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  ויקרא פרק י 

ִיְקצֹף  ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּוַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו  (ו)
  ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיקָֹוק:

  פּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתּו ִּכי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיקָֹוק ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:  (ז)
  

  ויקרא פרק יג 
  ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא: ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטהֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע  ְוַהָּצרּועַ  (מה)
  סַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו: ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהּנֶ  (מו)

  
  שמואל ב פרק יג 

  ס ֵהָּמה ַבֶּדֶרְך ְוַהְּׁשֻמָעה ָבָאה ֶאל ָּדִוד ֵלאמֹר ִהָּכה ַאְבָׁשלֹום ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְולֹא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד:ַוְיִהי  (ל)
  סְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ְקֻרֵעי ְבָגִדים:  ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְׁשַּכב ָאְרָצהַוָּיָקם ַהֶּמֶלְך  (לא)

  
  שמואל ב פרק יד 

  ַוֵּיַדע יֹוָאב ֶּבן ְצֻרָיה ִּכי ֵלב ַהֶּמֶלְך ַעל ַאְבָׁשלֹום: (א)
ה ֶזה ְוָהִיית ְּכִאָּׁש ִהְתַאְּבִלי ָנא ְוִלְבִׁשי ָנא ִבְגֵדי ֵאֶבל ְוַאל ָּתסּוִכי ֶׁשֶמן ַוִּיְׁשַלח יֹוָאב ְּתקֹוָעה ַוִּיַּקח ִמָּׁשם ִאָּׁשה ֲחָכָמה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה  (ב)

  ָיִמים ַרִּבים ִמְתַאֶּבֶלת ַעל ֵמת:
  

  יחזקאל פרק כד 
  ַוְיִהי ְדַבר ְיקָֹוק ֵאַלי ֵלאמֹר: (טו)
  ֶתָך:ֶּבן ָאָדם ִהְנִני לֵֹקַח ִמְּמָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ְּבַמֵּגָפה ְולֹא ִתְסּפֹד ְולֹא ִתְבֶּכה ְולֹוא ָתבֹוא ִּדְמעָ  (טז)
  :ֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכלֵהָאֵנק ּדֹם ֵמִתים ֵאֶבל לֹא ַתֲעֶׂשה ְּפֵאְרָך ֲחבֹוׁש ָעֶליָך ּוְנָעֶליָך ָּתִׂשים ְּבַרְגֶליָך ְולֹא ַתְעֶטה ַעל ָׂשָפם וְ  (יז)
  ר ֻצֵּויִתי:ָוֲאַדֵּבר ֶאל ָהָעם ַּבּבֶֹקר ַוָּתָמת ִאְׁשִּתי ָּבָעֶרב ָוַאַעׂש ַּבּבֶֹקר ַּכֲאֶׁש  (יח)
  ַוּיֹאְמרּו ֵאַלי ָהָעם ֲהלֹא ַתִּגיד ָלנּו ָמה ֵאֶּלה ָּלנּו ִּכי ַאָּתה עֶֹׂשה: (יט)
  ָואַֹמר ֲאֵליֶהם ְּדַבר ְיקָֹוק ָהָיה ֵאַלי ֵלאמֹר: (כ)

ֶכם ֶכם ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפְׁשֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֱאמֹר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיקִֹוק ִהְנִני ְמַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדִׁשי ְּגאֹון ֻעּזְ  (כא)
  ֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו:

  ַוֲעִׂשיֶתם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַעל ָׂשָפם לֹא ַתְעטּו ְוֶלֶחם ֲאָנִׁשים לֹא תֹאֵכלּו: (כב)
  ם לֹא ִתְסְּפדּו ְולֹא ִתְבּכּו ּוְנַמּקֶֹתם ַּבֲעֹונֵֹתיֶכם ּוְנַהְמֶּתם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו:ּוְפֵאֵרֶכם ַעל ָראֵׁשיֶכם ְוַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליכֶ  (כג)
  סְוָהָיה ְיֶחְזֵקאל ָלֶכם ְלמֹוֵפת ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּתֲעׂשּו ְּבבָֹאּה ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ֲאדָֹני ְיקִֹוק:  (כד)

  
  יחזקאל פרק מד 

  ָּמאּו:ְוֶאל ֵמת ָאָדם לֹא ָיבֹוא ְלָטְמָאה ִּכי ִאם ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלֵבן ּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ִיַּט  (כה)
  :ָטֳהָרתֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְסְּפרּו לֹו ְוַאֲחֵרי (כו)
  :ּוְביֹום ּבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמית ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ַיְקִריב ַחָּטאתֹו ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק (כז)

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יב עמוד ב 

מלאכה בית דין גוזרין שלש תעניות אחרות על הצבור, אוכלין ושותין מבעוד יום, ואסורין ב -משנה. עברו אלו ולא נענו 
בית דין גוזרין עליהן עוד  -וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ונועלין את המרחצאות. עברו אלו ולא נענו 

שבע, שהן שלוש עשרה תעניות על הצבור. הרי אלו יתרות על הראשונות, שבאלו מתריעין. ונועלין את החנויות. בשני 
ממעטין במשא ומתן, בבנין, ובנטיעה,  -עברו אלו ולא נענו ד השבת. מטין עם חשיכה, ובחמישי מותרין מפני כבו

. היחידים חוזרין ומתענין עד שיצא באירוסין, ובנישואין, ובשאילת שלום בין אדם לחבירו, כבני אדם הנזופין למקום
  סימן קללה, שנאמר +שמואל א' י"ב+ הלוא קציר חטים היום וגו'.  -ניסן. יצא ניסן וירדו גשמים 

  
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף יג עמוד א 

לא  -מותר. וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל  -לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה  -כשאמרו אסור במלאכה תא שמע: 
לא  -וכשאמרו אסור ברחיצה חולץ.  -נועל, נכנס לעיר  -. הא כיצד? יוצא לדרך מותר -אמרו אלא בעיר, אבל בדרך 

   ...מותר. וכן אתה מוצא במנודה ובאבל -כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו אמרו אלא 
  

   בעמוד  דמוד בבלי מסכת תענית דף יתל
והן מתעטפין ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש הן עמי הארץ שלום ביני אין שאילת חברים :רבנןתנו 

  שירחמו עליהם מן השמיםנודה כבני אדם הנזופין למקום עד ויושבין כאבלים וכמ
  
  
  


