
 

 

  

  

  

  פעולות שעושים להכנעת הלב

: שלוש תעניות ראשונות ושניות נכנסים לבית הכנסת, ומתפללין כדרך שמתפללין כל השנה תניא (ט"ו ב')

ובראש הנשיא ובראש כולה. ובשבע אחרונות מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, ונותנין אפר על גבי התיבה, 

  הן מביאין. נתן אומר: אפר מקלה אב בית דין, וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו. רבי

  נותן בראשו. והיכא מנח להו?  (וכל אחד ואחד) (ט"ז א')

ֵאר ָלׂשּום ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון " 1,ר רבי יצחק: במקום תפילין, שנאמראמ ַחת ֵאֶפר (=תפילין)ָלֵתת ָלֶהם ּפְ   . "תַּ

  מה יוצאין לרחוב? ל

  . ולא נענינו, נבזה עצמנו בפרהסיא )הכנ"ס(בביחייא בר אבא אמר: לומר זעקנו בצנעא  ביר

  מכפרת עלינו.  (תהא)ריש לקיש אמר: גלינו, גלותינו 

  . (גלות איכא, פרהסיא ליכא)מאי בינייהו? איכא בינייהו דגלי מבי כנישתא לבי כנישתא 

  ה של עיר? אמר רבי יהושע בן לוי, לומר: כלי צנוע היה לנו, ונתבזה בעוונינו. ולמה מוציאין את התיבה לרחוב

  אמר רבי חייא בר אבא, לומר: הרי אנו חשובין כבהמה.  2ולמה מתכסין בשקים?

ָכל "ר: , ריש לקיש אמ"ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה" כלומר, ולמה נותנין אפר מקלה על גבי תיבה? אמר רבי יהודה בן פזי: ּבְ

  3."ָרָתם לֹו ָצרצָ 

  מזדעזע לי כוליה גופאי.  ,בנן דיהבי אפר מקלה על גבי תיבהאמר רבי זירא: מריש כי הוה חזינא להו לר

  ולמה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד? 

   :חנינא בילוי בר חמא ור ביליגי בה רפ

   ו חשובין לפניך כאפר.חד אמר: הרי אנ

  . וחד אמר: כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק

  . )ר מקלה. זכירת אפרו של יצחק ליכא(שאינו אפמאי בינייהו? איכא בינייהו עפר סתם 

  למה יוצאין לבית הקברות?  )ומברר(

  :חנינא בילוי בר חמא ור ביליגי בה רפ

                                                
  ,ג. ישעיהו סא  . 1
אש וכבר כתבנו בפ"ק דר. אלא שהם היו נוהגים כן ,לא במשנה ולא בברייתא ,לא מצינו זה בשום מקום שאמר זהכתב ריטב"א,   . 2

  .  כיוצא בו שהוא שאלה על המנהג ,ט"ז א', השנה
  תהילים צא,טו. ישעיהו סג,ט.    . 3
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  חד אמר: הרי אנו חשובין לפניך כמתים. 

  וחד אמר: כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. 

   4.גויים ינייהו? איכא בינייהו קברימאי ב

  שיטות הראשונים

כתב רק הטעם של נבזה עצמנו  רי"ד. דגלי מבי כנישתא לבי כנישתאפלוגתא דאמוראי, ונפק"מ  :למה יוצאין לרחוב

כתב  והרמב"םכתב, אם אינם יכולים לצאת לרחובה של עיר, גולין מבית כנסת לבית כנסת אחר.  ריא"זובפרהסיא. 

  6סתם דבריו. עוהשו" 5שהקיבוץ רב ואין בתי כנסיות מכילין אותן. שהעם מתפללים ברחוב בתעניות, מפני

שהרי  ,כתבו שאותו אפר הוי מעצם אדם תוספותו .וגנאי הוא מעפר סתם ,אפר ממש רש"יפירש : ונותנין אפר מקלה

  7לזכרון העקדה ובעקדה היו עצמות. אפר זה

יל ֶאת  ְונֹוְתִנין ֵאֶפר, "הרמב"ם: כתב נתינת אפר על גבי ספר תורה ֵדי ְלַהְרּגִ י ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּכְ ּבֵ ָבה ְוַעל ּגַ י ַהתֵּ ּבֵ ִמְקֶלה ַעל ּגַ

ם. ה ּוְלַהְכִניַע ִלּבָ ִכּיָ   8.השו"ע" וכן פסק ַהּבְ

שאינו  , וביארהרי אנו חשובין לפניך כמתיםנקט כמאן דאמר  והרמב"םאי. פלוגתא דאמור: לבית הקברות למה יוצאין

ְרֵכיֶכם ּובֹוִכים" תפילה, אלא ׁשּובּו ִמּדַ ֵאּלּו ִאם לֹא תָּ ם ֵמִתים ּכָ לֹוַמר ֲהֵרי ַאתֶּ ם, ּכְ ִנים ׁשָ פסק כמאן דאמר  וריא"ז." ּוִמְתַחּנְ

, ולפי זה, אם אין קברי ישראל, הולכים על קברי הרמ"אוכתב  .כרמב"םפסק  והשו"עכדי שיבקשו המתים רחמים עלינו. 

  9גויים.

ודבר פשוט הוא שאין יציאתם לבית הקברות להתפלל שם שאסור להתפלל בבית , ריטב"א: כתב בית הקברותתפילה ב

אלא להכניע לבם שהם חשובים כמתים, או כדי שיבקשו המתים עליהם רחמים היו יוצאין  10,ג לרשהקברות משום לוע

 ש.לרג עלום שומ כאליא, כבשיד ראקליד ביע קאד כאהיד ,ה"מהרם בשתב כ סףיוי וקנמו .אחר שהתפללו ,שם

ָברֹות, ַאַחר ׁשֶ כתב " והרמב"ם ל ָהָעם ְלֵבית ַהּקְ ִלים יֹוְצִאים ּכָ ּלְ ְתּפַ םּמִ ִנים ׁשָ  ן פסק. וכהר"ן ן כתבוכ 11."ּובֹוִכים ּוִמְתַחּנְ

  12.ה"רמהופסק גם כדברי  השו"ע

                                                
ליכא, שכן גויים, אפילו על עצמם אינם יכולים לבקש רחמים,  כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. והטעם במקום שאין קברי ישראל  . 4

   כל שכן עלינו. ע"פ רש"י.
  דברי הגמרא. והתקשו המפרשים, שלכאורה דבריו אינם מתיישבים עם   . 5
או"ח תקעט,א. והמשנ"ב (ס"ק ב) הביא שני הטעמים, וכתב שלפי הטעם של גלות, אם אין יכולים להתפלל ברחוב, יתפללו בבית   . 6

  .(הלכה א, סעי' א)אחר. מקורות: רמב"ם (הל' תפילה יא,כא). רי"ד (פסקיו, ט"ז א'). ריא"ז 
שאין נוהגים כן גבי חתן, והוא הדין כאן, אין צריך מאדם. וב'ברכי יוסף' השיב עליו, המג"א (תקעט,א, ס"ק ג) הביא דבריהם, והעיר   . 7

  .ד"ה אפר) "ז א',תוספות (טדשאני התם שהוא לזכור החורבן, וכאן לזכור עקידת יצחק. ועיי"ש. מקורות: 
ן לו. ובברכי יוסף כתב שהוא על פי או"ח תקעט,א. וכתב בב"י על מה שכתב הרמב"ם שנותנים על גבי ספר תורה, לא ידעתי מניי  . 8

  הרי"ף (ה ב בדפיו) ורא"ש (סי' א) בגמרא. מקורות: רמב"ם (הל' תעניות ד,א). גירסת 
  או"ח תקעט,ג. מקורות: רמב"ם (הל' תעניות ד,יח). ריא"ז (הלכה א, סעי' א).   . 9

   .כ"ו א', בני העיר כדאיתא במגילה בפרק ,וברחוב הוא דמתפללין .יםיוכל שכן שאסור בקברי גו  . 10
ְרֵכיֶכם."  . 11 ׁשּובּו ִמּדַ ֵאּלּו ִאם לֹא תָּ ם ֵמִתים ּכָ לֹוַמר ֲהֵרי ַאתֶּ   " רמב"ם.ּכְ
היינו של חזקיה מלך יהודה, ושיבו ישיבה על קברו שמה שהיא דברי תוספות שכתבו, הב )ד"יו(י "בבו ד שמד,יז."וי או"ח תקעט,ג.  . 12

ה סמכו לומר פסוקים בבית הקברות, ושכן המנהג "י אבוהב, שעל דברי הרמ"בשם מהרכתב ו בריחוק ד' אמות, דליכא לועג לרש.
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  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעט)   (או"

ִלים ַעל ֵסֶד   א.  ּלְ ִמים ִמְתּפַ ׁשָ ל ּגְ ֲעִנּיֹות ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ ְבָעה תַּ ִ ָכל יֹום ִמׁשּ ָבהּבְ ל ִעיר, ְוָכל  ר ֶזה: מֹוִציִאים ֶאת ַהתֵּ ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ

ִסיםהָ  ִצים ּוִמְתּכַ ים, ְונֹוְתִנים ֵאֶפר ַמְקֶלה  ָעם ִמְתַקּבְ ּקִ ׂשַ ם הּוא ִנְקָרא ּבְ ּגַ ָעְלָמא ׁשֶ ַרף, ַלֲאפּוֵקי ָעָפר ּבְ ׂשְ ּנִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ רּוׁש ֵאֶפר ׁשֶ (ּפֵ

ָבה ְועַ  ֵאֶפר) י ַהתֵּ ּבֵ רֹ ַעל ּגַ ם, ְוֶאָחד ִמן ָהָעם נֹוֵטל ָהֵאֶפר ְונֹוֵתן ּבְ ה ּוְלַהְכִניַע ִלּבָ ִכּיָ ִדיל ַהּבְ ֵדי ְלַהּגְ י ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּכְ ּבֵ אׁש ל ּגַ

ְלמּו ְוָיׁשּובּו, ְוָכל ֶאָחד ְוֶא  ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ ִפּלִ ְמקֹום ֲהָנַחת תְּ ין, ּבִ ית ּדִ יא ּוְברֹאׁש ַאב ּבֵ ׂשִ רֹאׁשוֹ ָחד נֹוֵט ַהּנָ   ...ל ְונֹוֵתן ּבְ

בַ   ג.  ֲעִנּיֹות ָהֵאּלּו, ַאַחרׁשֶ ם  ע תַּ לֹוַמר: ֲהֵרי ַאתֶּ ם, ּכְ ִנים ׁשָ ָברֹות ּובֹוִכים ּוִמְתַחּנְ ל ָהָעם ְלֵבית ַהּקְ ִלים, יֹוְצִאים ּכָ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ֶכם  ְרּכְ ׁשּובּו ִמּדַ ֵאּלּו, ִאם לֹא תָּ ָרֵאל הֹוְלִכים ַעל ִקְבֵרי ּכּוִתיםּוְלִפי ֶזה ִאם ֵאין ִק (ֵמִתים ּכָ ָמָרא) )ְבֵרי ִיׂשְ   .(ּגְ

  זקן שבהם אומר דברי כיבושין

: אם יש זקן והוא חכם, אומר זקן והוא חכם. ואם לאו, תנו רבנןהזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין.  (ט"ז א')

אלא תשובה ומעשים טובים  אומר חכם. ואם לאו, אומר אדם של צורה: אֵחינו, לא שק ותענית גורמים,

  גורמים. 

אמר רב אדא בר אהבה: אדם שיש בידו עבירה, ומתודה ואינו חוזר בה, למה הוא דומה? לאדם שתופס שרץ 

ם סאה, מיד בידו, שאפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה. זרקו מידו, כיון שטבל בארבעי

א ְלָבֵבנּו ֶאל, "ואומר ."ֻרָחםּומֹוֶדה ְועֵֹזב יְ ר, "עלתה לו טבילה, שנאמ ָ ָמִים ִנׂשּ ָ ׁשּ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ    13."ּכַ

: עמדו בתפילה אע"פ שיש שם זקן וחכם, תנו רבנןעמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן כו'. (שנינו במשנה:) 

, ויש לו יגיעה פרנסה)(יהודה אומר: מטופל, ואין לו  ביר (איזהו רגיל?)אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל. 

בשדה, וביתו ריקם, ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים 

יצחק בר  ביכולן. ויהבו ביה רבנן עינייהו ברובכתובים, ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות 

  אמי. 

  לו, היינו ביתו ריקם?!  היינו מטופל ואין )ומקשה( (ט"ז ב')

  אמר רב חסדא: זהו שביתו ריקם מן העבירה. 

  אמר אביי: זה שלא יצא עליו שם רע בילדותו.  ,ופרקו נאה

ֵנאִתיָה". ן ׂשְ קֹוָלּה ַעל ּכֵ ַער ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ַאְרֵיה ַבּיָ י ַנֲחָלִתי ּכְ מאי נתנה עלי בקולה? אמר מר זוטרא בר  14"ָהְיָתה ּלִ

  רב, ואמרי לה; אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר: זה שליח צבור שאינו הגון היורד לפני התיבה. טוביה אמר 

                                                                                                                                                                         

רמב"ם (הל' תעניות ד,יח).  .(ט"ז א', ד"ה גמ' הא דאמרינן)מקורות: ריטב"א  ח א'."י ברכות, "נתיבי הלכה"כ ב"משעוד  ר'ו פשוט.

  . )ה ישיבה", דבבא קמאדפ קמא "סו(יוסף נמוקי ר"ן (ה ב ברי"ף). 
  משלי כח,יג. איכה ג,מא.   . 13
   ירמיהו יב,ח.  . 14
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  שיטות הראשונים

פירש  הרא"שאבל  .תוספותוכן פירשו  .רך את הלבשישמעו ויקבלו דבריו למ ,בעל קומהפירש,  רש"י: אדם של צורה

 .כלומר מצוייר הוא לחכם ועומד לקבל גדולה ,שראוי למנותו פרנס על הציבור ,אי נמי 15.ולא גמיר כחכם ,תלמיד חכם

  16סתם דבריו. והשו"ע

יתֹו ְוָכל ְקרֹוָביו וְ " הרמב"ם: כתב ביתו ריקם מעבירה ָבָניו ּוִבְבֵני ּבֵ יתֹו ְולֹא ִיְהֶיה ּבְ א ִיְהֶיה ּבֵ ַעל ֲעֵבָרה, ֶאּלָ ְלִוים ָעָליו ּבַ ַהּנִ

   18.השו"עוכן פסק  17."ֵריָקן ִמן ָהֲעֵברֹות

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעט)   (או"

ם ָזֵקן ָחָכם, ַמֲעִמידִ ...   א.  ִבים; לֹא ָהָיה ׁשָ יֵניֶהם ָזֵקן ָחָכם, ְוֵהם יֹוׁשְ ְך ַמֲעִמיִדים ּבֵ ם לֹא ָזֵקן ְולֹא ְוַאַחר ּכָ ין ָחָכם; לֹא ָהָיה ׁשָ

ים  ּבּוׁשִ ְבֵרי ּכִ ל צּוָרה ְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהם ּדִ ב ִלְתׁשּוָבה): ָחָכם, ַמֲעִמיִדין ָאָדם ׁשֶ ין ּוְמעֹוְרִרין ַהּלֵ ּכֹוְבׁשִ ָבִרים ׁשֶ רּוׁש ּדְ ק (ּפֵ ַאֵחינּו, לֹא ׂשַ

ׁשּוָבה וּ  א תְּ ֲעִנית ּגֹוְרִמים, ֶאּלָ ם ְוֶאת ְולֹא תַּ ּקָ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ׂשַ י ִניְנֵוה: ַוּיַ ַאְנׁשֵ ּלֹא ֶנֱאַמר ּבְ ן ָמִצינּו ׁשֶ ּכֵ ים טֹוִבים; ׁשֶ ַמֲעׂשִ

יֶהם  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ א: ַוּיַ ֲעִניָתם, ֶאּלָ ְגֵדיֶכם (יֹוָנה ג, י), תַּ ָלה הּוא אֹוֵמר: ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ יג), (יֹוֵאל ב, ּוְבַקּבָ

ּגֹוֵמר זֶ  מּוָרה; ְוַאַחר ׁשֶ ׁשּוָבה ּגְ ם ְוָיׁשּובּו תְּ ְכִניַע ִלּבָ ּיַ ִפי ּכֹחֹו ַעד ׁשֶ ִעְנָיִנים ֵאּלּו ּכְ ה ּומֹוִסיף ּבְ ְתִפּלָ ים עֹוְמִדים ּבִ ּבּוׁשִ ְבֵרי ּכִ ה ּדִ

ַתֲעִנית ֵאּלּו; ְוִאם  ל ּבְ ּלֵ ִליַח ִצּבּור ָהָראּוי ְלִהְתּפַ ל; ּוַמֲעִמיִדים ׁשְ ּלֵ ל, ִמְתּפַ ּלֵ ים ָראּוי ְלִהְתּפַ ּבּוׁשִ ְבֵרי ּכִ אֹוֵמר ּדִ ָהָיה אֹותֹו ׁשֶ

ה, ְוָר  ְתִפּלָ הּוא ָרִגיל ּבִ ַתֲעִנּיֹות ֵאּלּו, ִאיׁש ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ תֹוָרה ְוִאם ָלאו, מֹוִריִדין ַאֵחר. ּוִמי הּוא ָהָראּוי ְלִהְתּפַ ִגיל ִלְקרֹות ּבְ

ְלִוים ֵאלָ ְנִביִאים ּוְכתּוִבים, ּומְ  יתֹו ְוָכל ְקרֹוָביו ְוַהּנִ ָבָניו ּוְבֵני ּבֵ ֶדה, ְולֹא ִיְהֶיה ּבְ ָ ׂשּ ל ְוֵאין לֹו, ְוֵיׁש לֹו ְיִגיָעה ּבַ ַעל ֻטּפָ יו ּבַ

ֶרְך ּוְמֻרצֶּ  ַפל ּבֶ ַיְלדּותֹו, ׁשְ ם ַרע ּבְ יתֹו ֵריָקן ִמן ָהֲעֵברֹות, ְולֹא ָיָצא ָעָליו ׁשֵ א ִיְהֶיה ּבֵ ה ָלָעם, ְוֵיׁש לֹו ְנִעיָמה ְוקֹולֹו ֲעֵבָרה, ֶאּלָ

דּ  ל ַהּמִ ּדֹות ָהֵאּלּו, ֲהֵרי ֶזה ְמפָֹאר; ְוִאם ֵאינֹו ָזֵקן, הֹוִאיל ְוֵיׁש ּבֹו ּכָ ל ַהּמִ ל. ָעֵרב; ְוִאם ָהָיה ָזֵקן ִעם ּכָ ּלֵ   ֹות ָהֵאּלּו, ִיְתּפַ
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