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תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד ב
 מַ ע ֲֶׂשה,ָאמ ֵרי לָּה בְ מָ ְתנִיתָ א ַתנָא
ְ ְ ו,יתימָ א ַרבִ י אַ ִמי
ֵ  וְ ִא, ָאמַ ר ְשמּואֵ ל,יְהּודה
ָ
ָאמַ ר ַרב
,ָאמרּו
ְ , ִה ְרגִ ישּו בְ עַ ְצמָ ן לְ מָ ה הֵ ן ִמ ְתבַ ְק ִשים,ַארבַּ ע מֵ אוֹת יְ ל ִָדים וִ ילָדוֹת ֶׁשנִ ְשבּו לְ ָקלוֹן
ְ ְב
' "ָאמַ ר ה, ָאנּו בָ ִאין לְ חַ יֵי הָ ע ֹולָם הַ בָ א? ָד ַרש לָהֶׂ ן הַ גָדוֹל ֶׂשבָ הֶׂ ם,ִאם ָאנּו טוֹבְ עִ ים בַ יָם
,""מ ְמצֻלוֹת יָם
ִ . ִמבֵ ין ִשנֵי אֲ ָריה אָ ִשיב,""מבָ ָשן אָ ִשיב
ִ ."  אָ ִשיב ִמ ְמצֻלוֹת יָם,ִמבָ ָשן אָ ִשיב
 נ ְָשאּו יְ ל ִָדים ַקל. ָק ְפצּו ֻכלָן וְ נ ְָפלּו לְ תוְֹך הַּ יָ ם, כֵיוָ ן ֶׂש ָש ְמעּו ְילָדוֹת כָ ְך.אֵ ּלּו ֶׂשּטוֹבְ עִ ין בַ יָם
 עַ ל ַאחַ ת כַמָ ה-  ֶׂשאֵ ין ַד ְרכֵנּו לְ כָ ְך, ָאנּו. כְָך-  מָ ה הַ ּלָלּו ֶׂש ַד ְרכָן לְ כָ ְך,ָאמרּו
ְ ְ ו,וָ חֹמֶׂ ר בְ עַ ְצמָ ן
, (שם מד) "כִ י עָ לֶׂיָך ה ַֹרגְ נּוָ כל הַ יוֹם, וַ ֲעלֵיהֶׂ ם הַ כָ תּוב אוֹמֵ ר. ַאף הֵ ם ָקפְ צּו לְ תוְֹך הַ יָם.וְ כַ מָ ה
."נ ְֶׂח ַשבְ נּו כְ צֹאן ִטבְ חָ ה
Rav Yehudah said in the name of Shmuel, or it may be R. Ammi, or as
some say it was taught in a Baraitha; On one occasion four hundred
boys and girls were carried off for immoral purposes. They
understood for what purpose they were wanted and said to
themselves, If we drown ourselves in the sea we will we have a share
the world to come? The eldest among them expounded the verse, The
Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring again from the
depths of the sea. ‘ I will bring again from Bashan,’ from between the
lions’ teeth. ‘ I will bring again from the depths of the sea,’ refers to
those who drown themselves in the sea. When the girls heard this
they all leapt into the sea. The boys then made the following
argument for themselves, saying, If these for whom this is a natural
act – so (killed themselves) , we for whom it is unnatural act should
certainly kill ourselves? They also leaped into the sea. Of them the
text says, for Your sake we are killed all the day long, we are counted
as sheep for the slaughter. (Talmud Bavli Gitten 57b)
.זְ כֺר אֲ ֶׂשר עָ ָשה צָ ר בְ פִ נִים
Remember what the enemy (Titus) did inside
.ָשלַף חַּ ְרבוֹ ּובָ א לִ ְפנַּי וְ לִ ְפנִ ים
He drew his sword and went inside the holy of holies
.נַחֲ לָתֵ נּו בִ עֵ ת כְ ִטמֵ א לֶׂחֶׂ ם הַ פָ נִים
He kicked aside our heritage when he defiled the showbread
:וְ גִ ֵדר פָ רֺכֶׂ ת בַ ֲעלַת ְש ֵתי פָ נִים
And he pierced the curtain which was double sided.

.יְ תו ִֹמים גִ עֵ ל בְ מָ גֵן ְמאָ ָדם
He caused disgust to orphans with his blood soaked shield
.וַ יְ מַ ֵדד ָקו כְ מַ ְראֶׂ ה אֲ ַד ְמ ָדם
And he drew (measured) a line the color of blood
.מֵ ימֵ ינּו ָדלַח וְ ִה ְשכִ יר ִחצָ יו ִמ ָדם
Our water was sullied as his arrows were full of blood
:כְ יָצָ א ִמן הַ בַ יִ ת וְ חַ ְרב ֹו ְמלֵָאה ָדם
When he left the house (Temple) his sword was full of blood

 ִמ ְצ ַריִם וְ כָ ל לְ אֺם אֲ ֶׂשר בָ ם עָ בַ ר. וְ נָטָ ה אֶׂ ל אֵ ל יָד ֹו לְ מּול ֹו לְ גַבֵ ר.עַ ל הֲ גוֹת ֹו הַ ּווֹת גָבֶׂ ר
: וַ אֲ נִי ) נ"א אֲ נִי) בְ תוְֹך ִאּוּוי ֹו ָארּוץ אֵ לָיו בְ צַ ּוָ אר.))נ"א ִאם בָ ם גָבַ ר
.חּוריו ָאכְ לָה אֵ ש
ָ ַאֲ בוֹתֵ ינּו זָ ָרה כְ ִהכְ נִיסּו ב
Our forefathers brought in a strange fire they were swallowed by fire
.זונָה )נ"א ז ֹונָה צוֹעָ ה) ִהכְ נִיס וְ ֹלא נִכְ וָ ה בָ אֵ ש
ֺ וְ זֶׂ ה צֺעָ ה
And this one strolled in with a harlot and was not burned by fire
: וְ עַ ל מֶׂ ה בְ בֵ ית אֵ ש ִממָ רוֹם ָשלַח אֵ ש.עֲבָ ִדים ִחתּו בְ תוֹכ ֹו לַבַ ת אֵ ש
.בְ נַפְ ֵשנּו טָ בַ עְ נּו כְ הוֹצִ יא כְ לֵי ָש ֵרת
By our souls we drowned when the holy vessels were removed
.)וְ ָשמָ ם בָ אֳ נִי ַשיִ ט בָ ם לְ ִה ָש ֵרת )נ"א לְ הַ ְש ֵרת
They were placed on a ship there to be used
.עו ֵֹרנּו נָמַ ק כְ ִה ְשכִ ים ְמ ָש ֵרת
Our skin crawled when the server (Kohen) awoke

לשה כְ לֵי ָש ֵרת:
ּוש ָ
וְ ֹלא מָ צָ א ִת ְשעִ ים ְ
And did not find the 93 (holy)Temple utensils
נ ִָשים כְ ָשרּו כִ י בָ א עָ ִריץ .בְ ַק ְר ַקע הַ בַ יִת נְעָ לָיו הֶׂ חֱ ִריץָ .ש ִרים לֻפָ תּו כְ בוֹא )נ"א בְ בוֹא) פָ ִריץ.
בְ בֵ ית קֺ ֶׂדש הַ קֳ ָד ִשים צַּ חֲ נָתוֹ ִה ְש ִריץ:
)And the holy of holies he sprayed with his filth (semen
יקים .זְ ֵקנִים נִבְ עָ תּו
חּורים ִמבַ חּוץ צָ גּו ְמחֻ זָ ִקים .וְ תָ רּו כִ י יֻזַ ק בְ ִש ִשים ִרבוֹא מַ זִ ִ
] בַ ִ
כְ ִה ְרשּוהּו ִמ ְשחָ ִקים )נ"א מֵ חֲ זָ ִקים) .עֲשוֹת ְרצוֹנ ֹו וְ הּוא ָאסּור בָ זִ ִקים:
ַאדמוֹן .וַ יְ סַ בֵ ב חוֺמָ ה וַ יְעַ ּוֵ ת הָ מוֹן .נָפְ לָה עֶׂ בְ ָרה עַ ל נִינֵי פִ צֵ ל לַח וְ לּוז
ָשבַ ת סוֹטֵ ן וַ יָבֺא ְ
ַארמוֹן:
וְ עַ ְרמוֹן .עַ ד כִ י נ ֻּטַ ש ִמדוֹק ְ
אשי טַ פְ ְס ָריו לְ הַ חֲ ִריבוֹ .עַ ל צַ ד מַ ע ֲָרבִ י לְ זֵ כֶׂ ר
ַארבָ עָ ה ָר ֵ
עַ ל פֶׂ תַ ח הַ ר הַ בַ יִ ת הֵ חֵ ל ָלבֹא .בְ יַד ְ
כָתלֵנּו וְ ֹלא ָרב ִריב ֹו]:
ִה ְש ִריד בוֹ .וְ צָ ג ַאחַ ר ְ
אַ ָתה ָקצַ פְ ָת וְ ִה ְר ֵשיתָ לְ פַ נוֹת.
You were angry and allowed an expulsion
יְ ל ִָדים אֲ ֶׁשר אֵ ין בָ הֶׁ ם כָ ל מאּום ִמ ָשם לְ הַּ ְפנוֹת.

Children without any blemish from there were expelled
לָמָ ה ָרגְ שּו גוֹיִ ם וְ ֹלא ַשעְ ָת אֶׂ ל הַ ִמנְחָ ה פְ נוֹת.
Why do the nations storm in, and you paid no attention to the mincha offering
וְ ִשּלְ חּום לְ אֶׂ ֶׂרץ כּוש )נ"אבְ אֶׂ ֶׂרץ עּוץ) בְ ָשֹלש ְספִ ינוֹת:
They were sent to the land of Kush (or Utz1) in three ships
הֲ ִשיבֵ נּו ִשּוְ עּו כְ בָ אּו בְ נִ בְ כֵי יָם.
“bring us back” they pleaded, as they entered the depth of the sea

1

Utz is mention in Megilat Eicha 4:21, as well as Iyov (Job) 1:1, the book which deal with suffering of the
righteous.

.וְ ִש ְתפּו עַ ְצמָ ם יַחַ ד לִ נְ ּפוֹל בַּ יָ ם
And they joined (conspired) to throw themselves into the sea
.ִשיר וְ ִת ְשבָ חוֹת שו ְֹררּו כְ עַ ל יָם
Song and praise they sang like upon the sea
:כִ י עָ לֶׁיָך הו ַֹּרגְ נּו בִ ְמצּולוֹת יָם
For your sake we were killed in the depths of the sea
.כִ י ְתהוֹמוֹת בָ אּו עַ ד נַפְ ָשן
For the water came and took their lives
.ַאתנּו וְ ֹלא ְשכַחֲ נּוָך ִחּלּו לְ מַ מָ ָשן
ְ ָכָ ל זֺאת ב
“All of this happened to us and You we did not forget” – they began to murmur
.ִת ְקוָתָ ם נ ְָתנּו לְ מֵ ִשיב ִמבָ ָשן
There hopes were given to return from the Bashan
:ישן
ָ עּורה לָמָ ה ִת
ָ ּובַ ת קוֹל נ ְִש ְמעָ ה
And a voice rang out from heaven “awaken why do you sleep”
משנה מסכת תמיד פרק ג משנה ד
נכנסו ללשכת הכלים והוציאו משם תשעים ושלשה כלי כסף וכלי זהב
See Judith Tydor Baumel and Jacob J. Schacter, "The 93 Beth Jacob Girls of Cracow: History or
Typology?," in Reverence, Righteousness, and Rahamanut: Essays in Memory of Rabbi Dr. Leo Jung,
New York: Jason Aronson, 1992, pp. 93-130). I was first introduced to this topic by Professor Baumel
The article can be accessed here

