מַ זְ כִּ ִּירין י ְִּציַאת ִּמ ְצ ַריִּם בַ לֵּילוֹתָ .אמַ ר ַרבִּ י
אֶ לְ עָ זָר בֶ ן עֲ ז ְַריָה ,הֲ ֵּרי אֲ נִּי כְ בֶ ן ִּשבְ ִּעים
יתי ֶש ֵּתָאמֵּ ר י ְִּציַאת ִּמ ְצ ַריִּם
ָש ָנ ה ,וְ ֹלא זָכִּ ִּ
בַ לֵּילוֹת ,עַ ד ֶש ְד ָר ָשּה בֶ ן זוֹמָ אֶ ,שנֶאֱמַ ר
אתָך
(דברים טז) לְ מַ עַ ן ִּתזְ כֹר אֶ ת יוֹם צֵּ ְ
מֵּ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַר ִּים כֹל יְמֵּ י ַחיֶיָך .יְמֵּ י ַחיֶיָך,
הַ י ִָּמים .כֹל יְמֵּ י חַ יֶיָך ,הַ לֵּילוֹת .וַחֲ ָכ ִּמים
או ְֹמ ִּרים ,יְמֵּ י חַ יֶיָך ,הָ ע ֹולָם הַ זֶה .כֹל יְמֵּ י
חַ יֶיָך ,לְ הָ בִּ יא לִּ ימוֹת הַ מָ ִּשיחַ :

הָ יָה קו ֵֹּרא בַ תו ָֹרה ,וְ ִּהגִּ יעַ זְמַ ן הַ ִּמ ְק ָרא,
ִּאם כִּ וֵּן לִּ בוֹ ,יָצָ א .וְ ִּאם לָאוֹ ,לא יָצָ א.
בַ פְ ָר ִּקים שוֹאֵּ ל ִּמפְ נֵּי הַ כָבוֹד ומֵּ ִּשיב,
ובָ אֶ ְמצַ ע שוֹאֵּ ל ִּמ ְפנֵּי הַ י ְִּרָאה ומֵּ ִּשיב,
ִּדבְ ֵּרי ַרבִּ י מֵּ ִּאירַ .רבִּ י יְהודָ ה אוֹמֵּ ר,
בָ אֶ ְמצַ ע שוֹאֵּ ל ִּמ ְפנֵּי הַ י ְִּרָאה ,ומֵּ ִּשיב
ִּמפְ נֵּי הַ כָבוֹד ,בַ פְ ָר ִּקים שוֹאֵּ ל ִּמפְ נֵּי
הַ כָבוֹד ,ומֵּ ִּשיב ָשלוֹם לְ כָל ָאדָ ם:
אֵּ לו הֵּ ן בֵּ ין הַ פְ ָר ִּקים ,בֵּ ין בְ ָרכָה
ִּראש ֹונָה לִּ ְשנִּ יָה ,בֵּ ין ְשנִּ יָה לִּ ְשמַ ע,
ובֵּ ין ְשמַ ע לִּ וְ הָ יָה ִּאם ָשמֹ עַ  ,בֵּ ין וְ הָ יָה
ִּאם ָשמֹ עַ לְ וַ יֹאמֶ ר ,בֵּ ין וַ יֹאמֶ ר לֶאֱמֶ ת
וְ י ִַּציבַ .רבִּ י יְהודָ ה אוֹמֵּ ר ,בֵּ ין וַ יֹאמֶ ר
לֶאֱ מֶ ת וְ י ִַּציב ֹלא י ְַפ ִּסיקָ .אמַ ר ַר ִּבי
יְהוֹשֻׁ עַ בֶ ן ָק ְרחָ ה ,לָמָ ה ָק ְדמָ ה ְשמַ ע

לִּ וְ הָ יָה ִּאם ָשמֹ עַ  ,אֶ לָא כְ דֵּ י ֶשי ְַקבֵּ ל
עָ לָיו עֹל מַ לְ כות ָשמַ יִּם ְת ִּחלָה ,וְ ַאחַ ר
כְָך י ְַקבֵּ ל עָ לָיו עֹל ִּמ ְצוֹת .וְ הָ יָה ִּאם
ָשמֹ עַ לְ וַ יֹאמֶ רֶ ,שוְ הָ ָיה ִּאם ָשמֹ עַ נוֹהֵּ ג
בַ יוֹם ובַ ַל ְילָה ,וַ יֹאמֶ ר אֵּ ינ ֹו נוֹהֵּ ג אֶ לָא
בַ יוֹם:

נִּסים לְ י ְִּׂש ָראֵּ ל ,אוֹמֵּ ר
הָ רוֹאֶ ה מָ קוֹם ֶשנַעֲ ׂשו ב ֹו ִּ
בָ רוְך ֶשעָ ָׂשה נִּ ִּסים לַאֲ בו ֵֹּתינו בַ מָ קוֹם הַ זֶה.
מָ קוֹם ֶשנֶעֶ ְק ָרה ִּממֶ נו עֲ בוֹדָ ה ז ָָרה ,אוֹמֵּ ר בָ רוְך
ַארצֵּ נו:
ֶשעָ ַקר עֲ בוֹדָ ה ז ָָרה מֵּ ְ
יקין ,וְ עַ ל הַ זְ וָ עוֹת ,וְ עַ ל הַ בְ ָר ִּקים ,וְ עַ ל
עַ ל הַ זִּ ִּ
הָ ְרעָ ִּמים ,וְ עַ ל הָ רוחוֹת ,אוֹמֵּ ר בָ רוְך ֶשכֹח ֹו
וגְבורת ֹו מָ ֵּלא ע ֹולָם .עַ ל הֶ הָ ִּרים ,וְ עַ ל הַ גְבָ עוֹת,
ָ
וְ עַ ל הַ י ִַּמים ,וְ עַ ל הַ נְ הָ רוֹת ,וְ עַ ל הַ ִּמ ְדבָ רוֹת,
אשיתַ .רבִּ י יְהודָ ה
אוֹמֵּ ר בָ רוְך עו ֵֹּׂשה מַ עֲ ֵּׂשה בְ ֵּר ִּ
אוֹמֵּ ר ,הָ רוֹאֶ ה אֶ ת הַ יָם הַ גָדוֹל אוֹמֵּ ר בָ רוְך
ֶשעָ ָׂשה אֶ ת הַ יָם הַ גָדוֹל ,בִּ זְמַ ן ֶשרוֹאֶ ה אוֹת ֹו
לִּ פְ ָר ִּקים .עַ ל הַ גְ ָש ִּמים וְ עַ ל הַ בְ ׂשוֹרוֹת הַ ּטוֹבוֹת
אוֹמֵּ ר בָ רוְך הַ ּטוֹב וְ הַ מֵּ ִּטיב ,וְ עַ ל ְשמועוֹת ָרעוֹת
אוֹמֵּ ר בָ רוְך דַ יַן הָ אֱמֶ ת:
בָ נָה בַ יִּת חָ דָ ש ,וְ ָקנָה כֵּלִּ ים חֲ דָ ִּשים ,אוֹמֵּ ר
בָ רוְך ֶשהֶ חֱ יָנוְ .מבָ ֵּרְך עַ ל הָ ָרעָ ה מֵּ עֵּ ין הַ ּטוֹבָ ה,
וְ עַ ל הַ ּטוֹבָ ה מֵּ עֵּ ין הָ ָרעָ ה .הַ צוֹעֵּ ק לְ ֶשעָ בַ ר ,הֲ ֵּרי
ז ֹו ְתפִּ לַת ָשוְ א .כֵּיצַ ד .הָ י ְָתה ִּא ְשת ֹו ְמעֻׁבֶ ֶרת,
וְ ָאמַ ר ,י ְִּהי ָרצוֹן ֶש ֵּתלֵּד ִּא ְש ִּתי ָזכָר ,הֲ ֵּרי ז ֹו
ְתפִּ לַת ָשוְ א .הָ יָה בָ א בַ דֶ ֶרְך וְ ָשמַ ע קוֹל ְצוָחָ ה
יתי,
בָ ִּעיר ,וְ ָאמַ ר י ְִּהי ָרצוֹן ֶשֹּלא י ְִּהיו אֵּ לו בְ נֵּי בֵּ ִּ
הֲ ֵּרי ז ֹו ְתפִּ לַת ָשוְ א:

אמר רב יהודה אמר שמואל כשם
שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך
אסור לצאת מבבל לשאר ארצות
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אפילו
מפומבדיתא לבי כובי ההוא דנפק
מפומבדיתא לבי כובי שמתיה רב
יוסף ההוא דנפק מפומבדיתא
לאסתוניא שכיב אמר אביי אי בעי
האי צורבא מרבנן הוה חיי …
אמר רב יהודה כל הדר בבבל כאילו
דר בארץ ישראל שנאמר (זכריה ב,
יא) הוי ציון המלטי יושבת בת בבל
אמר אביי נקטינן בבל לא חזיא חבלי
דמשיח

