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Rabbi Breitowitz: Yom Yerushalayim

Mishnah Taanit 4:8
(8) R. Simeon ben Gamaliel said, "Never
were more joyous festivals in Israel than the
fifteenth of Av and Yom Kippur, for on them
the maidens of Jerusalem used to go out
dressed in white garments—borrowed ones,
in order not to cause shame to those who had
them not of their own;—these clothes were
also to be previously immersed, and thus they
went out and danced in the vineyards, saying,
Young men, look and observe well whom you
are about to choose [as a spouse]; regard not
beauty [alone], but rather look to a virtuous
family, for 'Gracefulness is deceitful, and
beauty is a vain thing, but the woman that
feareth the Lord, she is worthy of praise'
(Prov. 31:3); and it is also said (Prov. 31:31),
'Give her of the fruit of her hands, and let her
own works praise her in the gates.' And thus
is it said [in allusion to this custom], 'Go out,
maidens of Jerusalem, and look on King
Solomon, and on the crown wherewith his
mother has encircled [his head] on the day of
his espousals, and on the day of the gladness
of his heart' (Song of Songs 3:11); 'the day of
his espousals,' alludes to the day of the gift of
the law, and 'the day of the gladness of his
heart,' was that when the building of the
Temple was completed." May it soon be
rebuilt in our days. Amen!

Deuteronomy 12:5
(5) but look only to the site that
the LORD your God will
choose amidst all your tribes as
His habitation, to establish His
name there. There you are to
go,

ח׳:משנה תענית ד׳
(ח) אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו
 כחמשה עשר.ימים טובים לישראל
 שבהן בנות. וכיום הכפורים.באב
.ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין
 כל הכלים.שלא לבייש את מי שאין לו
 ובנות ירושלים יוצאות.טעונין טבילה
. ומה היו אומרות.וחולות בכרמים
בחור שא נא עיניך וראה מה אתה
 אל תתן עיניך בנוי תן עיניך.בורר לך
 ל) שקר החן,במשפחה (משלי לא
 אשה יראת ה' היא.והבל היופי
 ואומר תנו לה מפרי ידיה.תתהלל
 וכן הוא.ויהללוה בשערים מעשיה
 יא) צאינה,אומר (שיר השירים ג
וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה
שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום
. ביום חתונתו זו מתן תורה.שמחת לבו
 זה בנין בית.וביום שמחת לבו
: שיבנה במהרה בימינו אמן.המקדש

ה׳:דברים י״ב
(ה) ִּ֠כי ִֽאם־אֶ ל־המָּ ֞קֹום אֲשֶ ר־יבְ ַ֨חר יְ הוָּ ָ֤ה
ת־ש ֖מֹו
ְ ֶאֱלִֽ הֵ יכֶם֙ מכָּל־שבְ טֵ י ֶֶ֔כם ל ָּׂ֥שּום א
ּובׂ֥אתָּ ָּ ִֽשמָּ ה׃
ָּ ָּ ָׁ֑שם לְ שכְ נׂ֥ ֹו ת ְד ְר ֖שּו
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Genesis 22:14
(14) And Abraham named that
site Adonai-yireh, whence the
present saying, “On the mount
of the LORD there is vision.”

Genesis 24:63
(63) And Isaac went out
walking in the field toward
evening and, looking up, he
saw camels approaching.

Genesis 28:17
(17) Shaken, he said, “How
awesome is this place! This is
none other than the abode of
God, and that is the gateway to
heaven.”

19 As in water, face answers to
face, so is the heart of a man to a
man.

י״ד:בראשית כ״ב
(יד) ויקְ ָּ ָ֧רא אבְ ָּר ָּהָ֛ם ֵ ִֽשם־המָּ ׂ֥קֹום ה ֖הּוא
יְ הוָּ ָ֣ה ׀ י ְר ֶ ָׁ֑אה אֲ שֶ ר֙ יֵאָּ ֵ ָ֣מר היֶ֔ ֹום בְ הׂ֥ר
יְ הוָּ ֖ה י ֵָּר ֶ ִֽאה׃

ס״ג:בראשית כ״ד
(סג) וי ֵ ֵׂ֥צא יצְ ָּחָ֛ק ל ָּׂ֥שּוח בשָּ ֶ ֖דה לפְ נָ֣ ֹות
עָּ ֶָׁ֑רב וי ָּ ָ֤שא עֵ ינָּיו֙ ו ֶ֔י ְרא וְ הנֵ ׂ֥ה גְ מ ֖לים
בָּ ִֽאים׃

י״ז:בראשית כ״ח
ה־נֹורא המָּ ָ֣קֹום הזֶ ָׁ֑ה
֖ ָּ
ֹּאמר מ
ֶ֔ (יז) וי ָּירא֙ וי
ם־בית אלקים וְ זֶ ֖ה ׂ֥שער
ָ֣ ֵ ֵ ָ֣אין ֶֶ֗זה ִּ֚כי א
השָּ ָּ ִֽמים׃

:19 משלי כז
"כמים ה ָּפנים ל ָּפנים כֵן לֵב הָּ אָּ דָּ ם
"לָּאָּ דָּ ם
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תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד א
All that mourn over
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה
Yerushalayim will eventually
בשמחתה"
merit and see her joy.
דברים רבה ב׳:ח׳
(ח) ה' אלקים אתָּ ה החתָּ  ,אָּ מר לְ ָּפנָּיו רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם לָּמָּ ה אֵ יני נכְ נס לָּאָּ ֶרץ ,מפְ נֵי
שֶ אָּ מ ְרתי (במדבר כ ,י) :ש ְמעּו נָּא המֹּ רים ,אתָּ ה הּוא שֶ אָּ מ ְרתָּ ְתחלָּה (במדבר יז ,כה):
לְ מ ְשמֶ ֶרת לְ אֹות לבְ נֵי מֶ רי .דָּ בָּ ר אחֵ ר ,אתָּ ה החתָּ  ,אָּ מר רבי ְראּובֵ ן אָּ מר משֶ ה לפְ נֵי
הקָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא ,לָּמָּ ה א ְת עֹושֶ ה לי כְָּך ,אתָּ ה ה ְתחלְ תָּ לָּבֹוא אֶ צְ לי ,מנין ,שֶ ֶנ ֱאמר
(שמות ג ,ב) :וי ֵָּרא מלְ אְך ה' אֵ לָּיו בְ לבת אֵ ש מתֹוְך ה ְסנֶה ,אָּ מר לֹו משֶ גדלְ תָּ אֹותי אתָּ ה
מֹורידֵ ני מגְ ֻדלָּתי ,אָּ מר לֹו הקָּ דֹוש בָּ רּוְך הּוא וה ֲֵרי נ ְשבעְ תי ,אָּ מר לְ ָּפנָּיו רבֹונֹו שֶ ל עֹולָּם
אתָּ ה החתָּ  ,כְ שֶ בק ְשתָּ ל ֹּא חללְ תָּ ה ְשבּועָּה ,ל ֹּא נ ְשבעְ תָּ שֶ אתָּ ה ְמכלֶה אֶ ת בָּ נֶיָך בָּ ֵעגֶל
וְ חָּ ז ְרתָּ בְ ָך ,שֶ ֶנ ֱאמר (שמות לב ,יד) :וינָּחֶ ם ה' .דָּ בָּ ר אחֵ ר ,אָּ מר רבי לֵוי אָּ מר לְ ָּפנָּיו רבֹונֹו
שֶ ל עֹולָּם עצְ מֹותָּ יו שֶ ל יֹוסֵ ף נכְ נְ סּו לָּאָּ ֶרץ ,ו ֲאני אֵ יני נכְ נס לָּאָּ ֶרץ .אָּ מר לֹו הקָּ דֹוש בָּ רּוְך
הּוא מי שֶ הֹודָּ ה בְ א ְרצֹו נקְ בר בְ א ְרצֹו ּומי שֶ ל ֹּא הֹודָּ ה בְ א ְרצֹו אֵ ינֹו נקְ בר בְ א ְרצֹו ,יֹוסֵ ף
הֹודָּ ה בְ א ְרצֹו ,מנין ,גְ ב ְרתֹו אֹומֶ ֶרת (בראשית לט ,יד)ְ :ראּו הֵ ביא לָּנּו איש עבְ רי וגו' וְ ל ֹּא
כָּפר ,אֶ לָּא (בראשית מ ,טו) :גֻנֹּ ב גֻנבְ תי מֵ אֶ ֶרץ הָּ עבְ רים ,נקְ בר בְ א ְרצֹו ,מנין ,שֶ ֶנ ֱאמר
(יהושע כד ,לב) :וְ אֶ ת עצְ מֹות יֹוסֵ ף ֲאשֶ ר הֶ עֱלּו בְ נֵי י ְש ָּראֵ ל ממצְ רים קָּ בְ רּו ב ְשכֶם ,א ְת
אֹומרֹות (שמות ב ,יט):
שֶ ל ֹּא הֹודֵ יתָּ בְ א ְרצְ ָך אֵ ין אתָּ ה נקְ בר בְ א ְרצֶ ָך ,כֵיצד בְ נֹות י ְתרֹו ְ
איש מצְ רי הצילָּנּו מיד הָּ רֹּ עים ,וְ הּוא שֹומֵ ע וְ שֹותֵ ק ,לְ פיכְָּך ל ֹּא נקְ בר ְבא ְרצֹו.
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