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י ָאַמר ְכִתיב ַמאי ,יֹוָחָנן ַרֻבִ ֵרי יד( )כח במשלי הפסוק ביאור מה - ֻדִ ְ ִמיד, ְמַפֵחד ָאָדם 'ַאש  ה ֻתָ ֶ  ִלֻבוֹֹ ֻוַמְקש 

ָרָעה', ִיֻפֹול  שום תצא שלא ויתבונן ממעשיו, הנולד את ולראות תמיד לדאוג לאדם שיש היינו ֻבְ

 ולא ושלוותם, טובתם ברוב בטוחים אלישר היו השני המקדש בית חורבן ובזמן ממעשיו, תקלה

 ולא ישראל, ולגלות הבית לחורבן שגרם באופן נהגו כך ומתוך לנצחם, האויבים שיוכלו פחדו

 אדם, בני בשני מעשה מחמת - ַקְמָצא ֻוַבר ַאַקְמָצא פורענות, עליהם תבוא שמא דאגו ולא נזהרו

ַלִים ָחרֻוב ובנו[, אב אלו שהיו אומרים ]ויש קמצא' 'בר שמו ואחד 'קמצא' שמו אחד ָ  התגלגל - ְירֻוש 

ְרְנגֹוָלא ירושלים. שנחרבה הדבר א ַאֻתַ  טֻור ָחרֻוב ותרנגולת, בתרנגול מעשה מחמת - ְוַתְרְנגֹוְלֻתָ

א ָקא .שבארץ ישראל ]ולהלן יבואר שהיו בה ערים רבות[ מלכא' 'טורמדינת  נחרבה - ַמְלֻכָ ַ  ַאש 

ק יָתר העיר נחרבה - ָחרֻוב כרכרה של פןבדו מעשה מחמת - ְדִריְסֻפַ   .ֻבֵ

 מעשה קמצא ובר קמצא

ַלִים ָחרֻוב ַקְמָצא ֻוַבר ַאַקְמָצא הדברים: אירעו כיצד הגמרא מבארת ָ ַההֻוא ,ְירֻוש  ְבָרא ֻדְ  היה מעשה - ֻגַ

ר שםב אדם היה ושונאו - ְדָבֵביהֹֻ ֻוַבַעל ,ַקְמָצא בשם אדם היה שאוהבו - ְדַרְחֵמיהֹֻ אחד, באדם  ֻבַ

א ָעַבד ,ַקְמָצא ֵעיהֹֻ ֵליהֹֻ ָאַמר סעודה, אדם אותו עשה - ְסעֻוְדֻתָ ֻמְ ַ  ִלי ַאְייֵתי ִזיל לשמשו, ואמר - ְלש 

 לסעודה והזמין וטעה השליח הלך - הֵֹֻלי ַאְייֵתי ָאַזל אהובי. קמצא, את לסעודה ותזמין לך - ַקְמָצא

ר את ֵחיהֹֻ הסעודה, באמצע דםא אותו בא - ָאָתא שונאו. שהיה ,ַקְמָצא ֻבַ ֻכְ ְ ֲהָוה ַאש   ומצא - ָיִתיב ֻדַ

ְבָרא ַההֻוא ִמְכִדי קמצא, לבר האיש אותו ֵליהֹֻ ָאַמר המסובין. בין וסועד יושב קמצא בר את ַעל ֻגַ  ֻבַ

ָבָבא ַההֻוא ֻדְ ְבָרא ֻדְ ִעית ַמאי שונאי, אתה הרי - הֻוא ֻגַ  - קֻפוֹֻ קֻום לכאן, באת ומדוע רצונך מה - ָהָכא ֻבָ

 אלא המסובים, כל בפני מהמקום להוציאני תביישיני אל קמצא, בר ֵליהֹֻ ָאַמר מהמקום. וצא קום

ן השמש, של טעותו מחמת לכאן, הגעתי שכבר כיון - ַוֲאָתִאי הֹוִאיל ְבֻקָ ַ  עד כאן להשאר לי הניח - ש 

ֵמי ךְֹלָֹ ִהיְבָנאְויַֹ הסעודה, סוף ָאִכיְלָנא ָמה ֻדְ ִתיָנא ֻדְ ָ  שאוכל מה כל של המחיר את לך אשלםו - ְוש 

 שתישאר. מסכים איני - לֹא אדם, אותו לו השיב - ֵליהֹֻ ָאַמר בגללי. תפסיד ולא בסעודה, ואשתה

ֵמי ָלךְֹ ִהיְבָנאיַֹ קמצא, בר ֵליהֹֻ ָאַמר ְלָגא ֻדְ יךְֹ ֻפַ  ובלבד כולה, מהסעודה חצי דמי את לך אתן - ִדְסעֻוָדֻתֵ

 לכך. מסכים איני - לֹא אדם, אותו לו השיב - ֵליהֹֻ ָאַמר הכל. לעיני מהמקום להוציאני תביישני שלא

ֵמי ָלךְֹ ִהיְבָנאיַֹ קמצא, בר ֵליהֹֻ ָאַמר הֹֻ ֻדְ יךְֹ ֻכֻוֻלָ  שלא ובלבד הסעודה, כל דמי את לך אשלם - ְסעֻוָדֻתֵ

ָיֵדיהֹֻ ַנְקֵטיהֹֻ ,לֹא אדם, אותו ֵליהֹֻ ָאַמר תביישני. ֵקיהֹֻ ְואֻוְקֵמיהֹֻ ֻבְ  קמצא בר את אדם אותו תפס - ְוַאֻפְ

ָנן ַיְתֵבי ְוָהֻוו הֹוִאיל קמצא, בר ָאַמר החוצה. והוציאו העמידו בידו,  יושבים החכמים שהיו כיון - ַרֻבָ

יהֹֻ ָמחוֹֻ ְולֹא בסעודה, ַמע אותי, יבייש שלא אדם באותו מחו ולא - ֻבֵ  מובן - ְלֻהוֹֻ ִניָחא ָקא ִמיָנהֹֻ ש ְ

הוֹֻ ֵאיכֻול יִזילאֵֹ ,בהנהגתו להם נח שהיה מכך י קֻוְרָצא ֻבְ א ֻבֵ המלך  לפני עליהם ואלשין אלך - ַמְלֻכָ

]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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יָסר ֵליהֹֻ ָאַמר קמצא, בר הלך - ָאַזל ךָֹ ָמְרדוֹֻ רומי, של ַלֻקֵ  ֵליהֹֻ ָאַמר בך. מרדו היהודים - ְיהֻוָדֵאי ֻבְ

ר קמצא, בר ֵליהֹֻ ָאַמר נכונים. שדבריך ויוכיח יאמר מי - ֵייַמר ִמי הקיסר, ֻדֵ ַ ָנא ְלֻהוֹֻ ש   תשלח - קֻוְרֻבְ

 לא ובודאי אותו, יקריבו האם ותראה - ֵליה ְמָקְרִבין ִאי ָחִזית המקדש, בבית להקריב קרבן להם

ַדר ָאַזל בך. מורדים שהם מחמת יקריבוהו ָ ָיֵדיהֹֻ ש  א ֶעְגָלא ֻבְ ְלֻתָ  קמצא בר ביד ושלח הקיסר הלך - ֻתִ

]ושלח עמו מעבדיו, שיראו האם  המקדש בבית להקריבו ביותר, משובח שהוא משולש, עגל

ֲהֵדי .היהודים מקבלים את קרבנו או לא )בן יהוידע([ ָקָאֵתי ֻבַ  לבית קמצא בר של הילוכו בדרך - ֻדְ

ָדא המקדש, ָ יהֹֻ ש  ִניב מֻוָמא ֻבֵ ָפַתִים ֻבְ דֻוִקין ָלהֹֻ ְוַאְמֵרי בשפתיו, מום עגל לאותו הטיל - ש ְ ַעִין ֻבְ ֻבָ ֶ  - ש 

ְלִדיַדן ֻדֻוְכָתא בעין, מום לו שהטיל אומרים ויש  נחשב ההלכה שלפי כזה במקום - מֻוָמא ַהָוה ֻדִ

 נחשב זה אין הגויים אצל אבל - הֻוא מֻוָמא ָלאו ֻוְלִדיְדהוֹֻ מהקרבה, הקרבן את הפוסל ל'מום' הדבר

  מום.

 קמצא בר שכוונת החכמים הבינו מום, בו שיש וראו המקדש לבית הקרבן את קמצא בר כשהביא

ָנן ָסבֻור הקיסר, בפני עליהם להלשין  הקרבן הקרבת את להתיר שיש החכמים וחשבו - ְלָקרֻוֵביהֹֻ ַרֻבָ

ֻום שעה, כהוראת לֹום ִמש ֻ י ְלהוֹֻ ָאַמר המלך. עליהם יכעס שלא ,ַמְלכֻות ש ְ ן ְזַכְרָיה ַרֻבִ  אם ,ַאְבקֻוַלס ֻבֵ

ֲעֵלי שקרבנות האנשים יֹאְמרוֹֻ כן, נעשה י ְקֵריִבין מֻוִמין ֻבַ חַֹ ְלַגֻבֵ  שאינה הלכה מכך וילמדו ,ִמְזֻבֵ

 להרוג החכמים רצו - ְלִמיַקְטֵליהֹֻ ָסבֻור הקרבן. את הקריבו ולא דעתו, את החכמים וקיבלו נכונה,

לֹא קמצא, בר את  יבוא רומי שמלך לכך ויגרום ישראל כל על וילשין ילך שלא כדי ְוֵליָמא ֵליִזיל ֻדְ

]ואף שהיו שם מעבדי מלך רומי, הם נשארו מחוץ לבית המקדש, ורצו החכמים  בהם להלחם

לומר להם שלא  להורגו על ידי השם המפורש, באופן שימות רק לאחר שיצא משם, קודם שיספיק

י ְלהוֹֻ ָאַמר הקריבו את הקרבן, ויחשבו הגויים שמת מעצמו מיתה טבעית )בן יהוידע([.  בן ְזַכְרָיה ַרֻבִ

ילה שאדם ההלכה, היא שכך הרואים יֹאְמרוֹֻ כן, נעשה אם אבקולס, ים מֻום ַמֻטִ ֳקָדש ִ  ומחמת ,ֵיָהֵרג ֻבַ

 קרבנו. את להקריב שסירבו ראליש על לפניו והלשין הקיסר אל וחזר הרגוהו, לא כן

י ָאַמר ל סבלנותו - ַעְנְווָתֻנֻותוֹֹ ,יֹוָחָנן ַרֻבִ ֶ י ש  ן ְזַכְרָיה ַרֻבִ  קמצא, בר של הריגתו את שמנע ,ַאְבקֻוַלס ֻבֵ

יֵתנוֹֻ ֶאת ֶהְחִריָבה ְרָפה ,ֻבֵ ָ   .ֵמַאְרֵצנוֹֻ ְוִהְגִליָתנוֹֻ ,ֵהיָכֵלנוֹֻ ֶאת ְוש 

 שליםשליחת נירון קיסר להחריב את ירו

ר ֻדַ ָ ]כל אותם המוזכרים  קיסר נירון את הלחם בירושליםל רומי מלך שלח - ֵקיָסר ְלִנירֹון ִעָלַוְייהוֹֻ ש 

בלשון 'קיסר' עם שם לווי, כגון 'נירון קיסר', 'אספסיינוס קיסר' היינו שהיו פקידים של הקיסר 

י .עצמו, שהוא מלך רומי )בן יהוידע([  נסיון לעשות רצה לירושלים, בוהתקר שבא בזמן - ָקָאֵתי ֻכִ

ָדא במלחמתו, ינצח האם בקסמיו יָרא ש ְ ְזָרח ֻגִ  החץ בא - ָאָתא מזרח, לכיוון חץ קיסר נירון ירה - ַלֻמִ

ַלִים ָנַפלו ָ ירֻוש  ַלִים ָנַפלו ָאָתא הוא וגם ,ַמֲעָרב צדלְֹ נוסף חץ ירה .ֻבִ ָ ירֻוש  ע חיצים ירה וכן .ֻבִ  ְלַאְרֻבַ

מַֹ רֻוחֹות ָ ַלִים ָנַפל ָאָתא הללו מהחיצים אחד וכל ,ִיםַהש ֻ ָ ירֻוש   להלחם שיצליח הבין כך ומתוך ,ֻבִ

א ֵליהֹֻ ָאַמר ולכובשה. בירושלים סֹוק קטן, לילד קיסר נירון אמר - ִלינֻוֻקָ סֻוֵקיךְֹ ִלי ֻפְ  פסוק לי אמור - ֻפְ
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י יד( )כה ביחזקאל הפסוק את ילד אותו ֵליהֹֻ ָאַמר שלמדת, ֱאדֹום ִנְקָמִתי תאֶֹ 'ְוָנַתֻתִ ַיד ֻבֶ י ֻבְ ָרֵאל' ַעֻמִ  ִיש ְ

א קיסר, נירון ָאַמר ,ְוגֹו' ָ ִריךְֹ קֻוְדש  ֵעי הֻוא ֻבְ יֵתיהֹֻ ְלַחרֻוֵבי ֻבָ  את להחריב רוצה הוא ברוך הקדוש - ֻבֵ

ֲההֻוא ָיֵדיהֹֻ ְלַכֻפֹוֵרי ֻוָבֵעי ביתו, ְבָרא ֻבַ  הוא ה' ןרצו כלומר, אדם, באותו ידיו' 'לקנח הוא ורוצה - ֻגַ

 רצה לא ולכן בפועל, אותם שיחריב במי לנקום הוא עתיד אך ייחרבו, המקדש ובית שירושלים

 ְוָנַפק והתגייר, והלך - ְוִאיַגֵייר ְוָאַזל שלו, הצבא ממחנה קיסר נירון ברח - ָעָרק כן, לעשות נירון

י התנא זמן לאחר ממנו ויצא - ִמיֵניה   .ֵמִאיר ַרֻבִ

 רושלים, ויכולתם לכלכל את העיר במצורגדולתם של עשירי י

ְדֵריהֹֻ ַ ְסָיינֻוס ִעיָלַוְייהוֹֻ ש   קיסר, אספסיינוס את ישראל לארץ ושלח רומי מלך חזר - ֵקיָסר ְלַאְסֻפַ

ַלת ַעָלהֹֻ ַצר ָאָתא בירושלים. שילחם ֵני ֻתְ ְ  שלש במשך ירושלים על מצור והטיל אספסיינוס בא - ש 

א ַהְנהוֹֻ הֹֻבָֹֻ ַהֻוו תקופה ובאותה שנים. ָלֻתָ  ַנְקִדימֹון גדולים, עשירים שלשה בירושלים היו - ֲעִתיֵרי ֻתְ

ן א ֻוֵבן ,ֻגֻוְריֹון ֻבֶ ְלֻבָ בֻועַֹ ֻכַ ָ ֶסת ִציִצית ֻוֵבן ,ש  ים היו מדוע הגמרא ומבארת .ַהֻכֶ  אלו, בשמות ְמכּונִּ

ן ַנְקִדימֹון' ָדה מחמת כן מכונה היה 'ֻגֻוְריֹון ֻבֶ ֻקְ ֻנִ ֶ החַֹ לוֹֹ ש  ֲעבֻורוֹֹ ֻמָ  ]כאשר בשבילו החמה שזרחה - ֻבַ

 מים, בורות עשרה שתים אחד מהגמון נקדימון לוה לשתות, מים להם היו ולא לרגל ישראל עלו

 אותו וכשעמד כסף. ככרות עשרה שתים לו שיתן או מסוים, זמן עד המים את לו להחזיר והתחייב

 במים. הבורות את ומילאו גשמים וירדו ש,המקד בבית גוריון בן נקדימון התפלל להסתיים היום

 את לו לתת ועליו בזמנו, לו פרע שלא הגמון אותו טען היום, החשיך כבר שבינתיים כיון אמנם

 השמש. וזרחה העננים והתפזרו והתפלל, המקדש לבית שוב נקדימון נכנס לו. שהתחייב הכסף

ן' י'[.'בונ היה האמיתי ושמו 'נקדימון', קרוי היה זה מעשה ומחמת ְלָבא ֻבֶ בֻועַֹ ֻכַ ָ  כך מכונה היה 'ש 

ל מחמת ֻכָ ֶ ְכָנס ש  הֻוא ְלֵביתוֹֹ ַהֻנִ ֶ ש  ֶכֶלב ָרֵעב ֻכְ הֻוא יֹוֵצא היה ,ֻכְ ֶ ש  ֵבעַֹ ֻכְ ָ ן' .ש  ֶסת ִציִצית ֻבֶ  מכונה היה 'ַהֻכֶ

ָהְייָתה מחמת כך ֶ י ַעל ִנְגֶרֶרת טליתו של ציצית - ִציָצתוֹֹ ש  ֻבֵ ָסֻתוֹֹ ֻגַ  היה לא עשירותו רובמ כלומר, ,תֻכְ

א עליהם. נגררות ציציותיו והיו שטיחים, גבי על רק אלא אבנים, רצפת גבי על מהלך ָאְמֵרי ִאיֻכָ  - ֻדְ

ָהְיָתה כיון 'הכסת', הכינוי את לו והוסיפו ציצית', 'בן האמיתי שמו שהיה אומרים ויש ֶ ְסתוֹֹ ש   ֻכִ

ֶלת ין נמצא כסאו היה - מֻוֻטֶ ד ֻבֵ  שלשה אותם הקיסר. פני את לקבל לרומי הולך כשהיה ,רֹוִמי ֹוֵליֻגְ

א ,ְלֻהוֹֻ ָאַמר מהם אחד - ָחד המצור, בזמן ירושלים אנשי את לזון עצמם על קיבלו עשירים  ַזְייָנא ָאֻנָ

ִחיֵטי ְלֻהוֹֻ ֲעֵרי ֻבְ ַ ְדַחְמָרא ,ְלֻהוֹֻ ָאַמר מהם ְוַחד ושעורים. בחיטים אותם אזון אני - ְוש   ֻוִבְדִמְלָחא ֻבִ

ָחא  העצים את אתן אני - ִבְדִציֵבי ,ְלֻהוֹֻ ָאַמר מהם ְוַחד ושמן. מלח ביין,אותם  אזון אני - ֻוִמש ְ

חוֹֻ הזמן. אותו בכל לבישול הנצרכים יֻבְ ִ ָנן ְוש   אותו שלנדיבותו  את החכמים ושבחו - ִלְדִציֵבי ַרֻבָ

א ְדַרב לכך, והטעם העצים, את שנתן אחד ל ,ִחְסֻדָ ְמֵעיהֹֻ ָמַסר ַהָוה ַאְקִליֵדי ֻכָ ַ  מפתחותיו כל את - ְלש 

ר לשמשו, מוסר היה ָאַמר וטעמו, העצים, מחסן של המפתח מלבד - ִמְדִציֵבי ֻבַ א ַרב ֻדְ  ַאְכֵלָבא ,ִחְסֻדָ

ֵעי ְדִחיֵטי יִתין ֻבָ  כדי עצים, של מחסנים לששים הוא צריך חיטים של אחד מחסן - ְדִציֵבי ַאְכֶלֵבי ש ִ

 בהרבה גדולה לתת צריך היה עצים שנתן עשיר שאותו נמצא בחומם, פותולא לבשל שיוכלו
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ִרים ְלֵמיַזן ְלֻהוֹֻ ַהָוה העשירים. משאר א ְוַחד ֶעש ְ ֻתָ ַ  ועצים מזון היה עשירים שלשה ולאותם - ש 

  מצור. של שנים ואחת לעשרים המספיקים

 המאבקם של הבריונים נגד דעת חכמי ירושלים, והובלת העם למלחמה אבוד

הוֹֻ ַהֻוו הללו: האוצרות כל להם הועילו לא מדוע הגמרא מספרת ְריֹוֵני ַהְנהוֹֻ ֻבְ  ירושלים בתוך היו - ֻבִ

ָנן ְלהוֹֻ ָאְמרוֹֻ למלחמות, ושמחים הממהרים מתורה ריקים בריונים, אנשים  החכמים אמרו - ַרֻבָ

ָלָמא ְוַנֲעִביד ֻוקֵניפֹֻ בריונים, לאותם יהוֹֻ ש ְ ֲהַדֻיְ  את שיסירו כדי הרומאים, עם שלום נעשהו נצא - ֻבַ

ַבִקיְנהוֹֹ לֹא המצור. ְ  אמרו - ְלהוֹֻ ָאְמרוֹֻ עמהם, ולהשלים לצאת הבריונים להם הניחו לא - ש 

יהוֹֻ ְקָרָבא ְוַנֲעִביד ֵניֻפֻוק אדרבה, לחכמים, הבריונים ֲהַדֻיְ  ְלהוֹֻ ָאְמרוֹֻ הרומאים. עם ונילחם נצא - ֻבַ

ָנן יָעא לֹא ריונים,לב החכמים אמרו - ַרֻבָ ֻיְ אלְִֹמי ִמְסֻתַ  כן ואם במלחמה, לנצחם תצליחו לא הרי - ֻתָ

 עם וישלימו החכמים שילכו הבריונים חששו העיר. תאבד ולא הרומאים, עם שנשלים מוטב

ֵרי ְלַהְנהוֹֻ ַקִלְנהוֹֻ ָקמוֹֻ רצונם, נגד הרומאים ֲעֵרי ְדִחיֵטי ַאְמֻבְ ַ  םהמחסני כל את באש והעלו הלכו - ְוש 

פְֹ ְוַהָוה והשעורים, החיטים של  שלא בטוחים הבריונים היו ועתה בירושלים, רעב ונעשה - ָנאֻכַ

 החכמים. של דעתם נגד ברומאים, למלחמה לצאת אלא ברירה תהיה

 תוקף הרעב בירושלים בשנות המצור

אַמְרֹ :הרעב תוקף הגיע היכן עד ללמדנו מצור,ה בזמן בירושלים שאירע מעשה הגמרא מספרת  ֻתָ

ת ייתֻוס ֻבַ ַלִים ַעִתיְרָתא ,ֻבַ ָ ירֻוש  ַדְרָתהֹֻ בירושלים, ביותר העשירה האשה היתה - ַהְוָיא ֻדִ ְ לֻוָחה ש   - ִלש ְ

 מהשוק לי ותקנה לך - ְסִמיָדא ִלי ַאְייֵתי ִזיל ,ֵליהֹֻ ְוָאְמָרה מאכל, לה לקנות לשוק שליח היא שלחה

ָאַזל לאכול. רגילה שהיתה כפי סולת,  הסולת, כל כבר נמכר לשוק, השליח שהגיע עד - ןִאיְזַדבַֹֻ ,ַאֻדְ

 סולת אין - יָכאלֵֹ ְסִמיָדא בייתוס, בת למרתא ָלהֹֻ ָאַמרו השליח חזר - ָאָתא עוד. לקנות ניתן היה ולא

א אבל בשוק, א ִחיַוְרֻתָ  לכל עבורי וקנה לך - ִלי ַאְייֵתי ִזיל ,ֵליהֹֻ ָאְמָרה ונקיה. לבנה פת עדיין יש - ִאיֻכָ

ָאַזל כזו. פת הפחות ן ַאֻדְ  אליה חזר - ָאָתא הנקייה. הפת גם נגמרה לשוק, השליח שהלך עד - ִאיְזַדֻבַ

א ,ָלהֹֻ ְוָאַמר השליח ָקָרא אין, כבר נקיה פת - איכָֹֻלֵֹ ִחיַוְרֻתָ א גֻוש ְ  העשויה שחורה, פת עדיין יש - ִאיֻכָ

ָאַזל כזו. פת הפחות כל לי והבא לך - ִלי ְייֵתיאַֹ ִזיל ,ֵליהֹֻ ָאְמָרה בקליפתם. המעורבות מחיטים  ַאֻדְ

ן ָקָרא ,ָלהֹֻ ְוָאַמר ָאָתא זו, פת גם נמכרה השליח, שהלך עד - ִאְזַדֻבַ  העשויה פת כבר אין - יָכאלֵֹ גֻוש ְ

ְעֵרי ִקיְמָחא אבל קיבר, פת ואפילו כלל, מחיטים ַ ש  א ֻדְ  ִזיל ,ֵליה ָאְמָרה שעורים. של קמח יש - ִאיֻכָ

ָאַזל זה. מאכל הפחות לכל לי והבא לך - ִלי ְייֵתיאַֹ ן ַאֻדְ  כל גם נמכר לשוק, השליח שהלך עד - ִאיְזַדֻבַ

 ַהָוה שעה ובאותה דבר, לה קונה השליח שאין בייתוס בת מרתא ראתה השעורים. של הקמח

ִליָפא ְחָנא ִאי ְחֵזיְואֵֹ ֵאיֻפֻוק ,ָאְמָרה יחפה, הלכה כלומר, שלופות, נעליה היו - ְמָסאָנא ש ְ ֻכַ ְ י ַמש   ִמיֻדֵ

 ֵאיִתיב יחיפה, והיא החוצה, כשיצאה לאכול. מה דבר אמצא אם ואראה לשוק בעצמי אצא - ְלֵמיַכל

א ָלהֹֻ ְרֻתָ ַכְרָעא ֻפֺ  מאד, ואיסטניסית מפונקת והיתה מאחרוֹֻ ,בהמה של גללים רגלה בכף נדבק - ֻבְ
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ן עליה קרא - הֹֻלָֹעַֹ ֵריקָֹ .ֵמָתה ן ָנןיֹוחָֹ ַרֻבָ אי ֻבֶ  נו( כח )דברים התוכחה בפרשת האמור הפסוק את ַזֻכַ

ה ה ְבךָֹ 'ָהַרֻכָ ר ְוָהֲעֺנֻגָ ֶ ָתה לֹא ֲאש  ג ַרְגָלהֹֻ ַכף ִנֻסְ צֵּ ל הַּ ץ עַּ ָארֶּ נֵּג הָּ ְתעַּ הִּ ְך'. מֵּ רֹּ א ּומֵּ ָאְמרֵֹ ִאיֻכָ  אומרים יש - יֻדְ

י ְגרֹוְגרֹות לשוק, יצאה שכאשר אחר, באופן אירע שהמעשה ַרֻבִ  תאנים ברחוב מצאה - ָאְכָלה ָצדֹוק ֻדְ

ולאחר שאכלה אותם טעמה את ריח  רעבונה, לרוב אותם ואכלה ,צדוק רבי ידי על שנמצצו יבשות

 .מתה ,אסטניסותה ומחמת - ֻוֵמָתה ְוִאיְתִניָסא החולי של רבי צדוק,

י אלו: גרוגרות של עניינם את הגמרא מבארת ַרֻבִ ִעין ָיִתיב ָצדֹוק ֻדְ יןש ְֹ ַאְרֻבָ ַתֲעִניָתא ֻנִ  ישב - ֻבְ

לֹא מה' לבקש שנה, ארבעים בתענית ַלִים תיחרב שלא - ִליְחָרב ֻדְ ָ  כך כדי עד צנום גופו ונעשה ,ְירֻוש 

יד  מבחוץ, נראה המאכל היה - יֵמַאְבָראֵֹ ְתָחֵזיִמיֹֻ הוָֹהַֹ מה, דבר אוכל היה כאשר - ִמיֵדי ָאִכיל הוָֹהַֹ ֻכִ

ִריא הוָֹהַֹ ְוִכי בגרונו, עובר כשהוא רֹוְגרֹות ֵליהֹֻ ַמְייֵתי, לבריאותו להחזירו רצו וכאשר - ֻבָ היו  - ֻגְ

ְיהוֹֻ ָמֵייץמביאים לו תאנים מיובשות,  ֵדיהיה רבי צדוק מוצץ את הרטיבות שבהם,  - ַמֻיָ ָ  - ְלהוֹֻ ְוש 

יוהיה משליכם לאחר מכן, ואחת מאותם גרוגרות הזדמנה למרתא בת בייתוס,   יָחאנִֹ ָקא ֲהָוה ֻכִ

יְקתֵֹֻבאותה שעה שעמדה למות,  - הַֹֻנְפש ָֹ ֲהָבא ְלָכל הַֹֻאֻפִ א ֻדַ הוציאה מרתא את כל הזהב  - ְוַכְסֻפָ

ִדיֵתיהֹֻוהכסף שלה,  ְ ֻוָקא ש  ש ֻ  ְלַמאי ַהאיהסבירה את מעשיה,  - ָאְמָרהוהשליכה אותם בשוק,  - ֻבַ

ֵעי ְכִתיב ְוַהְיינוֹֻכולה לקנות בהם מאכלים. לשם מה אני זקוקה לכסף וזהב אלו אם איני י - ִלי ִמיֻבָ  ֻדִ

ם'וזהו קיום הפסוק שנאמר בנבואת יחזקאל )ז יט(  - ְסֻפָ חֻוצֹות ֻכַ ִליכוֹֻ ֻבַ ְ ם ַיש  בָּ ה ּוְזהָּ דָּ ְהיֶּה, ְלנִּ ם יִּ ְספָּ  כַּ

ם בָּ ל ֹלא ּוְזהָּ ם יּוכַּ ילָּ צִּ ם ְלהַּ ת ְביוֹּ ְברַּ ם ,'ה עֶּ ְפשָּ עּו ֹלא נַּ בֵּ ם ְישַּ יהֶּ עֵּ אּו,יְ  ֹלא ּומֵּ לֵּ י מַּ ל כִּ ְכשוֹּ נָּם מִּ יָּה'. ֲעוֹּ  הָּ

 נסיונו של רבי יוחנן בן זכאי להציל את ירושלים

א הגמרא מספרת עתה כיצד ניסה רבי יוחנן להשלים עם הרומאים נגד דעתם של הבריונים:  ַאֻבָ

ְריֹונֵֹ ֵרישֹ  ,ִסְקָרא ַלִים יֻבִ ָ רהיה ראש הבריונים שבירושלים,  - ִדירֻוש  ןובן אחותו  - ֲאָחֵתיהֹֻ ֻבַ ַרֻבָ  יֹוָחָנן ֻדְ

ן אי ֻבֶ אשלח רבן יוחנן בן זכאי לאבא סיקרא,  - ֵליהֹֻ ַלחש ָֹ .ֲהָוה ַזֻכַ ִציְנָעא ֻתָ אי ֻבְ בא אלי  - ְלַגֻבַ

ֹרבן יוחנן בן זכאי, ֵליהֹֻ ָאַמרבא אליו אבא סיקרא,  - ֲאָתאבחשאי, שלא ימנעוך חבריך הבריונים. 

 ֵליהֹֻ ְוָקְטִליתוֹֻעד מתי תעמדו בהנהגתכם ותמנעו מלהשלים עם הרומאים,  - ָהִכי ְבִדיתוֹֻעַֹ ֵאיָמת ַעד

ַכְפָנא ְלָעְלָמא  - ֶאיֱעֵביד ַמאיאבא סיקרא,  ֵליהֹֻ ָאַמר והרי בכך אתם הורגים את כל העם ברעב. - ֻבְ

ִאימה ביכולתי לעשות,  ם דבר בענין זה, והרי אם אומר לחברי הבריוני - ִלי ָקְטלוֹֻ ִמיִדי ְלהוֹֻ ֲאֵמיָנא ֻדְ

א ִלי ֲחִזירבן יוחנן בן זכאי,  ֵליהֹֻ ָאַמרשרצוני להשלים עם הרומאים, יהרגו אותי.  ְנֻתָ ֻקַ  ְלִדיִדי ֻתַ

ֶאיֻפֻוק ה - ֻדְ לעבורי איזו תקנה שעל ידה  ְראֵּ רלצאת מהעיר לקראת הרומאים,  אּוכַּ ָ ָהֵוי ֶאְפש  ָלה ֻדְ  ַהֻצָ

ךְֹ ְנקֹוטאבא סיקרא,  ֵליהֹֻ ָאַמרשות איזו הצלה קטנה. אולי אצליח לכל הפחות לע - ֻפֻוְרָתא ָ  ַנְפש 

ְקִציֵרי יוֹֻכֹֻ ְוֵליֵתיהחזק עצמך בעיני הציבור כחולה,  - ֻבִ ילוֹֻ ָעְלָמא ֻלֵ ֻיְ ַ ךְֹ ְוִליש  ויבואו הכל לשאול  - ֻבָ

ךָֹ ְוַאְגֵני ַסְרָיא ִמיִדי יְוַאְייתֵֹבשלומך,  ֻבָ ָנח ְוֵליְמרוֹֻלך במיטה, והבא דבר בעל ריח סרוח והשכב אצ - ֻגַ  ֻדְ

ךְֹ ָ  מלינים את המת בירושלים )אבות דרבי נתן(,ויאמרו הכל שנפטרת מן העולם, וכיון שאין  - ַנְפש 

ךְֹ ִליַעְיילוֹֻאמנם כשישאו את מיטתך, וְֹיניחו להוציא אותך אל מחוץ לעיר.  ְלִמיָדךְֹ ֻבָ לשאת יכנסו  - ֻתַ



 חורבןה       גיטין, פרק חמישימסכת        סוגיות

 

 כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                        

 

6 

ךְֹ ֵליעֹול ְולֹא המיטה רק תלמידיך, שיודעים את האמת, את ולא ישא אותך אדם  - ַאֲחִריָנא ִאיִנישֹ  ֻבָ

ָלאאחר,  ן ֻדְ ָ ךְֹ ַלְרְגש  יל ֻבָ ַקֻלִ ִאיְנהוֹֻשלא ירגישו בך נושאי המטה שאתה קל,  - ַאתְֹֻ ֻדְ יא ָיְדֵעי ֻדְ ַחֻיָ יל ֻדְ  ַקֻלִ

יָתא עשה רבן  - ָהִכי ָעֵבידשהרי ידוע שאדם חי קל מאדם מת, ומתוך כך יבינו שאתה מערים.  - ִמֻמֵ

תחת מיטתו, לשאת אותה אל  - ֻבוֹֹ ִנְכַנסיוחנן בן זכאי כעצתו של אבא סיקרא, והוציאו קול שמת, 

ימחוץ לעיר,  ד ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ י ,ֶאָחד ִמֻצַ עַֹ ְוַרֻבִ ֺ ד ְיהֹוש  י ,רַאחֵֹ ִמֻצַ כאשר הגיעו לפתח  - ְלִפיְתָחא ָמטוֹֻ ֻכִ

עוֹֻצא שום אדם להשלים עם הרומאים, העיר, במקום ששמרו הבריונים שלא י רצו  - ְלִמְדְקֵריהֹֻ ֻבָ

הבריונים לדקור את רבן יוחנן בן זכאי, כי חששו שמא הוא מערים לצאת אל הרומאים, ועל ידי 

ן'הרומאים  יֹאְמרוֹֻאבא סיקרא, אם תעשו כן  ְלהוֹֻ ָאַמרהדקירה יצעק, ויראו שהוא חי.  ְקרוֹֻ ַרֻבָ  - 'ֻדָ

עוֹֻדוקרים, אפילו את רבם הם  אבא  ְלהוֹֻ ָאַמררצו הבריונים לדוחפו, אולי יצעק,  - ְלִמְדֲחֵפיהֹֻ ֻבָ

ן' יֹאְמרוֹֻסיקרא, אין ראוי אפילו לדוחפו, שהרי  ֲחפוֹֻ ַרֻבָ ְתחוֹֻ '.ֻדָ ָבא ֵליהֹֻ ֻפָ פתחו לו הבריונים את  - ֻבָ

 יצא.  - ְנַפקשער העיר, ו

י  ָאַמרכאי למחנה הרומאים וראה את אספסיינוס קיסר, כאשר הגיע רבן יוחנן בן ז - ְלָהָתם ְמָטא ֻכִ

ָלָמא'לו רבן יוחנן בן זכאי  ְ א ֲעָלךְֹ ש  ָלָמא ,ַמְלֻכָ א ֲעָלךְֹ ש ְ שלום עליך המלך, שלום עליך המלך.  - 'ַמְלֻכָ

יְבתְֹֻאספסיינוס,  ֵליהֹֻ ָאַמר ֵרי ִמיַחֻיַ  ָלאודְֹֻמיתה אחת, כיון  - ֲחָדא חייב אתה שתי מיתות, - ַקְטָלא ֻתְ

א א ִלי ְקֵרית ְוָקאשהרי אינני מלך, אלא שר הצבא,  - ֲאָנא ַמְלֻכָ ואתה קורא לי 'מלך', ובכך  - ַמְלֻכָ

]ויש אומרים שכעס עליו מחמת שיש בכך זלזול בקיסר שמלך באותה שעה  אתה לועג לי

א ִאיומיתה שניה,  - ְותוֹֻ. )מהרש"א([ ָנאָהִאי ַעדאם אכן מלך אני,  - ֲאָנא ַמְלֻכָ אי ֻדָ אי ֲאֵתית ָלא ַאֻמַ  ְלַגֻבַ

ָקַאָמְרתֹֻהשיב לו רבן יוחנן בן זכאי על שתי טענותיו,  - ֵליהֹֻ ָאַמרמדוע לא באת לפני עד עתה.  -  - ֻדְ

א ָלאומה שאמרת בתחילה  א ִאיְבָראשאין אתה מלך,  - ֲאָנא ַמְלֻכָ באמת אתה עתיד  - ַאתְֹֻ ַמְלֻכָ

ִאילהתמנות כמלך,  אַמלְֹ אולַֹ ֻדְ ְסָרא לֹאשאילו לא היית מלך,  - ַאתְֹֻ ֻכָ ַלִים ִמיֻמַ ָ יָדךְֹ ְירֻוש  לא היתה  - ֻבִ

ְכִתיבירושלים נמסרת בידך,  ָבנֹון'שנאמר בישעיהו )י לד(  - ֻדִ יר ְוַהֻלְ ַאֻדִ יר'לשון  ְוֵאין ',ִיֻפֹל ֻבָ  ֶאֻלָא 'ַאֻדִ

ְכִתי ,ֶמֶלךְֹ ירוֹֹ ְוָהָיה'בירמיה )ל כא(  בֻדִ נֹֻ ַאֻדִ ְשלוֹּ  וִֹֻמֻמֶ ְרבוֹּ  ּומֹּ קִּ א' מִּ הרי ש'אדיר' הוא מושל,  ,ְוגֹו' יֵּצֵּ

אהאמור כאן  'ְלָבנֹון' ְוֵאין ית ֶאֻלָ שֹ  ֻבֵ ְקֻדָ ֱאַמר ,ַהֻמִ ֻנֶ ֶ בתפילת משה רבינו להכנס לארץ )דברים ג כה(  ש 

ה ְעְברָּ א 'אֶּ ה נָּ ְראֶּ ת ְואֶּ ץ אֶּ ָארֶּ ה הָּ בָּ ּטוֹּ ר הַּ ר ֲאשֶּ בֶּ ן ְבעֵּ ְרדֵּ יַּ ָבנֹון ַהזֶֻה ֻטֹובהַֹ ָהָהר הַּ וכוונתו היתה להר  ',ְוַהֻלְ

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 

א ִאיניה, ועל טענתך הש - ֻוְדָקֲאַמְרתְֹֻואמר לו,  אי ֲאָנא ַמְלֻכָ אי ָקֲאִתית לא ַאֻמַ אם  - ָנאָהִאידְֹֻ ַעד ְלַגֻבַ

ְריֹונֵֹמלך אני מדוע לא באת לפני עד עתה,  ִאית יֻבִ ן ֻדְ הבריונים שיש בתוכנו אינם  - ןְבִקינָֹש ַֹ לֹא ֻבָ

 מניחים לנו להשלים איתכם.

ל ָחִביתהיתה  ִאיֻלוֹֻאספסיינוס לרבן יוחנן בן זכאי,  ֵליהֹֻ ָאַמר ֶ ַבשֹ  ש  רֻוךְֹנחש  - ֻוְדָרקֹון ,ֻדְ האם  ,ָעֶליהָֹ ֻכָ

ֹוְבִרין ָהיוֹֻ לֹא ִביל ֶהָחִבית ֶאת ש  ש ְ ָרקֹוןבגלל[ ה-] ֻבִ וכך הייתם צריכים לעשות, להפיל את חומות  ,ֻדְ

יקהעיר ולשורפה באש, כדי להשליך משם את הבריונים.  ֻתִ ְ שתק רבן יוחנן בן זכאי ולא ענה  - ִאיש 
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יויש אומרים שקרא עליו  - ְוִאיֵתיָמא ,יֹוֵסף ַרבקרא עליו  - ֲעֵליהֹֻ ָקֵרידבר.  לו את הפסוק  ֲעִקיָבא ַרֻבִ

יב'בישעיה )מד כה(  ם ,ָאחֹור ֲחָכִמים ֵמש ִ ל ְוַדְעֻתָ כלומר, הקדוש ברוך הוא מנע את רבן יוחנן בן  ',ְיַסֻכֵ

ֵעיזכאי מלהשיב לו בחכמה,  כיון שהיה ראוי לו להשיב לאספסיינוס, אין צורך  - יהֹֻלֵֹ ְלֵמיַמר ֵליהֹֻ ִאיֻבָ

ְקִליָנןוְֹנוטלים צבת,  - ְצָבָתא ןְקִלינָֹש ַֹלשבור את החבית של הדבש, אלא  ַ ָרקֹון ֵליהֹֻ ש  ונוטלים את  - ַלֻדְ

ְבִקינָֹ ִביָתאְוחַֹוהורגים אותו בפני עצמו,  - ֵליהֹֻ ְטִליָנןְוקַֹהנחש מעל החבית,  ַ ם את ומניחי - ָלהֹֻ ןש 

החבית, ואין שוברים אותה. וכך בנמשל, היה לו לומר שרצו להמתין שמא יצליחו לנצח את 

 הבריונים ולהוציאם מהעיר, בלי להשחית את העיר כולה. 

ָקא ָאֵתיבינתיים, תוך כדי שהם מדברים,  - ַאְדָהִכי ִריְסֻתָ הגיע שליח מרומי אל  - ֵמרֹוִמי ֲעֵליהֹֻ ֻפְ

ִמית ,קֻוםהשליח,  ֵליהֹֻ ָאַמראספסיינוס,   ַהְנהוֹֻ יְוָאְמרֵֹכיון שמת הקיסר שמלך ברומי,  - ֵקיָסר ֵליהֹֻ ֻדְ

יֵבי רֹוִמי ֲחש ִ א ְלאֹוִתיָבךְֹואמרו החשובים של רומי, הממונים על מינוי המלכים,  - ֻדְ ָ ֵריש  שיש  - ֻבְ

נוס נעול בנעלו האחת היה אספסיי - ְמָסאֵני ַחד ָסֵיים ֲהָוהלמנותך להיות מלך תחתיו. באותה שעה, 

ָעאבלבד,  לא נכנסה רגלו לתוך הנעל.  - ָעֵיל לֹארצה לנעול את הנעל השנייה,  - ְלַאֲחִריָנא ִלְמָסְייָמא ֻבְ

ָעא ְלָפא ֻבְ לא הצליח  - ְנַפק לֹארצה לחלוץ את הנעל הראשונה, שכבר היתה על רגלו,  - ְלִאיָדךְֹ ְלִמש ְ

רבן יוחנן בן  ֵליהֹֻ ָאַמרמדוע אירע לי כן.  - ַהאי ַמאין בן זכאי, אספסיינוס לרבן יוחנ ָאַמרלחולצה. 

ְצַטֵער לֹאזכאי,  מֻוָעה ,ֻתִ הסיבה לכך היא כיון ששמעת שמועה טובה, שמינו  - ְלךָֹ ָאְתָיא טֹוָבה ש ְ

ְכִתיבאותך למלך, ולכן התרחבו עצמותיך,  מֻוָעהבמשלי )טו ל(  ֻדִ ןֹטֹוָבהֹ'ש ְ ֶ ַדש ֻ כן אינך ול ָעֶצם',ֹֻתְ

איכול לנעול את הנעל השניה, ולא לחלוץ את הנעל הראשונה.  יהֹֻ ַמאי ֶאֻלָ ְנֻתֵ ֻקַ ומה היא התקנה  - ֻתַ

ָלא ִאיִנישֹ  ֵליֵתילמצב זה, המשיך רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו,  ָבא ֻדְ ךְֹ ְמַיֻתְ ְעֻתָ יהֹֻ ֻדַ יביאו אדם  - ִמיֻנֵ

ךְֹ ְוַלֲחֵליףשאין דעתך נוחה ממנו,  יעבור לפניך, ועל ידי כך תתעצב, ויחזרו עצמותיך למצבם ו - ַקֻמָ

ְכִתיבהראשון,  שֹ ְֹנֵכָאהֹ'ְורֻוחַֹבמשלי )יז כב(  ֻדִ ַיֻבֶ ֶרם'.ֹֻתְ לעשה כן אספסיינוס,  - ָהִכי ָעַבד ֻגָ  - ַעֻיֵ

 והצליח להכניס את רגלו השניה לנעל. 

ַחְכִמיֻתוֹֻ ֻוֵמַאַחראספסיינוס,  ֵליהֹֻ ָאַמר י ֻדְ ֻלֵ כיון שאתם חכמים כל כך, כפי שאני רואה עתה  - יַהא ֻכֺ

אי ָנאָהִאידְֹֻ ַעדשידעת מה לייעץ לי,  אי ֲאֵתיתוֹֻ לֹא ַאֻמַ  ֵליהֹֻ ָאַמרמדוע לא באת אלי עד עתה.  - ְלַגֻבַ

 ָאַמרוכי לא השבתי לך תשובה, שהבריונים לא הניחו לנו לצאת.  - ָלךְֹ יָאְמרֵֹ ְוָלארבן יוחנן בן זכאי, 

הרי גם אני השבתי לך תשובה על כך, שכשם שיש לשבור את החבית של  ָלךְֹ יָאְמרֵֹ יַנמִֹֻ ָנאאֲֹ ,ֵליהֹֻ

 הדבש כדי להרוג את הנחש, כך יש להחריב את ירושלים מפני הבריונים שבה.

אי הולך לדרכי, לרומי, לקבל את המלכות,  - ַאִזיְלָנא ֵמיַזלאספסיינוס לרבן יוחנן בן זכאי,  ֵליהֹֻ ָאַמר

ְרָנא ַאֲחִריָנא ָנשֹ ֶוֱאי ֻדַ ַ אואשלח אדם אחר להשלים את המלחמה,  - ְמש  ֵעי ֶאֻלָ אי ֻבָ ן ִמיִדי ִמיֻנַ ֶאֻתֵ  - ְלךָֹ ֻדְ

ש קֵּ ןרבן יוחנן בן זכאי,  ֵליהֹֻ ָאַמרממני דבר שאתן לך.  בַּ שלא תחריב אותה,  ,ַיְבֶנהאת העיר  ִלי ֻתֵ

אסנהדרין וחכמי ישראל בעיר יבנה. שלא תהרגם, לפי שבאותה שעה היתה ה ,ַוֲחָכֶמיהָֹ יְלֻתָ ִ ֻוש   ְוש 

ן ַרֻבָ ְמִליֵאל ֻדְ הנח לשושלת משפחת רבן גמליאל נשיא ישראל, שלא תהרגם, כדי שלא תכלה  - ֻגַ

שולטנותם של בית דוד ]כי גם לאחר שתמה המלכות מבית דוד, היו הנשיאים ממשפחה זו[, 
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ָיין ְוַאְסָווָתא ַמֻסְ י ֵליהֹֻ ֻדְ ותן לי רופאים שירפאו את רבי צדוק, לפי שהיה מתענה ארבעים  - דֹוקצָֹ ְלַרֻבִ

 ,יֹוֵסף ַרבֹקרא עליו - ֲעֵליהֹֻ ָקֵרי. התקטנו מעיו, ולא היה יכול לבלוע אוכלשנה שלא ייחרב הבית, ו

יויש אומרים שקרא עליו כן  - ְוִאיֵתיָמא יב'את הפסוק  ,ֲעִקיָבא ַרֻבִ ל םְוַדְעתָֹֻ ָאחֹור ֲחָכִמים ֵמש ִ  ',ְיַסֻכֵ

ֵעיוהטעם לכך, שבמקום לבקש את הדברים הללו,  ְבִקיְנהוֹֻ ֵליהֹֻ ְלֵמיַמר ִאיֻבָ ַ היה לו  - ִזיְמָנא ֲהָדא ְלש 

לומר לאספסיינוס שיניח להם בפעם זו, ויסיר את המצור מעל ירושלים. מבארת הגמרא את 

ְלָמא ,ָסַבררבי יוחנן[ -] ְוהֻואסברתו של רבי יוחנן, שלא ביקש כן,  י ֻדִ ֻלֵ שמא לדבר  - ָעֵביד ָלא ַהאי ֻכֺ

ָלהגדול כל כך לא יסכים אספסיינוס,  ואפילו הצלה קטנה לא תהא, ולכן  - ֲהֵוי לֹא יַנמִֹֻ ֻפֻוְרָתא ְוַהֻצָ

 העדיף לבקש דברים אלו, שקיבלם אספסיינוס, ולא ביקש שיסיר את המצור מעל ירושלים.

יָֹ ַאְסָווָתאמבררת הגמרא,  ַמֻסְ י ֵליהֹֻ יןֻדְ כיצד ריפאו אותם רופאים את רבי צדוק.  - ִהיא ַמאי ָצדֹוק ְלַרֻבִ

א יֹוָמאומבארת,  ְקיֻוהֹֻ ַקֻמָ ְ א ַאש   ,ְלָמָחר. ששרו בהם סובין םביום הראשון השקו אותו מי - ְדָפאֵרי ַמֻיָ

אהשקו אותו  א ,ְלָמָחרמים ששרו בהם סובים גסים המעורבים בקמח.  - ְדִסיֻפֻוָקא ַמֻיָ  - ְדִקיְמָחא ַמֻיָ

ָרַווח ַעדמים ששרו בהם קמח.   עד שהתרווחו מעיו מעט מעט, והבריא. - ֻפֻוְרָתא ֻפֻוְרָתא ֵמיֵעיהֹֻ ֻדְ

 שליחת טיטוס הרשע למלחמה על ירושלים

ֵריהֹֻהלך אספסיינוס,  - ָאַזל ֻדְ ַ להמשיך את המצור על ירושלים, בנו שלח את טיטוס  - ְלִטיטֻוס ש 

ע ִטיטֻוס ֶזה ',בוֹֹ ָחָסיוֹֻ צֻור ֱאלֵֹהימוֹֹ ֵאי ְוָאַמר'הפסוק בספר דברים )לב לז(  ועליו נאמר ָ ֵחיֵרף ,ָהָרש  ֶ  ש 

ף י ְוִגֻדֵ ַלֻפֵ ה ֶמה .ַמְעָלה ֻכְ ַפשֹ  ,ָעש ָ ָידוֹֹ זֹוָנה ֻתָ י ְלֵבית ְוִנְכַנס ,ֻבְ ֵ ים ָקְדש  ָדש ִ יעַֹ ,ַהֻקֳ  ָעֶליהָֹ ְוָעַבר ,ֻתֹוָרה ֵסֶפר ְוִהֻצִ

רֶֹכת ֶאתדקר  - ְוָגַדר ,ַסִיף ְוָנַטל .ֲעֵביָרה ם ְוָהָיה ,ֵנס הְוַנֲעש ָֹ ,ַהֻפָ ץ ֻדָ היה טיטוס  ֻוְכָסבֻור ,ְויֹוֵצא ְמַבְצֻבֵ

ֱאַמרכינוי כבוד כלפי שמים[, -] ַעְצמוֹֹ ֶאת ָהַרגש ֻנֶ ֶ ֲאגוֹֻ'בספר תהילים )עד ד(  ש  ָ ֶקֶרב צֹוְרֶריךָֹ ש   ֻבְ

מוֹֻ מֹוֲעֶדיךָֹ ָ ולשון 'מועדיך' האמורה בפסוק זהו כינוי לבית המקדש, שהוא מקום  ',תאֹותוֹֹ אֹותֹוָתם ש 

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 

אדש[. שקשה היה לפני ה' חורבן בית המק על זמן זה נאמר הפסוק בתהילים )פט ט(  ,אֹוֵמר ָחָנן ַאֻבָ

מֹוךָֹ ִמי' מֹוךָֹ ִמי ',ָיהֹֻ ֲחִסין ֻכָ ה ֲחִסין ֻכָ ֶ ה ,ְוָקש  ַאֻתָ ֶ ֹוֵמעַֹ ש  ל וְֹֹוִגֻדֻופ ֵנאֻוצוֹֻ ש  ֶ ע אֹותוֹֹ ש  ָ ויש בידך  ,ָרש 

ֹוֵתקאתה וְֹלהענישו,  ֵבי ומניח לו לעשות כרצונו. ש  י ֻדְ מָֹ ַרֻבִ א ֵעאלִיש ְ ֻנָ בבית מדרשו של רבי  - ֻתַ

מֹוָכה ִמי'ישמעאל שנו, שעל זמן זה נאמר הפסוק )שמות טו יא(  ֵאִלים ֻכָ ויש לדרוש זאת  ',ה' ֻבָ

מֹוָכה ִמיכאילו נאמר  ִמים ֻכָ ִאֻלְ  שכביכול שותק ה' ומניח לרשעים לעשות כרצונם. ,ֻבָ

ה ֶמה רֶֹכת ֶאת ָנַטלטיטוס לאחר שנכנס לבית המקדש,  ָעש ָ אוֹֹ ,ַהֻפָ ָ ִמין ַוֲעש  ְרֻגֻוַתִני ֻכְ כמו שק גדול,  - ֻגַ

לאת  ְוֵהִביא ִליםה ֻכָ שֹ  ֻכֵ ְקֻדָ ֻמִ ֻבַ ֶ יָחן ,ש  ֶהן ְוִהֻנִ יָבן ,ֻבָ ְסִפיָנה ְוהֹוש ִ חַֹ ֵליֵלךְֹ ֻבִ ֻבֵ ֻתַ ְ ִעירוֹֹ ְלִהש  ֱאַמר ,ֻבְ ֻנֶ ֶ בקהלת  ש 

ִעים ָרִאיִתי ֻוְבֵכן')ח י(  ָ קֹוםוֹֻ ֻוָבאוֹֻ ְקבֻוִרים ְרש  כוֹֻ ָקדֹושֹ  ִמֻמָ חוֹֻ ְיַהֻלְ ֻכְ ֻתַ ְ ִעיר ְוִיש  ר ֻבָ ֶ ן ֲאש  וֹֻ ֻכֵ יְקֵרי ַאל ',ָעש   ֻתִ

א 'ְקבֻוִרים'יש לדרוש את הפסוק כאילו לא נאמר  - וזהו רמז לכך שטיטוס קיבץ את  ',ְקבֻוִצים' ֶאֻלָ

יְקֵרי ַאלכל כלי המקדש, וכן  חוֹֻ' ֻתִ ֻכְ ֻתַ ְ א 'ְוִיש  בְֹֻ' ֶאֻלָ ֻתַ ְ אוהיינו שהלך להשתבח בעירו.  ',חוְֹֻוִיש   ִאיֻכָ
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ָאְמֵרי שֹ  'ְקבֻוִרים'ויש אומרים בדרשת פסוק זה, שיש לקרוא  - ֻדְ כפשטות לשון הפסוק, והרמז  ,ַמֻמָ

ֲאִפילוֹֻבזה,  י ֻדַ ְמָרן ִמיֻלֵ שאפילו דברים המוטמנים ומוסתרים מהכל, והיינו ממונם של ישראל  - ְדִמֻטַ

לְֹֻשהוסתר מפניהם,   התגלו להם באותה שעה.  - ְלהֹון ָייאִאיֻגַ

 עונשו של טיטוס בעולם הזה

ֹול ָעָליו ָעַמדכשהיה טיטוס בספינה בדרכו לרומי,  םרוח סערה  - ַנְחש  ֻיָ ֻבַ ֶ טיטוס,  ָאַמר ,ְלטֹוְבעוֹֹ ש 

ְמד הוֹֻֻכִ ֱאלֵֹהיֶהם ֲאִני ֻמֶ ֶ ל ש  ֶ בֻוָרתוֹֹ ֵאין ֵאֻלוֹֻ ש  א ֻגְ ַמִים ֶאֻלָ א ,ֻבְ ְרעֹֹ ֻבָ עוֹֹ הֻפַ ַמִים ִטֻבְ אבמי ים סוף,  - ֻבְ  ֻבָ

עוֹֹ ִסיְסָרא ַמִים ִטֻבְ ַמִים ְלטֹוְבֵעִני ָעַלי עֹוֵמד הֻוא ַאףבנחל קישון,  - ֻבְ ה ַיֲעֶלה ,הֻוא ִגֻבֹור ִאם ,ֻבְ ָ ש  ֻבָ  ַלֻיַ

ה ֶ י ְוַיֲעש  ת ָיְצָתה .ִמְלָחָמה ִעֻמִ ע ,לוֹֹ ְוָאְמָרהמהשמים  קֹול ֻבַ ָ ן ָרש  ע ֻבֶ ָ נוֹֹ ןבֶֹֻ ,ָרש  ל ֻבְ ֶ ו ש  ָ ע ֵעש  ָ ה ,ָהָרש  ִרֻיָ  ֻבְ

ה עֹוָלִמי ִלי ֵישֹ  ַקֻלָ ָמהֹֻ ְוַיֻתֻושֹ  ,ֻבְ איומבארת הגמרא  ,ש ְ ה'מדוע קרויה היא  - ָלה ָקֵרי ַאֻמַ ִרֻיָ ה ֻבְ כיון  ',ַקֻלָ

ַמֲעָלָנא ָקָנא, פה לאכוליש לה  - ָלהֹֻ ִאית ֻדְ ה ֲעֵלה אך אינה מפרישה פסולת מגופה, - ָלהֹֻ ֵלית ֻוַמֻפְ ָ ש  ֻבָ  ַלֻיַ

ה ֶ הֹֻ ְוַתֲעש  הטיטוס  ָעָלה .ִמְלָחָמה ִעֻמָ ָ ש  ֻבָ א ,ַלֻיַ ָחְטמוֹֹ ְוִנְכַנס ַיֻתֻושֹ  ֻבָ רומשם נכנס למוחו,  ,ֻבְ מֹוחוֹֹ ְוִנֻקֵ  ֻבְ

ַבע ֶ ִנים ש  ָ ָבא ֲחֵליף ָקא ֲהָוה ַחד יֹוָמא .ש  ֵבי ַאֻבָ חיום אחד עבר טיטוס ליד פתח של  - ַנְפָחא ֻדְ פָּ  ַמעש ָֹ, נַּ

א ָקל יקשמע היתוש את קול דפיקת הפטיש,  - ַאְרַזְפֻתָ ֻתִ ְ אטיטוס,  ָאַמרוהשתתק מניקורו.  - ִאיש   ִאיֻכָ

א ְנֻתָ ֻקַ לאם כן יש לי תקנה ורפואה, וכך עשה,  - ֻתַ יהֹֻ ֻוָמחוֹֻ ַנְפָחא ַמְייתוֹֻ יֹוָמא ֻכָ כל יום הביאו  - ַקֻמֵ

 ֵליהֹֻ ָיֵהיב ,ָנְכִרינפח לְֹדי להשתיק את היתוש שבמוחו, נפח לפני טיטוס, והיה דופק בפטישו לפניו כ

ע ָרֵאלנפח לְֹהיה נותן ארבעה זוזים בשכרו, אבל  - זֻוֵזי ַאְרֻבַ  ,ֵליהֹֻ ָאַמרלא היה נותן כלום, אלא  ִיש ְ

ְתָייךְֹ ָקא ִמיֻסָ ָסְנָאךְֹ ָחֵזית ֻדְ ן. די לך בכך שאתה רואה את היסורים שיש לשונאך, ועל עצמו אמר כ - ֻבְ

ָלִתין ַעד אןבמשך שלשים יום הועיל לו הדבר להשתיק את היתוש, אך  - ָהִכי ֲעָבד יֹוִמין ֻתְ  ָוֵאיָלךְֹ ִמֻכָ

יָוןלאחר שלשים יום,  - ָדשֹ  ֻכֵ שֹ  ֻדְ מאחר וכבר הורגל היתוש לשמוע את קול הדפיקות, הורגל,  - ֻדָ

 ולא הפסיק לנקר במוחו של טיטוס. 

ְנָיא י ָאַמר שנינו בברייתא, - ֻתַ ְנָחס ַרֻבִ ן ֻפִ ין ָהִייִתי ֲאִני ,ֵערֻוָבא ֻבֶ דֹוֵלי ֻבֵ ת ,רֹוִמי ֻגְ ֻמֵ ֶ ְצעוֹֻטיטוס  ֻוְכש   ֻפָ

ִצֻפֹורגודלו  את אותו יתוש שהיה ֻבוֹֹ ֻוָמְצאוֹֻ ,מֹוחוֹֹ ֶאת רֹור ֻכְ ַקל ,ֻדְ ֵני ִמש ְ ְ ַמְתִניָתא .ְסָלִעים ש  א ֻבְ ֻנָ  - ֻתַ

גֹוָזלל היתוש בברייתא אחרת שנינו, היה גודלו ש ן ֻכְ ָנה ֻבֶ ָ ַקל ,ש  ֵני ִמש ְ ְ י ָאַמר .ִליְטִרין ש  ֻיֵ  - ַנְקִטיָנן ,ַאֻבַ

יוכך מקובל בידינו,  לחזק כ של היתוש היה ֻפִ ֶ ת ש  ֶ ְרָניו ,ְנחֹש  להיו חזקות כ ְוִצֻפָ ֶ ְרֶזל ש    .ֻבַ

י ְבָרא ְלַההֻוא ִליְקְליֻוהֹֻ אמר לעבדיו, - ְלהוֹֻ ָאַמרבשעה שעמד טיטוס למות,  - ָמֵיית ָקא ֲהָוה ֻכִ  - ֻגַ

ֵרישישרפו את גופו לאחר מותו,  ב ְלִקיְטֵמיהֹֻ ְוִלַבֻדַ ַ י ַאש ֻ ויפזרו את אפרו על פני שבעה ימים,  - ַיֻמֵ

לֹא חֵֹ ֻדְ ֻכַ ְ יהֻוָדֵאי ֱאָלָהא הֹֻיַלש  ִדיָנא ְולֹוְקֵמיהֹֻ ֻדִ  כדי שאלוקי היהודים לא ימצאנו ולא יעמידנו לדין. - ֻבְ

 של טיטוס לעולם הבאעונשו 

ר אֹוְנְקלֻוסמביאה הגמרא מעשה בענין עונשו של טיטוס בעולם הבא:  ר ,ְקלֹוִניקֻוס ֻבַ בן  - ֲאָחֵתיהֹֻ ֻבַ

ִטיטֻוסאחותו  ֵעי ,ֲהָוה ֻדְ ֻיֹוֵרי ֻבָ  ָאַזלרצה אונקלוס להתגייר, והיה זה לאחר מיתתו של טיטוס,  - ְלִאיֻגַ
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ְנִגיָדא ְלִטיטֻוס ַאְסֵקיהֹֻ  ַמאןשאל אונקלוס את טיטוס,  - ֵליהֹֻ ָאַמרהלך והעלה את טיטוס באוב,  - ֻבִ

יב ַההֻוא ֲחש ִ ָרֵאלטיטוס,  ֵליהֹֻ ָאַמר מי האומה החשובה בעולם האמת. - ָעְלָמא ֻבְ המשיך אונקלוס  .ִיש ְ

ֻבֹוֵקי ַמהוֹֻושאלו,  הוֹֻ ְלִאיֻדַ השיב לו  - ֵליהֹֻ רָאמַֹהאם כדאי לי להידבק באומה זו, כלומר, להתגייר.  - ֻבְ

ְייהוֹֻטיטוס,  ין ִמיֻלַ  ִזיליש להם מצוות רבות, ולא תצליח לקיימם, לכן,  - ְלַקֻיֹוִמיְנהוֹֻ ָמֵצית ְולֹא ְנִפיש ִ

ֵרי הוֹֻ ִאיֻגְ ַההֻוא ֻבְ א ַוֲהֵויתלך ותילחם בהם בעולם הזה,  - ָעְלָמא ֻבְ ָ  ועל ידי זה תהיה חשוב, - ֵריש 

ְכִתיב לודרשו חכמים מלשון זו, ש ,ְוגֹו' 'ְלרֹאשֹ  ָצֶריהָֹ ָהיוֹֻ'ה( במגילת איכה )א  ֻדִ יֵצר ֻכָ ָרֵאל ַהֻמֵ  ,ְלִיש ְ

יֵניהֹֻהמשיך אונקלוס ושאלו,  - ֵליהֹֻ ָאַמר .רֹאשֹ  הַנֲעש ָֹ ַההֻוא ֻדִ ְבָרא ֻדְ ַמאי ֻגַ כיצד מענישים אותך  - ֻבְ

ַמאיהשיב לו טיטוס,  - ֵליהֹֻ ָאַמרבעולם הבא.  ָפִסיק ֻבְ יהַֹֻאנַֹֻ ֻדְ ֵ באותו דין שפסק על אותו דנים  - ְפש 

ל, מותוקודם עצמו  ש ֵֹ יֹוָמא ֻכָ יֵני, אפרו, ומחיים אותובכל יום אוספים את  - ְלִקיְטֵמיהֹֻ ֵליהֹֻ יְמַכֻנְ  ְוַדֻיְ

רוֹֻושורפים אותו,  - ֵליהֹֻ ְוָקלוֹֻ, ועל מעשיאותו ודנים  - ֵליהֹֻ ב ֻוְמַבֻדְ ַ י ַאש ֻ על ומפזרים את אפרו  - ַיֻמֵ

 פני שבעה ימים. 

ְנִגיָדא ְלִבְלָעם ַאְסֵקיהֹֻ ָאַזלממשיכה הגמרא במעשה זה של אונקלוס:  הלך אונקלוס והעלה באוב  - ֻבִ

יב ַמאןאונקלוס,  ֵליהֹֻ ָאַמראת בלעם הרשע,  ַההֻוא ֲחש ִ מי האומה החשובה בעולם האמת.  - ָעְלָמא ֻבְ

ָרֵאל ,ֵליהֹֻ ָאַמר ֻבֹוֵקי ַמהוֹֻשאלו אונקלוס,  .ִיש ְ הוֹֻ ְלִאיֻדַ  ָאַמרהאם כדאי לי להידבק בהם ולהתגייר.  - ֻבְ

ְדרֹשֹ  לֹאבלעם,  ֵליהֹֻ לֹוָמם ֻתִ ל ְוטֹוָבָתם ש ְ ִמים ֻכָ יֵניהֹֻאונקלוס לבלעם,  ֵליהֹֻ ָאַמר .ַהֻיָ ַההֻוא ֻדִ ְבָרא ֻדְ  ֻגַ

ַמאי ְכבַֹבלעם,  ֵליהֹֻ ָאַמרבעולם הבא. אותו באיזה עונש מענישים  - ֻבְ ש ִ מידה כנגד  ,רֹוַתַחת ֶזַרע תֻבְ

 .לק להכשיל את עם ישראל בבנות מואבמידה, כיון שהוא יעץ לב

ְנִגיָדא ַאְסֵקיהֹֻ ָאַזל ֵעי ֻבִ ְ ָרֵאל ְלפֹוש  הלך אונקלוס והעלה באוב את ישו הנוצרי, שהיה ישראל  - ִיש ְ

יב ַמאןאונקלוס,  ֵליהֹֻ ָאַמרמומר,  ַההֻוא ֲחש ִ  ,ֵליהֹֻ ָאַמרהחשובה בעולם האמת, מי האומה  - ָעְלָמא ֻבְ

ָרֵאל ֻבֹוֵקי ַמהוֹֻשאלו אונקלוס,  .ִיש ְ הוֹֻ ְלִאיֻדַ  טֹוָבָתם ,ֵליהֹֻ ָאַמרהאם כדאי להידבק בהם ולהתגייר,  - ֻבְ

רֹושֹ  ְדרֹשֹ  לֹא ָרָעָתם ,ֻדְ ל ,ֻתִ ֶהן ַהֻנֹוֵגעַֹ ֻכָ ִאיֻלוֹֻ ,ֻבָ ָבַבת נֹוֵגעַֹ ֻכְ  ָאַמרא. של הקדוש ברוך הוכביכול  ֵעינוֹֹ ֻבְ

יֵניהֹֻאונקלוס,  ֵליהֹֻ ַההֻוא ֻדִ ְבָרא ֻדְ ַמאי ֻגַ  ,ֵליהֹֻ ָאַמרבעולם הבא. אותו באיזה עונש מענישים  - ֻבְ

צֹוָאה ָאַמרוהטעם לכך,  .רֹוַתַחת ֻבְ ל ,ַמר ֻדְ ְלִעיג ֻכָ ְבֵרי ַעל ַהֻמַ צֹוָאה ִניֻדֹון ,ֲחָכִמים ֻדִ   .רֹוַתַחת ֻבְ

אאומרת הגמרא,  יןההפרש שיש  ַמהראה בא ו - יֲחזֵֹ ֻתָ ֵעי ֻבֵ ְ ָרֵאל ֻפֹוש   עֹוְבֵדיָֹהעֹוָלם ֺאֻמֹות ִלְנִביֵאי ִיש ְ

שהרי בלעם, שהיה  שאפילו הפושעים שבישראל טובים הם מהמשובחים שבין הגויים, ,ָזָרה ֲעבֹוָדה

נביא, אמר לאונקלוס לא לדרוש את שלומם וטובתם של ישראל, ואילו ישו הנוצרי, שהיה ישראל 

 ר, אמר לאונקלוס לדרוש את טובתם של ישראל.מומ

ְנָיא הגמרא חוזרת עתה לעניני חורבן ירושלים וגלות ישראל: י ָאַמרשנינו בברייתא,  - ֻתַ  ,ֶאְלָעָזר ַרֻבִ

ה ֻוְרֵאה ֻבֹא ֻמָ ל ֻכָֹחהֹֻ דֹולגָֹֻ ֻכַ ֶ ה ש  ָ ֲהֵרי ,ֻבֻוש  ֶ ע ש  דֹושֹ  ִסֻיַ רֻוךְַֹֹהֻקָ ר ֶאת הֻואֹֻבָ יתוֹֹ ֶאת ֱחִריבְוהֶֹ ,ַקְמָצא ֻבַ  ,ֻבֵ

ַרף ָ  מחמת הבושה שביישוהו באותה סעודה. ,ֵהיָכלוֹֹ ֶאת ְוש 
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 מעשה בתרנגול ובתרנגולת, שמחמת כן נחרבה מדינת 'הר המלך' בארץ ישראל

ְרְנגֹוָלאאַֹנאמר לעיל,  א ֻתַ ְרְנגֹוְלֻתָ א טֻור ֲחֵריב ְוַאֻתַ מחמת מעשה בתרנגול ותרנגולת נחרבה  - ַמְלֻכָ

ֲהווֹֹ, ומבארת הגמרא את פרטי המעשה, שבארץ ישראל הר המלך[-ר מלכא' ]'טו המדינה  - יְנִהיגֵֹ ֻדַ

ישכך היה מנהגם של בני אותו מקום,  ָתא ַחְתָנא יקֵַֹמפְֹ ֲהווֹֹ ֻכִ כשהיו מוציאים חתן וכלה  - ְוַכֻלְ

ְייהוֹֻ ַמְפֵקימביתם אל בית החתונה,  ְרְנגֹוָלא ַקֻמַ א ֻתַ ציאים לפניהם תרנגול היו מו - ְוַתְרְנגֹוְלֻתָ

לֹוַמרותרנגולת, לסימן טוב,  רוֹֻ ,ֻכְ ַתְרְנגֹוִלים ֻוְרבוֹֻ ֻפְ יום אחד, בשעה שהוציאו חתן  - ַחד יֹוָמא .ֻכְ

א ֲחֵליף ָקא ֲהָוהוכלה, והוציאו לפניהם תרנגול ותרנגולת,  רֹוָמֵאי ֻגֻוְנֻדָ היו עוברים שם פלוגה של  - ֻדְ

ְקִליְנהוֹֻחיילים רומאיים,  ַ ְייהוֹֻ ש   ֲעַלְיהוֹֻ ָנְפלוֹֻנטלו החיילים את התרנגול והתרנגולת מהיהודים.  - ִמיֻנַ

 ,ְלֵקיָסרבאו ואמרו לו  - ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻ ָאתוֹֻם. כווה - ְמחֹוְנהוֹֻהיהודיים,  מדינההתנפלו עליהם בני ה -

ךְֹ ָמְרדוֹֻ בא הקיסר אל טור מלכא,  - וֲֹֻעַלְיה ֲאָתאו את חייליך. מרדו בך היהודים, שהרי הכ - ְיהֻוָדֵאי ֻבָ

הוֹֻ ֲהָוהלהלחם בהם.  רהיה בין היהודים שבמקום אחד ששמו  - ַההֻוא ֻבְ שהיה כוחו גדול  ,ָדרֹוָמא ֻבַ

ֲהָוהביותר,  הוֹֻ ְוָקִטילשהיה קופץ למרחק מיל,  - ָלאימִֹ ִפיץקָֹ ֻדַ ְקֵליהֹֻוהורג בחיילים הרומאיים.  - ֻבְ ַ  ש 

דרך הכנעה לפני נטל הקיסר של רומי את כתרו והניחו על הארץ,  - ַאַאְרָעא הְֹֻואֹוְתֵבי ְלָתאֵגיהֹֻ ֵקיָסר

ָעְלָמא ִריֻבֹוֵניהֹֻ ,ָאַמרה',  ְמְסֵריהֹֻ לֹאאם טוב הדבר בעיניך,  - ְלךָֹ ִניָחא ִאירבון כל העולם,  - ֻכֻוֵליהֹֻ ֻדְ  ֻתִ

ְבָרא ְלַההֻוא יֵדיהֹֻ ֻוְלַמְלכֻוֵתיהֹֻ ְלִדיֵדיהֹֻ ֻגַ ַחד ֻבִ בְֹ ֻדְ לא תמסור אותי ואת מלכותי בידיו של אדם  - ָראֻגַ

ֵליהֹֻאחד, שהוא בר דרומא.  ְ לפני הקדוש  ְוָאַמרהכשילו פיו של בר דרומא,  - ָדרֹוָמא ְלַבר ֻפֻוֵמיהֹֻ ַאְכש 

ה ֲהלֹא'ברוך הוא  נוֹֻ ֱאלִֹהים ַאֻתָ ֵצא ְולֹא ,ְזַנְחֻתָ ִצְבאֹוֵתינוֹֻ ֱאלִֹהים ֻתֵ אין אנו צריכים לעזרתך. כלומר,  ',ֻבְ

ִודמקשה הגמרא, הרי זהו פסוק בתהילים )ס יב(, ואם כן  גם דוד המלך אמר לשון  - ָהִכי ָאַמר יַנמִֹֻ ֻדָ

ִודזו, ומה החילוק ביניהם. מתרצת הגמרא,  אמר כן לה' בלשון  - ַמְתַמהֹֻ ָקא ַאְתמֹוֵהיהמלך,  ֻדָ

דרומא אמר כן בלשון רגילה, כאילו אינו צריך  תמיהה, וכי לא תצא לעזור לנו במלחמה, ואילו בר

א ְלֵביתנכנס  - ַעלאת עזרת ה'. ולכן נענש בר דרומא על דבריו,  ֻסֵ ָרקֹוָנא ֲאָתא ,ַהֻכִ ְמֵטיהֹֻ ֻדְ ַ  ש 

יהֹֻ ֵ יהֹֻ ְוָנחבא נחש והכישו,  - ְלַכְרַכש  ֵ א ִלי ְוִאיְתְרִחישֹ  הֹוִאילהקיסר,  ָאַמרונפטר מן העולם.  - ַנְפש   ִניֻסָ

ִקיְנהוֹֻ ִזיְמָנא ָהאכיון שאירע לי נס זה, שמת בר דרומא,  - ֻבְ ְ בפעם זאת אעזוב אותם ולא  - ִאיש 

ְבִקיְנהוֹֻאלחם בהם.  ַ ֻקֻורעזבם הקיסר והלך לדרכו.  - ְוָאַזל ש  ישבו היהודים לשמוח על כך  - ִאיְזֻדַ

תוֹֻ ְוָאְכלוֹֻ ָ ֵגי ְוַאְדִליקוֹֻ ,ְוש  ְרָ ְ ִאיְתֲחֵזי ַעדכל כך, והדליקו נרות רבים  - ש  ְנָקא איָֹלֹונְֹיבִֹֻ ֻדְ ֻפַ ְ ִרחֻוק ְדגֻוש   ֻבְ

היה ניתן לראות את הצורה שבטבעת, לאור אותם נרות,  מדינהעד שבמרחק מיל מה - ִמיָלא

ובמקום להודות לה' שהצילם, בטחו על גבורתם, וכאילו לא יכל הקיסר להלחם בהם מחמת 

י דוֹֻחָֹ ָקא ִמיְחָדאהקיסר,  ָאַמרגבורתם.  שמחים מחמתי היהודים, שאומרים שלא יכולתי  - ְיהֻוָדֵאי ֻבִ

 חזר ובא להלחם בהם שוב.  - ֲעַלְיהוֹֻ ֲאָתא ֲהַדרלנצחם, 

י ַרבָֹאַמר ָלת ,ַאֻסִ ִליֵפי ַאְלֵפי ֵמָאה ֻתְ ְ ָפא ש  ילוֹֻשלש מאות אלף חיילים שולפי חרב  - ַסֻיְ  ְלטֻורבאו  - ַעֻיְ

א הֹֻ ֻוְקָטלוֹֻ ,ַמְלֻכָ ָלָתא ֻבָ והרגו בהם במשך שלשה ימים ושלשה לילות, וכיון  - ֵליְלָווָתא ֻוְתָלָתא יֹוֵמי ֻתְ

 ֻוְבַהךְֹ ,מדינהבאותה שעה שהיו האויבים הורגים בצד אחד של ה גדולה כל כך, מדינהשהיתה ה



 חורבןה       גיטין, פרק חמישימסכת        סוגיות

 

 כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                        

 

12 

יָסא י ִהֻלֻוֵלי ֻגִ יהַֹ ָיְדֵעי ֲהווֹֹ ְולֹאבצד השני עדיין היו חוגגים ושמחים,  - ְוִחְנֻגֵ י ֻנֵ ַהֻנֵ ולא ידעו ולא  - ֻבְ

 הורגים בהם האויבים. מדינההכירו שבצד האחר של ה

ענאמר במגילת איכה )ב ב(  ֻלַ ל ֶאת ָחַמל ְולֹא ה' 'ֻבִ י ',ַיֲעֹקב ְנאֹות ֻכָ יןכאשר בא  - ֲאָתא ֻכִ מארץ  ַרֻבִ

יבשם  ָאַמרישראל לבבל,  ים ֵאֻלוֹֻ ,יֹוָחָנן ַרֻבִ ִ ש ֻ ָהיוֹֻ ֲעָירֹותאלף  שש מאות - ִרֻבֹוא ש ִ ֶ אי לוֹֹ ש  ֶלךְֹ ְלַיֻנַ  ַהֻמֶ

ַהר ֶלךְֹ ֻבְ ָאַמר ,ַהֻמֶ י ַרב ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ֻדְ ים ,ַאֻסִ ִ ש ֻ אי לוֹֹ ָהיוֹֻ ֲעָירֹות ִרֻבֹוא ש ִ ֶלךְֹ ְלַיֻנַ ַהר ַהֻמֶ ֶלךְֹ ֻבְ  ְוָכל ,ַהֻמֶ

הֹֻ ָהיוֹֻ מאותן עיירות ְוַאַחת ַאַחת יֹוְצֵאי ֻבָ לֹשֹ  חֻוץת אלף איש, שש מאו - ִמְצַרִים ֻכְ ָ ָהיוֹֻעיירות,  ִמש ֻ ֶ  ש 

ֶהן ְפַלִים ֻבָ יֹוְצֵאי ֻכִ ַפר ,ֵהן ֵאֻלוֹֻו ,ִמְצַרִים ֻכְ ישֹ  ֻכְ ַפר ,ֻבִ יֲחַלִיים ֻכְ ַפר ,ש ִ ַכְרָיא ֻכְ והטעם שהם מכונים  .ֻדְ

ַפר'בשמות אלו,  ישֹ  ֻכְ לֹאוהיינו 'כפר רע', נקרא כך כיון  ',ֻבִ יָתא ְיָהֵבי ֻדְ יָזאְלאוֹֻ ֻבֵ ֻפִ ְ לא היו  - ש 

ַפר'מכניסים אורחים לבתיהם.  יֲחַלִיים ֻכְ ָהְיָתה ',ש ִ ֶ ְרָנָסָתן ש  ֲחַלִיים ִמן ֻפַ ַ והיינו מין מאכל ששמו כן.  ,ש 

ַפר' ַכְרָיא ֻכְ י ָאַמר'כפר הזכרים', והטעם שנקרא כך,  - 'ֻדְ ָהיוֹֻ ,יֹוָחָנן ַרֻבִ ֶ ֹוֵתיֶהן ש   ְזָכִרים יֹוְלדֹות ְנש 

ִחלָֹֻ ַאֲחרֹוָנה ְנֵקָבה ְויֹוְלדֹות ,הֻתְ  מללדת.  ֻופֹוְסקֹות ,ֻבָ

ין ַוֲאִפֻלוֹֻאני ראיתי את אותו מקום ששמו טור מלכא,  - ַאְתָרא ַההֻוא ִלי יֲחזֵֹ ְלִדיִדי ,עֻוָלא ָאַמר יֻתִ ִ  ש 

ָווָתא בו מקום אין בו מקום אפילו לששים ריבוא קנים, וכל שכן שאין כיום ו - ַמֲחִזיק לֹא ָקֵני ִריֻבְ

 . , וכמו הטעם שיבואר להלןלששים ריבוא עיירות

י ְצדֹוִקי ַההֻוא ֵליהֹֻ ָאַמר ֻקֹוֵריאמר צדוקי אחד לרבי חנינא,  - ֲחִניָנא ְלַרֻבִ ַ ִריתוֹֻ ש  ֻקְ ַ משקרים אתם  - ְמש 

בכך שאתם אומרים שהיו כל כך הרבה עיירות ובני אדם בטור מלכא, שהרי אין המקום גדול כל 

ִתיב 'ְצִבי ֶאֶרץ' השיב לו רבי חנינא, - ֵליהֹֻ ָאַמרכך.  הֹֻ ֻכְ נאמר לגבי ארץ ישראל )דניאל יא מא(,  - ֻבָ

ִבי ַמה רוֹֹ ֶאת ַמֲחִזיק עֹורוֹֹ ֵאיןלאחר ששוחטים אותו ופושטים את עורו  ,ֶזה ֻצְ ָ ש  כיון שהוא  ,ֻבְ

ָרֵאל ֶאֶרץ ַאףמתכווץ,  ְזַמן ,ִיש ְ ִביןישראל ש ֶֹ ֻבִ מרווחת היא, ויש בה מקום לכל  - ַרְווָחא ,ָעֶליהָֹ ֻיֹוש ְ

ַמןֻובִֹיושביה,  ֵאין זְֻ ֶ ִביןישראל  ש  א ,ָעֶליהָֹ יֹוש ְ ְמֻדָ  הרי היא מתגמדת ומתקטנת.  - ֻגַ

 חומרת העוון של מי שאינו מתאבל על חורבן ירושלים

ר ִמְניֻוִמי ַרב ה ֻבַ ה ְוַרב ,ִחְלִקֻיָ ר ִחְלִקֻיָ יא רבַֹֻ הֻוָנא ְוַרב ,טֻוְבָיה ֻבַ י ָיְתֵבי ֲהווֹֹ ,ִחֻיָ ֻבֵ היו שלשתם  - ֲהָדֵדי ֻגַ

א ִאיאמרו,  - יָאְמרֵֹיושבים יחד,  ִמיעַֹ ִאיֻכָ ש ְ ָתא ֵליהֹֻ ֻדִ של צידקות  אם יש מי ששמע איזה ענין - ִמיֻלְ

ַפר והנהגה טובה ל ְסַכְנָיא ִמֻכְ ֶ ַתחיאמר מה ששמע.  - ֵליָמא ,ִמְצַרִים ש  ְייהוֹֻ ַחד ֻפָ תח אחד מהם פ - ִמיֻנַ

ה ,ְוָאַמר ֶ ָארֻוס ַמֲעש  ֻבוֹֻאך עדיין לא נישאו, שהתארסו שבאו מאותה העיר,  ַוֲארֻוָסתוֹֹ ֻבְ ְ ש  ֻנִ ֶ  ְלֵביןיחד  ש 

יאֻום ,ֻכֹוָכִבים ָהעֹוְבֵדי ִ ההארוסה לארוס,  לוֹֹ ָאְמָרה ,ָלֶזה ֶזההגויים  ְוִהש ֻ ָ ש  ַבֻקָ ךָֹ ֻבְ ע ַאל ִמֻמְ ֻגַ י ֻתִ כיון  ,ֻבִ

ֵאין ֶ ה ילִֹ ש  תֻוֻבָ ךָֹ ֻכְ ואמרו חכמים שאסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא  ,ִמֻמְ

הֹֻ ָנַגע ְולֹאכתובה,  ת ,מֹותוֹֹ יֹום ַעד ֻבָ ֻמֵ ֶ ט ,ָלֶזה ִסְפדוֹֻארוסתו,  ָלֶהן ָאְמָרהאותו ארוס  ֻוְכש  ְטֻפֵ ֻפִ ֶ ִיְצרוֹֹ ש   ֻבְ

ִאיֻלוֹֻהצדיק,  ִמֻיֹוֵסף יֹוֵתר יֹוֵסף ֻדְ א ֲהָוה לֹא ֻבְ ֲעָתא ֲחָדא ֶאֻלָ ַ שהרי אצל יוסף היה הנסיון של אשת  - ש 

ל ְוַהאיאדונו רק שעה אחת,   ְוִאיֻלוֹֻואדם זה היה עימי בכל יום ויום, ועמד בנסיון.  - ְויֹוָמא יֹוָמא ֻכָ

ֲחָדא ָלאו ,יֹוֵסף ה ֻבַ ֲחָדאוארוס זה היה עימי  - ְוַהאילא היה עם אשת אדונו במיטה אחת,  - ִמֻטָ  ֻבַ
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ה ֻתוֹֹ ָלאו ,יֹוֵסף ְוִאיֻלוֹֻואף על פי כן לא חטא.  ,ִמֻטָ ְ וארוס זה היה עם  - ְוָהאלא היתה זו אשתו,  - ִאש 

ֻתוֹֹ ְ שהרי התקדשה לו, ולא היתה אסורה עליו אלא מדרבנן ]אמנם אין הכוונה שבאמת היה  ,ִאש 

כאן אמרה לו ארוסתו  גדול מיוסף הצדיק, שהרי אצל יוסף אשת אדונו פיתתה אותו לחטוא, ואילו

 שלא יגע בה, אלא אמרה כן דרך הספד )בן יהוידע([.

ַתח ה ,ְוָאַמרפתח אמורא אחר  - ִאיָדךְֹ ֻפָ ֶ ִעים ְוָעְמדוֹֻשאירע באותה העיר,  ַמֲעש  ארבעים  - מֹוִדֻיֹות ַאְרֻבָ

ִדיָנר מידות של תבואה ַער ֶנְחַסרולאחר זמן  ,ֻבְ ַ א ַהש ֻ שלשים ותשע מידות שמכרו רק  ,ַאַחת מֹוִדֻיָ

אוֹֻ ֻוְבנוֹֹ ָאב ֻוָמְצאוֹֻ ֻוָבְדקוֹֻבדינר, והבינו שדבר זה בא להם כעונש על חטא שנעשה בעיר,  ֻבָ ֶ  ַעל ש 

יֹוםמקודשת ואינה נשואה[ -] ְמאֹוָרָסה ַנֲעָרה ֻפֻוִרים ֻבְ ין ְלֵבית ֶוֱהִביאֻום ,ַהֻכִ ַער ְוָחַזר ,ְוָסְקלֻום ,ֻדִ ַ  ַהש ֻ

היה באותה העיר אלא חטא זה בלבד, ומיד לאחר שתיקנוהו חזר השער  הרי שלא ,ִלְמקֹומוֹֹ

 למקומו.

ַתח ה ,ְוָאַמר ִאיָדךְֹ ֻפָ ֶ ָאָדם ַמֲעש  ַתן מאותה העיר ֶאָחד ֻבְ ֻנָ ֶ ֻתוֹֹ ֵעיָניו ש  ְ ִאש  הֹֻ ֻבְ ָ ָתהֹֻ ְוָהְיָתה ,ְלָגְרש  תֻוֻבָ  ֻכְ

ה ה ֶמהורצה לגרשה בלי נתינת כתובה,  ,ְמרֻוֻבָ ןוְֹ ָהַלךְֹ ,ָעש ָ ִביָניו ֶאת ִזֻמֵ ְ ֻוש  ָקן ְוֶהֱאִכיָלן ,ש  ְ ָרן ,ְוִהש  יֻכְ ִ  ש 

יָבןבשתיית יין,  ֻכִ ְ ה ַעל ְוִהש  יָצהחלבון של[ -] לֶֹבן ְוֵהִביאעם אשתו,  ַאַחת ִמֻטָ יל ֻבֵ יֵניֶהן ְוִהֻטִ בין  - ֻבֵ

ין ְלֵבית ֻוָבאעל כך,  ֵעִדים ָלֶהן ְוֶהֱעִמידשושביניו לאשתו,  זינתה עם שושביניו, בטענה שאשתו  ֻדִ

ם ָהָיהונאסרה עליו, ואם היו מקבלים את דבריו היה מגרשה ללא כתובה.  ָ ְלִמיֵדי ֶאָחד ָזֵקן ש   ִמֻתַ

אי ֻמַ ַ ֵקן ש  ן ֻוָבָבא ,ַהזָֻ מוֹֹ ֻבֻוָטא ֻבֶ ךָֹ ,ָלֶהן ָאַמר ,ש ְ ַלִני ֻכָ אי ְמקֻוֻבְ ֻמַ ַ ֵקן ִמש ֻ יָצה לֹוֶבן ,ַהזָֻ מתייבש  - סֹוֵלד ֻבֵ

ְכַבתאילו וְֹמחום האש,  - ָהאֻור ןמִֹומגליד  ְדקוֹֻואינה מגלידה.  ,ָהאֻור ִמןנספגת בבגד  - ֻדֹוָחה ֶזַרע ש ִ  ֻבָ

ְדָבָריו ֻוָמְצאוֹֻאת הבגדים שהיו שם,  שהיה זה לובן ביצה, ומחמת כן התייבש והגליד מחום  ,ֻכִ

תו ושושביניו, האש, והבינו שלא נעשתה שם כל עבירה, אלא שאותו אדם העליל עלילות על אש

ין ְלֵבית ֶוֱהִביאֻוהוֹֻ ָתהֹֻ ְוִהְגֻבֻוהוֹֻ ,ְוִהְלקֻוהוֹֻ ,ֻדִ תֻוֻבָ ֻנוֹֻ ֻכְ   .ִמֻמֶ

י ֵליהֹֻ ָאַמר ֻיֵ ֲהווֹֹ ֻוֵמַאַחר ,יֹוֵסף ְלַרב ַאֻבַ יִקים ֻדַ י ַצֻדִ ֻלֵ כיון שיושבי אותה העיר היו צדיקים כל כך  - ַהאי ֻכֺ

וכן במעשה השני מוכח שהיה ביניהם רק חטא ]כמו שמוכח במעשה הראשון של ארוס וארוסה, 

אחד, ותיקנוהו. ובמעשה השלישי מוכח שהיו השושבינים זהירים באשתו, על אף שבדרך כלל יש 

אף על ו. )בן יהוידע( קירוב הדעת ביניהם, ולולא שהשתכרו לא היה יכול להשכיבם על מיטה אחת

לפני החורבן, סברה הגמרא שכיון  פי שבבא בן בוטא, המוזכר במעשה השלישי, חי שנים רבות

 ַטֲעָמא ַמאי[, שבאותה העת היו צדיקים כל כך, מן הסתם גם בזמן החורבן היו צדיקים )מהרש"א(

ֻוםרב יוסף, עונשם היה  ֵליהֹֻ ָאַמרמדוע נענשו ונחרבה עירם.  - ִאיַענֻושֹ  לֹא ִמש ֻ שלא  - ִאיַאֻבֻול ֻדְ

ַלִים ַעלהתאבלו  ָ ְכִתיב ,ְירֻוש  ְמחוֹֻישעיהו )סו י( ב ֻדִ ם,ֶֹאתֹ'ש ִ ַלִ ָ לָֹבהְֹֹֻוִגילוְֹֹֻירֻוש  וֹֹֹֻאֲהֶביָה,ֹֻכָ יש  הֹֹֻש ִ ִֹאֻתָ

ֹושֹ  לָֹמש  ִליםֹֻכָ ְתַאֻבְ ]והטעם שלא התאבלו על ירושלים, כיון שאנשי ירושלים היו מעולים  ָעֶליָה'.ַֹהֻמִ

בני שאר העיירות משאר הערים בחוכמתם, ובכך שהכל היו צריכים לעלות לרגל לירושלים, היו 

 [.)מהרש"א( שונאים אותם, ולא הצטערו כשנחרבה ירושלים
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 מעשה בדופן המרכבה, שמחמת כן נחרבה ביתר

ָקא מביאה הגמרא את ביאור המאמר הראשון שבתחילת הסוגיא, ָ ק ַאש ֻ יָתר ָחֵריב ְדִריְסֻפַ מחמת  - ֻבֵ

ֲהווֹֹ דופן של מרכבה נחרבה העיר ביתר, וכך היה המעשה, ישכך היה מנהגם,  - יִהיגֵֹנְֹ ֻדַ  ִמְתְיִליד ֲהָוה ֻכִ

ְתֵליכשהיה נולד תינוק,  - ְינֻוָקא ַ כשהיתה נולדת תינוקת,  - ְינֻוְקָתאהיו שותלים עץ ארז,  - ַאְרָזא ש 

ְתֵלי ַ ְסִבי ֲהווֹֹ ְוִכי, עץ שיטההיו שותלים  - ֻתֻוְרִניָתא ש  צצים היו קו - ְלהוֹֻ יצֵֹייְֹקַֹוכשהיו נישאים,  - ִמיֻנַ

ָנָנא ְוָעְבדוֹֻהללו,  העציםאת שני  יהֹֻ ַחְלָפא ָקא ֲהָוה ַחד יֹוָמאמהם את החופה. עושים והיו  - ֻגְ ַרֻתֵ  ֻבְ

ֵקיָסר ר יום אחד עברה במקומם בת הקיסר, - ֻדְ ֻבַ ָקא ִאֻתְ ָ ק ש  ובעוברה שם נשברה דופן  - ְדִריְסֻפַ

ילוֹֻ ַאְרָזא ַקֻצוֹֻמרכבתה,  יה עץ ארז והביאו אליה, להשתמש בו לתיקון המרכבה, קצצו עבד - ַלהֹֻ ְוַעֻיְ

באו  - ְלֵקיָסר ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻ ָאתוֹֻוהכו אותם.  - ְמחֹוְנהוֹֻהתנפלו עליהם יהודי ביתר,  - הוֹֻיֲעַליְֹ לוֹֻפנָֹ ָאתוֹֻ

ךְֹ ָמְרדוֹֻואמרו לקיסר,   ה.בא עליהם למלחמ - ֲעַלְיהוֹֻ ֲאָתאמרדו בך היהודים. ומחמת כן  - ְיהֻוָדֵאי ֻבָ

ַדעמביאה הגמרא דרשת פסוק בענין זה של כיבוש ביתר: נאמר באיכה )ב ג(  ֳחִריֹ'ֻגָ ֶֹקֶרןֹֻכֹלַֹאףֹֻבָ

ָרֵאל', יָֹאַמר ִיש ְ יָֹאַמר ,ֵזיָרא ַרֻבִ הוֹֻ ַרֻבִ י ,ַאֻבָ מֹוִנים ֵאֻלוֹֻ ,יֹוָחָנן ָאַמרַֹרֻבִ ראשי  - ִמְלָחָמה ַקְרֵני ]ֶאֶלף[ ש ְ

ְכְנסוֹֻת כל חייליהם גייסות התוקעים בקרן לאסוף א ֻנִ ֶ יָתר ִלְכַרךְֹ ש  ָעה ֻבֵ ָ ש  ָכדֻוהָֹ ֻבְ ֻלְ ֶ הֹֻ ְוָהְרגוֹֻ ,ש   ֻבָ

ים ים ֲאָנש ִ ָהַלךְֹ ַעד ,ְוַטף ְוָנש ִ ֶ ָמן ש  ם ְוָנַפלכזרם שוטף  ֻדָ דֹול ַלֻיָ א .ַהֻגָ ֻמָ ֶ שאירע כן מחמת  ֻתֹאַמר ש 

על פי כן מחמת ריבוי ההרוגים זרם הדם אל  ואף ,ִמיל ָהְיָתה ְרחֹוָקהביתר אל הים,  ָהְיָתה ְקרֹוָבהש

ְנָיאהים הגדול.  ישנינו בברייתא,  - ֻתַ דֹול ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ ֵני ,אֹוֵמר ַהֻגָ ְ  ִבְקַעתמקום ששמו בְֹֻ ֵישֹ  ְנָחִלים ש 

ךְֹ ֶאָחד ,ָיַדִים ֵ ךְֹ ְוֶאָחד ֵאיָלךְֹ מֹוש  ֵ יעֲֹאחד זורם לצד זה ואחד זורם לצד שני,  - ֵאיָלךְֹ מֹוש   ֲחָכִמים רוְֹֻוש ִ

ֵנישיש בו  ְ םשל  ֶאָחדשליש וְֹ ,ַמִים ֲחָלִקים ש  ַמְתִניָתאמאותם הרוגי ביתר.  ,ֻדָ א ֻבְ ֻנָ בברייתא שנינו  - ֻתַ

ַבעעל מעשה זה,  ֶ ִנים ש  ָ ְצרוֹֻ ש  ְרֵמיֶהן ֶאת ֻכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ֻבָ ָמן ֻכַ ל ִמֻדָ ֶ ָרֵאל ש  לֹא ,ִיש ְ כיון שהדם  ,ֶזֶבל ֻבְ

 קע ואת הגפנים שצמחו בה, ולא היו צריכים לזבל את הקרקע. השביח את הקר

 בעת חורבן בית המקדש הראשון, כדי להשקיט את דמו של זכריהעשה נ הרג עצום ש

י ָאַמרהגמרא מביאה מעשה דומה שאירע בעת חורבן בית המקדש הראשון:  יא ַרֻבִ ר ִחֻיָ  ,יןַאבִֹ ֻבַ

י ָאַמר עַֹ ַרֻבִ ֺ ן ְיהֹוש  י ֶאָחד ָזֵקן ִליסיפר[ -] ָסח ,ָחהָקְרֹ ֻבֶ ֵ ַלִים ֵמַאְנש  ָ ִבְקָעה ,ְירֻוש   ְנבֻוַזְרֲאָדן ָהַרגלבדה  זוֹֹ ֻבְ

ִחים ַרב ֵרה ְוַאַחת ָמאַתִים ַטֻבָ ַלִיםבני אדם מישראל,  ִרֻבֹוא ֶעש ְ ָ ִעים ָהַרג ֻוִבירֻוש  ש ְ ע ֻתִ  ַעל ִרֻבֹוא ְוַאְרֻבַ

ָהַלךְֹ ַעד ,ַאַחת ֶאֶבן ֶ ָמן ש  ָדמוֹֹ ְוָנַגעל כל ההרוגים ש ֻדָ ל ֻבְ ֶ ם ,ְזַכְרָיה ש  ֱאַמר ַמה ְלַקֻיֵ ֻנֶ ֶ  ְוָדִמים')הושע ד ב(  ש ֻ

ָדִמים ָֹנָגעוֹֻ ֻבְ היה נביא וכהן גדול בזמן יואש מלך יהודה, וכשעבדי יואש עשאוהו אלוה זכריה '.

, וציוה יואש להוכיחם על חטאיהם, והיה זה ביום הכפוריםבבית המקדש והשתחוו לו, עמד זכריה 

אלהורגו, והרגוהו,  ש',' ה ובשעת מיתתו אמר זכריה 'יֵּרֶּ ְדרֹּ מאתיים והיה דמו תוסס בעזרה  ְויִּ

ֵחיהֹֻ ושלושים שנה, עד לחורבן הבית, ולא הצליחו לכסותו או להשקיטו. ֻכְ ְ ֲהָוה ִדְזַכְרָיה ִלְדֵמיהֹֻ ַאש   ֻדַ

ח ָקא יק ַמְרֻתַ להם נבוזראדן  ָאַמרריה שהיה רותח ותוסס בעזרה, ראה נבוזראדן את דמו של זכ - ְוַסֻלִ

םהשיבו לו הכהנים,  - ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻמה ענינו של דם זה, ומדוע הוא תוסס.  - ַהאי ַמאי  ְזָבִחים ֻדַ
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פֻוךְֹ ֻתְ ְ ִאש  ]וכיון שלא קיימו בו את מצוות זריקת הדם, הרי הוא  זהו דם קרבנות שנשפך כאן - ֻדְ

ֵמי ַאְייִתי, תוסס )מהרש"א([ מוֹֹ ְולֹאֹהביא נבוזראדן דם של בהמות, - ֻדָ וראה שאין הדם דומה  - ִאיֻדְ

 ְמָסֵריְקָנא ,ָלאו ְוִאי ,מֻוָטבאם תאמרו לי את האמת,  - ִלי ְמִריתוֹֻאַֹ ִאילכהנים,  ְלהוֹֻ ָאַמרלדם זה. 

ַרְייכוֹֻ השיבו לו הכהנים,  - ֵליהֹֻ יָאְמרֵֹאסרוק את בשרכם במסרקות של ברזל.  - ְדַפְרְזֵלי ְבַמְסֵרֵקי ְלִבש ְ

יאמה נאמר לך, כך היה המעשה,  - ָלךְֹ ֵניָמא ַמאי ן ֲהָוה ְנִבֻיָ ֲהָוה ֻבָ י ָלן מֹוַכח ָקא ֻדַ ִמיֻלֵ א ֻבְ ַמֻיָ ְ ש  היה  - ֻדִ

ֵויהֹֻ יַנןַקמִֹו נביא שהיה מוכיח אותנו בעניני עבודת ה', נניב עמדנו עליו והרגנוהו,  - ֵליהֹֻ ְוַקְטִליָנן ִעיֻלָ

ה ָהאוְֹ ֻמָ ִנין ֻכַ ְ לֹא ש  ח ָקא ֻדְ ֵמיהֹֻ ַנֻיָ  ֲאָנאנבוזראדן,  ְלהוֹֻ ָאַמרוהרי כבר שנים רבות שאין דמו שוקט.  - ֻדְ

יְסָנא דֹוָלה ַסְנֶהְדֵריהביא את יושבי  - ַאְייִתיאני אפייס אותו שישקוט דמו,  - ֵליהֹֻ ְמַפֻיַ של שבעים  ֻגְ

ה ְוַסְנֶהְדֵריואחד דיינים  ֵויהֹֻ ְקַטלשרים ושלשה דיינים, של ע ְקַטֻנָ והרגם על גבי דמו של זכריה,  - ִעיֻלָ

חֻוִריםהדם. הביא  ָנח ְולֹא ֵויהֹֻ ְקַטל ,ֻוְבתֻולֹות ֻבַ הביא  - ַאְייִתי .ָנח ְולֹאהרגם על גבי הדם,  - ִעיֻלָ

ינֹוקֹות ל ֻתִ ֶ ית ש  ן ֻבֵ ֵויהֹֻ ְקַטל ,ַרֻבָ ֶהן טֹוִבים ,ְזַכְרָיה ,ְזַכְרָיה'זראדן, אמר נבו - ֵליהֹֻ ָאַמר .ָנח ְולֹא ,ִעיֻלָ ֻבָ ֶ  ש 

ים ְדֻתִ ִדיְנהוֹֻ ְלךָֹ ִניָחא ,ִאיֻבַ ַאֻבְ הוֹֻ ֻדְ ְדָאַמרהאם רצונך שאאבד את כולם.  - 'ְלכֻוֻלְ כאשר אמר  - ָהִכי ֵליהֹֻ ֻכִ

ַהִהיאהדם.  ָנחזאת נבוזראדן,  ֲעָתא ֻבְ ַ ֻוָבהנבוזראדן  ִהְרֵהרבאותה שעה  - ש  ש  ַדְעתֵֹֻ ֻתְ בדעתו[, -] יהֹֻֻבְ

ךָֹשל זכריה,  ַאַחת ֶנֶפשֹ  ַעל ִאם ֻוַמה ,ָאַמר ְבָרא ַההֻואהיה עונש גדול כל כך על ישראל,  - ֻכָ אותו  - ֻגַ

ל ַטלקָֹדְֹֻאדם, כלומר, נבוזראדן בעצמו,  י ֻכָ ָמָתא ַהֻנֵ  ַאַחת ַעלשהרג כל כך הרבה נשמות מישראל,  - ִנש ְ

ה ֻמָ ה ֻכַ ר ֲאַזלברח נבוזראדן,  - ֲעַרקר. שעונשו חמור ביות ְוַכֻמָ ֻדַ ַ ַטר ש  ְרָטָתא ש ְ ֵביֵתיהֹֻ ֻפִ הלך ושלח  - ֻבְ

ירשפירט בו מה לעשות בנכסיו, צוואה לביתו שטר  ֻיַ  והתגייר.  - ְוִאֻגַ

א ֻנָ רשר צבא ארם, שריפאו אלישע מצרעתו,  ַנֲעָמןשנינו בברייתא,  - ֻתַ ב ֻגֵ ָ כלומר, קיבל  ,ָהָיה ֻתֹוש 

ר ,ְנבֻוַזְרֲאָדןא לעבוד עבודה זרה, אך לא קיבל על עצמו שאר מצוות. על עצמו של ונכנס  ,ָהָיה ֶצֶדק ֻגֵ

ֵנילכלל ישראל.  ָניו ִמֻבְ ל ֻבָ ֶ ְבֵני ֻתֹוָרה ָלְמדוֹֻהרשע התגיירו ו ָהָמן ש  ַרק ֻבִ ֵני .ֻבְ ָניו ִמֻבְ ל ֻבָ ֶ שר  ִסיְסָרא ש 

ינֹוקֹות ָלְמדוֹֻצבאו של מלך כנען, שנפל ביד דבורה וברק,  ַלִים ֻתִ ָ ירֻוש  ֵני .ֻבִ ָניו ִמֻבְ ל ֻבָ ֶ מלך  ַסְנֵחִריב ש 

ים ֻתֹוָרה ָלְמדוֹֻאשור, שעלה למלחמה על יהודה, ובא מלאך והרג את כל חייליו,  ַרֻבִ  - ִאינֻון ַמאן ,ֻבָ

ַמְעָיהומי הם בני בניו של סנחריב,  ְכִתיב ינוַֹֻהיְֹשהיה אב בית דין.  ְוַאְבַטְליֹוןשהיה נשיא ישראל  ש ְ  ֻדִ

ת - ֲעלוֹּ ה על דמו של זכריה נאמר הפסוק ביחזקאל )כד ח( 'ְלהַּ מָּ ם חֵּ ְנקֹּ ם לִּ קָּ י נָּ ָמהֶֹֹֻאתָֹנַתֻתִ ַֹעלֹֻדָ

יָֹסַלעְֹצִחיחַֹ סֹות',ְֹלִבְלֻתִ כלומר, כמו שדם הנשפך על הסלע אינו נבלע בו, כך דמו של זכריה לא  ִהֻכָ

 ל כך ישראל.נבלע ברצפת העזרה, אלא נשאר שם עד שנענשו ע

 ריבוי ההריגות שהיו בישראל בעת החורבן

ַדִים ,ַיֲעקֹב קֹול ַהֻקֹול' )כז כב( נאמר בפסוק ו ְיֵדי ְוַהֻיָ ָ היינו קול  ,'ַהֻקֹול'דורשת הגמרא את הפסוק,  ',ֵעש 

ינֻוסהתקיים בזמן  ֶזהצווחה ובכי שעלה מזרע יעקב,  ָהַרג ,ֵקיָסר ַאְדִרֻיָ ֶ א ש  ִרֻיָ ַסְנֻדְ ֲאֶלֻכְ ל ֻבַ ֶ  ִמְצַרִים ש 

ים ִ ש ֻ ים ַעל ֹואִרבֹֻ ש ִ ִ ש ֻ ְפַלִיםיהודים,  ִרֻבֹוא ש ִ יֹוְצֵאי ֻכִ ְסָיינֻוס ֶזה ',ַיֲעקֹב קֹול' .ִמְצַרִים ֻכְ ָהַרג ,ֵקיָסר ַאְסֻפַ ֶ  ש 

ְכַרךְֹ יָתר ֻבִ ע ֻבֵ ַעתויש אומרים שהרג  - ָלהֹֻ יְוָאְמרֵֹמישראל.  ִרֻבֹוא ֵמאֹות ַאְרֻבַ ִים ַאְרֻבַ  .ִרֻבֹוא ַאְלֻפַ
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ַדִים' ו ְיֵדי ְוַהֻיָ ָ ָעה ַמְלכֻות זוֹֹ ',ֵעש  ָ ֶהֱחִריָבהשל רומי,  ָהְרש  ֶ יֵתנוֹֻ ֶאת ש  ְרָפה ,ֻבֵ ָ  ְוִהְגִליַתנוֹֻ ,ָכֵלנוֹֻיהֵֹ ֶאת ְוש 

  .ֵמַאְרֵצנוֹֻ

ָבר ה ְלךָֹ ֵאין ',ַיֲעקֹב קֹול ַהֻקֹול'דרשה נוספת על פסוק זה,  - ַאֵחר ֻדָ ִפֻלָ ֻמֹוֶעֶלת ֻתְ ֶ ֵאין ,ש  ֶ הֹֻ ש  ְרעוֹֹ ֻבָ ל ִמזַֻ ֶ  ש 

ַדִים'המשתתף בתפילה זו.  ֹקבַיעֲֹ ו ְיֵדי ְוַהֻיָ ָ ֻנֹוַצַחת ִמְלָחָמה ְלךָֹ ֵאין ',ֵעש  ֶ ֵאין ,ש  ֶ הֹֻ ש  ְרעוֹֹ ֻבָ ל ִמזַֻ ֶ ו ש  ָ   .ֵעש 

 דרישת פסוקים שונים בענין החורבן

וזו הדרשה  - ְוַהְיינוֹֻכפי שהתבאר לעיל, חורבן ירושלים ובית המקדש נגרם על ידי בר קמצא, 

ידְֹֻ ֹוט'וב )ה כא( בביאור הפסוק באי ֶאְלָעָזר ָאַמרַֹרֻבִ ש  ֹון ֻבְ ָחֵבא ָלש  כלומר שהלשון היא כמו שוט  ',ֻתֵ

ריהמכה, והביאור הוא,  ִחיְרחֻוֵ ֹון ֻבְ ָחֵבאבמריבה הנעשית על ידי הלשון,  - ָלש  יש לך להתחבאות  - ֻתֵ

 ולהישמר מפניה.

ְכִתיב ַמאי ,ַרב ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר  ַעל'( הפותח בפסוק כיצד מתפרש פרק התהילים )קל"ז - ֻדִ

ֶבל ַנֲהרֹות ם ֻבָ ָ ְבנוֹֻ ש  ַ ם ָיש  ִכינוֹֻ ֻגַ ָזְכֵרנוֹֻ ֻבָ והרי דוד המלך אמר מזמור זה עוד לפני שנבנה  ',ִצֻיֹון ֶאת ֻבְ

דבית המקדש הראשון, ופרק זה  ֶהְרָאהוֹֻ ְמַלֻמֵ ֶ דֹושֹ  ש  רֻוךְַֹֹהֻקָ ן ְלָדִוד הֻואֹֻבָ ִית ֺחְרֻבַ ֹון ֻבַ ן ,ִראש   ִיתבַֹֻ ְוֺחְרֻבָ

ִני ֵ ן .ש  ִית ֺחְרֻבָ ֹון ֻבַ ֱאַמר ,ִראש  ֻנֶ ֶ ֶבל ַנֲהרֹות ַעל' ש  ם ֻבָ ָ ְבנוֹֻ ש  ַ ם ָיש  ִכינוֹֻ ֻגַ ודבר זה אירע כשנבוכדנצר  ',ֻבָ

ִיתהגלה את ישראל לבבל, בחורבן הבית הראשון. וכן הראה לו הקדוש ברוך הוא את חורבן  ִני ֻבַ ֵ  ,ש 

ְכִתיב ַלִים יֹום ֶאת ֱאדֹום ִלְבֵני ה' ְזכֹור' באותו פרק שבתהילים )פסוק ז( ֻדִ ָ  ַעד ָערוֹֻ ָערוֹֻ ָהאֹוְמִרים ,ְירֻוש 

הֹֻ ַהְיסֹוד  ו'בני אדום' הם הרומאים, שהחריבו את בית המקדש השני. ',ֻבָ

 על ידי ילדים וילדות של מסירות נפש בזמן החורבן מעשה

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר יויש אומרים שאמר כן  - ְוִאיֵתיָמא ,ש ְ י ַרֻבִ ַמְתנִֹ ָלהֹֻ יְוָאְמרֵֹ ,ַאֻמִ א יָתאֻבְ ֻנָ  - ֻתַ

הויש אומרים ששנינו כן בברייתא,  ֶ ע ַמֲעש  ַאְרֻבַ ֻבוֹֻ ,ִויָלדֹות ְיָלִדים ֵמאֹות ֻבְ ְ ש  ֻנִ ֶ הילדים למשכב  ,ְלָקלֹון ש 

וֹֻזכר, והילדות לפילגשים,  יש  ַעְצָמן ִהְרֻגִ ים ֵהן ְלַמה ֻבְ ש ִ ֻקְ  טֹוְבִעין ָאנוֹֻ ִאםבינם לבין עצמם,  ָאְמרוֹֻ ,ִמְתֻבַ

םם עצמינו מטביעי - ֻיָ ִאין ָאנוֹֻהאם  ,ֻבַ י ֻבָ א ָהעֹוָלם ְלַחֻיֵ ַרשֹ  .ַהֻבָ דֹולהילד  ָלֶהן ֻדָ ֶהן ַהֻגָ ֻבָ ֶ את הפסוק  ש 

ן ה' ָאַמר'בתהילים )סח כג(  ָ ש  יב ִמֻבָ יב ,ָאש ִ צֻולֹות ָאש ִ ן'וכך נדרש הפסוק,  ',ָים ִמֻמְ ָ ש  יב ִמֻבָ היינו  ',ָאש ִ

ין'כאילו נאמר  י ִמֻבֵ יֻנֵ ִ יב ְרֵיהאַֹ ש  צֻולֹות'שגם הנטרף על ידי חיה רעה בא לחיי העולם הבא,  ',ָאש ִ  ִמֻמְ

ֻטֹוְבִעין ֵאֻלוֹֻ ',ָים ֶ ם ש  ֻיָ יָון .ֻבַ ְמעוֹֻ ֻכֵ ָ ש ֻ ֶ ךְֹ ְיָלדֹות ש  ן ָקְפצוֹֻ ,ֻכָ ֻלָ ם ְלתֹוךְֹ ְוָנְפלוֹֻ ֻכֺ אוֹֻ ,ַהֻיָ  ָוחֶֹמר ַקל ְיָלִדים ָנש ְ

ַעְצָמן לוֹֻ ַמה ,ְוָאְמרוֹֻ ,ֻבְ ןהילדות,  ,ַהֻלָ ְרֻכָ ֻדַ ֶ שעומדות הן להנשא, מכל מקום כיון שלקחו  - ְלָכךָֹ ש 

ךְֹאותם לשם עבירה, נהגו  ֵאיןהילדים,  ,ָאנוֹֻוקפצו לים,  ֻכָ ֶ נוֹֻ ש  ְרֻכֵ ה ַאַחת ַעל ,ְלָכךְֹ ֻדַ ֻמָ ה ֻכַ שעלינו  ְוַכֻמָ

ם ְלתֹוךְֹ ָקְפצוֹֻ ֵהם ַאףלנהוג כמותן,  תֻוב ַוֲעֵליֶהם .ַהֻיָ י')תהילים מד כג(  אֹוֵמר ַהֻכָ ל הֹוַרְגנוֹֻ ָעֶליךָֹ ֻכִ  ַהֻיֹום ֻכָ

ְבנוֹֻ ַ צֹאן ֶנְחש  ]אף על פי שאסור לאדם להרוג את עצמו, גם אם הוא יודע שהגויים  '.ִטְבָחה ֻכְ

 עומדים להורגו, כיון שכאן עמדו לייסר אותם ולא להורגם, היו רשאים לנהוג כן )תוספות([.
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 אשה ושבעת בניהמסירות נפש של מעשה 

י ָאַמר ְיהֻוָדה ְוַרבזה, מביאה הגמרא דרשה אחרת על פסוק  יָך בדרשת הפסוק 'כִּ לֶּ ְגנּו עָּ רַּ ל הֹּ ם', כָּ יוֹּ  הַּ

ה זוֹֹ ָ ְבָעה ִאש ֻ ֶניהָֹ ְוש ִ א ַאְתיֻוהוֹֻומביאה הגמרא את המעשה,  .ֻבָ יהֹֻ ַקֻמָ ֵקיָסר ְלַקֻמֵ הביאו את הבן  - ֻדְ

ַלחאמרו לאותו בן,  - ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻהראשון, הגדול שבהם, לפני הקיסר,   .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדתתעבוד  - ֻפְ

תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר ֻתֹוָרה ֻכָ קֻוהוֹֻ '.ֱאלֶֹהיךָֹ ה' ָאֹנִכי')שמות כ ב(  ֻבַ  ְוַאְתיֻוהוֹֻהוציאוהו והרגוהו.  - ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ

יהֹֻהביאו את הבן השני  - ְלִאיָדךְֹ ֵקיָסר ְלַקֻמֵ ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻ ,ֻדְ תֻוב ,ְלהוֹֻ רָאמַֹ .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻפְ ֻתֹוָרה ֻכָ  ֻבַ

ַני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלךָֹ ִיְהֶיה לֹא')שם כ ג(  קֻוהוֹֻ '.ֻפָ  ַאְתיֻוהוֹֻהוציאו גם אותו והרגוהו.  - ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ

ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻהביאו את הבן השלישי,  - ְלִאיָדךְֹ תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻפְ ֻתֹורָֹ ֻכָ )שם כב  הֻבַ

קֻוהוֹֻ '.ָיֳחַרם ֵלאלִֹהים זֹוֵבחַֹ'יט(  ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻהביאו את הבן הרביעי,  - ְלִאיָדךְֹ ַאְתיֻוהוֹֻ .ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ  ֻפְ

תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻתֹוָרה ֻכָ ֲחֶוה לֹא')שם לד יד(  ֻבַ ֻתַ ְ קֻוהוֹֻ '.ַאֵחר ְלֵאל ִתש   .ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ

ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻהביאו את הבן החמישי,  - ְלִאיָדךְֹ ַאְתיֻוהוֹֻ תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻפְ ֻתֹוָרה ֻכָ  ֻבַ

ַמע')דברים ו ד(  ָרֵאל ש ְ קֻוהוֹֻ '.ֶאָחד ה' ֱאלֵֹהינוֹֻ ה' ִיש ְ הביאו את הבן  - ְלִאיָדךְֹ ַאְתיֻוהוֹֻ .ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ

ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻהשישי,  תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻפְ ֻתֹוָרה ֻכָ בֹתַָֹֹהֻיֹוםֹ'ְוָיַדְעתָֹֻ)שם ד לט(  ֻבַ ֵ ַֹוֲהש 

יְֹלָבֶבךֶָֹֹאל ֹהֹֻכִ ַמִיםָֹהֱאלִֹהיםֹהֻוא' ָ ש ֻ ַעלֹֻבַ ַחתָֹהָאֶרץְֹוַעלִֹמֻמַ קֻוהוֹֻ עֹוד'.ֵֹאיןִֹמֻתָ  ַאְתיֻוהוֹֻ .ֻוְקָטלֻוהוֹֻ ַאֻפְ

בן שנתיים וחצי )מדרש איכה  תו זמןוהיה באוהביאו את הבן השביעי, הקטן שבהם ] - ְלִאיָדךְֹ

ַלח ,ֵליהֹֻ ָאְמרוֹֻרבה([,  תֻוב ,ְלהוֹֻ ָאַמר .ֻכֹוָכִבים ַלֲעבֹוַדת ֻפְ ֻתֹוָרה ֻכָ  ְוגֹו' ֶהֱאַמְרתָֹֻ ה' ֶאת'יח( -)דברים כו יז ֻבַ

ם יוֹּ ְהיוֹּת הַּ ים ְלָך לִּ ת לֵּאֹלהִּ כֶּ לֶּ יו ְולָּ כָּ ְדרָּ רוְ  בִּ ְשמֹּ יו לִּ קָּ יו חֺּ תָּ ְצוֹּ יו ּומִּ טָּ ְשפָּ עַּ  ּומִּ ְשמֹּ , ְולִּ לוֹּ  ֶהֱאִמיְרךָֹ ַוה' ְבקֹּ

ת ַהֻיֹום ְהיוֹּ ם לוֹּ  לִּ ה ְלעַּ ר ְסגֺּלָּ ֲאשֶּ ר כַּ בֶּ ְך דִּ ר לָּ ְשמֹּ ל ְולִּ יו', כָּ תָּ ְצוֹּ ָבר מִּ ְענוֹֻ ֻכְ ֻבַ ְ דֹושֹ  ִנש  רֻוךְֹ ְלַהֻקָ ֵאין הֻוא ֻבָ ֶ  ש 

ע הֻוא ְוַאף ,ַאֵחר ֵאלבְֹֻ אֹותוֹֹ ַמֲעִביִרין ָאנוֹֻ ֻבַ ְ ֵאין ָלנוֹֻ ִנש  ֶ ה אֹוָתנוֹֻ ַמֲעִביר ש  ֺאֻמָ  ֵקיָסר ֵליהֹֻ ָאַמר .ַאֶחֶרת ֻבְ

ֵדילאותו ילד,  ְ ְנָקא ָלךְֹ ֶאיש  ֻפַ ְ ַקֵליהֹֻ ֻוְגִחיןשטבועה בו צורתי, אזרוק לפניך את חותמתי,  - ֻגֻוש  ְ  - ֻוש 

יותתכופף ותרים את החותמת,  יל וְֹֻדֵליְמר ֵהיִכי ֻכִ א ַהְרָמָנא ָעֶליהָֹ ַקֻבֵ כדי שהרואים יחשבו  - ְדַמְלֻכָ

 ֲחָבל ,ֵקיָסר ֲעָלךְֹ ֲחָבלהילד,  ֵליהֹֻ ָאַמר. צורה הטבועה בחותמתקיבלת את דברי המלך והשתחוית לש

בֹוד ַעלאם  ,ֵקיָסר ֲעָלךְֹ ךְֹ ַעְצְמךָֹ ֻכְ בֹוד ַעלאתה חס ורוצה שייראה כאילו שמעתי לך,  ֻכָ דוֹֹ ֻכְ רֻוךְֹֹשֹ ַהֻקָ ֹֻבָ

ה ַאַחת ַעל הֻוא ֻמָ ה ֻכַ שיש לי לחוס, ולא לעשות מעשה שייראה כאילו אני משתחוה לצלם.  ְוַכֻמָ

יהֹֻ ְלהוֹֻ ָאְמָרההוציאו גם אותו להריגה,  - ְלִמיְקְטֵליהֹֻ קֻוהוַֹֻאפְֹ  ְיַהבֻוהוֹֻ אמרה להם אמו של הילד, - ִאיֻמֵ

ֵקיהֹֻ ִניֲהִלי ְ ַניי ,לוֹֹ ָאְמָרה את הילד ואנשקנו מעט קודם שתהרגוהו,תנו לי  - ֻפֻוְרָתא ְוֶאיְנש  אתה -] ֻבָ

ה ,ֲאִביֶכם ְלַאְבָרָהם ְוִאְמרוֹֻ ְלכוֹֻואחיך שכבר נהרגו[,  חַֹ ָעַקְדתָֹֻ ַאֻתָ שרצית להקריב את יצחק  ,ֶאָחד ִמְזֻבֵ

י ַוֲאִנילכבוד הקדוש ברוך הוא,  ְבָעה ָעַקְדֻתִ חֹות ש ִ ג ָעְלָתה יאהִֹ ַאףשל שבעה בנים.  ,ִמְזֻבְ -] ְוָנְפָלה ,ַלֻגַ

ת ָיְצָתהכדי שלא יכריחוה לעבוד לעבודה זרה )מאירי(.  ,ֻוֵמָתההפילה עצמה[   ֵאם' ְוָאְמָרה קֹול ֻבַ

ִנים ֵמָחה ַהֻבָ  שכל בניה עמדו בנסיון ולא עבדו עבודה זרה. ',ש ְ

י יָך דרשה נוספת על הפסוק 'כִּ לֶּ ְגנּו עָּ רַּ ל הֹּ ם',  כָּ יוֹּ יהַּ עַֹיְֹ ַרֻבִ ֺ ן הֹוש  ָנה ִמיָלה זוֹֹ ,ָאַמר ֵלִוי ֻבֶ ֻתְ ֻנִ ֶ יום בַֹֻ ש 

ִמיִניה ישעדיין התינוק חלש, ואף על פי כן מקיימים אותה ואין חוששים לסכנה.  ,ש ְ ְמעֹון ַרֻבִ ן ש ִ  ֻבֶ
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ְלִמיֵדי ֵאֻלוֹֻבדרשת פסוק זה,  ָאַמר ָלִקישֹ  ְרִאין ,ֲחָכִמים ֻתַ ֻמַ ֶ ִחיָטה ִהְלכֹות ש  ַעְצמָֹ ש ְ ָאַמר ,ןֻבְ ל ,ָרָבא ֻדְ  ֻכָ

י יהֹֻ ִאיִנישֹ  ֶליְחֵזי ִמיֻלֵ ֵ ַנְפש  רכל דבר יכול האדם להראות על עצמו כדי להסבירו,  - ֻבְ חוץ  - ֻבַ

ִחיָטה ְ צרעת ומראות נגעים,  - ַאֵחר ָדָברחוץ מוְֹכיון שיש בכך סכנה שמא ייתחב הסכין בגרונו,  ,ִמש ֻ

ר ַנְחָמן ַרבכיון שיש בכך סכנה שיבוא עליו חולי זה.  ְלִמיֵדי ֵאֻלוֹֻבדרשת הפסוק,  ָאַמר ִיְצָחק ֻבַ  ֻתַ

ִמיִתין ,ֲחָכִמים ֻמְ ֶ ְבֵרי ַעל ַעְצָמן ש  כלומר, שממיתים את כח הגוף ותאוותיו בלימוד התורה,  ,ֻתֹוָרה ֻדִ

י ְדַרֻבִ ְמעֹון ֻכִ ן ש ִ ָאַמר ,ָלִקישֹ  ֻבֶ י ֻדְ ְמעֹון ַרֻבִ ן ש ִ ְבֵרי ֵאין ,ָלִקישֹ  ֻבֶ יִמין ֻתֹוָרה ֻדִ ִמי ֶאֻלָא ִמְתַקֻיְ ִמית ֻבְ ֻמֵ ֶ  ש 

ֱאַמר ,ֲעֵליֶהם ַעְצמוֹֹ ֻנֶ ֶ י ָאָדם ַהֻתֹוָרה זֹאת')במדבר יט יד(  ש  ֹאֶהל ָימֻות ֻכִ   .ְוגֹו' 'ֻבְ

 ריבוי ההרג בעיר ביתר בזמן החורבן

ה ָאַמרהגמרא ממשיכה בעניני החורבן:  ר ַרֻבָ ר ֻבַ ה ֻבַ י ,ַחֻנָ ִעיםמשקל  ,יֹוָחָנן ָאַמרַֹרֻבִ של  ְסָאה ַאְרֻבָ

ין ְקצֻוֵצי ִפֻלִ י ִנְמְצאוֹֻחתיכות תפילין, ללא הרצועות,  - ֻתְ ֵ ָראש  יָתר ֲהרֻוֵגי ֻבְ י .ֻבֵ אי ַרֻבִ י ַיֻנַ ַרֻבִ ָמֵעאל ֻבְ  ִיש ְ

לֹשֹ נמצאו שם  ,ָאַמר ָ ל ֺקֻפֹות ש  ֶ ִעים ש  ִעים ַאְרֻבָ והיינו ארבעים סאה בכל אחת מהקופות,  - ְסָאה ַאְרֻבָ

ַמְתִנימאה ועשרים סאה.  א ָתאֻבְ ֻנָ ִעיםבברייתא שנינו,  - ֻתַ ל ֺקֻפֹות ַאְרֻבָ ֶ לֹשֹ  ש  ָ לֹשֹ  ש  ָ ואף כמות  ,ְסִאין ש 

ִליגֵֹ ְולֹאאומרת הגמרא, זו היא מאה ועשרים סאה.  דברי רבי יוחנן לבין אין כאן מחלוקת בין  - יֻפְ

ין, היינו דברי רבי ישמעאל והברייתא, שהיו מאה ועשרים סא - ָהאדברי רבי ישמעאל והברייתא, 

א ָ  ָהא בתפילין של ראש, שמתוך שהתפילין מחולקות לארבעה בתים, הם גדולים יותר, - ְדֵריש 

ודברי רבי יוחנן, שהיו שם ארבעים סאה, היינו בתפילין של יד, שיש להם בית אחד ובו  - ְדַדְרָעא

 נמצאים כל הפרשיות, ומחמת כן משקל התפילין של יד הוא שליש מתפילין של ראש. 

י ָאַמר י ַרֻבִ ָעהבזמן חורבן בית המקדש הראשון, שיעור משקל של  ,ַאֻסִ ין ַאְרֻבָ  ֶאֶבן ַעל ִנְמְצאוֹֻ מֹחַֹ ַקֻבִ

ַעת ,ָאַמר עֻוָלא .ַאַחת ש ְ ין ֻתִ ֲהָנא ַרב ָאַמר .ַקֻבִ יָלאויש אומרים שאמר כן  - ְוִאיֵתיָמא ,ֻכַ ֵ ר ש   ַמאי ,ָמִרי ֻבַ

תוד זאת, שנאמר )תהילים קלז ח( מאיזה פסוק ניתן ללמ - ְקָרָאה ֶבלֹ'ֻבַ דֻוָדהֹֻבָ ְ ֵריַֹהש ֻ םַֹאש ְ ֻלֶ ַ ְיש  ֶ ָֹלךְֹֹש 

תְֹוגֹו' ְך אֶּ ְלתְ  ְגמּולֵּ מַּ גָּ נּו, שֶּ ֵריֹלָּ ֻיֹאֵחזַֹאש ְ ֶ ץֹש  ַלע',ֶֹאלֹעָֹלַלִיךְֶֹֹאתְֹוִנֻפֵ הרי שכך נהגו בני בבל עם  ַהֻסָ

 היהודים בעת חורבן הבית.

 יופיים המופלג של אנשי ירושלים

ֵני'( נאמר במגילת איכה )ד ב ִאיםַֹהְיָקִריםִֹצֻיֹוןֹֻבְ ז',ַֹהְמֺסֻלָ ֻפָ מה פירוש הלשון  - ַמאימבררת הגמרא,  ֻבַ

ז ְמסֻוָלִאים' ֻפָ ֲהווֹֹ ֵליָמא ִאי ',ֻבַ ִפיָזא יְמַחפֵֹֻ ֻדַ שהיה גופם מעוטר ו'מכוסה' בתכשיטים  אם תאמר - ֻבְ

ֵבי ְוָהָאְמֵרי'פז', והיינו זהב יקר ומשובח ביותר, העשויים מ י ֻדְ יָלא ַרֻבִ ֵ והרי אמרו בבית מדרשו  - ש 

ישל רבי שילא,  ְרֻתֵ יֵרי ַמְתָקֵלי ֻתַ יָזא ִאיְסֻתִ ָעְלָמא ַנחֻות ֻפִ משקל שתי איסתרא של פז ירדו לעולם,  - ֻבְ

רֹוִמי ֲחָדא י ַוֲחָדא, נמצא ברומימשקל איסתרא אחת  - ֻבְ כֻוֻלֵ נמצא ומשקל איסתרא נוספת  - ָעְלָמא ֻבְ

. מבארת הגמרא, לתכשיטיהם ואם כן לא יתכן שהיה להם פז בכמות גדולה כל כך כל העולם,ב

א ָהיוֹֻ ֶאֻלָ ֶ ין ש  ז ֶאת ְמַגֻנִ יֹוְפָיין ַהֻפָ שהפז היה נראה מגונה לעומת יופיים של בני ירושלים. ומביאה  - ֻבְ
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ָראהגמרא דוגמא לכך,  יֵביבתחילה,  - ֵמִעיֻקָ רֹוָמֵאי ֲחש ִ שהיו רוצים שיהיו להם חשובי הרומאים,  - ֻדְ

ְליֹוָנא ַנְקֵטי ֲהווֹֹילדים יפים,  ְנָקא ֻבִ ֻפַ ְ יהיו מחזיקים צורות נאות בחותמותיהם,  - ְדגֻוש  ֵ ש  ֻמְ ַ  ֻוְמש 

אןוהיו משמשים מיטותיהם כנגדם,  - ַעְרַסְייהוֹֻ אך לאחר חורבן בית שני, שלקחו בשבי  - ְוֵאיָלךְֹ ִמֻכָ

ֵנימביאים מ היו -  ַמְייתוֹֻאת בני ירושלים,  ָרֵאל ֻבְ ַכְרֵעי יְוָאְסרֵֹ ,ִיש ְ והיו קושרים אותם  - ְדפֻוַרְייהוֹֻ ֻבְ

י בכרעי מיטתם, ֵ ש  ֻמְ ַ ומשמשים מיטתם כנגדם, כדי שיהיו להם ילדים יפים כמותם. ובשעה  - ֻוְמש 

ִתי ֵהיָכא ָהאאמר אחד מבני ירושלים לחבירו,  - ְלַחְבֵריהֹֻ ַחד ֵליהֹֻ ָאַמרשעשו כן,  קללה זו היכן  - ָבאֻכְ

ם השיב לו חבירו, הרי נאמר בפסוק )דברים כח סא( - ֵליהֹֻ ָאַמרהיא כתובה בתורה.  לֹ'ֻגַ ְֹוָכלֳֹחִליֹֻכָ

ה רַֹמֻכָ ֶ ֵסֶפרָֹכתֻובֹלֹאֲֹאש  ְעלֵּםַֹהזֹֻאתַֹהֻתֹוָרהֹֻבְ יָך' ה יַּ לֶּ ד עָּ ְך עַּ ְמדָּ שָּ ', ולפי שזהו ענין מגונה, לא הִּ

האותו אדם לחבירו,  ָאַמרֹלא רמזה על כך.כתבה זאת התורה בפירוש, א ֻמָ א ַמְרִחיְקָנא ֻכַ ַלן ִמֻדֻוְכֻתָ  ֻפְ

דחבירו,  ֵליהֹֻ ָאַמרכמה היינו רחוקים מפסוק זה, שעדיין לא הגעתי ללומדו.  - אמעט,  - ִאיְנֻגַ  ֻפֻוְסֻתָ

יהֹֻ ְמָטִאי ִאי ,ֵליהֹֻ ָאַמררק דף ומחצה.  - ֻוַפְלָגא  לֹאלאותו פסוק בדרך לימודי, אם הייתי מגיע  - ְלַגֻבֵ

לך שתגיד לי היכן כתובה קללה זו, כיון שגם אני הייתי מבין שלכך לא הייתי זקוק  - ָלךְֹ ִאיְצְטִריִכי

 רמזה התורה )מהרש"א(.

מֻוֵאל ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר ֻום ,ש ְ ןבשם[ -] ִמש ֻ ְמעֹון ַרֻבָ ן ש ִ ְמִליֵאל ֻבֶ ְכִתיב ַמאי ,ֻגַ ור הפסוק מה ביא - ֻדִ

יֹעֹוְלָלהֹ'ֵעיִניבמגילת איכה )ג נא(  נֹותִֹמֻכֹלְֹלַנְפש ִ ע ִעיִרי',ֹֻבְ י ֵמאֹות ַאְרֻבַ ֻתֵ ֵנִסֻיֹות ֻבָ ְכַרךְֹ ָהיוֹֻ ֻכְ יָתר ֻבִ  ,ֻבֵ

הֹֻ ָהיוֹֻ ְוַאַחת ַאַחת ֻוְבָכל ע ֻבָ ֵדי ֵמאֹות ַאְרֻבַ ינֹוקֹות ְמַלֻמְ  ֵמאֹות עַאְרבַֹֻ ְלָפָניו ָהיוֹֻ ְוֶאָחד ֶאָחד ְוָכל ,ֻתִ

ינֹוקֹות ל ֻתִ ֶ ית ש  ן ֻבֵ ]ובודאי היו תחתיו מלמדים נוספים, ולא לימד בעצמו את כל ארבע מאות  ַרֻבָ

ָהָיההילדים )בן יהוידע([,  ֶ ם ִנְכַנס אֹוֵיב ֻוְכש  ָ חֻוְטֵריֶהן אֹוָתן ֻדֹוְקִרין ָהיוֹֻ ,ְלש  בקולמוסים שהיו -] ֻבְ

ַברכותבים בהם[,  ֻגָ ֶ ָרכֻום ,ֻוְלָכדֻום באֹויֵֹעליהם ה ֻוְכש  ִסְפֵריֶהם ֻכְ יתֻום ,ֻבְ ֵאשֹ  ְוִהֻצִ ורבן שמעון בן  ,ֻבָ

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

נוֹֻ ָנןֹֻתָ החכמים בברייתא, שנו  - ַרֻבָ ֶ י ַמֲעש  ַרֻבִ עַֹ ֻבְ ֺ ן ְיהֹוש  ָהַלךְֹ ,ֲחַנְנָיה ֻבֶ ֶ דֹול ִלְכָרךְֹ ש  עיר גדולה[ -] ֻגָ

רֹוִמי ֻבְ ֶ ינֹוקבני אותה העיר,  לוֹֹ ָאְמרוֹֻ ,ש  ֵבית ֵישֹ  ֶאָחד ֻתִ  ֻוְקוֻוצֹוָתיו ,רֹוִאי ְוטֹוב ֵעיַנִים ְיֵפה ,ָהֲאסֻוִרים ֻבְ

ִלים לוֹֹ ְסדֻורֹות ְלֻתַ והתכוונו לרמוז לו שיש למהר לפדותו משם, שלא יחמדו את יופיו וישתמשו ] ֻתַ

ַתח ַעל ְוָעַמדרבי יהושע בן חנניה  ָהַלךְֹבו לעבירה )בן יהוידע([,  ית ֻפֶ ורצה לראות אם  ,ָהֲאסֻוִרים ֻבֵ

רבי יהושע בקול רם את תחילת הפסוק בישעיהו )מב כד(  ָאַמראותו תינוק מיוחד הוא בחכמתו, ו

הָֹנַתןֹי'מִֹ ֻסָ ִ ָרֵאלַֹיֲעֹקבִֹלְמש  ינֹוק אֹותוֹֹ ָעָנה ְלֹבְזִזים',ְֹוִיש ְ ֹהֹ'ֲהלֹואאת סיום אותו פסוק  ְוָאַמר ֻתִ ֹזוֹֻ'

ְמעוְֹֹֻולֹאָֹהלֹוְך,ִֹבְדָרָכיוָֹאבוְֹֹֻולֹאֹלֹו,ָֹחָטאנוֹֻ ָ תֹוָרתֹו'.ֹש   ֻבוֹֹ מֻוְבְטַחִנירבי יהושע בן חנניה,  ָאַמר ֻבְ

ָרֵאל ָאההֹורָֹ ֻמֹוֶרהיהיה ש ֶֹ ִיש ְ ֵאיִנילשון שבועה,  - ָהֲעבֹוָדה ,ֻבְ ֶ אן ָזז ש  ֻנוֹֻ ַעד ִמֻכָ ֶאְפֻדֶ ֶ ָכל ש   ָממֹון ֻבְ

ֻפֹוְסִקין ֶ ם ָזז לֹא ,ָאְמרוֹֻ .ָעָליו ש  ָ ָדאוֹֹ ַעד ִמש ֻ ֻפְ ֶ ָממֹון ש  ה ֻבְ ]ואף על פי שבדרך כלל אסור לפדות את  ַהְרֻבֵ
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ר מחמת שהיתה סכנת נפשות לאותו תינוק. ועוד, השבויים בממון רב מידי, כאן היה הדבר מות

הֹוָרה ַעד מֻוָעִטין ָיִמים ָהיוֹֻ לֹאאכן וְֹכיון שהיה מופלג בחכמה )תוספות([,  ֶ ָרֵאל הֹוָרָאה ש  ִיש ְ  - ֻוַמֻנוֹֻ .ֻבְ

יומי הוא אותו תינוק,  ָמֵעאל ַרֻבִ ן ִיש ְ ע ֻבֶ ָ   .ֱאִליש 

ה ,ַרב ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר ֶ ל ֻוְבִבֻתוֹֹ ְבנוֹֹבִֹֻ ַמֲעש  ֶ י ש  ָמֵעאל ַרֻבִ ן ִיש ְ ע ֻבֶ ָ ֻבוֹֻ ,ֱאִליש  ְ ש  ֻנִ ֶ ֵני ש  ְ  ֲאדֹוִנים ִלש 

וגוֹֻלאחר תקופה,  - ְלָיִמיםשונים,  ֻוְ ֵניֶהםנפגשו  - ִנְזֻדַ ְ ָמקֹום ש  ֵאין ֶעֶבד ִלי ֵישֹ  ,אֹוֵמר ֶזה ,ֶאָחד ֻבְ ֶ יֹוְפיוֹֹ ש   ֻכְ

ָכל ְפָחה ילִֹ ֵישֹ  ,אֹוֵמר ְוֶזה ,ָהעֹוָלם ֻבְ ֵאין ש ִ ֶ ָכל ש  ֻלוֹֹ ָהעֹוָלם ֻבְ יֹוְפָיהֹֻ ֻכֺ יֵאם ֻבֹואזה לזה,  ָאְמרוֹֻ ,ֻכְ ִ  ֶזה ְוַנש ֻ

וְֹ ֻוְנַחֻלֵקובודאי יהיו להם ילדים יפים כמותם,  ,ָלֶזה אחד, וכיון שהיה החדר  ְלֶחֶדר ִהְכִניסֻום .וָלדֹותֻבַ

ב ֶזהחשוך לא הכירו זה את זו,  ַ ֶקֶרן ָיש  ָבה ְוזוֹֹ ,הזֶֹ ָזִוית ֻבְ ֶקֶרן ָיש ְ ן ,ֻכֵֹהן ֲאִני ,אֹוֵמר ֶזה ,ֶזה ָזִוית ֻבְ  ֻבֶ

דֹוִלים ֻכֲֹהִנים אוכי ראוי הדבר ש ,ֻגְ ָ ְפָחה ֶאש ֻ ת ,ֻכֶֹהֶנת ֲאִני ,אֹוֶמֶרת ְוזֹאת .ש ִ דֹוִלים ֻכֲֹהִנים ֻבַ אוכי  ,ֻגְ ֵ ש   ֶאֻנָ

ל ֻוָבכוֹֻ .ְלֶעֶבד ְיָלה ֻכָ יָון .ַהֻלַ ָעָלה ֻכֵ ֶ ַחר דַעֻמוֹֻ ש  ַ ירוֹֻ ,ַהש ֻ ה ְוָגעוֹֻ ,ֶזה ַעל ֶזה ְוָנְפלוֹֻ ,ֶזה ֶאת ֶזה ִהֻכִ ְבִכֻיָ  ַעד ֻבִ

ְצָאה ֻיָ ֶ ָמָתן ש  הֹ'ַעלואמר )איכה א יח(  ִיְרְמָיה קֹוֵנן ַוֲעֵליֶהן ,ִנש ְ ה,ֲֹאִניֵֹאֻלֶ ִים'.ֹיְֹרָדהֵֹעיִניֵֹעיִניֹבֹוִכֻיָ ֹ ֻמַ

ה ,ָלִקישֹ  ֵרישֹ  ָאַמר ֶ ה ַמֲעש  ָ ִאש ֻ ת ְוָצְפַנתמבנות ירושלים שנפלה בשבי האויב,  ַאַחת ֻבְ ִניֵאל ֻבַ ָמהֹֻ ֻפְ  ,ש ְ

ַהֻכֹל ',ָצְפַנת'ולמה היתה קרויה כך,  ֶ יֹוְפָיהֹֻ צֹוִפין ש  ת' .ֻבְ ִניֵאל ֻבַ ֻתוֹֹשהיתה  ',ֻפְ ל ֻבִ ֶ דֹול ֻכֵֹהן ש  שֹ  ,ֻגָ ֻמֵ ִ ש ֻ ֶ  ש 

ל .ְוִלְפִנים ִלְפַני ְתַעֻלֵ ֻנִ ֶ הֹֻ ש  אי ֻבָ ֻבַ ַ ל ש  ְיָלה ֻכָ הֹֻ ,ְלָמָחר ,ַהֻלַ ָ יש  ְבָעה ִהְלֻבִ א .ְלמֹוְכָרהֹֻ ְוהֹוִציָאהֹֻ ,ֲחלֻוִקים ש ִ  ָאָדם ֻבָ

ָהָיה ֶאָחד ֶ יֹוֵתר ְמֹכָער ש  ה ִאם ,ֵריָקא ,לוֹֹ ָאַמר .יֹוְפָיהֹֻ ֶאת ַהְרֵאִנילשבאי  לוֹֹ ָאַמר ,ֻבְ ח רֹוֶצה ַאֻתָ אותה,  ִליֻקַ

ֵאין ,ַקח ֶ יֹוְפָיהֹֻ ש  ָכל ֻכְ ֻלוֹֹ ָלםָהעוֹֹ ֻבְ י ַעל ַאף ,לוֹֹ ָאַמר .ֻכֺ ן ֻפִ יָטהֹֻרצוני לראותה קודם לכן.  ,ֻכֵ השבאי  ִהְפש ִ

ה ָ ש ֻ ִביִעי ,ֲחלֻוִקים ש ִ הבעצמה,  ְקַרְעָתהֹֻ ֻוש ְ ָ ש  ֻלְ ֵאֶפר ְוִנְתֻפַ ל ִרֻבֹונוֹֹ ,ְלָפָניו ָאְמָרהו ,ֻבָ ֶ  לֹא ָעֵלינוֹֻ ִאם ,עֹוָלם ש 

ת ַעל ,ַחְסתָֹֻ ַ ְמךָֹ ְקדֻוש ֻ ֻבֹורהַֹ ש ִ ה ֻגִ חֻוס לֹא ָלֻמָ שיאמרו הגויים שאין כח בגבורתך להציל את עמך  ,ֻתָ

תואמר את הפסוק )ירמיה ו כו(  ִיְרְמָיה קֹוֵנן ְוָעֶליהָֹמבזיון.  יֹ'ֻבַ קִֹחְגִריַֹעֻמִ ָ יֹש  ש ִ ֻלְ ֵֹאֶבלָֹבֵאֶפרְֹוִהְתֻפַ

יָֹיִחיד דָֹלךְֲֹֹעש ִ ְמרֻוִריםִֹמְסֻפַ יֹֻתַ ָֹֹֹיבֹאִֹפְתֹאםֹֻכִ  ,ֶנֱאַמר לֹא 'ָעַלִיךְֹ'ויש לדייק מכך שלשון  ָעֵלינֻו',ֵֹדדַהש ֻ

א ְבָיכֹול ',ָעֵלינוֹֻ' ֶאֻלָ א ְוָעַלִיךְֹ ָעַליאומר לה הקדוש ברוך הוא,  ֻכִ ֹוֵדד ֻבָ שאף שמו של הקדוש ברוך  ,ש 

 הוא מתחלל בכך. 

 חטא חמור שהיה בירושלים, שמחמתו נחתם גזר הדין על החורבן

ְכִתיב ַמאי ,ַרב ָאַמר ,ְיהֻוָדה ַרב ָאַמר קוֹֻ'במיכה )ב ב( על איזה מעשה נאמר הפסוק  - ֻדִ ֶבר ְוָעש ְ  ֻגֶ

ה ',ְוַנֲחָלתוֹֹ ְוִאישֹ  ֻוֵביתוֹֹ ֶ ָאָדם ַמֲעש  ַתן ,ֶאָחד ֻבְ ֻנָ ֶ ת ֵעיָניו ש  ֶ ֵאש  לא היה זה רבו המלמדו תורה, וְֹ ,ַרֻבוֹֹ ֻבְ

ֻוְלָיאאלא  ֵרי ש  רּותתלמיד של נגר היה, ונתן עיניו באשת הנגר המלמדו  - ֲהָוה ְדַנֻגָ גָּ ַעם, נַּ  ַאַחת ֻפַ

רהתלמיד לנגר,  לוֹֹ ָאַמרממון.  ִלְלוֹות )ַרֻבֹו( ְצַרךְֹהֺֹ ֻגֵ ַ ךָֹשלח[ את -] ש  ֻתְ ְ ה ,ֶאְצִלי ִאש  ר .ְוַאְלֶווֻנָ יֻגֵ ִ ֻתוֹֹ ש  ְ  ִאש 

ָהה ,ֶאְצלוֹֹ ָ הֹֻ ש  האותו תלמיד  ִעֻמָ ָ לֹש   ֻוָבאהשכים אותו תלמיד  - ָקַדםולאחר אותם ימים  ,ָיִמים ש ְ

יהנגר,  לוֹֹ ָאַמראל רבו, הנגר.  - ֶאְצלוֹֹ ֻתִ ְ י ִאש  ְרֻתִ ֻגַ ִ ש ֻ ֶ ַטְרִתיהָֹ ֲאִני ,לוֹֹ ָאַמר .ִהיא ֵהיָכן ,ְלךָֹ ש  ר ֻפְ  - ְלַאְלֻתַ

יאני שלחתי אותה מיד, לפני שלשה ימים,  ַמְעֻתִ ָ ינֹוקֹות ְוש  ַהֻתִ ֶ הֹֻ ִנְתַעְללוֹֻנערים צעירים  - ש  ֶרךְֹ ֻבָ ֻדֶ  ,ֻבַ

 ָמה ,לוֹֹ ָאַמרזינתה עמהם מרצונה, ונאסרה עליך. וכיון שאין דרך נערים לאנוס אשה גדולה, בודאי 
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ה ֶ ה ִאם ,לוֹֹ ָאַמר .ֱאֱעש  ֹוֵמעַֹ ַאֻתָ הֹֻ ,ַלֲעָצִתי ש  ָ ְרש  ָתהֹֻ ,לוֹֹ ָאַמר .ֻגָ תֻוֻבָ ה ֻכְ ואין לי ממון לשלם לה  ,ְמרֻוֻבָ

ֶווךָֹ ֲאִניהתלמיד,  לוֹֹ ָאַמרדמי כתובתה.  ָתהֹֻ ָלהֹֻ ְוֵתן ,ַאֻלְ תֻוֻבָ הְֹֻוגֵֹ ֶזה ָעַמד .ֻכְ ָ  ָהַלךְֹכעצת תלמידו,  ,ְרש 

ָאהֹֻהתלמיד,  ,הֻוא ָ יָוןכפי שרצה לעשות מלכתחילה.  ,ֻוְנש  יעַֹ ֻכֵ ִהֻגִ ֶ של הנגר לשלם את החוב,  ְזַמֻנוֹֹ ש 

ה ֻבֹא התלמיד, לוֹֹ ָאַמר ,ְלפֹוְרעוֹֹ לוֹֹ ָהָיה ְולֹא ֵ י ַוֲעש  חֹוְבךָֹ ִעֻמִ בא תעבוד בביתי בתורת פרעון לחוב.  - ֻבְ

ִביםהתלמיד ואשתו ]שהיתה אשת הנגר וגירשה[  - ֵהם ְוָהיוֹֻ ֹוִתין ְואֹוְכִלים יֹוש ְ  עֹוֵמד ָהָיה ְוהֻוא ,ְוש 

ֶקה ָמעֹות ְוָהיוֹֻ ,ֲעֵליֶהן ֻוַמש ְ רֹות ֻדְ כֹוֵסיֶהן ְונֹוְפלֹות ֵמֵעיָניו נֹוש ְ ָעה אֹוָתהֹֻ ְוַעל ,ֻבְ ָ ם ש  ַזר ִנְתַחֻתֵ ין ֻגְ ולפי  ,ֻדִ

ה האשה אסורה על התלמיד, כיון שבאותם שלשה ימים ששהתה אצלו גירסא זו מצד הדין לא הית

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. 

ו זאת בני אדם רבים ולא מחו בו, נחתם על כך גזר הדין ואף שהיה זה מעשה של יחיד, כיון שידע

 של כולם )מהרש"א(.

י ַעלויש אומרים, חתימת גזר הדין היתה  - ָלהֹֻ יְוָאְמרֵֹ ֻתֵ ְ ִתילֹות ש  ֵנר ֻפְ על איסור אשת איש,  -ֶֹאָחד ֻבְ

כלומר, שבאותם שלשה ימים ששהתה בבית התלמיד בא עליה בעודה אשת איש, ונאסרה עליו 

  לאחר שהתגרשה, ועל עוון זה ]שהיו הרבים יכולים למחות בו ולא מחו[ נחתם גזר הדין. אפילו

 

ֹֹֹ

 

ל לֹֻכָ ַלִיםַֹעלַֹהִמְתַאֻבֵ ָ ִבְנָיָנהְֹורֹוֶאהֹזֹוֶכה,ְֹירֻוש  ֹֻבְ

ָפֶניךָָֹֹרצֹוןְֹיִהי ֶנהִֹמֻלְ ִיֻבָ ֶ יתֹש ֻ שֹ ֹֻבֵ ְקֻדָ ְמֵהָרהַֹהֻמִ ָיֵמינוֹֹֻֻבִ תֹוָרְתךֶָֹֹחְלֵקנוְֹֹֻוֵתן,ֹֻבְ ֹֻבְ

ֹֹ 

 

 


