
 בס"ד

 :ראשונהה מליא

 יהדות התפוצות

 

ת"ר: לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל 

דומה  -בארץ ישראל , שכל הדר ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל

, דומה כמי שאין לו אלוה -וכל הדר בחוצה לארץ כמי שיש לו אלוה, 

 להיות לכם לאלהים". -שנא' )ויקרא כה(: "לתת לכם את ארץ כנען 

 )כתובות, דף ק"י ע"ב(

 

ת"ר: כשנתפסו )ע"י מלכות הרשעה( רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן 

תרדיון, א"ל ר' אלעזר בן פרטא לרבי חנינא בן תרדיון: אשריך שנתפסת על 

דבר אחד )שהעלילו עליך רק על דבר אחד(, אוי לי שנתפסתי על חמשה 

ה דברים ואתה ניצול, אוי דברים. א"ל רבי חנינא: אשריך שנתפסת על חמש

עסקת בתורה ובגמילות  הלי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול, שאת

חסדים, ואני לא עסקתי אלא בתורה ]בלבד[; וכדרב הונא, דאמר רב הונא: 

, שנאמר: )דברי דומה כמי שאין לו אלוה -כל העוסק בתורה בלבד 

 "הימים ב' טו( וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת

  להגן עליו. )רש"י( -כמי שאין לו אלוה 

 ז, דף י"ז ע"ב()ע"
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