


 



נּו ַלֲעסֹוק   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה ֵֽ
י תֹוָרה.   ְּבִדְבר 
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  וארץ ,  ישראל   לארץ  עיסה  ארצות  כל:  שמואל   אמר   יהודה  רב  אמר ,  גופא

,  ישראל  לארץ  עיסה  בבל   לעשות  בקשו  רבי  בימי.  לבבל  עיסה  ישראל

 ר׳  עמכם  יטפל,  רצונכם?  עיני  בין  לי  משימים  אתם  קוצים:  להן  אמר 

  מקובלני   כך,  להם  אמר ,  חמא  בר   חנינא  ר׳  עמהם  נטפל.  חמא  בר   חנינא

 לארץ  עיסה  ארצות  כל :  אביו  משום  שאמר   יוסי  בר׳  ישמעאל  מר׳

 בבל   לעשות  בקשו  פנחס  רבי  בימי.  לבבל  עיסה  ישראל  וארץ,  ישראל 

 בבית  דברים  שני  אומר   כשאני:  לעבדיו  להם  אמר ,  ישראל  לארץ  עיסה

 מן  לעוף  שחיטה  אין:  להם  אמר ,  עייל   כי.  ורוצו  בעריסה  טלוני,  המדרש

, ישראל   לארץ  עיסה  ארצות  כל:  להו  אמר ,  בה  וקמעייני   אדיתבי .התורה

 ולא  אחריו  רצו,  ורצו  בעריסה  נטלוהו,  לבבל  עיסה  ישראל  וארץ

 היכלאִ :  יוחנן  א״ר .  ופירשו  לסכנה  שהגיעו  עד,  ובדקו  ישבו.  הגיעוהו

 כר׳  לה  סבר .  בה  נטמעו  הדור   גדולי  שהרי  אעשה  מה   אבל,  היא  בידינו

 . נטמעה ־ שנטמעה משפחה: יצחק ר׳ דאמר , יצחק

… 

. ברתי  נסיב  ליה  אמר   דהוה,  יוחנן  דר׳  מיניה  מישתמיט   קא   הוה  זעירי

 יוחנן  לר׳  ארכביה,  דמיא  לעורקמא  מטו,  באורחא  קאזלי  הוו  חד  יומא

  מאי ?  כשרן  לא  בנתין,  כשרה  אורייתן:  א״ל .ליה  מעבר   וקא  אכתפיה

  כהני   אטו,  לויי  כהני,  מבבל   עלו  יוחסין  עשרה:  מדתנן  אילימא?  דעתיך

 נמי   אישתיור ,  מהני  דאישתיור  היכי  כי?  סליקו  כולהו  וישראלי  לויי



  שעשאה   עד  ־   מבבל  עזרא  עלה   לא:  ר״א  דאמר  הא   אישתמיטתיה.  מהני

 לרב   חזייה,  יהודה  רב  לבי  לפומבדיתא  איקלע  עולא.  ועלה  נקייה  כסולת

 מנסיב  קא  לא  טעמא  מאי :  א״ל .נסיב  ולא  דגדל  יהודה  דרב  בריה  יצחק

  אטו :  ליה  אמר ?  אנסיב  מהיכא  ידענא  מי:  א״ל?  לבריה  איתתא  מר   ליה

)דכתיב  מהנך  דילמא?  קאתינן  מהיכא  ידעינן  מי  אנן  נשים(  ה  איכה: 

 .יהודה בערי בתולות  ענו בציון

 

 

 



 וארץ ,  ישראל   לארץ  עיסה  ארצות  כל:  שמואל  אמר   יהודה  רב  אמר   
 . לבבל  עיסה ישראל

  אתם   קוצים:  להן  אמר ,  ישראל   לארץ  עיסה  בבל  לעשות  בקשו  רבי  בימי
 . חמא בר  חנינא ר׳ עמכם יטפל, רצונכם? עיני בין לי משימים

 בר׳  ישמעאל  מר׳  מקובלני  כך,  להם  אמר ,  חמא  בר   חנינא  ר׳  עמהם  נטפל
  ישראל   וארץ,  ישראל   לארץ  עיסה  ארצות  כל:  אביו  משום  שאמר   יוסי
 .  לבבל עיסה

 להם  אמר ,  ישראל   לארץ  עיסה  בבל  לעשות  בקשו  פנחס  רבי  בימי
 . ורוצו  בעריסה טלוני,  המדרש  בבית דברים שני אומר  כשאני: לעבדיו

 .התורה מן לעוף שחיטה  אין: להם אמר , עייל כי

  וארץ ,  ישראל  לארץ  עיסה  ארצות  כל:  להו  אמר ,  בה  וקמעייני  אדיתבי
 . הגיעוהו ולא אחריו רצו, ורצו בעריסה נטלוהו, לבבל  עיסה ישראל

 . ופירשו  לסכנה  שהגיעו עד, ובדקו ישבו

 נטמעו  הדור   גדולי  שהרי  אעשה  מה  אבל,  היא  בידינו   היכלאִ :  יוחנן  א״ר 
 . בה

 . נטמעה ־ שנטמעה משפחה: יצחק ר׳ דאמר, יצחק כר׳ לה סבר 

עיסה





 

 

 

 

 

 

 



 .  ברתי נסיב ליה אמר  דהוה, יוחנן דר׳ מיניה מישתמיט קא הוה זעירי

 יוחנן  לר׳  ארכביה,  דמיא  לעורקמא  מטו,  באורחא  קאזלי  הוו  חד  יומא
 .ליה מעבר  וקא אכתפיה

:  מדתנן  אילימא?  דעתיך  מאי?  כשרן  לא  בנתין,  כשרה  אורייתן:  א״ל
 כולהו  וישראלי  לויי  כהני   אטו,  לויי  כהני,  מבבל  עלו  יוחסין  עשרה
 . מהני נמי אישתיור , מהני דאישתיור  היכי כי? סליקו

  כסולת   שעשאה  עד  ־  מבבל  עזרא  עלה  לא:  ר״א  דאמר  הא  אישתמיטתיה
 . ועלה נקייה

  



 

 

 

 

  דרב   בריה  יצחק  לרב  חזייה,  יהודה  רב  לבי  לפומבדיתא  איקלע  עולא
 . נסיב ולא דגדל יהודה

 ? לבריה איתתא מר  ליה מנסיב קא לא טעמא מאי: א״ל

 ? אנסיב מהיכא ידענא מי: א״ל

:  דכתיב  מהנך  דילמא?  קאתינן  מהיכא  ידעינן  מי  אנן  אטו:  ליה  אמר 
 .יהודה בערי בתולות ענו בציון  נשים( ה איכה)

 

  



משום דרבי ממשפחת בבל היה מבני    -   קוצים אתם משימים בין עיני
 :בניו של הלל שעלה וקיבל נשיאותו של בני בתירא

 



 



ֶכת   ִקידּוִׁשיןַהְדָרן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ

 ְוַהְדָרְך ֲעָלן. 
ֶכת ַּדְעָּתן ֲעָלְך  ִקידּוִׁשין ַמֶסֵֽ

 ְוַדְעָּתְך ֲעָלן. 
ֶכת  י ִמָּנְך ַמֶסֵֽ  ִקידּוִׁשין ָלא ִנְתְנׁש 

י ִמן. ין   ְוָלא ִּתְתְנׁש  ָלא ְּבָעְלָמא ַהּד 
י:  ְוָלא ְּבָעְלָמא ְּדָאת 

י  ינּו ֶאת־ִּדְבר  ְוַהֲעֶרב־ָנא יהוה ֱאֹלה ֵֽ
ינּו.   תֹוָרְתָך ְּבִפֵֽ

ל. ּוְבִפי ַעּמְ  ית ִיְׂשָרא   ָך ּב 

ינּו.   ְחנּו ְוֶצֱאָצא ֵֽ  ְוִנְהֶיה ֲאַנֵֽ

ל.  ית ִיְׂשָרא  י ַעְּמָך ּב   ְוֶצֱאָצא 

ָך.  י ְׁשֶמֵֽ נּו יֹוְדע   ֻּכָּלֵֽ

ָך ִלְׁשָמּה:  י תֹוָרֶתֵֽ  ְולֹוְמד 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. 

ל: ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרא   ַהְמַלּמ 



ִ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 

ם ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹומַ 
א ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַנּׂש 

ּה ִּדי־ֻקְדָׁשא.   ְׁשמ 

 ְּבִריְך הּוא. 

ָּלא ִמן־ּכ ׇ֯ל־ִּבְרָכָתא  ְלע ֵֽ

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ִּדי־ 
 ֲ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

ל  ינּו ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ִיְׂשָרא   ָעל ֵֽ

 ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־ָהעֹוָלם. 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 
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