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 בס"ד

 :דבר מנהל המחוז

ל   " וְירּושָׁ ְחדָׁ ּה י  ה לָׁ ֻחְברָׁ ה ְכִעיר שֶׁ ְבנּויָׁ  )תהילים קכ"ב ג'( ". ִם ה 

 עיר שעושה כל ישראל חברים" )ירושלמי חגיגה, ב' ו'(. -"אמר ר' יהושע בן לוי 

 "ירושלים לא נתחלקה לשבטים" )יומא י"ב(. ירושלים שייכת לכולם. 

עם ישראל מורכב משבטים שונים, מעדות שונות. לכל שבט דגל משלו, לכל עדה מנהגים 

 .בטים, מעניקה לה את יסוד השלמותעצם העובדה שירושלים לא נתחלקה לש משלה.

 בתהילים קכ"ב : תפקידה המרכזי של ירושלים בא לידי ביטוי נפלא במזמור

 "שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהביך. יהי שלום בחילך, שלוה בארמנותיך".

 

חיו וחיים היום אנשים רבים. איש איש וחותמו,  על הרי ירושלים, בעמקיה ובסביבותיה

איש איש וסימניו. עדה ומנהגיה, שכונה ובנייניה, איש ואמונתו, איש ובתי תפילותיו. 

 , גדולי הדורות ותלמודם.  משנתםו פרשניםסוחרים ומרכולתם, 

 אדם –מאחורי כל בית 

 סיפור. –מאחורי כל אבן 

בתפארתם, אבן השתיה   ות, בתי המקדשרובדי הדורות ואותותיהם, הקדושה והאמונה

 "ובנה לוהתפילה  הכסופים, האת סוד הכמיה םוחורבות ההיכל כל אלו ורבים מהם מהווי

 ".ירושלים

של  בירההירושלים איננה רק מקום. היא איננה עוד נקודה על המפה. היא איננה רק עיר 

החכמה הצדק, האמת, . ירושלים היא מושג בן אלפי שנים. היא מקור הקדושה, ישראל 

 היא סמל לעם ישראל ולקשר שלו עם אלוקיו. והשלום לכל העולם.

ומנהג על פי הסדר המוצע בשבוע זה נפתח כולנו יחד בלימוד היומי של הלכה 

 בחוברת זו.

 אני מאחל לכולנו הצלחה

 "שמחתנואת ירושלים על ראש  : "נעלהש

 בברכה

 איציק זהבי
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 הקדמה -יום א' 

 לדרוש בשלום ירושלים

"אמר רבי יהושע בן לוי: אמר להם הקב"ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי 

ולהגלות את בני, היו שואלים בשלומה ואני מוחל לכם, שנאמר "שאלו שלום ירושלים" 

 )סוף מסכת ד"א זוטא(. 

 ומהי ההוראה המעשית בשאילת שלום ירושלים?

לבניינו במהרה בימינו.  להתפלל על שלומה, ועל השראת השכינה בבית המקדש שנזכה

 וכדברי הכתוב "ודרשו את שלום העיר... והתפללו בעדה" )ירמיה כ"ט(. 

ונכלל במה שנצטווינו בשאילת ודרישת שלומה של ירושלים גם לעשות דברים מעשיים 

לזיכרון ירושלים והמקדש, כגון להעלות את זכר ירושלים על ראש שמחתנו )בעת שמחה(, 

ולקיים פעולות נוספות ולהימנע מאחרות, זכר לאבלות על אבדן בית המקדש, פארה 

 בבא בתרא דף ס' ע"ב(.והדרה של ירושלים )תלמוד בבלי מסכת 

נצטווינו גם לתקן תקנות זכר למקדש, כי "מהרה יבנה המקדש" ולפיכך תקנו חז"ל שעלינו 

 המקדש.  -להמשיך ולשמר חלק מההנהגות המיוחדות שנהגו רק בבית

כך דרשו חז"ל: מנא ליה )מנין( דעבדינן )שעושים( זכר למקדש שנאמר "כי אעלה ארכה לך 

מלשון הפסוק( דבעי )שצריך( דרישה  –ין לה", מכלל )נלמד מכך כו' ציון היא דורש א

 )תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ל' ע"א ומסכת סוכה דף מ"א(.
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 יום ב'

 תקנות שתיקנו חז"ל לזכר המקדש

 לאחר החורבן, קבעו חכמים שורה של תקנות לזכר המקדש, כדי לעורר בנו את הציפיה

 והדרישה לבניינו. 

 נות אלה:להלן כמה מתק

לתקוע במקום שיש בו בית דין, כשם שהיו  יש -א. תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת 

 תוקעים במקדש )ראש השנה כט,ב(. 

יש ליטול בכל מקום בכל החג, למרות שמדין תורה  -במשך כל חג הסוכות  ב. נטילת לולב

מחתם לפני ה' ימים הינה במקדש בלבד, ככתוב: "ולקחתם לכם... וש החובה ליטול שבעה

על דין זה אומר הרמב"ם )הל' לולב ז,טו(: "תקנה זו, עם כל  ."אלוקיכם שבעת ימים

יחזרו  -בן זכאי משחרב בית המקדש, כשייבנה בית המקדש  התקנות שהתקין רבן יוחנן

 הדברים לישנן". 

 בהושענא רבה הינה זכר למקדש, בו חבטו את הערבה בעזרה.  ג. חביטת הערבה

מדין תורה אינה אלא עם קרבן הפסח, וחיובה כיום הוא  ,המרור בליל הסדרד. אכילת 

 מדרבנן, זכר למקדש. 

העומר, יש אומרים שמן התורה אינה אלא בזמן הבית, כשמקריבים את קרבן  ה. ספירת

 .מצוותה רק מדרבנן, זכר למקדש )מנחות סח,א ורש"י ד"ה אמימר( העומר, ובימינו

ה מנהגים מקובלים בישראל, הנעשים כזכר למקדש, כגון: יש כמ ,בנוסף להלכות אלה

זכר להקפת המזבח. הנחת החנוכיה בצד  -בהושענות  הקפת הבימה בבית הכנסת

זכר לקרבן  -הנחת זרוע וביצה בקערת ליל הסדר  .זכר למנורה -הדרומי של בית הכנסת 

 .הפסח וקרבן החגיגה
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 אגדות על ירושלים

הוא לתת את ירושלים במידה, שנאמר: -ביקש הקדוש ברוךאמר רבי חנינא בר פפא:  

 רחבה וכמה ארכה" -"ואומר אנה אתה הולך, ויאמר אלי למוד את ירושלים לראות כמה 

-עולם, הרבה כרכים של אומות-של-הוא: ריבונו-ברוך-אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש

בתוכה ומקדשך  העולם בראת בעולמך ולא נתת מדת ארכם ומדת רחבם, וירושלים ששמך

בתוכה וצדיקים בתוכה, אתה נותן בה מידה! מיד "ויאמר אליו: רוץ דבר אל הנער הלז 

 לאמור פרזות תשב, ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה"

 תלמוד בבלי, בבא בתרא עה ע"א

 

 

 העולם-תשעה ביהודה ואחד בכל -עשרה חלקים יסורים בעולם 

 ודה ואחד בכל העולם.תשעה ביה -עשרה חלקים של גבורה בעולם 

 העולם.-תשעה בירושלים ואחד בכל -עשרה חלקים של חכמה בעולם 

 העולם.--תשעה בירושלים ואחד בכל -עשרה חלקים של תורה בעולם 

 -עיר שהיא עושה כל  -אמר ר' יהושע בן לוי: "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו" 

 ישראל חברים.

 תלמוד ירושלמי חגיגה פ"ג, ה"ו
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 יום ג'

 זכר לחורבן -אמה 

תקנו חכמים מספר תקנות, כדי להזכיר לנו את חורבן בית המקדש. העיקר הוא, שדווקא 

בעת שאדם שמח מאוד, בשעה שהצליח להגיע לאיזה הישג שנותן לו סיפוק, דווקא אז 

 עליו לזכור שהשמחה עדיין אינה שלימה, הואיל ובית המקדש חרב.

שאדם בונה את ביתו, ומגיע לשלב האחרון של הסיוד, והנה ולכן תקנו חכמים, שבשעה 

עוד מעט הוא עומד לסיים את בניית ביתו הפרטי, באותה שעה עליו לזכור שהבית הכללי, 

בית המקדש, עדיין חרב, וכזכר לאבלות על החורבן עליו להשאיר מקום של אמה על אמה 

קדש עוד לא בנוי, גם הבית לא מסויד. בתקנה זו הורו לנו חכמים, שכל זמן שבית המ

הפרטי של האדם לא יכול להיות מושלם לגמרי, ולכן צריך להשאיר אמה אחת לא 

מסוידת. אמה היא בערך חצי מטר, ואם כן למעשה, יש להשאיר מקום של חצי מטר על 

חצי מטר לא מסויד. וגם מי שמדביק טפטים על קירותיו, צריך להשאיר מקום של חצי מטר 

 ללא סיד וללא טפט.על חצי מטר 

ואותה אמה לא מסויידת צריכה להיות במקום בולט, ולכן קבעו חכמים שיניח אמה זו מול 

הפתח. היו שהבינו שהכוונה היא מעל לפתח, כדי שיושבי הבית יראו תמיד את המקום 

הלא מסויד, אולם לדעת רוב הפוסקים יש להשאיר את האמה מול הפתח, כדי שכל מי 

ל לראותה. ורק במקום שאין אפשרות להניח את האמה מול הפתח, כגון שיכנס לבית יוכ

 אפשר להניח אותה מעל לפתח. –בבית שאין בו קיר מול הפתח 

 )שו"ע או"ח תקס, א; מ"ב ג; ערוה"ש ה(.

 

 אגדות על ירושלים

אמר ר' שמואל בר נחמני: מסורת אגדה היא, שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו כל הגליות. 

אל תאמן, שנאמר: "בונה  -ר לך אדם שנתכנסו כל הגליות ואין ירושלים נבנית אם יאמ

 ירושלים ה'", ואחר כך "נדחי ישראל יכנס"

 תנחומא הקדום נח
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 אמר ר' יוחנן: עתידה ירושלים לעשות מטרופולין לכל הארצות.

 שמות רבא כ"ג

 

מר: צר לי עתידה ירושלים להתרחב ולעלות ולהיות מגעת עד כסא הכבוד, עד שתא

 המקום

 שיר השירים רבא ז'

 

משום  -אמר לו רב נחמן לרב יצחק: מהו שנאמר " בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר"? 

הוא לא אבוא -ברוך-שבקרבך קדוש לא אבוא בעיר? אמר לו: כך אמר ר' יוחנן: אמר הקדוש

 בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה.

 וכי יש ירושלים למעלה?

 מר: " ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו".הן, שנא

 תלמוד בבלי תענית, ה', ע"א

 

ר' הונא בשם ר' יוסי: בכל מקום שהיה אחד מבני ירושלים הולך למדינה היו מציעין לו 

 קתדרה לישב עליה, בשביל לשמוע חוכמתו.

 איכה רבה, א'

  

 תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. -של יופי ירדו לעולם  עשרה קבין

 אין לך יופי כיופיה של ירושלים.

 תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מט' ע"ב

 

 



  

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המחוז החרדי

  "ירושלים אורו של עולם"
 (בראשית רבה נ"ט, ח')     

 

ָדבֹות ִלירּוָשלַ  ָדִרים ּונְּ ֵני ִעירֹו ַמֲעִלים נְּ ָרָאה בְּ ן ּדֹוָסא שֶׂ ַר' ֲחִניָנא בֶׂ ה בְּ ִים ָאַמר: ַהֹּלל ַמֲעשֶׂ

בָ ַמֲעלִ  ִמדְּ ה ָעָשה? ָיָצא לְּ לּום! מֶׂ ה ְֹּּ ָדִרים ּונְָּדבֹות ַוֲאִני ֵאיִני ַמֲעלֶׂ ל ִעירֹו ין ִלירּוָשַלִים נְּ ָרש  שֶׂ

ַהֲעלֹוָתש  לִ  ָאַמר: ֲהֵרי ָעַלי לְּ ָקש , וְּ ָתש  ּוֵמרְּ ִסתְּ ָבש  וְּ ִשבְּ ן ַאַחת וְּ בֶׂ ָרָאה ָשם אֶׂ ירּוָשַלִים. ִבֵֵּש וְּ

ֹֹּור לֹו ּפֹועֲ  בֶׂ ִלשְּ ם אֶׂ ם: ַמֲעִלים ִלי ַאתֶׂ ֵני ָאָדם. ָאַמר ָלהֶׂ נּו לֹו ֲחִמָשה בְּ ּדמְּ  ן זֹו ִלירּוָשַלִים?ִלים. ִנזְּ

ָאנּו ַמֲעִלים אֹוָתש  ִלירּוָשַלִים. ִבֵֵּש ִלֵתן לָ  ָלִעים וְּ רּו לֹו: ֵתן ָלנּו ֲחִמִשים סְּ ָצא ָאמְּ אֹא ִנמְּ ם וְּ הֶׂ

ָידֹו ּדָבר. ִהִניחּוה ָאִכיםבְּ ם. ִמָיד ִזֵמן לֹו ַהֵָּדֹוש ָברּוְך הּוא ֲחִמָשה ַמלְּ כּו ָלהֶׂ ָהלְּ ֵני  ּו וְּ מּות בְּ ִבדְּ

ָא ָלִעים וְּ רּו לֹו: ֵתן ָלנּו ֲחִמָשה סְּ ן זֹו? ָאמְּ בֶׂ ם ַמֲעִלים ִלי אֶׂ ם: ַאתֶׂ ָך ָאָדם. ָאַמר ָלהֶׂ נּו ַמֲעִלים לְּ

נְָּך ִלירּוָשַלִים  ַבד שֶׂ  –ַאבְּ ִדים ִבירּושָ ּוִבלְּ אּו עֹומְּ צְּ ִנמְּ ם וְּ ָך ִעָמנּו. ָנַתן ָידֹו ִעָמהֶׂ ַלִים. ִבֵֵּש ִתֵתן ָידְּ

רּו ִביָלם. ָאמְּ ָשַאל ִבשְּ ַֹּת ַהָגִזית וְּ ִלשְּ ַנס לְּ ָצָאם. ִנכְּ אֹא מְּ ָכָרם וְּ ם שְּ ֲאכֵ  ִלֵתן ָלהֶׂ ַמלְּ ה, שֶׂ י לֹו: ּדֹומֶׂ

נְָּך ִלירּושָ  ֱעלּו ַאבְּ ַלאכְּ ַהָשֵרת הֶׂ ָרא ַהזֶׂה: "ָחִזיָת ִאיש ָמִהיר ִבמְּ אּו ָעָליו ַהִמקְּ ָקרְּ ֵני ַלִים, וְּ תֹו ִלפְּ

ַיָצב" )משלי כב, כט(  ָלִכים ִיתְּ ַיָצב. –מְּ ָאִכים ִיתְּ ֵני ַמלְּ  ִלפְּ

 קהלת רבה א, א; | שיר השירים רבה א, א.
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 יום ד'

 מיעוט בשמחת חתן וכלה

, ב(: "כשהחתן נושא אשה, לוקח אפר מקלה ונותן בראשו ערוך' )או"ח תקס-כתב ה'שולחן

ֵָֹּחְך יְּרּושָ -במקום הנחת תפילין". וסמכו מנהג זה על הפסוק )תהלים קלז, ה שְּ ם ו(: "ִאם אֶׂ ָלִ

ת יְּרּוָשַלִ  ה אֶׂ ֵרִכי ִאם אֹא ַאֲעלֶׂ ְֹּּ זְּ ִחִֹּי ִאם אֹא אֶׂ שֹוִני לְּ ַבק לְּ ִמיִני. ִתדְּ ַֹּח יְּ ם ַעל רלאש ִתשְּ

ָחִתי". הרי שגם בעת שאדם שמח, עליו לזכור את ירושלים. ומאחר שבית המקדש,  ִשמְּ

 חרב, צריך להניח אפר על ראשו של החתן. –שצריך להיות בליבה של ירושלים 

מניחים את האפר במקום שמניחים את התפילין של ראש. התפילין מבטאות את האמונה 

קב"ה, ולכן התפילין הן הפאר והעטרה וההתקשרות המיוחדת של כל אחד מישראל עם ה

של כל יהודי ויהודי. ובית המקדש, שעל ידו היתה מתגלה שכינה בישראל, מבטא את 

הקשר המיוחד שבין כלל ישראל לקב"ה. והואיל ובית המקדש נחרב ונשרף, ההתקשרות 

שו שלנו לקב"ה אינה שלימה. לכן דווקא ביום החתונה יש לתת לכך ביטוי, ולהעלות על רא

 של החתן אפר במקום פאר. 

רבים נוהגים גם לשבור כוס מתחת לחופה, כדי למעט את השמחה ולהזכיר את האבלות 

על החורבן )עפ"י ברכות לא, א, רמ"א שם(. ויש קהילות שלא נהגו לשים אפר בראש 

החתן, ומסתפקים בשבירת הכוס בלבד )כף החיים תקס, כא(. והעיקר שבכל חתונה יהיה 

 ן של אבלות.איזה סימ

כשבית המקדש היה קיים, היו רגילים לעטר את ראשו של החתן בכתר או בעטרה, אך 

לאחר החורבן נאסר הדבר. כי רק כשהמצנפת של הכהן הגדול על ראשו, אפשר שהחתן 

יתעטר בכתר או בעטרה, אולם כשהוסרה המצנפת מראש הכהן הגדול, גם מראש 

 ה מט, א; גיטין ז, א; שו"ע או"ח תקס, ד(.החתנים צריכים להסיר את העטרות )סוט

וכן גזרו על עטרות הכלה, שכל עטרה שמניחים על ראשה של הכלה, אם היא עשויה 

מכסף או זהב אסורה, אבל אם היא מבד מקושט מותרת. ויש מחלוקת בין גדולי הראשונים 

מה הדין בעטרה שעיקרה מבד וקבועות בה משבצות של כסף וזהב, יש אוסרים )ב"י 

 המנהג להקל )מ"ב תקס, יח(.בפירוש הרמב"ם(, ויש מתירים )רמב"ן(. ו
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 אגדות על ירושלים

ָחד ֵמַאֵתיַנס ָבא ִלירּוָשַלִים.  אֶׂ

רּוטֹות, ָנַתן לֹו ּפְּ ָחד וְּ  ָמָצא ִתינֹוק אֶׂ

ְך. רֶׂ טלל ַלּדֶׂ אֶׂ אֹוִתיר וְּ ַבע וְּ שְּ אֶׂ אלַכל וְּ ָהֵבא לי ָמה שֶׂ ָצא וְּ  ָאַמר לֹו: ֵלְך ּומְּ

ַלח. ֵהִביא לֹו מֶׂ  ָהַלְך ַהִתינֹוק וְּ

ָתִביא ִלי? ָך שֶׂ ִתי לְּ ַלח ָאַמרְּ  ָאַמר לֹו: מֶׂ

טלל ַלּדֶׂ  אֶׂ אֹוִתיר וְּ ַבע וְּ שְּ אֶׂ אלַכל וְּ ָהֵבא לי ָמה שֶׂ ָת ִלי "ֵלְך וְּ אֹא ֵכן ָאַמרְּ ְך"?ָאַמר לֹו: וְּ  רֶׂ

ְך. רֶׂ ִתטלל ַלּדֶׂ תֹוִתיר וְּ ַבע וְּ ִתשְּ תלאַכל וְּ ֵיש ָבזֶׂה שֶׂ  ַחיֶׂיָך, שֶׂ

 א, פסקה ז מדרש איכה רבה, פרשה 

ָחד ֵמַאֵתיַנס ָבא ִלירּוָשַלִים.   אֶׂ

רּוטֹות, ָנַתן לֹו ּפְּ ָחד וְּ  ָמָצא ִתינֹוק אֶׂ

ִבינֹות. ָהֵבא ֵביִצים ּוגְּ  ָאַמר לֹו: ֵלְך וְּ

חלָרה? ל ֵעז שְּ ֵאיזֹוִהי שֶׂ ָבָנה וְּ ל ֵעז לְּ ִביָנה שֶׂ ֵאִני ֵאיזֹוִהי גְּ ָבא ָאַמר לֹו: ַהרְּ שֶׂ ְֹּּ 

ָבָנה וְּ ָאַמר לֹו ַהתִ  ת לְּ גללֶׂ נְּ ל ַתרְּ ֵאִני ַאָתה ֵאיזֹוִהי ֵביָצה שֶׂ ל ינֹוק: ַאָתה ָאָדם ָזֵקן, ַהרְּ ֵאיזֹוִהי שֶׂ

חלָרה.  שְּ

 מדרש איכה רבה, פרשה א, פסקה ט 

כֻׁ   ִלי מְּ ָידֹו ְֹּּ ָחד ּובְּ ְך ּוָמָצא ִתינֹוק אֶׂ רֶׂ ַהֵלְך ַבּדֶׂ ָהָיה מְּ ַע שֶׂ ַר' יְּהֹושֻׁ ה בְּ ה.ַמֲעשֶׂ  ֶּסֶׂ

ִלי זֶׂה?ָא ה ִבכְּ כֶֻּׁסֶׂ ָך מְּ ָידְּ  ַמר לֹו: ָמה בְּ

ת ִלי: "ַֹּ  רֶׂ ֵיש ִעִמי אֹא ָהיְָּתה אֹומֶׂ ֵתַדע ָמה שֶׂ  ֵֶּסהּו".ָאַמר: ִאלּו ָהיְָּתה ִאָמא רֹוָצה שֶׂ

ָאה ִמן ָהַעִין. ַמלְּ ת ּומְּ דֶׂ ת עֹומֶׂ ַנס ָלִעיר ָמָצא ִתינלקֶׂ ִנכְּ  ֵָֹּון שֶׂ

ִקיִני   ַמִים.ָאַמר ָלש : ַהשְּ

ָך. ַלֲחמֹורְּ ָך וְּ ָרה לֹו: לְּ  ָאמְּ

ָקה. ַמֲעֵשה ִרבְּ ָשָתה ּוָפָנה ֵליֵלְך ָאַמר ָלש : ִבִתי, ָעִשית ְֹּּ  ֵָֹּון שֶׂ

ָקה  ַמֲעֵשה ִרבְּ ָרה לֹו: ֲאִני ָעִשיִתי ְֹּּ זֶׂר. –ָאמְּ ַמֲעֵשה ֱאִליעֶׂ ַאָתה אֹא ָעִשיָת ְֹּּ  וְּ

 מדרש איכה רבה, פרשה א, פסקה יט
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 ם ה'יו

 איסור שירה וכלי זמר

מאז שנחרב בית המקדש גזרו חכמים שלא לנגן בכלי זמר ושלא לשיר )סוטה מח, א, גיטין 

 ז, א(. אלא שנחלקו הפוסקים על מה בדיוק היתה הגזירה.

לדעה המחמירה, שהיא דעתו של הרמב"ם )הל' תעניות ה, יד(, ישנו איסור כללי שלא לנגן 

מצווה, כמו בחתונה, מותר לנגן, אולם שאר נגינה של תענוג בכלי זמר. ואמנם לצורך 

והנאה אסורה, בין לנגן בין לשמוע. וגם לשיר בפה בעת משתה היין אסור. אבל לשיר סתם 

מותר, ואפילו בעת סעודה ששותים בה יין מותר לשיר, כי רק על שירה בשעה שמתקבצים 

ה ואף להוללות. לסיכום, לדעת לשתות יין משכר גזרו, מפני שהיין מביא לשמחה יתיר

הרמב"ם, כל נגינה בכלי שאינה לצורך מצווה אסורה. אבל שירה בפה מותרת בכל מקום 

 ערוך' )או"ח תקס, ג(.-חוץ מבעת משתה היין. וכך פסק גם ה'שולחן

אבל לדעת רש"י ובעלי התוספות ורוב הפוסקים הראשונים, אין הבדל בין שירה לניגון 

רה בעת משתה היין אסור גם לשיר וגם לנגן או לשמוע נגינה, אבל בכלי זמר. ובכל מק

 בשעה שלא שותים יין, או כששותים יין במסגרת סעודה, מותר לשיר ולנגן.

וסייג אחד הוסיפו בעלי התוספות, שמכל מקום ישנו איסור לשמוע כלי זמר במשך כל 

ובעת שהם שוכבים. היום, כפי מנהג המלכים שרגילים לנגן לפניהם בעת שהם עומדים 

והטעם לכך, שעלינו לזכור שכל זמן שבית המקדש חרב עדיין ישנו צער בעולם שאסור 

להתעלם ממנו, ולכן לא יתכן שינגנו לפני יהודי כל היום כאילו אין צער בעולם. וכדעה זו 

 פסק הרמ"א.

ה כל למעשה נוהגים להקל ללמוד לנגן ולשמוע מוזיקה כדי ליהנות, ובתנאי שזה לא יהי

[1]היום ברציפות, כמנהג המלכים שכל ימיהם חגים.

. אמנם באגרות משה או"ח א, קסו, החמיר כרמב"ם, וכן בשבט הלוי ו, סט. אולם [1]

ציץ אליעזר טו, לג, הקל לגמרי, וכתב שאין לפקפק על מנהג ישראל. וכן ביחו"ד א, בשו"ת 

מה, כתב שהנח להם לישראל, שאפילו הנוהגים בכל מקום כשו"ע מקילים כאן כדעת רוב 

 הראשונים וכרמ"א.

http://ph.yhb.org.il/06-09-11/#note_6_9_1
http://ph.yhb.org.il/06-09-11/#note_6_9_1
http://ph.yhb.org.il/06-09-11/#ref_6_9_1
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 אגדות על ירושלים

ִכים ַבּדֶׂ  ַהלְּ ַרִבי ֲעִקיָבא ָהיּו מְּ ַע וְּ ַר' יְּהֹושֻׁ ָיה וְּ ן ֲעַזרְּ ָעָזר בֶׂ לְּ ַר' אֶׂ ִליֵאל וְּ עּו קֹול ַרָבן ַגמְּ ָשמְּ ְך וְּ רֶׂ

ִרים ִמיל. שְּ עֶׂ ִרחּוק ֵמָאה וְּ ָיא בְּ ַלטְּ ל רֹוִמי ִמּפְּ  ֲהמֹוָנש  שֶׂ

ַשֵחק. ַרִבי ֲעִקיָבא מְּ ִחילּו ֵהם בֹוִכים וְּ  ִהתְּ

ר ַשֵחק?ָאמְּ ֵני ָמה ַאָתה מְּ  ּו לֹו: ִמּפְּ

ם בֹוִכים? ֵני ָמה ַאתֶׂ ם ִמּפְּ ַאתֶׂ ם: וְּ  ָאַמר ָלהֶׂ

ִבים בֶׂ  ֱאִליִלים יֹושְּ ִרים לֶׂ ַקטְּ ַתֲחִוים ַלֲעַצִבים ּומְּ ִמשְּ רּו לֹו: ַהגֹוִיים ַהָללּו שֶׂ ָאנָאמְּ ֵקט, וְּ ַהשְּ  –ּו ַטח וְּ

ֵלי ֱאאֵֹהינּו ָשר ֶֹּׂה? ֵבית ֲהדֹום ַרגְּ אֹא ִנבְּ ֵאש, וְּ  ּוף בְּ

ַשֵחק  ָכְך ֲאִני מְּ ם: לְּ כַ  –ָאַמר ָלהֶׂ צֹונֹו ַעל ַאַחת ַָֹּמה וְּ עֹוֵשי רְּ צֹונֹו ְָֹּך, לְּ ֵרי רְּ עֹובְּ  ָמה.ּוָמה לְּ

  

 שּוב ַּפַעם ַאַחת ָהיּו עֹוִלים ִלירּוָשַלִים.

ם. ֵדיהֶׂ עּו ִבגְּ ַהר ַהצֹוִפים ָקרְּ ִהִגיעּו לְּ  ֵָֹּון שֶׂ

ָדִשים, ש ַהֳֵּּ ָיָצא ִמֵבית קלדֶׂ ַהר ַהַבִית ָראּו שּוָעל שֶׂ ִהִגיעּו לְּ  ֵָֹּון שֶׂ

ַשֵחק. ַרִבי ֲעִקיָבא מְּ ִחילּו ֵהם בֹוִכים וְּ  ִהתְּ

ַשֵחק? ֵני ָמה ַאָתה מְּ רּו לֹו: ִמּפְּ  ָאמְּ

ם בֹוִכים? ֵני ָמה ַאתֶׂ ם: ִמּפְּ  ָאַמר ָלהֶׂ

ָֹּתּוב רּו לֹו: ָמקֹום שֶׂ כ ָאמְּ ָשו שּוָעִלים ִהלְּ ַהָזר ַהֵֵָּרב יּוָמת" )במדבר א, נא(, ַעכְּ אֹא  –ּו בֹו בֹו: "וְּ וְּ

ֶֹּׂה?  ִנבְּ

נֱֶׂאַמר: ַשֵחק, שֶׂ ָכְך ֲאִני מְּ ם: לְּ  ָאַמר ָלהֶׂ

ָיהּו" )ישעיה ח כְּ רֶׂ ן יְּבֶׂ ָיהּו בֶׂ ַכרְּ ת זְּ אֶׂ ת אּוִרָיה ַהֹּלֵהן וְּ ָאִעיָדה ִלי ֵעִדים נֱֶׂאָמִנים אֶׂ  –ב( , "וְּ

ּד  ִמקְּ ָיה בְּ ַכרְּ ּדש ִראשֹון ּוזְּ ִמקְּ ָיה, ַוֲהאֹא אּוִרָיה בְּ ַכרְּ ל זְּ ַין אּוִרָיה ֵאצֶׂ ִכי ָמה ִענְּ  ש ֵשִני?וְּ

ל אּוִרָיה. ָיה ִבנְּבּוָאתֹו שֶׂ ַכרְּ ל זְּ ָלא ָתָלה ַהָֹּתּוב נְּבּוָאתֹו שֶׂ  אֶׂ

ם ִציֹון שָ  כֶׂ ַללְּ אּוִרָיה נֱֶׂאַמר: "ָלֵכן ִבגְּ בָ בְּ ַהר ַהַבִית לְּ יֶׂה וְּ ִים ִעִיין ִתהְּ ה ֵתָחֵרש ִוירּוָשַלִ מֹות ָיַער" דֶׂ

 )מיכה ג, יב(;



  

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המחוז החרדי

  "ירושלים אורו של עולם"
 (בראשית רבה נ"ט, ח')     

 

 

חלבֹות יְּרּוָשַלִים" )זכריה ח, ד(. ֵקנֹות ִברְּ ֵקִנים ּוזְּ בּו זְּ ָיה נֱֶׂאַמר: "עלד ֵישְּ ַכרְּ  ִבזְּ

יָ  ל אּוִרָיה ָהִייִתי ִמתְּ ָמה נְּבּוָאתֹו שֶׂ ַקיְּ ֹּלא ִנתְּ ָיה;ַעד שֶׂ ַכרְּ ל זְּ ַקֵים נְּבּוָאתֹו שֶׂ ֹּלא ִתתְּ  ֵרא שֶׂ

ַקיֶׂ  ָיה ִמתְּ ַכרְּ ל זְּ נְּבּוָאתֹו שֶׂ ָידּוַע שֶׂ ל אּוִרָיה, בְּ ָמה נְּבּוָאתֹו שֶׂ ַקיְּ ִנתְּ ָשו שֶׂ ת.ַעכְּ  מֶׂ

רּו לֹו:   ּוַבָלשֹון ַהזֶׂה ָאמְּ

ָתנּו!. ָתנּו! ֲעִקיָבא, ִנַחמְּ  ֲעִקיָבא, ִנַחמְּ

 ב | ספרי דברים, פסקה מג )עמוד קמב(-תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף כד עמוד א


