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 עליה לרגל לירושלים אחר החורבן - עיר מוקפת חומה

 כל זמן שיש לך בית יש לך בכורים 

 אין לך בית אין לך בכורים 

 )תוספתא שקלים ג כד(

אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים בקול רינה ותודה המון חוגג ר' יהודה ( 1

אמרה כנסת יש' לפני הקב"ה לשעבר הייתי עולה לפעמי רגלים בצילו שלהקב"ה ועכשיו  ,ור' נחמיה

שמנה עשר מיל והיו שאלין לעולי  1שלמלכויות. אספסיינוס שחוק עצמות הושיב משמרות להלמא מיום

ת רגלים ואומ' להם משלמי אתם והיו אומ' אספסייני אדרייני טרגייני. אלה אזכרה ר' ברכיה אמ' אמרה כנס

יש' לשעבר הייתי עולה לפעמי רגלים והאילנות מסוככין על ראשי דכת' כי אעבור בסך ועכשיו גלויה מהלכת 

בחמה. אלה אזכרה אמרה כנסת יש' לשעבר הייתי עולה לפעמי רגלים ודרכים מסולקות לפני ועכשיו בסך 

הייתי עולה לפעמי רגלים היך מה דאת אמר הנני סך את דרכך בסירים. אלה אזכרה אמרה כנסת יש' לשעבר 

וסלי בכורים על ראשי המשכימים היו אומ' קומו ונעלה ציון אל יי אלהינו. בדרכים היו אומ' שמחתי 

בהר הבית היו אומ' הללויה )בשעריך ירושלים( באומרים לי בית יי נלך בירושלים היו אומ' עומדות היו רגלינו 

יה ועכשיו אדדם עד בית אלהים דמימה סלקא ודמימה הללו אל בקדשו בעזרה היו אומ' כל הנשמה תהלל 

 נחתא

  ([1400רוססי -]דה 2559פרמה כ"י לפי , )איכה רבתי, פרשה א פסקה נב

ִּס  ְךּכֵ ְר ּד   ֶאת ְךׂשָ  ָלֵכן ִהְנִני'( 2) ְר  יִריםּב   (8'. )הושע ב לֹא ִתְמָצא ְנִתיבֹוֶתיהָ ּו ּהֵדָר ּגְ  ֶאת יִּת ְוָגד 

את הביכורים? יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאינה שביכירה אשכול שבכר רמון שבכר  כיצד מפרישין( 3)

וקושרן בגמי ואומ' הרי אלו בכורים ר' שמעון או' אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שתלשו מן 

 כיצד מעלין את הבכורים? כל העיירות ש)ב(מעמד מיתכנסות לעירו שלמעמד, ולנים  . הקרקע

שלעיר, לא היו נכנסים לבתים. ולמשכים היה הממנה או )להם( 'קומו ונעלה ציון אל י'י אלהינו'  ברחובה

( הקרובים מביאים תאינים וענבים הרחוקים מביאין גרוגרות וצימוקים. והשור הולך עימהן, 5)ירמ' לא 

הגיעו קרוב ..שלם.וקרניו מצפות זהב, ועטרה שלזית בראשו. והחליל מכה לפניהם, עד שמגיעין קרוב לירו

ועיטרו את ביכוריהם. הפחות והסגנים והגיזברים יוצאין לקראתם. לפי כבוד לירושלם. שלחו לפניהם 

אחינו אנשי מקום  הנכנסים היו יוצאין. כל בעלי אמניות שבירושלים עומדים בפניהם ושואלים בשלומם.

)הגיעו להר הבית( אפילו אגרפס המלך פלוני)ת( באתם בשלום החליל מכה לפניהם, עד שמגיעין להר הבית. 

נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שהוא מגיע לעזרה. )היגיע לעזרה( ודיברו הלוים בשיר 'ארוממך י'י כי דיליתני 

( הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות, ושבידן ניתנים לכהנים. עודיהו הסל על 2ולא שמחת איבי לי')תה' ל 

( עד שהוא גומר את כל הפרשה ר יהודה או' עד ארמי 5אלהיך' )דברים כו  כתיפו וקורא מ'הגדתי היום לה'

אבד אבי. הגיע לארמי אבד אבי מוריד את הסל מכתיפו ואוחזו בשפתותיו, וכהן מניח את ידו תחתיו ומניפו, 

  וקורא מארמי אבד אבי עד שהוא גומר את כל הפרשה, הניחו בצד המזבח, והשתחוה ויצא.

 "י קויפמן()ביכורים ג לפי כ

 לא כיני מתנית' באוכלוסין לפי רוב נכנסין היו יוצאין' א' ?2'וכי יש קטון וגדול בירושלם( 4

 ביכורים ג, ג סה ע"ג(ירושלמי )

                                                             
תיקן את הנוסח  בובר .'להמאמיוט'( ה 'להמאיוס' –א 'להלמאמיום'  – ס'להלמא מיום'.  – בפל) בכתבי היד שם המקום משובש 1

( לפי הנוסח שב"ר: 'פומעיס' והציע כי שם המקום H3112'להלמא מיום' שעמד לפניו ב"כ"י רומי" )=כ"י ספריית קזנטנזה, רומא, 
העיר )=הציע לגרוס 'מאמעוס' ( 48 – 46הערות, עמ' הע' שצה(. שמואל קליין ) 80פנייס )בובר, איכה, עמ' -מתייחס לעיר בניאס

Emmaus(. 6, הערה 133ניזה המצוטט )רבינוביץ, גנזי מדרש, עמ' גנתמכת בנוסח ה והיא( ליברמן )תיקוני ירושלמי ה זו אימץ(, גירס 
( ובעקבותיו במהדורת דפוס וונציה רפ"ג, ובמהדורת הירושלמי של ר' אליהו Cod. Or. 4720) 3כך בכת"י ליידן סקליגר  –'ירושלים'  2

 ,Russian State Libraryם, ירושלים תשל"א(. אבל במהדורות הירושלמי של הר"ש סירליאו )פולדא אמשטרדם ת"ע )מהדורת צילו
לפי  ,כן הגיה הגר"א תלמוד ירושלמי, דפוס קושטא תכ"ב()( ותלמוד ירושלמי זרעים עם פירוש שדה יהושע לר' יהושע בנבנשתי 1135

'. למעשה הנוסח 'ישראל' מופיע בישראל'וכי יש קטן וגדול  :שט"זגרסת הגאון רבנו אליהו מווילנא, מהדורת א"י ניימרק, תל אביב ת
כך בפירוש הריבמ"ץ )נ' זק"ש, פירוש הריבמ"ץ לרבנו יצחק ב"ר מלכי צדק  :כבר בירושלמי המצוטט אצל כמה מן הראשונים

למשנה )מופיע במשניות זרעים שבבבלי דפוס וונציה  , ירושלים תשל"ה, עמ' תיט(, פירוש הר"ש משאנץ...מסימפונט למשנה זרעים
 רפ"ג )דפוס ראשון( ובשו"ת הרשב"ש סימן שע"ה )דפוס ליוורנו תק"ב = נדפס מחדש בירושלים תשמ"ו(.  –ר"פ 



'למראה האהדה הכללית הרבה לא יכלו עוד אנשי המעמד העליון לעמוד בציפייה הממושכת ומיהרו לצאת ( 5

 מרומא מרחק רב, כדי להיות הראשונים שיקדמו את פניו' 

 [(572]מהד' אולמן, עמ'  68)מלחמת היהודים ז, 

 בדור'  'ירד לו מספינה לרומי ויצאו בני רומי לקראתו התחילו מקלסין אותו נקיטא( 6

 )באדר"נ נו"ב ז( 

 'כיון שהגיע לרומי יצאו בני רומי וקילסו אותו ניקיטא ברבריה' ( 7

  (ויקרא רבה יז ג ]מהדורת מרגליות עמ' תקא[)

'וכששמע שהוא לא רחוק מהעיר יצא עם הכוהנים והמון האזרחים וערך את קבלת הפנים בשוותו לה הוד ( 8

' )'היפוכו של דבר אירע'(:  γένετἐ γαντία τούτωνἐ ὰτולם: 'א שלא כפגישתם של שאר העמים'קדושה 

προσεκύνησεν τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀρχιερέα πρῶτος ἠσπάσατο  ]השתחוה לפני השם ]שעל הציץ'(

 והקדים בשלומו של הכהן הגדול'(. 

 (329)קדמוניות, יא, 

פרדדיאות על הדרכי' שלא לעלות מהו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות. שבשעה שהושיבו מלכי יון (9

לירושלם כדרך שהושיב ירבעם בן נבט, כל מי שהוא כשר וירא חטא באותו הדור מה היה עושה, הוא מביא 

ונוטל את הסל ואת הבכורים ומחפן כמין קציעות, ומניחן  3את הבכורים ועושין כמין סלים ומחפן בקציעות,

לה כשהגיע לאותו משמר, אמרו לו לאן אתה הולך, אמ' להם בסלים, ונוטל את הסל ואת העלי על כתיפו ועו

לעשות שתי קציעות הללו, שני כפין של דבילה במכתב הלז שבפניו, בעלי זה שעל כתפי, כיון שעבר מאותו 

משמר, מעטרן ומעלין לירושלים. מהו או' בני סלמאי הנטופתי שבשעה שהושיבו מלכי יון פרסדדיאות על 

ושלים, כדרך שהושיב ירבעם בן נבט, כל מי שהוא ירא חטא וכשר באותו הדור היה הדרכים שלא לעלות ליר

, ומניחן על כתיפו ועולה, כשהגיע לאותו משמר, אמרו לו לאן 4נוטל שני גזירי עצים ועושה אותן כמין סולם

רקן אתה הולך, ליטול שני גוזלות משובך הלז שבפני, בסולם זה שעל כתפי, כיון שעבר מאותו משמר, מפ

ומעלן לירושלים, לפי שמסרו עצמן על התורה ועל המצות, לפיכך נמצא להם שם טוב וזכר טוב בעולם, 

 ועליהם הוא אומ' זכר צדיק לברכה, ועל ירבעם בן נבט וחביריו הוא או' ושם רשעים ירקב. 

 5ח(-)תענית ג, ז

פרוזדואוון דאותיב ירבעם באורחא "בנוי דשלמא דמן בית לחם צדיקיא דשומהון טב הי כנטופא דבטילו ( 10

דלא יעלון בכוריא לירושל׳ והוון בנוי דשלמא מעטרין פירי בכוריא בצנייא ומובלין בצנעא לירושלם וצלחין 

 קיסיא ועבדין סולמיא ומסקין לירושלם לסדור בית מוקדה לקרבניא..". 

 (: 20)וכן בתרגום לרות ד  54תרגום הארמי לדברי הימים א ב )ה

11 )πραισίδιον ὶς καὸδὁ] ᾶρ[ρβο  ממערת האיגרות( 11)פפירוס ידין 

"כיצד הוא עושה, מביא שעורין ונותן מלמטה ודבר אחר על גביהן. חטין על גביהן ודבר אחר על גביהן. ( 12

זתים על גביהן ודבר אחר על גביהן. תמרים על גביהן ודבר אחר על גביהן. רמונים על גביהן ודבר אחר על 

 ' )תוספתא בכורים ב ח(. תאנים למעלה מכולןגביהן. 

 "הציב הדריינוס חל משמר קבוע שיעכב את כל היהודים מלהיכנס לירושלים'. ( 12

  (136 – 135שי, כניסת היהודים, עמ' -' עירע. תרגום: II ,31 ,5 – 6כרוניקון,  (Sulpicius Severus)סולפיקיוס סוורוס )

קי והוראות לאסור על כל האומה להתקרב אפילו לתחום שמסביב "הדריינוס פקד באמצעות צו חו( 13

 לירושלים וכך אפילו ממרחק לא יכלו לראות את ארץ אבותם' 

 (שי-תרגום: ע' עיראבסביוס, שךדכח שכ, )

"לא רציתם לתקן את הדרכים ואת הרחובות לעולים לבית הבחירה. הרי אתם מתקנים את הבורגנין ( 14

 העולים לכרכי המלכים".  ואת הבורגסין

  ( Oxford, Bodeianכ"י לפי ]מכילתא דר"י )מסכתא דבחדש פרשה א )

                                                             
ותן . כ"י וינה 'היה מביא את ביכוריו ונותנן לתוך הסל ומחפה א1114ליברמן, תוספתא כפשוטה, כרך ה', עמ'  ראועל שיבוש זה  3

 קציעות ונוטל את הסל ואת העלי'. 
 בירושלמי תענית הנוסח כפול 'ועושה אותן כמין שלבין ועושה אותן כמין סולם'.  4
 לפי כ"י אוקספורד; ירושלמי תענית ד ה סח ע"ב; בבלי תענית כח ע"א.  ,ט"ו באבסכוליון למגילת תענית, מקבילות:  5


