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)Torah (Dévarim, chapitre 4
שיתֶ ם ּפֶסֶ ל
שחַ ֶּתם ַוֽעֲ ִ ׂ
שנ ְֶּתם ּבָאָ רֶ ץ ו ְִה ְׁ
}כה{  ִ ּכֽי תוֹ לִ יד ָ ּבנִים ו ּ ְבנֵי ָבנִים ְונֽוֹ ַׁ
שיתֶ ם הָ רַ ע ּבְעֵ ינֵֽי יְהֹוָה אֱ ל ֹהֶ ׇ
יך לְהַ כ ְִעיסֽוֹ ִּ :כֽי תוֹ לִ יד ָ ּבנִים ו ּ ְבנֵי
ְּתמוּנ ַת ּכ ֹל ַוֽעֲ ִ ׂ
שיתֶ ם הָ רַ ע ּבְעֵ ינֵֽי
שיתֶ ם ּפֶסֶ ל ְּתמוּנַת ּכ ֹל ַוֽעֲ ִ ׂ
ָבנִים ְונֽוֹ ַׁשנ ְֶּתם ּבָאָ ֶרץ ו ְִה ְׁשחַ ֶּתם ַוֽעֲ ִ ׂ
יְהֹוָה אֱ ל ֹהֶ ׇ
יך לְהַ כ ְִעיסֽוֹ  :אֲ ֵרי תוֹ לְדו ּן ְ ּבנִין ו ּ ְבנֵי ְבנִין ו ְִתתְ עַ ְּתקו ּן ּבְאַ רְ עָ א
ש ֳקדָ ם יְ ָי אֱ לָהָ ךְ לְאַ רְ ָגזָא
ו ּתְ חַ ּבְלו ּן וְתַ עְ ּבְדו ּן ֶצלֶם דְ מו ּת ּכֹלָא וְתַ עְ ּבְדו ּן דְ בִ י ׁ
ֳקדָ מוֹ ִהי:
}כו{ הַ ִֽעיד ִֹתי ָבכֶם הַ י ּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ָ ׁ
שמַ יִם וְאֶ ת הָ אָ רֶ ץ ִ ּכֽי אָ ב ֹד תּ ֹֽאבֵדו ּן מַ הֵ ר מֵ עַ ל
ה ל ֹא תַ ֽאֲ ִריכֻן י ִָמים עָ לֶיהָ ִ ּכי
ע ֹב ְִרים אֶ ת הַ יַּרְ ֵּדן ָׁש ָּמה ל ְִר ְׁ
הָ אָ רֶ ץ אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם ֽ
ש ָ ּת ּ
שמַ יִם וְאֶ ת הָ אָ ֶרץ ִּכֽי אָ ב ֹד תּ ֹֽאבֵדו ּן
שֽמֵ דֽו ּן :הַ ִֽעיד ִֹתי ָבכֶם הַ י ּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ָ ׁ
שמֵ ד תִּ ּ ָ ׁ
ִה ּ ָ ׁ
מַ הֵ ר מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם ֽע ֹב ְִרים אֶ ת הַ יַּרְ ֵּדן ָׁש ָּמה ל ְִר ְׁש ָּתהּ ל ֹא תַ ֽאֲ ִריכֻן
שֽמֵ דֽו ּן :אַ סְ הֵ ִדית ּבְכוֹ ן יוֹ מָ א דֵ ין יָת ְׁשמַ יָא ְויָת
שמֵ ד ִ ּת ּ ָ ׁ
י ִָמים עָ לֶיהָ ִּכי ִה ּ ָ ׁ
אַ רְ עָ א אֲ ֵרי מֵ יבַד ֵּתיבְדו ּן ִּבפ ְִריעַ מֵ עַ ל אַ רְ עָ א ִדי אַ תּ ו ּן עָ ב ְִרין יָת יַרְ דְ נָא לְתַ מָ ן
לְמֵ ירְ תַ הּ לָא תוֹ רְ כו ּן יוֹ ִמין עֲ לַהּ אֲ ֵרי ִא ְׁש ְּתצָאָ ה ִ ּת ְׁש ֵּתצו ּן:
שאַ רְ ֶּתם מְ תֵ י ִמסְ ּפָר ַ ּבג ּוֹ יִם אֲ ֶׁשר יְנ ַהֵ ג
}כז{ וְהֵ פִ יץ יְהֹוָה אֶ תְ כֶם ָ ּבֽעַ ִ ּמים ְו ִנ ְׁ
יְהֹוָה אֶ תְ כֶם ָׁש ָּֽמה :וְהֵ פִ יץ יְהֹוָה אֶ תְ כֶם ָ ּבֽעַ מִּ ים ְו ִנ ְׁשאַ רְ ֶּתם מְ תֵ י ִמסְ ּפָר ַ ּבג ּוֹ יִם
אֲ ֶׁשר יְנַהֵ ג יְהֹוָה אֶ תְ כֶם ָׁש ָּֽמה :וִ יבַדַ ר יְ ָי יָתְ כוֹ ן ּבְעַ מְ מַ יָא ו ְִת ְׁש ָּתאֲ רו ּן עַ ם דְ ִמנְיָן
ּבְעַ מְ מַ יָא ִדי יְדַ ּבַר יְ ָי יָתְ כוֹ ן לְתַ מָ ן:
}כח{  ַוֽעֲ בַדְ ֶּתם ָׁשם אֱ ל ִֹהים מַ ֽעֲ ֵׂשה יְדֵ י אָ דָ ם עֵ ץ וָאֶ בֶן אֲ ֶׁשר ל ֹֽא יִרְ או ּן וְל ֹא
שמְ עו ּן וְל ֹא יֹֽאכְלו ּן וְל ֹא י ְִריחֻ ֽןַ :וֽעֲ בַדְ ֶּתם ָׁשם אֱ ל ִֹהים מַ ֽעֲ ֵׂשה יְדֵ י אָ דָ ם עֵ ץ
ִי ְׁ
וָאֶ בֶן אֲ ֶׁשר ל ֹֽא יִרְ או ּן וְל ֹא ִי ְׁשמְ עו ּן וְל ֹא יֹֽאכְלו ּן וְל ֹא י ְִריחֻ ֽן :ו ְִת ְפלְחו ּן ַּתמָ ן
לְעַ מְ מַ יָא ָפ ּלְחֵ י טַ עֲ וָתָ א עֹבַד יְדֵ י אֱ ָנ ָׁשא אָ עָ א וְאַ ְבנָא ִדי לָא יֶחֱ זו ּן ְולָא ָׁשמְ ִעין
יחין:
ְולָא אָ כְלִ ין ְולָא מְ ִר ִ
בב ׇ
שם אֶ ת יְהֹוָה אֱ ל ֹהֶ ׇ
ְך ו ּ ְבכָל
ָאת ִ ּכי ִתדְ רְ ֶׁשנּו ּ ְ ּבכָל ְל ָ ֽ
יך ו ּמָ צ ָ
ש ֶּתם ִמ ּ ָ ׁ
}כט{ ו ּבִ ַ ּק ְׁ
יך ו ּמָ צָאתָ ִּכי ִתדְ רְ ֶׁשנּו ּ ְ ּבכָל ְל ָ ֽבב ׇ
שם אֶ ת יְהֹוָה אֱ ל ֹהֶ ׇ
ְך ו ּ ְבכָל
נ ַ ְפ ֶׁש ׇֽך:ו ּבִ ַ ּק ְׁש ֶּתם ִמ ּ ָ ׁ
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ְתא דַ י ָי אֱ לָהָ ךְ ו ְִת ְׁש ּכָח אֲ ֵרי ִתבְעֵ י ִמן ֳקדָ מוֹ ִהי
נַ ְפ ֶׁש ׇֽך :ו ְִתתְ ּבְעו ּן ִמ ַּתמָ ן יָת דַ חֲ ל ָּ
ְ ּבכָל לִ ּבָךְ ו ּ ְבכָל נַ ְפ ָׁשךְ:
}ל{  ַ ּבצַּר ל ׇ
שב ָ ּ
ְת עַ ד יְהֹוָה
ְך ו ּמְ צָאו ׇּך ּכ ֹל הַ ְּדב ִָרים הָ אֵ ּלֶה ּבְאַ ֽחֲ ִרית הַ י ִָּמים ְו ַׁ
יך ְו ָׁשֽמַ עְ ָ ּת ְ ּבקֹלֽוֹ ּ ַ :בצַּר ל ׇ
אֱ ל ֹהֶ ׇ
ְך ו ּמְ צָאו ׇּך ּכ ֹל הַ ְּדב ִָרים הָ אֵ ּלֶה ּבְאַ ֽחֲ ִרית הַ י ִָּמים
ְת עַ ד יְהֹוָה אֱ ל ֹהֶ ׇ
יך ְו ָׁשֽמַ עְ ָּת ְ ּבקֹלֽוֹ ּ :כַד יֵיעוֹ ק לָךְ ְויַ ְׁש ּכְחֻ נָךְ ּכ ֹל ִ ּפתְ גָמַ יָא
ְו ַׁשב ָּ
ְתא דַ יְ ָי אֱ לָהָ ךְ ו ּתְ ַק ּבֵל לְמֵ ימְ ֵרהּ :
הָ ִאלֵין ּבְסוֹ ף יוֹ מַ יָא ו ּתְ תו ּב לְדַ חַ ל ָּ

)Neviim (Yirmiyahou, chapitre 9
}א{ ִמֽי-י ְּ
ַמדְ ָ ּב֗ר מְ לוֹ ן֙ אֹֽרְ ִח֔ים וְאֶ ֽעֶ ְז ָבה֙ אֶ ת-עַ ִ ּמ֔י וְאֵ ְל ָכ֖ה מֵ ִֽא ָ ּת֑ם ִ ּכ֤י ֻכ ָ ּל ֙
ם
ִת ֣נֵנִי ב ִ ּ
ִתנִינַנִי ּבְמַ דְ ּב ְָרא ּבֵית מַ ּבָתַ ת עָ דַ י אוֹ רְ חַ ן וְאֶ ְׁשבּוֹ ק
מְ נָ֣אֲ פִ ֔ים עֲ ֶצ֖רֶ ת ּבֹג ְִדֽיםִ  :מי י ְּ
ש ְק ִרין:
יַת ְּכ ִנ ְׁש ָּתא דְ עַ ִמי וֶאֱ הַ ךְ ִמ ְלוַתְ הוֹ ן אֲ ֵרי כוּלְהוֹ ן ַזנ ִָאין ִסיעַ ת ִ ׁ
ש ָ ּת֣ם ֶׁש ֶ֔קר וְל ֹ֥א לֶאֱ מוּנָ֖ה ָּג ְבר֣ו ּ בָאָ ֑רֶ ץ ִ ּכי֩ מֵ רָ עָ ֨ה
}ב{  ַֽויַּדְ רְ כ֤ו ּ אֶ תְ -לשׁוֹ נָם֙ ַק ְׁ
אֶ ל-רָ עָ ֧ה | ָי ָצ֛או ּ ְוא ִֹת֥י ל ֹֽא-יָדָ ֖עו ּ נְאֻ ם-יְה ָוֽה :וְאַ לִ יפו ּ יַת לִ י ַׁשנְהוֹ ן פִ תְ גָמֵ י ְׁש ַקר
דָ מַ ן ִאינו ּן ּכ ְַק ְׁש ָּתא נְכִ ילָא ְולָא לְהֵ ימָ נו ּתָ א ַּת ִקיפו ּ בְאַ רְ עָ א אֲ ֵרי ִמ ִּבי ְׁש ָּתא
ְתי לָא אֲ לִ יפו ּ אֲ מַ ר יְיָ:
לְבִ י ְׁש ָּתא נְפָקו ּ ו ּמֵ ידַ ע דְ חַ ל ִ ּ
שמֵ ֔רו ּ וְעַ לּ -כָל-אָ ֖ח אַ ל-תִּ בְטָ ֑חו ּ ִ ּכ֤י כָל-אָ ח֙ עָ ק֣וֹ ב יַעְ קֹ֔ב
ש מֵ רֵ עֵ ֙ה ֙ו ּ ִה ּ ָ ׁ
}ג{ ִא֤י ׁ
ְוכָל-רֵ ֖עַ רָ כִ ֥יל יַהֲ ל ֹֽך ְְ  :גבַר מֵ חַ ב ְֵריהּ ִאסְ ַּתמְ רו ּ וְעַ ל ּכָל אֲ חָ א לָא ִתתְ רַ חֲ צו ּן אֲ ֵרי
כָל אֲ חָ א ִמכְמַ ן כָמֵ ן ְוכָל ָר ִחים ִּבנְכִ ילו ּ מְ הַ לֵךְ:
ש ּבְרֵ עֵ ֙ה ֙ו ּ יְהָ תֵ ֔ ּלו ּ וֶאֱ מֶ ֖ת ל ֹ֣א יְדַ ֵ ּב֑רו ּ לִ ְּמד֧ו ּ ְלשׁוֹ נָ֛ם ַּד ּבֶרֶׁ -ש ֶ֖קר הַ עֲ ֵו֥ה
}ד{ ו ְִא֤י ׁ
ִנ ְלאֽו ּ :ו ּ ְגבַר ּבְחַ ב ְֵריהּ מְ ַׁש ְק ִרין וְקו ּ ְׁשטָ א לָא מְ מַ לְלִ ין אֲ לִ יפו ּ לִ י ָׁשנְהוֹ ן ִ ּפתְ גָמֵ י
שו ּ טְ עוֹ :
ְׁש ַקר ִאיטַ ְפ ׁ
שב ְּ
ְת ׇ֖ך ְ ּבת֣וֹ ך ְ ִמרְ מָ ֑ה ּב ְִמרְ מָ ֛ה מֵ אֲ נ֥ו ּ דַ ֽעַ ת-אוֹ ִת֖י נְאֻ ם-יְה ָוֽה :יָתְ בִ ין ְ ּבבֵית
}ה{  ִ ׁ
ְתי אֲ מַ ר יְיָ) :ס(
ְּכ ִנ ְׁש ְּתהוֹ ן ו ִּמ ְׁש ָּתעַ ן עַ ל עַ ְויָתְ הוֹ ן ִּבנְכִ ילו ּ מְ סָ רְ בִ ין לְמֵ ידַ ע דְ חַ ל ִ ּ
}ו{  ָל ֵכ֗ן ּכֹ֤ה אָ מַ ר֙ יְה ָו֣ה ְצ ָבא֔וֹ ת ִהנ ְ ִנ֥י צוֹ רְ ָפ֖ם וּבְחַ נ ְתִּ ֑ים ִ ּכֽי-אֵ ֣יך ְ אֶ עֱ ֶׂש֔ה ִמ ּ ְפנֵ֖י
ּבַת-עַ ִ ּמֽיּ ְ  :בכֵן ִּכדְ נַן אֲ מַ ר יְ ָי ְצבָאוֹ ת הָ א אֲ נָא מַ י ְִתי עֲ לֵיהוֹ ן עָ ָקא ְוצ ֵָריף לְהוֹ ן
וּבָתַ ר לְהוֹ ן אֲ ֵרי אֵ יכְדֵ ין אַ עְ ּבֵיד ִמן ֳקדָ ם חוֹ בֵי ְּכ ִנ ְׁש ָּתא דְ עָ ִמי:
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)Ketouvim (Eikha, chapitre 1
}א{ אֵ יכָה ָי ְׁשבָה בָדָ ד הָ ִעיר רַ ּב ִָתי עָ ם הָ יְתָ ה ּכְאַ לְמָ נָה רַ ּב ִָתי ַבג ּוֹ יִם ָׂש ָר ִתי
ַמ ִדינוֹ ת הָ יְתָ ה לָמַ ס) :ס( אָ מַ ר יִרְ מְ יָהו ּ נְבִ י ָּא ְוכַהֲ נָא רַ ּבָא אֵ יכְדֵ ין יִתְ ָּגזַר עַ ל
ּב ְּ
יְרו ּ ְׁשלֵם וְעַ ל עַ ָּמהָ א ל ְִאתְ דָ נָא ּבְתֵ ירו ּכִ ין וּל ְִמסְ ּפֵד ִע ַ ּלוֵיהוֹ ן אֵ יכָה הֵ יכְמָ א
דְ ִאתְ דְ נו ּ אָ דָ ם וְחַ וָה דְ ִאיתְ רְ כו ּ ִמ ִּגינְתָ א דְ עֵ דֶ ן וְאַ סְ ִ ּפיד מָ ֵרי עַ לְמָ א עֲ ַלוֵיהוֹ ן
אֵ יכָה עֲ נַת ִמ ַּדת ִדינָא ְוכֵן אֲ מָ רַ ת עַ ל סְ גִ יאו ּת חוֹ בָאָ ה ִא ְׁש ְּתדו ּד ִדּי ְב ַגוָהָ א
וּבְגִ ין ּכֵן ְּתהֵ י יָתְ בָה בִ לְחוֹ דָ הָ א ִּכ ְגבַר דְ מַ כ ְַּת ׁ
ש סְ גִ ירו ּ עַ ל בּסְ ֵריהּ ִדּי בִ לְחוֹ דֵ יהּ
יאין ִאתְ רוֹ ִקינַת ִמנְהוֹ ן וַהֲ וָת
יָתֵ יב ו ְַקרְ ָּתא הֲ וָת מַ ְליָא אוֹ כְלוֹ ִסין וְעַ ְּמ ִמין סַ ִּג ִ
דַ מְ יָא כְאַ רְ מְ לָא ו ְִדי ִמתְ רַ בְרְ בָא בְעַ מְ מַ י ָּא ְו ַׁש ִּליטַ י ָּא בְאַ פַרְ כַי ָּא וַהֲ ווֹ מַ סְ ִקין לָהּ
ִמ ִ ּסין הַ דְ רַ ת לְמֶ הֱ וֵי מַ ִּכיכָא וּל ְִמ ַּתן ּכְרַ ג ָּא לְהוֹ ן ּבָתַ ר דְ נָא:
}ב{ ּבָכוֹ ִת ְב ּכֶה ַ ּב ַ ּליְלָה ו ְִדמְ עָ תָ הּ עַ ל לֶחֱ יָהּ אֵ ין לָהּ מְ נַחֵ ם ִמ ּכָל א ֹהֲ בֶיהָ ּכָל
ֵרעֶ יהָ ָ ּבגְדו ּ בָהּ הָ יו ּ לָהּ ְלאֹיְבִ ים) :ס( ּכַד ָׁשלַח מ ֶׁשה נְבִ י ָּא ִא ְז ַג ִדּין לְאַ ָ ּללָא יָת
ש עַ ל אַ רְ עָ א דְ ִי ְׂש ָראֵ ל וְהַ ִהיא לֵי ְליָא ְּת ַׁשע
שו ּם ִּבי ׁ
אַ רְ עָ א וְתָ בו ּ ִא ְז ַג ַּדי ָּא וְאַ ִ ּפיקו ּ ׁ
יוֹ ִמין ּבְאָ ב הֲ וָה ְוכַד ְׁשמָ עו ּ עַ ָּמא ּבֵית ִי ְׂש ָראֵ ל יַת ְ ּבשׂוֹ ָרתָ א ִּבי ָׁשא הָ דָ א
דְ ִאתְ ַ ּב ְׂשרו ּ עַ ל אַ רְ עָ א דְ ִי ְׂש ָראֵ ל נְטָ לו ּ עַ ָּמא יָת ָקלֵיהוֹ ן וּבְכו ּ ְ ּבלֵי ְליָא הַ הו ּא ִמן
יַד ְּת ֵקיף רו ּ ְגזָא דַ י ָי בְהוֹ ן ו ּ ְגזַר לְמֶ הֱ וֵי ָ ּבכָן ְ ּבלֵי ְליָא הָ דָ א לְדָ ֵריהוֹ ן עַ ל חו ּרְ ּבַן
ּבֵית מו ְּקדְ ָׁשא וּכְדוֹ ִאתְ אַ ַּמר ִּבנְבו ּאָ ה ְליִרְ מְ יָהו ּ ּכַהֲ נָא רַ ּבָא לְמֶ הֱ וֵי חָ ֵריבָא
שיעָ א ִאין לָא תַ יְבִ ין ִּבתְ יוּב ְָּתאִ .מן יַד עָ אל
יְרו ּ ְׁשלֵם עַ ל יְדוֹ י ִדנְבוּכַדְ נֶצַּר רַ ִּ ׁ
וְאוֹ כַח יָת עַ ָּמא ּבֵית ִי ְׂש ָראֵ ל וְסָ ִריבו ּ ל ְַק ָ ּבלָא בְמֵ ימְ ֵריהּ ְ ּבכֵן עָ אל נְבוּכַדְ נֶצַּר
שיעָ א ְוצ ָָרא יָת יְרו ּ ְׁשלֵם וּבֵית מַ ְקדְ ָׁשא אוֹ ִקיד ּבְנו ָּרא בִ תְ ַׁשע יוֹ ִמין ְ ּביַרחָ א
רַ ִּ ׁ
דְ אָ ב וּבֵיהּ ּבְכִ יהָ א ְּכ ִנ ְׁש ָּתא דְ ִי ְׂש ָראֵ ל ּבְכו ּתָ א ו ְִדמְ עָ הָ א ַז ּלֵיג עַ ל לֵיסְ תָ הָ א ְולֵית
ִדּי יְמַ ּלֵיל ַּתנְחו ִּמין עַ ל לִ ּבָהָ א ִמן ּכָל טַ עֲ וָתָ א ִדּי רְ ִחמְ ָּתא לְמֵ יזַל ּבַתְ ֵריהוֹ ן
שיעו ּ בָהּ ִאתְ הַ ִ ּפיכו ּ לְמֶ הֱ וֵי לָהּ ְלבַעֲ לֵי דְ בָבִ ין:
וּבְגִ ין ּכֵן ּכָל חַ ב ְָרהָ א אַ רְ ִ ׁ
}ג{ ָּגלְתָ ה יְהו ּדָ ה מֵ עֹנִי ו ּמֵ ר ֹב עֲ ב ֹדָ ה ִהיא ָי ְׁשבָה ַבג ּוֹ יִם ל ֹא מָ צְאָ ה מָ נוֹ חַ ּכָל
שיגו ּהָ ּבֵין הַ ְּמצ ִָרים) :ס( ִאיזִ ילו ּ ּבֵית יְהו ּדָ ה ְ ּבגָלו ּתָ א עַ ל דַ הֲ ווֹ
ר ֹדְ פֶיהָ ִה ִּ ׂ
מְ עַ נ ִּין יַתְ ִמין וְאַ רְ מְ לָן וְעַ ל סְ גִ יאו ּת ּפוּלְחָ נָא דַ הֲ ווֹ מְ ַפל ְִחין ּבַאֲ חו ּהוֹ ן ְ ּבנֵי
ִי ְׂש ָראֵ ל דְ ִאזְדַ ּבְנו ּ לְהוֹ ן ְולָא ָקרו ּ חֵ ירו ּתָ ה לְעַ בְדֵ יהוֹ ן וְאַ מְ הַ תהוֹ ן דַ הֲ ווֹ ִמז ַּרְ עֲ יַת
ִי ְׂש ָראֵ ל וּבְגִ ין ּכֵן אַ ף ִאנּו ּן ִאתְ מְ סָ רו ּ ְ ּביַד עַ מְ מַ י ָּא ו ּ ְכ ִנ ְׁש ָּתא דְ בֵית יְהו ּדָ ה יָתְ בָא
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ּבְגוֹ עַ מְ מַ י ָּא ְולָא אַ ְׁש ּכָחו ּ נְיָחָ א ִמ ּפוּלְחָ נָא ַק ְׁשיָא דְ ַׁשעְ ִּבידו ּ יָתָ ה ְוכָל דַ הֲ וָה
ָר ִדיף יָתָ הּ אַ דְ ִּביקו ּ יָתָ הּ ּכַד ִהיא ִמתְ חַ ּבְאָ ה ּבֵין ְּתחו ּמַ י ָּא וְאָ ִעיקו ּ לָהּ :
}ד{ ַּדרְ כֵי צִ י ּוֹ ן אֲ בֵלוֹ ת ִמ ּבְלִ י ּבָאֵ י מוֹ עֵ ד ּכָל ְׁשעָ ֶריהָ שׁוֹ מֵ ִמין ּכ ֹהֲ נֶיהָ נֶאֱ נ ִָחים
ּבְתו ּל ֹתֶ יהָ נּו ּגוֹ ת ו ְִהיא מַ ר לָהּ ) :ס( ּכָל זְמַ ן דַ הֲ וָה יְרו ּ ְׁשלֵם ִמתְ ַ ּבנְיָא סְ ִריבו ּ
ִי ְׂש ָראֵ ל ל ְִמיסַ ק לִ ירו ּ ְׁשלֵם ל ְִאתְ חֲ זָאָ ה ֳקדָ ם יְ ָי ְּתלַת זִ מְ נִין ְ ּב ַׁש ָּתא וְעַ ל חוֹ בֵיהוֹ ן
דְ ִי ְׂש ָראֵ ל ִאיצְטְ ִדיאַ ת יְרו ּ ְׁשלֵם ו ְִאתְ עֲ בִ ידו ּ ְׁשבִ ילֵי צִ י ּוֹ ן אֲ בֵילָן ִמדְ לֵית עָ אֵ יל ּבָהּ
ִּבזְמַ ן מוֹ עֲ דַ י ָּא כָל ַּתרְ עָ הָ א צַדְ יָין ְוכַהֲ נָהָ א אָ נ ְִחין עַ ל ִדּי ב ְִטילו ּ קו ּרְ ְ ּבנַי ָּא
ּבְתוּלְתָ הָ א סַ פְדָ ן עַ ל ִדּי ּפָסְ קו ּ לְמֵ י ּפַק בְחַ מְ ָׁשא עֲ ַׂשר יוֹ ִמין ּבְאָ ב וּבְיוֹ מָ א
יהי מְ ִריר
דְ כִ ּפו ּרַ י ָּא ִדּי הו ּא בְעַ סְ ָרא יוֹ ִמין ּב ְִת ְׁש ֵרי ל ְִחינְגָא ּב ְִחינו ּגִ ין אַ ף ִא ִ
לִ ּבָא לַחֲ דָ א:
}ה{ הָ יו ּ צ ֶָריהָ ְלר ֹא ׁ
ש אֹיְבֶיהָ ָׁשלו ּ ִּכי יְהוָה הוֹ גָהּ עַ ל ר ֹב ְּפ ָׁשעֶ יהָ עוֹ ָללֶיהָ הָ לְכו ּ
יקהָ א ִמתְ מַ נָּן עֲ לָהָ א ל ְֵרי ִ ׁ
ְׁשבִ י לִ ְפנֵי צָר) :ס( הֲ וו ּ מְ ִע ָ
שין וּבַעֲ לֵי דְ ָבבָהָ א הֲ וו ּ
ש ְביָתָ א
יַתְ בִ ין ְ ּב ַׁש ְלוָה אֲ רו ּם יְ ָי ְּתבַר יָתָ הּ עַ ל סַ ִּגיאַ ת מְ רוֹ דָ הָ א רַ ְביָהָ א אָ זְלו ּ ְ ּב ִ ׁ
יקהָ א:
ֳקדָ ם מְ ִע ָ
}ו{ ו ֵַּיצֵא )מן( )בת( ִמ ּבַת צִ י ּוֹ ן ּכָל הֲ דָ ָרהּ הָ יו ּ ָׂש ֶריהָ ּכְאַ י ָּלִ ים ל ֹא מָ צְאו ּ ִמרְ עֶ ה
ו ֵַּילְכו ּ בְל ֹא כ ֹחַ לִ ְפנֵי רוֹ דֵ ף :וּנְפַק ִמן ְּכ ִנ ְׁש ָּתא דְ צִ י ּוֹ ן ּכָל זִ יוָהָ א הֲ וו ּ רַ בְרְ ָבנָהָ א
ִמסְ ַּתחֲ רַ ן עַ ל מֵ י ְכלָא הֵ יכְמָ א ִדמְ סַ חֲ רַ ן אַ ָּילַי ָּא בְמַ דְ ּב ְָרא ְולָא אַ ְׁש ּכָחו ּ אֲ תַ ר
שו ּת ּכ ֹחָ א ְולָא הֲ וָה לְהוֹ ן חֵ ילָא לְמֶ עֱ רוֹ ק ל ְִא ְׁש ֵּת ְזבָא
ָ ּכ ַׁשר ל ְִמרְ עֵ הוֹ ן וַאֲ זָלו ּ בְתָ ׁ
ֳקדָ ם ָרדֵ ף:

)Michna (Moèd Katan, chapitre 3
ש ְביָה ,וְהַ י ּוֹ צֵא
משנה א וְאֵ ּלו ּ מְ ַג ּל ְִחין ּבַמּ וֹ עֵ ד :הַ ּבָא ִמ ְּמ ִדינַת הַ י ָּם ,ו ִּמ ּבֵית הַ ִּ ׁ
ִמ ּבֵית הָ אֲ סו ִּרין ,וְהַ ְּמנֻ ֶּדה ֶׁש ִה ִ ּתירו ּ לוֹ חֲ כ ִָמיםְ ,וכֵן ִמי ֶׁש ִּנ ְׁשאַ ל לֶחָ כָם וְהֻ ַּתר,
וְהַ נָּזִ יר ,וְהַ ְּמצ ָֹרע הָ עוֹ לֶה ִמ ֻּטמְ אָ תוֹ לְטָ הֳ ָרתוֹ ]נ"א :וְהַ ְּמצ ָֹרע ,וְהָ עוֹ לֶה
ִמ ֻּטמְ אָ תוֹ לְטָ הֳ ָרתוֹ [:
ש ְביָה ,וְהַ י ּוֹ צֵא
משנה ב וְאֵ ּלו ּ מְ ַכ ּב ְִסין ּבַמּ וֹ עֵ ד :הַ ּבָא ִמ ְּמ ִדינַת הַ י ָּם ,ו ִּמ ּבֵית הַ ִּ ׁ
ִמ ּבֵית הָ אֲ סו ִּרים ,וְהַ ְּמנֻ ֶּדה ֶׁש ִה ִ ּתירו ּ לוֹ חֲ כ ִָמיםְ ,וכֵן ִמי ֶׁש ִּנ ְׁשאַ ל לֶחָ כָם וְהֻ ַּתר,
ִמטְ ּפְחוֹ ת הַ י ָּדַ יִם ,ו ִּמטְ ּפְחוֹ ת הַ ַּס ּפ ִָרים ]נ"א :הַ ְּספ ִָרים[ ,ו ִּמטְ ּפְחוֹ ת הַ ְּספָג,
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הַ זָּבִ ין וְהַ זָּבוֹ ת וְהַ ִנדּוֹ ת וְהַ י ּוֹ לְדוֹ תְ ,וכָל הָ עוֹ לִ ין ִמ ֻּטמְ אָ ה לְטָ הֳ ָרה ,הֲ ֵרי אֵ ּלו ּ
מֻ ָּת ִרין .ו ּ ְׁשאָ ר ּכָל אָ דָ ם אֲ סו ִּרין:
יקי ,מַ ָּתנָה
שיםִּ ,ג ִ ּטין ְושׁוֹ ב ִָריןַּ ,די ְִת ִ
משנה ג וְאֵ ּלו ּ כּוֹ תְ בִ ין ּבַמּ וֹ עֵ דִ :קדּו ּ ֵׁשי ָנ ִ ׁ
שו ּם ו ְִאגְּרוֹ ת מָ זוֹ ןְׁ ,שטָ ֵרי חֲ לִ יצָה ו ּמֵ אוּנִים ,ו ּ ְׁשטָ ֵרי
פְרוֹ ְז ּבו ּלִ יןִ ,אגְּרוֹ ת ׁ
שו ּת:
ּבֵרו ִּרין ,ו ּ ְגזֵרוֹ ת ּבֵית ִדּין ,ו ְִאגְּרוֹ ת ֶׁשל רְ ׁ
משנה ד אֵ ין כּוֹ תְ בִ ין ְׁשטָ ֵרי חוֹ ב ּבַמּ וֹ עֵ ד; ו ְִאם אֵ ינוֹ מַ אֲ ִמינוֹ  ,אוֹ ֶׁשאֵ ין לוֹ מַ ה
י ֹּאכַל ,הֲ ֵרי זֶה ִיכְתּ ֹב .אֵ ין כּוֹ תְ בִ ין סְ פ ִָרים ְּתפִ ִּלין ו ּמְ זו ּזוֹ תּ ,בַמּ וֹ עֵ ד; וְאֵ ין
יהין אוֹ ת אַ חַ ת ,אֲ פִ ּלו ּ ּבְסֵ פֶר עֶ ז ְָרא ]ס"א :הָ עֲ ז ָָרה[ .רַ ִּבי יְהו ּדָ ה אוֹ מֵ ר:
מַ ִּג ִ
כּוֹ תֵ ב אָ דָ ם ְּתפִ ִּלין ו ּמְ זו ּזוֹ ת לְעַ צְמוֹ  ,וְטוֹ וֶה עַ ל י ְֵרכוֹ ְּת ֵכלֶת לְצִ יצִ ית:
שבְעָ ה.
משנה ה הַ קּ וֹ בֵר אֶ ת מֵ תוֹ ְׁשל ֹ ָׁשה י ִָמים קֹדֶ ם ל ֶָרגֶלּ ,בָטְ לָה הֵ ימֶ נּו ּ ְג ּזֵרַ ת ִ ׁ
ְׁשמוֹ נָהּ ,בָטְ לָה הֵ ימֶ נּו ּ ְג ּזֵרַ ת ְׁשל ֹ ִ ׁ
שיםִ .מ ְּפנֵי ֶׁשאָ מְ רו ַּׁ :ש ּבָת עוֹ לָה ,וְאֵ ינָהּ
יקין ,וְאֵ ינָן עוֹ לִ ין:
מַ פְסֶ ֶקת; רְ גָלִ ים מַ פ ְִס ִ
שחָ רַ ב ּבֵית הַ מִּ ְק ָּדשׁ ,עֲ צ ֶֶרת ְּכ ַׁש ּבָת .רַ ּבָן גַּמְ לִ יאֵ ל
משנה ו רַ ִּבי אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹ מֵ רִ :מ ּ ֶ ׁ
שנָה וְיוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּריםִּ ,כרְ גָלִ ים .וַחֲ כ ִָמים אוֹ מְ ִרים ,ל ֹא ּכ ְִדב ְֵרי זֶה
ש הַ ּ ָ ׁ
אוֹ מֵ ר :ר ֹא ׁ
שנָה וְיוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּריםְּ ,כ ַׁש ּבָת:
ש הַ ּ ָ ׁ
וְל ֹא ּכ ְִדב ְֵרי זֶה :אֶ ּלָא עֲ צ ֶֶרתִּ ,כרְ גָלִ ים; ר ֹא ׁ
משנה ז אֵ ין קוֹ רְ ִעין ,וְל ֹא חוֹ לְצִ ין ,וְאֵ ין מַ ב ְִרין ,אֶ ּלָא ְקרוֹ בָיו ֶׁשל מֵ ת .אֵ ין
מַ ב ְִרין אֶ ּלָא עַ ל ִמ ָּטה זְקוּפָה .וְאֵ ין מוֹ לִ יכִ ין ְלבֵית הָ אָ בֵל ,ל ֹא ּבְטַ ְבלָא וְל ֹא
ִאסְ קו ּטְ לָא וְל ֹא ּב ְָקנוֹ ן ,אֶ ּלָא ּבְסַ ִּלים .וְאֵ ין אוֹ מְ ִרים ִּברְ ּכַת אֲ בֵלִ ים ּבַמּ וֹ עֵ ד;
אֲ בָל עוֹ מְ ִדין ַ ּב ּׁשו ָּרה ו ּמְ נַחֲ ִמין ,ו ּפוֹ טְ ִרין אֶ ת הָ רַ ִּבים:
ִּיחין אֶ ת הַ מִּ ָּטה ּבָרְ חוֹ בֶׁ ,ש ּל ֹא לְהַ רְ ִּגיל אֶ ת הַ הֶ סְ ּפֵד; וְל ֹא ֶׁשל
משנה ח אֵ ין מַ נ ִ
שים ּבַמּ וֹ עֵ ד מְ עַ נ ּוֹ ת ,אֲ בָל ל ֹא מְ טַ ּפְחוֹ ת .רַ ִּבי
שים עוֹ לָםִ ,מ ְּפנֵי הַ ּכָבוֹ דָ .נ ִ ׁ
ָנ ִ ׁ
ִי ְׁשמָ עֵ אל אוֹ מֵ ר :הַ ְּסמו ּכוֹ ת לַמִּ ָּטה ,מְ טַ ּפְחוֹ ת:
שיםּ ,בַחֲ נֻ ּכָה וּבְפו ִּרים ,מְ עַ נ ּוֹ ת ו ּמְ טַ ּפְחוֹ ת; ָ ּבזֶה ו ּ ָבזֶה ל ֹא
משנה ט ּב ְָרא ֵׁשי חֳ דָ ִ ׁ
מְ קוֹ נְנוֹ ת] .נוסח הדפוסים :מְ עַ נ ּוֹ ת ו ּמְ טַ ּפְחוֹ ת ָ ּבזֶה ו ּ ָבזֶה ,אֲ בָל ל ֹא
ִק ּבַר הַ ֵּמת ,ל ֹא מְ עַ נ ּוֹ ת וְל ֹא מְ טַ ּפְחוֹ ת .אֵ יזֶהו ּ ִענּו ּי? ֶׁש ֻּכ ּלָן עוֹ נוֹ ת
מְ קוֹ נְנוֹ ת [.נ ְ
ּכְאַ חַ ת; ִקינָהֶׁ ,שאַ חַ ת מְ דַ ּב ֶֶרת ְו ֻכ ּלָן עוֹ נוֹ ת אַ חֲ ֶריהָ ֶׁ ,שנֶּאֱ מַ ר )ירמיה ט(:
שה רְ עו ּתָ הּ ִקינָה" .אֲ בָל לֶעָ ִתיד לָבוֹ א הו ּא אוֹ מֵ ר
ַמדְ נָה בְנוֹ תֵ יכֶם נ ִֶהי ,ו ְִא ּ ָ ׁ
" ְול ֵּ
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)ישעיה כה(ִּ " :ב ּלַע הַ ָּמוֶת ְלנֶצַח ,ו ּמָ חָ ה יֲ ָי אֱ ל ִֹהים ִדּמְ עָ ה מֵ עַ ל ּכָל ָּפנִים"
וגו':

)Guémara (Moèd Katan, page 26a
תנו רבנן :אחד השומע ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע .והעדים

אינן חייבין לקרוע ,שכבר קרעו בשעה ששמעו - .בשעה ששמעו מאי הוי?
הא קא שמעי השתא!  -לא סלקא דעתך ,דכתיב ויהי כשמע המלך חזקיהו
ויקרע את בגדיו  -המלך קרע ,והם לא קרעו .ולא מתאחין מנלן? אתיא
קריעה קריעה.
ספר תורה שנשרף מנלן? דכתיב ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה
יקרעה בתער הספר והשלך אל האש אשר אל האח וגו' .מאי שלש דלתות
וארבעה? אמרו ליה ליהויקים :כתב ירמיה ספר קינות - .אמר להו :מה
כתיב ביה?  -איכה ישבה בדד - .אמר להו :אנא מלכא - .אמרו ליה :בכו
תבכה בלילה - .אנא מלכא - .גלתה יהודה מעני  -אנא מלכא .דרכי ציון
אבלות - .אנא מלכא .היו צריה לראש - .אמר להו :מאן אמרה?  -כי ה'
הוגה על רב פשעיה .מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש .והיינו דכתיב
ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם ,מכלל דבעו למיקרע .אמר ליה רב פפא
לאביי :אימר משום שמועות הרעות! אמר ליה :שמועות רעות בההיא
שעתא מי הוו? אמר רבי חלבו אמר רב הונא :הרואה ספר תורה שנקרע
חייב לקרוע שתי קריעות :אחד על הגויל ואחד על הכתב .שנאמר :אחרי
שרף המלך את המגלה ואת הדברים.

)Zohar (Midrach Eikha, page 93
ש אֶ ת הָ אָ דָ ם וַיַ ּ ְׁש ּכֵן ִמ ֶ ּקדֶ ם ַלגַּן עֵ דֶ ן.
אֵ יכָה ָי ְׁשבָה בָדָ ד ,רַ ִּבי הָ רְ ִּכינַס ּפָתַ ח ַויְג ֶָר ׁ
ש אֶ תָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת ִי ְׂש ָראֵ לּ .בְחֻ רְ ּבַן ּבֵי מַ ְק ְּד ָׁשאְּ ,ד ִאתְ ָּתרְ כַת ּבְתֵ ירו ּכִ ין,
ַויְג ֶָר ׁ
ש ּלו ִּחיןּ ,כָרְ סְ יָיא דְ מַ ְל ּכָא ָנ ְפלַת.
ְּד ִא ְׁש ְּתלָחַ ת ְ ּב ִ ׁ
ש אֶ תָּ ,דא ּכָרְ סְ יָיא דְ מַ ְל ּכָא .וַוי ְּד ִאתְ ְּת ָרכַת ,וַוי ְּד ָנ ְפלַת .הָ אָ דָ ם ,הַ הו ּא
ַויְג ֶָר ׁ
ְּד ַׁש ּלֵיט עַ ל ּכו ּרְ סְ יָיאִ ,דּכ ְִתיב ּבֵיהּ וְעַ ל ְּדמו ּת הַ ִּכ ֵּסא ְּדמו ּת ּכְמַ רְ אֵ ה אָ דָ ם כו'.
ָנ ְפלַת ּכָרְ סְ יָיאָ ,נפַל ּכ ֹ ּלָא.
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שוּבָא אָ חֳ ָראּ ,ב ְִהי ּפוּכָא.
וַיַ ּ ְׁשכֵן ,הַ הו ּא דְ תָ ֵריךְ לְדָ א ,אַ ְׁש ּכֵין וְאַ ְׁש ֵרי יִי ׁ
ְ ּב ַׁשעֲ תָ א ְּד ִאתְ חְ ֵריב ּבֵי מַ ְק ְּד ָׁשא ,סָ לֵיק ְלכָבוֹ ד ִעי ּלָאָ ה לְעֵ ילָא ,וְאַ ז ְִעיר
ְּדיוֹ ְקנֵיהּ ִמ ּכְמָ ה ַּדהֲ וַות .וְכו ּרְ סְ יָיא נָטֵ יל ִמנֵּיהּ ו ְִאתְ ּפְרַ שׁ.
ש מֵ הַ הו ּא ּכָבוֹ ד ִעי ּלָאָ ה.
כִ ְביָכוֹ ל אַ ְׁש ֵרי ְלגַּן עֵ דֶ ן ִעם ּכְרו ּבִ ים לְתַ ָּתא ,ו ְִאתְ ּפְרַ ׁ
יקם ּבְדוּכ ְָּתא ְּדרַ ּבָנו ּתֵ יהּ  ,ל ְִמיטַ ר וּל ְִמי ְׁשאַ ב
וְאַ ְׁש ֵרי לְהַ ִהיא לַהַ ט הַ חֶ ֶרב ,לְמֵ ַ
וּלְמַ סְ ִ ּתיר ,הַ הו ּא אוֹ רַ ח ְּד ִאנְגִ יד מֵ עֵ ץ הַ חַ י ִּים.
ש ָר ְגזָה אֶ ֶרץ כו' ַּתחַ ת עֶ בֶד ִּכי יִמְ לוֹ ךְ כו'
ו ּ ְׁשלֹמ ֹה מַ ְל ּכָא ָצוַוח וְאָ מַ ר ַּתחַ ת ָׁשלוֹ ׁ
שפְחָ ה לְגוֹ  ,גְּבִ ירְ ָּתהּ ְלבַר .אֵ יכָה ָי ְׁשבָה בָדָ ד ,מַ אי
ש גְּבִ רְ ָּתהּ ׁ ִ .
שפְחָ ה ִּכי ִתירַ ׁ
ְו ִ ׁ
ַמחֲ נֶה מוֹ ָׁשבוֹ .
בָדָ דּ .כְמָ א דְ אַ ְּת אָ מֵ רּ ,בָדָ ד ֵי ֵׁשב ִמחו ּץ ל ַּ

Halakha
תשעה באב אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים ,ולשנות במשנה
ובמדרש ובגמרא בהלכות ובאגדות ,משום שנאמר פקודי ה' ישרים
משמחי לב )תהילים יט ,ט( ותינוקות של בית רבן בטלים בו אבל קורא
הוא באיוב ובדברים הרעים שבירמיה; ואם יש ביניהם פסוקי נחמה ,צריך
לדלגם .ומותר ללמוד מדרש איכה ופרק אלו מגלחין ,וכן ללמוד פירוש
איכה ופירוש איוב .וכל היום בכלל האיסור עד הליליה ,כמו אכילה
ושתיה .ואינו רשאי ליבטל ביום זה מתורה ,אלא חייב ללמוד בדברים
המותרים.
אין שאלת שלום לחבירו בת"ב ,ואפילו בוקר טוב אסור לומר והדיוטות
שאינם יודעים ונותנים שלום ,משיבים להם בשפה רפה ובכובד ראש .ואם
יודע בו שלא יתבייש יודיעו שהיום אסור בשאלת שלום.
בשעת הקינות אסור לספר דבר ולצאת חוץ ,כדי שלא יפסיק לבו מן
האבל .וכן לא ילך ויטייל בשוק ,כדי שלא יבא לידי שחוק וקלות והתול.

)Moussar (Cha’aré Kédoucha, tome 2, porte 4
שנאה ,על ידי כך חוטא לחבירו להרע לו בכל מיני רעה .ואמרו רבותינו
ז"ל )אבות פ"ד( שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם ,והנה שונא
כביכול להקדוש ברוך הוא על שברא אותו ,והנה כולנו בנים לה' אלהינו,
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ושונא את אברהם יצחק ויעקב שיצא מהם זה .והנה כל הנשמות נאחזות
בשם יתברך וצורך גבוה הם ,אשר בהם יתפאר ואיך תשנאהו:
ואמרו רבותינו ז"ל )יומא דף ט' ע"ב( בית שני היו בו צדיקים וחכמים
גדולים ולא נחרב אלא בעון שנאת חנם ולא נתארך הקץ ולא נעלם אלא
לסיבת שנאת חנם ,ולא עוד ,ששאר העבירות אינו עובר עליהם אלא
בשעתם אבל שנאת חנם בלב ,היא תמיד ,ובכל רגע עובר על לא תשנא,
ובטול מצות עשה )ויקרא י"ח י"ט(
ואהבת לרעך כמוך ,ולא עוד אלא שעל מצוה זו אמרו )תו"כ פ' קדושים(
שזה כלל גדול שבתורה שכולה תלויה בה ,ולא זכה משה לכל מעלותיו
אלא שהיה אוהב לישראל ומצטער בצרתם כמו שאמרו ז"ל )מדרש רבה
שמות פ"א( על וירא בסבלותם ,ועל פסוק )שמות ל"ב ל"ב( ועתה אם תשא
חטאתם ואם אין מחני נא ,ולכן היה שקול ככל ישראל כמו שכתוב
)ישעיה ס"ג י"א( ויזכור ימי עולם משה עמו:

