
 



נּו ַלֲעסֹוק  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי א   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ֹלה ֵֽ
י תֹוָרה.   ְּבִדְבר 
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בן   דר״ש  הלוליה  בשילהי  רב  לבי  קאזיל  הוה  חכינאי  בן  חנניה  רבי 

יה. אזל יתיב תרי לא איעכבא ל  יוחאי, א״ל: איעכב לי עד דאתי בהדך,

סרי שני בבי רב. עד דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע למיזל לביתיה. 

ו קרו לה: בת חכינאי, אזל יתיב אגודא דנהרא, שמע לההיא רביתא דהו

בת חכינאי, מלי קולתך ותא ניזיל. אמר: ש״מ, האי רביתא דידן, אזל 

, סוי לבה עינה חזיתיה  בתרה. הוה יתיבא דביתהו קא נהלה קמחא, דל

זו זה שכרה? בעא רחמי עלה  פרח רוחה. אמר לפניו: רבש״ע, ענייה 

 וחייה.  

רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא. כי אתא, אמר: 

לא איעביד כדעביד בן חכינאי, עייל יתיב במדרשא, שלח לביתיה. אתא  

א מעתא, חזא דקר׳ אושעיא בריה יתיב קמיה, הוה קא משאיל ליה ש

מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה, אמר: אי הואי הכא הוה לי זרע כי האי.  

על לביתיה, על בריה, קם קמיה. הוא סבר, למשאליה שמעתתא קא בעי, 

אמרה ליה דביתהו: מי איכא אבא דקאים מקמי ברא? קרי עליה רמי בר 

חמא: )קהלת ד׳( החוט המשולש לא במהרה ינתק ־ זה ר׳ אושעיא בנו  

 בר ביסא.  של רבי חמא

ומעלי,  צניע  דהוה  ברתיה  חזיתיה  הוה,  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ר״ע 

אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה: אין. איקדשא ליה  

מנכסיה.  הנאה  אדרה  מביתיה,  אפקה  אבוה  שמע  ושדרתיה.  בצינעה 



אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה תרי סרי אלפי 

  אלמנות   מדברת  קאשמעיה לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה  תלמידי.  

:  אמר .  אחריני   שני  סרי  תרי  יתיב,  ציית  לדידי  אי:  ליה  אמרה?  חיים

 כי.  רב  בבי  אחריני  שני  סרי  תרי  ויתיב  אזיל  הדר ,  עבידנא  קא  ברשות

  הות   דביתהו  שמעה.  תלמידי   אלפי  וארבעה  עשרין  בהדיה  אייתי,  אתא

מרה א,  ואיכסאי  לבוש  מאני  שאילי:  יבבתאש  לה  אמרו,  לאפיה  נפקא   קא

נפלה על  כי מטיא לגביה,  נפש בהמתו.  יודע צדיק  י״ב(  )משלי  להו: 

הוו קא מדחפי לה שמעיה, אמר להו:   אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, 

רבה למתא,   גברא  הוא. שמע אבוה דאתא  שבקוה, שלי ושלכם שלה 

א לגביה,  אתא  נדראי.  דמפר  אפשר  לגביה,  איזיל  אדעתא אמר:  ״ל: 

אפילו פרק אחד ואפי׳ הלכה אחת. אמר    דגברא רבה מי נדרת? א״ל:

פלגא   ליה  ויהיב  כרעיה,  על  ונשקיה  אפיה  על  נפל  הוא,  אנא  ליה: 

ממוניה. ברתיה דר״ע עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי: 

 רחילא בתר רחילא אזלא, כעובדי אמה כך עובדי ברתא. 

פסקו ליה ריה אבוהי לבי רב לקמיה דרב יוסף,  רב יוסף בריה דרבא שד 

איזיל   אמר:  דכפורי,  יומא  מעלי  מטא  שני  תלת  הוה  כי  שני.  שית 

ואיחזינהו לאינשי ביתי. שמע אבוהי, שקל מנא ונפק לאפיה, אמר ליה:  

יונתך נזכרת? איטרוד, לא מר  זונתך נזכרת? איכא דאמרי, אמר ליה: 

איפסיק ולא מר איפסיק. 

 



בן   דר״ש  הלוליה  בשילהי  רב  לבי  קאזיל  הוה  חכינאי  בן  חנניה  רבי 
 יוחאי,  

 יה. א״ל: איעכב לי עד דאתי בהדך, לא איעכבא ל

אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב. עד דאתי אישתנו שבילי דמתא ולא ידע  
למיזל לביתיה. אזל יתיב אגודא דנהרא, שמע לההיא רביתא דהוו קרו  

 ינאי, מלי קולתך ותא ניזיל. לה: בת חכינאי, בת חכ

 אמר: ש״מ, האי רביתא דידן, אזל בתרה.  

חזיתיה עינה  נהלה קמחא, דל  יתיבא דביתהו קא  סוי לבה פרח הוה   ,
 רוחה. אמר לפניו: רבש״ע, ענייה זו זה שכרה? בעא רחמי עלה וחייה. 



רבי חמא בר ביסא אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא. כי אתא, אמר: 
 לא איעביד כדעביד בן חכינאי, עייל יתיב במדרשא, שלח לביתיה.  

מעתא, חזא אתא ר׳ אושעיא בריה יתיב קמיה, הוה קא משאיל ליה ש
א מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה, אמר: אי הואי הכא הוה לי זרע כי דק

 האי. 

על לביתיה, על בריה, קם קמיה. הוא סבר, למשאליה שמעתתא קא בעי, 
 אמרה ליה דביתהו: מי איכא אבא דקאים מקמי ברא? 

החוט המשולש לא במהרה ינתק ־ זה ר׳ אושעיא  :  קרי עליה רמי בר חמא
 בר ביסא. בנו של רבי חמא



 

 

 

  



ומעלי, ר  צניע  דהוה  ברתיה  חזיתיה  הוה,  שבוע  כלבא  דבן  רעיא  ״ע 
 אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? 

 אמר לה: אין. 

איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. שמע אבוה אפקה מביתיה, אדרה הנאה  
 מנכסיה.  

אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי בהדיה תרי סרי אלפי 
 תלמידי. 

 ? חיים אלמנות מדברת קאשמעיה לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה 

 .  אחריני שני סרי תרי יתיב, ציית לדידי אי: ליה אמרה

.  רב בבי אחריני שני סרי תרי ויתיב אזיל הדר , עבידנא  קא ברשות: אמר 
 .  תלמידי אלפי וארבעה עשרין בהדיה אייתי, אתא כי

 מאני  שאילי:  יבבתאש  לה   אמרו,  לאפיה  נפקא  קא   הות   דביתהו  שמעה
 ,  ואיכסאי לבוש

 יודע צדיק נפש בהמתו. מרה להו: א

כי מטיא לגביה, נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה, הוו קא מדחפי  
 לה שמעיה, אמר להו: שבקוה, שלי ושלכם שלה הוא.  

שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא, אמר: איזיל לגביה, אפשר דמפר  
 נדראי.  

 ״ל: אדעתא דגברא רבה מי נדרת? אתא לגביה, א

 אפילו פרק אחד ואפי׳ הלכה אחת.  א״ל:

 אמר ליה: אנא הוא,  

 נפל על אפיה ונשקיה על כרעיה, ויהיב ליה פלגא ממוניה. 



ברתיה דר״ע עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי: רחילא בתר 
 רחילא אזלא, כעובדי אמה כך עובדי ברתא. 



פסקו ליה ריה אבוהי לבי רב לקמיה דרב יוסף,  רב יוסף בריה דרבא שד 
 שית שני. כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא דכפורי,  

 אמר: איזיל ואיחזינהו לאינשי ביתי. 

 שמע אבוהי, שקל מנא ונפק לאפיה, אמר ליה: זונתך נזכרת? 

 איכא דאמרי, אמר ליה: יונתך נזכרת? 

 איטרוד, לא מר איפסיק ולא מר איפסיק. 



 

 

 

 

 



 

 ואם ,  אשה  ישא  ואח״כ  תורה  ילמוד  ־  אשה  ולישא  תורה  ללמוד: ״ר ת 
 . תורה  ילמוד ואח״כ אשה  ישא ־  אשה בלא לו א״א

 .  תורה ילמוד אח״כו  אשה נושא: הלכה, שמואל אמר  יהודה רב אמר 

 ?  בתורה ויעסוק בצוארו ריחיים: אמר יוחנן ר׳

 . להו  והא, לן הא: פליגי ולא

 







 



 



ֶכת הַ  ְוַהְדָרְך   ְּכֻתּבֹותְדָרן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת  ְוַדְעָּתְך  ְּכֻתּבֹותַּדְעָּתן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת  י ִמָּנְך ַמֶסֵֽ ְוָלא   ְּכֻתּבֹותָלא ִנְתְנׁש 
י ִמן. ין ְוָלא  ִּתְתְנׁש  ָלא ְּבָעְלָמא ַהּד 

י:  ְּבָעְלָמא ְּדָאת 

י  ינּו ֶאת־ִּדְבר  ֹלה ֵֽ ְוַהֲעֶרב־ָנא יהוה א 
ינּו.   תֹוָרְתָך ְּבִפֵֽ

ל.  ית ִיְׂשָרא   ּוְבִפי ַעְּמָך ּב 

ינּו.   ָצא ֵֽ ְחנּו ְוֶצא   ְוִנְהֶיה ֲאַנֵֽ

ל.  ית ִיְׂשָרא  י ַעְּמָך ּב  ָצא   ְוֶצא 

ָך.  י ְׁשֶמֵֽ נּו יֹוְדע   ֻּכָּלֵֽ

ָך ִלְׁשָמּה:  י תֹוָרֶתֵֽ  ְולֹוְמד 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. 

ד ּתֹוָרה  ל:ַהְמַלּמ   ְלַעּמֹו ִיְׂשָרא 



ִיְתַּגַּדל ּה ַרָּבא )  ן(ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ    ָאמ 
ּה: ְוַיְמִליְך   ְּבָעְלָמא ִּדי־ְבָרא ִכְרעּות 

ּה  ַמְלכּות 

יכֹון  יכֹון ּוְביֹומ   ְּבַחּי 

ל ַּבֲעָגָלא  ית ִיְׂשָרא  י ִּדי־כ ׇ֯ל־ּב  ּוְבַחּי 
 ּוִבְזַמן ָקִריב. 

ן:   ְוִאְמרּו ָאמ 

ּה ַרָּבא ְמָבַרְך  א ְׁשמ   ְיה 

י ָעְלַמָּיא:   ְלָעַלם ּוְלָעְלמ 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
א ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַנּׂש 

ּה ִּדי־ֻקְדָׁשא.   ְׁשמ 

 ְּבִריְך הּוא. 

ָּלא ִמן־ּכ ׇ֯ל־ִּבְרָכָתא  ְלע ֵֽ

ָמָתא ִּדי־ ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֶ  ח 
 ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

ל ְוַעל ַרָּבָנן  ַעל ִיְׂשָרא 

יהֹון ְוַעל   ַּתְלִמיד 

יהֹון י ַּתְלִמיד   ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ַּתְלִמיד 

ְיָתא ִּדי  ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ָמן ִּדי ָעְסִקין ְּבאֹוַרֵֽ
ן   ְּבַאְתָרא ָהד 

א ְלהֹון   ְוִדי ְּבכ ׇ֯ל־ֲאַתר ַוֲאַתר ְיה 
ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא 



 

ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוָנא  
 ְרִויָחא ּוָפְרָקָנא 

ׇָ֯דם  ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא. ִמן־ק 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

 

א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא  ְיה 

ינּו ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־  ְוַחִּיים טֹוִבים ָעל ֵֽ
ל.   ִיְׂשָרא 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

 

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

 הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום

ינּו ְוַעל  ל ָעל ֵֽ  ּכ ׇ֯ל־ִיְׂשָרא 

 ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־ָהעֹוָלם. 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 


