
 

 

י  ילֹות. ָאַמר ַרבִּ ם ַבלֵּ ְצַריִּ יַאת מִּ ין ְיצִּ ירִּ ַמְזכִּ

ים  ְבעִּ י ְכֶבן שִּ י ֲאנִּ ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה, ֲהרֵּ

ם ָשנָ  ְצַריִּ יַאת מִּ ר ְיצִּ ָאמֵּ י ֶשתֵּ יתִּ ה, ְוֹלא ָזכִּ

ילֹות, ַעד ֶשְדָרָשּה ֶבן זֹוָמא, ֶשֶנֱאַמר  ַבלֵּ

אְתָך  ְזֹכר ֶאת יֹום צֵּ )דברים טז( ְלַמַען תִּ

י ַחֶייָך,  י ַחֶייָך. ְימֵּ ם ֹכל ְימֵּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ מֵּ

ילֹות. ַוֲחכָ  י ַחֶייָך, ַהלֵּ ים. ֹכל ְימֵּ ים ַהָימִּ מִּ

י  י ַחֶייָך, ָהעֹוָלם ַהֶזה. ֹכל ְימֵּ ים, ְימֵּ אֹוְמרִּ

יחַ חַ  ימֹות ַהָמשִּ יא לִּ  :ֶייָך, ְלָהבִּ

 

 
יַע ְזַמן  גִּ א ַבתֹוָרה, ְוהִּ ְקָרא, ָהָיה קֹורֵּ ַהמִּ

ם ָלאו, ֹלא ָיָצא.  בֹו, ָיָצא. ְואִּ ן לִּ וֵּ ם כִּ אִּ

ים ש יב, ַבְפָרקִּ שִּ ְפנֵּי ַהָכבֹוד ומֵּ ל מִּ ֹואֵּ

יב,  שִּ ְרָאה ומֵּ ְפנֵּי ַהיִּ ל מִּ וָבֶאְמַצע שֹואֵּ

ר,  י ְיהוָדה אֹומֵּ יר. ַרבִּ אִּ י מֵּ י ַרבִּ ְברֵּ דִּ

יב בָ  שִּ ְרָאה, ומֵּ ְפנֵּי ַהיִּ ל מִּ ֶאְמַצע שֹואֵּ

י  ְפנֵּ ל מִּ ים שֹואֵּ י ַהָכבֹוד, ַבְפָרקִּ ְפנֵּ מִּ

יב  שִּ  :ָשלֹום ְלָכל ָאָדםַהָכבֹוד, ומֵּ

ין ְבָרָכה  ים, בֵּ ין ַהְפָרקִּ ן בֵּ לו הֵּ אֵּ

ְשַמע,  ָיה לִּ ין ְשנִּ ָיה, בֵּ ְשנִּ אשֹוָנה לִּ רִּ

ין ְוָהָיה  ם ָשֹמַע, בֵּ ְוָהָיה אִּ ין ְשַמע לִּ ובֵּ

ין ַוֹיאֶמר ם ָשֹמַע ְלַוֹיאֶמר, בֵּ ֶלֱאֶמת  אִּ

י ר, בֵּ י ְיהוָדה אֹומֵּ יב. ַרבִּ ן ַוֹיאֶמר ְוַיצִּ

יק. ֶלֱאֶמת וְ  יב ֹלא ַיְפסִּ י ַיצִּ ָאַמר ַרבִּ

ַע ֶבן ָקְרָחה, ָלָמה ָקְדָמה ְשַמע  ְיהֹושֻׁ
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ל  י ֶשְיַקבֵּ ם ָשֹמַע, ֶאָלא ְכדֵּ ְוָהָיה אִּ לִּ

ָלה, ְוַאַחר  ם ְתחִּ ָעָליו ֹעל ַמְלכות ָשַמיִּ

ם  ְצֹות. ְוָהָיה אִּ ל ָעָליו ֹעל מִּ ָכְך ְיַקבֵּ

ג ְלַוֹיאֶמר, ֶשְוָהיָ ָשֹמַע  ם ָשֹמַע נֹוהֵּ ה אִּ

ג ֶאָלא בַ  ינֹו נֹוהֵּ יֹום וַבַלְיָלה, ַוֹיאֶמר אֵּ

 :ַביֹום

 
ר  ל, אֹומֵּ ְׂשָראֵּ ים ְליִּ סִּ ָהרֹוֶאה ָמקֹום ֶשַנֲעׂשו בֹו נִּ

ינו ַבָמקֹום ַהֶזה.  ים ַלֲאבֹותֵּ סִּ ָברוְך ֶשָעָׂשה נִּ

מֶ  ר ָברוְך ָמקֹום ֶשֶנֶעְקָרה מִּ נו ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹומֵּ

נו ַאְרצֵּ  :ֶשָעַקר ֲעבֹוָדה ָזָרה מֵּ

ים, ְוַעל   ין, ְוַעל ַהְזָועֹות, ְוַעל ַהְבָרקִּ יקִּ ַעל ַהזִּ

ר ָברוְך ֶשֹכחֹו  ים, ְוַעל ָהרוחֹות, אֹומֵּ ָהְרָעמִּ

ים, ְוַעל ַהְגָבעֹות, וְגבוָרתֹו ָמלֵּ  א עֹוָלם. ַעל ֶהָהרִּ

ְדָברֹות,   ים, ְוַעל ַהְנָהרֹות, ְוַעל ַהמִּ ְוַעל ַהַימִּ

י ְיהוָדה  ית. ַרבִּ אשִּ ה ְברֵּ ה ַמֲעׂשֵּ ר ָברוְך עֹוׂשֵּ אֹומֵּ

ר ָברוְך  ר, ָהרֹוֶאה ֶאת ַהָים ַהָגדֹול אֹומֵּ אֹומֵּ

ְזמַ  ֶשָעָׂשה ֶאת ַהָים ַהָגדֹול, ן ֶשרֹוֶאה אֹותֹו בִּ

ים ְוַעל ַהְבׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות  ים. ַעל ַהְגָשמִּ ְפָרקִּ לִּ

יב, ְוַעל ְשמועֹות ָרעֹות  טִּ ר ָברוְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ אֹומֵּ

ר ָברוְך ַדַין ָהֱאֶמת  :אֹומֵּ

ר  ים, אֹומֵּ ים ֲחָדשִּ לִּ ת ָחָדש, ְוָקָנה כֵּ ָבָנה ַביִּ

ְך ין ַהּטֹוָבה, ָברוְך ֶשֶהֱחָינו. ְמָברֵּ עֵּ  ַעל ָהָרָעה מֵּ

י  ק ְלֶשָעַבר, ֲהרֵּ ין ָהָרָעה. ַהצֹועֵּ עֵּ ְוַעל ַהּטֹוָבה מֵּ

ֶבֶרת,  ְשתֹו ְמעֻׁ יַצד. ָהְיָתה אִּ ַלת ָשְוא. כֵּ זֹו ְתפִּ

י זֹו ְוָאַמר, ְיהִּ  י ָזָכר, ֲהרֵּ ְשתִּ לֵּד אִּ י ָרצֹון ֶשתֵּ

ַלת ָשְוא. ָהָיה ָבא ַבֶדֶרְך ְוָשמַ  ע קֹול ְצָוָחה ְתפִּ

י,  יתִּ י בֵּ לו ְבנֵּ ְהיו אֵּ י ָרצֹון ֶשֹּלא יִּ יר, ְוָאַמר ְיהִּ ָבעִּ

ַלת ָשְוא י זֹו ְתפִּ  :ֲהרֵּ



 
 

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 

בי כובי שמתיה רב מפומבדיתא ל

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

 


