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החורבן

שה לִ ֻבוֹֹ
ֻמ ְק ֶ
'א ְש ֵרי ָא ָדם ְמפַ חֵ ד ֻ ָת ִמיד ,ו ַ
ָאמַ ר ַר ִֻבי ֹיוחָ נָ ןַ ,מאי ִ ֻד ְכ ִתיב  -מה ביאור הפסוק במשלי (כח יד) ַ

יִ ֻפ ֹול ְֻב ָרעָ ה' ,היינו שיש לאדם לדאוג תמיד ולראות את הנולד ממעשיו ,ויתבונן שלא תצא שום
תקלה ממעשיו ,ובזמן חורבן בית המקדש השני היו ישראל בטוחים ברוב טובתם ושלוותם ,ולא
פחדו שיוכלו האויבים לנצחם ,ומתוך כך נהגו באופן שגרם לחורבן הבית ולגלות ישראל ,ולא
נזהרו ולא דאגו שמא תבוא עליהם פורענותַ ,א ַק ְמצָ א וֻבַ ר ַק ְמצָ א  -מחמת מעשה בשני בני אדם,
ֻשלַיִ ם  -התגלגל
אחד שמו 'קמצא' ואחד שמו 'בר קמצא' [ויש אומרים שהיו אלו אב ובנו] ,חָ רוֻב יְ רו ָ
גולְ ֻ ָתא  -מחמת מעשה בתרנגול ותרנגולת ,חָ רוֻב טוֻר
גולָא ְו ַת ְרנְ ֹ
הדבר שנחרבה ירושליםַ .א ֻ ַת ְרנְ ֹ
ש ָקא
ַמלְ ֻ ָכא  -נחרבה מדינת 'טור מלכא' שבארץ ישראל [ולהלן יבואר שהיו בה ערים רבות]ַ .א ַ
יתר.
יס ֻ ַפק  -מחמת מעשה בדופן של כרכרה חָ רוֻב  -נחרבה העיר ֻ ֵב ָ
ְד ִר ְ

מעשה קמצא ובר קמצא
ֻשלַיִ םֻ ְ ,דהַ הוֻא ַֻג ְב ָרא  -מעשה היה
מבארת הגמרא כיצד אירעו הדבריםַ :א ַק ְמצָ א וֻבַ ר ַק ְמצָ א חָ רוֻב יְ רו ָ
יהֹ  -ושונאו היה אדם בשם ֻ ַבר
באדם אחדְ ,ד ַר ְחמֵ ֹֻ
יה  -שאוהבו היה אדם בשם ַק ְמצָ א ,וֻבַ עַ ל ְדבָ בֵ ֻ
יתי לִ י
יהֹ  -ואמר לשמשו ,זִ יל ַאיְ ֵ
ֵיה לְ ַ
ַק ְמצָ א ,עָ בַ ד ְסעו ְֻד ֻ ָתא  -עשה אותו אדם סעודהָ ,א ַמר ל ֹֻ
ש ֻ ְמעֵ ֻ

יתי לֵי ֹֻה  -הלך השליח וטעה והזמין לסעודה
ַק ְמצָ א  -לך ותזמין לסעודה את קמצא ,אהוביָ .אזַל ַאיְ ֵ
יה ַ ֻדהֲוָ ה יָ ִתיב  -ומצא
את ֻ ַבר ַק ְמצָ א ,שהיה שונאוָ .א ָתא  -בא אותו אדם באמצע הסעודהַ ,א ְש ֻ ְכחֵ ֹֻ
ֵיהֹ אותו האיש לבר קמצאִ ,מ ְכ ִדי הַ הוֻא ַֻג ְב ָרא ֻ ַבעַ ל
את בר קמצא יושב וסועד בין המסוביןָ .אמַ ר ל ֻ

ְ ֻדבָ בָ א ְ ֻדהַ הוֻא ַֻג ְב ָרא הוֻא  -הרי אתה שונאיַ ,מאי ֻ ָב ִעית הָ כָ א  -מה רצונך ומדוע באת לכאן ,קוֻם ֻפֹֻוק -
ֵיה בר קמצא ,אל תביישיני להוציאני מהמקום בפני כל המסובים ,אלא
קום וצא מהמקוםָ .א ַמר ל ֹֻ
הו ִאיל וַ אֲ ָת ִאי  -כיון שכבר הגעתי לכאן ,מחמת טעותו של השמשַ ,ש ְב ָֻקן  -הניח לי להשאר כאן עד
ֹ
יבנָ א לָֹ ְֹך ְ ֻדמֵ י ָמה ְ ֻד ָא ִכילְ נָ א ְו ָש ִתינָ א  -ואשלם לך את המחיר של כל מה שאוכל
סוף הסעודהְ ,ויַֹ ִה ְ
ֵיה  -השיב לו אותו אדם ,ל ֹא  -איני מסכים שתישאר.
ואשתה בסעודה ,ולא תפסיד בגלליָ .אמַ ר ל ֹֻ
יך  -אתן לך את דמי חצי מהסעודה כולה ,ובלבד
לָך ְ ֻדמֵ י ֻ ַפלְ גָ א ִד ְסעו ָֻד ֻ ֵת ְֹ
יבנָ א ְֹ
ֵיה בר קמצא ,יַֹ ִה ְ
ָאמַ ר ל ֹֻ
ֵיה  -השיב לו אותו אדם ,לֹא  -איני מסכים לכך.
שלא תביישני להוציאני מהמקום לעיני הכלָ .אמַ ר ל ֹֻ
יך  -אשלם לך את דמי כל הסעודה ,ובלבד שלא
ה ְסעו ָֻד ֻ ֵת ְֹ
לָך ְ ֻדמֵ י ֻכו ֻ ָֻל ֹֻ
יבנָ א ְֹ
ֵיה בר קמצא ,יַֹ ִה ְ
ָאמַ ר ל ֹֻ
יה  -תפס אותו אדם את בר קמצא
יה ְו ַא ֻ ְפ ֵק ֹֻ
יה ְואו ְֻקמֵ ֹֻ
יה ְֻביָ ֵד ֹֻ
ֵיה אותו אדם ,ל ֹא ,נַ ְקטֵ ֹֻ
תביישניָ .אמַ ר ל ֹֻ
הו ִאיל ְוהָ וֻו יַ ְתבֵ י ַר ֻ ָבנָ ן  -כיון שהיו החכמים יושבים
בידו ,העמידו והוציאו החוצהָ .אמַ ר בר קמצאֹ ,
יה  -ולא מחו באותו אדם שלא יבייש אותיְ ,ש ַמע ִמינָ ֹֻה ָקא נִ יחָ א לְ ֻהֹֻו  -מובן
בסעודהְ ,ול ֹא ָמחֹֻו ֻ ֵב ֹֻ
מכך שהיה נח להם בהנהגתו ,אֵֹיזִ יל ֵאיכוֻל ְֻבהֹֻו קו ְֻרצָ א ֻ ֵבי ַמלְ ֻ ָכא  -אלך ואלשין עליהם לפני המלך
[אמנם לפי האמת לא הרגישו החכמים בדבר ,ולא הבחינו בכך שתפסו והוציאו החוצה ,אלא הוא
חשב שראו זאת החכמים ושתקו (בן יהוידע)].
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ֵיהֹ
ֵיה ֵֻ
ָאזַל  -הלך בר קמצאָ ,א ַמר ל ֹֻ
לַקיסָ ר של רומי ,מָ ְרדֹֻו ְֻב ָֹך יְ הו ָֻד ֵאי  -היהודים מרדו בךָ .א ַמר ל ֻ

ֵיה בר קמצאַ ,ש ֵ ֻדר לְ ֻהֹֻו קו ְֻר ְֻבנָ א  -תשלח
ֵימר  -מי יאמר ויוכיח שדבריך נכוניםָ .א ַמר ל ֹֻ
הקיסרִ ,מי י ַ
להם קרבן להקריב בבית המקדש ,חָ זִ ית ִאי ְמ ָק ְר ִבין לֵיה  -ותראה האם יקריבו אותו ,ובודאי לא
יה עֶ גְ לָא ִֻתלְ ֻ ָתא  -הלך הקיסר ושלח ביד בר קמצא
ש ַדר ְֻביָ ֵד ֹֻ
יקריבוהו מחמת שהם מורדים בךָ .אזַל ָ
עגל משולש ,שהוא משובח ביותר ,להקריבו בבית המקדש [ושלח עמו מעבדיו ,שיראו האם
היהודים מקבלים את קרבנו או לא (בן יהוידע)]ַ ֻ .בה ֲֵדי ְ ֻד ָק ָא ֵתי  -בדרך הילוכו של בר קמצא לבית
ָה ְֻבדו ִֻקין ֶש ֻ ָבעַ יִ ן -
יה מוֻמָ א ְֻבנִ יב ְשפָ ַתיִ ם  -הטיל לאותו עגל מום בשפתיוְ ,ו ַא ְמ ֵרי ל ֹֻ
ש ָדא ֻ ֵב ֹֻ
המקדשָ ,
ויש אומרים שהטיל לו מום בעיןֻ ,דו ְֻכ ָתא ִ ֻדלְ ִד ַידן הַ וָ ה מוֻמָ א  -במקום כזה שלפי ההלכה נחשב
הדבר ל'מום' הפוסל את הקרבן מהקרבה ,וֻלְ ִד ְידהֹֻו לָאו מו ָֻמא הוֻא  -אבל אצל הגויים אין זה נחשב
מום.
כשהביא בר קמצא את הקרבן לבית המקדש וראו שיש בו מום ,הבינו החכמים שכוונת בר קמצא
יה  -וחשבו החכמים שיש להתיר את הקרבת הקרבן
להלשין עליהם בפני הקיסר ,סָ בוֻר ַר ֻ ָבנָ ן לְ ָקרוֻבֵ ֹֻ
כהוראת שעהִ ,מ ֻשוֻם ְש ֹלום ַמלְ כוֻת ,שלא יכעס עליהם המלךָ .אמַ ר לְ הֹֻו ַר ִֻבי זְ כַ ְריָ ה ֻ ֵבן ַא ְבקוֻלַס ,אם
יבין לְ גַ ֻ ֵבי ִמזְ ֻ ֵבחַֹ ,וילמדו מכך הלכה שאינה
ֹאמרֹֻו האנשים שקרבנות ֻ ַב ֲעלֵי מו ִֻמין ְק ֵר ִ
נעשה כן ,י ְ
ֵיה  -רצו החכמים להרוג
יק ְטל ֹֻ
נכונה ,וקיבלו החכמים את דעתו ,ולא הקריבו את הקרבן .סָ בוֻר לְ ִמ ַ
ֵימא כדי שלא ילך וילשין על כל ישראל ויגרום לכך שמלך רומי יבוא
את בר קמצאֻ ְ ,דל ֹא לֵיזִ יל ְול ָ
להלחם בהם [ואף שהיו שם מעבדי מלך רומי ,הם נשארו מחוץ לבית המקדש ,ורצו החכמים
להורגו על ידי השם המפורש ,באופן שימות רק לאחר שיצא משם ,קודם שיספיק לומר להם שלא
הקריבו את הקרבן ,ויחשבו הגויים שמת מעצמו מיתה טבעית (בן יהוידע)]ָ .אמַ ר לְ הֹֻו ַר ִֻבי זְ כַ ְריָ ה בן
ֹאמרֹֻו הרואים שכך היא ההלכה ,שאדם המַ ֻ ִטיל מוֻם ֻ ַבקֳ ָד ִשים יֵהָ ֵרג ,ומחמת
אבקולס ,אם נעשה כן ,י ְ
כן לא הרגוהו ,וחזר אל הקיסר והלשין לפניו על ישראל שסירבו להקריב את קרבנו.
ותנֻ וֻתוֹֹ  -סבלנותו ֶשל ַר ִֻבי זְכַ ְריָ ה ֻ ֵבן ַא ְבק ֻולַס ,שמנע את הריגתו של בר קמצא,
ָאמַ ר ַר ִֻבי ֹיוחָ נָ ן ,עַ נְ ְו ָ
יתנ ֻוֹ מֵ ַא ְרצֵ נֹֻו.
ש ְרפָ ה אֶ ת הֵ יכָ לֵנֹֻוְ ,ו ִהגְ לִ ָ
יתנֹֻוְ ,ו ָ
הֶ ְח ִריבָ ה ֶאת ֻ ֵב ֵ

שליחת נירון קיסר להחריב את ירושלים
ירון ֵקיסָ ר  -שלח מלך רומי להלחם בירושלים את נירון קיסר [כל אותם המוזכרים
ש ַ ֻדר ִעלָ וַ יְ יהֹֻו לְ נִ ֹ
ָ
בלשון 'קיסר' עם שם לווי ,כגון 'נירון קיסר'' ,אספסיינוס קיסר' היינו שהיו פקידים של הקיסר
עצמו ,שהוא מלך רומי (בן יהוידע)]ִֻ .כי ָק ָא ֵתי  -בזמן שבא והתקרב לירושלים ,רצה לעשות נסיון
בקסמיו האם ינצח במלחמתוְ ,ש ָדא ִֻג ָירא לַ ֻ ִמזְ ָרח  -ירה נירון קיסר חץ לכיוון מזרחָ ,א ָתא  -בא החץ
ֻשלַיִ ם .וכן ירה חיצים לְ ַא ְר ֻ ַבע
עֲרב ,וגם הוא ָא ָתא ונָ פַ ל ִֻבירו ָ
ֻשלַיִ ם .ירה חץ נוסף לְֹצד מַ ָ
ונָ פַ ל ִֻבירו ָ

ֻשלַיִ ם ,ומתוך כך הבין שיצליח להלחם
שמַֹיִ ם ,וכל אחד מהחיצים הללו ָא ָתא נָ פַ ל ִֻבירו ָ
ֻחות הַ ֻ ָ
רו ֹ
יך  -אמור לי פסוק
סוק לִ י ֻ ְפסו ֵֻק ְֹ
ֵיה לִ ינו ָ ֻֻקא  -אמר נירון קיסר לילד קטןְ ֻ ,פ ֹ
בירושלים ולכובשהָ .א ַמר ל ֹֻ
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דום ְֻביַד עַ ֻ ִמי יִ ְש ָראֵ ל'
ֵיה אותו ילד את הפסוק ביחזקאל (כה יד) ְ'ונָ ַת ִֻתי אֶֹת נִ ְק ָמ ִתי ֻ ֶבאֱ ֹ
שלמדתָ ,א ַמר ל ֹֻ
יה  -הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את
ית ֹֻ
יך הוֻא ֻ ָבעֵ י לְ חַ רוֻבֵ י ֻ ֵב ֵ
שא ְֻב ִר ְֹ
גו'ָ ,אמַ ר נירון קיסר ,קו ְֻד ָ
ְו ֹ

יה ֻ ַבהֲהוֻא ַֻג ְב ָרא  -ורוצה הוא 'לקנח ידיו' באותו אדם ,כלומר ,רצון ה' הוא
ביתו ,וֻבָ עֵ י לְ כַ ֻפ ֹו ֵרי יָ ֵד ֹֻ
שירושלים ובית המקדש ייחרבו ,אך עתיד הוא לנקום במי שיחריב אותם בפועל ,ולכן לא רצה
נירון לעשות כן ,עָ ָרק  -ברח נירון קיסר ממחנה הצבא שלוְ ,ו ָאזַל ְו ִאיגַ יֵיר  -והלך והתגיירְ ,ונָפַ ק
ִמינֵיה  -ויצא ממנו לאחר זמן התנא ַר ִֻבי מֵ ִאיר.

גדולתם של עשירי ירושלים ,ויכולתם לכלכל את העיר במצור
יה ִעילָ וַ יְ יהֹֻו לְ ַא ְס ֻ ַפ ְסיָ ינוֻס ֵקיסָ ר  -חזר מלך רומי ושלח לארץ ישראל את אספסיינוס קיסר,
ש ְד ֵר ֹֻ
ַ
לָה ְֻתלַת ְשנֵי  -בא אספסיינוס והטיל מצור על ירושלים במשך שלש
שילחם בירושליםָ .א ָתא צַ ר עַ ֹֻ
ימון
ירי  -היו בירושלים שלשה עשירים גדולים ,נַ ְק ִד ֹ
לָתא ע ֲִת ֵ
ב ֻהֹ הַ נְ ה ֻוֹ ְֻת ֻ ָ
שנים .ובאותה תקופה הַ וֻו ֻ ָֹ

יצית הַ ֻ ֶכסֶ ת .ומבארת הגמרא מדוע היו ְמכּונִּ ים בשמות אלו,
שבוֻעַֹ ,וֻבֵ ן ִצ ִ
ֻ ֶבן גֻ ו ְֻר ֹיון ,וֻבֵ ן ֻ ַכלְ ֻ ָבא ָ
ימון ֻ ֶבן גֻ ו ְֻר ֹיון' היה מכונה כן מחמת ֶש ִֻנ ְ ֻק ָדה לוֹֹ חַֹ ֻ ָמה ֻ ַבעֲבוֻרוֹֹ  -שזרחה החמה בשבילו [כאשר
'נַ ְק ִד ֹ
עלו ישראל לרגל ולא היו להם מים לשתות ,לוה נקדימון מהגמון אחד שתים עשרה בורות מים,
והתחייב להחזיר לו את המים עד זמן מסוים ,או שיתן לו שתים עשרה ככרות כסף .וכשעמד אותו
היום להסתיים התפלל נקדימון בן גוריון בבית המקדש ,וירדו גשמים ומילאו את הבורות במים.
אמנם כיון שבינתיים כבר החשיך היום ,טען אותו הגמון שלא פרע לו בזמנו ,ועליו לתת לו את
הכסף שהתחייב לו .נכנס נקדימון שוב לבית המקדש והתפלל ,והתפזרו העננים וזרחה השמש.
ומחמת מעשה זה היה קרוי 'נקדימון' ,ושמו האמיתי היה 'בוני']ֶ ֻ ' .בן ֻ ַכלְ בָ א ָשבוֻעַֹ' היה מכונה כך
יצית הַ ֻ ֶכסֶ ת' היה מכונה
שבֵ עֶַֹ ֻ ' .בן ִצ ִ
שהוֻא ָ
שהוֻא ָרעֵ ב ֻ ְככֶ לֶב ,היה ֹיוצֵ א ֻ ְכ ֶ
ש ֻ ָכל הַ ִ ֻנ ְכנָ ס לְ בֵ יתוֹֹ ֻ ְכ ֶ
מחמת ֶ
יצתוֹֹ  -ציצית של טליתו נִ גְ ֶר ֶרת עַ ל ַֻג ֻ ֵבי ְֻכסָ ֻתוֹֹת ,כלומר ,מרוב עשירותו לא היה
יתה ִצ ָ
שהָ יְ ָ
כך מחמת ֶ
יכא ְ ֻד ָא ְמ ֵרי -
מהלך על גבי רצפת אבנים ,אלא רק על גבי שטיחים ,והיו ציציותיו נגררות עליהםִ .א ֻ ָ
שהָ יְ ָתה ֻ ִכ ְסתוֹֹ
ויש אומרים שהיה שמו האמיתי 'בן ציצית' ,והוסיפו לו את הכינוי 'הכסת' ,כיון ֶ

רו ִמי ,כשהיה הולך לרומי לקבל את פני הקיסר .אותם שלשה
מו ֻ ֶֻטלֶת  -היה כסאו נמצא ֻ ֵבין ְֻגד ֹולֵי ֹ
עשירים קיבלו על עצמם לזון את אנשי ירושלים בזמן המצור ,חָ ד  -אחד מהם ָא ַמר לְ ֻהֹֻוָ ,א ָֻנא זַיְ ינָ א
שעֲ ֵרי  -אני אזון אותם בחיטים ושעוריםְ .וחַ ד מהם ָאמַ ר לְ ֻהֹֻוִֻ ,ב ְדחַ ְמ ָרא ו ִֻב ְד ִמלְ חָ א
לְ ֻה ֻוֹ ְֻב ִחיטֵ י ְו ַ

ו ִֻמ ְשחָ א  -אני אזון אותם ביין ,מלח ושמןְ .וחַ ד מהם ָא ַמר לְ ֻהֹֻוִ ,ב ְד ִציבֵ י  -אני אתן את העצים
יבחֹֻו ַר ֻ ָבנָ ן לִ ְד ִציבֵ י  -ושבחו החכמים את נדיבותו של אותו
הנצרכים לבישול בכל אותו הזמןְ .ו ִש ְֻ
יה  -את כל מפתחותיו
ש ְמעֵ ֹֻ
ידי הַ וָ ה ָמסַ ר לְ ַ
אחד שנתן את העצים ,והטעם לכךְ ,ד ַרב ִח ְס ָ ֻדאָ ֻ ,כל ַא ְקלִ ֵ
היה מוסר לשמשוַ ֻ ,בר ִמ ְד ִציבֵ י  -מלבד המפתח של מחסן העצים ,וטעמוֻ ְ ,ד ָא ַמר ַרב ִח ְס ָ ֻדאַ ,א ְכלֵבָ א

יתין ַא ְכלֶבֵ י ְד ִציבֵ י  -מחסן אחד של חיטים צריך הוא לששים מחסנים של עצים ,כדי
ְד ִחיטֵ י ֻ ָבעֵ י ִש ִ
שיוכלו לבשל ולאפות בחומם ,נמצא שאותו עשיר שנתן עצים היה צריך לתת גדולה בהרבה
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משאר העשירים .הַ וָ ה לְ ֻהֹֻו לְ מֵ יזַן עֶ ְש ִרים ְוחַ ד ַש ֻ ָתא  -ולאותם שלשה עשירים היה מזון ועצים
המספיקים לעשרים ואחת שנים של מצור.

מאבקם של הבריונים נגד דעת חכמי ירושלים ,והובלת העם למלחמה אבודה
מספרת הגמרא מדוע לא הועילו להם כל האוצרות הללו :הַ וֻו ְֻבהֹֻו הַ נְ הֹֻו ִֻב ְר ֹיונֵי  -היו בתוך ירושלים
אנשים בריונים ,ריקים מתורה הממהרים ושמחים למלחמותָ ,א ְמרֹֻו לְ הֹֻו ַר ֻ ָבנָ ן  -אמרו החכמים
לאותם בריונים ,נֵיפֹֻוֻק ְונַ עֲ ִביד ְשלָמָ א ֻ ַבה ֲַד ְֻייהֹֻו  -נצא ונעשה שלום עם הרומאים ,כדי שיסירו את
המצור .ל ֹא ְשבַ ִקינְ הוֹֹ  -לא הניחו להם הבריונים לצאת ולהשלים עמהםָ ,א ְמרֹֻו לְ הֹֻו  -אמרו
ֵיפוֻק ְונַ עֲ ִביד ְק ָרבָ א ֻ ַבה ֲַד ְֻייהֹֻו  -נצא ונילחם עם הרומאיםָ .א ְמרֹֻו לְ ה ֻוֹ
הבריונים לחכמים ,אדרבה ,נ ֻ

ַר ֻ ָבנָ ן  -אמרו החכמים לבריונים ,לֹא ִמ ְס ֻ ַת ְֻייעָ א ִמילְֹ ֻ ָתא  -הרי לא תצליחו לנצחם במלחמה ,ואם כן
מוטב שנשלים עם הרומאים ,ולא תאבד העיר .חששו הבריונים שילכו החכמים וישלימו עם
הרומאים נגד רצונםָ ,קמֹֻו ַקלִ נְ הֹֻו לְ הַ נְ הֹֻו ַא ְמ ְֻב ֵרי ְד ִחיטֵ י ְו ַשע ֲֵרי  -הלכו והעלו באש את כל המחסנים
של החיטים והשעוריםְ ,והַ וָ ה ֻ ַכפְֹנָ א  -ונעשה רעב בירושלים ,ועתה היו הבריונים בטוחים שלא
תהיה ברירה אלא לצאת למלחמה ברומאים ,נגד דעתם של החכמים.

תוקף הרעב בירושלים בשנות המצור
ר ֻ ָתא
מספרת הגמרא מעשה שאירע בירושלים בזמן המצור ,ללמדנו עד היכן הגיע תוקף הרעב :מַ ְֹ

ֻשלַיִ ם הַ ְויָ א  -היתה האשה העשירה ביותר בירושליםְ ,ש ַד ְר ָת ֹֻה לִ ְשלוֻחָ ה -
ֻ ַבת ֻ ַבייתוֻס ,עַ ִת ְיר ָתא ִ ֻדירו ָ
יתי לִ י ְס ִמ ָידא  -לך ותקנה לי מהשוק
ֵיה ,זִיל ַאיְ ֵ
שלחה היא שליח לשוק לקנות לה מאכלְ ,ו ָא ְמ ָרה ל ֹֻ
בן  -עד שהגיע השליח לשוק ,נמכר כבר כל הסולת,
סולת ,כפי שהיתה רגילה לאכולַ .א ְ ֻד ָאזַלִ ,איזְ ַד ֻ ַֹ
ולא היה ניתן לקנות עודָ .א ָתא  -חזר השליח ו ָא ַמר לָ ֹֻה למרתא בת בייתוסְ ,ס ִמ ָידא ֵֹליכָ א  -אין סולת
יתי לִ י  -לך וקנה עבורי לכל
ֵיה ,זִ יל ַאיְ ֵ
יכא  -יש עדיין פת לבנה ונקיהָ .א ְמ ָרה ל ֹֻ
בשוק ,אבל ִחיוַ ְר ֻ ָתא ִא ֻ ָ
הפחות פת כזוַ .א ְ ֻד ָאזַל ִאיזְ ַד ֻ ַבן  -עד שהלך השליח לשוק ,נגמרה גם הפת הנקייהָ .א ָתא  -חזר אליה
יכא  -יש עדיין פת שחורה ,העשויה
ֻש ָק ָרא ִא ֻ ָ
יכא  -פת נקיה כבר אין ,גו ְ
הִ ,חיוַ ְר ֻ ָתא ֵֹל ֻ ָֹ
השליח ְו ָא ַמר לָ ֹֻ
יתי לִ י  -לך והבא לי כל הפחות פת כזוַ .א ְ ֻד ָאזַל
ֵיה ,זִ יל אַֹיְ ֵ
מחיטים המעורבות בקליפתםָ .א ְמ ָרה ל ֹֻ

ִאזְ ַד ֻ ַבן  -עד שהלך השליח ,נמכרה גם פת זוָ ,א ָתא ְו ָא ַמר לָ ֹֻה ,גו ְֻש ָק ָרא ֵֹליכָ א  -אין כבר פת העשויה
יכא  -יש קמח של שעוריםָ .א ְמ ָרה לֵיה ,זִ יל
ש ְע ֵרי ִא ֻ ָ
ימחָ א ְ ֻד ַ
מחיטים כלל ,ואפילו פת קיבר ,אבל ִק ְ

יתי לִ י  -לך והבא לי לכל הפחות מאכל זהַ .א ְ ֻד ָאזַל ִאיזְ ַד ֻ ַבן  -עד שהלך השליח לשוק ,נמכר גם כל
אַֹיְ ֵ
הקמח של השעורים .ראתה מרתא בת בייתוס שאין השליח קונה לה דבר ,ובאותה שעה הַ וָ ה
ידי
ְשלִ יפָ א ְמסָ אנָ א  -היו נעליה שלופות ,כלומר ,הלכה יחפהָ ,א ְמ ָרהֵ ,א ֻ
יפוֻק ְואֵֹ ְחזֵי ִאי מַ ְש ֻ ַכ ְחנָ א ִמ ֵ ֻ
יתיב
לְ מֵ יכַ ל  -אצא בעצמי לשוק ואראה אם אמצא דבר מה לאכול .כשיצאה החוצה ,והיא יחיפהֵ ,א ִ

לָ ֹֻה ֻ ֺפ ְר ֻ ָתא ְֻבכַ ְרעָ א  -נדבק בכף רגלה גללים של בהמהֹֻ ,ומאחר והיתה מפונקת ואיסטניסית מאד,
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מֵ ָתה .קָֹ ֵרי עַֹלָֹ ֹֻה  -קרא עליה ַר ֻ ָבן ֹיוחָֹנָ ן ֻ ֶבן ז ֻ ַַכאי את הפסוק האמור בפרשת התוכחה (דברים כח נו)
יכא ְ ֻד ָא ְמרֵֹי  -יש אומרים
ָארץ מֵּ ִּה ְתעַּ נֵּג ּומֵּ רְֹּך'ִ .א ֻ ָ
ָה הַּ צֵּ ג עַּ ל הָּ ֶּ
שר ל ֹא נִ ְֻס ָתה כַ ף ַרגְ ל ֹֻ
'הָ ַר ֻ ָכה ְב ָֹך ְוהָ עֲ נ ָֺֻגה אֲ ֶ
דוק ָא ְכלָה  -מצאה ברחוב תאנים
רות ְ ֻד ַר ִֻבי ָצ ֹ
רוגְ ֹ
שהמעשה אירע באופן אחר ,שכאשר יצאה לשוק ,גְ ֹ
יבשות שנמצצו על ידי רבי צדוק ,ואכלה אותם לרוב רעבונה ,ולאחר שאכלה אותם טעמה את ריח
יתנִ יסָ א וֻמֵ ָתה  -ומחמת אסטניסותה ,מתה.
החולי של רבי צדוקְ ,ו ִא ְ
יתא  -ישב
ש ִ ֻנין ְֻב ַתעֲנִ ָ
דוק יָ ִתיב ַא ְר ֻ ָב ִעין ְֹ
מבארת הגמרא את עניינם של גרוגרות אלוֻ ְ :ד ַר ִֻבי צָ ֹ
ֻשלַיִ ם ,ונעשה גופו צנום עד כדי כך
בתענית ארבעים שנה ,לבקש מה' ְ ֻדל ֹא לִ יחְ ָרב  -שלא תיחרב יְ רו ָ
ד ִֻכי הַֹוָֹה ָא ִכיל ִמ ֵידי  -כאשר היה אוכל דבר מה ,הַֹוָֹה ִמֹֻי ְתחָ זֵי מֵ ַא ְב ָראֵֹי  -היה המאכל נראה מבחוץ,
רות  -היו
רוגְ ֹ
ֵיה ְֻג ֹ
יתי ל ֹֻ
כשהוא עובר בגרונוְ ,ו ִכי הַֹוָֹה ֻ ָב ִריא  -וכאשר רצו להחזירו לבריאותוַ ,מיְ ֵ
מביאים לו תאנים מיובשותָ ,מיֵיץ ַמ ָ ֻייְ הֹֻו  -היה רבי צדוק מוצץ את הרטיבות שבהםְ ,ו ָש ֵדי לְ הֹֻו -
והיה משליכם לאחר מכן ,ואחת מאותם גרוגרות הזדמנה למרתא בת בייתוסִ ֻ ,כי הֲוָ ה ָקא נִֹיחָ א

ת ֹֻה לְ כָ ל ַ ֻדהֲבָ א ְוכַ ְס ֻ ָפא  -הוציאה מרתא את כל הזהב
יק ֻ ֵֹ
ה  -באותה שעה שעמדה למותַ ,א ֻ ִפ ְ
ש ֹֻ
נַ ְפ ָֹ
יהֹ ֻ ַב ֻשו ָֻקא  -והשליכה אותם בשוקָ ,א ְמ ָרה  -הסבירה את מעשיה ,הַ אי לְ מַ אי
והכסף שלהְ ,ש ִד ֵ
ית ֻ
יבעֵ י לִ י  -לשם מה אני זקוקה לכסף וזהב אלו אם איני יכולה לקנות בהם מאכליםְ .והַ יְ ינ ֻוֹ ִ ֻד ְכ ִתיב
ִמ ֻ ָ

ֻצות יַ ְשלִ יכֹֻו ּו ְזהָּ בָּ ם לְ נִּ ָּדה י ְִּהיֶּה ,כ ְַּספָּ ם
 וזהו קיום הפסוק שנאמר בנבואת יחזקאל (ז יט) ' ֻ ַכ ְס ֻ ָפם ֻ ַבחו ֹּוזְ הָּ בָּ ם ֹלא יּוכַּל לְ הַּ ִּצילָּם בְ יוֹּם עֶּ בְ ַּרת ה' ,נַּפְ ָּשם ֹלא י ְַּשבֵּ עּו ּומֵּ עֵּ יהֶּ ם ֹלא ְי ַּמלֵּאּו ,כִּ י ִּמכְ שוֹּל עֲ ֹּונָּם הָּ יָּה'.

נסיונו של רבי יוחנן בן זכאי להציל את ירושלים
הגמרא מספרת עתה כיצד ניסה רבי יוחנן להשלים עם הרומאים נגד דעתם של הבריוניםַ :א ֻ ָבא
יהֹ  -ובן אחותו ְ ֻד ַר ֻ ָבן ֹיוחָ נָ ן
ִס ְק ָראֵ ,רישֹ ִֻב ְר ֹיו ֵֹני ִדירו ָ
ֻשלַיִ ם  -היה ראש הבריונים שבירושליםַ ֻ ,בר אֲ חָ ֵת ֻ

ֵיה  -שלח רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקראָ ֻ ,תא ְֻב ִצינְ עָ א לְ גַ ֻ ַבאי  -בא אלי
שלַח ל ֹֻ
ֻ ֶבן ז ֻ ַַכאי הֲוָ הָֹ .
ֵיהֹ רבן יוחנן בן זכאיֹ,
בחשאי ,שלא ימנעוך חבריך הבריונים .אֲ ָתא  -בא אליו אבא סיקראָ ,א ַמר ל ֻ
ֵיהֹ
עַ ד ֵא ָ
ימת עַֹ ְב ִדיתֹֻו הָ ִכי  -עד מתי תעמדו בהנהגתכם ותמנעו מלהשלים עם הרומאיםְ ,ו ָק ְטלִ יתֹֻו ל ֻ

ֵיה אבא סיקראַ ,מאי ֶאיעֱ בֵ יד -
לְ עָ לְ מָ א ְֻבכַ ְפנָ א  -והרי בכך אתם הורגים את כל העם ברעבָ .אמַ ר ל ֹֻ
מה ביכולתי לעשותֻ ְ ,ד ִאי אֲ מֵ ינָ א לְ הֹֻו ִמ ִידי ָק ְטלֹֻו לִ י  -והרי אם אומר לחברי הבריונים דבר בענין זה,
ֵיהֹ רבן יוחנן בן זכאי ,חֲזִ י לִ י ֻ ַת ַ ֻקנְ ֻ ָתא לְ ִד ִידי
שרצוני להשלים עם הרומאים ,יהרגו אותיָ .אמַ ר ל ֻ
שר ְ ֻדהָ וֵ י הַ ָֻצלָה
יפוֻק ְ -ראֵּ ה עבורי איזו תקנה שעל ידה אּוכַּל לצאת מהעיר לקראת הרומאיםֶ ,אפְ ָ
ְ ֻד ֶא ֻ
ש ְֹך
קוט נַ ְפ ָ
ֵיה אבא סיקרא ,נְ ֹ
ֻפו ְֻר ָתא  -אולי אצליח לכל הפחות לעשות איזו הצלה קטנהָ .אמַ ר ל ֹֻ
יש ְֻיילֹֻו ֻ ָב ְֹך  -ויבואו הכל לשאול
ֵיתי כֹֹֻֻו ֻלֵי עָ לְ מָ א ְולִ ַ
ירי  -החזק עצמך בעיני הציבור כחולהְ ,ול ֵ
ִֻב ְק ִצ ֵ
ֵימר ֻוֹ ְ ֻדנָ ח
בשלומךְ ,ו ַאיְ יתֵֹי ִמ ִידי סַ ְריָ א ְו ַאגְ נֵי ַֻג ֻ ָב ָֹך  -והבא דבר בעל ריח סרוח והשכב אצלך במיטהְ ,ול ְ
נַ ְפ ָש ְֹך  -ויאמרו הכל שנפטרת מן העולם ,וכיון שאין מלינים את המת בירושלים (אבות דרבי נתן),

יניחו להוציא אותך אל מחוץ לעיר .וְֹאמנם כשישאו את מיטתך ,לִ יעַ יְ ילֹֻו ֻ ָב ְֹך ֻ ַתלְ ִמ ָיד ְֹך  -יכנסו לשאת
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ֵיעול ֻ ָב ְֹך ִאינִ ישֹ ַאח ֲִרינָ א  -ולא ישא אותך אדם
את המיטה רק תלמידיך ,שיודעים את האמתְ ,ול ֹא ל ֹ
ת  -שלא ירגישו בך נושאי המטה שאתה קלֻ ְ ,ד ִאינְ ה ֻוֹ יָ ְדעֵ י ְ ֻדחַ ָ ֻייא ַק ִֻליל
שן ֻ ָב ְֹך ְ ֻד ַק ִֻליל ַא ְֹֻ
אחרֻ ְ ,דלָ א ל ְַרגְ ָ

יתא  -שהרי ידוע שאדם חי קל מאדם מת ,ומתוך כך יבינו שאתה מערים .עָ בֵ יד הָ ִכי  -עשה רבן
ִמ ֻ ֵמ ָ
יוחנן בן זכאי כעצתו של אבא סיקרא ,והוציאו קול שמת ,נִ ְכנַ ס ֻבוֹֹ  -תחת מיטתו ,לשאת אותה אל
יתחָ א  -כאשר הגיעו לפתח
שעַֹ ִמ ַֻצד ַאחֵֹרִ ֻ ,כי מָ טֹֻו לְ ִפ ְ
הו ֺ
מחוץ לעירַ ,ר ִֻבי אֱ לִ יעֶ זֶר ִמ ַֻצד ֶאחָ דְ ,ו ַר ִֻבי יְ ֹ
יה  -רצו
העיר ,במקום ששמרו הבריונים שלא יצא שום אדם להשלים עם הרומאיםָ ֻ ,בעֹֻו לְ ִמ ְד ְק ֵר ֹֻ
הבריונים לדקור את רבן יוחנן בן זכאי ,כי חששו שמא הוא מערים לצאת אל הרומאים ,ועל ידי
ֹאמרֹֻו הרומאים ' ַר ֻ ָבן ָ ֻד ְקרֹֻו' -
הדקירה יצעק ,ויראו שהוא חיָ .אמַ ר לְ הֹֻו אבא סיקרא ,אם תעשו כן י ְ
יה  -רצו הבריונים לדוחפו ,אולי יצעקָ ,א ַמר לְ הֹֻו אבא
אפילו את רבם הם דוקריםָ ֻ ,בעֹֻו לְ ִמ ְדחֲפֵ ֹֻ
ֵיה ֻ ָבבָ א  -פתחו לו הבריונים את
ֹאמרֹֻו ' ַר ֻ ָבן ָ ֻדחֲפֹֻו'ָ ֻ .פ ְתחֹֻו ל ֹֻ
סיקרא ,אין ראוי אפילו לדוחפו ,שהרי י ְ
שער העיר ,ונְ פַ ק  -יצא.
ֻ ִכי ְמ ָטא לְ הָ ָתם  -כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למחנה הרומאים וראה את אספסיינוס קיסרָ ,אמַ ר

לָך מַ לְ ֻ ָכא'  -שלום עליך המלך ,שלום עליך המלך.
לָך ַמלְ ֻ ָכאְ ,שלָמָ א עֲ ְֹ
לו רבן יוחנן בן זכאי ' ְשלָ ָמא עֲ ְֹ
יב ֻתְֹ ְֻת ֵרי ַק ְטלָא  -חייב אתה שתי מיתות ,ח ֲָדא  -מיתה אחת ,כיון ְֹֻדלָאו
ֵיהֹ אספסיינוסִ ,מיחַ ַ ֻי ְ
ָאמַ ר ל ֻ

ַמלְ ֻ ָכא אֲ נָ א  -שהרי אינני מלך ,אלא שר הצבאְ ,ו ָקא ְק ֵרית לִ י ַמלְ ֻ ָכא  -ואתה קורא לי 'מלך' ,ובכך
אתה לועג לי [ויש אומרים שכעס עליו מחמת שיש בכך זלזול בקיסר שמלך באותה שעה
(מהרש"א)]ְ .ות ֻוֹ  -ומיתה שניהִ ,אי מַ לְ ֻ ָכא אֲ נָ א  -אם אכן מלך אני ,עַ ד הָ ִאי ָ ֻדנָ א ַא ֻ ַמאי לָ א אֲ ֵתית לְ גַ ֻ ַבאי

ֵיה  -השיב לו רבן יוחנן בן זכאי על שתי טענותיוֻ ְ ,ד ָק ַאמָ ְרתֹֻ -
 מדוע לא באת לפני עד עתהָ .אמַ ר ל ֹֻת  -באמת אתה עתיד
יב ָרא ַמלְ ֻ ָכא ַא ְֹֻ
מה שאמרת בתחילה לָ או מַ לְ ֻ ָכא אֲ נָ א  -שאין אתה מלךִ ,א ְ
ֻשלַיִ ם ִֻב ָיד ְֹך  -לא היתה
ימ ְס ָרא יְ רו ָ
ת  -שאילו לא היית מלך ,ל ֹא ִמ ֻ ַ
להתמנות כמלךֻ ְ ,ד ִאי לַֹאו ַמלְֹ ֻ ָכא ַא ְֹֻ
נון ֻ ָב ַא ִ ֻדיר יִ ֻפֹל'ְ ,ו ֵאין לשון ' ַא ִ ֻדיר' ֶא ֻלָא
ירושלים נמסרת בידךֻ ִ ,ד ְכ ִתיב  -שנאמר בישעיהו (י לד) ' ְוהַ ְֻלבָ ֹ
מֶ ל ְֶֹךֻ ִ ,ד ְכ ִתיב בירמיה (ל כא) ' ְוהָ יָ ה ַא ִ ֻדירוֹֹ ִמ ֻ ֶמנֹֹֻֻו ּומֹּ ְשל ֹּו ִּמ ִּק ְרב ֹּו יֵּצֵּ א' ְו ֹגו' ,הרי ש'אדיר' הוא מושל,

ְו ֵאין 'לְ בָ ֹנון' האמור כאן ֶא ֻלָא ֻ ֵבית הַ ֻ ִמ ְק ָ ֻדשֶֹ ,ש ֻנֶאֱ מַ ר בתפילת משה רבינו להכנס לארץ (דברים ג כה)
ָארץ הַּ ּטוֹּבָּ ה אֲ ֶּשר בְ עֵּ בֶּ ר הַּ י ְַּרדֵּ ן הָ הָ ר הַֹ ֻט ֹוב הַ זֶֻה ְוהַ ְֻלבָ ֹנון' ,וכוונתו היתה להר
'אֶּ ְעבְ ָּרה נָּא וְ אֶּ ְראֶּ ה אֶּ ת הָּ ֶּ
הבית ובית המקדש [ואף על פי שעדיין לא נמסרה ירושלים בידו ,מכל מקום כיון שהטיל עליה
מצור שלש שנים ,והיה רעב כבד בירושלים ,הרי זה כאילו נמסרה בידו] .המשיך רבן יוחנן בן זכאי
ידנָ א  -אם
ת  -ועל טענתך השניהִ ,אי ַמלְ ֻ ָכא אֲ נָ א ַא ֻ ַמאי לא ָקאֲ ִתית לְ גַ ֻ ַבאי עַ ד הָ ִא ְֹֻ
ואמר לו ,ו ְֻד ָקאֲ ַמ ְר ְֹֻ
ש ְב ִקינָֹן  -הבריונים שיש בתוכנו אינם
מלך אני מדוע לא באת לפני עד עתהִֻ ,ב ְר ֹיו ֵֹני ְ ֻד ִאית ֻ ָבן ל ֹא ַֹ
מניחים לנו להשלים איתכם.
קון  -נחש ֻ ָכרו ְֹֻך עָ לֶיהָֹ ,האם
של ְ ֻדבַ שֹ ,ו ְֻד ָר ֹ
ֵיה אספסיינוס לרבן יוחנן בן זכאיִ ,אילֻ ֹֻו היתה חָ ִבית ֶ
ָאמַ ר ל ֹֻ
קון ,וכך הייתם צריכים לעשות ,להפיל את חומות
ל ֹא הָ יֹֻו ש ֹו ְב ִרין ֶאת הֶ חָ ִבית ִֻב ְש ִביל [-בגלל] ה ְ ֻד ָר ֹ
יש ִֻתיק  -שתק רבן יוחנן בן זכאי ולא ענה
העיר ולשורפה באש ,כדי להשליך משם את הבריוניםִ .א ְ
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יתימָ א  -ויש אומרים שקרא עליו ַר ִֻבי עֲ ִקיבָ א את הפסוק
ֵיה  -קרא עליו ַרב ֹיוסֵ ףְ ,ו ִא ֵ
לו דברָ .ק ֵרי ֲעל ֹֻ
חורְ ,ו ַד ְע ֻ ָתם יְ סַ ֻ ֵכל' ,כלומר ,הקדוש ברוך הוא מנע את רבן יוחנן בן
בישעיה (מד כה) 'מֵ ִשיב חֲכָ ִמים ָא ֹ
יה  -כיון שהיה ראוי לו להשיב לאספסיינוס ,אין צורך
ימר ֵֹל ֹֻ
ֵיה לְ מֵ ַ
יבעֵ י ל ֹֻ
זכאי מלהשיב לו בחכמהִ ,א ֻ ָ
קון  -ונוטלים את
לַד ָר ֹ
ש ְקלִ ינָ ן ל ֹֻ
ש ְקלִ ינָֹן ְצבָ ָתא  -נוטלים צבת ,וְֹ ַ
לשבור את החבית של הדבש ,אלא ַֹ
ֵיה ְ ֻ
ָה  -ומניחים את
ש ְב ִקינָֹן ל ֹֻ
יתא ַ
ֵיה  -והורגים אותו בפני עצמוְ ,וחַֹ ִב ָ
הנחש מעל החביתְ ,וקַֹ ְטלִ ינָן ל ֹֻ
החבית ,ואין שוברים אותה .וכך בנמשל ,היה לו לומר שרצו להמתין שמא יצליחו לנצח את
הבריונים ולהוציאם מהעיר ,בלי להשחית את העיר כולה.
רו ִמי  -הגיע שליח מרומי אל
ֵיה מֵ ֹ
יס ֻ ָת ָקא ֲעל ֹֻ
ַא ְדהָ ִכי  -בינתיים ,תוך כדי שהם מדבריםָ ,א ֵתי ֻ ְפ ִר ְ
ֵיה ֵקיסָ ר  -כיון שמת הקיסר שמלך ברומיְ ,ו ָא ְמרֵֹי הַ נְ ה ֻוֹ
ֵיה השליח ,קוֻםֻ ְ ,ד ִמית ל ֹֻ
אספסיינוסָ ,א ַמר ל ֹֻ
ישא  -שיש
או ִתיבָ ְֹך ְֻב ֵר ָ
רו ִמי  -ואמרו החשובים של רומי ,הממונים על מינוי המלכים ,לְ ֹ
ֲשיבֵ י ְ ֻד ֹ
ח ִ

למנותך להיות מלך תחתיו .באותה שעה ,הֲוָ ה סָ יֵים חַ ד ְמסָ אנֵי  -היה אספסיינוס נעול בנעלו האחת
בלבדְֻ ,בעָ א לִ ְמסָ יְ ימָ א לְ ַאח ֲִרינָ א  -רצה לנעול את הנעל השנייה ,ל ֹא עָ יֵל  -לא נכנסה רגלו לתוך הנעל.
ְֻבעָ א לְ ִמ ְשלְ פָ א לְ ִא ָיד ְֹך  -רצה לחלוץ את הנעל הראשונה ,שכבר היתה על רגלו ,ל ֹא נְ פַ ק  -לא הצליח
ֵיה רבן יוחנן בן
לחולצהָ .א ַמר אספסיינוס לרבן יוחנן בן זכאיַ ,מאי הַ אי  -מדוע אירע לי כןָ .אמַ ר ל ֹֻ
טובָ ה ָא ְתיָ א לְ ָֹך  -הסיבה לכך היא כיון ששמעת שמועה טובה ,שמינו
זכאי ,ל ֹא ִֻת ְצ ַטעֵ רְ ,שמוֻעָ ה ֹ
טובָ ה ֹ ְֻת ַד ֻ ֶשן ֹעָ צֶ ם' ,ולכן אינך
'שמוֻעָ ה ֹ ֹ
אותך למלך ,ולכן התרחבו עצמותיךֻ ִ ,ד ְכ ִתיב במשלי (טו ל) ְ
יה  -ומה היא התקנה
יכול לנעול את הנעל השניה ,ולא לחלוץ את הנעל הראשונהֶ .א ֻלָא ַמאי ֻ ַת ַ ֻקנְ ֻ ֵת ֹֻ
ֵיה  -יביאו אדם
ינ ֹֻ
ֵיתי ִאינִ ישֹ ְ ֻדלָא ְמיַ ְֻתבָ א ַ ֻד ְע ֻ ָת ְֹך ִמ ֻ
למצב זה ,המשיך רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו ,ל ֵ
שאין דעתך נוחה ממנוְ ,ולַ ֲחלֵיף ַק ֻ ָמ ְֹך  -ויעבור לפניך ,ועל ידי כך תתעצב ,ויחזרו עצמותיך למצבם
הראשוןֻ ִ ,ד ְכ ִתיב במשלי (יז כב) ְ'ורוֻחַֹ ֹנְ כֵ ָאה ֹ ְֻתיַ ֻ ֶבשֹ ֹ ָֻג ֶרם' .עָ בַ ד הָ ִכי  -עשה כן אספסיינוס ,עַ ֻיֵל -
והצליח להכניס את רגלו השניה לנעל.
יתֹֻו ֻ ֺכ ֻלֵי הַ אי  -כיון שאתם חכמים כל כך ,כפי שאני רואה עתה
ָאמַ ר ל ֹֻ
ֵיה אספסיינוס ,וֻמֵ ַאחַ ר ְ ֻדחַ ְכ ִמ ֻ
ֵיהֹ
שידעת מה לייעץ לי ,עַ ד הָ ִא ְֹֻ
ידנָ א ַא ֻ ַמאי ל ֹא אֲ ֵתיתֹֻו לְ גַ ֻ ַבאי  -מדוע לא באת אלי עד עתהָ .א ַמר ל ֻ
לָך  -וכי לא השבתי לך תשובה ,שהבריונים לא הניחו לנו לצאתָ .א ַמר
רבן יוחנן בן זכאיְ ,ולָא ָא ְמרֵֹי ְֹ

לָך הרי גם אני השבתי לך תשובה על כך ,שכשם שיש לשבור את החבית של
מי ָא ְמרֵֹי ְֹ
ֵיה ,אֲֹנָ א נַ ֻ ִֹ
ל ֹֻ
הדבש כדי להרוג את הנחש ,כך יש להחריב את ירושלים מפני הבריונים שבה.
ֵיה אספסיינוס לרבן יוחנן בן זכאי ,מֵ יזַל ַאזִ ילְ נָ א  -אי הולך לדרכי ,לרומי ,לקבל את המלכות,
ָאמַ ר ל ֹֻ
ינאי ִמ ִידי ְ ֻד ֶא ֻ ֵתן לְ ָֹך -
ש ַ ֻד ְרנָ א  -ואשלח אדם אחר להשלים את המלחמהֶ ,א ֻ ָלא ֻ ָבעֵ י ִמ ַֻ
וֶ אֱ ינָ שֹ ַאח ֲִרינָ א ְמ ַ
ֵיה רבן יוחנן בן זכאיֵ ֻ ,תן לִ י את העיר יַ ְבנֶה ,שלא תחריב אותה,
בַּ ֵּקש ממני דבר שאתן לךָ .א ַמר ל ֹֻ
ֻשילְ ֻ ָתא
וַ חֲכָ מֶ יהָֹ ,שלא תהרגם ,לפי שבאותה שעה היתה הסנהדרין וחכמי ישראל בעיר יבנהְ .ושו ִ

יאל  -הנח לשושלת משפחת רבן גמליאל נשיא ישראל ,שלא תהרגם ,כדי שלא תכלה
ְ ֻד ַר ֻ ָבן ַֻג ְמלִ ֵ
שולטנותם של בית דוד [כי גם לאחר שתמה המלכות מבית דוד ,היו הנשיאים ממשפחה זו],
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דוק  -ותן לי רופאים שירפאו את רבי צדוק ,לפי שהיה מתענה ארבעים
ֵיה לְ ַר ִֻבי צָֹ ֹ
ותא ְ ֻד ַמ ְֻסיָ ין ל ֹֻ
ְו ַא ְסוָ ָ
ֵיהֹ  -קרא עליו ֹ ַרב ֹיוסֵ ף,
שנה שלא ייחרב הבית ,והתקטנו מעיו ,ולא היה יכול לבלוע אוכלָ .ק ֵרי ֲעל ֻ
תם יְ סַ ֻ ֵכל',
חור ְו ַד ְע ֻ ָֹ
יתימָ א  -ויש אומרים שקרא עליו כן ַר ִֻבי עֲ ִקיבָ א ,את הפסוק 'מֵ ִשיב חֲכָ ִמים ָא ֹ
ְו ִא ֵ

ימנָ א  -היה לו
ש ְב ִקינְ הֹֻו ה ֲָדא זִ ְ
ֵיה לְ ַ
ימר ל ֹֻ
יבעֵ י לְ מֵ ַ
והטעם לכך ,שבמקום לבקש את הדברים הללוִ ,א ֻ ָ
לומר לאספסיינוס שיניח להם בפעם זו ,ויסיר את המצור מעל ירושלים .מבארת הגמרא את
סברתו של רבי יוחנן ,שלא ביקש כןְ ,והוֻא [-רבי יוחנן] סָ בַ רֻ ִ ,דלְ מָ א ֻ ֺכ ֻלֵי הַ אי לָא עָ בֵ יד  -שמא לדבר
מי לֹא הֲוֵ י  -ואפילו הצלה קטנה לא תהא ,ולכן
גדול כל כך לא יסכים אספסיינוסְ ,והַ ָֻצלָ ה ֻפו ְֻר ָתא נַ ֻ ִֹ
העדיף לבקש דברים אלו ,שקיבלם אספסיינוס ,ולא ביקש שיסיר את המצור מעל ירושלים.
דוק מַ אי ִהיא  -כיצד ריפאו אותם רופאים את רבי צדוק.
ֵיה לְ ַר ִֻבי ָצ ֹ
ותא ְ ֻד ַמ ְֻסיָֹין ל ֹֻ
מבררת הגמראַ ,א ְסוָ ָ
ארי  -ביום הראשון השקו אותו מים ששרו בהם סובין .לְ ָמחָ ר,
ומבארתֹ ,יו ָמא ַק ֻ ָמא ַא ְש ְקיו ֻֻהֹ ַמ ָ ֻיא ְדפָ ֵ

ימחָ א -
יפו ָֻקא  -מים ששרו בהם סובים גסים המעורבים בקמח .לְ ָמחָ רַ ,מ ָ ֻיא ְד ִק ְ
השקו אותו ַמ ָ ֻיא ְד ִס ֻ
יה ֻפו ְֻר ָתא ֻפו ְֻר ָתא  -עד שהתרווחו מעיו מעט מעט ,והבריא.
מים ששרו בהם קמח .עַ ד ְ ֻד ָרוַ וח מֵ יעֵ ֹֻ

שליחת טיטוס הרשע למלחמה על ירושלים
יה לְ ִטיטוֻס  -שלח את טיטוס בנו להמשיך את המצור על ירושלים,
ש ְ ֻד ֵר ֹֻ
ָאזַל  -הלך אספסיינוסַ ,
ירף
שחֵ ֵ
שעֶ ,
ועליו נאמר הפסוק בספר דברים (לב לז) ' ְו ָא ַמר ֵאי אֱ ל ֹהֵ ימוֹֹ צוֻר חָ סָ י ֻוֹ בוֹֹ' ,זֶה ִטיטוֻס הָ ָר ָ
שי הַ ֻ ֳק ָד ִשיםְ ,והִ ִֻציעַֹ סֵ פֶ ר ֻת ֹו ָרהְ ,ועָ בַ ר עָ לֶיהָֹ
שהָ ֻ ,תפַ שֹ ֹזונָ ה ְֻביָ דוְֹֹ ,ונִ ְכנַ ס לְ בֵ ית ָק ְד ֵ
ְוגִ ֵ ֻדף ֻ ְכלַ ֻ ֵפי מַ ְעלָה .מֶ ה עָ ָ

עֲ בֵ ָירהְ .ונָ ַטל סַ יִ ףְ ,וגָ ַדר  -דקר ֶאת הַ ֻ ָפרֹכֶ תְ ,ונַ עֲשָֹה נֵסְ ,והָ יָ ה ָ ֻדם ְמבַ ְצ ֻ ֵבץ ְו ֹיוצֵ א ,ו ְֻכסָ בוֻר היה טיטוס
יך ְֻבקֶ ֶרב
צו ְר ֶר ָֹ
שאֲ ג ֻוֹ ֹ
ש ֻנֶאֱ מַ ר בספר תהילים (עד ד) ' ָ
שהָ ַרג ֶאת עַ ְצמוֹֹ [-כינוי כבוד כלפי שמים]ֶ ,
אותוֹֹת' ,ולשון 'מועדיך' האמורה בפסוק זהו כינוי לבית המקדש ,שהוא מקום
תו ָתם ֹ
או ֹ
שמֹֻו ֹ
יך ָ
עֲד ָֹ
מו ֶ
ֹ

שהקדוש ברוך הוא מתוועד בו ,וחשבו שאותו 'אות' ,סימן ,של דם שיצא מהפרוכת ,הוא סימן לכך
שכביכול ניצחו את הקדוש ברוך הוא [והטעם שנעשה נס זה שבצבץ דם מהפרוכת ,להראות
אומֵ ר ,על זמן זה נאמר הפסוק בתהילים (פט ט)
שקשה היה לפני ה' חורבן בית המקדש]ַ .א ֻ ָבא חָ נָ ן ֹ
אותוֹֹ ָר ָשע ,ויש בידך
של ֹ
ש ַא ֻ ָתה ש ֹומֵ עַֹ נֵאוֻצֹֻו ְוגִ ֻדוֻפוֹֹ ֶ
שהֶ ,
מו ָֹך ח ֲִסין ְו ָק ֶ
ה'ִ ,מי ֻ ָכ ֹ
מו ָֹך ח ֲִסין יָ ֹֻ
' ִמי ֻ ָכ ֹ
להענישו ,וְֹאתה ש ֹו ֵתק ומניח לו לעשות כרצונוֻ ְ .דבֵ י ַר ִֻבי יִ ְשמָֹעֵ אל ֻ ַת ָֻנא  -בבית מדרשו של רבי
מוכָ ה ֻ ָבאֵ לִ ים ה'' ,ויש לדרוש זאת
ישמעאל שנו ,שעל זמן זה נאמר הפסוק (שמות טו יא) ' ִמי ֻ ָכ ֹ
מוכָ ה ֻ ָב ִא ְֻל ִמים ,שכביכול שותק ה' ומניח לרשעים לעשות כרצונם.
כאילו נאמר ִמי ֻ ָכ ֹ
עֲשאוֹֹ ְֻכ ִמין ַֻג ְרגֻ ו ַֻתנִ י  -כמו שק גדול,
שה טיטוס לאחר שנכנס לבית המקדש ,נָ ַטל ֶאת הַ ֻ ָפרֹכֶ ת ,וַ ָ
מֶ ה עָ ָ
הו ִשיבָ ן ִֻב ְספִ ינָ ה לֵיל ְֵֹך לְ ִה ְש ֻ ַת ֻ ֵבחַֹ ְֻב ִעירוֶֹֹ ,ש ֻנֶאֱ מַ ר בקהלת
ש ֻ ַב ֻ ִמ ְק ָ ֻדשְֹ ,ו ִה ִ ֻניחָ ן ֻ ָבהֶ ןְ ,ו ֹ
ְוהֵ ִביא את ֻ ָכל ה ֻ ֵכלִ ים ֶ
יק ֵרי
שר ֻ ֵכן עָ שֹֻו'ַ ,אל ִֻת ְ
דושֹ יְ הַ ְֻלכֹֻו ְויִ ְש ֻ ַת ֻ ְכח ֻוֹ ֻ ָב ִעיר אֲ ֶ
קום ָק ֹ
ש ִעים ְקבו ִֻרים וֻבָ אֹֻו ֹֻו ִמ ֻ ָמ ֹ
יתי ְר ָ
(ח י) 'ו ְֻבכֵ ן ָר ִא ִ

 יש לדרוש את הפסוק כאילו לא נאמר ' ְקבו ִֻרים' ֶא ֻלָא ' ְקבו ִֻצים' ,וזהו רמז לכך שטיטוס קיבץ אתיכא
בחֹֻו' ,והיינו שהלך להשתבח בעירוִ .א ֻ ָ
יק ֵרי ' ְויִ ְש ֻ ַת ֻ ְכחֹֻו' ֶא ֻלָא ' ְויִ ְש ֻ ַת ְֹֻ
כל כלי המקדש ,וכן ַאל ִֻת ְ

© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.

8

סוגיות

מסכת גיטין ,פרק חמישי

החורבן

ְ ֻד ָא ְמ ֵרי  -ויש אומרים בדרשת פסוק זה ,שיש לקרוא ' ְקבו ִֻרים' מַ ֻ ָמשֹ ,כפשטות לשון הפסוק ,והרמז
ילֵי ְד ִמ ֻ ַט ְמ ָרן  -שאפילו דברים המוטמנים ומוסתרים מהכל ,והיינו ממונם של ישראל
בזהֻ ַ ,דאֲ ִפילֹֻו ִמ ֻ
הון  -התגלו להם באותה שעה.
יג ְֹֻליָ יא לְ ֹ
שהוסתר מפניהםִ ,א ַֻ

עונשו של טיטוס בעולם הזה
טו ְבעוָֹֹ ,אמַ ר טיטוס,
ש ֻ ַב ָ ֻים לְ ֹ
כשהיה טיטוס בספינה בדרכו לרומי ,עָ ַמד עָ לָיו נַ ְחש ֹול  -רוח סערה ֶ
עֹה ִט ְֻבעוֹֹ ְֻב ַמיִ ם  -במי ים סוףָ ֻ ,בא
של ֵאלֻ ֻוֹ ֵאין ְֻגבו ָֻרתוֹֹ אֶ ֻלָא ְֻב ַמיִ םָ ֻ ,בא ֻ ַפ ְר ֹ
שאֱ ל ֹהֵ יהֶ ם ֶ
ֻ ִכ ְמדֹֻו ֻ ֶמה אֲ נִ י ֶ
שה
טו ְבעֵ נִ י ְֻב ַמיִ םִ ,אם גִ ֻב ֹור הוֻא ,יַ ֲעלֶה לַ ַ ֻי ֻ ָב ָ
עומֵ ד עָ לַי לְ ֹ
יס ָרא ִט ְֻבעוֹֹ ְֻב ַמיִ ם  -בנחל קישוןַ ,אף הוֻא ֹ
ִס ְ
שעְֻ ,ב ִר ֻיָה
שו הָ ָר ָ
של עֵ ָ
בן ְֻבנוֹֹ ֶ
שעֶֹֻ ,
שע ֻ ֶבן ָר ָ
קול מהשמים ְו ָא ְמ ָרה לוָֹֹ ,ר ָ
שה ִע ֻ ִמי ִמלְ חָ מָ ה .יָ ְצ ָתה ֻ ַבת ֹ
ְויַ עֲ ֶ

יַתוֻשֹ ְש ָמ ֹֻה ,ומבארת הגמרא ַא ֻ ַמאי ָק ֵרי לָה  -מדוע קרויה היא ' ְֻב ִר ָ ֻיה ַק ֻלָה' ,כיון
ַק ֻ ָלה יֵשֹ לִ י ְֻב ֹ
עולָ ִמיְ ,ו ֻ
שה
ֻמ ֻ ְפ ָקנָ א לֵית ל ָֻהֹ  -אך אינה מפרישה פסולת מגופה ,עֲ לֵה לַ ַ ֻי ֻ ָב ָ
ָה  -יש לה פה לאכול ,ו ַ
ְ ֻד ַמעֲ לָנָ א ִאית ל ֹֻ
מוחוֹֹ
שהָ ֻ ,בא יַ ֻתוֻשֹ ְונִ ְכנַ ס ְֻבחָ ְטמוֹֹ ,ומשם נכנס למוחוְ ,ונִ ֵֻקר ְֻב ֹ
עֲשה ִע ֻ ָמ ֻהֹ ִמלְ חָ מָ ה .עָ לָה טיטוס לַ ַ ֻי ֻ ָב ָ
ְו ַת ֶ
ש ַמע
שנִ יםֹ .יומָ א חַ ד הֲוָ ה ָקא ֲחלֵיף ַא ֻ ָבבָ א ְ ֻדבֵ י נַ ְפחָ א  -יום אחד עבר טיטוס ליד פתח של נַּפָּ חָֹ ,
שבַ ע ָ
ֶ
יכא
יש ִֻתיק  -והשתתק מניקורוָ .אמַ ר טיטוסִ ,א ֻ ָ
ָקל ַא ְרז ְַפ ֻ ָתא  -שמע היתוש את קול דפיקת הפטישִ ,א ְ

יה  -כל יום הביאו
ֻ ַת ַ ֻקנְ ֻ ָתא  -אם כן יש לי תקנה ורפואה ,וכך עשהָ ֻ ,כל ֹיומָ א ַמיְ יתֹֻו נַ ְפחָ א ו ָֻמחֹֻו ַק ֻ ֵמ ֹֻ
ֵיהֹ
נפח לפני טיטוס ,והיה דופק בפטישו לפניו כדי להשתיק את היתוש שבמוחו ,לְֹנפח נָ ְכ ִרי ,יָ הֵ יב ל ֻ
ֵיה,
ַא ְר ֻ ַבע ז ֻוזֵי  -היה נותן ארבעה זוזים בשכרו ,אבל לְֹנפח יִ ְש ָראֵ ל לא היה נותן כלום ,אלא ָאמַ ר ל ֹֻ
יך ְ ֻד ָקא חָ זֵית ְֻבסָ נְ ָא ְֹך  -די לך בכך שאתה רואה את היסורים שיש לשונאך ,ועל עצמו אמר כן.
יס ְתיָ ְֹ
ִמ ֻ ָ
לָתין ֹיו ִמין עֲ בָ ד הָ ִכי  -במשך שלשים יום הועיל לו הדבר להשתיק את היתוש ,אך ִמ ֻ ָכאן וָ ֵא ְ
ילָךֹ
עַ ד ְֻת ִ

 לאחר שלשים יוםֵ ֻ ,כיוָ ן ְ ֻד ָדשֹ ָ ֻדשֹ  -מאחר וכבר הורגל היתוש לשמוע את קול הדפיקות ,הורגל,ולא הפסיק לנקר במוחו של טיטוס.
ש ֻ ֵמת טיטוס ֻ ָפ ְצע ֻוֹ
רו ִמי ,ו ְֻכ ֶ
דולֵי ֹ
יתי ֻ ֵבין ְֻג ֹ
ֻ ַתנְ יָ א  -שנינו בברייתאָ ,א ַמר ַר ִֻבי ֻ ִפנְ חָ ס ֻ ֶבן עֵ רוֻבָ א ,אֲ נִ י הָ יִ ִ

יתא ֻ ַת ָֻנא -
רורִ ,מ ְש ַקל ְשנֵי ְסלָ ִעיםְֻ .במַ ְתנִ ָ
מוחוֹֹ ,וֻמָ ְצאֹֻו ֻבוֹֹ את אותו יתוש שהיה גודלו ֻ ְכ ִצ ֻפ ֹור ְ ֻד ֹ
ֶאת ֹ
יט ִריןָ .אמַ ר ַא ֻ ַב ֻיֵי ,נַ ְק ִטינָ ן -
שנָ הִ ,מ ְש ַקל ְשנֵי לִ ְ
גוזָל ֻ ֶבן ָ
בברייתא אחרת שנינו ,היה גודלו של היתוש ֻ ְכ ֹ
של ֻ ַב ְרזֶל.
ֹשתְ ,ו ִצ ֻ ָפ ְרנָ יו היו חזקות כ ֶ
של נְ ח ֶ
כך מקובל בידינוִ ֻ ,פיו של היתוש היה חזק כ ֶ

ֻה לְ הַ הוֻא ַֻג ְב ָרא -
יקלְ יו ֹֻ
ֻ ִכי הֲוָ ה ָקא ָמיֵית  -בשעה שעמד טיטוס למותָ ,א ַמר לְ הֹֻו  -אמר לעבדיו ,לִ ְ
יה ַא ֻ ַשב יַ ֻ ֵמי  -ויפזרו את אפרו על פני שבעה ימים,
יטמֵ ֹֻ
שישרפו את גופו לאחר מותוְ ,ולִ בַ ַ ֻד ֵרי לְ ִק ְ
יה ְֻב ִדינָ א  -כדי שאלוקי היהודים לא ימצאנו ולא יעמידנו לדין.
לו ְקמֵ ֹֻ
ה אֱ לָהָ א ִ ֻדיהו ָֻד ֵאי ְו ֹ
ַש ֻ ַכחֵֹי ֹֻ
ְ ֻדל ֹא ל ְ

עונשו של טיטוס לעולם הבא
יה  -בן
לונִ יקוֻסַ ֻ ,בר אֲ חָ ֵת ֹֻ
אונְ ְקלוֻס ֻ ַבר ְק ֹ
מביאה הגמרא מעשה בענין עונשו של טיטוס בעולם הבאֹ :
יגי ֹֻו ֵרי  -רצה אונקלוס להתגייר ,והיה זה לאחר מיתתו של טיטוסָ ,אזַל
אחותו ְ ֻד ִטיטוֻס הֲוָ הָ ֻ ,בעֵ י לְ ִא ַֻ
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ֵיהֹ  -שאל אונקלוס את טיטוס ,מַ אן
יה לְ ִטיטוֻס ִֻבנְ גִ ָ
ַא ְס ֵק ֹֻ
ידא  -הלך והעלה את טיטוס באובָ ,א ַמר ל ֻ

ֵיה טיטוס ,יִ ְש ָראֵ ל .המשיך אונקלוס
ֲשיב ְֻבהַ הוֻא עָ לְ מָ א  -מי האומה החשובה בעולם האמתָ .אמַ ר ל ֹֻ
ח ִ
ֵיה  -השיב לו
יד ֻב ֹו ֵקי ְֻבהֹֻו  -האם כדאי לי להידבק באומה זו ,כלומר ,להתגיירָ .אמַֹר ל ֹֻ
ושאלוַ ,מהֹֻו לְ ִא ַ ֻ
ישין ְול ֹא ָמצֵ ית לְ ַקי ֹֻו ִמינְ ה ֻוֹ  -יש להם מצוות רבות ,ולא תצליח לקיימם ,לכן ,זִ יל
ילַיְ יהֹֻו נְ ִפ ִ
טיטוסִ ,מ ֻ

ישא  -ועל ידי זה תהיה חשוב,
יג ֵרי ְֻבהֹֻו ְֻבהַ הוֻא עָ לְ מָ א  -לך ותילחם בהם בעולם הזה ,וַ הֲוֵ ית ֵר ָ
ִא ְֻ
גו' ,ודרשו חכמים מלשון זו ,ש ֻ ָכל הַ ֻ ֵמיצֵ ר לְ יִ ְש ָר ֵאל,
ִ ֻד ְכ ִתיב במגילת איכה (א ה) 'הָ י ֻוֹ צָ ֶריהָֹ לְ רֹאשֹ' ְו ֹ

ֵיה ְ ֻדהַ הוֻא ַֻג ְב ָרא ְֻבמַ אי  -כיצד מענישים אותך
ֵיה  -המשיך אונקלוס ושאלוֻ ִ ,דינ ֹֻ
נַ עֲ שָֹה רֹאשָֹ .אמַ ר ל ֹֻ
יה  -דנים אותו באותו דין שפסק על
ש ֹֻ
ֵיה  -השיב לו טיטוסְֻ ,ב ַמאי ְ ֻדפָ ִסיק ַאַֹֻנ ְפ ֵ
בעולם הבאָ .אמַ ר ל ֹֻ
יהֹ  -בכל יום אוספים את אפרו ,ומחיים אותוְ ,ו ַד ְֻיינֵי
ֵיה לְ ִק ְ
שי ל ֹֻ
עצמו קודם מותוָ ֻ ,כל ֹיו ָמא ְמכַ ְ ֻנ ֵֹ
יטמֵ ֻ

ֵיה  -ושורפים אותו ,ו ְֻמבַ ְ ֻדרֹֻו ַא ֻ ַשב יַ ֻ ֵמי  -ומפזרים את אפרו על
ֵיה  -ודנים אותו על מעשיוְ ,ו ָקלֹֻו ל ֹֻ
ל ֹֻ
פני שבעה ימים.
יה לְ ִבלְ עָ ם ִֻבנְ גִ ָידא  -הלך אונקלוס והעלה באוב
ממשיכה הגמרא במעשה זה של אונקלוסָ :אזַל ַא ְס ֵק ֹֻ
ֵיה אונקלוס ,מַ אן ח ֲִשיב ְֻבהַ הוֻא עָ לְ ָמא  -מי האומה החשובה בעולם האמת.
את בלעם הרשעָ ,אמַ ר ל ֹֻ
יד ֻב ֹו ֵקי ְֻבה ֻוֹ  -האם כדאי לי להידבק בהם ולהתגיירָ .אמַ ר
ָאמַ ר ל ֹֻ
ֵיה ,יִ ְש ָר ֵאל .שאלו אונקלוסַ ,מהֹֻו לְ ִא ַ ֻ
ֵיהֹ ְ ֻדהַ הוֻא ַֻג ְב ָרא
טובָ ָתם ֻ ָכל הַ ָ ֻי ִמיםָ .אמַ ר ל ֹֻ
לומָ ם ְו ֹ
ֵיה בלעם ,ל ֹא ִֻת ְדרֹשֹ ְש ֹ
ל ֹֻ
ֵיה אונקלוס לבלעםֻ ִ ,דינ ֻ

רו ַתחַ ת ,מידה כנגד
ֵיה בלעםְֻ ,ב ִש ְכבַֹת ז ֶַרע ֹ
ְֻבמַ אי  -באיזה עונש מענישים אותו בעולם הבאָ .א ַמר ל ֹֻ
מידה ,כיון שהוא יעץ לבלק להכשיל את עם ישראל בבנות מואב.
פו ְשעֵ י יִ ְש ָראֵ ל  -הלך אונקלוס והעלה באוב את ישו הנוצרי ,שהיה ישראל
ידא לְ ֹ
יה ִֻבנְ גִ ָ
ָאזַל ַא ְס ֵק ֹֻ
ֵיה,
ֲשיב ְֻבהַ הוֻא עָ לְ ָמא  -מי האומה החשובה בעולם האמתָ ,א ַמר ל ֹֻ
ֵיהֹ אונקלוס ,מַ אן ח ִ
מומרָ ,א ַמר ל ֻ
טובָ ָתם
ֵיהֹ ,
יד ֻב ֹו ֵקי ְֻבה ֻוֹ  -האם כדאי להידבק בהם ולהתגיירָ ,א ַמר ל ֹֻ
יִ ְש ָראֵ ל .שאלו אונקלוס ,מַ הֹֻו לְ ִא ַ ֻ
נוגֵעַֹ ְֻבבָ בַ ת עֵ ינוֹֹ כביכול של הקדוש ברוך הואָ .א ַמר
רושָֹ ,רעָ ָתם ל ֹא ִֻת ְדרֹשָֹ ֻ ,כל הַ נֻ ֹוגֵ עַֹ ֻ ָבהֶ ןְ ֻ ,כ ִאילֻ ֻוֹ ֹ
ְ ֻד ֹ
ֵיה,
ֵיהֹ ְ ֻדהַ הוֻא ַֻג ְב ָרא ְֻב ַמאי  -באיזה עונש מענישים אותו בעולם הבאָ .אמַ ר ל ֹֻ
ל ֹֻ
ֵיה אונקלוסֻ ִ ,דינ ֻ
רו ַתחַ ת.
צו ָאה ֹ
יד ֹון ְֻב ֹ
צו ָאה ֹ
ְֻב ֹ
רו ַתחַ ת .והטעם לכךֻ ְ ,ד ָאמַ ר מַ רָ ֻ ,כל הַ ֻ ַמלְ ִעיג עַ ל ִ ֻד ְב ֵרי חֲכָ ִמים ,נִ ֻ
עו ְב ֵדי
עולָ ם ֹ ֹ
יאי אֺ ֻמ ֹות הָ ֹ
אומרת הגמראָ ֻ ,תא ֲחֵֹזי  -בא וראה ַמה ההפרש שיש ֻ ֵבין ֻפ ֹו ְשעֵ י יִ ְש ָר ֵאל לִ נְ ִב ֵ

בו ָדה ז ָָרה ,שאפילו הפושעים שבישראל טובים הם מהמשובחים שבין הגויים ,שהרי בלעם ,שהיה
עֲ ֹ
נביא ,אמר לאונקלוס לא לדרוש את שלומם וטובתם של ישראל ,ואילו ישו הנוצרי ,שהיה ישראל
מומר ,אמר לאונקלוס לדרוש את טובתם של ישראל.
הגמרא חוזרת עתה לעניני חורבן ירושלים וגלות ישראלַ ֻ :תנְ יָ א  -שנינו בברייתאָ ,אמַ ר ַר ִֻבי ֶאלְ עָ זָר,
ֻך ֹהוֻא ֶאת ֻ ַבר ַק ְמצָ אְ ,והֶֹח ֱִריב ֶאת ֻ ֵביתוֹֹ,
דושֹ ֹ ֻ ָברו ְֹ
שה ֲֵרי ִס ַ ֻיע הַ ָ ֻק ֹ
ֻשהֶ ,
של ֻבו ָ
ה ֶ
דול ֻכֹחָ ֹֻ
ֻבֹא ו ְֻר ֵאה ֻ ַכ ֻ ָמה ָֹֻג ֹ

ְו ָש ַרף ֶאת הֵ יכָ לוֹֹ ,מחמת הבושה שביישוהו באותה סעודה.
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מעשה בתרנגול ובתרנגולת ,שמחמת כן נחרבה מדינת 'הר המלך' בארץ ישראל
נאמר לעיל ,אַֹ ֻ ַת ְרנְ ֹגולָא ְו ַא ֻ ַת ְרנְ ֹגולְ ֻ ָתא ח ֲֵריב טוֻר מַ לְ ֻ ָכא  -מחמת מעשה בתרנגול ותרנגולת נחרבה
המדינה 'טור מלכא' [-הר המלך] שבארץ ישראל ,ומבארת הגמרא את פרטי המעשהֻ ַ ,דהֲווֹֹ נְ ִהיגֵֹי -
שכך היה מנהגם של בני אותו מקוםִֻ ,כי הֲווֹֹ ַמפְֹקֵֹי חַ ְתנָ א ְוכַ ְֻל ָתא  -כשהיו מוציאים חתן וכלה
מביתם אל בית החתונהַ ,מ ְפ ֵקי ַק ֻ ַמיְ יהֹֻו ֻ ַת ְרנְ ֹגולָ א ְו ַת ְרנְ ֹגולְ ֻ ָתא  -היו מוציאים לפניהם תרנגול
ותרנגולת ,לסימן טובְֻ ,כ ֹלומַ רְ ֻ ,פרֹֻו ו ְֻרבֹֻו ְֻכ ַת ְרנְ ֹגולִ יםֹ .יומָ א חַ ד  -יום אחד ,בשעה שהוציאו חתן
רו ָמ ֵאי  -היו עוברים שם פלוגה של
חלֵיף גֻ וֻנְ ָ ֻדא ְ ֻד ֹ
וכלה ,והוציאו לפניהם תרנגול ותרנגולת ,הֲוָ ה ָקא ֲ
יניְ יהֹֻו  -נטלו החיילים את התרנגול והתרנגולת מהיהודים .נָ ְפלֹֻו עֲלַיְ ה ֻוֹ
ש ְקלִ ינְ הֹֻו ִמ ַֻ
חיילים רומאייםַ ,
ֵיהֹ  -באו ואמרו לו לְ ֵקיסָ ר,
 התנפלו עליהם בני המדינה היהודייםְ ,מ ֹחונְ הֹֻו  -והכוםָ .אתֹֻו ָא ְמרֹֻו ל ֻ
ָמ ְרדֹֻו ֻ ָב ְֹך יְ הו ָֻד ֵאי  -מרדו בך היהודים ,שהרי הכו את חייליך .אֲ ָתא עֲלַיְ הֹֻו  -בא הקיסר אל טור מלכא,

רומָ א ,שהיה כוחו גדול
להלחם בהם .הֲוָ ה ְֻבהֹֻו הַ הוֻא  -היה בין היהודים שבמקום אחד ששמו ֻ ַבר ָד ֹ
ֵיהֹ
ביותרֻ ַ ,דהֲוָ ה קָֹ ִפיץ מִֹילָא  -שהיה קופץ למרחק מילְ ,ו ָק ִטיל ְֻבהֹֻו  -והורג בחיילים הרומאייםַ .
ש ְקל ֻ

או ְתבֵ י ֹֻה ַא ַא ְרעָ א  -נטל הקיסר של רומי את כתרו והניחו על הארץ ,דרך הכנעה לפני
אגֵיה ְו ֹ
ֹֻ
ֵקיסָ ר לְ ָת
יהֹ
ֵיה ְ ֻדעָ לְ ָמא ֻכ ֻול ֹֻ
יב ֹונ ֹֻ
ה'ָ ,אמַ רִ ,ר ֻ
ֵיה  -רבון כל העולםִ ,אי נִ יחָ א לְ ָֹך  -אם טוב הדבר בעיניך ,ל ֹא ִֻת ְמ ְס ֵר ֻ

יה ְ ֻדחַ ד ַֻגבְֹ ָרא  -לא תמסור אותי ואת מלכותי בידיו של אדם
יד ֹֻ
יה ִֻב ֵ
יה וֻלְ ַמלְ כו ֵֻת ֹֻ
יד ֹֻ
לְ הַ הוֻא ַֻג ְב ָרא לְ ִד ֵ
רו ָמא  -הכשילו פיו של בר דרומאְ ,ו ָאמַ ר לפני הקדוש
יה לְ בַ ר ָד ֹ
ֵיה ֻפוֻמֵ ֹֻ
אחד ,שהוא בר דרומאַ .א ְכ ְשל ֹֻ
או ֵתינֹֻו' ,כלומר ,אין אנו צריכים לעזרתך.
ברוך הוא ' ֲהל ֹא ַא ֻ ָתה אֱ ל ִֹהים זְנַ ְח ֻ ָתנֹֻוְ ,ול ֹא ֻ ֵתצֵ א אֱ ל ִֹהים ְֻב ִצ ְב ֹ
מי ָאמַ ר הָ ִכי  -גם דוד המלך אמר לשון
מקשה הגמרא ,הרי זהו פסוק בתהילים (ס יב) ,ואם כן ָ ֻד ִוד נַ ֻ ִֹ
מוהֵ י ָקא ַמ ְת ַמ ֹֻה  -אמר כן לה' בלשון
זו ,ומה החילוק ביניהם .מתרצת הגמראֻ ָ ,ד ִוד המלךַ ,א ְת ֹ
תמיהה ,וכי לא תצא לעזור לנו במלחמה ,ואילו בר דרומא אמר כן בלשון רגילה ,כאילו אינו צריך
יהֹ
קונָ א ַ
את עזרת ה' .ולכן נענש בר דרומא על דבריו ,עַ ל  -נכנס לְ בֵ ית הַ ֻ ִכ ֻ ֵסא ,אֲ ָתא ְ ֻד ָר ֹ
ש ְמטֵ ֻ
יסא
ית ְר ִחישֹ לִ י נִ ֻ ָ
הו ִאיל ְו ִא ְ
יהֹ  -ונפטר מן העולםָ .אמַ ר הקיסרֹ ,
יה  -בא נחש והכישוְ ,ונָ ח נַ ְפ ֵ
ש ֹֻ
לְ כַ ְרכַ ֵ
ש ֻ

יש ְֻב ִקינְ הֹֻו  -בפעם זאת אעזוב אותם ולא
ימנָ א ִא ְ
 כיון שאירע לי נס זה ,שמת בר דרומא ,הָ א זִ ְאלחם בהםַ .ש ְב ִקינְ הֹֻו ְו ָאזַל  -עזבם הקיסר והלך לדרכוִ .איזְ ַ ֻדקֻ וֻר  -ישבו היהודים לשמוח על כך
ֻש ֻ ַפנְ ָקא ְֻב ִרחוֻק
לונְֹיָֹא ְדגו ְ
בי ֹ
ית ֲחזֵי ִֹֻ
שתֹֻוְ ,ו ַא ְדלִ יק ֻוֹ ְש ְ ָרגֵי  -והדליקו נרות רבים כל כך ,עַ ד ְ ֻד ִא ְ
ְו ָא ְכלֹֻו ְו ָ

ִמילָא  -עד שבמרחק מיל מהמדינה היה ניתן לראות את הצורה שבטבעת ,לאור אותם נרות,
ובמקום להודות לה' שהצילם ,בטחו על גבורתם ,וכאילו לא יכל הקיסר להלחם בהם מחמת
יח ָדא ָקא חָֹדֹֻו ִֻבי יְ הו ָֻד ֵאי  -שמחים מחמתי היהודים ,שאומרים שלא יכולתי
גבורתםָ .א ַמר הקיסרִ ,מ ְ
לנצחם ,ה ֲַדר אֲ ָתא עֲלַיְ הֹֻו  -חזר ובא להלחם בהם שוב.
ָאמַ ר ֹ ַרב ַא ִֻסיְֻ ,תלָת מֵ ָאה ַאלְ פֵ י ְשלִ יפֵ י סַ ְֻיפָ א  -שלש מאות אלף חיילים שולפי חרב עַ ְֻייל ֻוֹ  -באו לְ טוֻר

ותא  -והרגו בהם במשך שלשה ימים ושלשה לילות ,וכיון
לָתא לֵילְ וָ ָ
לָתא ֹיומֵ י ו ְֻת ָ
ה ְֻת ָ
ַמלְ ֻ ָכא ,ו ְֻק ָטלֹֻו ֻ ָב ֹֻ
שהיתה המדינה גדולה כל כך ,באותה שעה שהיו האויבים הורגים בצד אחד של המדינה ,ו ְֻבהַ ְךֹ
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
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ִֻגיסָ א הִ לֻ ֻולֵי ְו ִחנְ ֻגֵי  -בצד השני עדיין היו חוגגים ושמחיםְ ,ולֹא הֲווֹֹ יָ ְדעֵ י הַֹ ֻנֵי ְֻבהַ ֻנֵי  -ולא ידעו ולא
הכירו שבצד האחר של המדינה הורגים בהם האויבים.
אות יַ עֲ קֹב'ִֻ ,כי אֲ ָתא  -כאשר בא ַר ִֻבין מארץ
'ב ֻלַע ה' ְול ֹא חָ ַמל ֶאת ֻ ָכל נְ ֹ
נאמר במגילת איכה (ב ב) ִֻ
שהָ יֹֻו לוֹֹ לְ יַ ַֻנאי הַ ֻ ֶמל ְֶךֹ
רות ֶ
ישראל לבבלָ ,א ַמר בשם ַר ִֻבי ֹיוחָ נָ ןֵ ,אלֻ ֹֻו ִש ֻ ִשים ִר ֻב ֹוא  -שש מאות אלף עֲיָ ֹ
ֶךְ ,וכָ ל
ֶך ְֻבהַ ר הַ ֻ ֶמל ְֹ
יַנאי הַ ֻ ֶמל ְֹ
רות הָ יֹֻו לוֹֹ לְ ַֻ
ֶךֻ ְ ,ד ָא ַמר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,א ַמר ַרב ַא ִֻסיִ ,ש ֻ ִשים ִר ֻב ֹוא עֲיָ ֹ
ְֻבהַ ר הַ ֻ ֶמל ְֹ
שהָ י ֻוֹ
של ֹשֹ עיירותֶ ,
ַאחַ ת ְו ַאחַ ת מאותן עיירות הָ יֹֻו ֻ ָב ֻהֹ ֻ ְכ ֹיו ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם  -שש מאות אלף איש ,חוֻץ ִמ ֻ ָ

ֻ ָבהֶ ן ִֻכפְ לַיִ ם ְֻכ ֹיו ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם ,ו ֵאלֻ ֹֻו הֵ ןְֻ ,כפַ ר ִֻבישְֹֻ ,כפַ ר ִשיחֲלַיִ יםְֻ ,כפַ ר ְ ֻדכַ ְריָ א .והטעם שהם מכונים
יתא לְ אֹֻו ְש ֻ ִפיזָא  -לא היו
בשמות אלוְ ֻ ' ,כפַ ר ִֻבישֹ' ,והיינו 'כפר רע' ,נקרא כך כיון ְ ֻדל ֹא יְ הָ בֵ י ֻ ֵב ָ
מכניסים אורחים לבתיהםְֻ ' .כפַ ר ִשיחֲלַיִ ים'ֶ ,שהָ יְ ָתה ֻ ַפ ְרנָ סָ ָתן ִמן ַשחֲלַיִ ים ,והיינו מין מאכל ששמו כן.
דות זְכָ ִרים
שהָ י ֻוֹ נְ ש ֹו ֵתיהֶ ן ֹיולְ ֹ
' ֻ ְכפַ ר ְ ֻדכַ ְריָ א' ' -כפר הזכרים' ,והטעם שנקרא כךָ ,א ַמר ַר ִֻבי ֹיוחָ נָ ןֶ ,

קות מללדת.
ֻפו ְס ֹ
ֲרונָ ה ,ו ֹ
דות נְ קֵ בָ ה ֻ ָב ַאח ֹ
ְֻת ִח ָֹֻלהְ ,ו ֹיולְ ֹ
יתין
ָאמַ ר ע ֻולָא ,לְ ִד ִידי ֲחֵֹזי לִ י הַ הוֻא ַא ְת ָרא  -אני ראיתי את אותו מקום ששמו טור מלכא ,וַ אֲ פִ לֻ ֻוֹ ִש ִֻ

ותא ָקנֵי לֹא ַמחֲזִ יק  -וכיום אין בו מקום אפילו לששים ריבוא קנים ,וכל שכן שאין בו מקום
יבוָ ָ
ִר ְֻ
לששים ריבוא עיירות ,וכמו הטעם שיבואר להלן.
דו ִקי לְ ַר ִֻבי חֲנִ ינָ א  -אמר צדוקי אחד לרבי חנינאַ ,שקֻ ֹו ֵרי ְמ ַש ְ ֻק ִריתֹֻו  -משקרים אתם
ֵיה הַ הוֻא ְצ ֹ
ָאמַ ר ל ֹֻ
בכך שאתם אומרים שהיו כל כך הרבה עיירות ובני אדם בטור מלכא ,שהרי אין המקום גדול כל
ֵיה  -השיב לו רבי חנינאֶ ' ,א ֶרץ ְצ ִבי' ְֻכ ִתיב ֻ ָב ֹֻה  -נאמר לגבי ארץ ישראל (דניאל יא מא),
כךָ .אמַ ר ל ֹֻ
עורוֹֹ ַמחֲזִ יק ֶאת ְֻב ָשרוֹֹ ,כיון שהוא
ַמה ְֻצ ִבי זֶה ,לאחר ששוחטים אותו ופושטים את עורו ֵאין ֹ
שישראל י ֹֻו ְש ִבין עָ לֶיהַָֹ ,ר ְווחָ א  -מרווחת היא ,ויש בה מקום לכל
מתכווץַ ,אף ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאלִֻ ,בזְ ַמן ֶֹ
יושביה ,וֻבִֹ ְֻז ַמן ֶש ֵאין ישראל ֹיו ְש ִבין עָ לֶיהַָֹֻ ,ג ְמ ָ ֻדא  -הרי היא מתגמדת ומתקטנת.

חומרת העוון של מי שאינו מתאבל על חורבן ירושלים
בר ִח ָ ֻייא ,הֲווֹֹ יָ ְתבֵ י ַֻג ֻ ֵבי ה ֲָד ֵדי  -היו שלשתם
ַרב ִמנְ יו ִֻמי ֻ ַבר חִ לְ ִק ָ ֻיהְ ,ו ַרב חִ לְ ִק ָ ֻיה ֻ ַבר טו ְֻביָ הְ ,ו ַרב הוֻנָ א ֻ ַֹ
יל ָתא  -אם יש מי ששמע איזה ענין של צידקות
ֵיה ִמ ְֻ
יכא ִ ֻד ְש ִמיעַֹ ל ֹֻ
יושבים יחדָ ,א ְמרֵֹי  -אמרוִ ,אי ִא ֻ ָ
יניְ יהֹֻו  -פתח אחד מהם
של ִמ ְצ ַריִ ם ,לֵימָ א  -יאמר מה ששמעָ ֻ .פ ַתח חַ ד ִמ ַֻ
והנהגה טובה ִמ ֻ ְכפַ ר ְסכַ נְ יָ א ֶ
ש ִ ֻנ ְש ֻב ֻוֹ יחד לְ בֵ ין
עֲשה ְֻב ָארוֻס וַ אֲ רוֻסָ תוֹֹ שבאו מאותה העיר ,שהתארסו אך עדיין לא נישאוֶ ,
ְו ָאמַ רַ ,מ ֶ
עו ְב ֵדי ֻכ ֹוכָ ִביםְ ,ו ִה ֻ ִשיאוֻם הגויים זֶה לָ זֶהָ ,א ְמ ָרה לוֹֹ הארוסה לארוסְֻ ,בבַ ָֻק ָשה ִמ ֻ ְמ ָֹך ַאל ִֻת ַֻגע ִֻבי ,כיון
הָ ֹ

ֶש ֵאין לִֹי ְֻכתו ֻ ָֻבה ִמ ֻ ְמ ָֹך ,ואמרו חכמים שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא
ש ֻ ִפ ְט ֻ ֵפט ְֻביִ ְצרוֹֹ
ש ֻ ֵמת אותו ארוס ָא ְמ ָרה לָ הֶ ן ארוסתוִ ,ס ְפד ֻוֹ לָ זֶהֶ ,
מותוֹֹ ,ו ְֻכ ֶ
כתובהְ ,ול ֹא נָ גַ ע ֻ ָב ֻהֹ עַ ד ֹיום ֹ

עֲתא  -שהרי אצל יוסף היה הנסיון של אשת
ש ָ
ֹיו ֵתר ִמי ֹֻוסֵ ף הצדיקֻ ְ ,ד ִאילֻ ֹֻו ְֻב ֹיוסֵ ף ל ֹא הֲוָ ה ֶא ֻלָא ח ֲָדא ַ
אדונו רק שעה אחתְ ,והַ אי ֻ ָכל ֹיומָ א ְו ֹיומָ א  -ואדם זה היה עימי בכל יום ויום ,ועמד בנסיוןְ .ו ִאילֻ ֻוֹ
ֹיוסֵ ף ,לָאו ֻ ַבח ֲָדא ִמ ֻ ָטה  -לא היה עם אשת אדונו במיטה אחתְ ,והַ אי  -וארוס זה היה עימי ֻ ַבח ֲָדא
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ִמ ֻ ָטה ,ואף על פי כן לא חטאְ .ו ִאילֻ ֹֻו ֹיוסֵ ף ,לָאו ִא ְש ֻתוֹֹ  -לא היתה זו אשתוְ ,והָ א  -וארוס זה היה עם
ִא ְש ֻתוֹֹ ,שהרי התקדשה לו ,ולא היתה אסורה עליו אלא מדרבנן [אמנם אין הכוונה שבאמת היה
גדול מיוסף הצדיק ,שהרי אצל יוסף אשת אדונו פיתתה אותו לחטוא ,ואילו כאן אמרה לו ארוסתו
שלא יגע בה ,אלא אמרה כן דרך הספד (בן יהוידע)].
מו ִדי ֹֻות  -ארבעים
עֲשה שאירע באותה העירְ ,ועָ ְמדֹֻו ַא ְר ֻ ָב ִעים ֹ
יד ְֹך  -פתח אמורא אחר ְו ָא ַמרַ ,מ ֶ
ֻ ָפ ַתח ִא ָ
מו ִד ָ ֻיא ַאחַ ת ,שמכרו רק שלשים ותשע מידות
שעַ ר ֹ
מידות של תבואה ְֻב ִדינָ ר ,ולאחר זמן נ ְֶחסַ ר הַ ֻ ַ
ש ֻ ָבא ֻוֹ עַ ל
בדינר ,והבינו שדבר זה בא להם כעונש על חטא שנעשה בעיר ,וֻבָ ְדקֹֻו וֻמָ ְצאֹֻו ָאב ו ְֻבנוֹֹ ֶ
שעַ ר
או ָרסָ ה [-מקודשת ואינה נשואה] ְֻב ֹיום הַ ֻ ִכ ֻפו ִֻרים ,וֶ ה ֱִביאוֻם לְ בֵ ית ִ ֻדיןְ ,וסָ ְקלוֻםְ ,וחָ זַר הַ ֻ ַ
נַ עֲ ָרה ְמ ֹ

קומוֹֹ ,הרי שלא היה באותה העיר אלא חטא זה בלבד ,ומיד לאחר שתיקנוהו חזר השער
לִ ְמ ֹ
למקומו.
ֻב ָת ֻהֹ
הְ ,והָ יְ ָתה ֻ ְכתו ֻ ָ
ש ֹֻ
ש ָֻנ ַתן עֵ ינָ יו ְֻב ִא ְש ֻתוֹֹ לְ גָ ְר ָ
עֲשה ְֻב ָא ָדם ֶאחָ ד מאותה העיר ֶ
יד ְֹך ְו ָאמַ רַ ,מ ֶ
ֻ ָפ ַתח ִא ָ
יכ ָרן
ֻש ִבינָ יוְ ,והֶ אֱ ִכילָן ְו ִה ְש ָקןִ ,ש ֻ ְ
לַך וְֹזִ ֻ ֵמן ֶאת שו ְ
שה ,הָ ְֹ
ְמרו ֻ ָֻבה ,ורצה לגרשה בלי נתינת כתובה ,מֶ ה עָ ָ

בשתיית ייןְ ,ו ִה ְש ִֻכיבָ ן עַ ל ִמ ֻ ָטה ַאחַ ת עם אשתוְ ,והֵ ִביא לֹבֶ ן [-חלבון של] ֻ ֵביצָ ה ְוהִ ֻ ִטיל ֻ ֵבינֵיהֶ ן  -בין
שושביניו לאשתוְ ,והֶ ע ֱִמיד לָהֶ ן עֵ ִדים על כך ,וֻבָ א לְ בֵ ית ִ ֻדין בטענה שאשתו זינתה עם שושביניו,
ידי
שם ז ֵָקן אֶ חָ ד ִמ ֻ ַתלְ ִמ ֵ
ונאסרה עליו ,ואם היו מקבלים את דבריו היה מגרשה ללא כתובה .הָ יָ ה ָ
סולֵד  -מתייבש
יצה ֹ
לובֶ ן ֻ ֵב ָ
ש ֻ ַמאי הַ ז ֵָֻקןֹ ,
ש ֻ ַמאי הַ ז ֵָֻקן ,וֻבָ בָ א ֻ ֶבן ֻבו ָֻטא ְשמוָֹֹ ,אמַ ר לָ הֶ ןָ ֻ ,כ ָֹך ְמקו ְֻֻבלַנִ י ִמ ֻ ַ
ַ
ומגליד מִֹן הָ אוֻר  -מחום האש ,וְֹאילו ִש ְכבַ ת ז ֶַרע ֻד ֹוחָ ה  -נספגת בבגד ִמן הָ אוֻר ,ואינה מגלידהָ ֻ .ב ְדק ֻוֹ

את הבגדים שהיו שם ,ו ָֻמ ְצאֹֻו ִֻכ ְדבָ ָריו ,שהיה זה לובן ביצה ,ומחמת כן התייבש והגליד מחום
האש ,והבינו שלא נעשתה שם כל עבירה ,אלא שאותו אדם העליל עלילות על אשתו ושושביניו,
וֶ ה ֱִביאוֻהֹֻו לְ בֵ ית ִ ֻדיןְ ,ו ִהלְ קוֻהֹֻוְ ,ו ִהגְ ֻבוֻהֹֻו ֻ ְכתו ֻ ָֻב ָת ֻהֹ ִמ ֻ ֶמנֻ ֹֻו.

ֵיה ַא ֻ ַב ֻיֵי לְ ַרב ֹיוסֵ ף ,וֻמֵ ַאחַ ר ַ ֻדהֲווֹֹ ַצ ִ ֻד ִיקים ֻ ֺכ ֻלֵי הַ אי  -כיון שיושבי אותה העיר היו צדיקים כל כך
ָאמַ ר ל ֹֻ
[כמו שמוכח במעשה הראשון של ארוס וארוסה ,וכן במעשה השני מוכח שהיה ביניהם רק חטא
אחד ,ותיקנוהו .ובמעשה השלישי מוכח שהיו השושבינים זהירים באשתו ,על אף שבדרך כלל יש
קירוב הדעת ביניהם ,ולולא שהשתכרו לא היה יכול להשכיבם על מיטה אחת (בן יהוידע) .ואף על
פי שבבא בן בוטא ,המוזכר במעשה השלישי ,חי שנים רבות לפני החורבן ,סברה הגמרא שכיון
שבאותה העת היו צדיקים כל כך ,מן הסתם גם בזמן החורבן היו צדיקים (מהרש"א)]ַ ,מאי ַטעֲמָ א

יא ֻבוֻל  -שלא
ֵיה רב יוסף ,עונשם היה ִמ ֻשוֻם ְ ֻדל ֹא ִא ַ
ִאיעַ נוֻשֹ  -מדוע נענשו ונחרבה עירםָ .אמַ ר ל ֹֻ
הֹ
אהֲבֶ יהָ ִ ֹ ,שישֹֻו ֹ ִא ֻ ָת ֹֻ
ה ֹ ֻ ָכל ֹ ֹ
ֻש ִ ַלםְ ֹ ,וגִ ילֹֻו ֹבָ ֹֻ
'ש ְמחֹֻו ֹ ֶאת ֹיְ רו ָ
ֻשלַיִ םֻ ִ ,ד ְכ ִתיב בישעיהו (סו י) ִ
התאבלו עַ ל יְ רו ָ

ָמש ֹושֹֹ ֻ ָכלֹהַ ֻ ִמ ְת ַא ְֻבלִ יםֹעָ לֶיהָ '[ .והטעם שלא התאבלו על ירושלים ,כיון שאנשי ירושלים היו מעולים
משאר הערים בחוכמתם ,ובכך שהכל היו צריכים לעלות לרגל לירושלים ,היו בני שאר העיירות
שונאים אותם ,ולא הצטערו כשנחרבה ירושלים (מהרש"א)].
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מעשה בדופן המרכבה ,שמחמת כן נחרבה ביתר
יתר  -מחמת
יס ֻ ַפק חָ ֵריב ֻ ֵב ָ
ש ָקא ְד ִר ְ
מביאה הגמרא את ביאור המאמר הראשון שבתחילת הסוגיאַ ,א ֻ ָ
דופן של מרכבה נחרבה העיר ביתר ,וכך היה המעשהֻ ַ ,דהֲווֹֹ נְֹ ִהיגֵֹי  -שכך היה מנהגםִ ֻ ,כי הֲוָ ה ִמ ְתיְ לִ יד

יְ נו ָֻקא  -כשהיה נולד תינוקַ ,ש ְתלֵי ַא ְרזָא  -היו שותלים עץ ארז ,יְ נו ְֻק ָתא  -כשהיתה נולדת תינוקת,
ינ ְס ִבי  -וכשהיו נישאים ,קַֹיְֹיצֵֹי לְ הֹֻו  -היו קוצצים
יתא  -היו שותלים עץ שיטהְ ,ו ִכי הֲווֹֹ ִמ ַֻ
ש ְתלֵי ֻתו ְֻרנִ ָ
ַ
יהֹ
את שני העצים הללוְ ,ועָ ְבדֹֻו ְֻגנָ נָ א  -והיו עושים מהם את החופהֹ .יו ָמא חַ ד הֲוָ ה ָקא חַ לְ פָ א ְֻב ַר ֻ ֵת ֻ

יס ֻ ַפק  -ובעוברה שם נשברה דופן
ש ָקא ְד ִר ְ
ְ ֻד ֵקיסָ ר  -יום אחד עברה במקומם בת הקיסרִ ,א ְֻת ֻ ַבר ָ
ַה  -קצצו עבדיה עץ ארז והביאו אליה ,להשתמש בו לתיקון המרכבה,
צֹֻו ַא ְרזָא ְועַ ְֻיילֹֻו ל ֹֻ
מרכבתהַ ,ק ֻ
ֵיה לְ ֵקיסָ ר  -באו
חונְ הֹֻו  -והכו אותםָ .אתֹֻו ָא ְמרֹֻו ל ֹֻ
ָאתֹֻו נָֹפֹֻול עֲ לַיְֹיהֹֻו  -התנפלו עליהם יהודי ביתרְ ,מ ֹ
ואמרו לקיסרָ ,מ ְרדֹֻו ֻ ָב ְֹך יְ הו ָֻד ֵאי  -מרדו בך היהודים .ומחמת כן אֲ ָתא עֲ לַיְ הֹֻו  -בא עליהם למלחמה.
'ג ַדע ֹ ֻ ָבח ֳִרי ֹ ַאף ֹ ֻכֹל ֹקֶ ֶרןֹ
מביאה הגמרא דרשת פסוק בענין זה של כיבוש ביתר :נאמר באיכה (ב ג) ָֻ

מונִ ים [אֶ לֶף] ַק ְרנֵי ִמלְ חָ ָמה  -ראשי
רֹר ִֻבי ֹיוחָ נָןֵ ,אלֻ ֹֻו ְש ֹ
ֵיראָ ,אמַ ר ֹ ַר ִֻבי ַא ֻ ָבהֹֻוָ ,אמַ ַ
יִ ְש ָראֵ ל'ָ ,א ַמר ֹ ַר ִֻבי ז ָ
ש ְֻלכָ דוֻהְָֹ ,והָ ְרגֹֻו ֻ ָב ֻהֹ
שעָ ה ֶ
יתר ְֻב ָ
ש ִ ֻנ ְכנְ סֹֻו לִ ְכ ַר ְֹך ֻ ֵב ָ
גייסות התוקעים בקרן לאסוף את כל חייליהם ֶ
דולֶ .ש ֻ ָמא ֻתֹאמַ ר שאירע כן מחמת
ַך ָ ֻד ָמן כזרם שוטף ְונָ פַ ל לַ ָ ֻים הַ ָֻג ֹ
שהָ ל ְֹ
נָשים ְו ַטף ,עַ ד ֶ
אֲ נָ ִשים ְו ִ

חו ָקה הָ יְ ָתה ִמיל ,ואף על פי כן מחמת ריבוי ההרוגים זרם הדם אל
רובָ ה הָ יְ ָתה ביתר אל היםְ ,ר ֹ
ש ְק ֹ
במקום ששמו ִב ְקעַ ת
אומֵ רְ ,שנֵי נְ חָ לִ ים יֵשֹ ְֹֻ
דול ֹ
הים הגדולַ ֻ .תנְ יָ א  -שנינו בברייתאַ ,ר ִֻבי אֱ לִ יעֶ זֶר הַ ָֻג ֹ
ילָך  -אחד זורם לצד זה ואחד זורם לצד שניְ ,ו ִשיעֲֹרֹֻו חֲכָ ִמים
ש ְֹך ֵא ְֹ
מו ֵ
ילָך ְו ֶאחָ ד ֹ
ש ְֹך ֵא ְֹ
מו ֵ
יָ ַדיִ םֶ ,אחָ ד ֹ

יתא ֻ ַת ָֻנא  -בברייתא שנינו
ֲלָקים ַמיִ ם ,וְֹשליש ֶאחָ ד של ָ ֻדם ,מאותם הרוגי ביתרְֻ .ב ַמ ְתנִ ָ
שיש בו ְשנֵי ח ִ
עו ְב ֵדי ֻכ ֹוכָ ִבים ֶאת ֻ ַכ ְרמֵ יהֶ ן ִמ ָ ֻד ָמן ֶשל יִ ְש ָראֵ לְֻ ,בלֹא זֶבֶ ל ,כיון שהדם
שנִ ים ֻ ָב ְצרֹֻו ֹ
שבַ ע ָ
על מעשה זהֶ ,
השביח את הקרקע ואת הגפנים שצמחו בה ,ולא היו צריכים לזבל את הקרקע.

הרג עצום שנעשה בעת חורבן בית המקדש הראשון ,כדי להשקיט את דמו של זכריה
הגמרא מביאה מעשה דומה שאירע בעת חורבן בית המקדש הראשוןָ :אמַ ר ַר ִֻבי חִ ָ ֻייא ֻ ַבר ַאבִֹין,
ֻשלַיִ םְֻ ,ב ִב ְקעָ ה זוֹֹ לבדה הָ ַרג נְ ב ֻוז ְַראֲ ָדן
שי יְ רו ָ
רחָ ה ,סָ ח [-סיפר] לִ י ז ֵָקן ֶאחָ ד מֵ ַאנְ ֵ
שעַֹ ֻ ֶבן ָק ְֹ
הו ֺ
ָאמַ ר ַר ִֻבי יְ ֹ
ֻשלַיִ ם הָ ַרג ִֻת ְש ִעים ְו ַא ְר ֻ ַבע ִר ֻב ֹוא עַ ל
אתיִ ם ְו ַאחַ ת עֶ ְש ֵרה ִר ֻב ֹוא בני אדם מישראל ,ו ִֻבירו ָ
ַרב ַט ֻ ָב ִחים מָ ַ
ש ֻנֶאֱ ַמר (הושע ד ב) ' ְו ָד ִמים
של זְכַ ְריָ ה ,לְ ַק ֻיֵם ַמה ֻ ֶ
לַך ָ ֻד ָמן של כל ההרוגים ְונָ גַ ע ְֻב ָדמוֹֹ ֶ
שהָ ְֹ
ֶאבֶ ן ַאחַ ת ,עַ ד ֶ

ְֻב ָד ִמים נָ גָ עֹֻו'ֹ .זכריה היה נביא וכהן גדול בזמן יואש מלך יהודה ,וכשעבדי יואש עשאוהו אלוה
והשתחוו לו ,עמד זכריה בבית המקדש להוכיחם על חטאיהם ,והיה זה ביום הכפורים ,וציוה יואש
להורגו ,והרגוהו ,ובשעת מיתתו אמר זכריה 'י ֵֶּּרא ה' וְ י ְִּדרֹּש' ,והיה דמו תוסס בעזרה מאתיים
יהֹ ִדזְ כַ ְריָ ה ַ ֻדהֲוָ ה
ושלושים שנה ,עד לחורבן הבית ,ולא הצליחו לכסותו או להשקיטוַ .א ְש ֻ ְכחֵ ֹֻ
יה לִ ְדמֵ ֻ

ָקא מַ ְר ֻ ַתח ְוסַ ִֻליק  -ראה נבוזראדן את דמו של זכריה שהיה רותח ותוסס בעזרהָ ,א ַמר להם נבוזראדן
ֵיהֹ  -השיבו לו הכהניםֻ ַ ,דם זְ בָ ִחים
ַמאי הַ אי  -מה ענינו של דם זה ,ומדוע הוא תוססָ .א ְמרֹֻו ל ֻ
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
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ְ ֻד ִא ְש ְֻתפו ְֹֻך  -זהו דם קרבנות שנשפך כאן [וכיון שלא קיימו בו את מצוות זריקת הדם ,הרי הוא
ידמוֹֹ  -וראה שאין הדם דומה
תוסס (מהרש"א)]ַ ,איְ ִ
יתי ָ ֻדמֵ י  -הביא נבוזראדן דם של בהמותְ ֹ ,ול ֹא ִא ְ ֻ
יקנָא
לדם זהָ .א ַמר לְ הֹֻו לכהניםִ ,אי אַֹ ְמ ִרית ֻוֹ לִ י  -אם תאמרו לי את האמת ,מו ָֻטבְ ,ו ִאי לָ אוְ ,מסָ ֵר ְ

ֵיה  -השיבו לו הכהנים,
לְ ִב ְש ַריְ יכֹֻו ְב ַמ ְס ֵר ֵקי ְדפַ ְרזְ לֵי  -אסרוק את בשרכם במסרקות של ברזלָ .א ְמרֵֹי ל ֹֻ
ילֵי ִ ֻד ְש ַמ ָ ֻיא  -היה
מוכַ ח לָן ְֻב ִמ ֻ
לָך  -מה נאמר לך ,כך היה המעשה ,נְ ִב ָ ֻייא הֲוָ ה ֻ ָבן ַ ֻדהֲוָ ה ָקא ֹ
ַמאי נֵימָ א ְֹ
ֵיה  -עמדנו עליו והרגנוהו,
יה ְו ַק ְטלִ ינָ ן ל ֹֻ
ילוֵ ֹֻ
ביננו נביא שהיה מוכיח אותנו בעניני עבודת ה'ַ ,קמִֹינַ ן ִע ֻ ָ
יהֹ  -והרי כבר שנים רבות שאין דמו שוקטָ .אמַ ר לְ ה ֻוֹ נבוזראדן ,אֲ נָא
וְֹהָ א ֻ ַכ ֻ ָמה ְשנִ ין ְ ֻדל ֹא ָקא נַ ָ ֻיח ְ ֻדמֵ ֻ

דולָה של שבעים
יתי  -הביא את יושבי סַ נְ הֶ ְד ֵרי ְֻג ֹ
ֵיה  -אני אפייס אותו שישקוט דמוַ ,איְ ִ
יסנָ א ל ֹֻ
ְמפַ ַ ֻי ְ
יה  -והרגם על גבי דמו של זכריה,
ילָוֵ ֹֻ
ואחד דיינים ְוסַ נְ הֶ ְד ֵרי ְק ַט ָֻנה של עשרים ושלשה דייניםְ ,ק ַטל ִע ֻ
יתי  -הביא
יה  -הרגם על גבי הדםְ ,ול ֹא נָחַ .איְ ִ
ילָוֵ ֹֻ
ֻלותְ ,ק ַטל ִע ֻ
ְול ֹא נָ ח הדם .הביא ֻ ַבחו ִֻרים ו ְֻבתו ֹ
ש ֻ ָבהֶ ן
טו ִבים ֶ
ֵיהֹ  -אמר נבוזראדן' ,זְ כַ ְריָ ה ,זְ כַ ְריָ הֹ ,
ילוֵ ֹֻ
של ֻ ֵבית ַר ֻ ָבןְ ,ק ַטל ִע ֻ ָ
קות ֶ
ינו ֹ
ִֻת ֹ
יהְ ,ול ֹא נָ חָ .א ַמר ל ֻ
ֵיה הָ ִכי  -כאשר אמר
יב ְד ִֻתים ,נִ יחָ א לְ ָֹך ְ ֻד ַא ְֻב ִדינְ הֹֻו לְ כו ְֻֻלהֹֻו'  -האם רצונך שאאבד את כולםִ ֻ .כ ְד ָאמַ ר ל ֹֻ
ִא ֻ ַ

יה [-בדעתו],
ת ֹֻ
עֲתא  -באותה שעה הִ ְרהֵ ר נבוזראדן ְֻתשוֻבָ ה ְֻב ַד ְע ֻ ֵֹ
ש ָ
זאת נבוזראדן ,נָ ח הדםְֻ .בהַ ִהיא ַ
ָאמַ ר ,וֻמַ ה ִאם עַ ל נֶפֶ שֹ ַאחַ ת של זכריהָ ֻ ,כ ָֹך  -היה עונש גדול כל כך על ישראל ,הַ הוֻא ַֻג ְב ָרא  -אותו
אדם ,כלומר ,נבוזראדן בעצמוְֹֻ ,דקָֹ ַטל ֻ ָכל הַ ֻנֵי נִ ְש ָמ ָתא  -שהרג כל כך הרבה נשמות מישראל ,עַ ל ַאחַ ת

יה  -הלך ושלח
ית ֹֻ
ש ַ ֻדר ְש ַטר ֻ ִפ ְר ָט ָתא ְֻבבֵ ֵ
ֻ ַכ ֻ ָמה ְוכַ ֻ ָמה שעונשו חמור ביותר .עֲ ַרק  -ברח נבוזראדן ,אֲ זַל ַ
לביתו שטר צוואה שפירט בו מה לעשות בנכסיוְ ,ו ִא ַֻג ַ ֻייר  -והתגייר.
ֻ ַת ָֻנא  -שנינו בברייתא ,נַ עֲ ָמן שר צבא ארם ,שריפאו אלישע מצרעתוֻ ,גֵר ֻת ֹו ָשב הָ יָ ה ,כלומר ,קיבל
על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה ,אך לא קיבל על עצמו שאר מצוות .נְ ב ֻוז ְַראֲ ָדןֵ ֻ ,גר צֶ ֶדק הָ יָ ה ,ונכנס
יס ָרא שר
של ִס ְ
של הָ ָמן הרשע התגיירו ולָ ְמדֹֻו ֻת ֹו ָרה ִֻב ְבנֵי ְֻב ַרקִ .מ ְֻבנֵי ֻ ָבנָ יו ֶ
לכלל ישראלִ .מ ְֻבנֵי ֻ ָבנָ יו ֶ
ֻשלַיִ םִ .מ ְֻבנֵי ֻ ָבנָ יו ֶשל סַ נְ חֵ ִריב מלך
קות ִֻבירו ָ
ינו ֹ
צבאו של מלך כנען ,שנפל ביד דבורה וברק ,ל ְָמדֹֻו ִֻת ֹ
אשור ,שעלה למלחמה על יהודה ,ובא מלאך והרג את כל חייליו ,לָ ְמדֹֻו ֻת ֹו ָרה ֻ ָב ַר ִֻביםַ ,מאן ִאינוֻן -
ומי הם בני בניו של סנחריבְ ,ש ַמ ְעיָ ה שהיה נשיא ישראל ְו ַא ְב ַטלְ ֹיון שהיה אב בית דין .הַ יְֹינ ֻוֹ ִ ֻד ְכ ִתיב
ה ֹעַ לֹ
 -על דמו של זכריה נאמר הפסוק ביחזקאל (כד ח) 'לְ הַּ עֲ לוֹּת חֵּ ָּמה לִּ נְ קֹּ ם נ ָָּּקם נָ ַת ִֻתי ֹ ֶאת ֹ ָ ֻד ָמ ֹֻ

סות' ,כלומר ,כמו שדם הנשפך על הסלע אינו נבלע בו ,כך דמו של זכריה לא
ְצ ִחיחַֹ ֹסָ לַע ֹלְ ִבלְ ִֻתי ֹ ִה ֻ ָכ ֹ
נבלע ברצפת העזרה ,אלא נשאר שם עד שנענשו על כך ישראל.

ריבוי ההריגות שהיו בישראל בעת החורבן
קול יַ עֲ קֹבְ ,והַ ָ ֻי ַדיִ ם יְ ֵדי עֵ ָשו' ,דורשת הגמרא את הפסוק' ,הַ קֻ ֹול' ,היינו קול
נאמר בפסוק (כז כב) 'הַ קֻ ֹול ֹ
של ִמ ְצ ַריִ ם
שהָ ַרג ֻ ַבאֲ ל ֻ ְֶכסַ נְ ְ ֻד ִר ָ ֻיא ֶ
צווחה ובכי שעלה מזרע יעקב ,זֶה התקיים בזמן ַא ְד ִר ָ ֻיינוֻס ֵקיסָ רֶ ,
שהָ ַרג
קול יַ עֲ קֹב' ,זֶה ַא ְס ֻ ַפ ְסיָ ינוֻס ֵקיסָ רֶ ,
ִש ֻ ִשים ִרבֹֻ ֹוא עַ ל ִש ֻ ִשים ִר ֻב ֹוא יהודיםִ ֻ ,כ ְפלַיִ ם ֻ ְכ ֹיו ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ םֹ ' .
לָה  -ויש אומרים שהרג ַא ְר ֻ ַבעַ ת ַאלְ ֻ ַפיִ ם ִר ֻב ֹוא.
אות ִר ֻב ֹוא מישראלְ .ו ָא ְמרֵֹי ֹֻ
יתר ַא ְר ֻ ַבע מֵ ֹ
ִֻב ְכ ַר ְֹך ֻ ֵב ָ
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יתנ ֻוֹ
ש ְרפָ ה ֶאת הֵֹיכָ לֵנֹֻוְ ,ו ִהגְ לִ ַ
יתנֹֻוְ ,ו ָ
שהֶ ח ֱִריבָ ה ֶאת ֻ ֵב ֵ
שעָ ה של רומיֶ ,
שו' ,זוֹֹ ַמלְ כוֻת הָ ְר ָ
' ְוהַ ָ ֻי ַדיִ ם יְ ֵדי עֵ ָ
מֵ ַא ְרצֵ נֹֻו.
של
ש ֵאין ֻ ָב ֻהֹ ִמז ְַֻרעוֹֹ ֶ
ש ֻמ ֹועֶ לֶתֶ ,
קול יַ עֲ קֹב' ,אֵ ין לְ ָֹך ְֻת ִפ ֻלָה ֶ
ָ ֻדבָ ר ַאחֵ ר  -דרשה נוספת על פסוק זה' ,הַ קֻ ֹול ֹ
ש ו.
של עֵ ָ
ה ִמז ְַֻרעוֹֹ ֶ
ש ֵאין ֻ ָב ֹֻ
שנֻ ֹו ַצחַ תֶ ,
שו'ֵ ,אין לְ ָֹך ִמלְ חָ מָ ה ֶ
יַ עֲֹקֹב המשתתף בתפילה זוְ ' .והַ ָ ֻי ַדיִ ם יְ ֵדי עֵ ָ

דרישת פסוקים שונים בענין החורבן
כפי שהתבאר לעיל ,חורבן ירושלים ובית המקדש נגרם על ידי בר קמצאְ ,והַ יְ ינֹֻו  -וזו הדרשה
רֹר ִֻבי אֶ לְ עָ זָר בביאור הפסוק באיוב (ה כא) ' ְֻבש ֹוט לָש ֹון ֻ ֵתחָ בֵ א' ,כלומר שהלשון היא כמו שוט
ְֹֻד ָאמַ ַ
המכה ,והביאור הואְֻ ,ב ִח ְירח ֵ ֻורי לָש ֹון  -במריבה הנעשית על ידי הלשוןֵ ֻ ,תחָ בֵ א  -יש לך להתחבאות
ולהישמר מפניה.
ָאמַ ר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,אמַ ר ַרב ,מַ אי ִ ֻד ְכ ִתיב  -כיצד מתפרש פרק התהילים (קל"ז) הפותח בפסוק 'עַ ל

ֲרות ֻ ָבבֶ ל ָשם יָ ַש ְבנֹֻו ַֻגם ֻ ָב ִכינֹֻו ְֻבז ְָכ ֵרנֹֻו ֶאת ִצי ֹֻון' ,והרי דוד המלך אמר מזמור זה עוד לפני שנבנה
נַ ה ֹ
ביִ ת
חֺר ֻ ָבן ֻ ַֹ
חֺר ֻ ַבן ֻ ַביִ ת ִראש ֹוןְ ,ו ְ
ֻךֹהוֻא לְ ָד ִוד ְ
דושֹֹ ֻ ָברו ְֹ
שהֶ ְר ָאה ֻוֹ הַ ָ ֻק ֹ
בית המקדש הראשון ,ופרק זה ְמלַ ֻ ֵמד ֶ

ֲרות ֻ ָבבֶ ל ָשם יָ ַש ְבנֹֻו ַֻגם ֻ ָב ִכינֹֻו' ,ודבר זה אירע כשנבוכדנצר
ש ֻנֶאֱ ַמר 'עַ ל נַ ה ֹ
חֺר ֻ ָבן ֻ ַביִ ת ִראש ֹוןֶ ,
שנִ יְ .
ֵ
שנִ י,
הגלה את ישראל לבבל ,בחורבן הבית הראשון .וכן הראה לו הקדוש ברוך הוא את חורבן ֻ ַביִ ת ֵ
או ְמ ִרים עָ רֹֻו עָ ר ֻוֹ עַ ד
ֻשלַיִ ם ,הָ ֹ
דום ֶאת ֹיום יְ רו ָ
כור ה' לִ ְבנֵי אֱ ֹ
ִ ֻד ְכ ִתיב באותו פרק שבתהילים (פסוק ז) 'זְ ֹ

סוד ֻ ָב ֹֻה' ,ו'בני אדום' הם הרומאים ,שהחריבו את בית המקדש השני.
הַ יְ ֹ

מעשה של מסירות נפש בזמן החורבן על ידי ילדים וילדות
יתא ֻ ַת ָֻנא -
לָה ְֻב ַמ ְתנִֹ ָ
יתימָ א  -ויש אומרים שאמר כן ַר ִֻבי ַא ֻ ִמיְ ,ו ָא ְמרֵֹי ֹֻ
ָאמַ ר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,אמַ ר ְשמוֻאֵ לְ ,ו ִא ֵ
ילָדותֶ ,ש ִֻנ ְש ֻבֹֻו לְ ָק ֹלון ,הילדים למשכב
אות יְ ל ִָדים ִו ֹ
שה ְֻב ַא ְר ֻ ַבע מֵ ֹ
ויש אומרים ששנינו כן בברייתאַ ,מעֲ ֶ
טו ְב ִעין
זכר ,והילדות לפילגשיםִ ,ה ְר ִֻגישֹֻו ְֻבעַ ְצ ָמן לְ ַמה הֵ ן ִמ ְת ֻ ַב ְ ֻק ִשיםָ ,א ְמרֹֻו בינם לבין עצמםִ ,אם ָאנ ֻוֹ ֹ

דול ֶש ֻ ָבהֶ ן את הפסוק
עולָם הַ ֻ ָבאֻ ָ .ד ַרשֹ לָ הֶ ן הילד הַ ָֻג ֹ
 מטביעים עצמינו ֻ ַב ָ ֻים ,האם ָאנֹֻו ֻ ָב ִאין לְ חַ ֻיֵי הָ ֹֻלות יָ ם' ,וכך נדרש הפסוקִ ' ,מ ֻ ָב ָשן ָא ִשיב' ,היינו
שן ָא ִשיבָ ,א ִשיב ִמ ֻ ְמצו ֹ
בתהילים (סח כג) ' ָא ַמר ה' ִמ ֻ ָב ָ
ֻלות
ינֵי אַֹ ְריֵה ָא ִשיב' ,שגם הנטרף על ידי חיה רעה בא לחיי העולם הבאִ ' ,מ ֻ ְמצו ֹ
כאילו נאמר ' ִמ ֻ ֵבין ִש ֻ
תו ְֹך הַ ָ ֻים ,נָ ְשאֹֻו יְ ל ִָדים ַקל וָ חֹמֶ ר
לָדות ֻ ָכ ְֹךָ ,קפְ צֹֻו ֻ ֺכ ֻלָן ְונָ פְ לֹֻו לְ ֹ
ש ְמעֹֻו יְ ֹ
ש ָֻ
ש ֻט ֹו ְב ִעין ֻ ַב ָ ֻיםֵ ֻ .כיוָ ן ֶ
יָ ם'ֵ ,אלֻ ֹֻו ֶ
ְֻבעַ ְצ ָמןְ ,ו ָא ְמרֹֻו ,מַ ה הַ ֻ ָללֹֻו ,הילדותֶ ,ש ַ ֻד ְר ֻ ָכן לְ כָ ָֹך  -שעומדות הן להנשא ,מכל מקום כיון שלקחו

אותם לשם עבירה ,נהגו ֻ ָכ ְֹך וקפצו ליםָ ,אנֹֻו ,הילדיםֶ ,שאֵ ין ַ ֻד ְר ֻ ֵכנֹֻו לְ כָ ְֹך ,עַ ל ַאחַ ת ֻ ַכ ֻ ָמה ְוכַ ֻ ָמה שעלינו
הו ַרגְ נ ֻוֹ ֻ ָכל הַ י ֹֻום
ֶיך ֹ
אומֵ ר (תהילים מד כג) ' ֻ ִכי עָ ל ָֹ
תו ְֹך הַ ָ ֻים .וַ עֲ לֵיהֶ ם הַ ֻ ָכתוֻב ֹ
לנהוג כמותןַ ,אף הֵ ם ָקפְ צֹֻו לְ ֹ

נ ְֶח ַש ְבנֹֻו ְֻכצֹאן ִט ְבחָ ה'[ .אף על פי שאסור לאדם להרוג את עצמו ,גם אם הוא יודע שהגויים
עומדים להורגו ,כיון שכאן עמדו לייסר אותם ולא להורגם ,היו רשאים לנהוג כן (תוספות)].
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מעשה מסירות נפש של אשה ושבעת בניה
מביאה הגמרא דרשה אחרת על פסוק זהְ ,ו ַרב יְ הו ָֻדה ָאמַ ר בדרשת הפסוק 'כִּ י עָּ לֶּיָך ה ַֹּּרגְנּו כָּל הַּ יוֹּם',
יה ְ ֻד ֵקיסָ ר  -הביאו את הבן
שה ְו ִש ְבעָ ה ֻ ָבנֶיהָֹ .ומביאה הגמרא את המעשהַ ,א ְתיוֻהֹֻו ַק ֻ ָמא לְ ַק ֻ ֵמ ֹֻ
זוֹֹ ִא ֻ ָ
ֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִבים.
ֵיה  -אמרו לאותו בןְ ֻ ,פלַח  -תעבוד ַלע ֹ
הראשון ,הגדול שבהם ,לפני הקיסרָ ,א ְמרֹֻו ל ֹֻ
יך'ַ .א ֻ ְפקוֻהֹֻו ו ְֻק ָטלוֻהֹֻו  -הוציאוהו והרגוהוְ .ו ַא ְתיוֻהֹֻו
ָאמַ ר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה (שמות כ ב) ' ָאנ ִֹכי ה' אֱ ל ֹהֶ ָֹ
ֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .אמַֹר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה
ֵיהְ ֻ ,פלַח לַ ע ֹ
יה ְ ֻד ֵקיסָ רָ ,א ְמרֹֻו ל ֹֻ
יד ְֹך  -הביאו את הבן השני לְ ַק ֻ ֵמ ֹֻ
לְ ִא ָ
(שם כ ג) 'ל ֹא יִ ְהיֶה לְ ָֹך אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ֻ ָפנַ י'ַ .א ֻ ְפקוֻהֹֻו ו ְֻק ָטלוֻהֹֻו  -הוציאו גם אותו והרגוהוַ .א ְתיוֻה ֻוֹ
ַעֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .אמַ ר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹורָֹה (שם כב
ֵיהְ ֻ ,פלַח ל ֹ
יד ְֹך  -הביאו את הבן השלישיָ ,א ְמרֹֻו ל ֹֻ
לְ ִא ָ
ֵיהְ ֻ ,פלַח
יד ְֹך  -הביאו את הבן הרביעיָ ,א ְמר ֻוֹ ל ֹֻ
יט) ' ֹזובֵ חַֹ לֵאל ִֹהים יָ ח ֳַרם'ַ .א ֻ ְפקוֻהֹֻו ו ְֻק ָטלוֻהֹֻוַ .א ְתיוֻהֹֻו לְ ִא ָ
עֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .א ַמר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה (שם לד יד) 'ל ֹא ִת ְש ֻ ַתחֲוֶ ה לְ ֵאל ַאחֵ ר'ַ .א ֻ ְפקוֻה ֻוֹ ו ְֻק ָטלוֻהֹֻו.
לַ ֹ
ֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .א ַמר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה
ֵיהְ ֻ ,פלַח לַ ע ֹ
יד ְֹך  -הביאו את הבן החמישיָ ,א ְמרֹֻו ל ֹֻ
ַא ְתיוֻהֹֻו לְ ִא ָ

(דברים ו ד) ' ְש ַמע יִ ְש ָראֵ ל ה' אֱ ל ֹהֵ ינֹֻו ה' ֶאחָ ד'ַ .א ֻ ְפקוֻהֹֻו ו ְֻק ָטלוֻהֹֻוַ .א ְתיוֻהֹֻו לְ ִא ָיד ְֹך  -הביאו את הבן
ֲשבֹתָֹֹ
ת ֹהַ י ֹֻום ֹוַ ה ֵ
ֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .אמַ ר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה (שם ד לט) ְ'ויָ ַד ְע ֻ ָֹ
ֵיהְ ֻ ,פלַ ח לַ ע ֹ
השישיָ ,א ְמר ֻוֹ ל ֹֻ
עוד'ַ .א ֻ ְפקוֻהֹֻו ו ְֻק ָטלוֻהֹֻוַ .א ְתיוֻהֹֻו
ש ַמיִ ם ֹ ִמ ֻ ַמעַ ל ֹ ְועַ ל ֹהָ ָא ֶרץ ֹ ִמ ֻ ָתחַ ת ֹ ֵאין ֹ ֹ
ֶאל ֹלְ בָ בֶ ָֹך ֹ ֻ ִכי ֹה' ֹהוֻא ֹהָ אֱ ל ִֹהים ֹ ֻ ַב ֻ ָ

לְ ִא ָיד ְֹך  -הביאו את הבן השביעי ,הקטן שבהם [והיה באותו זמן בן שנתיים וחצי (מדרש איכה
גו'
ת ְו ֹ
ֲבו ַדת ֻכ ֹוכָ ִביםָ .אמַ ר לְ הֹֻוָ ֻ ,כתוֻב ֻ ַב ֻת ֹו ָרה (דברים כו יז-יח) ' ֶאת ה' הֶ אֱ מַ ְר ֻ ָֹ
ֵיהְ ֻ ,פלַח לַ ע ֹ
רבה)]ָ ,א ְמרֹֻו ל ֹֻ
ּומ ְשפָּ ָּטיו וְ לִּ ְשמֹּ עַּ ְבקֹּ לוֹּ ,וַ ה' הֶ אֱ ִמ ְיר ָֹך
ּומצְ ו ָֹּּתיו ִּ
ֵּאֹלהים וְ ָּל ֶּלכֶּת בִּ ְד ָּרכָּיו וְ לִּ ְשמֹּ ר חֺּ ָּקיו ִּ
הַּ יוֹּם לִּ ְהיוֹּת לְ ָך ל ִּ
ש ֵאין
ֻך הוֻא ֶ
דושֹ ֻ ָברו ְֹ
הַ י ֹֻום לִּ ְהיוֹּת ל ֹּו לְ עַּ ם ְסגֺּלָּה כַּאֲ ֶּשר ִּדבֶּ ר לְָּך וְ לִּ ְשמֹּ ר כָּל ִּמ ְצו ָֹּּתיו'ְ ֻ ,כבָ ר נִ ְש ֻ ַב ְענֹֻו לְ הַ ָ ֻק ֹ
ֵיהֹ ֵקיסָ ר
ש ֵאין מַ עֲ ִביר ֹ
באֵ ל ַאחֵ רְ ,ו ַאף הוֻא נִ ְש ֻ ַבע לָנֹֻו ֶ
תו ְֹֻ
או ֹֹ
ָאנֹֻו ַמע ֲִב ִירין ֹ
או ָתנֹֻו ְֻבאֺ ֻ ָמה ַאחֶ ֶרתָ .א ַמר ל ֻ
ֵיה -
ֻש ַקל ֹֻ
ֻש ֻ ַפנְ ָקא  -אזרוק לפניך את חותמתי ,שטבועה בו צורתי ,וֻגְ ִחין ו ְ
לָך גֻ ו ְ
יש ֵדי ְֹ
לאותו ילדֶ ,א ְ

ֵימרֹֻו ַק ֻ ֵביל עָ לֶיהָֹ הַ ְר ָמנָ א ְדמַ לְ ֻ ָכא  -כדי שהרואים יחשבו
יכי ְדל ְ
ותתכופף ותרים את החותמתִ ֻ ,כי הֵ ִ
לָך ֵקיסָ ר ,חֲבָ ל
ֵיה הילד ,חֲבָ ל עֲ ְֹ
שקיבלת את דברי המלך והשתחוית לצורה הטבועה בחותמתָ .אמַ ר ל ֹֻ
ֻךֹ
בוד הַ ָ ֻקדוֹֹשֹֹ ֻ ָברו ְֹ
בוד עַ ְצ ְמ ָֹך ֻ ָכ ְֹך אתה חס ורוצה שייראה כאילו שמעתי לך ,עַ ל ֻ ְכ ֹ
לָך ֵקיסָ ר ,אם עַ ל ֻ ְכ ֹ
עֲ ְֹ

הוֻא עַ ל ַאחַ ת ֻ ַכ ֻ ָמה ְוכַ ֻ ָמה שיש לי לחוס ,ולא לעשות מעשה שייראה כאילו אני משתחוה לצלם.
יהֹ  -אמרה להם אמו של הילד ,יְ הַ בוֻה ֻוֹ
ֵיה  -הוציאו גם אותו להריגהָ ,א ְמ ָרה לְ הֹֻו ִא ֻ ֵ
יק ְטל ֹֻ
ַאפְֹקוֻהֹֻו לְ ִמ ְ
ימ ֻ

יה ֻפו ְֻר ָתא  -תנו לי את הילד ואנשקנו מעט קודם שתהרגוהוָ ,א ְמ ָרה לוָֹֹ ֻ ,בנַ יי [-אתה
נִ יהֲלִ י ְו ֶאינְ ְש ֵק ֹֻ
ת ִמזְ ֻ ֵבחַֹ ֶאחָ ד ,שרצית להקריב את יצחק
ואחיך שכבר נהרגו] ,לְ כֹֻו ְו ִא ְמרֹֻו לְ ַא ְב ָרהָ ם אֲ ִביכֶ םַ ,א ֻ ָתה עָ ַק ְד ֻ ָֹ
חות ,של שבעה בניםַ .אף הִֹיא עָ לְ ָתה ל ַַֻגגְ ,ונָ פְ לָה [-
לכבוד הקדוש ברוך הוא ,וַ אֲ נִ י עָ ַק ְד ִֻתי ִש ְבעָ ה ִמזְ ְֻב ֹ
קול ְו ָא ְמ ָרה 'אֵ ם
הפילה עצמה] וֻמֵ ָתה ,כדי שלא יכריחוה לעבוד לעבודה זרה (מאירי) .יָ ְצ ָתה ֻ ַבת ֹ

הַ ֻ ָבנִ ים ְשמֵ חָ ה' ,שכל בניה עמדו בנסיון ולא עבדו עבודה זרה.
ביום
ש ִ ֻנ ְֻתנָ ה ֻ ַֹ
שעַֹ ֻ ֶבן ל ִֵוי ָאמַ ר ,זוֹֹ ִמילָה ֶ
הו ֺ
דרשה נוספת על הפסוק 'כִּ י עָּ לֶּיָך ה ַֹּּרגְ נּו כָּל הַּ יוֹּם'ַ ,ר ִֻבי יְֹ ֹ
עון ֻ ֶבן
ה ְש ִמינִ י ,שעדיין התינוק חלש ,ואף על פי כן מקיימים אותה ואין חוששים לסכנהַ .ר ִֻבי ִש ְמ ֹ
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.

17

סוגיות

מסכת גיטין ,פרק חמישי

החורבן

יטה ְֻבעַ ְצמָֹןֻ ְ ,ד ָא ַמר ָרבָ אָ ֻ ,כל
כות ְש ִח ָ
ש ֻ ַמ ְר ִאין ִהלְ ֹ
ידי חֲכָ ִמיםֶ ,
לָקישֹ ָא ַמר בדרשת פסוק זהֵ ,אלֻ ֻוֹ ֻ ַתלְ ִמ ֵ
ִ

יה  -כל דבר יכול האדם להראות על עצמו כדי להסבירוַ ֻ ,בר  -חוץ
ש ֹֻ
ֶיחזֵי ִאינִ ישֹ ְֻבנַ ְפ ֵ
ילֵי ל ְ
ִמ ֻ
יטה ,כיון שיש בכך סכנה שמא ייתחב הסכין בגרונו ,וְֹחוץ מ ָדבָ ר ַאחֵ ר  -צרעת ומראות נגעים,
ִמ ֻ ְש ִח ָ
ידי
כיון שיש בכך סכנה שיבוא עליו חולי זהַ .רב נַחְ ָמן ֻ ַבר יִ ְצחָ ק ָאמַ ר בדרשת הפסוק ,אֵ לֻ ֻוֹ ֻ ַתלְ ִמ ֵ

יתין עַ ְצ ָמן עַ ל ִ ֻד ְב ֵרי ֻת ֹו ָרה ,כלומר ,שממיתים את כח הגוף ותאוותיו בלימוד התורה,
ש ֻ ְמ ִמ ִ
חֲכָ ִמיםֶ ,
ש ֻ ֵמ ִמית
ימין ֶא ֻלָא ְֻב ִמי ֶ
לָקישֵֹ ,אין ִ ֻד ְב ֵרי ֻת ֹו ָרה ִמ ְת ַק ְֻי ִ
עון ֻ ֶבן ִ
לָקישֹֻ ְ ,ד ָא ַמר ַר ִֻבי ִש ְמ ֹ
עון ֻ ֶבן ִ
ֻ ִכ ְד ַר ִֻבי ִש ְמ ֹ
גו'.
ש ֻנֶאֱ מַ ר (במדבר יט יד) 'זֹאת הַ ֻת ֹו ָרה ָא ָדם ֻ ִכי יָ מוֻת ְֻבאֹהֶ ל' ְו ֹ
עַ ְצמוֹֹ עֲ לֵיהֶ םֶ ,

ריבוי ההרג בעיר ביתר בזמן החורבן
הגמרא ממשיכה בעניני החורבןָ :אמַ ר ַר ֻ ָבה ֻ ַבר ֻ ַבר חַ ָֻנהָ ,אמַ ר ַֹר ִֻבי ֹיוחָ נָ ן ,משקל ַא ְר ֻ ָב ִעים ְס ָאה של
יתרַ .ר ִֻבי יַ ַֻנאי ְֻב ַר ִֻבי יִ ְשמָ עֵ אל
אשי הֲרוֻגֵי ֻ ֵב ָ
ְקצוֻצֵ י ְֻת ִפ ִֻלין  -חתיכות תפילין ,ללא הרצועות ,נִ ְמ ְצא ֻוֹ ְֻב ָר ֵ

ָאמַ ר ,נמצאו שם ָשלֹשֹ קֺ ֻפ ֹות ֶשל ַא ְר ֻ ָב ִעים ַא ְר ֻ ָב ִעים ְס ָאה  -ארבעים סאה בכל אחת מהקופות ,והיינו
מאה ועשרים סאהְֻ .ב ַמ ְתנִ י ָתא ֻ ַת ָֻנא  -בברייתא שנינוַ ,א ְר ֻ ָב ִעים קֺ ֻפ ֹות ֶשל ָשלֹשֹ ָשלֹשֹ ְס ִאין ,ואף כמות
זו היא מאה ועשרים סאה .אומרת הגמראְ ,ולֹא ֻ ְפלִ יגֵֹי  -אין כאן מחלוקת בין דברי רבי יוחנן לבין
דברי רבי ישמעאל והברייתא ,הָ א  -דברי רבי ישמעאל והברייתא ,שהיו מאה ועשרים סאין ,היינו
ישא  -בתפילין של ראש ,שמתוך שהתפילין מחולקות לארבעה בתים ,הם גדולים יותר ,הָ א
ְד ֵר ָ

ְד ַד ְרעָ א  -ודברי רבי יוחנן ,שהיו שם ארבעים סאה ,היינו בתפילין של יד ,שיש להם בית אחד ובו
נמצאים כל הפרשיות ,ומחמת כן משקל התפילין של יד הוא שליש מתפילין של ראש.
ָאמַ ר ַר ִֻבי ַא ִֻסי ,בזמן חורבן בית המקדש הראשון ,שיעור משקל של ַא ְר ֻ ָבעָ ה ַק ִֻבין מֹחַֹ נִ ְמ ְצא ֻוֹ עַ ל אֶ בֶ ן
שילָ א ֻ ַבר ָמ ִריַ ,מאי
יתימָ א  -ויש אומרים שאמר כן ֵ
ַאחַ ת .ע ֻולָא ָא ַמרִֻ ,ת ְשעַ ת ַק ִֻביןָ .אמַ ר ַרב ֻ ַכהֲנָ אְ ,ו ִא ֵ
לָךֹ
ש ֻלֶםֹ ְֹ
שיְ ַ
'בתֹ ֻ ָבבֶ לֹהַ ֻ ְשדו ָֻדהֹ ַא ְש ֵריֹ ֶ
ְק ָר ָאה  -מאיזה פסוק ניתן ללמוד זאת ,שנאמר (תהילים קלז ח) ֻ ַ

ְו ֹגו' ֹאֶּ ת גְ מּולְֵּך ֶּשגָּמַּ לְ ְת לָּנּוַ ֹ ,א ְש ֵרי ֹ ֶש ֻיֹאחֵ ז ֹ ְונִ ֻ ֵפץ ֹ ֶאת ֹעֹלָ לַיִ ְֹך ֹ ֶאל ֹהַ ֻ ָסלַע' ,הרי שכך נהגו בני בבל עם
היהודים בעת חורבן הבית.

יופיים המופלג של אנשי ירושלים
נאמר במגילת איכה (ד ב) ' ְֻבנֵיֹ ִצי ֹֻוןֹהַ יְ ָק ִריםֹהַ ְמסֺ ֻל ִָאיםֹ ֻ ַב ֻ ָפז' ,מבררת הגמראַ ,מאי  -מה פירוש הלשון
ֵימא ַ ֻדהֲווֹֹ ְמחַ ֵֹֻפי ְֻב ִפיזָא  -אם תאמר שהיה גופם מעוטר ו'מכוסה' בתכשיטים
' ְמס ֻול ִָאים ֻ ַב ֻ ָפז'ִ ,אי ל ָ
העשויים מ'פז' ,והיינו זהב יקר ומשובח ביותרְ ,והָ ָא ְמ ֵרי ְ ֻדבֵ י ַר ִֻבי ֵשילָ א  -והרי אמרו בבית מדרשו
יס ִֻת ֵירי ֻ ִפיזָא נַ חוֻת ְֻבעָ לְ מָ א  -משקל שתי איסתרא של פז ירדו לעולם,
של רבי שילאַ ֻ ,ת ְר ֻ ֵתי ַמ ְת ָקלֵי ִא ְ
רו ִמי  -משקל איסתרא אחת נמצא ברומי ,וַ ח ֲָדא ְֻבכו ֻֻלֵי עָ לְ ָמא  -ומשקל איסתרא נוספת נמצא
ח ֲָדא ְֻב ֹ
בכל העולם ,ואם כן לא יתכן שהיה להם פז בכמות גדולה כל כך לתכשיטיהם .מבארת הגמרא,
ֶא ֻלָא ֶשהָ יֹֻו ְמגַ ִֻנין ֶאת הַ ֻ ָפז ְֻב ֹיו ְפיָ ין  -שהפז היה נראה מגונה לעומת יופיים של בני ירושלים .ומביאה
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רומָ ֵאי  -חשובי הרומאים ,שהיו רוצים שיהיו להם
ֲשיבֵ י ְ ֻד ֹ
יק ָרא  -בתחילה ,ח ִ
הגמרא דוגמא לכך ,מֵ ִע ָ ֻ
שי
ש ֻ ְמ ֵ
ֻש ֻ ַפנְ ָקא  -היו מחזיקים צורות נאות בחותמותיהם ,ו ְֻמ ַ
נַקטֵ י ִֻבלְ ֹיונָ א ְדגו ְ
ילדים יפים ,הֲווֹֹ ְ
ילָך  -אך לאחר חורבן בית שני ,שלקחו בשבי
עַ ְרסַ יְ יהֹֻו  -והיו משמשים מיטותיהם כנגדםִ ,מ ֻ ָכאן ְו ֵא ְֹ

את בני ירושליםַ ,מיְ יתֹֻו  -היו מביאים מ ְֻבנֵי יִ ְש ָר ֵאלְ ,ו ָא ְסרֵֹי ְֻבכַ ְרעֵ י ְדפו ַֻריְ יהֹֻו  -והיו קושרים אותם
בכרעי מיטתם ,ו ְֻמ ַש ֻ ְמ ֵשי  -ומשמשים מיטתם כנגדם ,כדי שיהיו להם ילדים יפים כמותם .ובשעה
יה  -אמר אחד מבני ירושלים לחבירו ,הָ א הֵ יכָ א ְֻכ ִתיבָ א  -קללה זו היכן
ֵיה חַ ד לְ חַ ְב ֵר ֹֻ
שעשו כןָ ,אמַ ר ל ֹֻ
'גם ֹ ֻ ָכל ֹחֳלִ י ֹ ְוכָ לֹ
ֵיהֹ  -השיב לו חבירו ,הרי נאמר בפסוק (דברים כח סא) ַֻ
היא כתובה בתורהָ .אמַ ר ל ֻ

ַמ ֻ ָכה ֹאֲ ֶשר ֹלֹא ֹכָ תוֻב ֹ ְֻבסֵ פֶ ר ֹהַ ֻת ֹו ָרה ֹהַ זֹֻאת ֹי ְַּעלֵּם ה' עָּ לֶּיָך עַּ ד ִּה ָּש ְמ ָּדְך' ,ולפי שזהו ענין מגונה ,לא
יקנָ א ִמ ֻדו ְֻכ ֻ ָתא ֻ ְפלַן
כתבה זאת התורה בפירוש ,אלא רמזה על כךָ ֹ.א ַמר אותו אדם לחבירוַ ֻ ,כ ֻ ָמה ַמ ְר ִח ְ
ֵיהֹ חבירוִ ,אינְ ַֻגד  -מעטֻ ,פו ְֻס ֻ ָתא
 כמה היינו רחוקים מפסוק זה ,שעדיין לא הגעתי ללומדוָ .אמַ ר ל ֻיהֹ  -אם הייתי מגיע לאותו פסוק בדרך לימודי ,ל ֹא
וֻפַ לְ גָ א  -רק דף ומחצהָ .א ַמר ל ֹֻ
ֵיהִ ,אי ְמ ָט ִאי לְ גַ ֻ ֵב ֻ
לָך  -לא הייתי זקוק לך שתגיד לי היכן כתובה קללה זו ,כיון שגם אני הייתי מבין שלכך
יכי ְֹ
יצ ְט ִר ִ
ִא ְ

רמזה התורה (מהרש"א).
עון ֻ ֶבן ַֻג ְמלִ יאֵ ל ,מַ אי ִ ֻד ְכ ִתיב  -מה ביאור הפסוק
ָאמַ ר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,אמַ ר ְשמוֻאֵ לִ ,מ ֻשוֻם [-בשם] ַר ֻ ָבן ִש ְמ ֹ
יתר,
אות ֻ ָב ֻ ֵתי ֻ ְכנ ִֵסי ֹֻות הָ י ֻוֹ ִֻב ְכ ַר ְֹך ֻ ֵב ָ
נותֹ ִע ִירי'ַ ,א ְר ֻ ַבע מֵ ֹ
עולְ לָ הֹלְ נַ פְ ִשיֹ ִמ ֻכֹלֹ ְֻב ֹ
במגילת איכה (ג נא) 'עֵ ינִ יֹ ֹ
אות
בע מֵ ֹ
קותְ ,וכָ ל ֶאחָ ד ְו ֶאחָ ד הָ י ֻוֹ לְ פָ נָ יו ַא ְר ֻ ַֹ
ינו ֹ
אות ְמלַ ֻ ְמ ֵדי ִֻת ֹ
ו ְֻבכָ ל ַאחַ ת ְו ַאחַ ת הָ יֹֻו ֻ ָב ֻהֹ ַא ְר ֻ ַבע מֵ ֹ

קות ֶשל ֻ ֵבית ַר ֻ ָבן [ובודאי היו תחתיו מלמדים נוספים ,ולא לימד בעצמו את כל ארבע מאות
ינו ֹ
ִֻת ֹ
או ָתן ְֻבחו ְֻט ֵריהֶ ן [-בקולמוסים שהיו
שם ,הָ יֹֻו ֻד ֹו ְק ִרין ֹ
אויֵב נִ ְכנַ ס לְ ָ
שהָ יָ ה ֹ
הילדים (בן יהוידע)] ,ו ְֻכ ֶ
אוֵֹיב וֻלְ כָ דוֻםְ ֻ ,כ ָרכוֻם ְֻב ִס ְפ ֵריהֶ םְ ,ו ִה ִֻציתוֻם ֻ ָב ֵאשֹ ,ורבן שמעון בן
ש ָֻגבַ ר עליהם ה ֹ
כותבים בהם] ,ו ְֻכ ֶ
גמליאל שסיפר זאת ,הוא היחיד שנשאר מכל אותם תינוקות של בית רבן ,ו'בנות עירי' הוא כינוי
לעיירות הסמוכות לירושלים ,כמו ביתר ,המכונות 'בנות ירושלים' (מהרש"א).

מעשים שונים בשבויי ירושלים
דול [-עיר גדולה]
לַך לִ ְכ ָר ְֹך ָֻג ֹ
שהָ ְֹ
שעַֹ ֻ ֶבן חֲנַ נְ יָ הֶ ,
הו ֺ
עֲשה ְֻב ַר ִֻבי יְ ֹ
ֻ ָתנֹֻו ֹ ַר ֻ ָבנָ ן  -שנו חכמים בברייתאַ ,מ ֶ
ֻצו ָתיו
רו ִאי ,ו ְֻקוו ֹ
טוב ֹ
ינוק ֶאחָ ד יֵשֹ ְֻבבֵ ית הָ אֲ סו ִֻרים ,יְ פֵ ה עֵ ינַ יִ ם ְו ֹ
רו ִמיָ ,א ְמר ֻוֹ לוֹֹ בני אותה העירִֻ ,ת ֹ
ש ְֻב ֹ
ֶ

ֻרות לוֹֹ ֻ ַתלְ ֻ ַתלִ ים [והתכוונו לרמוז לו שיש למהר לפדותו משם ,שלא יחמדו את יופיו וישתמשו
ְסדו ֹ
לַך רבי יהושע בן חנניה ְועָ ַמד עַ ל ֻ ֶפ ַתח ֻ ֵבית הָ אֲ סו ִֻרים ,ורצה לראות אם
בו לעבירה (בן יהוידע)] ,הָ ְֹ
אותו תינוק מיוחד הוא בחכמתו ,ו ָאמַ ר רבי יהושע בקול רם את תחילת הפסוק בישעיהו (מב כד)
ֲלוא ֹה' ֹזֹֻוֹ
ינוק ְו ָאמַ ר את סיום אותו פסוק 'ה ֹ
אותוֹֹ ִֻת ֹ
'מִֹי ֹנָ ַתן ֹלִ ְמ ִש ֻ ָסה ֹיַ עֲ קֹב ֹ ְויִ ְש ָר ֵאל ֹלְ בֹזְ זִ ים' ,עָ נָ ה ֹ
תו'ָ .אמַ ר רבי יהושע בן חנניה ,מו ְֻב ְטחַ נִ י ֻבוֹֹ
תו ָר ֹ
ש ְמעֹֻו ֹ ְֻב ֹ
לו ְךְ ֹ ,ול ֹא ֹ ָ
לוְ ֹ ,ול ֹא ֹ ָאבֹֻו ֹ ִב ְד ָרכָ יו ֹהָ ֹ
חָ ָטאנֹֻו ֹ ֹ
מון
שאֶ ְפ ֶ ֻדנֻ ֻוֹ ְֻבכָ ל ָמ ֹ
ש ֵאינִ י זָז ִמ ֻ ָכאן עַ ד ֶ
עֲבו ָדה  -לשון שבועהֶ ,
הורָֹ ָאה ְֻביִ ְש ָראֵ ל ,הָ ֹ
שיהיה ֻמ ֹו ֶרה ֹ
ֶֹ

מון הַ ְר ֻ ֵבה [ואף על פי שבדרך כלל אסור לפדות את
ש ֻ ְפ ָדאוֹֹ ְֻבמָ ֹ
שם עַ ד ֶ
ש ֻפ ֹו ְס ִקין עָ לָיוָ .א ְמרֹֻו ,ל ֹא זָז ִמ ֻ ָ
ֶ
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השבויים בממון רב מידי ,כאן היה הדבר מותר מחמת שהיתה סכנת נפשות לאותו תינוק .ועוד,
הו ָר ָאה ְֻביִ ְש ָראֵ ל .ו ַֻמנֻ ֹֻו -
הו ָרה ֹ
ש ֹ
כיון שהיה מופלג בחכמה (תוספות)] ,וְֹאכן ל ֹא הָ יֹֻו יָ ִמים מוֻעָ ִטין עַ ד ֶ
ישע.
ומי הוא אותו תינוקַ ,ר ִֻבי יִ ְש ָמעֵ אל ֻ ֶבן אֱ לִ ָ
דונִ ים
ש ִ ֻנ ְש ֻב ֻוֹ לִ ְשנֵי אֲ ֹ
ישעֶ ,
של ַר ִֻבי יִ ְש ָמעֵ אל ֻ ֶבן אֱ לִ ָ
ב ְבנוֹֹ ו ְֻב ִב ֻתוֹֹ ֶ
שה ִֹֻ
ָאמַ ר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,אמַ ר ַרב ,מַ עֲ ֶ
ש ֵאין ֻ ְכ ֹיו ְפיוֹֹ
אומֵ ר ,יֵשֹ לִ י עֶ בֶ ד ֶ
קום ֶאחָ ד ,זֶה ֹ
שונים ,לְ יָ ִמים  -לאחר תקופה ,נִ זְ ַ ֻד ְֻווג ֻוֹ  -נפגשו ְשנֵיהֶ ם ְֻב ָמ ֹ
הָ ,א ְמר ֻוֹ זה לזהֻ ,ב ֹוא ְונַ ֻ ִשיאֵ ם זֶה
עולָם ֻ ֺכלֻ וֹֹ ֻ ְכ ֹיו ְפיָ ֹֻ
ש ֵאין ְֻבכָ ל הָ ֹ
אומֵ ר ,יֵשֹ לִֹי ִש ְפחָ ה ֶ
עולָםְ ,וזֶה ֹ
ְֻבכָ ל הָ ֹ

ולָדותִ .ה ְכנִ יסוֻם לְ חֶ ֶדר אחד ,וכיון שהיה החדר
לָ זֶה ,ובודאי יהיו להם ילדים יפים כמותם ,וֻנְ חַ ֻלֵק ֻ ַבוְֹ ֹ
אומֵ ר ,אֲ נִ י ֻכֹהֵ ןֶ ֻ ,בן
יָשבָ ה ְֻבקֶ ֶרן ז ִָוית זֶה ,זֶה ֹ
שב ְֻבקֶ ֶרן ז ִָוית ֶֹזהְ ,וזוֹֹ ְ
חשוך לא הכירו זה את זו ,זֶה יָ ַ
ָשא
דולִ ים ,וכי ֶא ֻנ ֵ
כהֲנִ ים ְֻג ֹ
אומֶ ֶרת ,אֲ נִ י ֻכֹהֶ נֶתַ ֻ ,בת ֻ ֹ
שא ִש ְפחָ הְ .וזֹאת ֹ
דולִ ים ,וכי ראוי הדבר שאֶ ֻ ָ
כהֲנִ ים ְֻג ֹ
ֹֻ
שחַ רִ ,ה ֻ ִכירֹֻו זֶה ֶאת זֶהְ ,ונָ ְפלֹֻו זֶה עַ ל זֶהְ ,וגָ ע ֻוֹ ִֻב ְב ִכ ָ ֻיה עַ ד
שעָ לָה עַ ֻמֹֻוד הַ ֻ ַ
לְ עֶ בֶ ד .וֻבָ כֹֻו ֻ ָכל הַ ֻלַיְ לָ הֵ ֻ .כיוָ ן ֶ
בו ִכ ָ ֻיהֹ,עֵ ינִ יֹעֵ ינִ יֹי ְֹר ָדהֹ ֻ ַמיִ ם'ֹ .
קונֵן יִ ְר ְמיָ ה ואמר (איכה א יח) 'עַ לֹ ֵא ֻלֶהֹאֲ נִ יֹ ֹ
ש ָ ֻי ְצ ָאה נִ ְש ָמ ָתן ,וַ עֲ לֵיהֶ ן ֹ
ֶ
ה,
יאל ְש ָמ ֹֻ
שה ַאחַ ת מבנות ירושלים שנפלה בשבי האויבְ ,ו ָצ ְפנַ ת ֻ ַבת ֻ ְפנִ ֵ
ֲשה ְֻב ִא ֻ ָ
לָקישַֹ ,מע ֶ
ָאמַ ר ֵרישֹ ִ
ש ֻ ִש ֻ ֵמשֹ
דולֶ ,
של ֻכֹהֵ ן ָֻג ֹ
יאל' ,שהיתה ִֻב ֻתוֹֹ ֶ
הַ ֻ ' .בת ֻ ְפנִ ֵ
צו ִפין ְֻב ֹיו ְפיָ ֹֻ
שהַ ֻכֹל ֹ
ולמה היתה קרויה כך' ,צָ ְפנַת'ֶ ,
הָ ֻ .בא ָא ָדם
מו ְכ ָר ֹֻ
יא ֻהֹ לְ ֹ
הו ִצ ָ
ה ִש ְבעָ ה חֲלו ִֻקיםְ ,ו ֹ
יש ֹֻ
ש ֻ ַבאי ֻ ָכל הַ ֻלַיְ לָה ,לְ ָמחָ רִ ,הלְ ִֻב ָ
ה ַ
ש ִ ֻנ ְתעַ ֻלֵל ֻ ָב ֹֻ
לִ ְפנַ י ְולִ ְפנִ יםֶ .

יקח אותה,
רוצֶ ה לִ ַ ֻ
יקאִ ,אם ַא ֻ ָתה ֹ
הָ .אמַ ר לוֵֹֹ ,ר ָ
שהָ יָ ה ְמכֹעָ ר ְֻב ֹיו ֵתרָ ,אמַ ר לוֹֹ לשבאי הַ ְר ֵאנִ י ֶאת ֹיו ְפיָ ֹֻ
ֶאחָ ד ֶ
יט ֹֻה השבאי
ה ְֻבכָ ל הָ עוֹֹלָם ֻ ֺכלֻ וָֹֹ .אמַ ר לוַֹֹ ,אף עַ ל ֻ ִפי ֻ ֵכן ,רצוני לראותה קודם לכןִ .הפְ ִש ָ
ש ֵאין ֻ ְכ ֹיו ְפיָ ֹֻ
ַקחֶ ,
עולָםִ ,אם עָ לֵינ ֻוֹ ל ֹא
של ֹ
שה ֻ ָבאֵ פֶ ר ,ו ָא ְמ ָרה לְ פָ נָ יוִ ,ר ֻב ֹונוֹֹ ֶ
יעי ְק ַר ְע ָת ֻהֹ בעצמהְ ,ונִ ְת ֻ ַפ ְֻל ָ
שה חֲלו ִֻקים ,ו ְ
ִש ֻ ָ
ֻש ִב ִ
לָמה ל ֹא ֻ ָתחוֻס ,שיאמרו הגויים שאין כח בגבורתך להציל את עמך
ֻשת ִש ְמ ָֹך הַֹ ִֻג ֻב ֹור ֻ ָ
ת ,עַ ל ְקדו ֻ ַ
חַ ְס ֻ ָֹ
שק ֹ ְו ִה ְת ֻ ַפ ְֻל ִשי ֹבָ אֵ פֶ ר ֹ ֵאבֶ לֹ
'בת ֹעַ ֻ ִמי ֹ ִחגְ ִרי ֹ ָ
קונֵן יִ ְר ְמיָ ה ואמר את הפסוק (ירמיה ו כו) ֻ ַ
מבזיוןְ .ועָ לֶיהָֹ ֹ
שֹ ֵדד ֹעָ לֵינוֻ' ,ויש לדייק מכך שלשון 'עָ לַיִ ְֹך' ל ֹא נֶאֱ מַ ר,
לָך ֹ ִמ ְס ֻ ַפד ֹ ֻ ַת ְמרו ִֻרים ֹ ֻ ִכי ֹ ִפ ְתאֹם ֹיָ בֹא ֹהַ ֹֻ
יָ ִחיד ֹעֲ ִשי ֹ ְֹ

כול אומר לה הקדוש ברוך הוא ,עָ לַי ְועָ לַיִ ְֹך ֻ ָבא ש ֹו ֵדד ,שאף שמו של הקדוש ברוך
ֶא ֻלָא 'עָ לֵינֹֻו'ִ ֻ ,כ ְביָ ֹ
הוא מתחלל בכך.

חטא חמור שהיה בירושלים ,שמחמתו נחתם גזר הדין על החורבן
ָאמַ ר ַרב יְ הו ָֻדהָ ,אמַ ר ַרב ,מַ אי ִ ֻד ְכ ִתיב  -על איזה מעשה נאמר הפסוק במיכה (ב ב) ' ְועָ ְשק ֻוֹ ֻגֶבֶ ר

וֻבֵ יתוֹֹ ְו ִאישֹ ְונַ חֲלָתוֹֹ' ,מַ עֲ ֶשה ְֻב ָא ָדם ֶאחָ דֶ ,ש ָֻנ ַתן עֵ ינָ יו ְֻבאֵ ֶשת ַר ֻבוֹֹ ,וְֹלא היה זה רבו המלמדו תורה,
אלא שוֻלְ יָ א ְדנַ ָֻג ֵרי הֲוָ ה  -תלמיד של נגר היה ,ונתן עיניו באשת הנגר המלמדו ַּנגָּרּותַ ֻ ,פעַ ם ַאחַ ת
יגר ִא ְש ֻתוֹֹ
ונהִ .ש ֻ ֵ
ש ֻ ֵגר [-שלח] את ִא ְש ְֻת ָֹך ֶא ְצלִ יְ ,ו ַאלְ וֶ ָֻ
הֺֹ ְצ ַר ְֹך ַ(ר ֻב ֹו) לִ לְ ֹוות ממוןָ .א ַמר לוֹֹ התלמיד לנגרַ ,
ה אותו תלמיד ְשל ָֹשה יָ ִמים ,ולאחר אותם ימים ָק ַדם  -השכים אותו תלמיד וֻבָ א
שהָ ה ִע ֻ ָמ ֹֻ
ֶא ְצלוָֹֹ ,
ֶא ְצלוֹֹ  -אל רבו ,הנגרָ .א ַמר לוֹֹ הנגרִ ,א ְש ִֻתי ֶש ֻ ִש ַֻג ְר ִֻתי לְ ָֹך ,הֵ יכָ ן ִהיאָ .א ַמר לוֹֹ ,אֲ נִ י ֻ ְפ ַט ְר ִתיהָֹ לְ ַאלְ ֻ ַתר -
קות  -נערים צעירים נִ ְתעַ לְ לֹֻו ֻ ָב ֻהֹ ֻ ַב ֶ ֻד ֶר ְֹך,
ינו ֹ
שהַ ִֻת ֹ
שמַ ְע ִֻתי ֶ
אני שלחתי אותה מיד ,לפני שלשה ימיםְ ,ו ָ
וכיון שאין דרך נערים לאנוס אשה גדולה ,בודאי זינתה עמהם מרצונה ,ונאסרה עליךָ .א ַמר לוָֹֹ ,מה
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עֱשהָ .אמַ ר לוִֹֹ ,אם ַא ֻ ָתה ש ֹומֵ עַֹ ַלע ֲָצ ִתיָֻ ,ג ְר ָש ֹֻהָ .א ַמר לוְֹֹ ֻ ,כתו ֻ ָֻב ָת ֹֻה ְמרו ֻ ָֻבה ,ואין לי ממון לשלם לה
אֱ ֶ
ה ,כעצת תלמידו ,הָ ְ
לַךֹ
ש ֹֻ
ה .עָ ַמד זֶה ְוגֵֹ ְר ָ
לָהֹ ֻ ְכתו ֻ ָֻב ָת ֹֻ
דמי כתובתהָ .א ַמר לוֹֹ התלמיד ,אֲ נִ י ַא ְֻלוֶ ָֹ
וךְ ,ו ֵתן ֻ

הוֻא ,התלמיד ,וֻנְ ָש ָא ֹֻה ,כפי שרצה לעשות מלכתחילהֵ ֻ .כיוָ ן ֶש ִה ִֻגיעַֹ זְ ַמנֻ וֹֹ של הנגר לשלם את החוב,
חו ְב ָֹך  -בא תעבוד בביתי בתורת פרעון לחוב.
עֲשה ִע ֻ ִמי ְֻב ֹ
פו ְרעוָֹֹ ,א ַמר לוֹֹ התלמידֻ ,בֹא וַ ֵ
ְול ֹא הָ יָ ה לוֹֹ לְ ֹ
עומֵ ד
או ְכלִ ים ְוש ֹו ִתיןְ ,והוֻא הָ יָ ה ֹ
ְוהָ י ֻוֹ הֵ ם  -התלמיד ואשתו [שהיתה אשת הנגר וגירשה] ֹיו ְש ִבים ְו ֹ

או ָת ֹֻה ָשעָ ה נִ ְתחַ ֻ ֵתם ְֻגזַר ִ ֻדין ,ולפי
כוסֵ יהֶ ןְ ,ועַ ל ֹ
לות ְֻב ֹ
נו ְפ ֹ
רות מֵ עֵ ינָ יו ְו ֹ
נו ְש ֹ
עות ֹ
ֻמ ְשקֶ ה עֲ לֵיהֶ ןְ ,והָ יֹֻו ְ ֻד ָמ ֹ
ו ַ
גירסא זו מצד הדין לא היתה האשה אסורה על התלמיד ,כיון שבאותם שלשה ימים ששהתה אצלו
לא עשה עמה דבר ,וממילא היתה מותרת לו לאחר שהתגרשה ,אך כיון שנהגו בהנהגה רעה כל כך,
להוציא את האשה בעורמה מתחת יד בעלה ,ולהשתעבד בו אחר כך לשרת אותם ,נחתם גזר הדין.
ואף שהיה זה מעשה של יחיד ,כיון שידעו זאת בני אדם רבים ולא מחו בו ,נחתם על כך גזר הדין
של כולם (מהרש"א).
ילות ְֻבנֵר אֶ חָ דֹ -על איסור אשת איש,
ה  -ויש אומרים ,חתימת גזר הדין היתה עַ ל ְש ֻ ֵתי ֻ ְפ ִת ֹ
ְו ָא ְמרֵֹי לָ ֹֻ
כלומר ,שבאותם שלשה ימים ששהתה בבית התלמיד בא עליה בעודה אשת איש ,ונאסרה עליו
אפילו לאחר שהתגרשה ,ועל עוון זה [שהיו הרבים יכולים למחות בו ולא מחו] נחתם גזר הדין.

ֹֹֹ

רו ֶאהֹ ְֻב ִבנְ יָ נָהֹ
שלַיִ םֹ ֹ,זוכֶ הֹ ְו ֹ
ֻ ָכלֹהַ ִמ ְת ַא ֻ ֵבלֹ ַעלֹיְ ר ֻו ָ
תו ָר ְת ָֹךֹ
שיִ ֻ ָבנֶהֹ ֻ ֵביתֹהַ ֻ ִמ ְק ָ ֻדשֹֹ ִֻב ְמהֵ ָרהֹ ְֻביָ מֵ ינֹֻוְ ֹ,ו ֵתןֹחֶ לְ ֵקנֹֻוֹ ְֻב ֹ
ֶיךֹ ֻ ֶ
צוןֹ ִמ ְֻלפָ נ ָֹ
יְ ִהיֹ ָר ֹ
ֹֹ
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