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  :גם מארמית<ר>תו [ איכה רבה א, מה1]

אִּ  ים ָהיּו יֹוצְׁ מּונִּ רּו טְׁ יְׁ תַּ שְׁ נִּ הֹולְׁ ֵאּלּו שֶׁ ָלה וְׁ יְׁ ּלַּ בִּ ים בַּ ם ּומְׁ ֵריחַּ ֵמֵתיהֶׁ ים לְׁ ם כִּ ים ֵמהֶׁ יאִּ
עַּ  יא. פַּ ם ּוֵמבִּ ָחד ֵמהֶׁ ָכל יֹום ָהָיה יֹוֵצא אֶׁ ים. בְׁ לִּ אֹוכְׁ ם וְׁ ָחד ֵמהֶׁ ת ָיָצא ָבחּור אֶׁ חַּ ם אַּ

ָטל יו ָהרּוג. נְׁ ת ָאבִּ ן ָעָליו ֹו ּוּוָמָצא אֶׁ ָנתַּ ָמנֹו וְׁ יָמןטְׁ ם: לֹא סִּ ר ָלהֶׁ ָאמַּ ס וְׁ נַּ כְׁ י . נִּ ָמָצאתִּ
לּום. ָאמְׁ  ֵחר. ָיָצא אַּ כְׁ יאֹו. רּו: ֵיֵלְך אַּ ֱהבִּ ָצאֹו וֶׁ ל אֹותֹו ָהרּוג ּומְׁ ֵריחֹו שֶׁ ְך לְׁ ָהלַּ ֵחר וְׁ

לּו  ָאכְׁ שֶׁ ית פְׁ ָא מִּ ָזוִּ ם: מִּ ר ָלהֶׁ ה? ָאמַּ רּו לֹו: ֵמֵהיָכן ֵהֵבאָת ָהרּוג זֶׁ ר לֹו אֹותֹו לֹומְׁ ית. ָאמַּ נִּ
יָמןָבחּור: ּוָמה  ר לֹו: ָהָיה ָנתּון עָ  סִּ יָליו? ָאמַּ ן סִּ ר: אֹוי למַּ י. ָאמַּ לֹונִּ יש, פְׁ ֹו לאֹותֹו ָהאִּ

יו ר ָאבִּ שַּ בְׁ ל מִּ ָאכַּ  .שֶׁ
בתוכך ובנים יאכלו ן אבות יאכלו בנים לקיים מה שנאמר "לכ :נוסף במקור

 )יחזקאל ה, י( אבותם"
 
 
 
 ע"ב: גיטין נה ,[ בבלי2]

ָצא חָ  מְׁ ר קַּ ָצא ּובַּ מְׁ ל קַּ םעַּ יִּ רּוָשלַּ ָבה יְׁ רְׁ רְׁ ל תַּ ל, עַּ ְך, עַּ לֶׁ מֶׁ ר הַּ ב הַּ ת ָחרַּ ֹגלֶׁ נְׁ רְׁ תַּ גֹול וְׁ ֵתד יָ  נְׁ
ל  ָכבָ שֶׁ רְׁ ָבה ֵביָת מֶׁ  .רה ָחרְׁ

 
 
 :<ם מארמיתרגתו> נ"ו ע"א - נה ע"ב שם [3]

רּוָשלַּ ל קַּ "עַּ  ָבה יְׁ ָצא ָחרְׁ מְׁ ר קַּ ָצא ּובַּ ם". מְׁ  –יִּ
ה  ֲעשֶׁ ָאָדם מַּ הָ בְׁ ָצא ָיהשֶׁ מְׁ אֹו  אֹוֲהבֹו קַּ שֹונְׁ ֻעדָ בַּ  –וְׁ ָצא. ָעָשה סְׁ מְׁ ָמשר קַּ שַּ ר לְׁ ֹו: ה. ָאמַּ

ָצא ֵלְך מְׁ י קַּ ָהֵבא לִּ יא לוְׁ ֵהבִּ ְך וְׁ ָצאֹו יֹוֹו אֶׁ . ָהלַּ ָצא. ָבא ּומְׁ מְׁ ר קַּ ר לֹוֵשב. אָ ת בַּ : ֲהֵרי מַּ
ָך כָ  י, ּוָמה לְׁ ָתה לִּ  אן? ֲעֹמד ָוֵצא! שֹוֵנא אַּ

ר לֹו: ה ילָאמַּ י  ֹואִּ תֵ נִּ הַּ  –ּוָבאתִּ אֶׁ י, וְׁ אֹ יֵחנִּ ֵמי ָכל ָמה שֶׁ ָך דְׁ ה. ן לְׁ תֶׁ שְׁ אֶׁ ל וְׁ  כַּ
ר לֹוָא   : לֹא. מַּ
י ָך דְׁ ֵתן לְׁ אֶׁ  – ָךדָ עֻ סְׁ ֵמי ֲחצִּ  . תְׁ
 א! ל –
מֵ אֶׁ  – ָך דְׁ ֻעדָ י ָכל ֵתן לְׁ   .ָךתְׁ סְׁ
 א! ל –

ידֹו ֱעמִּ ָידֹו, הֶׁ ָפסֹו בְׁ יאֹו. תְׁ הֹוצִּ  וְׁ
צָ  מְׁ ר קַּ ר בַּ ָישְׁ ָאמַּ יל וְׁ חּו  בּוא: הֹואִּ לֹא מִּ ים וְׁ ָלל  –בֹו ֲחָכמִּ כְׁ נֹוחַּ לָ מִּ ם שֶׁ לְׁ ֵא  –הֶׁ אַּ ין ֵלְך וְׁ שִּ

נֵ ֲעלֵ  פְׁ ם לִּ ְךיהֶׁ לֶׁ מֶׁ ָך הַּ ָאמַּ . ָבא וְׁ י הַּ דּו בְׁ ֵקיָסר: ָמרְׁ ים. ָאמַּ ר לֹו לַּ הּודִּ ר? מִּ  –לֹו:  ריְׁ י יֹאמַּ
ח לָ  לַּ ר לֹו: שְׁ ם יַּקְׁ ָאמַּ ה אִּ אֶׁ רְׁ תִּ ָבן וְׁ ם ָקרְׁ יבּוהּו.הֶׁ  רִּ

שָ  ְך וְׁ ל ָהלַּ ָידֹו ֵעגֶׁ ח בְׁ יָכתֹו הֵ לַּ ֲהלִּ ֻשָּלש. בַּ מְׁ מְׁ ר קַּ יל בֹו בַּ פָ ָצא מּוטִּ יב שְׁ נִּ ֵיש ם בְׁ ם, וְׁ יִּ תַּ
יםֹומְׁ א ין בְׁ  – רִּ ןֻדקִּ יִּ עַּ בְׁ ָּלנּו, ָמקֹום שֶׁ ם ֵאינֹו ֲהֵרי שֶׁ ָלהֶׁ  מּום.  הּוא מּום וְׁ

רּו חֲ  שּום ָאמְׁ יבֹו, מִּ רִּ קְׁ הַּ ים לְׁ כּות; ָאמַּ ָכמִּ לְׁ לֹום מַּ ם רַּ שְׁ ָיה 'ר ָלהֶׁ רְׁ כַּ ס:  זְׁ קּולַּ בְׁ ן אַּ בֶׁ
רּו, ים קְׁ  יֹאמְׁ ֲעֵלי מּומִּ ים בַּ . ֵרבִּ ֵבחַּ זְׁ מִּ  לַּ

ֲהֹרג אֶׁ  רּו לַּ פֵ ת בַּ ָאמְׁ יסַּ ּלֹא ֵיֵלך וִּ ָצא, שֶׁ מְׁ ְך. ָאמַּ ר קַּ לֶׁ מֶׁ ם רַּ ר לַּ רּו:  'ר ָלהֶׁ ָיה: יֹאמְׁ רְׁ כַּ זְׁ
יל  ים ֵמטִּ ָקָדשִּ  ָהֵרג.יֵ  –מּום בְׁ



ל רַּ יֹוָחָנן: עַּ  'ר רַּ מַּ )ָא  ָתנּותֹו שֶׁ וְׁ ס הֶׁ  'נְׁ קּולַּ בְׁ ן אַּ ָיה בֶׁ רְׁ כַּ ת ֵביֵת זְׁ יָבה אֶׁ שָ ֱחרִּ ת נּו וְׁ ָפה אֶׁ רְׁ
גְׁ הֵ  הֶׁ תְׁ יָכֵלנּו וְׁ ֵצנּו(.נּו לַּ רְׁ  ֵמאַּ
 
 
 "ב:יומא ט ע ,[ בבלי4]

א ָדש רִּ קְׁ ֵני ָמה שֹומִּ פְׁ ֹלברַּ חָ ן מִּ ֵני שְׁ פְׁ ָהיּו בֹו? מִּ ים שֶׁ ָברִּ ּלּובֹו: עֲ ָשה דְׁ גִּ י ֲעָריֹות ָדה ָזָרה וְׁ
תֹוָרה ּובְׁ  ין בְׁ קִּ ָהיּו עֹוסְׁ י, שֶׁ ָדש ֵשנִּ קְׁ ים. ֲאָבל מִּ יכּות ָדמִּ פִּ ילּוּושְׁ מִּ וֹות ּוגְׁ צְׁ ים, ת ֲחסָ מִּ דִּ

ֵני מָ  פְׁ נֵ מִּ פְׁ ב? מִּ ָתה בה ָחרַּ ָהיְׁ קשִּ  ֹוי שֶׁ שְׁ ָך שֶׁ דְׁ מֶׁ לַּ ָנם, לְׁ ת חִּ אַּ נֶׁ נְׁ ָנם כְׁ ת חִּ אַּ נְׁ ד ּוָלה שִּ ֹוש ָשלגֶׁ
יםֲעֵברֹות: ֲעב יכּות ָדמִּ פִּ ּלּוי ֲעָריֹות ּושְׁ גִּ  .ֹוָדה ָזָרה וְׁ

 
 
 :<תורגם מארמית> גיטין נז ע"א ,בבלי[ 5]

ֹגלֶׁת נְׁ רְׁ תַּ גֹול וְׁ נְׁ רְׁ ל תַּ ב  "עַּ ְך" ָחרַּ לֶׁ מֶׁ ר הַּ  –הַּ
י ם תַּ כְׁ  ם ָהיּו,נֹוֲהגִּ ֵניהֶׁ פְׁ יאּו לִּ ָּלה, הֹוצִּ כַּ אּו ָחָתן וְׁ ָיצְׁ לֹושֶׁ ת, כְׁ ֹגלֶׁ נְׁ רְׁ תַּ גֹול וְׁ נְׁ בּו רְׁ רּו ּורְׁ ר, פְׁ מַּ

גֹולִּ כְׁ  נְׁ רְׁ לּו אֹותַּ ָנטְׁ ים וְׁ יִּ ל רֹומִּ יֹון שֶׁ גְׁ ר לִּ ת ָעבַּ חַּ ם אַּ עַּ כ ם.ָת ים. פַּ הִּ ים וְׁ יִּ ל ָהרֹומִּ לּו עַּ ּום. ָנפְׁ
רּו לַּ בָ  ָאמְׁ דּו ֵקיָסראּו וְׁ יְׁ : ָמרְׁ ָך הַּ ְך. בְׁ לֶׁ מֶׁ ם הַּ ים. ָעָלה ֲעֵליהֶׁ ים ָאָדם הּודִּ הּודִּ יְׁ ָהָיה ֵבין הַּ

ָהָיה קֹוֵפץ מִּ  רֹוָמא, שֶׁ ר דְׁ ָחד בַּ יםאֶׁ יִּ רֹומִּ הֹוֵרג בְׁ רֹומָ  ...יל וְׁ ר דְׁ ל בַּ יו שֶׁ ילֹו פִּ שִּ כְׁ א הִּ
תָ  ר: "ֲהלֹא אַּ ָאמַּ לֹא ֵתצֵ וְׁ ָתנּו וְׁ חְׁ נַּ ים זְׁ בְׁ ה ֱאֹלהִּ צִּ ים בְׁ )תהילים ס, יב(,  אֹוֵתינּו"א ֱאֹלהִּ

תֹו  שְׁ כַּ רְׁ ט כַּ ָשמַּ ָרקֹון וְׁ ֵסא, ָבא דְׁ כִּ ֵבית הַּ ס לְׁ נַּ כְׁ  ֵמת. וָ  –נִּ
אכשליה פומיה לבר דרומא, ואמר: הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא : במקור

סא, דוד אתמוהי קא מתמה. על לבית הכ -דוד נמי אמר הכי!  -תינו. אלהים בצבאו
 יה לכרכשיה ונח נפשיה.אתא דרקונא שמט

 
 
 :<חלקו תורגם מארמית> שם[ 6]
ָבה ֵביָתר" " ָכָבה ָחרְׁ רְׁ ל מֶׁ ל ָיֵתד שֶׁ  –עַּ
ד נֹו נֹולַּ שֶׁ ים ָהיּו, כְׁ רֶׁ ינֹוק תִּ ֲהגִּ לּו אֶׁ ת ָשתְׁ יֹנקֶׁ לּו –ז, תִּ טָ  ָשתְׁ ים הָ  ה.שִּ ּׂשּואִּ ת נִּ עַּ שְׁ יּו ּובִּ
יָלנֹותֹוק ת ָהאִּ ים אֶׁ צִּ ֲעָשאּום ֻחפָ  צְׁ ֵקיָסר וְׁ וַּ ת הַּ ָרה בַּ ת ָעבְׁ חַּ ם אַּ עַּ בְׁ ה. פַּ שְׁ ָרה ָיֵתד נִּ

נ קְׁ תִּ ז וְׁ רֶׁ צּו אֶׁ ָתּה. ָקצְׁ בְׁ כַּ רְׁ מֶׁ כּובְׁ כּום. ָהלְׁ הִּ ם וְׁ לּו ֲעֵליהֶׁ ָנפְׁ קֵ  ּוהּו. ָבאּו וְׁ רּו לַּ ָאמְׁ יָסר: וְׁ
דּו מָ  ים, ֲעֵלה עֲ בְׁ רְׁ הּודִּ יְׁ  ם.ֵליהֶׁ ָך הַּ
ר רַּ  <ה, מכאן ירושלמי תענית ד> ים ָחנָ יֹו 'ָאמַּ ָרנֹות ָהיּו ָצרִּ ֵעי קְׁ ף תֹוקְׁ לֶׁ ים אֶׁ מֹונִּ ן: שְׁ

ָהיּו לֹו מָ  יָבא, וְׁ ן כֹוזִּ ָהָיה ָשם בֶׁ ל ֵביָתר וְׁ ים: עַּ חּו לֹו ֲחָכמִּ ע. ָשלְׁ בַּ צְׁ ֵעי אֶׁ ֻקטְׁ ף מְׁ לֶׁ ם אֶׁ יִּ אתַּ
ד ָמתַּ  םעֹושֶׁ ָתה י אַּ עַּ ר ָלהֶׁ ים? ָאמַּ ֲעֵלי מּומִּ ָרֵאל בַּ שְׁ ת יִּ ְך  :ה אֶׁ ֵהיאַּ ָבדְׁ וְׁ רּו לֹו: קּויִּ ? ָאמְׁ

יָ  טְׁ רַּ טְׁ סְׁ אֶׁ ָכֵתב בְׁ ל יִּ ָבנֹון אַּ ּלְׁ ז מִּ רֶׁ עֹוֵקר אֶׁ ל סּוסֹו וְׁ ֵאינֹו רֹוֵכב עַּ י שֶׁ ָהיּו לֹו ָכל מִּ ָך. וְׁ ּלְׁ א שֶׁ
ף ָכך לֶׁ ם אֶׁ יִּ ף ָכְך וָמאתַּ לֶׁ ם אֶׁ יִּ ָחמָ פַּ ... ָמאתַּ לְׁ מִּ אּו לַּ ָיצְׁ שֶׁ ת כְׁ חַּ ם אַּ ע ָבהֶׁ עַּ חָ ם ָזֵק ה ָפגַּ ד, ן אֶׁ

ר לָ  דְׁ ָאמַּ עַּ סַּ ם בְׁ ם: ֱאֹלֵהיכֶׁ כֹוף, הֶׁ סְׁ לֹא יִּ ד וְׁ עַּ סְׁ רּו לֹו: לֹא יִּ ָאמְׁ ם וְׁ יהֶׁ יָלם פִּ שִּ כְׁ ם. הִּ כֶׁ
ים בְׁ  לֹא ֵתֵצא ֱאֹלהִּ ָתנּו וְׁ חְׁ נַּ ים זְׁ ָתה ֱאֹלהִּ אֹוֵתינּו" )תהילים ס, י"ֲהלֹא אַּ בְׁ ָהָיה ּוָמה ב( צִּ

ן כֹוכֹוחֹו  ל בֶׁ יָבא? ָהָיה שֶׁ בֵ זִּ קַּ בְׁ מְׁ סְׁ ל אַּ לִּ כֻ ֵני בְׁ רְׁ ת ֵמאַּ חַּ אַּ ָרא בְׁ ן בטְׁ הֹוֵרג ָבהֶׁ ָקן וְׁ זֹורְׁ ֹוָתיו וְׁ
ָפשֹות. ָמה נְׁ  כַּ

ן ג בֶׁ ֱהרַּ נֶׁ ָדה ֵביָתר וְׁ כְׁ לְׁ נִּ מּו ָהֲעוֹונֹות וְׁ ָיד ָגרְׁ יָבא. מִּ יאּו רֹא כֹוזִּ דְׁ שֵהבִּ ל אַּ ָינֹוס. ֹו ֵאצֶׁ רְׁ
ר לֹו כּוָא  ה? ָאמַּ י ֲהָרגֹו ָלזֶׁ ר: מִּ י אֶׁ מַּ תִּ ָחד: אֲ תִּ גְׁ י ֲהרַּ ר לֹו: ֵלְך וַּ נִּ י. יו. ָאמַּ לִּ צְׁ יֵאהּו אֶׁ ֲהבִּ

י ּלּוֵלא ֱאֹלהִּ ָינֹוס: אִּ רְׁ דְׁ ר אַּ ָּוארֹו. ָאמַּ ל צַּ ָצאֹו ָנָחש ָכרּוְך עַּ יאֹו, ּומְׁ ֱהבִּ ְך וֶׁ ה ָהלַּ ם ֲהָרגֹו ָלזֶׁ
י ָהָיה  גיָ מִּ ָהרְׁ  ֹו!?כֹול לְׁ
ר יה גבי אדריינוס אממיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה אתין טעינון ריש :במקור

יה חמי טומלון מאן קטל הדין אמר ליה חד כותייא אנא קטלתיה אמר לי חמי לי פ
ליה פטומיה. אשכח חכינה כרוכה עליו אמר אילולי אלהא דקטלי מאן הוה יכיל 

 ."ה' הסגירםורם מכרם ואם לא כי צ"קטלי וקרא עליו ]דברים לב ל[ 
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ָחרַּ  יֹום שֶׁ מִּ בְׁ גב ֵבית הַּ ד הַּ ָדש נֹולַּ  ֹוֵאל.קְׁ
הָ  ָחד שֶׁ ָאָדם אֶׁ ה בְׁ ֲעשֶׁ חֹומַּ ע ָיה עֹוֵמד וְׁ ָשמַּ ָחד וְׁ י אֶׁ ר ָעָליו ֲעָרבִּ ֵרש, ָגֲעָתה ָפָרתֹו. ָעבַּ

ָתה? ָאמַּ קֹוָלּה. ָאמַּ  י אַּ י אֲ ר לֹו: מִּ הּודִּ י, יְׁ י. אָ נִּ ר לֹו: יְׁ הּודִּ י: יְׁ ר לֹו ָהֲעָרבִּ ֵתר הּומַּ י! הַּ דִּ
ֵתרפָ  הַּ ָך וְׁ ָך  ָרתְׁ ֵרָשתְׁ חְׁ ֵבית ָמה?לָ  –מַּ ֵני שֶׁ פְׁ ר לֹו: מִּ ל ָאמַּ ָדָשם שֶׁ קְׁ ב.  מִּ ים ָחרַּ הּודִּ יְׁ  –הַּ
יַּ מִּ  עִּ תֹוְך גְׁ ר לֹו: מִּ ? ָאמַּ ָתה יֹוֵדעַּ ן אַּ יִּ ָך. ֵביָנתַּ נַּ פָ ת ָפָרתְׁ ם ָגֲעָתה הַּ ר לֹו ה פַּ ָר יִּ ָיה. ָאמַּ נִּ ם שְׁ עַּ

יָהֲעָר  הבִּ י, יְׁ הּודִּ י! ֱאֹסר פָ : יְׁ ֱאֹסר ּודִּ ָך וֶׁ ָךמַּ ָרתְׁ ֵרָשתְׁ יחְׁ ד ָמשִּ ֲהֵרי נֹולַּ יָעם שֶׁ , שֶׁ , מֹושִּ ל חַּ
מֹו?  ר לֹו: ָמה שְׁ ָרֵאל. ָאמַּ שְׁ מֹו. מְׁ  –יִּ ֵחם שְׁ מ–נַּ יו ָמה שְׁ ָאבִּ ָיה. ָאמַּ חִּ  –ֹו? וְׁ קִּ ר לֹו: זְׁ

ֵהיָכן גא הּו וְׁ תְׁ י: בְׁ מִּ ר לֹו ָהֲעָרבִּ ָבא שֶׁ בִּ ֹוֵרר? ָאמַּ רְׁ ת עַּ ם ירַּ חֶׁ ְך אל ֵבית לֶׁ הּוָדה. ָהלַּ ֹותֹו יְׁ
ר ָפָרתֹו ּומָ  יש ּוָמכַּ ר ָהאִּ ֵרָשתֹו כַּ חְׁ יֹוֵצא מַּ ָנס וְׁ כְׁ יל נִּ חִּ תְׁ ינֹוקֹות. הִּ תִּ ים לְׁ ָבדִּ ֲעָשה מֹוֵכר לְׁ נַּ וְׁ

דִּ  מְׁ יָנה ּוֵמעִּ מִּ דִּ מְׁ ד שֶׁ יָנה לִּ יר, עַּ עִּ גִּ יר לְׁ ָכל  יעַּ הִּ ים מִּ ָשם. ָבאּו ָנשִּ כְׁ לְׁ חהַּ קַּ ים לִּ לֹו  ָפרִּ צְׁ אֶׁ
ָבדִּ  אֹוָתּה ָהאִּ לְׁ ֵחם, לֹא ָלקְׁ ים, וְׁ נַּ ל מְׁ מֹו שֶׁ לֹו. שָ ָשה, אִּ צְׁ ים ָחה אֶׁ ָנשִּ ל הַּ ע קֹוָלן שֶׁ מַּ

נַּ  ל מְׁ מֹו שֶׁ ֵחם, אִּ נַּ ל מְׁ מֹו שֶׁ רֹות: אִּ י אֹומְׁ חִּ י ּוקְׁ ֵנְך.ֵחם! בֹואִּ בְׁ ים לִּ ָבדִּ ָרהאָ  לְׁ אי מְׁ וַּ לְׁ : הַּ
קּו שֹונְׁ  ֵיָחנְׁ ָר ֵאישֶׁ שְׁ ל יִּ ם שֶׁ רּו לָ הֶׁ ָר ֵאל. ָאמְׁ ב ּה: ָלָמה? ָאמְׁ ד ָחרַּ נֹולַּ יֹום שֶׁ ן: בְׁ ֵבית ה ָלהֶׁ

ָדש קְׁ מִּ יד לְׁ הַּ ָליו הּוא ָעתִּ גְׁ רַּ ב ּולְׁ ָליו ָחרַּ גְׁ רַּ ּלְׁ י שֶׁ נִּ ָטחְׁ ר ָלּה: ֻמבְׁ ָרה לֹו. ָאמַּ ָבנֹות. ָאמְׁ : ֵאין הִּ
י ָמעֹות ר . אָ לִּ ימַּ י, בֹואִּ ת לִּ פַּ כְׁ ֵנְך,ּו ָלּה: ָמה אִּ בְׁ י לִּ לִּ ר ָימִּ  טְׁ חַּ אַּ בֵ ּולְׁ י ָבא לְׁ תְׁ ים ֲאנִּ אַּ יֵתְך וְׁ

חַּ  אַּ י. לְׁ ת לִּ עַּ אפֹורַּ ים ָבא לְׁ ֲעָשיו. ר ָימִּ ינֹוק ָמה מַּ ה אֹותֹו תִּ אֶׁ רְׁ אֶׁ ר: ֵאֵלְך וְׁ יר, ָאמַּ ֹוָתּה ָהעִּ
ר ָלּה: ָבא ָלּה, ָאמַּ צְׁ ָּלְך אֶׁ ינֹוק שֶׁ עֲ מָ  תִּ ָשָעה שֶׁ ה מַּ ָרה לו: מִּ י ָבאּורְׁ ָשיו? ָאמְׁ נִּ יתַּ רּוחֹות  אִּ

עָ  ֲחָטפּוהּוּוסְׁ כּו לָ  רֹות וַּ ָהלְׁ ָשאּוהּו וְׁ י, נְׁ ָידִּ ם.מִּ  הֶׁ
נֶׁ  הּו שֶׁ זֶׁ י" )איכה א, טז(. וְׁ שִּ פְׁ יב נַּ ֵחם ֵמשִּ נַּ י מְׁ נִּ מֶׁ ק מִּ י ָרחַּ ר: "כִּ  ֱאמַּ

 
 
 "א:סנהדרין צז ע ,[ בבלי8]

ר ָלהֶׁ , ֹובים קִּ סְׁ עֹוים שֶׁ מִּ כָ א חֲ צֵ ה מֹויָ הָ שֶׁ , כְׁ ֵזיָרא 'רַּ  ֹ כֶׁ ה מִּ שָ ָק בַּ בְׁ : םָאמַּ א ם, ל
לֹוָשה: ינּונִּ שָ , שֶׁ ּוהקּוחֲ רַּ תְׁ    .בָר קְׁ עַּ ה וְׁ יָא צִּ , מְׁ יחַּ שִּ ם: מָ הֵ  ֵאּלּות, עַּ דַּ הַּ ח סַּ הֶׁ ים בְׁ אִּ בָ  שְׁ
 
 
  <:חלק>פתיחתא כה  יכה רבה,[ א9]

ֵיֵצא  בֹוד ה'"וַּ ת" )ימֵ  כְׁ ָביִּ ן הַּ תַּ פְׁ ל מִּ לֶׁ  'ר רַּ ָאמַּ  –חזקאל י, יח( עַּ מֶׁ ָחא: לְׁ ָהָיה  ְךאַּ יֹוֵצא שֶׁ
ּלֹו  ין שֶׁ טִּ לְׁ פַּ ָהָיהמִּ שֶׁ ס; מִּ עַּ כַּ מּוֵדי יֹוֵצא ָהָיה חֹוֵזר  בְׁ עַּ ין ּובְׁ טִּ לְׁ ֵלי פַּ ָכתְׁ ֵשק בְׁ נַּ ֵפף ּומְׁ גַּ ּומְׁ

לְׁ  אֹוֵמר: ֱהֵוי ָשלֹום, ֵבית פַּ ה וְׁ ין ּובֹוכֶׁ טִּ לְׁ כּותִּ פַּ לְׁ י! ֱהֵוי ָשלֹום, ֵבית מַּ ּלִּ ין שֶׁ י! ֱהֵוי טִּ
שָ בֵ  ָשלֹום, כְׁ י! ֱהֵוי ָשלֹום! ֵמעַּ ָקרִּ כִּ  ו ֱהֵוי ָשלֹום! ָכְךית יְׁ ָתה שְׁ ָהיְׁ שֶׁ ֵבית מִּ יָנה יֹוֵצאת מִּ

ָדש ּובְׁ  קְׁ מִּ ֵלי ֵבית הַּ ָכתְׁ ת בְׁ קֶׁ שֶׁ נַּ ת ּומְׁ פֶׁ פֶׁ גַּ ת ּומְׁ רֶׁ ָתה חֹוזֶׁ ָדש ָהיְׁ קְׁ מִּ ָדש הַּ קְׁ מִּ מּוֵדי ֵבית הַּ עַּ
אֹומֶׁ  ת: ֱהֵוי ָשלֹוּובֹוָכה וְׁ י! ֱהֵוי ָשלֹום, בֵ בֵ  ם,רֶׁ ָדשִּ קְׁ י! ֱהֵוי ית מִּ כּותִּ לְׁ ָשלֹום, ֵבית ית מַּ

ָקרִּ  ָשו ֱהֵוי ָשלֹום! יְׁ כְׁ  י! ֱהֵוי ָשלֹום, ֵמעַּ
 "ויצא כבוד ה' מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים":במקור

 
 

  [ איכה רבה א, א:11]
שּום רַּ  רּו מִּ הֹוֻשעַּ בֶׁ  'ָאמְׁ י: ָקָרא יְׁ ם: ש בָ ָקדֹוהַּ ן ֵלוִּ ר ָלהֶׁ ָשֵרת, ָאמַּ ֲאֵכי הַּ לְׁ מַּ רּוְך הּוא לְׁ

ְך ָבָשר ָוָדם כְׁ  לֶׁ ֵבל, מֶׁ אַּ תְׁ הּוא מִּ ֵמת לֹו ֵמת וְׁ כֹוָמה שֶׁ רְׁ ל  דַּ ק עַּ ה שַּ רּו לֹו: תֹולֶׁ ֲעשֹות? ָאמְׁ לַּ
י עֹושֶׁ  י ָכְך ֲאנִּ ף ֲאנִּ ם: אַּ ר ָלהֶׁ חֹו. ָאמַּ תְׁ נֶׁ פִּ הּו שֶׁ בִּ ה. זֶׁ לְׁ ר: "אַּ םשָ  ישֱאמַּ יִּ ק קַּ  מַּ שַּ רּות וְׁ דְׁ

סּוָתם" )ישעיה נ, ג(.  ים כְׁ  ָאשִּ
ְך ָבָשר ָוָדם - לֶׁ הָמה  מֶׁ בֶׁ כַּ רּו לֹו: מְׁ ֲעשֹות? ָאמְׁ כֹו לַּ רְׁ ת  דַּ יםאֶׁ ָפָנסִּ י הַּ ם: ָכְך ֲאנִּ ר ָלהֶׁ . ָאמַּ

ָיֵרחַּ ָקדָ  ש וְׁ מֶׁ ר: "שֶׁ ֱאמַּ נֶׁ הּו שֶׁ ה. זֶׁ ים ָא עֹושֶׁ ֹכָכבִּ ָהם" רּו וְׁ פּו ָנגְׁ   .ד, טו()יואל סְׁ
ֲעשֹות?  - כֹו לַּ רְׁ ה דַּ ְך ָבָשר ָוָדם מַּ לֶׁ  ֹוֵלְך ָיֵחף.ה –מֶׁ
סּוָפה כָ  - ר:"ה' בְׁ ֱאמַּ נֶׁ ה, שֶׁ י עֹושֶׁ ָליו" )נחום א, ג(ְך ֲאנִּ גְׁ ק רַּ ָעָנן ֲאבַּ כֹו וְׁ רְׁ ָעָרה דַּ שְׁ  ּובִּ
כ - רְׁ ה דַּ ְך ָבָשר ָוָדם מַּ לֶׁ ֲעשֹות? מֶׁ  ּלֹו.שֶׁ פּוָרה ֵזעַּ פּורְׁ בַּ מְׁ  –ֹו לַּ
ע אֶׁ  - צַּ ר ָזָמם בִּ ר: "ָעָשה ה' ֲאשֶׁ ֱאמַּ נֶׁ ה שֶׁ י עֹושֶׁ ָרתֹו" )איכה ב, יז(.ָכְך ֲאנִּ  מְׁ
ְך ָבָשר ָוָדם - לֶׁ ֲעשֹות?  מֶׁ כֹו לַּ רְׁ ה דַּ דֹוֵמם.י –מַּ  ֹוֵשב וְׁ



ר: "ֵיֵשב ָבדָ  - ֱאמַּ נֶׁ ה, שֶׁ י עֹושֶׁ יָכְך ֲאנִּ ֹדם כִּ יִּ ל ָעָליו" )ש ד וְׁ  (.חם ג, כָנטַּ
 
 
 :פסיקתא רבתי, כט[ 11]

י" )י מִּ ֲחמּו עַּ ֲחמּו נַּ ר רַּ  –שעיה מ, א( "נַּ ֲחמּונִּ  'ָאמַּ ֹכֵהן: נַּ ָיה הַּ כְׁ רֶׁ ג בֶׁ ֹנהַּ י. בְׁ מִּ י, עַּ ֲחמּונִּ י, נַּ
רֶׁ  ָבעֹוָלם, כֶׁ יֶׁה שֶׁ הְׁ ם יִּ צּו אֹותֹו ם אִּ צְׁ יקַּ ים וִּ טִּ סְׁ ָיבֹואּו לִּ ָאָדם וְׁ חֲ לְׁ  –לְׁ נַּ י מְׁ ם מִּ רֶׁ כֶׁ ים, לַּ מִּ

בַּ  יֶׁה אֹו לְׁ הְׁ ם יִּ ֵכן אִּ ם? וְׁ רֶׁ כֶׁ ל הַּ ָיבֹועַּ ת וְׁ יִּ ָאָדם בַּ פלְׁ רְׁ שְׁ יִּ ים וְׁ טִּ סְׁ י לְׁ  –ּו אֹותֹו אּו לִּ מִּ
ים, ֲחמִּ נַּ ת? אַּ  מְׁ יִּ בַּ ל הַּ עַּ בַּ ת אֹו לְׁ יִּ בַּ ּלִּ לַּ ם שֶׁ רֶׁ ם כֶׁ בּוכַּ תֶׁ ָלה י ּוָבא נְׁ גְׁ הִּ יב אֹותֹו וְׁ ֱחרִּ הֶׁ ר וְׁ נֶׁאצַּ דְׁ

ת  ף אֶׁ ָשרַּ ם וְׁ כֶׁ תְׁ י הּוא ָצרִּ אֶׁ י, ֲאנִּ ֵחם ֵביתִּ נַּ תְׁ הִּ י!  –יְך לְׁ מִּ י, עַּ ֲחמּונִּ י נַּ ֲחמּונִּ  נַּ
 
 
  ה, פתיחתא כד:כה רבאי[ 12]

ָקדֹוש ָברּוְך ה ר לֹו הַּ ה הַּ ָאמַּ י דֹומֶׁ ָיהּו: ֲאנִּ מְׁ רְׁ יִּ יּוא לְׁ ידִּ חִּ ָהָיה לֹו ֵבן יְׁ ָאָדם שֶׁ ָעָשה  יֹום לְׁ וְׁ
ֵאין –תֹוְך ֻחָפתֹו לֹו ֻחָפה ּוֵמת בְׁ  ֵאב לֹא  ָךלְׁ  וְׁ ָרָהם כְׁ בְׁ אַּ ָרא לְׁ י?! ֵלְך ּוקְׁ ל ָבנַּ לֹא עַּ י וְׁ ָעלַּ

יַּ  ָחק ּולְׁ צְׁ יִּ עִּ לְׁ ֵהם יֹודְׁ ם, שֶׁ ֵריהֶׁ בְׁ קִּ ה מִּ ֹמשֶׁ ל ֲעֹקב ּולְׁ בֹונֹו שֶׁ ָפָניו: רִּ ר לְׁ כֹות. ָאמַּ בְׁ ים לִּ
י יֹוֵדעַּ ֵהיָכן  ָק עֹוָלם! ֵאינִּ ר לֹו הַּ ה ָקבּור. ָאמַּ פַּ א: ֵלְך עֲ דֹוש ָברּוְך הּוֹמשֶׁ ל שְׁ ת ֹמד עַּ

ָרם מְׁ ן עַּ ָרם, בֶׁ מְׁ ן עַּ ָרא: בֶׁ ָך ּוקְׁ ָהֵרם קֹולְׁ ֵדן וְׁ רְׁ יַּ יםהַּ בִּ ָרעּון אֹויְׁ קְׁ ָך שֶׁ ֵאה צֹאנְׁ  !, ֲעֹמד ּורְׁ
ֲאבֹות ָהעֹולָ   ר לַּ ָאמַּ ֵפָלה וְׁ כְׁ מַּ ת הַּ ָערַּ מְׁ ָיה לִּ מְׁ רְׁ ְך יִּ ָיד ָהלַּ מַּ מִּ יעַּ זְׁ גִּ הִּ דּו, שֶׁ מְׁ ן ם: עִּ

בַּ  תְׁ ם מִּ תֶׁ אַּ ים שֶׁ שִּ ָקדקְׁ ֵני הַּ פְׁ ָאנּו לִּ ים, שֶׁ ָימִּ יֹום מִּ רּו לֹו: ָמה הַּ ֹוש ָברּוְך הּוא. ָאמְׁ
ָקדֹוש ָברּוְך הּו ֵני הַּ פְׁ ים לִּ שִּ קְׁ בַּ תְׁ ּלֹא מִּ ָיֵרא, שֶׁ תְׁ ָהָיה מִּ ֵני שֶׁ פְׁ , מִּ י יֹוֵדעַּ ם: ֵאינִּ ר ָלהֶׁ א? ָאמַּ

ָתה זֹאתיֹאמְׁ  יָך ָהיְׁ ָימֶׁ ָבֵנינּו. רּו: בְׁ  לְׁ
נִּ   ָעמַּ הִּ ָיהּו וְׁ מְׁ רְׁ ָרם, ֲעמֹ יָחם יִּ מְׁ ן עַּ ָרם, בֶׁ מְׁ ן עַּ ָקָרא: בֶׁ ֵדן וְׁ רְׁ יַּ ת הַּ פַּ ל שְׁ יעַּ ד עַּ גִּ ד! הִּ

פְׁ  ֵקש לִּ בַּ תְׁ ָתה מִּ אַּ ן שֶׁ מַּ י זְׁ ֲאנִּ ים, שֶׁ ָימִּ יֹום מִּ ר לֹו: ָמה הַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ָאמַּ ֵני הַּ
ָקדֹושמִּ  ֵני הַּ פְׁ ֵקש לִּ בַּ ר לֹו: ָברּוְך הּוא? ָא  תְׁ ָיהּו: ֵא מַּ מְׁ רְׁ .יִּ י יֹוֵדעַּ  ינִּ

שָ   ֲאֵכי הַּ לְׁ ל מַּ ְך לֹו ֵאצֶׁ ָהלַּ ה וְׁ יחֹו ֹמשֶׁ נִּ תַּ הִּ ת מַּ עַּ שְׁ יר אֹוָתם מִּ כִּ ָהָיה מַּ ן תֹוָרה, ֵרת, שֶׁ
ם: ר ָלהֶׁ ים מִּ  ָאמַּ עִּ ם יֹודְׁ תֶׁ לּום אַּ ים, כְׁ יֹונִּ לְׁ ֵתי עֶׁ ָשרְׁ ֵקשמְׁ בַּ תְׁ י מִּ ֵני ָמה ֲאנִּ ָקדֹוש פְׁ ֵני הַּ פְׁ  לִּ

רּו ָברּוְך ָדש ָחרַּ  לֹו: הּוא? ָאמְׁ קְׁ מִּ ֵבית הַּ ָתה יֹוֵדעַּ שֶׁ י אַּ ָרם. אִּ מְׁ ן עַּ ָיד בֶׁ ָרֵאל ָגלּו? מִּ שְׁ יִּ ב וְׁ
ע  ֵדי ָקרַּ גְׁ ה בִּ ָהָיה צֹוֵעק ּובֹוכֶׁ ל רֹאשֹו וְׁ יחַּ ָידֹו עַּ נִּ הִּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא וְׁ ישֹו הַּ בִּ לְׁ הִּ ָכבֹוד שֶׁ

גִּ וְׁ  הִּ ד שֶׁ ל ֲאבֹות ָהעֹוהֹוֵלְך עַּ ָרֵאל, ָמה ָלם. ָא יעַּ ֵאצֶׁ שְׁ ה רֹוֵעה יִּ רּו לֹו ֲאבֹות ָהעֹוָלם: ֹמשֶׁ מְׁ
יהַּ  ם: ֲאבֹות ֲאבֹותַּ ר ָלהֶׁ ים? ָאמַּ ָימִּ ב יֹום מִּ ָדש ָחרַּ קְׁ מִּ ֵבית הַּ ים שֶׁ עִּ ם יֹודְׁ תֶׁ , ֵאין אַּ

ָיד ֵבין ֻאמֹות ָהעֹוָלם? מִּ ָרֵאל ָגלּו לְׁ שְׁ יִּ עּו בִּ  וְׁ ף ֵהם ָקרְׁ יחּו יְׁ אַּ נִּ הִּ ם וְׁ ֵדיהֶׁ םגְׁ ל  ֵדיהֶׁ עַּ
ים עַּ  כִּ הֹולְׁ ים וְׁ ים ּובֹוכִּ ָהיּו צֹוֲעקִּ ם וְׁ ָדש.ָראֵשיהֶׁ קְׁ מִּ ֲעֵרי ֵבית הַּ שַּ יעּו לְׁ גִּ הִּ  ד שֶׁ

ָרא   קְׁ יִּ ָיד "וַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא, מִּ ָרָאה אֹוָתם הַּ הּוֲאֹדָני ֵכָון שֶׁ יֹום הַּ ָבאֹות בַּ א ה' צְׁ
פֵ  סְׁ מִּ י ּולְׁ כִּ בְׁ ֲחגֹ ד ּולְׁ לִּ לַּ ָחה וְׁ י וְׁ  –" )ישעיה כב, יב( ר ָשקָקרְׁ ָכתּוב אִּ ָרא שֶׁ קְׁ ָמֵלי מִּ לְׁ אִּ

פְׁ  רֹו אֶׁ ָאמְׁ ים וְׁ  –ָשר לְׁ כִּ הֹולְׁ ים וְׁ ָאָדםָהיּו בֹוכִּ ר, כְׁ עַּ שַּ ר לְׁ עַּ שַּ ָהָיה  מִּ ָפָניו. וְׁ ֵמתֹו ֻמָטל לְׁ שֶׁ
אֹומֵ  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא סֹוֵפד וְׁ לֶׁ הַּ מֶׁ צְׁ ר: "אֹוי לֹו לְׁ נּותֹו הִּ טְׁ קַּ בְׁ יחַּ ְך שֶׁ ָנתֹו לֹא לִּ קְׁ זִּ ּובְׁ

"! יחַּ לִּ צְׁ  הִּ
 
  

 
 ד: [ איכה רבה, פרשה13]
ם בְׁ " ים ָבאּו גֹויִּ ָאָסף ֱאֹלהִּ מֹור לְׁ זְׁ ָך" מִּ שֶׁ ל ָקדְׁ ת ֵהיכַּ אּו אֶׁ מְׁ ָך טִּ ֲחָלתֶׁ  –ילים עט, א( )תהנַּ

ָרא צָ לֹא  קְׁ מִּ ָאָסף", "נְׁ ָהָיה הַּ י לְׁ כִּ ָּלא "בְׁ ר אֶׁ יְך לֹומַּ ָאסָ הִּ רִּ ָאָסף" ף", י לְׁ יָנה לְׁ הּו ּו –"קִּ מַּ
ָאָסף"?  מֹור לְׁ זְׁ ָּלאאֹוֵמר "מִּ מֶׁ  אֶׁ ְךָמָשל לְׁ דָ  לֶׁ יְׁ סִּ נֹו וְׁ בְׁ ָעָשה ֵבית ֻחָפה לִּ ָרּה שֶׁ יְׁ צִּ ָרּה וְׁ יְׁ כִּ  –ּה וְׁ

נֹו וְׁ  תַּ ָיָצא בְׁ לֶׁ לְׁ מֶׁ ָיד ָעָלה הַּ בּות ָרָעה. מִּ שָ רְׁ יָלאֹות וְׁ ּוִּ ת הַּ ע אֶׁ ָקרַּ ֻחָפה וְׁ ת הַּ בַּ ְך לַּ ים, ָקנִּ ר אֶׁ
ל  ָנטַּ ָדגוְׁ ֵמר. אָ ֹוג פֶׁ זַּ ָהָיה מְׁ ים וְׁ ל ָקנִּ בּוב שֶׁ ּלֹו אַּ רּושֶׁ נ מְׁ ל בְׁ ְך ֻחָפתֹו שֶׁ ְך ָהפַּ לֶׁ מֶׁ ֹו, לֹו: הַּ

ר ָלהֶׁ  ֵמר?! ָאמַּ זַּ ָתה יֹוֵשב ּומְׁ אַּ ְך ֻחָפתֹו שֶׁ ם: וְׁ ָהפַּ י שֶׁ ֵמר ֲאנִּ זַּ ל מְׁ ְך ֲחָמתֹו עַּ לֹא ָשפַּ נֹו וְׁ ל בְׁ
נֹו רּוָכְך ָא . בְׁ קָ  מְׁ ָאָסף: הַּ ָדש ש בָ דֹולְׁ קְׁ יב ֵהיָכל ּומִּ ֱחרִּ ָת  –רּוְך הּוא הֶׁ אַּ ֵמר?! יה וְׁ זַּ ֹוֵשב ּומְׁ

ם ר ָלהֶׁ ֵמר  ָאמַּ זַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא מְׁ ְך הַּ ָשפַּ י, שֶׁ ים וְׁ ֲחמָ ֲאנִּ ל ָהֲאָבנִּ עַּ ים וְׁ ל ָהֵעצִּ לֹא תֹו עַּ
ָרֵאל שְׁ ל יִּ ְך ֲחָמתֹו עַּ  .ָשפַּ



 ותאכל יסודותיה הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון חמתו על ישראל,...  :רבמקו
 .)איכה ד, יא(
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ּלֵ  י ֵתֵצא ֵאש ... שַּ ֵעָרה" )שמות כב, ה( "כִּ בְׁ ת הַּ ר אֶׁ עִּ בְׁ מַּ ֵּלם הַּ שַּ ָקדֹוש ָברּוְך  –ם יְׁ ר הַּ ָאמַּ
בְׁ  הִּ ֵעָרה שֶׁ בְׁ ת הַּ ֵּלם אֶׁ שַּ י לְׁ ת ֵאש עַּ הּוא: ָעלַּ יַּצֶׁ ר: "וַּ ֱאמַּ נֶׁ יֹון, שֶׁ צִּ י ֵאש בְׁ תִּ צַּ י הִּ י; ֲאנִּ תִּ רְׁ

תֹא יֹון וַּ צִּ יָה"בְׁ ֹסֹדתֶׁ ל יְׁ י עָ  כַּ ֲאנִּ נֹוָתּה )איכה ד, יא(, וַּ בְׁ יד לִּ יֶׁה ָבֵאשתִּ הְׁ י אֶׁ ֲאנִּ ר: "וַּ ֱאמַּ נֶׁ , שֶׁ
תֹוָכּה" )זכריה יֶׁה בְׁ הְׁ ָכבֹוד אֶׁ יב ּולְׁ ת ֵאש ָסבִּ ֻאם ה' חֹומַּ  ., ט(ב ָלּה נְׁ

תיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא, מר א"ל: לימא מר : יהמקור המלא
ל: לימא מר אגדתא, פתח למימר אגדתא ולא שביק מר, פתח תתא, ומר א"שמע

למימר שמעתתא ולא שביק מר. אמר להם: אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? 
ת לו לבנות, זקינה טלאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקינה, ילדה מלק

לכו מלתא  מלקטת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן! אמר להן: אי הכי, אימא
שלם ישלם "תצא מעצמה,  - "כי תצא אש ומצאה קוצים"שויא לתרוייכו: ד

אמר הקדוש ברוך הוא: עלי לשלם את הבערה שהבערתי,  - "המבעיר את הבערה
, ואני עתיד "ודותיהן ותאכל יסוויצת אש בצי"אני הציתי אש בציון, שנאמר: 

 ".ה בתוכהאהי ואני אהיה לה... חומת אש סביב ולכבוד"לבנותה באש, שנאמר: 
 

רחם ה' אלהינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים  :ברכות ד, ג תלמוד ירושלמי
משכן כבודך, ועל העיר ושלים עירך ועל ציון על עמך ישראל, ועל ירעלינו ו

סה והשוממה, הנתונה ביד זרים הרמוסה ביד עריצים האבילה והחריבה וההרו
ישורון  ראל עמך נתת נחלה ולזרעויירשוה לגיונות ויחללוה עובדי פסילים, וליש

אהיה לה  ירושה הורשתה, כי באש היצתה ובאש את עתיד לנחמה כאמור: ואני
 ה בתוכה. ת אש סביב ולכבוד אהינאום ה' חומ

 
ינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ואת נחם ה' אלה": נוסח אשכנז ו"ספרד

יה, והחריבה בלה מבלי בנהא .העיר האבלה והֳחרבה והבזויה והשוממה
והיא יושבת וראשה חפוי  .שבממעונותיה, והבזויה מכבודה, והשוממה מאין יו

ילו את ויט ויירשוה עובדי פסיליםת, ה ליגיונוכאישה עקרה שלא ילדה. ויבלעו
ַמר תבכה וירושלים עמך ישראל לחרב, וי הרגו בזדון חסידי עליון. על כן ציון בְּ

באש הצתה  ה'מעי על חלליהם, כי אתה  חלליהם, מעיתתן קולה. לבי לבי על 
ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד ה, כאמור 'ובאש אתה עתיד לבנות

  .. ברוך אתה ה', מנחם ציון ובונה ירושלים'ה בתוכהאהי
 

 :(1924-1998) חיים הלוי נוסח ר' דוד
, העיר שהיתה האבלהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת הנחם ה' אל

ממעונותיה, הבזויה החרבה, הבזויה והשוממה, האבלה מבלי בניה, החריבה 
עקרה שלא ילדה. שה חפוי כאשה והיא ישבה ורא .מכבודה, והשוממה מאין יושב

ראל לחרב, ויהרגו בזדון שם ויטילו את עמך יויבלעוה לגיונות, וירשוה עובדי זרי
ולה, לבי לבי על חלליהם, ה וירושלים תתן קחסידי עליון. על כן ציון במר תבכ

ה' באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. כאמור:  מעי מעי על חלליהם, כי אתה
. ברוך אתה ה' 'ש סביב ולכבוד אהיה בתוכהנאם ה', חומת אואני אהיה לה, '

 .ן ובונה ירושליםמנחם ציו
 
 ילקוט שמעוני לאיכה, רמז תתרד:[ 15]

יה בְׁ שֶׁ עֲ מַּ  רִּ ָחד ָנכְׁ ינֹוקֹותי נֵ ה שְׁ בָ שָ שֶׁ  אֶׁ ץ תִּ רֶׁ  יעַּ גִּ הִּ שֶׁ . כְׁ סֹוי סּונֵ פְׁ ים לִּ צִּ ָר  יּוהָ ל וְׁ ֵא ָר שְׁ יִּ  ֵמאֶׁ
ָחדי מִּ ל רֹושֶׁ  ּהחָ תְׁ פִּ לְׁ  ר אֶׁ ֲחֵברֹו ָאמַּ לֹוטֹותי נִּ אֲ  יחַּ רִּ : מֵ לַּ פְׁ ים לִּ שְׁ בַּ מְׁ שֶׁ  ָדההּויבִּ שֶׁ  קַּ

ֵדָרה קְׁ ָבםם יהֶׁ לֵ ס עֲ עַּ ה. כָ יָ נְׁ נַּ ר חֲ פַּ ל כְׁ שֶׁ  בִּ ם, רַּ ר ָלהֶׁ םל בֹ סְׁ לִּ ָיכֹול לֹא  םיכֶׁ הֵ ֹל: אֱ ָאמַּ כֶׁ תְׁ  אֶׁ
י  – ֲאנִּ םל בֹ סְׁ אֶׁ וַּ כֶׁ תְׁ ר לֹו. ְךלֶׁ ל מֶׁ שֶׁ  רטָ נְׁ מֶׁ לְׁ א פַּ ם בָ לָ ּלְׁ קַּ א מְׁ הּוד שֶׁ עַּ  ?!אֶׁ ינָ הַּ  ָאמַּ רִּ ן יִּ אַּ : מֵ כְׁ
ץ: ר לֹוָאמַּ ? אָת בָ  רֶׁ הּוָדה ֵמאֶׁ י יְׁ יֹום ָבאתִּ ר לֹו. הַּ ָשר : ָאמַּ פְׁ ץאֶׁ רֶׁ הּוָדה ֵמאֶׁ יֹום אָת בָ  יְׁ , הַּ



ר לֹו? הסָ רְׁ ת פַּ אֹוע מֵ בַּ רְׁ אַּ  ְךלַּ הֲ מַּ  יבָ ה ּוינָ פִּ סְׁ ה לַּ בָ שְׁ נָ  חַּ : רּוָאמַּ יֹום אתִּ ָתהין ם ֵא אִּ , וְׁ הַּ  אַּ
לֹוטֹותה אֵ י רְׁ נִּ ינֵ מִּ אֲ מַּ  פְׁ ץבְׁ שֶׁ  קַּ רֶׁ הּוָדה אֶׁ ֵדָרהים לִּ שָ בֻ מְׁ שֶׁ  יְׁ קְׁ ןדַּ עֲ וַּ  בִּ ם הֶׁ י מֵ תִּ מְׁ עַּ טָ לֹא  יִּ
 ם.לּוכְׁ 

ָבםס נַּ כְׁ נִּ   מֹוה דָ מְׁ . עָ יתֹובֵ  ְךתֹולְׁ  רַּ ָתה  הלֶׁ ה טָ טָ חֲ שָ וְׁ  אִּ ָעשְׁ ים ילִּ שִּ בְׁ י תַּ ינֵ מִּ  ּהנָ בְׁ לִּ וְׁ
ית ה לֹוחָ תְׁ פָ ּו ןל שֶׁ  ָחבִּ יִּ ינֹוקֹותם הַּ תָ אֹוה וְׁ דָ עֻ סְׁ ב בִּ סֵ מֵ  ָהָיה. יַּ ר יו. לָ ים עָ דִּ מְׁ עֹו תִּ ָאמַּ

ָחד ֲחֵברֹום הֶׁ מֵ  אֶׁ ה ֵריחַּ ה ֵא : רְׁ לַּ ןיַּ הַּ  ֵריחַּ ב וְׁ לֶׁ כֶׁ  ֵריחַּ כְׁ  ָבָשר זֶׁ מֹור לְׁ מַּ ת. ָא מֵ הַּ  ֵריחַּ כְׁ  יִּ : אִּ
הל שֶׁ  יבֹוה טִּ מָ  ָרה  ?ָבָשר זֶׁ ָתה: לֹוָאמְׁ ָדהה וְׁ לָ חֵ י רְׁ לִּ צְׁ אֶׁ  ָהיְׁ ֵכָון, שבֶׁ כֶׁ  ָילְׁ ָדהיָ שֶׁ  וְׁ ה, ָת מֵ  לְׁ
ָתהוְׁ  ָשול, דַּ גָ ד שֶׁ עַּ  ֹותקְׁ ינִּ מֵ  נּוּלָ ה שֶׁ בָ לְׁ כַּ הַּ  ָהיְׁ כְׁ עַּ ָתה  יותִּ טְׁ חַּ שְׁ  וְׁ אַּ ר ָלּה. אֹותֹוד עֵ סֹווְׁ : ָאמַּ
ןל שֶׁ  יבֹוה טִּ מָ ּו יִּ ָרה  ה?זֶׁ  יַּ ןיַּ ה הַּ : זֶׁ לֹוָאמְׁ םהַּ  אֹותֹומֵ  יִּ רֶׁ יָךל שֶׁ  רֹובְׁ ל קִּ עַּ  ְךּושמָ שֶׁ  כֶׁ , ָאבִּ

ֵאין יָך ָךלְׁ  חַּ ינִּ הִּ שֶׁ  יםמִּ ָר כְׁ ל הַּ כָ בְׁ  וְׁ ןיא צִּ מֹו ָאבִּ יִּ ית ָךי לְׁ אתִּ ּלֵ מִּ , ּותֹומֹוב כְׁ טֹו יַּ  ָחבִּ
ם אֹותֹומֵ  רֶׁ י; נִּ א בְׁ בֹויָ שֶׁ א כְׁ ּלָ ת אֶׁ חַּ תַּ ֹוי פינִּ י: ֵא תִּ רְׁ מַּ ָא וְׁ  ּהתָ י אֹותִּ מְׁ תַּ חָ י וְׁ תִּ מְׁ תַּ סָ וְׁ  כֶׁ

ָשו כְׁ עַּ יתהֶׁ ת י אֶׁ תִּ חְׁ תַּ פָ ה ּולָ דֹוה גְׁ חָ מְׁ י שִּ תִּ חְׁ מַּ שָ  יָךיתִּ אִּ רְׁ שֶׁ כְׁ  וְׁ ָשָתהד יָ . מִּ ָחבִּ ל וְׁ  ָאכַּ
ינֹוקֹותם הַּ ָת אֹוח בְׁ מַּ שָ וְׁ  ָשָתהָאכַּ ר שֶׁ חַּ אַּ . לְׁ ֹומיא עִּ בִּ הֵ שֶׁ  תִּ ָחדד. קַּ ָר ד וְׁ מַּ עָ  ל וְׁ ר אֶׁ  ָאמַּ

ֲחֵברֹום הֶׁ מֵ  ָקדם ה עִּ תָ נְׁ זָ  מֹואִּ  –ס מָ י מּולֵ גְׁ רַּ ת לְׁ מֹוֹוד נּונֵ דֹוי אֲ לֵ גְׁ ה, רַּ ֵא : רְׁ לַּ ָמר רַּ  זַּ
ָדהוְׁ  מֹול צֶׁ ֵא  ְךלַּ הָ וְׁ  דֹויָ ף בְׁ יִּ ל סַּ טַּ נָ  ְךכָ  ישאִּ הָ  אֹותֹוע מַּ שָ ֵכָון שֶׁ ה. ת זֶׁ אֶׁ  ָילְׁ ר ָלּה, אִּ  :ָאמַּ
ָרה  י?נִּ י אֲ ן מִּ בֶׁ  יָךל שֶׁ  נֹוי, בְׁ נִּ : בְׁ לֹוָאמְׁ ָתה ָאבִּ ר ָלּה. אַּ י ת לִּ רֶׁ מֶׁ אֹו תְׁ י אַּ ם אִּ : אִּ ָאמַּ
ָרה  .ְךגֵ רְׁ י הֹוינִּ ֵר ת הֲ מֶׁ אֱ  י  ינִּ גֵ רְׁ הַּ ל תַּ י, אַּ נִּ : בְׁ לֹוָאמְׁ ֲאנִּ יָך .תמֶׁ אֱ  ָךת לְׁ רֶׁ מֶׁ אֹווַּ  ָהָיהלֹא  ָאבִּ

ֹ את שֶׁ ֵר יָ תְׁ י מִּ יתִּ יִּ הָ יד, וְׁ לִּ מֹו יָךיא בִּ ת הֵ חַּ ם אַּ עַּ י. פַּ נִּ מֹוים מָ בִּ רֹוקְׁ הַּ  לּוטְׁ א יִּ ּל ָמר  ָאבִּ זַּ
ָקד י .ָךתְׁ י אֹותִּ דְׁ לַּ יָ וְׁ  ּונמֶׁ י מִּ תִּ רְׁ בַּ עַּ תְׁ ב. נִּ ֵר עָ  לֹוקֹו ָהָיהוְׁ  רַּ כִּ יהֲ י שֶׁ יתִּ שִּ עָ ה פֶׁ יָ לֹא  וְׁ  ָךֵבאתִּ

יר: מַּ ָא  ְךע כָ מַּ שָ ֵכָון שֶׁ ה? זֶׁ ר הַּ שֶׁ עֹ ל הָ כָ לְׁ  ָיָצא  ת.ֹוירִּ בְׁ ין הַּ בֵ י לְׁ תִּ נּוי גְׁ יאֵ צִּ י מֹולִּ  ֵהֵבאתִּ
םם וְׁ יהֶׁ לֵ אֲ  ר ָלהֶׁ ל ם כָ הֶׁ ן לָ תַּ ם. נָ כֶׁ תְׁ מֹוכְׁ בִּ  שמֵ תַּ שְׁ הִּ אי לְׁ דַּ י כְׁ ינִּ ם, אֵ לֹושָ ם לְׁ כֶׁ לָ  כּו: לְׁ ָאמַּ

יֵני  רם, ָת ה אֹוּוָ לִּ וְׁ  ְךרֶׁ דֶׁ ה לַּ ידָ צֵ ל וְׁ כָ אֲ מַּ מִּ ָחזַּ ָכְך  – יתֹובֵ לְׁ  וְׁ  .יולָ עָ  ֹותעְׁ ה דַּ ָר רְׁ ָק תְׁ נִּ וְׁ


