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Seeds of Redemption in Destruction 
 

  :מכות כד
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא 
מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? 

כשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני והזר הקרב יומת וע )במדבר א'(אמרו לו, מקום שכתוב בו: 
ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל  )ישעיהו ח'(מצחק, דכתיב: 

זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה 
עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות  )זכריה ח'(לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו',] בזכריה כתיב:  )מיכה ג'( כתיב:

הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה  -ירושלם, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה 
 בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו: עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו.  -ה נבואתו של אורי

 
Once again they were coming up to Jerusalem together, and just as they came to Mount Scopus they saw a fox 
emerging from the Holy of Holies. They fell a-weeping and R. Akiba seemed merry. Wherefore, said they to him, 
are you merry? Said he: Wherefore are you weeping? Said they to him: A place of which it was once said, And the 
common man that draweth nigh shall be put to death, is now become the haunt of foxes, and should we not weep? 
Said he to them: Therefore am I merry; for it is written, And I will take to Me faithful witnesses to record, Uriah the 
priest and Zechariah the Son of Jeberechiah. Now what connection has this Uriah the priest with Zechariah? Uriah 
lived during the times of the first Temple, while [the other,] Zechariah lived [and prophesied] during the second 
Temple; but Holy-Writ linked the [later] prophecy of Zechariah with the [earlier] prophecy of Uriah, In the [earlier] 
prophecy [in the days] of Uriah it is written, Therefore shall Zion for your sake be ploughed as a field etc. In 
Zechariah it is written, Thus saith the Lord of Hosts, There shall yet old men and old women sit in the broad places 
of Jerusalem, so long as Uriah's [threatening] prophecy had not had its fulfilment, I had misgivings lest Zechariah's 
prophecy might not be fulfilled; now that Uriah's prophecy has been [literally] fulfilled, it is quite certain that 
Zechariah's prophecy also is to find its literal fulfilment. Said they to him: Akiba, you have comforted us! Akiba, 
you have comforted us! (bMakkot 24b)  [Soncino] 

 
 
I. Omission of Tachanun & Kri’at HaTorah 

 
 סימן תקנב ח "ע או"שו )1

 אין אומרים תחנה ערב ת"ב במנחה, משום דאיקרי מועד; ואם הוא שבת, א"א צדקתך (מהרי"ל ומנהגים).  יב:
 
We don’t recite the Tachanun prayer on the eve of Tisha beAv because it is referred to as a “Festival”, and if it is 
Sabbath we don’t recite tzidkatehca. 
 

 סימן תקנט ח "ע או"שו) 2
הגה: וקורין בתורה בת"ב, ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד.  (ולא סליחות) (הגהות אשירי)אין אומרים תחנון ד: 

 כי תוליד בנים, ומפטירין בירמיה אסוף אסיפם. 
 
We don’t recite the Tachanun prayer (or Selichot) on Tisha beAv, and we do not fall on our faces because it is 
referred to as a “Festival.”  Rema: And for the Torah portion we read ki tolid banim (Deut. 4); for the haftorah we read 
in Jeremiah asof asifem (Jer. 8-9). 

 
II. Working on Tisha beAv 
 

 סימן תקנד שו"ע או"ח ) 3
מקום שנהגו לעשות מלאכה בט' באב, עושין; במקום שנהגו שלא לעשות, אין עושין; ובכל מקום ת"ח בטלים, וכל : כב

הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לענין זה עושה; ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות, מותר ע"י אינו יהודי, אפילו 



2 
 

אסור; ובמקום שנהגו לעשות, מותר אלא  בביתו; ופרקמטיא להרויח ולהשתכר במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה,
הגה: ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות (מנהגים). ונהגו שממעט שאפילו משנכנס אב ממעטין מלישא וליתן. 

להחמיר עד חצות בכל מלאכה שיש בה שיהוי קצת, אפילו מעשה הדיוט; אבל דבר שאין בה שיהוי, כגון הדלקת נרות או 
  רת. ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו יהודי, אם אפשר באינו יהודי.קשירה וכדומה, מות

 
In a place where the custom is to permit melakhah on Tisha beAv, one may do so.  In a place where the 
custom is to not, one may not do so.  Everywhere, scholars are idle, and anyone who chooses to make 
him/herself a “scholar” in this regard may do so.  Even in a place where the custom is to not work, one 
may ask a non-Jew, even in his/her house.  Commercial activity is prohibited in a place where the custom 
is to not do melakhah.  In a place where the custom is to permit, one may engage in commerce provided 
that one reduces the scale, because even from the time [the month of] Av begins, we reduce its scale.  
Rema: The custom of not performing melakhah is only until noon.  The practice is to prohibit any 
melakhah that requires concentration even if is not expert-work, but matters which doesn’t require much 
concentration, such as lighting candles and tying knots and other similar things, are permitted.  Milking of 
the cows should be done by a non-Jew if possible. 
 
III. Donning Tefillin on Tisha beAv 

 
 טור אורח חיים סימן תקנה ) 4

וכתב א"א הרא"ש ז"ל ומסתברא דחייב בתפילין כיון דאבל גופיה לא מיתסר אלא ביום ראשון דלא אחמיר ט"ב מששת 
והר"מ מרונטבורג כתב ונראה דבט"ב אין להניח תפילין כמו ביום ראשון של אבל שאין יום מר יותר  ...ימי אבילות 

ממנו יום קביעות בכייה לדורות וכתב א"א הרא"ש ז"ל אפשר שדחק למצוא טעם למנהג אשכנז אבל לכאורה נראה 
 ...כמ"ש 

 
My father the Rosh ob”m that it seems that one is obligated to don phylacteries since a mourner is only prohibited 
on the first day, and they were not more stringent on Tisha beAv then on the final six days of mourning … but R. 
Meir of Rothenberg wrote that on Tisha beAv one should not don phylacteries just as on the first day of mourning 
for there is no day more bitter than the one set aside for the generations for crying.  My father wrote, “It is possible 
that he (R.M. of Rothenberg) stretched to find a justification for the custom in Germany, but I think that what I 
wrote is correct.” 

 
 רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה יא ) 5

תלמידי חכמים אין נותנין זה לזה שלום בתשעה באב, אלא יושבים דוים ונאנחים כאבלים, ואם נתן להם עם הארץ 
שלום מחזירים לו בשפה רפה וכובד ראש , ואסור לקרות בתשעה באב בתורה או בנביאים או בכתובים ובמשנה 

הלכות ובתלמוד ובהגדות, ואינו קורא אלא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלין וב
 בו, ומקצת החכמים נוהגין שלא להניח בו תפילין בראש. 

 
Scholars do not greet one another on Tisha beAv, but they remain downcast and despondent like 
mourners; if an unlearned person greets them, the reply in quiet voice and solemnness.  One may not 
study Scripture, Mishnah, Talmud or Aggadot; one may only read Job, Lamentations and the unhappy 
parts of Jeremiah, and the schoolchildren are dismissed on it.  Some Sages have the practice to not don 
the phylacteries of the head. 
 

 סימן תקנה ח "ע או"שו) 6
נוהגים שלא להניח תפילין בתשעה באב שחרית, ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת בגדיו בלא ברכה; ובמנחה א: 

 מניחים ציצית ותפילין, ומברכים עליהם. 
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The custom is to not don phylacteries on Tisha beAv in the morning, nor a Tallit, but we wear a tallit 
katan under the clothing [and put it on] without a blessing; at Mincha, we put on tzitzit and phylacteries 
and we make the blessings on them. 
 

 
 'ברורה סימן תקנה ס"ק גמשנה ) 7

שאז הציתו אש במקדש ותם עונך במה ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו בעצים ואבנים [הגר"א] וי"א כדי   -ובמנחה 
להראות נחמה באבלינו בו ביום וכל זה הוא לכו"ע רק לענין תפילין משום דהוא מילתא דתליא במנהגא בעלמא אבל כל 

 החמשה ענויים אין מבטלין כל היום:
 
For at that time they set the Temple on fire and our sins were expunged when God poured out his wrath 
on wood and stones (instead of us).  There are those who say that we do this to show a degree of comfort 
in in the midst of our mourning, but this is, according to all, only applicable to phylacteries because it is a 
prohibition by virtue of custom only, but all of the five forms of affliction we may not ignore for the 
entire day. 

 
 ספר כלבו סימן סב ) 8

ום עובר על דברי חכמים, אך מנהג קדום שהנשים ומי שמקל לרחוץ מן המנחה ולמעלה רגליו במפה או בשום מק
רוחצות ראשן מן המנחה ולמעלה ביום תשעה באב והזקנים הראשונים ז"ל הנהיגו זה ולטובה נתכוונו ועשו סמך לדבר 

על מה שאמרו באגדה כי המשיח נולד ביום תשעה באב, וכמו שעשינו זכר לחורבן ולאבלות כן צריך לעשות זכר לגואל 
 ...י שלא יתיאשו מן הגאולה ולמנחם כד

 
One who is lenient to bathe one’s feet (or any other part) in the afternoon with a cloth violates the decree 
of the Sages; however, there is an ancient custom of women who wash their heads in the afternoon on 
Tisha beAv.  The early elders enacted this and with proper intent; they connected this to which is said in 
the Aggadah that the Messiah was born on Tisha beAv, and just as we commemorate the Destruction and 
its mourning, so too we must commemorate the redeemer and comforter so that they will not despair of 
redemption. 
 
 
IV. Recitation of the  ֵַחםנ  Prayer 
 

 טור אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנז ) 9
בט"ב צריך להזכיר מעין המאורע מאי היא נחם ה' אלהינו את אבילי ציון ואומר אותה בבונה ירושלים לפי שהיא 

מענינה וכתב א"א הרא"ש ז"ל כל ימי תמהתי למה א"א אותו אלא בתפלת המנחה כיון דקאמרינן יחיד בט"ב צריך 
נחה דר"ח חנוכה ופורים וה"ר יהודה להזכיר מעין המאורע מסתמא בכל תפלותיו קאמר כמו ערבית שחרית ומ

אלברצלוני כתב ומדכרינן מעין המאורע ערבית ושחרית ומנחה ובשומע תפלה מדכרינן דתעניתא כשאר תענית צבור 
ואיכא דוכתין דנהיגי למימר ערבית שחרית רחם ובמנחה נחם והא מלתא תליא במנהגא אף על גב דליכא שינוי בין נחם 

 מצלינן על נחמה ובעינן רחמים על הא מלתא:  לרחם דאנן כל יומא דט"ב
 
On Tisha beAv one must make mention of the day [in the Amidah] – and that is Nacheim.  One adds it in 
the blessing of boneih yerushalayim because it is thematically connected.  My father the Rosh ob”m 
wrote, “I have always wondered why we only say during Mincha since it is stated that a private individual 
must mention the day [in his Amidah], which presumably means all of his prayers – just as ma’ariv, 
shacharit and mincha of Rosh Chodesh, Chanukkah and Purim.”  R. Yehuda of Barcelona wrote, “we 
mention the day in [the Amidah of] ma’ariv, shacharit and mincha.  And in the blessing of shomei`a 
tefillah we mention the fast (i.e. aneinu) like every other public fast day.  There are places whose custom 
is to say “racheim” during ma’ariv and shacharit, and to say “nacheim” at mincha … 
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 סימן תקנז ח "ע או"שו) 10

בתשעה באב אומר בבונה ירושלים: נחם ה' אלהינו את אבלי ציון וכו', ועננו בשומע תפלה; ואם לא אמר לא זה ולא זה, 
הגה: והמנהג פשוט שאין אומרים נחם רק בתפלת מנחה של תשעה באב, לפי שאז הציתו במקדש אש אין מחזירין אותו. 

 ולכן מתפללים אז על הנחמה (רוקח ואבודרהם). מי שאכל בת"ב, יאמר נחם בברכת המזון (מהרי"ל). 
 
On Tisha beAv, in the blessing of boneih yerushalayim, one says “nacheim …”, and aneinu in shomei`a 
tefillah; if he omitted either of these, he does not repeat.  Rema: The common practice is that we only say 
nacheim at the mincha service of Tisha beAv because at that time they set the Temple on fire and 
therefore we pray at that time for comfort. 
 

 ב"ח אורח חיים סימן תקנז ) 11
לפי  ומ"ש וכתב הרא"ש כל ימי תמהתי וכו'. לפעד"נ דהקדמונים היתה קבלה בידם שלא תיקנוה אלא במנחה והוא

בנחמה אין לומר אותו  שתיקנו לומר נחם להתפלל על הנחמה א"כ בערבית ושחרית שהוא כמי שמתו מוטל לפניו ואינו
 אלא במנחה:

 
In my humble opinion, the early sages had a tradition that they only instituted it at mincha because 
nacheim is to pray for comfort, and thus ma’ariv and shacharit are like times that one’s deceased is 
resting in their presence and comfort is not relevant and thus we only say it at mincha. 

 
 
V. Miscellaneous 

 
 סימן תקנט ח "ע או"שו) 12

(ועכשיו נהגו לישב על ספסליהם מיד אחר שיצאו ליל תשעה באב ויומו, יושבים בבית הכנסת לארץ עד תפלת מנחה : ג
 מבה"כ שחרית, ומאריכין עם הקינות עד מעט קודם חצות). 

 
On Tisha beAv night and during the day until the mincha services, we sit in the synagogue on the ground.  
(Rema: Today, we sit on benches immediately after we leave the synagogue in the morning, and we go on at 
length with the Kinot until shortly before noon.) 
 

 סימן תקנט ח "ע או"שו) 13
בשעת הקינות אסור לספר דבר ולצאת חוץ, כדי שלא יפסיק לבו מן האבל; וכל שכן שלא לשיח עם עובד כוכבים ה: 

  (ונוהגין לומר קצת נחמה אחר הקינות לפסוק בנחמה) (הגהות מיימוני).
 
During the Kinot, it is prohibited to chat or to walk out so that one not distract one’s mind from the 
mourning, and certainly it is prohibited to chat with a non-Jew.  (Rema: The custom is to say a little bit of 
of words of comfort after Kinot, so as to finish with comfort.) 
 

 סימן תקנט ח "ע או"שו) 14
ט' באב שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, בעל ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול, ורוחץ, ואינו משלים ט: 

 תעניתו לפי שיום טוב שלו הוא. 
 
If Tisha beAv falls out on the Sabbath and is pushed off until Sunday, the father making a brit recites 
mincha with much time left in the day, bathes and does not complete the fast, because it is a festival day 
for him. 
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 סימן תקנט ח "ע או"שו) 15
 נוהגים שלא לשחוט ושלא להכין צורכי סעודה עד אחר חצות. י: 

 
The custom is to not peform shechitah of prepare the meal until after noon. 
 
 
VI. Biblical and Rabbinic Perspectives on Suffering and Redemption 
 

 הושע פרק ב ) 16
(ט) ְוִרְּדָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ְו�א ַתִּׂשיג אָֹתם      (ח) ָלֵכן ִהנְנִי ָׂש� ֶאת ַּדְרֵּכ� ַּבִּסיִרים ְוגַָדְרִּתי ֶאת ְּגֵדָרּה ּונְִתיבֹוֶתיָה �א ִתְמָצא:

(י) ְוִהיא �א יְָדָעה ִּכי ָאנִֹכי נַָתִּתי      ְו�א ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל ִאיִׁשי ָהִראׁשֹון ִּכי טֹוב ִלי ָאז ֵמָעָּתה: ּוִבְקָׁשַתם
 ָלּה ַהָּדגָן ְוַהִּתירֹוׁש ְוַהּיְִצָהר ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוזָָהב ָעׂשּו ַלָּבַעל:

 
2,8 Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and I will make a wall against her, that she 
shall not find her paths. 2,9 And she shall run after her lovers, but she shall not overtake them, and she 
shall seek them, but shall not find them; then shall she say: 'I will go and return to my first husband; for 
then was it better with me than now.' 2,10 For she did not know that it was I that gave her the corn, and 
the wine, and the oil, and multiplied unto her silver and gold, which they used for Baal.  (JPS 1917) 

 
 ירמיהו פרק לב ) 71

ְׁשמֹנֶה ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה (א) ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהיָה ֶאל יְִרְמיָהּו ֵמֵאת יְקָֹוק ַּבָּׁשנָה ָהֲעִׂשִרית ְלִצְדִקּיָהּו ֶמֶל� יְהּוָדה ִהיא ַהָּׁשנָה 
ְויְִרְמיָהּו ַהּנִָביא ָהיָה ָכלּוא ַּבֲחַצר ַהַּמָּטָרה ֲאֶׁשר ֵּבית ֶמֶל� (ב) ְוָאז ֵחיל ֶמֶל� ָּבֶבל ָצִרים ַעל יְרּוָׁשָלִם      ִלנְבּוַכְדֶראַּצר:

 יְהּוָדה:
32,1 The word that came to Jeremiah from the LORD in the tenth year of Zedekiah king of Judah, which was the 
eighteenth year of Nebuchadrezzar. 32,2 Now at that time the king of Babylon's army was besieging Jerusalem; and 
Jeremiah the prophet was shut up in the court of the guard, which was in the king of Judah's house. 
 

ֹ      (ו) ַוּיֹאֶמר יְִרְמיָהּו ָהיָה ְּדַבר יְקָֹוק ֵאַלי ֵלאמֹר:  ְד� ָּבא ֵאֶלי� ֵלאמֹר ְקנֵה ְל� ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר (ז) ִהּנֵה ֲחנְַמֵאל ֶּבן ַׁשֻּלם ּד
 ...   ִמְׁשַּפט ַהְּגֻאָּלה ִלְקנֹות:ַּבֲענָתֹות ִּכי ְל� 

32,6 And Jeremiah said: 'The word of the LORD came unto me, saying: 32,7 Behold, Hanamel, the son of Shallum thine 
uncle, shall come unto thee, saying: Buy thee my field that is in Anathoth; for the right of redemption is thine to buy 
it.'  

 
יָת ֶאת (יז) ֲאָהּה ֲאדֹנָי יְקִֹוק ִהּנֵה ַאָּתה ָעׂשִ       (טז) ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל יְקָֹוק ַאֲחֵרי ִתִּתי ֶאת ֵסֶפר ַהִּמְקנָה ֶאל ָּברּו� ֶּבן נִֵרּיָה ֵלאמֹר:

 ...    ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת ָהָאֶרץ ְּבכֲֹח� ַהָּגדֹול ּוִבזְרֲֹע� ַהּנְטּויָה �א יִָּפֵלא ִמְּמ� ָּכל ָּדָבר:
32,16 Now after I had delivered the deed of the purchase unto Baruch the son of Neriah, I prayed unto the LORD, 
saying: 32,17 'Ah Lord GOD! behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and by Thy 
outstretched arm; there is nothing too hard for Thee;  

 
ִמְּפנֵי ַהֶחֶרב ְוָהָרָעב ְוַהָּדֶבר ַוֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת (כד) ִהּנֵה ַהּסְֹללֹות ָּבאּו ָהִעיר ְלָלְכָדּה ְוָהִעיר נְִּתנָה ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים ַהּנְִלָחִמים ָעֶליָה 

 ִּדים:(כה) ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵאַלי ֲאדֹנָי יְקִֹוק ְקנֵה ְל� ַהָּׂשֶדה ַּבֶּכֶסף ְוָהֵעד ֵעִדים ְוָהִעיר נְִּתנָה ְּביַד ַהַּכׂשְ      ָהיָה ְוִהּנְ� רֶֹאה:
(כח) ָלֵכן ּכֹה ָאַמר      (כז) ִהּנֵה ֲאנִי יְקָֹוק ֱא�ֵהי ָּכל ָּבָׂשר ֲהִמֶּמּנִי יִָּפֵלא ָּכל ָּדָבר:     יָהּו ֵלאמֹר:(כו) ַויְִהי ְּדַבר יְקָֹוק ֶאל יְִרמְ 

  ...    אַּצר ֶמֶל� ָּבֶבל ּוְלָכָדּה:יְקָֹוק ִהנְנִי נֵֹתן ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים ּוְביַד נְבּוַכְדרֶ 
32,24 behold the mounds, they are come unto the city to take it; and the city is given into the hand of the Chaldeans that 
fight against it, because of the sword, and of the famine, and of the pestilence; and what Thou hast spoken is come to 
pass; and, behold, Thou seest it. 32,25 Yet Thou hast said unto me, O Lord GOD: Buy thee the field for money, and call 
witnesses; whereas the city is given into the hand of the Chaldeans.'  32,26 Then came the word of the LORD unto 
Jeremiah, saying: 32,27 'Behold, I am the LORD, the God of all flesh; is there any thing too hard for Me? 32,28 Therefore 
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thus saith the LORD: Behold, I will give this city into the hand of the Chaldeans, and into the hand of Nebuchadrezzar 
king of Babylon, and he shall take it;  

 
 ֹ  ב ּוַבָּדֶבר:ה ָאַמר יְקָֹוק ֱא�ֵהי יְִׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם אְֹמִרים נְִּתנָה ְּביַד ֶמֶל� ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרעָ (לו) ְוַעָּתה ָלֵכן ּכ

ים ֶאל ַהָּמקֹום ַהּזֶה ְוהַֹׁשְבִּתים (לז) ִהנְנִי ְמַקְּבָצם ִמָּכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ִהַּדְחִּתים ָׁשם ְּבַאִּפי ּוַבֲחָמִתי ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוֲהִׁשבֹתִ 
(לט) ְונַָתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶר� ֶאָחד ְליְִרָאה אֹוִתי ָּכל ַהּיִָמים      (לח) ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאנִי ֶאְהיֶה ָלֶהם ֵלא�ִהים:     ָלֶבַטח:

ִרית עֹוָלם ֲאֶׁשר �א ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי אֹוָתם ְוֶאת יְִרָאִתי ֶאֵּתן (מ) ְוָכַרִּתי ָלֶהם ּבְ      ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבנֵיֶהם ַאֲחֵריֶהם:
 ס(מא) ְוַׂשְׂשִּתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתם ּונְַטְעִּתים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ִלִּבי ּוְבָכל נְַפִׁשי:      ִּבְלָבָבם ְלִבְלִּתי סּור ֵמָעָלי:

 ֹ ל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ה ָאַמר יְקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ֶאל ָהָעם ַהּזֶה ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת ֵּכן ָאנִֹכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ּכָ (מב) ִּכי כ
     ין ָאָדם ּוְבֵהָמה נְִּתנָה ְּביַד ַהַּכְׂשִּדים:(מג) ְונְִקנָה ַהָּׂשֶדה ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַאֶּתם אְֹמִרים ְׁשָמָמה ִהיא ֵמאֵ     ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֲעֵליֶהם:

ֵרי יְהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי (מד) ָׂשדֹות ַּבֶּכֶסף יְִקנּו ְוָכתֹוב ַּבֵּסֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ְּבֶאֶרץ ִּבנְיִָמן ּוִבְסִביֵבי יְרּוָׁשַלִם ּוְבעָ 
 פִׁשיב ֶאת ְׁשבּוָתם נְֻאם יְקָֹוק: ַהְּׁשֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶגֶב ִּכי אָ 

32,36 And now therefore thus saith the LORD, the God of Israel, concerning this city, whereof ye say: It is given into 
the hand of the king of Babylon by the sword, and by the famine, and by the pestilence: 32,37 Behold, I will gather them 
out of all the countries, whither I have driven them in Mine anger, and in My fury, and in great wrath; and I will bring 
them back unto this place, and I will cause them to dwell safely; 32,38 and they shall be My people, and I will be their 
God; 32,39 and I will give them one heart and one way, that they may fear Me for ever; for the good of them, and of 
their children after them; 32,40 and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, 
to do them good; and I will put My fear in their hearts, that they shall not depart from Me. 32,41 Yea, I will rejoice over 
them to do them good, and I will plant them in this land in truth with My whole heart and with My whole 
soul. {S} 32,42 For thus saith the LORD: Like as I have brought all this great evil upon this people, so will I bring upon 
them all the good that I have promised them. 32,43 And fields shall be bought in this land, whereof ye say: It is desolate, 
without man or beast; it is given into the hand of the Chaldeans. 32,44 Men shall buy fields for money, and subscribe 
the deeds, and seal them, and call witnesses, in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the 
cities of Judah, and in the cities of the hill-country, and in the cities of the Lowland, and in the cities of the South; for 
I will cause their captivity to return, saith the LORD.' {P} 
 
 

  ל.שבת ) 18
כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב  -ודקאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת 

הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם,  )תהלים לט(
גזרה היא מלפני שאין  -הודיעני ה' קצי! אמר לו: גזרה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם. ומדת ימי מה היא? 

אמר לו: כבר הגיע  -אמות באחד בשבת!  -תמות.  אמר לו: בשבת -מודיעין מדת ימיו של אדם. ואדעה מה חדל אני 
אמר לו: (תהלים פד) כי טוב  -אמות בערב שבת!  -מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא. 

יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי 
 המזבח.

 
And as to what Solomon said, ‘for a living dog is better than a dead lion’, — that is as Rab Judah said in Rab's 
name, viz.; what is meant by the verse, Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is; let 
me know how frail I am. David said before the Holy One, blessed be He, ‘Sovereign of the Universe! Lord, make 
me to know mine end.’ ‘It is a decree before Me,’ replied He, ‘that the end of a mortal is not made known.’ ‘And the 
measure of my days, what it is’-’it is a decree before Me that a person's span [of life] is not made known.’ ‘Let me 
know how frail [hadel] I am.’ Said He to him. ‘Thou wilt die on the Sabbath.’ ‘Let me die on the first day of the 
week!’ ‘The reign of thy son Solomon shall already have become due, and one reign may not overlap another even 
by a hairbreadth.’ ‘Then let me die on the eve of the Sabbath!’ Said He, ‘For a day in thy courts is better than a 
thousand’: better is to Me the one day that thou sittest and engagest in learning than the thousand burnt-offerings 
which thy son Solomon is destined to sacrifice before Me on the altar.’ (bShabbat 30a)  [Soncino] 

 


