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 )תוס' סנהדרין ה. ד"ה רבה( יוחנן.נה והיה תלמיד של ר' נה שהיה נכדו של ח  לא רבה בר בר ח   ⬧

 

 .)מועד קטן טז:( לרב ולרבה בר בר חנה ,יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק ✓

אמר ליה רבי  ,כי הוה נחית רב לבבל וכו' אמר ליה רבי חייא לרבי בן אחי יורד לבבל ,כי הוה נחית רבה בר חנה לבבל ✓
 .ה.( )סנהדרין וכו' בן אחותי יורד לבבל ביחייא לר

 .(ד.פסחים ) רב בר אחוה דר' חייא ובר אחתיה ✓
 

 
י ּוְנֻאם א ב כג, -שמואל שַׁ ן יִּ ד בֶּ וִּ ים ְנֻאם ד  ַאֲחֹרנִּ ד ה  וִּ ְבֵרי ד  ה דִּ ְוֵאלֶּ

ל ם ע  ר ֻהקַׁ גֶּבֶּ יחַׁ ֱאֹל ,הַׁ ֵאלקֵ ְמשִּ ְשר  רֹות יִּ ים ְזמִּ  :י יֲַׁעֹקב ּוְנעִּ
ר ֱאֹל ג ֵאלקֵ ָאמַׁ ְשר  ֵאל ,י יִּ ְשר  ר צּור יִּ בֶּ י דִּ יק  ,לִּ דִּ ם צַׁ ָאד  מֹוֵשל ב 

ְרַאת ֱאֹל  יםקִּ מֹוֵשל יִּ

י ֹראש  ח ְחְכֹמנִּ ת תַׁ בֶּ שֶּ ד ֹיֵשב בַׁ וִּ ר ְלד  ים ֲאשֶּ ֹברִּ גִּ ה ְשמֹות הַׁ ֵאלֶּ
ינֹו  י הּוא ֲעדִּ שִּ לִּ ש  ם  העצנוהַׁ עַׁ ל ְבפַׁ ל  ל ְשֹמנֶּה ֵמאֹות ח  י[ עַׁ ְצנִּ עֶּ ]ה 

ת[ אחד ח   :]אֶּ

 

נבואת דוד אחרונים ומי הם הראשונים דברי  .ואלה דברי דוד א

השירה האמורים למעלה אבל בכל שירות ותשבחות שאמר אין נקראים 

 :דברים

אין ישראל  .ונעים זמירות ישראל :הוקם למעלה .הוקם על

 :משוררים במקדש אלא שירותיו וזמירותיו

אלי דבר וצוה צור ישראל שאהיה מושל באדם  .ג לי דבר צור ישראל

בישראל שנקראו אדם שנאמר אדם אתם ואהיה צדיק מושל וירא אלהים 

פירשוהו בלשון אחר אמר דוד אלהי ישראל לי דבר ( :ק טז"ורבותינו )מו

אלי דבר צור ישראל מושל באדם אני ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גזירה 

 :והוא מבטלה אבל לפי ישוב המקראות הראשון הוא פשוטו של מקרא

סנהדרין והוא תחכמוני והוא  יושב בשבת .אשר לדוד יושב בשבתח 

ראש השלישי אב בנוי בחכמה ובגבורה בשלשה דברים הללו הוא ראש 

 :כמו שנאמר ונבון דבר ואיש תואר וגבור חיל

כשעוסק בתורה כורך ומקשר עצמו כתולעת כמו . עדינו העצני

מעדנות כימה וכשיוצא למלחמה היה קשה כעץ והורג שמונה מאות 

:(:טזק "חלל במלחמה אחת )מו

 
 
 תי"אחר "בדבר אוריה הח תי"החה ר אורילפני "בדב 

 מאות חלל ח'היה זורק חץ ומפיל  חלל אלףהיה זורק חץ ומפיל 
י ְשְמֵרנִּ  1000= בגי'  תִּ

ם  ְלֹראש גֹויִּ
 (ב כב, מד-שמואל)

י יֵמנִּ  800= בגי'  ְתשִּ
ם  ְלֹראש גֹויִּ

 ילים יח, מד()תה
 הגר"א

אבא בר אחא 
 כרסלא מכפרי

רבה בר 
 ⬧נהח  

 רב

 רבי נהח   אייבי שילא מרתא
 חייא

 אימא

זיווג 
 שני

 זיווג
 ראשון

בעל 
 ראשון


