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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקמט הלכות תשעה באב ושאר תעניות
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

חיים אורח

  תעניות ושאר באב תשעה הלכות

 תקמט סימן
  תמוז

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , תעניתים' ד להתענות

ִבים. א ָעה ְלִהְתַעּנֹות ַחּיָ ִתׁשְ ָאב ּבְ  ז"ּוְבי ּבְ
ַתּמּוז ֵרי' ּוְבג ּבְ ִתׁשְ ָרה ּבְ ֵטֵבת ּוַבֲעׂשָ , ּבְ
ֵני ָבִרים ִמּפְ ֵאְרעוּ  ָהָרִעים ּדְ ֶהם ׁשֶ   :ּבָ

ב ַעל ַאף. ב יב ּגַ ְכּתִ ָרא ּדִ ּקְ ֹחֶדשׁ : ּבַ  ּבַ
ָעה ָהְרִביִעי ִתׁשְ  ָהִעיר ָהְבְקָעה ַלֹחֶדשׁ  ּבְ

ין ֵאין ט ִמְתַעּנִ א ּבוֹ ' ּבְ י ֶאּלָ ֵני, ז"ּבְ  ִמּפְ
ַאף י ַעל ׁשֶ ִראׁשֹוָנה ּפִ ּבָ ט ֻהְבְקָעה ׁשֶ ' ּבְ
יָון, ּבוֹ  ה ּכֵ ִנּיָ ְ ׁשּ ּבַ י ֻהְבְקָעה ׁשֶ , ּבוֹ  ז"ּבְ

נוּ  ּקְ י ְלִהְתַעּנֹות ּתִ ּום ּבוֹ  ז"ּבְ ן ִמׁשּ ֻחְרּבַ  ּדְ
ִית ִני ּבַ   :ָלן ָחִמיר ׁשֵ

 תקנ סימן
, צומות ליתר באב' ט בין שיש הבדל

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 

ִבים ַהּכֹל. א ע ְלִהְתַעּנֹות ַחּיָ  צֹומֹות ַאְרּבַ
לוּ  ֵדר ִלְפֹרץ ְוָאסּור ַהּלָ   :ּגָ

ָאב' ִמט חּוץ, לוּ ַהלָּ  צֹומֹות. ב , ּבְ
ִרים ְרִחיָצה ֻמּתָ ל ּוְנִעיַלת ְוִסיָכה ּבִ  ַהַסְנּדָ

ִמישׁ  ה ְוַתׁשְ ּטָ  ְלַהְפִסיק ָצִריךְ  ְוֵאין, ַהּמִ
ֶהם עֹוד ּבָ   :יֹום ִמּבְ

ל. ג לוּ  צֹומֹות' ד ּכָ  ִלְהיֹות ָחלוּ  ִאם ַהּלָ
ת ּבָ ׁשַ ת ְלַאַחר ִנְדִחין, ּבְ ּבָ ַ   :ַהׁשּ

ת. ד ּבָ ׁשַ ִליחַ  ַמְכִריז ַלּצֹום ֹקֶדם ּבְ  ׁשְ
ָאב' ִמט חּוץ, ַהּצֹום ִצּבּור פֹור ְוצֹום ּבְ  ּכְ
יהוּ  ָעָליו ף"ָאכַ : ְוִסיָמָנךְ  ּפּוִרים ְוצֹום   :ּפִ

 תקנא סימן
 להיות באב' ט שחל שבוע דין

  ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , בתוכה

ְכַנס. א ּנִ ֶ ְמָחה ְמַמֲעִטין ָאב ִמׁשּ ׂשִ  רּובַ . ּבְ
ָרֵאל ִאית ִיׂשְ יָנא ֵליהּ  ּדְ ֲהֵדי ּדִ , ם"ַעּכוּ  ּבַ

יט ּמִ ּתַ יהּ  ִלׁשְ ִריעַ  ִמּנֵ ֵליהּ  ּדְ   :ַמּזָ

ֲעִנית ַעד ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ . ב  ְמַמֲעִטים ַהּתַ
א ָ ַמׁשּ ן ּבְ ל ּוְבִבְנָין ּוַמּתָ ְמָחה ׁשֶ גֹון, ׂשִ  ּכְ
ית ְנָין אוֹ  ִלְבנוֹ  ַחְתנּות ּבֵ ל ּבִ  ִצּיּור ׁשֶ
ל ּוִבְנִטיָעה, ּורְוִכיּ  ְמָחה ׁשֶ גֹון, ׂשִ  ּכְ
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 י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ל ַאּבּוְרְנֵקי ּנֹוְטִעים ְמָלִכים ׁשֶ  ְלֵצל ׁשֶ
ִצּלוֹ  ְלִהְסּתֹוֵפף  ּוִמיֵני ֲהַדס ִמיֵני אוֹ  ּבְ
ְתלוֹ  ָהָיה ְוִאם. ֹאָהִלים , ִלּפֹל נֹוֶטה ּכָ

י ַעל ַאף הּוא ּפִ ל ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ר ׂשִ  ֻמּתָ
ִאים ְוֵאין. ִלְבנֹות יםנָ  נֹוׂשְ ין ְוֵאין ׁשִ  עֹוׂשִ
ת ֹלא ֵלָאֵרס ֲאָבל, ֵארּוִסין ְסֻעּדַ ה ּבְ  ְסֻעּדָ
ר ט ַוֲאִפּלוּ , ֻמּתָ ָאב' ּבְ ר ַעְצמוֹ  ּבְ  ֻמּתָ

ּלֹא, ֵליָאֵרס ֶמּנוּ  ׁשֶ   :ַאֵחר ְיַקּדְ

בּועַ . ג ָחל ׁשָ ָעה ּבוֹ  ׁשֶ ׁשְ ָאב ּתִ  ֲאסּוִרים, ּבְ
ר ס ְלַסּפֵ  ְלָלְבׁשוֹ  הרֹוצֶ  ֵאינוֹ  ֲאִפּלוּ , ּוְלַכּבֵ
ה א ַעּתָ יחוֹ  ֶאּלָ ָאב' ט ְלַאַחר ְלַהּנִ , ּבְ

א לוֹ  ֵאין ַוֲאִפּלוּ  . ָאסּור, ֶאָחד ָחלּוק ֶאּלָ
ִסים ְוֵכן ין, ִמּקֶֹדם ַהְמֻכּבָ ין ִלְלּבֹשׁ  ּבֵ  ּבֵ

יעַ  ֶהם ְלַהּצִ ה ּבָ ּטָ חֹות ַוֲאִפּלוּ . ַהּמִ  ִמְטּפְ
ַדִים ְלָחן ַהּיָ ֻ נוּ שֶׁ  ְוִכּבּוס. ָאסּור, ְוַהׁשּ , ּלָ
ר הּוץ ֲאָבל. ֻמּתָ נוּ  ּגִ ּלָ  ּוְכֵלי. ָאסּור, ׁשֶ
ן ּתָ ׁשְ ֶהם ֵאין, ּפִ ּום ּבָ הּוץ ִמׁשּ  ֵהם ַוֲהֵרי ּגִ
ִכּבּוס נוּ  ּכְ ּלָ ר, ׁשֶ י ְוָהֵני. ּוֻמּתָ  ְלָגֲהָצן ִמּלֵ

יָחן ָעה ַאַחר ַעד ּוְלַהּנִ ׁשְ ָאב ּתִ  ֲאָבל, ּבְ
ן ָאסּור בּועַ  ְלָלְבׁשָ ׁשָ  ֶלֱאֹסר ֲהגוּ ְונָ . ֶזה ּבְ
ֵלי ֲאִפּלוּ  ן ּכְ ּתָ ׁשְ ִכּבּוס ַוֲאִפּלוּ , ּפִ נוּ  ּבְ ּלָ , ׁשֶ
ין ין ִלְלּבֹשׁ  ּבֵ ס ּבֵ יחַ  ְלַכּבֵ  ְוֵאין. ּוְלַהּנִ

ָבר ְלָהֵקל ּדָ יָון, ּבַ ֲהגוּ  ּכֵ ּנָ ן ְוָכל, ׁשֶ ּכֵ  ׁשֶ
ר ֶאְפׁשָ יָנא ּדְ ִמּדִ ֲהֵרי, ָאסּור ָנֵמי ּדְ  ֵישׁ  ׁשֶ

ַתב ִמי ּכָ ִכּבוּ  ׁשֶ נוּ  סּדְ ּלָ ל ָקֵרי ׁשֶ ֵני ְלׁשֶ  ּבְ
ֶבל ֵאין ּבָ ִנים ׁשֶ  ְלִפי, ָיֶפה ִמְתַלּבְ

יֵמיֶהם ּמֵ ֵאינוֹ  ֲעכּוִרים ֵהם ׁשֶ  ֶאֶרץ ׁשֶ
ֶאֶרץ ּוְגָבעֹות ָהִרים ָרֵאל ּכְ  ְוִכּבּוס, ִיׂשְ
ל ָאר ׁשֶ ר ֲאָרצֹות ׁשְ הּוא ֶאְפׁשָ ִכּבּוס ׁשֶ  ּכְ
ל ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ  ִמי ֵישׁ  ְועֹוד. ְוָאסּור ִיׂשְ

ֵרשׁ  ּפֵ ִגהּוץ ׁשֶ  ֶנֶתר אוֹ  ְוֵאֶפר ַמִים ַהְינוּ  ּדְ
ַמִים ַהְינוּ  ְוִכּבּוס, ּובֹוִרית ַמן, ְלַבד ּבְ  ּוַבּזְ

ה ִסים ֵאין ַהּזֶ ַמִים ְמַכּבְ  ְוִנְמָצא ְלַבד ּבְ
ל ּכָ ּבּוס ׁשֶ ל ּכִ ה ְזַמן ׁשֶ הּוץ ָהֵוי ַהּזֶ , ּגִ

יָנא ְוָאסּור ְכֵלי ֲאִפּלוּ  ִמּדִ ןפִּ  ּבִ ּתָ  ׁשְ
ן   :ִמיָהא ְלָלְבׁשָ

ֲעִנית ְלַאַחר. ד ר ַהּתַ ר ֻמּתָ ס ְלַסּפֵ  ּוְלַכּבֵ
ד ָעה ָחל ְוִאם. ִמּיָ ׁשְ ָאב ּתִ יֹום ּבְ  ִראׁשֹון ּבְ
ת אוֹ  ּבָ ׁשַ ת ְלַאַחר ְוִנְדָחה ּבְ ּבָ ַ ר, ַהׁשּ  ֻמּתָ

י ּתֵ ׁשְ תֹות ּבִ ּבָ ַ ין, ַהׁשּ ּקֶֹדם ּבֵ ֲעִנית ׁשֶ  ַהּתַ
ין ַאֲחָריו ּבֵ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ׁשֶ ֲהגוּ  ׁשֶ ּנָ  ׁשֶ

ל ֶלֱאֹסר בּועַ  ּכָ ָפָניו ׁשָ ּלְ ' ה ִמּיֹום חּוץ, ׁשֶ
  :'ו ְויֹום
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 יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
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ס ְלִעְבִרּיֹות ָאסּור. ה ְגֵדי ְלַכּבֵ  ם"ָהַעּכוּ  ּבִ
בּועַ  ׁשָ   :ֶזה ּבְ

ִלים. ו ים ּכֵ ין, ֲחָדׁשִ ין ְלָבִנים ּבֵ  ּבֵ
ין ְצבּוִעים ל ּבֵ ין ֶצֶמר ׁשֶ ל ּבֵ ןפִּ  ׁשֶ ּתָ , ׁשְ
ת ִלְלּבֹשׁ  ָאסּור ּבָ ׁשַ   ֶזה ּבְ

ָאסּור אֹוְמִרים ֵישׁ . ז ן ׁשֶ ָגִדים ְלַתּקֵ  ּבְ
ים ים ּוִמְנָעִלים ֲחָדׁשִ ת ֲחָדׁשִ ּבָ ׁשַ , ֶזה ּבְ

ֶזה ְלַהְחִמיר ְוֵישׁ    :ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ּבָ

י. ח ְנִהיֵגי ְנׁשֵ ָלא ּדִ י ּדְ ּתֵ  ַעְמָרא ְלִמׁשְ
ָעִייל ׁשֹון ְוהּוא. ָהָגאִמנְ , ָאב ִמּדְ  אוֹ  ִמּלָ
ִתי ׁשְ ֵעֶרב אוֹ  ּבִ   :ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים ֵישׁ . ט ר ֶלֱאֹכל ׁשֶ ׂשָ ּלֹא ּבָ  ְוׁשֶ
ּתֹות ת ַיִין ִלׁשְ ּבָ ׁשַ ּמֹוִסיִפין ְוֵישׁ . זוֹ  ּבְ  ׁשֶ
ֲעִנית ַעד ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ   ְוֵישׁ , ַהּתַ

ּמֹוִסיִפין ַתּמּוז ז"ִמי ׁשֶ   :ּבְ

אוֹ  ִמי ֵישׁ . י ַהּנֹוֲהִגים ֵמרׁשֶ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ר ֶלֱאֹכל ׂשָ ִמים ּבָ ּיָ ִרים ּבַ ְזּכָ ִרים, ַהּנִ  ֻמּתָ

יל ַתְבׁשִ ל ּבְ ֵ ׁשּ ְתּבַ ּנִ ר ּבוֹ  ׁשֶ ׂשָ  ַוֲאסּוִרים, ּבָ
ר ְבׂשַ ר עֹוף ּבִ . ּתֹוֵסס ְוַיִין ָמלּוחַ  ּוָבׂשָ
ר ּתֹות ּוֻמּתָ ָלה ֵיין ִלׁשְ ת ַהְבּדָ  ּוִבְרּכַ
זֹון   :ַהּמָ

ל. יא אֹוֵכל ִמי ּכָ ר ׁשֶ ׂשָ ָמקֹום ּבָ  ּבְ
ּנֹוֲהִגים ֵדר ּפֹוֵרץ, ִאסּור ּבוֹ  ׁשֶ  הּוא ּגָ
ֶכּנוּ    :ָנָחשׁ  ְוִיְנׁשְ

ְסּפֶֹרת. יב בּועַ  ּתִ  ְוֶאָחד ֹראׁשוֹ  ֶאָחד, ֶזה ׁשָ
ל ָער ּכָ ּבוֹ  ׂשֵ   :ָאסּור, ׁשֶ

ל, ּוְבָזָקן. יג ב ּכָ ַעּכֵ ּמְ  ָהֲאִכיָלה ֶאת ׁשֶ
ר   :ֻמּתָ

ר ִלְגדֹוִלים ּורָאס. יד ים ְלַסּפֵ  ִלְקַטּנִ
ס סּוָתם ּוְלַכּבֵ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשְ  ּתִ
ָאב תֹוָכהּ  ִלְהיֹות ּבְ   :ּבְ

ָכפּוהוּ  ִמי. טו ּתְ ל ֲאֵבלּות ׁשֶ ל ֵמת ׁשֶ  ְוׁשֶ
ת ּבָ יד זוֹ  ׁשַ ָערוֹ  ְוִהְכּבִ ַתַער ֵמֵקל, ׂשְ  ּבְ
ַרִים ֹלא ֲאָבל ִמְסּפָ ס. ּבְ ס ּוְמַכּבֵ  ּותוֹ ּכְ
ַמִים ֶנֶתר ֹלא ֲאָבל, ּבְ   :ּוְבחֹול ּבְ

ּלֹא נֹוֲהִגים ֵישׁ . טז  ֵמֹראשׁ  ִלְרֹחץ ׁשֶ
ֵאין ְוֵישׁ , ֹחֶדשׁ  א ִנְמָנִעין ׁשֶ ת ֶאּלָ ּבָ ׁשַ  ּבְ

ים ְוֵישׁ , זוֹ  ַתּמּוז ז"ִמי ִמְתַעּנִ  ַעד ּבְ
ָעה ׁשְ ָאב ּתִ   :ּבְ

ֵהר טֹוב. יז ֶהֱחָינוּ  ִמּלֹוַמר ִלּזָ ין ׁשֶ  ּבֵ
ָצִרים ִרי ַעל ַהּמְ  ֲאָבל, ַמְלּבּושׁ  ַעל אוֹ  ּפְ
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ְדיֹון ַעל ן ּפִ  ַיְחִמיץ ְוֹלא, אֹוֵמר ַהּבֵ
ְצָוה   :ַהּמִ

ֵהר ָצִריךְ . יח ַתּמּוז ז"ִמי ִלּזָ ' ט ַעד ּבְ
ָאב ּלֹא ּבְ עֹות' ִמד ְיִחיִדי ֵליֵלךְ  ׁשֶ  ַעד ׁשָ

עֹות' ט ְלִמיִדים ַיּכוּ  ְוֹלא ׁשָ ִמים ַהּתַ ּיָ  ּבַ
  :םַההֵ 

 תקנב סימן
  ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , באב' ט ערב דיני

ָעה ֶעֶרב. א ׁשְ ָאב ּתִ  ָאָדם ֹיאַכל ֹלא ּבְ
ה ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ אֹוְכָלהּ , ַהּמַ , ֲחצֹות ַאַחר ׁשֶ
ר ׂשָ ה ְוֹלא, ּבָ ּתֶ ֵני ֹיאַכל ְוֹלא ַיִין ִיׁשְ  ׁשְ

יִלין ְבׁשִ   :ּתַ

ר ֲאִפּלוּ . ב ׂשָ עָ  ָמלּוחַ  ּבָ  יֹוֵתר ָעָליו ְברוּ ׁשֶ
ֵני ְ ר, ַאַחת ְוַלְיָלה ָיִמים ִמׁשּ  עֹופֹות ּוָבׂשָ
ּתוֹ  ְוַיִין ְוָדִגים ַהְינוּ  ִמּגִ ֵאין ּדְ  יֹוֵתר לוֹ  ׁשֶ

ה ֹלׁשָ ְ   :ֶלֱאֹסר ָנֲהגוּ , ָיִמים ִמׁשּ

ל ֲאִפּלוּ . ג ׁשֵ י ֶאָחד ִמין ּבִ ּתֵ ׁשְ  ְקֵדרֹות ּבִ
ֵני ִמְקֵרי יִלין ׁשְ ְבׁשִ  ְלַהְחִמיר ֵישׁ  ְוֵכן. ּתַ
ֵהר ֵני ְוִלּזָ ְ ְקֵדָרה ִמיִנים ִמׁשּ א ּבִ  ִאם ֶאּלָ

ן ָבר הּוא ּכֵ ְרּכוֹ  ּדָ ּדַ ָכךְ  ׁשֶ ל ּבְ ָנה ּכָ ָ  ַהׁשּ
גֹון ּנֹוְתִנים ֲאפּוִנין ּכְ ָצִלים ֲעֵליֶהם ׁשֶ  ּבְ

יל. ּוֵביִצים ה ְוַתְבׁשִ ֲעׂשֶ ָבר ַהּנַ ֱאָכל ִמּדָ ּנֶ  ׁשֶ
מֹות הּוא ּכְ יל ִמְקֵרי, ַחי ׁשֶ ְבׁשִ  ְלִעְנָין ּתַ

  :ֶזה

ר. ד רֹות ֶלֱאֹכל ֻמּתָ ֵהם ּפֵ ׁשֶ ים ּכְ , ַחּיִ
ה ֲאִפּלוּ  ּמָ   :ִמיִנים ּכַ

ים ֶלֱאֹכל נֹוֲהִגים. ה יִצים ִעם ֲעָדׁשִ  ּבֵ
ִלים ָ תֹוָכם ְמֻבׁשּ ֵהם, ּבְ   :ֲאֵבִלים ַמֲאַכֵלי ׁשֶ

ר ִמי. ו ֶאְפׁשָ ה ֹיאַכל ֹלא, לוֹ  ׁשֶ ְסֻעּדָ  ּבַ
פְ  א ֶסֶקתַהּמַ ת ֶאּלָ ֶמַלח ֲחֵרָבה ּפַ  ְוִקיּתֹון ּבְ
ל   :ַמִים ׁשֶ

ב ָנֲהגוּ . ז י ַעל ִליׁשֵ ּבֵ ה ַקְרַקע ּגַ ְסֻעּדָ  ּבַ
ְפֶסֶקת   :ַהּמַ

ֵהר ֵישׁ . ח ּלֹא ִלּזָ בוּ  ׁשֶ ה ֵיׁשְ ֹלׁשָ  ֶלֱאֹכל ׁשְ
ה ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ ֵדי, ַהּמַ ּלֹא ּכְ בוּ  ׁשֶ  ִיְתַחּיְ
ִזּמּון א. ּבְ ב ֶאָחד לכָּ  ֶאּלָ  ִויָבֵרךְ  ְלַבּדוֹ  ֵיׁשֵ
  :ְלַעְצמוֹ 

ל. ט ה ֶזה ּכָ ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ ֵאין ַהּמַ ְעּתוֹ  ׁשֶ  ּדַ
ת ַאֲחֶריהָ  עֹוד ֶלֱאֹכל , ֶקַבע ְסֻעּדַ

הּוא  ָהָיה ִאם ֲאָבל. ֲחצֹות ַאַחר ּוְכׁשֶ
 ְוַדְעּתוֹ  ֲחצֹות ַאַחר אוֹ , ֲחצֹות ֹקֶדם
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ת ַאֲחֶריהָ  ֶלֱאֹכל  ָצִריךְ  ֵאין, ַבעקֶ  ְסֻעּדַ
ֵהר ָבִרים ִלּזָ ּדְ לוּ  ּבַ   :ַהּלָ

ָעה ָחל ִאם. י ׁשְ ָאב ּתִ ֶאָחד ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ , ּבְ
ָחל אוֹ  ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ת ְלַאַחר ְוִנְדָחה ּבְ ּבָ ַ , ַהׁשּ

ר אֹוֵכל ׂשָ ה ַיִין ְוׁשֹוֶתה ּבָ ְסֻעּדָ  ּבַ
ְפֶסֶקת ְלָחנוֹ  ַעל ּוַמֲעֶלה, ַהּמַ  ֲאִפּלוּ  ׁשֻ
ת ְסֻעּדַ ֹלֹמה ּכִ ֵעת ׁשְ   :ַמְלכּותוֹ  ּבְ

ל ִמי. יא ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ִני ּתַ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ
ל ָנה ְימֹות ּכָ ָ ָעה ֶעֶרב ְוֵאַרע, ַהׁשּ ׁשְ  ּתִ

ָאב ִני ִלְהיֹות ּבְ ֵ ׁשּ ַאל, ּבַ  אוֹ  ִנְדרוֹ  ַעל ִיׁשְ
ֲעִניתוֹ  ִיְלֶוה   :ּופֹוֵרעַ , ּתַ

ה אֹוְמִרים ֵאין. יב ִחּנָ ָעה ֶעֶרב ּתְ ׁשְ  ּתִ
ָאב ִמְנָחה ּבְ ּום, ּבְ ִאיְקֵרי ִמׁשּ   :מֹוֵעד ּדְ

 תקנג סימן
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המפסקת סעדה דין

י ַעל ַאף. א ָאַכל ּפִ ה ׁשֶ ְפֶסֶקת ְסֻעּדָ , ַהּמַ
ר א ְוֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ֻמּתָ ן ִאם ֶאּלָ ל ּכֵ  ִקּבֵ
ֵפרּושׁ  ָעָליו ּלֹא ּבְ   :ַהּיֹום עֹוד ֶלֱאֹכל ׁשֶ

ָעה. ב ׁשְ ָאב ּתִ יֹומוֹ  ֵלילוֹ , ּבְ ָבר ְלָכל ּכְ . ּדָ
א אֹוְכִלים ְוֵאין עֹוד ֶאּלָ  ּוֵבין, יֹום ִמּבְ

ָמׁשֹות ְ ּלוֹ  ַהׁשּ יֹום ָאסּור ׁשֶ ּפּוִרים ּכְ   :ַהּכִ

 תקנד סימן
ָבִרים עה ָהֲאסּוִרים ּדְ ִתׁשְ ָאב ּבְ  ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים: ה"כ

ָעה. א ׁשְ ָאב ּתִ ְרִחיָצה ָאסּור ּבְ , ְוִסיָכה ּבִ
ל ּוְנִעיַלת ִמישׁ  ַהַסְנּדָ ה ְוַתׁשְ ּטָ  ְוָאסּור, ַהּמִ
תֹוָרה ִלְקרֹות , ּוְכתּוִבים ְנִביִאים ּבְ
נֹות ָנה ְוִלׁשְ ׁשְ ּמִ ְדָרשׁ  ּבַ ָמָרא ּוַבּמִ  ּוַבּגְ
ֲהָלכֹות דֹות ּבַ ּום, ּוְבַאּגָ ֱאַמר ִמׁשּ ּנֶ  ׁשֶ
ּקּוֵדי ִרים' ה ּפִ מְּ  ְיׁשָ  ְוִתינֹוקֹות ֵלב ֵחיְמׁשַ

ל ית ׁשֶ ן ּבֵ ֵטִלים ַרּבָ  קֹוֵרא ֲאָבל ּבוֹ  ּבְ
ִאּיֹוב הּוא ָבִרים ּבְ ה ָהָרִעים ּוַבּדְ ִיְרִמּיָ ּבְ . ׁשֶ
יֵניֶהם ֵישׁ  ְוִאם סּוֵקי ּבֵ  ָצִריךְ , ֶנָחָמה ּפְ

ָגם   :ְלַדּלְ

ר. ב  ֵאּלוּ  ּוֶפֶרק ֵאיָכה ִמְדַרשׁ  ִלְלֹמד ּוֻמּתָ
ִחין רּושׁ  ִלְלֹמד ֵכןוְ , ְמַגּלְ  ּוֵפרּושׁ  ֵאיָכה ּפֵ
  :ִאּיֹוב

אֹוֵסר ִמי ֵישׁ . ג  ְיֵדי ַעל ִלְלֹמד ׁשֶ
  :ִהְרהּור

ר. ד ל ִלְקרֹות ּוֻמּתָ ת, ַהּיֹום ֵסֶדר ּכָ  ּוָפָרׁשַ
נֹות ְרּבָ ַנת, ַהּקָ , ְמקֹוָמן ֵאיֶזהוּ  ּוִמׁשְ
י ּוִמְדַרשׁ  ָמֵעאל ַרּבִ   :ִיׁשְ



 ו

 

 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?
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רֹות. ה ט ִמְתַעּנֹות קֹותּוֵמיִני ֻעּבָ ָאב' ּבְ , ּבְ
ִלימֹות ֶדֶרךְ  ּוַמׁשְ ְתַעּנֹות ּכְ ּמִ ִלימֹות ׁשֶ  ּוַמׁשְ

יֹום ּפּור ּבְ ג ֲאָבל. ּכִ  ֲאֵחִרים צֹומֹות' ּבְ
טּוִרים ִהְתַעּנֹות ּפְ י ַעל ְוַאף, ִמּלְ  ֵכן ּפִ

ּלֹא ָראּוי ג ּתֹאַכְלָנה ׁשֶ ַמֲאָכל ְלִהְתַעּנֵ  ּבְ
ה ּתֶ א, ּוְבִמׁשְ ָלד ִקּיּום ֵדיכִּ  ֶאּלָ   :ַהּוָ

ה. ו ל ַחּיָ ים ּכָ ֹלׁשִ  חֹוֶלה ְוֵכן, יֹום ׁשְ
הּוא  ֹאֶמד ָצִריךְ  ֵאין, ֶלֱאֹכל ָצִריךְ  ׁשֶ
א ד אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֶאּלָ ִבְמקֹום, ִמּיָ  ֹחִלי ּדְ
ְזרוּ  ֹלא ָנן ּגָ   :ַרּבָ

ט ֲאסּוָרה ְרִחיָצה. ז ָאב' ּבְ ין, ּבְ ין ּבֵ ַחּמִ  ּבְ
ין צ ּבֵ יט ֲאִפּלוּ . ֹוֵנןּבְ עוֹ  ְלהֹוׁשִ  ֶאְצּבָ

ַמִים   :ָאסּור, ּבְ

ל ְטִביָלה. ח הּ  ִמְצָוה ׁשֶ ְזַמּנָ ֶרת, ּבִ . ֻמּתֶ
ַמן ֲאָבל ּזְ ה ּבַ הּ  ְטִביָלה ֵאין ַהּזֶ ְזַמּנָ , ּבִ
ךְ  ְטּבֹל ֹלא ִהְלּכָ   :ָנֲהגוּ  ְוֵכן. ּבוֹ  ּתִ

ִטיט ְמֻלְכָלכֹות ָיָדיו ָהיוּ  ִאם. ט  ּבְ
ר, הּוְבצֹואָ  ְכלּוךְ  ְלַהֲעִביר ִלְרֹחץ ֻמּתָ , ַהּלִ
ל ִיּטֹל ְוֹלא א ָיָדיו ּכָ  ַהּצֶֹרךְ  ְלִפי ֶאּלָ

ְכלּוךְ  ְלַהֲעִביר   :ַהּלִ

ֲחִרית ָיָדיו ָאָדם נֹוֵטל. י ֵהר ְוָצִריךְ , ׁשַ  ִלּזָ
ּלֹא א ָיָדיו ִיּטֹל ׁשֶ ֵרי סֹוף ַעד ֶאּלָ  ִקׁשְ

עֹוָתיו   :ֶאְצּבְ

בשֶׁ  ּוְלַאַחר. יא ּגֵ  ַלחֹות ַוֲעַדִין ָיָדיו ּנִ
 ָהָיה ְוִאם. ֵעיָניו ַעל ַמֲעִביָרם, ְקָצת

י ַעל ִלְפלּוף ּבֵ  ִלְרֲחָצם ְוַדְרּכוֹ  ֵעיָניו ּגַ
ַמִים שׁ  ְוֵאינוֹ  ּוַמֲעִבירוֹ  רֹוֵחץ, ּבְ , חֹוׁשֵ
ֲהָוה ִטיט ֵליהּ  ּדַ רֹוֵחץ ּוְכצֹוָאה ּכְ  ׁשֶ
ַדְרּכוֹ  שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ

יל ַההֹוֵלךְ . יב ֵני ְלַהְקּבִ , ָאִביו אוֹ  ַרּבוֹ  ּפְ
דֹול ִמי אוֹ  ּגָ ּנוּ  ׁשֶ , ִמְצָוה ְלָצְרֵכי אוֹ , ִמּמֶ

ַמִים עֹוֵבר ארוֹ  ַעד ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ַצּוָ . חֹוׁשֵ
ֲחָזָרה ְוֵכן ר, ּבַ   :ֻמּתָ

ֹמר ַההֹוֵלךְ . יג רֹוָתיו ִלׁשְ ַמִים עֹוֵבר, ּפֵ  ּבְ
ארוֹ  ַעד שׁ חוֹ  ְוֵאינוֹ  ַצּוָ ֲחָזָרה ֲאָבל. ׁשֵ , ּבַ

  :ָאסּור

א. יד ֶרךְ  ִמן ַהּבָ הֹות ְוַרְגָליו ַהּדֶ ר, ּכֵ  ֻמּתָ
ַמִים ִלְרֹחץ   :ּבְ

א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ִסיָכה. טו ל ֶאּלָ  ׁשֶ
ֲענּוג שׁ  ִמי ֲאָבל. ּתַ ּיֵ  ֲחָטִטין לוֹ  ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  ַדְרּכוֹ  ָסךְ , ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ   :חֹוׁשֵ



 ז

 

 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
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ל ְנִעיַלת. טז ְוָקא, ַהַסְנּדָ ל ּדַ . עֹור ׁשֶ
ל ֲאָבל ֶגד ׁשֶ ל אוֹ  ּבֶ ל אוֹ  ֵעץ ׁשֶ ַעם ׁשֶ  ׁשַ
י ר, ְוֶגּמִ ל. ֻמּתָ ה ֵעץ ְוׁשֶ , עֹור ְמֻחּפֶ
  :ָאסּור

ה ָאֵבל. יז ִכים ּוְמֻנּדֶ ַהּלְ ּמְ ֶרךְ  ׁשֶ ּדֶ ִרים ּבַ  ֻמּתָ
ְנִעיַלת ל ּבִ יעוּ , ַהַסְנּדָ ּגִ ּיַ  ָלִעיר ּוְכׁשֶ
ָעה ןְוכֵ , ַיֲחֹלצוּ  ִתׁשְ ָאב ּבְ   :ּבְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יח ּלֹא ׁשֶ ן ׁשֶ ֵליל ִייׁשַ ' ט ּבְ
ָאב ּתוֹ  ִעם ּבְ ה ִאׁשְ ּטָ ּמִ ָבר ְוָנכֹון, ּבַ  ַהּדָ
ּום   :ְנִזיָרא ַאְמִריָנן ֵלךְ  ֵלךְ  ִמׁשּ

ָעה ָחל ִאם. יט ׁשְ ָאב ּתִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ר, ּבְ  ֻמּתָ
ן ֻכּלָ ִמישׁ  ֲאִפּלוּ  ּבְ ַתׁשְ טָּ  ּבְ   :הַהּמִ

ֵאַלת ֵאין. כ לֹום ׁשְ ָעה ַלֲחֵברוֹ  ׁשָ ִתׁשְ  ּבְ
ָאב ֵאיָנם ְוֶהְדיֹוטֹות, ּבְ  יֹוְדִעים ׁשֶ

לֹום ְונֹוְתִנים יִבים, ׁשָ ָפה ָלֶהם ְמׁשִ ׂשָ  ּבְ
  :ֹראשׁ  ּוְבֹכֶבד ָרָפה

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . כא ּלֹא ׁשֶ ל ֵיֵלךְ  ׁשֶ  ִויַטּיֵ
ּוק ׁשּ ֵדי, ּבַ ּלֹא ּכְ חֹוק יִלידֵ  ָיֹבא ׁשֶ  ׂשְ
  :ְוִהּתּול ְוַקּלּות

ֲהגוּ  ָמקֹום. כב ּנָ ט ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ' ּבְ
ָאב ין, ּבְ ָמקֹום. עֹוׂשִ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ

ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות  ָמקֹום ּוְבָכל. עֹוׂשִ
ְלִמיֵדי ֵטִלים ֲחָכִמים ּתַ  ָהרֹוֶצה ְוָכל, ּבְ
ְלִמיד ַעְצמוֹ  ַלֲעׂשֹות  ֶזה ְנָיןְלעִ  ָחָכם ּתַ
ה ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . עֹוׂשֶ ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ

ר, ַלֲעׂשֹות  ֲאִפּלוּ , ם"ַעּכוּ  ְיֵדי ַעל ֻמּתָ
ֵביתוֹ  ר ְלַהְרִויחַ  ּוְפַרְקַמְטָיא. ּבְ ּכֵ ּתַ  ּוְלִהׂשְ
ָמקֹום ֲהגוּ  ּבְ ּנָ ּלֹא ׁשֶ , ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
ֲהגוּ  ּוְבָמקֹום. ָאסּור ּנָ רמֻ , ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּתָ
א ַמֵעט ֶאּלָ ּמְ ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ְכַנס ׁשֶ ּנִ ֶ  ָאנוּ  ָאב ִמׁשּ

א ְמַמֲעִטין ָ ׂשּ ן ִמּלִ   :ְוִלּתֵ

ָבר ּוְמֶלאֶכת. כג ר ָהָאֵבד ּדָ ֶדֶרךְ , ֻמּתָ  ּכְ
ָאְמרוּ  ֻחּלוֹ  ׁשֶ ל ּבְ   :מֹוֵעד ׁשֶ

ל. כד ה ּכָ ָעה ְמָלאָכה ָהעֹוׂשֶ ִתׁשְ ָאב ּבְ , ּבְ
רָ  ִסיַמן רֹוֶאה ֵאינוֹ   ֵמאֹוָתהּ  ָכהּבְ

  :ְמָלאָכה

ל. כה ָעה ְוׁשֹוֶתה ָהאֹוֵכל ּכָ ִתׁשְ ָאב ּבְ , ּבְ
ְמַחת רֹוֶאה ֵאינוֹ  ׂשִ ַלִים ּבְ  ְוָכל. ְירּוׁשָ

ל ְתַאּבֵ ַלִים ַעל ַהּמִ  ְורֹוֶאה זֹוֶכה, ְירּוׁשָ
ְמָחָתהּ  ׂשִ ר ָהאֹוֵכל ְוָכל. ּבְ ׂשָ  ׁשֹוֶתה אוֹ  ּבָ

ה ַיִין ְסֻעּדָ ְפֶסֶקת ּבַ תּוב ָליועָ , ַהּמַ  ַהּכָ
ִהי: אֹוֵמר   :ַעְצמֹוָתם ַעל ֲעֹוֹנָתם ַוּתְ



 ח

 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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 תקנה סימן
יֵני ִפִלין ּדִ ט ְוִציִצית ּתְ ָאב' ּבְ ' ב ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:

ּלֹא נֹוֲהִגים. א ין ְלָהִניחַ  ׁשֶ ִפּלִ ָעה ּתְ ִתׁשְ  ּבְ
ָאב ֲחִרית ּבְ ית ְוֹלא, ׁשַ א, ַטּלִ  ֶאּלָ

ים ית לֹוְבׁשִ ַחת ָקָטן ַטּלִ ָגָדיו ּתַ ֹלא ּבְ  ּבְ
ָרָכה ין ִציִצית ְמִניִחים ּוְבִמְנָחה. ּבְ , ּוְתִפּלִ

  :ֲעֵליֶהם ּוְמָבְרִכים

ּנֹוֵהג ִמי ֵישׁ . ב ב ׁשֶ ּכַ ֵליל ִלׁשְ ָעה ּבְ ׁשְ  ּתִ
ָאב ה ּבְ ים, ָהָאֶרץ ַעל ֻמּטֶ  ֶאֶבן ּוֵמׂשִ
ַחת   :ֹראׁשוֹ  ּתַ

 תקנו סימן
עה ׁשְ ָאב ּתִ ָחל ּבְ יוֹ  ׁשֶ  ּובוֹ , ִראׁשֹון םּבְ

  ָסִעיף ֶאָחד

ָעה ֵליל. א ׁשְ ָאב ּתִ ָחל ּבְ ֶאָחד ׁשֶ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ רֹוֶאה, ּבְ ׁשֶ ר ּכְ  ּבֹוֵרא: אֹוֵמר ַהּנֵ
ִמים ַעל ְמָבֵרךְ  ְוֵאין. ָהֵאשׁ  ְמאֹוֵרי ׂשָ . ַהּבְ
ָעה מֹוָצֵאי ּוְבֵליל ׁשְ ָאב ּתִ יל ּבְ  ַעל ַמְבּדִ
ר לעַ  ֹלא, ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ  ַהּכֹוס  ְוֹלא ַהּנֵ
ִמים ַעל ׂשָ   :ַהּבְ

 תקנז סימן
עה ַועֵננוּ  ַנֵחם לֹוַמר ִתׁשְ ָאב ּבְ  ּובוֹ , ּבְ

  ָסִעיף ֶאָחד

ָעה. א ִתׁשְ ָאב ּבְ בֹוֵנה אֹוֵמר ּבְ ַלִים ּבְ : ְירּוׁשָ
', ְוכו ִצּיֹון ֲאֵבֵלי ֶאת ֱאֹלֵהינוּ ' ה ַנֵחם

ׁשֹוֵמעַ  ַוֲעֵננוּ  ה ּבְ ִפּלָ  ָאַמר ֹלא ְוִאם. ּתְ
  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ֶזה ְוֹלא ֶזה ֹלא

 תקנח סימן
מֹוָצֵאי עה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ  אֹוְכִלין ֵאין ּבְ

ר ׂשָ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּבָ

ָעה. א ִתׁשְ ָאב ּבְ יתוּ  ֶעֶרב ְלֵעת ּבְ  ֵאשׁ  ִהּצִ
ֵהיָכל ַרף ּבַ ִקיַעת ַעד ְוִנׂשְ ה ׁשְ יֹום ַהַחּמָ  ּבְ
יִרי ךְ  ֵניּוִמפְּ , ֲעׂשִ ר ִמְנָהג ּכָ ׁשֵ ּלֹא ּכָ  ׁשֶ
ר ֶלֱאֹכל ׂשָ ּלֹא ּבָ ּתֹות ְוׁשֶ ֵליל ַיִין ִלׁשְ  ּבְ
יִרי יִרי ְויֹום ֲעׂשִ   :ֲעׂשִ

 תקנט סימן
עה ִמְנֲהֵגי ׁשְ ָאב ּתִ עה ִמיָלה ְוִדין ּבְ ִתׁשְ  ּבְ

ָאב   ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , ּבְ

ָעה ָחל. א ׁשְ ָאב ּתִ מֹוָצֵאי ּבְ ת ּבְ ּבָ  ֵאין ,ׁשַ
ִמְנָחה ִצְדָקְתךָ  אֹוְמִרים ת ּבְ ּבָ ׁשַ   :ּבְ



 ט

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ֵליל. ב ָעה ּבְ ׁשְ ָאב ּתִ  ַאַחר ְואֹוֵמר. ּבְ
ה ֵסֶדר, ְוֵאיָכה ִקינֹות ָ  ּוַמְתִחיל, ְקֻדׁשּ
ה ַאּתָ מֹוָצֵאי ָחל ְוִאם, ָקדֹושׁ  ִמּוְ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ

  :ֹנַעם ִויִהי אֹוְמִרים ֵאין

ָעה ֵליל. ג ׁשְ ָאב ּתִ ִבים, מוֹ ְויוֹ  ּבְ  יֹוׁשְ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ ת ַעד ָלָאֶרץ ַהּכְ ִפּלַ  ִמְנָחה ּתְ
ְיָלה ֵנרֹות ַמְדִליִקין ְוֵאין ּלַ י, ּבַ  ֵנר ִאם ּכִ
  :ְוֵאיָכה ִקינֹות ְלאֹורוֹ  לֹוַמר ֶאָחד

ֲחנּון אֹוְמִרים ֵאין. ד ָעה ּתַ ִתׁשְ ָאב ּבְ , ּבְ
ֵניֶהם ַעל נֹוְפִלים ְוֵאין ּום ּפְ ִמְקרֵ  ִמׁשּ  יּדְ
  :מֹוֵעד

ַעת. ה ׁשְ ינֹות ּבִ ר ָאסּור ַהּקִ ָבר ְלַסּפֵ  ּדָ
ֵדי, חּוץ ְוָלֵצאת ּלֹא ּכְ  ִמן ִלּבוֹ  ַיְפִסיק ׁשֶ
ן ְוָכל. ָהֵאֶבל ּכֵ ּלֹא ׁשֶ יחַ  ׁשֶ  עֹוֵבד ִעם ָיׂשִ

  :ּכֹוָכִבים

ִעיר ֵאֶבל ֵישׁ  ִאם. ו ְיָלה הֹוֵלךְ , ּבָ ּלַ  ּבַ
ֶנֶסת ְלֵבית ּיֹום ְוַגם ַהּכְ ְמרוּ  ַעד ּבַ ּגָ ּיִ  ׁשֶ

ינֹות   :ַהּקִ

ינֹוק ֵישׁ  ִאם. ז  אֹותוֹ  ָמִלין, ָלמּול ּתִ
ּגֹוְמִרים ַאַחר ינֹות ׁשֶ יִנין ְוֵישׁ . ַהּקִ  ַמְמּתִ

ת ּוְמָבְרִכים, ֲחצֹות ַאַחר ַעד ְלמּולוֹ  ְרּכַ  ּבִ
יָלה ֹלא ַהּמִ ִמים ּבְ ׂשָ  ַהּיֹוֶלֶדת ְוִאם ּבְ

ְמקֹום ְמצּוָיה יָלה ּבִ  ַהּכֹוס ַעל ְיָבֵרךְ , ַהּמִ
ה ּתֶ ּנוּ  ְוִתׁשְ ַמע ְוהּוא. ַהּיֹוֶלֶדת ִמּמֶ ׁשְ ּתִ  ׁשֶ
ָרָכה ְפִסיק ְוֹלא ַהּבְ ְדָבִרים ּתַ ין ּבִ  ּבֵ
ִמיַעת ָרָכה ׁשְ ת ַהּבְ ִתּיַ  ְוִאם. ַהּכֹוס ִלׁשְ
ם ֵאיָנהּ   ְוַיְטִעים ַהּכֹוס ַעל ְיָבֵרךְ , ׁשָ

  :ְלִתינֹוקֹות

ַעל. ח ִרית ּבַ ָגִדים לֹוֵבשׁ  ּבְ , ֲאֵחִרים ּבְ
שׁ  ְלָבִנים ֹלא ַאךְ    :ַמּמָ

ָאב' ט. ט ָחל ּבְ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ְוִנְדָחה ּבְ
ַעל, ִראׁשֹון ְליֹום ִרית ּבַ ל ּבְ ּלֵ  ִמְנָחה ִמְתּפַ
עֹוד דֹול ַהּיֹום ּבְ  ְוֵאינוֹ , ְורֹוֵחץ, ּגָ

ִלים ֲעִניתוֹ  ַמׁשְ ּיֹום ְלִפי ּתַ ּלוֹ  טֹוב ׁשֶ  ׁשֶ
  :הּוא

ּלֹא נֹוֲהִגים. י ֹחט ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ  ְלָהִכין ְוׁשֶ
ה ָצְרֵכי   :ֲחצֹות ַאַחר ַעד ְסֻעּדָ

 תקס סימן
ן ֵזֶכר ַלעׂשֹות   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ַלֻחְרּבָ

ָחַרב. א ֶ ית ִמׁשּ שׁ  ּבֵ ְקּדָ נוּ , ַהּמִ ּקְ  ֲחָכִמים ּתִ
ָהיוּ  אֹותוֹ  ׁשֶ ֵאין ַהּדֹור ּבְ  ְלעֹוָלם ּבֹוִנים ׁשֶ
ְנָין ד ּבִ ר ְמֻסּיָ ִבְנַין ּוְמֻכּיָ ָלִכים ּכְ א, ַהּמְ  ֶאּלָ
יתוֹ  ָטח יט ּבֵ ּטִ ִסיד ְוַסד ּבַ ר ּבַ ּיֵ  ּוְמׁשַ



 י

 

 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ã 

ה ָמקֹום ה ַעל ַאּמָ ֶנֶגד ַאּמָ ַתח ּכְ ֹלא ַהּפֶ  ּבְ
ֶדת ָחֵצר ְוַהּלֹוֵקחַ . ִסיד ֶרת ְמֻסּיֶ , ּוְמֻכּיֶ
ֶחְזָקָתהּ  זוֹ  ֲהֵרי ִבים ְוֵאין ּבְ  אֹותוֹ  ְמַחּיְ

ָתִלים ִלְקֹלף ּכְ   :ּבַ

ָהעֹוֵרךְ  ִהְתִקינוּ  ְוֵכן. ב ְלָחן ׁשֶ  ַלֲעׂשֹות ׁשֻ
ה ּנוּ  ְמַחֵסר, ְלאֹוְרִחים ְסֻעּדָ  ְמַעט ִמּמֶ
יחַ  נּוי ָמקֹום ּוַמּנִ ֹלא ּפָ  ִמן ְקָעָרה ּבְ

ָערֹות ם ָלֵתת ָהְראּויֹות ַהּקְ ה. ׁשָ ָ ָהִאׁשּ  ּוְכׁשֶ
ה יֵטי עֹוׂשָ ְכׁשִ ֶסף ּתַ ָהבְוהַ  ַהּכֶ ָרה, ּזָ ּיְ  ְמׁשַ
יֵני ִמין יט ִמּמִ ְכׁשִ ּנֹוֶהֶגת ַהּתַ ֶהם ׁשֶ ֵדי, ּבָ  ּכְ

ּלֹא יט ִיְהֶיה ׁשֶ ְכׁשִ ֵלם ּתַ ֶהָחָתן. ׁשָ  ּוְכׁשֶ
א ה נֹוׂשֵ ָ  ְונֹוֵתן ַמְקֶלה ֵאֶפר לֹוֵקחַ , ִאׁשּ

ֹראׁשוֹ  ְמקֹום ּבְ ין ֲהָנַחת ּבִ ִפּלִ ה ְוָכל. ּתְ  ֵאּלֶ
ָבִרים ֵדי ַהּדְ ַלִים ֶאת ִלְזּכֹר ּכְ , ְירּוׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ֵחךְ  ִאם: ׁשֶ ּכָ ַלִים ֶאׁשְ  ִאם' ְוגו ְירּוׁשָ

ַלִים ֶאת ַאֲעֶלה ֹלא  ֹראשׁ  ַעל ְירּוׁשָ
ְמָחִתי   :ׂשִ

ְזרוּ  ְוֵכן. ג ּלֹא ּגָ ן ׁשֶ ְכֵלי ְלַנּגֵ יר ּבִ  ְוָכל ׁשִ
ִמיֵעי ְוָכל ֶזֶמר ִמיֵני ל קֹול ַמׁשְ יר ׁשֶ  ׁשִ

חַ  ּמֵ ֶהם ְלׂשַ ְמָעם רְוָאסוּ  .ּבָ ֵני ְלׁשָ  ִמּפְ
ן יר ַוֲאִפּלוּ . ַהֻחְרּבָ ה ׁשִ ּפֶ ִין ַעל ּבַ , ַהּיַ
ֱאַמר ֲאסּוָרה ּנֶ יר: ׁשֶ ִ ׁשּ ּתוּ  ֹלא ּבַ  ָיִין ִיׁשְ

ל ָנֲהגוּ  ּוְכָבר ָרֵאל ּכָ ְבֵרי לֹוַמר ִיׂשְ  ּדִ
חֹות ּבָ ׁשְ יר אוֹ  ּתִ ל ׁשִ  ְוִזְכרֹון הֹוָדאֹות ׁשֶ

דֹושׁ  ַחְסֵדי רּוךְ  ַהּקָ ִין ַעל, הּוא ּבָ   :ַהּיַ

ְזרוּ  ְוֵכן. ד ּלֹא, ֲחָתִנים ַעְטרֹות ַעל ּגָ  ׁשֶ
ָלל ְלָהִניחַ  ּלֹא, ּכְ ֹראׁשוֹ  ֶהָחָתן ָיִניחַ  ְוׁשֶ  ּבְ
ִליל ׁשּום ֱאַמר, ּכָ ּנֶ ְצֶנֶפת ָהִסיר: ׁשֶ  ַהּמִ

ְזרוּ  ְוֵכן. ָהֲעָטָרה ְוָהִרים  ַעְטרֹות ַעל ּגָ
ה ּלָ ל ִהיא ִאם, ַהּכַ ֶסף ׁשֶ ל לֲאבָ , ּכֶ  ׁשֶ
ִדיל ר ּגְ ה ֻמּתָ ּלָ ה ְלָחָתן ְוַדְוָקא. ַלּכַ , ְוַכּלָ
ָאר ֲאָבל ׁשְ ל ּבִ ים ּכָ ים ֲאָנׁשִ  ֹלא ְוָנׁשִ
ְזרוּ    :ּגָ

א ְלָאָדם ָאסּור. ה ַמּלֵ ּיְ יו ׁשֶ חֹוק ּפִ  ׂשְ
עֹוָלם ה ּבָ   :ַהּזֶ

 תקסא סימן
ין ַלִים ְיהּוָדה עֵרי ָהרֹוֶאה ּדִ  ִוירּוׁשָ

שׁ  ָנןבְּ  ְוַהִמְקּדָ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ֻחְרּבָ

ָנן ְיהּוָדה ָעֵרי ָהרֹוֶאה. א ֻחְרּבָ : אֹוֵמר ּבְ
ךָ  ָעֵרי ר ָהיוּ  ָקְדׁשְ   :ְוקֹוֵרעַ , ִמְדּבָ

ַלִים ֶאת ָהרֹוֶאה. ב ָנהּ  ְירּוׁשָ ֻחְרּבָ , ּבְ
ר ָהְיָתה ִצּיֹון: אֹוֵמר ָמָמה ִמְדּבַ . ְוקֹוֵרע ׁשְ

רֹוֶאה ית ּוְכׁשֶ קְ  ּבֵ שׁ ַהּמִ ית: אֹוֵמר, ּדָ  ּבֵ



 יא

 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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נוּ  נוּ  ָקְדׁשֵ ר ְוִתְפַאְרּתֵ  ִהְללּוךָ  ֲאׁשֶ
ֵרַפת ָהָיה ֲאבֹוֵתינוּ   ַמְחָמֵדנוּ  ְוָכל ֵאשׁ  ִלׂשְ

ה ָהָיה ב ּוֵמֵהיָכן. ְוקֹוֵרעַ , ְלָחְרּבָ  ַחּיָ
ךְ  ְוַאַחר. ַהּצֹוִפים ִמן, ִלְקֹרעַ  ְרֶאה ּכָ ּיִ ׁשֶ  ּכְ

שׁ  ְקּדָ  ְקִריָעה ָכלוְ , ַאֵחר ֶקַרע קֹוֵרעַ  ַהּמִ
א ְוִאם. ֶטַפח ֶרךְ  ּבָ ר ּדֶ ְדּבָ ָאז, ַהּמִ  ׁשֶ
שׁ  רֹוֶאה ְקּדָ ה ַהּמִ ִחּלָ  ַעל קֹוֵרעַ , ּתְ

שׁ  ְקּדָ ךְ  ְוַאַחר, ֶטַפח, ַהּמִ ְרֶאה ּכָ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ַלִים ל ִראׁשֹון ֶקַרע ַעל מֹוִסיף ְירּוׁשָ  ּכָ

הּוא   :ׁשֶ

, ְיהּוָדה ֵמָעֵרי ַאַחת ַעל ָקַרע ִאם. ג
ְרֶאה ְוקֹוֵרעַ  חֹוֵזר וֹ ֵאינ ּיִ ׁשֶ ָאר ּכְ  ָעֵרי ׁשְ

ַלִים חּוץ. ְיהּוָדה חֹוֵזר, ִמירּוׁשָ  ְוקֹוֵרעַ  ׁשֶ
ְפֵני ַאֵחר ֶקַרע ָעֶליהָ   ָקַרע ְוִאם. ַעְצמוֹ  ּבִ
ַלִים ַעל ה ְירּוׁשָ ִחּלָ  ִלְקֹרעַ  ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּתְ
ָאר ַעל   :ְיהּוָדה ָעֵרי ׁשְ

ל. ד ָרִעים ּכָ ָידוֹ  ּלוּ ָהאֵ  ַהּקְ ד ּבְ , ּוְמֻעּמָ
ל ְוקֹוֵרעַ  סּותוֹ  ּכָ ָעָליו ּכְ ה ַעד ׁשֶ ַגּלֶ ּיְ  ׁשֶ

 ֵאּלוּ  ְקָרִעים ְמַאֶחה ְוֵאינוֹ , ִלּבוֹ  ֶאת
אי ֲאָבל. ְלעֹוָלם ַ ְלָלן ַרׁשּ , ְלָמְלָלן, ְלׁשָ
ָטן ִמין ּוְלָתְפָרן ְלַלּקְ מֹות ּכְ   :ֻסּלָ

ַלִים ּוָבא הֹוֵלךְ  ָהָיה. ה  ֹוֵלךְ ה, ִלירּוׁשָ
 ֶקַרע קֹוֵרעַ  ֵאינוֹ , יֹום' ל ּתֹוךְ  ּוָבא
  :קֹוֵרעַ וְ  חֹוֵזר, יֹום' ל ְלַאַחר ְוִאם. ַאֵחר

 תקסב סימן
ין ַלת ּדִ עִנית ַקּבָ   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ַהּתַ

ל. א ֲעִנית ּכָ ּלֹא ּתַ ְקָעה ׁשֶ ה ָעָליו ׁשָ , ַחּמָ
ַהְינוּ  ּלֹא ּדְ ִלימוֹ  ׁשֶ  ֵצאת ַעד ִהׁשְ

ֲעִנית ֵאינוֹ , ּכֹוָכִביםהַ  ְעּתוֹ  ְוִאם. ּתַ  ּדַ
ל ֵאינוֹ , ָלֵכן ֹקֶדם ֶלֱאֹכל ּלֵ   :ֲעֵננוּ  ִמְתּפַ

י אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ּמִ ָרִגיל ׁשֶ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ
ֶרת ׁשּוָבה ְיֵמי ֲעׂשֶ יָון, ּתְ ֵאין ּכֵ  ְרִגילּות ׁשֶ
ָלם ה ְלַקּבְ ִפּלָ ּתְ  ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ּבַ

א ַהּכֹוָכִבים ֵצאת דעַ  ֵצא ַעד ֶאּלָ ּיֵ  ׁשֶ
ית ֶנֶסת ִמּבֵ   :ַהּכְ

ל ָיִחיד. ג ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ֶעֶרב ְסָתם ּתַ  ּבְ
ת ּבָ  ֵצאת ַעד ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ׁשַ

ֵרשׁ  ֹלא ִאם, ַהּכֹוָכִבים ּפֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ ַלת ּבִ  ַקּבָ
ֲעִנית ִלימוּ  ַעד ַהּתַ ׁשְ ּיַ ּבּור ׁשֶ ָתםתְּ  ַהּצִ   :ִפּלָ

ֲעִנית. ד  ַעד ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ֲחלֹום ּתַ
ֶעֶרב ַוֲאִפּלוּ , ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ת ּבְ ּבָ   :ׁשַ



 יב

 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ל. ה ֲעִנית ּכָ ּלֹא ּתַ לוֹ  ׁשֶ ִחיד ָעָליו ִקּבְ  ַהּיָ
עֹוד ֲעִנית ֵאינוֹ , יֹום ִמּבְ   :ּתַ

לוֹ  ֵאיָמַתי. ו ת, ְמַקּבְ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ  אֹוֵמר ַהּמִ
ה ׁשֹוֵמעַ בְּ  ִפּלָ ם ַאַחר אוֹ  ּתְ ִסּיֵ תוֹ  ׁשֶ ִפּלָ , ּתְ

ֲעֹקר ֹקֶדם ּיַ ַתֲעִנית ֲהֵריִני: ַרְגָליו ׁשֶ  ּבְ
ֵהא ָרצֹון ְיִהי ָמָחר ָיִחיד ּתְ ִתי ׁשֶ ִפּלָ  ּתְ
יֹום ֲעִניִתי ּבְ ֶלת ּתַ  הֹוִציא ֹלא ְוִאם. ְמֻקּבֶ
ִפיו ִלּבוֹ  ִהְרֵהר ִאם, ּבְ הּוא ּבְ ל ׁשֶ  ְמַקּבֵ
ֲעִני ָלה ָהֵוי, ְלָמָחר תּתַ  ְוהּוא, ַקּבָ

ַהְרֵהר ּיְ ן ׁשֶ ַעת ּכֵ ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ְנָחה ּתְ   :ַהּמִ

ל. ז ֲעִנית ָעָליו ִקּבֵ ת ּתַ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ , ַהּמִ
י ַעל ַאף הּוא ּפִ ְיָלה ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ׁשֶ ּלַ , ּבַ
לּום ִהְפִסיד ֹלא ל ִאם ְוֵכן. ּכְ  ָעָליו ִקּבֵ

ֹלשָׁ  ְלִהְתַעּנֹות ָעה אוֹ  הׁשְ  אוֹ  ָיִמים ַאְרּבָ
ִמים ְלִהְתַעּנֹות, ֶזה ַאַחר ֶזה, יֹוֵתר ּיָ  ּבַ
ילֹות ְוֹיאַכל ּלֵ י ַעל ַאף, ּבַ הּוא ּפִ  ׁשֶ
ל אֹוֵכל ְיָלה ּכָ לּום ִהְפִסיד ֹלא ַהּלַ , ּכְ
ָהֵוי ָלה ּדְ ם ַקּבָ י ַעל ַאף ְלֻכּלָ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ל ל ִקּבֵ ִמְנָחה ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ לְּ  ּבְ   :ָפָניוׁשֶ

ל ִאם. ח ת ָעָליו ִקּבֵ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ  ַהּמִ
ה ֹלׁשָ ָעה אוֹ  ׁשְ ֲעִנּיֹות ַאְרּבָ  ְוֹלא, ּתַ
גֹון, ֶזה ַאַחר ֶזה ְרצּוִפין ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ

ִני ְלִהְתַעּנֹות י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ְוַכּיֹוֵצא ְוׁשֵ
ֶזה ק ִמי ֵישׁ , ּבָ ּפֵ ְסּתַ ּמִ י ִאי ׁשֶ ַקבָּ  ַסּגֵ  ָלהּבְ
ם ַאַחת ָלה ָצִריךְ  ִאם אוֹ  ְלֻכּלָ  ְלָכל ַקּבָ
  :ְוֶאָחד ֶאָחד

ל. ט , ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ
ה ְיָלה, ְוִהְתַעּנָ ַאַחר ּוַבּלַ ּלְ ֲעִנית ׁשֶ  ַהּתַ
י ַעל ַאף, ְלִהְתַעּנֹות ִנְמַלךְ  ן ּפִ ּלָ  ׁשֶ

ַתֲעִניתוֹ  ּלֹא ּבְ ְיָלה ָאַכל ׁשֶ ּלַ  הְוִהְתַענָּ  ּבַ
ל ִני ַהּיֹום ּכָ ֵ ֲעִנית ֵאינוֹ , ַהׁשּ ֵני, ּתַ  ִמּפְ

ּלֹא לוֹ  ׁשֶ עֹוד ָעָליו ִקּבְ   :יֹום ִמּבְ

ה. י ֲעִנית ָאָדם ִמְתַעּנֶ עֹות ּתַ  ְוהּוא ׁשָ
ּלֹא ל ֹיאַכל ׁשֶ יַצד. ַהּיֹום ּכָ  ֲהֵרי, ּכֵ
ָהָיה ֲחָפָציו ָטרּוד ׁשֶ ְצָרָכיו ּוִמְתַעֵסק ּבַ  ּבִ
עֹות' ט ַעד אוֹ  צֹותחֲ  ַעד ָאַכל ְוֹלא , ׁשָ

עֹות ְלִהְתַעּנֹות ְוִנְמַלךְ  ָ ׁשּ ֲארוּ  ּבַ ׁשְ ּנִ  ִמן ׁשֶ
ה ֶזה ֲהֵרי, ַהּיֹום עֹות אֹוָתם ִמְתַעּנֶ  ׁשָ

ל ּלֵ ֶהם ּוִמְתּפַ ֲהֵרי ֲעֵננוּ  ּבָ ל ׁשֶ  ָעָליו ִקּבֵ
ֲעִנית עֹות ֹקֶדם ַהּתַ ֲעִנית ׁשְ  ְוֵישׁ . ַהּתַ
ם אֹוְמִרים ּגַ ֲעִנית ֶזה ׁשֶ עֹות ּתַ  ָצִריךְ  ׁשָ
ֶלּנוּ  ַקּבְ ּיְ  ְוֵהיִכי. ֵמֶאְתמֹול ָעָליו ׁשֶ
ַחת ּכְ גֹון, ָלהּ  ַמׁשְ ל ּכְ ּבֵ ּקִ  ָעָליו ׁשֶ
, ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ְלִהְתַעּנֹות ֵמֶאְתמֹול



 יג

 

 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

יעַ  ִהּגִ  אוֹ , ּוְגָמרוֹ  ִנְמַלךְ  ַהּיֹום ַלֲחִצי ּוְכׁשֶ
ל ּבֵ ּקִ  ֵמֲחִצי ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ׁשֶ

 ָאַכל ְוֹלא ִנְמַלךְ  ּוְלָמָחר, ָוֵאיָלךְ  ּיֹוםהַ 
ם ֲחִצי ּגַ ֲעִנית ֶזה ֲהֵרי, ִראׁשֹון ַהּיֹום ּבַ  ּתַ

עֹות   :ׁשָ

ל ִאם. יא ֲעִנית ָעָליו ִקּבֵ  ֲחִצי ַעד ּתַ
ךְ  ַאַחר ְוָאַכל ַהּיֹום ָאַכל אוֹ , ּכָ  ַעד ׁשֶ
ל ַהּיֹום ֲחִצי ֲעִנית ָעָליו ְוִקּבֵ ם ּתַ ָ  ִמׁשּ

ֲעִנית ִנְקָרא ֵאינוֹ , ָוֵאיָלךְ  ל ּתַ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ֲעִנית ִנְקָרא ֲאָבל, ֲעֵננוּ  ִריךְ  ְלִעְנָין ּתַ ּצָ  ׁשֶ

ִלים   :ִנְדרוֹ  ְלַהׁשְ

ֲעִנית. יב ּגֹוְזִרים ּתַ ּבּור ַעל ׁשֶ ל ֵאין ַהּצִ  ּכָ
לוֹ  ָצִריךְ  ָיִחיד ת ְלַקּבְ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ , ַהּמִ
א ִליחַ  ֶאּלָ ֲעִנית ַמְכִריז ִצּבּור ׁשְ  ַוֲהֵרי ַהּתַ
ל הּוא ָהֵני אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְמֻקּבָ י ּדְ  ִמּלֵ

ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ָהָיה ִיׂשְ יא ָלֶהם ׁשֶ  ְלִפי, ָנׂשִ
ֵזָרתוֹ  ּגְ ֶמת ׁשֶ ל ַעל ַקּיֶ ָרֵאל ּכָ  ֲאָבל, ִיׂשְ
חּוָצה ל ְצִריִכים ָלָאֶרץ ּבְ ּבּור ּכָ  ַהּצִ
ל יִחיִדים ַעְצָמם ַעל ְלַקּבֵ ל, ּכִ ּכָ  ָחדאֶ  ׁשֶ
ל   :ַעְצמוֹ  ַעל ְמַקּבֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . יג י ׁשֶ ּמִ ַדר ׁשֶ ּנָ : ְוָאַמר ׁשֶ
לֹוִני ְלָמקֹום ֵאֵלךְ  ֹלא ִאם ב ּפְ  ֵאׁשֵ

ַתֲעִנית ה ֵמַאַחר, ּבְ ּמַ ִהְתָנה ׁשֶ ֶ  הּוא ׁשּ
ַבר א ָהֵוי, ָהְרׁשּות ּדְ  ִאם ֲאָבל. ַאְסַמְכּתָ
ה ֹלא ִאם: ָאַמר לֹוִני ִמְצָוה ֶאֱעׂשֶ  תּפְ
ב ַתֲעִנית ֵאׁשֵ  ִאם: ָאַמר ִאם ְוֵכן, ּבְ

יֵלִני ָרה' ה ַיּצִ י ַיְצִליחַ  ִאם אוֹ  ִמּצָ ְרּכִ , ּדַ
א ָהֵוי ֹלא   :ַאְסַמְכּתָ

 תקסג סימן
ין ִהְרֵהר ִמי ּדִ ִלּבוֹ  ׁשֶ  ּובוֹ , ְלִהְתעּנֹות ּבְ

  ָסִעיף ֶאָחד

ִהְרֵהר ִמי. א ִלּבוֹ  ׁשֶ ּלֹא, ּבְ ַעת ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ִפלַּ  ְנָחה תּתְ  ֹלא, ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות, ַהּמִ
ָלה ָהֵוי ֹלא ַקּבָ ִפיו ֵמהֹוִציא ָעִדיף ּדְ  ּבְ

ֹלא ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ַלת ָהֵוי ּדְ  ַקּבָ
ֲעִנית יָון, ּתַ ּלֹא ּכֵ לוֹ  ׁשֶ ת ִקּבְ ְתִפּלַ  ּבִ
ְנָחה   :ַהּמִ

 תקסד סימן
ין ִלְפֵני ֵליל ּדִ עִנית ׁשֶ ָסִעיף  ּובוֹ , ַהּתַ

  ָחדאֶ 

ל. א ֲעִנית ּכָ אֹוְכִלים ּתַ ְיָלה ּבוֹ  ׁשֶ ּלַ ין, ּבַ  ּבֵ
ין ִצּבּור  ְוׁשֹוֶתה אֹוֵכל ֶזה ֲהֵרי, ָיִחיד ּבֵ



 יד

 

 כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ã 

ֲעֶלה ַעד ּיַ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ ּלֹא ְוהּוא, ַהׁשּ  ׁשֶ
ן ן ִאם ֲאָבל, ָיׁשַ  ְואֹוֵכל חֹוֵזר ֵאינוֹ  ָיׁשַ
א, ׁשֹוֶתה ְוֹלא ן ִאם ֶאּלָ  ֶלֱאֹכל ִהְתָנה ּכֵ
ּתֹות אוֹ    :ִלׁשְ

 תקסה סימן
ין ִפַלת ּדִ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , עֵננוּ  ּתְ

ׁשֹוֵמעַ  ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ָיִחיד. א ה ּבְ ִפּלָ ין, ּתְ  ּבֵ
ל ָיִחיד ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ין ּתַ  ָיִחיד ּבֵ

ל ּלֵ ְתּפַ ּבּור ִעם ַהּמִ ַתֲעִנית ַהּצִ . ִצּבּור ּבְ
ִליחַ  ְוֵכן רשֶׁ  ִצּבּור ׁשְ ַסּדֵ תוֹ  ּמְ ִפּלָ  ּתְ

ַלַחשׁ  ָיִחיד, ּבְ ִמי ּכְ ה ּוְבׁשֹוֵמעַ  ּדָ ִפּלָ   :ּתְ

ַכח ִאם. ב  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ֲעֵננוּ  ִמּלֹוַמר ׁשָ
ר ְוִאם אֹותוֹ  ָעַקר ֹקֶדם ִנְזּכַ , ַרְגָליו ׁשֶ
ֹלא אֹוֵמר   :ֲחִתיָמה ּבְ

ֵאין אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ִחיד ׁשֶ , ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ַהּיָ
ִמְנָחה ִאם יכִּ  א, ּבְ ּמָ ְלמֹוס ֹיאֲחֶזּנוּ  ׁשֶ  ּבֻ

ְקָרן ְוִנְמָצא תוֹ  ׁשַ ְתִפּלָ ִליחַ  ֲאָבל. ּבִ  ׁשְ
ם אֹוְמרוֹ , ִצּבּור ת ּגַ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ  ׁשַ

הּוא ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ קֹול ִמְתּפַ ִאי, ָרם ּבְ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
ּלֹא ָהל ְקָצת ִיְתַעּנוּ  ׁשֶ ע. ֵמַהּקָ  ּוְבַאְרּבַ

ִחיד םגַּ , צֹומֹות ָכל אֹוְמרוֹ  ַהּיָ  ּבְ

ִפּלֹוָתיו ֲאִפּלוּ , ּתְ ְלמֹוס ֹיאֲחֶזּנוּ  ּדַ  ְוֹיאַכל ּבֻ
ךְ  ּיָ יר ׁשַ ּפִ יֹום ֲעֵננוּ  ְלֵמיַמר ׁשַ  צֹום ּבְ

ֲעִנית ה ַהּתַ יָון, ַהּזֶ נוּ  ּכֵ ּקְ ּתִ  ֲחָכִמים ׁשֶ
  :ּבוֹ  ְלִהְתַעּנֹות

ֲחנּוִנים לֹוַמר טֹוב. ד ּתַ ַאַחר ּבַ ִפלַּ  ׁשֶ  תּתְ
ְנָחה  ִרּבֹון': ְוכו ְנֹצר ֱאֹלַהי ְלַאַחר ַהּמִ

ל לּוי, ָהעֹוָלִמים ּכָ  ְלָפֶניךָ  ְוָידּועַ  ּגָ
ְזַמן ּבִ ית ׁשֶ ּבֵ שׁ  ׁשֶ ְקּדָ ם ַהּמִ  חֹוֵטא ָאָדם ַקּיָ
ן ּוַמְקִריב ּנוּ  ַמְקִריִבים ְוֵאין ָקְרּבָ  ִמּמֶ

א   :'ְוכו ְוָדמוֹ  ֶחְלּבוֹ  ֶאּלָ

ִחיד ֵאין. ה ֹלשׁ  לֹוַמר איַרשַּׁ  ַהּיָ ֵרה ׁשְ  ֶעׂשְ
ֶרךְ  ִמּדֹות ה ּדֶ ִפּלָ ת ּתְ ׁשַ , ַרֲחִמים ּוַבּקָ
ָדָבר ה ּדְ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ א ִאם ֲאָבל. ֵהם ׁשֶ  ּבָ

ֶרךְ  ְלָאְמָרם ָעְלָמא ְקִריָאה ּדֶ   :אֹוְמָרם, ּבְ

ה. ו ְתַעּנֶ  ַלֲאֵחִרים ַעְצמוֹ  ּוְמַפְרֵסם ַהּמִ
חַ  ּבֵ ּתַ הּוא ְלִהׁשְ ה ׁשֶ  ֶנֱעָנשׁ  הּוא, ִמְתַעּנֶ

ךְ  ַעל   :ּכָ

 תקסו סימן
ין עִנית ּדִ   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ִצּבּור ּתַ

ַתֲעִנית. א ִליחַ  אֹוֵמר ִצּבּור ּבְ  ִצּבּור ׁשְ
ין ֲעֵננוּ  רּוךְ : ְוחֹוֵתם, ְלרֹוֵפא ּגֹוֵאל ּבֵ  ּבָ



 טו

 

 כג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקסו הלכות תשעה באב ושאר תעניות
  

 

15

  אורח חיים ערוך שולחן
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ה ָרֵאל ְלַעּמוֹ  ָהעֹוֶנה' ה ַאּתָ ֵעת ִיׂשְ  ּבְ
ֲחִרית לַוְיחַ  ְוקֹוִרים. ָצָרה ׁשַ , ּוְבִמְנָחה ּבְ
ין ָחל ּבֵ ִני ׁשֶ ׁשֵ י ּבְ ין ּוַבֲחִמיׁשִ ָחל ּבֵ  ׁשֶ

ָאר ׁשְ ִמים ּבִ   :ַהּיָ

ּבּור. ב ַהּצִ ׁשֶ ֲעִנית ּגֹוְזִרים ּכְ ל ַעל ּתַ  ּכָ
ּלֹא ָצָרה ֹבא ׁשֶ ַתֲעִנּיֹות ְוֵכן, ֲעֵליֶהם ּתָ  ּבְ
ִני י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ַאַחר ְוׁשֵ ַסח ׁשֶ  רְוַאחַ  ַהּפֶ
ּנֹוֲהִגים, ֶהָחג ַנז ׁשֶ ּכְ ַאׁשְ  ְלִהְתַעּנֹות ּבְ

ּבּור ִליחַ  לֹוַמר ָהִראׁשֹוִנים ָנֲהגוּ , ַהּצִ  ׁשְ
ין ֲעֵננוּ  ִצּבּור  ְוִלְקרֹות, ְלרֹוֵפא ּגֹוֵאל ּבֵ
ְמהוּ  ְוֵישׁ . ַוְיַחל ּתָ  ְוִהְקׁשוּ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ

ב שׁ "ְוָהֹרא, ֲעֵליֶהם ֵ ָיָתם ִיׁשּ ךְ . ֻקׁשְ  ִהיְלּכָ
 ּוִמיהוּ . ׁשֹוְמִעין ָהִראׁשֹוִנים ְנַהגְלמִ 

ּגֹוְזִרים ֵהיָכא ֲעִנית ׁשֶ ּלֹא ּתַ  ְלׁשּום ׁשֶ
א, ֹצֶרךְ  ְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ֶאּלָ  נֹוֲהִגים ֵישׁ , ּבִ

ַתֲעִנית ְלדּונוֹ  ין ֲעֵננוּ  ְלִעְנַין ִצּבּור ּכְ  ּבֵ
 ְוֵישׁ , ַוְיַחל ּוְקִריַאת ְלרֹוֵפא ּגֹוֵאל

ַתֲעִנית ְלדּונוֹ  נֹוֲהִגים ַאף ָיִחיד ּכְ  ׁשֶ
ִליחַ  א ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ֵאינוֹ  ִצּבּור ׁשְ  ֶאּלָ

ׁשֹוֵמעַ  ה ּבְ ִפּלָ  ֵסֶפר מֹוִציִאין ְוֵאין ּתְ
  :ּתֹוָרה

ִליחַ  ֵאין. ג ָרָכה ֲעֵננוּ  אֹוֵמר ִצּבּור ׁשְ  ּבְ
ְפֵני א, ַעְצָמהּ  ּבִ ן ִאם ֶאּלָ ֵבית ֵישׁ  ּכֵ  ּבְ

ֶנֶסת ָרה ַהּכְ תְ  ֲעׂשָ ּמִ יןׁשֶ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ַעּנִ
ִעיר ֵישׁ  ָרה ּבָ ין ֲעׂשָ ְתַעּנִ ּמִ יָון, ׁשֶ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ

ֵבית ֶנֶסת ּבְ ָרה ַהּכְ ין ֲעׂשָ ְתַעּנִ ּמִ   :ֹלא, ׁשֶ

ת ְסִליחֹות ְלַהְרּבֹות נֹוֲהִגים. ד ִבְרּכַ  ּבְ
ֵאין ְוֵישׁ . ָלנוּ  ְסַלח  לֹוַמר נֹוֲהִגים ׁשֶ

ָרכֹות ח"י ִסּיּום ַאַחר ַעד ְסִליחֹות , ּבְ
ְדמֹוִנים ִהְנִהיגוּ  ְוֵכן ֶאֶרץ ַהּקַ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ְנָהג ְוהּוא כֹון ַהּמִ   :ַהּנָ

ַתֲעִנית. ה ִליחַ , ִצּבּור ּבְ ֵאינוֹ  ִצּבּור ׁשְ  ׁשֶ
ה ל ֹלא ִמְתַעּנֶ ּלֵ   :ִיְתּפַ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ֵאין ׁשֶ  ִלְקרֹות עֹוֵמד ׁשֶ
ּתֹוָרה ַתֲעִנית ּבַ ּלֹא ימִ  ִצּבּור ּבְ  ׁשֶ
ה ה ֵאינוֹ  ַהּכֵֹהן ְוִאם. ִהְתַעּנָ  ֵיֵצא, ִמְתַעּנֶ
ית ַהּכֵֹהן ֶנֶסת ִמּבֵ  ִלְקרֹות ְועֹוֵמד ַהּכְ

ּתֹוָרה ָרֵאל ּבַ ה ִיׂשְ ְתַעּנֶ   :ַהּמִ

ַתֲעִנית. ז ַנִים ַיַעְמדוּ  ִצּבּור ּבְ  ֵאֶצל ׁשְ
ִליחַ  ה, ִצּבּור ׁשְ ה ֶאָחד ִמּזֶ , ֶאָחד ּוִמּזֶ

ּיֹאְמרוּ    :ְסִליחֹות ִעּמוֹ  ׁשֶ

ל. ח ֲעִנית ּכָ יאּות ּבוֹ  ֵישׁ  ִצּבּור ּתַ  ְנׂשִ
ִים ּפַ ִמְנָחה ּכַ יֹום חּוץ, ּבְ ּפּוִרים ִמּבְ   :ַהּכִ
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 תקסז סימן
ר ַהֶפה ּוְרִחיַצת ְטעיָמה ֻמּתָ ַתעִנית ׁשֶ , ּבְ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

רּוי. א ָ ַתֲעִנית ַהׁשּ ֵדי ִלְטֹעם יּוַכל ּבְ  ּכְ
ְפֹלט ּוִבְלַבד, יִעיתְרבִ  ּיִ  ּוְביֹום. ׁשֶ

ּפּוִרים ָעה ַהּכִ ָאב ּוְבִתׁשְ   :ָאסּור, ּבְ

ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ . ב ירוּ  ׁשֶ  ְרִביִעית ִהּתִ
ַפַעם א, ַאַחת ּבְ  ְוֵישׁ . ְמַעט ְמַעט ֶאּלָ

ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ַפַעם ׁשֶ  ָיכֹול ַאַחת ּבְ
ֵדי ַעד ִלְטֹעם  ֵדעַ יוֹ  ִאם, ְרִביִעית ּכְ
ַעְצמוֹ  כֹול ּבְ ּיָ ּלֹא ַעְצמוֹ  ְלַהֲעִמיד ׁשֶ  ׁשֶ
לּום ִיְבַלע   :ּכְ

ְרּכוֹ  ִמי. ג ּדַ יו ִלְרֹחץ ׁשֶ ֲחִרית ּפִ ׁשַ  ּבְ
ַתֲעִנית ר ֹלא, ִצּבּור ּבְ ׁשֵ . ָהֵכי ְלֵמֲעַבד ּכָ

ַתֲעִנית ֲאָבל ֵרי ָיִחיד ּבְ יָון, ׁשָ ּפֹוֵלט ּכֵ . ׁשֶ
ִים ֵישׁ  ַוֲאִפּלוּ  ּמַ רוֹ  ּבַ  יֹוֵתר ֵחץׁשֶ

  :ֵמְרִביִעית

 תקסח סימן
יֵני עִנית ִנְדֵרי ּדִ   ְסִעיִפים: ב"י ּובוֹ , ּתַ

ַכח ֶזה יֹום ְלִהְתַעּנֹות ָנַדר. א , ְוָאַכל ְוׁשָ
ִלים ֲעִניתוֹ  ַמׁשְ ין ְוהּוא. ּתַ  ָהָיה ִאם ַהּדִ

ֲעִנית ָהָיה אוֹ , ֲחלֹום ּתַ ֲעִנית ׁשֶ , ִצּבּור ּתַ
ָהָיה אוֹ  יֹום ְלִהְתַעּנֹות לוֹ  דּועַ יָ  יֹום ׁשֶ  ּבְ

ת ּמֵ  ָנַדר ִאם ֲאָבל. ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּבוֹ  ׁשֶ
ֵני אוֹ ' א יֹום ְלִהְתַעּנֹות , ָיִמים ׁשְ
ִהְתִחיל ַכח ְלִהְתַעּנֹות ּוְכׁשֶ ִית ְוָאַכל ׁשָ ּזַ , ּכַ

ד ֲעִניתוֹ  ִאּבֵ ב ּתַ   :ַאֵחר יֹום ָלצּום ְוַחּיָ

ָרה ָלצּום ַהּנֹוֵדר. ב ֵאיֶזה ָיִמים ֲעׂשָ  יֹום ּבְ
ְרֶצה ּיִ ה ְוָהָיה, ׁשֶ יֹום ִמְתַעּנֶ  ֵמֶהם ֶאָחד ּבְ
ֵני אוֹ  ִמְצָוה ִלְדַבר ְוֻהְצַרךְ  בֹוד ִמּפְ  ּכְ
דֹול ָאָדם  יֹום ּופֹוֵרעַ  לֹוֶוה ֶזה ֲהֵרי, ּגָ
ֲהֵרי, ַאֵחר ִמים ָקַבע ֹלא ׁשֶ ת ַהּיָ ְתִחּלַ  ּבִ
ֶדר ל ֹלא ִאם ֲאָבל. ַהּנֶ  ֹקֶדם ָעָליו ִקּבֵ
א, ֶאָחד יֹום ְלִהְתַעּנֹות ָלֵכן ִמְנָחה ֶאּלָ  ּבְ
ל  ִמְקֵרי, ְלָמָחר ְלִהְתַעּנֹות ָעָליו ִקּבֵ

ֲעִנית  ִאם ְוֵכן. ִלְלוֹותוֹ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ֶזה ּתַ
ֲעִנית ָהָיה   :ִלְלוֹותוֹ  ָיכֹול ֵאינוֹ , ֲחלֹום ּתַ

ַדר ִמי. ג ּנָ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ ֲעִנּיֹות ּכָ  ,ּתַ
  :ַהֹחֶרף ְימֹות ַעד ִלְדחֹוָתם ָיכֹול

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ד ֵני ׁשֶ ְ ׁשּ ֵני ָיִמים ׁשֶ  ּוׁשְ
וֹוָתם ֵישׁ , ְרצּוִפים ֵלילֹות  ְלַהׁשְ

ִעים ֲעִנּיֹות ְלַאְרּבָ ֵאיָנם ּתַ   :ְרצּוִפים ׁשֶ
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ה. ה ְתַעּנֶ ֲעִנית ַהּמִ יֹום ֲחלֹום ּתַ , טֹוב ּבְ
ֻחּלוֹ  אוֹ  ל ּבְ ֹראשׁ  וֹ א, מֹוֵעד ׁשֶ , ֹחֶדשׁ  ּבְ
ה אוֹ  ֲחֻנּכָ ֶעֶרב אוֹ , ּופּוִרים ּבַ  יֹום ּבְ

ּפּוִרים ֲעִניָתא ְלֵמיַתב ָצִריךְ  ַהּכִ  ּתַ
ִדין, ְלַתֲעִניֵתיהּ  ה ּכְ ְתַעּנֶ ֲעִנית ַהּמִ  ּתַ

תבְּ  ֲחלֹום ּבָ   :ׁשַ

ֲעִנית ֵאין. ו ָבֶבל ִצּבּור ּתַ  ֵליָאֵסר ּבְ
ְמָלאָכה עֹוד ּוְלַהְפִסיק ּבִ א, יֹום ִמּבְ  ֶאּלָ
ָעה ׁשְ ָאב ּתִ ְלַבד ּבְ ךְ . ּבִ ל ָיִחיד ִהְלּכָ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ֲעִנית ָעָליו יָנן ֹלא, ּתַ א ַחְייׁשִ ּמָ ֲעִנית ׁשֶ  ּתַ
ל ִצּבּור ר, ָעָליו ִקּבֵ ן ּוֻמּתָ ֻכּלָ ל. ּבְ  ּוִמּכָ
ה ָמקֹום ִחּלָ ַעת לֹוַמר טֹוב ְלַכּתְ ׁשְ  ּבִ
ַלת ֲעִנית ַקּבָ ַתֲעִני ֲהֵריִני: ּתַ  ָיִחיד תּבְ
  :ָמָחר ְלָפֶניךָ 

ֵאַרע. ז ׁשֶ ת יֹום ּכְ ּמֵ  ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶ
ֲאָדר ָנה, ּבַ ָ ֶרת ְוַהׁשּ ה, ְמֻעּבֶ ֲאָדר ִיְתַעּנֶ  ּבַ

  :'ב

א ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ  ֵאין. ח יֹום ֶאּלָ  ּבְ
יֹום ְוֹלא, ָאִביו ִמיַתת   :ְקבּוָרה ּבְ

תבְּ  ָאִביו ִמיַתת יֹום ֵאַרע ִאם. ט ּבָ  אוֹ  ׁשַ
ֹראשׁ    :ְלָמָחר ִיְדֶחה, ֹחֶדשׁ  ּבְ

יִקים ִקְבֵרי ַעל ֵליֵלךְ  ַהּנֹוֵדר. י  ַצּדִ
ָמקֹום ּבְ לֹוִני ׁשֶ ב, ּפְ ים ָיִמים ְוִנְתַעּכֵ  ַרּבִ

ךְ  ְוַאַחר ירּוהוּ  ֵאַרע ּכָ ּכִ ִהׂשְ ם ָלֶלֶכת ׁשֶ , ׁשָ
י ֲהִליָכה ּדַ   :זוֹ  ּבַ

 ְרצּוִפים יםָימִ  ְסכּום ָלצּום ַהּנֹוֵדר. יא
ֶהם ְוֵאַרע ֲעִנית ּבָ   :לוֹ  עֹוִלין, חֹוָבה ּתַ

ל. יב רּוי ּכָ ָ ַתֲעִנית ַהׁשּ ין, ּבְ ָהָיה ּבֵ  ׁשֶ
ה ין ֲחלֹומוֹ  ַעל אוֹ  ָצָרתוֹ  ַעל ִמְתַעּנֶ  ּבֵ
ָהָיה ה ׁשֶ ּבּור ִעם ִמְתַעּנֶ , ָצָרָתם ַעל ַהּצִ
ַעְצמוֹ  ִעּדּוִנין ִיְנַהג ֹלא ֶזה ֲהֵרי  ְוֹלא ּבְ

ֵמחַ  ִיְהֶיה ְוֹלא ֹראׁשוֹ  ֵקליָ  , ֵלב ְוטֹוב ׂשָ
א ִעְנָין ְואֹוֵנן ּדֹוֵאג ֶאּלָ ֱאַמר ּכְ ּנֶ  ַמה: ׁשֶ

ְתאֹוֵנן   :ָחי ָאָדם ּיִ

 תקסט סימן
ין עת נֹוֵדר ּדִ   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ָצָרה ּבְ

ה ָיִחיד. א ְתַעּנֶ ל ַעל ַהּמִ , ְוָעְבָרה, ָצָרה ּכָ
אְונִ , חֹוֶלה ַעל אוֹ   ָצִריךְ , ֵמת אוֹ  ְתַרּפֵ

ִלים ל ְלַהׁשְ ֲעִנּיֹות ּכָ ל ַהּתַ ּבֵ ּקִ . ָעָליו ׁשֶ
ין ִצּבּור ֲאָבל ְתַעּנִ ּמִ ָבר ׁשּום ַעל ׁשֶ , ּדָ

ִלימוּ  ֹלא, ֲחצֹות ֹקֶדם ְוַנֲעִנין  ְוִאם. ַיׁשְ
ְלִמיֵדי  רֹוִצים ִצּבּור ְוֹרב ֲחָכִמים ּתַ



 יח

 

 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ִלים ִחיד ֵאין, ְלַהׁשְ אי ַהּיָ ַ  ַהְפִרישׁ לְ  ַרׁשּ
  :ֵמֶהם ַעְצמוֹ 

ה ָיִחיד. ב ְתַעּנֶ ּמִ  ְונֹוַדע ָצָרה ַעל ׁשֶ
ּקֶֹדם ַלת ׁשֶ ֲעִנית ַקּבָ ָבר ַהּתַ , ָעְבָרה ּכְ
ִלים ָצִריךְ  ֵאינוֹ    :ְלַהׁשְ

 תקע סימן
ין ֵאין ְוָיִמים ּופּוִרים ֲחֻנָכה ּדִ  אֹוְמִרים ׁשֶ

ֶהם ה ּבָ ִחּנָ ׁשוּ  ּתְ ְפּגְ ּנִ תֹוךְ  ׁשֶ  ִנְדֵרי ֵמייְ  ּבְ
עִנית   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ּתַ

ל ָיִחיד. א ּבֵ ּקִ ֲעִנית ָעָליו ׁשֶ ךְ  ּתַ  ְוָכךְ  ּכָ
ֶהם ְוֵאְרעוּ  ָיִמים תֹות ּבָ ּבָ  טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ
ה ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  אוֹ   ֶעֶרב אוֹ  ּופּוִרים ֲחֻנּכָ
ּפּוִרים יֹום לוֹ  ִאם, ַהּכִ ְלׁשֹון ִקּבְ ַלת ּבִ  ַקּבָ

ֲעִנית ָעְלָמא ּתַ ָרה ָצִריךְ  ֵאין, ּבְ  ְוִאם. ַהּתָ
לוֹ  ָלׁשֹון ִקּבְ הּוא, ָעַלי ֲהֵרי ּבְ  ְלׁשֹון ׁשֶ
ַרת ָצִריךְ , ֶנֶדר ח, ָחָכם ַהּתָ ֲחָרָטה ְוִיְפּתַ  ּבַ

ּיֹאַמר ְמתָּ  ִאּלוּ : לוֹ  ׁשֶ ךָ  ֶאל ׂשַ  ִלּבְ
ֶאְרעוּ  ּיֶ ֶהם ׁשֶ ִמים ֵאּלוּ  ּבָ  ָהִייתָ  ֹלא ַהּיָ

יר, נֹוֵדר ל, ם"ּוְלָהַרְמבָּ . לוֹ  ּוַמּתִ ּבֵ ּקִ ֶ  ִמׁשּ
ְלׁשֹון ָעָליו תֹות ּבוֹ  ּוָפְגעוּ  ֶנֶדר ּבִ ּבָ  ׁשַ
ּפּוִרים יֹום ֶעֶרב אוֹ  טובים ְוָיִמים  אוֹ  ַהּכִ

ב, ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֶהם ָלצּום ַחּיָ  ֹלא ִאם ּבָ
ירוּ  ַגע ִאם ֲאָבל. לוֹ  ַיּתִ ה ּבוֹ  ּפָ  ֲחֻנּכָ
ֵטל ִנְדרוֹ , ּופּוִרים ֶהם צּוםיָ  ְוֹלא ּבָ , ּבָ
ֵני ֵהם ִמּפְ ְבֵריֶהם ׁשֶ   :ִחּזּוק ּוְצִריִכים ִמּדִ

ת ְלִהְתַעּנֹות ַהּנֹוֵדר. ב ּבָ ׁשַ  טֹוב ְויֹום ּבְ
ּפּוִרים יֹום ְוֶעֶרב ה ַהּכִ , ּופּוִרים ַוֲחֻנּכָ
יָנם ֶוה ּדִ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ְלנֹוֵדר ׁשָ  ְוָכךְ  ּכָ
ֶהם ְוֵאְרעוּ  ָיִמים לוּ  ָיִמים ּבָ  ִאם. ַהּלָ

ְלׁשֹון הֹוִציאוֹ  ינוֹ , ֶנֶדר ּבִ ל ּדִ ְמַקּבֵ  ָעָליו ּכִ
ְלׁשֹון ְלׁשֹון הֹוִציאוֹ  ְוִאם, ֶנֶדר ּבִ ַלת ּבִ  ַקּבָ
ֲעִנית ָעְלָמא ּתַ ינוֹ , ּבְ ל ּדִ ְמַקּבֵ ְלׁשֹון ּכִ  ּבִ
ַלת ֲעִנית ַקּבָ   :ּתַ

ע ִאם. ג ּבַ ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ  ָיִמים ְוָכךְ  ּכָ
לוּ  ָיִמים ֶהםבָּ  ְוֵאְרעוּ  בּוָעה, ַהּלָ ְ  ָחָלה ַהׁשּ
ַעם ֲעֵליֶהם  ִאם ֲאָבל. ּכֹוֵלל ִאסּור ִמּטַ
ע ּבַ ת ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ ּבָ ׁשַ יֹום אוֹ  ּבְ , טֹוב ּבְ
ֵפרּושׁ  בּוָעה ָעָליו ָחָלה ֹלא, ּבְ ֵאין ׁשְ  ּדְ
בּוָעה ַבר ַעל ָחָלה ׁשְ א, ִמְצָוה ּדְ  ֶאּלָ
ע ַעל לֹוֶקה ּבַ ׁשְ ּנִ  ְוִאם. ְואֹוֵכל, ְואַלשָּׁ  ׁשֶ
ע ּבַ ה ְלִהְתַעּנֹות ִנׁשְ ֲחֻנּכָ  ָחָלה, ּופּוִרים ּבַ
בּוָעה יָון ָעָליו ׁשְ ֵאיָנן ּכֵ א ׁשֶ ָנן ֶאּלָ ַרּבָ  ִמּדְ
הּוא ִלי ְוִנְרֶאה ין ּדְ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ַהּדִ



 יט

 

 כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ּפּוִרים יֹום ְוֶעֶרב ֵאיָנם ַהּכִ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ָנן ַרּבָ א. ִמּדְ ְברֵ  ֶאּלָ ּדִ ּמִ  ִנְרֶאה ם"ָהַרְמבָּ  יׁשֶ

ֵהם ל ׁשֶ   :ּתֹוָרה ׁשֶ

 תקעא סימן
ב ָהחֹוְטִאים ֵהם ִמי ַתעִנית ִליׁשֵ  ּובוֹ , ּבְ

  ְסִעיִפים:' ג

ב. א ַתֲעִנית ַהּיֹוׁשֵ  ִלְסּבֹל ָיכֹול ִאם, ּבְ
ֲעִנית גֹון, ָלאו ְוִאם. ָקדֹושׁ  ִנְקָרא ַהּתַ  ּכְ
ֵאינוֹ  ִריא ׁשֶ   :אחֹוטֵ  ִנְקָרא, ְוָחָזק ּבָ

ְלִמיד. ב אי ֵאינוֹ  ָחָכם ּתַ ַ ב ַרׁשּ  ִליׁשֵ
ַתֲעִנית ֵני, ּבְ ַמֵעט ִמּפְ ּמְ ְמֶלאֶכת ׁשֶ  ּבִ
ַמִים א, ׁשָ ן ִאם ֶאּלָ ּבּור ּכֵ ַהּצִ ׁשֶ ים ּכְ  ִמְתַעּנִ
ּלֹא ֵדי. ֵמֶהם ַעְצמוֹ  ִיְפֹרשׁ  ׁשֶ  ּוְמַלּמְ

ינֹוקֹות יָנם ּתִ ַתְלִמיֵדי ּדִ   :ֲחָכִמים ּכְ

הִ  ִעיר. ג יפּוהָ ׁשֶ  ָיִחיד ְוֵכן, ם"ַעּכוּ  ּקִ
ף ְרּדָ ֵני ַהּנִ ֵני אוֹ  ם"ַעּכוּ  ִמּפְ  רּוחַ  ִמּפְ
ִאים ֵאיָנם, ָרָעה ָ ּלֹא, ְלִהְתַעּנֹות ַרׁשּ  ׁשֶ

ר ּבֵ א. ּכָֹחם ְלׁשַ לוּ  ֶאּלָ  ֲעֵליֶהם ְיַקּבְ
ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ֲעִנּיֹות ְוָכךְ  ּכָ ְצלוּ  ּתַ ּנָ ּיִ . ִלְכׁשֶ

ְזרוּ  ִאם ְוֵכן ּלֹא ְוָגְזרוּ  ֵזָרהגְּ  ּגָ  ׁשֶ
לוּ , ָעָליו ְלִהְתַעּנֹות  ֲעֵליֶהם ְיַקּבְ

ךְ  ְלִהְתַעּנֹות ֲעִנּיֹות ְוָכךְ  ּכָ ֲעֹבר ּתַ ּיַ ׁשֶ  ּכְ
ֵזָרה   :ַהּגְ

 תקעב סימן
ֵאיֶזה עִנית ּגֹוְזִרים ֵאין ָיִמים ּבְ , ִצּבּור ּתַ

  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

ֲעִנית ּגֹוְזִרין ֵאין. א ּבּור ַעל ּתַ  ַהּצִ
ה ְתִחּלָ יֹום ּבִ י ּבְ ּלֹא, ֲחִמיׁשִ  ְלַהְפִקיעַ  ׁשֶ
ָעִרים ָמקֹום ַוֲאִפּלוּ . ׁשְ ֵאין ּבְ  ָלחּושׁ  ׁשֶ

  :ְלָכךְ 

ֲעִנית ּגֹוְזִרין ֵאין. ב ּבּור ַעל ּתַ  ַהּצִ
י ָראׁשֵ ים ּבְ ה אוֹ , ֳחָדׁשִ ֲחֻנּכָ  אוֹ , ּופּוִרים ּבַ
ֻחּלוֹ  ל ּבְ  ִהְתִחילוּ  ְוִאם. מֹוֵעד ׁשֶ

ָרה ַעל ְלִהְתַעּנֹות , ֶאָחד יֹום ֲאִפּלוּ , ַהּצָ
ֶהם ּוָפַגע ין, ֵמֵאּלוּ  יֹום ּבָ  ִמְתַעּנִ

ִליִמין ַתֲעִנית ַהּיֹום ּוַמׁשְ   :ּבְ

ׁשוּ  ִצּבּור. ג ּקְ ּבִ ֲעִנית ִלְגֹזר ׁשֶ ִני ּתַ  ׁשֵ
י ִני ַוֲחִמיׁשִ ֲעִנית ּוָפַגע, ְוׁשֵ ּתַ  וּ "ט ּבַ
ָבט ׁשְ ֲעִנית, ּבִ ת ֶחהִנדְ  ַהּתַ ּבָ ָאה ְלׁשַ  ַהּבָ
ֵדי ּלֹא ּכְ ֲעִנית ִיְגְזרוּ  ׁשֶ ט ּתַ ָבט וּ "ּבְ ׁשְ  ּבִ

הּוא ָנה ֹראשׁ  ׁשֶ ָ   :ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ

 תקעג סימן



 כ

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ְטָלה ּבָ עִנית ְמִגַלת ׁשֶ   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתַ

ְטָלה ִהְלְכָתא. א ת ּבָ ֲעִנית ְמִגּלַ  ְוָכל, ּתַ
ִמים תּוִבים ַהּיָ הּ  ַהּכְ ר ּבָ  ְלִהְתַעּנֹות ֻמּתָ
ֶהם ן ְוָכל ּבָ ּכֵ , ּוְלַאֲחֵריֶהם ִלְפֵניֶהם ׁשֶ
ה חּוץ ָאסּור ּופּוִרים ֵמֲחֻנּכָ  ְלִהְתַעּנֹות ׁשֶ
ֶהם ַעְצָמם ּבָ  ּוְלַאֲחֵריֶהם ִלְפֵניֶהם ֲאָבל, ּבְ
ר תֹות ְוֵכן. ֻמּתָ ּבָ י טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ  ְוָראׁשֵ

ים ִרים ֳחָדׁשִ   :ְלַאֲחֵריֶהםוּ  ִלְפֵניֶהם ֻמּתָ

 תקעד סימן
ּנֹוְתִנין ַתעִנית ׁשֶ ָצא ָמקֹום ָחְמֵרי ּבְ ּיָ  ׁשֶ

ָהַלךְ  ם ְוׁשֶ   ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ְלׁשָ

קֹום ַההֹוֵלךְ . א ין ִמּמָ ְתַעּנִ ּמִ  ְלָמקֹום ׁשֶ
ֵאין ין ׁשֶ  ָצִריךְ , ַלֲחֹזר ְוַדְעּתוֹ , ִמְתַעּנִ

ל ְלִהְתַעּנֹות ֲעִנּיֹות ּכָ קִּ  ּתַ לוּ ׁשֶ   :ֲעֵליֶהם ּבְ

קֹום ַההֹוֵלךְ . ב ֵאין ִמּמָ ין ׁשֶ  ְלָמקֹום ִמְתַעּנִ
ים ְתַעּנִ ּמִ ה, ׁשֶ ֶהם ִיְתַעּנֶ ְעּתוֹ  ֲאִפּלוּ  ִעּמָ  ּדַ

יָון ּוִמיהוּ . ַלֲחֹזר ּלֹא ּכֵ ל ׁשֶ  ָעָליו ִקּבֵ
ֲעִנית חּום חּוץ ָהִעיר ִמן ָיָצא ִאם, ּתַ  ַלּתְ
ר ִלים ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ֶלֱאֹכל ֻמּתָ   :ְלַהׁשְ

ַכח. ג ְפֵניֶהם ִיְתָרֶאה ַאל, ְוָאַכל ׁשָ  ּבִ
ִאּלוּ  ַעְצמוֹ  ִעּדּוִנין ִיְנַהג ְוַאל ָאַכל ּכְ  ּבְ

י הֹוִאיל: לֹוַמר  ֹאַכל ְמַעט ְוָאַכְלּתִ
ה   :ַהְרּבֵ

ַנת ַעְצמוֹ  ָאָדם ְלַהְרִעיב ִמְצָוה. ד ׁשְ  ּבִ
שׁ  ְוָאסּור ְרָעבֹון ּמֵ תוֹ  ּבוֹ  ְלׁשַ  חּוץ, ִמּטָ
יל ִנים ְוַלֲחׁשּוֵכי. ְטִביָלה ִמּלֵ ר ּבָ   ֻמּתָ

ל. ה ּבּור ִמן ַהּפֹוֵרשׁ  ּכָ  רֹוֶאה ֵאינוֹ  ַהּצִ
ֶנָחָמָתן ְצַטֵער ְוָכל. ּבְ ֶהם ַהּמִ  זֹוֶכה, ִעּמָ
ֶנָחָמָתן ְורֹוֶאה   :ּבְ

 תקעה סימן
יֵני עִנּיֹות ּדִ ִמְתַפְלִלין ּתַ ֶאֶרץ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ִמיםַהגְּ  על   ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ׁשָ

ֲעִנּיֹות ֵסֶדר. א ין ּתַ ְתַעּנִ ּמִ ֶאֶרץ ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ִמים ַעל ִיׂשְ ׁשָ ךְ  ַהּגְ יעַ : הּוא ּכָ  ִהּגִ

ָון ז"י ַמְרֶחׁשְ ִמים ָיִרדוּ  ְוֹלא ּבְ ׁשָ , ּגְ
ְלִמיֵדי ַמְתִחיִלין ְלַבד ֲחָכִמים ּתַ  ּבִ
ה ְלִהְתַעּנֹות ֹלׁשָ ֲעִנּיֹות ׁשְ י ִנישֵׁ  ּתַ  ַוֲחִמיׁשִ

ִני ְלִמיִדים ְוָכל, ְוׁשֵ . ְלָכךְ  ְראּוִים ַהּתַ
ֲעִנּיֹות ְוִדין ִדין ֵאּלוּ  ּתַ ֲעִנית ּכְ   :ָיִחיד ּתַ

יעַ . ב ְסֵלו ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ִהּגִ  ָיְרדוּ  ְוֹלא ּכִ
ִמים ׁשָ ית, ּגְ ין ּבֵ ה ּגֹוְזִרין ּדִ ֹלׁשָ  ׁשְ
ֲעִנּיֹות ּבּור ַעל ּתַ ִני ַהּצִ יַוֲחמִ  ׁשֵ ִני יׁשִ , ְוׁשֵ



 כא

 

 כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

י ִנְכָנִסים ָהָעם ְוָכל ֵנִסּיֹות ְלָבּתֵ  ּכְ
ִלים ּלְ ִנים ְוזֹוֲעִקים ּוִמְתּפַ ֶדֶרךְ , ּוִמְתַחּנְ  ּכְ
ים עֹוׂשִ ָכל ׁשֶ ֲעִנּיֹות ּבְ   :ַהּתַ

ית, ַנֲענוּ  ְוֹלא ֵאּלוּ  ָעְברוּ . ג ין ּבֵ  ּדִ
ֲעִנּיֹות' ג עֹוד ּגֹוְזִרין ּבּור ַעל ּתַ ִני ַהּצִ  ׁשֵ

יוַ  ִני ֲחִמיׁשִ ֱאֹכל ַמְפִסיִקין ּוְבֵאּלוּ , ְוׁשֵ  ִמּלֶ
עֹוד ֶהם ַוֲאסּוִרים, יֹום ִמּבְ ת ּבָ ּיַ ֲעׂשִ  ּבַ
ּיֹום ְמָלאָכה ְיָלה ֹלא ֲאָבל ּבַ ּלַ , ּבַ
ְרִחיַצת ַוֲאסּוִרים ל ּבִ ין ַהּגּוף ּכָ ַחּמִ , ּבְ
ְרֲחָצאֹות ֶאת נֹוֲעִלין ְלִפיָכךְ   ֲאָבל. ַהּמֶ
ָניו ין ַרְגָליווְ  ָיָדיו ּפָ ַחּמִ  ּגּופוֹ  ְוָכל, ּבְ

צֹוֵנן ר, ּבְ ִסיָכה ַוֲאסּוִרים. ֻמּתָ א ּבְ  ִאם ֶאּלָ
ן ֲהָמא ֶאת ְלַהֲעִביר הּוא ּכֵ  ַוֲאסּוִרים, ַהּזֻ

ֶהם ִמישׁ  ּבָ ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ  ָאסּוִרים ְוֵכן ַהּמִ
ְנִעיַלת ל ּבִ ִעיר ַהַסְנּדָ ִלין, ּבָ ּלְ י ּוִמְתּפַ ָבּתֵ  ּבְ
ֵנִסּיֹות ִניםוּ  ּכְ ָאר ִמְתַחּנְ ִבׁשְ ֲעִנּיֹות ּכְ   :ּתַ

ִית, ֵאּלוּ  ָעְברוּ . ד ין ּבַ  עֹוד ּגֹוְזִרין ּדִ
ַבע ֲעִנּיֹות ׁשֶ ּבּור ַעל ּתַ ִני ַהּצִ י ׁשֵ  ַוֲחִמיׁשִ
ִני י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ְוָכל, ְוׁשֵ
ָאסּור ַמה ֶ ה ׁשּ ֹלׁשָ ְ ׁשּ ְפֵני ּבַ ּלִ  רָאסוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ
ֵאּלוּ  ַאף ְתִריִעין ֵאּלוּ  ִויֵתִרין, ּבְ ּמַ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

ׁשֹוָפר ָרכֹות ַעל ּבְ ּמֹוִסיִפים ַהּבְ ֶהם ׁשֶ , ּבָ

ִלין ּלְ ְרחֹוב ּוִמְתּפַ  ָזֵקן ּומֹוִריִדין, ָהִעיר ּבִ
שׁ  ּומֹוִסיִפין, ְלהֹוִכיָחם ָרכֹות ׁשֵ  ּבְ
ת ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ ת ׁשַ ְנָחה ּוִבְתִפּלַ , ַהּמִ

ִני ַהֲחֻנּיֹות ֶאת ֲעִליםְונוֹ   ֶעֶרב ְלֵעת ּוַבׁשֵ
ֵדי ְמַעט ּפֹוְתִחין ְמְצאוּ  ּכְ ּיִ  ִלְקנֹות ׁשֶ
ת ְיָלה ִלְסֻעּדַ י, ַהּלַ ל ּפֹוְתִחין ּוַבֲחִמיׁשִ  ּכָ
ֵני, ַמֲאָכל ַהּמֹוְכרֹות ֲחֻנּיֹות ַהּיֹום  ִמּפְ
בֹוד ת ּכְ ּבָ ַ ֵני ַלֲחנּות ֵישׁ  ְוִאם. ַהׁשּ  ׁשְ

ָתִחים  ְוִאם. ֶאָחד ְונֹוֵעל ֶאָחד ֵתחַ ּפוֹ , ּפְ
א ַלֲחנּות ֵישׁ   ּפֹוֵתחַ , ְלָפָניו ִאְצַטּבָ

ַדְרּכוֹ  י ּכְ ֲחִמיׁשִ שׁ  ְוֵאינוֹ , ּבַ   :חֹוׁשֵ

רֹות. ה  ֹלא ֲאָבל, ִמְתַעּנֹות ּוֵמיִניקֹות ֻעּבָ
ג ז ְוֹלא ִראׁשֹונֹות' ּבְ  ּוִמיהוּ . ַאֲחרֹונֹות' ּבְ
א ֹיאְכלוּ  ֹלא ֵדי ֶאּלָ ָלד ּיּוםקִ  ּכְ   :ַהּוָ

ְזרוּ  ַאַחר. ו ּגָ ֲעִנּיֹות ג"י ׁשֶ  ִאם, ֵאּלוּ  ּתַ
י ְוָהֵני. עֹוד ּגֹוְזִרין ֵאין ַנֲענוּ  ֹלא  ִמּלֵ

ים ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ ִמים ַעל ּכְ ׁשָ  ְלִפי, ַהּגְ
ָעְברוּ  ׁשֶ ּכְ ָבר ֵאּלוּ  ׁשֶ  ְזַמן ָעְברוּ  ּכְ
ִמים ׁשָ ֶהם ְוֵאין ַהּגְ  ַעל ֲאָבל, ּתֹוֶעֶלת ּבָ

ְרֲעִנּיֹות ָארשְׁ  ים ּפֻ  ַעד ְוהֹוְלִכים ִמְתַעּנִ
ָענוּ  ּיֵ   :ׁשֶ



 כב

 

 ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 תמוז

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקעה ות תשעה באב ושאר תעניותהלכ
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ים. ז ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ ִמים ַעל ּכְ ׁשָ  ג"י ְוָעְברוּ  ַהּגְ
ֲעִנּיֹות א ְמַמֲעִטין, ַנֲענוּ  ְוֹלא ֵאּלוּ  ּתַ ָ ַמׂשּ  ּבְ
ן ל ּוְבִבְנָין ּוַמּתָ ְמָחה ׁשֶ  ּוְמַמֲעִטין, ׂשִ

ֵארּוִסין ּוִאין ּבְ א ְוִנׂשּ ן ִאם ֶאּלָ ם ֹלא ּכֵ  ִקּיֵ
ה ִמְצַות ִרּיָ ה ּפְ ֵאַלת ּוְמַמֲעִטין, ּוְרִבּיָ ׁשְ  ּבִ
לֹום ין ׁשָ  ְוַתְלִמיֵדי. ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ּבֵ
ֲאלוּ  ֹלא ֲחָכִמים לֹום ִיׁשְ א ׁשָ ְנזּוִפין ֶאּלָ  ּכִ

ים קֹום ְוִכְמֻנּדִ ַתן ָהֶאֶרץ ְוַעם, ַלּמָ ּנָ  ׁשֶ
לֹום ָלֶהם יִבין ׁשָ שָׂ  לוֹ  ְמׁשִ  ָרָפה ָפהּבְ
ם ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי. ֹראשׁ  ְוֹכֶבד  ְלַבּדָ

ים חֹוְזִרים ִני ּוִמְתַעּנִ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ַעד ְוׁשֵ
ֵצא ּיֵ ל ִניָסן ׁשֶ קּוָפה ׁשֶ ִרין. ּתְ  ֶלֱאֹכל ּוֻמּתָ
ְיָלה ּלַ ָאר ּוִבְמָלאָכה, ּבַ ָבִרים ּוִבׁשְ , ּדְ

ֹראשׁ  ּוַמְפִסיִקים ה ֹחֶדשׁ  ּבְ . ִריםּופוּ  ֲחֻנּכָ
ל ִניָסן ָיָצא קּוָפה ׁשֶ יעַ  ְוהּוא, ּתְ ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ

ֶמשׁ  ֶ ת ַהׁשּ ל ִלְתִחּלַ ֹור ַמּזַ  ֵאין, ַהׁשּ
ין ֵאין עֹוד ִמְתַעּנִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ַמן ַהּגְ ּזְ ה ּבַ  ַהּזֶ

א ל ָיְרדוּ  ְוֹלא הֹוִאיל, ְקָלָלה ִסיָמן ֶאּלָ  ּכָ
ר ת ִעּקָ ְתִחּלַ ָנה ּבִ ָ   :ַהׁשּ

ּלֹא ֶדרַהסֵ  ֶזה ְוָכל. ח ׁשֶ ִמים ָיְרדוּ  ּכְ ׁשָ  ּגְ
ָלל ְרִביָעה ָיְרדוּ  ֲאָבל, ּכְ  ְוָצְמחוּ . ּבִ

ִבים  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִליַבשׁ  ְוִהְתִחילוּ  ָהֲעׂשָ

ים ְרדוּ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ִמְתַעּנִ ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ  אוֹ  ּגְ
יְבׁשוּ  ַעד ּיִ ָמִחים ׁשֶ יעַ  ִאם ְוֵכן. ַהּצְ  ִהּגִ
ַסח ְזַמן הּוא, לוֹ  בָקרוֹ  אוֹ  ַהּפֶ  ְזַמן ׁשֶ

ִריַחת ֶאֶרץ ָהִאיָלנֹות ּפְ ָרֵאל ּבְ  ְוֹלא, ִיׂשְ
ִמים ָיְרדוּ  ׁשָ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ּגְ  ִמְתַעּנִ

ְרדוּ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ  ָהְראּוִיים ּגְ
ֲעֹבר ַעד אוֹ  ְלִאיָלנֹות ּיַ ם ׁשֶ  ְוֵכן. ְזַמּנָ

יעַ  שָׁ  ָיְרדוּ  ְוֹלא ַהֻסּכֹות ַחג ִהּגִ  ִמיםּגְ
ה ֵדי ַהְרּבֵ אֹות ּכְ  ַהּבֹורֹות ֵמֶהם ְלַמּלְ

יִחין ִ ָערֹות ְוַהׁשּ ים ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ְוַהּמְ  ִמְתַעּנִ
ֵרד ַעד ּיֵ ם ׁשֶ ׁשֶ  ְוִאם. ְלבֹורֹות ָהָראּוי ּגֶ
ּתֹות ַמִים ָלֶהם ֵאין ין, ִלׁשְ  ַעל ִמְתַעּנִ

ִמים ׁשָ ָכל ַהּגְ ּלֹא ֵעת ּבְ  ַמִים ָלֶהם ִיְהֶיה ׁשֶ
תּ  ימֹות ַוֲאִפּלוּ , ֹותִלׁשְ ה ּבִ ְסקוּ . ַהַחּמָ  ּפָ

ִמים ׁשָ ין ַהּגְ ם ּבֵ ׁשֶ ם ּגֶ  יֹום' מ ְלֶגׁשֶ
ימֹות ִמים ּבִ ׁשָ ת ֶזה ֲהֵרי, ַהּגְ ּצֶֹרת ַמּכַ  ּבַ

ים ְרדוּ  ַעד ְוזֹוֲעִקים ּוִמְתַעּנִ ּיֵ ִמים ׁשֶ ׁשָ  ּגְ
ֲעֹבר ַעד אוֹ  ּיַ ם ׁשֶ   :ְזַמּנָ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ֶאֶרץ ,ֲאמּוִרים ּדְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ְמקֹומֹות ֲאָבל. ָלהּ  ַהּדֹוֶמה ְוָכל עֹוַנת ּבִ  ׁשֶ

ִמים ׁשָ ֶהם ַהּגְ ּלָ ְבָעה ֹקֶדם ׁשֶ ר ׁשִ  ָעׂשָ
ָון ַמְרֶחׁשְ יעַ . ֶזה ְזַמן ַאַחר אוֹ  ּבְ ּגִ ּיַ ׁשֶ  ּכְ



 כג

 

 א
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 אב

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקעו הלכות תשעה באב ושאר תעניות
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ם ִמים ָיְרדוּ  ְוֹלא ְזַמּנָ ׁשָ  ְיִחיִדים, ּגְ
ים ִני ִמְתַעּנִ י ׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ  ַמְפִסיִקיםוּ  ְוׁשֵ
ֹראשׁ  ה ֹחֶדשׁ  ּבְ  ַאַחר ְוׁשֹוִהין ּופּוִרים ֲחֻנּכָ

ךְ  מוֹ  ּכָ ה ּכְ ָ ׁשּ  ָיְרדוּ  ֹלא ִאם, ָיִמים ׁשִ
ִמים ׁשָ ית ּגְ ין ּבֵ ֲעִנּיֹות ג"י ּגֹוְזִרין ּדִ  ּתַ

ָאַמְרנוּ  ַהֵסֶדר ַעל   :ׁשֶ
  אב

ל. י ֲעִנית ּכָ ּגֹוְזִרים ּתַ ּבּור ׁשֶ חּוָצה ַהּצִ  ּבְ
ֶהם אֹוְכִלים, ָלָאֶרץ ְיָלה ּבָ ּלַ  ְוִדיָנם ּבַ
ִדין ָאר ּכְ ֲעִניֹות ׁשְ ֵאין. ּתַ  ַעל ּגֹוְזִרים ׁשֶ

ּבּור ֲעִנית ַהּצִ גֹון ּתַ ּפּור צֹום ּכְ א ּכִ  ֶאּלָ
ֶאֶרץ ָרֵאל ּבְ ְלַבד ִיׂשִ ָטר ּוִבְגַלל, ּבִ , ַהּמָ

ר ּוְבאֹוָתם ֲעִנּיֹות ֶעׂשֶ ֵהם ּתַ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ
ים   :ַאֲחרֹונֹות ַבעְושֶׁ  ֶאְמָצִעּיִ

ים ָהיוּ . יא ִמים ַעל ִמְתַעּנִ ׁשָ , ְוַנֲענוּ  ַהּגְ
ה ּמָ ֲעִנית ִמן ּפֹוְסִקין ְוִיְהיוּ  ֵיְרדוּ  ּכַ , ַהּתַ

ְנסוּ  ּכָ ּיִ ֶ ֹעֶמק ִמׁשּ . ֶטַפח ַהֲחֵרָבה ָהֶאֶרץ ּבְ
ינֹוִנית ֵני, ּוַבּבֵ , ּוַבֲעבּוָדה. ְטָפִחים ׁשְ

ה ֹלׁשָ  ַאַחר ִליֵרד לוּ ִהְתִחי ְוִאם ְטָפִחים ׁשְ
ִלימוּ , ֲחצֹות  ִהְתִחילוּ  ְוִאם ַהּיֹום אֹותוֹ  ַיׁשְ
ִלימוּ  ֹלא, ֲחצֹות ֹקֶדם ִליֵרד א ַיׁשְ  ֶאּלָ
ּתוּ  ֹיאְכלוּ   ְוָלֶעֶרב, טֹוב יֹום ְוַיֲעׂשוּ  ְוִיׁשְ

צוּ  ל ְוֹיאְמרוּ  ִיְתַקּבְ דֹול ַהּלֵ   :ַהּגָ

ל אֹוְמִרים ֵאין. יב דֹול ַהּלֵ א ַהּגָ  ֶאּלָ
ֲענוּ כְּ  ּנַ יֹום ׁשֶ ֲעִניָתם ּבְ ְוָקא ּתַ  ִאם ֲאָבל, ּדַ

ְלַאַחר יֹום ַעד ַנֲענוּ  ֹלא ֲעִניָתם ׁשֶ , ּתַ
  :ֹלא

ִמים ָלֶהם ָיְרדוּ  ִאם. יג ׁשָ ֵליל ּגְ  ּבְ
ֲעִניָתם ָעָלה ֹקֶדם ּתַ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ  ֵאין, ַהׁשּ
ל אֹוְמִרים דֹול ַהּלֵ   :ַהּגָ

 תקעו סימן
בָ  ֵאיֶזה על ין ִריםּדְ , ּוַמְתִריעין ִמְתעּנִ

  ְסִעיִפים: ז"ט ּובוֹ 

ם. א ׁשֵ ים ּכְ ְתַעּנִ ּמִ  ַעל ּוַמְתִריִעים ׁשֶ
ִמים ׁשָ ךְ  ַהּגְ ים ּכָ ָאר ַעל ִמְתַעּנִ רֹות ׁשְ . ַהּצָ

גֹון אוּ  ם"ַעּכוּ  ּכְ ּבָ  ִעם ִמְלָחָמה ַלֲעֹרךְ  ׁשֶ
ָרֵאל ח אוֹ , ַמס ֵמֶהם ִלּטֹל אוֹ , ִיׂשְ  ִלּקַ
ָדם  ָצָרה ֲעֵליֶהם ִלְגֹזר אוֹ , ֶאֶרץ ִמּיָ
ִמְצָוה ֲאִפּלוּ  ה ּבְ ין ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ַקּלָ  ִמְתַעּנִ

ֻרַחמוּ  ַעד ּוַמְתִריִעין ּיְ  ֶהָעִרים ְוָכל. ׁשֶ
ְסִביבֹוֵתיֶהם ים ׁשֶ  ֵאין ֲאָבל ִמְתַעּנִ

א, ַמְתִריִעין ן ִאם ֶאּלָ ְקעוּ  ּכֵ ץ ּתָ  ְלִהְתַקּבֵ
א אוּ בָּ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ . ְלֶעְזָרָתם  ַלֲעֹבר ֶאּלָ

ֶרךְ  ֵאין, ַאְרָצם ּדֶ ֶהם ִמְלָחָמה ָלֶהם ׁשֶ  ִעּמָ
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א  ַעל ְועֹוְבִרים, ֲאֵחִרים ם"ַעּכוּ  ַעל ֶאּלָ
ָרֵאל ְמקֹום ין ִיׂשְ   :ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ

ֶבר ַעל ְוֵכן. ב ֶבר ֵאיֶזהוּ . ַהּדֶ  ִעיר, ּדֶ
שׁ  ּיֵ הּ  ׁשֶ ה ְוָיְצאוּ  ַרְגִלי ק"ת ּבָ ּנָ  ִמּמֶ

ה ֹלׁשָ ה ֵמִתים ׁשְ ֹלׁשָ ׁשְ  ַאַחר ֶזה ָיִמים ּבִ
ֶבר ֶזה ֲהֵרי, ֶזה יֹום ָיְצאוּ . ּדֶ  אוֹ ' א ּבְ
ד ֶבר ֶזה ֵאין, ָיִמים' ּבְ הּ  ָהיוּ . ּדֶ  ֶאֶלף ּבָ

ה ְוָיְצאוּ  ּנָ ה ִמּמֶ ָ ׁשּ ג ֵמִתים ׁשִ  ֶזה ָיִמים' ּבְ
ֶבר ֶזה ֲהֵרי, ֶזה ַאַחר יֹום ָיְצאוּ . ּדֶ  ּבְ
אַ  אוֹ  ֶאָחד ָעהּבְ ֶבר ֶזה ֵאין, ָיִמים ְרּבָ . ּדֶ
ּבֹון ְלִפי ְוֵכן ים ְוֵאין. ֶזה ֶחׁשְ ׁשִ  ַהּנָ

ים ַטּנִ ְבתוּ  ּוְזֵקִנים ְוַהּקְ ָ ׁשּ ָלאָכה ׁשֶ  ִמּמְ
ְכַלל י ִמְנַין ּבִ ִדיָנה ַאְנׁשֵ . ֶזה ְלִעְנָין ַהּמְ
ֶבר ָהָיה ֶאֶרץ ּדֶ ָרֵאל ּבְ ין, ִיׂשְ ָאר ִמְתַעּנִ  ׁשְ

ֻלּיֹות ֶבר ָהָיה. ֲעֵליֶהם ּגָ ִדיָנה ּדֶ ּמְ , ּבַ
רֹות ּיָ ה ּוָבאֹות הֹוְלכֹות ְוׁשַ ּנָ  ִלְמִדיָנה ִמּמֶ
יֶהן, ַאֶחֶרת ּתֵ י ַעל ַאף ִמְתַעּנֹות ׁשְ  ּפִ
ֵהן   :ִמּזוֹ  זוֹ  ְרחֹוקֹות ׁשֶ

ֶבר ָהָיה ְוִאם. ג ֲחִזיִרים ּדֶ ין, ּבַ , ִמְתַעּנִ
ֵני ֵעיֶהם ִמּפְ ּמֵ ל ּדֹוִמים ׁשֶ ֵני ְלׁשֶ . םָאדָ  ּבְ
ן ְוָכל ּכֵ ֶבר ָהָיה ִאם ׁשֶ ַעּכוּ  ּדֶ  ְוֹלא ם"ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ים, ּבְ ְתַעּנִ ּמִ   :ׁשֶ

ין ְוֵכן. ד ּפֶֹלת ַעל ִמְתַעּנִ ִעיר ַהּמַ ּבָ . ׁשֶ
יַצד ָרְבָתה ֲהֵרי, ּכֵ ִעיר ׁשֶ  ַמּפֶֹלת ּבָ

ָתִלים ִריִאים ּכְ ֵאיָנן ּבְ ַצד עֹוְמִדין ׁשֶ  ּבְ
ָהר יןוּ  ָצָרה ֶזה ֲהֵרי, ַהּנָ  ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ
 ָהרּוחֹות ְוַעל ָהַרַעשׁ  ַעל ְוֵכן. ָעֶליהָ 
ֵהם יִלים ׁשֶ ְנָין ַמּפִ ים, ְוהֹוְרִגים ַהּבִ  ִמְתַעּנִ

  :ֲעֵליֶהם ּוַמְתִריִעין

ין ְוֵכן. ה יַצד. ַהחֹוָלִאים ַעל ִמְתַעּנִ , ּכֵ
ַרד ֲהֵרי ּיָ ים ֶאָחד ֹחִלי ׁשֶ ה ַלֲאָנׁשִ  ַהְרּבֵ

אֹוָתהּ  גֹון, ָהִעיר ּבְ ָרה ּכְ  ִחְרחּור אוֹ  ַאְסּכָ
ֶהם ְוַכּיֹוֵצא , ֹחִלי ֵמאֹותוֹ  ֵמִתים ְוָהיוּ , ּבָ

 ָעֶליהָ  ְוגֹוְזִרין ִצּבּור ָצַרת ֶזה ֲהֵרי
ֲעִנית  ֲהֵרי ַלח ִחּכּוךְ  ְוֵכן. ּוַמְתִריִעין ּתַ

ִחין הּוא ׁשְ ט ְוִאם, ּפֹוֵרחַ  ּכִ ׁשַ ֹרב ּפָ  ּבְ
ּבּור ין ַהּצִ  ֲאָבל. ָעָליו ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ
ְלַבד ָעָליו צֹוֲעִקים, ָיֵבשׁ  ִחּכּוךְ    :ּבִ

ה ַעל ְוֵכן. ו ָחה ָרָעה ַחּיָ ּלְ ּתַ ׁשְ ּנִ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
יָקה ֹלא א ִהּזִ ְלַבד ִנְרֵאית ֶאּלָ ין, ּבִ  ִמְתַעּנִ

ָכל ּוַמְתִריִעין . ָהְרחֹוִקים ֲאִפּלוּ , ָמקֹום ּבְ
ַחתְמשֻׁ  ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל א ֵאיָנהּ , ּלַ  ֶאּלָ

ַחת ִהיא ֵאיזוֹ . ִמְקֶרה ּלַ  ִנְרֲאָתה, ְמׁשֻ
ִעיר ּיֹום ּבָ ַחת זוֹ  ֲהֵרי, ּבַ ּלַ  ִנְרֲאָתה. ְמׁשֻ
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ֶדה ָ ׂשּ ּיֹום ּבַ ֵני ָרֲאָתה ִאם, ּבַ ֵני ׁשְ  ָאָדם ּבְ
ְרָחה ְוֹלא ֵניֶהם ּבָ ַחת זוֹ  ֲהֵרי, ִמּפְ ּלַ . ְמׁשֻ
ֶדה ָהְיָתה ְוִאם ְסמּוָכה ׂשָ , ַלֲאַגם ׁשֶ

ֵני ְוָרֲאָתה ֵני ׁשְ , ַאֲחֵריֶהם ְוָרְדָפה ָאָדם ּבְ
ַחת זוֹ  ֲהֵרי ּלַ , ַאֲחֵריֶהם ָרְדָפה ֹלא. ְמׁשֻ
ַחת ֵאיָנהּ  ּלַ ֲאַגם ָהְיָתה ְוִאם. ְמׁשֻ  ֲאִפּלוּ , ּבַ
ַחת ֵאיָנהּ  ַאֲחֵריֶהם ָרְדָפה ּלַ א, ְמׁשֻ  ִאם ֶאּלָ
ֵניֶהם ָטְרָפה  ָבלאֲ . ֵמֶהם ֶאָחד ְוָאְכָלה ׁשְ

ֵניֶהם ָאְכָלה ִאם ֲאַגם ׁשְ  ֵאיָנהּ , ּבָ
ַחת ּלַ ֵני, ְמׁשֻ ה ִמּפְ ּזֶ ֵני ְמקֹוָמהּ  הּוא ׁשֶ  ּוִמּפְ
ֵני ֹלא, ָטְרָפה ָהְרָעבֹון הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ַחת ּלַ   :ְמׁשֻ

ים. ז ּתִ נּוִיים ּבָ רֹות ַהּבְ ְדּבָ ּמִ  ּוָבֲאָרצֹות ּבַ
ּמֹות ׁשַ דּוֵדי ְמקֹום ְוֵהם הֹוִאיל, ַהּנְ  ּגְ

ה ג ָעְלָתה ִאם, ַחּיָ ינֹוק ְוָנְטָלה ַלּגַ  ּתִ
ַחת זוֹ  ֲהֵרי ֵמֲעִריָסה ּלַ  ֹלא ְוִאם, ְמׁשֻ

יעַ  ה ִהּגִ ַחת ֵאיָנהּ  זוֹ  ְלִמּדָ ּלַ ֵאּלוּ  ְמׁשֻ  ׁשֶ
ֵני נוּ  ָאָדם ּבְ ִסּכְ ַעְצָמם ׁשֶ  ִלְמקֹום ּוָבאוּ  ּבְ

ָאר ֲאָבל. ַהַחּיֹות  ָהָאֶרץ ֶרֶמשׂ  ִמיֵני ׁשְ
חוּ  ףָהעוֹ  ְוֶרֶמשׂ  ּלְ ֻ ׁשּ יקוּ  ׁשֶ גֹון, ְוִהּזִ  ּכְ
ּלּוחַ  ים ׁשִ ים ְנָחׁשִ יִקים ְוַעְקַרּבִ ּזִ ּמַ  ְוֵאיָנם ׁשֶ

 ְצָרִעים לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְמִמיִתים

ין ים ֵאין, ָלֶהם ְוַהּדֹוֶמה ְוַיּתּוׁשִ  ִמְתַעּנִ
  :ַמְתִריִעין ְוֹלא ָיָדם ַעל

פֹון ְיָרקֹון ַעל ְוֵכן. ח ּדָ ִ ִהְתִחיל ְוַהׁשּ ֶ  ִמׁשּ
בּוָאה ּתְ א ִהְתִחיל ֹלא ֲאִפּלוּ , ּבַ  ֶאּלָ
ָמקֹום ְמֹלא ֶאָחד ּבְ י ּכִ ּנּור ּפִ ין, ַהּתַ  ִמְתַעּנִ

  :ּוַמְתִריִעין

ה ַעל ְוֵכן. ט  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְוֶהָחִסיל ָהַאְרּבֶ
א ֵמֶהם ִנְרָאה ָנף ֶאּלָ ָכל ֶאָחד ּכָ  ֶאֶרץ ּבְ

ָרֵאל ִחית ֵאינוֹ  ַוֲאִפּלוּ , ִיׂשְ  ְיבּול ַמׁשְ
ין, ָהָאֶרץ  ְוַעל, ֲעֵליֶהם ּוַמְתִריִעין ִמְתַעּנִ

ָכל ַהּגּוַבאי הּוא ּבְ  ֶהָחָגב ַעל ֲאָבל. ׁשֶ
ין ֵאין א, ַמְתִריִעין ְוֹלא ָעָליו ִמְתַעּנִ  ֶאּלָ

ְלַבד זֹוֲעִקין ו. ּבִ ֵאין ְוַעְכׁשָ  ָאנוּ  ׁשֶ
יִרין לוּ  ִמיִנים ַמּכִ ם ַעל, ַהּלָ ּלָ  ּכֻ
  :יִעיןַמְתרִ 

זֹונֹות ַעל ְוֵכן. י יַצד. ַהּמְ לוּ  ֲהֵרי, ּכֵ ֻהּזְ  ׁשֶ
ָבִרים ל ּדְ ֹרב ְסחֹוָרה ׁשֶ י ׁשֶ י ַחּיֵ  ַאְנׁשֵ
גֹון, ֵמֶהם ָהִעיר אֹוָתהּ  ֵלי ּכְ ן ּכְ ּתָ ׁשְ  ּפִ
ָבֶבל ֶמן ְוַיִין ּבְ ֶאֶרץ ְוׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ

א ְוִנְתַמֵעט ָ ׁשּ ן ַהּמַ ּתָ ְצָטרֵ  ַעד ְוַהּמַ ּיִ  ךְ ׁשֶ
ר ּגָ ֶוה ִלְמּכֹר ַהּתַ ָרה ׁשָ ה ֲעׂשָ ָ ׁשּ ׁשִ  ֲהֵרי, ּבְ

ת, ָעֶליהָ  ּוַמְתִריִעין ִצּבּור ָצַרת זוֹ  ּבָ  ּוְבׁשַ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ
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ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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 ָעֶליהָ  ּתֹוְקִעין ֵאין ֲאָבל. ָעֶליהָ  זֹוֲעִקים
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ָטר ַעל ְוֵכן. יא יַצד. ַהּמָ ַרּבוּ  ֲהֵרי, ּכֵ  ׁשֶ
ִמים ֲעֵליֶהם ׁשָ צֵ  ַעד ּגְ ּיָ  ֲהֵרי, ָלֶהם רוּ ׁשֶ

ִלים ֵאּלוּ  ּלְ ֵאין, ֲעֵליֶהם ִמְתּפַ  ָצָרה ְלךָ  ׁשֶ
ים ִמּזוֹ  ְיֵתָרה ּתִ ַהּבָ  ְוִנְמְצאוּ  נֹוְפִלים ׁשֶ

יֶהם ּתֵ ָרֵאל ּוְבֶאֶרץ. ִקְבֵריֶהם ּבָ  ֵאין ִיׂשְ
ִלין ּלְ ִמים ֹרב ַעל ִמְתּפַ ׁשָ ֵני, ַהּגְ ִהיא ִמּפְ  ׁשֶ

יֶהם ָהִרים ֶאֶרץ נּוִים ּוָבּתֵ ֲאָבִנים ּבְ  ְוֹרב ּבַ
ִמים ׁשָ ים ְוֵאין ָלֶהם טֹוָבה ַהּגְ  ִמְתַעּנִ
ו. ַהּטֹוָבה ְלַהֲעִביר ְצָפת ְוַעְכׁשָ  ְמצּוָיה ּבִ
ים ַמּפֶֹלת ּתִ ֵני ּבָ ִמים ִמּפְ ׁשָ ִלים, ַהּגְ ּלְ  ּוִמְתּפַ
  :ֲעֵליֶהם

ל. יב שׁ  ִעיר ּכָ ּיֵ הּ  ׁשֶ ל ָצָרה ּבָ , ֵאּלוּ  ִמּכָ
הִמְתעַ  ָהִעיר אֹוָתהּ  ה ְוזֹוֲעִקין ּנָ ְתִפּלָ  ּבִ

ִנים ׁשֹוָפר ּוַמְתִריִעין ּוִמְתַחּנְ  ַעד ּבְ
ֲעֹבר ּתַ ָרה ׁשֶ  ִמְתַעּנֹות ְסִביבֹוֶתיהָ  ְוָכל. ַהּצָ

ים ֲאָבל, ַמְתִריעֹות ֹלא ֲאָבל ׁשִ  ְמַבּקְ
 ֵאין ָמקֹום ּוְבָכל. ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם
ין  ַמְתִריִעים ְוֹלא זֹוֲעִקים ְוֹלא ִמְתַעּנִ
ת ּבָ ׁשַ  חּוץ, ָצָרה ׁשּום ַעל טֹוב ְויֹום ּבְ

ַרת זֹונֹות ִמּצָ ּזֹוֲעִקים ַהּמְ  ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ   :ּבְ

יפּוהָּ  ִעיר. יג ִהּקִ , ָנָהר אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ
ם ַהְמֹטֶרֶפת ּוְסִפיָנה ּיָ  ָיִחיד ַעל ֲאִפּלוּ , ּבַ
ף ְרּדָ ֵני ַהּנִ  אוֹ , ִלְסִטים אוֹ  ם"ַעּכוּ  ִמּפְ

ָאר חֹוֶלה אוֹ  ָרָעה רּוחַ  שׁ  ֹחִלי ׁשְ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ַנת ִנים זֹוֲעִקים ַהּיֹום ַסּכָ ְתִפּלֹות ּוִמְתַחּנְ  ּבִ
ת ּבָ ׁשַ א, ּתֹוְקִעין ֵאין ֲאָבל ּבְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ץ ּתֹוְקִעין  ֲאֵחיֶהם ַלֲעֹזר ָהָעם ְלַקּבֵ

יָלם   :ּוְלַהּצִ

ֲעִניֹות. יד ים ֵאּלוּ  ּתַ ְתַעּנִ ּמִ רֹותהַ  ַעל ׁשֶ , ּצָ
ין ֵאין ֶהם ִמְתַעּנִ רֹות ֹלא ּבָ  ְוֹלא ֻעּבָ

ים ְוֹלא ֵמיִניקֹות ִרים, ְקַטּנִ  ֶלֱאֹכל ּוֻמּתָ
ְיָלה ּלַ י ַעל ַאף ּבַ ים ּפִ ְתַעּנִ ּמִ , ְלָמָחר ׁשֶ
ֲעִנית חּוץ ִמים ִמּתַ ׁשָ   :ַהּגְ

ָהיוּ  ִצּבּור. טו  ֵאין ָצרֹות' ב ָלֶהם ׁשֶ
ים ׁשִ א ַרֲחִמים ְמַבּקְ , ֵמֶהם ַאַחת ַעל ֶאּלָ
יב ְכּתִ צּוָמה: ּדִ ה ַוּנָ ַבְקׁשָ  ַעל ֵמֱאֹלֵהינוּ  ַוּנְ
י ַעל ַאף: ְואֹוְמִרים ֹזאת שׁ  ּפִ ּיֵ נוּ  ׁשֶ ִלּבֵ  ּבְ
לֹוִנית ָצָרה ַעל, ַרּבֹות ָצרֹות אנוּ  ּפְ  ּבָ

ל ּלֵ  ָרָעב ָצַרת ָלֶהם ֵישׁ  ְוִאם. ְלִהְתּפַ
ֶבר ְוָצַרת ים, ּדֶ ׁשִ  ָרָעבהָ  ַעל ַרֲחִמים ְמַבּקְ
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ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
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ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ּום ִכי ִמׁשּ ְבָעא ַרֲחָמָנא ָיִהיב ּדְ י, ׂשָ  ְלַחּיֵ
  :ָיִהיב

ָכל. טז ֲעִנית יֹום ּבְ ּגֹוְזִרים ּתַ  ַעל ׁשֶ
ּבּור ֵני ַהּצִ רֹות ִמּפְ ית, ַהּצָ ין ּבֵ ֵקִנים ּדִ  ְוַהּזְ
ִבים ֵבית יֹוׁשְ ֶנֶסת ּבְ  ַעל ּובֹוְדִקים ַהּכְ
ה י ַמֲעׂשֵ ִפלַּ  ֵמַאַחר ָהִעיר ַאְנׁשֵ  תּתְ
ֲחִרית  ּוְמִסיִרין, ַהּיֹום ֲחִצי ַעד ׁשַ

ְכׁשֹוִלים ל ַהּמִ  ּוַמְזִהיִרין, ֲעֵברֹות ׁשֶ
ין ֲעֵלי ַעל ְוחֹוְקִרים ְודֹוְרׁשִ  ָחָמס ּבַ
ין, ַוֲעֵברֹות ֲעֵלי ְוַעל. אֹוָתן ּוַמְפִריׁשִ  ּבַ

יִלין, ְזרֹועַ  ּפִ  ְוַכּיֹוֵצא. אֹוָתם ּוַמׁשְ
ְדָבִרים , ְוָלֶעֶרב ַהּיֹום יּוֵמֲחצִ . ֵאּלוּ  ּבִ

ּתֹוָרה קֹוִרין ַהּיֹום ְרִביעַ   ּוַמְפִטיִרין ּבַ
ִביא ּנָ ִלין ָהַאֲחרֹון ַהּיֹום ּוְרִביעַ , ּבַ ּלְ  ִמְתּפַ
ין ּוַמְתִריִעים ִמְנָחה ִפי ְוזֹוֲעִקים ּוִמְתַוּדִ  ּכְ
  :ּכָֹחם

 תקעז סימן
ִמים ִנְתַרּבוּ  ִאם ׁשָ ים עד ַהּגְ ְטׁשִ ְמַטׁשְ  ׁשֶ
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ִמְתַנֲהִגים ֵאיךְ  ַקְרַקעהַ 

ָכל. א ִמים ֹרב ִאם, ָמקֹום ּבְ ׁשָ  ּגְ
ים ְטׁשִ ְרַקע ְמַטׁשְ ה ּומֹוְנִעים ַהּקַ , ַהֲחִריׁשָ

ים ַמְתִריִעים ׁשִ  ָהִעְנָין ְוִאם. ַרֲחִמים ּוְמַבּקְ
ז ַנאי ְוֵאין ֶנְחּפָ ֵסֶדר ְלַהְתִריעַ  ּפְ ָאר ּכְ  ׁשְ

ֲעִנּיֹות ֲעִנית ּבוֹ  ּגֹוְזִרין ֵאין ,ּתַ  ַעל ּתַ
ּבּור ֵאין, ַהּצִ ּבּור ׁשֶ  ְלִהְתַעּנֹות ְיכֹוִלים ַהּצִ
ָכל א, יֹום ּבְ ָכל ַמְתִריִעין ֶאּלָ  יֹום ּבְ
ה ּוְבָכל ִפּלָ ה ּוְבַהְתָרָעה, ּתְ ּפֶ י ּבַ  ְוִאם. ּדַ

ִאים, ְלִהְתַעּנֹות רֹוִצים ַהְיִחיִדים ָ  ֵהם ַרׁשּ
ָכךְ  ה ַעתּוְבַהְתרָ  ּבְ ַהְינוּ , ַהּפֶ ֲעֵננוּ  ּדְ  ּבַ

ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי: אֹוֵמר ֲעֵננוּ  ָאִבינוּ   ִמּלְ
ׁשוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהינוּ ' ה ְכּבְ ּיִ  ׁשֶ

ֲעְסךָ  ֶאת ַרֲחֶמיךָ  ּלוּ , ּכַ  ַעל ַרֲחֶמיךָ  ְוִיּגֹ
ֶניךָ  ִעם ְוִתְתַנֵהג, ִמּדֹוֶתיךָ  ת ּבָ ִמּדַ  ּבְ
ֵנס, ַרֲחִמים ּוַרת ִלְפִנים ָלֶהם ְוִתּכָ  ִמׁשּ
ין דֹול ּוְבטּוְבךָ , ַהּדִ , ֲעֵליֶהם ַרֵחם ַהּגָ
ֵאין ְרָענּות ׁשֶ א ּפֻ א ָלעֹוָלם ּבָ ִביל ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ

ָרֵאל ךָ  ְוֵהם, ִיׂשְ ר ְוַנֲחָלְתךָ  ַעּמְ  ֲאׁשֶ
 ְיכֹוִלים ְוֵאיָנם, ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאתָ 
ל , הטֹובָ  ֹרב ְוֹלא ָרָעה ֹרב ֹלא ְלַקּבֵ

ְעתָּ  ּפַ  ֵאיָנם, טֹוָבה ֹרב ֲעֵליֶהם ִהׁשְ
ל ְיכֹוִלים ַעְסתָּ . ְלַקּבֵ  ֵאיָנם, ֲעֵליֶהם ּכָ
ל ְיכֹוִלים ֵהא ָרצֹון ְיִהי. ְלַקּבֵ ּיְ  ֶרַוח ׁשֶ
עֹוָלם   :ַרֲחֶמיךָ  ּוְזֹכר ּבָ



 כח

 

 ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 אב

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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 תקעח סימן
ָכל ה ָיִחיד ׁשֶ , ָצָרתוֹ  על ְוִיְתַפֵלל ִיְתעּנֶ

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ם. א ׁשֵ ּבּור ּכְ ַהּצִ ים ׁשֶ ִלים ִמְתַעּנִ ּלְ  ּוִמְתּפַ
ךְ , ָצָרָתם ַעל ל ּכָ ה ָיִחיד ּכָ  ִמְתַעּנֶ

ל ּלֵ יַצד. ָצָרתוֹ  ַעל ּוִמְתּפַ  לוֹ  ָהָיה, ּכֵ
ר ּתֹוֶעה אוֹ  חֹוֶלה ְדּבָ ּמִ  ָחבּושׁ  אוֹ , ּבַ
ֵבית  ְלִהְתַעּנֹות לוֹ  ֵישׁ , ָהֲאסּוִרים ּבְ

שׁ  תַ  ַרֲחִמים ּוְלַבּקֵ ה ְוֹלא. ֲעִניתוֹ ּבְ  ִיְתַעּנֶ
ת ּבָ ׁשַ ה, ּומֹוֵעד ּבְ  ְוֹראשׁ  ּופּוִרים ֲחֻנּכָ
  :ֹחֶדשׁ 

 תקעט סימן
ִפלֹות ֵסֶדר ֵאלוּ  ּתְ עִנּיֹות ּבְ ' ג ּובוֹ , ַהּתַ

  ְסִעיִפים:

ָכל. א ְבָעה יֹום ּבְ ִ ֲעִנּיֹות ִמׁשּ  ַאֲחרֹונֹות ּתַ
ל ִמים ׁשֶ ׁשָ ִלים ּגְ ּלְ : הזֶ  ֵסֶדר ַעל ִמְתּפַ

ָבה ֶאת מֹוִציִאים ל ִלְרחֹוָבהּ  ַהּתֵ , ִעיר ׁשֶ
ִצים ָהָעם ְוָכל ִסים ִמְתַקּבְ ים ּוִמְתּכַ ּקִ ׂשַ , ּבְ

י ַעל ַמְקֶלה ֵאֶפר ְונֹוְתִנים ּבֵ ָבה ּגַ  ַהּתֵ
י ְוַעל ּבֵ ֵדי, ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגַ ִדיל ּכְ  ְלַהּגְ

ה ִכּיָ ם ּוְלַהְכִניעַ  ַהּבְ  ָהָעם ִמן ְוֶאָחד, ִלּבָ

ֹראשׁ  ְונֹוֵתן ָהֵאֶפר לנֹוטֵ  יא ּבְ ׂשִ  ַהּנָ
ית ַאב ּוְבֹראשׁ  ין ּבֵ ְמקֹום, ּדִ  ֲהָנַחת ּבִ
ין ִפּלִ ֵדי, ּתְ ְלמוּ  ּכְ ּכָ ּיִ  ֶאָחד ְוָכל, ְוָיׁשּובוּ  ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  ְונֹוֵתן נֹוֵטל ְוֶאָחד ךְ  ְוַאַחר. ּבְ  ּכָ

יֵניֶהם ַמֲעִמיִדים  ְוֵהם, ָחָכם ָזֵקן ּבֵ
ִבים ם ָהָיה ֹלא. יֹוׁשְ , ָחָכם ָזֵקן ׁשָ
ם ָהָיה ֹלא. ָחָכם ַמֲעִמיִדין  ָזֵקן ֹלא ׁשָ

ל ָאָדם ַמֲעִמיִדין, ָחָכם ְוֹלא  צּוָרה ׁשֶ
ְבֵרי ִלְפֵניֶהם ְואֹוֵמר ים ּדִ ּבּוׁשִ , ַאֵחינוּ : ּכִ

ק ֹלא ֲעִנית ְוֹלא ׂשַ א, ּגֹוְרִמים ּתַ  ֶאּלָ
ׁשּוָבה ים ּתְ ן. טֹוִבים ּוַמֲעׂשִ ּכֵ  ָמִצינוּ  ׁשֶ

ּלֹ י ֶנֱאַמר אׁשֶ ַאְנׁשֵ ְרא: ִניְנֵוה ּבְ  ֱאֹלִהים ַוּיַ
ם ֶאת ּקָ ֲעִניָתם ְוֶאת ׂשַ א, ּתַ ְרא: ֶאּלָ  ַוּיַ

יֶהם ֶאת ֱאֹלִהים ָלה, ַמֲעׂשֵ  הּוא ּוְבַקּבָ
ְגֵדיֶכם ְוַאל ְלַבְבֶכם ְוִקְרעוּ : אֹוֵמר , ּבִ

ִעְנָיִנים ּומֹוִסיף ִפי ֵאּלוּ  ּבְ  ַעד ּכֹחוֹ  ּכְ
ְכִניעַ  ּיַ םלִ  ׁשֶ ׁשּוָבה ְוָיׁשּובוּ  ּבָ מּוָרה ּתְ . ּגְ
ּגֹוֵמר ְוַאַחר ְבֵרי ֶזה ׁשֶ ים ּדִ ּבּוׁשִ  ּכִ

ה עֹוְמִדים ְתִפּלָ ִליחַ  ּוַמֲעִמיִדים ּבִ  ִצּבּור ׁשְ
ל ָהָראּוי ּלֵ ַתֲעִנית ְלִהְתּפַ  ְוִאם. ֵאּלוּ  ּבְ
אֹוֵמר אֹותוֹ  ָהָיה ְבֵרי ׁשֶ ים ּדִ ּבּוׁשִ  ָראּוי ּכִ

ל ּלֵ לִמתְ , ְלִהְתּפַ ּלֵ  מֹוִריִדין, ָלאו ְוִאם. ּפַ
ל ָהָראּוי הּוא ּוִמי. ַאֵחר ּלֵ  ְלִהְתּפַ



 כט

 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָעהת ּתִ ִהְלכוֹ  ָאב ׁשְ י ּבְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָעהת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ   םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֶפסַ  ַסח ּבְ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגִהְלכֹות ּפֶ חָ  ח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

 אב

 

 גליון

 

ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ַתֲעִנּיֹות הּוא ִאישׁ , ֵאּלוּ  ּבְ  ָרִגיל ׁשֶ
ה ְתִפּלָ תֹוָרה ִלְקרֹות ְוָרִגיל, ּבִ  ְנִביִאים ּבְ
ל, ּוְכתּוִבים  לוֹ  ְוֵישׁ , לוֹ  ְוֵאין ּוְמֻטּפָ
ֶדה ְיִגיָעה ָ ׂשּ בָ  ִיְהֶיה ְוֹלא, ּבַ  ּוְבֵני ָניוּבְ
יתוֹ  ְלִוים ְקרֹוָביו ְוָכל ּבֵ ַעל ֵאָליו ְוַהּנִ  ּבַ
א, ֲעֵבָרה יתוֹ  ִיְהֶיה ֶאּלָ  ִמן ֵריָקן ּבֵ

ם ָעָליו ָיָצא ְוֹלא, ָהֲעֵברֹות  ַרע ׁשֵ
ַיְלדּותוֹ  ַפל, ּבְ ֶרךְ  ׁשְ ה ּבֶ  ְוֵישׁ , ָלָעם ּוְמֻרּצֶ

 ָזֵקן ָהָיה ְוִאם. ָעֵרב ְוקֹולוֹ  ְנִעיָמה לוֹ 
ּדֹות לכָּ  ִעם . ְמֹפָאר ֶזה ֲהֵרי, ָהֵאּלוּ  ַהּמִ
ל ּבוֹ  ְוֵישׁ  הֹוִאיל, ָזֵקן ֵאינוֹ  ְוִאם  ּכָ

ּדֹות ל, ָהֵאּלוּ  ַהּמִ ּלֵ   :ִיְתּפַ

ה ֵסֶדר. ב ִפּלָ שׁ  ַהּתְ ָרכֹות ְוׁשֵ הּוא ּבְ  ׁשֶ
הּוא ּוְתִקיעֹות מֹוִסיף  ְמֹבָאר, ּתֹוֵקעַ  ׁשֶ
ּטּור ָיֶפה   :ֶזה ִסיָמן ּבַ

בַ . ג ֲעִנּיֹות עׁשֶ  ַאַחר, ָהֵאּלוּ  ּתַ
ִלים ּלְ ְתּפַ ּמִ ל יֹוְצִאים, ׁשֶ  ְלֵבית ָהָעם ּכָ

ָברֹות ִנים ּובֹוִכים ַהּקְ ם ּוִמְתַחּנְ , ׁשָ
לֹוַמר ם ֲהֵרי: ּכְ ֵאּלוּ  ֵמִתים ַאּתֶ  ֹלא ִאם, ּכָ
ׁשּובוּ  ֶכם ּתָ ְרּכְ   :ִמּדַ
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ים ָיִמים ִמְתעּנִ ֶהם ׁשֶ   ִפים:ְסִעי' ג ּובוֹ , ּבָ

ִמים ֵאּלוּ . א ֵאְרעוּ  ַהּיָ ֶהם ׁשֶ  ָצרֹות ּבָ
ֶהם ְלִהְתַעּנֹות ְוָראּוי ַלֲאבֹוֵתינוּ   ְוַאף. ּבָ

י ַעל ָצָתם ּפִ ּקְ ּמִ ֹראשׁ  ׁשֶ  ִמי ֵישׁ , ֹחֶדשׁ  ּבְ
אֹוֵמר ְתַעּנוּ  ׁשֶ ּיִ   ּבוֹ  ׁשֶ

ֶאָחד. ב ִניָסן ּבְ ֵני ֵמתוּ  ּבְ . ַאֲהֹרן ּבְ
ָרה ֲעׂשָ ק ְרָיםמִ  ֵמָתה ּבוֹ  ּבַ ּלֵ ֵאר ְוִנְסּתַ . ַהּבְ

כ עַ  ֵמת ּבוֹ  ו"ּבְ ן ְיהֹוׁשֻ ָרה, נּון ּבִ ֲעׂשָ  ּבַ
ר ִאּיָ ֵני ַהּכֵֹהן ֵעִלי ֵמת ּבְ ָניו ּוׁשְ , ּבָ

ה ּבָ כ'. ה ֲארֹון ְוִנׁשְ מּוֵאל ֵמת ּבוֹ  ח"ּבְ  ׁשְ
ִביא כ. ַהּנָ ִסיָון ג"ּבְ ְטלוּ  ּבְ ּכּוִרים ּבָ  ַהּבִ

ֲעלֹות ַלִים ִמּלַ ן ְיָרְבָעם יֵמיבִּ  ִלירּוׁשָ  ּבֶ
כ. ְנָבט י ג"רשב ֶנֱהַרג ּבוֹ  ה"ּבְ  ְוַרּבִ

ָמֵעאל  ז"בכ. ַהּכֲֹהִנים ְסַגן ֲחִניָנא' ְורַ  ִיׁשְ
ַרף ּבוֹ  י ִנׂשְ ן ֲחִניָנא ַרּבִ ַרְדיֹון ּבֶ  ְוֵסֶפר ּתְ

ֶאָחד. ִעּמוֹ  ּתֹוָרה ָאב ּבְ  ַאֲהֹרן ֵמת ּבְ
י. ַהּכֵֹהן ָבה ּבוֹ  ח"ּבְ יֵמי ַמֲעָרִבי ֵנר ּכָ  ּבִ
י. ָאָחז ֱאלּול ז"ּבְ ת מֹוִציֵאי ֵמתוּ  ּבֶ ּבַ  ּדִ

ה. ָהָאֶרץ ֵרי' ּבְ ִתׁשְ ִרים ֵמתוּ  ּבְ  ִאישׁ  ֶעׂשְ
ָרֵאל ׂשְ שׁ  ִמּיִ י ְוֶנְחּבַ ז. ֲעִקיָבא ַרּבִ  ּבוֹ ' ּבְ
ֵזָרה ִנְגְזָרה מּותוּ  ַאבֹוֵתינוּ  ַעל ּגְ ּיָ  ׁשֶ
ֶחֶרב ֶבר ּוָבָרָעב ּבַ ֵני, ּוַבּדֶ ה ִמּפְ  ַמֲעׂשֵ
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ְלָחן ָערּוךְ  ָעהת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ׁשְ ָאב ּתִ י ּבְ לֹׁשִ ָעהת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  - " םיוֹ ם ִלׁשְ ׁשְ ָאב ּתִ י" ּבְ לֹׁשִ ָעהתִּ ם קֹודֵ ם יוֹ ם ׁשְ ָאב ׁשְ   ּבְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ֹותִלְהי יִּ
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ז. ָהֵעֶגל ָון' ּבְ ַמְרֶחׁשְ רוּ  ּבְ  ֵעיַני ִעּוְ
הוּ  ֲחטוּ  ִצְדִקּיָ ָניו ְוׁשָ כ. ְלֵעיָניו ּבָ  ח"ּבְ
ִכְסֵלו ַרף ּבְ ה ְיהֹוָיִקים ׂשָ ִגּלָ ַתב ַהּמְ ּכָ  ׁשֶ
רּוךְ  י ּבָ מֹוָנה. ִיְרְמָיהוּ  ִמּפִ ׁשְ ֵטֵבת ּבִ  ּבְ

ָבה יֵמי ְיָוִנית ַהּתֹוָרה ִנְכּתְ ְלַמי ּבִ  ּתַ
ֶלךְ  ךְ  ְוָהָיה ַהּמֶ עֹוָלם ֹחׁשֶ ה ּבָ ֹלׁשָ . ָיִמים ׁשְ
ָרה ִהיא ֵאיזוֹ  נֹוַדע ֹלא ּבוֹ ' ּוְבט  ַהּצָ

ֵאַרע ה. ּבוֹ  ׁשֶ ָבט' ּבְ ׁשְ ֵקִנים ֵמתוּ  ּבִ  ַהּזְ
ָהיוּ  יֵמי ׁשֶ עַ  ּבִ כ. ְיהֹוׁשֻ צוּ  ּבוֹ  ג"ּבְ  ִנְתַקּבְ

ל ָרֵאל ּכָ ָבט ַעל ִיׂשְ ְנָיִמין ׁשְ  ִעְנַין ַעל ּבִ
ֶלֶגשׁ  ְבָעהבַּ  ּפִ ז. ּגִ ֲאָדר' ּבְ ה ֵמת ּבַ  ֹמׁשֶ
נוּ  ט. ה"ע ַרּבֵ ית ֶנְחְלקוּ  ּבוֹ ' ּבְ אי ּבֵ ּמַ  ׁשַ
ל ּוֵבית   :ִהּלֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ג ְזרוּ  ׁשֶ ּגָ ְהיוּ  ׁשֶ ּיִ ין ׁשֶ  ִמְתַעּנִ
ָכל ִני ּבְ י ׁשֵ ן ַעל ַוֲחִמיׁשִ ִית ֻחְרּבַ , ַהּבַ
ְרָפה ַהּתֹוָרה ְוַעל ׂשְ ּנִ  לִחּלוּ  ְוַעל, ׁשֶ
ם ֵ ׂשֹון' ה ַיַהְפֵכם ָלבֹוא ְוֶלָעִתיד. ַהׁשּ  ְלׂשָ

ְמָחה   :ּוְלׂשִ

  

  

 


