




		
שָנ תַׁשָרָּפ

המ

א"ע ג"לק ףד

ּ ,בָעי לְאַרְמָא קָ לָאּ ,ולְאַ כְרְזָא מִ ּלִין.
(דף קל"ג ע"א) ּדִּבּור ֵ
ָאּלֶ ה לֵ אמֹר .וְתָאנָאָּ ,כל עָ לְמָא ׁשָמְעּו ַההּוא 
ת ּכל ַה ְּדבָרִים ה ֵ
ִים א ָ
ר אֹלה ֵ
ַיְדַּב ֱ
ִּד ְכּתִיב( ,שמות כ) ו ֵ
 .אֹוף הכָא  כְתִיב ִהּנֵ ה ֹלא 
ָ
ֹאמר
ַיְדַּבר ,וְ לָא  כְתִיב וַ ּי ֶ
ַעזָעּוְּ .ובגִין ַּכְך ּכְתִיב ו ֵ
דִּבּור ,וְ ָכל עָ לְמָא אִזְ ּד ֲ
ַ קדְׁשָא לְעָ לְמָא.
ּולְאֹוכחָא בְרּוח ֻ
ָ
ִי דַּבר ,לְאַ כְרְזָא מִ ּלָ ה
יָדַעְ ּת ֵ
 .אּלָא ,מָאן הּוא נְ בִיאָ ה עִ ּלָאָ ה כְמ ֶֹׁשהְּ ,דלָא 
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה לֵ אמֹר ֶ
ֶ
ַיְדַּב
אִי הכִי ,הָא  כְתִיב (שמות ו) ו ֵ
ָ
ַעזָעּו,
ָׁש ּכוָ ֵותיּהְּ .דהּוא ׁשָמַע ּדִּבּור ּבְ ַהכְרָזָ ה ,וְ לָא דָ חִיל ,וְ לָא אִזְ ּדַעְזָעּ .וׁשְאַר נְ בִיאִים אִזְ ּד ֲ
זָ ָכה בַר נ ְ
ֲאפִיּלּו ב ֲַאמִירָ ה ,וְדַ ֲחלִין ּבִדְ חִילּו.
וְתָאנָאִּ ,תּקּונָא קַדְמָאָ ה דְדִיקְ נָא ,וְתִ נְיָינָא לְאָתָ בָא (נ"א לְ ַאיְ ָית ָאה) (ס"א לְ ַאּכָ ָפא) לִתְ לִיתָאָ הִּ .ד ְכּתִיב,
לְמ ֵיתי 
י דִתְרין ִּתּקּונִין קַדְמָאִין ֵ
ֵ
ל אל פ ֲַעמַיִ ם ׁשָ ֹלׁש עִ ם ּגָ ֶבר(ְ .ת ֵרין נּוסחי) וְתָא חָזֵ
ל אּלֶ ה יִ פְעַ ֵ
לג) ֶהן ָּכ ֵ
לְתְ לִיתָאָ ה ֲהוֹו ,דְ הּוא:
(איוב

ַערָא 
ה .מ ֶאמְ צָעִיתָא דִתְ חֹות חֹוטָמָא ,מִ ְּתחֹות  ּת ְֵרין נּוקְ בִין .נָ פִיק  חַד אָרְ חָא ,וְ ׂש ֲ
ֵ
ּקּונָא ּתלִיתָאָ
ְ
ִּת
עֹובר ַעל ֶּפ ַׁשע) ְּדהַאי אֹורְ חָא אִתְ ָּת ַּקן
ָא .אמַאי אִתְּפְ סָק .מִ ּׁשּום ִ(ּדכְ ִּתיב וְ ֵ
אַ ְפסִיק (ס"א ִא ְת ְּפ ָסק) ּבְ ַההּוא אָרְ ח ֲ
י בהַאי אֹורְ חָא,
ָא אִתְרַּב ְ
ֵ
ַערָא ל
ְאַעְּבְרָא ביּהְּ .ובגִין ַּכְך ,יְתִיב ְּתחֹות נּוקְ ֵבי חֹוטָמָא הַאי אֹורְ חָא .וְ ׂש ֲ
ֵ
ל
ָא סלַ ְחּתִיּ .תָאנָאּ ,כַמָ ה
יהב אַעְּבְרָא עַד ַ(על) ּפּומָא קַ ּדִיׁשָאּ ,דְיֵ יּמ ָ
לְמ ַ
ל ּפׁשַעֵ ,
וְעֹובר עַ ֶ
מִ ּׁשּום ִּד ְכּתִיב ֵ
עַרְקִיסָאֹות מְ ַחּכָאן לְ ַההּוא פּומָא ,וְ לָא אִתְ ּגְ לֵ י לְ חָד מִ ּנַיְיהּוְּ ,דהָא אִ ְס ְּתּלַק  וְאִתְעַ ּטָר ,יְדִיעַ וְ לָא 
יְדִיעַ .
עֹובר ַעל ֶּפ ַׁשעֶׁ ,ש ַפע
(מאי ַמ ְׁש ַמע ֵ
ֶפׁשַעָ .

כּו עֹוברֹ ,לא זָ כּו
ֵ
ִיב ּפׁשַע .זָ
ּתָאנָאּ ,בִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָא ,מַ הּו דִ ְכּת ֶ
 ּבִזְעיר אַּפִין.
עֹובר) ַ(האי) ֵ
עֹומד וְ ֹלא ֵ
ְּד ַא ְק ִּדים ש' לְ פ'ֹ ,לא זָ כּו ֵ

ִית ההּוא אֹורְ חָא מִ ְּתחֹות נּוקְ ֵבי חֹוטָמֹויּ ,כְתִיב,
ַאיּ .בִזְעיר אַּפִיןּ ,כַד נָ ח ַ
ֵ
מָאי ּבין הַאי לְ ה
ֵ
ּוגְזָא מאִיּנּון נּוקְ ֵביּ ,ומַאן ּדְאַׁשְ ַּכח קַ ֵּמיּה ,אָזִיל
ֵ
וַ ּיִ חַר אַף יְיָ ּבָ ם וַ ּיֵ לַ ְך .מָאי וַ ּיֵ לַ ְךְּ .דנָ פִיק רּוחָא דְר
ּ .בְארִיְך
וְ לָא אִׁשְ ְּת ַכח .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה מ) ּכִי רּוחַ יְיָ נָׁשְ ָבה בֹו ֵוְאינֶ ּנּו (ס"א כִ י ר ַּוח ָע ְב ָרה בֹו וְ ֵאינֶ ּנּו) ֲ
ל ּפׁשַעּ .וכְתִיב( ,איוב לז) וְרּוחַ עָ בְרָ ה וַ ְּת ַט ֲה ֵרם .וְתָאנָאָ ,הכָא  כְתִיב,
וְעֹובר עַ ֶ
ֵ
אַּפִין ּכְתִיב( ,מיכה ז)
ּגֹוף את מִ צְרַיִ ם.
ֶ
ל ּפׁשַע ּבְ ַההּוא אָרְ חָא .הָתָ ם( ,שמות יב) וְעָ בַר יְיָ לִ נְ
עֹובר עַ ֶ
ֵ
(במדבר יב)

אֹור ָחא) ּדְדִיקְ נָא יַ ּקִירָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה
ּקּונָא ּתלִיתָאָ הּ(ְ ,ד ְ
ְ
חּולָקיּה ּדְמַאן ּדְזָ ֵכי לְ הַאי .וְדָא הּוא תִ
ֵ
זַ ּכָאָ ה
נָא עלָ ְך.
י לְאֹוטבָא לָ ְך ,וְיֶ ְח ֵּדי לְאַ ּגָ ֲ
ָ
ָאי קדְׁשָא בְרִיְך הּוא יַ ְסּגֵ
ִיקי .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וַ ּד ֻ
עַ ּתִיקָא דְעַ ּת ֵ
ָא הּוא חדְ וָ ותָא דְ כֹּלָא.
ֶ
וְתָאנָא ,מָאי דִ ְכּתִיב( ,ישעיה סא) ׂשֹוׂש אָ ׂשִיׂש ּבַיְיָּ ,בְעַ ּתִיק יֹומִין אִתְמַרְּ .דה
ּומָאריהֹון
ֵ
י דִיבבָא וִילָ לָ ה,
הּו מָאר ָ
ֵ
ָאנָאּ ,בְׁשַעתָא דְאִתְ ּגְ לֵ י הַאי אֹורְ חָא דְדִיקְ נָא דְעַ ּתִיק יֹומִיןֻּ .כּלְ
ֲ
ּת
ּדְדִינָא  סְתִימִין ּוׁשְ ּתִיקִין ,וְ לֵ ית ּדְיִ ְפ ַּתח ּפִ טְרָא  לְאַ בְאָׁשָא .מִ ּׁשּום ְּדהַאי אֹורְ חָא אִתְ גַ לְיָיא  לְתַ ְּקנָא.
יקּותא ֵּומ ַהאי הּוא ָמאן ְּד ָא ְחזֵ י וְ ַאזְ ַהר)
אֹור ָחא ִס ָימנָ א לְ ְׁש ִּת ָ
(מּׁשּום ְּד ַהאי ְ
ּומהַאי ,מָאן ּדְאָ חִיד (נ"א ְד ָא ִחית) וְאַזְ הַר ִ
ֵ
לְׁשַתְקָאָ ה ,לְ הַאי אֹורְ חָא רְׁשִיםְּ ,דהּוא סִימָ נָא דְעַ ּתִיקָא קַדִיׁשָא.
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ָדָא לְריׁשָא חָדָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ֵ
חֹות ּפּומָא ,מ ֵריׁשָא ח
ֵ
ַערָא (וְ נָ ִחית) ְּת
ִּתּקּונָא רְ בִיעָאָ ה ,מִתְ ּתָקַ ן ׂש ֲ
ְארִית  ַהּנִמְ צָאָ ה.
ְ אָמר (מלכים ב יט) וְ נָ ׂשָאתָ תְ ִפּלָ ה בְעַד  ַהּׁש ֵ
ִׁשְארִית  נַ ֲחלָתֹוּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
(מיכה ז) ל ֵ
ֹלא יַעׂשּו עַ וְ לָ ה.
ֲ
ְרָאל
 ׁשְארִית יִ ׂש ֵ
רִית ּד ְכּתִיב( ,צפניה ג) ֵ
ִ
ָׁשׁ .שְא
ֵ
ַהּנִמְ צָאָ ה מַ ּמ
ֹלא ה ֱחזִיק  לָעַד 
ֶ
ּקּונָא חמִיּׁשָאָ ה .נָ פִיק אֹורְ חָא אַ ֲחרָא מִ ְּתחֹות ּפּומָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מיכה ז)
ֲ
ִּת
ם ׁשיְיָ 
ּלֹו אַׁשְרי  הָעָ ֶ
ֵ
ם ׁש ָּכ ָכה
 אַׁשְרי  הָעָ ֶ
ם רִּבִי יֹוסיּ ,פָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים קמד) ֵ
ֵ
אַּפֹו .קּום רִּבִי יֹוסי .קָ
ֵ
מַת ה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכהׁ ,שָ כִיְך
ַ
ְ אָמר (אסתר ז) וַ ֲח
הּו ׁש ָּכ ָכה ּלֹוּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֶ
ם ׁש ָּכ ָכה ּלֹו .מַ
ָיו .אַׁשְרי הָעָ ֶ
ֵ
ֱאֹלה
ֵמרּוגְזֵ יה.
ְ עֹוׂשה ּלִי הָרְ גֵ נִי נָא הָרֹוגּ .דָא 
ָּדבָר אַ ֵחרׁ .שָ כִיְך ּבְרּוגְזֵ יּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,במדבר יא) וְאִ ם ָּכ ָכה אַ ּת ֶ
יְיָ אֹלהָיו ,רַ ֲח ֵמי דְרַ ֲח ֵמי.
ם ׁש ֱ
ִינָא דְדִינָא .אַׁשְרי הָעָ ֶ
ֵ
הּוא ּד
ִזְעיר 
ח ּביּה ל ֵ
ׁ ,ש ָּכ ָכהׁ ,שְמָא דְ ָכלִיל ָּכל ׁשְמָ ָהן ,וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא מַעְּבַר רּוגְזֵ יּהֲ ,וַאנַ ֵ
ָּדבָר אַ ֵחר ֶ
ּומַעבִיר עַ ל ָּכל אִיּנּון ִּדלְ בַר.
אַ נְּפִיןֲ ,
ּדְתַ נְיָא ,אָרְ חָא ,עִ ּלָאָ ה דְדִיקְ נָא קַ ּדִיׁשָא(ִ ,עּלָ ָאה ַע ִּת ָיקא ְד ַע ִּת ֵיקי) ּדְאִיהּו נָ חִית ְ(ּב ִד ְיקנֵיּה) ְּתחֹות  נּוקְ ֵבי 
לְעיּלָא ,וְדָא לְתַ ּתָא.
ִיקי .וְ הַאי אָרְ חָא דִ לְתַ ּתָאׁ .שְקִילָ ן אִיּנּון ּבְ כֹּלָאּ .דָא (דף קל"ג ע"ב) ֵ
דְ חֹוטָמָא ּדְעַ ּת ֵ
תָר לְמיתַ ב.
ֵ
לָא אִית א
ֲ
ֹלא ה ֱחזִיקְּ :ד
ֶ
ֹלא ה ֱחזִיק לָעַד אַּפֹו .וְתָ נֵ ינָ ן,
ֶ
ל ּפׁשַע .לְתַ ּתָא,
יּלָא ,עֹובר עַ ֶ
ֵ
לְע
ֵ
ִיב אתָר לְאַעְּבְרָא.
לְעיּלָא יָ הִיב אַתְרָא לְאַעְּבְרָאַּ .כְך לְתַ ּתָא ,יָ ה ֲ
ּכְמָ ה דִ ֵ
תָר ּד ְבהַאי עַ ּתִיקָא טְמִירָא דְ כֹּלָא אָרְ חָא אִתְ ּגַ לְיָיאַ ,טב לְ ֻכּלְ הּו דִ לְתַ ּתָאְּ ,דהָא אִתְ ֲחזֵ י 
ל א ִ
ָּתנָאּ ,בְ ָכ ֲ
יּה ,אּלָא הּוא 
ֶ
ית עיטָא ,וְ לֵ ית מָאן ּדְיֵ דַע לֵ
עְּבַד טב לְ כֹּלָא .מָאן ְּדסָתִים וְ לָא אִתְ ּגַ לְיָיא ,לֵ ֵ
ַ
ָא לְמ
ֵעיט ֶ
ִיקי .וְעַ ל הַאי כְתִיב( ,תהלים צב)
יּה אּלָא הּוא עַ ּתִיקָא דְעַ ּת ֵ
ְע ֶדן עִ ּלָאָ ה ,לֵ ית ּדְיֵ דַע לֵ ֶ
ִבלְ חֹודֹויּ .כְמָ ה ּד ֵ
י מעִ ם
ְאָת ֵ
בֹותיָך .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון יִתְ ַּת ְּקנּון עֹובָדָ ְך לְעָ לְמָא ּד ֵ
לּו מַע ֶׂשיָך יְיָ מְאֹד עָמְקּו מַ חְׁשְ ֶ
ֲ
מַ ה גָדְ
עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין.
ָא עַד ריׁשָא 
ֵ
ְמָא טב
ָ
ְרַע לְעיּלָא ,וְ ָח ֵפי תַקְר ְּובּתָא דְ בּוס
ֵ
ַערָא וְ ָסלִיק מִ ּל
ִּתּקּונָא ׁשְתִיתָאָ ה .מִתְ ּת ֵָקן ׂש ֲ
ַערָא ְ(ּד ֵר ָיׁשא) ֵלְריׁשָא דְ פִתְ חָא דְאָרְ חָא תַ ּתָאָ ה דְ פּומָא.
לְעיּלָא .וְ נָ חִית ׂש ֲ
פּומָא ּד ֵ
ִ
דְ
ִי מאִ ֵּתְך ֹלא יָמּוש,
קּום רִּבִי יֵ יסָא  וְאַתְקִין ִּתּקּונָא דָא .קָ ם רִּבִי יֵ יסָאּ ,פָתַ ח וְאָמַר( ,ישעיה נד) וְ ַח ְסּד ֵ
ַדְדי.
י קְרָאי קַׁשְיָין אַ ה ֵ
ֵ
ּוכְתִיב (ישעיה נד) ְּוב ֶח ֶסד עֹולָ ם רִ חַמְ ּתִיְךֲ ,הנֵ
ד ּדלְ גַ ו ,הָא דְאַמָרָ ן
ד ּדלְ בַרֶ .ח ֶס ִ
ְאִית ח ֶס ִ
ֶ
ד ּדלְ גַ ו ,ו
 .אִית ח ֶס ִ
ֶ
ְאִית ח ֶסד
ֶ
ן ,אִית ח ֶסד ו
ֶ
וְ לָא אַקְׁשּוּ ,דְתָ נֵ ינָ
ְאַת הּזָקָ ן .וְ לָא ב ֵָעי בַר נָׁש לְ חַּבְ לָא 
ַ
ְאִקְרי פ
ּדְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין ,וְ הּוא סָתִים ּבְ ִסטְרָא דָא דְדִיקְ נָאּ ,ד ֵ
ְתִיב ּביּה( ,ויקרא כא)
ֵ
ד ּדלְ גַ ו דְעַ ּתִיק יֹומִיןְּ .ובגִין ָּכְךּ ,בְ כ ֵֹהן ִּדלְ ַּתּתָא  כ
ַאי ח ֶס ִ
ַאי סטְרָא ,מִ ּׁשּום ה ֶ
ה ִ
ֹלא יִקְרְ ֻחה קָרְ ָחה בְרֹאׁשָ ם ּופְאַת זְקָ נָ ם ֹלא יְ גַ לֵ חּו .מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדלָא לְ חַּבְ לָא אֹורְ חֹוי דְ ֶח ֶסד 
ְרָא דָא קָא אָתי.
ֵ
ּדְעַ ּתִיקָאְּ ,דכ ֵֹהן מִ ִּסט
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א"ע ד"לק ףד

זמ

וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,בְ כֹּלָא אִ ְצטְרִיְך ֶח ֶסד  לְאִתְרַּבְאָ ה ּולְמִ ְבנֵ י ,וְ לָא  לְקַ טְעָא  לֵ יּה ,וְ לָא 
ִי מאִ ֵּתְך ֹלא יָמּושֶ ,ח ֶסד ּדְעַ ּתִיק יֹומִיןְּ .וב ֶח ֶסד עֹולָ םֶ ,ח ֶסד 
י מעָ לְמָא .וְ הַאי דִ ְכּתִיב וְ ַח ְסּד ֵ
אִׁשְ ְּת ֵצ ֵ
רָא דִזְעיר אַ נְּפִיןִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים פט) אָמַרְ ּתִי עֹולָ ם ֶח ֶסד יִּבָ נֶ ה.
ֵ
י ח ֶסד עֹולָ ם ,וְ הַאי הּוא אַ ֲח
ְאִקְר ֶ
ּד ֵ
ּלָא ב ַחּיֵ י 
 ,א ְ
הּוא ח ֶסד ּדִקְׁשֹוט .וְ ֶח ֶסד ּדִקְׁשֹוט לָאו ְב ַחּיֵ י גּופָא אִתְמַר ֶ
ֶ
ַאי ח ֶסד ּדְעַ ּתִיק ּדְעַ ּתִיקִין,
וְ ה ֶ
ִי ח ֵפץ ֶח ֶסד הּואּ .דָא הּוא תִ ּקּונָא ׁשְתִיתָאָ ה דְדִיקְ נָא יַ ּקִירָא,
ְּדנִׁשְמְתָאְּ .ובגִין ָּכְך ּכְתִיב( ,מיכה ז) ּכ ָ
ִיקי.
ּדְעַ ּתִיק ּדְעַ ּת ֵ
לְמ ֱחזֵ י.
ַערָא ,וְאִתְ חָזֻ ן ּת ְֵרין ּתַּפּוחִין ּבְתִקְר ְּובּתָא דְ בּוסְמָאׁ ,שַּפִירָ ן וְיָאָ ן ֵ
ִּתּקּונָא ׁשְ בִיעָאָ הּ .פָ סִיק ׂש ֲ
י הּיַעַר וְ גֹו' .מַ ה תַּפּוחַ זֶ ה ָכלִיל ּבִתְ לַת גַ וְ ונֵ יַּ ,כְך
ַ ּבַע ֵצ ַ
ּפָתַ ח רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר( ,שיר השירים ב) ּכְתַּפּוח ֲ
ּותְרין ּתַּפּוחִין אִ ּלֵ יןּ ,דְאִיּנּון ִּתּקּונָא ׁשְ בִיעָאָ ה,
ֻקדְׁשָא ּבְרִיְך הּואּ ,ת ְֵרין ּתַּפּוחִין ָּכלִיל ׁשִיּתָא גַ וְ ונֵ יֵ ,
י מלֶ ְך ַחּיִים.
ַא ֵמינָאְּ .ובגִינֵ יהֹון אִתְקָ ּיָים (משלי טז) ּבְאֹור ּפְ נֵ ֶ
ל ׁשִיתָא ּתּקּונִין ּד ֲ
ִ
אִיּנּון ְּכלָ לָא דְ ָכ
 יָאר יְיָ ּפָ נָיו
ִזְעיר אַּפִיןּ .כְתִיב (במדבר ו) ֵ
וְתָאנָא ,מ ָהנֵ י תַּפּוחִין נָ פְקִין ַחּיִין לְעָ לְמָאּ ,ומְ חַזְיָין ֵחידּו ל ֵ
ֵ
י מלֶ ְך אִ ּלֵ ין אִיּנּון ּת ְֵרין ּתַּפּוחִין ּדְתִקְר ְֹובּתָא 
י מלֶ ְך ַחּיִיםּ .בְאֹור ּפְ נֵ ֶ
ֵאלֶ יָךּ .וכְתִיב (משלי טז) ּבְאֹור ּפְ נֵ ֶ
רִין מִתְּבָרְך עָ לְמָא.
ֵ
ָיו אלֶ יָךּ ,פָ נִים ִּדלְ בַרְּ ,דכַד נָ ֲה
ינָא .יָאר יְיָ ּפָ נ ֵ
ֵ
ְמָא דַא ֵמ
ֲ
דְ בּוס
ְמָא מִתְּבָרְך ,וְ לָא אִׁשְ ְּת ַכח רּוגְזָא בְעָ לְמָאּ .ומָ ה
ֵ
וְתָאנָאָּ ,כל זְמַ ן ְּד ָהנֵ י בֹוצִינֵ י דִ לְ בַר נְ הִירִיןָּ ,כל עָ ל
ַת ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
ַר ּכְךּ .ת ְֵרין ּתַּפּוחִין ִּדנְ הִירִין ּתְדִירָאְּ ,ד ַחּדָאן ּתְדִירָא עַ ל אַ ח ַ
אִי הנֵ י דִ לְ ב ַ
ֲ
י זְעיר אַּפִין ּבְ ֶחדְ וָ ותָא .וְ ָכל אִיּנּון ּבּוצִינִין ִּדלְ ַּתּתָא,
ַּתנְיָאּ ,כַד אִתְ ּגַ ּלְיָין ּת ְֵרין ּתַּפּוחִין אִ ּלֵ ין ,אִתְ ֲחזֵ ֵ
ֹּלָא חּדָאן
ּבְ ֶחדְ וָ ותָא .וְ ָכל אִיּנּון ִּדלְ ַּתּתָא ,נְ הִירִין ,וְ ָכל עָ לְמִין ַחּדָאןּ ,וׁשְ לֵ ימִין מִ ָּכל ׁשְ לֵ ימּותָא .וְ כ ַ
ָאן ּבְׁשַעתָא חָדָא.
ֲ
ְיָין ּבְׁשַעתָא חָדָאֻּ ,כּלְ הּו ַחּד
ֲ
לָא פסִיקֻּ .כּלְ הּו אִתְמַ ּל
ָ
ּונְ הִירִין .וְ ָכל טִיבּו
ָיו אלֶ יָך.
ְתִיב ,יָאר יְיָ ּפָ נ ֵ
ֵ
ּתָא  חָזֵ יּ ,פָ נִים ִּדלְ בַר ,אִית זְמַ ן ִּדנָ ֲהרִין ,וְאִית זְמַ ן ְּדלָא נָ ֲהרִיןְּ .ובגִין ָּכְך ּכ
לְעיּלָא.
י תְדִירָא .אּלָא כַד אִתְ ּגַ ּלְיָין ּתַּפּוחִין ִּד ֵ
ֶ
לָא הוֵ
 יָאר ּפָ נָיו אִ ָּתנּו ֶסלָ ה .מִ ְכלָ ל ְּד ֲ
(תהלים סז) ֵ
ּתָאנָא ,אִ ּלֵ ין ּתַּפּוחִין ִּד ְסּתִימִין ,נְ הִירִין וְ ִחּוָ ורִין ּתְדִירָאּ .ומִ ּנְ הֹון נְ הִירִין לִתְ לַת מְאָ ה וְׁשִ בְעִין עִיבָר.
ָדָא הּוא ּד ְכּתִיב( ,מיכה ז) יָׁשּוב יְרַ ֲח ֵמנּו .יָׁשּוב,
ִ
נָא ביּה ְּכלִילָ ן .ה
ֵ
וְ ָכל ׁשִיתָא תִ ּקּונִין קַדְמָאִין ִּד ְבּדִיקְ
ַאי ּדלְתַ ּתָא ,הּוא וֶ ֱא ֶמתּ .דָא 
מִ ְכלָ ל ּדְזִמְ נִין טְמִירִין ,וְזִמְ נִין אִתְ ּגַ ּלְיָיןָ .הכָא ,הּוא יָׁשּוב יְרַ ֲח ֵמנּוְּ .ובה ִ
ִיל ׁשִיתָאּ ,בִתְרין ּתַּפּוחִין ִּדבְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין.
ֵ
הּוא תִ ּקּונָא (דף קל"ד ע"א) ׁשְ בִיעָאָ הְּ ,ד ָכל
י סֹוחרָ נֵ יּה ּדְדִיקְ נָא ,וְתַ לְיָין ּבְׁשִ ּקּולָא עַד  טַּבּורָא .קּום
ֲ
ַעְר
ִּתּקּונָא  ּתְמִינָאָ ה .נָ פִיק  חַד חּוטָא דְ ׂש ֵ
ֶאלְעָזָר ּבְרִי ,אַתְקִין ִּתּקּונָא דָא.
יכל .מִ ּלָ ה דָא אֹוקִימְ נָא 
ה ׁשּבָ ֵה ָ
ם רִּבִי אלְעָזָר ְ(ּב ֵריּה)ּ ,פָתַ ח וְאָמַרַ ,הּכֹל ָּתלּוי בְמַ ּזָ לֲ ,וַאפִיּלּו ֵס ֶפר ּתֹורָ ֶ
ֶ
קָ
ִי הּכֹל ָּתלּוי ּבְמַ ּזָ ל ,וְתָ נֵ ינָ ןֵ ,ס ֶפר ּתֹורָ ה ק ֶֹדׁש ,וְ נַרְ ֵּתקֹו
ּבְ ִספְרָא דִ ְצנִיעּותָא ,וְ ָהכָא אִית לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ,וְ כ ַ
ה אל זֶ ה וְאָמַר קָדׁש קָדׁש קָדׁש ,הָא תְ לַת אִיּנּון .וְ ֵס ֶפר 
יכל ק ֶֹדׁשּ .וכְתִיב (ישעיה ו) וְקָרָא זֶ ֶ
ק ֶֹדׁש ,וְ ַה ֵה ָ
יכל ק ֶֹדׁש ,וְ הּוא קָדׁש .וְ ַהּתֹורָ ה נִ ְּתנָ ה בְׁשָ ֹלׁש קְדּוׁשֹותּ .בְׁשָ ֹלׁש 
לָק ְבלֵ יהֹון ,נַרְ ּתְקֹו ק ֶֹדׁש ,וְ ַה ֵה ָ
ּתֹורָ הֳ .
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א"ע ד"לק ףד
חמ


שָנ תַׁשָרָּפ

יכל ּבְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה תַ לְיָא ,וְאִיהּו תַ לְיָא ּבְמַ ּזָ ל,
לּוחֹות וַארֹון וְ ֵה ַ
ֲ
מַעלֹותּ ,בְ ּיָמִים ׁשְ ֹלׁשָ הׁ ,שְ כִינָ ה בְׁשָ ֹלׁש,
ֲ
ִקְדּוׁשֹות הּלָ לּו לֶ ֱהוֵ י תַ לְיָא בְמַ ּזָ לָא.
ַ
אֹותֹות הּׁשָמַיִ ם אַ ל ֵּת ָחּתּו .מָאן ּדְאִיהּו ב
ַ
ּומ
ּוכְתִיב (ירמיה י) ֵ
ְיָין ּביּה,
ַעְרי דְדִיקְ נָא תַ ל ֵ
נָא ב ִספְרָא דִ ְצנִיעּותָא ,הַאי חּוטָא יַ ּקִירָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ָכל ׂש ֵ
ְ
ּלָא הכִי אֹוקִימְ
ֶא ָ
ל קָדְׁשי קֹודָׁשִין ּדְקּודְ ַשּיָאּ ,בְ הַאי מַ ּזָ לָא תַ לְיָין .וְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה,
ֵ
אִתְקְרי מַ ּזָ ל .מָאי  טַעְמָא .מִ ּׁשּום ְּד ָכ
ֵ
ל ,אִתְקְרי 
ֵ
יכ
יכלֵּ .כיוָ ן ּדְעָיִיל לָ ֵה ָ
יּה ע ֶׂשר קִדּוׁשִין עַד ּדְעָיִיל לָ ֵה ָ
ְאִיהּו קָדֹוׁש לָא חל עָ לֵ ֶ
ָ
אַף עַ ל ּגַ ב ּד
ן ע ֶׂשר קְדּוׁשֹות.
ל ,אּלָא  כַד אִתְ חַּבְרָ ֶ
יכ ֶ
לָא אִתְקְרי  ֵה ָ
ֵ
לְעיּלָא דְ
קָדֹוׁש ּבְע ֶׂשר קְדּוׁשֹותְּ .כגַ וְ ונָא דִ ֵ
ֶ
ְיָין ּביּה.
ַערִין ַּתל ֵ
וְתָאנָאַ ,הּכֹל ָּתלּוי בְמַ ּזָ לּ ,דְאִיהּו הַאי חּוטָא יַ ּקִירָא קַדִיׁשָאְּ ,ד ָכל ׂש ֲ
מַאי אִקְרי מַ ּזָ ל .מִ ּׁשּום ּדְמִ ּנֵ יּה ַּתלְיָין מַ ּזָ לֵ יּ ,ומַ ּזְ לֵ י מִ ּנֵ יּה עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןְּ .ובגִין ָּכְך אִיהִי תַ לְיָיאֵּ .וביּה
ֵ
ֲא
ר ּבְע ֶׂשר קְדּוׁשֹות ,לָא 
יכלּ ,דְמִתְעַ ֵּט ֶ
ה ׁשּבָ ֵה ָ
ַּתלְיָין ָּכל מִ ּלֵ י דְעָ לְמָא עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןֲ .וַאפִיּלּו ֵס ֶפר ּתֹורָ ֶ
חֹוביהֹון
ַאי ּתּקּונָא ,אִ ְּתּכַּבְ ָשן ֵ
ָמי לְ ה ִ
נָ פִיק מִ ְּכלָ לֵ יּה עִ ם ׁשְאַר קִ ּדּוׁשִין וְ ֻכּלְ הּו תַ לְיָין ּבְ הַאיּ .ומַאן ְּדח ֵ
ֹנֹותינּו .אָמַר לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְרִיְך ּבְרִי 
ְּבֹוש עו ֵ
ֲ
מִ ַּק ֵּמיּה ּומִתְ ַּכפְיָין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מיכה ז) יִ כ
לְקּודְׁשָא דְקַ ּדִישִין ,עַ ּתִיק מִ ּכֹּלָא.
ַעְרי ּדְתַ לְיָין ,וְ לָא נָ פְקִין ּדָא מִ ן ּדָא .קּום רִּבִי אַּבָא,
ַעְרי עִ ם אִיּנּון ׂש ֵ
ִּתּקּונָא ּתְׁשִיעָאָ ה .מִתְעָרְ בִין ׂש ֵ
ַעְרי דְמִתְעָרְ בִין עִ ם אִיּנּון ּדְתַ לְיָין ,אִקְרּון מְ צּולֹות יָ ם .מִ ּׁשּום
קָ ם רִּבִי אַּבָא  וְאָמַר ,אִ ּלֵ ין ִ(איּנּון) ׂש ֵ
חֹובי דִ ְבנֵ י נָׁשָא ּומִתְ ַּכפְיָין .אָמַר רִּבִי 
ל מָארי דְתַ בְעִין ֵ
ֵ
ּומהַאי אַתְרָא רְמִיּוָּ ,כ
ּמֹותְרי מֹוחָאֵ ,
ֵ
ְּדנַ פ ְֵקי מִ
ׁשִמְעֹוןּ ,בְרִיְך ְּת ֵהא לְעַ ּתִיק יֹומִין.
ַעְרי תְ חֹות ּדִיקְ נָא ,וְ חַּפְיָין ּבִ גְרֹונָא תְ חֹות ּדִיקְ נָא .קּום רִּבִי יְ הּודָ ה .קָ ם
ּקּונָא עׁשִירָאָ ה .נַ ְחּתִין ׂש ֵ
ֲ
ִּת
י פחַד יְיָ וְ גֹו' .מִּפְ נֵ י 
רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח וְאָמַר( ,ישעיה ב) ּובָאּו בִמְעָרֹות צּורִים ּובִמְ ִחּלֹות עָ פָר מִּפְ נֵ ַ
ַעְרי ּדִתְ חֹות ּדִיקְ נָא,
ּומ ֲהדַר ּגְאֹונֹו ,אִיּנּון ׂש ֵ
ַד יְיָ אִתְקְריֵ .
ֵ
ַפחַד יְיָ ,הָא אִתְיְדַע ּדְמַאן ּדְאִיהּו לְ בַרּ ,פַ ח
ְיַעקֹב .וְ חַד סָרְּ ,דלָא נַ פ ְֵקי נִימָא מִ ן
ן א ֶמת ל ֲ
ּקּונָא עׂשִירָאָ ה( ,מיכה ז) ִּת ֵּת ֱ
ֲ
וְאִתְקְרּון ֲהדַר ּגְאֹונֹוּ ,ת ְֵריִּ .ת
נִימָאֶ ,ח ֶסד לְאַ בְרָ ָהם.
חֹור סחֹור 
ְ
י ס
ַעְר ְ
ַעְרי עַ ל ּפּומָאּ ,ופּומָא אִתְּפְ נֵ י מִ ָּכל ִסטְרִין ,וְיָאִין ׂש ֵ
ִתְריסָרְּ .דלָא תַ לְיָין ׂש ֵ
ִּתּקּונָא ּד ֵ
לֵ יּהּ ,בְ גִין ְּדלָא אִׁשְ ְּת ַכח טַרְ חּותָאּ ,כְמָ ה דְאִ ְצטְרִיְך.
ַעְרי דְדִיקְ נָא 
ִינָאּ .בַאתָר (נ"א ַב ָתר) ּדִינָא  טַרְ חּותָא אִׁשְ ְּת ַכח .וְ כִי  ׂש ֵ
ֲ
חּותָא ּבְמַאי קָא מַיְיריּ .ד
ֵ
טַרְ
נְשֹובא)
ּלָא ּדלָא אִתְ טְרַ ח ּבְיִ ּׁשּובָא (ס"א ִב ָ
זּון .א ְ
טִרְ חָא אִיּנּון ,אֹו ּדִינָא אִיּנּון ,וְ הָא  כֹּלָא רַ ֲח ֵמי אִתְ ֲח ֶ
ָא דִזְעיר אַּפִין.
ֵ
ּדְרּוח
בָא רּוחָא .מָאי רּוחָא .רּוחָא דְאִיּתְרַק (ס"א

ׁש קדָׁשִים ,נָׁשְ
ְתָאנָא מהַאי פּומָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,ק ֶֹד ֳ
ֵ
ּד
ּומהַאי רּוחָא מִתְ לַּבְׁשִין ָּכל אִיּנּון
 זְעיר אַּפִיןֵ .
ש ּביּה (נ"א ְד ִא ְת ָּת ַּקן ִּומ ְתלְ ַּבש ֵּביּה) ֵ
 ּביּהּ ,דְמִתְ לְּבַ ֵ
ְּד ִא ְת ַּד ָּבק) ֵ
ה אלֶ ף עִיבָר .וְאִתְּפָ ַּׁשט (ס"א וְ ִא ְת ַּפ ְר ָׁשא) ָּכל
ַד ההּוא רּוחָא נָ פִיק ,אִתְּפְרַׁש לִתְ ּלָתִין וְׁשִ בְעָ ֶ
ִּדלְ ַּתּתָא .וְ כ ַ
ַערִין לָא אִׁשְ ְּת ָכחּו
ְאַתְריּה ,וְ ָכל מָאן ּדְאִתְ ֲחזֵ י לְאִתְ לַּבְׁשָא מִ ּנֵ יּה אִתְ לָּבַׁש .וְעַ ל ּדָא ׂש ֲ
חַד ּבִ לְ חֹודֹוי ל ֵ
ָא ב ֲה ֵדיּה.
ָא ביּהּ ,ולְקָרְ ב ַ
ָא ּבָעי מִ ּלָ ה אַ ֲחרָא לְאִתְעָרְ ב ֵ
ּוחיּה נָ פִיק ,וְ ל ֵ
עַ ל ּפּומָא קַ ּדִיׁשָא ,מִ ּׁשּום ּדְר ֵ
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ד"לק ףד

טמ

ַק לָא לְעיּלָא וְ לָא  לְתַ ּתָא .וְ הּוא  סָתִים ּבִ ְסּתִימָא דִ ְסּתִימִין
ֵ
וְדָא הּוא  טְמִירּותָא דְ כֹּלָאְּ ,דלָא אִתְ ְּדב
ַ ּדנָ פִיק לְ בַר
לָא הוָ ה ֵביּה ִּתּקּונָאְּ .ובגִין ַּכְך ,רּוח ְ
ָ
ְּדלָא אִתְיְדַע( .דף קל"ד ע"ב) ּדָא הּוא דְ לָא אִתְ ָּת ַּקן ,וְ
ה יְיָ .א ָבל ּבְ הַאי עַ ּתִיקָא ּדְעַ ּתִיקִין
ֲ
י פ
י ,אִתְקְר ֶ
ֵ
ִיאי מְ ֵהימְ נֵ
ַּבְׁשִין ּביּה נְ ב ֵ
ֵ
(ס"א ְדנָ ִפיק ֵמ ַההּוא ִדלְ ַבר)ּ ,ומִתְ ל
סּוחרָ נָא דְ פּומָאּ ,ופּומָא 
ַערֹוי ׁשְקּולִין ֲ
ּוחיּה ּבַר אִיהּוְּ .ובגִין ַּכְך ׂש ֲ
לָא אִתְּפְרַׁש .וְ לֵ ית מָאן ּדְיֵ דַע ר ֵ
אִתְּפְ נֵ י מִ ָּכל ִסטְרֹוי.
ַעְרי 
תָר ּד ָכל ׂש ֵ
ָרִיןּ ,בַא ְ
ֲ
ַּבְׁשָא בהַאי רּוחָאּ ,דְמִתְּפָׁשַ ט לְ ַכ ָּמה עִיב
ְ
ִיצּו א ְב ֲהתָ נָא ,לְאִתְ ל
ְּובהַאי אִתְרְ ח ֲ
ה דִתְריסָר.
ֵ
בֹותינּו) .וְדָא הּוא תִ ּקּונָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ
נִׁש ַּב ְע ָּת לַ ֲא ֵ
(ה ָדא הּוא ִדכְ ִּתיב( ,מיכה ז) ֲא ֶׁשר ְ
סֹוחרָ נֹויָ .
ׁשְקּולִין ּבְ ֲ
ִתְריסָר ׁשִ ְב ֵטי 
ָר ּתחּומִין ל ֵ
ָא .תְריס ְ
ֵ
ָר ּתחּומִין לְתַ ּת
יּלָא .תְריס ְ
ֵ
לְע
ָר ּתחּומִין ֵ
לּו תְריס ְ
ֵ
ּדְמִ ּכָאן אִ ְש ֶּתלְׁשָ
בֹותינּו.
ָ לַא ֵ
ְתִיב א ֶׁשר נִׁשְּבַעְ ּת ֲ
ֲ
ֲא ָבהָתָא .הָדָא הּוא דִ כ
ַעְרי דִתְ חֹות ּדִיקְ נָא מִ ּכָאן ּומִ ּכָאןּ ,בִיקָרָא יָאָ הּ ,ובִיקָרָא ׁשַּפִירָא ,וְ חַּפְיָין
ִּתּקּונָא ּדִתְ לֵ יסָרַּ .תלְיָין ׂש ֵ
ַזְיָין מאַ נ ְֵּפי תַקְרּובָא דְ בּוסְמָאּ ,בַר אִיּנּון ּתַּפּוחִין ׁשַּפִירָ ן ִחּוָ ורִין.
ֵ
עַד טַּבּורָא וְ לָא אִתְ ח
ן ּביּה .זַ ּכָאָ ה
ה דַאנָ ֵ
ֲ
חּולָקיּה ּדְמַאן ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ּבְ הַאי אִ ּדָרָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ
ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,זַ ּכָאָ ה
ה ,אׁשָא עִ ּלָאָ ה אַ ְסחַר לָ ן (ס"א ֵבין
ַאנָ ן יַתְ בִין ּבִקְדּוׁשָא עִ ּלָאָ ֵ
לְמָא דְאָתיּ .ד ֲ
ֵ
לְמָא דיןּ ,ובְעָ
ֵ
חּולָקיּה ּבְעָ
ֵ
ָא ּכל ִּתּקּונִין עִ ּלָאִין (לְ ִד ְּיּוקנָ א) ּדְדִיקְ נָא קַ ּדִיׁשָא אִתְ ּתָקָ נּו ,וְאִתְעַ ּטְרּו וְאַ ְס ֲחרּו
ֵא ָׁשא ִעּלָ ָאה ְד ַא ְס ַחר לָ ן) וְ ה ָ
לְדּוכְתַיְיהּו.
יׁשָא לָק ְבלֵ יּה.
ֳ
ְמִזְקַף ר
ֵ
יּה אחִידָ ן ּכֹּלָאֻּ .כּלְ הּו מִתְ ַּכ ְּספִין ל
ַאי ּתּקּונָא דִתְ לֵ יסָר ,הּוא תִ ּקּונָא יָאָ הְּ ,ד ֵב ֲ
וְ ה ִ
יר אַּפִין אחִידָ ן .מִ ּנֵ יּה ַּתלְיָין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,וְ ָכל ּגִ נְזִין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין
ֲ
ִזְע
מִ ּנֵ יּה ַּתלְיָין ָּכל אִיּנּון ְּדב ֵ
ִיזִין ּביּהֵּ ,וביּה ְּכלִילָ ן .וְאִיהּו מַ ּזָ לָא דְמִתְזַ לָא מִ ּנֵ יּה ּכֹּלָאּ ,דָא הּוא תִ ּקּונָא ׁשְ לֵ ימָתָאּ ,דְאַׁשְ לִים לְ ָכל
ּגְ נ ֵ
ִּתּקּונִיןּ ,דָא אַׁשְ לִים לְ כֹּלָא.
ִזְעיר אַּפִין ,אִקְרּון
ְקַדְמָאי .וְאִיּנּון ּדְאִׁשְ ְּת ָכחּו ב ֵ
ֵ
י ק ֶדם ,יֹומִין קַדְמָאִין ּד
ּון יְמ ֶ
ּתָאנָא ,אִ ּלֵ ין ִּתּקּונִין אִקְר ֵ
י ק ֶדםֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ּתָקְ נָ ן ּבְתִ ּקּונָא דְדִיקְ נָא דְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין,
ין יְמ ֶ
 יְמי עֹולָ ם .וְתָאנָא ,אִ ּלֵ ֵ
(ישעיה סג) ֵ
ָר ּכלִיל לְ הֹוןּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר .וְדָא יֹומָא לָא אִתְ ְּכלִיל ּבַ ֲהדַיְיהּו,
טְמִירָא דִ טְמִירִין (ּכָ לִ יל ְּבהּו) .וְ הַאי דִתְ לֵ יס ָ
ּלָא הּוא כלִיל ּכֹּלָא.
ָ
ֶא
י יֹום אחָדְּ ,ד ֵביּה זַ ּמִין לְאֹוקִיר 
ֶ
הּוא אִתְקְר
ֵ
לְעיּלָאַ ,ה
ְּוב ַההּוא זִמְ נָא דְאִ ּתְעַר עַ ּתִיק יֹומִין ּבְתִקּונִין ִּד ֵ
הּוא בלְ חֹודֹוי יַ ּתִיר מִ ּכֹּלָא .הּוא דְ ָכלִיל
ִ
 יֹום אחָד הּוא יִ ּוָדַע לַייָ.
ֶ
ִיקְ נֵ יּה ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,זכריה יד)
ּד
ְאִתְקְרי בִׁשְמָא יְדִיעָא.
ֵ
ּכֹּלָא ,הּוא ּד
ןּ ,בַאתָר ּדְאִית יֹום אִית לַיְ לָ ה דְ לֵ ית יֹום ּבְ לָא לַיְ לָ הּ .ומִ ּׁשּום ְּד ַההּוא זִמְ נָא ,זְמַ ן יְ ֵהא דִיְקָרָא 
ֲ
ּדְתָ נֵ ינָ
י ,אּלָא מִ ִּסטְרָא 
ית יֹום אִקְר ֶ
ֵ
לָא אִתְקְרי לָא יֹום וְ לָא  לַיְ לָ הְּ .דלֵ
ֵ
הּוא בלְ חֹודֹוי יִׁשְ ְּת ַּכח.
ִ
ּדְדִיקְ נָא ,וְ
י ,אּלָא מִ ִּסטְרָא דִילָ ןּ .ומִ ּׁשּום ְּדהַאי תִ ּקּונָא  ָכלִיל ּכֹּלָא ,לָא אִתְיְדַע  וְ לָא 
ה אִקְר ֶ
ֵ
דִילָ ן .וְ לֵ ית  לַיְ לָ
אִתְ ֲחזֵ י מִ ּנֵ יּהּ ,ומִ ּנֵ יּה נָ גִיד מִׁשְ חָא ּדִרְ בּותָא  לִתְ לֵ יסַר עִיבָר מַּבּועִין .לְ ָכל אִיּנּון ִּדלְ ַּתּתָאְּ ,דנָ ֲהרִין
ּבְ ַההּוא מִׁשְ חָא(ִ .א ְת ָּת ָקנּו).
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שָנ תַׁשָרָּפ

ּבִתְ לֵ יסָר  ִּתּקּונִין אִ ּלֵ ין אִתְ ּתַקְ נָא דִיקְ נָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,וְאִ ּלֵ ין ִּתּקּונִין ִּד ְבהַאי דִיקְ נָא ,מִתְ ַּת ְּקנָ ן
וְ נַ ְח ָּתן לְ ַכ ָּמה עִיבָר .וְ לָא אִתְ ֲחזּון ֵהיְך מִתְּפַ ְּׁשטִין וְ ֵהיְך נָ פְקִין ,מִ ּכֹּלָא אַ ְסּתִימּוּ ,ומִ ּכֹּלָא אִתְ טַמָרּו.
ְיָדַע אתָר לְ הַאי עַ ּתִיקָאּ ,בִ פְׁשִיטּותָא דִ לְ הֹון ֻּכּלְ הֹון ְּכלִילָ ןּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר ,אִתְיְדַע וְ לָא אִתְיְדַע.
ֲ
לֵ ית ּד
ר ֹלא א ֵּתןּ .וכְתִיב (תהלים ק)
ֶ
ִי יְיָ הּוא ׁשְמִי ּוכבֹודִי לְאַ ֵח
ְ
יּה אִתְקְרי( ,ישעיה מב) ֲ אנ
ֵ
טָמִיר וְ לָא טָמִיר .עָ לֵ
ִיק יֹומִין יְתִיבּ .בְאַתְריּה יְתִיב וְ לֵ ית יְדִיעַ לֵ יּה .יְתִיב וְ לָא 
ֵ
ֹלא אנַ ְחנּוּ .וכְתִיב (דניאל ז) וְעַ ּת
ֲ
הּוא עָ ָׂשנּו וְ
ִיחּ ,וכְתִיב (תהלים קלט) אֹודְ ָך עַ ל ּכִי נֹורָאֹות נִ ְפלֵ יתִי וְ גֹו'.
ׁשְ כ ַ
נָא ח ֵמינָא דְ נַ ְחּתּו כֹל
נָא ,א ֲ
ֲ
ָמָאן עלָ
ֲ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון לְ ַחבְרַ ּיָיאּ ,כַד אִתְּפְרִיס ּפְרִיסָא דָאּ ,דְאַ ּתּון ח
בּוס ָיטא ִד ְקד ָּוׁשא),
ֹוכּתָא בּוצִינָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא (ס"א ִ
ִּתּקּונִין ּבְ גַ ּוָ והּ ,ונְ הִירּו ב ְֲאתָר  ּדָא .וְ חַד ּפָר ְ
לְעיּלָא ,וְ חַד 
ּפְרִיסָא  בְאַרְּבַע  סַמְ כִין ,לְאַרְּבַע עִיבָר( .דף קל"ה ע"א) .סַמְ כָא  חַד  הּוא יָתִיב מִ ַּתּתָא  ֵ
ִי ּׁשנִינָ ן (ס"א ַׁשנְיָ ין) מִ ָּכל ִסטְרֹויּ .ומִתְאַ ֲחדָ ן ּפַרְ סָא ,וְ נַ ְחּתִין
ְיָא ּבִידיּהּ .ובְמַ גְרֹופְיָא אַרְּבַע מַ ְפ ְּתח ְ
ֵ
מַ גְרֹופ
ָא ,אחִידָ ן ּתִמְ נֵ יסָר 
ּה מ ֵעיּלָא לְתַ ּתָא .וְ ֵכן לְ סַמְ כָא תִ נְיָינָאּ ,ותְ לִיתָאָ ה ּורְ בִיעָאָ הֵּ .ובין סַמְ כָא לְ סַמְ כ ֲ
לָ ֵ
ִינָא ּדגְ לִיפָא ְ(ּב ִ
רַ גְ לֵ י דְ סַמְ כִי ּומִתְ נַ ֲהרִין ּבְ בּוצ ִ
ּבּוס ָיטא ִדגְ לִ ִיפין) ּבְ ַההּוא פְרִיסָא .וְ ֵכן לְאַרְּבַע עִיבָר.
ְקָא כל חַד 
ָ
י ּדפּומָ נָא ,לְאִתְעַ ּטְרָא ּולְאִ ְס ַּתּל
וַ ֲח ֵמינָא אִ ּלֵ ין ִּתּקּונִין ִּדנְ הִירִין עָ לָ ּה ,וַ ֲהוּו מְ ַחּכָאן מִ ּלֵ ְ
ַד סלִיק וְאִתְעַ ּטָר וְאִתְ ָּת ַּקן ּבְ ַההּוא תִ ּקּונָא דְאִתְ ּתְקַ ן
ַד הוֹו מִתְ ַּת ְּקנָ ן מִּפּומָ נָאָּ ,כל חַד וְ ח ָ
ּבְאַתְריּה .וְ כ ֲ
ֵ
נָא ב ַההּוא תִ ּקּונָא,
ְׁשַעתָא דְ חַד מִינָ ן ּפָתַ ח ּפּומָא ,לְתַ ְּק ְ
ָהכָא ,מִ ָּכל (ס"א ַּב ֲה ַבל ְדכָ ל) ּפּומָא דְ חַד מִינָ ןּ .וב ֲ
ְדּוכ ֵּתיּה וְאִתְעַ ּטָר.
ִיק מִּפּומיכֹוןּ ,וכ ְֵדין ַסּלְקָא ב ְ
ֵ
ּקּונָא הוָ ה יְתִיב ּומְ ַח ֶּכה לְמִ ּלָ ה דְ נָ פ
ָ
ַההּוא תִ
וְ ָכל סַמְ כִין מִ ּכָאן ּומִ ּכָאןַ ,חּדָאן עַ ל ּדְׁשַמְעִין מַ ה דְ לָא יָדְעּו ,וְ צַיְיתִין לְקַ ּלֵ יכֹוןּ .כַמָ ה רְתִיכִין קַיְימִין
י מִּפּומיכֹוןֻּ ,כּלְ הּו מִ ּלִין קַ ּדִיׁשִין .מִ ּלִין
ֵ
לְמָא דְאָתיְּ ,ד ֻכּלְ הּו מִ ּלֵ י דְ נַ פ ְֵק
ֵ
ָהכָא ּבְ גִינֵ יכֹון .זַ ּכָאִין אַ ּתּון לְעָ
ּכַׁשְרָ ן ְּדלָא אַ ְסטָאן לִימִינָא וְ לִ ׂשְמָאלָא.
ְמָא דְאָתי 
ֵ
י ,עַד ּדהּוא אַ גְמָר (ס"א ִאגְ זַ ר) ּדִינָאּ ,דִי לְעָ ל
ְ
הּוא ח ֵּדי לְמִׁשְמַע ,וְ צַיִית לְ ָהנֵ י מִ ּלֵ
ַ
ֻקדְׁשָא ּבְרִיְך
ּדֹובב
רָא כל ֲהנֵ י מִ ּלֵ י קַ ּדִיׁשִין .עָ לַיְיכּו כְתִיב( ,שיר השירים ז) וְ ִח ֵּכְך ּכְיֵ ין ַהּטֹוב וְ גֹו'ֵ ,
ֵּתימְרּון זִמְ נָא אַ ֲח ָ
לְמָא דְאָתי מְרַ חְׁשָ ן ִׂש ְפוָ ותַיְ כּו אֹורַיְיתָא קַ ֵּמיּה.
ֵ
ְאפִיּלּו לְעָ
ָתַי יְׁשנִיםּ .ד ֲ
ֵ
ִים .מָאי ּדֹובב ְׂשפ
ֵ
י יְׁשנ
ִׂשפ ְֵת ֵ
ּקּונֹוי דִזְעיר אַּפִיןֵ ,היְך יִתְ ָּת ַּקן ,וְ ֵהיְך יִתְ לַּבָׁש ּבְתִ ּקּונֹוי 
ֵ
הַׁשְ ּתָא אִתְ ּתָקָ נּו וְאִתְ ָּכוְ ונּו דַעְ ּתָא ,לְמִתְקָ ן ִּת
(חכְ ָמ ָּתא)
מִתִ ּקּונֵ י עַ ּתִיק יֹומִין ,קַ ּדִיׁשָא דְקַ ּדִישִין ,טְמִירָא דִ טְמִירִין ,טְמִירָא מִ ּכֹּלָאְּ .דהַׁשְ ּתָא חֹובָתָא  ָ
ל ּברְיֵ יּה.
נָא כל ִּתּקּונִין עַ ֻ
ָ
ִינָא קּושטָאָ ה יָאָ ה וְׁשַּפִירָא ּולְאַתְקְ
ְ
עָ לַיְיכּו ,לְמִ גְזַר ּד
י דַארִיְך אַּפִין אִתְ ָּת ָּקנּו .וְאִתְּפָׁשָ טּו תִ ּקּונֹוי מִ ּכָאן ּומִ ּכָאןְּ ,כ ֵחיזּו בַר נָׁש,
ִזְעיר אַּפִין ,מִ ּתִקּונֵ ֲ
ִּתּקּונֵ י ּד ֵ
לְמיתַ ב עַ ל ּכּורְ ְסּיָיאִּ ,ד ְכּתִיב( ,יחזקאל
לְמִ ְשלְ טָא (ס"א ְּומ ָּׁשלְ ַפא) ֵ ּביּה רּוחָא דִ טְמִירָא דְ ָכל טְמִירִיןּ .בְ גִין ֵ
ְמַרְאה
ְמַרְאה אָדָ םְּ :ד ָכלִיל ָּכל ּדִיּוקְ נִיןּ .כ ֵ
ְמַרְאה אָדָ ם עָ לָיו מִ לְמָעְ לָ הּ .כ ֵ
ְמּות ה ִּכ ֵּסא דְמּות ּכ ֵ
ַ
א) וְעַ ל ּד
ְמַרְאה אָדָ ם:
ְמַרְאה אָדָ םְּ :ד ֵביּה סְתִימִין ָּכל עָ לְמִין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןּ .כ ֵ
אָדָ םְּ :ד ָכלִיל ָּכל ׁשְמָ ָהןּ .כ ֵ
נּו עַד ּדלָא אִ ב ְֵרי עָ לְמָא ,וְאַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָא אִתְקַ ּיָימּו.
ְ
ְּד ָכלִיל ָּכל רָזִין ּדְאִתְאַ ּמָרּו וְאִ ּתָתְקָ
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ב"ע ה"לק ףד

אנ

ּתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָא ,עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין עַד  לָא זַ ּמִין ִּתּקּונֹויּ ,בָאנֵ י מַ לְ כִיןָּ ,כנֵ ס מַ לְ כִין,
ְיּמי ,עַד ּדְדָ ֵחי (ס"א ְד ָאנַ ח) לֹון ,וְאַ ְצנַע לֹון לְ בָתָר זִמְ נָא ,הָדָא 
לָא הוֹו מִתְקַ ּי ֵ
ֲ
ּומְׁשַער מַ לְ כִין ,וְ
ֵ
ּגָ לִ יף ַמלְ כִ ין)
תָר ּד ָכל ּדִינִין
דֹוםּ ,בְא ְ
ֲ
ץ א
דֹוםּ .בְא ֶר ֱ
ֶ
ץ א
ִים א ֶׁשר מָ לְ כּו ב ְֶא ֶר ֱ
הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית לו) ֵוְאּלֶ ה ַה ְּמלָ כ ֲ
מִתְקַ ּיְימִין ַּת ָּמן ,וְ ֻכּלְ הּו לָא אִתְקַ ּיָימּו.
(נ"א

עַד  ּדְֵריׁשָא  ִחּוָ ורָא עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין אִתְ ָּת ַּקןּ .כַד אִתְ ָּת ַּקןַּ ,תּקִין ָּכל ִּתּקּונִין ִּדלְתַ ּתָאַּ ,תּקִין ָּכל
ל ריׁשָא דְעַ ּמָאְּ ,דלָא אִתְ ָּת ַּקן הּוא  בְקַדְמִיתָא ,לֵ ית 
ִיפנָאָּ ,כ ֵ
ִּתּקּונִין ּדְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין .מִ ּכָאן אֹול ְ
עַ ּמָא מִתְ ּתַקְ נָא .וְאִי אִיהּו מִתְ ַּת ָּקןֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ַּת ְּקנָ ן .וְאִי אִיהּו לָא מִתְ ַּת ֵּקן ּבְקַדְמִיתָא ,לָא יַ ְכלִין עַ ּמָא 
לְאִתְ ַּת ְּקנָא.
ן .מעַ ּתִיק יֹומִיןּ .דְעַד לָא אִתְ ָּת ַּקן הּוא בְתִ ּקּונֹוי ,לָא אִתְ ְּת ָּקנּו ָכל אִיּנּון ְּדבָעּו לְאִתְ ַּת ְּקנָא ,וְ ֻכּלְ הּו
מְ נָ לָ ֵ
לֹוְך ּב ֱאדֹום ,רָזָא 
ֶ
ַע ּבן ּבְעֹור .וַ ּיִמְ
דֹום ּבל ֶ
ֶ
לֹוְך ּב ֱא
ֶ
עָ לְמִין אִתְ ֲחרָ בּו .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית לו) וַ ּיִמְ
תָר ּד ָכל ּדִינִין מִתְקַ ּטְרִין ַּת ָּמן ,וְ ַּתלְיָין ,מִ ַּת ָּמן.
הּוא .א ְ
ֲ
חָדָא (ס"א יַ ִּק ָירא)
ִין מָארי 
ֵ
ן אלֶ ף אַ לְ פ
לַע ּבן ּבְעֹורּ ,תָאנָא  הּוא  גִזְרַת  ּדִינָאַּ ,תּקִיפָא דְתַ ּקִיפִיןִּ ,ד ְבגִינֵ יּה מִתְקַ ּטְרָ ֶ
ֶּב ֶ
ְ אָמר( ,משלי
ְׁשם עִירֹו ִּדנְ ָה ָבה .מָאי דִ נְ ָה ָבהְּ .כלֹומַר ּדִין ָה ָבהּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
דִיבבָא וִילָ לָ ה( .בראשית לו) ו ֵ
ָ
נֹות הב ַהב.
ַ
י ב
לַעלּוקָ ה ׁשְ ֵּת ָ
כ) ֲ
ַעמָא.
לְמיקָ ם ,וְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִין אִתְ ֲחרָ בּו .מָאי ט ֲ
לָא הוָ ה יְ כִיל ֵ
ָ
ָאּ ,ביּה לָא קָאִים ,וְ
ֵּכיוָ ן ְּד ָסלִיק לְאִתְיַ ְּׁשב ֵ
מִ ּׁשּום ּדְאָדָ ם לָא אִתְ ָּת ַּקןּ .דְתִ ּקּונָא דְאָדָ ם ּבְדִיּוקְ נֵ יּהָּ ,כלִיל ּכֹּלָא ,וְיָ כִיל (דף קל"ה ע"ב) ּכֹּלָא לְאִתְיַ ְּׁשבָא 
ֵביּה.
לְמיקָ ם ּולְאִתְיַ ְּׁשבָא ,וְאִתְּבְ ָטלּו .וְאִתְּבְ ָטלּו ַסּלְקָא 
ְּובגִין ּדְתִ ּקּונָא דָא דְאָדָ ם ,לָא אִׁשְ ְּת ַכח .לָא יָ כִילּו ֵ
יתי תִ ּקּונָא (נ"א
ּלָקּו מ ַההּוא תִ ּקּונָא ,עַד ּדְיֵ ֵ
ֵ
ן .אּלָא אִתְּבְ ָטלּו וְאִ ְס ַּת
ָא כּלְ הּו בְאָדָ ם אִתְ ְּכלִילָ ֶ
ּדַעְ ָּתְך וְ ה ֻ
ִד ְּיּוקנָ א) ּדְאָדָ ם .וְ כַד אָתָא הַאי דִ ּיּוקְ נָא ,אִתְ ּגֵ לָ פּו (ס"א ִא ְתּכְ לָ לּו) ֻּכּלְ הּו ,וְאִתְ ֲחּזָרּו לְקִ ּיּומָא אַ ֲחרָא .מִ ּנְ הֹון
אִתְּבְ סָמּו( ,ס"א ִמּנְ הֹון ִא ְת ְּב ָסמּו וְ לָ א ִא ְת ְּב ָסמּו) ּומִ ּנְ הֹון לָא אִתְּבְ סָמּו ְכלָ ל.
ִי ,אּלָא  ָכל מָאן ְּדנָ חִית מִ ּדַרְ ּגָא 
גַמְרי .לָאו ָהכ ֶ
וְאִי  ֵּתימָא  וְ הָא  כְתִיב וַ ּיָמָת ,וַ ּיָמָתּ .דְאִתְּבְ ָטלּו לְ ֵ
ּיָמָת מלֶ ְך מִ צְרַיִ םְּ ,דנָ חַת מִ ּדַרְ ּגָא 
ֶ
ְ אָמר( ,שמות ב) וַ
י ביּה מִיתָ הּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
יּה ,קָאר ֵ
ֵ
קַדְמָאָ ה ְּד ֲהוָ ה ֵב
ּיּומָא ביּה,
ֵ
ם ּביּה .וְ ֵכיוָ ן ּדְאִתְ ּתָקַ ן אָדָ ם ,אִתְקְרּון ּבִׁשְמָ ָהן אַ ֲחרָ נִין ,וְאִתְּבְ סָמּו ּבְקִ
קַדְמָאָ ה דְ ֲהוָ ה קָ ֵ
ְקַיְימִין ּבְדּוכּתַיְיהּו.
ְ
ו
יטב ְֵאל
ְׁשם אִׁשְ ּתֹו מְ ֵה ַ
ִיב ּביּה( ,בראשית לו) ו ֵ
הּוא ּד ְכּת ֵ
ִ
ן קַדְמָאִיןּ ,בַר ה
ַ
וְ ֻכּלְ הּו אִתְקְרּון ּבִׁשְמָ ָהן אַ ֲחרָ נִין מִ
ד ּבַת מי זָ ָהב .מָאי טַעְמָא .מִ ּׁשּום ְּד ָהנֵ י לָא אִתְּבְ ָטלּו ּכִׁשְאַר אַ ֲחרָ נִין .מִ ּׁשּום ְּד ֲהוָ ה דְ כַר 
ֵ
ּבַת מַ ט ְֵר
ּלְקָא אּלָא דְ כַר וְ נּוקְּבָאְּ .ובגִין ָּכְך הַׁשְ ּתָא ּדְאִׁשְ ְּת ָכחּו דְ כַר וְ נּוקְּבָא,
ֶ
לָא ס
וְ נּוקְּבָאְּ .כהַאי תְמָרָאְּ ,ד ַ
ְאִתְקְיָימּו .א ָבל לָא אִתְיָׁשָ בּו ,עַד ּדְאִתְ ּתְקַ ן ִּדּיּוקְ נָא ּדְאָדָ ם ,וְ ֵכיוָ ן
ֲ
לָא  כְתִיב ּבְ הּו מִיתָ ה כְאַ ֲחרָ נִין ,ו
ְאִתְיְישבּו.
ָ
ּדְאִתְ ּתְקַ ן ִּדּיּוקְ נָא דְאָדָ ם ,אִתְ ֲחזָרּו וְאִתְקְיָימּו ּבְקִ ּיּומָא אַ ֲחרָא ,ו
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א"ע ו"לק ףד
בנ


שָנ תַׁשָרָּפ

ִיקָריּהַּ ,תּקִין וְזַ ּמִין וְאַּפִיק מִּבּוצִינָא 
לְמעְּבַד יְקָרָא  ל ֵ
יׁשָא חּוָ ורָאֶ ,
ִ
ִיק ּבִרְעּותָא דְר
ֵ
ַד סל
ּתָאנָאּ ,כ ָ
עּותיּה) וְאִתְּפָ ַּׁשט לִתְ לַת מְאָ ה וְׁשִ בְעִין
ּתֹוּקר) (ס"א ִא ְת ַּת ַּקן וְ ָסלִ יק ְר ֵ
(נָׁשב ֵּביּה ִא ְת ַ
ּדְקַרְ ּדִינּותָא ,חַד  נִיצֹוצָאַ ,
ב ּביּה אִתְ ָּת ַּקן .וְ נָ פִיק חַד ּגּולְ גַ לְ ּתָא 
ִיק אוִירָא דַ כְיָא ּומִתְ ּגַ לְ ּגְ לָא ,נָׁשַ ֵ
וְׁשָארי נָ פ ֲ
ֵ
עִיבָר .וְ נִיצֹוצָא קָאִים,
ְאַרְּבַע סטְרִין.
ִ
תַ ּקִיפָא ,וְאִתְּפָ ַּׁשט ל
ְך .אּלָא 
יּהּ .ביּה ַסּלְקָא דַעְ ָּת ֶ
ְאִתְאחָד ,וְ ָכלִיל (ס"א וְ ִא ְתּכְ לִ יל) ֵ ּב ֵ
ַאי אוִירָא דַ כְיָא ,אִׁשְ ּתְאִיב נִיצֹוצָא ו ֲ
ְּובה ֲ
ָמִיר ּדטְמִירִין ּדְעַ ּתִיק 
ִ
ַאי אוִירָא הּוא ט
ָמַר ּביּהְּ .ובגִין ַּכְך ,הַאי גּולְ ּגַ לְ ּתָא אִתְּפָׁשַ ט ּבְ ִסטְרֹוי ,וְ ה ֲ
אִתְ ט ֵ
יֹומִיןּ ,בְרּוחָא דְ גָ נִיז.
יּה מהַאי 
טּו אׁשָא מִ ְּסטַר חַדֲ ,וַאוִירָא מִ ְּסטַר חַדֲ .וַאוִירָא דַ כְיָא קָאִים עָ לֵ ֵ
ֵ
ּבְ הַאי ּגּולְ ּגַ לְ ּתָא אִתְּפָׁשָ
ׁשָא ,א ָבל ּבּוצִינָא דָא (נ"א
ֲ
הּוא א
ֵ
ָא .אּלָא לָאו
ׁשָא הכ ֶ
ָ
 .מָאי א
ֵ
ַאי סטָר
ְיָא קָאִים מה ְ
ֵ
ְסטָרֶ .וְאּׁשָא דַ כ
ִיל ּבַאוִירָא דַ כְיָא ,נָ הִיר לְמָאתָ ן וְׁשִ בְעִין עָ לְמִין ,וְדִינָא מִ ִּסטְרֹוי אִׁשְ ְּת ַכחְּ ,ובגִין ּדָא,
ֲ
נִיצֹוצא) ּדְאִתְ ְּכל
ָ
ָא ,אִתְקְרי ּגּולְ ּגַ לְ ּתָא תַ ּקִיפָא.
ֵ
הַאי גּולְ גַ לְ ּת
ִין עלֹויּ .בְ הַאי ּגּולְ ּגַ לְ ּתָא ,נָ טִיף 
ִין עלֹוי וְ סַמְ כ ֲ
ּבְ גּולְ ּגַ לְ ּתָא ּדָא ,יַתְ בִין ּתִׁשְעָ ה אַ לְ ֵפי רִּבֹוא עָ לְמִיןְּ ,דנַ ְטל ֲ
ִין מיתַ ּיָיא לְאַ ֲחּיָאָ ה.
יׁשיּה זְמִינ ֵ
נְעַר מ ֵר ֵ
ֵ
ַאי טּלָא דְאַ
ּומה ַ
ּלָא מ ֵריׁשָא חִיּוָ ורָאּ ,דְאִתְמְ ּלֵ י מִ נֵ יּה ּתָדִירֵ .
ַט ֵ
ְרָא דְריׁשָא  חִיּוָרָא ,חִיּוָ ור ּבְ גַ וֵ ויּה (ס"א ְבגִ ינֵיּה)ְּ .ד ָכלִיל ֻּכּלְ הּו
ֵ
ִיל ּבִתְרי גַ וְ ונֵ י ,מִ ִּסט
ֵ
הּוא טּלָא דְאִתְ ְּכל
ַ
וְ
י ביּה סּומָקָאְּ .כהַאי בְדֹולְ חָא 
יׁשָא דִזְעיר אַּפִין ,אִתְ ֲחזֵ ֵ
ֵ
ַאי ר
ַד אִתְיַיּׁש ָבן ּבְ ה ֵ
ְ
חִיּוָ ֵורי (וְ כֻ ּלְ הּו ִחיּוָ ֵורי) ֲ א ָבל ּכ
ונָא סּומָקָא בגַ וְ ונָא חִיּוָ ורָא.
ְ
דְאִיהּו חִיּוָ ור ,וְאִתְ חַזְיָיא ּגַ וְ
ָר יָקִיצּו אּלֶ ה לְ ַחּיֵ י עֹולָ ם ֵוְאּלֶ ה לַ ֲחרָ פֹות לְדִרְאֹון
ֵ
ּיְׁשנֵ י אַדְמַת עָ פ
ְּובגִין ַּכְך ּכְתִיב( ,דניאל יב) וְרַּבִים מִ ֵ
ִיק יֹומִין ,ארִיכָא דְאַ נְּפִין.
ֲ
ְאָתי מִ ְּסטַר ּדְעַ ּת
עֹולָ ם .לְ ַחּיֵ י עֹולָ םּ ,בְ גִין ּדְאִתְ ֲחזִיאּו לְ ַההּוא  חִיּוָ ורָאּ ,ד ֵ
הּוא טּלָא,
ַ
ֹּלָא כלִיל ּבְ ַה
הּוא סּומָקָא דִזְעיר אַּפִין .וְ כ ָ
ֵ
לַ ֲחרָ פֹות  לְדִרְאֹון עֹולָ םּ ,בְ גִין ּדְאִתְ ֲחזִיאּו לְ ַה
ִיף ּכל יֹומָא 
הּוא טּלָא דְ נָ טִיף ,נָ ט ָ
ַ
ֹות טּלֶ ָך .אֹורֹותּ :ת ְֵרין .וְ ַה
ִי טל אֹור ַ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה כו) ּכ ַ
לְ חַקְ לָא דְתַּפּוחִיםְּ .כגְ וָ ונֵ י חִיּוָ ורָא וְ סּומָקָא.
ַאי אוִירָא דַ כְיָא ,אִתְּפָׁשָ ט מְ גּולְ ּגַ לְ ּתָא 
ּומה ֲ
ָאי סטָרֵ .
ַאי סטָר ּולְ ה ְ
ִיר ּבִתְרי גַ וְ ונֵ י ,לְ ה ְ
ֵ
הַאי ּגּולְ ּגַ לְ ּתָא אַ נְ ה
ְׁשַעתָא דְאִ ְצטְרִיְך ,אִתְּפְׁשָ טּו
י זְעיר אַּפִיןּ .וב ֲ
ְך אִתְקְר ֵ
ֵ
לְאַ נְּפֹוי מְאָ ה וְ חַמְׁשִין רִּבֹוא עָ לְמִיןְּ .ובגִין ַּכ
ִיקי דְעַ ּתִיקִין ,וְ חָיִיס לְעָ לְמָא.
ְּפֹוי וַארִיכִין ּבְ ַההּוא זִמְ נָאּ ,בְ גִין ּדְאַׁשְ ּגַ ח ּבְאַ נְּפֹוי דְעַ ּת ֵ
ֲ
אַ נ
י אגָר אֹורָאּותָא  לְעַ ּתִיק יֹומִיןּ .כַד 
ּומהַאי  ּגּולְ ּגַ לְ ּתָא ,נָ פִיק  חַד עִיבָר ,לְ ָכל אִיּנּון ִּדלְ ַּתּתָא .וְיָ ֲה ֵב ֲ
ֵ
 ּבקַע לַ גּולְ ּגֹלֶ ת  לְתַ ּתָאּ ,כַד 
לָק ֵביל ּדָא( .שמות לח) ֶ
עָאלִין ּבְ חּוׁשְּבָ נָא( ,דף קל"ו ע"א) ְּתחֹות ׁשַרְ בִיטָא .וְ ֳ
קַע אגָר אֹורָאּותָא ,אִׁשְ ְּת ַכח מִ ּנֵ יּה לְעַ ּתִיק יֹומִין.
ַאי ב ֲ
עָאלִין ּבְ חּוׁשְּבָ נָא .וְ ה ֶ
ָא בהּו ,וְקָרּומָא דָקִיק 
לַת חלָ ּלִין אִׁשְ ְּת ָכחּוּ ,דְׁשַרְיָיא מֹוח ְ
ּבַ ַחּלָ לֵ יּה ְּדגּולְ ּגַ לְ ּתָא( ,ס"א ְבגּולְ ּגַ לְ ָּתא ָדא) ְּת ַ
ַיְיהּו .א ָבל לָא קְרּומָא קְׁשִיׁשָא  סְתִימָא  כְעַ ּתִיק יֹומִיןְּ .ובגִין ּדָא ,הַאי מֹוחָא אִתְּפְׁשָ ט
ֲ
ַח ְפּיָיא עָ ל
א מ ֵע ֶדן.
ָר יֹוצ ֵ
ּותְרין ׁשְ בִילִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ב) וְ נָ ה ֵ
וְ נָ הִיר (ס"א וְ נָ ִפיק) לִתְ ּלָתִין ֵ
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שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ו"לק ףד

גנ

ָא ׁשַרְיָיא .מ ַחלָ לָא  חַד מִתְּבְקַע (ס"א ִּומ ְת ַּפ ֵׁשט) חַד מַּבּועָא 
ֵ
וְתָאנָאּ ,בִתְ לַת  ֲחלָ לִין ְּדגּולְ ּגַ לְ ּתָא מֹוח
ּותְרין ׁשְ בִילִין רּוחִין ְּד ָחכְמְתָא.
ַאי חּלָ לָאְּ ,תלָתִין ֵ
ָא דְׁשַרְיָיא בה ַ
ְ
ִיק מ ַההּוא מֹוח
ְאַרְּבַע סטְרִין ,וְ נָ פ ֵ
ִ
ל
ַרְעִין .מאִ ּלֵ ין חַמְׁשִין
ֵ
לָא ּתנְיָינָא ,מִתְּבְקַע ּומִתְּפָׁשַ ט חַד מַּבּועָא אַ ֲחרָאּ .ומִתְּפַתְ חִין חַמְׁשִין ּת
ִ
ֵמ ַחלָ
ִין קדְׁשָא 
ַמְׁשִין אלֶ ף ּדָרִיןּ ,דְזַ ּמ ֻ
ֶ
ְיֹובלָא .ח
ּתַרְעִין ,אִתְאַ ֲחדָ ן חַמְׁשִין יֹומִין ּדְאֹורַיְיתָא .חַמְׁשִין ׁשְ נִין ּד ְ
ְׁשַרְיָיא ביּה.
ֵ
ּוחיּה לֵ יּהּ ,ול
בְרִיְך הּוא לְאָתָ בָא ר ֵ
ְדָרי ּבְ הּו .וְ הַאי 
ְקִין אלֶ ף אַ לְ פִין אִ ּדָרִין וְאַ ְכסַדְרָאִיןּ ,דְדַעְ ּתָא ׁשַרְיָיא עָ לַיְיהּו ,ו ֵ
לָא ּתלִיתָאָ ה ,נָ פ ֶ
ְ
ֵמ ַחלָ
ַאי חּלָ לָא ,וְאִתְמַ ּלְיָין מִ ּת ְֵרין ִסטְרִין ָּכל אִיּנּון
לָא ּובין ה ַ
ֵ
ַאי חּלָ
י חלָ לֵ יה (ס"א ָמד ֵֹוריּה) ֵ ּבין ה ַ
ָא ׁשָר ֲ
ַחּלָ ל ֵ
ְדַעַת חדָרִים יִ ָּמלְאּו .וְאִ ּלֵ ין ְּתלַת מִתְּפַ ְּׁשטִין ּבְ ָכל ּגּופָא ,לְ הַאי 
ֲ
אִ ּדָרִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי כד) ּוב
ִיד ּכל ּגּופָא וְאָ חִיד ּבְ הּו גּופָא מִ ָּכל ִסטְרֹויְּ ,וב ָכל ּגּופָא אִתְּפַ ְּׁש ָטן
ַאי סטְרָאּ .ובְאִיּנּון אָ ח ָ
ִסטְרָא ּולְ ה ִ
וְאִׁשְ ַּת ְּכ ָחן.
ַעְרי אּוכָמָ ןּ ,ומִ ְסּתַּבְ כִין
ן קֹוצי דְ ׂש ֵ
ֵ
ְיָין אלֶ ף אַ לְ ֵפי רִּבֹוא  וְרִּבֹוא רִּבְ ָב
ָא דְריׁשָאַּ ,תל ֶ
ּתָאנָאּ ,בְ גּולְ ּגַ לְ ּת ֵ
ן ּביּה ַּדכְיָין ּומְ ס ֲַא ָבן.
ַאחִידָ ֵ
ית חׁשְּבָ נָא לְ נִימִין ְּד ָכל קֹוצָא וְקֹוצָאּ ,ד ֲ
ּדָא בְדָאּ ,ומִתְעָרְ בִין ּדָא בְדָא .וְ לֵ ֻ
ַע ֵמי אֹורַיְיתָאּ ,בְדַ כְיָא  בִמְ ס ֲָאבָאּ .בְ ָכל אִיּנּון ִסטְרִין ּדְאִיּנּון ַּדכְיָיןְ ,ב ָכל אִיּנּון
ּומִ ּכָאן אִתְאַ ֲחדָ ן ט ֲ
ִסטְרִין ּדְאִיּנּון מִ סְאָ ָבן.
ִין קֹוצי מִ ְסּתַּבְ כִין וְתַקִיפִין .מִ ּנְ הֹון ׁשְעִיעִיןּ ,ומִ נְ הֹון ַּתּקִיפִיןְּ .וב ָכל קֹוצָא וְקֹוצָא ,יַתְ בִין נִימִין
ֵ
יַתְ ב
ִיף ,מָארי נַ ַצח קְרָ בִיןּ .בְתִ ּקּונָא יָאָ ה בְתִ ּקּונָא ׁשַּפִירָא 
ֵ
ִיּבָר ּתּק
ַ
ִּתלִין עַ ל ִּתלִין .מִתְ לַ ֲה ָטן וְ ַּתלְיָין ְּכג
תַ ּקִיפָא ָ(ּבחּור ּכָ ֲא ָרזִ ים) .רַ בְרְ בִין וְתַקִיפִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ה) ּבָ חּור ּכ ֲָארָזִים.
ַאי סטְרָא ,עַ ל ּגּולְ ּגֹלְ ּתָא .הָדָא הּוא 
ַאי סטְרָא לְ ה ִ
ִין ,מה ִ
ַעְרי ,וְ ַּתלְיָין ִּתלִין עַ ל ִּתל ֵ
מִתְ ַּת ְּקנִין קֹוצִין ְּדׂש ֵ
י ּתּלִין ,מִ ּׁשּום ּדִמְׁשִיכִין מִ ּמַּבּועִין ַסּגִיאִין,
דִ כְתִיב( ,שיר השירים ה) קְ וּוּצֹותָיו תַ לְ ַּתּלִים .וְתָאנָא יַתְ בִין ִּתלֵ ִ
ַעְרי ּבִמְׁשִיכּותָאּ ,ומִתְעָ בְדִין ִּתלִין,
ַד ּדגּולְ ּגַ לְ ּתָא ,אִתְמַ ְּׁש ָכן ׂש ֵ
ַּבּועָא חּלָ לָא ח ְ
ַ
ּדִתְ לַת רַ ֲה ֵטי מֹוחָא .מִ ּמ
לָא .מ ַחלָ לָא תִ נְיָינָא ,נַ פ ְֵקי חַמְׁשִין מַּבּועִין ,וְאִתְמַ ְּׁש ָכן
ֵ
ַאי חּלָ
ן מה ַ
ְּד ַּתלְיָין מִ ַּכ ָּמה מַּבּועִיןּ ,דְאִתְמַ ְּׁש ָכ ֵ
ִין .מ ַחלָ לָא 
י מאִיּנּון מַּבּועִין ּבִמְׁשִיכּותָא ,וְאִתְעָ בְדִין ִּתלִיןּ ,דְתַ לְיָין ּומִתְעָרְ בִין ּבְקֹוצִין אַ ֲחרָ נ ֵ
ַעְר ֵ
ׂש ֵ
ַעְרי בִמְׁשִיכּותָא מִ ֻּכּלְ הּוִּ ( .ומ ְת ָע ְב ִדין ִּתלִ ין
י אלֶ ף אַ לְ פִין אִ ּדָרִין וְאַ ְכסַדְרָאִין ,וְאִתְמַ ְּׁש ָכן ׂש ֵ
תְ לִיתָאָ ה ,נָ פ ְֵק ֶ
קֹוצין ַא ֲח ָרנִין) ְּובגִין ָּכְך אִיּנּון קֹוצִיןִּ ,תּלִין עַ ל ִּתּלִין.
ַעל ִּתלִ ין ִּומ ְת ָע ְר ִבין ְּב ִ
י ּתלְיָין
ל אִיּנּון קֹוצ ַ
ֵ
ָא ּדגּולְ ּגַ לְ ּתָא .וְ ָכל אִיּנּון נִימִין וְ ָכ
לַת חלָ לִין ּדְמֹוח ְ
ֲ
הּו מְׁשִיכן ּדְאִתְמַ ְּׁש ָכן מִתְ
ָ
וְ ֻכּלְ
ּובהַאי תִ לִיןַּ ,תלְיָין (נ"א
ה אֹלהַי אָזְ נְ ָך ּוׁשְמָעְ .
וְ חַּפְיָין לְ ִסטְרָא דְאּודְ נִיןְּ .ובגִין ָּכְך ּכְתִיב( ,דניאל ט) ַה ֵּט ֱ
י בהַאי ,וְ לָא 
ְּוב ַהאי ַתלְ יָ ין) יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא ,נְ הֹורָא וַ ֲחׁשֹוכָא ,רַ ֲח ֵמי  וְדִינָא .וְ ָכל יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא תָ לֵ ְ
בְעַ ּתִיקָא.
ּומ ַההּוא 
דָא מ ַההּוא אָרְ חָא דְעַ ּתִיק יֹומִיןֵ .
ֵ
ַעְרי ,אִתְ ֲחזֵ י חַד אֹורְ חָא דָקִיקּ ,דְמִתְאַ ֲח
גּותָא ּדׂש ֵ
ְ
ּבְ ַפלְ
ִקּודי דְאֹורַיְיתָאִּ .ד ְכּתִיב( ,תהלים
אָרְ חָא ,אִתְּפָרְׁשָ ן ׁשִית מְאָ ה ּותְ לֵ יסָר אָרְ חִיןּ ,דְאִתְּפַ לְ גּון ּבְאָרְ חִין ְּדפ ֵ
וְעדֹותָיו.
חֹות יְיָ ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת לְ נֹוצ ְֵרי בְרִיתֹו ֵ
ֶ
כה) ָּכל אָרְ
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ב"ע ו"לק ףד
דנ


שָנ תַׁשָרָּפ

ִיבבָא  וִילָ לָ הְּ ,ד ַּתלְיָין ְב ָכל קֹוצָא וְקֹוצָא 
ִין מָארי  ּד ָ
ֵ
ן אלֶ ף אַ לְ פ
ָּתנָאּ ,בְ ָכל קֹוצָא וְקֹוצָא ,מִתְאַ ֲחדָ ֶ
ימּוּתא וְ ִאיהּו ַמ ְת ְקלָ א ֵבינַיְ יהּו) ּבְ גִין
אריהֹון ִּד ְר ִח ָ
אִיּנּון ׁשְעִיעִין מָאריהֹון ּדְמַתְקְ לָא( ,ס"א ָמ ֵ
ֵ
ּומ
ֵמאִיּנּון ַּתּקִיפִיןֵ .
ָּכְך אִית יְמִינָא וְאִית ׂשְמָאלָא.
ָיבּיָא 
מִ ְצחָא  ְּדגּולְ ּגַ לְ ּתָא .אַׁשְ ּגָ חּותָא דְאַׁשְ ּגָ חּותָא .וְ לָא מִתְ ּגַ לְיָיאּ ,בַר  ַההּוא זִמְ נָאִּ ,דצְרִיכִין ַחּי ַ
ל מָאריהֹון ּדְדִינָא,
ֵ
ְערּו ָכ
לְאִתְּפַ ּקְדָאּ ,ולְעַ ּיְינָא בְעֹוב ֵָדיהֹון .וְתָאנָאּ ,כַד אִתְ ּגַ לְיָיא הַאי מִ ְצחָא ,אִ ּת ֲ
ְרָאל לְקַ ֵּמי עַ ּתִיק 
ַד סלִיקּו ְצלֹותְ הֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ִיא ׁשַעתָאּ ,כ ְ
ֲ
 ּבַר הה
ַ
וְ ָכל עָ לְמָא ּבְדִינָא אִתְמְ סַר( .דף קל"ו ע"ב)
ַאי דִזְעיר אַּפִין ,וְאִׁשְ ְּתכִיְך ּדִינָא.
ֵ
ָא דְרַעוִין ,וְ נָ הִיר ּבְ ה
ֲ
ָא דְרַעו
ֲ
יֹומִיןּ ,וב ֵָעי לְרַ ֲחמָא עַ ל ּבְ נֹויּ ,גַ ּלֵ י מִ ְצח
ט ּביּה מִ ּמֹוחָא דְאַּפִיק  חַמְׁשִין ּתַרְעִין .וְ כַד אִתְּפְׁשָ ט,
ַערָאּ ,דְמִתְּפְׁשָ ֵ
ּבְ הַאי מִ ְצחָא ,נָ פִיק  חַד  ׂש ֲ
ָיבי עָ לְמָא ,לְאִיּנּון ְּדלָא מִתְ ַּכ ְּס ֵפי בְעֹוב ֵָדיהֹון .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
אִתְעבִיד מִ ְצחָא דְאַׁשְ ּגָ חּותָא ,לְ ַחּי ֵ
ֲ
ְ ה ָּכלֵ ם.
ְך מאַ נְ ּת ִ
ּומ ַצח אִ ָּׁשה זֹונָ ה הָיָ ה לָ ֵ
(ירמיה ג) ֵ
ְׁשַעתָא 
ַאי אתָר ּדְמִ ְצחָאּ ,בְ גִין ּדְאִתְ ּגַ לְיָיא לְאִיּנּון ְּד ַחּצִיפִין ּבְ חֹובַיְיהּו .ו ֲ
ַערָא לָא קָאִים ּבְ ה ֲ
וְתַ נְיָאׂ ,ש ֲ
ְּפֹוי דִזְעיר 
ֵ
ְעַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְאִׁשְ ּתַעְׁשְעָא עִ ם ַצּדִיקַ ּיָיא ,נְ הִירִין אַ נְּפֹוהִי דְעַ ּתִיק יֹומִיןּ ,בְאַ נ
דְמִ ּת ֻ
ְׁשַעתָא דְדִינָא 
ל ׁשַעתָא ו ֲ
ֲ
י עת רָ צֹון .וְ ָכ
ין אִתְקְר ֵ
ֵ
אַּפִיןּ ,ומִתְ ּגַ לְיָא מִ ְצ ֵחיּה ,וְ נָ הִיר לְ הַאי מִ ְצחָאּ ,וכ ְֵד
ָא דִזְעיר אַּפִין אִתְ ּגַ לְיָיא ,אִתְ ּגַ לְיָיא מִ ְצחָא דְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין ,וְאִׁשְ ְּתכִיְך ּדִינָא ,וְ לָא 
ֵ
תָ לֵ י ,וְ הַאי מִ ְצח
אִתְעָ בִיד.
ן ּביּה .וְ כַד 
ּוכלִילָ ֵ
ן ּביּהְ ,
סּומָקיּ ,דְאִתְאַ ֲחדָ ֵ
סּומָקי  ְּד ֵ
ֵ
ן אלֶ ף 
ּתָאנָא ,הַאי מִ ְצחָא ,אִתְּפָׁשָ ט ּבְמָאתָ ֶ
ָא דְרַעוִין,
ֲ
ָא דְרַעו
ֲ
ָא דִזְעיר אַּפִין ,אִית רְׁשּותָא לְ ֻכּלְ הּו לְ חַרָּבָא .וְ כַד אִתְ ּגַ לְיָיא מִ ְצח
ֵ
אִתְ ּגַ לְיָיא מִ ְצח
ְּדנָ הִיר לְ הַאי מִ ְצחָאּ ,כ ְֵדין ֻּכּלְ הּו מִׁשְ ַּת ְככִין.
נֶ ַצח (ס"א ִמ ְצ ָחא וְ כָ ל ַחד ִא ְק ֵרי

ְיָא ,עׂשְרִין וְאַרְּבַע ּבָ ֵּתי דִינִין מִׁשְ ַּת ְּכחִין ּבְ הַאי מִ ְצחָא ,וְ ֻכּלְ הּו אִקְרּון
וְתַ נ ֶ
וְאִית מ ַצח וְאִית נֶ ַצח ּדְאִיּנּון נְ ָצחִים .וְ הַיְינּו דִתְ נָ ן
ֶ
הּוא מ ַצח.
ֶ
נֶ ַצח)ּ .ובְאַתְ וָ ון ְ(ּד ַא ִּפין) רְ צּופִין ְ(ּד ַא ִּפין),
נֶ ַצח נְ ָצחִים .וְאִיּנּון ּבְמִ ְצחָאּ ,ומִתְּפַ ְּׁש ָטן מִ ּנְ הֹון ּבְ גּופָאּ ,בְאַתְרִין יְדִיעָ ן.

ְרָאל ֹלא יְׁשַ ֵּקר וְ ֹלא יִ ּנָ ֵחם ּכִי ֹלא אָדָ ם הּוא לְ ִהּנָ ֵחם .הַאי 
ַּתנְיָא ,מָאי דִ ְכּתִיב( ,שמואל א טו) וְ גַ ם נֵ ַצח יִ ׂש ֵ
ְמָא לְמידָ ן ,וְתָ ב ּומִתְ ח ֵָרט וְ לָא 
ֵ
רָזָא אֹוקִימְ נָאָּ ,כל ַההּוא נֶ ַצח ּדְאִתְּפְׁשַ ט ּבְ גּופָא ,זִמְ נִין ּדְתָ לֵ י עַ ל עָ ל
ָא .א ָבל אִי 
ָא דְאִקְרי אָדָ ם ,וְיָ כִיל לְאִתְ חָרְ ט ֲ
ֵ
ְדּוכּת
ְקָאי ב ְ
עָ בִיד ּדִינָא ,אִי ּתַיְיבִין .מָאי טַעְמָא .מִ ּׁשּום ּד ֵ
הּוא עִיּדן ֲוַאתָר לְאִתְ חָרְ טָא.
ָ
ְאִתְקְרי רֹאׁשּ(ְ ,ב ַהאי ִמ ְצ ָחא) אִתְ ֲחזֵ י  וְאִתְ ּגַ לְיָיא  הַאי נֶ ַצח ,לָאו
ֵ
ב ְֲאתָר ּד
ָמָא ,אּלָא מִ ְצחָא 
ֶ
ְאִקְרי אָדָ םְּ ,דהָא לָא אִתְ ּגְ לֵ י פַרְ צּופָא וְ חֹוט
ה מ ֲאתָר ּד ֵ
לָא הוָ ֵ
מָאי טַעְמָא .מִ ּׁשּום ְּד ָ
לָא אִקְרי אָדָ םְּ .ובגִין ָּכְך ֹלא אָדָ ם הּוא לְ ִהּנָ ֵחם ְּכנֶ ַצח
ֵ
תָר ּדלָא אִׁשְ ְּת ַכח ּפַרְ צּופָא,
ּבִ לְ חֹודֹויּ .וב ֲַא ְ
ִׁשְאַר ּתּקּונֵ י ּגּופָא.
ִ
ְּדב
ַּכ ֲחלָ ן ְ(ּדכָ ל ַעיְ ינִין ְמּכַ ֲחלָ ן)

ל רִיסי עַיְינִין ,מְ
ֵ
ְרִקּותָא ּד ְבּגַ ְבּתָאּ ,דְעַ
ִ
ֵעינֹוי ּדְֵריׁשָא ,מִׁשְ ַּתנְיָין מִ ּׁשְאָר עַיְינִיןׂ ,ש
ִיןּ ,בְריׁשָא דְמִ ְצחָאּ ,ומִתְאַ ֲחדָ ן
ַעְרי ,וְאִיּנּון ִּתּקּונָא ּדְעַ ל עַיְינ ֵ
ּבְאּוּכ ָֻמתָאַּ ,תלְיָין ִּתּלִין עַ ל ִּתּלִין ְּדׂש ֵ
י מָארי דְאַׁשְ ּגָ חּותָאּ(ְ .ד ַעל ְּת ִר ֵיסי ְד ַעיְ ינִין).
ֵ
ויְיהּו ׁשבַע מְאָ ה אַ לְ ֵפ
ֶ
מִ ּתַרְ וַ
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שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ז"לק ףד

הנ

ִין אלֶ ף וְאַרְּבַע מְאָ ה רִּבֹואּ ,דְמִתְאַ ֲחדָ ן ּבִ גְ בִינִין ּדְאִינְ הּו ְכסּותָא .וְאַׁשְ גָ חּותָא 
ּבִ ְכסּותָא ּדְעַיְינִין ,לַ ֲהט ֶ
נָתיּה,
תָא ּד ַסּלְקִין אִיּנּון ְּכסּותָא ,אִתְ ֲחזֵ י  כְמַאן ּדְאִ ּתְעַר מִ ְּׁש ֵ
ְׁשַע ְ
דְעינָא דְעַ ּתִיק יֹומִין עָ לַיְיהּוּ .וב ֲ
ֵ
ינָא טבָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר
ָ
ורָא דְע
ֵ
ַד חּוָ
לְעינָא פְקִיחָא ,וְאִתְ ָס ָחן ּבְ ח ִ
ן עינֹוי ,וְ חָמָאן ֵ
וְאִתְּפַ ְּק ָח ֵ
לְעיּלָא קַדְמָאָ ה (נ"א ְּב ִחּוָ ָורא ַק ְד ָמ ָאה ְד ֵעינָ א ָט ָבא)ְּ .וב ַההִיא 
ב .מָאי ב ָחלָ בּ .בְ ִחּוָ ורָא דִ ֵ
ֶ
צֹות ּב ָחלָ
ֶ
ֹוח
השירים ה) ר ֲ
ׁשַעתָא אִׁשְ ְּת ַכח אַׁשְ ּגָ חּותָא ּדְרַ ֲח ֵמי( .ס"א ְּובגִ ין ּכָ ְך ְצל ָֹותא ְדיִ ְׂש ָר ֵאל ַסלְ ָקא ְבגִ ין ְּדיִ ְפ ַקח ֵעינֹוי ,וְ יִ ְת ָסחּון ְּב ַההּוא ִחּוָ ָורא).
ֲ
הּוא חּוָ ורָא .וְ ָכל
ִ
ח עינֹוי ,וְיִתְ ָסחּון ּבְ ַה
ָקִיצהּ .דְיִ פְקַ ֵ
ָא צּלֵ י דָ וִד( ,תהלים מד) עּורָ ה לָ ָּמה תִיׁשָ ן יְיָ ה ָ
וְעַ ל ּד ַ
ְרָאלּ ,וׁשְאַר עַ ּמִין ׁשַ לְ טִין עָ לַיְיהּו.
ל מָאריהֹון ּדְדִינִיןַּ ,כפְיָין לְ הּו לְיִ ׂש ֵ
ֵ
ְעינֹוי לָאו מִתְּפַקְ ָחןָּ ,כ
זִימְ נָא ּד ֵ
 עינָא ,וְעָ בִיד 
ְרָאל .וְאִ ְס ְּתחַר (ס"א וְ ִא ְתּזְ ַהר) ֵ
ינָא טבָא ,וְרַ ֲח ֵמי עַ ל יִ ׂש ֵ
ָ
ן ּבְע
ח עינֹוי ,יִתְ ָס ָח ֵ
ּובְזִמְ נָא דְיִ פְקַ ֵ
ָקִיצה .הָעִירָ ה :לְאִתְ ָסחָאָ ה ּבְ ַההִיא 
נּוקְמִין ּבִׁשְאַר עַ ּמִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים לה) הָעִירָ ה וְ ה ָ
לְמעְּבַד נּוקְמִין לְאִיּנּון ְּד ַכפְיָין לֹון.
ָקִיצהֶ :
ִחּוָ ורָא .ה ָ
י ,אּלָא בְזִמְ נָא 
סּומָק וְאּוכם וְיָרֹוקִ ,חּוָ ור לָא אִתְ ּגְ לֵ ֶ
ָ
ֵעינֹוי ּכַד אִתְּפַקְ ָחן ,אִתְ ֲחזּון ׁשַּפִירִין ְּכ ָהנֵ י יֹונִיםּ ,בְ
הּוא חּוָ ור.
ִ
ינָא טבָאּ ,ומִ ְס ְּתחָאן ָּכל אִיּנּון ּגַ וְ ונִיןּ ,בְ ַה
ָ
ל ּבְע
ּדְאִ ְס ָּת ַּכ ֵ
ְעינָא.
י מאּוכָמָא  (דף קל"ז ע"א) ּד ֵ
ֵמאִיּנּון ּגַ וְ ונִין ּדְמִתְ ּגַ ּלְיָין ,נָ פְקִין ׁשִ בְעָ ה עַיְינִין ּדְאַׁשְ ּגָ חּותָאְּ .דנַ פ ְֵק ֵ
תָא דְעינָא.
ֵ
ם .מָאן א ֶבן אַ חַת .אּוכ ָֻמ
ֶ
ה עינָיִ
ל א ֶבן אַ חַת ׁשִ בְעָ ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,זכריה ג) עַ ֶ
ִין ּבְאּׁשָא דְ לִ ְסטַר 
ֶ
מִ ּסּומָקָא ,נָ פְקִין ׁשִ בְעָ ה רְ הִיטִיןְּ ,דסַמְ כִין (נ"א ְד ַס ֲח ָרן) לִ ְסטַר  ׂשְמָאלָאּ ,ומִתְ לַ ֲהט
ַיָיבּיָא  הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,זכריה ד) ׁשִ בְעָ ה
ָצפֹוןּ ,ומִתְאַ ֲחדָ ן לְאִתְּפַ ְּׁשטָא  בְעָ לְמָא ,לְ גַ ּלָאָ ה אָרְ חִין ְּדח ַ
ָאָרץ.
ה מְׁשֹוטטִים ּבְ ָכל ה ֶ
ְ
י יְיָ ה ָּמ
ֵ
ה עינֵ
ֵאּלֶ ֵ
מִירֹוקָא ,נָ פְקִין ׁשִ בְעָ ה ְטהִירִין (ס"א נְ ִה ִירין) ּדְקִ טְרָא דְ לִ ְסטַר (נ"א ְר ִה ִיטין ְּד ַס ֲח ָראן לִ ְס ַטר) ּדָרֹומָאּ ,ומִתְאַ ֲחדָ ן
ִי עינָיו
ב ּבין ּבִיׁשִּ ,ד ְכּתִיב( ,איוב לד) ּכ ֵ
י נָׁשָאּ ,בין ַט ֵ
ֵ
לְאִתְּפַ ְּׁשטָא בְעָ לְמָא ,לְ גַ ּלָאָ ה אָרְ חִין וְעֹובָדִין ִּד ְבנֵ
עַ ל ּדַרְ ֵכי אִיׁש וְ גֹו'.
ְמָא בגִינֵ הֹון.
ְ
לְאֹוטבָא עָ ל
ָ
ל מָארי קְׁשֹוט,
ֵ
וְ כַד אִ ְס ְּתחָאן ּבְ ִחּוָ ורָא ,מִׁשְ ַּת ְּכחִין ֻּכּלְ הּו לְאַׁשְ ּגָ חָא לְ ָכ
ְרָאל .וְאַׁשְ ּגַ ח ּבְ סּומָקָא לְמַאן ּדְעָאקִין לְ הּו .הָדָא 
הּוא חּוָ ורָאֲ ,הוֵ י לְ ַטב עַ ל יִ ׂש ֵ
ִ
וְ ָכל אַׁשְ ּגָ חּותָא דְ ַה
לְאֹוטבָא לֹון .רָאִיתִי :לְ נַקְמָא לֹון ,מִ ּדְעָקִין לֹוןְּ ,ובגִין ַּכְך
ָ
הּוא דִ כְתִיב( ,שמות ג) רָאֹה רָאִיתִי .רָאֹה:
ָקִיצהּ ,ת ְֵרי אַׁשְ ּגָ חּותָאּ .ת ְֵרי 
ָקִיצה אַ ל ּתִזְ נַ ח לָ נֶ ַצח .עּורָ ה ,וְ ה ָ
ּכְתִיב( ,תהלים מד) עּורָ ה לָ ָּמה תִיׁשַ ן יְיָ ה ָ
י ט ָבן .רַ ֲח ֵמי וְ נּוקְמִין.
פְקִיחִיןּ .ת ְֵר ָ
סֹוחרָ נֵ יּה ְּד ַההּוא 
ָמיּה לָא אִתְ ֲחזּוןֲ .
סּומָקָא כלִיל וְ סָתִים ָּכל סּומָקִין ,מִ ּק ֵ
ָ
סּומָקָא בגֹו
ְ
ּגַ וְ ונָא קַדְמָאָ ה,
סּומָקָא ,אַ ְסחַר חַד חּוטָא אּוכָמָא ,וְאָקִיף לֵ יּה.
לְאלֶ ף ׁשָ נִיםּ ,בְיַ ּמָא רַּבָא .וְ כַד נָ פִיק 
ַד ּדנָ פִיק מִ ְּתהֹומָא ,חַד זְמַ ן ֶ
ונָא ּתנְיָינָא ,אּוכָמָאּ .כְאַ ְבנָא ח ְ
ִ
ּגַ וְ
נָא ,אָתי רִ ּגְׁשָא וְ ֻּתקְ פָא עַ ל יַ ּמָא .וְקָ לֵ יּה ּדְיַ ּמָא ,וְ גַ לְ ּגַ ּלֹוהִי אַזְ לִין ,וְאִׁשְ ּתַמְעּו לְ נּונָא רַּבָא,
ֵ
הַאי אַ ְב
ְאִקְרי לִ וְיָתָ ן .וְ נָ פִיק מִ ְּתהֹומָא .וְ הַאי אַ ְבנָא מִתְ ּגַ לְ ּגְ לָא בְתּוקְ פָא דְיַ ּמָא ,וְ נָ פִיק לְ בַר .וְ הִיא אּוכָמָא,
ּד ֵ
ָמּותָא דְעינָא אּוכָמָא,
ֵ
אּור ִחין ְס ִת ִימין ַק ָמה) וְ ַכְך הִיא אּוכ
מּוה ְּדכָ ל ְ
אּוק ַ
ְתִימִין קָמיּה( .ס"א וְ ָהא ְ
ֵ
ְּד ָכל אּוכָמִין ס
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ב"ע ז"לק ףד
ונ


סּוחרָ נֵ יּה ְּד ַההּוא אּוכָמָא ,אַ
ְּד ָכלִיל וְ סָתִים ָּכל ׁשְאַר אּוכָמִין .וְ ֲ
וְאָקִיף לְ ַההּוא אּוכָמָא.

שָנ תַׁשָרָּפ

ְסחַר חַד חּוטָא סּומָקָא( ,ס"א לִ ְס ַטר ַחד)

ּו תְרין
סֹוחרָ נֵ יּה ְּד ַההּוא יְרֹוקָא ,אַ ְסחָר ֵ
ונָא ּתלִיתָאָ ה .יְרֹוקָא דִיר ֵֹוקיְּ ,ד ָכלִיל וְ סָתִים ָּכל יְרֹוקִיןְּ .וב ֲ
ְ
ּגַ וְ
חּוטִין .חּוטָא סּומָקָא לִ ְסטַר חַד .וְ חַד חּוטָא אּוכָמָא לִ ְסטַר חַד .וְאַ ּקִיפִין לְ ַההּוא יְרֹוקָא.
ָרִי עינָאָּ ,כל אִיּנּון ּגַ וְ ונִין לָא מִׁשְ ַּת ְּכחִיןּ ,ומִׁשְ ַּתּקְעִין לְתַ ּתָא 
וְ כַד אִ ְס ְּתחַר (נ"א ִא ְתּגְ לֵ י) ִחּוָ ורָא ,וְאִ סְתְ ח ֵ
ִיר מעַ ּתִיק יֹומִיןּ .ונְ הִירִין מִ ּנֵ יּה ָּכל אִיּנּון
(סּומ ָקא יְ ר ָֹוקא אּוכָ ָמא) .לָא אִתְ ֲחזֵ י  בַר  ַההּוא  ִחּוָ ורָאְּ ,דנָ ה ֵ
ָ
ִּדלְתַ ּתָא( .נ"א הּוא).
ל מָאריהֹון ְּדסּומָקָא וְאּוכָמָא,
ֵ
ורָא בלְ חֹודֹויְּ .ובגִין ַּכְך אִ ְס ְּתלָקּו ָכ
ִ
הּוא חּוָ
ִ
ַזְיָיאּ ,בַר ה
ַ
וְ לֵ ית ּגַ וְ ונָא אִתְ ח
צּובֹות ׁשעָ לּו מִ ן הָרַ ְח ָצה
ֶ
ר ה ְּק
ּדְאִיּנּון ּתְאֹומִין ַּכ ֲחדָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב (שיר השירים ד) ׁשִ ּנַיִ ְך ּכ ְֵע ֶד ַ
הׁ .ש ֻּכּלָ ם מַתְאִימֹות.
ֶ
חּותָא דְעינָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ
ֵ
ה .מ ַההּוא אַ ְס
ֶׁש ֻּכּלָ ם מַתְאִימֹות .מָאי מִ ן הָרַ ְח ָצ ֵ
ְ אַמְרַת ׁש ֻּכּלָ ם
ֶ
ר ה ְּקצּובֹות ,וְאַ ּת
מִתְעָרְ ָבן ּדָא  בְדָא ,וְאִתְ ּדַּבְקָ ן ּדָא  בְדָאּ .ומַ ה דְאָמַר ׁשִ ּנַיִ ְך ּכ ְֵע ֶד ַ
ָא דְעינָא עִ ּלָאָ ה.
הּוא חּוָ ורָא דְעַיְינִיןּ ,כַד אַ ְס ָחן ּבְ ִחוַ ורְ ּת ֵ
ִ
מַתְאִימֹותְּ .כלֹומַרִ ,חּוָ ורָא דִ לְ הֹוןְּ ,כ ַה
ְ אָמר (ישעיה נד) ּכִי עַיִ ן ּבְעַיִ ן יִרְאּו.
לְמ ֱחזֵ י בְרּוחָא דְ ָחכְמְתָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ַע צּדִיקַ ּיָיאֵ ,
וְדָא זְמִינִין לְמִ נְ ּד ַ
ימָתַי ּבְׁשּוב יְיָ צּיֹוןּ .וכְתִיב (במדבר יד) ֲ א ֶׁשר עַיִ ן ּבְעַיִ ן נִרְאָ ה אַ ָּתה יְיָּ ,וכ ְֵדין ּפְקִיחּותָא דְעַיְינִין לְ ַטב.
ִ
ֵא
וְאִית ּפְקִיחּותָא דְעַיְינִין לְ ַטב .וְאִית ּפְקִיחּותָא דְעַיְינִין לְ בִיׁש .לְ ַטבּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,דניאל ט) ּפְקַ ח
יָך תִרְאנָ ה יְרּוׁשְ לֵ ם נָ וֶ ה
ֶ
 עינֶ
ְדָא הכָא לְ ַטבּ ,ולְ בִיׁשּ .וכְתִיב (ישעיה לג) ֵ
ה ׁשֹומְמֹותינּו וְ גֹו' .ו ָ
ֵ
ּורְא
ֵעינֶ יָך ֵ
ָא הכָא לְ ַטב ּולְ בִיׁשְּ .דלָא אִתְעָ בִיד ּדָא ּבְ לָא דָא.
ַע יְתדֹותָיו לָ נֶ ַצח ה ָ
ׁשַאנָ ן א ֶֹהל ּבַ ל יִ צְעָ ן ּבַ ל יִ ּס ֵ
ֲ
ה ׁשַאנָ ן הּוא ,וְ הָא 
ֲ
ה ׁשַאנָ ן .וְ כִי יְרּוׁשְ לֵ ם נָ וֶ
ֲ
יָך תִרְאנָ ה יְרּוׁשְ לֵ ם נָ וֶ
ֶ
הּו עינֶ
ֵ
ָּתנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָא ,מַ
ּלָא עינֶ יָך
הּוא .א ֵ
ֶ
לָאו ׁשַאנָ ן
ֲ
כְתִיב (ישעיה א) ֶצ ֶדק יָ לִין ּבָ הּ .וב ֲַאתָר ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ֶצ ֶדק ,לָאו ׁשָקִיט ,וְ
הּוא עינָא ׁשָקִיט
ֵ
ה ׁשַאנָ ן ,לְעַ ּתִיק יֹומִין אִתְמַרּ(ְ ,דיִ ְׁשּגַ ח ְּב ִאּלֵ ין ַעיְ ינִין) ְּד ַה
ֲ
ה ׁשַאנָ ן ,נָ וֶ
ֲ
תִרְאנָ ה יְרּוׁשְ לֵ ם נָ וֶ
ֶ
ְתִיב ,עינֶ ָך
ֵ
ִיל מאַׁשְ ּגָ חּותָא דָא ,לְאַׁשְ ּגָ חּותָא אַ ֲחרָאְּ .ובגִין ַּכְך ּכ
י ,עינָא דְ לָא נָ ט ֵ
ן .עינָא דְרַ ֲח ֵמ ֵ
ְׁשַאנַ ֵ
ו ֲ
לָא צּיֹוןָ ,הכִי אִ ְצטְרִיְך ,לְאַ כְּפְיָיא (דף קל"ז ע"ב)
ִ
לָא עינֶ יָךּ .ומַ ה דְאָמַר יְרּוׁשְ לֵ ם וְ
ֵ
ִרְאיּנָ ה ָח ֵסר יֹו"ד ,וְ
ּת ֶ
לְדִינָאּ ,דְאִׁשְ ְּת ַכח ּבָ ה ּולְרַ ֲחמָא עָ לָ ּה.
ׁשִית ה ָּׁשנָ ה וְעַד אַ ֲחרִית ׁשָ
ַ
ּה מ ֵר
ֹלהיָך ּבָ ֵ
י ה' א ֶ
ֱ
וְתָאנָאּ ,כְתִיב (דברים יא) ֵ עינֵ

(ה ָדא הּוא ִדכְ ִתיב ֶצ ֶדק יָ לִ ין
נָ הָ ,

ָּבּה ְּד ָּבּה ִא ְׁש ְּתּכַ חּו ּגִ זְ ֵרי ְד ִדינִין יַ ִּתיר ִמּכָ ל ְׁש ַאר ַא ְת ֵרי) (נ"א ִדכְ ִתיב ֶצ ֶדק יָ לִ ין ָּבּה ְּד ָּבּה ִא ְׁש ְּתּכַ חּו גִ זְ ֵרי ִדינִין יַ ִּתיר ִמּכָ ל ְׁש ַאר ַא ְת ֵרי
וְ ָתאנָ אּ ,כְ ִתיב

יך ָ ּב ּה ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְו ַעד ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ הַ .ה ׁ ְש ָּתא ֵעינֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָ
(דברים יא) ֵעינֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָ
יחוּתא ְד ַע ְיינִ ין ָ ּב ּה
ָ
וּכ ֵדין ּ ְפ ִק
יך ָ ּב ּה ְ

יקא ְד ַע ִּת ִ
אלאִ ,דינָ א ְו ַר ֲח ֵמי) וּ ְל ִז ְמנָ א ְד ָא ֵתיִ ,י ׁ ְש ְּת ַּכח ָ ּב ּה ֵעינָ א ַחד דְּ ַר ֲח ֵמיֵ .עינָ א ְד ַע ִּת ָ
יקין ָה ָדא הוּא
יש ְ ּב ִגין ְּד ִאית ְ ּבהוֹ ְי ִמינָ א וּ שְׂ ָמ ָ
ְל ַטב וּ ְל ִב ׁ

ִים .אּלָא אִית רַ ֲח ֵמי ,וְאִית 
ִים אקַּבְ ֵצְךֵּ .כיוָ ן ּדְאָמַר רַ ֲחמִים ,מַ הּו ּגְדֹול ֶ
ִד ְכ ִתיב( ,ישעיה נד) ּובְרַ ֲחמִים ּגְדֹול ֲ
י דִזְעיר אַ נְּפִין ,אִקְרּון רַ ֲחמִים
ֵ
רַ ֲח ֵמי .רַ ֲח ֵמי דְעַ ּתִיק ּדְעַ ּתִיקִין ,אִיּנּון אִקְרּון רַ ֲחמִים ּגְדֹולִים .רַ ֲח ֵמ
ִים אקַּבְ ֵצְךּ ,דְעַ ּתִיק 
סְתָ ם( .מהנ"א הואִ :מּׁשּום ְּד ִאית ֵּביּה יְ ִמינָ א ְּוׂש ָמאלָ אִ ,דינָ א וְ ַר ֲח ֵמי) ְּובגִין ָּכְך ּובְרַ ֲחמִים ּגְדֹול ֲ
יֹומִין.
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ז"לק ףד

זנ

י קדְׁשָא 
ַד ּבָע ֻ
ִיןּ ,בִתְרין ּגַ וְ ונִין מִ ּנַיְיהּוּ ,בְ סּומָקָא וְאּוכָמָאׁ ,שָרָאן ּת ְֵרין ּדִמְעִין .וְ כ ֵ
ֵ
ּתָאנָא ּבְ ָהנֵ י עַיְינ
ְרָאל ,אָ חִית  ּת ְֵרין ּדִמְעִין ,לְאִתְּבַ ּסְמָא בְיַ ּמָא רַּבָא .מָאן יַ ּמָא רַּבָא .יַ ּמָא 
ּדְקּודְׁשִין לְרַ ֲחמָא עַ ל יִ ׂש ֵ
ִיק מ ָחכְמָתָא רַּבָאּ ,ומְרַ ֵחם
דְ ָחכְמְתָא עִ ּלָאָ הְּ .כלֹומַר ּדְיִתְ ְסחּון ּבְ נַ ֲהרָא (ס"א ְב ִחּוָ ָורא) ּבְמַּבּועָא דְ נָ פ ֵ
ְרָאל.
לְ הּו לְיִ ׂש ֵ
ָמָא דִזְעיר אַ נְּפִיןּ .בְ חֹוטָמָא אִׁשְ ּתְמֹודַע ּפַרְ צּופָאּ .בְ הַאי 
ֵ
ָאנָא ב ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָא ,חֹוט
ִ
חֹוטָמָאּ .ת
חֹוטָמָא אִתְּפָרְׁשָא מִ ּלָ ה דִ ְכּתִיב( ,שמואל ב כב) עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹו וְ גֹו' .עָ לָ ה עָׁשָ ן ּבְאַּפֹוּ ,בְ הַאי תְ נָ נָא,
חֹוט ָמא
נּוקבֹוי ְמ ַהאי ָ
ּתֹוק ִדין ְּב ְ
הֹובין ִמ ְ
צּופא ְתלַ ת ַׁשלְ ִ
מֹודע ַּפ ְר ָ
חֹוט ָמא ִא ְׁש ְּת ַ
לּו אׁשָא ,וְ גַ ֲחלֵ י דְ נּורָאְּ .דלֵ ית (ס"א ְב ָ
אִתְ ְּכלָ ֵ
לָא אׁשָא 
ֵ
לָא אׁשָא ,וְ
נָא ב ֵ
ִא ְת ַּפ ְּׁש ָטן ְּתלַ ת ּגַ וְ ונֵי ְתנָ נָ א וְ ֶא ָּׁשא וְ גַ ֲחלֵ י ְד ָנּורא ִדכְ ִּתיב( ,שמואל ב כב) ָעלָ ה ָע ָׁשן ְּב ַאּפֹו .וְ לֵ ית) ְּתנָ ְ
י מחֹוטָמֹוי.
ְבלָא תְ נָ נָא .וְ ֻכּלְ הּו אִ ְס ְּתלִיקּו (ס"א ִא ְת ְּדלִ יקּו) וְ נָ פ ְֵק ֵ
ִיק מחֹוטָמָא .אִתְקָמַ ט חֹוטָמָא ,וְ נָׁשִיב
וְתָאנָאּ ,כַד אִתְ חַּבָרּו תְ לַת אִ ּלֵ יןִּ ,ד ְכלִילָ ן ּבְ הַאי תְ נָ נָאְּ ,דנָ פ ֵ
ְאִי תימָא 
ְקָרינָ ן לֵ יּה ,אַף וְ ֵחימָ ה ּומַׁשְ חִית .ו ֵ
ִיק ּתנָ נָא אּוכָמָא וְ סּומָקָאֵּ .ובין ּת ְֵרי (נ"א ִב ְת ֵרי) גַ וְ ונֵ י .ו ֵ
וְ נָ פ ְ
אַף וְ ֵחימָ ה ְּכּתִיב( ,דברים ט) ּכִי יָ גֹורְ ּתִי מִּפְ נֵ י הָאַף וְ ַה ֵחימָ הּ ,דְאִיּנּון ְּתנָ נָא אּוכָמָא וְ סּומָקָא ,מַׁשְ חִית 
ת הּמַׁשְ חִיתּ ,בְ נּורָא דָ לִיק 
ת עמֹורָ הׁ .שַ ֵח ַ
ת יְיָ את סְדֹום ֶוְא ֲ
ֶ
ֵמּנָא לָ ןִּ .ד ְכּתִיב( ,בראשית יג) לִ ְפנֵ י ׁשַ ֵח
מֹוקְדָא.
לְאלֶ ף וְאַרְּבַע מְאָ ה גְ בּורָאןּ .ומִתְּפַׁשְ טָאן
ַאי זְעיר אַ נְּפִין .וְאִ ְס ְּתּלָקּו ֶ
ָמׁש ּגְ בּורָאן אִיּנּוןּ ,בְ ה ֵ
וְתָאנָא ,ח ֵ
ֹועֹויּ .בִידִיןּ .בְאצְּבְעִיןְּ .ובגִין ָּכְך ּכְתִיב( ,תהלים קו) מִי יְמַ ּלֵ ל ּגְ בּורֹות יְיָ .גְ בּורֹת 
ֶ
ּבְ חֹוטָמֹויּ .בְ פּומָאּ .בִדְר
ּלָא הכִי תָאנָא,
ה .א ָ
ֶ
ָך יְיָ הּגְדּולָ ה וְ ַהּגְ בּורָ
ַ
ּכְתִיבּ ,כְתִיב ָהכָא גְ בּורֹותּ ,וכְתִיב הָתָ ם( ,דברי הימים א כט) לְ
דָא ,אִתְקְרי גְ בּורָ ה חָדָא.
ֵ
ּכַד אִתְ חַּבְרָאן ֻּכּלְ הּו גְ בּורָאן ַּכ ֲח
ְיָין ,אלֶ ף ַ(אלְ ִפין) וְאַרְּבַע מְאָ ה רִּבֹוא ,לְ ָכל חַד 
ּומהַאי תַ ל ֶ
ָא מחֹוטָמֹויֵ .
וְ ֻכּלְ הּו ּגְ בּורָאןׁ ,שְרִיאָ ן לְ נַ ְחּת ֵ
ְיָין אלֶ ף  ַ(אלְ ִפין ִרּבֹוא) וְאַרְּבַע מְאָ ה (וְ ָח ֵמׁש) ִּד ְסטַר ּגְ בּורָ ה
נָא דְאַּפִיק מחֹוטָמֹויַּ ,תל ֶ
ֵ
מִ ּנַיְיהּוְּ .ובהַאי תְ נָ
ח מַע ֶׂשיָך וְ גֹו' .וְ כַד 
ֲ
ְיָין מהַאי חֹוטָמָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים קמה) ּדֹר  לְדֹור יְׁשַּבַ
דָא .וְ ֻכּלְ הּו גְ בּורָאן ַּתל ֵ
ַּפ ֶכת.
 עַד ּדנַ ְח ָּתן לְ לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַהּמִתְ ה ֶ
ְ
ׁשָארי גְ בּורָ ה דָאֻּ ,כּלְ הּו גְ בּורָאן מִתְ לַ ֲה ָטן וְׁשָ טָאן( ,נ"א וְ נַ ְח ִּתין)
ֵ
ת יְיָ את סְדֹום
ֶ
ת הּמָקֹום ַהּזֶ הּ .וכְתִיב (בראשית יג) לִ ְפנֵ י ׁשַ ֵח
נּו א ַ
ִיתִים אנַ ְח ֶ
ֲ
ּכְתִיב( ,בראשית יט) ּכִי מַׁשְ ח
ה .אּלָא  ָהכִי תָאנָאֹ ,לא דַ ּיָין
ֶ
ל עמֹורָ
ת עמֹורָ הּ .וכְתִיב( ,בראשית יט) וַיְיָ  הִמְ טִיר עַ ל סְדֹום וְעַ ֲ
ֶוְא ֲ
ַת הּדִין.
כּו' ,אּלָא ּדִמְ הַּפְ ֵכי מִ ּדַת רַ ֲחמִים לְמִ ּד ַ
ֶ
לָרְׁשָעִים וְ
יׁשָא חּוָ ורָא,
ִ
י ,ר
ִיק ֵ
ִיתִי .אּלָא ּבְ ָכל זִמְ נָא דְעַ ּתִיק ּדְעַ ּת ֵ
ֶ
וְ ֵהיאַ ְך מְ הַּפְ ֵכי ,וְ הָא כְתִיב (מלאכי ג) ֲ אנִי יְיָ ֹלא ׁשָ נ
ְׁשַעתָא דְ לָא אִתְ ּגַ לְיָיאָּ ,כל
וָא דְרַעוִין ,אִתְ ּגַ לְיָין ,רַ ֲחמִין רַ בְרְ בִין אִׁשְ ְּת ָכחּו ְבכֹּלָאּ .וב ֲ
ֲ
 רַע
ִ(א ְתּגַ לְ יָ יא) ֲ
ִזְעיר אַּפִין זְמִינִין ,וְ ִכבְיָ כֹול רַ ֲח ֵמי ,עָ בִיד ּדִינָאַ ,ההּוא עַ ּתִיקָא דְ כֹּלָא.
זַ ּיְינִין (ס"א ִדינִין) ּד ֵ
ָא דְרַעוִיןֻּ ,כּלְ הּו בֹוצִינֵ י דְאִתְקְרּון ּבִׁשְמָא דָא ,נְ הִירִין.
ֲ
ִיקִין ,רַעו
ֲ
ּדְתַ נְיָאּ ,כַד אִתְ ּגַ לְיָיא עַ ּתִיקָא דְעַ ּת
ְמִירָא ּדטְמִירִין ,וְ לָא אִתְ נַ ֲהרָ ן אִ ּלֵ ין ּבֹוצִינֵ י ,מִתְעָרִין
ִ
ְׁשַעתָא דְ לָא אִתְ ּגְ לֵ י ט
וְרַ ֲח ֵמי אִׁשְ ְּת ָכחּו ְבכֹּלָאּ .וב ֲ
ָיבּיָא 
ָא דְרַעוִין ְּדלָא אִתְ ּגְ לֵ יְּ ,ובגִין ָּכְך מְ הַּפְ כִין ַחּי ַ
ֲ
ַאי דִינָא .רַעו
ֲ
ּדִינִין ,וְאִתְעָ בִיד ּדִינָא .מָאן ּגָרִים לְ ה
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שָנ תַׁשָרָּפ

םּ .בִזְעיר אַּפִין אִתְמַרּ .ומַׁשְמַע  ִּד ְכּתִיב מִ ן
ֵ
ָא ,מ ֵאת יְיָ מִ ן ַהּׁשָמָיִ
רַ ֲח ֵמי  לְדִינָאּ .ומָ ה ּדְאָמַר  ָהכ ֵ
ִינָא כלַ ל.
ְ
ית ּביּה ּד
ם ,אׁש ּומַיִ ם .רַ ֲח ֵמי וְדִינָא .לְאַּפָקָא מָאן ְּדלֵ ֵ
ַהּׁשָמָיִ ֵ
ַד ׁשָארי תְ נָ נָא  (דף קל"ח ע"א) לְאַּפָקָא ,נָ פִיק ּבִ ְבהִילּו ,וְאִתְעָ ֵבד  ּדִינָא.
ֵ
ָמָא זְעיר .וְ כ
ֵ
ּתָאנָא ,הַאי חֹוט
י א ֶרְך אַּפַיִ ם
הּוא אִקְר ֶ
ֵ
ִיק ּתנָ נָא ,חֹוטָמָא דְעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד
ּומַאן מְעַ ֵּכב לְ הַאי חֹוטָמָא דְ לָא יָ פ ְ
מִ ּכֹּלָא.
הּו אתָר ּדִׁשְמָא אִדְ ּכַר  ּת ְֵרי זִמְ נֵ י,
ֲ
מָא בגַ וַ ויְיהּוּ .בְ ֻכּלְ
ְ
ַע
וְ הַיְינּו רָזָא דְתָ נֵ ינָ ן( ,שמות לד) יְיָ יְיָ ּפָ סִיק ט ֲ
 ׁשְמּואל
ֵ
ֹב יַעקֹב( .שמואל א ג)
 יַעק ֲ
מָא בגַ וַ ויְיהּוְּ ,כגֹון (בראשית כב) אַ בְרָ ָהם אַ בְרָ ָהם( .בראשית מו) ֲ
ַע ְ
ּפָ סִיק ט ֲ
מָא בגַ וַ ויְיהּו .מָאי טַעְמָא.
ַע ְ
לָא פסִיק ט ֲ
ַעמָא ּבְ גַ וַ ויְיהּו .חּוץ מִ ּמ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשהְּ ,ד ָ
ׁשְמּואלֻּ .כּלְ הּו ָפסִיק ט ֲ
ֵ
ִים ּבְע ֶׂשר נִ סְיֹונֵ יְּ ,ובגִין ַּכְך ּפָ סִיק 
ֶ
אַ בְרָ ָהם אַ בְרָ ָהםּ ,בַתְרָאָ ה ׁשְ לִים ,קַדְמָאָ ה לָא ׁשְ לִיםְּ ,דהַׁשְ ּתָא ׁשְ ל
ִדְקַדְמיתָא.
ֵ
ָא לָא הוָ ה אִיהּו כ
ָ
מָא בגַ וַ ויְיהּוְּ ,דהַׁשְ ּת
ְ
ַע
טֲ
ָר ּבְיֹוסף ,וְׁשָרַאת עָ לֵ יּה ׁשְ כִינְ ּתָא.
ֵ
ֹב יַעקֹבּ ,בַתְרָאָ ה ׁשְ לִים ,קַדְמָאָ ה לָא ׁשְ לִיםְּ ,דהַׁשְ ּתָא אִתְּבָ ּׂש
יַעק ֲ
ֲ
יּלָאּ ,בִתְריסַר  ְּתחּומִיןּ ,בְׁשִ בְעִין
ֵ
לְע
וְעֹודְּ ,דהַׁשְ ּתָא אִׁשְ ְּתלִים ּבְאַרְעָא ,אִילָ נָא קַ ּדִיׁשָא  ְכגַ וְ ונָא  ִּד ֵ
ַעמָא 
ּופסִיק ט ֲ
י כְךּ ,בַתְרָאָ ה ׁשְ לִים ,קַדְמָאָ ה לָא ׁשְ לִיםָ ,
לָא הוָ ה ּבְקַדְמִיתָאְּ .ובגִינֵ ַ
ָ
עַ נְ פִין ,מַ ה דְ
ַעמָא ּפָ סִיק ּבְ גַ וֵ יּה .מָאי  טַעְמָאּ .בַתְרָאָ ה ׁשְ לִים ,קַדְמָאָ ה לָא ׁשְ לִים,
ל ׁשְמּואל ,ט ֲ
ֵ
ויְיהּוׁ .שְמּוא
ֵ
ְבגַ וַ
מָא בגַ וַ ויְיהּו,
ְ
ַע
ה .א ָבל מ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשה ,לָא אַ ְפסִיק ט ֲ
לָא הוָ ה נְ בִיאָ ֲ
ָ
וְקֹודם לָ ֵכן
ְּדהַׁשְ ּתָא הּוא נְ בִיאָ הֶ ,
ּדְמִ ּיֹומָא ּדְאִתְיְ לִידׁ ,שְ לִים ָהוָ הִּ .ד ְכּתִיב( ,שמות ב) וַ ֵּת ֶרא אֹותֹו ּכִי טֹוב הּוא.
הּ ,בַאתָר ּדִינָא 
ֲ
מָא בגַ ּוַ ויְיהּו ,קַדְמָאָ ה ׁשְ לִיםּ ,בַתְרָאָ ה ׁשְ לִים ּבְ ֻכּלְ הּוּ .ומ ֶֹׁש
ַע ְ
אֹוף הכָא יְיָ יְיָּ ,פָ סִיק ט ֲ
ָ
ִי ּתנֵ ינָ ןּ ,כַמָ ה ֵחילָא דְמ ֶֹׁשהּ ,דְאָ חִית 
ִזְעיר אַ נְּפִיןְּ .ד ָהכ ָ
ָא לֹון מעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא ,רַ ֲחמִין ל ֵ
ֵ
אָמַר ,לְ נַ ְחּת
ִזְעיר אַּפִיןּ ,כֹּלָא בְרַ ֲח ֵמי אִתְ ֲחזּון .וְ חֹוטָמָא אִׁשְ ְּתכִיְך,
מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמי לְתַ ּתָא .וְ כַד אִתְ ּגְ לֵ י עַ ּתִיקָא ב ֵ
ָתִי א ֱח ָטם לָ ְך.
ְ אָמר (ישעיה מח) ּותְ ִהּל ֶ
ֶוָאּׁשָא ּותְ נָ נָא לָא נָ פִיקּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְעָא בנּוקְּבָא דִתְ הֹומָא 
ְ
ִיק ּתנָ נָא ,לָ הִיטּ ,ומִׁשְ ַּתּק
וְתָאנָאּ ,בִתְרין נּוקְ בִין ְּדחֹוטָמָאּ ,בְ חַד נּוקְּבָא נָ פ ְ
ֵ
 ּבְאלֶ ף  וְאַרְּבַע מְאָ ה
ִיק אׁשָא דְאֹוקִיד ּבְׁשַ לְ הֹובֹויּ ,ומִתְ לַ ֲהטָא ְ(ּב ַא ְר ַּבע ֶאלֶ ף) ֶ
ּומחָד נּוקְּבָא ,נָ פ ֵ
רַּבָאֵ .
לָא וְאֹוקִיד ּכל ׁשְאַר 
ָ
ׁש יְיָ .אׁשָא ּדְאַ ְכ
ֵ
י א
ַאי ,אִקְר ֵ
ֵ
ָא בה
עָ לְמִין ְּד ִב ְסטַר ׂשְמָאלָאּ .ומַאן ְּדגָרִים לְקָרְ ב ְ
ם ,אּלָא ב ְֶאּׁשָא דְמַדְּבְ חָא .וְ הַאי תְ נָ נָא דְ נָ פִיק מִ ּנּוקְ בָא אַ ֲחרָא ,לָא 
ַאי אׁשָא  לָא אִתְּבְ ָס ֶ
ֶאּׁשִין .וְ ה ֵ
ם אּלָא בִתְ נָ נָא דְקָרְּבְ נָאּ(ְ .ד ַמ ְד ְּב ָחא).
אִתְּבְ ָס ֶ
ֹּלָא בחֹוטָמָא תַ לְיָין,
ַ הּנִיח ַֹחְּ .דכ ְ
ת ריח ַ
ח יְיָ א ֵ
ֶ
ְיָיא בחֹוטָמָאּ ,בְ גִין ַּכְך ּכְתִיב( ,בראשית ח) וַ ּיָרַ
ֹּלָא ּתל ְ
וְ כ ַ
ל ּבְרַעוָא .וְ הַאי (הּוא) ִּד ְכּתִיב( ,במדבר
ֲ
לְאָרְ חָא הַאי חֹוטָמָאּ ,בִתְ נָ נָאֶ ,וְאּׁשָא סּומָקָאְּ .ובגִין ַּכְך אִתְקַּבָ
ִזְעיר אַּפִין
יב) וַ ּיִ חַר אַף יְיָ( .דברים יא) וְ חָרָ ה אַף יְיָ( .שמות כב) וְ חָרָ ה אַּפִי( .דברים ו) ֶ ּפן יֶ ֱח ֶרה אַף יְיָּ .כֹּלָא ב ֵ
אִתְמַר ,וְ לָא בְעַ ּתִיקָא.
נִיעּותא ְד ִס ְפ ָרא ַד ְרּגָ א (ס"א ַע ִק ָימא) ֲע ִמ ָיקא
ּוׁשמַע  הַאי  (ס"א ָּתאנָ א ִב ְצ ָ
ֲ

ה אֹלהַי אָזְ נְ ָך
ּתָאנָאּ ,כְתִיב (דניאל ט) ַה ֵּט ֱ
אּודנָ א הּוא לְ ִמ ְׁש ַמע) וְאּודְ נָא 
ְׁשַעְרי תַ לְיָין עָ לֵ יּה( .וְ ְ
ַעְרי .ו ֵ
ִיד ּתחֹות ׂש ֵ
לְ ִמ ְׁש ַמע ַטב ִּוביׁש וְ ָדא ִאיהּו) אּודְ נָא דְאִתְעָ ב ְ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000






		
שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ח"לק ףד

טנ

ה דְעבִיד (ס"א ְדּכָ ֵארי) ּדַרְ ּגָא  בְעַקִימָא( ,לְ ַהאי ּולְ ַהאי) מָאי  טַעְמָא 
ֲ
ִיד ּבְרִׁשּומי רְׁשִימִין לְ גָאוּ .כְמָ
ֵ
אִתְעָ ב
וְתָאנָא ,מהַאי 
ֵ
מֹוחא וְ לָ א ִּב ְב ִהילּו) ְ(ּבגִ ין לְ ִמ ְׁש ַמע ַטב ִּוביׁש)
מֹוחא וְ יַ ְב ִחין ְּב ָ
בְעַקִימָא( .ס"א ְבגִ ין ְּדיִ ְת ֲעּכַ ב ָקלָ א לְ ָא ָעלָ א לְ ָ
ִיְך את 
ִי עֹוף הּׁשָמַיִ ם יֹול ֶ
ַ
ל אִיּנּון מָארי דְ גַדְ פִיןִּ ,ד ְכּתִיב ּבְ הּו( ,קהלת י) ּכ
ֵ
ֲעקִימָא דִ ְבגֹו אּודְ נִיןַּ ,תלְיָין ָּכ
ּגִיד ּדבָר.
ָ
ַהּקֹול ּובַעַ ל ְּכנָ פַיִ ם יַ
לָא ב ַההּוא 
ְ
ּומ ַההּוא נְ טִיפָא ,עָיֵ יל קָ
לַת חלְ לֵ י דְמֹוחָא ,לְ הַאי נּוקְּבָא ּדְאּודְ נִיןֵ .
ּבְ גֹו אּודְ נָא ,נָ טִיף מִ ְּת ַ
ל אבְיֹונִים
עַ א ֶ
ִי ׁשֹומ ֶ
ֵ
ָאּ ,בין ַטב ֵּובין ּבִיׁשָ .טבִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים סט) ּכ
ֲעקִימָא ,וְאִתְ צְרִיף ּבְ ַההּוא נְ טִיפ ֵ
ם אׁש יְיָ.
יְיָּ .בִיׁשִּ ,ד ְכּתִיב( ,במדבר יא) וַ ּיִׁשְמַע יְיָ וַ ּיִ חַר אַּפֹו וַ ִּתבְעַר ּבָ ֵ
וַעקִימָא עָיִיל לְ גֹו ,לְ ַההּוא נּוקְּבָא דִ נְ טִיפָא מִ ן מֹוחָאּ ,בְ גִין לְמִ ְכנַׁש קָ לָא 
וְ הַאי אּודְ נָא  סָתִים לְ בַרֲ .
ִיהא נָ טִיר וְ סָתִים מִ ָּכל ִסטְרֹויּ .בְ גִין ָּכְך הּוא רָזָא .וַ וי לְ ַההּוא דִמְ גַ לֵ י רָזִין,
לְ גָאוְּ ,דלָא יִּפּוק לְ בַר ,ו ֵ
לְעיּלָאּ .דְאִתְ ּתְקַ ן לְמִ ְכנַׁש רָזִין ,וְ לָא יִּפְקּון לְ בַר.
ִיׁש ּתּקּונָא דִ ֵ
ּדְמַאן ּדִמְ גַ לֵ י רָזִין ּכְאִ ּלּו אַ ְכח ִ
ְיָין מעַ ל אּודְ נִיןּ ,כ ְֵדין עָיִיל קָ לָא ּבְאּודְ נִין,
ַעְרי מִתְ ּגַ ל ֵ
ְרָאל ּבְעָאקָא ,וְ ׂש ֵ
ְיָאּ ,בְׁשַעתָא דְ ַצוְ וחִין יִ ׂש ֵ
ֲ
ַּתנ
ּבְ ַההּוא נּוקְּבָא דְ נָ טִיף מִ ּמֹוחָא ,וְ ָכנַׁש (וְ ָב ַטׁש) ּבְמֹוחָא .וְ נָ פִיק ּבְ נּוקְ ֵבי דְ חֹוטָמָא .וְאִתְזְעַר חֹוטָמָא,
נָא מאִיּנּון נּוקְ בִיןּ ,ומִתְעָרִין (דף קל"ח ע"ב) ָּכל ּגְ בּורָאן ,וְעָ בִיד 
ִיק אׁשָא ּותְ נָ ֵ
וְאִתְ ַח ָּמם( ,ס"א וְ ִא ְת ָק ַמט) וְ נָ פ ֵ
נּוקְמִין.
ַׁש ּבְריחָא דְמֹוחָא (ס"א
ָּובט ֵ

לָא לְעיּלָא,
ֵ
ִיק ההּוא קָ
ִין אׁשָא ּותְ נָ נָאָ ,סל ַ
ְקִין מאִיּנּון נּוקְ ב ֵ
ֵ
וְעַד לָא נָ פ
נָא וְאׁשָאּ ,בְ ַההּוא קָ לָא דְ נָ גִיד לֹון לְ בַר.
ֶ
מֹוחא) ,וְ נַ גְ ּדִין ּת ְֵרין ּדִמְעִין מְעַ ּיְינִין ,וְ נָ פַק מִ ּנְ חִירֹוי תְ נָ
יׁשא ְב ָ
ְב ֵר ָ

ּבְ ַההּוא קָ לָא דְעָיִיל ּבְאּודְ נִין ,אִתְמַ ְּׁשכָאן ּומִ ּתְעָרָ ן (ס"א ִמ ְת ָע ְר ִבין) ּכּולֵ י הַאיּ ,בְ גִין ַּכְך ּכְתִיב ,וַ ּיִׁשְמַע יְיָ 
ם אׁש יְיָּ .בְ ַההִיא ׁשְמִיעָ ה דְ ַההּוא קָ לָא ,אִ ּתְעַר מֹוחָא (ּכֹּלָ א)ָּ .תנָאּ ,כְתִיב ַה ֵּטה
וַ ּיִ חַר אַּפֹו וַ ִּתבְעַר ּבָ ֵ
ף רִּבֹוא אִיּנּון מָאריהֹון ְּדגַדְ פִיןְּ ,ד ַּתלְיָין ּבְאִ ּלֵ ין
ֵ
ה אלֶ
אּודנִין)ׁ .שִית מְאָ ֶ
ֱאֹלהַי אָזְ נְ ָךְּ ,כלֹומַר אַרְ ּכִין (ס"א ְ
ָך ּבִזְעיר אַּפִין אִתְמַר.
ֵ
ְמַר ה ֵּטה יְיָ אָזְ נְ ָך ,אָזְ נְ
אּודְ נִין .וְ כֹּלָא אִתְקְרּון אָזְ נֵ י יְיָּ .ומַ ה דְאִ ּת ַ
ְקִין מ ַההּוא  ַחּלָ לָא ,דָא  הּוא
ֵ
ּומחַמְׁשִין ּתַרְעִין ְּדנָ פ
מִ ִּסטְרָא  ְּדחַד  ַחּלָ לָא דְמֹוחָא תַ לְיָין אּודְ נִיןֵ .
(ס"א ִאית) ּתַרְעָא חַדְּ ,דנָ גִיד וְ נָ פִיק  וְאִתְּפְתַ ח ּבְ ַההּוא נּוקְּבָא  ּדְאּודְ נָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,איוב לד) ּכִי אֹזֶ ן מִ ּלִין
הּוא חּלָ לָאְּ ,דחַמְׁשִין ּתַרְעִין
ַ
ִּבֹות ּוכלָיֹותּ .ומִ ִּסטְרָא דְאִתְּפַ ְּׁשטּותָא דְ ַה
ְ
ּובֹוחן ל
ִּת ְב ָחןּ .וכְתִיב (תהלים ז) ֵ
נָא קָרי 
ֵ
הּוא חּלָ לָא דְ חַמְׁשִין ּתַרְעִין ,וְאּודְ
ַ
ִּבָא ׁשַארי ,מִתְּפָ ַּׁשט ַה
ֵ
תָר ּדל
ָאּ ,בַא ְ
ֲ
טּותָא בגּופ
ְ
ּדְאִתְּפַ ְּׁש
אּודנָ א ִּומ ִּס ְט ָרא
נּוק ָבא ְד ְ
ְמ ֲאתָר חַד מִתְּפַ ְּׁשטִין( .ס"א ְב ַההּוא ְ
י ביּה ּבְ חִינָ ה ,מִ ּׁשּום ּד ֵ
ִּבָא קָר ֵ
ֵ
ֵביּה ּבְ חִינָ הְּ ,ובל
אּודנָ א ָק ֵרי ֵביה ְּב ִחינָ ה ְּובלִ ָּבא ָק ֵרי ֵביה
ארי וְ ַעל ָּדא ְב ְ
גּופא ַב ֲא ַתר ְּדלִ ָּבא ָׁש ֵ
טּותא ְּד ַההּוא ֲחלָ לָ א ְד ַח ְמ ִׁשין ַת ְר ִעין ִא ְת ְּפ ָׁשט ְּב ָ
ְד ִא ְת ַּפ ְׁש ָ

ּבֹוחן לִ ּבֹות ּוכְ לָ יֹות ִמׁשּום ְּד ֵמ ֲא ָתר ַחד ִמ ְת ַּפ ְׁש ִטין).
ְב ִחינָ ה ִדכְ ִתיב ּכִ י אֹזֶ ן ִמּלִ ין ִּת ְב ָחן ּוכְ ִתיב ֵ
ִזְעיר אַּפִין אִית 
ִין ּבין ַטב ֵּובין ּבִיׁשַּ ,כְך ּכֹּלָאְּ .דב ֵ
ּתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,כְמָ ה דְאּודְ נָא דָא אַ ְבח ֵ
נָא ּכלִיל ּבְמֹוחָא ּומִ ּׁשּום ּדְאִתְ ְּכלִיל
ְ
ְרָא ּד ָטב ּובִיׁש .יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא .רַ ֲח ֵמי  וְדִינָא .וְ הַאי אּודְ
ִסט ְ
י ביּה ׁשְמִיעָ הּ .ובִׁשְמִיעָ ה אִתְ ְּכלִיל
נָא קָר ֵ
ֵ
ָא דְעָיִיל ּביּהּ .ובְאּודְ
ֵ
ּבְמֹוחָא וּבַ ֲחלָ לָא חַד אִתְ ְּכלִיל ּבְקָ ל

© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000





		
א"ע ט"לק ףד
ס


שָנ תַׁשָרָּפ

לְמָאריהֹון
ֵ
ּבִינָ הׁ .שְמַעְּ :כלֹומַרָ ,ה ֵבן אִׁשְ ְּת ַכח (ס"א וְ ִא ְס ַּתּכַ ל) ְּדכֹּלָא ּבְ חַד מַתְקְ לָא אִתְקַ לּ .ומִ ּלִין אִ ּלֵ ין
ּדְמָארִין אִתְיְ ָה ָבן ,לְמִׁשְמַע ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּולְמִ נְ ּדַע.
ָך יָראתִי וְ גֹו' ,הַאי קְרָא אִׁשְ ּתְמֹודַעְּ ,דכַד נְ בִיאָ ה קַ ּדִיׁשָא,
ִי ׁשִמְע ֵ
ֲ
ּתָא חָזֵ יּ ,כְתִיב( ,חבקוק ג) יְיָ ׁשָמַעְ ּת
ְתִיב יָראתִיַּ ,ת ָּמן יָאּות הּוא  לְדַ ֲחלָא 
ֵ
(ס"א ְמ ֵה ָימנָ א) ׁשָמַע ,וְאִ ְס ָּת ַּכל ,וְיָדַע ,וְקָאִים עַ ל ִּתּקּונִין אִ ּלֵ יןּ ,כ
ַאי ּבִזְעיר אַּפִין אִתְמַר.
ֵ
ּולְאִתַּבָר קַ ֵּמיּה ,ה
ֹל אתָר 
ָך ּבְק ֶרב ׁשָ נִים ַחּיֵ יהּו .הַאי  לְעַ ּתִיק יֹומִין אִתְמַרַּ .ובּכ ֲ
ֶ
ּכַד אִ ְס ָּת ַּכל וְיָדַע מַ ה כְתִיב .יְיָ ּפָעָ לְ
ִזְעיר אַּפִין ,וְ חַד לְעַ ּתִיקָא 
ְיּו"ד ה"א ,חַד ל ֵ
ֵ
ף ּדלֶ "ת ,ו
"א תְרי זִמְ נֵ י ,אֹו ּבְאָ לֶ ָ
ֵ
ח ,יְיָ יְיָּ ,בְיֹו"ד ה
ֵ
ּדְיִׁשְ ְּת ַכ
דְעַ ּתִיקִין .וְאַף עַ ל ּגַ ב ְּד ֻכּלְ הּו חַד ,וְ חַד ׁשְמָא אִקְרּו.
הּוא ׁשם מָ ּלֵ א דְעַ ּתִיק  ְּדכֹּלָא,
ֵ
ִיב יְיָ אֹלהִיםְּ .דהַאי 
ֱ
י ׁשם מָ ּלֵ אּ .בְזִמְ נָא דִ ְכּת
ימָתַי אִקְר ֵ
ֵ
ן א
וְתָ נֵ ינָ ֵ
י ׁשם מָ ּלֵ אּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָא( ,בראשית ב)
ּוׁשְאַר לָא אִקְר ֵ
ֵ
א אִקְרי.
ֵ
ֹּלָא הּוא ׁשם מָ ּלֵ
ֵ
ְדִזְעיר אַ נְּפִין .וְ כ
ו ֵ
ִים ,אִתְקַרְיָא ׁשם מָ ּלֵ א .יְיָ יְיָּ ,כֹּלָא 
ֵ
 ,יְיָ אֹלה
ל אתָר ֱ
א בנְ טִיעֹות ּגִ נְ ּתָאְּ .וב ָכ ֲ
ִיםׁ ,שם מָ ּלֵ ִ
ֵ
ַע יְיָ אֹלה
ֱ
וַ ּיִ ּט
הּוא ב ְכלָ לָא .וְ ַההּוא זִמְ נָא אִ ּתְעָרּון רַ ֲחמִין ּבְ כֹּלָא.
ִ
יר אַּפִיןּ .בְק ֶרב ׁשָ נִים ,אִיּנּון ׁשָ נִים
ֶ
ָך .זְע
ֵ
ָך ּבְק ֶרב ׁשָ נִים ַחּיֵ יהּו ,לְעַ ּתִיק יֹומִין אִתְמַר .מָאן ּפָעָ לְ
ֶ
יְיָ ּפָעָ לְ
י ק ֶדםׁ .שְ נֹות עֹולָ ם
ּיֹות אִיּנּון יְמ ֶ
ֵ
י ק ֶדם ,וְ לָא אִקְרּון ׁשְ נֹות עֹולָ םׁ .שָ נִים קַדְמֹונִ
ּון יְמ ֶ
קַדְמֹונִ ּיֹותּ ,דְאִקְר ֵ
ִזְעיר אַּפִין.
ין יְמי עֹולָ ם .וְ ָהכָא ב ְֶק ֶרב ׁשָ נִים ,מָאן ׁשָ נִיםׁ .שָ נִים קַדְמֹונִ ּיֹותַ .חּיֵ יהּו לְמַאןַ .חּיֵ יהּו ל ֵ
אִ ּלֵ ֵ
ְך אָמַר חּיֵ יהּוּ .בְרֹוגֶ ז רַ ֵחם ּתִזְ ּכֹור,
ַ
יּה מאִיּנּון ׁשָ נִים קַדְמֹונִ ּיֹות אִתְקַ ּיָימּוְּ ,ובגִין ָּכ
ֵ
ְּד ָכל נְ הִירּו דִילֵ
הּוא ח ֶסד עִ ּלָאָ ה דְעַ ּתִיקָא ּדְעַ ּתִיקִיןְּ ,ד ֵביּה אִ ּתְעַר רַ ֲחמִין לְ כֹּלָא ,לְמַאן ְּדב ֵָעי לְרַ ֲחמָאּ ,ולְמַאן
ֶ
לְ ַה
ּדְיֵ אֹות לְרַ ֲחמָא.
ּתָאנָא ,אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אַ ְסהַדְ נָא עָ לַי ׁשְמַיָאּ ,ולְ ָכל אִ ּלֵ ין ּדְעָ לָ נָא קַיְימִיןְּ .ד ַחּדָאן מִ ּלִין אִ ּלֵ ין,
ָא עלָ נָא ,מִתְ ַטּמְרִין ,וְ ַסּלְקִין ,וְ גָ נִיז 
ּבְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִין .וְ ַחּדָאן ּבְ לִּבָאי מִ ּלָיְּ ,ובגֹו ּפָר ְֹוכּתָא עִ ּלָאָ ה דִ פְרִיס ֲ
לָא הוֹו יַדְעִין ַחבְרַ ּיָאְּ ,ד ָכל ֲהנֵ י מִ ּלִין
ֲ
ַד ׁשָרינָא לְמַ ּלְ לָא,
לְ הּו עַ ּתִיקָא דְ כֹּלָאּ ,גָ נִיז וְ סָתִים מִ ּכֹּלָא .וְ כ ֵ
ְמָא ּדין ּובְעָ לְמָא 
חּולָקיכֹון ַחבְרַ ּיָיא דְ ָהכָא .וְזַ ּכָאָ ה חּולָקִי עִ ְּמכֹוןּ ,בְעָ ל ֵ
ֵ
קַ ּדִיׁשִין מִתְעָרִין ָהכָא .זַ ּכָאָ ה
דְאָתי.
ֵ
ְרָאלִּ ,ד ְכּתִיב
יכם וְ גֹו' .מָאן עַ ּמָא קַ ּדִיׁשָא כְיִ ׂש ֵ
ֹלה ֶ
קִים ּבַיְיָ א ֵ
ֱ
ּפָתַ ח רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר( ,דברים ד) וְאַ ֶּתם ַה ְּד ֵב
ְרָאל מִי כָמֹוָךִּ ,ד ְכּתִיב (שמות טו) מִי כָמ ָֹכה ב ֵָאלִ ם יְיָ .מִ ּׁשּום ּדְאִתְ ּדַּבְקּותָא 
 אַׁשְריָך יִ ׂש ֵ
ּבְ הּו (דברים לג) ֶ
ִיר מ ָהכָא( .דף קל"ט ע"א) ְּדהָתָ ם לָא 
לְמָא דְאָתי יַ ּת ֵ
ֵ
לְמָא דיןּ .ובְעָ
ֵ
דִ לְ הֹון הּוא  בִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא  בְעָ
ְרִירִין ּביּה ַצּדִיקַ ּיָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב וְאַ ֶּתם ַה ְּד ֵבקִים ּבַיְיָ ,וְ לָא 
ֵ
יּה ,מ ַההּוא צְרֹורָא דִ צ
ֵ
מִתְּפָרְׁשָ ן מִ ּנֵ
ַייָ ,אּלָא בַיְיָ מַ ּמָׁש.
ּכְתִיב ַה ְּד ֵבקִים ל ֶ
ּתָאנָאּ ,כַד נָ חִית מִ ן ּדִיקְ נָא יַ ּקִירָא עִ ּלָאָ הּ ,דְעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא ,סָתִים וְ טָמִיר מִ ּכֹּלָא ,מִׁשְ חָא דִרְ בּות 
ְׁשַעתָא דְ נָ הִיר ּדִיקְ נָא 
נָא דִזְעיר אַּפִין .אִתְ ָּת ַּקן ּדִיקְ נָא דִילֵ יּהּ ,בְתִׁשְעָ ה תִ ּקּונִיןּ .וב ֲ
ֵ
קַ ּדִיׁשָא ,לְדִיקְ
נָא דִזְעיר אַּפִין ,נָ גְ ּדִין ְּתלֵ יסַר מַּבּועִין ּדְמִׁשְ חָא עִ ּלָאָ הּ ,בְ הַאי 
ֵ
יַ ּקִירָא דְעַ ּתִיקָא ּדְעַ ּתִיקִיןּ ,בְ הַאי דִיקְ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000






		
שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ט"לק ףד

אס

ּותְרין אַתְ וָ ון
ִין ,עׂשְרִין ֵ
ּותְרין ִּתּקּונִיןּ .ומִ ּנֵ יּה נָ גְ ּד ֶ
יּה ,עׂשְרִין ֵ
ֶ
ִין ּב
דִיקְ נָאּ .ומִׁשְ ַּת ְכח ֵ
לְמָא דְאָתי ,מִׁשּום ּדְאִתְדַּבְקּותָא דִילְ הֹון הּוא  בִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא  בְעָ לְמָא 
ֵ
ּדִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא( .נ"א ּובְעָ
ֹורִין ּביה ַצּדִיקַ ּיָיא 
ֵ
ָא מִתְּפָרְׁשִין מ ַההּוא צְרֹורָא דְ חַיֵ י דִ צְר
ֵ
ִיר מ ָהכָא דְ הָתָ ם ל
לְמָא דְאָתי יַ ּת ֵ
ֵ
ֵדין ּובְעָ
ְרָאל מִי כָמֹוָך עַ ם נֹוׁשָע 
ׁשְריָך יִ ׂש ֵ
ְתִיב א ֶ
ֲ
ָׁש עלַיְיכּו כ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב וְאַ ֶּתם ַה ְּד ֵבקִים ּבַיְיָ ּבַיְיָ מַ ּמ ֲ
ָא לְאּוקֹורי  לְמַ לְ ּכָא ּולְאֹוקִיר יְקָרָא דְדִיקְ נָא 
ֵ
ָמֹוָך ּבַאלִים יְיָ הַׁשְ ּתָא אִתְ ָּכוַ ונּו דַעְ ּת
ֵ
ּבַיְיָ ּוכְתִיב מִי כ
נָא דִזְעיר 
ֵ
קַ ּדִיׁשָא דְמַ לְ ּכָאָּ ,תנָא מִתְ ָּת ְּקן דִיקְ נָא עִ ּלָאָ ה דִיקְ נָא קַ ּדִיׁשָא בט' תִ ּקּונִין וְדָא אִיהּו דִיקְ
נָא דִזְעיר אַ נְּפִין נָ גְ ּדִין י"ג
ֵ
ִיׁשָא בהָאי דִיקְ
ְ
אַ נְּפִין וְ כַד נָ חִית מִ ן דִיקְ נָא יַ ּקִירָא עִ ּלָאָ ה דְעַ ּתִיקָא קַ ּד
ִין ּביה כ"ב תִ ּקּונִין ּומִ ּנֵ יּה נָ גְ ּדִין כ"ב אַתְ וָ ון ּדִׁשְמָא 
מַּבּועִין ּדְמִׁשְ חָא עִ ּלָאָ ה ְבהָאי דִיקְ נָא ּומִׁשְ ַּת ְּכח ֵ
קַ ּדִיׁשָא).
אֹוריְ ָיתא)
(ס"א ְד ַ

ּלָא הכִי 
ֹה אּלָא (שיר השירים ה) לְ חָיָיו( .וְ לָ א ָק ֵארי ִד ְיקנָ א) ֶ א ָ
וְאִ ם ּתֹאמַר ּדִיקְ נָא לָא אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ ֹלא אָמַר ׁשְ ֹלמ ֶ
תָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאָּ ,כל מַ ה דְאִ טְמָר וְ גָ נִיז ,וְ לָא אִדְ ּכַר וְ לָא אִתְ ּגַ לְיָיאַ .ההּוא מִ ּלָ ה ֲהוֵ י עִ ּלָאָ ה
וְיַ ּקִירָא מִ ּכֹּלָא(ִ ,מּׁשּום) ְּובגִין ּדָא הּוא סָתִים וְ גָ נִיז .וְדִיקְ נָא מִ ּׁשּום ְּדהּוא ׁשְ ָבחָא ּוׁשְ לֵ ימּותָא ,וְיַקִירּותָא 
מִ ָּכל ּפַרְ צּופָאּ ,גַ נְזֵ יּה קְרָא ,וְ לָא אִתְ ּגַ לְיָיא.
ִיק מאּודְ נֹוי ,וְ נָ חִית 
ּותָא דִזְעיר אַּפִין ,נָ פ ֵ
ֵ
וְתָאנָא ,הַאי דִיקְ נָא דְאִיהּו ׁשְ לֵ ימּותָא דְ פַרְ צּופָא  וְׁשַּפִיר
ְ אָמר (שיר השירים ה) לְ חָיָ ו
וְ ָסלִיק  וְ ָח ֵפיּ ,בְתַקְרֹובָא דְ בּוסְמָא .מָאי תַקְרּובָא  ְּדבּוסְמָאּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ַע ֵרי ְ(ּד ִד ְיקנָ א)
ִזְעיר אַ נְּפִיןּ .בְ ׂש ֲ
ֹוׂשם (וְ ֹלא ֲערּוגֹות)ּ .בְתִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין ,אִתְ ָּת ַּקן הַאי דִיקְ נָא  ּד ֵ
כ ֲַערּוגַת  הַּב ֶ
ִיף ׁשַּפִיר לְמ ֱחזֵ יִּ .ד ְכּתִיב( ,שיר השירים ה) ּבָ חּור ּכ ֲָארָזִים.
ֵ
ִּבָר ּתּק
אּוכ ֵָמי ,מִ ּתַתְקְ נָא בְתִ ּקּונָא ׁשַּפִירְּ .כג ַ
ִיק ההּוא נִיצֹוצָא ּבּוצִינָא דְקַרְ ּדִינּותָא ,וְ נָ פִיק מִ ְּכלָ לָא 
ּלְעיּלָא ,וְ נָ פ ַ
ַערָא מִ ֵ
ִּתּקּונָא קַדְמָאָ ה .מִ ּתַתְ ָּקן ׂש ֲ
רָא דְריׁשָא ,מִ ְּתחֹות קֹוצִין ּדְעַ ל אּודְ נִין .וְ נָ חִית מִ ַּק ֵּמי  פִתְ חָא 
ֵ
ַע
דַאוִירָא דַ כְיָאָּ ,ובטַׁש ּבִתְ חֹות ׂש ֲ
ֲ
י ,עַד ריׁשָא דְ פּומָא.
ֵ
נִימ
נִימי עַ ל ֵ
דְאּודְ נִין ֵ
פּומָא ,עַד ריׁשָא אַ ֲחרָא דְ פִתְ חָא דְ פּומָא .וְ נָ חִית 
ֵ
לִיק מ ֵריׁשָא דְ
ֵ
ַערָא ,וְ ָס
ּקּונָא ּתנְיָינָא .נָ פִיק ׂש ֲ
ִ
ִּת
חֹות ּפּומָא ,עַד ריׁשָא אַ ֲחרָא ,נִימִין עַ ל נִימִיןּ ,בְתִ ּקּונָא ׁשַּפִירָא.
ֵ
מִ ְּת
ַערִין
ה .מ ֶאמְ צָעִיתָא דִתְ חֹות חֹוטָמָא ,מִ ְּתחֹות  ּת ְֵרין נּוקְ בִין ,נָ פִיק  חַד אָרְ חָא ,וְ ׂש ֲ
ֵ
ּקּונָא ּתלִיתָאָ
ְ
ִּת
סֹוחרָ נֵ יּה
ּומהַאי  גִיסָאֲ ,
ְיָין מהַאי  ּגִיסָאֵ ,
ַערִין מַ ל ֵ
זְעִירִין ַּתּקִיפִין ,מַ לְיָין לְ ַההּוא אָרְ חָאּ ,וׁשְאַר ׂש ֲ
ִית עַד ריׁשָא 
ֵ
לְעיּלָאְּ ,דנָ ח
ּלָא ההּוא אָרְ חָא דִ ֵ
ַ
ל ,א
ָא כלַ ֶ
ְּד ַההּוא אָרְ חָא .וְאָרְ חָא  לָא אִתְ ֲחזֵ י  לְתַ ּת ְ
ן ׁשְקִיעָא ההּוא אָרְ חָא.
ַ
דְ ִׂש ְפוָ ותָ ן ,וְתַ ָּמ
ָּפי ּבְעִ לְעֹוי דְתִקְרֹובָא דְ בּוסְמָא.
ַערָא ,וְאִתְ ָּת ַּקן ,וְ ָסלִיק וְ ח ֵ
ִּתּקּונָא רְ בִיעָאָ ה .נָ פִיק ׂש ֲ
ַערָא ,וְאִתְ חַזְיָין ּת ְֵרין ּתַּפּוחִין ,מִ ּכָאן ּומִ ּכָאן ,סּומָקָ ן ְּכהַאי וַרְדָא סּומָקָא.
ּקּונָא חמִׁשָאָ הּ .פָ סִיק ׂש ֲ
ֲ
ִּת
ּומִתְ לַ ֲה ָטן ּבְמָאתָ ן וְׁשִ בְעִין עָ לְמִיןּ ,דְמִתְ לַ ֲהטִין מִ ַּת ָּמן (ס"א ִמנְ הֹון).
יׁשָא דְמעֹוי ,וְ לָא נָ חִית 
ֵ
ְיָין עַד ר
ֵ
ָא ב ַס ֲחרָ נֵ יּה ּדְדִיקְ נָא ,וְ ַּתל
רָא כחַד חּוט ְ
ַע ְ
ִּתּקּונָא ׁשְתִיתָאָ ה .נָ פִק ׂש ֲ
עַד טַּבּורָא.
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ַעְרי בְתִ ּקּונָא 
ַעְרי עַ ל ּפּומָאּ ,ופּומָא אִתְּפְ נֵ י מִ ָּכל ִסטְרֹוי .וְיַתְ בִין ׂש ֵ
ִּתּקּונָא ׁשְ בִיעָאָ הְּ .דלָא תַ לְיָין ׂש ֵ
חֹור סחֹור לֵ יּה.
ְ
ְס
ַעְרי 
ַעְרי  בִתְ חֹות  ּדִיקְ נָאּ ,דִמְ חַּפְיָין קְדָ לָאְּ ,דלָא אִתְ חַזְיָאֻּ .כּלְ הּו ׂש ֵ
ִּתּקּונָא  ּתְמִינָאָ הְּ .דנַ ְחּתִין ׂש ֵ
דְקִיקִין ,נִימִין עַ ל נִימִין .מַ לְיָין מִ ָּכל ִסטְרֹוי.
ּקּולָא מְעַ ּלְיָיא( ,ס"א

י כּלְ הּו בְׁשִ
ַעְר ֻ
ִּתּקּונָא ּתְׁשִיעָאָ ה(ִ .מ ְת ָע ְר ִבין ַׂש ְע ֵרי ִעם ִאיּנּון) ּדְמִתְ חַּבְרָ ן (נ"א ִא ְת ַמ ְּׁשכָ ן) ׂש ֵ
ִיף ,מָארי נָ ַצח קְרָ בִין.
ֵ
ִיּבָר ּתּק
ַ
ַעְרי דְתַ לְיָיןֻּ .כּלְ הּו בְׁשִ ּקּולָא ׁשַּפִירְּ ,כחַד ּג
ַמּלְ יָ יא) עַד (נ"א ִעם) אִיּנּון ׂש ֵ

ּומ ַההּוא מְׁשַ ח רְ בּות ,נָ גְ ּדִין
לְעיּלָאֵ .
בּות ּד ֵ
ִ
ּבְתִׁשְעָ ה ִּתּקּונִין אִ ּלֵ ין ,נָ גְ ּדִין וְ נָ פְקִין ט' מַּבּועִין ּדִמְׁשַ ח רְ
ימּות ּתּקּונָא דְדִיקְ נָא דָא,
ִ
לְ ָכל אִיּנּון ִּדלְ ַּתּתָאּ .תִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין אִ ּלֵ ין אִׁשְ ְּת ָכחּו בְדִיקְ נָא דָאּ .ובִׁשְ לֵ
ְיָיא ּביּה ּגְ בּורָ ה
ֵ
ּיּומיּהַּ ,תל
ָמי דִיקְ נָא קַ ּיְימָא  בְקִ ֵ
אִתְקְרי ַ(ּבר נָׁש לְ ַת ָּתא) ּגִיּבָר  ַּתּקִיףְּ .ד ָכל מָאן ְּדח ֵ
ֵ
ִזְעיר אַּפִין.
תַקִיפָא .עַד ּכָאן ִּתּקּונָא דְדִיקְ נָא עִ ּלָאָ ה ּד ֵ
ְעָזָר ּבְריּה ,קּום ּבְרִי  ַ(ק ִּד ָיׁשא)ַ ,סלְ ֵסל ִּתּקּונָא דְדִיקְ נָא (נ"א ְד ַמלְ ּכָ א) קַ ּדִיׁשָא,
ֵ
ְרִּבִי אל
ֶ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ל
ם רִּבִי אלְעָזָרּ ,פָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים קיח) מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי יָ ּה עָ נָ נִי ב ֶַמרְ ָחב
ֶ
ּבְתִ ּקּונֹוי אִ ּלֵ ין( .דף קל"ט ע"ב) קָ
י ּתּקּונִין אִ ְצטְרִיְך ָּדוִד 
יָ ּה וְ גֹו' .עַד מִּבְ טֹוחַ ּבִ נְדִיבִיםָּ .תנָאָ ,הכָא תִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין ִּד ְבּדִיקְ נָא דָא .לְ ָהנֵ ִ
מַ לְ ּכָאּ ,בְ גִין לְ נַ ְצחָא לִׁשְאַר מַ לְ כִין ,וְ לִׁשְאַר עַ ּמִין.
ִי אמִילַ ם .אָמַר,
ְׁשם יְיָ ּכ ֲ
ָתָר אָמַר ּכל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִי  ב ֵ
ָ
ְאָמַר הנֵ י תִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין ,לְ ב
ֲ
ּתָא  חָזֵ יֵּ ,כיוָ ן ּד
ְרִיכנָא .מִ ּׁשּום ְּד ָכל ּגֹויִ ם ְס ָבבּונִיּ .ובְתִ ּקּונָא דְדִיקְ נָא דָאּ ,תִׁשְעָ ה
ַא ֵמינָא ,לְמַאי אִ ְצט ְ
ֲהנֵ י תִ ּקּונִין ּד ֲ
ִי אמִילַ ם.
ְתִיב ּבְׁשם יְיָ ּכ ֲ
ֵ
ם יְיָ ,אַׁשצִינּון מִ ן עָ לְמָא ,הָדָא הּוא דִ כ
ֵ
ְאִיּנּון ׁש
ֵ
תִ ּקּונִיןּ ,ד
ִין אָמַר ּדוִדָ ,הכָאׁ ,שִיתָא אִיּנּון ּבִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאּ .דְׁשִית 
ָ
וְתָ נָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,תִׁשְעָ ה תִ ּקּונ
ָתָא הוֹוְּ ,דהָא נְדִיבִים ּבִ ְכלַ ל אָדָ ם ֲהוֹו.
ֲ
ימָא תְרין אִיּנּוןְּ .תל
ֵ
ְאִי ת
ׁשְמָ ָהן ֲהוֹוּ ,ותְ לַת אָדָ ם .ו ֵ
ָּתנָא ׁשִיתָא ׁשְמָ ָהןִּ ,ד ְכּתִיב :מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי יָ ּה ,חַד .עָ נָ נִי ב ֶַמרְ ָחב יָ ּהּ ,ת ְֵרין .יְיָ לִי ֹלא אִירָאְּ ,תלַת.
יְיָ  לִי בְעֹוזְרָי ,אַרְּבַע .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַיְיֲָ ,חמִ ָּׁשה .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַיְיָׁ ,שִיתָא .אָדָ ם ְּתלַתִּ ,ד ְכּתִיב :יְיָ  לִי 
ה יַע ֶׂשה לִי אָדָ ם ,חַד .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַיְיָ מִּבְ טֹוחַ ּבָאָדָ םּ ,ת ְֵרי .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַיְיָ מִּבְ טֹוחַ 
ֲ
ֹלא אִירָא מַ
ּבִ נְדִיבִיםְּ ,תלַת.
ַר אּלָא בִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאְּ .ד ָהכִי אִתְ ֲחזֵ י.
ל אתָר ּדְאִדְ ּכַר אָדָ ם ָהכָא ,לָא אִדְ ּכ ֶ
וְ ּתָא חָזֵ י רָזָא דְמִ ּלָ הִּ ,ד ְב ָכ ֲ
ם ,אּלָא  בְמָ ה דְאִתְ ֲחזֵ י לֵ יּהּ .ומַאי אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּהׁ .שְמָא קַ ּדִיׁשָאִּ .ד ְכּתִיב,
ֶ
לָא אִקְרי ָ(הוָ ה) אָדָ
ֵ
מִ ּׁשּום ְּד
הּוא יְיָ אֹלהִיםּ .כְמָ ה ּדְאִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה ְּובגִין ָּכְך
ֱ
םּ ,בְׁשם מָ לֵ אְּ ,ד
ֵ
ִים את  הָאָדָ
ר יְיָ אֹלה ֶ
ֱ
ִיצ
(בראשית ב) וַ ּי ֶ
ם אּלָא בִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא.
ָהכָא לָא אִדְ ּכַר אָדָ ֶ
ַעְרי 
לָק ֵביל ּת ְֵרי עִ לְעֹויְּ ,דׂש ֵ
וְתָ נָאּ ,כְתִיב מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי יָ ּה עָ נָ נִי ב ֶַמרְ ָחב יָ ּהּ ,ת ְֵרי זִמְ נֵ י יָ"ּה יָ"ּהֳ ,
ְיָיןׁ ,שָארי  וְאָמַר יְיָ  לִי ֹלא אִירָא .יְיָ  לִי בְעֹוזְרָי.
ֵ
ַעְרי אִתְמַ ְּׁשכָאן וְתַ ל
אִתְאַ ֲחדָ ן ּבְ הּוּ .ומִדְ חָמָא דְ ׂש ֵ
ּיַע ֶׂשה לִי 
ּבִׁשְמָא דְ לָא  ָח ֵסרּ .בִׁשְמָא דְ הּוא קַ ּדִיׁשָאּ .ובִׁשְמָא דָא ,אַדְ ּכַר אָדָ םּ .ומַ ה ּדְאָמַר מַ ה ֲ
נָא כל אִיּנּון ּכִתְרִין קַ ּדִיׁשִין ּדְמַ לְ ּכָאּ ,כַד אִתְ ּתַקְ נָ ן ּבְתִ ּקּונֹוי .אִתְקְרּון אָדָ ם.
ָ
אָדָ םָ ,הכִי הּואּ .דְתָ
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שָנ תַׁשָרָּפ


א"ע מ"ק ףד

גס

יּה ,אִתְקְרי יהו"ה,
ֵ
הּו ,אִתְקְרי ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא .וְ ּתַעְרָא ּומַ ה דְ ֵב
ֵ
ָא ב
ִּדּיּוקְ נָא דְ ָכלִיל ּכֹּלָאּ .ומַ ה דְמַׁשְ לְ פ ְ
יׁשאַ ,ת ֲע ָרא ָּומה ְד ֵּביּה
ְאִתְקְרי אָדָ ם ּבִ ְכלָ לָא דְ ּתַעְרָאּ ,ומַ ה דְ ֵביּה( .ס"א ָּומה ְד ִא ְׁש ְתלִ יף ִמ ְת ֲע ָרא ִא ְת ְק ֵרי ֶׁש ָּמא ַק ִּד ָ
ֵ
ו
ִא ְת ְק ֵרי יהו"ה ִא ְת ְק ֵרי ָא ָדם ְּבכֹּלָ א ַת ֲע ָרא ָּומה ְד ֵּביּה).
נְעָא ׂשנְאֹוי ּבְ גִין ּדְמַאן ּדְאָ חִיד ּדִיקְ נָא דְמַ לְ ּכָא ,וְאֹוקִיר 
ַ
ִד הכָא ,לְאַ ְכ
ְאָמַר ּדו ָ
ָ
וְאִ ּלֵ ין ּתִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין ּד
לֵ יּה ּבְיָקִירּו עִ ּלָאָ הָּ ,כל מַ ה דְ ב ֵָעי מִ ן מַ לְ ּכָא מַ לְ ּכָא עָ בִיד ּבְ גִינֵ יּה .מָאי  טַעְמָא דִיקְ נָא ,וְ לָא גּופָא.
ֶאּלָא גּופָא אָזִיל ּבָתַר ּדִיקְ נָא ,וְדִיקְ נָא לָא אָזִיל ּבָתַר ּגּופָא( .ול"ג מן ודיקנא עד וגופא) ְ(ּד ִד ְיקנָ א איהּו ִע ָיּק ָרא
גּופא ָב ַתר ִּד ְיקנָ א ָאזִ יל וְ כֹּלָ א ְב ִד ְיקנָ א ַּתלְ יָ א).
ּגּופא וְ כָ ל ִהד ָּורא ְד ָ
ְדכָ ל ָ
ַאי חׁשְּבָ נָא ,חַד ּכִדְקַאמְרָ ןּ .ת ְֵרין :מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי ּיָ ּה ,חַד .עָ נָ נִי ב ֶַמרְ ָחב יָ ּה,
י אָתי ה ֻ
ִתְרי גַ וְ ונֵ ֵ
ּוב ֵ
רְאה ְבשֹונְאָי,
נִי א ֶ
ָמׁשֲ .וַא ֶ
ּיַע ֶׂשה לִי אָדָ ם ,אַרְּבַע .ה' לִי ּבְעֹוזְרָי ,ח ֵ
ּת ְֵרי .ה' לִי ֹלא אִירָאְּ ,תלַת .מַ ה ֲ
ׁשִיתָא .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַ ה'ׁ ,שִ בְעָ ה .מִּבְ טֹוחַ ּבָאָדָ םּ ,תְמַ נְיָיא .טֹוב לַ ֲחסֹות ּבַיְיָ מִּבְ טֹוחַ ּבִ נְדִיבִים,
טֹוח ִּבנְ ִד ִיבים).
טֹוח ָּב ָא ָדם .ז .טֹוב לַ ֲחסֹות ַּבה' .חִ .מ ְּב ַ
ּתִׁשְעָ ה( .ס"א טֹוב לַ ֲחסֹות ַּבה'ִ ,מ ְּב ַ
ְאָמַר הכָא ,עַ ל ִּתּקּונָא דְדִיקְ נָא דָא 
ָ
י אּלָא דָ וִדָּ ,כל מָ ה ּד
ָ"ּה ,מָאי קָא מַיְיר ֶ
ֵ
מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי  ּי
תָר ּדחִיק,
הּוא א ָ
ֲ
ְׁשָארי דִיקְ נָא לְאִתְּפַׁשְ טָאְּ ,ד
ּה ,מ ֲאתָר ּד ֵ
הּודה ָא ַמר) מִ ן ַה ֵּמצַר קָרָאתִי יָ ֵ
קָאָמַר(ִ .ר ִּבי יְ ָ
ַאתָר (ס"א
ְך אָמַר יָ"ּה יָ"ה תְרי זִמְ נֵ יּ .וב ֲ
ֵ
י דְריׁשָאְּ .ובגִין ָּכ
ַעְר ֵ
ִין מ ֵעיּלָאְּ ,תחֹות ׂש ֵ
מִ ַּק ֵּמי פִתְ חָא דְאּודְ נ ֵ
תָר ּדלָא 
הּוא א ְ
ֲ
וְׁשָארי לְאִתְּפַׁשְ טָא ,אָמַר יְיָ לִי ֹלא אִירָאְּ ,ד
ֵ
ִית מאּודְ נֹוי,
ַּוב ָתר) ּדְאִתְּפְׁשַ ט ּדִיקְ נָא ,וְ נָ ח ֵ
חֹותיּה
נָע ּת ֵ
טּותא ַהאי ִא ְצ ְט ִריְך) ָּדוִד  לְאַ ְכ ְ
דָ חִיל (ס"א ָד ִחיק) וְ ָכל הַאי אִ ְצטְרִיְך וְ כּו'(ָ ,א ָדם ִא ְת ְק ֵרי וְ ַעל ִא ְת ַּפ ָּׁש ָ
מַ לְ כִין וְעַ ּמִיןּ ,בְ גִין יְקָרָא דְדִיקְ נָא דָא.
ִיד ּבִידיּה ,אֹו
ֵ
לְמיּה ּדְדִיקְ נָא דְ בַר  נָׁש עִ ּלָאָ ה אָ ח
י ב ֶח ֵ
ָמ ְ
וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאָּ ,כל מָאן ְּדח ֵ
חֹותיּה אִיּנּון ּדִמְ צ ֲַערִין לֵ יּהָּ .תנָא,
ְאַרְמיה ְּת ֵ
ּלָאי ,ו ֵ
ְאֹוׁשִיט יְדיּה לֵ יּה .יִ נְ ּדַע  ּדְׁשָ לִים הּוא עִ ם עִ ֵ
ֵ
ּד
נָא דִזְעיר אַּפִיןּ ,בְ ּתִׁשְעָ ה ִּתּקּונִין מְ ּתַתְ ָּקן.
ֵ
מְ ּתַתְ ָּקן ּדִיקְ נָא עִ ּלָאָ ה ּבְתִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין ,וְ הּוא דִיקְ
חֹות קֹוצי 
ֵ
רָא מ ֵעיּלָא ,וְ נָ פִיק מִ ַּק ֵּמי  פִתְ חָא דְאּודְ נִין ,מִ ְּת
ֵ
ַע
ִּתּקּונָא  (דף ק"מ ע"א) קַדְמָאָ ה .מְ ּתַתְ ָּקן ׂש ֲ
יׁשָא ּדפּומָאּ .תָאנָאָּ ,כל אִ ּלֵ ין נִימִין ִּדבְדִיקְ נָא,
ְ
ִימִין ,עַד ר
ֵ
ַעְרי ,נִימִין עַ ל נ
דְ ַּתלְיָין עַ ל אּודְ נִין ,וְ נַ ְחּתִין ׂש ֵ
י לָאו ארִיכִין,
ֲ
יׁשָא ארִיכִין (וְ ּכַ ְפיָ ין) ,וְ ָהנֵ
ֲ
י דְר
ַעְר ֵ
י דְריׁשָא ,וְ ׂש ֵ
ַעְר ֵ
ַּתּקִיפִין יַ ּתִיר מִ ָּכל נִימִין ּדְקֹוצִין ְּדׂש ֵ
הֹון ׁשְעִיעיּ ,ומִ נְ הֹון קְׁשִיׁשִין.
ֵ
י דְריׁשָא ,מִ ּנְ
ַעְר ֵ
וְ ׂש ֵ
ִזְעיר אַּפִיןּ ,כְתִיב( ,משלי א) ָחכְמֹות ּבַ חּוץ
ַעְרי ּד ֵ
י חּוָ ֵורי דְעַ ּתִיק יֹומִין ,לְ ׂש ֵ
ַעְר ִ
ְׁשַעתָא ּדְאִתְמַ ְּׁש ָכן ׂש ֵ
ּוב ֲ
י מֹוחי.
ֵ
ַאי זְעיר אַּפִיןּ .דְמִתְ חַּבְרַ ן ּת ְֵר
ֵ
ה .מָאי בחּוץּ .בְ ה
ַ
ּתָרֹּנָ
וֹו ּבִזְעיר אַּפִין ,וְאִׁשְ ְּת ָכחּו בִתְ לַת 
ֵ
לַת מֹוחי דַ ַה
ֵ
ָא אִימָא אַרְּבַע מֹוחיְּ .ת
ֵ
ְך .אּל
י סּלְקָא דַעְ ָּת ֶ
י מֹוח ַ
ֵ
ּת ְֵר
לַת מֹוחיּ .דְאִתְמְׁשָ ְך מִ ּנֵ יּה
ֵ
ל ּברְיֵ יּהְּ ,ד ָכלִיל ָּכל ְּת
ָא דְריׁשָא .וְ חַד מֹוחָא ׁשָקִיט עַ ֻ
י ּדגּולְ ּגַ לְ ּת ֵ
ַחלָ לֵ ְ
לַת מֹוחי דְ ֵביּה.
ֵ
ַאי זְעיר אַּפִין לִתְ
ֵ
י חּוָ ֵורי .לְ ה
ַע ֵר ִ
מְׁשִיכן ְּכלִילָ ן ׁשְקִילָ ןּ ,בְ ׂש ֲ
ָ
ּיֹות ּד ְכּתִיבִין ּבַ ְּתפִיּלִין,
ִ
ַאי זְעיר אַּפִיןּ .בְ גִין ַּכְך אִׁשְ ְּתלִימּו אַרְּבַע ּפָרָׁשִ
ֵ
י בה
ן אַרְּבַע מֹוח ְ
ֵ
ּומִׁשְ ַּת ְכ ָח
ּוזְעיר אַּפִיןְּ .דהַאי הּוא ׁשְ לֵ ימּותָא 
ּדְאִתְ ְּכלִיל ּבְ הּו ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא דְעַ ּתִיק יֹומִין ,עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִיןֵ ,
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000





		
ב"ע מ"ק ףד
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שָנ תַׁשָרָּפ

ָׁ .שם יְיָ.
ִי ׁשם יְיָ נִקְרָא עָ לֶ יָך וְיָרְאּו מִ ֶּמּך ֵ
ָאָרץ ּכ ֵ
ּדִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאִּ .ד ְכּתִיב( ,דברים כח) וְרָאּו ָכל עַ ֵּמי ה ֶ
י ב ֵּתי דִתְ פִיּלִין.
ִיט ָ
ֵׁשם יְיָ מַמָׁשּ ,דְאִיּנּון אַרְּבַע רְ ה ֵ
ְתִימָא ּד ְסּתִימִין ,לָא 
ִ
ְּובגִין ָּכְךָ ,חכְמֹות ּבַ חּוץ ּתָרֹּנָ הְּ .ד ָהכָא מִׁשְ ַּת ְּכחִיןְּ .דהָא עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין ,ס
אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ לָא זַ ּמִין ָחכְמָ ּתָא דִילֵ יּה ,מִ ּׁשּום ּדְאִית  ָחכְמָ ּתָא  סְתִימָא דְ כֹּלָא  וְ לָא אִתְּפְרַׁשְּ .ובגִין
ַאי זְעיר אַּפִין .אִתְמַ ְּׁש ָכן אַרְּבַע מַּבּועִין מִ ּנֵ יּה לְאַרְּבַע עִיבָרּ ,ומִתְּפָרְׁשָ ן
ּדְאִתְ חַּבָרּו אַרְּבָעָ ה מֹוחִין ּבְ ה ֵ
ֵמחַד מַּבּועָאְּ ,דנָ פִיק מְ ֻּכּלְ הּוְּ .ובגִין ָּכְך אִיּנּון אַרְּבַע.
ַעְריּ ,דְאִיּנּון ַּתלְיָין ִּתּלִין עַ ל ִּתּלִין.
ַאי חכְמָ ּתָא דְאִתְ ְּכלִילָא  בְאַרְּבַע ,אִתְמַ ְּׁשכָא ּבְ ָהנֵ י  ׂש ֵ
וְתָאנָא ,ה ָ
(נ"א הּוא) וְ ֻכּלְ הּו קַׁשְיָין וְתַקִיפִין ,וְאִתְמַ ְּׁשכּו ּונְ גִידּו ָכל חַד לְ ִסטְרֹויֶ .וְאלֶ ף אַ לְ פִין וְרִּבֹוא רִּבְ ָבן ַּתלְיָין,
מִ ּנַיְיהּו ְּדלֵ יתְ הֹון ּבְ חּוׁשְּבָ נָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ה) קְ וּוּצֹותָיו תַ לְ ַּתּלִיםִּ .תלֵ י תִ ּלִים .וְ ֻכּלְ הּו
ִי ּתּקִיפָא .עַד ּדְעַ בְדִין נּוקְ בִין
ַאי טנָרָא דְאִיה ַ
ּוכה ִ
ַאי חּלָמִיש ַּתּקִיףְ .
קַׁשְיָין וְתַקִיפִין לְאִתְ חַּבְרָאְּ ,כה ַ
ָר ּוסטָרְּ .ובגִין ְּד ָהנֵ י 
ַערָא ,וְ נַ גְ ּדִין מַּבּועִין ַּתּקִיפִין לְ ָכל עִיבָר  וְעִיבָר לְ ָכל ְסט ְ
ּומַּבּועִין מִ ְּתחֹות ׂש ֲ
א לָאֹור צלְמָ וֶ ת.
ַ
ּיֹוצ
ה עמּוקֹות מִ ּנִי ח ֶֹׁשְך וַ ֵ
ׁשֹוכןּ ,כְתִיב (איוב יב) מְ גַ ּלֶ ֲ
ַעְרי אּוכ ֵָמי וַ ֲח ָ
ׂש ֵ
י בלְ חֹודַיְיהּו מִתְּפָרְׁשָ ן
ַעְרי ּדְֵריׁשָא ,מִ ּׁשּום ְּד ָהנֵ ִ
ַעְרי דְדִיקְ נָא תַ ּקִיפִין ִ(ּבלְ חֹודֹוי) מִ ּׁשְאַר ׂש ֵ
וְתָ נָאֲ ,הנֵ י ׂש ֵ
ִין .אִי ּתימָא ,מִ ּׁשּום ְּד ֻכּלְ הּו דִינָא ,לָאו ָהכִי,
ֵ
ַיְיהּו .אמַאי תַ ּקִיפ
ֲ
ּומִׁשְ ַּת ְכ ָחן ,וְאִיּנּון ַּתּקִיפִין ּבְאֹורְ ח
ַר מַּבּועי נַ ֲה ֵרי דְמִׁשְ חָא ,אִ ּלֵ ין
ֵ
ְׁשַעתָא דְ נַ ְחּתִין ְּתלֵ יס
ְּדהָא  בְתִקּונִין אִ ּלֵ ין אִׁשְ ְּת ָכחּו רַ ֲח ֵמי (וְ ִדינָ א)ּ .וב ֲ
ֻּכּלְ הּו רַ ֲח ֵמי.
לְמ ֱהוֵ י 
ַעְרי דְדִיקְ נָאֻּ ,כּלְ הּו תַ ּקִיפִין .מָאי  טַעְמָאָּ .כל אִיּנּון ּדְרַ ֲח ֵמיּ ,בַעְיָין ֶ
ֶאּלָא ּתָאנָאָּ ,כל ֲהנֵ י  ׂש ֵ
לְמ ֱהוֵ י 
תַ ּקִיפִין .לְאַ כְּפְיָיא לְדִינָא .וְ ָכל אִיּנּון ּדְאִינְ הּו דִינָא ,הָא תַ ּקִיפִין אִיּנּוןֵּ .ובין ַּכְך ֵּובין ַּכְך ּבַעְיָין ֶ
ַד ּבָעי דִינָאּ ,דִינָא 
ַד ּבָעי עָ לְמָא רַ ֲחמִין ,רַ ֲח ֵמי תַ ּקִיפִין וְ נַ ְצחִין עַ ל ּדִינָא .וְ כ ֵ
תַ ּקִיפִין ,מִ ּת ְֵרין ִסטְרִיןּ .כ ֵ
ַעְרי דְאִיּנּון
לְמ ֱהוֵ י תַ ּקִיפִין מִ ּת ְֵרין ִסטְרִיןְּ ,דכַד ּבָעּו רַ ֲח ֵמיׂ ,ש ֵ
תַ ּקִיף ,וְ נָ ַצח עַ ל רַ ֲח ֵמיְּ .ובגִין ָּכְך ּבַעְיָין ֶ
ֹּלָא הוֹו רַ ֲח ֵמי .וְ כַד ּבַעְיָיא דִינָא,
ַעְרי ,וְ כ ֲ
ּבְרַ ֲח ֵמי ,קַיְימִין ּומִתְ חַזְיָא (ס"א ִמ ְת ַא ֲח ָדא) ּדִיקְ נָא ּבְאִיּנּון ׂש ֵ
ַעְרי ,וְ כֹּלָא אִתְקַ ּיָים ּבְדִיקְ נָא.
אִתְ חַזְיָיא דִיקְ נָא בְאִיּנּון ׂש ֵ
י בנַ ֲהרָא 
ִיׁשָא חּוָ ורָאָּ ,כל ֲהנֵ י וְ ָכל ֲהנֵ י מִתְ נַ ֲהרִין ּומִ ְס ַּתחְיָיןּ ,כְמַאן ּדְאִ ְס ְּת ֵח ְ
ִ
וְ כַד אִתְ ּגַ לְיָיא דִיקְ נָא קַ ּד
ֲעמִיקָא מִ ָּמה דְ ֲהוָ ה ֵביּה .וְאִתְקְיָימּו ֻכּלְ הּו בְרַ ֲח ֵמי ,וְ לֵ ית ּדִינָא אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ ָכל ֲהנֵ י תִׁשְעָ ה כַד נַ ֲהרִין
ַּכ ֲחדָאֻּ ,כּלְ הּו אִ ְס ַּתחְיָין ּבְרַ ֲח ֵמי.
ּלּו א ֶמת לָא קָאָמַר .מִ ּׁשּום
 יְיָ א ֶרְך אַּפַיִ ם וְרַ ב ֶח ֶסד .וְאִ ֱ
ְּובגִין ָּכְך אָמַר מ ֶֹׁשה זִמְ נָא אַ ֲחרָא( ,במדבר יד) ֶ
ִזְעיר אַּפִין .וְ כַד אָמַר מ ֶֹׁשה זִמְ נָא תִ נְיָינָא,
רִין מעַ ּתִיק יֹומִין ל ֵ
ּדְרָזָא ּדְמִ ּלָ ה ,אִיּנּון ּתִׁשְעָ ה מְ כִילָ ן ְּדנַ ֲה ֵ
ִין מעַ ּתִיק יֹומִין וְ נַ ֲהרִין (דף
ִזְעיר אַּפִין ,וְ נַ ְחּת ֵ
ּתִׁשְעָ ה תִ ּקּונִין אָמַר .וְאִינְ הּו תִ ּקּונֵ י דִיקְ נָא דְמִׁשְ ַּת ְּכ ֵחי ב ֵ
ת ּתלְיָיא ּבְעַ ּתִיקָא ,וְ ַה ְּׁשּתָא לָא אָמַר מ ֶֹׁשה וֶ ֱא ֶמת.
ְך א ֶמ ַ
ק"מ ע"ב) ֵ ּביּהְּ .ובגִין ָּכ ֱ
ָא ח ֵמינָא דִתְ לַת 
הּו קְׁשִיׁשיִּ ,תּלִין עַ ל ִּתּלִין .וְ לָא ׁשְעִיעִיןְּ .דה ֲ
ֵ
יׁשָא דִזְעיר אַּפִיןֻּ ,כּלְ
ֵ
י דְר
ַעְר ֵ
ָּתנָאׂ ,ש ֵ
ִין ּביּהּ ,ונְ הִירִין מִ ּמֹוחָא סְתִימָאָ הּ .ומִ ּׁשּום ּדְמֹוחָא דְעַ ּתִיק יֹומִיןׁ ,שָקִיט
לַת חלָ לֵ י מִׁשְ ַּת ְּכח ֵ
ֲ
מֹוחי ּבִתְ
ֵ
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שָנ תַׁשָרָּפ


הס

ב"ע מ"ק ףד

ָא טבְּ .ובגִין ָּכְך ּכְתִיב,
ֹוי כּלְ הּו ׁשְעִיעִיןּ ,ומְׁשִיחִין ּבְמִׁשְ ח ַ
ַער ֻ
מָר טב עַ ל ּדּורְ ּדְיֵ יּהׂ ,ש ֲ
וְׁשָ כִיְך ַּכ ֲח ַ
מַר נְקא.
ֵ
אׁשּה ּכ ֲַע
ז) ֵ ר ֵ

(דניאל

ָא כּלְ הּו ַּתלְיָין וְ לָא מִתְקַמְ ֵטיְּ ,ובגִין ָּכְך ָחכְמָ ּתָא נָ גִיד 
ִזְעיר אַּפִין ,קְׁשִיׁשִין וְ לָא קְׁשִיׁשִיןְּ .דה ֻ
וְ הַאי ּד ֵ
ְיָדַע מֹוחיּה
ֵ
ִיק .א ָבל לָא  ָחכְמָ ּתָא דְ ָחכְמְתָאּ ,דְאִיהִי ׁשְ כִיכָא  ּוׁשְקִיטָאְּ .דהָא תָ נֵ ינָא דְ לֵ ית  ּד
ֲ
וְ נָ פ
ּהּ ,בִזְעיר 
ֵ
הּוא יָדַע את מְקֹומָ
ֶ
 אֹלהִים ֵהבִין ּדַרְ ָּכּה וְ
ּדְעַ ּתִיק יֹומִיןּ ,בַר אִיהּו .וְ הַאי דִ ְכּתִיב( ,איוב כח) ֱ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
לְמָא דין ּובְעָ
ֵ
אַּפִין אִתְמַר .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְרִיְך ּבְרִי ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,בְעָ
פּומָא ,עַד ריׁשָא אַ ֲחרָא דְ פִתְ חָא דְ פּומָא ,וְ נָ חִית 
ֵ
לִיק מ ֵריׁשָא דְ
ֵ
ַערָא ,וְ ָס
ּקּונָא ּתנְיָינָא .נָ פִיק ׂש ֲ
ִ
ִּת
חֹות ּפּומָא ,עַד ריׁשָא אַ ֲחרָא ,נִימִין עַ ל נִימִיןּ ,בְתִ ּקּונָא ׁשַּפִיר.
ֵ
מִ ְּת
ַד ּתּקּונָא ּדְדִיקְ נָא דָא מִתְ ָּת ַּקן ּבְתִ ּקּונָא דְמַ לְ ּכָא,
קּום רִּבִי אַּבָא .קָ ם רִּבִי אַּבָאּ ,פָתַ ח וְאָמַרּ ,כ ִ
ִיף ׁשַּפִיר לְמ ֱחזֵ י ,רַ ב וְׁשָ לִיט ,הָדָא 
ֵ
ִּבָר ּתּק
ְב ִּתיּקּונֵי ַמלְ כִ ין) (ס"א כַ ד ִּתּקּונָ א ָדא ִמ ְת ָּת ַּקן ְּב ִד ְיקנָ א ְד ַמלְ ּכָ א ִא ְת ֲחזֵ י) ְּכג ַ
ּגָדֹול אדֹונֵ ינּו וְרַ ב ּכ ַֹח .וְ כַד אִתְּבְ ָסם ּבְתִ ּקּונָא דִיקְ נָא יַ ּקִירָא קַ ּדִיׁשָא ,וְיִׁשְ ּגַ ח
ֲ
הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קמז)
יּה ,אל רַ חּום וְ גֹו' .וְ הַאי תִ ּקּונָא תִ נְיָינָא אִתְ ָּת ַּקןּ ,כַד נָ הִיר ּבִ נְ הִירּו דְעַ ּתִיק 
ֵ
י בנְ הִירּו דִילֵ
יּה ,אִקְר ִ
ֵ
ֵּב
ְדָא ,אִתְקְרי ּבְתִ ּקּונָא אַ ֲחרָא וֶ ֱא ֶמתְּ .דהָא נְ הִירּו אַ נ ְֵּפיה.
ֵ
יֹומִין ,אִקְרי רַ ב ֶח ֶסד .וְ כַד מִ ְס ַּת ְּכלֵ י דָא ב
ֵ
(ס"א ָדא נְ ִהירּו ְד ַאנְ ִּפין).
(ס"א

ִיׁשָא .א ָבל מִ ּׁשּום ַההּוא אֹורְ חָא 
ֲ
ֹן אִתְקְרי דָא תִ ּקּונָא תִ נְיָינָאְּ ,כגַ וְ ונָא ּדְעַ ּתִיקָא קַ ּד
ֵ
נֹוׂשא עָ ו
וְתָאנָאֵ ,
ַערִין ַּתּקִיפִין זְעִירִין מַ לְיָין לְ ַההּוא 
דְ נָ פִיקּ ,בְתִ ּקּונָא תְ לִיתָאָ ה תְ חֹות  ּת ְֵרין נּוקְ בִין ְּדחֹוטָמָא ,וְ ׂש ֲ
ל ּפׁשַע ,וְאִתְקְיָימּו ב ְֲאתָר אַ ֲחרָא.
וְעֹובר עַ ֶ
ָא נֹוׂשא עָ וֹן ֵ
ֵ
אֹורְ חָא ,לָא אִתְקְרּון ָהכ
י קַדְמָאי,
ֵ
ׁש חסָדִיםְּ ,כלִילָ ן ּבְ ֶח ֶסד ּדְעַ ּתִיק יֹומִין ,וְ ֻכּלְ הּו אִקְרּון ַח ְס ֵּד
ָמ ֲ
וְתַ נְיָאְּ ,תלַת מְאָ ה וְׁשִ בְעִין וְ ח ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,תהלים פט) אַ ּיֵ ה ֲחס ֶָדיָך הָרִאׁשֹונִים ,וְ ֻכּלְ הּו ְכלִילָ ן ּבְ ֶח ֶסד ּדְעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא ,סְתִימָא דְ כֹּלָא,
י ח ֶסד עֹולָ ם.
יר אַּפִין אִקְר ֶ
ֵ
ִזְע
וְ ֶח ֶסד ּד ֵ
ִזְעיר אַּפִיןֶ ,ח ֶסד  סְתָ ם.
י ביּה לְ ֶח ֶסד קַדְמָאָ ה ּדְעַ ּתִיק יֹומִין רַ ב ֶח ֶסדּ .וב ֵ
נִיעּותָא ,קָר ֵ
ֵ
ְרָא ּד ְצ
ְּוב ִספ ִ
ד לַאלָ פִים סְתָ ם .וְאֹוקִימְ נָא ,הַאי 
ר ח ֶס ֲ
נֹוצ ֶ
ְּובגִין ָּכְך ּכְתִיב ָהכָא( ,שמות לד) וְרַ ב ֶח ֶסדּ .וכְתִיב( ,שמות לד) ֵ
ּולְאדְ לָקָא בֹוצִינֵ י.
י ח ֶסד ,לְ נַ ֲהרָא לֵ יּהֲ ,
רַ ב ֶח ֶסד ,מַ ֵּטה ְּכל ֵַּפ ֶ
ּדְתָ נָא  הַאי אֹורְ חָא דְ נָ חִית  ְּתחֹות  ּת ְֵרין נּוקְ בִין ְּדחֹוטָמָא ,וְ ׂשַעְרִין זְעִירִין מַ לְיָין לְ ַההּוא אָרְ חָא,
ַעְרי 
יּה ּבִתְרי גַ וְ ונֵ י .חַד מִ ּׁשּום ׂש ֵ
ֵ
ית אתָר  לְאַעְּבְרָא לֵ
ל ּפׁשַעְּ ,דלֵ ֲ
ָא עֹובר עַ ֶ
ֵ
י ההּוא אָרְ ח
לָא אִקְר ַ
ֵ
ִית אַעְּבְרָא ּד ַההּוא אֹורְ חָא 
ְ
הּוא אתָר קַׁשְיָא לְאַעְּבְרָא .וְ חַד ,מִ ּׁשּום ְּדנָ ח
ֲ
דְאִׁשְ ְּת ַכח ּבְ ַההּוא אָרְ חָא,
עַד ריׁשָא דְ פּומָא ,וְ לָא יַ ּתִיר.
ֵ
פֹות מֹור עֹובר ,סּומָקָא תַ ּקִיף,
ֵ
נֹוט
וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,שיר השירים ה) ִׂשפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַ ּנִים ,סּומָקִין ְּכוַרְדָאְ ,
ָאּ ,בִתְרי גַ וְ ונֵ י ֹלא (ס"א ִב ְת ֵרי גַ וְ ונֵי ַאגְ זִ ים וְ לָ א) אִתְּבְ ָסם .מִ ּכָאן מָאן ְּדב ֵָעי לְאַ גְזְמָאּ ,ת ְֵרי 
ֵ
ָא ּד ָהכ
וְ הַאי אֹורְ ח ְ
ַׁש ּבִידיּה ּבְ הַאי אֹורְ חָא.
ֵ
י בט
זִמְ נֵ ָ
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א"ע א"מק ףד
וס


שָנ תַׁשָרָּפ

ָּפי ּבְעִ לְעֹויּ ,בְתִקְר ְּובּתָא דְ בּוסְמָא .הַאי תִ ּקּונָא 
ַערָא ,וְאִתְ ָּת ַּקן ,וְ ָסלִיק וְ ח ֵ
ִּתּקּונָא רְ בִיעָאָ ה נָ פִיק ׂש ֲ
יָאָ ה וְׁשַּפִירָא ,לְאִתְ חַזְיָא הֹוד וְ הָדָר הּוא (ס"א הֹוד ִעּלָ ָאה) .וְתַ נְיָא ,הֹוד עִ ּלָאָ ה ,נָ פִיק  וְאִתְעַ ּטָר וְ נָ גִיד 
בּוׁשי,
ּומהַאי  הֹוד  וְ הָדָרַּ ,תלְיָין אִ ּלֵ ין לְ ֵ
ְאִתְקְרי  הֹוד זָקָ ןֵ .
ֵ
לְאִתְאַ ֲחדָא  (ס"א לְ יָ ָאה ְד ַעלְ ִעין) ּבְעִ לְעֹוי ,ו
ּדְאִתְ לָּבַׁש ּבְ הּו ,וְאִיּנּון ּפּורְּפִירָא יַ ּקִירָא דְמַ לְ ּכָאִּ .ד ְכּתִיב( ,תהלים קד) הֹוד  וְ הָדָר  לָ בָׁשְ ָּתִּ ,תּקּונִין
ּדְאִתְ לָּבַׁש ּבְ הּו ,וְאִתְ ָּת ַּקן ּבְ הַאי דִ ּיּוקְ נָא דְאָדָ ם ,יַ ּתִיר מִ ָּכל ּדִיּוקְ נִין.
ט ּבִׁשְאַר ּתּקּונִין
ִ
וְתָאנָא (דף קמ"א ע"א) הַאי הֹודּ ,כַד אִתְ נְ הַר ּבִ נְ הִירּו דְדִיקְ נָא עִ ּלָאָ ה( ,נ"א ָדא) וְאִתְּפָ ַּׁש
ׁשַע מהַאי ּגִיסָאְּ .ובגִין ָּכְך( ,שיר השירים ה) לְ חָיָיו
ֵ
ל ּפ
וְעֹובר עַ ֶ
ֹן מהַאי גִיסָאֵ ,
ַאי הּוא נֹוׂשא עָ ו ֵ
ֵ
נְ הִירִין .ה
ׁשַעׁ ,שּנֶ ֱאמַר
ֶ
ל ּפ
ת הּוא עֹובר עַ ֶ
ֵ
ְרָא אִקְרי ,הֹוד וְ הָדָר וְתִ פ ְֶא ֶרתְּ .דהָא תִ פ ְֶא ֶר
ֵ
נִיעּותָא ּד ִספ
ְ
כְתִיבִּ .וב ְצ
נָא ,אּלָא בְתִ ּקּונָא ּתְׁשִיעָאָ הּ ,כְמָ ה
ֶ
ׁשַע .א ָבל הַאי תִ פ ְֶא ֶרת לָא אֹוקִימְ
ֲ
ל ּפ
ּתֹו עבֹור עַ ֶ
ֲ
(משלי יט) וְתִ פְאַרְ
ן אִקְרי תִ פ ְֶא ֶרת .וְ כַד אִתְ ּתְקַ ל (ס"א ִא ְס ְּתּכַ ל)ּ ,בְמַתְקְ לָא  חַד 
ֵ
ְ אָמר  וְתִ פ ְֶא ֶרת ּבַ חּורִים ּכ ָֹחם .וְתַ ָּמ
דְאַ ּת ֵ
ָא מעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ָכל ּבִרְ כָאן נָ פְקִין
ַסּלְקִין .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,יֵ אֹות אַ נְ ּתְ רִּבִי אַּבָא ,לְאִתְּבָרְ כ ֵ
מִ ּנֵ יּה.
ַערָא ,וְאִתְ חָזּון ּת ְֵרין ּתַּפּוחִין מִ ּכָאן ּומִ ּכָאן ,סּומָקָ ן ְּכהַאי וַרְדָא סּומָקָא.
ּקּונָא חמִיׁשָאָ הּ .פָ סִיק ׂש ֲ
ֲ
ִּת
ּו דִתְרין ּתַּפּוחִין
ֵ
י תְרי תַּפּוחִיןּ ,כַד נָ הַרִין ִ(מ ְת ֵרין ִס ְט ִרין) מִ ּנְ הִיר
ּומִתְ לַ ֲה ָטן ּבְמָאתָ ן וְׁשִ בְעִין עָ לְמִיןֲ ,הנֵ ֵ
ָיו אלֶ יָך
 יָאר יְיָ ּפָ נ ֵ
וְאָתי  חִיּוָרָאּ .בְ הַאי  כְתִיב( ,במדבר ו) ֵ
קַ ּדִיׁשִין עִ ּלָאִין דְעַ ּתִיקָא ,אִתְמְׁשַ ְך סּומָקָאֵ ,
ָיו אלֶ יָךְּ ,כלֹומַר 
תָא דְאִתְעבִדּו סּומָקָאּ ,כְתִיב יִ ּׂשָא יְיָ ּפָ נ ֵ
ֲ
ְׁשַע
ִיחּנֶ ָךְּ .דכַד נָ הַרִין מִתְּבְרָ ְך עָ לְמָאּ .וב ֲ
ו ֻ
ן מעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא ,אִתְקְרּון
יִ ְס ָּתלַק .וְ לָא יִׁשְ ְּת ַּכח רּוגְזָא  בְעָ לְמָאּ .תָאנָאֻּ ,כּלְ הֹון נְ הֹורִין ּדְאִתְ נַ ֲהרָ ֵ
י קַדְמָאיְּ .ובגִין אִיּנּון ,נַ ֲהרִין ָּכל אִיּנּון ַח ְס ֵּדי עֹולָ ם.
ֵ
ַח ְס ֵּד
יׁשא ִד ְמעֹוי וְ לָ א
נָא( .ס"א וְ ַתלְ יָ ין ַעד ֵר ָ

ַע ֵרי ּבְ ַס ֲחרָ נֵ יּה ּדְדִיקְ
ַערָאְּ ,כחַד חּוטָא דְ ׂש ֲ
ִּתּקּונָא ׁשְתִיתָאָ ה .נָ פִיק ׂש ֲ
ׁש ּפאִיןּ ,דְתַ לְיָין ּבְ ֶח ֶסד ( ְּוב ַר ֲח ֵמי) ,וְ לָא 
ָמ ֵ
ַד מח ֵ
 ּפְאַת הּזָקָ ן וְאִיהּו ח ֵ
ַ
ּבּוראָּ ,תנָ א ִתּקּונָ א ָדא הּוא ְד ִא ְּק ֵרי)
נָ ִחית ַעד ַט ָ
ִית את ּפְאַת זְקָ נֶ ָך ּכְתִיב.
ַאי ח ֶסדּ ,כְמָ ה ּדְאִ ּתְמַרְּ .ובגִין ַּכְך( ,ויקרא יט) ֹלא תַׁשְ ח ֵ
אִ ב ְֵעי לְ חַּבְ לָא ה ֶ
ַערָא עַ ל ּפּומָאּ ,ופּומָא אִתְּפְ נֵ י מִ ָּכל ִסטְרֹוי ,וְיַתְ בִין ׂשַעְרִין ּבְתִ ּקּונָא 
ִּתּקּונָא ׁשְ בִיעָאָ הְּ .דלָא תַ לְיָין ׂש ֲ
חֹור סחֹור לֵ יּה .קּום רִּבִי יְ הּודָ ה .קָ ם רִּבִי יְ הּודָ הּ ,פָתַ ח וְאָמַר( ,דניאל ד) ּבִ גְזֵ ירַת עִירִין ּפִתְ ּגָמָאּ .כְמָ ה
ְ
ְס
ּון ּפה .הָדָא הּוא 
ֶאלֶ ף רִּבְ ָבן מִתְ נְׁשָ ן (ס"א ִמ ְתיַ ְּׁש ָבן) ּומִתְקַ ּיְימָ ן ּבְ הַאי פּומָא ,וְתַ לְיָין מִ ּנֵ יּה ,וְ ֻכלְ הֹון אִקְר ֶ
ּומ ַההּוא רּוחָא דְ נָ פִיק מִּפּומָא ,מִתְ לַּבְׁשָ ן.
דִ כְתִיב( ,תהלים לג) ּובְרּוחַ ּפִיו ָּכל ְצבָאָ םֵ .
ּומהַאי פּומָא  (ס"א ר ָּוחא) ּכַד אִתְּפָׁשָ ט הַאי רּוחָא ,מִתְ לַּבְׁשָ ן
ְיָין מהַאי פּומָאֵ .
ָּכל אִיּנּון ִּדלְ בַרַּ ,תל ֵ
ִיאי מְ ֵהימְ נָא ,וְ ֻכּלְ הּו ֶפה יְיָ אִתְקְרּוןּ .וב ֲַאתָר ּדְרּוחָא נָ פִיק ,לָא אִתְעָרְ בָא מִ ּלָ ה אַ ֲחרָא 
ֵּביּה ּכַמָ ה נְ ב ֵ
וְ ֻכּלְ הּו ִ(ּפּיֹות) מְ ַחּכָאן לְאִתְ לַּבְׁשָא  ְב ַההּוא רּוחָא דְ נָ פִיק .וְ הַאי תִ ּקּונָא ׁשַ ּלִיטָא עַ ל ֻּכּלְ הּו ׁשִיתָא.
סֹוחרָ נֵ יּה ְּדפּומָא .וְאִתְּפְ נֵ י 
י כְך ׂשַעְרֹוהִי ׁשְקִילִין ֲ
מִ ּׁשּום ְּד ָהכָא מִתְקַ ּיְימָ ן ֻּכּלְ הּו ּומִתְאַ ֲחדָ ןְּ .ובגִינֵ ַ
מִ ָּכל ִסטְרֹוי ,וְ הַאי תִ ּקּונָא ׁשַ ּלִיטָא עַ ל ֻּכּלְ הּו מִ ּׁשּום ְּד ָהכָא מִתְקַ ּיְימָ ן ֻּכּלְ הּו ּומִתְאַ ֲחדָ ן .אָמַר רִּבִי 
ׁשִמְעֹוןּ ,בְרִיְך אַ נְ ּתְ לְעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא.
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שָנ תַׁשָרָּפ

זס

ב"ע א"מק ףד

ְיָא ,אין לְמַעְ לָ ה ֹלא 
ַעְרי בִתְ חֹות ּדִיקְ נָא ,מְ חַּפְיָין קְדָ לָא דְ לָא אִתְ ֲחזֵ יּ .דְתַ נ ֵ
ִּתּקּונָא ּתְמִינָאָ ה דְ נַ ְחּתִין ׂש ֵ
ן ,אלֶ ף 
ֹלא עפֹויּ ,ובְזִמְ נָא דְאַ ּגָ ח (ס"א ְדנָ ַצח) קְרָ ֵבי אִתְ ֲחזֵ י .מִ ּׁשּום לְאַ ֲחזָאָ ה גְ בּורְ ּתָאְּ .דהָא תָ נֵ ינָ ֶ
ֲ
ע ֶֹרף וְ
י הּגִּבֹורִים.
ף ה ָּמגֵ ן ָּתלּוי עָ לָיו כֹל ׁשִ לְ ֵט ַ
 אלֶ ַ
עָ לְמִין אִתְאַ ֲחדָ ן מִ ּנֵ יּה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ד) ֶ
 ,מאִיּנּון
י הּגִּבֹורִים ּדְאָתּו מִ ְּסטַר ּגְ בּורָ ה חַד ֵ
ף ה ָּמגֵ ן רָזָא הּואּ .בִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,כֹל ׁשִ לְ ֵט ַ
ֶוְאלֶ ַ
ּגְ בּורָאן.
ַעְרי דְ ַּתלְיָיןֻּ ,כּלְ הּו
ַעְרי  בְׁשִ ּקּולָא מַ לְיָא ,עִ ם אִיּנּון ׂש ֵ
ִּתּקּונָא  ּתְׁשִיעָאָ הּ .דְאִתְמַ ְּׁש ָכן (ס"א ְד ִמ ְת ַח ְּב ָרן) ׂש ֵ
ַעְרי אִתְמַ ְּׁש ָכן ּבָתַר אִיּנּון
ִיף ,מָארי נַ ְצ ָחן קְרָ ַבּיָיא .מִ ּׁשּום ְּד ֻכּלְ הּו ׂש ֵ
ֵ
ִיּבָר ּתּק
ַ
בְׁשִ ּקּולָא ׁשַּפִירְּ ,כחַד ּג
ּוכלָ לָא דְ ֻכּלְ הּו ּבְאִיּנּון ּדְתַ לְיָין .וְ כֹּלָא אִתְמְׁשַ ְך( ,חסר כאן) וְעַ ל ּדָא  כְתִיב( ,משלי כ) ִּתפ ְֶא ֶרת 
ּדְתַ לְיָיןְ .
ּבַ חּורִים ּכ ָֹחם( .וְ נִ ְר ָאה ַעל ַהּיָ ם ּכְ ָבחּור טֹוב ָה ָדא הּוא ִדכְ ִתיב) ּכְתִיב (שיר השירים ה) ּבָ חּור ּכ ֲָארָזִיםְּ ,כגִיּבָר עָ בִיד 
ּגְ בּורָאן ,וְדָא הּוא תִ פ ְֶא ֶרתֵ ,חילָא ּוגְ בּורְ ּתָא וְרַ ֲח ֵמי.
לְמָאריהֹון ּדְאִ ּתְקָ לּו בְמַתְקְ לָא,
ֵ
ִיןּ ,בָעינָא לְ גַ ּלָאָ ה
ֵ
ָּתנָא ,אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ָּכל ֲהנֵ י תִ ּקּונִין ,וְ ָכל ֲהנֵ י מִ ּל
ל מָאן ּדְעָיִיל וְ לָא נָ פִיקַ ,טב
וְ לָא לְאִיּנּון ְּדלָא עָאלּו (נ"א ְד ָעאלּו וְ לָ א נַ ְפקּו) ֶ אּלָא לְאִ ּלֵ ין ּדְעָאלּו וְ נַ פְקּוְּ ,ד ָכ ֵ
לֵ יּה ְּדלָא אִ ב ְֵרי.
ֹּלָא הוֵ יּ .כֹּלָא יְ ֵהא .לָא יִׁשְ ַּתנֵ י.
ֹּלָא הוָ הּ .כ ֲ
ּוזְעיר אַּפִיןּ ,כֹּלָא חַדּ .כ ָ
לָא ּד ָכל מִ ּלִין ,עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִיןֵ ,
ְּכלָ ְ
וְ לָא מִ ְש ָּתנֵ י .וְ לָא ׁשְ נָא .אִתְ ָּת ַּקן ּבְתִקּונִין אִ ּלֵ ין .אִׁשְ ְּתלִים ִּדּיּוקְ נָא דְ ָכלִיל ָּכל ּדִיּוקְ נִיןִּ .דּיּוקְ נָא דְ ָכלִיל
נֹוי כהַאי דִ ּיּוקְ נָא (נ"א ְבגַ וֵ ויּה ּכָ ל ִּד ְיּוקנִין) לָאו הַאי דִ ּיּוקְ נָא 
י בגֹווָ ְ
ָּכל ׁשְמָ ָהןִּ .דּיּוקְ נָא (דף קמ"א ע"ב) ּדְאִתְ ֲחזֵ ְ
י ,אּלָא כ ְֵעין הַאי דִ ּיּוקְ נָא.
ֲהוֵ ֶ
ּכַד אִתְ חַּבְרָ ן עִ טְרִין וְ כִתְרִיןּ ,כ ְֵדין הּוא אַׁשְ לְמּותָא דְ כֹּלָאּ .בְ גִיןּ ,דְדִ ּיּוקְ נָא דְאָדָ םֲ ,הוֵ י דִ ּיּוקְ נָא 
נָא כלִיל עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,אַתְקִין עַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא 
ָ
דְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ּדְאִתְ ְּכלָ לּו ֵביּהְּ .ובגִין ְּדהַאי דִ ּיּוקְ
ּקּונָא דִזְעיר אַּפִיןּ ,בְ הַאי דִ ּיּוקְ נָא וְתִ ּקּונָא.
ֵ
תִ ּקּונֹוי ,וְתִ
חֹוי( .נ"א

ָדָא ,א ָבל מִ ּכָאן (נ"א ִמנָ ן) אִתְּפָרְׁשָ ן אָרְ
ֲ
ְאִי ּתימָא מַ ה ֵבין הַאי לְ הַאיּ .כֹּלָא הּוא בְמַתְקְ לָא ח
ו ֵ
ִא ְת ַּפ ְּׁש ָטן ַר ֲח ֵמי) ּומִ ּכָאן (נ"א ִּומנָ ן) אִׁשְ ְּת ַכח ּדִינָאּ .ומִ ִּסטְרָא דִילָ ן ֲהוֹו ׁשַ נְיָין ּדָא מִ ן ּדָא .וְרָזִין אִ ּלֵ ין לָא 
סֹוד יְיָ לִיראָיו.
ֵ
ִיׁשָאּ .וכְתִיב (תהלים כה)
אִתְמְ סָרּוּ ,בַר לִמְ ַחּצ ְֵדי חַקְ לָא קַ ּד
םּ ,בִתְרי יֹודִי"ן .אַׁשְ לִים ִּתּקּונָא  גֹו ִּתּקּונָאַ ,טבְרְקָא 
ֵ
ִים את  הָאָדָ
ר יְיָ אֹלה ֶ
ֱ
ִיצ
ּכְתִיב (בראשית ב) וַ ּי ֶ
ִיצר ,מָאי 
ְרָזָא דִזְעיר אַּפִין .וַ ּי ֶ
ֵ
ִיצרּ .ת ְֵרין יֹודִין לָ ָּמה .רָזָא דְעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא ,ו
דְ גּוׁשְּפַ נְקָא .וְדָא הּוא וַ ּי ֶ
י ׁשם מָ ּלֵ א ,יְיָ 
ְאִתְקְר ֵ
ֵ
צָר .צָר צּורָ ה ְבגֹו צּורָ ה( .וְ ָדא הּוא וַ ּיִ ֶיצר) ּומַ הּו צּורָ ה ְבגֹו צּורָ הּ .ת ְֵרין ׁשְמָ ָהןּ ,ד
ִים ,יְיָ אֹלהִים.
ֱ
ִיצרְּ ,דצָר צּורָ ה גֹו צּורָ הִּ .תּקּונָא דִׁשְמָא ׁשְ ל
ְדָא הּוא רָזָא דִתְרין יֹודִי"ן ְּדוַ ּי ֶ
ֵ
ֱאֹלהִים .ו
ְתִיב את הָאָדָ ם
ֶ
ְאִקְרי אָדָ םְּ .ד ָכלִיל ְּדכַר וְ נּוקְּבָא .וְעַ ל ּדָא כ
ּובְמָ ה אִתְ ְּכלִילּוּ .בְדִ ּיּוקְ נָא עִ ּלָאָ ה דָאּ ,ד ֵ
נּוק ָּבא).
(מ ְּדכַ ר וְ ְ
נּוקְּבָא .את :לְאַּפָקָא ּולְמִ ְסּגֵ י זִינָא דְ נָ פִיק מִ ּנֵ יּהִ .
ֶ
ְּד ָכלִיל ְּדכַר וְ
ָאדָמָ הִּ :דּיּוקְ נָא  ְבגֹו ִּדּיּוקְ נָא .וַ ּיִּפַ ח ּבְאַּפָיו נִׁשְמַת  ַחּיִיםַ :טבְרְקָא דְ גּוׁשְּפַ נְקָא  גֹו ּבְ גֹו.
עָ פָר מִ ן ה ֲ
(ה ָדא
ְילָא ביּה סָתִים ִּד ְסּתִימָא עִ ּלָאָ ה ,עַד סֹופָא דְ ָכל סְתִימִיןָ .
ֵ
וְ ָכל ּדָא לָ ָּמהּ .בְ גִין לְאִׁשְ ַּתּלְ פָא ּולְעַ ּי
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א"ע ב"מק ףד
חס


הּוא ִדכְ ִתיב

(בראשית ב)

נִׁש ַמת ַחּיִ ים)
וַ ּיִ ַּפח ְּב ַא ָּפיו ְ

שָנ תַׁשָרָּפ

ְיָין מ ַההִיא נִׁשְמָתָא,
י דְעיּלָא  וְתַ ּתָא תַ ל ֵ
נִׁשְמָתָאְּ ,ד ָכל ַחּיֵ ֵ
י בּה.
ּומִתְקַיְימ ָ
ֵ

ׁש חּיָ ה ,לְאַ ּתְרְקָאּ ,ולְעַ ּיְילָא  בְתִקּונִין ְּכגַ וְ ונָא דָאּ ,ולְאַׁשְ לְ פָא לְ ַההִיא
וַיְ הִי  הָאָדָ ם לְ נֶ ֶפ ַ
ִיהוֵ י  ַההִיא  נִׁשְמָתָא מִׁשְ ַּת ְּכחָא  ְבכֹּלָא,
נִׁשְמָתָא .מִ ּדַרְ ּגָא  לְדַרְ ּגָא עַד  סֹופָא דְ ָכל ּדַרְ ּגִיןּ .בְ גִין ּד ֱ
ּולְמ ֱהוֵ י  ּכֹּלָא בְיִ חּודָא חַדּ .ומַאן ְּד ָפסִיק  הַאי יִ חּודָא מִ ן עָ לְמָאּ ,כְמַאן ְּד ָפסִיק 
ָא בכֹּלָאֶ .
ּומִתְּפַ ְּׁשט ְ
רָאּ ,בַר מהַאיְּ .ובגִין ַּכְך ,יִׁשְ ְּת ֵצי הּוא וְדּוכְרָ נֵ יה מִ ן עָ לְמָא 
ֵ
נִׁשְמָתָא דָאּ ,ומְ ֱחזֵ י דְאִית  נִׁשְמָתָא אַ ֲח
ְדָרי דָרִין.
ל ֵ
(נ"א ְמ ַה ִהיא)

ּקּונֹויׁ ,שָארי 
ֵ
ַאי ּדּיּוקְ נָא דְאָדָ םׁ ,שַארִי וְתָקִין ְּכלָ לָא דְ כַר וְ נּוקְּבָאּ .כַד אִתְ ָּת ַּקן הַאי דִ ּיּוקְ נָא בְתִ
ּבְ ה ִ
ַעְרי דְדִיקְ נָאּ ,דְאִתְקְרּון (נ"א ְד ִא ְת ְק ֵרי) ִּתפ ְֶא ֶרת .וְאִתְּפָ ַּׁשט
תָר ּד ַּתלְיָין ׂש ֵ
ֹועִיןּ .בְא ְ
ֲ
ּדֹוי ,מִּבין ּת ְֵרין ּדְר
ֵ
ֵמ ַח
ָא ּדנּוקְּבָאּ .כֹּלָא  סְתִימָא מִ ָּכל
וְעבַד ּגּולְ גַ לְ ּת ְ
ַף לַאחֹורֹויֲ ,
הַאי תִ פ ְֶא ֶרת ,וְתָקִין ּת ְֵרין ַחּדִין ,וְאִׁשְ ְּתל ֲ
ְאִקְרי אָדָ ם ְּדכַר 
ָדָא אִתְעבִידּו ְבהַאי תִ פ ְֶא ֶרת ,ו ֵ
ֲ
ִסטְרֹויּ .בְ ׂשַעְרָא  ְבפַרְ צּופָא  ּדְֵריׁשָאִּ .וב ְכלָ לָא  ח
ָׁש ֶבת ּבָיִת.
וְ נּוקְּבָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה מד) ּכְתִ פ ְֶא ֶרת אָדָ ם ל ֶ
ֹוי דִזְעיר אַּפִין ,וְתָ לֵ י עַד 
ֵ
י מ ֲאחֹור
ַעְר ֵ
ָא ּדׂש ֵ
ָא דְריׁשָא דְ נּוקְּבָאַּ ,תלְיָיא חַד קֹוצ ְ
ַד אִתְּבְרי פַרְ צּופ ֵ
ֵ
ּכ
סּומָקי דִ ְכלִ לָ ן ּבְ גֹו גַ וְ ונֵ י ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר
ֵ
ישהָאֻּ ,כּלְ הּו
ַעְרי ב ְֵר ָ
ְערּו ׂש ֵ
יׁשָא ּדנּוקְּבָא .וְאִ ּת ֲ
ְ
ֵר
ֹאׁשְך ּכָאַרְ גָמָ ן .מַ הּו אַרְ ּגָמָ ן .גַ וְ ונֵ י דִ ְכלִילָ ן ּבְ גֹו גַ וְ ונֵ י.
השירים ז) וְדַ ּלַת ר ֵ
ְאִתְעבָר ּבְ גִיסָא אַ ֲחרָא ,וְתָקִין ּפַרְ צּופָא 
ּתָאנָא ,אִתְּפָׁשַ ט הַאי תִ פ ְֶא ֶרת מִ טַּבּורָא דְ לִּבָא ,וְ נָקִיב ו ֲ
ַּבּורָא ׁשָאריְּ ,ובטַּבּורָא ׁשְ לִים.
ֵ
דְ נּוקְּבָא עַד טַּבּורָאּ .ומִ ט
תָר ּכל רַ ֲחמִין ,וְ ָכל ִסטְרָא 
ַאי א ָ
ן מעֹוי דִדְ כּורָא ,וְעָיִיל (וְ ִא ְת ָּת ַּקן) ּבְ ה ֲ
ּתּו אִתְּפְׁשָ ט הַאי תִ פ ְֶא ֶרת ,וְאַתְקִ ֵ
י מיעַיִין.
ּון ּבַעלֵ ֵ
ף רִּבֹוא מָארי דְרַ ֲח ֵמי .וְאִתְקְר ֲ
ֵ
ה אלֶ
ןׁ ,שִית מאָ ֶ
ֵ
י מיעַיין אִתְאַ ֲחדָ
דְרַ ֲח ֵמי .וְתָאנָאּ ,בְ ָהנֵ ֵ
נְאם יְיָ.
ָמּו מעַי לֹו רַ ֵחם אַרַ ֲח ֶמנּו ֻ
ִּד ְכּתִיב( ,ירמיה לא) עַ ל ֵּכן ה ֵ
ְאִתְעבָר וְ נָקִיב
ּתָאנָא ,הַאי תִ פ ְֶא ֶרתָּ ,כלִיל ּבְרַ ֲח ֵמי ,וְ ָכלִיל ּבְדִינָא ,וְאִתְּפָ ַּׁשט רַ ֲח ֵמי בִדְ כּורָא ,ו ֲ
ָא ב ִסטְרָא דְדִינָא.
ְתָקִין מיעֹוי דְ נּוקְּבָא ,וְאִתְ ּתְקָ נּו מְעָ ה ְ
ֵ
וְ נָ ִהיר) לִ ְסטַר אַ ֲחרָא ,ו

(ס"א

ן ּביּהּ ,ומִ נְ הֹון לְ גֹוּ ,ומִ ּנְ הֹון
כּורָא ב ִסט ְֵריהּ ,בְמָאתָ ן ּותְמַ נְיָא וְאַרְּבְעִין ִּתּקּונִין ִּד ְכלִילָ ֵ
ְ
ּתָאנָא ,אִתְ ּתָקַ ן ְּד
ְדִינָא דַאחֹורֹויְּ ,דנּוקְּבָא 
ֲ
לְ בַר .מִ ּנְ הֹון רַ ֲח ֵמיּ .ומִ ּנְ הֹון ּדִינָאֻּ .כּלְ הּו (דף קמ"ב ע"א) ּדְדִינָא ,אִתְאַ ֲחדּו ב
ַת ּת ָּמן .וְאִתְאַ ֲחדּו וְאִתְּפָׁשָ טּו ְב ִסטְרָ הָא.
אִתְּפַ ָּׁשט ַ
ָּׁשה (נ"א ְב ִס ְט ָרא

ה ערְיָיתָא (נ"א ִתּקּונִין) אִתְ ּגַ ּלְיָין ּבָ הּ ,בְ ִסטְרָא ּדְדִינִין ֲחמִ ָּׁשה .וְדִינִין ֲחמִ
וְתָאנָאֲ ,חמִׁשָ ֶ
ה ערְ וָ הֵׂ .שעָר 
ְד ִדינָ א וְ ִדינָ ָהא) אִתְּפַ ְּׁש ָטןּ ,בְמָאתָ ן וְאַרְּבְעִין ּותְמַ נְיָא אָרְ חִין .וְ ָהכִי תָאנָא ,קֹול ּבְאִ ָּׁש ֶ
ִתְרין אִ ּלֵ ין לָא 
ה ערְ וָ הּ .דְאַף עַ ל ּגַ ב ּד ֵ
ה .רגֶ ל ּבְאִ ָּׁש ֶ
ה ערְ וָ ֶ
ה ערְ וָ ה .יַד ּבְאִ ָּׁש ֶ
ה ערְ וָ הׁ .שֹוק ּבְאִ ָּׁש ֶ
ּבְאִ ָּׁש ֶ
ִיר מ ֶערְ וָ ה אִיּנּון.
ּותְרין אִ ּלֵ ין יַ ּת ֵ
ָ חבְרָ נָאֵ ,
ׁשַ נְיּוה ַ
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שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ב"מק ףד

טס

וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָא ,אִתְּפָׁשַ ט ְּדכּורָא  וְאִתְ ָּת ַּקן ּבְתִ ּקּונֹוי .אִתְ ָּת ַּקן ִּתּקּונָא דִ ְכסּותָא דַ כְיָא.
ָאַי הוְיָא אַ ָּמה דַ כְיָא .אָרְ ֵכיּה ְּד ַההּוא אַ ָּמה ,מָאתָ ן וְאַרְּבְעִין ּותְמַ נְיָא עָ לְמִין .וְ ֻכּלְ הּו תַ לְיָין ּבְ פּומָא 
וְ ה ַ
י ח ֶסד עִ ּלָאָ ה .וְ הַאי אַ ָּמה ֶח ֶסד 
ְיָיא יֹו"ד ּפּומיּה ּדְאַ ָּמה ,אִתְ ּגְ לֵ ֶ
ֵ
ְאִתְקְרי יֹו"ד .וְ ֵכיוָ ן ּדְאִתְ ּגַ ל
ֵ
דְאַ ָּמהּ ,ד
ְיָיא יֹו"ד ּדפּום
ְ
י ח ֶסד ,עַד ּדְאִתְ ּגַ ל
לָא אִקְר ֶ
ֵ
הּוא דְאִתְקְרי ,וְתָ לֵ י (נ"א וְ ַהאי ֶח ֶסד הּוא ָתלֵ י) ּבְ הַאי פּום אַ ָּמה .וְ
ֵ
אַ ָּמה.
י אִקְרי 
ֵ
ַאי ח ֶסד ,עַד ּדְאִתְ ּגַ לְיָיא יֹו"ד ּדְאַ ָּמה .וְ ֵכיוָ ן ּדְאִתְ ּגְ לֵ
ָא אִתְקְרי אַ בְרָ ָהם ׁשְ לִים ּבְ ה ֶ
ֵ
וְ ּתָא חָזֵ יְּ ,דל
ׁשְ לִים ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית יז) הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַי וֶ הְיֵ ה תָמִים ,תָמִים מַ ּמָׁשּ .וכְתִיב (שמואל ב כב)
ּלָא כל ְּדגַ ּלֵ י הַאי יֹו"ד ,וְאִ ְסּתְמַר 
ָא .א ָ
י ,ריׁשָא וְ ֵסיפ ֶ
ִי .מָאי קָא מַיְיר ֵ
ֵ
ה מ ֲעוֹנ
ֶוָאהְיֶ ה תָמִים לֹו ֶוָאׁשְ ַּתּמְרָ ֵ
ֹורָא ּד ַחּיֵ י .מָאי 
ְ
לְמָא דְאָתי ,וְ לֶ ֱהוֵ י צָרִיר ּבִ צְר
ֵ
ִיהוֵ י ׁשְ לִים לְעָ
ְּדלָא עַיְילֵ יּה לְיֹו"ד ּבִרְׁשּותָא אַ ֲחרָא .ל ֱ
ל ּבַת אל נֵ כָרְּ .ובגִין ַּכְך ּכְתִיבֶ ,וָאהְיֶ ה תָמִים לֹוְּ ,ד ֵכיוָ ן ְּדהּוא 
ֵ
בִרְׁשּותָא אַ ֲחרָאִּ .ד ְכּתִיב( ,מלאכי ב) ּובָעַ
ה מ ֲעוֹנִי.
תָמִים ּבְ גִ ּלּויָיא דְיֹו"דֶ ,וָאׁשְ ַּתּמְרָ ֵ
ה מאִיּנּון ּגְ בּורָאן ִ(ּב ְׂש ָמאלָ א) ְּדנּוקְּבָא ,וְאִׁשְ ּתְקַע 
ֵ
וְ ֵכיוָ ן ּדְאִתְּפְׁשַ ט אַ ָּמה דָא ,אִתְּפְׁשָ ט ְסטָר  ּגְ בּורָ
י ערְ וָ ה
תָר אִקְר ֶ
ֵ
הּוא א
ֲ
ְאַרְׁשִים ּבְערְיָיתָאְּ ,כסּותָ ּה ְּד ָכל ּגּופָא דְ נּוקְּבָאְּ .וב ַה
ֶ
ּבְ נּוקְּבָא ב ֲַאתָר חַד ,ו
ָמׁש ּגְ בּורָאן,
י ח ֶסדּ .בְ גִין לְאִתְּבַ ּסְמָא גְ בּורָ ה דָא דְ ָכלִיל ח ֵ
ְאִקְר ֶ
ֹלָא .אתָר לְאַ ְצנְעָא לְ ַההּוא אַ ָּמהּ ,ד ֵ
ֲ
דְ כ
ְאִקְרי אָדָ ם,
ׁש חסָדִיןֶ .ח ֶסד יְמִינָאּ ,גְ בּורָא  ׂשְמָאלָא .אִתְּבְ ָסם ּדָא  בְדָא ,ו ֵ
ָמ ֲ
ד ּד ָכלִיל ּבְ ח ֵ
ַאי ח ֶס ְ
ּבְ ה ֶ
ָּכלִיל מִ ּת ְֵרין ִסטְרִיןְּ .ובגִין ַּכְךּ ,בְ ֻכּלְ הּו כִתְרִין אִית יְמִינָא ּוׂשְמָאלָאּ ,דִינָא וְרַ ֲח ֵמי.
ּתָאנָא ,עַד  לָא זַ ּמִין ִּתּקּונֹוי דְמַ לְ ּכָא ,עַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִיןּ ,בָ נָ ה עָ לְמִין ,וְאַתְקִין ִּתּקּונִין לְאִתְקַ ּיְימָא.
ִית ח ֶסד עִ ּלָאָ ה וְאִתְקְיָימּו ,וְאִתְּבְ סָמּו תִ ּקּונֵ י 
ָא אִתְקְיָימּו ,עַד ּדנָ ח ֶ
ְ
ַההּוא נּוקְּבָא  לָא אִתְּבַ סְמָא ,וְ ל
ִים א ֶׁשר מָ לְ כּו ב ְֶא ֶרץ
י ח ֶסד .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית לו) ֵוְאּלֶ ה ַה ְּמלָ כ ֲ
ה דְאִקְר ֶ
ֵ
נּוקְּבָאּ ,בְ הַאי אַ ָּמ
תָר ּד ָכל ּדִינִין מִׁשְ ַּת ְּכחִין ַּת ָּמן (וְ ִאיּנּון ִּתּקּונֵי ִא ְת ָתאֲ ,א ֶׁשר ָהיּו לָ א כְ ִּתיב ֶאּלָ א ֲא ֶׁשר ָמלְ כּו) וְ לָא אִתְּבְ סָמּו,
ֹום ,א ְ
ֱאד ֲ
ַאי ח ֶסד ,וְאִתְיְׁשָ ב ּבְ פּומָא דְאַ ָּמה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וַ ּיָמָת וַ ּיָמָתְּ ,דלָא 
עַד ּדְאִתְקָ ן ּכֹּלָא ,וְ נָ פִיק  ה ֶ
אִתְקְיָימּו ,וְ לָא אִתְּבְ סָמּוּ ,דִינָא בְדִינָא.
חֹובֹות הּנָ הָר ,וְ הָא לָא אִתְ ֲחזֵ י 
ַ
ָיו ׁשָאּול מרְ
ֵ
ִי דְדִינָא כּלְ הּו ,וְ הָא כְתִיב וַ ּיִמְ לֹוך תַ ְחּת
ֻ
ימָא אִי הכ
ָ
ְאִי ּת
ו ֵ
חֹובֹות הּנָ הָר אִיהּו בִינָ הּ ,דְמִינָ ּה מִתְּפַ ְּתחִין חַמְׁשִין ּתַרְעִין ִּדנְ הֹורִין ּובּוצִינִין ,לְׁשִית 
ַ
ּדִינָאּ .דְתָ נֵ ינָ ן ,רְ
חֹובֹות הּנָ הָרּ ,דָא 
ַ
ַאי ׁשָאּול מרְ
ֵ
הּו דִינָאּ ,בַר מחָד ּדְאִתְקַ ּיָים ּבַתְרָאָ ה ,וְ ה
ֵ
ִסט ְֵרי עָ לְמָאּ .תָאנָאֻּ ,כּלְ
חֹובֹות הּנָ הָר.
ַ
ִיק מרְ
ַד סטְרָאּ ,דְאִתְּפָׁשָ ט וְ נָ פ ֵ
הּוא ח ִ
נּוק ָּבא) עַד 
לּו ,אּלָא דְ לָא אִתְקָיָימּו ְב ַההּוא מַ לְ כּוִּ ( ,וב ְס ַטר ְ
לָא תימָא דְאִתְּבָ ָט ֶ
ֵ
וְ ֻכּלְ הּו לָא אִתְקָיָימּו,
ּדְאִ ּתְעַר  וְאִתְּפָ ַּׁשט הַאי  בַתְרָאָ ה מִ ֻּכּלְ הּוִּ ,ד ְכּתִיב וַ ּיִמְ לֹוְך תַ ְחּתָיו ֲהדַר .מָאי  ֲהדַרֶ .ח ֶסד עִ ּלָאָ ה.
יטב ְֵאלּ ,בְ כָאן
ְׁשם אִׁשְ ּתֹו מְ ֵה ַ
ְׁשם עִירֹו ּפָעּו ,מָאי פָעּוּ .בְ הַאי פָעִי בַר נָׁש ּדְזָ ֵכי לְרּוחָא דְקּודְׁשָא ו ֵ
וֵ
ְאִתְקְרי אִׁשְ ּתֹו ,מַ ה ְּדלָא כְתִיב ּבְ ֻכּלְ הּו.
ֵ
אִתְּבְ סָמּו דָא בְדָא ,ו
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שָנ תַׁשָרָּפ

הּ .בַת מי זָ ָהב ,אִתְּבְ סָמּו
ֵ
יטב ְֵאל ,אִתְּבַ סְמּותָא דְדָא  בְדָאּ .בַת מַ ט ְֵרדִּ ,תּקּונִין ּדְמִ ְּסטַר  ּגְ בּורָ
מְ ֵה ַ
ְדָא ,מי זָ ָהב :רַ ֲח ֵמי וְדִינָאּ .כָאן אִתְ ּדַּבְקּו אִ ּתְתָא בִדְ כּורָא.
ֵ
וְאִתְ ְּכלִילּו דָא ב
ּבְ ִסטְרֹוי ,אִתְּפָרְׁשָ ן ּבִדְרֹועִיןּ ,בְׁשֹוקִיןּ .דְרֹועִין ּדִדְ כּורָא ,חַד יְמִינָא ,חַד  ׂשְמָאלָא דְרֹועָא קַדְמָאָ ה
(ס"א ַק ִּד ָיׁשא) (דף קמ"ב ע"ב) ְּתלַת קִׁשְרִין אִתְקָ ּׁשָרּו ֵביּה ,וְאִתְ ְּכלִילּו ב' ּדְרֹועִין .וְאִתְ ְּכלִילּו ַסּלְקָא דַעְ ָּתְך.
ֶאּלָא תְ לַת קִׁשְרִין ּבִימִינָא ,וְתְ לַת קִׁשְרִין ּבִ ׂשְמָאלָא .תְ לַת קִׁשְרִין ּדִימִינָא ,אִתְ ְּכלִילָ ן ּבְתְ לַת קִׁשְרִין
 ,אּלָא (שמות טו)
ְתִיב ּביּה זְרֹועַ ֶ
ֵ
 .א ָבל יְמִינָא ,לָא  כ
ְתִיב אּלָא חַד ֲ
ֶ
ִּדׂשְמָאלָאְּ .ובגִין ָּכְךּ ,דְרֹועָא לָא  ּכ
חּולָקיהֹון.
ֵ
ַא ָבהָתָא דְאַ ֲחסִינּו לְ
 יְמִין יְיָ אִתְקְריּ ,בְתְ לַת קִׁשְרִין ּד ֲ
ֵ
יְמִינְ ָך יְיָ( .תהלים קיח)
לַת חלָ לִין מֹוחָא דְ גּולְ ּגַ לְ ּתָא מִׁשְ ַּת ְּכחִיןּ .תָאנָאֻּ ,כּלְ הּו תְ לַת מִתְּפַ ְּׁשטִיןּ ,ומִתְקַ ּׁשְרָ ן
ֲ
ְאִי ּתימָא הָא בִתְ
ו ֵ
ּבְ ָכל ּגּופָא ,וְ ָכל ּגּופָא אִתְקְׁשַר ּבְ ָהנֵ י תְ לַתּ ,ומִתְקַ ּׁשְרִין ּבִדְרֹועָא יְמִינָאְּ .ובגִין ַּכְך ּתָאִיב ָּדוִד וְאָמַר,
ַא ָבהָתָא ,וְיָתִיב ַּת ָּמן לְ כּורְ סְיָא ׁשְ לֵ ימָתָאְּ .ובגִין
 ׁשב לִימִינִי .מִ ּׁשּום ְּדהּוא אִתְ חַּבָר עִ ְּמהֹון ּד ֲ
(תהלים קי) ֵ
ן מָאסּו הַּבֹונִים וְ גֹו' ,מִ ּׁשּום ּדְיָתִיב לִימִינָא .הַיְינּו דִ ְכּתִיב( ,דניאל יב) וְתָ נּוחַ 
 א ֶב ֲ
ַּכְך ּכְתִיב (תהלים קיח) ֶ
חּולָקיּהּ ,דְמַאן ְּדפָרִיׂש
ֵ
לְקץ ַהּיָמִיןְּ ,כלֹומַרּ ,כְמַאן ּדְזָ ֵכי לַ ֲחבִיבּותָא דְמַ לְ ּכָא .זַ ּכָאָ ה
וְתַעמֹוד לְ גֹורָ לְ ָך ֵ
ֲ
מַ לְ ּכָא יְמִינֵ יּה .וְקָּבִיל לֵ יּה ְּתחֹות יְמִינֵ יּה .וְ הַאי יְמִינָא כַד יְתִיב ,קִׁשְרִין אִתְּפַ ְּׁשטָא.
אֹוׁשיט יָ ִתיב) ּבִתְ לַת קְׁשִירָ ן ּדְאַמָרָ ן .וְ כַד 
לָא אֹוׁשִיט יְדיּה (ס"א וְ ִק ְׁש ִרין לָ א ִא ְת ַּפ ְּׁשטּו ְּודר ָֹועא לָ א ִ
ֵ
ּודְרֹועָא 
ָיבּיָאּ ,ומִתְּפַ ְּׁש ָטן ּבְעָ לְמָא ,מִתְעָרִין ְּתלַת אַ ֲחרָ נִיןּ ,דְאִיּנּון ּדִינָא קַׁשְיָא ,וְאֹוׁשִיט ּדְרֹועָא 
מִתְעָרִין ַחּי ַ
ֹועָך ַהנְ טּויָ ה (נ"א ְתלָ ת
ל אִתְקְרי (ישעיה נא) זְרֹועַ יְיָ( ,דברים ט) זְר ֲ
ֵ
ֹועָא ,יַד יְמִינָא הּוא ,א ָב
ֲ
וְ כַד אֹוׁשִיט ּדְר
ִק ְׁש ִרין ִא ְת ְק ָׁשרּו ֵביה וְ ִא ְתּכְ לִ ילּו ְתלָ ת ִק ְׁש ִרין ִדיְ ִמינָ א ְּותלָ ת ִק ְׁש ִרין ִד ְׂש ָמאלָ א ְבג' ִק ְׁש ִרין ְד ַא ָב ַה ָתא ְד ֲא ְח ִסינּו לְ חּולָ ֵקיהֹון .וְ ִאי ֵת ָימא ָהא
גּופא ִא ְת ַק ַׁשר ְּב ָהנֵי ְתלָ ָתא ִּומ ְת ַק ְׁש ִרין
גּופא וְ כָ ל ָ
מֹוחא ְדגּולְ ּגַ לְ ָּתא ִמ ְׁש ַּתּכְ ִחיןָּ .תאנָ א כּולְ הּו ג' ִמ ְת ַּפ ְׁש ִטין ִּומ ְת ַק ְׁש ִרין ְּבכָ ל ָ
ְבג' ֲחלָ לֵ י ָ
אֹוׁשיט וְ יָ ִתיב ִּב ְתלָ ת ִק ְׁש ִרין ְד ֲא ְמ ָרן .וְ כַ ד ַחּיָ ַיבּיָ א ִמ ְת ָע ִרין.
ִב ְדר ָֹועא יְ ִמינָ א .וְ ַהאי יַ ִּמינָ א כַ ד יָ ִתיב ִק ְׁש ִרין לָ א ִא ְת ְּפ ָׁשטּו ְּודר ָֹועא לָ א ִ

אֹוׁשיט ְדר ָֹועא וְ ִא ְת ְק ֵרי זְ ר ַֹוע יְ יָ זְ ר ֲֹועָך ַהנְ טּויָ ה) ּבְזִמְ נָא דְתְ לַת אִ ּלֵ ין אִתְ ְּכלִילָ ן
ִמ ְת ָע ִרין ְתלָ ת ַא ֲח ַרּנִ ין ְּד ִאיּנּון ִּדינָ א ַק ְׁשיָ א וְ ִ
ָרִי בּכֹחַ 
ִין ,אִקְרי  כֹּלָא יְמִינָא ,וְעָ בִיד  ּדִינָא ּבְרַ ֲח ֵמי ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב ,יְמִינְ ָך יְיָ נֶ אְ ּד ַ
ֵ
ּבְתְ לַת אַ ֲחרָ נ
י בהּו.
ְמִתְערִין רַ ֲח ֵמ ְ
יְמִינְ ָך יְיָ ּתִרְעַ ץ אֹויֵ בּ ,בְ גִין ּד ֲ
ְעִין אלֶ ף רִּבֹואּ ,דְאִקְרּון יְמִינָאּ .ומְאָ ה וְתִמְ נִין וַ ֲחמִ ָּׁשה
וְתָאנָאּ ,בְ הַאי יְמִינָא מִתְאַ ֲחדָ ן ְּתלַת מְאָ ה וְׁשִ ב ֶ
ַאי אִקְרי תִ פ ְֶא ֶרתִּ ,ד ְכּתִיב,
ֵ
ַאי ּומהַאי תַ לְיָיא זְרֹועָא ,וְ הַאי וְ ה
ֹועַ יְיָ .מה ֵ
ֵ
ְאִקְרי זְר
ֶאלֶ ף רִּבֹוא ,מִ ּזְרֹועַ ּד ֵ
ֹועַ ּתפְאַרְ ּתֹוּ ,דָא 
(ישעיה סג) מֹולִיְך לִימִין מ ֶֹׁשה ,הָא יְמִינָא .זְרֹועַ  ,הָא ׂשְמָאלָאִּ .ד ְכּתִיב( ,ישעיה סג) זְר ִ
בְדָא.
ל אצְּבְעָא 
ַמְׁשִין רִּבֹוא מָארי תְרִיסִין ,מִתְאַ ֲחדָ ן ּבְ ָכ ֶ
ֵ
וְתָאנָאּ ,בִידָא ׂשְמָאלָא ,מִתְאַ ֲחדָ ן אַרְּבַע מְאָ ה וְ ח
ִין מָארי ּתְרִיסִין מִׁשְ ַּת ְּכחִיןּ .פּוק וַ ֲחׁשֹובּ ,כַמָ ה אִיּנּון
ֵ
ְּבְעָא ע ֶׂשר אַ לְ פ
ֶ
ְּבְעָא וְאצ
ֶ
ל אצ
ֶוְאצְּבְעָאְּ .וב ָכ ֶ
י סּיּועָא קַ ּדִיׁשָאּ ,דְאָתִי מִ ּדְרֹועָא דִימִינָא ,מִ ְּתלַת קִׁשְרִין( .וְ ַאף ַעל ּגַ ב ְּד ִא ְק ֵרי
הּוא יְמִינָא אִקְר ִ
ֵ
ְּדבִידָא .וְ ַה
ַאי ,אלֶ ף וְאַרְּבַע רִּבֹואּ ,ותְמַ נְיָא,
ן מה ֶ
ּיּועא) ִּד ְכּתִיב (ּוכְ ִּתיב) (שמואל ב ג) וְ ִהּנֵ ה יָדִי עִ ָּמְךּ .ומִתְאַ ֲחדָ ֵ
יַ ד ֲהוֵ י ִס ָ
ִין מָאריהֹון ְּד ִסּיּועִין ּבְ ָכל עָ לְמָא .וְאִקְרּון יַד יְיָ עִ ּלָאָ ה .יַד יְיָ תַ ּתָאָ ה .וְאַף עַ ל ּגַ ב
ֵ
ָמׁש מְאָ ה אַ לְ פ
וְ ח ֵ
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שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ג"מק ףד

אע

ְאִקְרי יָמִין .וְאִי לָאו ,יַד 
י סּיּועָא ,ו ֵ
ל אתָר יַד יְיָ ׂשְמָאלָא .זָ כּו יְמִין יְיָ ,אִתְ ְּכלָ ל יְדָא ּבִזְרֹועָא ,וַ ֲהוֵ ִ
ִּד ְב ָכ ֲ
סֹוד יְיָ לִיראָיו.
ֵ
ִינִין קַׁשְיָין לְאַ ֲחתָא בְעָ לְמָאָ ,הכָא כְתִיב( ,תהלים כה)
יְיָ תַ ּתָאָ הּ .תָאנָאּ ,כַד מִתְעָרִין ּד
ִין ּבְריׁשָא ,וְ נַיְיחִין ּבְ סֹופָא .וְ ָכל
וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאְּ ,ד ָכל ּדִינִין ּדְמִׁשְ ַּת ְכחִין מִ ְּדכּורָאַּ ,תּקִיפ ֵ
ִין ּבְריׁשָא ,וְתַ ּקִיפִין ּבְ סֹופָא .וְאִ לְמָ לֵ א דְאִתְעָ בִידּו ַכ ֲחדָא ,לָא יַ ְכלִין
ּדִינִין ּדְמִׁשְ ַּת ְכחִין מִ ּנּוקְּבָא ,נַיְיח ֵ
ְמָא כ ֲחדָא.
ַ
ִיקי סְתִימָא דְ כֹּלָאּ ,פָרִיׁש ּדָא מִ ן ּדָא ,וְ ָחבַר לֹון לְאִתְּבַ ּס
עָ לְמָא לְמִ סְּבַ ל .עַד ּדְעַ ּתִיק ּדְעַ ּת ֵ
נּוקְּבָא מ ֲאחֹורֹוי דְ ִסטְרֹוי ,וְאַתְקִין לָ ּה ָּכל
ֵ
ִזְעיר אַּפִיןּ ,ופָרִיׂש לְ
וְ כַד ּפָרִיׁש לֹון ,אָּפִיל ּדּורְמִיטָא  ל ֵ
ל יְיָ אֹלהִים
ֱ
לְמיתָ הָא  לִדְ כּורָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ב) וַ ּי ֵַּפ
ִּתּקּונָ הָא ,וְאַ ְצנְעָא  לְיֹומָא דִילֵ יּהֵ ,
ּתַרְ ֵּדמָ ה עַ ל הָאָדָ ם וַ ּיִיׁשָ ן .מַ הּו וַ ּיִיׁשָ ן .הַאי הּוא דִ ְכּתִיב( ,תהלים מד) עּורָ ה לָ ָּמה ּתִיׁשָ ן יְיָ .וַ ּיִ ַּקח אַ חַת 
ְ אָמר( ,שיר השירים ו) אַ חַת הִיא יֹונָתִי תַ ּמָתִי ,וְ ַסּלְקָא,
מִ ַּצלְעֹותָיו ,מָאי אַ חַתּ .דָא הִיא נּוקְּבָאּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ָר ּת ְח ֶּתּנָ הּ .וכְתִיב
וְאִתְ ּתַקְ נָאּ .ובְאַתְרָ הָא ׁשְקִיעַ רַ ֲח ֵמי וְ ֶח ֶסד ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית ב) וַיִ ְסגֹור ּבָ ׂש ַ
ָא ֶבן מִּבְ ׂשַרְ ֶכם וְ נָתַ ּתִי לָ ֶכם לֵ ב ּבָ ׂשָר.
ֹותִי את לֵ ב ה ֶ
(יחזקאל לו) וַ ֲהסִיר ֶ
ְעַד לָא סּיֵ ים לֹון ,אָתַת מַ טְרֹונִיתָא 
ִ
ְׁשדִין וְעִ לְעּולִין ,ו
ל ׁשַּבְתָא הוָ ה ב ֵָרי רּוחִין ו ֵ
ָ
ָעָא לְמיעַ
ֵ
תָא ּדב
ְׁשַע ְ
ּוב ֲ
יּה ,אנָ ח לֹון לְאִיּנּון ּבִרְיָיאן ,וְ לָא אִׁשְ ְּתלִימּוֵּ .כיוָ ן
יּהּ .בְׁשַעתָא דְיָתִיבַת קָ ֵּמ ֲ
ֲ
בְתִ ּקּונָ הָא ,וְיָתִיבַת קַ ֵּמ
יעּול ּבינַיְיהּו ,מָאן הּוא 
ֵ
ּדְמַ טְרֹונִיתָא יַתְ בַת עִ ם מַ לְ ּכָא( ,דף קמ"ג ע"א) וְאִתְ חַּבָרּו אַּפִין ּבְאַּפִין ,מָאן יֵ
דְיִקְרַ ב ּבַ ֲהדַיְיהּוּ(ְ .בגִ ין ּכָ ְך ְס ִת ָימא ְד ִמּלָ ה עֹונָ ָתן ֶׁשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְּדיַ ְד ִעין ָרזָ א ְדנָ א ִמ ַּׁש ָּבת לְ ַׁש ָּבת ).וְ כַד אִתְ חַּבְרּו,
ם ּביּהְּ .ובגִין ָּכְך ,אִתְּבְ סָמּו דִינִין ּדָא בְדָא ,וְאִתְ ּתְקָ נּו עִ ּלָאִין
אִתְּבְ סָמּו דָא בְדָא .יֹומָא דְ כֹּלָא אִתְּבְ ָס ֵ
וְתַ ּתָאִין.
ָקּו תְרין אִ ּלֵ ין
ֵ
ִיׁשָא לְמ ֱחזֵ י ,אִי אִתְּבְ סָמּו דִינִין ,וְאִתְ ְּדב
ֵ
וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,בָעָא עַ ּתִיקָא קַ ּד
ּדָא בְדָא ,וְ נָ פַק מִ ִּסטְרָא דְ נּוקְּבָא דִינָא תַ ּקִיפָאּ(ְ ,דלָ א יְ כִ יל ָעלְ ָמא לְ ִמ ְס ַּבל) ִּד ְכּתִיב( ,בראשית ד) וְ הָאָדָ ם יָדַע 
לָא הוָ ה יְ כִיל עָ לְמָא לְמִ סְּבַ ל ,מִ ּׁשּום ְּדלָא 
ָ
ֹאמר קָ נִיתִי וְ גֹו' .וְ
ד את קַיִ ן וַ ּת ֶ
ת חּוָ ה אִׁשְ ּתֹו וַ ַּתהַר וַ ֵּתלֶ ֶ
ֶא ַ
לָא הוָ ה יְ כִיל לְאִתְּבַ ּסְמָא .וְ כַד 
ָ
ה זֹוהמָא דְדִינָא קַׁשְיָאְּ ,ובגִין ָּכְך
ֲ
אִתְּבַ ּסְמַת ,וְ ִחוְיָא תַ ּקִיפָא אַ ּטִיל ּבָ
ַק ּתּקִיף קַׁשְיָאַּ ,תּקִיף ּבְדִינֹוי ,קַׁשְיָא בְדִינֹויֵּ .כיוָ ן ְּדנָ פַק אִתְ ֲחלָׁשָת 
ַר ּדנּוקְּבָא ,נָ פ ַ
נָ פִיק ּדָא קַיִ ן מִ ְּסט ְ
רָא בסִימָא יַ ּתִיר ,וְ ָסלִיק קַדְמָאָ ה דְ ֲהוָ ה תַ ּקִיפָא קַׁשְיָא ,וְ ָכל ּדִינִין
וְאִתְּבַ ּסְמַתּ .בָתַר ּדָא ,אַּפִיקַת אַ ֲח ְ
 קָמיּה (ס"א וְ כָ ל ִּדינִין (לָ א) ִא ְת ָערּו) עִ ֵּמיּה.
לָא אִתְעָרְ בּו (ס"א ִא ְת ָע ְרעּו) ֵ
ה דְאִקְרי 
ֵ
ְמֹודַע לְעיּלָאּ .בַ ּׂש ֶָד
ֵ
ִי בהְיֹותָ ם ּבַ ּׂש ֶָדהּ .בַ ּׂש ֶָדהּ :דְאִׁשְ ּת
ּתָא  חָזֵ י ,מַ ה כְתִיב( ,בראשית ד) וַיְ ה ִ
חֹותיּה.
ְמְריּה ְּת ֵ
חּוה ,מִ ּׁשּום ְּד ֲהוָ ה קַׁשְיָא מִ ּנֵ יּה ,וְאַ כְּפְיֵ יּה וְאַ ט ֵ
ַאי דִינָא לַא ָ
ֲ
ׂש ֶָדה דְתַּפּוחִים .וְ נָ ַצח ה
ְׁשַקְעיּה ּבְ נּוקְּבָא דִתְ הֹומָא רַּבָא .וְ ָכלִיל
ְאַעְּבְריּה מִ ַּק ֵּמיּה .ו ֵ
ֵ
ַאי קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ,ו
עַד ּדְאִ ּתְעַר ּבְ ה ֻ
לְמָא ,אינָׁש לְ פּום
ֱ
לַאחּוי  בְׁשִ ּקּועָא דְיַ ּמָא רַּבָאּ ,דִמְ ַב ֵּסם ּדִמְעִין עִ ּלָאִיןּ .ומִ ּנְ הֹון נַ חְתִין נִׁשְמָתִין לְעָ
ֲ
אֹורְ חֹוי.
ּומהַאי גּופָא ,נַ ְחּתִין נִׁשְמָתְ הֹון
ְאִתְעבִידּו גּופָא חַד  ֵ
וְאַף עַ ל ּגַ ב ִּדטְמִירִין אִיּנּון .מִתְּפַ ְּׁשטִין ּדָא בְדָא ,ו ֲ
ְך .אּלָא דָא לְ ִסטְרֹוי ,וְדָא לְ ִסטְרֹוי.
דָא סּלְקָא דַעְ ָּת ֶ
ַקִיפי רּוחָא .מִ ּתַרְ וֵ ויהֹון ַּכ ֲח ַ
ָיבּיָאּ ,ת ֵ
ּיָיא חּי ַ
ַ
ּדְרַׁשִיעַ
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ב"ע ג"מק ףד
בע


שָנ תַׁשָרָּפ

ֹּלָא ,אתָר 
ֲ
ְאִקְרי אָדָ םְּ ,ד ָכלִיל ּכ
הֹון מהַאי גּופָא קַ ּדִיׁשָא  ּד ֵ
ֵ
זַ ּכָאִין אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,דִמְׁשַ לְ ֵפי  נִׁשְמָתְ
ּדְעִ טְרִין וְ כִתְרִין קַ ּדִיׁשִין מִתְ חַּבְרָאן ַּת ָּמןּ ,בִ צְרֹורָא דְאַתְקְ לָא (ס"א ְד ַא ְתּכְ לָ א).
זַ ּכָאִין אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיא( ,ס"א ַאּתּון ַח ְב ַרּיָ יא) ְּד ָכל ֲהנֵ י מִ ּלִין קַ ּדִיׁשִיןּ ,דְאִתְמָרּו בְרּוחַ קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,רּוחַ 
ן ּביּה ,אִתְ ּגַ לְיָין לְ כּו .מִ ּלִין ּדְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין צַיְיתִין לְ הּו ,זַ ּכָאִין אַ ּתּון
ְּד ָכל קַ ּדִיׁשִין עִ ּלָאִין אִתְ ַּכּלְ לָ ֵ
לְמָאריכֹון אַּפִין
ֵ
מָאריהֹון ּדְמָארִין ,מְ ַח ְצ ֵּדי חַקְ לָאּ ,דְמִ ּלִין אִ ּלֵ ין ִּתנְ ּדְעּון וְתִ ְס ַּת ְּכלּון ּבְ הּו ,וְתִ נְ ּדְעּון
ֵ
ָ הּיֹום
לְמָא דְאָתי ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,דברים ד) וְיָדַעְ ּת ַ
ֵ
ּבְאַּפִין ,עינָא ב ְֵעינָאְּ .וב ָהנֵ י מִ ּלִין ּתִזְ ּכּון לְעָ
ֵ
לְמי 
ּ ,בְרִיְך ׁשְמיּה לְעָ לַ ם ּולְעָ ֵ
ֵ
ָאֹלהִים .וְ כֹּלָא הּוא חַד
בֹותָ אל לְ ָב ֶבָך וְ גֹו' .יְיָ ,עַ ּתִיק יֹומִין הּוא ה ֱ
ֶ
וַ ֲה ֵׁש
עָ לְמַ ּיָא.
לְעיּלָא .עִ ּלָאִין לְתַ ּתָאִּ ,דּיּוקְ נָא דְאָדָ םְּ ,דהּוא 
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןֲ ,ח ֵמינָא עִ ּלָאִין לְתַ ּתָא ,וְתַ ּתָאִין ֵ
תִ ּקּונֵ י עִ ּלָאָ הְּ ,כלָ לָא דְ ֻכּלְ הּו( .חסר).
ּתָאנָאּ ,כְתִיב

(משלי י)

ָא כ ֲחדָא .וְ הַאי הּוא דִ ְכּתִיב,
וְ ַצּדִיק יְ סֹוד עֹולָ םְּ ,ד ָכלִיל ׁשִית ּבְקַרְ טּופ ַ
י ׁשׁש.
ּמּוד ֵ
השירים ה) ׁשֹוקָיו עַ ֵ

(שיר

וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאּ ,בָאָדָ ם אִתְ ְּכלִילּו כִתְרִין עִ ּלָאִיןּ ,בִ ְכלַ ל ִּובפְרַ טּ .ובְאָדָ ם אִתְ ְּכלִילּו כִתְרִין
ּוכלָ לּ .כִתְרִין עִ ּלָאִין ּבִ ְכלַ לּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר ּבְדִ ּיּוקְ נָא דְ ָכל ֲהנֵ י תִיּקּונִין (ס"א ִד ְיּוקנִין).
ַּתּתָאִיןּ ,בִ פְרָ ט ְ
ּוכלָ לְּ .דהָא 
ָאִיןּ ,בְאצְּבְעִין ּדְרַ גְ לִין ּדְאִיּנּון ּפְרָ ט ְ
ֶ
ָמׁשּ .כִתְרִין ַּתּת
ׁש ּכנֶ גֶ ד ח ֵ
ָמ ְ
טּ :בְאצְּבְעָ ן ּדִיְדָ ן ,ח ֵ
ֶ
ּבִ פְרָ
לָא הוֹו ּבְ גּופָאְּ .דגּופָא אַעְ ּדִיּו מִ ּנַיְיהּו.
ֲ
י ב ֲהדַיְיהּוּ .דְאִיּנּון לְ בַר מִ ּגּופָאְּ .ובגִין ָּכְך
גּופָא לָא אִתְ ֲחזֵ ַ
ארין)
ּדְדִינִין (ס"א ְד ָמ ִ

ָא ,מָאריהֹון
ֵ
הּוא .אּלָא רַ גְ לָיו דְ גּופ
ֶ
אִי הכִי ,מָאי (זכריה יד) וְעָמְדּו רַ גְ לָיו בַיֹום ַה
ָ
ן מָאריהֹון ּדְדִינִין ּדִי לְתַ ּתָאּ ,בְ כִתְרִין
ֵ
ּון ּבַעלֵ י רַ גְ לַיִ םּ .ומִ ּנְ הֹון ַּתּקִיפִיןּ .ומִתְאַ ֲחדָ
לְמעְּבַד נּוקְמִין וְאִקְר ֲ
ֶ
ַּתּתָאִין.
נּוק ָּבא) ְּכלָ לָא דְאָדָ ם ,אִתְמְׁשִיְך ּדָא מִ ן ּדָא,
לְעיּלָאִּ ,ד ְבגּופָא קַ ּדִיׁשָאּ(ְ ,ב ְדכַ ר וְ ְ
ּתָאנָאָּ ,כל אִיּנּון ִּתּקּונֵ י דִ ֵ
ּומִתְאַ ֲחדָ ן ּדָא  בְדָא ,וְאַׁשְקּון ּדָא  לְדָאּ .כְמָ ה דְאִתְמְׁשָ ְך ּדָמָא  בְקִ ְטפִין ְּדוָרִידִין לְדָא ּולְדָא ,לְ ָהכָא 
גּופא) .אַׁשְקְיָין ּדָא  לְדָא,
ָא לְאתָר אַ ֲחרָא ,וְאִיּנּון מַׁשְקִין (ס"א ַק ְס ִטין) ְּדגּופָא (נ"א לְ ָ
ָא ,מ ֲאתָר  ּד ֲ
ּולְ ָהכ ֵ
מְ נַ ֲהרִין ּדָא לְדָא .עַד ּדְאַ נְ הִירּו ֻכּלְ הּו עָ לְמִיןּ ,ומִתְּבָרְ כָאן ּבְ גִינֵ יהֹון.
ּתָאנָאָּ ,כל אִיּנּון ּכִתְרִין (דף קמ"ג ע"ב) ְּדלָא אִתְ ְּכלָ לּו ְבגּופָאֻּ ,כּלְ הּו רְ חִיקִין ּומְ ס ֲָאבִיןּ ,ומְ ס ֲַא ָבן ָּכל מָאן
ּדְיִקְרַ ב לְ ג ֵַּביהֹון ,לְמִ נְ ּדַע מִ ּנְ הֹון מִ ּלִין.
ָמִים .אּלָא מִ ּׁשּום ְּדחָמָ ן ּבְ הּו גּופָא קַ ּדִיׁשָא,
ֶ
ְמִידי  ֲחכ
ּתָאנָא ,מָאי תִיאּובְתָא דִ לְ הֹון לְ ג ֵַּבי תַ ל ֵ
ימָא ,אִי הכִי ,הָא מַ לְאָ כִין קַ ּדִיׁשִין וְ לֵ יתְ הֹון ּבִ ְכלָ לָא דְ גּופָא.
ָ
ִי ת
לָא בהּו ְב ַההּוא גּופָא .וְ כ ֵ
ְ
ּולְאִתְ ַּכלְ
ָא מִתְקַיְימיּ .וכְתִיב (דניאל
ֵ
לָא הוֹו קַ ּדִיׁשִין וְ ל
ֲ
יהוֹון לְ בַר מִ ְּכלָ לָא דְ גּופָא קַ ּדִיׁשָא,
לָאְּ .ד ַחס וְׁשָ לֹום אִי לֶ ֱ
ְרִיאלֻּ .כּלְ הּו ִב ְכלָ לָא 
אֹות עינַיִ ם( .דניאל ט) וְ הָאִיׁש ּגַ ב ֵ
ֵ
י) ּוגְ וִ ּיָיתֹו כְתַרְׁשִיׁשּ .וכְתִיב (יחזקאל א) וְ גַּבֹותָ ם מְ לֵ
לָא ּדגּופָאּ ,דְאִיּנּון מִ ס ְֲאבִיןּ ,ומְ ס ֲַא ָבן ָּכל מָאן ּדְיִקְרַ ב ּבַ ֲהדַיְיהּו.
םּ .בַר מ ָהנֵ י דְ לֵ יתְ הֹון ּבִ ְכלָ ְ
ֵ
דְאָדָ
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ג"מק ףד

גע

הּו מרּוחָא דִ ׂשְמָאלָאְּ ,דלָא אִתְּבְ ָסם ּבְאָדָ ם מִׁשְ ַּת ְּכחִין ,וְ נַ פְקּו מִ ְּכלָ לָא דְ גּופָא קַ ּדִיׁשָא,
וְתָאנָאֻּ ,כּלְ ֵ
וְ לָא אִתְ ּדַּבָקּו ֵביּהְּ .ובגִין ָּכְך ֻּכּלְ הּו מִ ס ְֲאבִין וְאַזְ לִין וְ טָאסִין עָ לְמָא ,וְעַיְילִין ּבְ נּוקְּבָא דִתְ הֹומָא רַּבָא,
ָא ּדלְ ַּתּתָא .וְׁשָאטִין וְ טָאסִין ָּכל
ה דְאִקְרי קַיִ ןְּ ,דנָ פִיק ּבִ ְכלָ ל ְּדגּופ ִ
ֵ
לְאִתְ ּדַּבְקָא ּבְ ַההּוא דִינָא קַדְמָאָ
לְעיּלָא וְתַ ּתָא.
י כְך אִיּנּון לְ בַר ,מִ ָּכל מַׁשִרְיָין ִּד ֵ
עָ לְמָאּ ,ופַרְ ָחן וְ לָא מִתְ ּדַּבְקָאן ּבִ ְכלָ לָא דְ גּופָאְּ ,ובגִינֵ ַ
מִ ס ְֲאבִין אִיּנּוןּ .בְ הּו כְתִיב (ויקרא יג) מִ חּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה מֹוׁשָ בֹו.
ְאִקְרי  ֶה ֶבלּ ,דְאִתְּבָ ָּסם יַ ּתִיר ּבִ ְכלָ לָא דְ גּופָא קַ ּדִיׁשָא .נָ פְקִין אַ ֲחרָ נִין ּדְמִּבַ סְמָ ן יַ ּתִיר,
ּובְרּוחָא  ּד ֵ
ַאי כלָ לָא דְאִ ּלֵ ין מִ ס ְֲאבִין .וְׁשַמְעִין
ְקִין מה ְ
ְיָין ּבַאוִירָא וְ נָ פ ֵ
ֲ
ּומִתְ ּדַּבְקָ ן ּבְ גּופָא ,וְ לָא מִתְ ּדַּבְקָ ןֻּ .כּלְ הּו תַ ל
ָא דְקָאַמְרי לְ הּו.
ֵ
ַיְיהּו יַדְעי לְתַ ּת
ֵ
ְׁשַמְעִין מ ֵעיּלָאּ ,ומִ ּנ
ֵ
מַ ה ּד
לְעיּלָא  ְּכלָ לָא דְאָדָ םּ ,גּופָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,דכַר  וְ נּוקְּבָא.
וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאֵּ ,כיוָ ן ּדְאִתְּבְ סָמּו ֵ
אִתְ חַּבָרּו זִמְ נָא תְ לִיתָאָ ה ,וְ נָ פַק אִתְּבַ ּסְמּותָא דְ כֹּלָא .וְאִתְּבְ סָמּו עָ לְמִין עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןּ .ומִ ּכָאן
לְעיּלָא וְתַ ּתָא ,מִ ִּסטְרָא דְ גּופָא קַ ּדִיׁשָאּ .ומִתְ חַּבְרָ ן עָ לְמִיןּ ,ומִתְאַ ֲחדָ ן ּדָא בְדָא,
ְמָא ּד ֵ
אִׁשְ ָּת ְכלָ ל עָ ל ִ
ּגּופאְׁ ,שכִ ינְ ָּתא לְ ֵעיּלָ אְׁ ,שכִ ינְ ָּתא לְ ַת ָּתאֻ ,ק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא לְ ֵעיּלָ אֻ ,ק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא
וְאִתְעָ בִידּו חַד ּגּופָאְּ ( .ובגִ ין ְּדכֻ ּלְ הּו ַחד ָ
י אּלָא חַד( .ישעיה ו) קָדׁש קָדׁש קָדׁש 
לְ ַת ָּתאּ ),ומְׁשַ ּלְ פָא רּוחָא ,וְעַיְילָא ּבְ חַד ּגּופָאְּ .וב ֻכּלְ הּו לָא אִתְ ֲחזֵ ֶ
ָאָרץ ְּכבֹודֹוְּ .דכֹּלָא הּוא חַד ּגּופָא.
ֹלא ּכל ה ֶ
ָ
יְיָ צבָאֹות מְ
ְ
ּתֹורי זָ ָהב ֲנַע ֶׂשה לָ ְך ִעם נְ קּודֹות ַהּכָ ֶסף) אִתְקָ ּׁשָרּו דִינָא 
ּתָאנָאֵּ ,כיוָ ן ּדְאִתְּבְ סָמּו דָא  בְדָאּ( ,כְ ִתיב (שיר השירים א) ֵ
ָא בֹלא דָאְּ ,כהַאי 
לָא סּלְקָא  ּד ְ
ַ
י כְך
וְרַ ֲח ֵמי(ִ .א ְת ַּב ְּס ַמא ִּדינָ א ְב ַר ֲח ֵמי) וְאִתְּבַ ּסְמַת נּוקְּבָא בִדְ כּורָאְּ .ובגִינֵ ַ
ְאַּפִיק ּגַרְמיּה ּבְ הַאי עָ לְמָא מִ ְּכלָ לָא ּדְאָדָ ם,
ֵ
ּלְקָא דָא בֹלא דָא .וְעַ ל הַאי תָ נֵ ינָ ן ,מָאן ּד
ְ
לָא ס
תָמָרְּ ,ד ַ
ִיׁשָא .אּלָא  בְאִיּנּון ְּדלָא 
ֶ
ְאִקְרי גּופָא קַ ּד
ִיק מהַאי עָ לְמָא ,לָא עָיִיל ּבִ ְכלָ לָא ּדְאָדָ םּ ,ד ֵ
לְ בָתָר  ּכַד נָ פ ֵ
אִקְרּון אָדָ ם ,וְ נָ פִיק מִ ְּכלָ לָא דְ גּופָא.
וֹו ּביּה
לָא ה ֵ
ֹות ה ָּכ ֶסףּ ,דְאִתְּבְ סָמּו דִינָא בְרַ ֲח ֵמי .וְ לֵ ית ּדִינָאְּ ,ד ֲ
נַע ֶׂשה לָ ְך עִ ם נְקּוד ַ
ּתֹורי זָ ָהב ֲ
ַּתנְיָאֵ ,
ּוָארְך ּבַ ֲחרּוזִיםּ .בַ ּתֹורִיםּ :כְמָ ה דִ ְכּתִיב,
רַ ֲח ֵמי .וְעַ ל הַאי כְתִיב( ,שיר השירים א) נָאוּו לְ חָיַיִ ְך ּבַ ּתֹורִים ַצ ֵ
ּוָארְךּ ,בִ ְכלָ לָא דְ נּוקְּבָאּ ,דָא 
ֹות ה ָּכ ֶסףַ .צ ֵ
נַע ֶׂשה לָ ְך וְ גֹו'ּ .בַ ֲחרּוזִיםּ :כְמָ ה דִ ְכּתִיב ,עִ ם נְקּוד ַ
ּתֹורי זָ ָהב ֲ
ֵ
לְעיּלָא ,וִיְרּוׁשָ לִַ ם ִּדלְ ַּתּתָא (ס"א הּוא ַמ ְק ְּד ָׁשא ְדכֹּלָ א) ּומַקְ ּדְׁשָא .וְ ָכל
ח ּבי מַקְ ּדְׁשָא דִ ֵ
מַ טְרֹונִיתָא אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ְדָא הּוא כלָ לָא דִמְ ֵהימְ נּותָא .מָאי מְ ֵהימְ נּותָא.
ְ
ִיד ּכלָ לָא דְאָדָ ם ,ו
ּדָא מִדְאִתְּבְ סָמַת ּבִדְ כּורָא ,וְאִתְעָ ב ְ
ִּד ְבגַ ּוֵ יּה אִׁשְ ְּת ַכח ָּכל מְ ֵהימְ נּותָא.
לְמעְּבַד לֵ יּה
ִיר לְמיבַת לֵ יּה ּבְ ֵביתָאֶ ,
ֵ
ְאִקְרי אָדָ ם ,וְ נִׁשְמְתָא נַ פְקַת מִ ּנֵ יּהּ ,ומִית ,אָ ס
וְתָאנָא ,מָאן ּד ֵ
י ּביּה קְ לָ נָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים מט) אָדָ ם ּבִיקָר ּבַ ל
לִינָ ה עַ ל אַרְעָא ,מִ ּׁשּום יְקָרָא דְ הַאי גּופָאְּ ,דלָא יִתְ ֲחזֵ ֵ
יָ לִין ,אָדָ ם ְּדהּוא יָקָר מִ ָּכל יְקָרָאּ ,בַ ל יָ לִין .מָאי  טַעְמָא .מִ ּׁשּום ּדְאִי יַעַ בְדּון ָהכִי ,נִמְׁשַ ל ּכַּבְ ֵהמֹות 
ְעִיריּ ,גּופָא 
ָא ּכב ֵ
ִיׁשָא ,אֹוף הכ ִ
ָ
י בהּו רּוחָא קַ ּד
י לָא הוֹו ּבִ ְכלָ לָא דְאָדָ ם ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ ְ
ֲ
ְעִיר
נִדְמּו .מַ ה ב ֵ
י ביּה קְ לָ נָא.
הּוא יְקָרָא ּדכֹּלָא ,לָא יִתְ ֲחזֵ ֵ
ְ
ְבלָא רּוחָא ,וְ הַאי גּופָאְּ ,ד
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שָנ תַׁשָרָּפ

וְתָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאָּ ,כל מָאן ּדְעָ בִיד לִינָ ה לְ הַאי ּגּופָא קַ ּדִיׁשָאּ ,בְ לָא רּוחָא ,עָ בִיד ּפְ גִימּותָא 
ָא בגִין (דף קמ"ד ע"א) ּדָא ,לָא עָ בִיד  לִינָ ה ּבְאַתְרָא קַ ּדִיׁשָאּ ,בְאַרְעָא דְ ֶצ ֶדק יָ לִין
ּבְ גּופָא דְעָ לְמִיןְּ .דה ְ
ָא יְקָרָא ,אִתְקְרי דִ ּיּוקְ נָא 
ֵ
ּבָ ּה( ,ס"א ְדכִ ְת ָרא ַק ִּד ָיׁשא ְּד ַמלְ ּכָ א ְב ַא ְר ָעא ִדכְ ִּתיב (ישעיה א) ֶצ ֶדק יָ לִ ין ָּבּה) מִ ּׁשּום ְּדהַאי גּופ
ן ּבְעִירא( .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים מט) נִמְׁשַ ל ַּכ ְב ֵהמֹות 
ֵ
י ּכחַד מִ
ִיד ּביּה לִינָ הֲ ,הוֵ ְ
דְמַ לְ ּכָא .וְאִי עָ ב ֵ
(ע"כ) נִדְמּו).
ִים את ּבְ נֹות הָאָדָ ם( .ס"א ְבנֵי ָה ֱא ִֹלהים) אִיּנּון ּדְאִ טְמַרּו ,וְ נָ ְפלּו ְבנּוקְּבָא 
ָאֹלה ֶ
ּתָאנָא( ,בראשית ו) וַ ּיִרְאּו ְבנֵ י ה ֱ
ר מעֹולָ ם
ִּבֹורִים א ֶׁש ֵ
ֲ
הֹומָא רַּבָא .את ּבְ נֹות  הָאָדָ ם(ָ ,ה ָא ָדם ַהּיָ ד ַּוע)ּ .וכְתִיב וְיָ לְדּו לָ ֶהם ֵה ָּמה ַהּג
ֶ
ּדִתְ
ְׁשדִין לְעָ לְמָא,
י ה ֵּׁשם ,מִ ּנְ הֹון נַ פְקּו רּוחִין ו ֵ
ן יְמי עֹולָ ם .אַ נ ְֵׁש ַ
הּוא דְאִקְרי עֹולָ םּ .כִדְ ָּתנֵ ינָ ֵ
ֵ
גֹו' .מ ַה
ֵ
וְ
לְאִתְ ּדַּבְקָא בְרַׁשִיעַיָיא.
וֹו ּבָאָרץּ .בְ נֵ י 
ֶ
ּזָא"ל ֲה
וֹו ּבָאָרץַ .הּנְ פִילִים :עַ ּזָ"א וְעַ ֵ
ֶ
לָא ה
ָאָרץ ,לְאַּפָקָא אִ ּלֵ ין אַ ֲחרָ נִיןְּ .ד ֲ
ַהּנְ פִילִים הָיּו ב ֶ
וֹו ּבָאָרץ .וְרָזָא הּוא וְ כֹּלָא אִתְמַר.
ֶ
לָא ה
ֲ
ָאֹלהִים
הֱ
ָאָרץ.
לְעיּלָאְּ ,דלָא  ֲהוֵ י  ב ֶ
ם ּבָאָרץ ,לְאַּפָקָא אָדָ ם ִּד ֵ
ֶ
ה את  הָאָדָ
ּכְתִיב (בראשית ו) וַ ּיִ ּנָ ֵחם יְיָ  ּכִי עָ ָׂש ֶ
ב ,אִיהּו אִתְע ָּצב,
ֲ
 .אּלָא וַ ּיִתְעַ ֵּצ
ב אל לִּבֹו ,וַ ּיֶ עְ ַצב ֹלא נֶ ֱאמַר ֶ
ִזְעיר אַּפִין אִתְמַר .וַ ּיִתְעַ ֵּצ ֶ
וַ ּיִ נָ ֶחם יְיָ הַאי ב ֵ
ּלָא אל לִּבֹוּ .כְמַאן
ְתִיב ,א ֶ
ֶ
ב .אל לִּבֹוּ ,בְ לִּבֹו לָא ּכ
לָא אִתְע ָּצ ֶ
ֲ
ּפּוקי מִ ּמַאן ְּד
לַא ֵ
ְּד ֵביּה ַּתלְיָיא מִ ּלְתָאֲ .
לְמָאריּהּ ,דְאַ חְזֵ י הַאי לְ לִּבָא דְ ָכל לִּבִין.
ֵ
ְאִתְע ָּצב ( ְּומ ַק ֵּבל)
ּד ֲ
ְאִי תימָא 
לְעיּלָא .ו ֵ
ָאדָמָ ה וְ גֹו' .לְאַּפָקָא אָדָ ם ִּד ֵ
ר ּבָרָאתִי מעַ ל ּפְ נֵ י ה ֲ
ֵ
ם א ֶׁש
ה את הָאָדָ ֲ
ר יְיָ אמְ ֶח ֶ
ֶ
ֹאמ
וַ ּי ֶ
ָא בלָא דָא.
ְאַּפָקָא כלָ ל ,מִ ּׁשּום ְּדלָא קָאִים ּד ְ
ְ
ָא בלְ חֹודֹוי .לָאו ל
אָדָ ם ִּדלְ ַּתּת ִ
 אנִי  ָחכְמָ ה
וְאִ לְמָ לֵ א  ָחכְמָ ה סְתִימָא דְ כֹּלָאּ ,כֹּלָא אִתְ ָּת ַּקן ּכ ְֵמ ֵרישָא .הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ח) ֲ
ִי ,אּלָא ׁשְ כִינָ ּתִי (ס"א ִׁשיּכַ נְ ִּתי).
ִקְרי ׁשָ ַכנְ ּת ֶ
ׁשָ ַכנְ ּתִי עָרְמָ ה .אַ ל ּת ֵ
ַד אָרץ.
וְאִ לְמָ לֵ א  הַאי תִ ּקּונָא דְאָדָ ם ,לָא קָאִים עָ לְמָא .הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,משלי ג) יְיָ ּבְ ָחכְמָ ה יָ ס ֶ
ן ּבְעינֵ י יְיָ.
ָא ח ֵ
ּוכְתִיב (בראשית ו) וְ נָ ח מָ צ ֵ
ְדָא חכְמָ ה סְתִימָא,
הּוא ּכלָ לָא דְ כֹּלָא הּוא .ו ָ
ְ
וְתָאנָאֻּ ,כּלְ הֹון מֹוחִין ַּתלְיָין ּבְ הַאי מֹוחָא .וְ ַה ָחכְמָ ה
ַד ּבְאַתְריּה .הָדָא הּוא 
ֵ
ְאִתְיַיּׁשבָא כֹּלָא עַ ל ִּתּקּונֵ יּהָּ ,כל ח
ְ
ְּד ָבּה אִתְ ּתָקִיף וְאִתְ ָּת ַּקן ִּתּקּונָא דְאָדָ ם ,ל
ם מ ֲעׂשָרָ ה ׁשַ ּלִיטִיםּ ,דְאִיּנּון ִּתּקּונָא ׁשְ לֵ ימָא דְאָדָ ם .וְאָדָ ם הּוא 
דִ כְתִיב( ,קהלת ז) ַה ָחכְמָ ה תָעֹוז לֶ ָח ָכ ֵ
לַעינַיִ ם וַיהוָ ה
ם יִרְאה ֵ
ֶ
תִ ּקּונָא דִ לְ גַ ו ,מִ ּנֵ יּה קָאִים רּוחָא( .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמואל א טז) ּכִי  הָאָדָ
יִרְאה לַ ּלֵ ָבבּ ,דְאִיהּו ִבלְ גֹו לְ גֹו).
ֶ
נּותָא ּדכֹּלָאּ ,דְקָאִים עַ ל ּכּורְ ְסּיָיאִּ .ד ְכּתִיב,
ְ
ַאי ּתּקּונָא דְאָדָ ם ,אִתְ ֲחזֵ י ׁשְ לֵ ימּותָא מְ ֵהימְ
ְּובה ִ
נָׁש אָתה ֲהוָא וְעַד 
ֵ
ַר א
י ׁשְמַיָא כב ֱ
ְ
ם ענָ נֵ
ְמַרְאה אָדָ ם עָ לָיו מִ לְמָעְ לָ הּ .וכְתִיב (דניאל ז) ֲוַארּו עִ ֲ
ּודְמּות ּכ ֵ
חּולָקיּה ּדְמַאן
ֵ
ַעמִין .זַ ּכָאָ ה
עַ ּתִיק יֹומַ ּיָא מְ ָטה ּוקְדָמֹוהִי הַקְרְ בּוהִי .עַד ּכָאן סְתִימָאן מִ ּלִיןּ ,ובְרִירָ ן ט ֲ
ּלָא לְמָארי מְדִין ָ(מ ִארין) ּומְ ַח ְצ ֵּדי 
ֵ
ִיבּו ,א
ֶ
ְעי ּבְ הֹוןּ ,דְמִ ּלִין אִ ּלֵ ין לָא אִתְיְ ה
ּדְיָדַע  וְיַׁשְ גַ ח ּבְ הֹון ,וְ לָא יִ ט ֵ
חַקְ לָאּ ,דְעָאלּו וְ נַ פְקּוִּ ,ד ְכּתִיב( ,הושע יד) ּכִי יְׁשָרִים ּדַרְ ֵכי יְיָ וְ ַצּדִיקִים יֵ לְ כּו ָבם ּופֹוׁשְעִים יִ ּכָׁשְ לּו ָבם.
(יחזקאל א)
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ד"מק ףד

הע

ּתָאנָאּ ,בָ ָכה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְאָרִים קַ לֵ יּה וְאָמַר ,אִי  בְמִ ּלִין ּדִילָ ןּ ,דְאִתְ ּגַ ּלְיָין ָהכָא ,אִתְ ּגְ נִיזּו ַחבְרַ ּיָיא 
ְׁשַּפִיר הוָ הּ ,בְ גִין ְּדלָא אִתְ ּגַ ּלְיָין לְ חַד מִּבְ נֵ י 
ָ
ּלָקּו מהַאי עָ לְמָא ,יָאּות ו
ֵ
ְאָתי ,וְאִ ְס ְּת
בְאִ ּדָרָא דְעָ לְמָא ּד ֵ
עָ לְמָא .הָדָר  וְאָמַר ,הַדְרִי  בִיְּ ,דהָא גַ ּלֵ י קָ ֵּמיּה ּדְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין ,סְתִימָא דְ ָכל סְתִימִיןְּ ,דהָא לָא 
ּלָא בגִין ְּדלָא יִ טְעּון
ין ,א ְ
ִיקָרָא דִילִי עבִידְ נָא ,וְ לָא לִיקָרָא דְ ֵבית אַּבָא ,וְ לָא לִיקָרָא דְ ַחבְרַ ּיָיא אִ ּלֵ ֶ
ֲ
ל
חּון ּבִידיהֹון .זַ ּכָאָ ה חּולָקִי עִ ְּמהֹון ,לְעָ לְמָא 
ֵ
י פלְ טְרֹוי ,וְ לָא יִ ְּמ
ְתַרְע ַ
ָא יַעלּון ּבְ ִכּסּופָא  ל ֵ
ּבְאֹורְ חֹוי ,וְ ל ֲ
דְאָתי.
ֵ
ְרִּבִי יַעקֹב ,וְרִּבִי חִזְקִ ּיָ ה ,וְרִּבִי יֵ יסָא.
ֲ
ָרָא ,מִיתּו רִּבִי יֹוסי  ב
ֵ
ְרַיָיא מ ַההּוא אִ ּד
ֵ
ָּתנָא ,עַד לָא נַ פְקּו ַחב
לְאכִין קַ ּדִיׁשִין ּבְ ַההּוא ּפַרְ סָא .וְאָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון מִ ּלָ ה ,וְאִׁשְ ְּת ָככּו.
וְ חָמּו ַחבְרַ ּיָיאַּ ,ד ַהוֹו נַ ְטלִין לֹון מַ ֲ
ְזַר עלָ נָא  לְאִתְעַ ּנְׁשָאּ ,דְאִתְ גְ לֵ י עַ ל יְדָ נָא מַ ה דְ לָא אִתְ ּגְ לֵ י 
ָא חס וְׁשָ לֹום ּגְזֵ רָ ה אִתְ ּג ֲ
ׁ ,שּמ ַ
ָצוַ וח וְאָמַר ֶ
טּורָא ּדסִינַיִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות לד) וַיְ הִי ׁשָ ם עִ ם יְיָ אַרְּבָעִים יֹום וְאַרְּבָעִים לַיְ לָ ה
ְ
מִ ּיֹומָא דְקָאִים מ ֶֹׁשה עַ ל
ָא אִתְענָׁשּו.
ֲ
ָא .אִי בגִין ּד
ְ
נָא הכ
ה א ָ
וְ גֹו' .מַ ֲ
ׁשָמַע קָ לָא ,זַ ּכָאָ ה אַ נְ ּתְ רִּבִי ׁשִמְעֹון ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך וְ ַחבְרַ ּיָיא ,אִ ּלֵ ין ּדְקַיְימִין ּבַ ֲהדָ ְךְּ ,דהָא אִתְ ּגְ לֵ י לְ כֹון
לְעיּלָא( ,דף קמ"ד ע"ב) ֲ א ָבל ּתָא חָזֵ יְּ ,דהָא כְתִיב( ,יהושע ו) ּבִ ְבכֹורֹו יְיַ ּס ְֶדּנָ ה
מַ ה דְ לָא אִתְ ּגְ לֵ י לְ ָכל ֵחילָא דִ ֵ
הֹון ּבְׁשַעתָא דָא דְאִתְ נְ סִיבּו.
ֲ
ל ׁש ֵּכן ְּדבִרְעּו ַסּגִי  וְתַ ּקִיף ,אִתְ ּדַּבָקּו נַ פְׁשַתְ
יה .וְ ָּכ ֶ
לָת ָ
ִּובצְעִירֹו יַ ּצִיב ְּד ֶ
חּולָקיהֹוןְּ ,דהָא ּבִׁשְ לֵ ימּותָא אִ ְס ָּתלָקּוּ(ְ .דלָ א ָהוָ ה כֵ ן לְ ִאינּון ְּד ֲהוֹו ָק ַמיְ יהּוֲ ,א ַמאי ִמיתּו).
ֵ
זַ ּכָאָ ה
ּתָאנָאּ ,בְעֹוד ּדְאִתְ ּגַ ּלְיָין מִ ּלִין ,אִתְרְ גִיׁשּו עִ ּלָאִין וְ ַּתּתָאִיןּ(ְ ,ד ִאינּון ְר ִתיכִ ין) וְקָ לָא אִ ּתְעַר ּבְמָאתָ ן וְ חַמְׁשִין
עָ לְמִין ְּדהָא מִ ּלִין עַ ּתִיקִין לְתַ ּתָא אִתְ ּגַ לְיָין ,וְעַד (נ"א וְ עֹוד) ּדְאִ ּלֵ ין מִתְּבַ ּסְמָ ן נִׁשְמָתַיְיהּו בְאִיּנּון מִ ּלִין,
לְעיּלָא.
ּלָאי ,וְ ַסּלְקִין לֹון ֵ
לְא ֵכי עִ ֵ
נַ פְקָא נִׁשְמָתַיְיהּו ִבנְׁשִיקָ ה ,וְאִתְקַ ּׁשָר ּבְ ַההּוא פַרְ סָא ,וְ נַ ְטלִין לְ הּו מַ ֲ
ן קַדְמַת ּדנָא ,וְ ֻכּלְ הּו אַ ֲחרִינֵ י עָאלּו וְ נַ פְקּו.
ְ
ֲוַאמַאי אִ ּלֵ ין .מִ ּׁשּום ּדְעָאלּו וְ לָא נַ פְקּו זִמְ נָא אַ ֲחרָא מִ
י בגִין ּדָא .נָ פַק 
לְמָא דְאָת ְ
ֵ
חּולָקיהֹון ְּד ָהנֵ י תְ לָתָא ,וְזַ ּכָאָ ה חּולָקָ נָא לְעָ
ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,כַמָ ה זַ ּכָאָ ה
ל אתָר 
יכם ַחּיִים ֻּכלְ ֶכם ַהּיֹום .קָמּו וְאַזְ לּוּ .בְ ָכ ֲ
ֹלה ֶ
קִים ּבַיְיָ א ֵ
ֱ
לָא ּתנְיָינּות וְאָמַר( ,דברים ד) וְאַ ֶּתם ַה ְּד ֵב
ִ
קָ
לִיק ריחִין .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ׁשְמַע מִיּנָ ּהּ ,דְעָ לְמָא מִתְּבְרָ ְך ּבְ גִינָ ן .וַ ֲהוּו נַ ֲהרִין אַ נְּפֹוי 
י ס ֵ
ַּד ַהוֹו מִ ְס ַּת ְּכלֵ ָ
לָא בהּו.
לָא הוֹו יַ ְכלִין ּבְ נֵ י עָ לְמָא לְאִ ְס ַּת ְּכ ְ
ֲ
דְ ֻכּלְ הּו ,וְ
ַד הוָ ה יָתִיב רִּבִי 
ְׁשבַע נַ פְקּו ,וַ ֲהוָ ה ַח ֵּדי רִּבִי ׁשִמְעֹון .וְרִּבִי אַּבָא עָ צִיב .יֹומָא ח ָ
ָאנָא ,עׂשָרָ ה עָאלּו ,ו ֶ
ֲ
ּת
לְאכִין
ׁשִמְעֹון וְרִּבִי אַּבָא עִ ֵּמיּה ,אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון מִ ּלָ ה ,וְ חָמּו לְאִ ּלֵ ין ְּתלָתָא דַ ַהוֹו מַיְיתִין לְ הֹון מַ ֲ
י דְאפַרְ סְמֹונָא 
טּור ֲ
לְעיּלָאּ ,בְ גִין יְקָרָא דִ לְ הֹון .וַ ֲהוּו עַיְילֵ י לֹון ּבְ ֵ
עִ ּלָאִיןּ ,ומְ חַזְיָין לְ הּו גְ נִיזִין וְאִ ּדָרִין ִּד ֵ
דַ כְיָא .נַ ח ּדַעְ ֵּתיּה ּדְרִּבִי אַּבָא.
ַד הוָ ה רִּבִי ׁשִמְעֹון מְ גַ ּלֶ ה רָזִין ,לָא 
ּיָיא מִּבי רִּבִי ׁשִמְעֹון .וְ כ ָ
ֵ
ָאנָא ,מ ַההּוא יֹומָא  לָא אַעְ ּדּו ַחבְרַ
ֵ
ּת
ן עינֵ י יְיִָּ .ד ְכּתִיב( ,זכריה ד)
ה אנָ ֵ
ה קָארי  לְ הּו רִּבִי ׁשִמְעֹוןׁ ,שִ בְעָ ֲ
ֵ
ן אּלָא אִיּנּון .וַ ֲהוָ
מִׁשְ ַּת ְּכחִין ַּת ָּמ ֶ
 .אָמַר רִּבִי אַּבָא ,אנָ ן ׁשִיתָא בֹוצִינֵ יְּ ,דנַ ֲהרָאן מִ ְּׁשבִיעָאָ ה .אַ נְ ּתְ הּוא 
ֲ
ה עינֵ י יְיָ וְעָ לָ ן אִתְמַר
ה אּלֶ ֵ
ׁשִ בְעָ ֵ
ׁשְ בִיעָאָ ה דְ כֹּלָאְּ .דהָא לֵ ית קִיּומָא  לְׁשִיתָאּ ,בַר מִ ְּׁשבִיעָאָ הְּ .דכֹּלָא תָ לֵ י  בִׁשְ בִיעָאָ ה .רִּבִי יְ הּודָ ה
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קָארי לֵ יּה ׁשַּבָתְּ ,ד ֻכּלְ הּו ׁשִיתָא מִ ּנֵ יּה מִתְּבָרְ כִיןִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות כ) ׁשַּבָת לַייָ ,ק ֶֹדׁש לַייָ ,מַ ה ׁשַּבָת לַייָ 
ֵ
ק ֶֹדׁש ,אֹוף רִּבִי ׁשִמְעֹון ׁשַּבָת לַייָ ק ֶֹדׁש.
י ,אמַאי לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ ֵבי אִ ּדָרָא 
ַעְר ֲ
ן ,מָאריּה ְּדׂש ֵ
ֵ
הּוא חגִיר חַרְ ָצ
ַ
והנָא עַ ל ַה
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןַּ ,תּוַ ְ
פֹורי נְ הִירִין ּבְאַ נְּפֹוי.
ִי ,אָתָא אלִ ּיָ הּוּ ,ותְ לַת קַ ְט ֵ
ֵ
דִילָ ןּ ,בְזִמְ נָא דְאִתְ ּגַ ּלְיָין מִ ּלִין אִ ּלֵ ין קַ ּדִיׁשִין .אַ ְּד ָהכ
ָא דְמָאריּהּ ,בְיֹומָא 
ֵ
אָמַר לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מָאי טַעְמָא לָא ׁשְ כִיחַ מֹר ּבְקַרְדּוטָא (ס"א ְב ַק ְר ְט ָמא) ּגְ לִיפ
דְ ִהּלּולָא.
יּה קדְׁשָא ּבְרִיְך הּואָּ ,כל אִיּנּון ּדְיֵ יתּון וְיִׁשְ ַּת ְכ ֻחן
יָך רִּבִי ׁשבַע יֹומִין אִתְּבְרִירּו קַ ֵּמ ֻ
ֶ
אָמַר לֵ יּהַ ,חּיֶ
ָעינָא לְאִׁשְ ַּת ְּכחָא ,זַ ּמִין קָׁשִיר ּבְ כַתְ פֹוי (ס"א נ"ל שכן צריך
עִ ֵּמיּה ,עַד לָא עַיִילְ ּתּון ּבְ ֵבי אִ ּדָרָא דִ לְ כֹוןּ ,וב ֵ
נִי קדְׁשָא 
לומר ,וַ ֲאנָ א ָהוָ ה זַ ִּמין ַּת ָּמןָּ ,וב ֵעינָ א ָק ֵמיּה לְ ִא ְׁש ַּתּכְ ָחאּ ,וכְ ֵדין ָק ִטיר ְּבכַ ְתפֹוי) וְ לָא יָ כִילְ נָאְּ ,ד ַההּוא יֹומָא ׁשָדַרְ ֻ
נּונָא סבָא וְ ַחבְרֹויּ ,דְאִתְמְ סָרּו בְאַרְמֹונָא (ס"א ִב ְקרֹונְיָ א) ּדְמַ לְ ּכָא,
ָ
לְמעְּבַד נִ ּסִין לְרַ ב הַמְ
בְרִיְך הּואֶ ,
יכלָא ּדְמַ לְ ּכָא ,וְאִתְקְ טָרּו בְקִ טְרֹויּ ,דְמִיתּו אַרְּבָעִים
ְרָמינָא לְ הּו כֹותָ לָא דְ ֵה ָ
וְאַרְ חִיׁשְ נָא לְ הּו ְבנִ ּסָאּ ,ד ֵ
ְרָמינָא (נ"א וְ אֹולִ יכְ נָ א) לֹון לְ בִקְעַת אֹונֹו ,וְאִׁשְ ּתְזִיבּו.
וַ ֲחמִ ָּׁשה ּפַרְ ּדַׁשְ ֵּכיֲ .וַאּפִיקְ נָא לְרַ ב הַמְ נּונָא וְ ַחבְרֹוי ו ֵ
וְזַמִינְ נָא קַ ּמַיְיהּו נָ ֲהמָא ּומַ ּיָיאְּ ,דלָא אַ ְכלּו תְ לָתָא יֹומִין .וְ ָכל ַההּוא יֹומָא לָא בָדִילְ נָא מִ ּנַיְיהּו.
ּיָיא עלָ ּה ,וְׁשָאִילְ נָא לֹון .וְאָמְרּו
ֲ
ַד ּת ְבנָא ,אַׁשְ ַּכ ְחנָא פַרְ סָא דְ נָ ְטלּו ָכל אִיּנּון סַמְ כִיןּ ,ותְ לַת מִ ן ַחבְרַ
וְ כ ַ
הּוא ,מ ִהּלּולָא דְרַּבִי ׁשִמְעֹון וְ ַחבְרֹוי .זַ ּכָאָ ה אַ נְ ּתְ רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְזַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך,
ֵ
חּולָקָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך
לְמָא דְאָתיּ .כַמָ ה בֹוצִינִין
ֵ
וְ חּולָקָא  ּדְאִיּנּון ַחבְרַ ּיָיא דְיַתְ בִין קַ ָּמְךּ .כַמָ ה דַרְ ּגִין אִתְ ּתָקָ נּו לְ כֹון לְעָ
ִּדנְ הֹורִין זְמִינִין לְ נַ ֲהרָא לְ כּו.
נָא אזִילְ נָא עִ ֵּמיּה
ס ּבן יָאִיר חָמּוְךֲ .וַא ֲ
י ,יֹומָא דין ּבְ גִינָ ְך אִתְעַ ּטָרּו חַמְׁשִין ּכִתְרִין לְרִּבִי ּפִ נְ ָח ֶ
ֵ
וְ ּתָא חָזֵ
ָרִיר ּדּוכ ֵּתיּה ,וְאִתְ ָּת ַּקן( .ס"א וַ ֲאנָ א ָהא ָחזֵ ינָ א ְד ָהא ָב ִריר
ְ
י דְאפַרְ סְמֹונָא דַ כְיָא ,וְ הּוא ב
טּור ֲ
ּבְ ָכל אִיּנּון נַ ֲה ֵרי דְ ֵ
ְׁשַּבָתי ,יַ ּתִיר 
 ּבְריׁש יַרְ ֵחי ּובִזְמַ ּנֵ י ו ֵ
וכו') אָמַר לֵ יּה ,קְ טּורִין ַצּדִיקַ ּיָיא בְקַרְ טּופָא דְעִ טְרִין( ,דף קמ"ה ע"א) ֵ
מִ ָּכל ׁשְאַר יֹומִין.
ְאַף ּכל אִיּנּון ִּדלְ בַרִּ ,ד ְכּתִיב( ,ישעיה סו) וְ הָיָ ה מִ ֵּדי ח ֶֹדׁש ּבְ חָדְׁשֹו ּומִ ֵּדי ׁשַּבָת ּבְׁשַּבַתֹו וְ גֹו'.
אָמַר לֵ יּה ,ו ָ
י א ָבהָתָא רְתִיכָא 
ל ׁש ֵּכן ַצּדִיקַ ּיָיא .מִ ֵּדי  ח ֶֹדׁש ּבְ חָדְׁשֹו ,לָ ָּמה .מִ ּׁשּום ּדְמִתְעַ ּט ְֵר ֲ
אִי אִ ּלֵ ין אַתְיָיןָּ ,כ ֶ
קַ ּדִיׁשָאּ .ומִ ֵּדי ׁשַּבָת ּבְׁשַּבַתֹוּ ,דְמִתְעַ ּטָר ׁשְ בִיעָאָ ה דְ ָכל אִיּנּון ׁשִיתָא יֹומִיןִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית ב) וַיְ ב ֶָרְך
ִים את יֹום ַה ְּׁשבִיעִי וְ גֹו'.
ֱאֹלה ֶ
וְאַ נְ ּתְ  הּוא רִּבִי ׁשִמְעֹוןׁ ,שְ בִיעָאָ ה דְׁשִיתָאְּ ,ת ֵהא מִתְעַ ּטָר  ּומִתְ ַּקּדָׁש יַ ּתִיר מִ ּכֹּלָאּ .ותְ לַת עִ ּדּונִין
לְמָא דְאָתיּ .וכְתִיב
ֵ
ּדְמִׁשְ ַּת ְכחִין ּבִׁשְ בִיעָאָ ה ,זְמִינִין ַחבְרַיָיא אִ ּלֵ ין ַצּדִיקַ ּיָיא  לְאִתְעַ ְּדנָא ּבְ גִינָ ְך לְעָ
ְאִקְרי 
ָא רִּבִי ׁשִמְעֹון ּבן יֹוחָאיּ ,ד ֵ
ֶ
(ישעיה נח) וְקָרָאתָ לְׁשַּבָת עֹנֶ ג לִקְדֹוׁש יְיָ מְ כּוּבָד .מָאן הּוא קְדֹוׁש יְיָּ .ד
לְמָא דְאָתי .עד כאן האדרא קדישא רבא.
ֵ
לְמָא דיןּ ,ובְעָ
ֵ
מְ כּוּבָד ּבְעָ
ר אל אַ ֲהרֹן ֶוְאל ּבָ נָיו לֵ אמֹר  ּכֹה תְ ב ֲָרכּו וְ גֹו'( .במדבר ו') רִּבִי יִ ְצחָק ּפָתַ ח וְאָמַר( ,תהלים קג) וְ ֶח ֶסד 
ַּב ֶ
ּד ֵ
י הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא,
י בנִיםּ .כַמָ ה גְדֹולָ ה ַהּיִרְאָ ה לִ ְפנֵ ַ
ל יְראָיו וְ צִדְקָתֹו לִ ְבנֵ ָ
יְיָ מעֹולָ ם וְעַד עֹולָ ם עַ ֵ
ֵ
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זע

א"ע ה"מק ףד

ׁש ּבֹו יִרְאַת חטְא ,יֶ ׁשְ נֹו ּבְ ֻכלָ ן ּומִי 
ֵ
ל מִי ׁשּיֵ
ֶ
ָא ׁש ָּכ
ה ענָ וָ הִּ ,וב ְכלַ ל ה ֲָענָ וָ ה ֲחסִידּות .נִמְ צ ֶ
ֶׁשּבִ ְכלַ ל ַהּיִרְאָ ֲ
ֹלא חסִידּות.
ֲ
ֹלא ענָ וָ ה וְ
ֲ
ם ,אין ּבֹו
ינֹו יְרא ׁשָמַיִ ֵ
ֶׁש ֵא ֵ
רעיא מהימנא
ָתָא ב ָכל יֹומָא,
ְ
ל יֹומָאּ ,בִזְקִיפּו דְאצְּבְעָ ןּ .ולְ בָרְ כָא בִרְ כ
ֶ
ָא ּכ ֲהנָא יַת עַ ּמָא ּבְ ָכ
ּפִ ּקּודָא (כ"ב) ּדָא לְ בָרְ כ ַ
ָמׁש ּדִימִינָא,
ָמׁש .ח ֵ
ָמׁש ּגֹו ח ֵ
ָא אצְּבָעָאן קַיְימָ ן ּבְרָזָא עִ ּלָאָ ה ,ח ֵ
ָאן עיּלָא וְתַ ּתָאְּ .דה ֶ
לְאִׁשְ ַּת ְּכחָא בִרְ כ ֵ
ָא יְתירָא עַ ל אִיּנּון ִּדׂשְמָאלָאּ ,בְ גִיןְּ ,דהָא יְמִינָא אִית 
ָמׁש ּדִימִינָא ,אִיּנּון ׁשְ ָבח ֵ
ׁש ּדׂשְמָאלָא .ח ֵ
ָמ ִ
וְ ח ֵ
ָא יְתירָא עַ ל ׂשְמָאלָא .וְעַ ל ּדָא ּבְ בִרְ כָתָא דְקָא  בָרִיְך ַּכ ֲהנָא יַת עַ ּמָא ,אִ ְצטְרִיְך לְזַקְ פָא 
לֵ יּה ׁשְ ָבח ֵ
ינָא טבָא.
ָ
ְינָא ּבְע
ֵ
יְמִינָא עַ ל ׂשְמָאלָאּ .ולְעַ ּי
ָא קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא אִ ְס ְּת ַכם עִ ֵּמיּה
ל אִיּנּון אצְּבְעָאןְּ ,דה ֻ
ֶ
ַד ּפָרִיׂש יְדֹוי כ ֲהנָאׁ ,שְ כִינְ ּתָא ׁשַרְיָא עַ
ַ
וְ כ
ָא .מ ֵעיּלָאׁ ,שְ כִינְ ּתָא דְׁשַרְיָא 
ְרִין מ ֵעיּלָא וְתַ ּת ֵ
ְרָאל מִתְּבָרְ כִין מִ ּת ְֵרין ִסט ֵ
ְּד ַכ ֲהנָא בְאִיּנּון ּבִרְ כָאן .וְיִ ׂש ֵ
ל אִיּנּון אצְּבְעָאן ,וְ ַכ ֲהנָא דְקָא מְ ב ֵָרְך.
ֶ
עַ
ְרִיׁשּו דְאצְּבְעָ ן ְּד ַכ ֲהנָא  לְתַ ּתָא,
ֶ
ונָא דָא בפ
ִ
לְעיּלָאְּ .כגַ וְ
ּתָא  חָזֵ י ,מִ ּלִין ּדְקָא עַ ב ְֵדי ,מִתְעָרִין מִ ּלִין ֵ
לְעיּלָאְּ .דהָא 
ְמִתְערִין מִ ּלִין ֵ
ְׁשַרְיָא עלָ ן .וְ ֵכן ּכַמָ ה מִ ּלִין אִיּנּון ּבְעָ לְמָאּ ,ד ֲ
ֲ
ָא לְמ ֵיתי ּול
אִ ּתְעָרַת ׁשְ כִינְ ּת ֵ
ַעמָא 
ּדּוכ ֵּתי .וְ הַיְינּו ט ֲ
לְעיּלָא .וְ הָא אֹוקִימְ נָא  ְב ַכ ָּמה ְ
בְאִתְעָרּותָא  ִּדלְ ַּתּתָא ,אִ ּתְעַר  ֵחילָא אַ ֲחרָא  ֵ
ן ,מִתְע ֵרי ׁשְ כִינְ ּתָא  לְׁשַרְיָיא 
ֲ
ר אצְּבָעָ
ונָא ע ֶׂש ֶ
ֶ
ּוכ ָּמה אִיּנּון ּבְ הַאי ּגַ וְ
ַעמָא דְׁשֹופָרְ .
דְ לּולָ ב ,וְ הַיְינּו ט ֲ
ְׁשַעתָא חָדָא.
לְעיּלָא לְאַ נְ הָרָא ,וְ כֹּלָא ב ֲ
י ע ֶׂשר ּדַרְ ּגִין אַ ֲחרָ נִין ֵ
ַיְיהּו .מִתְע ֵר ֶ
ֲ
עָ ל
נָא ,אּלָא ּבִ ְצלֹותָאְּ ,ובבִרְ ּכָאןּ ,ובִׁשְמָא 
ֶ
ָא אצְּבְעָאן ּבִזְקִיפּו לְמַ ּגָ
וְעַ ל ּדָא ,אָ סִיר לֵ יּה לְ בַר  נָׁש  לְזַקְ פ ֶ
ְערּו דִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא ,וְרָזָא דִמְ ֵהימְ נּותָא .זְקִיפּו
דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא .וְ הָא אֹוקִימְ נָאּ ,דְאִיּנּון אַ ּת ֲ
ה דְאּוקְמּוה .וְ ַכ ֲהנָא ב ֵָעי לְ בָרְ כָא ב ְֵעינָא 
ָ
הֹון ,עׂשְרָ ה ׁשַ ּלִיטִיןּ ,כְמָ
ֲ
דְאצְּבְעָאן ,מְמָ נָ ן ּבְ ַההּוא זְקִיפּו דִ לְ
ֶ
ָטבָאּ ,בְאִ ְס ַּתּכְמּותָא ּדִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר.
ְקָא מִּפּומיּה ְּד ַכ ֲהנָא ,אִיּנּון ׁשִ ּתִין אַתְ וָ ון ,נָ פְקִין וְ ָטסִין ּבִרְקִיעָא,
ֵ
ִיא ׁשַעתָא דְ בִרְ כְתָא דָא נָ פ
ֲ
ּבְ ַהה
ַעמָא ׁשִ ּתִין אַתְ וָ ון
ּומְמָ נָ ן ׁשִ ּתִין רַ בְרְ בִין ,עַ ל ָּכל אָת וְאָת .וְ ֻכּלְ הּו אֹודָ ן עַ ל ָּכל אִ ּלֵ ין ּבִרְ כָאן .מָאי ט ֲ
ְרָאל ׁשִ ּתִין רִּבֹוא אִיּנּון ,וְרָזָא ּדְׁשִ ּתִין רִּבֹוא קַיְימִין בְעָ לְמָא ,וְ ָכל חַד וְ חַד 
ּבְ בִרְ ָכן אִ ּלֵ יןּ .בְ גִין ּדְיִ ׂש ֵ
אִיהּו חַד ִ(רּבֹוא).
לְעיּלָא .וְ כֹּלָא ׁשְ כִינְ ּתָא עִ ּלָאָ ה,
ְיָיא ּד ֵ
הּוא כרְ ס ִ
ֻ
יּלָא ,עַד ה
ַ
ְקָא לְע
ֵ
ְקָא מהַאיַ ,סּל
ֵ
ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא דְ נָ פ
ָמּו את 
ּוׁשְ כִינְ ּתָא דִ לְ ַּתּתָא ,אֹודָ ן ּבְ ַכ ֲהנָא בְאִיּנּון ּבִרְ כָאָ ן ,וְ ָכל אִיּנּון ׁשִ ּתִין מְמָ נָ ן .וְעַ ל ּדָא כְתִיב ,וְ ׂש ֶ
ְרָאל( .ע"כ).
ין קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מְ ב ֵָרְך לֹון לְיִ ׂש ֵ
נִי אב ֲָר ֵכםּ .וכ ְֵד ֻ
ְרָאל ֲוַא ֲ
ׁשְמִי עַ ל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ה ,ענָ וָ ה עָדִיף ,וְ נִ ְכלַ ל ּבְ ֻכּלְ הּו .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ָּבַׁש ּבַענָ וָ ֲ
ֲ
ָאנָא ,מִי ׁשּיָ צָא מִ ן ַהּיִרְאָ ה ,וְ נִתְ ל
ֶ
ּת
ה ,זֹוכה
ֶ
ׁש ּבֹו ענָ וָ
ֲ
ל מִי ׁשּיֵ
ֶ
לַענָ וָ הָּ .כ
ם ,זֹוכה ֲ
ֶ
ל מִי ׁשּיֵ ׁש ּבֹו יִרְאַת ׁשָמַיִ
ֶ
ב ענָ וָ ה יִרְאַת יְיָָּ .כ
 ע ֶק ֲ
כב) ֵ

(משלי
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ב"ע ה"מק ףד
חע


שָנ תַׁשָרָּפ

ב ענָ וָ ה יִרְאַת יְיָ .לַ ֲחסִידּות,
ִיב ע ֶק ֲ
לַענָ וָ הִּ ,ד ְכּת ֵ
ם ,זֹוכה לְ ֻכּלָ םֲ .
ֶ
ל מִי ׁשּיֵ ׁש ּבֹו יִרְאַת ׁשָמַיִ
ֶ
לַ ֲחסִידּות .וְ ָכ
ל יְראָיו.
ד יְיָ מעֹולָ ם וְעַד עֹולָ ם עַ ֵ
ֵ
ִּד ְכּתִיב וְ ֶח ֶס
 יְיָ צבָאֹות .הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ם ׁשּיֵ ׁש ּבֹו ֲחסִידּות ,נִקְרָא מַ לְאַ ְך (דף קמ"ה ע"ב) ְ
ּתָאנָאָּ ,כל אָדָ ֶ
ְך יְיָ צבָאֹות הּוא .מִּפְ נֵ י מַ ה זָ ָכה כ ֵֹהן
ְ
ִי ׂשפ ְֵתי כ ֵֹהן יִׁשְמְרּו דַעַת וְתֹורָ ה יְ בַקְׁשּו מִּפִיהּו כִי מַ לְאַ
ב) ּכ ִ
ְך יְיָ צבָאֹותּ ,כ ֵֹהן לְמַעְ לָ ה ,אַף ּכ ֵֹהן מַ לְאַ ְך יְיָ 
ְ
ְך יְיָ צבָאֹות .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,מַ ה מַ לְאַ
ְ
ִקָרא מַ לְאַ
לְ ה ֵ
ְצבָאֹות לְמַ ָּטה.
(מלאכי

ל מַעלָ ה ,וְ הּוא כ ֵֹהן
ד ׁש ֲ
י מ ֶח ֶס ֶ
ְאָת ֵ
ַר הּגָדֹולּ ,ד ֵ
ְך יְיָ צבָאֹות לְמַעְ לָ ה .זֶ ה מִיכ ֵָא"ל ַהּׂש ַ
ְ
ּומַאן הּוא מַ לְאַ
ְאָתי מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד.
ְך יְיָ צבָאֹות ,מִ ּׁשּום ּד ֵ
ְ
ָא ,אִקְרי מַ לְאַ
ֵ
ל מַעלָ הַּ ,כבְיָ כֹולּ ,כ ֵֹהן ּגָדֹול ִּדלְ ַּתּת
ּגָדֹול ׁש ֲ
ֶ
מַ הּו ֶח ֶסד .רַ ֲח ֵמי גֹו רַ ֲח ֵמיְּ .ובגִין ַּכְךּ ,כ ֵֹהן לָא אִׁשְ ְּת ַכח מִ ִּסטְרָא דְדִינָא .מָאי טַעְמָא זָ ָכה כ ֵֹהן לְ ֶח ֶסד,
ל יְראָיו.
ד יְיָ מעֹולָ ם וְעַד עֹולָ ם עַ ֵ
ֵ
ּבְ גִין ַהּיִרְאָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קג) וְ ֶח ֶס
עֹולָ ם וְעֹולָ ם מַ הּו .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ּכְמָ ה דְאִתְ ּתָקַ ן ּבְאִ ּדָרָא קַ ּדִיׁשָא ,עֹולָ ם חַד ,וְעֹולָ ם ּת ְֵרי .אָמַר רִּבִי 
לְמי נִינְ הּו .וְאִתְ ַהּדְרּו לְ חַד .אָמַר 
ּיָיא אִי הכִי מִ ן הָעֹולָ ם וְעַד הָעֹולָ ם מִיב ְֵעי לֵ יּה .אָמַר לֵ יּהּ ,ת ְֵרי עָ ֵ
ָ
ִח
רִּבִי אלְעָזָר לְרִּבִי יִ ְצחָק עַד מָתַי תִ ְסּתֹום ְּדבָרִיְך .מִ ן הָעֹולָ ם וְעַד הָעֹולָ םְּ ,כלָ לָא ּדְרָזָא עִ ּלָאָ ה ,אָדָ ם
ֶ
ְתִיב יְמי עֹולָ םּ ,וכְתִיב ׁשְ נֹות עֹולָ ם ,וְ הָא אּוקְמּוהָ 
ֵ
לְעיּלָא ,וְאָדָ ם ִּדלְ ַּתּתָא ,וְ הַיְינּו עֹולָ ם וְעֹולָ םּ .וכ
ִּד ֵ
ּבְאִ ּדָרָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה.
ְאִית ּביּה יִרְאָ ה
ֵ
ימָתַי .אָמַר רִּבִי אלְעָזָרּ ,ד
ֶ
ם .א
ֵ
ה ,אִקְרי אָדָ
ֵ
ל יְראָיוְּ ,ד ָכל מָאן ּדְאִיהּו דָ חִיל ַחּטָאָ
עַ ֵ
ֲענָ וָ ה ֲחסִידּותְּ ,כלָ לָא דְ כֹּלָא.
ָאי הכִי הּואּ ,בִ ְכלָ לָא דְאָדָ ם,
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,וְ הָא תָ נֵ ינָ ן אָדָ ם ְּכלָ לָא דִדְ כַר וְ נּוקְּבָא .אָמַר לֵ יּה וַ ּד ָ
יּה ענָ וָ ה .וְ ֹלא 
ָא ׁשַרְיָא ב ֲ
ֵ
ֹלא עֹוד אּל
ֶ
נּוקְּבָא ,אִקְרי אָדָ םּ ,וכ ְֵדין ָּדחִיל ֲחטָאָ ן .וְ
ֵ
ַּבָר ּדכַר וְ
ּדְמַאן ּדְאִתְ ח ְ
ֹלא ענָ וָ ה וְ ֹלא 
ֲ
וֹו ּביּה ֹלא יִרְאָ ה וְ
לָא ה ֵ
ֲ
ָא דְׁשַרְיָא ּביּה ֶח ֶסדּ .ומַאן ְּדלָא אִׁשְ ְּת ַכח ְּדכַר וְ נּוקְּבָא,
ֵ
עֹוד אּל
ֶ
םׁ ,שַרְיָיא ביּה ֶח ֶסדִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים פט)
ֵ
ְאִקְרי אָדָ
ְך אִקְרי אָדָ ם ְּכלָ לָא דְ כֹּלָא ,וְ ֵכיוָ ן ּד ֵ
ֵ
ֲחסִידּותְּ .ובגִין ַּכ
אָמַרְ ּתִי עֹולָ ם ֶח ֶסד יִּבָ נֶ ה וְ גֹו' .וְ לָא יְ כִיל לְאִתְּבָ נָאָ ה ,אִי לָא אִׁשְ ְּת ַכח ְּדכַר וְ נּוקְּבָא.
ד יְיָ מעֹולָ ם וְעַד 
ֵ
אָיו .יְראָיו ְּכלָ לָא דְאָדָ םָּ .דבָר אַ ֵחר וְ ֶח ֶס
ֵ
ל יְר
ד יְיָ מעֹולָ ם וְעַד עֹולָ ם עַ ֵ
ֵ
ּוכְתִיב וְ ֶח ֶס
לְעיּלָא לְעֹולָ ם
ִית מעֹולָ ם ִּד ֵ
עֹולָ ם ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון ַּכ ֲהנֵ י דְאָתּו מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד ,וְאַ ֲחסִינּו אַ ֲח ָסנָא דָא דְ נָ ח ֵ
לָא ב ְכלָ לָא 
ִ
ְעַד ּביתֹו לְאִתְ ַּכּלְ
ר ּבַעדֹו ּוב ֵ
ל יְראָיוַּ ,כ ֲהנֵ י דִ לְ ַּתּתָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,ויקרא טז) וְ כ ִֶּפ ֲ
ִּדלְ ַּתּתָא .עַ ֵ
ה ,אִי הכִי ,מַ הּו וְ צִדְקָתֹו ,וְ ַח ְסּדֹו
ָ
י בנִים .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ
י בנִים ,מִ ּׁשּום ּדְזָ ָכה לִ ְבנֵ ָ
דְאָדָ ם .וְ צִדְקָתֹו לִ ְבנֵ ָ
מִיב ְֵעי לֵ יּה.
ִי מאִיׁש לֻ ֳּק ָחה ּזֹאתּ .וכְתִיב (בראשית ב) לְזֹאת 
אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,הַיְינּו רָזָא דְתָ נֵ ינָ ן ּבְזֹאת( ,בראשית ב) ּכ ֵ
ֶ
ְאָתי 
ד ּדכַרְּ .ובגִין ַּכְך ְּדכַר  ּד ֵ
יִ ּק ֵָרא אִ ָּׁשה ,וְזֹאת אִתְ ְּכלִילַת ּבְאִיׁשְּ ,דהַיְינּו ֶח ֶסד ,וְזֹאת נּוקְּבָאֶ .ח ֶס ְ
ְך אִקְרי אִ ָּׁשה.
ֵ
י צ ֶדקּ ,דְאַתְיָא מִ ְּסטַר סּומָקָאְּ .ובגִין ַּכ
ֹאת אִתְקְר ֶ
ֵ
י ח ֶסד .וְז
ורָא דָא ,אִקְר ֶ
ֵ
מִ ִּסטְרָא דְ ִחּוָ
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שָנ תַׁשָרָּפ

א"ע ו"מק ףד

טע

וְ הַיְינּו דִ ְכּתִיב וְ צִדְקָתֹו ,מָאי וְ צִדְקָתֹו .צִדְקָתֹו ְּד ֶח ֶסדּ ,בַת זּוגֹוּ ,דְאִתְּבָ סְמָא דָא בְדָאְּ .ובגִין ַּכְך ָּתנֵ ינָ ן,
ְעַד ּביתֹו.
ר ּבַעדֹו ּוב ֵ
סּור ּבַעבֹודָ הִּ ,ד ְכּתִיב וְ כ ִֶּפ ֲ
ֲ
ן ׁש ֵאין לֹו ּבַת זּוג ,אָ
ָּכל ּכ ֵֹה ֶ
אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,מִ ּׁשּום ְּדלֵ ית ׁשְ כִינְ ּתָא ׁשַרְיָאּ ,בְמַאן ְּדלָא אַ נְ סִיב ,וְ ַכ ֲהנֵ י  בַעְיָין יַ ּתִיר מִ ָּכל ׁשְאַר 
עַ ּמָא ,לְאַׁשְרְיָיא  ְבהּו ׁשְ כִינְ ּתָא .וְ ֵכיוָ ן ּדְׁשָרַת ּבְ הּו ׁשְ כִינְ ּתָאׁ ,שַרְיָא  ְבהּו ֶח ֶסד ,וְאִקְרּון ֲחסִידִים.
כּוכהּ .וכְתִיב( ,דברים לג) ֻּת ֶּמיָך
ִידיָך יְ בָרְ ָ
ּובַעְיָין לְ בָרְ כָא עַ ּמָא ,הָדָא  הּוא דִ כְתִיב (תהלים קמה) וַ ֲחס ֶ
ר אל אַ ֲהרֹן
ַּב ֶ
ּ ,בָעי לְ בָרְ כָאְּ .ובגִין ַּכְך ּכְתִיבּ ,ד ֵ
י חסִיד ֵ
נָא אִקְר ָ
ֵ
ִידָךּ .ומִ ּׁשּום ְּד ַכ ֲה
ְאִיׁש חס ֶ
ֲ
וְאּוריָך ל
ֶ
כּוכה.
ִידיָך יְ בָרְ ָ
ַעמָא .מִ ּׁשּום ּדְאִקְרּון ֲחסִידִיםּ ,וכְתִיב וַ ֲחס ֶ
ֶוְאל ּבָ נָיו לֵ אמֹר ּכֹה תְ ב ֲָרכּו .מָאי ט ֲ
ְרָאל אָמֹור  לָ ֶהםּ ,כֹה תְ ב ֲָרכּוּ ,בְ לָׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשּ .כֹה תְ ב ֲָרכּוּ ,בְיִרְאָ הּ .כֹה
כּו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ּכֹה תְ ב ֲָר ֶ
"ק אִתְקְרי  כֹ"הְּ ,ד ָכל ּדִינִין מִתְעָרִין
ֵ
ַאי צ ֶד
כּוּ ,בַענָ וָ ה .אָמַר רִּבִי אַּבָאּ ,כֹה תְ ב ֲָרכּוּ ,תָאנָא ,ה ֶ
ֲ
תְ ב ֲָר
ְאָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,מַ הּו מַ ָּכה (ס"א ְדּכֹה) רַּבָ הְּ .כלֹומַר ,מַ ָּכה מִ ן ּכֹהּ .וכְתִיב
ֶ
מִ ּכֹ"ה (נ"א ִמנֵיּה) ,וְ הַיְינּו ּד
ִי אנִי יְיָ ,וְ כֹּלָא 
ֹאת ּתדַע ּכ ֲ
ֵ
(שמות ז) וְ ִהּנֵ ה ֹלא ׁשָמַעְ ּתָ עַד ּכֹ"הּ ,כְמָ ה ּדְאַ גְזִים מ ֶֹׁשהּ .וכְתִיב (שמות ז) ּבְז
ַרְּבָא אַרְעיּה.
ֵ
חַדּ ,וכְתִיב (שמות ז) וְ ֹלא (דף קמ"ו ע"א) ׁשָת לִּבֹו ּגַ ם לָזֹאתּ ,דִזְמִינָא לְ ח
ְאָתי 
ּומהַאי ּכֹ"ה מִתְעָרִין ּדִינִיןּ .ומִ ּדְאִתְ חַּבָר עִ ָּמּה ֶח ֶסד ,אִתְּבַ ּסְמַתְּ .ובגִין ַּכְך ,אִתְמְ סַר ּדָא לַ ּכ ֵֹהןּ ,ד ֵ
ֵ
ְתִתְּבָרְך וְתִתְּבְ ָסם ּכֹ"ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּכֹה תְ ב ֲָרכּוְּ ,כלֹומַר ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדהַאי כֹה
ֵ
ֵמ ֶח ֶסדּ ,בְ גִין ּד
ְרָאל ,תְ ב ֲָרכּו ְבהַאי 
כּו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
אִׁשְ ְּת ָכחַת ּבְדִינִיןְּ ,ת ַבּסְמּון לָ ּהּ ,ותְ בָרְ כּון לָ ּהִּ ,ד ְכּתִיב ּכֹה תְ ב ֲָר ֶ
ְרָאלּ ,בְ גִין ְּדלָא יִׁשְ ַּת ְּכחּון ּבָ ּה ּדִינִין.
לָק ְבלַיְיהּו ּדְיִ ׂש ֵ
ֶח ֶסד לְ כֹ"הּ ,ותְ ַבּסְמּון לָ ּה ֳ
ְתִיב ,אּלָא אָמֹור ,לְאַּפָקָא 
ֶ
ְרָאל אָמֹור לָ ֶהם .אִמְרּו ֹלא  כ
כּו את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּכֹה תְ ב ֲָר ֶ
ְמָא ׁשְמָא ,מַׁשְמַע ּד ְכּתִיב אָמֹור 
ִ
מִ ֶּׁשרָּבּו הַּפָרִיצִיםְּ ,דלָא מְ פַרְ סְמִין מִ ּלָ הְּ ,דהָא לָא אִתְּפְקָדּו לְ פַרְ ס
ּו .אּלָא תָ נֵ י רִּבִי 
כּו ,אמַאי לָא כְתִיב ּתֹאמְר ֶ
ר אָמֹור ּכיוָ ן ִּד ְכּתִיב ּכֹה תְ ב ֲָר ֲ
ֵ
לָ ֶהם .אָמֹור סְתָ םָּ .דבָר אַ ֵח
יְ הּודָ ה ,אָמֹור לָ ֶהם .זָ כּו לָ ֶהםֹ ,לא זָ כּו אָמֹור סְתָ ם.
ָׁשִים א ֶׁשר  הָיּו עִ ּמִי ֹלא רָאּו
ֲ
ָאנ
ת הּמַרְאָ ה וְ ה ֲ
ִי א ַ
ְרָאִיתִי אנִי דָ נִיֵ אל לְ ַבּד ֶ
ֲ
רִּבִי יִ ְצחָק ּפָתַ ח( ,דניאל י) ו
ִיאי ,וְאִיהּו לָאו נָ בִיאּ ,ומַאן נִינְ הּו.
נִיאל לְ ַבּדִי .וְ הָא תָ נֵ ינָ ן ,אִינְ הּו נְ ב ֵ
ְרָאִיתִי אנִי דָ ֵ
ֲ
ת הּמַרְאָ ה וְ גֹו' .ו
ֶא ַ
ֹלא רָאּו ,אמַאי דְ חִילּוּ .ובְדָ נִ ּיֵ אל ּכְתִיב
ֲ
ִי .אִי הכִי ,אִתְעָ בִיד ק ֶֹדׁש חֹול ,וְ הָא כְתִיב
ָ
ַחּגַי זְ כַרְיָ ה ּומַ לְאָ כ
לָא ּדחִיל .וְאִיהּו לָאו נָ בִיא ,הָא חֹול ק ֶֹדׁש.
ְרָאִיתִי אנִי ,וְ ָ
ֲ
ו
ּלָא הכִי תָאנָאּ ,כְתִיב (תהלים כז) אִ ם ַּת ֲחנֶ ה עָ לַי מַ ֲחנֶ ה ֹלא יִירָא לִּבִי אִ ם ּתָקּום עָ לַי מִ לְ חָמָ ה בְזֹאת 
ֶא ָ
נָא ,עבַיד 
ֲ
ּולְמעְּבַד לֵ יּה נּוקְמִין .וְתָ
ָא חּולָקיּה ,לְאִתְ ַח ָסנָאֶ ,
ֵ
ִי בֹוט ַחּ .בְזֹאת ,הָא דְאַמָרָ ן זֹאת עַדְ ב
ֲאנ ֵ
ם א ָבהָתָאּ ,כִתְרִין עִ ּלָאִין קַ ּדִיׁשִין ְּדכֹּלָאּ ,דְאַ ֲחסִינּו
ֻקדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְדָ וִד ,רְתִיכָא קַ ּדִיׁשָא עִ ֲ
הּוא ּובנֹוי 
ְ
לְעיּלָא ,אִ ּתָקַף ,וְאַ ֲחסִין
כּו יָרִית ּדוִד לִ ְבנֹוי ּבַתְרֹויּ .וב ֲַאתָר מַ לְ כּו דִ ֵ
ָ
ֲא ָבהָתָא .וְתָאנָא ,מָ לְ
ְדָרי דָרִין.
מָ לְ כּו דָאְּ ,דלָא אַעְ ֵּדי מִׁשּולְ ָטנֵ הֹון ל ֵ
ְרָאִיתִי אנִי 
ֲ
וְתָאנָאּ ,בְׁשַעתָא דְ הַאי כִתְרָא דְמַ לְ כּותָא אִ ּתְעַר לִ ְבנֹוי ּדְדָ וִד ,לֵ ית מָאן ּדְקָאִים קַ ֵּמיּה .ו
ֲ
ִי ב ֶהם מִּבְ נֵ י יְ הּודָ ה דָ נִיֵ אל
ִד הוָ הִּ ,ד ְכּתִיב( ,דניאל א) וַיְ ה ָ
ת הּמַרְאָ ה ,מִ ּׁשּום ּדְמִּבְ נֹוי דְדָ ו ָ
ִי א ַ
ָּדנִיֵ אל לְ ַבּד ֶ
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ב"ע ו"מק ףד
פ


שָנ תַׁשָרָּפ

ַאבֹויּ ,ומִ ּׁשּום ְּד ֲהוָ ה דִילֵ יּה
י בהַאי דְ הּוא מִ ְּסטַר אַ ֲח ָסנַת חּולָקָא עַדְ בָא ּד ֲ
ֲחנַ נְיָ ה וְ גֹו' .וְ הּוא חָמָא וְ ַח ֵּד ְ
ְאָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְׁשַעתָא דְ הַאי כֹ"ה אִ ּתְעַר ּבְדִינֹוי ,לָא יַ ְכלִין ּבְ נֵ י 
ֲ
י לָא ס ְבלֵ יּ .ד
ַ
הּוא סבִיל ,וְאַ ֲחרִינֵ
ָ
ם קָמיּה.
ֵ
ְמָא לְמיקָ
ֵ
עָ ל
לְעיּלָא ,וְאִתְ חַּבָר ּבְ הַאי כֹהּ ,ומִתְּבַ ּסְמָא 
ד ּד ֵ
ְעַר ח ֶס ִ
ְאַתְיָין מ ֶח ֶסד ,אִ ּת ֶ
ֵ
תָא ּדפַרְ סִין ַּכ ֲהנֵ י יְדַיְיהּוּ ,ד
ְׁשַע ְ
ּוב ֲ
כּו את ּבְ נֵ י 
ְאִתְעָדי מִ ּנְ הֹון ּדִינִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּכֹה תְ ב ֲָר ֶ
ֵ
ְרָאל ,ו
ּומִתְּבָרְ כָא בְאַ נְּפִין נְ הִירִין לִ ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ְרָאל ,וְ לָא לִׁשְאַר עַ ּמִין.
יִ ׂש ֵ
ְאִקְרי  ָחסִיד,
ּבְ גִין ַּכְך ּכ ֵֹהן ,וְ לָא אַ ֲחרָאּ .כ ֵֹהן ּבְ גִין ּדְיִ ּתְעַר  הַאי  כִתְרָא דִילֵ יּה ֶח ֶס"ד ,עַ ל יְדֹויּ ,ד ֵ
כּוכה,
ִידיָך יְ בָרְ ָ
הּוא אָתי מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסדּ .וכְתִיב (תהלים קמה) וַ ֲחס ֶ
ֵ
ִידָך .וְ
ְאִיׁש חס ֶ
ֲ
ִּד ְכּתִיב( ,דברים לג) ל
כּוּ ,בְׁשם ַה ְּמפֹורָׁשּ .כֹה תְ ב ֲָרכּוּ ,בְ לְׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש.
ֵ
ה ,אּלָא יְ בָרְ כּו ּכֹ"הּ .כֹה תְ ב ֲָר
כּוכ ֶ
ִקְרי יְ בָרְ ָ
אַ ל ּת ֵ
לְעיּלָא 
הּ ,בְׁשַעתָא דְ ַכ ֲהנָא דִ לְ ַּתּתָא קָ ם ּופָרִיס יְדֹויָּ ,כל ּכִתְרִין קַ ּדִיׁשִין ִּד ֵ
ֲ
ּתָאנָא ,אָמַר רִּבִי יְ הּודָ
הּו מ ַההּוא עּומְקָא דְ נָ פַק 
ֵ
רִין מעּומְקָא דְ ֵבירָאּ ,דְאִתְמְׁשָ ְך לְ
ֵ
מִתְעָרִיןּ ,ומִתְ ַּת ְּקנִין לְאִתְּבָרְ כָא ,וְ נַ ֲה
לָא פסִיק ּבִרְ כָאן ְּדנַ בְעִין ,מַּבּועִין לְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִין ּומִתְּבָרְ ָכן ּומִתְׁשַקְיָין מְ ֻּכּלְ הּו.
ָ
ּתָדִיר ,וְ
לְמלֶ ְך ְּדב ֵָעי לְאִזְ ַּדּוְ וגָא בְמַ טְרֹונִיתָא,
י ב ָכל עָ לְמִיןֶ .
ִיקּותָא הוֵ ְ
ֲ
וְתָאנָאּ ,בְ ַההּוא זִמְ נָא ,לְ חִיׁשּותָא ּוׁשְ ּת
ָא אָתי לְאִזְ ַּדּוְ וגָא 
י לְמעַאל לָ ּה ּבִ לְ חִיׁשּו ,וְ ָכל ׁשַ ּמָׁשִין מִתְעָרִין ּבְ ַההּוא זִמְ נָא ּומִתְ לַ ֲחׁשִין ,הָא מַ לְ ּכ ֵ
ּוב ֵָע ֵ
ְרָאל סְתָ ם.
ְרָאלְּ .כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְרָאל .מָאן ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
בְמַ טְרֹונִיתָא .מָאן מַ טְרֹונִיתָאּ .ד ְ
ֹן את יָדָ ו
ן ּבָעי לְזַקְ פָא יְמִינָא עַ ל ׂשְמָאלָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,ויקרא ט) וְיִ ּׂשָא אַ ֲהר ֶ
ּתָאנָא אָמַר רִּבִי יִ ְצחָקּ ,כ ֵֹה ֵ
ְמָאלָא .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ,רָזָא 
ֶ
ֶאל הָעָ ם וַיְ ב ֲָר ֵכם .יָדֹו ּכְתִיב ,וְ לָא יָדָיו .מִ ּׁשּום ּדִׁשְ ָבחָא ּדִימִינָא עַ ל ׂש
הּוא ,מִ ּׁשּום ִּד ְכּתִיב( ,בראשית ג) וְ הּוא יִמְׁשֹול ּבָ ְך.
ל קְד ָּׁשה דִילֵ יּהְּ ,דב ֵָעי לְקַ ּדְׁשָא 
ַף קְד ָּׁשה (דף קמ"ו ע"ב) עַ ֻ
ֹויּ ,בָעי דְיִ ּתֹוס ֻ
ֵ
ּתָאנָאּ ,כ ֵֹהן ְּדב ֵָעי לְ פָרְ סָא יְד
ִיטֹול קְד ָּׁשה דְמַיָיא מִ ּיְדֹוי,
ֻ
י ּכ ֲהנָא  ל
יְדֹוי ,עַ ל יְדָא דְקַ ּדִיׁשָא .מָאן יְדָא דְקַ ּדִיׁשָאּ .דָא לֵ יוָאָ הְּ .דב ֵָע ַ
ם את אַ ֶחיָך מַ ֵּטה
ת הּלְ וִ ּיִ ם ,הָא אִיּנּון קַ ּדִיׁשִיןּ .וכְתִיב ּבְ הּו ַבלְ וִ ּיִ ם( ,במדבר יח) וְ גַ ֶ
ָ א ַ
ִּד ְכּתִיב וְקִ ּדַׁשְ ּת ֶ
ל יְדי דְקַ ּדִיׁשָא ,לִיתֹוסַף 
ָרִיס יְדֹויּ ,בָעי לְאִתְקַ ּדְׁשָא עַ ֵ
ֵ
גֹו'ׁ .ש ֶבט אָ בִיָך ְּכלָ ל .מִ ּכָאןְּ ,ד ָכל ּכ ֵֹהן ְּדפ
ֵ
לֵ וִי וְ
לָא הוֵ י קַ ּדִיׁשָא.
ּטֹול קְד ָּׁשה ּדְמַיָיא ,מִּבַר נָׁש אַ ֲחרָאְּ ,ד ֲ
ֻ
ל קְדּוׁשָתיּה .וְעַ ל ּדָא ,לָא יִ
ֵ
קְד ָּׁשה עַ
ֻ
ֹויּ ,בָעי הּוא לְאִתְקַ ּדְׁשָא בְקַדְמִיתָאֲ .וַאמַאי 
ֵ
ָׁש ּכ ֲהנָא עַ ל יְד
נִיעּותָא ּד ִספְרָא תָאנָא ,לֵ וִי דְאִתְקַ ּד ַ
ְ
ִּוב ְצ
לֵ וִי ,וְיִתְקַ ּדַׁש עַ ל יְדָא דְ ַכ ֲהנָא אַ ֲחרָאּ .תָאנָאַּ ,כ ֲהנָא אַ ֲחרָא לָא ב ֵָעיְּ ,דהָא כ ֵֹהן ְּדלָא ׁשְ לִים ,לָא ב ֵָעי 
ִים .א ָבל לֵ וִי דְאִיהּו ׁשְ לִים ,וְאִתְ ַחּזֵ י לְ ַסּלְקָא 
ַאי ּכ ֲהנָא ׁשְ לִים ,לְאִתְּפְ גַ ם עַ ל יְדָא דִ ְפגִימָא דְ לָא ׁשְ ל ֲ
ה ַ
ת הּלְ וִ ּיִ ם.
ָ א ַ
ָא אִקְרי קָדֹוׁשִּ ,ד ְכּתִיב וְקִ ּדַׁשְ ּת ֶ
ֵ
ְדּוכנָאּ ,ולְמִ ְפלַ ח ּבְמִׁשְ ַּכן זִמְ נָא ,הָא ׁשְ לִים הּוא ,וְ ה
ב ָ
ָא כ ֲהנָא 
י לְאֹוספ ַ
ָ
ְך ּבָע
י טהֹורִּ ,ד ְכּתִיב( ,במדבר ח) וְ ִטהַרְ ּתָ אֹותָ םְּ .ובגִין ַּכ ֵ
חּום ,אַף אִקְר ָ
ֵ
אָמַר רִּבִי תַ נְ
ּוׁשָתיּה.
קְד ָּׁשה עַ ל קְד ֵ
ֻ
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ו"מק ףד

אפ

ּון אצְּבְעָאן ּדָא בְדָאּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבָרְ כּון ּכִתְרִין קַ ּדִיׁשִין,
ָרִיס יְדֹויּ ,בָעי דְ לָא יִתְ חַּבְר ֶ
ֵ
ּתָאנָאַּ ,כ ֲהנָא דְ פ
ִיׁשָא ּבָעי  לְאִתְּפָרְׁשָא  בְאַתְ וָ ון רְׁשִימִין
ֵ
ָּכל חַד וְ חַד ּבִ לְ חֹודֹויּ ,כְמָ ה דְאִתְ ֲחזֵ י לֵ יּהּ .בְ גִין ּדִׁשְמָא קַ ּד
ְּדלָא לְאַעְרְ בָא דָא בְדָא .וְ לָא יִתְ ַּכוְ ון (נ"א ּולְ ִא ְתּכַ ּוְ ונָ א) ּבְאִיּנּון מִ ּלִין.
ּלָאי 
ָאי ,וְיִתְּבָרְ כּון עִ ֵ
ּלָאיּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבָרְ כּון ַּתּת ֵ
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא דְיִתְּבָרְ כּון עִ ֵ
ָקּ ,בָע ֻ
ֵ
אָמַר רִּבִי יִ ְצח
ִיׁשִין ּבִקְדּוּׁשה עִ ּלָאָ הּ ,דְאִיּנּון קַ ּדִיׁשִין
ָ
ָאיּ ,דְאִיּנּון קַ ּד
ִיׁשִין ּבִקְדּוּׁשה עִ ּלָאָ ה ,עַ ל יְדָא דְתַ ּת ֵ
ָ
ּדְאִיּנּון קַ ּד
כּוכה.
ִידיָך יְ בָרְ ָ
מִ ָּכל קַ ּדִיׁשִין ִּדלְ ַּתּתָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים קמה) וַ ֲחס ֶ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הָּ ,כל ּכ ֵֹהן ְּדלָא יָדַע רָזָא דָאּ ,ולְמַאן מְ ב ֵָרְךּ ,ומַאן הִיא  בִרְ כָתָא דִמְ ב ֵָרְך ,לָאו
ִי ׂשפ ְֵתי כ ֵֹהן יִׁשְמְרּו דַעַת וְתֹורָ ה יְ בַקְׁשּו מִּפִיהּו.
בִרְ כָתָא דִילֵ יּה ּבִרְ כָתָא ,וְ הַיְינּו דִ ְכּתִיב( ,מלאכי ב) ּכ ִ
מָאי דַעַת .דַעַת  סְתָ ם .וְתֹורָ ה יְ בַקְׁשּו מִּפִיהּו ,עִ ּלָאִין ,יְ בַקְׁשּו מִּפִיהּוּ .ומַאי יְ בַקְׁשּו מִּפִיהּוּ .תֹורָ ה.
ה ׁשּבְעַ ל
ה ׁשּבִ ְכ ָּתב וְתֹורָ ֶ
ְאִקְרי תֹורָ ה סְתָ םּ .דְתַ נְיָאּ ,תֹורָ ֶ
לְעיּלָא ּד ֵ
יְך אחִידָא תֹורָ ה דִ ֵ
ּתֹורָ ה סְתָ םֵ ,ה ֲ
ְך יְיָ צבָאֹות הּוא .וְתָ נֵ ינָאְּ ,דב ֵָעי 
ְ
ֶּפה בְאִיּנּון ּכִתְרִין עִ ּלָאִין ּדְאִתְקְרּון ָהכִי .מָאי  טַעְמָאּ .כִי מַ לְאַ
לְעיּלָא ,לְיַ ֲחדָא ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא כְמָ ה ּדְאִ ְצטְרִיְך.
ַכ ֲהנָא לְ ַכּוְ ונָא ּבְאִיּנּון מִ ּלִין ִּד ֵ
רעיא מהימנא
ָך יְיָ .יָאר יְיָ .יִ ָּׁשֹא יְיָ .מְקֹורָא מִ ְּתלַת ׁשְמָ ָהן אִ ּלֵ ין ,יו"ד ה"א 
ֵ
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר  ּדָאּ ,בִרְ ּכַת  ּכ ֲֹהנִים יְ ב ֶָר ְכ
יּה ,יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"א.
ֵ
"ה אהְיֶ "הּ ,דִמְקֹורָא דִילֵ
"ה אהְיֶ ֶ
ה ,אהְיֶ ֶ
 .קְד ָּׁש ֶ
וא"ו ה"א (ס"א יֹו"ד ֵה"י וָ א"ו ֵה"י) ֻ
ּמּודא
ויְיהּו ,אדֹנָ"יְּ ,ד ֵביּה א"יּ ,דִרְמִיזִין איהדונה"י (ס"א יאהדונהי וְ ָּדא ַע ָ
ֲ
קִ ּׁשּורָא  ּדְתַרְ וַיְ הּו ,יִ חּוד  ּדְתַרְ וַ
ּמּודא ְד ֶא ְמ ָצ ִע ָיתא
קֹורא מג' ְׁש ָמ ָהן ִאּלֵ ין יו"ד ה"י וי"ו ה"י ִד ְר ִמיזִ ין יאהדונהי וְ ָּדא ַע ָ
ּוׁשכִ ינְ ָּתא ִא ִיהי יאהדונהי) (ס"א ְמ ָ
ְד ֶא ְמ ָצ ִע ָיתא ְ
ןּ ,דִרְׁשִימִין ּבְ הֹון (ע"כ ַר ְעיָ א

ְׁשכִ ינְ ָּתא איההדונה"י) (נ"א אידהונה"י) ּורְמִיזִין א"י רְ בִיעָאָ ה ,מִ ּת ְֵרי ׁשְמָ ָהן מְ פָרְׁשָ
ְמ ֵה ְימנָ א).
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,תָאנָא ּבִ ְצנִיעּותָא דְ ִספְרָאׁ ,שְמָא קַדִיׁשָא אִתְ ּגַ לְיָיא וְאִתְ ַּכסְיָיאּ .דְאִתְ ּגַ לְיָיאּ ,כְתִיב
ְיָיא ההּוא  טְמִירָא (ס"א
ַ
ּבְיֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"אּ .דְאִתְ ַּכסְיָיא  כְתִיב ּבְאַתְ וָ ון אַ ֲחרָ ןּ ,ומְ ַההּוא דְאִתְ ַּכס
ֵ
ַא ֲח ָרנִין וְ ַההּוא ְּד ִא ְתּכַ ְסיָ יא הּוא ְט ִמירּו) ְּדכֹּלָא .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הֲ ,וַאפִיּלּו ַההּוא ּדְאִתְ ּגַ לְיָיא ,אִתְ ַּכסְיָא ּבְאַתְ וָ ון
אַ ֲחרָ ןּ ,בְ גִין ַההּוא טְמִירָא דִ טְמִירִין ּבְ גֹו.
ן ּבְדִיּבּור דְעׂשְרִין
ֶ
ּולְמיחַת רַ ֲח ֵמי( ,כֻ ּלְ הּו) ְּד ֻכּלְ הּו ְכלִילָ
י כ ֲהנָא לְ צָרְ פָא ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאֵ ,
ָא הכָא ב ֵָע ַ
ְּדה ָ
ְתִימָאן עׂשְרִין
ֶ
ִתְרי דְרַ ֲח ֵמיְּ .וב ָהנֵ י אַתְ וָ ון ְּדהַאי ׁשְמָא ,ס
ּותְרין אַתְ וָ ון (ס"א ְדכֻ ּלְ הּו ְמכִ ילָ ן) (ס"א ִב ְת ֵרי כִ ְת ֵרי) ּכ ֵ
ֵ
ּזְעיר אַ נְּפִין ִ(ּבּזְ ֵעיר
ַר דַעּתִיקָא סָתִים וְ גָ נִיז מִ ּכֹּלָא ,וְ ּתִׁשְעָ ה דְאִתְ ּגַ ּלְיָין מִ ֵ
ּותְרין מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמיּ ,ותְ לֵ יס ֲ
ֵ
ּותְרין אַתְ וָ ון
ַד ּפְריס יְדֹוי ב ְֶעׂשְרִין ֵ
ַאנְ ִּפין) ּומִתְ חַּבְרָ ן ֻּכּלְ הּו ְב ֵצרּופָא דִׁשְמָא חַדְּ ,ד ֲהוָ ה מְ ַכּוֵ ון ַּכ ֲהנָא כ ֵ
ִיפן.
ּגְ ל ָ
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א"ע ז"מק ףד
בפ


שָנ תַׁשָרָּפ

י חצִיפּותָא  בְעָ לְמָא,
ַד הוָ ה ְצנִיעּותָא  בְעָ לְמָאָ ,הוָ ה מִתְ ּגַ לְיָיא ׁשְמָא  ּדָא לְ כֹּלָא .מִ ּדְאַ ְסגֵ ֲ
וְתָאנָאּ ,כ ָ
ַד הוָ ה מִתְ ּגַ לְיָיאַּ .כ ֲהנָא מְ ַכּוֵ יןּ ,וׁשְמָא מִתְּפְרַׁשּ .בְמַאי מְ ַכּוֵ ין .מְ ַכּוֵ ין ּבִ ְסּתִימָא 
סָתִים ּבְאַתְ וֹויְּ .דכ ָ
י חצִיפּותָא בְעָ לְמָא ,סָתִים ּכֹּלָא בְאַתְ וָ ון רְׁשִימִין.
דְ טָמִיר וְ גָ נִיזּ ,ומִתְ ּגַ לְיָיא ּומִתְּפְרַׁש .מִ ּדְאַ ְסגֵ ֲ
ה אמָרָ ן
ּותְרין אַתְ וָ ון (ס"א ַר ֲח ֵמי) (ס"א ְדכָ ל ֲהנֵי כ"ב ְמכִ ילָ ן ְּד ַר ֲח ֵמי)( ,דף קמ"ז ע"א) מ ֶֹׁש ֲ
י עׂשְרִין ֵ
וְ ּתָא חָזֵ יְּ ,ד ָכל ֲהנֵ ֶ
ְתִימָא ּדכֹּלָא ,לְ נַ ְחּתָא אִ ּלֵ ין
ְ
ּבִתְרי זִמְ נֵ י .זִמְ נָא קַדְמָאָ ה אָמַרְּ ,תלֵ יסַר מְ כִילָ ן דְעַ ּתִיקָא דְעַ ּתִיקִין ס
ֵ
ן ּבִזְעיר 
ֵ
לְאתָר ּדְדִינָא אִׁשְ ְּת ַכח ,לְאַ כְּפְיָא לְ הּו .זִמְ נָא תִ נְיָינָא ,אָמַר ּתִׁשְעָ ה מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמיִּ ,ד ְכלִילָ
ֲ
ַד ּפְריס יְדֹוי לְ בָרְ כָא עַ ּמָאּ ,ומִׁשְ ַּת ְכ ָחן
ִירִין מעַ ּתִיקָא סְתִימָאָ ה דְ כֹּלָא .וְ ֻכּלְ הּו ָּכלִיל ַּכ ֲהנָא כ ֵ
ֵ
אַ נְּפִיןּ ,ונְ ה
ן מעַ ּתִיקָא טְמִירָא סְתִימָאָ ה דְ כֹּלָא.
ּדְמִתְּבָרְ כִין ֻּכּלְ הּו (ס"א ִעּלָ ִאין) עָ לְמִין ּבְ ִסטְרָא דְרַ ֲח ֵמיּ ,דְאִתְמַ ְּׁש ָכ ֵ
ּותְרין אַתְ וָ ון ,מְ כִילָ ן סְתִימָאן.
י עׂשְרִין ֵ
וְ ָכל ֲהנֵ ֶ
לָק ְבלֵ יהֹוןְּ ,ובכֹּלָא אִתְ ְּכוָ ון
ִתְריסָר אַתְ וָ ון ְּכלִילָ ן ֳ
לַת קְרָאי ,וְתְ לַת ׁשְמָ ָהן ּד ֵ
ֵ
ְיִׁשְמְרָך ,אִ ּלֵ ין ְּת
יְ ב ֶָר ְכָך יְיָ ו ֶ
יל עׂשְרִין
לָק ֵב ֶ
לַת קְרָאיֳ ,
ֵ
ּותְרין אַתְ וָ וןִּ ,ד ְסּתִימִין ּבְ ָהנֵ י תְ
ן ּבְעׂשְרִין ֵ
ָאי מִתְ ַבּסְמָ ֶ
ּלָאי וְתַ ּת ֵ
ַּכ ֲהנָא .וְ ָכל עִ ֵ
ּותְרין ַ(א ְתוָ ון) מְ כִילָ ן ּדְרַ ֲח ֵמי דְ ָכלִיל ּכֹּלָאְּ .ובגִין ָּכְך ּכְתִיב אָמֹור ,וְ לָא אִמְרּוּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָא .אָמֹור.
ֵ
לְעיּלָא .אָמֹור :חּוׁשְ ָבן
ונָא ב ָכל ֲהנֵ י  סְתִימִיןּ ,בְ ָכל ֲהנֵ י דַרְ גִין .אָמֹורּ :בְמִ ּלִין סְתִימִין ִּד ֵ
ְ
ְּדב ֵָעי לְ ַכּוְ
ַד ּתלְיָין ֻּכּלְ הּו .וְ ֻכּלְ הּו מִתְּבָרְ כָאן ּבְ הַאי ּבִרְ כָתָא,
רמ"ח אבָרִין ִּדבְאָדָ ם ָח ֵסר חַד .מָאי טַעְמָאִּ .ד ְבח ַ
ֵ
לַת קְרָאיּ ,כִדְאַמָרָ ן .לָ ֶהם :לְאִתְ ַּכּלְ לָא ּבְ הַאי בִרְ כָתָא עִ ּלָאִין וְתַתָאִין.
ֵ
ּבְ ָהנֵ י תְ
יּה ,א ֵמינָא,
ֲ
ְעָזָר ּבן רִּבִי ׁשִמְעֹוןׁ ,שָאִילְ נָא לֵ
ֶ
ְרִּבִי אל
ֶ
ַד יָתִיבנָא קַ ֵּמיּה ּד
ְ
ָאנָא ,אָמַר רִּבִי יֹוסי ,יֹומָא ח
ֵ
ּת
רִּבִי מָאי קָא  חָמָא דָ וִד  ּדְקָאָמַר (תהלים לו) אָדָ ם ְּוב ֵהמָ ה ּתֹוׁשִיעַ יְיָ ,אָדָ ם ּתִינַ חּ ,בְ ֵהמָ ה לָ ָּמה .אָמַר 
לֵ יּה יָאּות ׁשָאַ לְ ָּתּ ,כֹּלָא בְמִ נְיָינָא הּוא ,זָ כּו אָדָ םֹ ,לא זָ כּו ְב ֵהמָ ה.
י ,קָרָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ֻ
ֲא ֵמינָא ,רִּבִי ,רָזָא דְמִ ּלָ ה קָא  ב ֵָעינָא .אָמַר  לֵ יּה ּכֹּלָא אִתְמַר ,וְ ּתָא  חָזֵ
לְעיּלָא .וְקָרָא לְ הּו ְב ֵהמָ ה ,וְ כֹּלָא ּבְ חַד קְרָאִּ ,ד ְכּתִיב (יחזקאל לד) וְאַ ֵּתן צֹאנִי 
ְרָאל אָדָ םְּ ,כגַ וְ ונָא דִ ֵ
לְיִ ׂש ֵ
ְרָאל אִקְרּו אָדָ ם
ָא ב ֵהמָ ה .אָדָ ם אַ ֶּתם ,הָא אָדָ ם .וְיִ ׂש ֵ
צֹאן מַרְעִיתִי וְ גֹו' .וְאַ ֵּתן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי ,ה ְ
לְעיּלָאֹ .לא זָ כּו,
ְּוב ֵהמָ הְּ ,ובגִין ָּכְך אָדָ ם ְּוב ֵהמָ ה ּתֹוׁשִיעַ יְיָ .וְעֹוד רָזָא דְמִ ּלָ ה ,זָ כּו אָדָ ם ְּכגַ וְ ונָא דִ ֵ
ל ׁש ֵּכן ְּדכֹּלָא 
לְעיּלָאְּ .וב ֵהמָ ה דִ לְ ַּתּתָא .וְ ָּכ ֶ
ָאן ּבְׁשַעתָא  חָדָא .אָדָ ם ִּד ֵ
ֲ
ּבְ ֵהמָ ה אִקְרּון .וְ ֻכּלְ הּו מִתְּבָרְ כ
ְרָאל ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב אָדָ ם ְּוב ֵהמָ ה תֹוׁשִיעַ יְיָ.
אִית ּבְ הּו ּבְיִ ׂש ֵ
לְעיּלָא אֹוף  לְתַ ּתָא 
לְעיּלָאּ .ומִ ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ֵ
וְ ּתָא  חָזֵ י ,לֵ ית ּבִרְ כָתָא  לְתַתָא אִׁשְ ְּת ַכח ,עַד ּדְיִׁשְ ְּת ַכח ֵ
נּו את 
ם יַע ֶ
ת הּׁשָמָיִ ם וְ ֵה ֲ
ה א ַ
 א ֱענֶ ֶ
ֹּלָא הכִי תַ לְיָא לְ ָטב ּולְ בִיׁש .לְ ָטבִּ ,ד ְכּתִיב (הושע ב) ֶ
אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ כ ָ
ָאדָמָ ה.
ָאדָמָ ה עַ ל ה ֲ
ָא הּמָרֹום ּבַ ּמָרֹום וְעַ ל מַ לְ ֵכי ה ֲ
ָאָרץ .לְ בִיׁשִּ ,ד ְכּתִיב (ישעיה כד) יִ פְקֹוד יְיָ עַ ל ְצב ַ
ה ֶ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הּ ,בְ גִין ָּכְך ַ(האי ִת ְפ ֶא ֶרת ַּפ ַּתח ֵּביּה) ּכְתִיב אָמֹור לָ ֶהם סְתָ ם ,לְאִתְּבָרְ כָא עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין,
ְרָאל אָמֹור לָ ֶהם סְתָ ם ,לְאִתְּבָרְ כָא 
ְך את ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ַר ּכ ֶ
ֻּכּלְ הּו ַּכ ֲחדָאִּ .ד ְכּתִיב ּכֹה תְ ב ֲָרכּו בַתְ ִחּלָ ה ,וְאַ ח ַ
ִיחּנֶ ָך ,לְתַ ּתָא .יִ ּׂשָא יְיָ ּפָ נָיו,
לְעיּלָא .ו ֻ
ָא .יָאר יְיָ ּפָ נָיוֵ ,
ְיִׁשְמְרָך ,לְתַ ּת ֵ
לְעיּלָא .ו ֶ
ֻכּלְ הּו ַכ ֲחדָא ,יְ ב ֶָר ְכָך יְיֵָ ,
לְעיּלָא .וְיָ ֵׂשם לְ ָך ׁשָ לֹום לְתַ ּתָא.
ֵ
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שָנ תַׁשָרָּפ

ב"ע ז"מק ףד

גפ

ִיפן ּדִׁשְמָא קַדִיׁשָא דְאִתְ ְּכלַ ל
ּותְרין אַתְ וָ ון ּגְ ל ָ
ָאןּ ,בְעׂשְרִין ֵ
ֶ
רִּבִי אַּבָא אָמַרֻּ ,כּלְ הּו ַכ ֲחדָא מִתְּבָרְ כ
ּותְרין אַתְ וָ ון מִתְּבָרְ כָאן ֻּכּלְ הּו .וְאִיּנּון רַ ֲח ֵמי גֹו רַ ֲח ֵמיְּ ,דלָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ הּו
ָאּ ,בְעׂשְרִין ֵ
ֶ
וְ סָתִים ָהכ
ָיו אלֶ יָך .אָמַר רִּבִי אַּבָא ,יִ ּׂשָא :יְ ָסּלַק וְיַעְּבָר ּבְ גִין ְּדלָא יִׁשְ ְּת ַכח ּדִינָא 
דִינָא .וְ לָא ,וְ ַהּכְתִיב יִ ּׂשָא יְיָ ּפָ נ ֵ
ְכלָ ל.
יּ ,בְׁשַעתָא דְ ַכ ֲהנָא  פ ְֵריס יְדֹוי ,אָ סִיר  לֵ יּה לְעַ ּמָא  לְאִ ְס ַּת ְּכלָא  ֵביּה ,מִ ּׁשּום
ֲ
ָאנָא ,אָמַר רִּבִי יֹוס
ֵ
ּת
ָק ,אִי הכִיֵּ ,כיוָ ן ְּדלָא חָמָאן מַ ה אִ כְּפַת לְ הּוְּ ,דהָא כְתִיב (שמות
ָ
ּדִׁשְ כִינְ ּתָא ׁשַרְיָא בִידֹוי .אָמַר רִּבִי יִ ְצח
ָמָאן ,א ָבל ּבְמִיתָתְ הֹון חָמָאן .אָמַר לֵ יּה ,מִ ּׁשּום ּדִׁשְמָא 
ֲ
לג) ּכִי ֹלא יִרְאַ נִי הָאָדָ ם וָ חָיּ ,בְ ַחּיֵ יהֹון לָא ח
קַ ּדִיׁשָא רְמִיזָא ב ְֶאצְּבְעָ ן ּדִידֹויּ ,וב ֵָעי  בַר  נָׁש  לְדַ ֲחלָא ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדלָא  חָמָאן ׁשְ כִינְ ּתָא ,לָא  בָעָאן
ָא חצִיפָאן לְ ג ֵַּבי ׁשְ כִינְ ּתָא.
לְאִ ְס ַּת ְּכלָא בִידַיְיהּו דְ ַכ ֲהנֵ יּ ,בְ גִין ְּדלָא יִׁשְ ַּת ְכחּון עַ ּמ ֲ
ִינְדַע ּד ַההִיא 
ְ
ִילּוּ ,בְאימָתָא ,וְ ל
ֵ
ָא לְמיתַ ב ּבִדְ ח
ִיא ׁשַעתָא דְ ַכ ֲהנָא פ ְֵריס יְדֹוי ,צְרִיכִין עַ ּמ ֵ
ֲ
ּתָאנָאּ ,בְ ַהה
ִינָא ב ֻכּלְ הּו .וְ הּוא 
ְ
ׁשַעתָא ,עִידָ ן רְעּותָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִיןּ ,ומִתְּבָרְ ָכן עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,וְ לֵ ית ּד
ֲ
ָמָא בכֹּלָא.
ִיקִין ּבִזְעיר אַ נְּפִין וְאִׁשְ ְּת ַכח ׁשְ ל ְ
ֵ
ׁשַעתָאּ ,דְאִתְ ּגְ לֵ י סְתִימָא עַ ּתִיקָא דְעַ ּת
ֲ
ָך יָ"אר יִ"ּׂשָאֻּ .כּלְ הּו
ֵ
יׁשיהֹון יֹו"ד יֹו"ד יֹו"ד ,יְ"ב ֶָר ְכ
לַת קְרָאי (דף קמ"ז ע"ב) ֵ ר ֵ
ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְ ָהנֵ י תְ
ָא מעַ ּתִיקָא מָאן ּדְאִ ְצטְרִיְך .יֹו"ד יֹו"ד יֹו"ד ,לְאִתְּבָרְ כָא 
לְאַ ֲחזָאָ ה מְ ֵהימְ נּותָא ׁשְ לֵ ימָאּ .ולְאִתְּבָרְ כ ֵ
ְיִׁשְמְרָך הּוא לְתַ ּתָא ,וְ ֵכן ֻּכּלְ הּו.
ָך יְיָ לְעיּלָא ,ו ֶ
ֵ
ְּפִין מעַ ּתִיקָא דְ כֹּלָאְּ .ובגִין ָּכְך יְ ב ֶָר ְכ
זְעיר אַ נ ֵ
ֵ
ְׁשַעתָא דְ ַכ ֲהנֵ י פַרְ ֵסי יְדַיְיהּו,
לְמיּה ,לֵ ֵיתי  ב ֲ
נָא קָמיּה ּדְרַּבִי ׁשִמְעֹון ,הַאי מָאן ּדִמְ צ ֵָער ּבְ ֶח ֵ
ֵ
י ּת
וְתָאנֵ ָ
ִיא ׁשַעתָא אִׁשְ ְּת ָכחּו
ֲ
כּו' .אמַאי .מִ ּׁשּום ְּד ַהה
ֲ
לֹומֹותַי ׁשּלָ ְך וְ
ֶ
נִי ׁשּלָ ְך וַ ֲח
ם א ֶ
ימָא רִּבֹונֹו ׁשל עֹולָ ֲ
ֶ
וְ לֵ
לֹותיּה ּבְ צ ֲַע ֵריּה ,אִתְ הַּפָ ְך לֵ יּה ּדִינָא לְרַ ֲח ֵמי.
י צ ֵ
רַ ֲח ֵמי בְעָ לְמִין ֻּכּלְ הּוּ ,ומַאן ּדְיִ ב ְֵע ְ
ָמּו את ׁשְמִי .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,יְ ָּת ְּקנּוּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,במדבר ד) וְ ׂשָמּו
ָמּו את ׁשְמִי( .במדבר ו') מַ הּו וְ ׂש ֶ
וְ ׂש ֶ
נָא בבִרְ כָתְ הֹון ּכִתְרִין ּדִימִינָא  לִימִינָא ,וְ כִתְרִין
ל עבֹודָתֹו ֶוְאל מַ ּׂשָאֹו .לְאַתְ ְּק ְ
אֹותָ ם אִיׁש אִיׁש עַ ֲ
ִּדׂשְמָאלָא לִ ׂשְמָאלָאִּ ,כּדְקָא  חָזֵ יְּ .דבַעְיָא דְ לָא יִ טְעּון ּבְ הֹון ,לְאַתְ ְּקנָא  כֹּלָאּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבָרְ כּון עִ ּלָאִין
וְתַ ּתָאִין.
נִי אב ֲָר ֵכם .לְמַאן .לְאִיּנּון ַּכ ֲהנֵ יִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית כז) ּומְ ב ֲָר ֶכיָך ּבָרּוְך.
וְאִי יַעַ בְדּון ָהכִי ,מַ ה כְתִיבֲ .וַא ֲ
ִיכְך ּכְתִיב וְ ׂשָמּו,
נָא אב ֵָרְך לְ הּוּ .ולְ פ ָ
ּוכְתִיב (בראשית יב) ֲוַאבָרְ ָכה מְ ב ֲָר ֶכיָך .אִיּנּון מְ בָרְ כִין לְעַ ּמָאֲ ,וַא ֲ
וְ לָא כְתִיב יֹאמְרּו ,אֹו יִזְ ּכְרּו.
ָדָא הוָ ה ּבְ חַד  ּכ ֵֹהן ּדְקָ ם ּופָרִיס יְדֹוי,
ָ
ּתָאנָאָּ ,כל ּכ ֵֹהן ְּדלָא רַ ֲחמִין לֵ יּה עַ ּמָא ,לָא יִ פְרֹוס יְדֹוי .וְעֹוב
ַרְמי .מָאי  טַעְמָא .מִ ּׁשּום ְּדלָא  בְרִיְך ּבַ ֲחבִיבּותָא .וְקָ ם אַ ֵחר 
ִיד ּתּלָא דְ ג ֵ
ְעַד ּדלָא אַׁשְ לִים ,אִתְעָ ב ִ
ו ְ
ּופָרִיס יְדֹוי ּובָרִיְך ,וְאִתְ ָּת ַּקן ַההּוא יֹומָאָּ .כל ּכ ֵֹהן ְּדהּוא לָא רָ חִים לְעַ ּמָא ,אֹו עַ ּמָא לָא רַ ֲחמִין לֵ יּה,
ְך ,אּלָא יְ ב ֵָרְך.
ִקְרי יְ בֹורָ ֶ
לָא יִ פְרֹוס יְדֹוי לְ בָרְ כָא לְעַ ּמָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,משלי כב) טֹוב עַיִ ן הּוא יְ בֹורָ ְך אַ ל ּת ֵ
םּ ,בְׁשַעתָא דְאִ ּתְמְ סַר לֵ יּה לְ בָרְ כָא 
ֲ
הּוא רָׁשָע ּד ִבלְעָ
ְ
ּורְאה מַ ה כְתִיב ּבְ ַה
ּתָאנָא ,אָמַר רִּבִי יִ ְצחָקּ ,בֹא  ֵ
הּוא עינָא 
ֵ
ח ּבְעינָא  בִיׁשָאּ ,בְ גִין ְּדלָא יִתְקְ ּיָים ּבִרְ כָתָא ,וַ ֲהוָ ה תָ לֵ י מִ ּלֹוי  ְב ַה
ֵ
ְרָאלָ ,הוָ ה מַׁשְ ּגַ
לְיִ ׂש ֵ
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הּוא ּד ֲהוָ ה סָאנֵ י לְ הּו יַ ּתִיר מִ ָּכל
ְ
 .מ ַה
 .מָאי בנֹו ּבְעֹר ֵ
ְ
נְאם ּבִ לְעָ ם ּבְ נֹו ּבְעֹור
בִיׁשָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,במדבר כד) ֻ
ינָא טבָא מִ ּנַיְיהּוּ ,בְ גִין ְּדלָא יִתְּבָרְ כּון ,וְ לָא יִתְקַ ּיֵ ים
ָ
ָתִים ע
ֵ
ר ׁשְתם הָעָיִ ןְּ ,דס
ֻ
ּונְאם ַהּגֶ ֶב
ּבְ נֵ י עָ לְמָאֻ .
ּבִרְ כָתָא.
ְעינָא לְ בָרְ כָאִּ ,ד ְכּתִיב,
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הָ ,הכִי הּוא וַ ּדָאיּ ,דְאִׁשְ ְּת ַכח ּפְקִיעָא  (ס"א ְּד ִא ְש ַּתּכְ ָחן ְּפ ִק ָיחא) ּד ֵ
 ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא יִ פְקַ ח
נּונָא סבָאָ ,הכִי אָמַר ֻ
ָ
ח עינֶ יָךּ ,בְ גִין לְ בָרְ כָאּ .ובִרְ כָתָא דְרַ ב הַמְ
(דניאל ט) ּפְקַ ֵ
ינֹוי עלָ ְךְּ .וב ַההּוא רָׁשָע ּכְתִיבׁ ,שְתּום הָעָיִ ןּ .בְ גִין ְּדלָא יִתְּבָרְ כּון עַ ל יְדֹוי .וְאָמַר רִּבִי יִ ְצחָקּ ,בְ גִין
ֲ
ֵע
ינָא טבָאּ ,כְתִיב( ,משלי כג) אַ ל
ָ
ְך ּבְע
ינָא טבָאּ ,בִרְ כ ֵָתיּה אִתְקְ ּיָיםּ .ודְ לָא מְ ב ֵָר ֵ
ָ
ָרִיְך ּבְע
ֵ
ָּכְך ַּכ ֲהנָא דְ ב
ָתָא כלָ ל.
ְ
ם את לֶ ֶחם רַע עָיִ ן וְאַ ל ּתִתְאָ ו לְמַ טְעַ ּמֹותָיוְּ ,כלֹומַר אַ ל ִּתבְעּו מִ ּנֵ יּה ּבִרְ כ
ִּתלְ ַח ֶ
ִׁשְמֹועַ אל
ֶ
ִׁשְמֹועַ אל ּבִ לְעָ ם וְ גֹו' .ל
ֶ
ֹלהיָך ל
ה יְיָ א ֶ
ֱ
אָמַר רִּבִי יֹוסיּ ,תָא  חָזֵ יּ ,כְתִיב (דברים כג) וְ ֹלא אָ ָב
ֵ
ָתִים עינֹוי,
ֵ
ם .אּלָא מִ ּׁשּום ְּד ֲהוָ ה ס
הּו אל ּבִ לְעָ ֶ
ֶ
ם ,אל ּבָ לָק מִיב ְֵעי לֵ יּהְּ ,דהָא עָ בִיד ּבָ לָק ּכֹּלָא ,מַ
ּבִ לְעָ ֶ
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְ ִבלְעָ ם ,רָׁשָע ,אַ ּתְ 
ָאנָא ,אָמַר רִּבִי יֹוסי ,אָמַר לֵ ֻ
ֵ
ְרָאלּ .ת
ּבְ גִין ְּדלָא יִתְּבָרְ כּון יִ ׂש ֵ
ימָא ,א ֱהפְֹך לְ הּו לְ בִרְ כָאן .הָדָא 
ֶ
ְת
ח עינָי ,וְ ָכל מִ ּלִין ּד ֵ
ַי .אנָא אַ פְקַ ֵ
ָתִים עינַ ְך ּבְ גִין ְּדלָא יִתְּבָרְ כּון ּבָ נ ֲ
ֵ
ס
ת ה ְּקלָ לָ ה לִ בְרָ ָכה כִי אַ ֵה ְבָך וְ גֹו'.
ָך א ַ
ֹלהיָך לְ ֶ
ה' א ֶ
הּוא דִ כְתִיב ,וַיַ ֲהפְֹך ֱ
וְעַ ל ּדָא  כְתִיב ,טֹוב עַיִ ן הּוא יְ בֹורָ ְך ּכִי  נָתַ ן מִ ּלַ חְמֹו לַ ָּדל .מַ הּו מִ ּלַ חְמֹוּ .כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָאִּ ,ד ְכּתִיב,
ם אֹלהָיו נָ פַק מִ ּנֵ יּהְּ .ובגִין
ְקָדְׁשי ה ֳַקדָׁשִים לֶ ֶח ֱ
י ה ֳּקדָׁשִים וְ גֹו' .מַׁשְמַע ּד ֵ
ָדְׁש ַ
ם אֹלהָיו מְ ּק ֵ
(ויקרא כא) לֶ ֶח ֱ
לָאי לָא מִתְּבָרְ ֵכי 
י קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,דְעִ ֵ
ְרָאל קַ ֵּמ ֻ
ָּכְך ּכִי נָתַ ן מִ ּלַ חְמֹו לַ ָּדלַּ .תנְיָאּ ,כַמָ ה ֲחבִיבִין יִ ׂש ֵ
ְרָאל.
ּלָא בגִינֵ יהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ֶא ְ
הּואׁ ,שֹּלא יִ ָּכנֵ ס
ֶ
ִׁשְּבַע הּקָדֹוׁש ּבָרּוְך
ַ
ּיָיא ,אָמַר רִּבִי יֹוסי ,נ
ֵ
ה ,אָמַר רִּבִי ח
ִ
ּדְתָ נֵ ינָ ן ,אָמַר רִּבִי יְ הּודָ
הׁ ,שּנֶ ֱאמַר (הושע יא) ּבְקִרְּבְ ָך קָדֹוׁש וְ ֹלא 
ם ׁשל מַ ָּט ֶ
ְרָאל ּבִיְרּוׁשָ לִַ ֶ
ה ,עַד ׁשּיִ ָּכנְ סּו יִ ׂש ֵ
ֶ
ל מַעלָ
ם ׁש ֲ
ּבִיְרּוׁשָ לִַ ֶ
לְעיּלָא  לָא אִׁשְ ְּתלִים .וְ ָכל ִּתּקּונִין
לּותָאׁ ,שְמָא ּד ֵ
ִ
ָא בגָ
ָא הכ ְ
אָ בֹא  בְעִירְּ .כלֹומַרָּ ,כל זִמְ נָא דִׁשְ כִינְ ּת ָ
ִיׁשָא חסְרָא.
ַ
לָא אִ ּתְקָ נּוַּ ,כבְיָ כֹול אִׁשְ ּתְאַר (דף קמ"ח ע"א) ׁשְמָא קַ ּד
ינָא אַּפי ׁשְ כִינְ ּתָאּ ,ומַאן
ֵ
ָא ח ֵמ
גַע ּביּה רִּבִי זֵ ירָא בַר רַ ב ,אָמַר לֵ יּה ה ֲ
ֵ
רִּבִי אַּבָא הוָ ה אָזִיל לְ לּודּ ,פָ
ָ
י לְמיזָ ל ּולְרַ ֲהטָא בַתְרָאָ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,הושע ו) וְ נֵ דְעָ ה נִרְ ְּד ָפה לָדַעַת 
ָאּ ,בָע ֵ
ֵ
י אַּפי ׁשְ כִינְ ּת
ָמ ֵ
ְּדח ֵ
ה אל הַר יְיָ וְ גֹו'ּ .כִי מִ ִּצּיֹון ֵּת ֵצא תֹורָ ה
נַעלֶ ֶ
ֶאת יְיָּ .וכְתִיב (ישעיה ב) וְ ָהלְ כּו עַ ּמִים רַּבִים וְאָמְרּו לְ כּו וְ ֲ
ל יֹומָא ,מאִ ּדָרָא 
ֵ
ַעמִין ָּכ
ילַף מאִיּנּון מִ ּלֵ י מְעַ ּלְיָיתָאּ ,דְאַ ּתּון ט ֲ
ֵ
ּולְמ
ינָא לְמ ַהְך ּבָתְרָ ְךֵ ,
ֵ
וְ גֹו'ֲ .וַאנָא ב ֵָע
קַ ּדִיׁשָא.
הּוא חׁשָ ָבּה לְאַ בְרָ ָהם ,אֹו
ֲ
ה ,אִי קדְׁשָא בְרִיְך
ֻ
מָאי ּד ְכּתִיב( ,בראשית טו) וְ ֶה ֱאמִ ן ּבַיְיָ וַ ּיַ חְׁשְ ֶבהָ לֹו צְדָקָ
ִ
הּוא חׁשָ ָבּה לְאַ בְרָ ָהם ,וְ לָא אִתְיַ ְּׁשבָא 
ֲ
אַ בְרָ ָהם ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואֲ .וַאנָא ׁשְמַעְ נָא ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך
ְתִיב ,אּלָא 
ֶ
ִי הוֵ יּ .תָא  חָזֵ י ,וַ ּיַ חְׁשְ ֶב ָה ,וַיַ חְׁשֹוב לֹו לָא  כ
ְבלִּבָאִי .אָמַר לֵ יּה ָהכִי אֹוקִימְ נָא ,וְ לָאו ָהכ ֲ
חּוצה,
ּיֹוצא אֹותֹו ַה ָ
ָאי חׁשָ ָבּה ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּואּ .דְתַ נְיָאּ ,כְתִיב (בראשית טו) וַ ֵ
וַ ּיַ חְׁשְ ֶב ָה ,אַ בְרָ ָהם וַ ּד ֲ
ָמי,
ִינּות ׁשּלְ ָך ,לָאו ַההּוא אֹורְ חָא  לְמִ נְ ּדַע ׁשְמִי ,אַת ח ֵ
ֶ
א מאִ ְצ ַטגְ נ
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּואֵ ,צ ֵ
אָמַר לֵ ֻ
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הפ

א"ע ח"מק ףד

ם אינֹו מֹולִיד ,אַ בְרָ ָהם מֹולִיד .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה ,אִׁשְ ּתְדָ לּו בְאָרְ חָא אַ ֲחרָאּ ,כֹ"ה
נָא ח ֵמינָא ,אַ בְרָ ֵ
ֲוַא ֲ
ַע ׁשְמיּה ,וְ הִיא ּכִתְרָא דְדִינִין
ֵ
ִתְרָא עׂשִירָאָ ה קַ ּדִיׁשָא דְמַ לְ ּכָא ,לְמִ נְ ּד
ֲ
ה זַרְעָך .מָאי כֹ"ה .הִיא ּכ
ֶ
יִ הְיֶ
מִתְעָרִין מִ ּנָ ּה.
ַע ׁשְמיּהּ ,ולְאִתְ ּדַּבְקָא 
ֵ
תָא ח ֵּדי אַ בְרָ ָהם ,לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּולְמִ נְ ּד
ִיא ׁשַע ַ
ֲ
ה זַרְעָך מַ ּמָׁשּ .בְ ַהה
ֶ
וְתָאנָאּ ,כֹה יִ הְיֶ
ֵביּה ,מִ ּׁשּום ּדְאִתְּבְ ׂשַר ּבְ כ"ה ,וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְדִינִין מִתְעָרִין מִ ּנָ ּהֲ ,חׁשָ ָבּה אַ בְרָ ָהם לְ ַההּוא כִתְרָא ,אַף 
עַ ל ּגַ ב ְּדהִיא דִינָאּ ,כְאִ ּלּו הִיא רַ ֲח ֵמי .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וַ ּיַ חְׁשְ ֶב ָה .מָאי וַ ּיַ חְׁשְ ֶב ָה .לְ ַההּוא  כִתְרָא.
י צ ֶד"ק ,וְדִינִין מִתְעָרִין מִ ּנָ ּה,
ְאִתְקְר ֶ
ֵ
ִתְרָא עׂשִירָאָ ה הִיא ,ו
ֲ
צְדָקָ ה רַ ֲח ֵמי .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָקּ ,כֹ"ה כ
הּוא חׁשָ ָבּה צְדָקָ הּ ,דְדִינִין לָא מִתְעָרִין
ֲ
ַאי צ ֶדק.
ּה מה ֶ
וְאַ בְרָ ָהם אַף עַ ל ּגַ ב ּדְיָדַע ּדְדִינִין מִתְעָרִין מִ ּנָ ֵ
מִ ּנָ ּהּ ,בְ גִין ְּדהּוא רַ ֲח ֵמי.
ְ אָמר
ְך את אַ בְרָ ָהם ּבַ ּכֹלּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ַיְיָ ּברַ ֶ
ּתּו אָמַר רִּבִי אַּבָא ,מָאי דִ ְכּתִיב( ,בראשית כד) ו ֵ
ל מִתְּבָרְך הַאי  כֹ"ה עַ ל יְדָא 
ֵ
ְרָא
ָאָרץּ .וכְתִיב ּכֹה תְ ב ֲָרכּוִּ ,ד ְבּגִינַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ִי כל ּבַׁשָמַיִ ם ּוב ֶ
א כט) ּכ ָ
נָא דְאָתי (ס"א ּכְ ִתיב) ּכְמָ ה דְאַ ּתְ 
ֵ
ָתָא בכֹּלָא ּולְזִמְ
ְרָאל לְתַ ּתָא ,וְיִׁשְ ְּת ַּכח ּבִרְ כ ְ
דְ ַכ ֲהנָאּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבָרְ כּון יִ ׂש ֵ
ּיֹון ׁשֹוכן יְרּוׁשְ לֵ ם.
ֵ
אָמר (תהלים קלד) יְ ב ֶָר ְכָך יְיָ מִ ִּצּיֹון וְ גֹו'( .תהלים קלה) ּבָרּוְך יְיָ מִ ִּצ
ֵ
(דברי הימים

ָא רִּבִי יֹוסיּ ,בְיֹום ֶשנִ ְכנָ ָסה ַכּלָ ה לַ חּוּפָ הּ .בְמַאי אֹוקִימְ נָא בְיֹום
ֵ
וַיְ הִי בְיֹום ַּכֹּלת מ ֶֹׁשה וְ גֹו'( .במדבר ז') ָּתנ
ַת ּדלָא 
ה .אּלָא מְ לַ ֵּמדּ ,דְעַ ל יְדֹוי דְמ ֶֹׁשה נִ ְכנָ ָסה .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,וְ כִי עַד הַׁשְ ּתָא אִתְעַ ָּכב ְ
ַּכֹּלת מ ֶֹׁש ֶ
ָק אין
ל מֹועד וְ גֹו' .אָמַר רִּבִי יִ ְצח ֵ
ֵ
ֹא אל א ֶֹה
עַיְילַת לְדּוכ ָּתּה ,וְ ַהּכְתִיב (שמות מ) וְ לָא יָ כֹול מ ֶֹׁשה לָ ב ֶ
ְ
מּוקְדָ ם ּומְאּוחָר ּבַ ּתֹורָ ה.
ּלַת ׁשל מ ֶֹׁשה וַ ּדָאיּ .דְתָ נֵ ינָ ן אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מָאי דִ ְכּתִיב( ,תהלים סח) עָ לִיתָ 
ֶ
וַיְ הִי ּבְיֹום ַּכֹּלת מ ֶֹׁשהַּ ,כ
יָך מעַ ל רַ גְ לֶ יָך,
אָמַר לֹו קדְׁשָא בְרִיְך הּוא( ,שמות ג) ׁשַ ל נְעָ לֶ ֵ
ֻ
ה ׁש
גֹו' .אּלָא בְׁשָעָ ֶ
ֶ
ִיתָ ׁשבִי וְ
לַ ּמָרֹום ׁשָ ב ֶ
הּוא ,רִּבֹונֹו ׁשל עֹולָ ם ִּתב ְֵעי לִ ְסּתֹור אָדָ ם .וְ הָא כְתִיב
ֶ
י קדְׁשָא בְרִיְך
ַעְזָע ההָר ,אָמַר מִיכ ֵָאל קַ ֵּמ ֻ
ָ
אִזְ ּד
ח ,אּלָא בְמַאן ּדְאִיהּו דְ כַר וְ נּוקְּבָא,
ָר ּונְק ָבה בְרָאָ ם וַיְ ב ֶָרְך אֹותָ ם ,וְ לֵ ית ּבִרְ כָתָא אִׁשְ ְּת ַכ ֶ
(בראשית ה) זָ כ ֵ
ְתיּה.
וְאַ ּתְ אַמָרְת לְאִתְּפָרְׁשָא מְאִ ּת ֵ
נָא ּבָעינָא דְיִתְ נְ ַסב ּבִׁשְ כִינְ ּתָאְּ ,ובגִינֵ יּה יֵ חּות 
ֵ
ָא א
אָמַר לֵ יּה הָא קִ ּיֵ ים מ ֶֹׁשה פִרְיָ ה וְרִ בְיָ ה ,הַׁשְ ּת ֲ
ּומַאי ׁשבִיׁ .שְ כִינְ ּתָא 
ֶ
ִיתָ ׁשבִי.
ֶ
ׁשְ כִינְ ּתָא  לְדַ ּיְירָא עִ ֵּמיּה ,הָדָא  הּוא דִ כְתִיב עָ לִיתָ  לַ ּמָרֹום ׁשָ ב
ְתִיב ,אּלָא  בָאָדָ ם ַהּיָדּועַ  לְמַעְ לָ הּ .ובְיֹומָא 
ֶ
דְאִתְ נְ סִיבַת עִ ָּמְך .לָקַ ְחּתָ מַתָ נֹות ּבָאָדָ םּ .בְאָדָ ם לָא  כ
דְ נַ ְחּתַת ׁשְ כִינְ ּתָאַ ,ההּוא יֹומָא דְאִתְ נַ ְּסבָא ּבְמ ֶֹׁשה נַ ְחּתָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ַּכֹּלת מ ֶֹׁשהַּ ,כּלַת מ ֶֹׁשה
מַ ּמָׁש.
ָא אִתְּפְרַׁש אּלָא בְזִמְ נִין יְדִיעָ ןְּ ,דהָא 
ֶ
ִיהרָא כְתִיב( ,יהושע ה) ׁשַ ל נַעַ לְ ָךְּ ,דל
ִיהֹושעַ ּדְאַ נְּפֹוי כְאַ נ ְֵּפי ס ֲ
ּוב ֻ
עַ אל [עַ ל] ּפָ נָיו
הֹוׁש ֶ
ָא כל ַּכְך ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּהִּ ,ד ְכּתִיב (יהושע ה) וַ ּיִּפֹל יְ ֻ
לָא אִתְ נְ סִיבַת עִ ֵּמיּה ׁשְ כִינְ ּת ָ
ְמָאריּה
חּולָקיּה ּדְמ ֶֹׁשהּ ,ד ֵ
ֵ
ָא כּלַת מ ֶֹׁשה וַ ּדָאי .מַתָ נֹות ּבָאָדָ ם ,מַ ְּתנַת ּכְתִיב ,זַ ּכָאָ ה
ה .א ָבל ָהכ ַ
אַרְ ָצ ֲ
ִיקָריּה ,עַ ל ָּכל ׁשְאַר ּבְ נֵ י עָ לְמָא.
ּבָעי ב ֵ
ֵ
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ב"ע ח"מק ףד
ופ

ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

לְעיּלָאּ ,דְאִתְ ַחּנְ כּו
ִיא אחָד לַ ּיֹום( .במדבר ז') מַ הּו לַ ּיֹום .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,יֹומִין ִּד ֵ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה נָ ׂש ֶ
ֶ
ֹאמ
וַ ּי ֶ
ָר ּתחּומִיןּ ,דְמִתְּפָרְׁשָא ,וְ ָכל חַד אִתְ ָּת ַּקן וְאִתְ ַחּנָ ְך ּבְ בִרְ כָתָא 
(דף קמ"ח ע"ב) לְאִתְּבָרְ כָאּ ,בְאִיּנּון ּת ְֵריס ְ
לְעיּלָאֲ ,וַאפִיּלּו ּתַתָאָ ה ֲוַאפִיּלּו
עַ ל יְדֹוי דְאִ ּלֵ ין ִּדלְ ַּתּתָאּ .תָאנָאֻּ ,כּלְ הּו מִתְּבָרְ ָכן ּבְ גִין מַדְּבְ חָא דִ ֵ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹות מִתְּבָרְ ָכן.
עֹוב ְֵד ָ
ְמָא לְמיקָ ם קַ ֵּמי 
ֵ
ּדְתַ נְיָא ,אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אִ לְמָ לֵ א לָא אַקְרִיבּו אִ ּלֵ ין ּת ְֵריסָר נְ ׂשִיאִין ,לָא יְ כִיל עָ ל
י יִׁשְמָעאלִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית כה) ׁשְ נֵ ים עָ ׂשָר  נְ ׂשִיאִים לְאּומֹותָ ם .מִ ּדְאַקְרִיבּו אִ ּלֵ ין
ֵ
ִיא
ּת ְֵריסָר  נְ ׂש ֵ
ִיא אחָד לַ ּיֹום.
ְרָאל ,נָ סִיבּו ׁשּולְ ָטנּותָא דְ ֻכּלְ הּוּ ,בְ גִין ָּכְך נָ ׂש ֶ
ּדְיִ ׂש ֵ
הֹון .אילִ ם ׁשִ ּׁשִים ,עַ ּתּודִים ׁשִ ּׁשִים,
ֵ
לְעיּלָא אַקְרִיבּוּ ,בְ גִין ּדְיִתְּבָרְ כּון ֻּכּלְ
וְ ָכל מַ ה דְאַקְרִיבּוְּ ,כגַ וְ ונָא דִ ֵ
ַת עׂשָרָ ה זָ ָהב וְ גֹו' ,וְ הָא 
ּכְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,שיר השירים ג) ׁשִ ּׁשִים ּגִּבֹורִים ָסבִיב לָ ּהְּ ,ד ִב ְסטַר ּגְ בּורָ הּ .כַף אַ ח ֲ
ַיִית צלֹותְ הֹון,
ְ
הּוא מרִיק עָ לַיְיהּו ּבִרְ כָאן ,וְ צ
ֵ
חּולָקיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ֵ
אִתְמַר ,זַ ּכָאָ ה
ת ּת ִפּלָתָ ם וְ גֹו'.
ה א ְ
ה אל ְּת ִפּלַת הָעַרְעָר וְ ֹלא בָזָ ֶ
וְעָ לַיְיהּו כְתִיב( ,תהלים קב) ּפָ נָ ֶ
וְאָמן.
ם אָמן ֵ
ֵ
וְאָמן .יִמְ לֹוְך ה' לְעֹולָ
ם אָמן ֵ
ֵ
ּבָרּוְך יְיָ לְעֹולָ

ּפָרָׁשַת ּבְ ה ֲַעלֹותְ ָך
ת הּנֵ רֹות וְ גֹו'( ,במדבר ח) רִּבִי 
ָך א ַ
ָ אלָיו ְבה ֲַעלֹותְ ֶ
ר אל אַ ֲהרֹן וְאָמַרְ ּת ֵ
ַּב ֶ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה לֵ אמֹרּ .ד ֵ
ֶ
ַיְדַּב
ו ֵ
ְרָאל ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
חּולָקיהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ֵ
א מחּוּפָתֹו וְ גֹו' .זַ ּכָאָ ה
ן יֹוצ ֵ
ֵ
הּוא כחָתָ
ְ
יְ הּודָ ה פָתַ ח( ,תהלים יט) וְ
י בהֹון ,וְיָ ַהב לְ הֹון אֹורַיְיתָא דִקְׁשֹוט ,אִילָ נָא דְ ַחּיֵ יְּ ,ד ֵביּה אָ חִיד ּבַר נָׁש (ס"א יָ ִרית) ַחּיִין
הּוא אִתְרְע ְ
ֵ
לְמָא דְאָתיְּ .ד ָכל מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָא  וְאָ חִיד ּבָ ּה ,אִית לֵ יּה ַחּיִין (ס"א
ֵ
לְ הַאי עָ לְמָא ,וְ ַחּיִין לְעָ
ּלּו מִתְּפְרַׁש מ ַחּיִיןּ ,בְ גִין
ֵ
ְאִתְּפְרַׁש מאֹורַיְיתָאּ ,כְאִ
ֵ
ָא ִחיד ַּב ַחּיִ ין) .וְ ָכל מָאן ּדְׁשָ בִיק מִ ּלֵ י דְאֹורַיְיתָא ,ו
ְאּות ּתהִי 
ְ
ִי חּיִים ֵהם וְ גֹו'ּ .וכְתִיב (משלי ג) רִ פ
ּלֹוי חּיִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ד) ּכ ַ
ַ
ִיא חּיִין ,וְ ָכל מִ
ְּדה ַ
ְׁשָרָך וְ גֹו'.
ל ֶ
יּה ׁשָארי 
ֵ
ִיד מ ֵעיּלָא  לְתַ ּתָא .וְ הַאי ׁשִמְׁשָא דְ נָ הִיר  לְ כֹּלָא ,נְ הֹורָא דִילֵ
ּתָא  חָזֵ י ,אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י ,אָ ח ֵ
ן ּביּה ,חַד לַ ָּצפֹון ,וְ חַד לַ ּדָרֹום .חַד 
ְרִין אחִידָ ֵ
ח מיׁשָר ,ב' ִסט ֲ
ֵמ ֵריׁשָא ,וְאִתְ ָפ ַּׁשט ּבְ גּופָא דְאִילָ נָא בְאֹרַ ֵ
נֹופא) ּדְאִילָ נָא,
 ,מ ַההּוא גּופָא (ס"א ָ
 ּבְׁשַעתָא דְׁשִמְׁשָא נָ הִיר ּכְמָ ה דְאִ ּתְמַר ֵ
ֲ
יְמִינָא ,וְ חַד ׂשְמָאלָא( .וְ ִאיּנּון)
הֹוריּה.
ּתּוקְּפיּה נָ הִיר ׂשְמָאלָא ,וְאִתְ ְּכלִיל ּבִ נְ ֵ
ֵ
ִיר ּבְתּוקְּפיּהּ .ומִ
ֵ
אַתְקִיף לִדְרֹועָא דִימִינָא ,וְאַ נְ ה
ה ׁשעִ ּטְרָ ה ּלֹו אִ ּמֹו ּבְיֹום
ֶ
 עטָרָ
א מ ֻחּפָתֹו ,מָאן אִיהּו ֻחּפָתֹוּ .דָא אִיהּו (שיר השירים ג) ֲ
ן יֹוצ ֵ
ֵ
הּוא ּכחָתָ
ְ
וְ
ּבַתְריּה ,מִקְ ֵצה
ר ּבַקְרָא דַא ֵ
ֲ
ְ אָמ
ָא אִיהּו ריׁשָא דְ ָכל נְ הֹורָא  כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
א מ ֻחּפָתֹוּ ,ד
ּתֹו .יֹוצ ֵ
ֵ
ֲח ֻתּנָ
ִיק ּכחָתָ ן מַ ּמָׁשּ ,כַד נָ פִיק 
ְאִקְרי מִקְ ֵצה ַהּׁשָמַיִ םּ .וכ ְֵדין ,נָ פ ְ
ּותָא ּדכֹּלָאּ ,ד ֵ
ְ
ָא ׁשיר
ַהּׁשָמַיִ ם מֹוצָאֹוּ ,ד ֵ
ּומְקַּבל לָ ּה.
ֵ
ּלָתיּה ,רְ חִימָתָא דְ נַ פְׁשֹויּ ,ופָרִיׂש ּדְרֹועֹוי,
לְאַעְרְעָא לְ ַכ ֵ
ְמַערָ ב אִתְקְרִיב,
י מַערָ בֵּ ,כיוָ ן ּד ֲ
א מ ֻחּפָתֹו ,אַזְ לָא ׁשִמְׁשָא וְאִתְ ָפ ַּׁשט לְ ג ֵַּב ֲ
ן יֹוצ ֵ
הּוא כחָתָ ֵ
ְ
ְּכהַאי ּגַ וְ ונָא וְ
ְמַר ּד ְכּתִיב,
יּה ּבְאַתְריּהּ ,כְמָ ה דְאִ ּת ִ
ֵ
לְמַערָ ב ,וְזָ וִיג לֵ
ְעַר לְק ְבלֵ יּה ּבְקַדְמִיתָא ,וְקָרִיב ֲ
ֳ
ָר צפֹון אִ ּת
ְסט ָ
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ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

ב"ע ח"מק ףד

זפ

ַּבְקנִיּ .כ ְֵדין
ָתַר סטָר ּדָרֹום ּדְאִיהּו יְמִינָאִּ ,ד ְכּתִיב וִימִינֹו ְּתח ֵ
(שיר השירים ב) ׂשְמֹאלֹו ַּתחַת לְרֹאׁשִיּ .ולְ ב ְ
ת הּנֵ רֹות ,אִ ּלֵ ין ּבֹוצִינִין
ָך א ַ
רָא וְאֹוקְמּוהּ .תָא חָזֵ יּ ,בְ ה ֲַעלֹותְ ֶ
ָ
ִיה
יָ ׂשִיׂש ְּכגִּבֹור לָרּוץ אֹרַ ח ,לְאַ נְ הָרָא ס ֲ
עִ ּלָאִיןְּ ,ד ֻכּלְ הּו נְ הִירִין ַּכ ֲחדָא מִ ן ׁשִמְׁשָא( .חסר כאן).
 ,א ָבל
ַאי קְרָא אּוקְמּוה ֲ
ָ
ם יֹודְעי תְרּועָ ה יְיָ ּבְאֹור ּפָ נֶ יָך יְ ַהּלֵ כּון .ה
ֵ
 אַׁשְרי הָעָ
רִּבִי אַּבָא פָתַ ח( ,תהלים פט) ֵ
ְרָאל ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא יָ ַהב לֹון אֹורַיְיתָא קַ ּדִיׁשָא,
ּתָא חָזֵ י ,זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
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