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טור אורח חיים סימן תכח

בפסיקתא :מבראשית עד י״ז בתמוז מפטירין מענין הפרשיות דומה בדומה ומשם ואילך לפי הזמן ולפי המאורע תלתא
דפורענותא ושבע דנחמתא ותרתי דתיובתא
From Bereishit until 17th Tamuz, we read a haftarah related to the parshah, like for like. From then onward, according
…to the time and event: three of punishment, seven of comfort, three of repentance
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שולחן ערוך אורח חיים סימן תכח

ֲנוּתא; ִדּ ְב ֵרי י ְִר ְמיָהוִּ ,שׁ ְמעוּ ְדּבַ ר ה' ,חֲ זוֹן
פ ְרﬠ ָ
יּוּב ָתא; ג' ְדּ ֻ
ֲנוּתא ,ז' ְדּנֶחֲ ָמ ָתאַ ,תּ ְר ֵתּי ְדּ ִת ְ
פ ְרﬠ ָ
ַמ ְפ ִט ִירין ג' ְדּ ֻ
)ח( ִמי"ז ְבּ ַתמּוּז וָאֵ ילָ
אוֹרי ,שׂוֹשׂ אָ ִשׂישׂ.
קוּמי ִ
ִ
ֲק ָרה,
ֹאמר צִ יּוֹן ,ﬠֲנִ יָּה סוֹﬠ ֲָרה ,אָ נֹכִ יָ ,רנִּ י ﬠ ָ
שׁבַ ע ְדּנֶחֲ ָמ ָתא ,נַחֲ מוּ ,וַתּ ֶ
ְשׁ ְﬠיָהוֶּ .
י ַ
From 17th Tammuz onward, we read three haftarot of punishment seven of comfort, three of repentance. Three of
punishment: the words of Jeremiah; listen to the word of the Lord; the vision of Isaiah….
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ירמיהו א'

ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן אָ מוֹן ֶמלֶ
ימי י ִ
שׁר הָ יָה ְדבַ ר יְהֹ וָה אֵ לָ יו ִבּ ֵ
ﬠנָתוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִבּנְ י ִָמן) .ב( אֲ ֶ
שׁר בַּ ֲ
)א( ִדּ ְב ֵרי י ְִר ְמיָהוּ בֶּ ן ִח ְל ִקיָּהוּ ִמן הַ כֹּהֲ נִ ים אֲ ֶ
ֹאשׁיָּהוּ
שׁנָה ְלצִ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן י ִ
ְהוּדה ﬠַ ד תֹּם ﬠַ ְשׁ ֵתּי ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָ
ֹאשׁיָּהוּ ֶמלֶ י ָ
ימי יְהוֹי ִָקים בֶּ ן י ִ
שׁנָה ְל ׇמ ְלכוֹ).ג( ַוי ְִהי ִבּ ֵ
ְהוּדה ִבּ ְשׁ שׁ ﬠֶ ְשׂ ֵרה ָ
י ָ
וּבטֶ ֶרם
ישׁי).ד( ַוי ְִהי ְדבַ ר יְהֹ וָה אֵ לַ י לֵ אמֹר).ה( ְבּטֶ ֶרם ]אֶ צׇּ ְר [ )אצורך( בַ בֶּ טֶ ן י ְַד ְﬠ ִתּי ְ
ְרוּשׁלַ ִם בַּ חֹ ֶדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
וּדה ﬠַ ד גְּ לוֹת י ָ
ֶמלֶ יְה ָ
ֹאמר יְהֹ וָה אֵ לַ י אַ ל
ֵתּצֵ א ֵמ ֶרחֶ ם ִה ְק ַדּ ְשׁ ִתּי נ ִָביא לַ גּוֹיִם נְ ַת ִתּי ).ו( וָאֹ ַמר אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יֱהֹ וִה ִהנֵּה ל ֹא י ַָד ְﬠ ִתּי ַדּבֵּ ר כִּ י נַﬠַ ר אָ נֹכִ י).ז( וַיּ ֶ
ירא ִמ ְפּנֵיהֶ ם כִּ י ִא ְתּ אֲ נִ י ְלהַ צִּ לֶ נְ אֻ ם
שׁר אֲ צַ וְּ ְתּ ַדבֵּ ר).ח( אַ ל ִתּ ָ
ֵתּלֵ וְאֵ ת כׇּל אֲ ֶ
שׁר אֶ ְשׁלָ חֲ
ֹאמר נַﬠַ ר אָ נֹכִ י כִּ י ﬠַ ל כׇּל אֲ ֶ
תּ ַ
ָת ִתּי ְדבָ ַרי ְבּ ִפי ).י( ְראֵ ה ִה ְפ ַק ְד ִתּי הַ יּוֹם הַ זֶּ ה ﬠַ ל הַ גּוֹיִם וְﬠַ ל
ֹאמר יְהֹ וָה אֵ לַ י ִהנֵּה נ ַ
יְהֹ וָה).ט( וַיִּ ְשׁלַ ח יְהֹ וָה אֶ ת יָדוֹ ַו ַיּגַּע ﬠַ ל ִפּי וַיּ ֶ
וּלהַ אֲ ִביד וְלַ הֲ רוֹס ִל ְבנוֹת ו ְִלנְ טוֹﬠַ .
הַ ַמּ ְמלָ כוֹת ִלנְ תוֹשׁ ו ְִלנְ תוֹץ ְ

The words of Jeremiah son of Hilkiah, one of the priests at Anathoth in the territory of Benjamin. The word of the
LORD came to him in the days of King Josiah son of Amon of Judah, in the thirteenth year of his reign, and
throughout the days of King Jehoiakim son of Josiah of Judah, and until the end of the eleventh year of King
Zedekiah son of Josiah of Judah, when Jerusalem went into exile in the fifth month. The word of the LORD came to
me: Before I created you in the womb, I selected you; Before you were born, I consecrated you; I appointed you a
prophet concerning the nations. I replied: Ah, Lord GOD! I don’t know how to speak, For I am still a boy. And the
LORD said to me: Do not say, “I am still a boy,” But go wherever I send you And speak whatever I command you.
Have no fear of them, For I am with you to deliver you —declares the LORD. The LORD put out His hand and
touched my mouth, and the LORD said to me: Herewith I put My words into your mouth. See, I appoint you this
day Over nations and kingdoms: To uproot and to pull down, To destroy and to overthrow, To build and to plant.
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ירמיהו ב'

עוּר ִי אַ הֲ בַ ת כְּ לוּ ָת ִי
ְרוּשׁלַ ִם לֵ אמֹר כֹּה אָ ַמר יְהֹ וָה ָזכ ְַר ִתּי לָ חֶ סֶ ד נְ ַ
את ְבאׇ זְ נֵי י ָ
ְק ָר ָ
ו ָ
)א( ַוי ְִהי ְדבַ ר יְהֹ וָה אֵ לַ י לֵ אמֹר).ב( הָ
שׁמוּ ָרﬠָ ה ָתּב ֹא אֲ לֵ יהֶ ם נְ אֻ ם
אשׁית ְתּבוּאָ תֹה כׇּל אֹ כְ לָ יו י ְֶא ָ
ִשׂ ָראֵ ל לַ יהֹ וָה ֵר ִ
לֶ כְ ֵתּ אַ חֲ ַרי בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא זְ רוּﬠָ ה).ג( קֹ ֶדשׁ י ְ
בוֹתיכֶם ִבּי ﬠָ וֶל כִּ י ָרחֲ קוּ ֵמﬠָ לָ י
ִשׂ ָראֵ ל).ה( כֹּה אָ ַמר יְהֹ וָה ַמה ָמּצְ אוּ אֲ ֵ
יְהֹ וָה).ד( ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר יְהֹ וָה בֵּ ית ַיﬠֲקֹ ב ְו ׇכל ִמ ְשׁ ְפּחוֹת בֵּ ית י ְ
מּוֹלי אֹ ָתנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ ﬠ ֲָרבָ ה וְשׁוּחָ ה ְבּאֶ ֶרץ
ַויּ ְֵלכוּ אַ חֲ ֵרי הַ הֶ בֶ ל ַויּ ְֶהבָּ לוּ).ו( וְל ֹא אָ ְמרוּ אַ יֵּה יְהֹ וָה הַ ַמּﬠֲלֶ ה אֹ ָתנוּ ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם הַ ִ
ַתּבֹאוּ ו ְַתּטַ ְמּאוּ
שׁם).ז( וָאָ ִביא אֶ ְתכֶם אֶ ל אֶ ֶרץ הַ כּ ְַר ֶמל לֶ אֱ כֹל ִפּ ְריָהּ וְטוּבָ הּ ו ָ
ָשׁב אָ ָדם ָ
צִ יָּה וְצַ ְל ָמוֶת ְבּאֶ ֶרץ ל ֹא ﬠָ בַ ר בָּ הּ ִאישׁ וְל ֹא י ַ
תּוֹרה ל ֹא י ְָדעוּנִ י וְהָ ר ִֹﬠים פָּ ְשׁעוּ ִבי וְהַ נְּ ִב ִאים נִ ְבּאוּ
שׂי הַ ָ
ֹפ ֵ
שׂ ְמ ֶתּם ְלתוֹﬠֵ בָ ה).ח( הַ כֹּהֲ נִ ים ל ֹא אָ ְמרוּ אַ יֵּה יְהֹ וָה ְות ְ
אֶ ת אַ ְרצִ י ְונַחֲ לָ ִתי ַ
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ְק ָדר ִשׁ ְלחוּ
ֵ )י( כִּ י ִﬠ ְברוּ ִאיֵּי כִ ִתּיִּ ים ְוּראוּ ו.)ט( לָ כֵן עֹ ד אָ ִריב ִא ְתּכֶם נְ אֻ ם יְהֹ וָה וְאֶ ת ְבּנֵי ְבנֵיכֶם אָ ִריב.יוֹﬠלוּ הָ לָ כוּ
ִ בַ בַּ ﬠַ ל וְאַ חֲ ֵרי ל ֹא
ָ ו ְִה ְתבּוֹנְ נוּ ְמאֹ ד ְוּראוּ הֵ ן הָ י
.ְתה כָּז ֹאת

The word of the LORD came to me, saying, Go proclaim to Jerusalem: Thus said the LORD: I accounted to your
favor The devotion of your youth, Your love as a bride— How you followed Me in the wilderness, In a land not
sown. Israel was holy to the LORD, The first fruits of His harvest. All who ate of it were held guilty; Disaster befell
them —declares the LORD. Hear the word of the LORD, O House of Jacob, Every clan of the House of Israel! Thus
said the LORD: What wrong did your fathers find in Me That they abandoned Me And went after delusion and were
deluded? They never asked themselves, “Where is the LORD, Who brought us up from the land of Egypt, Who led
us through the wilderness, A land of deserts and pits, A land of drought and darkness, A land no man had traversed,
Where no human being had dwelt?” I brought you to this country of farm land To enjoy its fruit and its bounty; But
you came and defiled My land, You made My possession abhorrent. The priests never asked themselves, “Where is
the LORD?” The guardians of the Teaching ignored Me; The rulers rebelled against Me, And the prophets
prophesied by Baal And followed what can do no good. Oh, I will go on accusing you —declares the LORD— And
I will accuse your children’s children! Just cross over to the isles of the Kittim and look, Send to Kedar and observe
carefully; See if aught like this has ever happened:

'ישעיהו א
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שׁ ַמיִם וְהַ אֲ זִ ינִ י
ָ )ב( ִשׁ ְמעוּ.ְהוּדה
ָ יוֹתם אָ חָ ז י ְִחזְ ִקיָּהוּ ַמ ְלכֵי י
ָ ימי ﬠֻזִּ יָּהוּ
ֵ ִירוּשׁלָ ִם ִבּ
ָ
ְהוּדה ו
ָ שׁר חָ זָה ﬠַ ל י
ֶ ְֲשׁ ְﬠיָהוּ בֶ ן אָ מוֹץ א
ַ )א( חֲ זוֹן י
()ד.ִשׂ ָראֵ ל ל ֹא י ַָדע ﬠַ ִמּי ל ֹא ִה ְתבּוֹנָן
ְ )ג( י ַָדע שׁוֹר קֹ נֵהוּ וַחֲ מוֹר אֵ בוּס ְבּﬠָ לָ יו י.ְרוֹמ ְמ ִתּי וְהֵ ם פָּ ְשׁעוּ ִבי
ַ אֶ ֶרץ כִּ י יְהֹ וָה ִדּבֵּ ר בָּ נִ ים גִּ ַדּ ְל ִתּי ו
)ה( ﬠַ ל ֶמה תֻ כּוּ עוֹד.ִשׂ ָראֵ ל ָנזֹרוּ אָ חוֹר
ְ יתים ﬠָ זְ בוּ אֶ ת יְהֹ וָה נִ אֲ צוּ אֶ ת ְקדוֹשׁ י
ִ הוֹי גּוֹי חֹ טֵ א ﬠַ ם כֶּבֶ ד ﬠָ וֹ ן ז ֶַרע ְמ ֵר ִﬠים בָּ נִ ים ַמ ְשׁ ִח
ִ
וּמכָּה ְט ִריָּה ל ֹא זֹרוּ וְל ֹא חֻ בָּ שׁוּ וְל ֹא
ַ בּוּרה
ָ ַ)ו( ִמכַּף ֶרגֶל וְﬠַ ד ר ֹאשׁ אֵ ין בּוֹ ְמתֹם פֶּ צַ ע וְח.תּוֹסיפוּ סָ ָרה כׇּל ר ֹאשׁ לׇ חֳ ִלי ְוכׇל לֵ בָ ב ַדּוָּי
ְ )ז( אַ ְרצְ כֶם ְשׁ ָמ ָמה ﬠָ ֵריכֶם ְשׂרֻ פוֹת אֵ שׁ אַ ְד ַמ ְתכֶם ְלנֶגְ ְדּכֶם ז ִָרים אֹ כְ ִלים אֹ ָתהּ.שּׁ ֶמן
ָ ַרֻ כְּ כָה בּ
ְנוֹת ָרה
ְ )ח( ו.וּשׁ ָמ ָמה כְּ ַמ ְהפֵּ כַת ָז ִרים
ָ ְשׁה כְּ ִﬠיר נ
ָ בַ ת צִ יּוֹן כְּ סֻ כָּה ְבכ ֶָרם כִּ ְמלוּנָה ְב ִמ ְק
()י.ﬠמ ָֹרה ָדּ ִמינוּ
ֲ ַשׂ ִריד כִּ ְמﬠָ ט כִּ ְסדֹם הָ יִינוּ ל
ָ הוֹתיר לָ נוּ
ִ
)ט( לוּלֵ י יְהֹ וָה צְ בָ אוֹת.צוּרה
ִ ֵשׂבַ ְﬠ ִתּי עֹ לוֹת א
ָ ֹאמר יְהֹ וָה
ַ )יא( לָ ָמּה ִלּי רֹב זִ ְבחֵ יכֶם י.ﬠמ ָֹרה
ילים וְחֵ לֶ ב
ֲ תּוֹרת אֱ הֵ ינוּ ﬠַ ם
ַ
ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר יְהֹ וָה ְקצִ ינֵי ְסדֹם הַ אֲ זִ ינוּ
.תּוּדים ל ֹא חָ פָ צְ ִתּי
ִ ַיאים ו ְַדם פָּ ִרים וּכְ בָ ִשׂים וְﬠ
ִ ְמ ִר

The prophecies of Isaiah son of Amoz, who prophesied concerning Judah and Jerusalem in the reigns of Uzziah,
Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear, O heavens, and give ear, O earth, For the LORD has spoken: “I
reared children and brought them up— And they have rebelled against Me! An ox knows its owner, An ass its
master’s crib: Israel does not know, My people takes no thought.” Ah, sinful nation! People laden with iniquity!
Brood of evildoers! Depraved children! They have forsaken the LORD, Spurned the Holy One of Israel, Turned their
backs [on Him]. Why do you seek further beatings, That you continue to offend? Every head is ailing, And every
heart is sick. From head to foot No spot is sound: All bruises, and welts, And festering sores— Not pressed out, not
bound up, Not softened with oil. Your land is a waste, Your cities burnt down; Before your eyes, the yield of your
soil Is consumed by strangers— A wasteland as overthrown by strangers! air Zion is left Like a booth in a vineyard,
Like a hut in a cucumber field, Like a city beleaguered. Had not the LORD of Hosts Left us some survivors, We should
be like Sodom, Another Gomorrah. Hear the word of the LORD, You chieftains of Sodom; Give ear to our God’s
instruction, You folk of Gomorrah! “What need have I of all your sacrifices?” Says the LORD. “I am sated with burnt
offerings of rams, And suet of fatlings, And blood of bulls; And I have no delight In lambs and he-goats.
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פרי צדיק פינחס ז

והנה נבואת ירמיה אף שבשעתו לא נשמעה שהרי ייסר אותם על אשר לא שמעו בקולו ועל ידי זה בא הפורעניות ...והענין
דמי שיש בו יראת שמים הוא נעשה מרכבה למדת מלכות שהוא בחינת יראה ...והוא דברי אשר שמתי בפיך ואז לא ישיב
אלי ריקם ודבריו נשמעין .ולכן מייתי בגמרא שם הראיה מפסוק סוף דבר הכל נשמע וגו' ,היינו שאף שבזמנו לא נשמע מכל
מקום סוף דבר יסבב ויתגלגל שיהיה נשמע כמו שאמרו נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ויבוא זמן שיהיה נשמע .ועל זה
מפטירין הפטורת דברי ירמיה לתקן מה שלא שמעו אז דבריו ושיהיה נשמע היום והוא כנגד מדת כתר עליון דאיהו כתר
מלכות .והפטורת שמעו שמיעה הוא נגד מדת חכמה .והפטורת חזון שהוא ראיה הוא כנגד מדת בינה לבא ,היינו שיכנס
למעמקי הלב ועל דרך מה שנאמר ולבי ראה וגו' ואחר כך ז' דנחמתא כנגד ז' מדות התחתונות והם כולם הכנה לראש
השנה שבתשרי עתידין להגאל....
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