Haggadot du Talmud
Baba Métsia 85a - 85b - Pourquoi avons-nous été exilés de la terre
d'Israël ? - Traité Baba Metsia

רב יוסף יתיב ארבעין תעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך יתיב
ארבעים תעניתא אחריני ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך
יתיב מאה תעניתא אחריני אתא ואקריוהו לא ימושו מפיך
ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר מכאן ואילך לא צריכנא
תורה מחזרת על אכסניא שלה ר' זירא כי סליק לארעא
דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה כי
היכי דלא נטרדיה יתיב מאה אחרניתא דלא לשכוב ר' אלעזר
בשניה ונפלין עילויה מילי דצבורא ויתיב
מאה אחריני דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם כל תלתין יומי הוה
בדיק נפשיה שגר תנורא סליק ויתיב בגויה ולא הוה שלטא ביה
נורא יומא חד יהבו ביה רבנן עינא ואיחרכו שקיה וקרו ליה קטין
חריך שקיה אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם
ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ
דבר זה אמרו
אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד
שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר ויאמר ה' על עזבם את
תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב יהודה אמר רב שלא ברכו
בתורה תחילה אמר רב חמא מאי דכתיב בלב נבון תנוח
חכמה ובקרב כסילים תודע בלב נבון תנוח חכמה זה ת"ח
בן ת"ח ובקרב כסילים תודע זה ת"ח בן ע"ה אמר עולא היינו
דאמרי אינשי אסתירא
בלגינא קיש קיש קריא אמר ליה ר' ירמיה לר' זירא מאי דכתיב
קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו אטו לא ידעינן דקטן
וגדול שם הוא אלא כל המקטין עצמו על דברי תורה בעוה"ז
A la découverte du Beth Hamikdach
Les éditions Torah-Box ont le plaisir de vous présenter l’ouvrage “A la découverte du Beth Hamikdach”.
Le Temple de Jérusalem occupe une place unique dans le culte juif. Sa double destruction par de
puissants empires de l’Antiquité, babylonien ...
Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

נעשה גדול לעוה"ב וכל המשים עצמו כעבד על דברי תורה
בעוה"ז נעשה חפשי לעוה"ב
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