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57a  ( מלכא טור חריב ואתרנגולתא אתרנגולא )  58a ( אחד בנר פתילות שתי על ) 

 

  יב, ס תהלים :ְּבִצְבאֹוֵתינּו ֱא�ִהים ֵתֵצא ְו�א ְזַנְחָּתנּו ֱא�ִהים ַאָּתה ֲה�א .1

  ב, ב איכה: ְוָׂשֶריהָ  ַמְמָלָכה ִחֵּלל ָלָאֶרץ ִהִּגיעַ  ְיהּוָדה ַבת ִמְבְצֵרי ְּבֶעְבָרתוֹ  ָהַרס ַיֲעֹקב ְנאֹות ָּכל ֵאת ָחַמל ְו�א ֲאֹדָני ִּבַּלע .2

  יט, ג ירמיהו :ָתׁשּוִבי �א ּוֵמַאֲחַרי ִלי ִּתְקְרִאי ָאִבי ָוֹאַמר ּגֹוִים ִצְבאֹות ְצִבי ַנֲחַלת ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ָל� ְוֶאֶּתן ַּבָּבִנים ֲאִׁשיֵת� ֵאי� ָאַמְרִּתי ְוָאֹנִכי .3

ם ֶאת ִׂשְמחּו .4   י, סו ישעיהו :ָעֶליהָ  ַהִּמְתַאְּבִלים ָּכל ָמׂשֹוׂש ִאָּתּה ִׂשיׂשּו ֹאֲהֶביהָ  ָּכל ָבּה ְוִגילּו ְירּוָׁשַלִ

  ג, ב איכה: ָסִביב ָאְכָלה ֶלָהָבה ְּכֵאׁש ְּבַיֲעֹקב ַוִּיְבַער אֹוֵיב ִמְּפֵני ְיִמינוֹ  ָאחֹור ֵהִׁשיב ִיְׂשָרֵאל ֶקֶרן ֹּכל ַאף ָּבֳחִרי ָּגַדע .5

  ב, ד הושע :ָנָגעּו ְּבָדִמים ְוָדִמים ָּפָרצּו ְוָנֹאף ְוָגֹנב ְוָרֹצחַ  ְוַכֵחׁש ָא�ה .6

  ח, כד יחזקאל: ִהָּכסֹות ְלִבְלִּתי ָסַלע ְצִחיחַ  ַעל ָּדָמּה ֶאת ָנַתִּתי ָנָקם ִלְנֹקם ֵחָמה ְלַהֲעלֹות .7

  כב, כז בראשית :ֵעָׂשו ְיֵדי ְוַהָּיַדִים ַיֲעֹקב קֹול ַהֹּקל ַוֹּיאֶמר ַוְיֻמֵּׁשהּו ָאִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוִּיַּגׁש .8

  כא, ה איוב :ָיבֹוא ִּכי ִמֹּׁשד ִתיָרא ְו�א ֵּתָחֵבא ָלׁשֹון ְּבׁשֹוט .9

  א, קלז תהלים :ִצּיֹון ֶאת ְּבָזְכֵרנּו ָּבִכינּו ַּגם ָיַׁשְבנּו ָׁשם ָּבֶבל ַנֲהרֹות ַעל .10

ם יֹום ֵאת ֱאדֹום ִלְבֵני ה' ְזֹכר .11   ז, קלז תהלים :ָּבּה ַהְיסֹוד ַעד ָערּו ָערּו ָהֹאְמִרים ְירּוָׁשָלִ

  כג, סח תהלים :ָים ִמְּמֻצלֹות ָאִׁשיב ָאִׁשיב ִמָּבָׁשן ֲאֹדָני ָאַמר .12

  כג, מד תהלים :ִטְבָחה ְּכֹצאן ֶנְחַׁשְבנּו ַהּיֹום ָכל ֹהַרְגנּו ָעֶלי� ִּכי .13

  ב, כ שמות :ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְל� ִיְהֶיה �א ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי� ֲאֶׁשר ֱא�ֶהי� ה' ָאֹנִכי .14

  יט, כב שמות :ְלַבּדוֹ  ה'לַ  ִּבְלִּתי ָיֳחָרם ָלֱא�ִהים ֹזֵבחַ  .15

  יד, לד שמות :הּוא ַקָּנא ֵאל ְׁשמוֹ  ַקָּנא ה' ִּכי ַאֵחר ְלֵאל ִתְׁשַּתֲחֶוה �א ִּכי .16

  ד, ו דברים :ֶאָחד ה' ֱא�ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע .17

  לט, ד דברים :עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ָהֱא�ִהים הּוא ה' ִּכי ְלָבֶב� ֶאל ַוֲהֵׁשֹבתָ  ַהּיֹום ְוָיַדְעּתָ  .18

 יז, כו דברים :ְּבֹקלוֹ  ְוִלְׁשֹמעַ  ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ֻחָּקיו ְוִלְׁשֹמר ִּבְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת ֵלא�ִהים ְל� ִלְהיֹות ַהּיֹום ֶהֱאַמְרּתָ  ה' ֶאת .19

  יח, כו דברים : ִמְצֹוָתיו ָּכל ְוִלְׁשֹמר ָל� ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ְסֻגָּלה ְלַעם לוֹ  ִלְהיֹות ַהּיֹום ֶהֱאִמיְר� ה'וַ  .20

  ט, קיג תהלים :ָיּה ַהְללּו ְׂשֵמָחה ַהָּבִנים ֵאם ַהַּבִית ֲעֶקֶרת מֹוִׁשיִבי .21

  יד, יט במדבר :ָיִמים ִׁשְבַעת ִיְטָמא ָּבֹאֶהל ֲאֶׁשר ְוָכל ָהֹאֶהל ֶאל ַהָּבא ָּכל ְּבֹאֶהל ָימּות ִּכי ָאָדם ַהּתֹוָרה ֹזאת .22

  ח, קלז תהלים :ָלנּו ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵל� ֶאת ָל� ֶׁשְיַׁשֶּלם ַאְׁשֵרי ַהְּׁשדּוָדה ָּבֶבל ַּבת .23

  ב, ד איכה: יֹוֵצר ְיֵדי ַמֲעֵׂשה ֶחֶרׂש ְלִנְבֵלי ֶנְחְׁשבּו ֵאיָכה ַּבָּפז ַהְמֻסָּלִאים ַהְיָקִרים ִצּיֹון ְּבֵני .24

  סא, כח דברים :ִהָּׁשְמָד� ַעד ָעֶלי� ה' ַיְעֵלם ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ְּבֵסֶפר ָכתּוב �א ֲאֶׁשר ַמָּכה ְוָכל ֳחִלי ָּכל ַּגם .25

  נא, ג איכה: ִעיִרי ְּבנֹות ִמֹּכל ְלַנְפִׁשי עֹוְלָלה ֵעיִני .26

  כד, מב ישעיהו :ְּבתֹוָרתוֹ  ָׁשְמעּו ְו�א ָהלֹו� ִבְדָרָכיו ָאבּו ְו�א לוֹ  ָחָטאנּו זּו ה' ֲהלֹוא ְלֹבְזִזים ְוִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִלְמִׁשָּסה ָנַתן ִמי .27

  טז, א איכה: אֹוֵיב ָגַבר ִּכי ׁשֹוֵמִמים ָבַני ָהיּו ַנְפִׁשי ֵמִׁשיב ְמַנֵחם ִמֶּמִּני ָרַחק ִּכי ַּמִים ֹיְרָדה ֵעיִני ֵעיִני בֹוִכָּיה ֲאִני ֵאֶּלה ַעל .28

  כו, ו ירמיהו :ָעֵלינּו ַהֹּׁשֵדד ָיֹבא ִפְתֹאם ִּכי ַּתְמרּוִרים ִמְסַּפד ָל� ֲעִׂשי ָיִחיד ֵאֶבל ָבֵאֶפר ְוִהְתַּפְּלִׁשי ָׂשק ִחְגִרי ַעִּמי ַּבת .29

  ב, ב מיכה: ְוַנֲחָלתוֹ  ְוִאיׁש ּוֵביתוֹ  ֶּגֶבר ְוָעְׁשקּו ְוָנָׂשאּו ּוָבִּתים ְוָגָזלּו ָׂשדֹות ְוָחְמדּו .30

 

I  Continuation of אגדות relating to the destruction of ירושלים and ביתר 

a the “rooster and the hen” and the destruction of טור מלכא 

i more details on the destruction of הר המלך (vv. 1-3) 

ii stories of captivity and “framing” a wife to deprive her of her כתובה (v. 4)  

b the “peg of a chariot” and the destruction of ביתר (v. 5)  

i story of the blood of  הכהן –זכריה הנביא  (vv. 6-7)  

ii further stories of destruction and עשו’s role (vv. 8-13) 

1 further expansion on v. 13 – story of woman and her 7 martyred sons (vv. 13-21) 

2 further stories of destruction (vv. 22-23) 

iii interpretration of v. 24 and stories of captives (vv. 24-29) 

1 tragic story as interpretation of v. 30 

 


