בית המקדש וירושלים לא  שקדו  ,מבית הבחירה הט"ז(

הסוכות מדי שנה בשנה, והיה  בחג    שליםלירו  בבלון היה רגיל לעלות מגא  ו האימובא, שרבנ

התשב"ץ   ובשו"ת  פעמים.  שבע  רבה  הושענא  ביום  הזיתים  הר  רא(מקיף את  סימן  כתב:    )ח"ג 

דש, שלא אמר אדם  ים שהיו בירושלים בזמן המקסימהנמגידי אמת, כי עדיין נשאר  והעידו  

לי ה בית הכנסלחברו צר  כי    ם שם, הדריקום  מי הלים שצריכה למעט אנשרושת שבימקום, 

מתמלאת מפה לפה בעת התקבץ עולי הרגל החוגגים בחג השבועות יותר משלוש מאות איש,  

 סימן כה(  אלק ת ח יחוה דע שו"ת )  יין היא בקדושתה.וכולם נכנסים ויושבים רווחים, כי עד
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  חסידים ם ו צדיקייש  ,  (דברים  שתפר)תורת המנחה    למיד הרשב"א בספריעקב סקילי ת  רביוכתב  

עולים שם  הם  ש  אלא ?ותמוה, שהרי ירושלים כבר בחורבנה  .שליםם לעלות לירועצמ  ניםכסשמ

השתטח על קברו, ויש בזה נחת  מתו ולאת  כדרך שאדם עולה לבית הקברות לבקר    ,לבקרה

  ,תה או  םמבקריקרוביה  שרואה  שהגוף, וכ   ל וטסה ע  ויה סביב לקברפש מצשהנ  , רוח לחי ולמת

לירושש עו  כך אנוו  .רוחיש לה נחת   קב)תהל  ו שנאמר, כמליםים  רָ כ ִ "  :(טו  ים  ֶאת  י  ֲעָבֶדיָך  צו  

נו  ת ֲעפָ ְואֶ   , ֲאָבֶניהָ  ל ַהי ֹום":  (יב  )דברים לג  שנאמר  , . וכן היא השכינה במקדש"ָרה  ְיֹחנֵּ ף ָעָליו כ ָ   ". ֹחפֵּ

ת  ומות לגופלהחזיר נש  ב"ה ד הקשעתי  וכשם  .מערביהמכותל  השכינה  שלא זזה    בותינורמרו  וא

יחיה העולםו  , השכינה במקדשאת  יד להחזיר  ים, כך עתית המתיבתח רץ  ולכן נקראת א.  אז 

יש לנו להתאבל    ,סתלקה השכינההכיון שו  . מפני שהשכינה בה כנפש בגוף  ,ייםארץ הח  ישראל

קרובו    ,עליה ואנחנו עם  קמח )שנאמר  כשם שאדם מתאבל על קרובו שמת,  "(די  תהלים  י  :  ִלְבנֵּ

ַעם ל  ָראֵּ אנושם שהאדם מתוכ  ".ְקֹרבוֹ   ִיש ְ כך  קרובו,  על מתו שהוא  מחויבים להתאבל    אבל 

סו  שנאמר  ,רושליםת יבאבילו ְירו  : "(י  )ישעיה  ֶאת  ְמחו   ֹאֲהֶביהָ ש ִ ל  כ ָ ָבה   ְוִגילו   ם  ַלִ ה     ,ׁשָ ָ ו  ִאת  יש  ש ִ

ָעֶליהָ  ִלים  ְתַאב ְ ַהמ ִ ל  כ ָ ֹוש   יתברוהש.  "ָמש  וחסמשהוא בעל הנחמות, למען רח  ךם  דיו  יו הרבים 

 . עכ"ד.מןא נו ותפארתנו במהרה בימינו,הגדולים ינחם אבלי ציון וירושלים ויבנה בית קדש

 

 הר הבית 
להז ולהזהיריש  הר  כיר  לשטח  שהכניסה  בהחלט,,  אסורה  כיום  חר מא  הבית 

ובעזרת דש כשהוא טמא מת, חייב כרת.  ת המקלבי  וכולנו טמאי מתים, והנכנס

באפר פרה אדומה, נכנס    נו ונטהר כולנו ח צדקימשוא  בבקרוב, שי  שם יתברךה

השמים ממעשה ידיו  י מן  בשמחה ובטוב לבב לבית המקדש השלישי שירד בנו 

הוא.    של הקדוש אה  ץעמי הארכיתפתה    לא,  כן  ועל ברוך  אחר    ותם מתפתים 

היכנס לשם.  ה מיוחדת להר הבית, לכניס  שבנוחוטאים ומחטיאים את הרבים,  

   כה( א סימןלק חוה דעת חי"ת וש) בעד.הטוב יכפר  שםוה

 

  קריעת הבגד 

שרואה  גד עומר או  יינו ממקום שנראית כיפת מס]דהו  הרואה את בית המקדש בחורבנ

המע הכותל  סישעיה )  ואומר  עומד  רבי[את  י(ו  " ד  ְותִ :  נו   ָקְדׁשֵּ ית  ֵּ ְפאַ ב ֵּ ִהְללו ָך ְרת  ר  ֲאׁשֶ נו  

ינו  הָ  ַפת אֵּ ֲאֹבתֵּ רֵּ ינו    ְוָכל מַ שׁ ָיה ִלש ְ הֲחַמד ֵּ בידו   ]חולצה[", וקורע את בגדו  ָהָיה ְלָחְרב ָ

, אך לעולם  קרעאת האחה  ואינו מ  ,ס"מ[  8]יעור טפח  אל כשכנגד לבו בצד שמ

מן ם בז , כי גבכלל  ן להקל שלא לקרועואיפרו תפירה שאינה ישרה.  רשאי לת

ישמעאלים, ההמקדש נמסר בידי    ה שירושלים בשליטת ישראל, כיון שמקוםהז

י אנחנו  בית ואין  הרי  מתים,  טמאי  בחזקת  שאנו  מפני  לשם  ליכנס  כולים 

 ישראל ליושנה.  עטרת תפארת  ד שיבוא מלך המשיח, ויחזירבנו עהמקדש בחור
 ( ג. תלח. פסקי תשובות ח"ו קמדקי"מן תקסא ובמשנה ברורה ס )סי

 

 יום לושיםש
שוב את   ם יום וראהי, חזר בתוך שלושאם אחר שראה את מקום המקדש וקרע

 ( וס" )סימן תקסא .יום, חוזר וקורע שלושיםלאחר , אבל אינו קורעם, המקו
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 לצה ישנה חו
ויודעהבא אל הכותל ה י לכתחילה ללבוש חולצה  שיצטרך לקרוע, רשא   מערבי 

 )פסקי תשובות ו קמד(  ראל קנייבסקי זצ"ל קב ישי יעוכן נהג הגאון רב ה ולקורעה.ישנ

 

 חלפת החולצה ה
את החולצה. ואם יבוא אחר שלושים יום שוב לכותל יכול להחליף  אחר שקרע  

ל ועדיין  יבנהמערבי,  אא  שוב  ללבוש  רשאי  חולצה המקדש,  שקרע, ת אותה  ה 

ן רבי  הגאו  נהג  וכןרע הקודם, ויקרע שם טפח.  מהק  ס"מ[  6]של ג' אצבעות    ויתן ריווח

 ( ות ח"ו קמד)פסקי תשוב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל. 

 

 נשים
ש וזו  בקריעה  תוחייבנשים  גם  פשוט  ל  תשמנה,  שלא  צב  ועקרלב  יד לנעה 

בטחוןו אחרים.   בסיכת  הקרע  את  תסגור  הקריעה,  לאחר   צניעות.משום    מיד 
 ( י תקצז"ילקו)
 

 םירושלמי
 )תלט( הגרים בירושלים, אינם צריכים לקרוע כשבאים לכותל המערבי. 

 

 . המועדחול  .שבת
מ את  בשהרואה  המקדש  ומועדיבקום  אבל    ם,תות  קורע.  שבתות אינו  בערבי 

 )תלט(חר חצות היום, קורע. ם אוימים טובי

 

 ר[ ]עיו סומא
 )תמ(  ה תלוי בראיה דוקא.זמאחר וכל , אינו צריך לקרוע. הבא אל הכותלעיור 

 

 ק להתחמלא 
, אחרלאת הבגד במתנה    נותניםידי שהבגד על    ע אתורמלק  מקיםחת מהותם  א

 ( ה י תקצ"ילקו)הוא בית אלוקינו לאבד עליו חולצה אחת. , וכדאי נכוןושים ע םאינ

 

הישנות  ל,  הנוח עצה    וםקמומכל   החולצות  את  לובשם, ששמור  אינו  כבר 

, וילבש אותה על החולצה שלובש  אחת  חולצהעמו    ביאיזכור לה ע לכותל  ס נושוכ

יקרע   מעצות  יחפש  ולא  ,  יותר  בקלותוכך  בג   הלכהלהתפטר  מרא  המפורשת 

 . וכמבואר לעיל ,אי להוריד את החולצה הקרועהשר ,ולאחר שקרע  .ובשלחן ערוך 

 

 לםונשלם שבח לאל בורא עו תם  



 

 נקודות מכירה לרכישת החוברות:
 בתיאום[  8:00-15:00]  0504-185545  אופקים:

 054-8438347אור יהודה:  

 0547-878874אור עקיבא:  

 052-5257266אילת: 

 03-5233303*  054-8422891*   אלעד:

 052-3066012  :אריאל 

 054-8447156*  052-7667048: *אשדוד 

 08-6722103, 052-7689873אשקלון: 

 054-8499378*   054-8447230*באר שבע:  

              *054-7648800 

 052-7183329בית שאן:  

 02-9995076, 0528-985558 בית שמש:

  (A) 02-5807463* ביתר עילית:

              *02-5802398 (B ) 

 052-7616868*   [18:00-20:00] 0504-174567: *בני ברק 

         *054-8494964 ,054-8517294 

 ]ק. הרצוג[  052-7646027*   054-8438347*         

 054-5847762*  054-2491168*  בת ים:

 054-7429955גדרה: 

 052-5454211 ,052-4315009  גן יבנה:

 054-8427237  דימונה:

 052-8046337  הרצליה:

 052-7129661 :זכרון יעקב 

 052-7117668חדרה: 

 0507-849649*  054-8499504*  חולון:

 052-7636768*  052-7657756*   חיפה:

 054-8462601חצור: 

 052-7161207חריש: 

 054-8482638*   0508-361166*  טבריה:

 0522-753310טירת הכרמל: 

 08-6757677*   052-7129739*  יבנה:

    052-5277260  יד בנימין:

 . 052-7010722,  053-4158435 :יהוד 

 054-3320744 יקנעם:

 052-7115988 ירוחם:

  הנביא  מואלש  0502290082*  ירושלים:

 רמת שלמה   054-8417188 *  רמות 0548573908*

 רמות   - הר שמואל    052-7176887, 058-3251274* 

 סנהדריה  02-5827008*  בית וגן   052-7114363*

 ארמון הנציב   0506-518504*   הר חומה   054-6726721* 

 ק. יובל   077-3396020*    גילה   0545-810328*

 גבעת מרדכי   053-2476758*  זאב   פסגת  052-7141907*

 

 058-7737616כוכב יעקב: 

 050-4143094כפר סבא:  

 052-5705148  כרמיאל:

 0504-107540 לוד:

 052-6111881מבשרת ציון: 

 0506-830791 מגדל העמק:

 08-9725742, 058-3278597 מודיעין:

 052-4619144מצפה רמון:  

 053-4322936:  נהריה 

 054-8461451 :וף הגליל נ

 05271-53938,  077-5504905  נתיבות:

 0527-632800*  052-6473598*  נתניה:

         *052-8281272 

 052-4317340. 055-6700579 עכו:

 054-5288797עפולה:  

 0546-303926, 054-8590068 עתלית:

 054-8439076, 054-3346241* פתח תקוה:

              *0527603435 

 0504-121786 צפת:

 052-7644622קיסריה: 

 04-8492473, 0504-102069 קריות:

 054-2399998 : קרית אתא 

 054-4441495 קרית ארבע:

 0533-126950*   052-4830879קרית גת: 

 052-7150358  קרית מלאכי:

 0504-172416  קרית ספר:

 05271-92976קרית שמונה: 

 054-2260186* 0545-250370*  ראש העין:

 055-6771727*.  0503332293*  ראשל"צ:

            *0533-000093*  .05484-98449 

 054-7429955*  052-7153567*  רחובות:

            *052-6575529 

 054-7444103רעננה: 

 . 077-3005038, 054-8408840  * רכסים:

         *052-7644622 

 052-7101791*   רמלה:

 053-3131382שדרות: 

 . 052-7661162 תל אביב:
 

₪ במייל:   60ניתן להזמין משלוח עד הבית בעלות  

6410995@okmail.co.il   

 

 נהנית? זכה גם את חבריך...!  
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