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'Hok LéIsraël - Ticha Béav 
Torah (Dévarim, chapitre 4) 

ֶסל יֶתם ּפֶ ם ַוֲֽעׂשִ ַחּתֶ ָאֶרץ ְוִהׁשְ ם ּבָ נְּתֶ ִנים וְּבנֵי ָבִנים ְונֹֽוׁשַ ֽי תֹוִליד ּבָ  {כה} ּכִ
ִנים וְּבנֵי ֽי תֹוִליד ּבָ ֵעינֵֽי יְהָֹוה ֱאלֶֹהיׇך ְלַהְכִעיסֽוֹ : ּכִ יֶתם ָהַרע ּבְ מוּנַת ּכֹל ַוֲֽעׂשִ  ּתְ

ֵעינֵֽי יֶתם ָהַרע ּבְ מוּנַת ּכֹל ַוֲֽעׂשִ ֶסל ּתְ יֶתם ּפֶ ם ַוֲֽעׂשִ ַחּתֶ ָאֶרץ ְוִהׁשְ ם ּבָ נְּתֶ  ָבִנים ְונֹֽוׁשַ
ַאְרָעא קוּן ּבְ ִנין וְּבנֵי ְבִנין ְוִתְתַעּתְ  יְהָֹוה ֱאלֶֹהיׇך ְלַהְכִעיסֹֽו:  ֲאֵרי תֹוְלדוּן ּבְ

 וְּתַחּבְלוּן ְוַתְעּבְדוּן ֶצֶלם ְדמוּת ּכָֹלא ְוַתְעּבְדוּן ְדִביׁש ֳקָדם יְָי ֱאָלָהךְ ְלַאְרָגָזא
 ֳקָדמֹוִהי:

ֽי ָאבֹד ּתֹֽאֵבדוּן ַמֵהר ֵמַעל ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ָ  {כו} ַהִֽעידִֹתי ָבֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ
י ּה לֹא ַתֲֽאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ּכִ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ן ׁשָ ם עְֹֽבִרים ֶאת ַהיְַּרדֵּ ר ַאּתֶ  ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ֽי ָאבֹד ּתֹֽאֵבדוּן ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ָ ֵֽמדֽוּן : ַהִֽעידִֹתי ָבֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ ָ ׁשּ ֵמד ּתִ ָ  ִהׁשּ

ּה לֹא ַתֲֽאִריֻכן ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ן ׁשָ ם עְֹֽבִרים ֶאת ַהיְַּרדֵּ ר ַאּתֶ  ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ַמָיא ְוָית ֵֽמדֽוּן:   ַאְסֵהִדית ּבְכֹון יֹוָמא ֵדין ָית ׁשְ ָ ׁשּ ֵמד ּתִ ָ י ִהׁשּ  ָיִמים ָעֶליָה ּכִ

ְפִריַע ֵמַעל ַאְרָעא ִדי ַאּתוּן ָעְבִרין ָית יְַרְדָנא ְלַתָמן יְבדוּן ּבִ  ַאְרָעא ֲאֵרי ֵמיַבד ּתֵ
צוּן : ּתֵ ׁשְ ָצָאה ּתִ ּתְ  ְלֵמיְרַתּה ָלא תֹוְרכוּן יֹוִמין ֲעַלּה ֲאֵרי ִאׁשְ

ר יְנֵַהג גֹּוִים ֲאׁשֶ ר ּבַ ם ְמֵתי ִמְסּפָ ַאְרּתֶ ים ְוִנׁשְ ַֽעּמִ  {כז} ְוֵהִפיץ יְהָֹוה ֶאְתֶכם ּבָ
גֹּוִים ר ּבַ ם ְמֵתי ִמְסּפָ ַאְרּתֶ ים ְוִנׁשְ ַֽעּמִ ה : ְוֵהִפיץ יְהָֹוה ֶאְתֶכם ּבָ ּֽמָ  יְהָֹוה ֶאְתֶכם ׁשָ

ֲארוּן ַעם ְדִמנְָין ּתָ ַעְמַמָיא ְוִתׁשְ ה:  ִויַבַדר יְָי ָיְתכֹון ּבְ ּֽמָ ר יְנֵַהג יְהָֹוה ֶאְתֶכם ׁשָ  ֲאׁשֶ
ַעְמַמָיא ִדי יְַדּבַר יְָי ָיְתכֹון ְלַתָמן:  ּבְ

ר לֹֽא ִיְראוּן ְולֹא ה יְֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאׁשֶ ם ֱאלִֹהים ַמֲֽעׂשֵ ם ׁשָ  {כח} ַוֲֽעַבְדּתֶ
ה יְֵדי ָאָדם ֵעץ ם ֱאלִֹהים ַמֲֽעׂשֵ ם ׁשָ ְמעוּן ְולֹא יֹֽאְכלוּן ְולֹא יְִריֻחֽן : ַוֲֽעַבְדּתֶ  ִיׁשְ
ָמן ְמעוּן ְולֹא יֹֽאְכלוּן ְולֹא יְִריֻחֽן:  ְוִתְפְלחוּן ּתַ ר לֹֽא ִיְראוּן ְולֹא ִיׁשְ  ָוֶאֶבן ֲאׁשֶ

ְמִעין א ָאָעא ְוַאְבָנא ִדי ָלא ֶיֱחזוּן ְוָלא ׁשָ ֵחי ַטֲעָוָתא עַֹבד יְֵדי ֱאָנׁשָ  ְלַעְמַמָיא ָפּלְ
 ְוָלא ָאְכִלין ְוָלא ְמִריִחין:

ָכל ְלָבְֽבׇך וְּבָכל נּוּ ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ם ֶאת יְהָֹוה ֱאלֶֹהיׇך וָּמָצאָת ּכִ ָ ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ  {כט} וִּבּקַ
ָכל ְלָבְֽבׇך וְּבָכל נּוּ ּבְ י ִתְדְרׁשֶ ם ֶאת יְהָֹוה ֱאלֶֹהיׇך וָּמָצאָת ּכִ ָ ם ִמׁשּ ּתֶ ׁשְ ֽךׇ :וִּבּקַ  נְַפׁשֶ
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ּכָח ֲאֵרי ִתְבֵעי ִמן ֳקָדמֹוִהי א ַדיָי ֱאָלָהךְ ְוִתׁשְ ָמן ָית ַדֲחְלּתָ ׇֽך:  ְוִתְתּבְעוּן ִמּתַ  נְַפׁשֶ
ךְ : ךְ וְּבָכל נְַפׁשָ ָכל ִלּבָ  ּבְ

ְבּתָ ַעד יְהָֹוה ִָּמים ְוׁשַ ַאֲֽחִרית ַהי ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ צַּר ְלׇך וְּמָצאוׇּך ּכֹל ַהדְּ  {ל} ּבַ
ִָּמים ַאֲֽחִרית ַהי ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ צַּר ְלׇך וְּמָצאוׇּך ּכֹל ַהדְּ קֹלֽוֹ : ּבַ ַֽמְעּתָ ּבְ  ֱאלֶֹהיׇך ְוׁשָ

ְתָגַמָיא ּכְֻחָנךְ ּכֹל ּפִ ַֽמְעּתָ ּבְקֹלֹֽו:  ּכַד ֵייעֹוק ָלךְ ְויַׁשְ ְבּתָ ַעד יְהָֹוה ֱאלֶֹהיׇך ְוׁשָ  ְוׁשַ
ל ְלֵמיְמֵרהּ : א ַדיְָי ֱאָלָהךְ וְּתַקּבֵ  ָהִאֵלין ּבְסֹוף יֹוַמָיא וְּתתוּב ְלַדַחְלּתָ

Neviim (Yirmiyahou, chapitre 9) 

ם֙ ֤י ֻכּלָ ֑ם ּכִ ֔י ְוֵאְלָכ֖ה ֵמִֽאּתָ ֗ר ְמלֹון֙ אְֹֽרִח֔ים ְוֶאֶֽעְזָבה֙ ֶאת-ַעּמִ ְדּבָ נִֵ֣ני ַבּמִ  {א} ִמֽי-ִיּתְ
ּבֹוק ַתת ָעַדי אֹוְרַחן ְוֶאׁשְ ית ַמּבָ ָרא ּבֵ ַמְדּבְ ִנינִַני ּבְ  ְמנֲָ֣אִפ֔ים ֲעֶצֶ֖רת ּבְֹגִדֽים : ִמי ִיּתְ

ְקִרין : א ְדַעִמי ֶוֱאַהךְ ִמְלַוְתהֹון ֲאֵרי כוְּלהֹון ַזָנִאין ִסיַעת ׁשִ ּתָ   יַת ּכְִנׁשְ

י֩ ֵמָרָע֨ה ְָּבר֣וּ ָבָאֶ֑רץ ּכִ ֶ֔קר ְולֹ֥א ֶלֱאמוּנָ֖ה ג ֣ם ׁשֶ ּתָ  {ב} ַוֽיְַּדְרכ֤וּ ֶאת-ְלׁשֹונָם֙ ַקׁשְ
ַקר נְהֹון ִפְתָגֵמי ׁשְ  ֶאל-ָרָע֧ה | ָיָצ֛אוּ ְואִֹת֥י לֹֽא-ָיָד֖עוּ נְֻאם-יְהָוֽה :  ְוַאִליפוּ יַת ִליׁשַ

א ּתָ יׁשְ ִקיפוּ ְבַאְרָעא ֲאֵרי ִמּבִ א נְִכיָלא ְוָלא ְלֵהיָמנוָּתא ּתַ ּתָ  ָדַמן ִאינוּן ּכְַקׁשְ
י ָלא ֲאִליפוּ ֲאַמר יְָי: א נְָפקוּ וֵּמיַדע ְדַחְלּתִ ּתָ   ְלִביׁשְ

֤י ָכל-ָאח֙ ָעקֹ֣וב יְַעקֹ֔ב ְבָט֑חוּ ּכִ ֵמ֔רוּ ְוַעל-ּכָל-ָא֖ח ַאל-ּתִ ָ  {ג} ִא֤יׁש ֵמֵרֵע֙הוּ֙ ִהׁשּ
ְמרוּ ְוַעל ּכָל ֲאָחא ָלא ִתְתַרֲחצוּן ֲאֵרי  ְוָכל-ֵרַ֖ע ָרִכ֥יל יֲַהלֹֽךְ : ְגַבר ֵמַחְבֵריּה ִאְסּתַ

נְִכילוּ ְמַהֵלךְ:   ָכל ֲאָחא ִמְכַמן ָכֵמן ְוָכל ָרִחים ּבִ

ֶ֖קר ַהֲעֵו֥ה ר-ׁשֶ ּבֶ ד֧וּ ְלׁשֹונָ֛ם דַּ ֑רוּ ִלּמְ ֵרֵע֙הוּ֙ יְָהֵתּ֔לוּ ֶוֱאֶמ֖ת לֹ֣א יְַדּבֵ  {ד} ְוִא֤יׁש ּבְ
ְתָגֵמי נְהֹון ּפִ ָטא ָלא ְמַמְלִלין ֲאִליפוּ ִליׁשָ ְקִרין ְוקוּׁשְ ַחְבֵריּה ְמׁשַ  ִנְלאֽוּ:  וְּגַבר ּבְ

ַקר ִאיַטְפׁשוּ ְטעֹו:   ׁשְ

ֵבית ִמְרָמ֛ה ֵמֲאנ֥וּ ַדַֽעת-אֹוִת֖י נְֻאם-יְהָוֽה : ָיְתִבין ּבְ תֹ֣וךְ ִמְרָמ֑ה ּבְ ׇך֖ ּבְ ְבּתְ  {ה} ׁשִ
י ֲאַמר יְָי:  (ס) נְִכילוּ ְמָסְרִבין ְלֵמיַדע ְדַחְלּתִ ַען ַעל ַעְוָיְתהֹון ּבִ ּתָ הֹון וִּמׁשְ ּתְ   ּכְִנׁשְ

נֵ֖י ֔ה ִמּפְ ֽי-ֵא֣יךְ ֶאֱעׂשֶ ֑ים ּכִ  {ו} ָלֵכ֗ן ּכֹ֤ה ָאַמר֙ יְהָו֣ה ְצָבאֹ֔ות ִהנְִנ֥י צֹוְרָפ֖ם וְּבַחנְּתִ
ְדנַן ֲאַמר יְָי ְצָבאֹות ָהא ֲאָנא ַמיְִתי ֲעֵליהֹון ָעָקא ְוָצֵריף ְלהֹון ֵכן ּכִ ֽי : ּבְ ת-ַעּמִ  ּבַ

א ְדָעִמי: ּתָ יד ִמן ֳקָדם חֹוֵבי ּכְִנׁשְ  וָּבַתר ְלהֹון ֲאֵרי ֵאיְכֵדין ַאְעּבֵ
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Ketouvim (Eikha, chapitre 1) 

ָרִתי ִתי ַבגֹּוִים ׂשָ ִתי ָעם ָהיְָתה ּכְַאְלָמָנה ַרּבָ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ  {א} ֵאיָכה ָיׁשְ
ַָּזר ַעל א ֵאיְכֵדין ִיְתג ָּא ְוַכֲהָנא ַרּבָ ִדינֹות ָהיְָתה ָלַמס: (ס)  ָאַמר ִיְרְמָיהוּ נְִבי ּמְ  ּבַ

ֵויהֹון ֵאיָכה ֵהיְכָמא ד ִעּלַ ֵתירוִּכין וְּלִמְסּפֵ ָהא ְלִאְתָדָנא ּבְ ֵלם ְוַעל ַעּמָ  יְרוּׁשְ
יד ָמֵרי ַעְלָמא ֲעַלֵויהֹון ינְָתא ְדֵעֶדן ְוַאְסּפִ ִּ  ְדִאְתְדנוּ ָאָדם ְוַחָוה ְדִאיְתְרכוּ ִמג
י ְבַגָוָהא דוּד דִּ ּתְ ת ִדיָנא ְוֵכן ֲאָמַרת ַעל ְסִגיאוּת חֹוָבָאה ִאׁשְ  ֵאיָכה ֲענַת ִמדַּ

י ִבְלחֹוֵדיּה ׁש ְסִגירוּ ַעל ּבְסֵריּה דִּ ְגַבר ְדַמְכּתַ ֵהי ָיְתָבה ִבְלחֹוָדָהא ּכִ  וְּבִגין ּכֵן ּתְ
יִאין ִאְתרֹוִקינַת ִמנְהֹון ַוֲהָות ִּ ִמין ַסג א ֲהָות ַמְלָיא אֹוְכלֹוִסין ְוַעּמְ  ָיֵתיב ְוַקְרּתָ

ָּא ַוֲהוֹו ַמְסִקין ָלּה ָּא ְבַאַפְרַכי יַטי ּלִ ָּא ְוׁשַ  ַדְמָיא ְכַאְרְמָלא ְוִדי ִמְתַרְבְרָבא ְבַעְמַמי
ַתר ְדָנא: ָּא ְלהֹון ּבָ ן ּכְַרג יָכא וְּלִמּתַ ין ַהְדַרת ְלֶמֱהֵוי ַמּכִ  ִמּסִ

יְָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה ֵאין ָלּה ְמנֵַחם ִמּכָל אֲֹהֶביָה ּכָל ּלַ כֹו ִתְבּכֶה ּבַ  {ב} ּבָ
ָלא ָית ין ְלַאּלָ ָּא ִאְזַגדִּ ה נְִבי ַלח מׁשֶ ְגדוּ ָבּה ָהיוּ ָלּה ְלאֹיְִבים: (ס)  ּכַד ׁשָ  ֵרֶעיָה ּבָ

ע ׁשַ ָרֵאל ְוַהִהיא ֵליְלָיא ּתְ יׁש ַעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ יקוּ ׁשוּם ּבִ ָּא ְוַאּפִ י  ַאְרָעא ְוָתבוּ ִאְזַגדַּ
א ָהָדא יׁשָ ׂשֹוָרָתא ּבִ ָרֵאל יַת ּבְ ית ִיׂשְ א ּבֵ ָמעוּ ַעּמָ ָאב ֲהָוה ְוַכד ׁשְ  יֹוִמין ּבְ

ֵליְלָיא ַההוּא ִמן א ָית ָקֵליהֹון וְּבכוּ ּבְ ָרֵאל נְָטלוּ ַעּמָ רוּ ַעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ׂשְ  ְדִאְתּבַ
ן ֵליְלָיא ָהָדא ְלָדֵריהֹון ַעל חוְּרּבַ ָכן ּבְ ֵקיף רוְּגָזא ַדיָי ְבהֹון וְּגַזר ְלֶמֱהֵוי ּבָ  יַד ּתְ

א ְלֶמֱהֵוי ָחֵריָבא נְבוָּאה ְלִיְרְמָיהוּ ּכֲַהָנא ַרּבָ ר ּבִ א וְּכדֹו ִאְתַאּמַ ית מוְּקְדׁשָ  ּבֵ
א. ִמן יַד ָעאל ְתיוְּבּתָ יָעא ִאין ָלא ַתיְִבין ּבִ ַּר ַרׁשִּ ֵלם ַעל יְדֹוי ִדנְבוַּכְדנֶצ  יְרוּׁשְ

ַּר ֵכן ָעאל נְבוַּכְדנֶצ ָלא ְבֵמיְמֵריּה ּבְ ָרֵאל ְוָסִריבוּ ְלַקּבָ ית ִיׂשְ א ּבֵ  ְואֹוַכח ָית ַעּמָ
יַרָחא ע יֹוִמין ּבְ נוָּרא ִבְתׁשַ א אֹוִקיד ּבְ ֵלם וֵּבית ַמְקְדׁשָ יָעא ְוָצָרא ָית יְרוּׁשְ  ַרׁשִּ

יג ַעל ֵליְסָתָהא ְוֵלית ָרֵאל ּבְכוָּתא ְוִדְמָעָהא ַזּלֵ א ְדִיׂשְ ּתָ ִכיָהא ּכְִנׁשְ  ְדָאב וֵּביּה ּבְ
ְתֵריהֹון א ְלֵמיַזל ּבַ י ְרִחְמּתָ ָהא ִמן ּכָל ַטֲעָוָתא דִּ נְחוִּמין ַעל ִלּבָ יל ּתַ י יְַמּלֵ  דִּ

יכוּ ְלֶמֱהֵוי ָלּה ְלַבֲעֵלי ְדָבִבין: יעוּ ָבּה ִאְתַהּפִ  וְּבִגין ּכֵן ּכָל ַחְבָרָהא ַאְרׁשִ

ָבה ַבגֹּוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ּכָל ְָּלָתה יְהוָּדה ֵמעִֹני וֵּמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיׁשְ   {ג} ג
ָגלוָּתא ַעל ַדֲהוֹו ית יְהוָּדה ּבְ ָצִרים: (ס)  ִאיִזילוּ ּבֵ ין ַהּמְ יגוָּה ּבֵ  רְֹדֶפיָה ִהׂשִּ
נֵי ין יְַתִמין ְוַאְרְמָלן ְוַעל ְסִגיאוּת ּפוְּלָחָנא ַדֲהוֹו ְמַפְלִחין ּבֲַאחוּהֹון ּבְ ִּ  ְמַענ

ְַּרֲעיַת נוּ ְלהֹון ְוָלא ָקרוּ ֵחירוָּתה ְלַעְבֵדיהֹון ְוַאְמַהתהֹון ַדֲהוֹו ִמז ָרֵאל ְדִאְזַדּבְ  ִיׂשְ
א ְדֵבית יְהוָּדה ָיְתָבא ּתָ ָּא וְּכִנׁשְ יַד ַעְמַמי ָרֵאל וְּבִגין ּכֵן ַאף ִאנּוּן ִאְתְמָסרוּ ּבְ  ִיׂשְ
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ידוּ ָיָתה ְוָכל ַדֲהָוה ְעּבִ ָיא ְדׁשַ ּכָחוּ נְָיָחא ִמּפוְּלָחָנא ַקׁשְ ָּא ְוָלא ַאׁשְ גֹו ַעְמַמי  ּבְ
ָּא ְוָאִעיקוּ ָלּה: חוַּמי ין ּתְ יקוּ ָיָתּה ּכַד ִהיא ִמְתַחּבְָאה ּבֵ   ָרִדיף ָיָתּה ַאְדּבִ

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין ּכֲֹהנֶיָה נֱֶאָנִחים ֵאי מֹוֵעד ּכָל ׁשְ ִלי ּבָ ְרֵכי ִציֹּון ֲאֵבלֹות ִמּבְ  {ד} דַּ
ּ נְָיא ְסִריבו ֵלם ִמְתּבַ  ּבְתוּלֶֹתיָה נּוּגֹות ְוִהיא ַמר ָלּה: (ס)  ּכָל ְזַמן ַדֲהָוה יְרוּׁשְ

א ְוַעל חֹוֵביהֹון ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֵלם ְלִאְתֲחָזָאה ֳקָדם יְָי ּתְ ָרֵאל ְלִמיַסק ִלירוּׁשְ  ִיׂשְ
ּה ִביֵלי ִציֹּון ֲאֵביָלן ִמְדֵלית ָעֵאיל ּבָ ֵלם ְוִאְתֲעִבידוּ ׁשְ ָרֵאל ִאיְצְטִדיַאת יְרוּׁשְ  ְדִיׂשְ

ָּא נַי י ְבִטילוּ קוְּרּבְ ְרָעָהא ַצְדָיין ְוַכֲהָנָהא ָאנְִחין ַעל דִּ ָּא ָכל ּתַ ְזַמן מֹוֲעַדי  ּבִ
ָאב וְּביֹוָמא ר יֹוִמין ּבְ א ֲעׂשַ ְסקוּ ְלֵמיּפַק ְבַחְמׁשָ י ּפָ  ּבְתוְּלָתָהא ַסְפָדן ַעל דִּ

ִחינוִּגין ַאף ִאיִהי ְמִריר ֵרי ְלִחינְָגא ּבְ ִתׁשְ י הוּא ְבַעְסָרא יֹוִמין ּבְ ָּא דִּ  ְדִכּפוַּרי
א ַלֲחָדא:  ִלּבָ

ּ ֶעיָה עֹוָלֶליָה ָהְלכו ׁשָ י יְהָוה הֹוָגּה ַעל רֹב ּפְ לוּ ּכִ  {ה} ָהיוּ ָצֶריָה ְלרֹאׁש אֹיְֶביָה ׁשָ
ּ ין וַּבֲעֵלי ְדָבָבָהא ֲהוו ָּן ֲעָלָהא ְלֵריׁשִ ִבי ִלְפנֵי ָצר: (ס)  ֲהווּ ְמִעיָקָהא ִמְתַמנ  ׁשְ

ְבָיָתא ׁשִ יַאת ְמרֹוָדָהא ַרְבָיָהא ָאְזלוּ ּבְ ִּ ַבר ָיָתּה ַעל ַסג ְלָוה ֲארוּם יְָי ּתְ ׁשַ  יְַתִבין ּבְ
  ֳקָדם ְמִעיָקָהא:

ִָּלים לֹא ָמְצאוּ ִמְרֶעה ֶריָה ּכְַאי ֵֵּצא (מן) (בת) ִמּבַת ִציֹּון ּכָל ֲהָדָרּה ָהיוּ ׂשָ  {ו} ַוי
א ְדִציֹּון ּכָל ִזיָוָהא ֲהווּ ַרְבְרָבָנָהא ּתָ ְֵּלכוּ ְבלֹא כַֹח ִלְפנֵי רֹוֵדף:  וּנְַפק ִמן ּכְִנׁשְ  ַוי

ּכָחוּ ֲאַתר ָרא ְוָלא ַאׁשְ ָּא ְבַמְדּבְ ַָּלי ֲחַרן ַעל ֵמיְכָלא ֵהיְכָמא ִדְמַסֲחַרן ַאי  ִמְסּתַ
ְזָבא ּתֵ ר ְלִמְרֵעהֹון ַוֲאָזלוּ ְבָתׁשוּת ּכָֹחא ְוָלא ֲהָוה ְלהֹון ֵחיָלא ְלֶמֱערֹוק ְלִאׁשְ ׁשַ  ּכָ

  ֳקָדם ָרֵדף:

Michna (Moèd Katan, chapitre 3) 

ְבָיה, ְוַהיֹּוֵצא ית ַהׁשִּ ָּם, וִּמּבֵ ִדינַת ַהי א ִמּמְ ּמֹוֵעד: ַהּבָ ִחין ּבַ  משנה א ְוֵאּלוּ ְמַגּלְ
ר, ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ִּ נ ירוּ לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ נֻדֶּ ית ָהֲאסוִּרין, ְוַהּמְ  ִמּבֵ

צָֹרע, ְוָהעֹוֶלה ְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו [נ"א: ְוַהּמְ צָֹרע ָהעֹוֶלה ִמּטֻ ִָּזיר, ְוַהּמְ  ְוַהנ
ְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו]:  ִמּטֻ

ְבָיה, ְוַהיֹּוֵצא ית ַהׁשִּ ָּם, וִּמּבֵ ִדינַת ַהי א ִמּמְ ּמֹוֵעד: ַהּבָ ִסין ּבַ  משנה ב ְוֵאּלוּ ְמַכּבְ
ר, ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ִּ נ ירוּ לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ נֻדֶּ ית ָהֲאסוִּרים, ְוַהּמְ  ִמּבֵ

ָפג, ָפִרים], וִּמְטּפְחֹות ַהּסְ ִרים [נ"א: ַהּסְ ּפָ ַָּדִים, וִּמְטּפְחֹות ַהּסַ  ִמְטּפְחֹות ַהי
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ּ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי ֵאּלו בֹות ְוַהִנדֹּות ְוַהיֹּוְלדֹות, ְוָכל ָהעֹוִלין ִמּטֻ ָּ ִבין ְוַהז ָּ  ַהז
ָאר ּכָל ָאָדם ֲאסוִּרין: ִרין. וּׁשְ  ֻמּתָ

ָנה יְִתיִקי, ַמּתָ ין ְוׁשֹוָבִרין, דַּ ּטִ ִּ ים, ג י ָנׁשִ ּמֹוֵעד: ִקדּוּׁשֵ  משנה ג ְוֵאּלוּ ּכֹוְתִבין ּבַ
ָטֵרי ָטֵרי ֲחִליָצה וֵּמאוִּנים, וּׁשְ ְּרֹות ָמזֹון, ׁשְ ְּרֹות ׁשוּם ְוִאג  ְפרֹוְזּבוִּלין, ִאג

ל ְרׁשוּת: ְּרֹות ׁשֶ ין, ְוִאג ית דִּ רוִּרין, וְּגֵזרֹות ּבֵ  ּבֵ

ֵאין לֹו ַמה ּמֹוֵעד; ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו, אֹו ׁשֶ ָטֵרי חֹוב ּבַ  משנה ד ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ּמֹוֵעד; ְוֵאין ין וְּמזוּזֹות, ּבַ ִפּלִ  יֹּאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים ּתְ

י יְהוָּדה אֹוֵמר: ֵסֶפר ֶעְזָרא [ס"א: ָהֲעָזָרה]. ַרּבִ יִהין אֹות ַאַחת, ֲאִפּלוּ ּבְ ִּ  ַמג
ֵכֶלת ְלִציִצית: ין וְּמזוּזֹות ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל יְֵרכֹו ּתְ ִפּלִ  ּכֹוֵתב ָאָדם ּתְ

ְבָעה. ְֵּזַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמנּוּ ג ה ָיִמים קֶֹדם ָלֶרֶגל, ּבָ לֹׁשָ  משנה ה ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ
ת עֹוָלה, ְוֵאיָנּה ּבָ ָאְמרוּ: ׁשַ נֵי ׁשֶ ים. ִמּפְ לֹׁשִ ְֵּזַרת ׁשְ ְטָלה ֵהיֶמנּוּ ג מֹוָנה, ּבָ  ׁשְ

 ַמְפֶסֶקת; ְרָגִלים ַמְפִסיִקין, ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ְַּמִליֵאל ן ג ת. ַרּבָ ּבָ ׁש, ֲעֶצֶרת ּכְׁשַ ְקדָּ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמׁשּ  משנה ו ַרּבִ
ְרָגִלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, לֹא ּכְִדְבֵרי ֶזה ּפוִּרים, ּכִ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ  אֹוֵמר: רֹאׁש ַהׁשּ

ת: ּבָ ּפוִּרים, ּכְׁשַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים; רֹאׁש ַהׁשּ א ֲעֶצֶרת, ּכִ  ְולֹא ּכְִדְבֵרי ֶזה: ֶאּלָ

ל ֵמת. ֵאין א ְקרֹוָביו ׁשֶ  משנה ז ֵאין קֹוְרִעין, ְולֹא חֹוְלִצין, ְוֵאין ַמְבִרין, ֶאּלָ
ַטְבָלא ְולֹא ה ְזקוָּפה. ְוֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית ָהָאֵבל, לֹא ּבְ א ַעל ִמּטָ  ַמְבִרין ֶאּלָ

ּמֹוֵעד; ְרּכַת ֲאֵבִלים ּבַ ים. ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ ַסּלִ א ּבְ ָקנֹון, ֶאּלָ  ִאְסקוְּטָלא ְולֹא ּבְ
ים: וָּרה וְּמנֲַחִמין, וּפֹוְטִרין ֶאת ָהַרּבִ ׁשּ  ֲאָבל עֹוְמִדין ּבַ

ל ד; ְולֹא ׁשֶ יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ִּ ּלֹא ְלַהְרג ְרחֹוב, ׁשֶ ה ּבָ ּטָ יִחין ֶאת ַהּמִ ִּ  משנה ח ֵאין ַמנ
י ּמֹוֵעד ְמַענֹּות, ֲאָבל לֹא ְמַטּפְחֹות. ַרּבִ ים ּבַ נֵי ַהּכָבֹוד. ָנׁשִ ים  עֹוָלם, ִמּפְ  ָנׁשִ

ה, ְמַטּפְחֹות: ּטָ מוּכֹות ַלּמִ ָמֵעאל אֹוֵמר: ַהּסְ  ִיׁשְ

ֶזה וָּבֶזה לֹא ֲחנֻּכָה וְּבפוִּרים, ְמַענֹּות וְּמַטּפְחֹות; ּבָ ים, ּבַ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ  משנה ט ּבְ
ֶזה וָּבֶזה, ֲאָבל לֹא  ְמקֹונְנֹות. [נוסח הדפוסים: ְמַענֹּות וְּמַטּפְחֹות ּבָ

ן עֹונֹות ּלָ ּכֻ ת, לֹא ְמַענֹּות ְולֹא ְמַטּפְחֹות. ֵאיֶזהוּ ִענּוּי? ׁשֶ  ְמקֹונְנֹות.] ִנְקּבַר ַהּמֵ
נֱֶּאַמר (ירמיה ט): ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶרת ְוֻכּלָ ַאַחת ְמַדּבֶ  ּכְַאַחת; ִקיָנה, ׁשֶ

ה ְרעוָּתּה ִקיָנה". ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הוּא אֹוֵמר ָ ְדָנה ְבנֹוֵתיֶכם נִֶהי, ְוִאׁשּ  "ְוַלּמֵ
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ִנים" ְמָעה ֵמַעל ּכָל ּפָ ֶות ְלנֶַצח, וָּמָחה יֲָי ֱאלִֹהים דִּ ע ַהּמָ ּלַ  (ישעיה כה): "ּבִ
 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) 

ַּן ֵעֶדן. ֶדם ַלג ּכֵן ִמּקֶ ַתח ַויְָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַויַּׁשְ ינַס ּפָ י ָהְרּכִ ָבה ָבָדד, ַרּבִ  ֵאיָכה ָיׁשְ
ֵתירוִּכין, ְרַכת ּבְ ִאְתּתָ א, דְּ ׁשָ י ַמְקדְּ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ָרֵאל. ּבְ א ּכְנֶֶסת ִיׂשְ  ַויְָגֶרׁש ֶאת, דָּ

ְרְסָייא ְדַמְלּכָא ָנְפַלת. ּלוִּחין, ּכָ ׁשִ ָלַחת ּבְ ּתְ ִאׁשְ   דְּ

ָנְפַלת. ָהָאָדם, ַההוּא ָרַכת, ַווי דְּ ִאְתּתְ ְרְסָייא ְדַמְלּכָא. ַווי דְּ א ּכָ  ַויְָגֶרׁש ֶאת, דָּ
מוּת ּכְַמְרֵאה ָאָדם כו'. א דְּ ּסֵ מוּת ַהּכִ יּה ְוַעל דְּ ְכִתיב ּבֵ יט ַעל ּכוְּרְסָייא, דִּ ּלֵ ׁשַ  דְּ

א. ְרְסָייא, ָנַפל ּכֹּלָ   ָנְפַלת ּכָ
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ִהיּפוָּכא. ֵרי ִייׁשוָּבא ָאֳחָרא, ּבְ ּכֵין ְוַאׁשְ ֵכן, ַההוּא ְדָתֵריךְ ְלָדא, ַאׁשְ  ַויַּׁשְ
ָאה ְלֵעיָלא, ְוַאְזִעיר א, ָסֵליק ְלָכבֹוד ִעיּלָ ׁשָ י ַמְקדְּ ִאְתְחֵריב ּבֵ ֲעָתא דְּ ׁשַ  ּבְ

ַרׁש. ֲהַוות. ְוכוְּרְסָייא ָנֵטיל ִמנֵּיּה ְוִאְתּפְ יֹוְקנֵיּה ִמּכְָמה דַּ   דְּ

ָאה. ַרׁש ֵמַההוּא ּכָבֹוד ִעיּלָ א, ְוִאְתּפְ ַּן ֵעֶדן ִעם ּכְרוִּבים ְלַתּתָ ֵרי ְלג  ִכְבָיכֹול ַאׁשְ
ַאב נוֵּתיּה, ְלִמיַטר וְּלִמיׁשְ ַרּבָ א דְּ ֵרי ְלַהִהיא ַלַהט ַהֶחֶרב, ְלֵמיַקם ּבְדוְּכּתָ  ְוַאׁשְ

ים. ִּ ִאנְִגיד ֵמֵעץ ַהַחי יר, ַההוּא אֹוַרח דְּ   וְּלַמְסּתִ

י ִיְמלֹוךְ כו' ַחת ֶעֶבד ּכִ לֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ כו' ּתַ ַחת ׁשָ לֹמֹה ַמְלּכָא ָצַווח ְוָאַמר ּתַ  וּׁשְ
ָבה ָבָדד, ַמאי ּה ְלַבר. ֵאיָכה ָיׁשְ ְִּביְרּתָ ְפָחה ְלגֹו, ג ּה. ׁשִ ְִּבְרּתָ י ִתיַרׁש ג ְפָחה ּכִ  ְוׁשִ

בֹו. ֲחנֶה מֹוׁשָ ב ִמחוּץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ   ָבָדד. ּכְָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבָ

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:
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