בין ט' לט"ו באב (ב)
(בעקבות ספר האגדה לח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי)
פרופ' אביגדור שנאן  /האוניברסיטה העברית ובית אבי חי בירושלים
בפגישה הראשונה :תיאורי חורבן והרס  /סיבות לחורבן :רצח כהן ונביא במקדש – ריקבון
חברתי במערכות השלטון ,הכהונה והכלכלה (קניית משרת כהן בכסף ,מרתא בת בייתוס ,בתו
של נקדימון).

[ ]1איכה רבה א ,מה <תורגם מארמית>:
יאים מֵ הֶׁ ם
ּומבִּ ִּ
ֵאּלּו שֶׁ נ ְִּׁש ַּתיְׁרּו ְׁטמּונִּים הָ יּו יֹוצְׁ ִּאים בַּ ַּּל ְׁילָה וְׁ הֹו ְׁלכִּ ים ל ְֵׁריחַּ מֵ ֵתיהֶׁ ם ְׁ
וְׁ אֹוכְׁ לִּים .בְׁ כָל יֹום הָ יָה יֹוצֵ א ֶׁאחָ ד מֵ הֶׁ ם ּומֵ בִּ יא .פַּעַּ ם ַּאחַּ ת יָצָ א בָ חּור ֶׁאחָ ד מֵ הֶׁ ם
אתי
ּומָ צָ א ֶׁאת ָאבִּ יו הָ רּוג .נְׁטָ לֹו ּו ְׁטמָ נֹו וְׁ נ ַָּתן עָ לָיו ִּסימָ ן .נִּכְׁ נַּס וְׁ ָאמַּ ר לָהֶׁ ם :ל ֹא מָ צָ ִּ
ּומצָ אֹו וֶׁהֱ בִּ יאֹו.
כְׁ לּוםָ .א ְׁמרּוֵ :ילְֵך ַּאחֵ ר .יָצָ א ַּא חֵ ר וְׁ הָ לְַּך ל ְֵׁריחֹו שֶׁ ל אֹותֹו הָ רּוג ְׁ
את הָ רּוג זֶׁה? ָאמַּ ר לָהֶׁ םִּ :מזָוִּ ית פְׁ לֹונִּיתָ .אמַּ ר לֹו אֹותֹו
ִּמשֶׁ ָאכְׁ לּו ָא ְׁמרּו לֹו :מֵ הֵ יכָן הֵ בֵ ָ
בָ חּורּ :ומָ ה ִּסימָ ן הָ יָה נָתּון עָ לָיו? ָאמַּ ר לֹוִּ :סימַּ ן פְׁ לֹונִּיָ .אמַּ ר :אֹוי לֹו לאֹותֹו הָ ִּאיש,
שֶׁ ָאכַּל ִּמבְׁ שַּ ר ָאבִּ יו.
במקור נוסף :לקיים מה שנאמר "לכן אבות יאכלו בנים בתוכך ובנים יאכלו
אבותם" (יחזקאל ה ,י)

[ ]2בבלי ,גיטין נה ע"ב:
עַּ ל ַּק ְׁמצָ א ּובַּ ר ַּק ְׁמצָ א חָ ְׁרבָ ה יְׁרּושָ ַּליִּם ,עַּ ל ַּת ְׁרנְׁגֹול וְׁ ַּת ְׁר ְׁנ ֹגלֶׁת חָ ַּרב הַּ ר הַּ מֶׁ לְֶׁך ,עַּ ל ָי ֵתד
יתר.
שֶׁ ל מֶׁ ְׁרכָבָ ה חָ ְׁרבָ ה בֵ ָ
[ ]3שם נה ע"ב  -נ"ו ע"א <תורגם מארמית>:
"עַּ ל ַּק ְׁמצָ א ּובַּ ר ַּק ְׁמצָ א חָ ְׁרבָ ה יְׁרּושָ ַּליִּם"– .
מַּ עֲשֶׁ ה בְׁ ָאדָ ם שֶׁ הָ יָה אֹוהֲ בֹו ַּק ְׁמצָ א וְׁ שֹונְׁאֹו – בַּ ר ַּק ְׁמצָ א .עָ שָ ה ְׁסעֻדָ הָ .אמַּ ר לְׁשַּ מָ שֹו:
ּומצָ אֹו יֹושֵ בָ .אמַּ ר לֹו :הֲ ֵרי
לְֵך וְׁ הָ בֵ א לִּי ַּק ְׁמצָ א .הָ לְַּך וְׁ הֵ בִּ יא לֹו ֶׁאת בַּ ר ַּק ְׁמצָ א .בָ א ְׁ
שֹונֵא ַּא ָתה לִּיּ ,ומָ ה לְָׁך ָכאן? ֲעמֹד וָצֵ א!
אכַּל וְׁ ֶׁא ְׁש ֶׁתה.
אתי – הַּ ִּניחֵ נִּי ,וְׁ ֶׁא ֵתן לְָׁך ְׁדמֵ י כָל מָ ה שֶׁ ֹ
ֹואיל ּובָ ִּ
ָאמַּ ר לֹו :ה ִּ
ָאמַּ ר לֹו :ל ֹא.
– ֶׁא ֵתן ְׁלָך ְׁדמֵ י חֲ צִּ י ְׁס ֻעדָ ְׁתָך.
– לא!
– ֶׁא ֵתן לְָׁך ְׁדמֵ י כָל ְׁסעֻדָ ְׁתָך.
– לא!
ְׁתפָסֹו בְׁ יָדֹו ,הֶׁ ע ֱִּמידֹו וְׁ הֹוצִּ יאֹו.
הֹואיל וְׁ י ְָׁשבּו חֲ כ ִָּמים וְׁ ל ֹא ִּמחּו בֹו – ִּמכְׁ לָל שֶׁ נֹוחַּ ָלהֶׁ ם – ֵאלְֵך וְׁ ַּא ְׁל ִּשין
ָאמַּ ר בַּ ר ַּק ְׁמצָ אִּ :
ְׁהּודיםָ .אמַּ ר לֹוִּ – :מי י ֹאמַּ ר?
ֲע ֵליהֶׁ ם לִּפְׁ ֵני הַּ מֶׁ לְֶׁך .בָ א וְׁ ָאמַּ ר לֹו ל ֵַּקיסָ ר :מָ ְׁרדּו בְׁ ָך הַּ י ִּ
ָאמַּ ר לֹוְׁ :שלַּח ָלהֶׁ ם ָק ְׁרבָ ן וְׁ ִּת ְׁר ֶׁאה ִּאם י ְַּׁק ִּריבּוהּו.
הָ לְַּך וְׁ שָ לַּח בְׁ יָדֹו עֵ גֶׁל ְׁמשֻ ּלָש .בַּ הֲ לִּיכָתֹו הֵ ִּטיל בֹו בַּ ר ַּק ְׁמצָ א מּום בְׁ נִּיב ְׁש ָפ ַּתיִּם ,וְׁ יֵש
ֹומ ִּרים – בְׁ ד ִֻּקין שֶׁ בְׁ עַּ יִּן ,מָ קֹום שֶׁ ּלָנּו הֲ ֵרי הּוא מּום וְׁ לָהֶׁ ם ֵאינֹו מּום.
א ְׁ
ָא ְׁמרּו חֲ כ ִָּמים לְׁהַּ ְׁק ִּריבֹוִּ ,משּום ְׁשלֹום מַּ לְׁכּות; ָאמַּ ר לָהֶׁ ם ַּר' זְׁ כ ְַּׁריָה בֶׁ ן ַּאבְׁ קּולַּס:
מּומים ְׁק ֵרבִּ ים ל ִַּּמזְׁ בֵ חַּ .
ֹאמרּו ,בַּ ֲעלֵי ִּ
י ְׁ
ֹאמרּו:
ָא ְׁמרּו לַּהֲ רֹג ֶׁאת בַּ ר ַּק ְׁמצָ א ,שֶׁ ּל ֹא ֵילֵך וִּ יסַּ ֵפר לַּמֶׁ לְֶׁךָ .אמַּ ר לָהֶׁ ם ַּר' זְׁ כ ְַּׁריָה :י ְׁ
מֵ ִּטיל מּום בְׁ ָקדָ ִּשים – ֵיהָ ֵרג.

יתנּו וְׁ שָ ְׁרפָה ֶׁאת
(אמַּ ר ַּר' יֹוחָ נָן :עַּ נְׁוְׁ ָתנּותֹו שֶׁ ל ַּר' זְׁ כ ְַּׁריָה בֶׁ ן ַּאבְׁ קּולַּס הֶׁ חֱ ִּריבָ ה ֶׁאת בֵ ֵ
ָ
הֵ י ָכלֵנּו וְׁ הֶׁ גְׁ ל ְַּׁתנּו מֵ ַּא ְׁרצֵ נּו).
[ ]4בבלי ,יומא ט ע"ב:
ִּמ ְׁקדָ ש ִּראשֹון ִּמפְׁ נֵי מָ ה חָ ַּרב? ִּמפְׁ נֵי ְׁשֹלשָ ה ְׁדבָ ִּרים שֶׁ הָ יּו בֹוֲ :עבֹודָ ה ז ָָרה וְׁ גִּ ּלּוי ע ֲָריֹות
תֹורה ּובְׁ ִּמצְׁ וֹות ּוגְׁ ִּמילּות חֲ סָ ִּדים,
עֹוס ִּקין בְׁ ָ
ּושפִּ יכּות דָ ִּמים .אֲ בָ ל ִּמ ְׁקדָ ש שֵ נִּי ,שֶׁ הָ יּו ְׁ
ְׁ
ִּמפְׁ נֵי מָ ה חָ ַּרב? ִּמפְׁ ֵני שֶׁ הָ י ְָׁתה בֹו ִּשנ ְַּׁאת ִּחנָםְׁ ,ללַּמֶׁ ְׁדָך שֶׁ ְׁשקּולָה ִּשנ ְַּׁאת ִּחנָם כְׁ ֶׁנגֶׁד שָ לֹוש
ּושפִּ יכּות דָ ִּמים.
עֲבֵ רֹות :עֲבֹודָ ה ז ָָרה וְׁ גִּ ּלּוי ע ֲָריֹות ְׁ
[ ]5בבלי ,גיטין נז ע"א <תורגם מארמית>:
"עַּ ל ַּת ְׁרנְׁגֹול וְׁ ַּת ְׁר ְׁנ ֹגלֶׁת חָ ַּרב הַּ ר הַּ מֶׁ לְֶׁך" –
נֹוהֲ גִּ ים הָ יּו ,כְׁ שֶׁ יָצְׁ אּו חָ ָתן וְׁ ַּכּלָה ,הֹוצִּ יאּו לִּפְׁ נֵיהֶׁ ם ַּת ְׁרנְׁגֹול וְׁ ַּת ְׁר ְׁנ ֹגלֶׁת ,כְׁ לֹומַּ ר ,פְׁ רּו ְּׁורבּו
רֹומיִּים וְׁ ִּהכּום.
רֹומיִּים וְׁ נ ְָׁטלּו אֹו ָתם .נָפְׁ לּו עַּ ל הָ ִּ
כְׁ ַּת ְׁרנְׁגֹו ִּלים .פַּעַּ ם ַּאחַּ ת עָ בַּ ר לִּגְׁ יֹון שֶׁ ל ִּ
ְׁהּודים ָאדָ ם
הּודים .עָ לָה ֲעלֵיהֶׁ ם הַּ מֶׁ לְֶׁך .הָ יָה בֵ ין הַּ י ִּ
בָ אּו וְׁ ָא ְׁמרּו ַּל ֵקיסָ ר :מָ ְׁרדּו בְׁ ָך הַּ ְׁי ִּ
רֹומיִּיםִּ ...הכְׁ ִּשילֹו פִּ יו שֶׁ ל בַּ ר ְׁדרֹומָ א
הֹורג בְׁ ִּ
ֶׁאחָ ד בַּ ר ְׁדרֹומָ א ,שֶׁ הָ יָה קֹופֵץ ִּמיל וְׁ ֵ
אֹותינּו" (תהילים ס ,יב),
ֹלהים בְׁ צִּ בְׁ ֵ
ֹלהים זְׁ נ ְַּׁח ָתנּו וְׁ ל ֹא ֵתצֵ א אֱ ִּ
וְׁ ָאמַּ ר" :הֲ ל ֹא ַּא ָתה אֱ ִּ
נִּכְׁ נַּס לְׁבֵ ית הַּ כִּ סֵ א ,בָ א ְׁד ָרקֹון וְׁ שָ מַּ ט כ ְַּׁרכ ְַּׁשתֹו – ָומֵ ת.
במקור :אכשליה פומיה לבר דרומא ,ואמר :הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא
אלהים בצבאותינו - .דוד נמי אמר הכי!  -דוד אתמוהי קא מתמה .על לבית הכסא,
אתא דרקונא שמטיה לכרכשיה ונח נפשיה.
[ ]6שם <חלקו תורגם מארמית>:
יתר" –
"עַּ ל י ֵָתד שֶׁ ל מֶׁ ְׁרכָבָ ה חָ ְׁרבָ ה בֵ ָ
ִּּׂשּואים הָ יּו
נֹוהֲ גִּ ים הָ יּו ,כְׁ שֶׁ נֹולַּד ִּתינֹוק שָ ְׁתלּו ֶׁא ֶׁרזִּ ,תינ ֶֹׁקת – שָ ְׁתלּו ִּשטָ הּ .ובִּ ְׁשעַּ ת נ ִּ
קֹוצְׁ צִּ ים ֶׁאת הָ ִּאילָנֹות ַּועֲשָ אּום חֻ ָפה .פַּעַּ ם ַּאחַּ ת עָ בְׁ ָרה בַּ ת הַּ ֵקיסָ ר וְׁ נ ְִּׁשבְׁ ָרה י ֵָתד
בְׁ מֶׁ ְׁרכַּבְׁ ָתּהָ .קצְׁ צּו ֶׁא ֶׁרז וְׁ ִּת ְׁקנּוהּו .בָ אּו וְׁ נָפְׁ לּו ֲעלֵיהֶׁ ם וְׁ ִּהכּום .הָ לְׁכּו וְׁ ָא ְׁמרּו ל ֵַּקיסָ ר:
ְׁהּודיםֲ ,עלֵה ֲעלֵיהֶׁ ם.
מָ ְׁרדּו בְׁ ָך הַּ י ִּ
תֹוקעֵ י ְׁק ָרנֹות הָ יּו צָ ִּרים
<מכאן ירושלמי תענית ד ,ה> ָאמַּ ר ַּר' יֹוחָ ָנןְׁ :שמֹונִּים ֶׁאלֶׁף ְׁ
אתיִּם ֶׁאלֶׁף ְׁמ ֻק ְׁטעֵ י ֶׁאצְׁ בַּ ע .שָ לְׁחּו לֹו חֲ כ ִָּמים:
יתר וְׁ הָ יָה שָ ם בֶׁ ן כֹוזִּ יבָ א ,וְׁ הָ יּו לֹו מָ ַּ
עַּ ל בֵ ָ
יאְך יִּבָ ְׁדקּו? ָא ְׁמרּו לֹו:
מּומים? ָאמַּ ר לָהֶׁ ם :וְׁ הֵ ַּ
ִּ
עַּ ד מָ ַּתי ַּא ָתה עֹושֶׁ ה ֶׁאת י ְִּׁש ָר ֵאל בַּ ֲעלֵי
עֹוקר ֶׁא ֶׁרז ִּמּלְׁבָ נֹון ַּאל ִּיכ ֵָתב בְׁ ֶׁא ְׁס ְׁט ַּר ְׁט ָיא שֶׁ ּלְָׁך .וְׁ הָ יּו לֹו
כָל ִּמי שֶׁ ֵאינֹו רֹוכֵב עַּ ל סּוסֹו וְׁ ֵ
אתיִּם ֶׁאלֶׁף כָךַּ ...פעַּ ם ַּאחַּ ת כְׁ שֶׁ יָצְׁ אּו ל ִַּּמלְׁחָ מָ ה ָפגַּע בָ הֶׁ ם ז ֵָקן ֶׁאחָ ד,
אתיִּם ֶׁאלֶׁף כְָך ומָ ַּ
מָ ַּ
ָאמַּ ר ָלהֶׁ ם :אֱ ֹלהֵ יכֶׁם בְׁ סַּ עַּ ְׁד כֶׁםִּ .הכְׁ ִּשילָם פִּ יהֶׁ ם וְׁ ָא ְׁמרּו לֹו :ל ֹא י ְִּׁסעַּ ד וְׁ ל ֹא י ְִּׁסכֹוף,
אֹותינּו" (תהילים ס ,יב) ּומָ ה הָ יָה
ֹלהים בְׁ צִּ בְׁ ֵ
ֹלהים זְׁ נ ְַּׁח ָתנּו וְׁ ל ֹא ֵתצֵ א אֱ ִּ
"הֲ ל ֹא ַּא ָתה אֱ ִּ
הֹורג בָ הֶׁ ן
זֹור ָקן וְׁ ֵ
ֹותיו וְׁ ְׁ
כֹוחֹו שֶׁ ל בֶׁ ן כֹוזִּ יבָ א? הָ יָה ְׁמ ַּקבֵ ל ַּאבְׁ נֵי בְׁ ל ְִּׁס ְׁט ָרא בְׁ ַּאחַּ ת מֵ ַּא ְׁר ֻכב ָ
כַּמָ ה ְׁנפָשֹות.
יתר וְׁ נֶׁהֱ ַּרג בֶׁ ן כֹוזִּ יבָ א .הֵ בִּ יאּו ר ֹאשֹו ֵאצֶׁ ל ַּא ְׁד ְׁריָנֹוס.
ִּמיָד ג ְָׁרמּו הָ עֲוֹונֹות וְׁ ִּנלְׁכְׁ דָ ה בֵ ָ
יאהּו ֶׁאצְׁ לִּי.
ָאמַּ רִּ :מי הֲ ָרגֹו ָלזֶׁה? ָאמַּ ר לֹו כּו ִּתי ֶׁאחָ ד :אֲ נִּי הֲ ַּרגְׁ ִּתיוָ .אמַּ ר לֹו :לְֵך ַּוהֲ בִּ ֵ
ֹלהים הֲ ָרגֹו ָלזֶׁה
ּומצָ אֹו נָחָ ש כָרּוְך עַּ ל צַּ ּוָארֹוָ .אמַּ ר ַּא ְׁד ְׁריָנֹוסִּ :אּלּולֵא אֱ ִּ
הָ לְַּך וֶׁהֱ בִּ יאֹוְׁ ,
ִּמי הָ יָה ָיכֹול לְׁהָ ְׁרגֹו!?
במקור :מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה אתין טעינון רישיה גבי אדריינוס אמר
לון מאן קטל הדין אמר ליה חד כותייא אנא קטלתיה אמר לי חמי לי פטומיה חמי
ליה פטומיה .אשכח חכינה כרוכה עליו אמר אילולי אלהא דקטלי מאן הוה יכיל
קטלי וקרא עליו [דברים לב ל] "אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם".
[ ]7ירושלמי ברכות ד ,א  /איכה רבה א:

ֹואל.
בְׁ יֹום שֶׁ חָ ַּרב בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש נֹולַּד הַּ ג ֵ
מַּ עֲשֶׁ ה בְׁ ָאדָ ם ֶׁאחָ ד שֶׁ הָ יָה עֹומֵ ד וְׁ חֹו ֵרשָ ,גע ֲָתה פ ָָרתֹו .עָ בַּ ר עָ לָיו ע ֲָרבִּ י ֶׁאחָ ד וְׁ שָ מַּ ע
ְׁהּודיְׁ ,יהּו ִּדי! הַּ ֵתר
ְׁהּודי אֲ ִּניָ .אמַּ ר לֹו הָ ע ֲָרבִּ י :י ִּ
קֹולָּהָ .אמַּ ר לֹוִּ :מי ַּא ָתה? ָאמַּ ר לֹו :י ִּ
ְׁהּודים חָ ַּרב– .
ָפ ָר ְׁתָך וְׁ הַּ ֵתר מַּ ְׁח ֵרשָ ְׁתָך – ָלמָ ה? ָאמַּ ר לֹוִּ :מפְׁ נֵי שֶׁ בֵ ית ִּמ ְׁקדָ שָ ם שֶׁ ל הַּ י ִּ
ִּמ ַּניִּן ַּא ָתה יֹודֵ עַּ ? ָאמַּ ר לֹוִּ :מתֹוְך גְׁ עִּ ַּית פ ָָר ְׁתָך .בֵ ינ ַָּתיִּם ָגע ֲָתה הַּ ָפ ָרה ַּפעַּ ם ְׁש ִּניָהָ .אמַּ ר לֹו
מֹושיעָ ם שֶׁ ל
ִּ
ּודי! אֱ סֹר ָפ ָר ְׁתָך וֶׁאֱ סֹר מַּ ְׁח ֵרשָ ְׁתָך ,שֶׁ הֲ ֵרי נֹולַּד מָ ִּשיחַּ ,
ְׁהּודי ,יְׁה ִּ
הָ ע ֲָרבִּ י :י ִּ
י ְִּׁש ָר ֵאלָ .אמַּ ר לֹו :מָ ה ְׁשמֹו? – ְׁמנַּחֵ ם ְׁשמֹו– .וְׁ ָאבִּ יו מָ ה ְׁשמֹו? – ִּחזְׁ ִּקיָהָ .אמַּ ר לֹו:
ירת עַּ ְׁרבָ א שֶׁ ל בֵ ית לֶׁחֶׁ ם יְׁהּודָ ה .הָ לְַּך אֹותֹו
ֹורר? ָאמַּ ר לֹו הָ ע ֲָרבִּ י :בְׁ בִּ ַּ
וְׁ הֵ יכָן הּוא ִּמ ְׁתג ֵ
הָ ִּאיש ּומָ כַּר פ ָָרתֹו ּומָ כַּר מַּ ְׁח ֵרשָ תֹו וְׁ ַּנעֲשָ ה מֹוכֵר לְׁבָ ִּדים ל ְִּׁתינֹוקֹותִּ .ה ְׁת ִּחיל נִּכְׁ נָס וְׁ יֹוצֵ א
ִּמ ְׁמ ִּדינָה ל ְִּׁמ ִּדינָה ּומֵ עִּ יר לְׁעִּ יר ,עַּ ד שֶׁ ִּהגִּ יעַּ לְׁשָ ם .בָ אּו נ ִָּשים ִּמכָל הַּ כְׁ פ ִָּרים ל ִַּּקח ֶׁאצְׁ לֹו
אֹותּה הָ ִּאשָ הִּ ,אמֹו שֶׁ ל ְׁמנַּחֵ ם ,ל ֹא ל ְָׁקחָ ה ֶׁאצְׁ לֹו .שָ מַּ ע קֹולָן שֶׁ ל הַּ נ ִָּשים
לְׁבָ ִּדים ,וְׁ ָ
ּוק ִּחי לְׁבָ ִּדים לִּבְׁ נְֵךָ .א ְׁמ ָרה :הַּ ְׁלוַּאי
בֹואי ְׁ
אֹומרֹותִּ :אמֹו שֶׁ ל ְׁמנַּחֵ םִּ ,אמֹו שֶׁ ל ְׁמ ַּנחֵ ם! ִּ
ְׁ
שֶׁ יֵחָ נְׁקּו שֹו ְׁנ ֵאיהֶׁ ם שֶׁ ל י ְִּׁש ָר ֵאלָ .א ְׁמרּו ָלּה :לָמָ ה? ָא ְׁמ ָרה לָהֶׁ ן :בְׁ יֹום שֶׁ נֹולַּד חָ ַּרב בֵ ית
הַּ ִּמ ְׁקדָ ש ָ .אמַּ ר לָּה :מֻ בְׁ טָ ְׁחנִּי שֶׁ ּל ְַּׁרגְׁ לָיו חָ ַּרב ּול ְַּׁרגְׁ לָיו הּוא עָ ִּתיד ְׁל ִּהבָ נֹותָ .א ְׁמ ָרה לֹוֵ :אין
יתְך וְׁ ַּא ְׁת
בֹואי ּו ְׁטלִּי לִּבְׁ נְֵךּ ,ול ְַּׁאחַּ ר י ִָּמים אֲ נִּי בָ א לְׁבֵ ֵ
לִּי מָ עֹותָ .אמַּ ר לָּה :מָ ה ִּאכְׁ פַּת לִּיִּ ,
ֹותּה הָ עִּ ירָ ,אמַּ רֵ :אלְֵך וְׁ ֶׁא ְׁר ֶׁאה אֹותֹו ִּתינֹוק מָ ה מַּ עֲשָ יו.
פֹורעַּ ת לִּי .ל ְַּׁאחַּ ר י ִָּמים בָ א לְׁא ָ
ַּ
יתנִּי בָ אּו רּוחֹות
בָ א ֶׁאצְׁ לָּהָ ,אמַּ ר לָּהִּ :תינֹוק שֶׁ ּלְָך מָ ה מַּ ֲעשָ יו? ָא ְׁמ ָרה לוִּ :משָ עָ ה שֶׁ ְׁר ִּא ַּ
ּוסעָ רֹות וַּחֲ טָ פּוהּו ִּמי ִָּדי ,נְׁשָ אּוהּו וְׁ הָ לְׁכּו ָלהֶׁ ם.
ְׁ
וְׁ זֶׁהּו שֶׁ ֶׁנאֱ מַּ ר" :כִּ י ָרחַּ ק ִּממֶׁ נִּי ְׁמנַּחֵ ם מֵ ִּשיב נַּפְׁ ִּשי" (איכה א ,טז).
[ ]8בבלי ,סנהדרין צז ע"א:
ֵירא ,כְׁ שֶׁ הָ ָיה מֹוצֵ א חֲ ָכ ִּמים שֶׁ עֹו ְׁס ִּקים בֹוָ ,אמַּ ר לָהֶׁ ם :בְׁ בַּ ָקשָ ה ִּמ ֶׁכם ,ל ֹא
ַּר' ז ָ
יאה וְׁ עַּ ְׁק ָרב.
ְׁת ַּרחֲ קּוהּו ,שֶׁ שָ ִּנינּוְׁ :שלֹושָ ה בָ ִּאים בְׁ הֶׁ סַּ ח הַּ דַּ עַּ תֵ ,אּלּו הֵ ם :מָ ִּשיחַּ ְׁ ,מצִּ ָ
[ ]9איכה רבה ,פתיחתא כה <חלק>:
" ַּויֵצֵ א כְׁ בֹוד ה' מֵ עַּ ל ִּמפְׁ ַּתן הַּ בָ יִּת" (יחזקאל י ,יח) – ָאמַּ ר ַּר' ַּאחָ א :לְׁמֶׁ ֶׁלְך שֶׁ הָ יָה יֹוצֵ א
ּומנַּשֵ ק בְׁ כ ְָׁתלֵי ַּפל ְִּׁטין ּובְׁ עַּ מּודֵ י
ּומ ַּגפֵף ְׁ
ִּמ ַּפל ְִּׁטין שֶׁ ּלֹו בְׁ כַּעַּ ס; ִּמשֶׁ הָ יָה יֹוצֵ א הָ יָה חֹוזֵר ְׁ
ְׁכּותי! הֱ וֵי
ַּפל ְִּׁטין ּובֹוכֶׁה וְׁ אֹומֵ ר :הֱ וֵי שָ לֹום ,בֵ ית ַּפ ְׁל ִּטין שֶׁ ּלִּי! הֱ וֵי שָ לֹום ,בֵ ית מַּ ל ִּ
שָ לֹום ,בֵ ית י ְָׁק ִּרי! הֱ וֵי שָ לֹום! מֵ עַּ כְׁ שָ ו הֱ וֵי שָ לֹום! כְָך ִּמשֶׁ הָ י ְָׁתה ְׁשכִּ ינָה יֹוצֵ את ִּמבֵ ית
ּומנַּשֶׁ ֶׁקת בְׁ כ ְָׁתלֵי בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש ּובְׁ עַּ מּודֵ י בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש
ּומ ַּג ֶׁפפֶׁת ְׁ
הַּ ִּמ ְׁקדָ ש הָ י ְָׁתה חֹוז ֶֶׁׁרת ְׁ
ְׁכּותי! הֱ וֵי שָ לֹום ,בֵ ית
ּובֹוכָה וְׁ אֹומֶׁ ֶׁרת :הֱ וֵי שָ לֹום ,בֵ ית ִּמ ְׁקדָ ִּשי! הֱ וֵי שָ לֹום ,בֵ ית מַּ ל ִּ
י ְָׁק ִּרי! הֱ וֵי שָ לֹום ,מֵ עַּ כְׁ שָ ו הֱ וֵי שָ לֹום!
במקור":ויצא כבוד ה' מעל מפתן הבית ויעמוד על הכרובים"

[ ]11איכה רבה א ,א:
ָא ְׁמרּו ִּמשּום ַּר' יְׁהֹושֻ עַּ בֶׁ ן לֵוִּ יָ :ק ָרא הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לְׁמַּ לְׁאֲ כֵי הַּ שָ ֵרתָ ,אמַּ ר לָהֶׁ ם:
מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם כְׁ שֶׁ מֵ ת לֹו מֵ ת וְׁ הּוא ִּמ ְׁת ַּאבֵ ל ,מָ ה דַּ ְׁרכֹו ַּלעֲשֹות? ָא ְׁמרּו לֹו :תֹולֶׁה שַּ ק עַּ ל
"אלְׁבִּ יש שָ מַּ יִּם ַּק ְׁדרּות וְׁ שַּ ק
פִּ ְׁתחֹוָ .אמַּ ר לָהֶׁ םַּ :אף אֲ נִּי כְָך אֲ נִּי עֹושֶׁ ה .זֶׁהּו שֶׁ ֶׁנאֱ מַּ רַּ :
סּותם" (ישעיה נ ,ג).
ָא ִּשים כְׁ ָ
 מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם מָ ה דַּ ְׁרכֹו ַּלעֲשֹות? ָא ְׁמרּו לֹוְׁ :מכַּבֶׁ ה ֶׁאת הַּ ָפנ ִָּסיםָ .אמַּ ר לָהֶׁ ם :כְָך אֲ נִּיעֹושֶׁ ה .זֶׁהּו שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר" :שֶׁ מֶׁ ש וְׁ י ֵָרחַּ ָקדָ רּו וְׁ ֹככָבִּ ים ָא ְׁספּו נָגְׁ הָ ם" (יואל ד ,טו).
 מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם מַּ ה דַּ ְׁרכֹו ַּלעֲשֹות? – הֹולְֵך יָחֵ ף. ָכְך אֲ נִּי עֹושֶׁ ה ,שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר":ה' בְׁ סּופָה ּובִּ ְׁשעָ ָרה דַּ ְׁרכֹו וְׁ עָ נָן אֲ בַּ ק ַּרגְׁ לָיו" (נחום א ,ג)פּורה שֶׁ ּלֹו.
פּור ָ
 מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם מַּ ה דַּ ְׁרכֹו ַּלעֲשֹות? – ְׁמבַּ זֵעַּ ְׁ כְָך אֲ נִּי עֹושֶׁ ה שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר" :עָ שָ ה ה' אֲ שֶׁ ר זָמָ ם בִּ צַּ ע ֶׁא ְׁמ ָרתֹו" (איכה ב ,יז). -מֶׁ לְֶׁך בָ שָ ר וָדָ ם מַּ ה דַּ ְׁרכֹו ַּלעֲשֹות? – יֹושֵ ב וְׁ דֹומֵ ם.

 כְָך אֲ נִּי עֹושֶׁ ה ,שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר" :יֵשֵ ב בָ דָ ד וְׁ ִּידֹם כִּ י נָטַּ ל עָ לָיו" (שם ג ,כח).[ ]11פסיקתא רבתי ,כט:
"נַּחֲ מּו נַּחֲ מּו עַּ ִּמי" (ישעיה מ ,א) – ָאמַּ ר ַּר' בֶׁ ֶׁרכְׁ יָה הַּ כֹהֵ ן :נַּחֲ מּו ִּני ,נַּחֲ מּונִּי ,עַּ ִּמי .בְׁ נֹהַּ ג
יקצְׁ צּו אֹותֹו – ְׁל ִּמי ְׁמנַּחֲ ִּמיםַּ ,לכ ֶֶׁׁרם
שֶׁ בָ עֹולָם ,כ ֶֶׁׁרם ִּאם י ְִּׁהיֶׁה ל ְָׁאדָ ם וְׁ יָבֹואּו ל ְִּׁס ִּטים וִּ ַּ
אֹו לְׁבַּ עַּ ל הַּ כ ֶֶׁׁרם? וְׁ כֵן ִּאם י ְִּׁהיֶׁה ל ְָׁאדָ ם בַּ יִּת וְׁ יָבֹואּו ל ְִּׁס ִּטים וְׁ י ְִּׁש ְׁרפּו אֹותֹו – ְׁל ִּמי
ְׁמנַּחֲ ִּמים ,לַּבַּ יִּת אֹו לְׁבַּ עַּ ל הַּ בַּ יִּת? ַּא ֶׁתם כ ֶֶׁׁרם שֶׁ ִּּלי ּובָ א נְׁבּו ַּכ ְׁדנֶׁאצַּ ר וְׁ הֶׁ חֱ ִּריב אֹותֹו וְׁ ִּהגְׁ לָה
יתי ,אֲ נִּי הּוא צָ ִּריְך ל ְִּׁה ְׁתנַּחֵ ם – נַּחֲ מּונִּי נַּחֲ מּונִּי ,עַּ ִּמי!
ֶׁא ְׁתכֶׁם וְׁ שָ ַּרף ֶׁאת בֵ ִּ
[ ]12איכה רבה ,פתיחתא כד:
ידי וְׁ עָ שָ ה
ָאמַּ ר לֹו הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ְׁלי ְִּׁר ְׁמיָהּו :אֲ נִּי דֹומֶׁ ה הַּ יֹום ל ְָׁאדָ ם שֶׁ הָ יָה לֹו בֵ ן י ְִּׁח ִּ
ּוק ָרא ל ְַּׁאבְׁ ָרהָ ם
לֹו חֻ פָה ּומֵ ת בְׁ תֹוְך חֻ פָתֹו – וְׁ ֵאין ְׁלָך כְׁ ֵאב ל ֹא עָ לַּי וְׁ ל ֹא עַּ ל בָ נַּי?! לְֵך ְׁ
יֹודעִּ ים לִּבְׁ כֹותָ .אמַּ ר ְׁל ָפנָיוִּ :רבֹונֹו שֶׁ ל
ְׁליִּצְׁ חָ ק ּו ְׁל ַּי ֲעקֹב ּו ְׁלמֹשֶׁ ה ִּמ ִּקבְׁ ֵריהֶׁ ם ,שֶׁ הֵ ם ְׁ
עֹולָם! ֵאינִּי יֹודֵ עַּ הֵ יכָן מֹשֶׁ ה ָקבּורָ .אמַּ ר לֹו הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא :לְֵך ֲעמֹד עַּ ל ְׁש ַּפת
ּוק ָרא :בֶׁ ן עַּ ְׁמ ָרם ,בֶׁ ן עַּ ְׁמ ָרםֲ ,עמֹד ְּׁור ֵאה צ ֹאנְָׁך שֶׁ ְׁק ָרעּון אֹויְׁבִּ ים!
הַּ י ְַּׁרדֵ ן וְׁ הָ ֵרם קֹולְָׁך ְׁ
ִּמיָד הָ לְַּך י ְִּׁר ְׁמיָה ל ְִּׁמעָ ַּרת הַּ מַּ כְׁ ֵפלָה וְׁ ָאמַּ ר לַּאֲ בֹות הָ עֹו ָלם :עִּ ְׁמדּו ,שֶׁ ִּהגִּ יעַּ זְׁ מַּ ן
שֶׁ ַּא ֶׁתם ִּמ ְׁתבַּ ְׁק ִּשים לִּפְׁ נֵי הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואָ .א ְׁמרּו לֹו :מָ ה הַּ יֹום ִּמי ִָּמים ,שֶׁ ָאנּו
ִּמ ְׁתבַּ ְׁק ִּשים לִּפְׁ נֵי הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא? ָאמַּ ר לָהֶׁ םֵ :אינִּי יֹודֵ עַּ ִּ ,מפְׁ נֵי שֶׁ הָ יָה ִּמ ְׁתי ֵָרא ,שֶׁ ּל ֹא
ֹאמרּו :בְׁ יָמֶׁ יָך הָ י ְָׁתה ז ֹאת לְׁבָ נֵינּו.
י ְׁ
מד! ִּהגִּ יעַּ
ִּה ִּניחָ ם י ְִּׁר ְׁמיָהּו וְׁ עָ מַּ ד עַּ ל ְׁשפַּת הַּ י ְַּׁרדֵ ן וְׁ ָק ָרא :בֶׁ ן עַּ ְׁמ ָרם ,בֶׁ ן עַּ ְׁמ ָרםֲ ,ע ֹ
זְׁ מַּ ן שֶׁ ַּא ָתה ִּמ ְׁתבַּ ֵקש לִּפְׁ נֵי הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואָ .אמַּ ר לֹו :מָ ה הַּ יֹום ִּמי ִָּמים ,שֶׁ אֲ נִּי
ִּמ ְׁתבַּ ֵקש לִּפְׁ נֵי הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא? ָאמַּ ר לֹו :י ְִּׁר ְׁמיָהּוֵ :אינִּי יֹודֵ עַּ .
תֹורה,
אֹותם ִּמ ְׁשעַּ ת מַּ ַּתן ָ
ִּהנִּיחֹו מֹשֶׁ ה וְׁ הָ לְַּך לֹו ֵאצֶׁ ל מַּ לְׁאֲ כֵי הַּ שָ ֵרת ,שֶׁ הָ יָה מַּ כִּ יר ָ
יֹודעִּ ים ִּמפְׁ נֵי מָ ה אֲ נִּי ִּמ ְׁתבַּ ֵקש לִּפְׁ נֵי הַּ ָקדֹוש
ָאמַּ ר לָהֶׁ םְׁ :משָ ְׁר ֵתי עֶׁ לְׁיֹונִּים ,כְׁ לּום ַּא ֶׁתם ְׁ
בָ רּוְך הּוא? ָא ְׁמרּו לֹו :בֶׁ ן עַּ ְׁמ ָרםִּ .אי ַּא ָתה יֹודֵ עַּ שֶׁ בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש חָ ַּרב וְׁ י ְִּׁש ָר ֵאל גָלּו? ִּמיָד
ָק ַּרע בִּ גְׁ דֵ י כָבֹוד שֶׁ ִּהלְׁבִּ ישֹו הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא וְׁ ִּהנִּיחַּ יָדֹו עַּ ל ר ֹאשֹו וְׁ הָ יָה צֹועֵ ק ּובֹוכֶׁה
וְׁ הֹולְֵך עַּ ד שֶׁ ִּהגִּ יעַּ ֵאצֶׁ ל אֲ בֹות הָ עֹולָםָ .א ְׁמרּו לֹו אֲ בֹות הָ עֹולָם :מֹשֶׁ ה רֹועֵ ה י ְִּׁש ָר ֵאל ,מָ ה
יֹודעִּ ים שֶׁ בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש חָ ַּרב
בֹותיֵ ,אין ַּא ֶׁתם ְׁ
הַּ יֹום ִּמי ִָּמים? ָאמַּ ר לָהֶׁ ם :אֲ בֹות אֲ ַּ
וְׁ י ְִּׁש ָר ֵאל גָלּו לְׁבֵ ין אֻ מֹות הָ עֹולָם? ִּמיָד ַּאף הֵ ם ָק ְׁרעּו בִּ גְׁ דֵ יהֶׁ ם וְׁ ִּהנִּיחּו ְׁידֵ יהֶׁ ם עַּ ל
ָראשֵ יהֶׁ ם וְׁ הָ יּו צֹוע ֲִּקים ּובֹוכִּ ים וְׁ הֹולְׁכִּ ים עַּ ד שֶׁ ִּהגִּ יעּו לְׁשַּ ע ֲֵרי בֵ ית הַּ ִּמ ְׁקדָ ש.
אֹותם הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּואִּ ,מיָד " ַּוי ְִּׁק ָרא אֲ ֹדנָי ה' צְׁ בָ אֹות בַּ יֹום הַּ הּוא
ֵכוָן שֶׁ ָר ָאה ָ
לִּבְׁ כִּ י ּול ְִּׁמ ְׁס ֵפד ּו ְׁל ָק ְׁרחָ ה וְׁ לַּחֲ ֹגר שָ ק" (ישעיה כב ,יב) – וְׁ ִּאלְׁמָ לֵי ִּמ ְׁק ָרא שֶׁ כָתּוב ִּאי
ֶׁאפְׁ שָ ר ל ְָׁא ְׁמרֹו – וְׁ הָ יּו בֹוכִּ ים וְׁ הֹולְׁכִּ ים ִּמשַּ עַּ ר לְׁשַּ עַּ ר ,כְׁ ָאדָ ם שֶׁ מֵ תֹו מֻ טָ ל ְׁל ָפנָיו .וְׁ הָ יָה
הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא סֹופֵד וְׁ אֹומֵ ר" :אֹוי לֹו לְׁמֶׁ ֶׁלְך שֶׁ בְׁ ַּק ְׁטנּותֹו ִּהצְׁ לִּיחַּ ּובְׁ זִּ ְׁקנָתֹו ל ֹא
ִּהצְׁ לִּיחַּ !"

[ ]13איכה רבה ,פרשה ד:
ֹלהים בָ אּו גֹויִּם בְׁ נַּחֲ ל ֶָׁתָך ִּט ְׁמאּו ֶׁאת הֵ יכַּל ָק ְׁדשֶׁ ָך" (תהילים עט ,א) –
" ִּמזְׁ מֹור ל ְָׁאסָ ף אֱ ִּ
"קינָה ל ְָׁאסָ ף" – ּומַּ הּו
ל ֹא הָ יָה הַּ ִּמ ְׁק ָרא צָ ִּריְך לֹומַּ ר ֶׁאּלָא "בְׁ כִּ י ל ְָׁאסָ ף"ְׁ " ,נ ִּהי ל ְָׁאסָ ף"ִּ ,
"מזְׁ מֹור ל ְָׁאסָ ף"? ֶׁאּלָא מָ שָ ל לְׁמֶׁ לְֶׁך שֶׁ עָ שָ ה בֵ ית חֻ פָה לִּבְׁ נֹו וְׁ ִּסיְׁדָ ּה וְׁ כִּ י ְָׁרּה וְׁ צִּ י ְָׁרּה –
אֹומֵ ר ִּ
וְׁ יָצָ א בְׁ נֹו ל ְַּׁת ְׁרבּות ָרעָ הִּ .מיָד עָ לָה הַּ מֶׁ ֶׁלְך לַּחֻ פָה וְׁ ָק ַּרע ֶׁאת הַּ ּוִּ ילָאֹות וְׁ שָ בַּ ר ֶׁאת הַּ ָק ִּנים,
וְׁ נָטַּ ל פֶׁדָ גֹוג שֶׁ ּלֹו ַּאבּוב שֶׁ ל ָקנִּים וְׁ הָ יָה ְׁמזַּמֵ רָ .א ְׁמרּו לֹו :הַּ מֶׁ לְֶׁך הָ פְַּך חֻ פָתֹו שֶׁ ל בְׁ נֹו,
ּומזַּמֵ ר?! ָאמַּ ר לָהֶׁ םְׁ :מזַּמֵ ר אֲ נִּי שֶׁ הָ פְַּך חֻ פָתֹו שֶׁ ל בְׁ נֹו וְׁ ל ֹא שָ פְַּך חֲ מָ תֹו עַּ ל
וְׁ ַּא ָתה יֹושֵ ב ְׁ
ּומזַּמֵ ר?!
ּומ ְׁקדָ ש – וְׁ ַּא ָתה יֹושֵ ב ְׁ
בְׁ נֹו .כְָך ָא ְׁמרּו ל ְָׁאסָ ף :הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא הֶׁ חֱ ִּריב הֵ יכָל ִּ
ָאמַּ ר לָהֶׁ ם ְׁמזַּמֵ ר אֲ נִּי ,שֶׁ שָ פְַּך הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא חֲ מָ תֹו עַּ ל הָ עֵ צִּ ים וְׁ עַּ ל הָ אֲ בָ נִּים וְׁ ל ֹא
שָ פְַּך חֲ מָ תֹו עַּ ל י ְִּׁש ָר ֵאל.

במקור ... :חמתו על ישראל ,הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה
(איכה ד ,יא).
[ ]14בבלי ,בבא קמא ס ע"ב:
"כִּ י ֵתצֵ א ֵאש  ...שַּ ֵּלם יְׁשַּ ּלֵם הַּ מַּ בְׁ עִּ ר ֶׁאת הַּ בְׁ עֵ ָרה" (שמות כב ,ה) – ָאמַּ ר הַּ ָקדֹוש בָ רּוְך
הּוא :עָ לַּי לְׁשַּ ּלֵם ֶׁאת הַּ בְׁ עֵ ָרה שֶׁ ִּהבְׁ עַּ ְׁר ִּתי; אֲ נִּי ִּהצַּ ִּתי ֵאש בְׁ צִּ יֹון ,שֶׁ נֶׁאֱ מַּ רַּ " :ויַּצֶׁ ת ֵאש
נֹותּה בָ ֵאש ,שֶׁ נֶׁאֱ מַּ ר" :וַּאֲ נִּי ֶׁא ְׁהיֶׁה
סד ֶֹׁתיהָ " (איכה ד ,יא) ,וַּאֲ נִּי עָ ִּתיד לִּבְׁ ָ
בְׁ צִּ יֹון וַּת ֹאכַּל ְׁי ֹ
לָּה נְׁאֻ ם ה' חֹומַּ ת ֵאש סָ בִּ יב ּו ְׁלכָבֹוד ֶׁא ְׁהיֶׁה בְׁ תֹוכָּה" (זכריה ב ,ט).
המקור המלא :יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דר' יצחק נפחא ,מר א"ל :לימא מר
שמעתתא ,ומר א"ל :לימא מר אגדתא ,פתח למימר אגדתא ולא שביק מר ,פתח
למימר שמעתתא ולא שביק מר .אמר להם :אמשול לכם משל ,למה הדבר דומה?
לאדם שיש לו שתי נשים ,אחת ילדה ואחת זקינה ,ילדה מלקטת לו לבנות ,זקינה
מלקטת לו שחורות ,נמצא קרח מכאן ומכאן! אמר להן :אי הכי ,אימא לכו מלתא
דשויא לתרוייכו" :כי תצא אש ומצאה קוצים"  -תצא מעצמה" ,שלם ישלם
המבעיר את הבערה"  -אמר הקדוש ברוך הוא :עלי לשלם את הבערה שהבערתי,
אני הציתי אש בציון ,שנאמר" :ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה" ,ואני עתיד
לבנותה באש ,שנאמר" :ואני אהיה לה ...חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה".
תלמוד ירושלמי ברכות ד ,ג :רחם ה' אלהינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים
עלינו ועל עמך ישראל ,ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ,ועל העיר
האבילה והחריבה וההרוסה והשוממה ,הנתונה ביד זרים הרמוסה ביד עריצים
ויירשוה לגיונות ויחללוה עובדי פסילים ,ולישראל עמך נתת נחלה ולזרע ישורון
ירושה הורשתה ,כי באש היצתה ובאש את עתיד לנחמה כאמור :ואני אהיה לה
נאום ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה.
נוסח אשכנז ו"ספרד" :נחם ה' אלהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ,ואת
העיר האבלה והחֳ רבה והבזויה והשוממה .האבלה מבלי בניה ,והחריבה
ממעונותיה ,והבזויה מכבודה ,והשוממה מאין יושב .והיא יושבת וראשה חפוי
כאישה עקרה שלא ילדה .ויבלעוה ליגיונות ,ויירשוה עובדי פסילים ויטילו את
עמך ישראל לחרב ,ויהרגו בזדון חסידי עליון .על כן ציון בְּ מַ ר תבכה וירושלים
תתן קולה .לבי לבי על חלליהם ,מעי מעי על חלליהם ,כי אתה ה' באש הצתה
ובאש אתה עתיד לבנותה ,כאמור 'ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד
אהיה בתוכה' .ברוך אתה ה' ,מנחם ציון ובונה ירושלים .
נוסח ר' דוד חיים הלוי (:)1998-1924
נחם ה' אלהינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר שהיתה האבלה,
החרבה ,הבזויה והשוממה ,האבלה מבלי בניה ,החריבה ממעונותיה ,הבזויה
מכבודה ,והשוממה מאין יושב .והיא ישבה וראשה חפוי כאשה עקרה שלא ילדה.
ויבלעוה לגיונות ,וירשוה עובדי זרים ויטילו את עמך ישראל לחרב ,ויהרגו בזדון
חסידי עליון .על כן ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה ,לבי לבי על חלליהם,
מעי מעי על חלליהם ,כי אתה ה' באש הצתה ,ובאש אתה עתיד לבנותה .כאמור:
'ואני אהיה לה ,נאם ה' ,חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה' .ברוך אתה ה'
מנחם ציון ובונה ירושלים.
[ ]15ילקוט שמעוני לאיכה ,רמז תתרד:
מַּ ֲעשֶׁ ה בְׁ נָכְׁ ִּרי ֶׁאחָ ד שֶׁ שָ בָ ה ְׁש ֵני ִּתינֹוקֹות מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִּי ְׁש ָר ֵאל וְׁ הָ יּו ָרצִּ ים ִּלפְׁ ֵני סּוסֹו .כְׁ שֶׁ ִּהגִּ יעַּ
ְׁלפִּ ְׁתחָ ּה שֶׁ ל רֹו ִּמי ָאמַּ ר ֶׁאחָ ד לַּחֲ בֵ רֹו :מֵ ִּריחַּ אֲ ִּני ַּקפְׁ לֹוטֹות שֶׁ בִּ יהּודָ ה שֶׁ ְׁמבַּ ְׁש ִּלים
בִּ ְׁקדֵ ָרה שֶׁ ל כְׁ ַּפר חֲ ַּנ ְׁנ ָיהָ .כעַּ ס ֲע ֵליהֶׁ ם ַּרבָ םָ ,אמַּ ר לָהֶׁ ם :אֱ ֹלהֵ י ֶׁכם ל ֹא יָכֹול ִּל ְׁס ֹבל ֶׁא ְׁתכֶׁם
– וַּאֲ נִּי ֶׁא ְׁס ֹבל ֶׁא ְׁתכֶׁם?! עַּ ד שֶׁ הּוא ְׁמ ַּק ְּׁל ָלם בָ א ַּפ ְׁלמֶׁ ְׁנטָ ר שֶׁ ל מֶׁ ֶׁלְךָ .אמַּ ר לֹו הַּ ָנכְׁ ִּרי :מֵ ַּא ִּין
את הַּ יֹום,
אתי הַּ יֹוםָ .אמַּ ר לֹוֶׁ :אפְׁ שָ ר מֵ ֶׁא ֶׁרץ יְׁהּודָ ה בָ ָ
את? ָאמַּ ר לֹו :מֵ ֶׁא ֶׁרץ יְׁהּודָ ה בָ ִּ
בָ ָ

אתי הַּ יֹום ,וְׁ ִּאם ֵאין ַּא ָתה
מַּ הֲ ַּלְך ַּא ְׁרבַּ ע מֵ אֹות ַּפ ְׁרסָ ה? ָאמַּ ר לֹו :רּוחַּ ָנ ְׁשבָ ה ַּל ְׁספִּ י ָנה ּובָ ִּ
מַּ אֲ ִּמי ֵנ ִּני ְׁר ֵאה ַּקפְׁ לֹוטֹות שֶׁ בְׁ ֶׁא ֶׁרץ יְׁהּודָ ה שֶׁ ְׁמ ֻבשָ ִּלים בִּ ְׁקדֵ ָרה ַּו ֲעדַּ יִּן ל ֹא טָ עַּ ְׁמ ִּתי מֵ הֶׁ ם
כְׁ לּום.
ִּנכְׁ ַּנס ַּרבָ ם ְׁלתֹוְך בֵ יתֹו .עָ ְׁמדָ ה ִּאמֹו וְׁ שָ חֲ טָ ה טָ ֶׁלה וְׁ עָ ְׁש ָתה ִּלבְׁ ָנּה ִּמי ֵני ַּתבְׁ ִּשי ִּלים
ּו ָפ ְׁתחָ ה לֹו חָ בִּ ית שֶׁ ל ַּייִּן .הָ יָה מֵ סֵ ב בִּ ְׁס ֻעדָ ה וְׁ אֹו ָתם הַּ ִּתינֹוקֹות עֹו ְׁמ ִּדים עָ ָליוָ .אמַּ ר
ֶׁאחָ ד מֵ הֶׁ ם לַּחֲ בֵ רֹוְׁ :ר ֵאה ֵריחַּ בָ שָ ר זֶׁה כְׁ ֵריחַּ ֶׁכ ֶׁלב וְׁ ֵריחַּ הַּ ַּייִּן כְׁ ֵריחַּ הַּ מֵ תָ .אמַּ ר ְׁל ִּאמֹו:
מָ ה ִּטיבֹו שֶׁ ל בָ שָ ר זֶׁה? ָא ְׁמ ָרה לֹו :הָ י ְָׁתה ֶׁאצְׁ ִּלי ְׁרחֵ ָלה וְׁ ָילְׁדָ ה ֶׁכבֶׁ ש ,וְׁ ֵכוָן שֶׁ ָילְׁדָ ה מֵ ָתה,
וְׁ הָ י ְָׁתה הַּ ַּכ ְׁלבָ ה שֶׁ ָּלנּו מֵ י ִּנ ְׁקתֹו עַּ ד שֶׁ ָגדַּ ל ,וְׁ עַּ כְׁ שָ ו ְׁשחַּ ְׁט ִּתיו וְׁ ַּא ָתה סֹועֵ ד אֹותֹוָ .אמַּ ר לָּה:
ּומָ ה ִּטיבֹו שֶׁ ל ַּייִּן ֶׁזה? ָא ְׁמ ָרה לֹוֶׁ :זה הַּ ַּייִּן מֵ אֹותֹו הַּ כ ֶֶׁׁרם שֶׁ מָ שּוְך עַּ ל ִּקבְׁ רֹו שֶׁ ל ָאבִּ יָך,
אתי ְׁלָך חָ בִּ ית
וְׁ ֵאין בְׁ ָכל הַּ כְׁ ָר ִּמים שֶׁ ִּה ִּניחַּ ְׁלָך ָאבִּ יָך מֹוצִּ יא ַּייִּן טֹוב כְׁ מֹותֹוּ ,ו ִּמ ֵּל ִּ
מֵ אֹותֹו כ ֶֶׁׁרם וְׁ סָ ַּת ְׁמ ִּתי וְׁ חָ ַּת ְׁמ ִּתי אֹו ָתּה וְׁ ָאמַּ ְׁר ִּתיֵ :אי ִּני פֹו ַּתחַּ ת ֶׁא ָּלא כְׁ שֶׁ ָיבֹוא בְׁ ִּני;
יתיָך שָ מַּ ְׁח ִּתי ִּש ְׁמחָ ה גְׁ דֹו ָלה ּו ָפ ַּת ְׁח ִּתי ֶׁאת הֶׁ חָ בִּ יתִּ .מ ָיד ָאכַּל וְׁ שָ ָתה
וְׁ עַּ כְׁ שָ ו כְׁ שֶׁ ְׁר ִּא ִּ
וְׁ שָ מַּ ח בְׁ אֹו ָתם הַּ ִּתינֹוקֹות שֶׁ הֵ בִּ יא עִּ מֹוְׁ .ל ַּאחַּ ר שֶׁ ָא ַּכל וְׁ שָ ָתה עָ מַּ ד וְׁ ָר ַּקדָ .אמַּ ר ֶׁאחָ ד
מֵ הֶׁ ם לַּחֲ בֵ רֹוְׁ :ר ֵאהַּ ,רגְׁ ֵלי אֲ דֹו ֵננּו דֹומֹות ְׁל ַּרגְׁ ֵלי מּומָ ס – ִּאמֹו ָז ְׁנ ָתה עִּ ם זַּמָ ר ַּר ָקד
וְׁ ָילְׁדָ ה ֶׁאת ֶׁזהֵ .כוָן שֶׁ שָ מַּ ע אֹותֹו הָ ִּאיש ָכְך ָנטַּ ל סַּ ִּיף בְׁ ָידֹו וְׁ הָ ַּלְך ֵאצֶׁ ל ִּאמֹוָ ,אמַּ ר לָּה:
בֶׁ ן ִּמי אֲ ִּני? ָא ְׁמ ָרה לֹו :בְׁ ִּני ,בְׁ נֹו שֶׁ ל ָאבִּ יָך ַּא ָתהָ .אמַּ ר לָּהִּ :אם ִּאי ַּא ְׁת אֹומֶׁ ֶׁרת ִּלי
אֱ מֶׁ ת הֲ ֵרי ִּני הֹו ְׁר ֵגְךָ .א ְׁמ ָרה לֹו :בְׁ ִּניַּ ,אל ַּתהַּ ְׁר ֵג ִּני וַּאֲ נִּי אֹומֶׁ ֶׁרת ְׁלָך אֱ מֶׁ תָ .אבִּ יָך ל ֹא הָ יָה
יתי ִּמ ְׁת ָי ֵראת שֶׁ ּל ֹא ִּי ְׁטלּו הַּ ְׁקרֹובִּ ים מָ מֹו ִּניַּ .פעַּ ם ַּאחַּ ת הֵ בִּ יא ָאבִּ יָך זַּמָ ר
מֹו ִּליד ,וְׁ הָ ִּי ִּ
אתיָך
יתי שֶׁ הֲ בֵ ִּ
ַּר ָקד וְׁ הָ יָה קֹולֹו עָ ֵרבִּ .נ ְׁתעַּ בַּ ְׁר ִּתי ִּממֶׁ נּו וְׁ ָי ַּל ְׁד ִּתי אֹו ְׁתָך .וְׁ כִּ י ל ֹא ָי ֶׁפה עָ ִּש ִּ
יאי גְׁ נּו ִּתי ְׁלבֵ ין הַּ בְׁ ִּריֹות .יָצָ א
אתי ִּלי מֹוצִּ ֵ
ְׁל ָכל הָ ֹעשֶׁ ר הַּ ֶׁזה? ֵכוָן שֶׁ שָ מַּ ע ָכְך ָאמַּ ר :הֵ בֵ ִּ
אֲ ֵליהֶׁ ם וְׁ ָאמַּ ר לָהֶׁ םְׁ :לכּו ָל ֶׁכם ְׁלשָ לֹוםֵ ,אי ִּני כְׁ דַּ אי ְׁל ִּה ְׁש ַּתמֵ ש בִּ כְׁ מֹו ְׁת ֶׁכםָ .נ ַּתן ָלהֶׁ ם ָכל
ִּמינֵי מַּ אֲ ָכל וְׁ צֵ ידָ ה ַּלדֶׁ ֶׁרְך וְׁ ִּל ָּוה אֹו ָתם ,וְׁ חָ זַּר ְׁלבֵ יתֹו – וְׁ כְָך ִּנ ְׁת ָק ְׁר ָרה דַּ עְׁ תֹו עָ ָליו.

