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Haggadot du Talmud

Guittin 57b - 58a - La beauté des enfants de Jérusalem - Traité Guittin

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן ארבעים סאה קצוצי
קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר רבי ינאי ברבי ישמעאל

אמר שלש קופות של ארבעים ארבעים סאה א] במתניתא
תנא ארבעים קופות של שלש שלש סאין ולא פליגי הא

דרישא הא דדרעא אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו
על אבן אחת עולא אמר תשעת קבין אמר רב כהנא

ואיתימא שילא בר מרי מאי קראה בת בבל השדודה אשרי
שישלם לך וגו' אשרי שיאחז ונפץ את עולליך אל הסלע: בני

ציון היקרים המסולאים בפז מאי מסולאים בפז אילימא
דהוו מחפי בפיזא והאמרי דבי רבי שילא תרתי מתקלי

איסתירי פיזא נחות בעלמא חדא ברומי וחדא בכולי
עלמא אלא שהיו מגנין את הפז ביופיין מעיקרא חשיבי דרומאי

הוו נקטי בליונא דגושפנקא ומשמשי ערסייהו מכאן ואילך
מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשי אמר

ליה חד לחבריה הא היכא כתיבא אמר ליה גם כל חלי וכל מכה
אשר לא כתוב בספר התורה הזאת אמר כמה מרחיקנא
מדוכתא פלן אמר ליה אינגד פוסתא ופלגא אמר ליה אי מטאי
לגביה לא איצטריכי לך אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן
שמעון בן גמליאל מאי דכתיב עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי
ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ובכל אחת ואחת היו
בה ארבע מאות מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע
מאות תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם היו דוקרין
אותן בחוטריהן וכשגבר אויב ולכדום כרכום בספריהם והציתום
באש:
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