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TEFILLIN ON TISHA B’AV 
 

TUR - OH 555 
ט"ב אינו חייב בכפיית המטה ולא בעטיפת הראש שהן נוהגות באבילות והא דתניא כל 
מצות הנוהגות באבל נוהגות בט"ב ההוא לענין מצות לא תעשה הנוהגות באבל תניא אבל 
לענין מצות עשה שבאבל כגון כפיית המטה ועטיפת הראש לא ואצ"ל קריעה דליתיה בכלל 

וכתב א"א הרא"ש ז"ל ומסתברא לות לחוד וקריעה לחוד מצות הנוהגות באבל כדאמרינן אבי
דחייב בתפילין כיון דאבל גופיה לא מיתסר אלא ביום ראשון דלא אחמיר ט"ב מששת ימי 
אבילות וברייתא מצות הנוהגות באבל כל ז' ימים קאמר ופרושי קא מפרש להו כגון רחיצה 

ונטבורג כתב ונראה דבט"ב וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ולקרות בתורה והר"מ מר
אין להניח תפילין כמו ביום ראשון של אבל שאין יום מר יותר ממנו יום קביעות בכייה 
לדורות וכתב א"א הרא"ש ז"ל אפשר שדחק למצוא טעם למנהג אשכנז אבל לכאורה נראה 
כמ"ש ועוד כתב הר"מ מרוטנבורג וציצית נהגו קדמונינו ובכל אשכנז שלא להתעטף בו בט"ב 
ואסמכוה אקרא בצע אמרתו ואיתא במדרש בזע פרפורין דיליה ויש שאינן רוצין לשנות 

כתב רבינו האי  המנהג וגם אין רוצין להיות בלא ציצית ומתעטפין בטלית קטן תחת בגדיהם
אבל שחל יום ז' שלו בט"ב מה שהוא אסור בט"ב כגון רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש 

יום אבל דברים המותרים בו ואסורין באבל כגון עיטוף וכפיית המטה עומד באיסורו כל ה
המטה והסרת תפילין הרשות בידו אם רצה להמתין עד הערב וימתין ואם רצה להסיר מנהג 
אבילות מיד יעשה והביא ראיה הרמב"ם ז"ל מדבריו שט"ב מותר בתפילין ואיני מבין מ"ש 

ין שהרי גם אבל מותר מיום ראשון דברים המותרין בו ואסורין באבל כגון סילוק תפיל
 ואילך:

 
BET YOSEF 

ומ"ש בשם הרא"ש דחייב בתפילין וכו' עד ומתעטפין בטלית קטן תחת בגדיהם. בפסקי 
הרא"ש בסוף מסכת תעניות )שם(: ומ"ש ומסתברא דחייב בתפילין וכו'. כן כתב הרמב"ן 

ת פ"ה הי"א( כתב מקצת והרמב"ם )תעניובספר תורת האדם )שם( והר"ן בסוף תעניות )שם( 
נראה מדבריו שרשאי אדם להניח תפילין  החכמים נוהגין שלא להניח בו תפילין של ראש

בתשעה באב אלא שמקצת החכמים נהגו שלא להניח של ראש וכן דקדק הרב המגיד מדבריו 
ולאפוקי מרבינו ירוחם שכתב בשם הרמב"ם שאין להניח בו תפילין כיום ראשון של אבל 

שכן דעת הרי"ף ואיני יודע מנין לו שהרי"ף סובר כן. וזה לשון הרשב"א בתשובה  וכתב עוד
)ח"ה סי' ריד( תפילין בתשעה באב נמצא לגאון רבינו האי שמותר להניחם ולזה הסכים 
הרמב"ן בספר תורת האדם עכ"ל. והגהות מיימוניות כתבו על מ"ש הרמב"ם מקצת החכמים 

אש כן כתבו בסמ"ג והרוקח מפני שנקראים פאר )עי' נוהגין שלא להניח בו תפילין של ר
וכן נהגו העולם שלא ברכות יא.( וכן הר"ם אמנם היה מניח תפילין מן המנחה ולמעלה עכ"ל 

. כתב האגור )סי' תתמו( היחידים להניח תפילין בתפילת שחרית ובמנחה מניחין אותם
 לובשין טלית קטן תחת בגדיהם בלי ברכה עכ"ל:

 
SHULCHAN ARUCH 

סעיף א נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב שחרית, ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן 
 תחת בגדיו בלא ברכה; ובמנחה מניחים ציצית ותפילין, ומברכים עליהם. 

 
TORAT HAMOADIM - R’ David Yosef 
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BIUR HAGRA 

משמים ארץ תפארת ישראל השליך נוהגים כו'. ע"פ המדרש בצע אמרתו בזע פורפירין דיליה 
אע"ג שאמר כל מצות כו' ונהי דבמ"ע שאבל פטור כמו  זו תפילין. אבל מדינא חייב בתפילין

כפיית המטה דלא הודו לו וכן בשאר דברים מ"מ במל"ת ג"כ אינו חייב אלא אותן דחשיב 
שם ופרושי קא מפרש מה הן אסור כו' דוקא מה שאסור כל שבעה אסור בת"ב וז"ש דברים 
הנוהגים כו' דלא חמיר מלאחר שלשה דאבילות ישנה היא כמ"ש ביבמות ולכן מותר 

 במלאכה כמו אין לו מה יאכל וכן משיב לשואל וע"ל סימן ל"ח ס"ו:
 

ובמנחה כו'. דלענין דברים אלו הקילו במנחה וכמ"ש במ"ס ריש פי"ט דבשחרית א"א קדוש 
והטעם שאז הציתו אש במקדש  מנהגכן כ"ד שתלוי בוקדיש ובמנחה אומרים קדוש וקדיש ו

כמש"ל סימן תקנ"ז ועבתוס' דקדושין ל"א ב' בד"ה אסתייעא כו' על שכילה כו' ואמרינן 
 במ"ר תם עונך כו' שבה נטלו ישראל איפוכי שלימה כו':

 
TALMUD BRACHOT 6a 

דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו  - מנין שהתפילין עוז הם לישראל
 ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש.

 
“Danny Deever” - Rudyard Kipling 
 

‘What are the bugles blowin’ for?' said Files-on-Parade.    

‘To turn you out, to turn you out,’ the Colour-Sergeant said.  

‘What makes you look so white, so white?’ said Files-on-Parade.  

‘I’m dreadin’ what I’ve got to watch,’ the Colour-Sergeant said.  

      For they’re hangin’ Danny Deever, you can hear the Dead March play,  

      The Regiment’s in ’ollow square—they’re hangin’ him to-day;  

      They’ve taken of his buttons off an’ cut his stripes away,  

      An’ they're hangin’ Danny Deever in the mornin’.  
 
Henri Meyer - Bibliothèque nationale de France 
 
"The traitor: Degradation of Alfred Dreyfus, degradation in the Morland Court 
of the military school in Paris" 
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THE CHMIELNICKI MASSACRES 1648/9 –GEZERAT TACH VE’TAT  
 

R’ BEREL WEIN – TRIUMPH OF SURVIVAL 
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http://matzav.com/the-forgotten-fast-day-20-sivan/ 
 

Rav Shabsai Hakohen, more popularly known as the Shach, was the first rov to institute a fast day 
on the 20th of Sivan in commemoration of the “Gezeiros Tach V’Tat” (the terrible Chmielnicki 
massacres in Southern Poland and the Ukraine in 1648-1649). It would seem, however, from his 
own words, that he had prescribed the fast day only for his family and descendants. This would 
explain why, in 1652, the Council of the Four Lands also declared a fast on 20 Sivan; they were 
establishing one for the public at large. 
A very moving dirge commemorating the tragedy was also written by Rav Yom Tov Lipman Heller, 
which was published in Cracow, 1650,  where he had set up residence in 1644. In it, he lists by 
name twelve of the almost three-hundred communities that were totally decimated during the 
massacres. It begins with the standard “Keil Malei Rachamim,” but then becomes very original and 
deserves proper historical attention.  
 

  

http://matzav.com/the-forgotten-fast-day-20-sivan/


 
7 

THE CAUSES OF THE TRAGEDY 
The tragedy of the Gezeiros Tach V’Tat was so immense and shocking  that the rabbonim felt very 
strongly that only specific aveiros of the Jewish people could bring about such mass destruction. 
In his work on Aggadic narratives,  Rav Berachia Berach,  a leading rov of that generation, lists 
breeding of pigs, Shabbos desecration, davening without the proper focus and intentions, false 
interpretations of the Torah by “darshanim” (sermonizers), the sale of rabbinical positions even to 
those qualified, and luxurious (not immodest!) clothing, as some of the sins that were the 
“causes.” He calls for an immediate “tikkun” (fixing) of these “terrible sins” as he coins them. 
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SHULCHAN ARUCH OH 124:7  
לא ישיח שיחת חולין בשעה שש"צ חוזר התפלה, ואם שח הוא חוטא, סעיף ז 
הגה: וילמד בניו הקטנים שיענו: אמן, כי ונו מנשוא, וגוערים בו. וגדול ע

  מיד שהתינוק עונה: אמן, יש לו חלק לעולם הבא )כל בו(.
  

MISHNAH BERURAH 
כתב בא"ר בשם הכל בו אוי להאנשים שמשיחים בעת התפלה כי  -)כז( מנשוא 

ידועים להשגיח ראינו כמה בהכ"נ נחרבו בשביל עון זה]כח[ ויש למנות אנשים 
 ע"ז:

 
וצריך שיחנכם]כט[ שיעמדו באימה ויראה. והקטנים ביותר  -)כח( הקטנים 

הרצים ושבים בבהכ"נ בשחוק מוטב שלא להביאם דהרגל נעשה טבע וגם 
שמטרידים להצבור בתפילתם. ומלבד כ"ז נכון להאב המביא קטנים כאלו 

שלא להכשיל בזה לבהכ"נ להשגיח על בגדיהם וסנדליהם אם הם נקיים כדי 
 להמתפללים בתוך ד' אמותיהם ועיין לעיל סימן פ"א במ"ב ס"ק ג:

 
SIDDUR OTZAR HATEFILLOT 
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WHEN WAS THE BET HAMIKDASH DESTROYED? 
 

MISHNAH TAANIT 4:6 
ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ַוֲחִמָּׁשה ְּבִתְׁשָעה ְבָאב. ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר 
ְּבַתּמּוז ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהָּתִמיד, ְוָהְבְקָעה ָהִעיר, ְוָׂשַרף ַאָּפְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶהֱעִמיד 

ל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוָחַרב ַהַּבִית ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִנָּיה, ִנְגַזר עַ  ְּבִתְׁשָעה ְבָאבֶצֶלם ַּבֵהיָכל. 
 ְוִנְלְּכָדה ֶּביֵּתר, ְוֶנְחְרָׁשה ָהִעיר. ִמֶּׁשִּנְכַנס ָאב, ְמַמֲעִטין ְבִׂשְמָחה:

 
Five events befell out ancestors on the seventeeth of Tamuz and five on the Ninth of Av. On the 
seventeenth of Tamuz, the Tablets were broken, the Tamid offering was ended, the city walls 
were breached, Apaustamous burned the Torah, an idol was placed in the temple courtyard. On 
the Ninth of Av, it was decreed upon our ancestors that they would not be allowed to enter the 
Land of Israel, the First and Second temples were destroyed, Beitar was captured, The city of 
Jerusalem was plowed over. From when the month of Av starts, we reduce joy. 

 
MELACHIM II – CHAP 25 

 

ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָּבא ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו )א( 

ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָׁשַלִם ַוִּיַחן ָעֶליָה ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק 

: )ב( ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו: )ג( ָסִביב

ַוִּתָּבַקע ָרָעב ָּבִעיר ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ: )ד( ַוֶּיֱחַזק הָ ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש 

ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהֹחֹמַתִים ֲאֶׁשר ַעל ַּגן ַהֶּמֶלְך  ָהִעיר

ְוַכְׂשִּדים ַעל ָהִעיר ָסִביב ַוֵּיֶלְך ֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה: )ה( ַוִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאַחר 

ַוַּיִׂשגּו ֹאתֹו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ְוָכל ֵחילֹו ָנֹפצּו ֵמָעָליו: )ו( ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך 

ַוַּיֲעלּו ֹאתֹו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִרְבָלָתה ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו ִמְׁשָּפט: )ז( ְוֶאת ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו 

 ִים ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבל: ָׁשֲחטּו ְלֵעיָניו ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ַוַּיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְׁשּתַ 

ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  ּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶדׁש)ח(  

ַלֶּמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשָלִם: 

י ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ֵּבית ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ָּבּתֵ  ַוִּיְׂשֹרף ֶאת ֵּבית ה')ט( 

ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש: )י( ְוֶאת חֹוֹמת ְירּוָׁשַלִם ָסִביב ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ַרב 

 ַטָּבִחים:
 

1. And it was in the ninth year of his reign, in the tenth month, on the tenth of the 
month, that Nebuchadnezzar the king of Babylonia came, he and his entire army, 
against Jerusalem and encamped against it, and they built works of siege around it. 2. 
And the city came under siege until the eleventh year of King Zedekiah. 3. On the ninth 
of the month, the famine became severe in the city, and the people of the land had no 
food. 4. The city was broken into, and all the men of war [fled] at night by way of the 
gate between the two walls that was near the king's garden, and the Chaldees were 
surrounding the city, and he went by way of the Arabah. 5. And the army of the 
Chaldees pursued the king, and they overtook him on the plains of Jericho, and all his 
army had scattered and deserted him. 6. And they seized the king and brought him up to 
the king of Babylonia, to Riblah, and called him to account. 7. And they slaughtered 
Zedekiah's sons before his eyes, and they blinded Zedekiah's eyes, and he bound him 
with copper chains and brought him to Babylon. 8. And in the fifth month, on the 
seventh of the month (that was the nineteenth year of Nebuchadnezzar king of 
Babylonia) Nebuzaradan, chief executioner, servant of the king of Babylonia, came to 
Jerusalem. 9. And he burnt the house of the Lord and the king's palace, and all the 
houses of Jerusalem and all the houses of the dignitaries he burnt with fire. 10. The 
entire army of the Chaldeans that was [with] the chief executioner demolished the walls 
of Jerusalem around. 
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THE MARTYRDOM OF RABBI AKIVA 

MASSECHET BRACHOT 61B 
ואהבת את ה' אלקיך. תניא, רבי אליעזר אומר: אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך? 
ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא: אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו 

לכך נאמר בכל מאדך.  -לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו  -
פשך אפילו נוטל את נפשך. תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות רבי עקיבא אומר: בכל נ

הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל 
קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: 

ר, וראה דגים שהיו לשועל שהיה מהלך על גב הנה -אמשול לך משל, למה הדבר דומה 
מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות 
שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו 
אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא 

ום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף טפש אתה! ומה במק
כך, אם  -אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה דכי הוא חייך וארך ימיך 

על אחת כמה וכמה. אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו  -אנו הולכים ומבטלים ממנה 
פפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו. אמר לו: לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו ל

פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס 
שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, 

. אמרו לו והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים
אפילו  -תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 

נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה 
מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה 

מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: זו תורה וזו שכרה? ממתים ידך  נשמתך באחד. אמרו
אמר להם: חלקם בחיים. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שאתה  -ה' ממתים וגו'! 

 מזומן לחיי העולם הבא. 
 

The Sages taught: One time, after the bar Kokheva rebellion, the evil empire of Rome decreed 
that Israel may not engage in the study and practice of Torah. Pappos ben Yehuda came and 
found Rabbi Akiva, who was convening assemblies in public and engaging in Torah study. 
Pappos said to him: Akiva, are you not afraid of the Empire? 
Rabbi Akiva answered him: I will relate a parable. To what can this be compared? It is like a 
fox walking along a riverbank when he sees fish gathering and fleeing from place to place. The 
fox said to them: From what are you fleeing? They said to him: We are fleeing from the nets 
that people cast upon us. He said to them: Do you wish to come up onto dry land, and we will 
reside together just as my ancestors resided with your ancestors? The fish said to him: You are 
the one of whom they say, he is the cleverest of animals? You are not clever; you are a fool. If 
we are afraid in the water, our natural habitat which gives us life, then in a habitat that 
causes our death, all the more so. The moral is: So too, we Jews, now that we sit and engage in 
Torah study, about which it is written: “For that is your life, and the length of your days” 
(Deuteronomy 30:20), we fear the empire to this extent; if we proceed to sit idle from its study, 
as its abandonment is the habitat that causes our death, all the more so will we fear the 
empire. 
The Sages said: Not a few days passed until they seized Rabbi Akiva and incarcerated him in 
prison, and seized Pappos ben Yehuda and incarcerated him alongside him. Rabbi Akiva said 
to him: Pappos, who brought you here? Pappos replied: Happy are you, Rabbi Akiva, for you 
were arrested on the charge of engaging in Torah study. Woe unto Pappos who was seized on 
the charge of engaging in idle matters. 
The Gemara relates: When they took Rabbi Akiva out to be executed, it was time for the 
recitation of Shema. And they were raking his flesh with iron combs, and he was reciting 
Shema, thereby accepting upon himself the yoke of Heaven. His students said to him: Our 
teacher, even now, as you suffer, you recite Shema? He said to them: All my days I have been 
troubled by the verse: With all your soul, meaning: Even if God takes your soul. I said to myself: 
When will the opportunity be afforded me to fulfill this verse? Now that it has been afforded 
me, shall I not fulfill it? He prolonged his uttering of the word: One, until his soul left his body 
as he uttered his final word: One. A voice descended from heaven and said: Happy are you, 
Rabbi Akiva, that your soul left your body as you uttered: One. 
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RAV SOLOVEITCHIK – THE LORD IS RIGHTEOUS IN ALL HIS WAYS 
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 פירוש ענף יוסף על עין יעקב
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THE DESOLATION OF YERUSHALAYIM 
 

MISHNAH – BIKKURIM CHAPTER 3 
 

]*[ הקרובים מביאים התאנים והענבים והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים והשור משנה ג 
הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו החליל מכה לפניהם עד שמגיעים 
קרוב לירושלם הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועטרו את בכוריהם הפחות הסגנים 

נכנסים היו יוצאים וכל בעלי אומניות שבירושלם והגזברים יוצאים לקראתם לפי כבוד ה
 עומדים לפניהם ושואלין בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום:  

 
]*[ החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית הגיעו להר הבית אפילו אגריפס משנה ד 

המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה הגיע לעזרה ודברו הלוים בשיר ארוממך 
 ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי )תהלים ל(:  

     
 לכהנים: ]*[ הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות ומה שבידם נותנים משנה ה 

 
Those who were close would bring dates and grapes and the far ones would bring dried 
figs and raisins. A bull would go before them and its horns would be plated with gold 
and it would have an olive wreath around its head. The flute would play before them 
until they got close to Jerusalem. Once they got close to Jerusalem, they would send 
ahead of them [a messenger] and adorned their Bikkurim. The overseers and the 
officers and the treasurers would go out to greet them; in accordance with the stature 
of those coming in would they go out. All the artisans of Jerusalem would stand before 

them and greet them, "Our brothers from so-and-so, come in peace"! 
 
The flute would continue playing before them until they arrived at the Temple Mount. 
Once they arrived at the Temple Mount, even Agripas the King would carry his basket 
on his shoulder and enter until he reached the courtyard. Once they got to the 
courtyard, the Levites would speak in song (Psalms 30:2), "I will extol you, O Lord, 
because you have raised me and not allowed my enemies to rejoice over me." 
 
The young birds on the baskets would be Olot [offerings burnt entirely upon the altar] 
and what was in their hands, they gave to the Kohanim. 
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LETTER FROM THE RAMBAN TO HIS SON (APPROX. 1267) 
 

 
 

May G-d bless you, my son Nachman, that you may see the good of Jerusalem all the days of your life; 
and see your children's children and may your table be like our Father Avraham’s table. 
 
I’m writing you this letter from the Holy city of Jerusalem. I had the honor of getting here on the ninth 
day of the month of Elul, and I stayed here until Yom haKippurim; now my plan is to go to Hevron, the 
city of the graves of our Fathers, to prostrate to them and dig a grave for myself, please G-d. 
 
What can I tell you about the Land? Many are its forsaken places, and great is the desecration. The 
rule seems to be that the more sacred the place, the greater the devastation it has suffered. Jerusalem 
is the most desolate place of all, and the land of Yehuda is even more desolate than the Galil. Even in 
its destruction, it is an exceedingly good land: 
 
There are more than two thousand citizens, three hundred amongst them are Christian, refugees from 
the sultan’s sword, and there are no Jews amongst them: they went away since the Tartars came in, or 
they got killed by their swords. There are two brothers, dyers by trade. There are ten men who meet 
on every Shabbat and they hold services at their home. 
 
We motivated them and we found some ruins of a house built on pillars of marble and with a nice 
dome, so we made it into a Bet Knesset, since the city’s been abandoned and every person that wants 
to take advantage of the ruins, can. We volunteered to fix the house, and they already started sending 
people to the city of Shechem, to get from there Torah scrolls that were once in Jerusalem and got 
moved from there when the Tartars arrived - so we created there a Bet Knesset, and they davened. 
 
Many people come to Jerusalem, men and women, from Damascus, Tzova and every area of the Land, 
and they come to see what happened to the Bet haMikdash and mourn it. And may He who let us see 
Jerusalem in its destruction, let us see Jerusalem rebuilt and restored, when the Divine Presence will 
return on it. And you, my son, and your brothers, and all the house of your father, may you deserve 
the good of Jerusalem and the consolation of Zion. 
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WHAT THEY FOUND IN BELSEN 
 

The Survivors – Rev. Leslie Hardman 
 

 
 

 

 


