חורבן ,גלות וגאולה )(2
שלב הביניים  -מעטפת של בניין ופנימיות של חורבנן
תלמוד ירושלמי ,מסכת ברכות פרק ב ,דף ה טור א/ה”ד
עובדא הוה בחד יהודאי דהוה ב קאים רדי געת תורתיה קומוי עבר חד ערביי ושמע קלה א"ל
בר יודאי בר יודאי שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית מקדשא געת זמן תניינות א"ל בר יודאי
בר יודאי קטור תוריך וקטור קנקניך דהא יליד מלכא משיחא א"ל מה שמיה מנחם א"ל ומה
שמיה דאבוי א"ל חזקיה א"ל מן הן הוא א"ל מן בירת מלכא דבית לחם יהודה אזל זבין תורוי
וזבין קנקנוי ואיתעביד זבין לבדין למיינוקא והוה עייל קרייה ונפקא קרייה עד דעל לההוא
קרתא והויין כל נשייא זבנן ואימה דמנחם לא זבנה שמע קלן דנשייא אמרין אימיה דמנחם
אימיה דמנחם איתיי זובנין לברך אמרה בעייא אנא מיחנקוניה סנאיהון דישראל דביומא
דאיתיליד איחרוב בית מוקדשא א"ל רחיציא אנן דברגליה חריב וברגליה מתבניי א"ל לית לי
פריטין א"ל והוא מה איכפת ליה איתיי זובנין ליה אין לית קומך יומא דין בתר יומין אנא אתי
ונסיב בתר יומין עאל לההיא קרתא אמר לה מהו מיינוקא עביד א"ל מן שעתא דחמיתני אתון
רוחין ועלעולי וחטפיניה מן ידיי.
תלמוד בבלי ,מסכת יומא לט ,עמוד א
תנו רבנן :ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין ,מכאן ואילך פעמים עולה
בימין פעמים עולה בשמאל .והיה לשון של זהורית מלבין ,מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים
אינו מלבין .והיה נר מערבי דולק ,מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה .והיה אש של מערכה
מתגבר ,ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים ,כדי לקיים מצות
עצים .מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר ,ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים
למערכה כל היום כולו .ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים ,וכל כהן שמגיעו
כזית יש אוכלו ושבע ,ויש אוכלו ומותיר .מכאן ואילך נשתלחה מאירה בעומר ובשתי הלחם
ובלחם הפנים ,וכל כהן מגיעו כפול ,הצנועין מושכין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכלין.
ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו ,והיו קורין אותו בן חמצן עד יום מותו .אמר רבה בר
)בר( )מסורת הש"ס] :רב[( שילא מאי קרא )תהלים עא( אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול
וחומץ .....תנו רבנן :ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין ,ולא היה לשון
של זהורית מלבין ,ולא היה נר מערבי דולק ,והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן ,עד שגער
בהן רבן יוחנן בן זכאי .אמר לו :היכל היכל! מפני מה אתה מבעית עצמך? יודע אני בך שסופך
עתיד ליחרב ,וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא )זכריה יא( פתח לבנון דלתיך ותאכל אש
בארזיך.
תלמוד בבלי מסכת יומא כב עמוד א-כג עמוד א
משנה .בראשונה ,כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם .ובזמן שהן מרובין רצין ועולין בכבש,
כל הקודם את חבירו בארבע אמות זכה .ואם היו שניהן שוין הממונה אומר להן :הצביעו .ומה
הן מוציאין אחת או שתים .ואין מוציאין אגודל במקדש .מעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין
בכבש ,ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו .וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה
התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס...גמרא..מעשה שהיו שניהן שוין ורצין ועולין
בכבש .תנו רבנן :מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש ,קדם אחד מהן לתוך

ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו בלבו .עמד רבי צדוק על מעלות האולם ,ואמר :אחינו
בית ישראל שמעו! הרי הוא אומר )דברים כא( כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך ,אנו
על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? געו כל העם בבכיה .בא אביו של תינוק
ומצאו כשהוא מפרפר .אמר :הרי הוא כפרתכם ,ועדיין בני מפרפר ,ולא נטמאה סכין .ללמדך
שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים....
תלמוד בבלי מסכת גיטין נה עמוד ב:
אמר רבי יוחנן ,מאי דכתיב) :משלי כ"ח( אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה?
אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים ,אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא ,אשקא דריספק
חרוב ביתר.

