
 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    הההה    דדדד    תעניתתעניתתעניתתענית    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
  

 משו�, בעיר אבוא ולא קדוש בקרב� )א"י הושע( דכתיב מאי: יצחק לרבי נחמ� רב ליה ואמר
    לאלאלאלא הוא ברו� הקדוש אמר: יוחנ� רבי אמר הכי, ליה אמר ?בעיר אבוא לא קדוש דבקרב�

, אי� ?למעלה י�ירושל איכא ומי .מטה של לירושלי� שאבוא עד מעלהמעלהמעלהמעלה    שלשלשלשל    בירושלי�בירושלי�בירושלי�בירושלי�    אבואאבואאבואאבוא
  .יחדויחדויחדויחדו    להלהלהלה    שחברהשחברהשחברהשחברה    כעירכעירכעירכעיר    הבנויההבנויההבנויההבנויה    ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי� )ב"קכ תהלי�( דכתיב

 

      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    הההה    דדדד    תעניתתעניתתעניתתענית    מסכתמסכתמסכתמסכת    יייי""""רשרשרשרש �
  

� כעיר בנויה תהא שלמטה ירושלי�    יחדיויחדיויחדיויחדיו    להלהלהלה    שחוברהשחוברהשחוברהשחוברה    כעירכעירכעירכעיר    הבנויההבנויההבנויההבנויה    ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי
, אחריתי ירושלי� דאיכא מכלל, ודוגמתה חבירתה, בה כיוצא שהיא, לה שחוברה

  ?למעלה לא א� והיכ�
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 שהוכיחו מבוארת כוונת�, ממש בעיר ל"ר בעיר' פי בעירבעירבעירבעיר    אבואאבואאבואאבוא    ולאולאולאולא ה"ד 'בתוס
' התוס שרצו ולפי, ירושלי� דהיינו כפשוטו בעיר מפרשי� שהיו' הגמ מקושית

' פי לא' דהגמ הקדימו לכ�' הגמ קושית ומיושב, שנאה לשו� הכתוב דפשט להביא
  :אהבה רצו' בס הקשה מה ידעתי לאו, שנאה לשו� עיר

 
 

Talmud Bavli, traité Taanit, page 5A 
 
Rav Nahman demanda à Rabbi Isaac : que signifie « Je suis le Saint au milieu de toi ; Je ne 
viendrai pas dans la ville » (Osée, 11 ; 9) ? Faut-il comprendre : parce que le Saint est au 
milieu de toi, je ne viendrai pas dans la ville ?! Rabbi Isaac lui répondit: selon Rabbi 
Yohanan, le Saint béni soit-Il a voulu dire : Je ne viendrai dans la Jérusalem céleste, que 
lorsque Je rentrerai dans la Jérusalem terrestre. Et y a-t-il une Jérusalem céleste ? Oui 
puisqu’il est écrit « Jérusalem qui est bâtie comme une ville liée avec elle » (Psaumes, 
122; 3). 

 
 

� Commentaire de Rachi 
 

Jérusalem qui est bâtie comme une ville liée avec elle : La Jérusalem d’en bas 
est construite comme une ville qui est liée à une autre. Donc il y a bien une autre 
Jérusalem; et où serait-elle si ce n’est dans le ciel? 

 
 

� Commentaire su Sfat Emet 
 

Le Tossfot « Je ne viendrai dans la Jérusalem céleste… » explique qu’on parle de 
la ville elle-même, c'est-à-dire qu’ils sont venus expliquer le mot « baïr » selon son 
sens simple, la ville, et non selon le sens du verset, qui est la destruction. En effet si 
le Talmud avait compris le mot « baïr » dans ce dernier sens, la question ne se serait 
même pas posée. C’est la raison de l’intervention de Tossfot. 

 


