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RABBINIC ELABORATIONS ON LAMENTATIONS 

LAMENTATIONS RABBA: PROEM 24 
GAVRIEL Z. BELLINO 

 
 
 

חזיון  גיא  משא  כ"ב)  (ישעיה  פתח  יוחנן  רבי 
שכל   שכל גיא  גיא  עליה  מתנבאים  החוזים 

החוזים עומדים ממנה דאמר ר' יוחנן כל נביא  
שלא נתפרש שם עירו ירושלמי היה גיא חזיון  
לך   מה  (שם)  לארץ  חוזים  דברי  שהשליכו 
איפוא כי עלית כלך לגגות ולאיגרא סלקין לון 

 א"ר לוי אלו גסי הרוח 

R. Johanan opened his discourse with the text, The burden 
concerning the Valley of Vision (Isa. XXII, 1); i.e. a valley 
concerning which all the seers prophesied, a valley from 
which all the seers originated. For R. Johanan said: Any 
prophet whose place of origin is not specified was born in 
Jerusalem. ’The Valley of Vision’: [it is so called] because 
they cast the words of the seers to the ground. ’What aileth 
thee now, that thou art wholly gone up to the housetops?’ 
(ib.). Had they, then, gone up to the roofs? R. Levi said: It 
refers to those who were haughty in spirit.  
 

הלשון  יעקב  בן  אלעזר  א"ר  מלאה  תשואות 
מרגשות   צרות  לשונות  שלשה  משמש  הזה 
תשואות   ל"ט)  (איוב  שנאמר  צרות  אפלה 
(ישעיה  שנאמר  מרגשות  ישמע  לא  נוגש 
ל')  (איוב  שנא'  אפלה  מלאה  תשואות  כ"ב) 

 אמש שואה ומשואה  

’Thou that art full of uproar’ (ib. 2): R. Eleazar b. Jacob said: 
The word [rendered ’uproar’] is used in three senses, viz. 
troubles, disorders, and darkness. ‘Troubles,’ as it is said, 
Neither heareth he the troubles caused by the taskmaster 
(Job XXXIX, 7). ‘Disorders,’ as it is said, ’Thou that art full of 
uproar.’ ' Darkness,’ as it is said, The gloom of wasteness and 
desolation (ib. XXX, 3). 
 

מערבבתא (  קרתא  הומיה  עיר  כ"ב)  ישעיה 
לא  חלליך  (שם)  דחייתא  קרתא  עליזה  קריה 
חללי חרב ולא מתי מלחמה ומה הן מזי רעב 
יחד  נדדו  קציניך  כל  (שם)  רשף  ולחומי 
מקשת אסרו מקשיותם נמסרו למלכיות ד"א  
שהיו  אסרו  מקשת  יחד  נדדו  קציניך  כל 
מתירין גידי קשתותם ואוסרין בהן כל נמצאיך 

מלשמוע  א מרחיקים  ברחו  מרחוק  יחדו  סרו 
ה'  מרחוק  ל"א)  (ירמיה  כמד"א  תורה  דברי 

 נראה לי 

’A tumultuous city’ (Isa. XXII, 2): that means a city thrown 
into confusion. ’A joyous town’: that means a city indulging 
in revelry. ’Thy slain are not slain with the sword, nor dead in 
battle’: what, then, are they? [Dead by] the wasting of 
hunger, and the devouring of the fiery bolt (Deut. XXXII, 24). 
’All thy rulers are fled together, without the bow (kesheth) 
they are bound (Isa. XXII, 3): because of their stubbornness  
(kashyutham) were they delivered over to foreign dominion. 
Another interpretation of ’all thy rulers are filed together, 
without the bow they are bound’: they loosened the strings 
of their bows and bound them therewith. ’All that are found 
of thee are bound together, they are fled afar off (ib.): they 
placed themselves at a distance so as not to hear words of 
Torah, as it is stated, From afar the Lord appeared unto me 
(Jer. XXXI, 3). 
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אמרר   מני  שעו  אמרתי  כן  על  כ"ב)  (ישעיה 
בקשו  מקומות  בשלשה  ר"ל  אמר  בבכי 

ולא  מלאכי   הקב"ה  לפני  שירה  לומר  השרת 
הניחן ואלו הן בדור המבול ובים ובחורבן בית  
ו')  (בראשית  המקדש בדור המבול מה כתיב 
ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם בים כתיב 
הלילה   כל  זה  אל  זה  קרב  ולא  י"ד)  (שמות 
(ישעיה כ"ב) על   ובחורבן בית המקדש כתיב 

אל   בבכי  אמרר  מני  שעו  אמרתי  תאיצו  כן 
אל  אלא  כאן  כתיב  אין  תאספו  אל  לנחמני 
ניחומין   השרת  למלאכי  הקב"ה  אמר  תאיצו 
למה   לי  הן  ניאוצין  לפני  אומרים  שאתם  אלו 
(שם כ"ג) כי יום מהומה ומבוסה ומבוכה לה' 
יום  דביזה  יום  מעורבב  יום  צבאות  אלהים 
דבכיה בגיא חזיון גיא שכל החוזים מתנבאים 

וש קיר  (שם) מקרקר  ההר שהיו עליה  אל  וע 
מקרקרים קירות בתיהם ועושין אותם מגינים 

 ומעמידים אותן על שועיהם (שם)  

’Therefore said I: Look away from Me, I will weep bitterly’ 
(Isa. XXII, 4). R. Simeon b. Lakish said: On three occasions the 
Ministering Angels wished to utter song before the Holy 
One, blessed be He, but He would not let them, viz. [at the 
destruction of] the generation of the Flood, [at the 
overthrow of the Egyptians in] the Red Sea, and at the 
destruction of the Temple. In connection with the generation 
of the Flood, what is written? And the Lord said: My spirit 
shall not abide in man for ever (Gen. VI, 3). At the Red Sea it 
is written, And the one came not near the other all the night 
(Ex. XIV, 20). At the destruction of the Temple it is written, 
’Therefore said I, Look away from Me, I will weep bitterly, 
strain not to comfort Me’  (Isa. XXII, 4). It is not written here 
‘do not gather together’, but ’strain not’, [which indicates 
that] the Holy One, blessed be He, said to the Ministering 
Angels, ‘The words of comfort which you offer to Me are 
insults to Me.’ For what reason? ’For it is a day of trouble, 
and of trampling, and of perplexity for the Lord, the God of 
hosts’ (Isa. XXII, 5): it is a day of confusion, a day of 
plundering, a day of weeping. ’In the Valley of Vision’: a 
valley concerning which all the seers prophesied. ’Kir 
shouting, (mekarker) and Shoa at the mount’: i.e. they 
demolished  (kirker) the walls  (kir) of their houses, made 
them into barricades, and set them upon their strongholds  
(shoa). 
 

פה רב אמר הדא קיבוץ דגירי ועילם נשא אש
וקיר פרשים  אדם  ברכב  ועילם   (שם)  (שם) 

נשא אשפה רב אמר הדא קיבוץ דגירי (שם)  
שהיו   מגן  ערה  וקיר  פרשים  אדם  ברכב 
אותם   ועושים  בתיהם  קירות  מקרקרים 

 מגינים 
 

’And Elam bore the quiver’ (ib. 6): Rab said: [The word 
means] a receptacle for arrows. ’With troops of men, even 
horsemen; and Kir uncovered the shield’: this indicates that 
they demolished the walls of their houses and made them 
into barricades.  

רב אמר כמלא  רכב  ויהי מבחר עמקיך מלאו 
שתו   שות  והפרשים  ים  מי  של  עומקה 

ומש אזלין  משתיי  אתיין השערה  תיי 
 ומתחמאין סגין

’And it came to pass, when thy choicest valleys (‘amakaik) 
were full of chariots’ (ib. 7): Rab said: They were filled to the 
same extent as the depth  (‘amko) of the ocean. ’And the 
horsemen set themselves in array (shot shatu) at the gate’: 
troops watering  (mashtaye) their horses went and troops 
watering their horses came, so that they appeared to be very 
numerous. 
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ותבט   דכסיא  גלי  יהודה  מסך  את  ויגל  (שם) 
ביום ההוא אל נשק בית היער תני רשב"י כלי 
המפורש  שם  והיה  בסיני  לישראל  היה    זיין 
חקוק עליו וכשחטאו נוטל מהן הה"ד (שמות 
ל"ג) ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב  
אמר   איבו  ר'  ורבנן  איבו  ר'  מהן  נוטל  כיצד 
יורד   ורבנן אמרי מלאך היה  מאליו היה נקלף 

 ומקלפו 

’And the covering of Judah was laid bare’ (ib. 8): that which 
should have been covered He disclosed. ’That thou didst look 
in that day to the armour in the house of the forest’: R. 
Simeon b. Yohai taught: At Sinai Israel possessed weapons 
upon which the Tetragrammaton was inscribed, but when 
they sinned He removed the inscription from them; and so it 
is written, And the children of Israel were stripped of their 
ornament2 from Mount Horeb onward (Ex. XXXIII, 6). How 
did He remove it from them? R. Aibu and the Rabbis [differ 
in their answer]. R. Aibu said that it erased itself, whereas 
the Rabbis maintain that an angel descended and erased it. 
 

כי  ראיתם  דוד  עיר  בקיעי  ואת  כ"ב)  (ישעיה 
ותתצו   ספרתם  ירושלים  בתי  ואת  וגו'  רבו 
נותצין  שהיו  מלמד  החומה  לבצר  הבתים 
עשה   כבר  ולא  החומה  על  ומוסיפין  בתיהם 
ויתחזק   ל"ב)  ב'  (ד"ה  כתיב  הלא  כן  חזקיהו 

כל החומה הפר חזקיה ויבן את  וגו' אלא  וצה 
לא  אתם  אבל  בטח  ישראל  אלהי  בה' 
ולא   (ישעיה כ"ב)  היינו הוא דאמר  הבטחתם 
 הבטתם אל עושיה ויוצרה מרחוק לא ראיתם  

 

’And ye saw the breaches of the city of David, that they were 
many... and ye numbered the houses of Jerusalem, and ye 
broke down the houses to fortify the wall’ (Isa. XXII, 9 f.): this 
teaches that they demolished their houses and extended the 
city wall. Did not Hezekiah do this previously; for is it not 
written, And he took courage, and built up all the wall that 
was broken down (II Chron. XXXII, 5)? Hezekiah, however, 
trusted in the God of Israel, whereas you had no such trust; 
and so it is stated, But ye looked not unto him that had done 
this, neither had ye respect unto Him that fashioned it long 
ago (Isa. XXII, 11). 

לבכי   ההוא  ביום  צבאות  אלהים  ה'  ויקרא 
כתיב   רבש"ע  לפניו  מ"ה  אמרו  ולמספד 
(תהלים צג) הוד והדר לפניו ואתה אומר כדין  
דאמר   הוא  היינו  לכון  מליף  אנא  להון  אמר 
(ישעיה ל"ב) פשטה ועורה וחגורה על חלצים 
כך תהיו מספידין על שדים סופדים על חורבן  

חמ שדי  על  שני  חורבן  ועל  בית  ראשון  על  ד 
חמדתי שעשיתי אותו כשדה היינו הוא דאמר 
ל"ב) על  (ישעיה  ציון שדה תחרש  ג')  (מיכה 
אמר   דאת  כמה  ישראל  אלו  פוריה  גפן 

 (תהלים פ') גפן ממצרים תסיע

’And in that day did the Lord, the God of hosts, call to 
weeping, and to lamentation’ (ib. 12): [the Ministering 
Angels] said before Him, ' Sovereign of the Universe, it is 
written Honour and majesty are before Him (I Chron. XVI, 
27), and Thou speakest thus’! He replied to them, ' I will 
teach you: It is stated, Strip you, and make you bare, and 
gird sackcloth upon your loins (Isa. XXXII, 11); so will you 
lament. "Smiting for the breasts" (ib. 12), i.e. over the 
destruction of the first and second Temples. " For the 
pleasant fields": i.e. for My desirable house which I made like 
a field; and so it is stated, Zion shall be ploughed as a field 
(Micah III, 12). "For the fruitful vine": this is Israel, as it is 
said, Thou didst pluck up a vine out of Egypt (Ps. LXXX, 9). 
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וגו'   ההוא  ביום  צבאות  ה' אלהים  ויקרא  ד"א 
בני  ידי  על  הקדש  ברוח  הכתוב  שאמר  זהו 

אז אלה  מ"ב)  (שם  עלי קרח  ואשפכה  כרה 
למקרא   קרח  בני  אמרוהו  מי  כנגד  וגו'  נפשי 
ישראל   כנסת  כנגד  אלא  אמרוהו  לא  הזה 
רבש"ע   הקב"ה  לפני  ישראל  כנסת  שאמרה 
שהייתי  ושלוה  ושאנן  בטחון  אני  זכורה 
בוכיה  ואני  ממני  נתרחק  ועכשיו  בו  שרוייה 
כשנים  ישימני  מי  ואומרת  ומתאנחת 

ובתוכ בגוי  מקדש  שהיה  אתה  הראשונים  ו 
יורד משמי מרום ומשרה שכינתך עלי ואומות 
מבקשת  וכשהייתי  אותי  מקלסין  העולם 
אני  ועכשיו  אותי  עונה  אתה  עוני  על  רחמים 
רבש"ע  לפניו  אמרה  ועוד  וכלימה  בבושה 
ביתך   על  עוברת  כשאני  נפשי  עלי  שממה 
מקום  ואומר  בתוכו  דממה  וקול  חרב  והוא 
לפניך  קרבן  הקריבו  אברהם  של  שזרעו 

מקלסים ו והלוים  הדוכן  על  עומדים  הכהנים 
הה"ד   בו  מרקדים  שועלים  יהיו  בכנורות 
הלכו  ציון ששמם שועלים  הר  על  ה')  (איכה 
ונביאי   לי  גרמו  שעונותי  אעשה  מה  אלא  בו 
חיים   השקר שהיו בתוכי שהתעו אותי מדרך 
לדרך המות לכך נאמר אלה אזכרה ואשפכה 

 עלי נפשי וגו'

Another interpretation of ’And in that day did the Lord, the 
God of hosts, call, etc.’: that is what Scripture declares by the 
Holy Spirit through the sons of Korah, These things I 
remember and pour out my soul within me (Ps. XLII, 5). With 
reference to whom did the sons of Korah utter this verse? 
They uttered it with reference to none other than the 
Community of Israel. For the Community of Israel spake 
before the Holy One, blessed be He, ‘Sovereign of the 
Universe, I recall the safety, contentment, and prosperity in 
which I formerly dwelt, but they are now far removed from 
me; and I weep and sigh and say, "Would that it were like 
the former;ears when the Sanctuary was standing, in which 
Thou didst descend from the high heavens and cause Thy 
Shechinah to alight upon me; and the nations of the world 
used to praise me; and when I begged mercy for my sins 
Thou didst answer me. Now, however, I am in shame and 
contempt."’ Further did it speak before Him, ‘Sovereign of 
the Universe, my soul is appalled’ within me when I pass by 
Thy house which is in ruins, and therein is a small voice 
proclaiming, "In the place where the seed of Abraham used 
to offer the sacrifices before Thee, and the priests stood on 
the dais, and the Levites sang hymns of praise to the 
accompaniment of lyres, do foxes now run about." And so it 
is written, For the mountain of Zion, which is desolate, the 
foxes walk upon it (Lam. V, 18). But what can I do, seeing 
that my iniquities have caused this to happen, and the false 
prophets who were in my midst seduced me from the path 
of life to the path of death?’ On that account it is said, ’These 
things I remember and pour out my soul within me.’ 
 

ד"א ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי  
להחריב   הקב"ה  שבקש  בשעה  וגו'  ולמספד 
את בית המקדש אמר כל זמן שאני בתוכו אין 

געין בו אלא אכביש את עיני אומות העולם נו
ממנו ואשבע שלא אזקק לו עד עת קץ ויבואו  
הקב"ה   נשבע  מיד  אותו  ויחריבו  האויבים 
השיב  ב)  (שם  הה"ד  אחוריו  והחזירה  בימינו 
נכנסו   שעה  באותה  אויב  מפני  ימינו  אחור 

 אויבים להיכל ושרפוהו  
 

Another interpretation of ’And in that day did the Lord, the 
God of hosts, call to weeping and to lamentation’: at the 
time when the Holy One, blessed be He, sought to destroy 
the Temple, He said, ' So long as I am in its midst, the nations 
of the world will not touch it; but I will close My eyes so as 
not to see it, and swear that I will not attach Myself to it until 
the time of the end arrives.’ Then came the enemy and 
destroyed it. Forthwith the Holy One, blessed be He, swore 
by His right hand and placed it behind Him. So it is written, 
He hath drawn back His right hand from before the enemy 
(ib. II, 3).  At that time the enemy entered the Temple and 
burnt it.  
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מושב  לי  אין  שוב  הקב"ה  אמר  וכיון שנשרף 
למכוני  ואעלה  ממנה  שכינתי  אסלק  בארץ 
הראשון הה"ד (הושע ה') אלכה ואשובה אל 
באותה   פני  ובקשו  יאשמו  אשר  עד  מקומי 

מה שעה   לי  אוי  ואומר  בוכה  הקב"ה  היה 
עשיתי השריתי שכינתי למטה בשביל ישראל  
ח"ו   הראשון  למקומי  חזרתי  שחטאו  ועכשיו 

 שהייתי שחוק לגוים ולעג לבריות  
 

When it was burnt, the Holy One, blessed be He, said, ' I no 
longer have a dwelling-place in this land; I will withdraw My 
Shechinah from it and ascend to My former habitation; so it 
is written, I will go and return to My place, till they 
acknowledge their guilt, and seek My face’ (Hos. V, 15). At 
that time the Holy One, blessed be He, wept and said, ‘Woe 
is Me! What have I done? I caused My Shechinah to dwell 
below on earth for the sake of Israel; but now that they have 
sinned, I have returned to My former habitation. Heaven 
forefend that I become a laughter to the nations and a 
byword to human beings! '  
 

ונפל על פניו ואמר   באותה שעה בא מטטרון 
תבכה   לא  ואתה  אבכה  אני  רבש"ע  לפניו 
עכשיו  לבכות  לי  מניח  אתה  אין  אם  לו  אמר 
ואבכה  ליכנס  רשות  לך  שאין  למקום  אכנס 
תשמעוה  לא  ואם  י"ג)  (ירמיה  שנאמר 

 במסתרים תבכה נפשי מפני גוה וגו' 
 

At that time Metatron came, fell upon his face, and spake 
before the Holy One, blessed be He: ‘Sovereign of the 
Universe, let me weep, but do Thou not weep.’ He replied to 
him, ' If thou lettest Me not weep now, I will repair to a place 
which thou hast not permission to enter, and will weep 
there,’ as it is said, But if ye will not hear it, My soul shall 
weep in secret for pride (Jer. XIII, 17). 

ונלך  בואו  השרת  למלאכי  הקב"ה  להן  אמר 
בו  אויבים  עשו  מה  בביתי  ונראה  ואתם  אני 
מיד הלך הקב"ה ומלאכי השרת וירמיה לפניו 
אמר  המקדש  בית  את  הקב"ה  שראה  וכיון 
אויבים   שבאו  מנוחתי  וזהו  ביתי  זהו  בוודאי 
הקב"ה   היה  שעה  באותה  כרצונם  בו  ועשו 

היכ בני  ביתי  על  לי  אוי  ואומר  אתם בוכה  ן 
כהני היכן אתם אוהבי היכן אתם מה אעשה  

 לכם התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה 
 

The Holy One, blessed be He, said to the Ministering Angels, ' 
Come, let us go together and see what the enemy has done 
in My house.’ Forthwith the Holy One, blessed be He, and 
the Ministering Angels went, Jeremiah leading the way. 
When the Holy One, blessed be He, saw the Temple, He said, 
‘Certainly this is My house and this is My resting-place into 
which enemies have come, and they have done with it 
whatever they wished.’ At that time the Holy One, blessed 
be He, wept and said, ‘Woe is Me for My house! My children, 
where are you? My priests, where are you? My lovers, where 
are you? What shall I do with you, seeing that I warned you 
but you did not repent?’ 
 

לאדם  היום  דומה  אני  לירמיה  הקב"ה  אמר 
בתוך  ומת  חופה  לו  ועשה  יחידי  בן  לו  שהיה 
לך   בני  על  ולא  עלי  לא  כאב  לך  ואין  חופתו 
ומשה   וליעקב  ליצחק  לאברהם  וקרא 
לפניו   אמר  לבכות  יודעים  שהם  מקבריהם 
לו  אמר  קבור  משה  היכן  יודע  איני  רבש"ע 
הירדן   שפת  על  עמוד  לך  הוא  ברוך  הקדוש 

עמוד    והרם עמרם  בן  עמרם  בן  וקרא  קולך 
 וראה צאנך שבלעום אויבים

The Holy One, blessed be He, said to Jeremiah, ‘I am now like 
a man who had an only son, for whom he prepared a 
marriage-canopy, but he died under it. Feelest thou no 
anguish for Me and My children? Go, summon Abraham, 
Isaac and Jacob, and Moses from their sepulchres, for they 
know how to weep.’ He spake before Him: ' Sovereign of the 
Universe, I know not where Moses is buried.’ The Holy One, 
blessed be He, replied to him: ‘Go, stand by the bank of the 
Jordan, and raise thy voice and call out, "Son of Amram, son 
of Amram, arise and behold thy flock which enemies have 
devoured." ‘ 
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ואמר   המכפלה  למערת  ירמיה  הלך  מיד 
שאתם  זמן  שהגיע  עמדו  העולם  לאבות 
אמר   למה  לו  אמרו  הקב"ה  לפני  מתבקשין 
שלא   מתירא  שהיה  מפני  יודע  איני  להם 
ירמיה   הניחן  זאת  לבנינו  היתה  בימיך  יאמרו 
בן  עמרם  בן  וקרא  הירדן  שפת  על  ועמד 
לפני   מבוקש  שאתה  זמן  הגיע  עמוד  עמרם 

מ לו  אמר  שאני  הקב"ה  מיומים  היום  ה 
 מבוקש לפני הקב"ה אמר לו ירמיה איני יודע 

 

There and then Jeremiah went to the cave of Machpelah and 
said to the patriarchs of the world: ‘Arise, for the time has 
come when your presence is required before the Holy One, 
blessed be He.’ They said to him, ‘For what purpose?’ He 
answered, ‘I know not,’ because he was afraid lest they say, ' 
In thy lifetime has such a thing happened to our children!’ 
Jeremiah left them, and stood by the bank of the Jordan and 
called out, ' Son of Amram, son of Amram, arise, the time 
has come when thy presence is required before the Holy 
One, blessed be He.’ He said to him, ‘How is this day 
different from other days that my presence is required 
before the Holy One, blessed be He? ' Jeremiah replied, ' I 
know not.’ 
 

שהיה  השרת  מלאכי  אצל  והלך  משה  הניחו 
להם   אמר  תורה  מתן  משעת  אותן  מכיר 
יודעים מפני מה  כלום אתם  עליונים  משרתי 
לו בן עמרם   אני מתבקש לפני הקב"ה אמרו 
אי אתה יודע שבית המקדש חרב וישראל גלו 
העולם  לאבות  שהגיע  עד  ובוכה  צועק  והיה 

ידיה והניחו  בגדיהם  קרעו  הם  אף  על מיד  ם 
בית  שערי  עד  ובוכין  צועקים  והיו  ראשיהם 
המקדש כיון שראה אותם הקב"ה מיד ויקרא  
ולמספד   לבכי  ההוא  ביום  צבאות  אלהים  ה' 
שכתוב   מקרא  ואלמלא  שק  ולחגור  ולקרחה 
אי אפשר לאומרו והיו בוכין והולכין משער זה 
והיה  לפניו  מוטל  שמתו  כאדם  זה  לשער 

שבקטנותו  ה למלך  לו  אוי  ואומר  סופד  קב"ה 
 הצליח ובזקנותו לא הצליח 

Moses left him and proceeded to the Ministering Angels 
whom he recognised from the time of the giving of the 
Torah.’ He said to them, ‘O celestial ministers, know ye why 
my presence is required before the Holy One, blessed be 
He?’ They replied, ' Son of Amram, knowest thou not that 
the Temple is destroyed and Israel gone into exile?’ He cried 
aloud and wept until he reached the patriarchs. They 
immediately also rent their garments, placed their hands 
upon their heads, and cried out and wept until they arrived 
at the gates of the Temple. When the Holy One, blessed be 
He, saw them, immediately ’In that day did the Lord, the God 
of hosts, call to weeping, and to lamentation, and to 
baldness, and to girding with sackcloth’ (Isa. XXII, 12). Were 
it not explicitly stated in Scripture, it would be impossible to 
say such a thing, but they went weeping from one gate to 
another like a man whose dead is lying before him, and the 
Holy One, blessed be He, lamented saying, ‘Woe to the King 
Who succeeded in His youth but failed in His old age!’ 
 

בית   שחרב  בשעה  נחמן  בר  שמואל  א"ר 
המקדש בא אברהם לפני הקב"ה בוכה וממרט  
זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע  
בבית   מהלך  והיה  ראשו  על  ואפר  בגדיו  את 

וצועק אמר וסופד  מפני    המקדש  לפני הקב"ה 
לידי   שבאתי  ולשון  אומה  מכל  נשתניתי  מה 

 בושה וכלימה זאת 

R. Samuel b. Nahman said: When the Temple was destroyed, 
Abraham came weeping before the Holy One, blessed be He, 
plucking his beard, tearing his hair, striking his face, rending 
his garments, with ashes upon his head, and walked about 
the Temple, lamenting and crying. He spake before the Holy 
One, blessed be He, ‘Why have I been treated differently 
from every other people, that I have come to this shame and 
contempt! '  



 7 

 
י השרת אף הם קשרו הספד  כיון שראוהו מלאכ

נשמו   ל"ג)  (ישעיה  ואומרין  שורות  שורות 
מסלות שבת עובר אורח וגו' מאי נשמו מסלות  
מסילות   הקב"ה  לפני  השרת  מלאכי  אמרו 
דרכים   עוברי  יהו  שלא  לירושלם  שהתקנת 
עובר   שבת  לשממה  היו  היאך  מהם  פוסקים 
אורח אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה דרכים  

רים ושבים בהם בחגים היאך  שהיו ישראל עוב
לפני   השרת  מלאכי  אמרו  ברית  הפר  שבתו 
הקב"ה רבש"ע הופר ברית של אברהם אביהם  
שעל ידו מתישב העולם ועל ידו הכירוך בעולם  
ערים   וארץ מאס  קונה שמים  עליון  אל  שאתה 
אמרו מה"ש לפני הקב"ה מאסת ירושלים וציון  
לאחר שבחרת בהם הה"ד (ירמיה י"ד) המאוס  

וגו'  מא נפשך  געלה  בציון  ואם  יהודה  את  סת 
(ישעיה ל"ג) לא חשב אנוש אמרו מה"ש לפני  
לעובדי   ראש  שהיו  אנוש  כדור  אפילו  הקב"ה 

 עבודת כוכבים לא חשבת את ישראל 

When the Ministering Angels saw him, they also composed 
lamentations arranging themselves in rows [like mourners] 
and saying, ’The highways lie waste, the wayfaring man 
ceaseth, etc.’ (Isa. XXXIII, 8). What means ’the highways lie 
waste’? The Ministering Angels spake before the Holy One, 
blessed be He: ‘How have the ways become a desolation 
which Thou didst plan for Jerusalem so that travellers1 
should not cease therefrom! ' ’The wayfaring man ceaseth’: 
the Ministering Angels spake before the Holy One, blessed 
be He: ‘How have the ways become deserted in which Israel 
used to pass to and fro on the pilgrimage Festivals! ' ’He 
hath broken the covenant’: the Ministering Angels spake 
before the Holy One, blessed be He: ‘Sovereign of the 
Universe, broken is the covenant made with their patriarch 
Abraham through which the world is peopled and through 
which men acknowledge Thee in the world that Thou art 
God, Most High, Maker of heaven and earth.’’He hath 
despised the cities’: the Ministering Angels spake before the 
Holy One, blessed be He, ‘Thou hast despised Jerusalem and 
Zion after Thou hast chosen them’; and so it is stated, Hast 
Thou utterly rejected Judah? Hath Thy soul loathed Zion? 
(Jer. XIV, 19). ’He regardeth not man’ (Enosh): the 
Ministering Angels spake before the Holy One, blessed be 
He: ' Thou hast not regarded Israel even so much as the 
generation of Enosh who were the foremost idolaters.’ 
 

השרת  למלאכי  הקב"ה  נזקק  שעה  באותה 
אמר להם מה לכם קושרין מספד בענין הזה 
מפני   רבש"ע  לפניו  אמרו  שורות  שורות 
אברהם אוהבך שבא לביתך וספד ובכה מפני 
מה לא השגחת עליו אמר להם מיום שנפטר 
לביתי   בא  לא  עולמו  לבית  מלפני  אוהבי 

 ה י"א) מה לידידי בביתי  ועכשיו (ירמי
 

Thereupon the Holy One, blessed be He, turned upon the 
Ministering Angels, saying to them, ' Why do you string 
dirges together over this incident, standing rows upon rows? 
' They answered before Him: ' Sovereign of the Universe, 
because of Abraham Thy friend who came to Thy house, and 
lamented and wept; why didst Thou disregard him?’ He said 
to them, ‘From the day My friend departed from before Me 
to his eternal home, he came not to My house; but now, 
What hath My beloved to do in My house? (Jer. XI, 15).  
 

עולם  של  רבונו  הקב"ה  לפני  אברהם  אמר 
מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי האומות  
והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית  
בני עולה   יצחק  המקדש מקום שהעליתי את 

 לפניך 
 

‘Abraham spake before the Holy One, blessed be He, ' 
Sovereign of the Universe, why hast Thou exiled My children 
and delivered them over to heathen nations who have put 
them to all kinds of unnatural death, and destroyed the 
Temple, the place where I offered my son Isaac as a burnt-
offering before Thee? '  
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בניך חטאו ועברו על   אמר לו הקב"ה לאברהם

הה"ד  שבה  אותיות  כ"ב  ועל  התורה  כל 
וכל ישראל עברו את תורתך אמר  (דניאל ט') 
בהם   מעיד  מי  רבש"ע  הקב"ה  לפני  אברהם 
תבא  לו  אמר  תורתך  את  שעברו  בישראל 

 תורה ותעיד בהם בישראל 
 

The Holy One, blessed be He, replied to Abraham, ‘Thy 
children sinned and transgressed the whole of the Torah and 
the twenty-two letters’ in which it is composed’; and so it is 
stated, Yea, all Israel have transgressed Thy law (Dan. IX, 11). 
Abraham spake before the Holy One, blessed be He: ' 
Sovereign of the Universe, who testifies against Israel that 
they transgressed Thy law?’ He replied to him, ‘Let the Torah 
come and testify against Israel.’ 
 

אברהם  מ לה  אמר  בהן  להעיד  תורה  באה  יד 
בתי את באה להעיד בהן בישראל שעברו על 
יום   זכרי  מפני  פנים  בשת  לך  ואין  מצותיך 

ל אומה ולשון ולא רצו  שהחזירך הקב"ה על כ
אותם  וקבלו  סיני  להר  בני  שבאו  עד  לקבלך 
ביום   בהם  להעיד  באה  את  ועכשיו  וכבדוך 
צרתם כיון ששמעה תורה כך עמדה לצד אחד 

 ולא העידה בהן 
 

Forthwith the Torah came to testify against them. Abraham 
said to the Torah, ‘My daughter, art thou come to testify 
against Israel that they transgressed thy commandments 
and last no shame before me! Remember the day when the 
Holy One, blessed be He, handed thee about to every nation 
but they refused to accept thee until my children came to 
Mount Sinai, accepted thee and honoured thee; and now 
thou comest to testify against them in the day of their 
trouble!’ When the Torah heard this, she stood aside and 
gave no testimony against them. 
 

אמר לו הקב"ה לאברהם יבאו עשרים ושתים  
עשרים   באו  מיד  בישראל  בהן  ויעידו  אותיות 

 שתים אותיות  ו
 

The Holy One, blessed be He, said to Abraham, ' Let the 
twenty-two letters come and testify against Israel.’ 
Forthwith the twenty-two letters appeared.  
 

באה אל"ף להעיד בישראל שעברו על התורה  
לכל  ראש  את  אל"ף  אברהם  לה  אמר 

בי להעיד  ובאת  צרתם האותיות  ביום  שראל 
זכרי יום שנגלה הקב"ה על הר סיני ופתח בך 
אומה   קבלוך  ולא  אלהיך  ה'  אנכי  כ')  (שמות 
מיד   בבני  להעיד  באת  ואת  בני  אלא  ולשון 

 עמדה אל"ף לצד אחד ולא העידה בהן 
 

The aleph came to testify that Israel had transgressed the 
Torah. Abraham said to it, ' Thou, aleph, art the first of all 
the letters, and thou comest to testify against Israel in the 
day of their trouble! Remember the day when the Holy One, 
blessed be He, revealed Himself upon Mount Sinai and 
opened with thee, I am the Lord thy God (Ex. XX, 2), and no 
nation accepted thee but my children, and thou comest to 
testify against my children!’ The aleph immediately stood 
aside and gave no testimony against them.  
 

לה  ואמר  בישראל  בהם  להעיד  בי"ת  באתה 
שהם   בני  על  להעיד  באת  את  בתי  אברהם 

חומשי   בחמשה  בראש  זריזין  שאת  תורה 
ברא  בראשית  א')  (בראשית  הה"ד  התורה 
אלהים מיד עמדה בי"ת לצד אחד ולא העידה 

 כלום 
 

The beth came to testify against Israel, and Abraham said to 
it, ‘My daughter, thou comest to testify against my children 
who were zealous about the Pentateuch of which thou art 
the first letter, as it is written, In the beginning God created 
(Gen. I, 1).’ The beth immediately stood aside and gave no 
testimony against them.  
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לה  אמר  בישראל  להעיד  גימ"ל  באתה 
שעברו   בבני  להעיד  באת  את  גימ"ל  אברהם 

ש אומה  יש  כלום  התורה  מצות על  מקיימת 
ציצית שאת נתונה בראש אלא בני הדא הוא 
מיד   לך  תעשה  גדילים  כ"ב)  (דברים  דכתיב 

 עמדה גימ"ל לצד אחד ולא העידה כלום 
 

The gimel came to testify against Israel, and Abraham said to 
it, ’Gimel, thou art come to testify against my children that 
they transgressed the Torah! Is there a nation which 
observes the commandment of fringes, of which thou art the 
first letter, except my children; as it is written, Thou shalt 
make thee twisted cords (Deut. XXII, 12)!’ The gimel 
immediately stood aside and gave no testimony against 
them. 
 

אברהם   שהשתיקן  האותיות  כל  שראו  וכיון 
 נתביישו ועמדו בעצמן ולא העידו בישראל  

 

When the remainder of the letters saw that Abraham 
silenced these, they felt ashamed and stood apart and did 
not testify against Israel. 
 

הקב"ה ואמר רבש"ע   מיד פתח אברהם לפני
דעתו   על  וכשעמד  בן  לי  נתת  שנה  למאה 
לי  אמרת  שנים  ושבע  שלשים  בן  בחור  והיה 
ולא  כאכזרי  עליו  ונעשיתי  לפני  עולה  העלהו 
אותו   כפתתי  בעצמי  אני  אלא  עליו  ריחמתי 

 ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני  
 

Abraham thereupon began to speak before the Holy One, 
blessed be He, saying, ‘Sovereign of the Universe, when I 
was a hundred years old Thou gavest me a son, and when he 
reached years of discretion and was a young man of thirty-
seven, Thou didst order me, "Offer him as a sacrifice before 
Me." I steeled my heart against him and I had no compassion 
on him; but I myself bound him. Wilt Thou not remember 
this on my behalf and have mercy on My children?’  
 

אבא  לי  כשאמר  רבש"ע  ואמר  יצחק  פתח 
לעולה  לו השה  יראה  כ"כ) אלהים  (בראשית 
לבי   ברצון  ונעקדתי  דבריך  על  לא עכבתי  בני 
תחת   צוארי  את  ופשטתי  המזבח  גבי  על 

 הסכין ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני 
 

Isaac began, saying, ' Sovereign of the Universe, when my 
father said to me, “God will provide Himself the lamb for a 
burnt-offering, my son" (Gen. XXII, 8), I raised no objection 
to the carrying out of Thy words, and I willingly let myself be 
bound on the top of the altar and stretched out my neck 
beneath the knife. Wilt Thou not remember this on my 
behalf and have mercy on my children? '  
 

שנה   עשרים  לא  רבש"ע  ואמר  יעקב  פתח 
בבית בי    עמדתי  פגע  מביתו  וכשיצאתי  לבן 

ומסרתי   בני  את  להרוג  ובקש  הרשע  עשו 
ביד   נמסרו  ועכשיו  עליהם  למיתה  עצמי 
שגדלתם   לאחר  לטבחה  כצאן  אויביהם 
כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער 
גדול  בצער  הייתי  ימי  רוב  כי  בנים  גידול 
 בעבורם ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בני 

 

Jacob began, saying, ' Sovereign of the Universe, did I not 
stay twenty years in Laban's house? And when I left his 
house, the wicked Esau met me and sought to kill my 
children, and I risked my life on their behalf. Now they are 
delivered into the hands of their enemies like sheep to the 
slaughter, after I reared them like chickens and endured for 
their sakes the pain of child-rearing. For throughout most of 
my days I experienced great trouble on their account. Now, 
wilt Thou not remember this on my behalf to have mercy on 
my children? '  
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נאמן   רועה  לא  רבש"ע  ואמר  משה  פתח 
הייתי על ישראל ארבעים שנה ורצתי לפניהם 
לארץ  שיכנסו  זמן  וכשהגיע  במדבר  כסוס 
שגלו  ועכשיו  עצמותי  יפלו  במדבר  עלי  גזרת 
המשל   זהו  עליהם  ולבכות  לספוד  לי  שלחת 
לי  טוב  לא  אדוני  מטוב  אדם  בני  שאומרים 

 ומרעתו רע לי 
 

Moses began, saying, ' Sovereign of the Universe, was I not a 
faithful shepherd to Israel for forty years, running before 
them like a horse in the desert? When the time arrived for 
them to enter the promised land, Thou didst decree against 
me that my bones should fall in the wilderness. Now that 
they are exiled, Thou hast sent for me to lament and weep 
over them. This bears out the popular proverb, " I derive no 
benefit from my master's good fortune, but suffer from his 
bad fortune."’ 
 

ליר משה  אמר  שעה  לפני  באותה  לך  מיה 
עליהם   ידו  מניח  מי  ואראה  ואביאם  שאלך 
מפני   בדרך  לילך  אפשר  אי  ירמיה  לו  אמר 
וירמיה  משה  הלך  מיד  אעפ"כ  א"ל  ההרוגים 
למשה   ראוהו  בבל  לנהרות  עד שהגיעו  לפניו 
לפדותינו  בן עמרם מקברו  בא  לזה  זה  ואמרו 
היא   גזירה  ואמרה  קול  בת  יצתה  צרינו  מיד 

מש להם  אמר  מיד  להחזיר  מלפני  בני  ה 
אלא  גזירה  נגזרה  שכבר  אפשר  אי  אתכם 
אותם  והניח  במהרה  אתכם  יחזיר  המקום 
עד  גדולה  בבכיה  קולם  הרימו  שעה  באותה 
שעלתה בכייתם למרום הה"ד (תהלים קל"ז)  
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו כיון שבא 
עשו  מה  לו  אמרו  העולם  אבות  אצל  משה 

ה מהם  להם  אמר  בבנינו  ומהם  האויבים  רגו 
ידיהם לאחוריהם ומהם אסורים בכבלי  כפתו 
ברזל ומהם נפשטים ערומים ומהם מתו בדרך 
ומהם  הארץ  ולבהמת  השמים  לעוף  ונבלתם 

 מושלכים לחמה רעבים וצמאים 
 

Thereupon Moses said to Jeremiah, ' Walk before me, so 
that I may go and bring them in and see who dares to touch 
them.’ Jeremiah replied, ‘It is impossible for me to walk 
along the road because of the slain.’ He said to him, ' 
Nevertheless let us go.’ Forthwith Moses went, Jeremiah 
leading the way, until they arrived at the rivers of Babylon. 
When the exiles beheld Moses, they said one to another, 
‘The son of Amram has come from his grave to redeem us 
from the hand of our adversaries.’ A Bath Kol issued forth 
and announced, ‘This is a decree from Me.’ Moses at once 
said to them, ‘My children, it is not possible to take you back 
[now] since it is so decreed, but the All present will soon 
cause you to return’; and then he left them. Thereupon they 
lifted their voices in loud weeping, until the sound of it 
ascended above. So it is written, By the rivers of Babylon, 
there we sat down, yea, we wept (Ps. CXXXVII, 1). When 
Moses came to the patriarchs of the world, they asked him, 
‘What did the enemy do to our children?’ He replied, ' Some 
of them they killed; the hands of others they bound behind 
their backs; others were fettered with iron chains; others 
were stripped naked; others died by the way and their 
carcasses were food for the birds of the heaven and the 
beasts of earth; and others were exposed to the sun, hungry 
and thirsty.’  
 

בקינות    מיד וקוננו  ובכו  כלם  על פתחו  ווי 
דמטא לבנן היכי הוייתון כיתמי בלא אבא היכי  
ובלא   לבושא  בלא  ובקייטא  בטיהרא  דמכיתון 
חליצי מסאני  ובחצצי  בטורי  סגיתון  היכי  כסו 
ובלא סנדלא היכי טעניתון מובלי טעוני דחלא 
לא  היכי  לאחוריכון  כפיתין  ידיכון  הוו  היכי 

 בלעתון רוקא בפומיכון  
 

Forthwith they all began to weep and utter lamentations: 
‘Woe for what has befallen our children! How have you 
become like orphans without a father! How you had to sleep 
at noon during summer without clothing and covering! How 
you walked over rocks and pebbles stripped of shoes and 
without sandals I How were you laden with heavy bundles of 
sand I How were your hands bound behind your backs! How 
were you unable to swallow the spittle in your mouths!’ 
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לא   אמאי  שימשא  ליטא  ואמר  משה  פתח 
מקדשא   לבית  שנאה  דעאל  בשעה  חשכת 

ייך משה רעיא מהימנא  אהדר ליה שמשא בח 
לי  רפו  ולא  לי  שבקין  דלא  חשוכא  אהוי  היכי 
פוק  לי  ואמרין  דנורא  לי בשיתין שוטי  דנקטין 

   ונהר נהוריך תוב

Moses lifted up his voice, saying, ‘Cursed be thou sun! Why 
didst thou not become dark when the enemy entered the 
Temple!’ The sun replied, ‘By thy life, O Moses, faithful 
shepherd, how could I become dark when they did not 
permit me and did not leave me alone? But they beat me 
with sixty whips of fire and said to me, " Go, pour forth thy 
light.’’’ 
 

היכי   מקדשא  זיוך  על  ווי  ואמר  משה  פתח 
ו מכלי  חשך  והיכלא  דיחרב  זמניה  מטא  כי  וי 

ודרדקי דבי רב מתקטלין ואבוהון אזלין בשביה  
ואמר שבאי  ובחרבא תוב פתח משה  וגלותא 
קטולא   תקטלון  לא  קטולי  אתון  בחייכון  אי 
אכזראה ולא תשוון כלאה גמירא ולא תקטלון 
דאמא  באנפה  וברתא  דאבא  באנפוהי  ברא 
חשיב   חושבנא  שמיא  דמרי  זימנא  דמטא 
אלא   הכי  עבדין  לא  רשיעיא  וכשדאי  מנכון 
מותבין ליה לברא בכנפיה דאמיה ואמרין ליה  
לאבוה קום נכסיה בכיא אמיה ונתרין דמעתא  
עלוהי ואבוהי תלה ליה רישיה ועוד אמר לפניו  
(ויקרא כ"ב) ושור או  רבש"ע כתבת בתורתך 
שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד והלא  

ואמותיה  בנים  הרגו  ואתה  כבר  וכמה  כמה  ם 
 שותק  

Moses again lifted up his voice, saying, ‘Woe to thy 
brilliance, O Temple, how has it become obscured I Woe that 
its time has come to be destroyed, for the edifice to be 
reduced to ruins, for school children to be massacred, and 
their parents to go into exile and captivity and perish by the 
sword!’ Moses again lifted up his voice, saying, ‘O captors, I 
charge you, if you kill, do not kill with a cruel death; do not 
make a complete extermination; do not slay a son in the 
presence of his father nor a daughter in the presence of her 
mother; because a time will come when the Lord of heaven 
will exact a reckoning of you.’ But the wicked Chaldeans 
refused to comply with his request, and they brought a son 
into the presence of his mother, and said to his father, ' 
Arise, slay him!’ His mother wept, and her tears fell upon 
him, and his father hung his head. He further spake before 
Him: ' Sovereign of the Universe, Thou hast written in Thy 
Torah, Whether it be a cow or ewe, ye shall not kill it and its 
young both in one day (Lev. XXII, 28); but have they not 
killed many, many mothers and sons, and Thou art silent! '  
 

קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה     באותה שעה
עבדך   שיעקב  לפניך  גלוי  רבש"ע  ואמרה 
לאבא   בשבילי  ועבד  יתירה  אהבה  אהבני 

שב אותן  וכשהשלימו  שנים  שנים  שבע  ע 
להחליפני   אבי  יעץ  לבעלי  נשואי  זמן  והגיע 
עד  הדבר  עלי  והוקשה  אחותי  בשביל  לבעלי 
לבעלי   והודעתי  העצה  לי  נודעה  כי  מאד 
כדי  אחותי  ובין  ביני  שיכיר  סימן  לו  ומסרתי 

 שלא יוכל אבי להחליפני 
 

At that moment, the matriarch Rachel broke forth into 
speech before the Holy One, blessed be He, and said, 
‘Sovereign of the Universe, it is revealed before Thee that 
Thy servant Jacob loved me exceedingly and toiled for my 
father on my behalf seven years. When those seven years 
were completed and the time arrived for my marriage with 
my husband, my father planned to substitute another for me 
to wed my husband for the sake of my sister. It was very 
hard for me, because the plot was known to me and I 
disclosed it to my husband; and I gave him a sign whereby 
he could distinguish between me and my sister, so that my 
father should not be able to make the substitution.  
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תאותי  את  וסבלתי  בעצמי  נחמתי  כן  ולאחר 
ולערב   ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה 
לאחותי  ומסרתי  בשבילי  לבעלי  אחותי  חלפו 
כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור  

עוד ולא  רחל  תחת   שהיא  שנכנסתי  אלא 
מדבר   והיה  אחותי  עם  שוכב  שהיה  המטה 
דבר  כל  על  משיבתו  ואני  והיא שותקת  עמה 
ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד 
לחרפה  הוצאתיה  ולא  בה  קנאתי  ולא  עמה 
ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי  
ולחרפה  לבושה  הוצאתיה  ולא  שלי  לצרה 

רח  וקיים  חי  מלך  קנאת  ואתה  מה  מפני  מן 
בני   והגלית  ממש  בה  שאין  כוכבים  לעבודת 

 ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם 
 

After that I relented, suppressed my desire, and had pity 
upon my sister that she should not be exposed to shame. In 
the evening they substituted my sister for me with my 
husband, and I delivered over to my sister all the signs which 
I had arranged with my husband so that he should think that 
she was Rachel. More than that, I went beneath the bed 
upon which he lay with my sister; and when he spoke to her 
she remained silent and I made all the replies in order that 
he should not recognise my sister's voice. I did her a 
kindness, was not jealous of her, and did not expose her to 
shame. And if I, a creature of flesh and blood, formed of dust 
and ashes, was not envious of my rival and did not expose 
her to shame and contempt, why shouldest Thou, a King 
Who liveth eternally and art merciful, be jealous of idolatry 
in which there is no reality, and exile my children and let 
them be slain by the sword, and their enemies have done 
with them as they wished ! 
 

הוא   ברוך  הקדוש  של  רחמיו  נתגלגלו  מיד 
ישראל  את  מחזיר  אני  רחל  בשבילך  ואמר 
כה   ל"א)  (ירמיה  דכתיב  הוא  הדא  למקומן 
תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  ה'  אמר 
בניה  על  להנחם  בניה מאנה  על  רחל מבכה 
קולך   ה' מנעי  כה אמר  (שם)  וכתיב  איננו  כי 

עיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' מבכי ו
ה'   נאם  לאחריתך  תקוה  ויש  (שם)  וכתיב 

 ושבו בנים לגבולם:

Forthwith the mercy of the Holy One, blessed be He, was 
stirred, and He said, ‘for thy sake, Rachel, I will restore Israel 
to their place.’ And so it is written, Thus saith the Lord: A 
voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, 
Rachel weeping for her children; she refuseth to be 
comforted for her children, because they are not (Jer. 
XXXI,15). This is followed by, Thus saith the Lord: Refrain thy 
voice from weeping, and thine eyes from tears; for thy work 
shall be rewarded... and there is hope for thy future, saith 
the Lord; and thy children shall return to their own border 
(ib. 16 f.) 

 


