




		
א"ע ט"מק ףד
חפ

ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

י בהּו לְעָ לְמָא 
ּקּודי דְאֹורַיְיתָא ,לְמִזְ ֵּכ ְ
ּולְמיטַר ּפִ ֵ
ַּבְקָא ביּהֵ ,
ֵ
(דף קמ"ט ע"א) וְאֹולִיף לֹון אָרְ חֹוי ,לְאִתְ ּד
ין אַּפִיק לֹון מרְׁשּותָא אַ ֲחרָא ,וְ ָסלִיק לֹון
ֵ
ְׁשַעתָא דְ נָ פְקּו מִ ִּמצְרָיִ םְּ ,דהָא ּכ ְֵד
דְאָתי .וְקָרִיב לְ הּו ב ֲ
ֵ
ְרָאלּ ,בְ נֵ י חֹורִין מִ ּכֹּלָאְּ .דלָא יָתְ בּו תְ חֹות רְׁשּותָא אַ ֲחרָא,
דָא ּבִׁשְמיּהּ ,וכ ְֵדין אִקְרּון ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֵ
לְאִתְאַ ֲח
ִׁשְמיּהְּ ,ד ָסלִיק עַ ל ּכֹּלָאּ ,דְׁשַ ּלִיט עַ ל עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין.
וְ ָסלִיק לֹון לְאַ ֲחדָא ב ֵ
ַטל (ס"א

ְרָאלְּ ,כגַ וְ ונָא ִ(ּד ְקד ָּוּׁשה) עִ ּלָאָ ה (וְ ַעל ָּדא) .קָ
ִי בכֹורִי יִ ׂש ֵ
ּומִ ּגֹו רְ חִימּותָא דִ לְ הֹון ,קָרָא לֹון (שמות ד) ּבְ נ ְ
לְעיּלָא  וְתַ ּתָא ,וְׁשָרָא קְ טִירִין ֲוְאּסִירִין ּדְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןּ ,בְ גִין לְאַּפָקָא לֹון ,וְעָ בִיד 
כֹור ּד ֵ
ִ
וְ ָק ַטל) ָּכל ּבְ
ָרָף ,אּלָא אִיהּו .וְעֹוד,
ֶ
ָעָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,לָא מַ לְאָ ְך ,וְ לָא ׂש
לֹון ּבְ נֵ י חֹורִין מִ ּכֹּלָא .וְעַ ל ּדָא לָא ב ֻ
י אסִירִין ,וְ לָאו אִיּנּון ּבִרְׁשּותָא ּדִׁשְ לִיחָא אַ ֲחרָא 
ְמִׁשְר ֲ
ְּדהָא אִיהּו יָדַע  לְאַ ְב ֲחנָא ּולְמִ נְ ּדַע  ּכֹּלָאּ ,ול ֵ
ִידיּה.
ֶאּלָא ב ֵ
ּ ,בְׁשַעתָא 
ֲ
כֹורי כְמָ ה דְאִ ּתְמַר
לָא ּכל אִיּנּון ּבְ ֵ
ָעָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְקָ ְט ָ
ּתָא חָזֵ יּ ,בְ ַההּוא לֵ ילְיָא דְ ב ֻ
לָאו עִיּדן הּוא דְ הָא ׁשִירָתָא אַ ֲחרָא ,מְזַ ּמְרִין
ָ
דְרָמַׁש לֵ ילְיָא ,אָתּו מְזַ ּמְרִין לְזַ ּמְרָא קַ ֵּמיּה ,אָמַר לֹון,
ּבָ נַי בְאַרְעָא.
ְרָאל עַ ְבּדִין
ין עבַד נּוקְמִין ,וְיִ ׂש ֵ
ַ צפֹון ,וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא כ ְֵד ֲ
ּבְׁשַעתָא ּדְאִתְּפְ לִיג לֵ ילְיָא ,אִ ּתְעַר רּוח ָ
ֲ
ין עבַד לֹון ּבְ נֵ י חֹורִין מִ ּכֹּלָאּ ,ומַ לְאָ כִין
ׁשִירָתָא בְקֹול רָ ם( ,ס"א וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְמזַ ְּמ ִרין וְ ָא ְמ ִרין ַהּלֵ ילָ א ְבקֹול ָרם) ּוכ ְֵד ֲ
ְרָאלּ .בָתַר ּדְאִתְ ּגְזָרּו ,רְׁשִימּו לְ ָב ֵּתיהֹון,
ּלָאי ,וְ ָכל מַׁשִרְיָין ֻּכּלְ הּוֲ ,הוֹו צַיְיתִין לְ הֹון לְקַ לֵ יהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
עִ ֵ
י הּמְזּוזֹות.
ָמָא ּד ִפ ְסחָאּ ,בִתְ לַת רְׁשִימִין( .שמות יב) עַ ל ַהּמַׁשְקֹוף וְעַ ל ׁשְ ֵּת ַ
ֵמ ַההּוא דָמָאּ ,ומִ ּד ְ
י ההּוא דָמָא 
ָמ ַ
מָאי טַעְמָא .הָא אּוקְמּוהָ ּבְ גִין ּדְאִיהּו רְׁשִימָא קַ ּדִיׁשָאּ ,ומְ חַּבְ לָא כַד אִיהּו נָ פִיק ,וְ ח ֵ
ַּפתַ ח וְ גֹו'.
ּופ ַסח יְיָ עַ ל ה ֶ
ְרָאל ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ָ
דְ ֲהוָ ה רָׁשִים עַ ל ַההּוא פִתְ חָא ,חָיִיס עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
הּוא אָתי  וְקָ טִיל ּבְאַרְעָא דְמִ צְרַיִ ם ,וְ ֹלא ׁשְ לִיחַ אַ ֲחרָא,
ֵ
לָא ,אִי קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
ָהכָא אִית  לְאִ ְס ַּת ְּכ
רְׁשִימָא דָא דְעַ ל ּפִתְ חָא לָ ָּמה ,וְ הָא  כֹּלָא ּגַ לֵ י קַ ֵּמיּה .וְתּו ,מַ הּו וְ ֹלא יִ ֵּתן ַהּמַׁשְ חִית ,וְ ֹלא יַׁשְ חִית 
מִיב ְֵעי לֵ יּה.
י דִינָא הכָא 
ָ
הּוא ב
ֵ
הּוא ּובית ּדִינֹו .וְ ַה
ֵ
ַיְיָ ה ָּכה ָכל ּבְ כֹור .וַיְיָ :
ָאי הכִי הּואִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות יב) ו ִ
ֶאּלָא וַ ּד ָ
ָא כגַ וְ ונָא דָא עַ ל ּג ֵַּבי 
אִׁשְ ְּת ַכח( .ס"א ִמּכָ אן ְּד ְּבכֹּלָ א) ְּובכֹּלָא ב ֵָעי לְאַ ֲחזָאָ ה עֹובָדָאּ ,בְ גִין לְאִׁשְ ּתְזָ בָאְּ .דה ְ
מַדְּבְ חָאּ ,בְ גִין ְּדלָא אִׁשְ ְּת ַכח מְ חַּבְ לָא.
ּומָאריהֹון
ֵ
הַאי ּבְעֹובָדָאּ ,ובְזִמְ נָא דְ לָא אִ ְצטְרִיְך הַאיְּ ,כגֹון רֹאׁש  ַה ָּׁשנָ הּ ,דְאִיהּו יֹומָא דְדִינָא,
ָעינָ ן לְאַ ֲחזָאָ ה עֹובָדָא (ס"א
לּ ,בָעינָ ן מִ ּלִיןְ ,צלֹותִין ּובָעּותִיןּ ,וב ֵ
ְרָא ֵ
ְּדלִיׁשָ נָא ּבִיׁשָא קַיְימִין עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ׁשֹופר) לְאַ ּתְעָרָא ׁשֹופְרָא אַ ֲחרָא.
ְבר ָּוחא וְ נַ ְפ ָׁשא) ּכְמָ ה ּדְאֹוקִימְ נָא .וְ הָא אִתְמַרּ ,ובְמָ הּ .בַ ּׁשֹופָר( .לְ ַא ֲחזָ ָאה ָ
ְדִינָא כ ֲחדָאּ ,כֹּלָא  כַדְקָא יָאּותּ .כְמָ ה דְ ַההּוא ׁשֹופָר עִ ּלָאָ ה,
ַ
ֲוַאנָ ן מְ פִיקִין ּבְ ַההּוא קָ לָא ,רַ ֲח ֵמי  ו
ַּבְרָא מָאריהֹון ּדְדִינָאְּ ,דלָא יִׁשְ לְ טּון
ֵ
ְאַתְערָא רַ ֲח ֵמי קָאַזְ לֵ ינָ ןּ ,ולְ ּת
לָא כ ֲחדָאּ .ול ֲ
ַ
אַּפִיק קָ לָא דְאִיהּו ְכלָ
ְדין (משלי
ָא ּומהַאי גִיסָאּ .כ ֵ
רִין מהַאי גִיס ֵ
ּבְ הַאי יֹומָא .וְ כַד רַ ֲח ֵמי מִתְעָרִיןֻּ ,כּלְ הּו בּוצִינִין עִ ּלָאִין נַ ֲה ֵ
י מלֶ ְך ַחּיִים.
טז) ּבְאֹור ּפְ נֵ ֶ
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ב"ע ט"מק ףד

טפ

טֹורת ּבּוסְמִין,
יּ ,בְׁשַעתָא דְ ַכ ֲהנָא ַ(ר ָּבא) אִתְ ְּכוָ ון לְאַדְ לְקָא  בּוצִינִין לְתַ ּתָא ,וַ ֲהוָ ה קָרִיב קְ ֶ
ֲ
ּתָא  חָזֵ
ֹּלָא כ ֲחדָא ,וְ חִדּו וְ ֶחדְ וָ ותָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ ֻכּלְ הּו
הּוא ׁשַעתָא ּכ ְֵדין ּבּוצִינִין עִ ּלָאִין נַ ֲהרִין ,וְאִתְקְ טַר ּכ ַ
ֲ
ּבְ ַה
ת הּנֵ רֹות.
ָך א ַ
ָא בה ֲַעלֹותְ ֶ
טֹורת יְ ַׂש ַּמח לֵ ב ,וְעַ ל ּד ְ
 ׁש ֶמן ּוקְ ֶ
עָ לְמִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי כז) ֶ
י קַרְדֹו ,עַד ּד ַהוֹו אָזְ לֵ י ,זָקַף 
ַ
טּור
ְרִּבִי יֹוסי וְרִּבִי יִ ְצחָקֲ ,הוֹו אָזְ לֵ י בְאֹורְ חָאּ ,פָ גְעּו בְאִיּנּון ֵ
ֵ
רִּבִי אלְעָזָר ו
ֶ
ִילּו .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר  לְאִיּנּון
ֶ
שֹוכן ,וְדַ ֲחלָ ן ּבִדְ ח
י רָמָאי ,וַ ֲהוּו ֲח ָ
ֵ
טּור
ָמי אִיּנּון ֵ
ינֹוי רִּבִי אלְעָזָר ,וְ ח ֵ
ֶ
ֵע
ְאֹורַיְיתָא בינָ נָאּ ,דִינָא 
ֵ
ַאנָ ן ְּתלָתָאּ ,ומִ ּלֵ י ּד
נָא ,א ָבל ֵּכיוָ ן ּד ֲ
ֲ
לָא הוָ ה דָ חִילְ
ָ
ּלּו אַּבָא הכָא,
ָ
ַחבְרַ ּיָיא ,אִ
ָהכָא לָא אִׁשְ ְּת ַכח.
י ארָרָ ט וְ גֹו'ּ ,כְמָ ה ֲחבִיבִין
ׁש ה ְּׁשבִיעִי וְ גֹו' ,עַ ל ֲה ֵר ֲ
ח רִּבִי אלְעָזָר וְאָמַרּ ,כְתִיב וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָיבה ַבח ֶֹד ַ
ֶ
ּפָתַ
ה אִקְרי .וְתָ נֵ ינָ ן ּבִתְ לֵ יסָר 
ֵ
מִ לֵ י דְאֹורַיְיתָאִּ ,ד ְב ָכל מִ לָ ה ּומִ ּלָ ה ,אִית רָזִין עִ לָאִין ,וְאֹורַיְיתָא כֹּלָא ,עִ ּלָאָ
ָא ,אּלָא 
ָר ׁשהָיָ ה ִב ְכלָ ל ,וְיָ צָא מִ ן ַה ְּכלָ ל ,לְ לַ ֵּמדֹ ,לא לְ לַ ֵּמד עַ ל עַ צְמֹו יָ צ ֶ
מְ כִילָ ן ּדְאֹורַיְיתָאָ ,כל ָּדב ֶ
לְ לַ ֵּמד עַ ל ַה ְּכלָ ל ֻּכּלֹו יָ צָא.
ְּדהָא אֹורַיְיתָא דְאִיהִי (דף קמ"ט ע"ב) ְּכלָ לָא עִ ּלָאָ ה ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדנָ פִיק מִ ּנָ ּה ,חַד סִּפּור ּבְעָ לְמָא .וַ ּדָאי 
 ,אּלָא לְאַ ֲחזָאָ ה מִ ּלִין עִ ּלָאִין ,וְרָזִין עִ ּלָאִין .וְ ֹלא לְ לַ ֵּמד עַ ל עַ צְמֹו
לָא אָתי לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ַההּוא סִּפּור ֶ
ֵ
ָא ,אּלָא לְ לַ ֵּמד עַ ל ַה ְּכלָ ל ֻּכּלֹו יָ צָאּ .בְ גִין ְּד ַההּוא סִּפּור ּדְאֹורַיְיתָא ,אֹו ַההּוא עֹובָדָא ,אַף עַ ל ּגַ ב
יָ צ ֶ
 ,אּלָא  לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ַההּוא 
ּגַרְמיּה נָ פַק ּבִ לְ בַד ֶ
ְּדהּוא נָ פְקָא מִ ְכלָ לָא דְאֹורַיְיתָא ,לָאו לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ֵ
ְּכלָ לָא עִ ּלָאָ ה דְאֹורַיְיתָא כֹּלָא נָ פַק.
י ארָרָ ט.
ׁש ה ְּׁשבִיעִי ּבְׁשִ בְעָ ה עָ ׂשָר יֹום לַ ח ֶֹדׁש עַ ל ה ֵָר ֲ
ְּכגֹון הַאי דִ ְכּתִיב( ,בראשית ח) וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָיבה ַבח ֶֹד ַ
י בהַאי ,אֹו
ן ,אִי ׁשָר ְ
ֵ
י בסִּפּור ּדְעָ לְמָא .מָאי אִ כְּפַת לָ
וְאָת ְ
וַ ּדָאי הַאי קְרָא מִ ְּכלָ לָא דְאֹורַיְיתָא נָ פַקֵ ,
ְרָאלּ ,דְאִתְיְ הִיב לְ הּו
י .אּלָא לְ לַ ֵּמד עַ ל ַה ְּכלָ ל ֻּכּלֹו יָ צָא .וְזַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ִיׁשְר ֶ
ּבְ הַאיְּ ,דהָא ב ֲַאתָר חַד ל ֵ
אֹורַיְיתָא עִ ּלָאָ ה אֹורַיְיתָא דִקְׁשֹוטּ .ומַאן ּדְאָמַרְּ ,ד ַההּוא  סִּפּורָא דְאֹורַיְיתָא ,לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ַההּוא 
ה ,אֹורַיְיתָא דִקְׁשֹוט ,אּלָא 
ֶ
ְאִי הכִי ,לָאו אִיהִי אֹורַיְיתָא עִ ּלָאָ
ּוחיּהּ .ד ָ
ַד קָא ֵתיּ ,תִיּפַ ח ר ֵ
סִּפּור ּבִ לְ ב ֲ
וַ ּדָאי אֹורַיְיתָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,אִיהִי אֹורַיְיתָא דִקְׁשֹוט.
ל ׁש ֵּכן לְמִ ְכ ַּתב לֵ יּה,
ָעי מִ ּלָ ה דְ ֶהדְיֹוטָאָּ ,כ ֶ
י ,מלֶ ְך ּבָ ׂשָר וָדָ ם ,לָאו יְקָרָא דִילֵ יּה הּוא ,לְאִׁשְ ּת ֵ
ּתָא חָזֵ ֶ
ּולְמעְּבַד 
לָא הוֹו לֵ יּה מִ ּלִין קַ ּדִיׁשִין ,לְמִ ְכ ַּתב ֶ
ֲ
ה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא,
ְאִי סלִיק ּבְדַעְ ָּתְךּ ,דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ֻ
ו ָ
ְע ָׂשו .מִ ּלִין ְּד ָהגָר .מִ ּלִין ְּדלָ ָבן
ִיׁש ּכל מִ ּלִין ְּד ֶהדְיֹוטִיןְּ ,כגֹון מִ ּלִין ּד ֵ
ַיְיהּו אֹורַיְיתָא ,אּלָא דְאִיהּו ָכנ ָ
ֶ
מִ ּנ
ּבְיַעקֹב .מִ ּלִין ּדְאָתֹון .מִ ּלִין ְּד ִבלְעָ ם .מִ ּלִין ְּד ָבלָק .מִ ּלִין ּדְזִמְרִי .וְ ָכנִיׁש לְ הּו ,וְ ָכל ׁשְאַר סִּפּורִין ִּד ְכּתִיבִין,
ֲ
וְעָ בִיד מִ ּנַיְיהּו אֹורַיְיתָא.
ּקּודי 
ה ,עדּות יְיָ  נֶ ֱאמָ נָ הּ ,פִ ֵ
ֵ
ּתֹורַת א ֶמת( ,תהלים יט) ּתֹורַת יְיָ  ּתְמִימָ
ֱ
מַאי אִקְרי (מלאכי ב)
ֵ
ִי ,א
אִי  ָהכ ֲ
י יְיָ א ֶמתּ ,וכְתִיב ַהּנֶ ֱחמָדִים מִ ּזָ ָהב ּומִּפָז רָ ב.
ֱ
ה ,יִרְאַת יְיָ טהֹורָ ה ,מִׁשְּפְ ֵט
ְ
יְיָ יְׁשָרִים ,מִ ְצוַת יְיָ ּבָרָ
י דְאֹורַיְיתָא .אּלָא וַ ּדָאי אֹורַיְיתָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,אִיהּו אֹורַיְיתָא ּדִקְׁשֹוטּ ,תֹורַת יְיָ 
ֶ
אִ ּלֵ ין אִיּנּון מִ ּלֵ
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ּתְמִימָ ה .וְ ָכל מִ ּלָ ה ּומִ ּלָ ה ,אַתְיָיא  לְאַ ֲחזָאָ ה מִ ּלִין ַ(א ֲח ַרּנִ ין) עִ ּלָאִיןְּ ,ד ַההּוא מִ ּלָ ה דְ ַההּוא  סִּפּור ,לָאו
לָא קָא ֵתיּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָא.
ֲ
הּוא כלָ
ְ
ַד קָא אָתְיא ,אּלָא לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ַה
ֶ
ּגַרְמיּה ּבִ לְ ב
לְאַ ֲחזָאָ ה עַ ל ֵ
 ּבְׁשַעתָא 
ֲ
ל ׁש ֵּכן אַ ֲחרָ נִין( ,ס"א ַהאי ְק ָרא כַ ְך ִאיהּו וְ ָהא ִא ְת ַמר)
ַאי קְרָא כְךָּ ,כ ֶ
ַ
ּתָא  חָזֵ י וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָיבה וְ גֹו' .ה
ְיָיא דְדִינָא לְמידָ ן עָ לְמָא 
ֵ
דְדִינָא ּתלֵ י עַ ל עָ לְמָא ,וְדִינִין ׁשַרְיָין ,וְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא יָתִיב עַ ל ּכּורְ ס
ָ
ְב ַההּוא כּורְ סְיָיאּ ,כַמָ ה רְׁשִימִין אִתְרְׁשִימּו ֵביּהּ ,כַמָ ה פִיתְקִין ּגְ נִיזִין ּבְ גַ וֵ יּהּ ,בְ גֹו אַ חְמְתָא דְמַ לְ ּכָא,
נְׁשי מִ ּלָ ה מִ ן מַ לְ ּכָא ,וְ הַאי כּורְ סְיָיא לָא אַתְקָ ן,
ֻּכּלְ הּו ְספָרִים ִּד ְפּתִיחּו ַּת ָּמן אִתְ ּגְ נִיזּוְּ ,ובגִין ַּכְך לָא אִתְ ֵ
ְדּון ּביּהֻּ ,כּלְ הּו
ׁש ה ְּׁשבִיעִיּ ,דְאִיהּו יֹומָא ּדְדִינָא ,יֹומָא דְ ָכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא אִתְּפַ ּק ֵ
ּלָא בח ֶֹד ַ
ָא ׁשַרְיָא .א ַ
ֶ
וְ ל
ׁש ה ְּׁשבִיעִי וַ ּדָאיּ ,דְאִיהּו
ׁש ה ְּׁשבִיעִיּ ,בַ ח ֶֹד ַ
הּוא כרְ סְיָיא .וְעַ ל ּדָא ,וַ ָּתנַ ח ַה ֵּת ָבה ַבח ֶֹד ַ
ֻ
י ה
עַ בְרִין קַ ֵּמ ַ
דִינָא דְעָ לְמָא.
לִיחִין (ס"א

ִיבבָא  וִילָ לָא ,וְ ֻכּלְ הּו ׁשְ
ִין ,מָאריהֹון ּד ָ
ֵ
 מָאריהֹון ּדְדִינ
כּור ְסיָ יא) ֵ
(ס ְמכֵ י ְ
י ארָרָ ט ,אִ ּלֵ ין ַ
עַ ל ה ֵָר ֲ
ְערּו ְבהַאי יֹומָא ,וְ ֻכּלְ הּו
ה מָארי ּתְרִיסִין אִ ּת ֲ
ֵ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא וְ ַכ ָּמ
ְדכֻ ּלְ הּו ְׁשכִ יכִ ין) ּבְ ַההּוא יֹומָא קַ ֵּמ ֻ
הּוא ּכרְ סְיָיאּ ,בְדִינָא דְעָ לְמָא.
ֻ
חֹות ה
ַ
קַיְימי תְ
ֵ
לֹותָא ב ַההּוא יֹומָאּ ,ובָעָאן ּומִתְ ַחּנְ נָ ן קַ ֵּמיּה ,וְתַקְעִין ּבַ ּׁשֹופָר ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא 
ְ
ְרָאל מְ ַצלָאן ְצ
וְיִ ׂש ֵ
ם יֹודְעי 
ֵ
 אַׁשְרי  הָעָ
ְאָמְרי( ,תהלים פט) ֵ
ָאיּ ,פָתְ ֵחי  ו ֵ
ּלָאי  וְתַ ּת ֵ
ַּפְך ּדִינָא לְרַ ֲח ֵמי .וְ ָכל עִ ֵ
חָיִיס עָ לַיְיהּוּ ,ומְ ה ֵ
ון ּביּה ּבִתְרּועָ ה,
ִיכּוֵ ֵ
ינָא ב ַההּוא יֹומָאְּ ,ד ַההּוא דְתָקַעּ ,דְיָדַע עִ ּקָרָא דְמִ ּלָ ה ,ו ַ
ְ
ָא ּבָע
תְרּועָ ה .וְעַ ל ּד ֵ
ּתֹוקְעי ּתְרּועָ ה ,וְ הָא 
ֵ
ם יֹודְעי תְרּועָ ה ,וְ לָא כְתִיב
ֵ
ְתִיב ,אַׁשְרי הָעָ
ֵ
וְיַעְּבִיד מִ ּלָ ה ְב ָחכְמְתָא ,וְעַ ל ּדָא ּכ
אִתְמַר.
ָא .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר,
ֶ
ַד אתָר ,וְאַׁשְ ָּכחּו חַד מְעַרְ ּת
אָזְ לּו ָּכל ַההּוא יֹומָאּ ,כַד רָמַׁש לֵ ילְיָאְ ,סלִיקּו לְ ח ֲ
ן .עָאל רִּבִי יֹוסי ,וְ חָמָא מְעַרְ ּתָא אַ ֲחרָא 
ֵ
ח אתָר ּדְאִיהּו יַ ּתִיר מְ ּתַתְ ָּק
לִיעּול חַד ּגֹו מְעַרְ ּתָא ,אִי אִׁשְ ְּת ַכ ֲ
י ה ְּמנֹורָ ה
ֹות אל מּול ּפְ נֵ ַ
ת הּנֵ ר ֶ
ָך א ַ
ָא ּביּהׁ ,שָמַע חַד קָ לָא דְ ֲהוָ ה אָמַרּ ,בְ ה ֲַעלֹותְ ֶ
ְבגַ ּוֵ יּה ,נְ הֹורָא דִׁשְרָ ג ֵ
ְרָאל נְ הֹורָא ,וְאִמָא עִ ּלָאָ ה (דף ק"נ ע"א) מִתְעַ ּטְרָא ,וְ ֻכּלְ הּו
לָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְעַת הּנֵ רֹותָ .הכָא נָ ְט ְ
ַ
יָאִירּו ׁשִ ב
טּופסִירִין ּדְקִיקִין ּפָרְ חִיןׁ ,שּוׁשְ בִינִין (ס"א ָׁש ְב ֵׁש ִבין) ֻּכּלְ הּו קִ טְרִין לְ ג ֵַּבי 
ּבּוצִינִין מִינָ ּה נַ ֲהרִיןּ .בָ ּה ּת ְֵרין ְ
עִ ּלָאָ הּ ,ומִ ַּת ָּמן לְתַ ּתָא.
יּה רִּבִי אלְעָזָר ,נֵ יעּול ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ֶ
י רִּבִי אלְעָזָר ,אָמַר לֵ
ֶ
ׁשָמַע רִּבִי יֹוסי וְ ַח ֵּדי ,אָתָא לְ ג ֵַּב
ֵ
ָמּו תְרין ּבְ נֵ י נָׁשָאַּ ,ד ַהוֹו לָעָאן
ֵ
אַקְ ּדִים לָ ן הַאי יֹומָא ,לְאִתְרַ ֲחׁשָא לָ ן ּבְ נִ ּסִין .עָאלּוֵּ ,כיוָ ן ּדְעָאלּו ,ח
ָך אֹלהִים ְּובנֵ י אָדָ ם ּבְ ֵצל ְּכנָ ֶפיָך יֶ ֱחסָיּון .קָמּו
ה יָקָר ח ְס ֶּד ֱ
ַ
ּבְאֹורַיְיתָא .אָמַר רִּבִי אלְעָזָר( ,תהלים לו) מַ
ֶ
ָך אֹלהִיםּ ,דְאַׁשְ ַּכ ְחנָא לְ כּוֶ .ח ֶסד 
ה יָקָר ח ְס ְּד ֱ
ַ
ִי אלְעָזָר ,מָ
י כּלְ הּו ,וְ ַחּדּו ֻכּלְ הּו ,אָמַר רִ ב ֶ
אִ ּלֵ ין ,וְיַתְ ֵב ֻ
ן קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ב ֲַאתָר ּדָא ,הַׁשְ ּתָא אַדְ לִיקּו ּבּוצִינִין.
עָ בַד לָ ֻ
ָא כ ֲחדָא 
ת הּנֵ רֹותּ ,בְ ה ֲַעלֹותְ ָך מַ ּמָׁשּ ,בְאַדְ לָקּותָ ְךְּ .דה ַ
ָך א ַ
ח רִּבִי יֹוסי  וְאָמַר( .במדבר ח') ּבְ ה ֲַעלֹותְ ֶ
ֵ
ּפָתַ
ּומַאן אִיּנּוןׁ .ש ֶמן ּוקְ ט ֶֹרתּ .כְדִ ְכּתִיב,
ֶ
נָא תְרין ּפּולְ ָחנִיןּ .דְאִיּנּון קִ ּׁשּורָא חָדָא.
ֵ
אִתְעָ בִיד עַ ל יְדָא דְ ַכ ֲה
 ׁש ֶמן ּוקְ ט ֶֹרת יְ ַׂש ַּמח לֵ בִּ .ד ְכּתִיב( ,שמות ל) וְ הִקְ טִיר עָ לָיו אַ ֲהרֹן וְ גֹו'ּ .וכְתִיב ְּובה ֲַעֹלת אַ ֲהרֹן
(משלי כז) ֶ
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ב"ע נ"ק ףד

אצ

ָא ב ֵהיטִיבֹוּ ,ומַאי ׁשְ נָא הָתָ ם ְּובה ֲַעלֹות .אָמַר רִּבִי 
נָא הכ ְ
ָ
ִירּנָ ה .מָאי ׁשְ
ֹות ּבין הָעַרְּבַיִ ם יַקְ ט ֶ
ת הּנֵ ר ֵ
ֶא ַ
יְ הּודָ הּ ,כֹּלָא חַד מִ ּלָ ה.
ּדֹודיָך מִ ּיָיִ ן .טֹובִים :רָ וֵ וי חַמְרָא.
ְ אָמר (שיר השירים א) ּכִי טֹובִים ֶ
רִּבִי יֹוסי אָמַרְ ,ב ֵהיטִיבֹוּ :כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
ְ אָמר( ,ירמיה מד) וַ ּנִ ׂשְּבַע לֶ ֶחם וַ ּנִ הְיֶ ה טֹובִים .רִּבִי יְ הּודָ ה אָמַרֲ ,ה ָט ָבה מַ ּמָׁשּ .כְמָ ה דְאַ ּתְ 
ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
אָמר (משלי טו) וְ טֹוב לֵ ב מִׁשְ ֶּתה תָמִידְּ .ובה ֲַעֹלתְּ ,דהָא בְזִמְ נָא דְאִ ּתְׁשַקְיָין וְאִתְרַ וְיָין מִ ּׁשַקְיּו דְ נַ ֲחלָא,
ֵ
ָא ּובה ֲַעֹלת.
ּכ ְֵדין עִ ּלָאִין עִ ּלּויָאּ ,ובִרְ כָאן (ס"א ִעּלָ ִאין וְ ַּת ָּת ִאין) אִׁשְ ַּת ָּכחּו ְב ֻכּלְ הּו ,וְ ַחּדּו ְבכֹּלָא .וְעַ ל ּד ְ
נַ ֲחלָא .וְ נַ ֲחלָא ,נָ גִיד (ס"א

תָא דַעמִיקָא דְ כֹּלָא נָ הִיר( ,ס"א ִד ְס ִּת ָימא ְּדכֹּלָ א נָ ִהיר) נָ הִיר ּבְ
ֲ
ּ ,בְׁשַע
ֲ
רִּבִי אָ חָא אָמַר
ָא מעּומְקָא דְ כֹּלָא נָ פ ְֵקי,
ח מיׁשָר לְאַׁשְקָאָ ה כֹּלָאּ .כ ְֵדין ּכְתִיבּ ,בְ ה ֲַעֹלת (נ"א ְב ֵה ִטיבֹו) ּבְ גִין ְּדה ֵ
נָ ִהיר) ּבְאֹרַ ֵ
ְאִקְרי מַ ֲחׁשָ ָבה .וְ כֹּלָא 
ְעמִיקָא (ס"א ִד ְס ִּת ָימא) ְּדכֹּלָאּ ,ד ֵ
ְאָתי מִ ִּסטְרָא עִ ּלָאָ ה( ,בראשית כ"א א') ּד ֲ
ּבְ ה ֲַעֹלת ּד ֵ
י ב ֻכּלְ הּו עָ לְמִין.
ְרָאל אִתְּבָרְ כָאּ ,ובִרְ ּכָאן אִׁשְ ַּת ְּכ ֵח ְ
חַד מִ ּלָ הּ ,וכ ְֵדין ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
לּ ,בית 
ָמִיםּ .בית זְ ֻב ֵ
ֵ
ִיתִי בית זְ ֻבל לָ ְך מָ כֹון לְׁשִ ְב ְּתָך עֹול
ֵ
רִּבִי יִ ְצחָק ּפָתַ חּ ,כְתִיב (מלכים א ח) ּבָ נֹה ָבנ
י בית זְ בּול .וְרָקִיעַ חַד אִית 
ין אִקְר ֵ
ֵ
ָא בהּוּ .כ ְֵד
זְ ֻבל וַ ּדָאיּ ,כַד אִתְּפְקָדּו בִידָ הָאָּ ,כל ּגִ נְזֵ י מַ לְ ּכָא ,וְׁשַ לְ ט ְ
י בית זְ בּול.
ַאי אִקְר ֵ
ֵ
ְאִקְרי זְ בּולְּ ,דהָא דָא אַׁשְ ַּכח לְקַּבְ לָא בִרְ כָאָ ןּ ,ולְ ַסּדְרָא כֹּלָא ,וְ ה
ּד ֵ
אתָך וְיִ ָּׂשׂשכָר ּבְאָ ֳהלֶ ָך ,מְ לַ ֵּמד ּדְאִׁשְ ּתָתָ פּו
ּתָא  חָזֵ יּ ,כְתִיב (דברים לג) וְ לִזְ בּולֻ ן אָמַר  ׂשְמַ ח זְ בּולֻ ן ּבְ ֵצ ֶ
לָעי בְאֹורַיְיתָא .וְדָא יָ הִיב חּולָקָא לְדָא ,וְדָא יָ הִיב חּולָקָא 
ַכ ֲחדָאּ .דָא נָ פִיק וְאָ גַ ח קְרָ בָא ,וְדָא יָתִיב וְ ֵ
ל אִקְרי יָ ם ִּכּנֶ ֶרת .וְ ָהכִי אִתְ ֲחזֵ יּ ,בְ גִין ְּדהָא תְ ֵכלֶ ת נָ פִיק 
ֵ
ְרָא
ּוּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
חּולָקיּה ּדִזְ בּולּון יַ ּמָאְ ,
ֵ
לְדָאּ .בְ
ת לְעיּלָא,
ֵ
ת לְעיּלָא ,יָ ם ִּכּנֶ ֶרת לְתַ ּתָאְּ .ת ֵכלֶ
לְעיּלָא ,יָ ם ִּכּנֶ ֶר ֵ
ונָא ּד ֵ
ִ
ָא כגַ וְ
וְאֹוקְמּוהְּ ,דהָא לְתַ ּת ְ
ָ
מִ ַּת ָּמן,
ְּת ֵכלֶ ת לְתַ ּתָא ,וְ כֹּלָא ב ֲַאתָר חַד.
לְמיּפַק לְאַ ּגָ חָא קְרָ בָאּ ,ומְ נָ לָ ן ְּד ָהכִי הּואִּ .ד ְכּתִיב( ,דברים לג) עַ ּמִים הַר יִקְרָאּו ׁשָ ם
וְעַ ל ּדָא יָרִית זְ בּולּוןֵ ,
ָר חּולָקיּה ּבְאֹורַיְיתָא,
ֵ
ִי ׁשפַע יַ ּמִים יִינָקּו .וְיִ ָּׂשׂשכ
י צ ֶדק וַ ּדָאי .מָאי טַעְמָאּ .כ ֶ
י צ ֶדק .זִ ְב ֵח ֶ
יִזְּבְ חּו זִ ְב ֵח ֶ
וְיָ הִיב לִזְ בּולּון חּולָקָא דְאֹורַיְתָא  וַ ּדָאי ,וְעַ ל ּדָא אִׁשְ ָּת ָּתפּו ַכ ֲחדָא ,לְאִתְּבָרְ כָא זְ בּולּון מִיִ ְּׂשׂשכָר,
ְּדבִרְ כָתָא דְאֹורַיְיתָא ,הִיא ּבִרְ כָתָא דְ כֹּלָא.
ִיב אגָר (ס"א ַחד ְׁש ִת ָית ָאה
ה יָ ה ֲ

ָאי הכִי הּוא ,וְדַרְ ּגָא דָא ׁשְתִיתָאָ
רִּבִי אַּבָא אָמַר ,אַ ֲח ַסנְ ּתָא דְאֹורַיְיתָא וַ ּד ָ
ְרָאל ,אַ ֲחסִין ִחּוָ ורָא  לִתְ ֶכלְ ּתָא .וְעַ ל ּדָא תָ נֵ ינָ ן ,מִ ֶּׁשּיַ ּכִיר 
יָ ִהיב ֲאגָ ר) אֹורַיְיתָא ,וְאַ ֲחסִין לָ ּה לִ ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ורָא אָתי לְעָ לְמָאּ ,ותְ ֶכלְ ּתָא אִתְעַ בָר.
ֵ
ין אִקְרי ב ֶֹק"ר ,וְ ִחּוָ
ֵ
ֵּבין ְּת ֵכלֶ ת לְ לָ ָבןּ ,דְיִׁשְ ּתְמֹודָען גַ וְ ונֵ יְּ ,דהָא כ ְֵד
ָא כל קְרָ בִין ּדְמַ לְ ּכָא ,וְ ָכל זַיְינֵ י מַ לְ ּכָא בִידָ הָא אִתְמָ נָ ן ,וְ הָא אֹוקִימְ נָא.
וְעַ ל ּד ָ
ְרָאלֲ .חפָרּוהָ ׂשָרִיםּ ,דָא אַּבָא 
ָא ּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
 ּבְארּ ,ד ְ
ְדִיבי הָעָ ם( ,במדבר כא) ֵ
ר חפָרּוהָ ׂשָרִים ּכָרּוהָ נ ֵ
ּבְא ֲ
ֵ
ֹלהי 
ם א ֵ
ְדִיבי עַ ּמִים נֶ ֱא ָספּו עַ ֱ
ין א ָב ָהןִּ .ד ְכּתִיב( ,תהלים מז) נ ֵ
ְדִיבי הָעָ ם ,אִ ּלֵ ֲ
וְאִמָאּ ,דְאֹולִידּו לָ ּהּ .כָרּוהָ נ ֵ
ל יְדי דְדַרְ גָא חַדּ ,ומַ ּנֹוַ .צּדִיק ּדְקָאִים עָ לָ ה .וְעַ ל
אַ בְרָ ָהם וְ גֹו'ּ .בְ גִין (דף ק"נ ע"ב) לְאִתְּבָרְ כָא מִ ּנְ הֹון ,עַ ֵ
ִיּועָא דַא ָב ָהן נַ ְטלָא.
ֲ
ָא אַמְרינָ ןּ ,כַד הַאי ב ְֵאר נַ ְטלָאּ ,בְ ס
ֵ
ּד
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ב"ע נ"ק ףד
בצ


ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

וְאָתי לְאַמְׁשָ כָא 
ּ ,בְׁשַעתָא דְיִ ְצחָק נָ פִיק מִ ּזַיְינָא מִ ִּסטְרָא דְאִימָאֵ ,
ֲ
ם .אִקְרי ב ְֵאר
ֵ
ְאִקְרי יָ
י ּבְאר ,ו ֵ
ְאִקְר ֵ
ו ֵ
ָא אּוקְמּוה .יָ ם ּכַד אִתְ נַ ֲהרָא 
ָ
ָקּ .בְאר ּדְמִרְיָ ם .וְ ה
ֵ
ין אִקְרי ב ְֵאר ּדְיִ ְצח
ֵ
ֲאּבַתְרָא  ּדְדָאּ ,ומַ ּלֵ י לָ ּהּ ,כ ְֵד
ְ אָמר (קהלת א) ָּכל ַהּנְ ָחלִים
ין אִקְרי יָ םְּ ,דנַ ֲחלִין אַזְ לִין לְ גַ ּוָ וּהּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
מִ ּנָ ֲהרָא עִ ּלָאָ ה דְאַּבָאּ ,כ ְֵד
ם אינֶ ּנּו מָ לֵ א.
ִים אל ַהּיָ ם וְ ַהּיָ ֵ
הֹולְ כ ֶ
ְרָאל .וְ נָ הָר 
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְרָאל ּבְ גָ לּותָאּ ,כְתִיב (איוב יד) אָזְ לּו מַיִ ם מִ ּנִי יָ םּ ,ד ְ
ּיֹומָא ּדגָ לְתָ ה ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְ
ּומִ
הּוא הוָ ה נָ הָר עִ ּלָאָ ה וְיַקִירָא,
ָ
ָא צּדִיק .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב( ,ישעיה נז) ַהּצַדִיק אָ בָד וְ גֹו'ְּ .ד
יֶ ֱחרָ ב וְיָ ֵבׁשּ ,ד ַ
לָא פסְקִין
ִיׁש ּכל אִיּנּון נַ ֲהרִין וְ נַ ֲחלִיןְּ ,דנַ גְ ּדִין מִ ּנְ גִידּו ְּד ַההּוא נָ הָר קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ַ
הּוא כנ ָ
ָ
ּדְעָיִיל ּבְ גַ וָ וּה ,וְ
ִיק מ ֵע ֶדן עִ ּלָאָ ה ,וְ הּוא עָיֵ יל ּבְ גַ ּוָ וּה ּומַ ּלֵ י אַ גְמָ הָאּ ,ומִ ַּת ָּמן יָרְתִין עָ לְמִין
ֵמימֹוי  לְעָ לְמִיןְּ ,דנָ גִיד וְ נָ פ ֵ
ֻּכּלְ הּו ִ(א ְּתזָ נּו וְ יָ ְר ִתין) ּבִרְ ָּכן ּבְ כֹּלָא.
ְרָאל לְתַ ּתָא ,יַ נְקִין ּומִתְּבָרְ ָכן
ְרָאל ,עָ לְמִין ֻּכּלְ הּו אִתְּבָרְ ָכן ,וְיִ ׂש ֵ
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
יּ ,בְׁשַעתָא דְאִתְּבָרְ כ ְ
ֲ
ּתָא חָזֵ
ְרָאלּ ,כְמָ ה ּדְאִ ּתְמַר.
ּבְ גִינָ ּה .וְ הָא אֹוקִימְ נָא דְ הִיא אַ גָ נָא עָ לַיְיהּוּ ,דְיִ ׂש ֵ
ְרָאל .וְ הָא אֹוקִימְ נָא,
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָאֹלהִים ּד ְ
ָאֹלהִים ַההֹולֵ ְך וְ גֹו' .מַ לְאַ ְך ה ֱ
ּכְתִיב (שמות יד) וַ ּיִ ּסַע מַ לְאַ ְך ה ֱ
ַא ָב ָהן נַ ְטלָא .וְ כַד אִיּנּון מִׁשְ ַּת ְּכחִין לְ גַּבָ ּהּ ,כֹּלָא מִׁשְ ַּת ְּכ ֵחיְּ .ובגִין ָּכְך
ִיא ׁשַעתָאּ ,בְ סִיּועַ  ּד ֲ
ֲ
ְּד ַהה
ַד קְרָא כסִדְרָא,
ְ
הֹון א ָבהָתָאּ ,כְמָ ה ּדְאֹוקִימְ נָא .ח
ֲ
ין קְרָאי ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ָכלִיל ּבְ
ֵ
אִתְמְ סַר ּבְאִ ּלֵ
ַד ּכסִדְרָא.
וְ חַד לְמַ פ ְֵרעַ  ,וְ ח ְ
ָאֹלהִים ַההֹולֵ ְך וְ גֹו'ּ ,דָא  ְכסִדְרָא  ְבגִין ּדְאַ בְרָ ָהם אִׁשְ ְּת ַכח ָהכָא ,וְ ָכל אִיּנּון ּדְאָתּו
וַ ּיִ ּסַע מַ לְאַ ְך ה ֱ
ִדְרָא כגַ וְ ונָא דָא.
ְ
מִ ִּסט ְֵריּה ,וְעַ ל ּדָא אִיהּו ְכס
ח מיׁשָר,
ֵ
ְרָאל ,וְאִ ּלֵ ין אַתְ וָ ון ֻּכּלְ הּו בְאֹרַ
ָא אִתְעּטָר אַ בְרָ ָהם ּבְעִ טְרֹוי ,וְאַעְ ּטַר  לָ ּה לִ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ֲ
ָהכ
ה יְיָ ח ְסּדֹו ַּובּלַיְ לָ ה ׁשִירֹה עִ ּמִי .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב וַ ּיִ ּסַע,
ַ
יהְך ּבִימָמָאִּ .ד ְכּתִיב (תהלים מב) יֹומָ ם יְ ַצּוֶ
לְמ ַ
ֵ
ֵאימָתַי נַ ְטלִין ּבְמַ ְטלָ נַיְיהּוֲ ,הוֵ י אִימָא  בִימָמָאּ ,כַד נָ הִיר ׁשִמְׁשָא .וְדָא  חַד קְרָא דְאִיהּו ּבְׁשִ בְעִין
ּותְרין אַתְ וָ ון.
ֵ
ְרָאי ּולְ ג ֵַּבי 
ּותְרין אַתְ וָ ון ,לְאִׁשְ ַּת ְכחָא בְדִינָא לְ ג ֵַּבי מִ צ ֵ
ִי נָמי דְאִׁשְ ְּת ַכח ּבְׁשִ בְעִין ֵ
ִּתנְיָינָא ּדְיִ ְצחָקָ ,הכ ֵ
לָק ֵביל
לָק ֵביל אִ ּלֵ ין וְ ֳ
ְרָאלֳ ,
ֹא בין מַ ֲחנֵ ה מִ צְרַיִ ם ֵּובין מַ ֲחנֵ ה יִ ׂש ֵ
ְרָאל ּבְרַ ֲח ֵמי .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב ,וַ ּיָ ב ֵ
יִ ׂש ֵ
י ,ענָ נָא וַ ֲחׁשֹוכָא מִ ּנֵ יּה הּואְּ .ובגִין ַּכְך
ָא הוֵ ֲ
ִי העָ נָ ן וְ ַהח ֶֹׁשְךְּ ,ד ָהכִי הּוא יֹומָא דְיִ ְצחָקּ ,דְעִיב ֲ
אִ ּלֵ ין .וַיְ ה ֶ
ח מיׁשָרְּ ,כגַ וְ ונָא דָא.
אֹור ָחא ֲע ִק ָימא) וְ לָא בְאֹרַ ֵ
סִדּורָא דְאַתְ וָ ון לְמַ פ ְֵרעַ ּ(ְ ,ב ְ
ִי העָ נָ ן וְ ַהח ֶֹׁשְךְּ ,ד ֵכיוָ ן ּדְעָאל יִ ְצחָק ּבְדִינֹויֹ ,לא קָרַ ב זֶ ה
וְעַ ל ּדָא אַתְ וָ ון ֻּכּלְ הּו לְמַ פ ְֵרעַ ִּ ,ד ְכּתִיב וַיְ ה ֶ
ה אל זֶ ה ,אִיּנּון ּדְאָתּו מִ ִּסטְרָא דְאַ בְרָ ָהם ,לָא קְרִיבּו דָא בְדָאְּ .דהָא לָא יַ ְכלִיןּ ,בְ גִין
ֶאל זֶ הּ .כְתִיב זֶ ֶ
ת הּלָיְ לָ הְּ .דכַד אִתְמַ ּלְיָיא לְאִתְ חַּבְרָא (ס"א
ר א ַ
ּיָא ֶ
ְ אָמר ,וַ ֶ
ְּדהַאי ב ְֵאר אִתְ ּדַּבְקָא בְיִ ְצחָקּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְאָתָא יַעקֹב ,וְאִתְ חַּבָר ּבְאַ בְרָ ָהם ,וְ נָ ַטל
ֲ
ה אל זֶ ה ,וְ לָא יְ כִיל לְקָרְ בָא .עַד ּד
לְ ַא ְת ְק ָפא) ּבְיִ ְצחָקֹ ,לא קָרַ ב זֶ ֶ
ְרָאל.
יּה ּבְאמְ צָעִיתָאּ ,כ ְֵדין אִתְקְׁשַר מְ ֵהימְ נּותָא דָא בְדָא וְדָא בְדָא ,וְאִׁשְ ּתְזִיבּו יִ ׂש ֵ
ֶ
וְׁשָארי לֵ
ֵ
לְיִ ְצחָק,
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א"ע א"נק ףד

גצ

ַא ָבהָתָא אִׁשְ ַּת ְכ ֵחיׁ ,שְאַר  צַדִיקַ ּיָיא מִׁשְ ַּת ְכ ֵחי  גַּבַיְיהּו ,וְעַ ל ּדָא ׁשְמָא דָאָ ,סלִיק 
ןּ ,בַאתָר  ּד ֲ
ֲ
וְתָ נֵ ינָ
לְ ִסטְרִין אַ ֲחרָ נִין מִתְּפָרְׁשָ ן ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ֻכּלְ הּו נָ פְקִין לְאָרְ חָא חַד.
ְאִתְקָׁשַר ּביּה ,אִתְעָ בִיד יַ ּמָא רַּבָא תַ ּקִיפָא ,וְ גַ לְ ּגְ לִין ַּתּקִיפִין,
ֵ
ּכַד נַ ֲהרָא הַאי ב ְֵא"ר מִ ִּסטְרָא דְיִ ְצחָק ,ו
ם אָתי 
ֵ
לְעיּלָא( ,דף קנ"א ע"א) ָסלִיק ,וְ נָ חִית לְתַ ּתָא ,אַ בְרָ ָה
ַסּלְקִין וְ נַ ְחּתִין ּבְזַעַף וְרּוגְזָא בִתְקִיפּו ,נָ טִיל ֵ
לָא הוֹו מִתְקָרְ בִין ,עַד ּדְאָתָא 
ֲ
ה אל זֶ ה
לְקּבְ לָא (ס"א לָ ֳק ְבלֵ יּה)ּ ,ומִ ּגֹו רּוגְזָא וְזַעְּפָא וְ ֵחימָתָא ּותְקִיפּו ,זֶ ֶ
ֳ
ה את יָדֹו עַ ל
יַעקֹב ,וְׁשָ כִיְך רּוגְזָאּ ,ומָאִיְך וְתָ בַר ּגַ לְ גַ ּלֵ י יַ ּמָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות יד) וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁש ֶ
ֲ
ַ יַעקֹב ,עַ ּזָ ה תַ ּקִיף 
ת הּיָ ם ּבְרּוחַ קָדִים עַ ּזָ ה וְ גֹו' .מָאי ּבְרּוחַ קָדִים עַ ּזָ הּ .דָא רּוח ֲ
ְך יְיָ א ַ
ֶ
ַהּיָ ם וַ ּיֹולֶ
ימי 
ָא מ ֵ
ת הּיָ ם לֶ חָרָ ָבה וַיִּבָקְעּו ַהּמָיִ ם (נ"א הּוא) אָרִיק יַ ּמ ֵ
ם א ַ
לָק ְבלֵ יּה ,לְתַ בְרָא רּוגְזָא דְ הַאי יַ ּמָא .וַ ּיָ ֶׂש ֶ
ֳ
ְרָא דְיַעקֹב ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב וַיִּבָקְעּו ַהּמָיִ ם לְ ִסטְרָא 
ֲ
רּוגְזִין ,וְאִתְ ְפלִיגּו מַ ּיָא לְ ִסטְרָא דְאַ בְרָ ָהם ּולְ ִסט
יׁשָר ּכּדְקָא יֵ אּות.
ִ
ח מ
דָא ּולְ ִסטְרָא דָא .וְעַ ל ּדָא אַתְ וָ ון ֻּכּלְ הּו בְאֹרַ ֵ
ַד אָתָא יַעקֹב ,אִתְ חַּבָר 
ֲ
ְיַעקֹב ,וְ ָכל אִיּנּון ּדְאָתּו מִ ִּסט ְֵריּה ,וְ כ
ח מיׁשָרּ ,בִ ְסטַר  ּד ֲ
אִ ּלֵ ין אַתְ וָ ון ּבְאֹרַ ֵ
יּה ּבְאמְ צָעִיתָאּ .כ ְֵדין אִתְקְׁשַר מְ ֵהימְ נּותָא דָא  בְדָא  וְדָא  בְדָא.
ֶ
וְׁשָארי לֵ
ֵ
ּבְאַ בְרָ ָהם ,וְ נָ ַטל לְיִ ְצחָק,
ּוּוגָא דַא ָב ָהן אִׁשְ ּתְמֹודַעּ ,דְאִיהּו קִ ּׁשּורָא חַד ,קִ ּׁשּורָא 
ֲ
וְעַ ל ּדָא ,עֹובָדָא ּבְתִ ּקּונָא בִׁשְמָא קַדִיׁשָא בְזִ
ּוּוגָא דַא ָב ָהן ַּכ ֲחדָא ,אִתְעָ בִיד ּכֹּלָא.
ֲ
לְמ ֱהוֵ י רְתִיכָא ׁשְ לֵ ימָתָאּ .ובְזִ
מְ ֵהימָ נָאֶ ,
ַא ָב ָהן,
ח מיׁשָר ,לְאַתְ ְּקנָא עֹובָדִין ִּכּדְקָא יֵ אּותּ ,ובִׁשְמָא דָא קִ ּׁשּורָא ּד ֲ
יהְך ּבְאֹרַ ֵ
ּיָיא לְמ ַ
ֵ
וְיַדְעִין ַחבְרַ
אִׁשְ ְּת ָכחּו אֹורְ חִין לְדִינָאּ ,ולְרַ ֲח ֵמי ,לְ ִסּייּועַ  ,לְ ֶח ֶסד ,לִדְ חִילּו ,לְאֹורַיְיתָא ,לְ ַחּיֵ י ,לְמֹותָא ,לְ ָטב ,לְ בִיׁש.
יהְך ּבְאֹורְ חֹוי דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא ,זַ ּכָאִין
לְמ ַ
זַ ּכָאִין אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,דְיַדְעִין אֹורְ חֹוי דְאֹורַיְיתָא ,וְיַדְעִין ֵ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
ְמָא ּדין ּובְעָ
אִיּנּון ּבְעָ ל ֵ
ָא א ָב ָהן ּבְמַ ְטלָ נִיןּ ,בְעֹובָדִיןּ ,בְקִ ּׁשּורִין ּדְמִתְקַ ּׁש ְֵרי דָא ּבְדָא .וְ כַד מִתְ חַּבְרָ ן ַּכ ֲחדָא ,לֵ ית מָאן ּדִיְקּום
ה ֲ
ַא ָבהָתָא אִׁשְ ְּת ָּכחּוׁ ,שְאַר  צַדִיקַ ּיָיא מִׁשְ ַּת ְּכ ֵחי  גַּבַיְיהּו .וְעַ ל ּדָא ׁשְמָא דָא 
ןּ ,בַאתָר  ּד ֲ
ֲ
קַ ּמַיְיהּו .וְתָ נֵ ינָ
ָסלִיק לְ ִסטְרִין אַ ֲחרָ נִין מִתְּפָרְׁשָ ן ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ֻכּלְ הּו נָ פְקִין לְאָרְ חָא חַד.
השלמה מההשמטות (סימן ח)

ַיְיהּו ׁשָתיל ָּובנֵ י עָ לְמִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב
ֵ
וַעל
ָאִיןּ ,בָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא בְעָ לְמָאֲ .
ֻ
ׁשִ בְעָ ה יֹומִין עִ ּל
ְתִיב ּבְׁש ֶׁשת.
ֵ
ִי ׁש ֶׁשת יָמִים עָ ָׂשה ה' ,וְ ֹלא כ
(שמות כ) ּכ ֵ
לָק ֵביל אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה יֹומִין עִיּלָאִיןּ ,בָרָא בְאַרְעָא ׁשִ בְעָ ה זַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוט ,לְקָיְימָא לֹוןּ ,ולְאַ נְ הָרָא לֹון,
וְ ֳ
ְאִינּון א ָב ָהן ּדְעָ לְמָא,
ֲ
ְׁשָתיל לְ הֹוָּ ,כל חַד וְ חַד ּבְדָרָא דְאִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה .ו
יל יֹומיּה .ו ֵ
ֵ
ַד לָק ֵב
ָּכל חַד וְ ח ֳ
ף ּומׁשה וְאַ ֲהרֹן וְדָ וִד.
ֶ
ְיֹוס
ְיַעקֹב ו ֵ
אַ בְרָ ָהם יִ ְצחָק ו ֲ
ן מאִינּון ׁשִ בְעָ ה יֹומִין עִיּלָאִיןּ .וׁשְ בִיעָאָ ה ּדְקָיְימָא 
י ק ֶדםּ ,דְאִינּון ַּתלְיָיִ ֵ
ַרְר ֶ
וְאִינּון אִיקְרּון הָרִים ,ה ֵ
יהם.
ִיד ּכאֹלהִים ּכְמַ לְאַ ְך ה' לִ ְפנֵ ֶ
ית ּדו ֵ
קַ ּמַיְיהּו ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,זכריה יב) ֵּוב ָ
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ָא ,אִקְרי אֹוף 
ֵ
נּוקָא מִּבי מַ לְ ּכ
ֵ
יּה ּבְיֹוסף ,וְיָ ֵהיב לֵ יּה ַּת ְפ
ֵ
ִיל ּב
וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאִיהּו ׁשְ בִיעָאָ ה ,וְ ּכַד אִתְ ְּכל ֵ
אִיהִי ׁשְ בִיעָאָ ה.
ַעּ .בַת מאִיּמָא עִיּלָאָ ה,
ֵ
ַת ׁשב
ָא אִקְרי ב ֶ
ֵ
הּו אחִידּו ַבה בִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,בְרָזָא דְׁשִ בְעָ הּ .בְ גִין ּדִׁשְ כִינְ ּת
וְ ָכלְ ֲ
ְאִיקְרי  ְבהּו
ק ,עׂשִירָאָ ה דְאִינּון ְספִירִיןּ ,ד ֵ
לָא דְׁשבַע  ּדַרְ ּגִין ּדְעִ ַּמּה .וְאִיהִי  ּדַרְ ּגָא דְ ֶצ ֶד ֲ
ֶ
ּדְאִיהִי  ְכלָ
ֻקדְׁשָא בְרִיְך הּוא.
ְאִיקְרי ׁשְ בִיעָאָ ה בִקְרָא( ,דברי הימים א כט) ִּדלְ ָך ה' ַה ֻּגְדּלָ ה וְ ַהּגְ בּורָ ה וְ ַה ִּתפ ְֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד  ּכִי 
ו ֵ
ּלָא בגִין ּדְאִיהִי נְ טִיעָ ה בַתְרָאָ ה,
י .א ְ
ְיֹומ ֶ
וכו' ,עַד הּמַמְ לָ ָכהּ .ומַאי טַעְמָא ,וְ הָא רְ בִיעָאָ ה הִיא ל ֵ
ַ
כֹל
ה ׁשְמיּה ,וְ כֹוּלָא חַד.
ֵ
וְאִתְ ְּכלִילַת ּבִׁשְ בִיעָאָ הּ ,בְ גִין ָּכְך נָ ְטלָ
ִיד ּביּה ּבְ ַההּוא דַרְ ּגָא.
ַד מ ֲא ָב ָהן ,יָדַע לֵ יּה לְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מִ ּגֹו ּדַרְ ּגָא דִילֵ יּה ,וְאָ ח ֵ
וְ ָכל חַד וְ ח ֵ
ַת ה ֶח ֶסד,
ַת הּגְדּוּלָ ה ,מִ ּד ַ
אַ בְרָ ָהם יָדַע לֵ יּה לְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מִ ּגֹו אַ סְּפַקְ לַרְיָא דִילֵ יּה ּדְאִיהִי מִ ּד ַ
וְאֹוקְמּוה.
ָ
יָמִינָא דְמַ לְ ּכָא .וְעַ ל ּדָא אָ חִיד ּבָ ּה ,וְ לָא ׁשָ בִיק לָ ּה לְעָ לְמִין ,וְעָ בִיד טִיבּו עִ ם ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא,
ָדֹוי סלִיקּו לֵ יּה ּבְ הַאי דַרְ ּגָא.
ְּדהָא עֹוב ְ
ְמִין .יַעקֹב יָדַע לֵ יּה מִ ּגֹו ּדַרְ ּגָא 
ֲ
י פחַד יִ ְצחָק ,וְדָ חִיל לֵ יּה לְעָ ל
ְאִקְר ַ
יִ ְצחָק יָדַע לֵ יּה ּבְדַרְ ּגָא דִ גְ בּורָ הּ ,ד ֵ
י א ֶמת ,וְאָ חִיד ּבַ ּה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,מיכה ז) ִּת ֵּתן
ְאִקְר ֱ
ִיל מ ֶח ֶסד ּומִּפַ חַד ,ו ֵ
ּדְתִ פ ְֶא ֶרתּ .דְאִיהּו ָכל ֵ
ְיַעקֹב.
ֱא ֶמת ל ֲ
ף ּכלְ ּכֹל,
י יֹוס ַ
ָא אִקְר ֵ
ֵ
ְאִקְרי כֹל .וְעַ ל ּד
יֹוסף יָדַע לֵ יּה לְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא מִ ּגֹו ַההִיא אַ סְּפַקְ לַרְיָאּ ,ד ֵ
ֵ
ְאִיקְרי יְ סֹוד עֹולָ ם.
ל יֹוסף .ו ֵ
ִּד ְכּתִיב (בראשית מז) וַיְ ַכלְ ֵּכ ֵ
ָא מִּבינַיְיהּו ,וְעַ ל ּדָא אִתְיְיהִיבַת אֹורַיְיתָא 
ֵ
לְעיל
לָא ּד ֵ
ִ
מ ֶֹׁשה וְאַ ֲהרֹן אִיּנּון ּת ְֵרין ּכְרּובִיןּ ,דְאִׁשְ ּתְמַע קָ
לְעילָא,
גֹומר .וְאִינּון ּת ְֵרין ּכְרּובִין ִּד ֵ
עַ ל יָדַיְיהּו .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וְ נֹועַדְ ּתִי לְ ָך ׁשָ ם וְדִּבַרְ ּתִי אִ ְּתָך וְ ֵ
אִיּנּון נֵ ַצח וָ הֹוד ,וְאִינּון ּת ְֵרין סַמְ כִין ְּדגּופָא.
ְּכגַ וְ ונָא דָא ,אִית לָ ּה לְמַ טְרֹונִיתָא לְתַ ּתָאּ ,ת ְֵרין ּכְרּובִין ְּתחֹותָ ּהּ ,דְיָ נְקִין מִינָ ּה .וְאִינּון עִיּלָאִין וַ ּדָאי,
ָא יֹוסף ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים פא)
ּומַאן עדּותּ ,ד ֵ
ֵ
ֹונָא דְעדּות.
ֵ
ק ,אר
י צ ֶד ֲ
ְאִיקְר ֶ
ל ארֹון ה ֵָעדּותּ ,ד ֵ
עַ ֲ
ל ּפה.
ה ׁשּבְעַ ֶ
ַאי ארֹונָא תֹורָ ֶ
ה ׁשּבִ כְתַ ב ,וְ ה ֲ
ְאִיקְרי תֹורָ ֶ
דּות ּבִיהֹוסף ׂשָמֹו .ו ֵ
ֵ
ֵע
ה ׁשּבִ כְתָ ב .וְדָ וִד  ּדְאָ חִיד 
ֶ
לְעיּלָא ,רְמִיזָ ן ָּכלְ הֹו ּבַ ּתֹורָ
ַאחִידָ ן ֵ
ל אִיּנּון א ָב ָהן עִיּלָאִין ּד ֲ
ֲ
ּתָא  חָזֵ יָּ ,כ
ִמְקַּבלֶ ת נְ הִירּו
ְך אִקְרי קַּבָ לָ הּ ,ד ֶ
ֵ
ל ּפה ,רְמִיזָא בְדִ ב ְֵרי קַּבָ לָ הְּ .ובגִין ָּכ
ה ׁשּבְעַ ֶ
ּבְ בָתְרְיָיתָאּ ,דְאִיהִי תֹורָ ֶ
ה ׁשּבִ כְתָ ב.
מִ ּתֹורָ ֶ
דּותָא דַארֹונָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב,
ֲ
הּוא ס ֲה
ַ
וְאִינּון ּת ְֵרין ּכְרּובִין עִיּלָאִין ,קָיְימִין עַ ל ַה
ַאי א ֶרץ.
ָאָרץ ,וְדָא אִיהּו ִסּיּומָא דִׁשְמַיָא ּומְזַ ּוֵ וג לְ ה ֶ
וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹודּ ,כִי כֹל ּבַ ּׁשָמַיִ ם ּוב ֶ

(דברי הימים א כט)

י עדּות,
ף אִקְר ֵ
ֵ
ְיֹוס
הּוא לְעיּלָאּ ,בָרָא  לְקִ ְבלֵ יּה לְתַ ּתָא .ו ֵ
ֵ
ּבָרָא קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
וְ ָה ֵכי הּואְּ ,ד ָכל מַ ה ֶּׁש
ֹּלָא לְעיּלָא וְתַ ּתָא.
ֵ
ָא ׁשְמָא דְיֹוסף ׁשְ לִים ּבְ כ
ֵ
דּות ּבִיהֹוסף ׂשָמֹו .וְעַ ל ּד
ֵ
ְתִיב ע
ֵ
הָדָא הּוא דִ כ
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א"ע א"נק ףד

הצ

י הוֹו אָזְ לִין ּבְמַדְּבְרָא ,וַ ֲהוּו כּוּלֵ י עָ לְמָא 
דָד ֲ
י ה ֵ
ְיֹוסף  וְאָרֹון ּדִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,בַ ֲה ֵד ֲ
וְעַ ל ּדָא תָ נֵ ינָ ן ,אָרֹון ּד ֵ
ֹונֹות אּלּוּ .ומְתִיבִין לֹון ,קִ ּיֵ ים זֶ ה מַ ה ֶּׁשּכָתּוב ּבָזֶ ה .קִ ּיֵ י"ם וַ ּדָאי ,הָדָא 
ֵ
י אר
ן ׁשל ׁשְ נֵ ֲ
ִיב ֶ
אָמְרי מַ ה ּט ָ
ֵ
הּוא דִ כְתִיב( ,משלי י) וְ ַצּדִיק יְ סֹוד עֹולָ ם ,אִיהּו קִ ּיּומָא דְעָ לְמָא.
ַאי ּבַת ׁשבַעּ ,דְאִיהִי מַמְ לָ ָכה ,וְ לָא ׁשָ בִיק לָ ּה
ֶ
ַא ָב ָהן אָ חִיד ּבַ ּהּ ,בְ ה
אָתָא דָ וִד  ּדְאִיהּו ׁשְ בִיעָאָ הּ ,ד ֲ
לְעָ לְמִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יחזקאל לז) וְדָ וִד עַ ְבּדִי נָ ׂשִיא לָ ֶהם לְעֹולָ םּ .וכְתִיב( ,תהלים פט) ִּכסְאֹו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש 
ָא ּבְרָזָא דְׁשבַע.
ֶ
הֹו אחִידָ ן ּבַ ּה ּבִׁשְ כִינְ ּת
נֶ גְ ּדִי .וְ ָכל ּדָא אֹולִיף לָ ן אֹורַיְיתָאְּ ,ד ָכלְ ֲ
ִיל ,עַד ּד ָסלֵ יק 
ְ
ּתָא חָזֵ י ,אַ בְרָ ָהם ּבּוצִינָא קַדְמָאָ ה קַ ּדִיׁשָא דְעָ לְמָאּ ,כַד ּבָעָא לְ ַסלְקָא לְדַרְ ּגֵ יּה ,לָא יְ כ
ַעלֵ יּהְּ ,ד ַההּוא חּולָקָא דִילֵ יּה.
וְאִׁשְ ּתְמֹודַע ּבְאִינּון ְּתלַת ּדַרְ ּגִין עִיּלָאִין ּד ֲ
ּוּתלַת 
ֵּכיוָ ן ְּד ָסלֵ יק וְאִׁשְ ּתְמֹודַע לֵ יּה לְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מִ ּגֹו אִיּנּון ְּתלַת ּדַרְ ּגִיןּ ,דְעִ ם אִיּנּון ׁשִ בְעָ הְ ,
הּו קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא.
י ב ֻ
ְאִיקְר ְ
ר ספִירָ ןּ ,ד ֵ
ְע ֶׂש ְ
ר עלְיֹון ָחכְמָ ה בִינָ ה ,וְאִינּון ׁשְ לִימּו ּד ֶ
ּדַרְ ּגִין ֵהם ֶּכ ֶת ֶ
ַר ּכְך ּבְאִינּון ְּתלָתָאּ ,דְאִינּון עַ ּתִיקָא  וְאַּבָא  וְאִימָאְּ ,דנָ גֵ יד מִ ּנְ הֹון נְ הִירּו לְתַ ּתָא,
וְ ֵכיוָ ן ְּד ָסלֵ יק אַ ח ַ
י ח ֶסד.
ְאִיקְר ֶ
חּולָקיּהַ ,ההּוא דַרְ ּגָא דִתְ חֹותַיְיהּו דְאִינּון ְּתלָתָאּ ,ד ֵ
ֵ
ּכ ְֵדין אָ חִיד לְ
ְיָדַע ּכלּום .וְעַ ל
ְ
ָאי לָא הוָ ה בַר נָׁש ּד
ָ
ָא בלֵ ילְיָאִּ ,ד ְבהֹו וַ ּד
הֹו אַדְּביק לֹון ,מִ ּגֹו אַ סְּפַקְ לַרְיָא דְׁשָ לְ ט ְ
ֵ
ְּד ָכלְ
ת ּבֹורְאֹוּ ,בן ׁשְ ֹלׁשָ ה דַיְיקָא.
ֶ
ם א
ןּ ,בן ׁשְ ֹלׁשָ ה ׁשָ נִיםִ ,הּכִיר אַ בְרָ ָה ֶ
ּדָא תָ נֵ ינָ ֶ
ַת ׁשבַע ,וְ לָא יָ ֵכיל לְאִתְקְרָ בָא 
ָא אִקְרי ב ֶ
ֵ
לָא ח ֵסרּ ,בְ גִין ּדִׁשְ כִינְ ּת
ָ
וְ ּתָא חָזֵ י ,רָזָא דְ ַהּנֵ י ׁשְ ֹלׁשָ ה ׁשְ נִין ,וְ
ּה ,עַד ּד ָסלֵ יק  לְאִׁשְ ּתְמֹודְעָא מִ ּגַ ּוָ ּהּ ,ולְאִתְ נַ ֲהרָא ּולְאַ נְ ֲהרָא לְ כֹּלָא מָאי דְאִיהּו לְתַ ּתָאּ ,בְאִינּון
ְ
ּבַ ֲהדָ
י עׂשָרָ ה דַרְ ּגִין עִ ּלָאִין ,רָזָא דִׁשְמָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא.
ּדַרְ ּגִין עִיּלָאִין אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה ּוׁשְ לׁשָ הֲ ,ה ֵר ֲ
ְקָא ּבְאִינּון ׁשבַעּ ,בְרָזָא דִ ְכּתִיב( ,בראשית כא) וַ ּיַ ֶּצב
ֶ
וְ ֵכיוָ ן ְּד ֲהוָ ה מִתְ נְ ֵהיר ּבְאִינּון ׁשְ ֹלׁשָ הּ ,בָעָא לְ ַסל
ָא יִתְּפָרעּון מִ ּנְ הֹון ,עַד ּדְיִׁשְ ְּתלִימּו
ֵ
ִימלֶ ְךְּ ,דל
ְרָזָא דָא רָמָז לַאב ֶ
ֲ
ׂשת הּצֹאן .ו
ַ
ַע ּכ ְב
ת ׁשב ִ
ם א ֶ
אַ בְרָ ָה ֶ
לְעילָא.
לָק ֵביל אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה דַרְ ּגִין ִּד ֵ
ְרָאלֳ ,
אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה זַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוט ּבְיִ ׂש ֵ
לִימּו ,יָתיב עָ לְמָא תַ ּתָאָ ה ְכגַ וְ ונָא דְעָ לְמָא עִיּלָאָ הּ .בְקִ ּיּומָא ׁשְ לִים .וְיֵ ֵיתי דָ וִדּ ,דְאִיהּו
ֵ
ֵּכיוָ ן ּדְאִׁשְ ְּת
ְרָאל ,וְיִתְּפְרַע מִ ּנְ הֹון.
לְעילָאּ ,דְאִיהִי נָקְמָא נִקְמַתְ הֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ַע ּד ֵ
ַת ׁשב ִ
ׁשְ בִיעָאָ ה ,וְיִתְעַר לְ ַההִיא ב ֶ
ת מ ֶתג
וִד א ֶ
נִיעם וַ ּיִ ַּקח ָּד ֶ
וִד את ּפְ לִׁשְ ּתִים וַ ּיַ ְכ ֵ
י כן וַ ּיַ ְך ָּד ֶ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמואל ב ח) וַיְ הִי אַ ֲח ֵר ֵ
לְעילָאּ ,כ ְֵדין וַ ּיַ ְך
ְרָאל ,וַ ֲהוּו ְכגַ וְ ונָא דִ ֵ
י כןּ .בָתַר ּדְאִׁשְ ְּתלִימּו יִ ׂש ֵ
הָאַ ָּמה מִ ּיַד ּפְ לִׁשְ ּתִים .מָאי וַיְ הִי אַ ֲח ֵר ֵ
ְרָאל לְמִיתְּבַר ּתֹוקְ ֵפיהֹון ,וְ הָא אִיתְעָרּו
נִיעםְּ .דהָא עַד הַׁשְ ּתָא  לָא יָ כִילּו יִ ׂש ֵ
וִד את ּפְ לִׁשְ ּתִים וַ ּיַ ְכ ֵ
ָּד ֶ
וְאֹוקְמּוה.
ָ
הּוא מ ֶתג הָאַ ָּמה,
ֶ
ְרַיָיא ב ַה
ְ
ַחב
ׂשֹות הּצֹאן ,וְ ֹלא ּבְעִ ּזִים ,וְ ֹלא  בְמִילֵ י אַ ֲחרִינֵ יּ ,בְ גִין ּדְאִינּון
ַ
וְ ּתָא  חָזֵ י ,הַאי דְרָמַז לֵ יּה אַ בְרָ ָהם ּבְ ִכ ְב
 ,מאִינּון מְמַ ּנָ ן ּדְיָ נְקִין מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד ,יָ נְקִין לְתַ ּתָא אִיּנּון ְּכ ָבׂשִיםְּ ,תחֹות ׁשּולְ ָטנֵ יהֹון.
מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסד ֵ
ַת ה ֶח ֶסד ,וְ כֹוּלָא בְרָזָא דְ ָחכְמְתָא.
חּולָקיּה מִ ּד ַ
ֵ
וְאַ בְרָ ָהם אָ חִיד לְ
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ְרָעי לֹוןַּ ,כ ָּמה
ְאִי אִיהּו ׁשָרי גֹו עִ ּזַ ּיָיא ,ו ֵ
ֵ
ְׁשָרי גֹו עָאנָא ,לָא מִ ְס ַּת ֵּכן לְעָ לְמִין .ו
וְעַ ל ּדָא תָ נֵ ינָ ן ,מָאן ּד ֵ
גַרְ ּדִינֵ י נִימּוסִין ,יָתְ בִין לְקִ ְבלֵ יּה לְאַ ְסטָאָ ה לֵ יּהּ ,בְ גִין ּדְאִינּון מִ ִּסטְרָא דְדִינָא קַׁשְיָא.
ִיא בירָאִּ ,ד ְכּתִיב
ֲא ָבל ּכַד אָתָא יִ ְצחָק לְמִ גְזַר עִ ֵּמיּה קְיָיםּ ,גָזַר עִ ֵּמיּה ּבְׁשִ בְעָ הּ ,דְאִתְ ּגַ ּלְיָיא מִ ּגֹו ַהה ֵ
(בראשית כו) וַ ּיִקְרָא אֹתָ ּה ׁשִ בְעָ ה.
ר ׁשבַע .יִ ְצחָק קָרָא לָ ּהׁ ,שִ בְעָ ה .מַ ה ֵבין הַאי לְ הַאי.
ִיןּ ,בְא ֶ
ֵ
ִיא בירָא דְמַ ּי
ּתָא חָזֵ י ,אַ בְרָ ָהם קָרָא לְ ַהה ֵ
ל אתַר 
חּולָקיּה ּדַרְ ּגָא דְ ַפחַדּ ,דְאִיהּו ּדִינָא ,וְעַ ל ּדָא אֹוסִיף ּבָ ּה ה' .וְ ה' ּבְ ָכ ֲ
ֵ
ֶאּלָא ּבְ גִין ּדְיִ ְצחָק אָ חִיד לְ
ַת הּדִין .וְ סִימָ נָ ְך (יחזקאל טז) ֵהא ּדַרְ ֵּכְך ּבְרֹאׁש נָתַ ּתִי .הָדָא הּוא דִ כְתִיב וַ ּיִקְרָא אֹתָ ּה ׁשִ בְעָ ה.
אִיּהִי מִ ּד ַ
וְאֹוסיף ּבָ ּה ה' ,לְאַ ֲחזָאָ ה דְאִיהִי 
ֵ
בּוּה ,וְ כֹּלָא  בְרָזָא דְ ָחכְמְתָא,
ַד א ָ
ה דַעב ֲ
ֲ
לָא עבַד ּבְ חּורְ ַפןּ ,כְמָ
ְּד ֲ
חּולָקיּה.
ֵ
ף ּביּה
ַד ּבָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עָ לְמָאּ ,בָרָא לֵ יּה ּבְדִינָאֵּ .כיוָ ן ְּדחָזָא דְ לָא מִתְקַ ּיֵ יםׁ ,שִ ֵּת ֵ
ֻ
ּתָא חָזֵ יּ ,כ
ׂשֹות ה' אֹלהִים ,וְאֹוקְמּוהָ ּבְאַ בְרָ ָהם אִיתְקַ ּיֵ ים עָ לְמָאּ .בְ גִין
ֱ
 ּבְיֹום ע
ֲ
ֶח ֶסד .הָדָא הּוא דִ כְתִיב (בראשית ב)
ן קָרָא ׁשם הָעִיר 
ֵ
יּה אִיתְקְרי .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שם כא) עַ ל ֵּכ
ֵ
ל ׁשְמ
ֵ
ירָאּ ,ביתָא דְעָ לְמָא ,עַ
ֵ
ַאי ּב
ָּכְך ה ֵ
ּה ּבְאר 
ֵ
ַאי בירָא אִתְדַּבַק ּבְיִ ְצחָקִּ ,ד ְכּתִיב (שם כו) וַ ּיִקְרָא אֹתָ ּה ׁשִ בְעָ הׁ .שְמָ
ּבְאר ׁשָ בַע .אַף עַ ל ּגַ ב ְּדה ֵ
ֵ
ַּבְקנִי.
ׁשָ בַעִ ,סטְרָא דְאַ בְרָ ָהם ,וְ ֹלא ב ְֵאר ׁשִ בְעָ ה ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שיר השירים ב) וִימִינֹו תְ ח ֵ
ָאּ ,בְרָזָא דְׁשבַעָּ ,כלְ הֹו
ֶ
י ,אַרְּבַע מאִינּון ׁשִ בְעָ ה זַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוטּ ,כַד ּבָעֹו לְאִתְקְרָ בָא  בִׁשְ כִינְ ּת
ֵ
וְ ּתָא  חָזֵ
ְקּו מימֹוי לְעָ לְמִין.
לָא פס ֵ
אִיעָרְעּו ְבהַאי ב ְֵארְּ ,ד ָ
ַאי בירָאּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו אֹולִיף לְ ָכל ּבְ נֵ י עָ לְמָאּ ,דְיִ ְפלְ חּון לְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא.
אַ בְרָ ָהם ּכ ֵָרי לָ ּה לְ ה ֵ
לָא פסְקִין לְעָ לְמִין.
ּה ,אַּפיק מַיִין נָ בְעִין ְּד ָ
ֵ
וְ ֵכיוָ ן ְּדכ ֵָרי לָ
םּ .בְארֹת 
ֵ
ִימי אַ בְרָ ָה
ר חפְרּו עַ ְב ֵּדי אָ בִיו ב ֵ
ֹת א ֶׁש ָ
ַּבְאר ֲ
ְמת אַ בְרָ ָהם ,מַ ה כְתִיב (בראשית כו) וְ ָכל ה ֵ
וְ ֵכיוָ ן ּד ֵ
ַאי בירָא,
ְמַׁשְמַע ּד ַסּגִיאִין ֲהוֹוּ .בְ גִין ְּדה ֵ
ְ
יּה ּבְארֹותּ ,ד
ֵ
ִיב ּבְאר ׁשָ בַע ,וְקָרֹו לֵ
ֵ
ַד הוָ הִּ ,ד ְכּת
ּכְתִיב ,וְ ח ָ
ּדּוכּתָא דַ ַהוֹו אָזְ לִין ,וַ ֲהוָ ה מִתְ ֲחזֵ י לֹון ְּכ ֵבירִין ַסּגִיאִין.
לַא ָב ָהן ּבְ ָכל ְ
מִתְ ֲחזֵ י לֹון ֲ
לְמָא ׁשָמםְּ ,דלֵ ית 
ֵ
ְמָא לַעבֹודָ ה זָרָ הָ ,הוָ ה עָ
ֲ
ֵּכיוָ ן ּדְמִיּלְאּו ְפלִׁשְ ּתִים עַ פְרָא ,רָזָא דְאַ ַהּדְרּו ְבנֵ י עָ ל
ֹת הּמַיִ ם
ת ּבְאר ַ
ֵ
ֹר א
ּדְיָדַע לְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואֵּ .כיוָ ן דְאָתָא יִ ְצחָק ,מַ ה ּכְתִיב ,וַ ּיָׁשָ ב יִ ְצחָק וַ ּיַ ְחפ ֶ
ּלָא דַא ֵתיב עָ לְמָא לְתִיּקּונֵ יּה ,וְאֹולֵ יף לֹון לִ ְבנֵ י עָ לְמָא 
ֲ
ב ,א
ּו ּבִימי אַ בְרָ ָהם אָ בִיו .מָאי וַ ּיָׁשָ ֶ
ר חפְר ֵ
ֲא ֶׁש ָ
ְך אֹלהִים
דְיֵ דְעּון לְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,בראשית כה) וַיְ הִי אַ ֲח ֵרי מֹות אַ בְרָ ָהם וַיְ ב ֶָר ֱ
ֶאת יִ ְצחָק ּבְ נֹו.
ְיָין ּביּה .וְ חָזֵ י כֹּלָא .הָדָא הּוא 
ּיּומיהֹון ַּתל ֵ
ַאי ּבירָא מִ ּמַאן הּוא .מִ ּמַאן ְּד ָכל ַחּיִין עִיּלָאִין וְתַ ּתָאִין וְקִ ֵ
ה ֵ
יּה ׁשְרא.
ֵ
דִ כְתִיב( ,דניאל ב) יָדַע מַ ה ַב ֲחׁשֹוכָא ּונְ הֹורָא עִ ֵּמ
ַד חפְרּו לָ ּה ,מַ ה כְתִיבִׂ ,ש ְטנָ ה,
וְ ּתָא חָזֵ י ,אִיּנּון עַ ְב ֵּדי יִ ְצחָק ּבְ גִין ּדְאִינּון מִ ִּסטְרָא דְדִינָא קַׁשְיָיאּ ,כ ָ
ָאי .א ָבל
ֹר ּבְאר אַ ֶח ֶרת וְ גו' ,וַ ּיִקְרָא ׁשְמָ ּה רְ חֹובֹות וַ ּד ֲ
ָא אֹוקְמּוה ,עַד ּדְאָתָא אִיהּו (בראשית כו) וַ ּיַ חְּפ ֵ
ָ
וְ ה
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א"ע א"נק ףד

זצ

ִינָא בהַאי 
ְ
לָא הוָ ה ִׂש ְטנָא  בְעָ לְמָא ,וְ לָא נָ ֵפיק  ּד
ָ
עַ ְב ֵּדי אָ בִיוּ ,בְ גִין ְּד ָכלְ הֹו אַתְיָין מִ ִּסטְרָא דְיָמִינָא,
ְׁשְרי עֹוב ֵָדיהֹון.
ֵבירָא ,לְאַ ְׂש ָטנָא לֹוןּ ,כַד לָא מַ כ ֵ
ַאי ּבירָא ,אִיהּו פִתְ חָא לְמִינְדַע לֵ יּה לְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים קיח) ּפִתְ חּו
ּומה ֵ
ֵ
ְיַעקֹבּ ,וׁשְ לָ ֵחיּה
ָק מעָ לְמָאּ ,בָרִיְך לֵ יּה ל ֲ
לָא סלֵ יק יִ ְצח ֵ
ְעַד ּד ָ
ם אֹודה יָ ּה .ו ְ
ֶ
ֹא ב
י צ ֶדק אָ ב ָ
ִי ׁשַע ֵר ֶ
ל ֲ
ָזָא יַעקֹב
ֲ
לְ חָרָ ן ,לְאִזְ ַּדוְ גָא .וְ כַד אָזֵ יל לְ חָרָ ן מַ ה כְתִיב (בראשית כט) וַ ּיַרְא וְ ִהּנֵ ה ב ְֵאר ּבַ ּׂש ֶָדהֵּ ,כיוָ ן ְּדח
ן ,א ֱעבָדְ ָך
ְאִקְרי ב ְֵאר ׁשָ בַעּ .כ ְֵדין אָמַר לֵ יּה לְ לָ ָב ֶ
הּוא בירָאּ ,ד ֵ
ֵ
יְקָרָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,מִ ּגֹו ַה
ֶׁשבַע ׁשָ נִים ּבְרָ ֵחל ּבִ ְּתָך ַה ְּק ַטּנָ ה דַיְיקָא.
יד קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא  בְאֹורַיְיתָא ,לְקָרָ בָא קָרְּבַ ן מּוסַף,
ָאִיןּ ,פָק ֻ
ֵ
לָק ֵבל אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה זַ ּכ
ּתָא  חָזֵ יֳ ,
ָא ,א ָב ָהן יִ ׂשְּבְעּון ּבְקַדְמִיתָא,
נּוקִין מִּבי מַ לְ ּכ ֲ
ֵ
לְאֹוספָא לְ הֹו עִ ּדּונִין וְתַ ְפ
ָ
ּבְׁשבַע זִמְ נִין ּבְׁשַ ּתָאּ .בְ גִין
ֶ
ָתַר ּכן ּבְ נִין .וְאִינּון ׁשִ בְעָ ה זִמְ נִין וְ לָא יַ ּתִיר.
ּוב ֵ
לְאֹוספָא לֵ יּה עִיּדּונִין מִ ּמֹוחָא 
ָ
ְאִקְרי מּוסַף ׁשַּבָת,
ְאִקְרי  כֹל ,ו ֵ
ָא לָק ֵבל ַצּדִיק יְ סֹוד עֹולָ םּ ,ד ֵ
ּבְׁשַּבַ ּת ֳ
ִיהרָא.
ְרָאלּ ,דְאִתְקְרִיאַת ס ֲ
לָק ָבל ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
סְתִימָאָ הּ ,וב ְֵריׁש יַרְ חָאֳ ,
ְאִקְרי רִאׁשֹון.
ַת ה ֶח ֶסד ,ו ֵ
ם אבּוהֹוןּ ,דְאָ חִיד ּבְמִ ּד ַ
לָק ֵביל אַ בְרָ ָה ֲ
ּומ ֲח ֵמיסָר יֹומָא  לְיַרְ חָא קַדְמָאָ הֳ ,
ֵ
יל יַעקֹבּ ,דְאִיהּו
ֲ
לָק ֵב
ַת ּביּה אֹורַיְיתָא  בְׁשִ בְעָ ה קֹולֹותֳ ,
ּובְיַרְ חָא תְ לִיתָאָ ה ב ֲַע ֶצ ֶרתּ ,דְאִתְיְיהִיב ֵ
יד ּביּהֲ ,וַאנַ ן
ֵ
לָק ֵביל יִ ְצחָקּ ,דְאִתְיְ לֵ
ִיד ּבְקֹול קֹול יַעקֹבּ .ובְרֹאׁש  ַה ָּׁשנָ הֳ ,
ֲ
לַא ָב ָהן ,וְאָ ח
ְּתלִיתָאי  ֲ
ַת הּדִין ּדְאָ חִיד ּבַ ּה.
לָק ֵבל מִ ּד ַ
יּה ע ֵקדַת יִ ְצחָק ,וְאִיהּו יֹומָא דְדִינָאֳ ,
ן ּב ֲ
מַדְ ּכְרִינָ ֵ
ְרָאל ,וְאַ ֲהדַר לֵ יּה
לֹותיּה ,וְ ָחס עַ ל יִ ׂש ֵ
הּוא ביּה ְצ ֵ
ֵ
יל קדְׁשָא בְרִיְך
ְקַּב ֻ
לָק ֵביל מ ֶֹׁשהּ ,ד ֵ
ּבְיֹום ַהּכִּפּורִיםֳ ,
ְרָאל
ה ענָ נִיןְּ ,ד ָח ָפן עַ ל יִ ׂש ֵ
כּותיּה ֲהוֹו אָזְ לִין ׁשִ בְעָ ֲ
לָק ֵביל אַ ֲהרֹןְּ ,דבִזְ ֵ
לּוחי אֹורַיְיתָאּ .בְ ַחג ַה ֻּסּכֹותֳ ,
ֵ
ְּכסּוּכֹותְּ ,ובגִין ָּכְך אִיּנּון עָ בְדִין ֻס ָּכה .וְ ָכל אֹורַיְיתָאַּ ,כ ָּמה רָזִין עִיּלָאִין סְתִימִין ּבַ ּה ,וְ כַד אִ ּלֵ ין
ּתֹוספִין ּבְ בִרְ כָאןָּ ,כל עָ לְמָא בִׁשְ לִימּו ַסּגִיאָ ה( .עד כאן מההשמטות).
ׁשִ בְעָ ה מִ ְ
יׁשָא וְאמְ צָעִיתָא בְקִ ּׁשּורָא 
ֶ
ִין .ר
לַת א ָב ָהן ,וְאַרְּבָעָ ה אַ ֲחרָ נ ֵ
ֲ
י בהּו תְ
ׁשִ בְעָ ה קִ ּׁשּורִין אִיּנּוןּ ,דְמִתְקַ ּׁש ְֵר ְ
ה אל זֶ ה ,וְאִיּנּון קִ ּׁשּורָא חָדָאּ ,בִתְ לַת יֹודִין.
חָדָא .וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון ְּד ַחפְרּו ֵבירָא דְמַיָאִּ .תנְיָינָא זֶ ֶ
ְּתלִיתָאָ הׁ ,שְ לִימּו דְ ָכל מְ ֵהימְ נּותָא .רְ בִיעָאָ הּ ,ת ְֵרין קַ ּיָימִיןְּ ,דגּופָא קַ ּיָימָא עָ לַיְיהּוֲ .חמִיׁשָאָ הַ ,טב
ּומֹותָא ,עמִיקְתָא דְ כֹּלָאׁ .שְתִיתָאָ הּ ,דִינָא  בְרַ ֲח ֵמיׁ .שְ בִיעָאָ ה,
ֲ
ּובִיׁש ,נַ ֲהרָא דְ נָ פִיק אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י 
ְאִיהּו אמְ צָעִיתָא 
ֶ
ְאִיהּו אמְ צָעִיתָא דְ כֹּלָאְּ .ובגִין ּד
ֶ
הּוא ריׁשָא דְאַמָרָ ןּ ,בְ גִין ּד
ֵ
ּבְקַדְמִיתָא אִתְמַרּ ,בְ ַה
י אנִי ,קִ ּיּומָא דְ ָכל עַ נְ פִין ּדְמִתְאַ ֲחדָ ן מִ ַּס ֲחרָ נֵ יּה.
ֹּלָא ,אִקְר ֲ
ֵ
דְ כ
ׁשִ בְעָ ה ּדַרְ ּגִין אִ ּלֵ ין ,מִדַרְ ּגָא  חָדָא  לְדַרְ ּגָא  חָדָא (ס"א ַא ֲח ָרא) ,אִׁשְ ּתְמֹודְעָא רְתִיכָא  חָדָאּ ,בְ ָכל אִיּנּון
ּבַתְריּה ְּד ַההּוא דַרְ ּגָא דְאִתְּפָ ּקְדָא עָ לַיְיהּו,
ן א ֵ
דָאן ּביּה .וְ ֵכן מִדַרְ ּגָא לְדַרְ ּגָא ,וְ ֻכּלְ הּו אִתְ נָ ֲהגָ ֲ
ֵ
ּדְמִתְאַ ֲח
וְ הָא אֹוקִימְ נָא מִ ּלֵ י.

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





		
ב"ע א"נק ףד
חצ


ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

ה ענָ נִין ּדְאַ ְס ֲחרּו
יּ ,בְׁשַעתָא דְאִ ּלֵ ין ּדַרְ ּגִין מִׁשְ ַּת ְכ ֵחיָּ ,כל מְ ֵהימְ נּותָא אִׁשְ ְּת ַכח ,וְאִ ּלֵ ין ׁשִ בְעָ ֲ
ֲ
ּתָא  חָזֵ
ָאּ ,בַא ָבהָתָא נַ ְטלָא .וְ כַד אִ ּלֵ ין נַ ְטלִיןֻּ ,כּלְ הּו דַרְ גִין אַ ֲחרָ נִין
ֲ
ְרָאלּ .בְ גִין ָּכְך ּכַד נַ ְטלָא ׁשְ כִינְ ּת
לְ הּו לְיִ ׂש ֵ
ְרָאל ִּכּדְקָא יָאּות.
ְרָת ּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
נַ ְטלִין ּבְ הּוּ ,וכ ְֵדין אִתְעַ ּט ְ
י .אִי הכִי יְ הּודָ ה מַ ה חּולָקָא 
ָ
ּתָא  חָזֵ י ,זְ בּולֻ ן ּדְקָאַמְרָ ן יָרִית יָ ם ִּכּנֶ ֶרת .יָ ם ִּכּנֶ ֶרת  סְתָ ם ,וְ ָהכִי אִתְ ֲחזֵ
ִיד ּביּה ּבְ ָכל ִסטְרִין.
ְאִתְאח ֵ
יּה ,אּלָא יְ הּודָ ה נָ ַטל מַ לְ כּותָא כֹּלָא ,ו ֲ
אִית ּב ֶ
ֵ
מַאי הכִי 
ָ
ּה ,א
רִּבִי אלְעָזָר אָמַר ,הַאי פַרְׁשְתָא ,הָא אִתְמַר עֹובָדָא ּדִמְ נַרְ ּתָא וְתִקּונָ הָא וְ ָכל מַ ה דְ ָב ֲ
ֶ
ּלָא כיוַ ן ִּדנְ ׂשִיאִים קְרִיבּו (לְ ֵעיּלָ א) קּורְּבְ נָא ּדְמַדְּבְ חָא ,וְ ָכל ִּתּקּונָא דְאִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה ,אָתָא 
רָא .א ֵ
ֶ
זִמְ נָא אַ ֲח
ָא לְעיּלָא מְ נַרְ ּתָא ,וְ ָכל ּבּוצִינִין
ָעי עֹובָדָא דִמְ נַרְ ּתָאְּ ,דהִיא תִ ּקּונָא עַ ל יְדָא דְאַ ֲהרֹןְּ ,דה ֵ
קְרָא וְאִׁשְ ּת ֵ
(ס"א ִתּקּונִין) ּדִילָ ּה ,עַ ל יְדָא ּדְאַ ֲהרֹן נַ ֲהרִין ּכֹּלָא.
ּתָא  חָזֵ י ,מַדְּבְ חָאּ ,ת ְֵריסָר נְ ׂשִיאִין ֲהוֹו לְ ַחּנְ כָא לֵ יּהּ ,ולְאַתְ ְּקנָא לֵ יּה ,וְ הָא אּוקְמּוהָ  ּת ְֵריסָר אִיּנּון
לְעיּלָא .מְ נַרְ ּתָא  (דף קנ"א ע"ב)
ֹּלָא ּכגַ וְ ונָא דִ ֵ
הּו תְריסָר .וְ כ ְ
ֵ
ְרִין ,אַרְּבַע ּדגָ לִים ,וְ ֻכּלְ
ְ
ְאַרְּבַע סט
ִ
ׁשְ ָבטִין ,ל
לְעיּלָאּ .ומְ נַרְ ּתָא ,עַ ל אָת קַ ּיָימָא,
ונָא ּד ֵ
ִ
ֹּלָא כגַ וְ
אִתְמְ נֵ י בְׁשִ בְעָ ה ּבּוצִינִין ,לְאַדְ לְקָא עַ ל יְדָא דְ ַכ ֲהנָא ,וְ כ ְ
ְּובנִיסָא אִתְעָ בִידַת ,וְ הָא אּוקְמּוהָ ּבְעֹובָדָא דִמְ נַרְ ּתָא.
 ׁש ֶמן ּוקְ ט ֶֹרת יְ ַׂש ַּמח לֵ ב.
ותָא ּדכֹּלָאִּ .ד ְכּתִיב( ,משלי כז) ֶ
ְ
י כ ֲחדָא ,לְ ֶחדְ וָ
ָא ,קַיְימ ַ
ֵ
ּומַדְּבַ ח ּפְ נִימָאָ הּ ,ומְ נַרְ ּת
נָא דִתְרי מַדְּבְ ָחן ֲהוֹו ,חַד ּפְ נִימָאָ ה דְ כֹּלָא ,וְ הַאי קַ ּיְימָא לְ ֶחדְ וָ ותָא .וְ חַד לְ בַר ,לְקָרְ בָא קָרְּבְ נִין.
ֵ
וְאֹוקִימְ
ה אדֹנָי 
ַע חכְמָ ּתָא עִ ּלָאָ ה ,רָזָא דְמִ ּלָ ֲ
ָמי  וְיִ ְס ָּת ַּכל ,יִ נְ ּד ָ
ּומהַאי ּפְ נִימָאָ ה נָ פִיק לְ הַאי דִ לְ בַרּ ,ומַאן ְּדח ֵ
ֵ
ְׁשַעתָא דְ ֶש ֶמן אִׁשְ ְּת ַכח.
ָא ,אּלָא ב ֲ
יְ הֹוָ ה .וְעַ ל ּדָא לָא אִתְקְרַ ב קְ טָרְ ּת ֶ
ַעמָאּ .בְ גִין ּדְדִינָא 
אַׁשְ ַּכ ְחנָא ּבְ ִספְרָא דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא ,קְ ט ֶֹרת הּוא לְ ֶחדְ וָ הּ ,ולְ ַסּלְקָא מֹותָ נָא .מָאי ט ֲ
הּוא פנִימָאָ הְּ ,ד ָכל ֵחידּו ֵביּה קַ ּיְימָא.
ְ
ּו ,מ ַה
ֵמהַאי דִ לְּבַר אִׁשְ ְּת ַכח ,וְ ֶחדְ וָ ותָא וְ חַדּו וְקִ ּׁשּורָא דִ נְ הִיר ֵ
לְמעְּבַד ּדִינָאְּ .ובגִין ָּכְך קְ ט ֶֹרת קַ ּיְימָא לְ ַב ְּטלָא 
ּלָק מהַאי ,וְ לָא יְ כִיל ֶ
וְ כַד הַאי אַתְעַרָּ ,כל ּדִינָא אִ ְס ַּת ֵ
ְרָאל
הּוא פנִימָאָ ה .זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ְ
מֹותָ נָא ,וְעַ ל ּדָא ,קְ ט ֶֹרת קְׁשִירּו הּוא דְ כֹּלָא ,וְדָא אִתְקְרִיב ּבְ ַה
ְרָאל וְ גֹו'.
ֹאמר לִי עַ ְבּדִי אָ ָּתה יִ ׂש ֵ
לְמָא דְאָתי ,עָ לַיְיהּו כְתִיב (ישעיה מט) וַ ּי ֶ
ֵ
לְמָא דין ּובְעָ
ֵ
ּבְעָ
ָ ּדב ֵָעי לְדַ ּכְאָ ה (ס"א לְ ַד ְּב ָרא) לֹוןּ ,ולְאַמְׁשָ כָא לֹון ,לְאִתְקַ ּׁשְרָא 
ת הלְ וִ ּיִ ם וְ גֹו'( ,במדבר ח) הָא אּוקְמּוה ְ
ח א ַ
קַ ֶ
ְרָא דְדִינָאּ ,בָעי 
ֵ
ְאָתי מִ ִּסט
ּבְאַתְרַיְיהּוּ ,בְ גִין ּדְאִיּנּון ּדְרֹועָא  ׂשְמָאלָא ,וְ ִסטְרָא דְדִינָא ,וְ ָכל מָאן ּד ֵ
ַערָא 
ְתָא כהַאי ּגַ וְ ונָאְּ ,דלָא יִתְ ֲחזֵ י ׂש ֲ
ְ
ַערָאּ ,בְ גִין ּדְאַ ְסּגֵ י דִינָא  בְעָ לְמָא .וְעַ ל ּדָא אִ ּת
ָא יַרְּבי ׂש ֲ
ֵ
דְ ל
ַּפְיָיא ריׁשָ ּהּ ,ולְ ַכ ֵּסי ׂשַעְרָ הָא ,וְאֹוקִימְ נָא ,וְ הָא אִתְמַרּ .וכ ְֵדין אִתְּבָרְ ָכן ָּכל אִיּנּון
ֵ
לְ בַרּ ,ובַעְיָיא לְאִתְ ח
ֹה תַע ֶׂשה לָ ֶהם לְ ַט ֲהרָ ם וְ גֹו' ,וְ ֶה ֱעבִירּו תַעַר וְ גֹו'.
ֲ
יוָאי כְתִיב ,וְ כ
ָא בלֵ ֵ
ּדְאַתְיָין מִ ִּסטְרָא דְדִינָא .וְעַ ל ּד ְ
י לָא סּלְקִין לְאַתְרַיְיהּו ,עַד ּדְיָרִים לֹון ַּכ ֲהנָאּ ,בְ גִין ּדִימִינָא מַדְּבַר ּתָדִיר לִ ׂשְמָאלָא.
ַ
יוָא
וְאִ ּתְמַר לֵ ֵ
ָרִים .אּלָא אִינְ הּו
ֶ
ְתַיְיהּוּ ,בִתְרין ּפָרִים .מָאי טַעְמָא פ
ֵ
יוָאי בְדּוכ
רִּבִי ׁשִמְעֹון אָמַרּ ,בְיֹומָא דְ ַסּלְקִין ּלֵ ֵ
ה אדּומָ הַּ .כ ֲהנָא  ָכל ֵחילָא  וְ ָכל ִּתּקּונָא  ֵביּה
ה דְאִקְרי  פָרָ ֲ
ֵ
ְּכפָרִים ,לְקַּבְ לָא  ִבׂשְמָאלָא  לְ הַאי  פָרָ
ְרָאל ֻּכּלְ הּו ֲהוֵ י.
ָא כ ֲהנָא ּדְרֹועָא דְיִ ׂש ֵ
ַּתלְיָיאּ ,בְ גִין ְּד ָכל ֵחילָא דְ גּופָא בִדְרֹועָא יְמִינָא קַ ּיְימָא .וְעַ ל ּד ַ
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ֵּוביּה קַ ּיְימָא לְאַתְקְ נָא כֹּלָא ּולְאַתְקְ

ב"ע א"נק ףד

טצ

נָא עָ לְמָא (ס"א ָמאי ַט ְע ָמא ָפ ִרים ֶאּלָ א ִאינְ הּו ְׂש ָמאלָ א כְ ָּפ ִרים לְ ָק ְּבלָ א ִב ְׂש ָמאלָ א.

גּופא ִב ְדר ָֹועא יַ ִּמינָ א
ָּתא ָחזֵ י כַ ֲהנָ א ְדר ָֹועא יַ ִּמינָ א ְדיִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלְ הּו ָהוָ ה ֵּוביּה ַקיָ ָימא לְ ִא ְת ַּת ְקנָ א ַעלְ ָמא ּולְ ִא ְת ַּת ָּקנָ א כֹּלָ א ְבגִ ין ְדכָ ל ֵחילָ א ְד ָ

ּלָא בגּופָא ּוׂשְמָאלָא ,וְ גּופָא עִ ּקָרָא 
ֹוי ,א ְ
ַקיָ ָימא וְ כָ ל ִּתּקּונָ א ֵביה ַתלְ ּיָ יא) וְעִ ם ָּכל ּדָא ,לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבִ לְ חֹוד ֶ
הּוא דְ כֹּלָא.
השלמה מההשמטות (סימן ט)

נִיף את 
ֶ
ן מ
נּופה לִ ְפנֵ י יְיָ .רִּבִי יְ הּודָ ה ׁשָאִיל לְרַּבִי אַּבָא ,לָמָ ה הָיָ ה ַהּכ ֵֹה ֵ
ת הלְ וִ ּיִ ם תְ ָ
ֹן א ַ
וְ ֵהנִיף אַ ֲהר ֶ
כֹועס ,מָ ה עֹוׂשִין ּכ ְֵדי לְ ַפּיְ סֹו?
הּוא ּבֹוכה וְ ֵ
ֶ
ְׁש
ָר ּדֹומה לְתִינֹוקּ .כ ֶ
ֶ
ַהלְ וִ ּיִ ם .אָמַר לֹו ,מָׁשָ ל לְמָ ה ַה ָּדב
אָמַר לֵ יּה רַּבִי יְ הּודָ ה ,מְ נִיפִין אֹותֹו ּומְ נַעְ נְעִים אֹותֹו ּכ ְֵדי לְׁשַ ּתְקֹו.
אָמַר לֵ יּה רִּבִי אַּבָא ,יְ הּודָ ה יְ הּודָ ה ,מִ ּלָ ה זֹאת ּבָאָ ה לְיָדְ ָך וְ ֹלא חָקַרְ ּתָ ּבָ ּה ,וַ ֲהֹלא יִׁשְמְעּו אָזְ נֶ יָך מַ ה
ּכֹוע ֶסת וְרֹוגֶ זֶ תִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית מ"ט) ׁשִמְעֹון וְ לֵ וִי אַ חִים ְּכלֵ י 
ַת הּגְ בּורָ הֶ ,
ר ּכְך הִיא מִ ּד ַ
ּפִיָך מְדַּב ָ
ֵ
ֶּׁש
ִי ׁש ֵהם מִתְ ּגַּבְרִים
ִי עָז וְעבְרָתָ ם ּכִי קָׁשָתָ ה ,לְ פ ֶ
ֶ
ּוכּתִיב (בראשית מ"ט) אָרּור אַּפָ ם ּכ
יהםְ ,
חָמָ ס מְ ֵכר ֵֹת ֶ
ןׁ ,שהּוא 
זַי הּכ ֵֹה ֶ
ם ,א ַ
את לַעׂשֹות  ּדִין לְ ַכּלֹות  ּולְ ַהכְרִית ּבְ נֵ י הָעֹולָ ֲ
ֲ
וְעבְרָתָ ם לָ ֵצ
ּומִתְקַ ּׁשִים ּבְאַּפָ ם ֶ
ַת הּגְ בּורָ הּ ,כ ְֵדי לְׁשַ ֵּכְך ּולְׁשַ ֵּקט רָ גְזָ ּה וְ כ ֲַע ָסּה,
םׁ ,שהּוא מִ ּד ַ
ַד ׁשל ַהלְ וִ ּיִ ֶ
ְיֹון ,מנִיף אֹותֹו ַהּצ ֶ
ַה ֶח ֶסד ה ֶָעל ֵ
נִיף את 
ן ׁש ֵּמ ֶ
יהן וְ ֹלא יִתְ ּגַּבְרּו וְ ֹלא יִתְ ַחּזְקּוּ ,כ ְֵעין ֻּדגְמָא זֹו ַהּכ ֵֹה ֶ
י ׁשּיִׁשְ ּתַּבְרּו ַהּׂשְעָרֹות מִ ָּכל ׁשּולֵ ֶ
ּכ ְֵד ֶ
ר הּדִין ּבָעֹולָ ם.
ֹּלא יִתְעֹור ַ
ֵ
י ׁש
ה ׁשּלָ ֶהןּ ,כ ְֵד ֶ
ַד ׁשל ַהּגְ בּורָ ֶ
י ׁשּיִׁשְקֹט ַהּצ ֶ
נּופה ּכ ְֵד ֶ
ַהלְ וִ ּיִ ם ְּת ָ
ְׁשּיִתְעֹורְרּו ַהּדִינִין ּבָעֹולָ םָּ ,כל ַהּדִינִים ַהּנִמְ צָאִים ּבְ ָכל יֹום וָיֹום,
נָׁשַק את יָדָיוּ .וכ ֶ
ֶ
ּבָא רִּבִי יְ הּודָ ה וְ
וְאינָ ם עֹומְדִים לְ ָפנָיו ,הָדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,תהלים
הּוא ּדֹוחה אֹותָ ם לַ חּוץ ֵ
ֶ
אַ בְרָ ָהם אָ בִינּו עָ לָיו ַה ָּׁשלֹום
ז) ֵוְאל ז ֵֹעם ּבְ ָכל יֹום( .עד כאן מההשמטות).
ׁש וְעׂשְרִין ׁשְ נִין יִ ְפלַ ח ּבַר חַמְׁשִין ׁשְ נִין ָסלִיק 
ָמ ֶ
ֹאת א ֶׁשר לַ לְ וִ ּיִ ם וְ גֹו'( .במדבר ח) ּתָא חָזֵ י ,לֵ יוָאָ ה בַר ח ֵ
ֲ
ז
ׁש וְעׂשְרִין יִ ְפלַ חְּ ,דהָא בַר נָׁש (ס"א ָתא ָחזֵ י לֵ יוָ ָאה ַּבר ָח ֵמׁש וְ ֶע ְׂש ִרין ְׁשנִין ָסלִ יק לְ דּוכְ ֵּתיּה
ָמ ֶ
לְדּוכ ֵּתיּה וְאִתְעַ ּטָר .וְ ח ֵ
ְ
ַד סלִיק לְ הַאי דַרְ ּגָא דְ חַמְׁשִין ׁשְ נִין ּולְ ָהלְאָ ה ,נָ חִית 
וְ ִא ְת ַע ָּטר .וְ ָח ֵמׁש וְ ֶע ְׂש ִרין יִ ְפלַ ח ַעד ְּד ָסלִ יק לְ ַדְרּגָ א ְּד ַח ְמ ִׁשין)ּ .כ ָ
ְאִתְקְׁשַר ּביּה.
ֵ
הּוא אתָר ּד
ֲ
ָא פגִים לְ ַה
ְאּׁשָא וַ ֲחמִימּותָא אִתְקָרִר ,ה ָ
ּתּוקְּפָא דְאּׁשָא דְ ֵביּה ,וְ ֵכיוָ ן ּד ֶ
ֶ
מִ ן
ם ,אּלָא ב ֵָעי לְאִ ּתָקְ פָאְּ ,דהָא 
ָא ּבָעי דְ לָא יִתְּפְ גָ ֶ
וְעֹודּ ,דְקָ לָא דְזִמְרָא לָא אִתְקְׁשַר ּבַ ֲה ֵדיּה ָּכל ַּכְך .וְקָ ל ֵ
ְאִתְקְׁשַר ּביּה,
ֵ
הּוא אתָר ּד
ֲ
י ּדלָא יַ ְפּגִים ַה
ְך ּבָע ְ
לָא ב ֻחלְׁשָאְּ .ובגִין ָּכ ֵ
ְ
ּבַאתָר ּדְדִינָא תַ ּקִיף קַ ּיְימָא ,וְ
ֲ
ְׁשָתָא ּכלָ ל ּבְ ָכל ִסטְרִין .זַ ּכָאָ ה
ְ
לָא חלְׁשָא ,וְעַ ל ּדָא לָא ב ֵָעי  לְאַ ֲחזָאָ ה חּול
ַ
ְאִיהּו דִינָא ּתּקִיפָא ,וְ
ַ
ּד
לָא ס ֵטי לִימִינָא וְ לִ ׂשְמָאלָא,
ָ
הּוא בַר נָׁש ּדְאִׁשְ ָּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָא ,וְיִ נְ ּדַע אֹורְ חֹוי דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְ
ִּד ְכּתִיב (הושע יד) ּכִי יְׁשָרִים ּדַרְ ֵכי יְיָ.
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה בְמִדְּבַר  סִינַי וְ גֹו'( .במדבר ט) אָמַר רִּבִי אַּבָא ,מָאי  טַעְמָא אַזְ הַר לְ הֹון ָהכָא עַ ל
ֶ
ַיְדַּב
ו ֵ
ָא פ ַסח לָאו אִיהּו
ְרָאל חָׁשִיבּו דְ ה ֶ
נִית הוָ הּ ,דְיִ ׂש ֵ
ָ
ּלָא ב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁש
ם .א ַ
ּפִ ְסחָא ,וְ הָא אִתְמַר לְ הּו בְמִ צְרַיִ ֶ
 .אָתָא קדְׁשָא 
ֻ
ֶאּלָא  בְמִ צְרַיִ ם ,וְ ֵכיוָ ן ּדְעָ בְדּו לֵ יּה זִמְ נָא  חָדָא  בְמִ צְרַיִ םֲ ,חׁשִיבּו דְ לָא אִ ְצטְרִיְך יַתִיר
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א"ע ב"נק ףד
ק


ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

בְרִיְך הּוא וְאַזְ הַר לֹון עָ לֵ יּהְּ ,דלָא יַ חְׁשְ בּון ְּדהָא קָא עָ בַר זִמְ נֵ יּה ּבְמִ צְרַיִ ם ,וְ ֹלא יִ ְצטְרִיְךּ .בְ גִין
ְדָרי ּדָרִין.
ַי ב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִית ,לְאַתְקְ נָא לְ הּו ל ֵ
ע"א) ַּכְך ּבְמִדְּבַר סִינ ַ

(דף קנ"ב

תָר ּד ָכל ּפִקּודִין
הּוא א ְ
ֲ
וְאַף עַ ל ּגַ ב ְּדהָא אַזְ הַר לְ הּו בְמִ צְרַיִ ם ,הַׁשְ ּתָא  פָקִיד לֹון זִמְ נָא אַ ֲחרָאּ ,בְ ַה
ָרִאׁשֹון .אּלָא רָזָא 
ֶ
נִית .מָאי ב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁשנִית ּבַ ח ֶֹדׁש  ה
ַ
ָא ב ָּׁשנָ ה ַה ֵּׁש
ְאֹורַיְיתָא ּביּה אִתְיְ הִיבּו .וְעַ ל ּד ַ
ֵ
ּד
ִיהרָאׁ .שָ נָ הּ :דָא ׁשִמְׁשָאְּ ,דנָ הִיר 
עִ ּלָאָ ה הִיא ,חַד ׁשָ נָ ה וְ חַד ח ֶֹדׁש .מַ ה ֵבין הַאי לְ הַאי .ח ֶֹדׁשּ :דָא ס ֲ
ִיהרָאּ .וכ ְֵדין ָהוָ ה בְזִמְ נָא דְ ָכל ּפִקּודִין ּדְאֹורַיְיתָא אִתְמְ סָרּו ֵביּה.
לְ ס ֲ
רִּבִי ׁשִמְעֹון אָמַר ,וַ וי לְ ַההּוא בַר נָׁש ּדְאָמַרְּ ,דהָא אֹורַיְיתָא אָתָא לְאַ ֲחזָאָ ה סִּפּורִין ּבְעָ לְמָאּ ,ומִ ּלִין
דְיֹוטיּ ,ובִׁשְ ָבחָא יַתִיר 
לְמעְּבַד אֹורַיְיתָאּ ,בְמִ ּלִין ְּד ֶה ֵ
נָא דָא ,אנָ ן יַ ְכלִין ֶ
ֲ
ִי ,אפִיּלּו בְזִמְ
ְאִי הכ ֲ
דְיֹוטיּ .ד ָ
ְּד ֶה ֵ
לְמָא ,אִית ּבינַיְיהּו מִ ּלִין עִ ּלָאִין יַתִיר.
ֵ
ִירי דְעָ
לְמָא ,אפִיּלּו אִיּנּון קַ ְפס ֵ
ֲ
מִ ֻּכּלְ הּו .אִי לְאַ ֲחזָאָ ה מִ ּלָ ה דְעָ
ּלָא כל מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָא ,מִ ּלִין
ונָא .א ָ
ֶ
ַעְּביד מִ ּנַיְיהּו אֹורַיְיתָאְּ ,כהַאי ּגַ וְ
זִיל אּבַתְרַיְיהּו ,וְ נ ֵ
ֲ
אִי הכִי נֵ
ָ
עִ ּלָאִין אִיּנּון ,וְרָזִין עִ ּלָאִין.
י לְעיּלָא.
ּלָא ֵ
לְא ֵכי עִ ֵ
ְרָאל לְתַ ּתָא ,מַ ֲ
ּתָא חָזֵ י ,עָ לְמָא עִ ּלָאָ ה וְעָ לְמָא תַ ּתָאָ ה ּבְ חַד מַתְקְ לָא אִתְקָ לּו .יִ ׂש ֵ
 ּבְׁשַעתָא דְ נַ ְחּתִין לְתַ ּתָא
ֲ
(האי ַב ֲא ָתר ִעּלָ ָאה)
 עֹוׂשה מַ לְאָ כָיו רּוחֹותַ .
ּלָאי כְתִיב ּבְ הּו( ,תהלים קד) ֶ
לְא ֵכי עִ ֵ
מַ ֲ
בּוׁשָא כגַ וְ ונָא דְ הַאי עָ לְמָא,
ְ
ַּבְׁשי ּבִ לְ
י בלְ בּוׁשָא דְ הַאי עָ לְמָא .וְאִי לָאו מִתְ ל ֵ
ַּבְׁש ִ
ַ(אף ַעל ּגַ ב ְּדנַ ְח ִּתין) ,מִתְ ל ֵ
ְך ,אֹורַיְיתָא ּדבָרָא לְ הּוּ ,ובָרָא 
ְ
י כ
לָא סבִיל לֹון עָ לְמָא .וְאִי בְמַ לְאָ ֵכ ַ
ָ
לְמיקָ ם ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְ
לָא יַ ְכלִין ֵ
ַת ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֵכיוַ ן ְּדנַ ְחּתַת לְ הַאי עָ לְמָא ,אִי לָאו דְמִתְ לַּבְׁשָא 
עָ לְמִין ֻּכּלְ הּו ,וְקַיְימִין ּבְ גִינָ ּה ,עַ ל אַ ח ַ
ּבְ ָהנֵ י לְ בּוׁשִין ְּדהַאי עָ לְמָא ,לָא יְ כִיל עָ לְמָא לְמִ סְּבַ ל.
וְעַ ל ּדָא  הַאי  סִּפּור  ּדְאֹורַיְיתָא ,לְ בּוׁשָא דְאֹורַיְיתָא .אִיהּו .מָאן ְּדחָׁשִיב ְּד ַההּוא  לְ בּוׁשָא אִיהּו
לְמָא דְאָתיּ .בְ גִין ַּכְך
ֵ
ּוחיּה ,וְ לָא יְ ֵהא לֵ יּה חּולָקָא ּבְעָ
אֹורַיְיתָא מַ ּמָׁש ,וְ לָא מִ ּלָ ה אַ ֲחרָאּ ,תִיּפַ ח ר ֵ
ּתֹורָתָך .מַ ה דִתְ חֹות לְ בּוׁשָא ּדְאֹורַיְיתָא.
ֶ
ְאַּבִיטה נִ ְפלָאֹות מִ
ל עינַי ו ָ
אָמַר ּדוִד( ,תהלים קיט) ּגַ ֵ
ָ
ּתָא  חָזֵ י ,אִית  לְ בּוׁשָא דְאִתְ ֲחזֵ י  לְ כֹּלָא ,וְאִיּנּון טִּפְׁשִין ּכַד  חָמָאן לְ בַר  נָׁש ּבִ לְ בּוׁשָא דְאִתְ ֲחזֵ י לֹון
ׁשַּפִירָא ,לָא מִ ְס ַּת ְּכלִין יַ ּתִירֲ .חׁשִיבּו דְ ַההּוא לְ בּוׁשָאּ ,גּופָא ,וַ ֲחׁשִיבּו ְּדגּופָא ,נִׁשְמָתָא.
ּגּופי תֹורָ ה .הַאי  גּופָא 
ּקּודי אֹורַיְיתָאּ ,דְאִקְרּון ֵ
ְּכהַאי  ּגַ וְ ונָא אֹורַיְיתָא ,אִית  לָ ּה ּגּופָא ,וְאִיּנּון ּפִ ֵ
י אּלָא  ְב ַההּוא 
מִתְ לַּבְׁשָא  ִבלְ בּוׁשִיןּ ,דְאִיּנּון סִּפּורִין ְּדהַאי עָ לְמָא .טִּפְׁשִין ּדְעָ לְמָא ,לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ ֶ
חֹות ההּוא לְ בּוׁשָא.
ַ
ָא יַדְעי יַ ּתִיר ,וְ לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ י בְמָ ה דְאִיהּו ְּת
ֵ
לְ בּוׁשָאּ ,דְאִיהּו סִּפּור ּדְאֹורַיְיתָא ,וְ ל
חֹות ההּוא לְ בּוׁשָאַ .חּכִימִין עַ ב ְֵדי 
ַ
ּלָא בגּופָאּ ,דְאִיהּו תְ
בּוׁשָא ,א ְ
ֶ
אִיּנּון ּדְיַדְעִין יַ ּתִיר ,לָא מִ ְס ַּת ְּכלָ ן ּבִ לְ
ּלָא בנִׁשְמְתָאּ ,דְאִיהִי עִ ּקָרָא דְ כֹּלָא 
י א ְ
טּורָא ּדסִינַי ,לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ ֶ
ְ
דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,אִיּנּון ּדְקַיְימּו ְב
נָא דְאָתי ,זְמִינִין לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּבְ נִׁשְמְתָא דְ נִׁשְמְתָא דְאֹורַיְיתָא.
ֵ
אֹורַיְיתָא מַ ּמָׁשּ( .ולְ ָעלְ ָמא) ּולְזִמְ
י לְעיּלָא ,אִית לְ בּוׁשָא ,וְ גּופָא ,וְ נִׁשְמְתָא ,וְ נִׁשְמְתָא לְ נִׁשְמְתָאׁ .שְמַ ּיָא וְ ֵחילֵ יהֹון.
ִי נָמ ֵ
ּתָא  חָזֵ יָ ,הכ ֵ
ְרָאל .וְעַ ל
ְרָאלּ ,דָא גּופָאּ ,דִמְקַּבְ לָא לְ נִׁשְמְתָאּ ,דְאִיהִי תִ פ ְֶא ֶרת יִ ׂש ֵ
ּוכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
אִ ּלֵ ין אִיּנּון לְ בּוׁשָאְ .
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ב"ע ב"נק ףד

אק

ְרָאלּ ,דְאִיהִי אֹורַיְיתָא מַ ּמָׁש .וְ נִׁשְמְתָא 
ּדָא אִיהּו גּופָא לְ נִׁשְמְתָא .נִׁשְמָתָא דְאַמָרָ ן ּדָא תִ פ ְֶא ֶרת יִ ׂש ֵ
ָא אִיהּו עּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא .וְ כֹּלָא אָ חִיד ּדָא בְדָא.
ֲ
לְ נִׁשְמְתָאּ ,ד
י בלְ בּוׁשָא 
ִי אּלָא  סִּפּורָא  בְעָ לְמָא ,וְאִיּנּון מִ ְס ַּת ְּכלֵ ִ
ְאָמְרי דְאֹורַיְיתָא לָאו אִיה ֶ
ָיבּיָאּ ,ד ֵ
וַ וי  לְאִיּנּון ַחּי ַ
ָא יָתִיב אּלָא 
ֶ
דָא  וְ לָא יַ ּתִיר .זַ ּכָאִין אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,דְמִ ְס ַּת ְּכלֵ י  בְאֹורַיְיתָא  ַכּדְקָא יֵ אּות .חַמְרָא  ל
לָא ,אּלָא  בְמָ ה דְאִית 
ֶ
ּלָא בלְ בּוׁשָא דָא .וְעַ ל ּדָא לָא ב ֵָעי  לְאִ ְס ַּת ְּכ
ָא יְתִיב א ִ
ֶ
בְקַ נְקָ ןַּ .כְך אֹורַיְיתָא  ל
ָא כל אִיּנּון מִ ּלִין ,וְ ָכל אִיּנּון סִּפּורִין ,לְ בּוׁשִין אִיּנּון.
ְּתחֹות לְ בּוׁשָא .וְעַ ל ּד ָ
ׂשּו .אָמַר רִּבִי יֹוסי ,הָא אִתְמַרָּ ,כל מָאן
ֵ
ְיַע
ח ּבְמֹועדֹו( .במדבר ט) מָאי  ו ֲ
ֲ
ל את הַּפָ ַס
ְרָא ֶ
ְיַעׂשּו ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ו ֲ
לְעיּלָאְּ .דהָא ּבְ גִינֵ יּה אִ ּתְעַר  ַההּוא מִ ּלָ ה,
ּדְאַ חְזֵ י עֹובָדָא  לְתַ ּתָא  כַדְקָא יֵ אּותּ ,כְאִ ּלּו עָ בִיד  לֵ יּה ֵ
ַּכבְיָ כֹולּ ,כְאִ ּלּו הּוא עָ בִיד לֵ יּה ,וְ הָא אִתְמַר( .דף קנ"ב ע"ב)
ָא אִיׁש ּדהּוא אִיׁש ,וְיִתְ ֲחזֵ י 
ְ
מַאי ,אּל
ֶ
י ,א
ָמא וְ גֹו'( .במדבר ט) אִיׁש אִיׁש ּת ְֵרי זִמְ נֵ ֲ
אִיׁש אִיׁש ּכִי יִ הְיֶ ה ט ֵ
נִׁש ָמ ָתא)
ָא ׁשַרְיָיא עלֹוי ׁשְ כִינְ ּתָא (ס"א ֵׁשיר ָּותא) (ס"א ְ
ֲ
ּגַרְמיּהְּ .דל
הּוא פגִים ֵ
ָ
לְקַּבְ לָא  נִׁשְמָתָא עִ ּלָאָ ה ,וְ
ַרְמיּה .וְעַ ל ּדָא אִיׁש אִיׁש .אִיׁש ּדְיִתְ ֲחזֵ י 
עִ ּלָאָ ה .מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ּדְאִיהּו גָרִים ,וְ הּוא מְ ס ֵָאב לֵ יּה לְ ג ֵ
לְעיּלָא.
לֹוי קְד ָּׁשה ִּד ֵ
ֻ
י ע
ָא יִׁשְר ֲ
ֵ
ּגַרְמיּהְּ ,דל
לְמ ֱהוֵ י אִיׁש ,וְ הּוא מְ ס ֵָאב ֵ
ֶ
ַד מעַ ׂשְרָ ה דְאִיּנּון נְקּודִים ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ ֻכּלְ הּו אַתְיָין לְאַ ֲחזָאָ ה
אֹו ב ְֶדֶרְך רְ חֹוקָ ה( ,במדבר ט) ּדָא אִיהּו ח ֵ
לְעיּלָאֵּ .כיוָ ן ּדִמְ סָאַ בִין
ּגַרְמיּה ,מְ ס ֲָאבִין לֵ יּה ֵ
מִ ּלָ ה .מָאי ב ְֶדֶרְך רְ חֹוקָ הּ .בְ גִין ּדְּבַר נָׁש ּדְאִיהּו מַ סְאִיב ֵ
ָא ּבְדֶרְך
ן ּביּה ,ה ֶ
ל אחִידָ ֵ
ְרָא ֲ
הּוא אתָר וְאָרְ חָא דְזַרְעָא ּדְיִ ׂש ֵ
ֲ
ה מ ַה
לְעיּלָא ,הָא אִיהּו ב ְֶדֶרְך רְ חֹוקָ ֵ
לֵ יּה ֵ
ְרָא בכֹוןּ ,כְמָ ה דְאַ ּתּון מִתְקַ ּׁשְרִין.
רְ חֹוקָ ה אָ חִידּ ,דְאִתְרְ חַק (נ"א ִמלְ ִמ ְק ַרב) לְמִקְרַ ב לְ כֹוןּ ,ולְאִתְקַ ּׁש ְ
ָמא לָ נֶ ֶפׁש אֹו ב ְֶדֶרְך רְ חֹוקָ הּ ,דְאִתְ ֲחזֵ י  ּת ְֵרין מִ ּלִין מַׁשְמַע 
אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,וְ הָא  כְתִיב ּכִי יִ הְיֶ ה ט ֵ
ּומַׁשְמַע אפִיּלּו
ֲ
ִיב אֹו .אָמַר רִּבִי יֹוסיּ ,כָאן ,עַד  לָא מְ ס ֲָאבִין לֵ יּהּ ,כָאןּ ,בָתַר ּדִמְ סָאַ בִין לֵ יּה.
ֵ
ִּד ְכּת
ְרָאל עָ בְדִין לֵ יּה.
לְעיּלָא ,וְ לָא יַעַ בְדּון ּפִ ְסחָא בְזִמְ נָא ּדְיִ ׂש ֵ
לֹוי קְד ָּׁשה דִ ֵ
ֻ
י ע
ָא יִׁשְר ֲ
ֵ
הַאי ,אֹו הַאי ,ל
ּגַרְמיּה,
ּלָא כיוַ ן ּדְמִתַ ְּד ֵכי ּומְתַ ֵּקן ֵ
לָא .א ֵ
ֶ
ּגַרְמיּה,
ָא ּתנְיָינָא עָ בִיד אִי לָא מְתַ ֵּקן ֵ
ְאִי ּתימָא ,הָא בְיַרְ ח ִ
ו ֵ
ַרְמיּה ,מְדָ ּכָאן לֵ יּה.
ְיָינָא לְמעְּבַד ּפִ ְסחָא .מִ כָאןָּ ,כל ּבַר נָׁש ּדִמְ ָּד ֵכי ג ֵ
ֶ
הָא יַרְ חָא תִ נ
ְרָאל זַרְעָא קַ ּדִיׁשָא 
ּדְאִי  ֵּתימָא דִ ְבּדַרְ ּגָא עִ ּלָאָ ה יַתִיר קָאִים ּבְיַרְ חָא  ִּתנְיָינָא ,לָאו ָהכִיְּ ,דהָא יִ ׂש ֵ
ְׁשִמְׁשָא כחָדּ .ומַאן ְּדנָ טִיל יְ סֹודָא ּבְקַדְמִיתָא ,נָ טִיל
ְ
ִיהרָא ּול
ּדְעָ בְדּו ִפ ְסחָא  בְזִמְ נֵ יּה ,נַ ְטלּו לֵ יּה לְ ס ֲ
סֹודָא דְא ֶבן ָטבָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּתְ 
ֶ
לְמָא ,אּלָא יְ
ֶ
לָא תימָא יְ סֹודָא עִ ּלָאָ ה דְ ַצּדִיקָא ּדְעָ
ֵ
ּבִ נְיָינָא .מָאי יְ סֹודָא.
ְׁשָארי.
ַאי הּוא א ֶבן ּדְׁשָארִי עָ לֵ יּה מָאן ּד ֵ
ֶ
ן מָאסּו הַּבֹונִים הָיְתָ ה לְרֹאׁש ּפִ ּנָ ה .וְ ה
אָמר (תהלים קיח) ֶ א ֶב ֲ
ֵ
ְיָינָא .א ָבל לָאו אִיהּו ּכְמַאן ְּדנָ טִיל לֵ יּה ּבְזִמְ נֵ יּה.
ֲ
ָא ּתנ
ִיל אפִיּלּו בְיַרְ ח ִ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,וַ ּדָאי כֹּלָא נָ ט ֲ
ְמַעלִין ּבַ ּק ֶֹדׁש ,וְ לָא 
ָא לְעיּלָא ,וְ לָא נָ חִיתּ .בְ גִין ּד ֲ
ַעמָאּ .דָא דְ נָ טִיל ּפִ ְסחָא בְזִמְ נֵ יּה ,נָ טִיל מִ ַּתּת ֵ
מָאי ט ֲ
ִית מ ֵעיּלָא לְתַ ּתָאּ .בְ גִין ָּכְך ׁשַ וְיָ ן ּבְ כֹּלָא ,וְ לָא ׁשַ וְיָ ן.
מֹורִידִין .וְדָא דְ נָ טִיל ּבָתַר זִמְ נֵ יּה( ,דף קנ"ג ע"א) נָ ח ֵ
ִמְקָרב ּפִ ְסחָא ּבְזִמְ נֵ יּהׁ ,שְ ָבחָא יַתִיר 
לָא סלִיקּ .בְ גִין ַּכְך מָאן ּד ֵ
ָ
ְדָא סלִיק וְ לָא נָ חִית ,וְדָא נָ חִית וְ
ּד ָ
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ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

ְרָאלּ ,דְזַ ּכָאן ּבְ כֹּלָאּ ,דְזַ ּכָאן ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ ָכל מָאן ּדְזָ ֵכי ּבְאֹורַיְיתָא ,זָ ֵכי לֵ יּה
אִית לֵ יּה .זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
לְמָא דין ּובְעָ
ֵ
ְרָאלּ ,בְעָ
ּבִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא .זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
רעיא מהימנא
רָא .אִי רָזָא ּד ֶפ ַסח,
ְ
ח ׁשנִי ,עַ ל אִיּנּון ְּדלָא יָ כִילּו ,אֹו ּדְאִ ְסּתְאָ בּו ּבִמְ ס ֲָאבּו אַ ֲח
עְּבַד ּפ ַס ֵ
ֶ
ּקּודָא לְמ
ֶ
ּפִ
ה ,איְך יַ ְכלִין אִ ּלֵ ין
ִיסןּ ,וכ ְֵדין אִיהּו זִמְ נָא לְ ֶחדְ וָ ֵ
ְרָאל עָאלִין ּבָ ּהׁ ,שַ לְ טָא ּבְ נ ָ
רָזָא דִמְ ֵהימְ נּותָא ּדְיִ ׂש ֵ
לְמעְּבַד ּבְיַרְ חָא תִ נְיָינָאְּ ,דהָא אַעְּבָר זִמְ נָא.
ְּדלָא יָ כִילּו ,אֹו ּדְאִ ְסּתְאָ בּוֶ ,
לָא אִתְעדִיאַת ּכִתְרָ הָא וְעִ טְרָ הָא מִ ּנָ ּה ְּתלָתִין
ֲ
ִיסן,
ְרָאל מִתְעַ ּטְרָא בְעִ טְרָ הָא ּבְ נ ָ
ּלָא ּכיוָ ן ְּד ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ֶא ֵ
ל מִּפ ַסח יָתְ בָא מַ טְרֹונִיתָא  בְעִ טְרָ הָא ,וְ ָכל
ֶ
ְרָא
יֹומִין .וְ ָכל אִיּנּון ְּתלָתִין יֹומִין מִ ן יֹומָא דְ נַ פְקּו יִ ׂש ֵ
לְמ ֱח ֵמיּ .כָרֹוזָא  כָרִיזָּ ,כל מָאן ְּדלָא יְ כִיל
י לְמ ֱח ֵמי  לְמַ טְרֹונִיתָא ,יְ כִיל ֵ
ֵחילָאָ ה ְב ֶחדְ וָ ה .מָאן ְּדב ֵָע ֵ
יה .אימָתַי ּכָרֹוזָא כָרִיזּ .בְאַרְּבָעָ ה עָ ׂשָר לְיַרְ חָא 
ַרְע ֵ
נְעלּון ּת ֵ
ְמי עַד לָא יִ ֲ
לְמ ֱח ֵמי מַ טְרֹונִיתָא ,יֵ ֵיתי וְיֶ ח ֵ
ֵ
ָא פ ַסח
ַרְעי .וְעַ ל ּד ֶ
נְעלּון ּת ֵ
ַרְעִין ּפְתִיחן .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה יִ ֲ
ָ
תִ נְיָינָאְּ ,דהָא מִ ַּת ָּמן עַד ׁשִ בְעָ ה יֹומִיןּ ,ת
ֵׁשנִי( .ע"כ)
ח ׁשנִי  לֶ ֱאכֹול אֹותָ ן ּכְמִׁשְּפָ ָטן.
ּופ ַס ֵ
יּה ּפ ַסח רִאׁשֹון ֶ
ּבַתְר ֶ
ַּפ ַסח ּבִזְמַ ּנֹוֲ .וַא ֵ
ּפִ ּקּודָא דָאׁ ,שְ חִיטַת  ה ֶ
י נָׁשָא כחּולִין
ְ
ּקּודָא ּתלִיתָאָ הָּ .תנָאִין ֲוַאמֹורָאִין ,אִית ּבְ נֵ
ְ
ח ׁשנִיּ ,דְאִיהּו ִפ
ְמאִים לִ הְיֹות נִדְ חִים לְ ֶפ ַס ֵ
ּוט ֵ
ְרִיאלּ .כ ֵֹהן וְ לֵ וִי.
ְרָא ּדגַ ב ֵ
קְדׁשְּ ,כגֹון ּבְ ׂשַר ק ֶֹדׁש ,וְאִיּנּון מִ ִּסט ְ
ּוכחּולִין ְּד ֶה ֵ
ְּד ָט ֲהרָ ה ,מִ ִּסטְרָא דְמִיכ ֵָאלְ .
ׁש קדָׁשִים.
וְאִית ּבְ נֵ י נָׁשָא דְאִיּנּון ּכְיֹומִין ָטבִין ,וְאִיּנּון ק ֶֹד ֳ
ְמָאלָאּ .פ ַסח רִאׁשֹון מִימִינָאּ ,דְתַ ָּמן ָחכְמָ"ה.
ֶ
ח ׁשנִי ,מִ ּׂש
ּופ ַס ֵ
ִי פ ַסח רִאׁשֹון ,מִימִינָאֶ .
ׁשְ כִינְ ּתָא אִיה ֶ
ַׁש וְת ֶבן
ל אּׁשִין נּוכְרָאִיןּ ,דְאִיּנּון ְּכּק ֶ
ח ׁשנִי מִ ּׂשְמָאלָאּ ,דְתַ ָּמן ּבִינָ הְּ .ובגִין ְּד ִבגְ בּורָ ה מִתְעַּבְרִין ָּכ ֶ
ֶּפ ַס ֵ
ח ׁשנִי.
ְמאִים נִדְ חִים לְ ֶפ ַס ֵ
ׁש ּדגְ בּורָ ה ,ט ֵ
י א ִ
לְ ג ֵַּב ֵ
ׂשֹורףְּ .דנִׁשְמְתָא אִיהּו מָאנָא 
תּ ,בְאּׁשָא דִ גְ בּורָ ה אִיהּו ֵ
ֶ
וְ ָכל טּומְאָ ה נִ ָּדהּ ,ומְ צֹורָע ,וְזָ ב וְזָ ָבה וְיֹולֶ ֶד
נַת ּבְאּׁשָא דִ גְ בּורָ הִּ ,ד ְכּתִיב( ,ירמיה כג) ֲהֹלא כֹה
ֶ
י בּה ,עַד ּדְאִתְ לַּבְ
ָא ׁשָר ָ
ּדְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְאִיהּו ל ֵ
ּמֹוח.
ם א ֶבן הּוא נִ ַ
הּוא מִתְּפֹוצץ ,וְאִ ֶ
ֵ
ַאי אׁשָא ,אִ ם ּבַרְזֶ ל
ׁש נְאם יְיְָּ .ובה ֵ
דְ בָרִי כ ֵָא ֻ
י בּה
יה ,וְאִתְ ַּד ֵּכ ָ
ָמ ָ
ה ׁשּבִ כְתָ בּ ,דְאִיהִי מַיִ ם( ,ויקרא יב) וְ ָט ֲהרָ ה מִ ּמְקֹור ּד ֶ
ּובִימִינָא (נ"א ְּוב ַמיָ א) ּדְתַ ָּמן ּתֹורָ ֶ
י ׁש ֶרץ( .דף קנ"ג ע"א) הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יחזקאל לג) וְזָרַקְ ּתִי 
א ב ָכל מִינֵ ֶ
ָמ ְ
א מת ,וְזָ ב וְ ט ֵ
ָמ ֵ
מְ צֹורָע ,וְ ט ֵ
ּוטהַרְ ֶּתם וְ גֹו'.
יכם מַיִ ם ְטהֹורִים ְ
ֲעלֵ ֶ
ְאמְ צָעִיתָא מָאנָא אִתְיַ ֲחדַת ּבְ בַעְ לָ ּהּ ,דְאִיהִי אִ ּתְתָאּ ,בָתַר  ּדְאִתְקַ ּדְׁשַת ּבִ ׂשְמָאלָא,
ּבְעַ ּמּודָא  ּד ֶ
ִים ׁשּנִׁשְ ַּתּמְׁשּו ָב ֶהן ּבְ צֹונֵ ן ,מַ טְּבִילָ ן
ְאַת ּבְמי מִקְ וֵ ה בִימִינָא ,וְאֹומְרִים עַ ל מָאנֵ י דְ ִפ ְסחָאֵּ ,כל ֶ
ֵ
וְאִתְדַ ּכ
י חּנָא וְ ִח ְסּדָא ,לָא 
ִים ,מָאר ִ
ֵ
ּבְ צֹונֵ ן ,וְ ֵהן ְטהֹורִים .אִיּנּון נִׁשְמָתִין ּדְאִיּנּון מִ ִּסטְרָא דְרַ ֲח ֵמי ,וְאִיּנּון רַ ֲחמָ נ
י חּמִיןִּ ,ד ְבהֹון מִתְ ָּדכִין רְׁשָעִים ּגְמּורִים,
ל ׁש ֵּכן ּבְ ַח ֵּמ ַ
צְרִיכִין לְאַדְ ּכְאָ ה בְמַיִ ם ּפֹוׁשְרִים ּכ ֵַּבינֹונִ ּיִיםָּ .כ ֶ
ְזּוהמָא 
ָר א ֶׁשר יָ בֹא ב ֵָאׁשּ .בְ גִין ּד ֲ
ּדִמְ ַחּמְמִין ּגַרְמַיְיהּו ב ְֶאּׁשָא דְיֵ ֶצר  הָרָע .וְעָ לַיְיהּו אִתְמַרָּ ,כל ָּדב ֲ
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ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

א"ע ג"נק ףד

גק

ח ּבין ַה ְּד ֵבקִים,
ִים ריוַ ֵ
ִיׁשָא .א ָבל צַדִיקִים ּגְמּורִים ּבְ צֹונֵ ןּ .דְעָ לַיְיהּו אִתְמַרָּ ,כל ַה ֵּמׂש ֶ
ֲ
דִ לְ הֹון נְ פ
יהּנָ ם.
מְ ַצּנְ נִים לֵ יּה ּגֵ ִ
ְ אָמר  נִׁשְּבָרּו,
וְאִי  נִׁשְמָתִין חָמְרִ ּיִיםּ ,דְאִיּנּון ּכְמָאנֵ י  ֶח ֶרסׁ ,שְ בִירָתָ ן זֹו הִיא  ַט ֲהרָתָ ןּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
גֹו' .א ָבל אִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְאֹורַיְיתָא 
ֲ
י אֹלהִים רּוחַ  נִׁשְּבָרָ ה וְ
נִ ְטהָרּו .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה( ,תהלים נא) זִ ְב ֵח ֱ
ְאִיּנּון אׁש ּומַיִ ם ,וְאִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְרָזֵ י דְאֹורַיְיתָאּ ,דְאִיהּו אֹור,
ֵ
ל ּפהּ ,ד
דְ ִבכְתָ ב ּובְאֹורַיְיתָא דְּבְעַ ֶ
ִּד ְכּתִיב ּבָ ּה( ,משלי ו) וְתֹורָ ה אֹורּ ,בְאֹורַיְיתָא אִיּנּון מִתְ ַּדכִין ּבָ ה.
ם עוֹנֵ ְך ּבַת 
ּמּו עוֹנֹותָיו .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,איכה ד) ַּת ֲ
וְעֹוד ּבְ ֶפ ֶרק הָר ֶֹואה ,הָר ֶֹואה תְמָרִים ּבַ ֲחלֹוםַּ ,ת ֲ
ֹב אִיׁש ּתם .חֹובִין מָרִים,
ָ
ְיַעק
ְמַר ּביּה( ,בראשית כה) ו ֲ
ָא דְיַעקֹבּ ,דְאִ ּת ֵ
ֲ
ִתְמָרִיםּ ,ביּה ַּתםּ ,דַרְ ג
ֵ
ִצּיֹוןּ .בְ גִין ּד
וְעַ ל ּדָא תְמָרִיםַּ :ת ָּמן ּתָ"ם ,וְתַ ָּמן מָ"ר.
ם .מ ָהכָא ,מָאן
הּו יְיָ עץ וַיִמְ ּתְקּו ַהּמָיִ ֵ
ֵ
ּיֹור
ָהכָא רָמִיז ,וַיִמְ ּתְקּו ַהּמָיִ ם .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות טו) וַ ֵ
ם ּבַעבֹודָ ה
יה ֲ
ת חּיֵ ֶ
ּו א ַ
ַיְמָרר ֶ
ְאִיהּו עץ .חֹובִין דִילֵ יּהּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון (שמות א) ו ֲ
ֵ
ּדְאִׁשְ ְּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָאּ ,ד
ה ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מָ חִיל לֵ יּה ,וְיִתְ חַזְרּון מְתִיקִין.
קָׁשָ ֻ
ל אחָיו וְ כֹל ַהּדֹור 
ּיָמָת יֹוסף וְ ָכ ֶ
ֵ
ְמַר ּביּה (שמות א) וַ
ּדְיֹומִין יֵ יתּוןּ ,דְיִתְקַ ּיָים ּבְ הּו כְמַ פְקָ נּו דְמִ צְרַיִ םּ ,דְאִ ּת ֵ
ה אּלָא עֹונִי דְעָ נִי חָׁשּוב ַּכ ֵּמת .לְקַ ּיֵ ים ּבְ הֹון (צפניה ג) וְ הִׁשְאַרְ ּתִי 
ַההּואְּ .ובגָ לּותָא ּבַתְרָאָ ה ,לֵ ית מִיתָ ֶ
ין עתִירִים
ּיְימָא בהֹון (שמואל ב כב) ֶוְאת עַ ם עָ נִי תֹוׁשִיעַ  .וְאִ ּלֵ ֲ
ְ
ְׁשם יְיָ .לְאִתְקַ
ָבְך עַ ם עָ נִי וָדָ ל וְ ָחסּו ב ֵ
ַארּון ּבְ הֹון יִתְקַ ּיֵ ים ּבְ הֹון( ,שמות ה) נִרְּפִים אַ ֶּתם נִרְּפִים .נִרְּפִים ֵהם ּבְאֹורַיְיתָא .נִרְּפִים ֵהם,
ּדְיִׁשְ ּת ֲ
ִים מעִיר לָעִיר וְ לָא יְ חּוּנָ נּו.
סֹובב ֵ
ם מָארי תֹורָ ה .וְאַ נ ְֵׁשי חַיִ ל הַמְ ְ
ֵ
לְמעְּבַד טִיבּו עִ
ֶ
ד ה ַּמס ,וְ לָא עַ בְדִין טִיבּוּ ,בְ גִין ּדָא תִ כְּבַד 
כֹוב ַ
ימָא כ ֵבדִין אִיּנּון ּבְ ֶ
ְ
ְאִי ת
ד ה ַּמסּ ,ד ֵ
כֹוב ַ
וְ נִרְּפִים ֵהם ּבְ ֶ
י ׁשָקרּ ,דְאִיּנּון מְׁשַ ּקְרִין
ד ה ַּמס עָ לַיְיהּו ,וְאַ ל יִׁשְעּו בְדִ ב ְֵר ֶ
כֹוב ַ
ּיַעׂשּו ָבהְּ ,ד ֶ
ָאנָׁשִים וְ ֲ
ה ֲָעבֹודָ ה עַ ל ה ֲ
כֹובד  ַה ַּמס עָ לַיְיהּוְּ ,ובגִין ּדָא  לָא יַעַ ְבּדּון טִיבּו .אִיּנּון מְׁשַקְרָ ן ּבְמִ ּלּולַיְיהּו ,וְאַמְרִין
וְאַמְרִין ְּד ֶ
ׁשֹועין) ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיְך
ן אין נִ ָּתן ,מָמֹונָא דְׁשִקְרָאְּ ,ד ֵביּה טֹועִין (ס"א ִ
ּכֹובד ּדְתִ כְּבַד עָ לַיְיהּוֶּ ,ת ֶב ֵ
ְמ ַה ֶ
ּד ֵ
לַעב ֶָדיָך.
ם יְיָ ,אין נִ ָּתן ֲ
ֵ
ְׁש
לָא חסּו ב ֵ
ָ
ָא יִׁשְעּון ּביּה ,וְ
ֵ
הּוא ּובגִין ְּדל
ְ
ָר וְת ָיבה ,אִתְקַ ּיָים ּבְ הּו
ְאִיהּו תֹוכןְּ ,כגֹון ּתֹוְך הָאֹוצ ֵ
ֶ
וְאִ ּלֵ ין ּדְאִית לֹון ,טָמִיר וְ גָ נִיז מָמֹונָא מִ ּלְ גֹוּ ,ד
ְדָא כ ָספִים לְ ָבנִיםּ ,דִיהֹון ּבְ ַההּוא דָרָא.
וְתֹוכן לְ ֵבנִים ִּת ֵּתנּו .ו ְ
ֶ
ה .אֹוף הכָא  וַיָ בֹאּו מָרָתָ ה,
ָ
ְאִיּנּון מָארי מִׁשְ נָ
ֵ
ּבְ ַההּוא זִמְ נָא (שמות ט"ו) ׁשָ ם ָׂשם לֹו חֹוק ּומִׁשְּפָ ט ,ו
ּו את 
ַיְמָרר ֶ
ל ּפה ,מָרָ ה בְדַ ֲחקִין ַסגִיאִיןּ ,בַעַ נִיּותָאּ ,דְיִתְקַ ּיָים ּבְ הּו( ,שם א) ו ֲ
ַדָר לֹון אֹורַיְיתָא ּדבְעַ ֶ
ִ
אִתְ ה
ל עבֹודָ ה
חֹומרִּ .ובלְ ֵבנִיםּ :דָא לִּבּון ֲהלָ ָכהְּ .וב ָכ ֲ
ם ּבַעבֹודָ ה קָׁשָ ה :זֹו קּוׁשְיָאּ .בְ ח ֶֹמרּ :דָא קַ ל וָ ֶ
יה ֲ
ַחּיֵ ֶ
ָא תיק"ּו.
ם א ֶׁשר עָ בְדּו ָב ֶהם ּבְ פ ֶָרְךּ :ד ֵ
ל עבֹודָתָ ֲ
ת ּכ ֲ
ָא ּבָרַיְיתָא .א ָ
ֵ
ַבּׂש ֶָדהּ :ד
ַאי עץ ַהּדַעַת טֹוב וָרָע,
וְרַעְיָא מְ ֵהימָ נָאַּ ,ת ָּמן אִתְקַ ּיָים ּבָ ְךׁ ,שָ ם ָׂשם לֹו חֹק ּומִׁשְּפָ ט וְׁשָ ם נִ ָּסהּוְּ .ובה ֵ
ּדְאִיהּו אִיסּור וְ ֵה ֶיּתרּ .ובְאִיּנּון רָזִין ּדְאִתְ ּגַ ּלְיָין עַ ל יְדָ ְך ,וַ ּיִמְ ּתְקּו ַהּמַיִ םַּ .כ ֶּמלַ ח ּדְמַמְ ּתְקָת ּבִ ׂשְרָאָ ,הכִי 
יִתְמַ ּתְקּון ּבְרַזְיָיא דְאִתְ ּגַ ּלְיָין עַ ל יְדָ ְךָּ ,כל אִיּנּון קּוׁשְיָין ּומַ ְחלֹוקֹותּ ,דְמַיִין מְרִירָ ן ּדְאֹורַיְיתָא דִ בְעַ ל
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ן מי אֹורַיְיתָא ,וְיִ סּורִין ּדִילָ ְךּ ,בְרָזִין אִ ּלֵ ין ּדְאִתְ ּגַ ּלְיָין עַ ל יְדָ ְך ,יֵ הֹון לָ ְך מְתִיקִין,
ֶּפה ,אִתְ ֲהדָרּו מְתִיקָ ֵ
ון מלַ"חּ .דְמַמְ ּתְקַת יַת ּבִ ׂשְרָא.
וִיהַדְרּון לָ ְך ָּכל ַּד ֲחקִין ּדִילָ ְךְּ ,כ ֶחלְמִין ּדְעַ בְרִין .וַ ֲחֹל"םּ ,בְ הִיפּוְך אַתְ וָ ֶ
ה דְאּוקְמּוה.
ָ
אֹוף יִ ּסּורִין מְמַתְקִיםּ .כְמָ
וְעינֵ י 
ּיְימָא בהּו (איוב יא) ֵ
ְ
א את ה ֵָעינַיִ ם ,לְקַ
סּורִין מלַ ח סְדֹומִיתּ ,דְאִיהִי מְ ַס ֵּמ ֶ
ֶ
וְ לָרְׁשָעִים מִתְ הַדְרָ ן יִ
רְׁשָעִים ִּת ְכלֶ ינָ ה .וְאִיּנּון (דף קנ"ג ע"ב) ֵ ע ֶרב רַ ב רַ ּׁשִיעַ ּיָיאּ ,דְיִתְקַ ּיָים ּבְ הּו ְב ַההּוא זִמְ נָא( ,דניאל יב) יִתְּבָרְרּו
נּו :אִיּנּון מָארי מִׁשְ נָ ה .וְיִ ּצָרְ פּו :אִיּנּון זַרְעָא קַדִיׁשָא 
ֵ
וְיִתְ לַּבְ נּו וְיִ ּצָרְ פּו רַּבִים וְ הִרְׁשִיעּו רְׁשָעִים .יִתְ לַּבְ
ִרְׁשִיעּו רְׁשָעִים ,אִיּנּון ע ֶרב
ֵ
ת ה ֶּכ ֶסף .וְ ה
ֹוף א ַ
דִׁשְאַר עַ ּמָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,זכריה יג) ּוצְרַ ְפּתִים ִּכצְר ֶ
רַ ב.
 אִיּנּון מָארי קַּבָ לָ הּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון (דניאל יב) וְ הַמַ ְׂשּכִילִים יַזְ הִירּו כ ְֹזהַר 
ֵ
ׂשּכִילִים יָ בִינּו( ,דניאל יב)
וְ הַמַ ְ
ר הּזֹהַרּ ,דְאִיהּו כ ְֵתיבַת נ ַֹחּ ,דְמִתְ ַּכּנְׁשִין
י ס ֶפ ַ
ְאִקְר ֵ
הָרָקִיעַ  .אִ ּלֵ ין אִיּנּון ּדְקָא מִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְזֹהַר ּדָאּ ,ד ֵ
ָד מעִירּ ,וׁשְ נַיִ ם מִ ּמִׁשְּפָ ָחהִּ .ד ְבהֹון יִתְקָ ּיֵ ים (שמות א)
ִין אח ֵ
ְׁשבַע מִ ַּמלְ כּותָאּ .ולְזִמְ נ ֶ
ם מעִיר ,ו ֶ
ּבָ ּה ׁשְ נַיִ ֵ
ּלֹוד הּיְאֹורָ ה תַׁשְ לִיכּוהּו .וְדָא אֹורָ ה דְ ִספְרָא דָא ,וְ כֹּלָא עַ ל סִיּבָ ה ּדִילָ ְך.
ַ
ָּכל ה ֵַּבן ַהּיִ
ָעֹורב
רָא דְאִקְרי  בִׁשְמָ ְךּ ,כ ֵ
ֵ
א ב ַההּוא זִמְ נָאַּ ,כּיֹונָ הּ .דְׁשָ לִיחַ אַ ֲח
ְ ּת ֵה ְ
ָא .עֹורב ּדְאַ נְ ּת ְ
ֵ
ּומַאן ּגָרִים ּד
ָאָרץ
ּדְאִׁשְ ְּתלַ ח ּבְקַדְמִיתָא ,וְ לָא אִתְ הַדָר ּבִׁשְ לִיחּותָאּ ,דְאִׁשְ ְּת ַּדל ּבַ ּׁשְקָ צִיםּ ,דְאִ ּתְמַר ּבְ הֹון ,עַ ֵּמי  ה ֶ
ִיחּותיּה לְאָ הַדְרָא  לְ צַדִיקַ ּיָיא  בְתִיּובְתָאּ .כְאִ ּלּו לָא 
ֶׁש ֶקץּ .בְ גִין מָמֹונָא דִ לְ הֹון ,וְ לָא אִׁשְ ָּת ַּדל ּבִׁשְ ל ֵ
ְמָאריּה.
עָ בִיד ׁשְ לִיחּותָא ּד ֵ
הֹומי אֹורַיְיתָא,
ְ ּבַעמִיקּו דִתְ ֵ
ִי תיעּול אַ נְ ּת ֲ
הֹומי יַ ּמָאָ ,הכ ֵ
ָּובְך יִתְקַ ּיֵ ים רָזָא דְיֹונָ הּ ,דְעָאל ּבְעִמְקִין ּדִתְ ֵ
ִיכנִי מְ צּולָ ה ִבלְ ַבב יַ ּמִים .וְיֵ הֹון ָחכְמָ ה ֶח ֶסד נֶ ַצח לִיְמִיןִּ .ד ְבּגִינַיְיהּו
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יונה ב) וַ ּתַׁשְ ל ֵ
ה יְמִין יְיָ עֹוׂשה חָיִ לּ .ותְ לַת מִ ּׂשְמָאלָא יִתְקַ ּׁשְרּון
ָ
 יְמִין יְיָ עֹוׂשה חָיִ ל יְמִין יְיָ ר ֵֹוממָ
ָ
אָמַר ּדוִד( ,תהלים קיח)
ָ
ַאחִידָ ן ּבִימִינָא 
ְאמְ צָעִיתָאֶּ ,כ ֶתר  ִּתפ ְֶא ֶרת יְ סֹודּ ,ד ֲ
ַּכ ֲחדָאּ ,דְאִיּנּון ּבִינָ ה גְ בּורָ ה הֹוד .וְ ג' ּדַרְ ּגִין ּד ֶ
ּוׂשְמָאלָא.
ח עלָ ְך הַאי קְרָא( ,ישעיה נב) ִהּנֵ ה
ְאמְ צָעִיתָאּ ,פָתַ ֲ
ְּובגִין ְּדחָזָא  לָ ְך נָ בִיא מִתְקַ ּׁשָר ּבִתְ לַת  ּדַרְ ּגִין ּד ֶ
ִין ,אָמַר ּדוִד עַ ל ג' יְמִינִין
ָ
ִיד ּבִתְרין מְׁשִיח
ֵ
ְ ּת ֵהא אָ ח
יַ ְׂשּכִיל עַ ְבּדִי יָרּום וְ נִ ּׂשָא וְ גָ ַבּה מְאֹדְּ .ובגִין ּדְאַ נְ ּת ְ
ן אפְרַיִ ם ,אָמַר מִ ִּסטְרָא 
ַ ּב ֶ
לָק ֵביל ג' ׂשְמָאלִיןּ ,דְאָ חִיד ּבְ הֹן מָׁשִיח ֶ
 ,יְמִין יְיָ ּתלַת זִמְ נִיןֳ .
ְ
ַ ּבן ָּדוִד
ּדְמָׁשִיח ֶ
ְמַר ּביּה וְ נִתַ ן
ִי אחְיֶ ה ,מִ ִּסטְרָא דִ ׂשְמָאלָא דְ הֹו"ד  ּדִילָ ְךּ ,דְאִ ּת ֵ
דְ חַד  ׂשְמָאלָאּ ,גְ בּורָ הֹ ,לא אָמּותּ .כ ֶ
ַההֹוד לְמ ֶֹׁשה .אִתְיְיהִיב ּבָ ְך ,מִ ִּסטְרָא דְ בִינָ ה.
ן אפְרַיִ םּ ,בְאֹורַיְיתָ ְךּ ,בִ נְ בִיאּותָ ְך עָ לֵ יּה,
ַ ּב ֶ
ּבְ גִין ְּד ֵביּה ֲהוֵ ית אַ נְ ּתְ  ח ֶָרב וְיָ ֵבׁש ּבְ כֹּלָאּ ,בְ גִין מָׁשִיח ֶ
ִי אחְיֶ ה,
יּה .אִתְמַר ּביּה ּכ ֶ
ֵ
גּופְך ִּד ְסבִילַת ּכַמָ ה מִינֵ י יִ ּסּורִיןּ ,בְ גִין ְּדלָא יְמּות הּואּ .ובָעִית רַ ֲח ֵמי עָ לֵ
ּבְ ָ
ִי אחְיֶ ה מִ ִּסטְרָא דְ בִינָ ה ,אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י,
מִ ִּסטְרָא דְ בִינָ הְּ .ובגִין ּדָא לָא אָמּות ,מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ הּ .כ ֶ
יּה קְרִיאַת ׁשְמַע ׁשל ׁשַ ֲחרִית ,וְקָׁשִיר  לֵ יּה ּבְקִ ּׁשּורָא דִתְ פִיּלִיןּ ,בִימִינָא דְאַ בְרָ ָהם,
ֶ
ּדְאִתְ גַּבָר עָ לֵ
ּדְאִיהּו ׁשַ ֲחרִית.
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א"ע ד"נק ףד

הק

ר מַע ֵׂשי יָ ּה ,מִ ִּסטְרָא דְ הֹוד .יַ ּסֹור יִ ּסְרַ ּנִי יָ ּהָ ,חכְמָ ה ּובִינָ ה ,מִימִינָא ּומִ ּׂשְמָאלָאּ ,בִתְ לַת יְמִינִין,
ַּפ ֲ
ֲוַאס ֵ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָאּ ,בְ ג' ְּד ָכלִיל ֶּכ ֶתר ,וְ צַדִיק ,וְאִיהּו ֶבן יָ"ּה.
ֶ
ּותְ לַת  ׂשְמָאלִין .וְ לַ ָּמוֶ ת  ֹלא  נְתָ נָ נִי ,עַ
ּומִ ּיַד יָקּום ו' לְ ה' ּבְיָ"ּהּ ,בִימִינָא ּוׂשְמָאלָאּ ,בְרַ ֲח ֵמי וְתַ ֲחנּונֵ יּ ,בְ ַכ ָּמה ִפּיּוסִים לָ ּה וְ לִ ְבנָ הָא ,הָדָא הּוא 
ּנֹופלֶ תְּ .ובגִין ּדָא אָמַר נָ בִיא( ,ירמיה לא) ּבִ ְבכִי יָ בֹאּו
ִד ה ֶ
ַת ּדו ַ
ת סּכ ָ
הּוא אָקִים א ֻ
ֶ
דִ כְתִיב( ,עמוס ט) ּבַיֹום ַה
ּובְתַ ֲחנּונִים אֹובִילֵ ם.
קָ ם רַעְיָא מְ ֵהימְ נָא ,וְ נָׁשִיק לֵ יּהּ ,ובָרִיְך לֵ יּה ,וְאָמַר וַ ּדָאי ׁשְ לִיחָא ּדְמָארָ ְך אַ נְ ּתְ לְ גַּבָ ןּ .פָתְ חּו תָ נָאִין
ל ּבַענָ וָ ה
ְיָיא ,א ָב ֲ
ֲ
ית יְדַע ּכל ּדָא ,וְעַ ל יְדָ ְך הִיא אִתְ ּגַ ל
ָ
ְ הוֵ
ֲוַאמֹורָאִין וְאָמְרּו ,רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא ,אַ נְ ּת ֲ
דִילָ ְךּ ,דְאִ ּתְמַר ּבָ ְך (במדבר יב) וְ הָאִיׁש מ ֶֹׁשה עָ נָ ו מְאֹדּ ,בְאִ ּלֵ ין אַתְרִין ּדְאַ נְ ּתְ מִתְּבַ ּיֵ יׁש לְאַ חְזְקָא טִיבּו
ּובפּומָ ְך ּבְאִ ּלֵ ין אַתְרִין( .ע"כ רעיא
לְמ ֱהוֵ י בִידָ ְך ְ
ּנִי קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לָ ןּ ,ולְ בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאֶ ,
לְ גַּבָ ְך ,מַ ֻ
מהימנא).
ִדְקָתֹו עֹומ ֶדת 
ֶ
לָאבְיֹונִים צ
 רִּבִי חּיָיא  פָתַ ח( ,תהלים קיב) ּפִ ּזַר  נָתַ ן ֶ
ִ
ת הּמִׁשְ ָּכן( .במדבר ט)
ָקִים א ַ
ֶ
ּובְיֹום ה
ְ אָמר (משלי יא) יֵ ׁש מְ ַפּזֵ ר וְ נֹוסָף עֹוד.
ִים ,מָאי פּזַרּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִ
ּזַר לָאבְיֹונ
ֶ
לָעַד קַרְ נֹו ּתָרּום ְב ָכבֹודּ .פִ
לָאבְיֹונִיםֵּ ,כיוָ ן ּדְיָ הִיב לְמִ ְס ְּכנֵ י ,הַאי ּפִ ּזּורָא יָאּות .מָאי 
יָ כֹול ּפִ ּזּור ּבְעָ לְמָא ,קָא מַׁשְמַע לָ ן ּפִ ּזַר נָתַ ן ֶ
וְ נֹוסָף עֹודּ .בְ כֹּלָא .וְ נֹוסָף עֹוד ּבְעּותְרָא .וְ נֹוסָף עֹוד ּבְ ַחּיֵ י.
י ביּה מִיתָ ה,
ְׁשָר ֵ
הּוא אתָר ּד ֵ
ֲ
ּלָא ה
ַף .א ַ
ְיֹוסף עֹוד ,מָאי וְ נֹוס ֶ
ַאי קְרָא הכִי מִיב ְֵעי לֵ יּה ,יֵ ׁש מְ ַפּזֵ ר ו ֵ
ָ
ה
ה אָמַר רִּבִי חּיָיא ,קְרָא 
ִ
יּלָא לְאֹוספָא לֵ יּה .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ
ְ
לְע
ַף מחַיִים ִּד ֵ
הּוא  ּגָרִים לֵ יּה ּדְיִתֹוס ֵ
לְאֹוספָא  לְ ַההִיא אִילָ נָא  ּדְמֹותָאּ ,וכ ְֵדין
ְ
אַ ְסהִידְּ ,ד ָכל מָאן ּדְיָ הִיב לְמִ ְס ְּכנֵ י ,אִתְעַר אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י,
ָאּ ,בְׁשַעתָא דְאִ ְצטְרִיְך לֵ יּהַ ,ההּוא אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י קָאִים
ֲ
ָׁש ּדגָרִים ּד
לְעיּלָאּ .ובַר נ ְ
אִׁשְ ְּת ַכח ַחּיִים וְ ֵחדּו ֵ
ִין עלֹויְּ .ובגִין ַּכְך וְ נֹוסַף עֹודּ( .כְ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר).
עָ לֵ יּה ,וְ ַההּוא אִילָ נָא דְמֹותָא אַ ּג ֲ
 .עֹומ ֶדת עָ לֵ יּה ְּדבַר נָׁש ,לְזַ ְּמנָא לֵ יּה
צִדְקָתֹו (דף קנ"ד ע"א) ע ֶֹמ ֶדת  לָעַד( .תהלים קיב) מָאי ע ֶֹמ ֶדת  לָעַד ֶ
ִי נָמי יַ ֲהבִין לֵ יּה .וְאִיּנּון ּת ְֵרי 
י חּיִיןָ ,הכ ֵ
קִיּומָא וְ ַחּיִיםּ ,כְמָ ה דְאִיהּו יָ הִיב לֵ יּה ַחּיִים ,וְאַתְעַר לְ ג ֵַּב ַ
ּולְאֹוספָא לֵ יּה ַחּיִין.
ְ
ְׁשיזָ בָא לֵ יּה,
אִילָ נִין (יַ ֲה ִבין לֵ יּה) קַיְימִין עָ לֵ יּה ל ֵ
לְעיּלָאְּ ,דהַאי בַר נָׁש 
בֹוד ּד ֵ
הּוא ק ֶרן ּתָרּוםּ .ובְמָ הְ .ב ָכ ִ
ֶ
קַרְ נֹו ּתָרּום ְב ָכבֹודּ ,תָא חָזֵ י עָ לְמָא דְאַמָרָ ןַ ,ה
לְעיּלָא וְתַתָא.
ּגָרִים לְ חַּבְרָא לֹון ַּכ ֲחדָאּ ,ולְאַרְקָא בִרְ כָאן ֵ
רִּבִי אַּבָא אָמַרּ ,בְ ָכל זִמְ נָא דְמַׁשְ ְּכנָא אִ ּתְקַ ם ּבְעֹוב ֵָדיהֹון ִּד ְבנֵ י נָׁשָאּ ,כ ְֵדין ַההּוא יֹומָא ,יֹומָא דְ ֶחדְ וָ וה
דְ כֹּלָאּ ,ומָׁשַ ח רְ בּות קַדִיׁשָא אִתְרַק ּבְ ַהנְ הּו בֹוצִינִין ,וְ נַ ֲהרִין ֻּכּלְ הּו .מָאן ְּדגָרִים ּדָאּ ,גָרִים לֵ יּה ְ(ּב ַההּוא
לְמָא דְאָתי ,הָדָא  הּוא דִ כְתִיב( ,משלי יא)
ֵ
ִיהא  לֵ יּה ַחּיִים ּבְעָ
ָעלְ ָמא ְד ָא ֵתי) ּדְיִׁשְ ּתְזִיב ּבְ הַאי עָ לְמָא ,ו ֵ
ּוצְדָקָ ה תַ ּצִיל מִ ָּמוֶ תּ ,וכְתִיב (משלי ד) וְאֹרַ ח צַדִיקִים ּכְאֹור נֹגַ ּה הֹולֵ ְך וָאֹור עַד נְ כֹון ַהּיֹום.
ָאֹופּנִים
ת ה ַחּיֹות יֵ לְ כּו ה ַ
ֹות ּכ ֶסף וְ גֹו'( .במדבר י) רִּבִי ׁשִמְעֹון ּפָתַ ח( ,יחזקאל א) ְּובלֶ ֶכ ַ
י חצֹוצְר ֶ
ֲע ֵׂשה לְ ָך ׁשְ ֵּת ֲ
יּלָא הוֹו אָזְ לֵ י.
ֲ
לְע
ת ה ַחּיֹותּ ,בְקּוזְ פִירָא דִ ֵ
ָאֹופּנִיםְּ .ובלֶ ֶכ ַ
ָאָרץ יִ ּנָ ׂשְאּו ה ַ
ּיֹות מעַ ל ה ֶ
ֵ
א ה ַח
ֶא ְצלָ ם ְּוב ִהּנָ ֵׂש ַ
ּלָא כגַ וְ ונָא הַאי מִ ַּק ֵּמי אַ נְּפִין ,וְ הַאי לְ בָתָר אַ נְּפִין.
ָא .א ְ
יּלָא לְעיּלָא .לָאו ,לְתַ ּת ֶ
ֵ
ַאי לְע
ֵ
ְאִי תימָא דְ ה
ּד ֵ
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ב"ע ד"נק ףד
וק


ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

זִיקָא מאַרְּבַע זִיקִיןּ ,בְד' מָדֹורִיןּ ,ובְד' ִסטְרִיןּ ,בְזִיוָ ון ּדְאִתְּבְרּון ּבְקֹולְמִיטִין ּדְאַ נְּפִין נְ הִירִיןּ .בְ גִין ַּכְך
ֵ
ִין ּפְרִיׂשן ,אַרְיֵ "ה .נֶ ֶׁש"רׁ .שֹו"ר .אָדָ"םְּ .ד ָכלִיל
ָ
ְמַרְאה ַה ַחּיֹותּ ,דְאִיּנּון אַרְ בַע זִ וְיָיןְּ ,דגָ ל
ּכ ְֵעין (נאש"ר) ּכ ֵ
ּוכלִילָ ן ּכֹּלָא.
לְאכִין ּדְׁשַ לְ טִין ְ
ֻּכּלְ הּו אַרְּבַע מַ ֲ
ִּדגְ לָא קַדְמָאָ ה ,מַׁשִרְיָא מִ ּזַיְינָא ,אַרְיֵ "ה .מִיכ ֵָא"ל ,רָׁשִים ּבִ פְרִיׁשּו דִ גְ לָא  פְרִיׁשָא  לִימִינָא .מִזְרָ ח
ַדְקִי"אל .חַד לְאּורְתָא
ֵ
ִי"אל ,צ
חֹות יְדיּה ,יֹופ ֵ
ֵ
ֵׁשירּותָא ּדְׁשִמְׁשָא ,אָזִיל ּבְמַ ְטלָ נֹויּ ,בִ נְ הִירּוּ .ת ְֵרין מְמָ נָ ן ְּת
יהְך ּבְׁשּוקָא דְאָזִיל.
לְמ ַ
אֹוריְ ָיתא) .וְ חַדֵ ,
(נ"א לְ ַ
ּכַד אִ ּלֵ ין נַ ְטלִין ,נַ ְטלִין ּכַמָ ה מַ ּׁשִרְיָין מְזַ ּיְינִין ,מִ ִּסטְרָא ּדִימִינָא ,וְ כֹּלָא חַד .לְ ִסטְרָא ׂשְמָאלָאׁ ,שִמְׁשָא 
הּו .אלֶ ף וְרִ ְבוָ ון מְמָ נָ ן ְּתחֹותֹוי .וְ ֻכּלְ הּו
ֶ
אָזִיל (ס"א נָ ַטל ּכַ ד ַחד לִ ְס ַטר ִׁש ְמ ָׁשאִׁ ,ש ְמ ָׁשא ָאזִ יל) וְ נָ הִירּ ,ומְעַ ֵּטר לְ
ְזִיעַ ּבְר ֶתת.
ֶ
בִדְ חִילּו ב ְֵאימָתָא ב
סֹוחרָ נֵ יּה
ְעִין אלֶ ף אַרְיְ וָ ותָאֲ ,
ֶ
ה אֹוׁשִיט יְדיּה יְמִינָאָּ ,כנִיׁש לְ ָכל ֵחילֹוי לְ ג ֵַּביּהְּ ,תלַת מְאָ ה וְׁשִ ב
ֵ
אַרְיֵ
ְּד ַההּוא אַרְיֵ "ה ,וְאִיהּו ֵבינַיְיהּו ב ְֶאמְ צָעִיתָא.
יּה .מ ַההּוא קָ לָא,
ֵ
ַד ּגָעי הַאי אַרְיֵ ה ,מִזְדַעְזְעָ ן רְקִיעִין ,וְ ָכל ַחּיָ לִין ּומַׁשִרְיָין מִזְדַעְזְעִין ,מִ ְּדחִילּו דִילֵ
ּכ ֵ
יהּנָ ם
יהּנָ ם לְתַ ּתָאּ ,כ ְֵדין ֻּכּלְ הּו ַחּיָיבִין ְּדגֵ ִ
ִית ּבְאלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש מְאָ ה דַרְ ּגִין ְּדגֵ ִ
ֶ
נְ הַר ּדִי נּור מִתְ לַ ֲהטָא ,וְ נָ ח
ן אׁשָא ,וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,עמוס ג) אַרְיֵ ה ׁשָאָ ג מִי ֹלא יִירָא.
מִזְדַעְזְעָ ןּ ,ומְ לַ ֲה ָט ֵ
ל מָאריהֹון
ֵ
ּגָעָאן .אֹוׁשִיט יְדיּה ׂשְמָאלָאָּ ,כ
ֵ
ְעִין אלֶ ף אַרְיְ וָ ותָאֻּ ,כּלְ הּו
י ּתנְיָינּותְּ ,תלַת מְאָ ה וְׁשִ ב ֶ
ּגָע ִ
ֵ
חֹותיּה.
חֹות ההּוא יְדָא .וְ ַההּוא יְדָא ּפָׁשִיט עָ לַיְיהּו ,וְ ֻכּלְ הּו תְ ֵ
ַ
ּדְדִינָא  לְתַ ּתָא דַ ֲחלִין ,וְאִתְ ַּכפְיָין ְּת
ָך ּבְעֹורף אֹיְ ֶביָך.
ֶ
ְ אָמר( ,בראשית מט) יָדְ
ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְׁשּושן ְּכ ִחוַ ורְ ּתָא דְ ַההּוא 
ָא חּוָ ורָאֻּ .כּלְ הּו מְ לַ ֲהטִיןָּ .כל אַּפִין ְּד ִחּזּור ו ָ
 ,מ ֶאּׁש ִ
אַרְּבַע ּגַדְּפִין לְ ָכל חַד וְ חַד ֵ
ֵאׁשָא ּׁשְקִיעָ ן.
ְאַרְּבַע סטְרִיןֻּ ,כּלְ הּו נְ הִירִין ּבְ ִחּוָ ורָא דְׁשִמְׁשָא .חַד לִ ְסטַר מִזְרָ ח ,נָ הִיר 
ִ
אַרְּבַע אַ נְּפִין לְ ָכל חַד וְ חַד ל
ַר צפֹון ,חָׁשּוְך ּבְ לָא נְ הִירּו,
הֹוריּה .וְ חַד לִ ְסט ָ
ַר מַערָ ב( ,ס"א ָדא כָ נִיׁש) ּדְאִתְ ְּכנִיׁש נְ ֵ
ֲ
ּבְ ֵחדּו .וְ חַד לִ ְסט
ְּכ ִצלָא דְׁשִמְׁשָא לְ ג ֵַּבי ׁשִמְׁשָאִ .צּלָא  חָׁשּוְךׁ ,שִמְׁשָא נָ הִירּ .בְ גִין ּדְׁשִמְׁשָא וְ ִצלָא ,יְמִינָא ּוׂשְמָאלָא,
חּוׁש ַּבן) ּדְאַזְ לִין עִ ֵּמיּהָּ ,כל אִיּנּון ְּדנַ ְטלִין זַיְינָא.
שֹוכן (ס"א ְ
לָא כ ֲחדָאַ .ח ָ
ַ
וְאַזְ
ְאַרְּבַע אלֶ ף ,וְׁשִית מְאָ ה .אִ ּלֵ ין
ֶ
יׁשִין .ריׁשָא חָדָא דִילֵ יּהׁ ,שִ בְעִין ו
ֵ
לַת ר
וְ ֻכּלְ הּו מִימִינָא ּומִ ּׂשְמָאלָא בִתְ ֵ
ַיְיהּוּ .בַר ּכל אִיּנּון מְמָ נָ ן ִּדלְ ַּתּתָאְּ ,תחֹות 
ָ
י חילָא  בִימִינָאּ ,דְאִיהּו אָרִים עָ ל
אִיּנּון ריׁשָא חַד .נָ פ ְֵק ֵ
ֵ
אִ ּלֵ יןׁ .שִ לְ טֹונִין אִ ּלֵ ין עַ ל אִ ּלֵ יןּ ,דַרְ ּגִין ַּתּתָאִין עִ ם עִ ּלָאִיןְּ ,דלֵ ית לֹון ֻחׁשְּבָ נָא.
הּ .בַר ּכל
ָ
ְאַרְּבַע אלֶ ף ,וְאַרְּבַע מְאָ
ֶ
ְאָזִיל ּבְריׁשָא קַדְמָאָ הֻ ,חׁשְּבָ ן דִילֵ יּה חַמְׁשִין ו
ֵ
יׁשָא ּתנְיָינָאּ ,ד
ִ
ֵר
נָא .ריׁשָא תְ לִיתָאָ הּ ,דְאָזִיל ּבַתְרַיְיהּו ,חַמְׁשִין
ֵ
קנ"ד ע"ב) אִ ּלֵ ין מְמָ נָ ן ּדִתְ חֹות לְד' ִסטְרִיןְּ ,דלֵ ית לֹון ֻחׁשְּבָ
ִי נָמי מִ ַּקּמַיְיהּוָ ,הכִי 
ִי נָמי נָ טִיל ׂשְמָאלָאָ ,הכ ֵ
ה אלֶ ף ,וְאַרְּבַע מְאָ הְּ .כגַ וְ ונָא דְ נָ טִיל יְמִינָאָ ,הכ ֵ
וְׁשִ בְעָ ֶ
נָמי מִּבַתְרַיְיהּו.
ֵ
(דף
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ב"ע ד"נק ףד

זק

י ׁשִירָתָא ,מָארי דְתּוׁשְּבְ ָחן ֻּכּלְ הּו
ֵ
י אַמְר
ֵ
הּורַד הּמִׁשְ ָּכן .וְ ֻכּלְ הּו לֵ יוָ ֵוא
ַ
ֵּכיוָ ן ְּדנָ טִיל הַאי קַדְמָאָ ה ,וְ
ָאֹופּנִים ּכְתִיב.
ַ ה ַחּיָ ה ב ַ
מִ ִּסט ְֵריּהּ .כ ְֵדין (יחזקאל א) ּכִי רּוח ַ
ִיא"ל.
יּהׁ ,שַמְׁשִיא"ל ַח ְסּד ֵ
ֵ
 ,אּורִיא"לּ ,דָרֹו"םּ .ת ְֵרי מְמָ נָ ן עִ ֵּמ
ֵ
לָא ּתנְיָינָא .מַׁשִרְיָיא מִ ּזַיְינָא ,נֶ ֶׁש"ר
ִ
ִּדגְ
ל מָאריהֹון ְּדגַדְּפִין מִ ַּק ֵּמיּהּ .כַמָ ה מַׁשִרְיָין ַסּלְקִין ּבְ ָכל ִסטְרִיןָּ .כל חַד  וְ חַד 
ֵ
הַאי  נֶ ֶׁשר  ָסלִיק ,וְ ָכ
ּבְ ּתּוקְ פָא ּדְׁשִמְׁשָא.
לִיק אבְרֹוי ּומְ ַכּסְיָיא לְ גּופָאּ .כְמָ ה
ֶ
ָא פנִימָאָ ה נָ פִיק ,וְ ַההּוא רּוחָא מָ ֵטי לְ הַאי נֶ ֶׁשר ,וְ ָס
רּוחָא  ּדְרּוח ְ
לְתימָ ןְּ .כגַ וְ ונָא כְדּוגְמָא כ ְֵעין ְּכנֶ ֶׁשר יָעִיר קִ ּנֹו
ָך יַא ֶבר נֵ ץ יִ פְרֹוׂש ְּכנָ פָיו ֵ
ְ אָמר( ,איוב לט) ֲהמִּבִינָתְ ֲ
דְאַ ּת ֵ
ל מָארי דְ גַדְּפִין ֻּכּלְ הּו מְ ַצ ְפ ְצ ָפן וְ ַחּדָאן .חַד מִ ִּסטְרָא (ס"א
ֵ
הַאי נֶ ֶׁשר נֵ ץ ּבַ ֲה ֵדיּה יֹונָ הּ ,בַ ֲה ֵדיּה נֵ ץ ,וְ ָכ
ָא לְעיּלָאּ .כַמָ ה צִיּפָרִין נַ ְחּתִין וְעָאלִין ,מְ ַצ ְפ ְצ ָפן וְ ַחּדָאן ,אַזְ לִין וְׁשָאטִין.
ַחד ַס ְמכָ א) קָ ֵּמיּהָ ,סלִיק מִ ַּתּת ֵ
ִיןּ ,בִתְרי 
ֵ
ף מָארי דְ גַדְ פ
ֵ
ַמְׁשִין אלֶ
ֶ
ּכַד נָ טִיל ,אֹוׁשִיט ּגַדְּפָא יְמִינָאָּ ,כנִיׁש לְ ָכל ֵחילֹויְּ ,תלַת מְאָ ה וְ ח
גּופי ,נֶ ֶׁש"ר וְאַרְיֵ "ה ַכ ֲחדָא .אָרִים קָ לָאֻּ ,כּלְ הּו אַ ֲחרָ נִין ַסּלְקִין וְ נַ ְחּתִין ,מְ ַצ ְפ ְצ ָפן מִ ִּסטְרַיְיהּו ,מִ ַּכ ָּמה
ֵ
דַרְ ּגִין.
יׁשִין ,ריׁשָא  חָדָא,
ֵ
ין ר
ַד חׁשְּבָ ן .וְ חּוׁשְּבָ ן ּדְאִ ּלֵ ֵ
לַת ריׁשִין אִיּנּון ַּכ ֲחדָאּ ,בְמַ ּׁשִרְיָין אִ ּלֵ ין .וְ ֻכּלְ הּו ּבְ ח ֻ
ְּת ֵ
ה .ריׁשָא תְ לִיתָאָ ה,
ׁשַע אלֶ ף ּותְ לַת מְאָ ֵ
ֶ
ה .ריׁשָא תִ נְיָ נָא  חַמְׁשִין ֵוְת
וְׁשִית אלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש מְאָ ֵ
ֶ
אַרְּבְעִין
אַרְּבְעִין וַ ֲח ֵמׁש אַ לְ פִין ,וְׁשִית מְאָ ה וְ חַמְׁשִין.
י כּלְ הּו מַ ּׁשִרְיָיןּ .כַד אִ ּלֵ ין ּת ְֵרי מַ כְרִיזֵ יָּ ,כל ֵחילִין,
י סטְרִין ,נָ פִיק ּת ְֵרין ּכָרֹוזֵ יּ ,דְאָזְ לֵ י מִ ַּק ֵּמ ֻ
ֵמאִ ּלֵ ין ּת ְֵר ִ
ָמי נְ טִילָא דְ ֻכּלְ הּו רְקִיעִיןּ ,כּוּלְ הּו נַ ְטלִין
ּנְׁשי .מָאן ח ֵ
וְ ָכל מַׁשִרְיָיןֵ ,חיוָ ון זְעִירִין עִ ם רַ בְרְ ָבןֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ַּכ ֵ
ּבְמַ טּולָא ּבְמַׁשִרְיָין ,לְקַ ֵּמיּה ְּד ַההּוא מַׁשְ ְּכנָא.
הּוא דְאָתי מִ ִּסטְרָא דְאַרְיֵ הּ ,פָׁשִיט קָ לָאּ ,בְ גִין ְּדלָא יִזְ ּדַעְזְעּון ָּכל אִיּנּון
ֵ
תָא ּדחַד מִ ּנַיְיהּוַ ,ה
ּבְׁשַע ְ
ֲ
רָא קָרי ,מַ ּתְּבָר קָ לָא וְ לָא  פָׁשִיטָּ ,כל אִיּנּון
ֵ
ל אִיּנּון מַׁשִרְיָיןּ .בְׁשַעתָא דְאַ ֲח
ֲ
קַ לִיןּ .כ ְֵדין מִתְ ַּכּנְׁשִין ָּכ
ֹות ּכ ֶסףְּ ,כגַ וְ ונָא 
י חצֹוצְר ֶ
לָק ֵביל אִיּנּוןׁ ,שְ ֵּת ֲ
מַׁשִרְיָין דְ הַאי נֶ ֶׁשרֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ַּכּנְׁשּו לְ נַ ְטלָא בְמָ ַטלְ נַיְיהּוֳ .
ִים א ְצלָ ם,
ָאֹופּנ ֶ
ת ה ַחּיֹות יֵ לְ כּו ה ַ
דָא כֹּלָא לְתַ ּתָאּ .תָא חָזֵ יּ ,כַד אִ ּלֵ ין נַ ְטלִין מַ ה כְתִיב( ,יחזקאל א) ְּובלֶ ֶכ ַ
י כּלְ הּו.
ִי נָמ ֻ
אִיּנּון ּדְמִתְ ָּכּנְ שּו לְ גַּבַיְיהּוְּ ,כגַ וְ ונָא ּדְֵריׁשָא אִ ְס ְּת ַּכלָ ,הכ ֵ
ִזְקִיא"ל .הַאי ׁשֹור מִ ִּסטְרָא 
ִיא"ל ח ֵ
ְרִיאלָ .צפֹוןּ .ת ְֵרין מְמָ נָ ן עִ ֵּמיּה ,קַ ְפצ ֵ
לָא ּתלִיתָאָ הׁ .שֹורּ .גַ ב ֵ
ְ
ִּדגְ
נּור ּדלִיק .נָ גַ ח
ָ
ין עינֹוי .רָ גִיז ּבְאִ ְס ַּת ְּכלּותָא ,עַיְינִין מְ לַ ֲה ָטן ּכ ְֶאּׁשָא דְ
ְקִין ּבין ּת ְֵר ֵ
נֹוי סּל ֵ
ַ
דִ ׂשְמָאלָא .קַרְ
וְרַ ְפסָא בְרַ גְ לֹוי וְ לָא חָיִיס.
ּגָעי  הַאי ׁשֹור ,נָ פְקִין מִ נּוקְּבָא דִתְ הֹומָא רַּבָאּ ,כַמָ ה ֲחבִילֵ י ׁשְרִיקִין (ס"א ְט ִר ִיקין)ֻּ ,כּלְ הּו גָעָאן
ּכַד  ֵ
חֹובי עָ לְמָאֻּ ,כּלְ הּו ְב ִספְרָא 
ָא כל ֵ
ְיָיא קָמיּהְּ ,דה ָ
ֵ
ָאן קָמיּה ,וְ ֵחימָתָא ,וְאַ חְמְתָא דְ ָכל חֹובִין ַּתל
ֵ
וְׁשָ ט
ְסלִיקִין ּוכְתִיבִין.
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ולֲעַהְּב תַׁשָרָּפ

י ההּוא נְ הַר ּדִינּור ,וְׁשָאִיב לֵ יּה ּבִ גְמִיעָא חָדָא.
ַד צ ֵחי אָזִיל לְ ג ֵַּב ַ
י דְאּׁשָא נָ גְ ּדִין קַ ֵּמיּהּ ,כ ָ
ׁשִ בְעָ ה נַ ֲה ֵר ֶ
לָא אׁשָא .וְאִ לְמָ לֵ א 
ִין אׁשָא אַ ְכ ֵ
ִיןׁ ,שָאב ֵ
ֲ
ִדְּבְקַדְמיתָא ,וְ לָא כָדִיבָּ .כל אִיּנּון ַחּיָיל
ֵ
וְ ַההּוא נָ הָר אִתְמְ לֵ י כ
דְמִ ִּסטְרָא ּדְאַרְיֵ ה ,נָ פִיק חַד נַ ֲהרָא דְמַיָיאּ ,דִמְ כַּבִין ּגַ ֲחלָתַיְיהּו ,לָא יְ כִיל עָ לְמָא לְמִ סְּבַ ל.
ְׁשִמְׁשָא ּת ָּמן אִׁשְ ְּת ַכח ,לָא אִׁשְ ְּת ַכח נְ הִירּוּ .כַמָ ה ּגַרְ ּדִינֵ י נִמּוסִין אָזְ לִין וְׁשָ טָאן ּבְ חָׁשֹוכָא 
ַ
ֲחׁשֹוכָא ּד
ורָא ,אׁשָא 
ֵ
ׁשָא חּוָ
ִ
לָא אִית א
ֵ
וְאִי תימָאְּ ,ד
ֵ
ָמָא חׁשּוְך.
ֲ
וְ ַההּוא נָ הָר ּדְדָ לִיק ּבְ ִסטְרָא דָא ,נּורָא אּוכ
ָא לְעיּלָא 
ָאי הכִי הּוא ,וְעִ ם ָּכל ּד ֵ
לָא תימָאְּ ,דהָא וַ ּד ָ
ֵ
ׁשָא דִתְרי גַ וְ ונֵ י.
ֵ
ׁשָא סּומָקָא ,א
ֵ
ָמָא ,א
ֵ
אּוכ
ָאי.
יּלָא הכִי אִׁשְ ְּת ַכחּ ,ומִ ַּת ָּמן נָ גִיד לְאִ ּלֵ ין ַּתּת ֵ
ָ
לְע
ֵ
ורָאּ .בִתְרי אִ ֵּׁשי 
ֵ
ׁשָא חּוָ
ִ
י א
ׁשָא חּוָ ורָאֶ ,וְאּׁשָא אּוכָמָא עַ ל ּג ֵַּב ֵ
ִ
ַת .א
ָּתנֵ ינָ ן אֹורַיְיתָא  בְמָ ה אִׁשְ ְּת ָכח ֵ
י ,אׁשָא  חָדָא הּוא ,וְ הַאי אִתְּפְ לִיג לְאַרְּבָעָ ה .מַ ּיָא  חָדָא  (דף קנ"ה ע"א)
אִׁשְ ְּת ָכחַת אֹורַיְיתָאּ .תָא  חָזֵ ֵ
אִיהּו ,וְ הַאי אִתְּפְ לִיג לְאַרְּבַע .רּוחָא חָדָא אִיהּו ,וְ הַאי אִתְּפְ לִיג לְאַרְּבַע.
י אלֶ ף ּוׁשְ בַע 
ּותְר ֶ
הֹון ,ריׁשָא חָדָא ׁשִ ּתִין ֵ
ֵ
לַת ריׁשִין אִׁשְ ְּת ָכחּו (ס"א ִא ְת ַח ְּברּו) ּבְמַׁשְרְיָין אִ ּלֵ יןֻ .חׁשְּבָ ן ִּדלְ
ְּת ֵ
ַמְׁשִין אלֶ ף  וְאַרְּבַע 
ֶ
יׁשָא ּתלִיתָאָ הְּ ,תלַת וְ ח
ְ
ה .ר
ַד אלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש מְאָ ֵ
ה .ריׁשָא תִ נְיָ נָא ,אַרְּבְעִין וְ ח ֶ
מְאָ ֵ
הּ .בַר ּכל אִיּנּון ּדַרְ ּגִין אַ ֲחרָ נִין ּדְאִתְּפָרְׁשָ ן ּבְ ִסטְרַיְיהּו ,וְ לֵ ית לֹון ֻחׁשְּבָ נָאֻּ .כּלְ הּו דַרְ ּגִין עַ ל ּדַרְ ּגִין.
ָ
מְאָ
ּבַר ּכַמָ ה גַרְ ּדִינֵ י נִמּוסִין ּדְאִיּנּון לְתַ ּתָאֲ ,חצִיפִין ְּכ ַכלְּבָא ,נַׁשְ כִין ְּכ ַחּמָרָא ,וַ וי מָאן ּדְאִׁשְ ְּת ַכח ּגַּבַיְיהּו,
וְדִינָא דִ לְ הֹון ּבְ ִסטְרָא רְ בִיעָאָ ה.
"ל .מַערָ בּ .בַ ֲה ֵדיּה אַ ְסוָ ותָאּ .בְ ִסטְרָא דְאָדָ ם אִתְ ְּכלִיל ּדִינָא עִ ּלָאָ ה עָ לֵ יּה
ֲ
ִּדגְ לָא רְ בִיעָאָ ה ,אָדָ"ם רְ פ ֵָא
י לְאַעלָא לֹון לִתְ הֹומָא רַּבָא .וְ ָכפִית לֹוןְּ ,דלָא 
ֲ
אַ ְּת ֵסי .הַאי (ס"א ַחד) אָ חִיד ּבְקַרְ נֹוי דְׁשֹורּ ,כַד מִיב ְֵע
יֹוקִיד עָ לְמָאּ .בָתַר  ּדָא ׁשַרְיָא קֹול ּדְמָמָ ה דַ ָּקה דִינָא( .ס"א ָהכָ א) מִ ּלָ ה ַב ֲחׁשַאי ,לָא מִׁשְ ּתְמַע מִ ּלָ ה
דְ ַהבָרָ ה ְכלָ ל.
ַאי אתָרּ .בְ גִין
ּבְ ִסטְרָא  ּדָאׁ ,שַרְיָא מָאן ּדְׁשַרְיָאָ ,סלִיק מָאן ְּד ָסלִיקׁ ,שִמְׁשָא אִתְ ְּכנִיׁש  לְאַ נְ הָרָא לְ ה ֲ
ְּפְיָיא סטָר 
ְ
ַאי .אמַאי תְרּועָ ה .לְאַ כ
ֹום .א ָבל ָהכָא ,לָאו הַאי וְ לָאו ה ֲ
ַּכְך ּותְקַעְ ֶּתם ּתְרּועָ הּ ,בִ ְסטַר ּדָר ֲ
לַאחֹורָא.
ָר צפֹון ֲ
ָצפֹוןְּ ,ובגִין ָּכְך ְסט ָ
ְקָאַמְרי ,מִ ּמִזְרָ ח ּומִ ּדָרֹום .אִינְ הּו זְמִינִין לְ ַּתבְרָא 
ֵ
י תְרי ּד
י חצֹוצְרֹותּ ,בְ גִין ּדְאִיּנּון מִ ִּסט ְֵר ֵ
ּתָא חָזֵ יׁ ,שְ ֵּת ֲ
יכם וְ גֹו'ּ ,ותְקַעְ ֶּתם
ְמֹוע ֵד ֶ
ּדִינִיןּ ,ולְאַ כְּפְיָיא לֹון .וְעַ ל ּדָא אִיּנּון מִ ֶּכ ֶסףְּ .ובגִין ָּכְך ּובְיֹום ׂשִמְ חַתְ ֶכם ּוב ֲ
ִיקָריהֹון,
ְרָאל ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ב ֵָעי ב ֵ
יּלָא בין לְתַ ּתָא .זַ ּכָאִין אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ֵ
לְע
םּ ,בין ֵ
ּבַ ֲחצֹוצְרֹות ,סְתָ ֵ
וְיָ הִיב לֹון חּולָקָא עִ ּלָאָ ה עַ ל ָּכל ׁשְאַר עַ ּמִין .וְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא אִׁשְ ּתְּבַ ח ּבְ הּו בְתּוׁשְּבַ ְחּתַיְיהּו,
ְרָאל וְ גֹו'.
ֹאמר לִי עַ ְבּדִי אָ ָּתה יִ ׂש ֵ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה מט) וַ ּי ֶ
 רִּבִי אלְעָזָר אָמַרָ ,הכָא אִית  לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ,נ' ּדְאִיהִי 
ֶ
ֹׁשה וְ גֹו'( .במדבר י)
ֹאמר מ ֶ
ִי בנְ סֹעַ  הָאָרֹון וַ ּי ֶ
וַיְ ה ִ
פּופה
פּופה ,הָא יְדִיעָ ה נ' ְּכ ָ
ְאִי תימָא נ' ְּכ ָ
י ,אמַאי .ו ֵ
י דּוכ ֵּת ֲ
ִתְר ְ
חֹורָא הכָא ב ֵ
ָ
ַזְרָא לַא
ֲ
(ס"א ְמנּוזָ ָרא) מְ ח
ֹון .אמַאי 
נ' ּפְׁשּוטהְּ ,כלָ לָא  ּדִדְ כַר  וְ נּוקְּבָא .וְ הָא אֹוקִימְ נָא  ב ֲַאתָר  ּדָא ,וַיְ הִי  ִבנְ סֹעַ  הָאָר ֲ
ָ
נּוקְּבָא.
ָתָר ּכגַ וְ ונָא דָא.
אִתְ ַהּדָר לְ ב ְ
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טק

ב"ע ה"נק ףד

ָ חבְרַ ּיָיא דִ ְכּתִיב,
י ב ֶיתָך לָא אִתְמַרּ ,בְ גִין ְּדהִיא ּבְ גָ לּותָא .וְ הָא אּוקְמּוה ַ
י יֹוש ֵב ֵ
נ ּבְאַׁשְר ְ
ֵ
ּתָא חָזֵ י,
יהם
ֹון ּבְרִית יְיָ נֹוסעַ לִ ְפנֵ ֶ
ֵ
לְעיּלָאֲ ,וַאר
גֹו' .אּלָא מַ ה כְתִיב ֵ
ֶ
ְרָאל וְ
ה) נָ ְפלָ ה ֹלא תֹוסִיף קּום ּבְתּולַת יִ ׂש ֵ
ִיל ארֹונָא ,נּו"ן נָ טִיל עָ לֵ יּה (נ"א ִע ֵּמיּה) ,וְ הָא 
נּוחהֵּ .כיוָ ן ְּד ֲהוָ ה נָ ט ֲ
ֹלׁשת יָמִים לָתּור לָ ֶהם מְ ָ
ֶּד ֶרְך ׁשְ ֶ
י ארֹונָא יְתִיב.
ׁשְ כִינְ ּתָא עַ ל ּג ֵַּב ֲ
(עמוס

ָאן מאֹרַ ח
ְרָאלְּ ,דהָא אַף עַ ל ּגַ ב ּדְאִיּנּון ָסט ֵ
ּתָא  חָזֵ יֲ ,חבִיבּותָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא לְ גַּבַיְיהּו ּדְיִ ׂש ֵ
ְּפֹוי לָק ְבלַיְיהּוּ ,דְאִי לָאו ָהכִי 
ֳ
 ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לָא ב ֵָעי לְׁשַ בְקָא לֹוןְּ ,וב ָכל זִמְ נָא אַ ְהּדָר אַ נ
ֵמיׁשָר ֻ
לָא יְקּומּון ּבְעָ לְמָא.
לָא הוָ ה מִתְּפְרַׁש מִ ּנֵ יּה ,וְ נָ טִיל עִ ֵּמיּהּ .ומִ ּגֹו
ָ
ַ ּתלָתָא יֹומִין ,נ
ֹונָא הוָ ה נָ ַטל קַ ּמַיְיהּו א ֵֹרח ְ
ָ
י ,אר
ּתָא חָזֵ ֲ
י ארֹונָאְּ ,כהַאי אַ ּיָילָא דְעָזַ לְ ּתָאּ ,כַד אִיהּו
ְרָאל ,אַ ְהּדָר אַ נְּפֹוי  וְאִ ְס ְּתחַר מִ ּלְ ג ֵַּב ֲ
רְ חִימּו ִּדלְ הֹון ּדְיִ ׂש ֵ
ְרָאל,
לָק ְבלַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ָא בנְ סֹעַ  הָאָרֹון ,נּו"ן אַ ְסחַר אַ נְּפִין ֳ
תָר ּדנָ פִיק .וְעַ ל ּד ִ
ָר אַּפֹוי לַא ְ
ֲ
אָזִיל ,אַ ְהּד
י ארֹונָא.
וְ כַתְ ֵפי גּופָא לְ ג ֵַּב ֲ
ֹונָא הוָ ה נָ טִיל ,מ ֶֹׁשה אָמַר קּומָ ה יְיָ ,לָא ּתִׁשְּבֹוק לֹון ,אַ ְהּדָר אַ נְּפָ ְך לְ גַּבָ ןּ ,כ ְֵדין נּו"ן
ָ
ַד אר
וְעַ ל ּדָא כ ֲ
י ארֹונָא (וְ יִ ְׂש ָר ֵאל)
ה ׁשָאר ֲ
ֵ
ַד הוָ
אִתְ ַהּדָר לְ גַּבַיְיהּו ְכגַ וְ ונָא דָא ּכְמַאן ּדִמְ ַהּדָר אַ נ ְֵּפיה לְמַאן ּדְרָ חִים ,וְ כ ָ
י ארֹונָאְּ ,ובכֹּלָא אִתְ ַהּדָר.
ְרָאל ,וְאִתְ ַהּדָר לְ ג ֵַּב ֲ
ְמִׁשְריּ ,כ ְֵדין אַ ְהּדָר נּון אַ נְּפֹוי מִיִ ׂש ֵ
ל ֵ
ְאִי הכִי ב ֵָעי 
ְרָאלּ ,ד ָ
ִי הּוא ,א ָבל ָהכָא  לָא אַ ְהּדָר אַ נְּפֹוי מִיִ ׂש ֵ
ֲ
ַאי הכ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אלְעָזָרּ ,בְ וַ ּד ָ
ֶ
ח מיׁשָר לְ ג ֵַּבי 
נּוזָר לַאחֹורָא וְ הַאי בְאֹורַ ֵ
ֲ
נּון לְאִתְ הַּפְ כָא מִ ּגַ וְ ונָא דְאַ ֲחרָא עִ ּלָאָ ה (ס"א ִדלְ ֵעיּלָ א) ,הַאי מְ
ֲארֹונָא.
ה ׁשּובה
ָ
ְמִׁשְרי .אָמַר מ ֶֹׁש
ְׁשָארִי ארֹונָא ל ֵ
ֲ
ִיד ּבְׁשַעתָא ּד
ֲ
ה עב
ֶאּלָא וַ ּדָאי לָא אַ ְהּדָר אַ נְּפֹוי מִ ּנַיְיהּוּ ,ומָ ֲ
לָק ְבלֵ יּה
ְרָאל ,וְ ֳ
לָק ְבלַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
י ארֹונָאּ ,וׁשְ כִינְ ּתָא קָאִים ּבְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא ,וְאַ נְּפִין ֳ
ין ׁשָאר ֲ
ֵ
יְיָּ ,כ ְֵד
ְרָאל
ל .אּלָא דְיִ ׂש ֵ
ְרָא ֶ
לַארֹונָאּ ,ולְיִ ׂש ֵ
ֹּלָא כלִיל (לְ גַ ּוָ וּה) לְ ַכּוְ ונָא( ,דף קנ"ה ע"ב) ֲ
ַארֹונָאְּ ( .ובּגִ ין ּכָ ְך) ּוכ ְֵדין ּכ ָ
ּד ֲ
ּגָרְמּו לְ בָתָרִּ ,ד ְכּתִיב וַיְ הִי הָעָ ם ּכְמִתְאֹונְ נִים.
ְאָמַר ּד ֵבין ּבְ הַאי גִיסָאֵּ ,ובין ּבְ הַאי גִיסָא,
ְ
ָא סבָאּ ,ד
 ,אנָא דְאַמָרָ ן מִ ִּספְרָא דְרַ ב יֵ יב ָ
אָמַר רִּבִי אלְעָזָר ֲ
ֶ
נּונָא סבָא ,וְ ָהכִי 
ָ
ָא דַא ֵמינָאָ ,הכִי תִׁשְ ַּכח ּבְ ִספְרָא דְרַ ב הַמְ
 ,א ָבל ּד ֲ
אִתְ ַהּדָר .אָמַר לֵ יּהׁ ,שַּפִיר קָאָמַר ֲ
הּוא וַ ּדָאי.
ְ אָמר
ִזְרַע ּגָד הּוא .אָמַר רִּבִי יֹוסי ,לְקַ ּיְימָא זַרְעָא וְ ֵחילִין ּבְאַרְעָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
וְ הָמָ ן (במדבר י"א) ּכ
י חּולָקיהֹון ּבְאַרְעָא אַ ֲחרָאַּ ,כְך מָ ן ׁשַרְיָא עָ לַיְיהּו
ֵ
גּודּנּו .מַ ה זַרְעָא דְ גָד נָ ְטלֵ
(בראשית מט) ּגָד ּגְדּוד יְ ֶ
ַר מאַרְעָא קַ ּדִיׁשָא.
ְרָאל ,לְ ב ֵ
דְיִ ׂש ֵ
נֵ גְרִיס (ס"א וְ ִא ְתגֵ ִׁשים) (ס"א

ִית לַאוִירָא ,וְאִתְ
ֲ
ְאִקְּפי כַד נָ ח
גָד חּוָ ורָא ,ו ֵ
ִ
ָּדבָר אַ ֵחר ּכִזְרַע ּגָד הּואּ .כְזַרְעָא דְ
וְעינֹו ּכ ְֵעין הַּבְדֹולַ חְּ ,כ ַההּוא בְדֹולְ חָא דְאִיהּו ִחּוָ ורְּ ,כגַ וְ ונָא 
ָ חבְרַ ּיָיאֵ .
וְ ִא ְת ְּבלַ ע) ּבְ גּופָא ,וְ הָא אּוקְמּוה ַ
דִימִינָא (ס"א ִחיּוָ ָורא ְּד ֵעינָ א) ִּד ֵ
לְעיּלָאּ( .כִ זְ ַרע ּגָ ד ֲהכִ י לָ א ִא ְקרּון ְּב ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָר ֵאי ֲא ָבל לְ כָ ְך ְמ ָח ָר ֵׁשי זְ ִר ָיעא ּכִ זְ ַרע ּגָ ד הּוא כִ זְ ַרע
גַ ָדא ִחוְ ָורא וְ ַא ְת ְק ֵפיּה ּכַ ד נָ ִחית ִמּלְ ֵעילָ א לְ ַת ָּתא).
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יּלָא כנּוקְּבָאִּ ,ד ְכּתִיב אִ ם ָּכ ָכה אַ ּתְ 
ְ
לְע
אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,מָאי ׁשְ נָא ְ(ּד ָא ַמר) ּדְמ ֶֹׁשה בְמִ ּלָ ה דָא  ָ(חלִ יׁש) ֵ
תָר ּדנּוקְּבָא 
הּוא א ְ
ֲ
י ביּה קָאָמַר ,וְ ַה
ְמֹותָא ׁשָאר ֵ
ֵ
ּלָא לַאתָר  ּד
ֲ
יּה .א
ֶ
עֹוׂשה ּלִי ,אַ ְּת ,אַ ָּתה מִיב ְֵעי לֵ
ֶ
נָא ּד ַחּיֵ י לָא ׁשַרְיָיא 
אִיהּוּ .בְ גִין ַּכְך אָמַר הָרְ גֵ נִי נָא הָרֹוג ,וְדָא אִילָ נָא דְמֹותָא .וְ הָא אֹוקִימְ נָא דִ בְאִילָ ְ
ֵביּה מֹותָא .וְעַ ל ּדָא אִתְ ַהּדָר לְ ג ֵַּבי אִילָ נָא ּדְמֹותָא וְאָמַר אַ ְּת ,וְ לָא אָמַר אַ ָּתה ,וְ ָהכִי מִיב ְֵעי לֵ יּה.
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,אַ ּתְ 
ה א ְס ָפה ּלִי ׁשִ בְעִים אִיׁש וְ גֹו' .אָמַר לֵ ֻ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁש ֶ
ֶ
ֹאמ
מִ ּיַד  (במדבר י"א) וַ ּי ֶ
ּבָעי מֹותָא ּבְ ָכל זִמְ נָאֲ ,ה ֵרי לָ ְך ,וְאָ ַצלְ ּתִי מִ ן הָרּוחַ וְ גֹו'ּ .תָא חָזֵ יְּ ,ד ָהכָא יָדַע מ ֶֹׁשה דְאִיהּו יָמּות ,וְ לָא 
ֵ
וֹו אַמְרי.
ֵ
ה דָא ה
ֲ
ָד ּומידָד מִ ּלָ
ָא אלְ ּד ֵ
יֵ יעּול לְאַרְעָאְּ ,דה ֶ
ה קַיְימי 
ֵ
ַרְמיּהְּ .דהָא  כַמָ
י ּביּה ,לְ לַ טְיָיא  ג ֵ
ּוגְזָא ׁשָאר ֵ
ֵ
ינָׁשּ ,בְׁשַעתָא דְר
ֲ
עַ ל ּדָא ,לָא לִ ב ְֵעי לֵ יּה לֶ ֱא
נָא אֹוחרָ נָא דְ בָעָא מִיתָ ה ,לָא קַּבִילּו מִ ּנֵ יּהּ .בְ גִין ְּדכֹּלָא לְתֹועַ לְ ּתָא 
ֲ
י ההִיא מִ ּלָ הּ .בְזִמְ
עָ לֵ יּה ּדִמְקַּבְ לֵ ַ
ָארּו
ְזָא וְדֹוחקָאְּ ,ובגִין ָּכְך קַּבִילּו מִ נֵ יּה .וְעַ ל ּדָא אִׁשְ ּת ֲ
ֲ
ָא לָאו אִיהּו ,אּלָא מִ ּגֹו רּוג
ֶ
ְרָאל ָהוָ הַ .ה ְּׁשּת
דְיִ ׂש ֵ
ְרָאל לְאַרְעָא.
ִיהֹוׁשעַ יֵ יעּול לֹון לְיִ ׂש ֵ
ָד ּומידָד ,וְאָמְרּו דָאּ ,דְמ ֶֹׁשה יִתְ ְּכנִיׁש ,ו ֻ
ָתָר אלְ ּד ֵ
לְ ב ֶ
הֹוׁשעַ לְ ג ֵַּבי מ ֶֹׁשה ,וְ ַּקנֵ י עָ לֵ יּה ּדְמ ֶֹׁשהּ .ומ ֶֹׁשה לָא אַׁשְ ּגַ ח ּבִיקָרָא דִילֵ יּה .וְעַ ל ּדָא 
ְּובגִין ָּכְך אָתָא יְ ֻ
ְ אָמר (שמות לו) וַ ּיִ ָּכלֵ א 
לָאם .מָ נַע מִ ּנְ הֹון אִיּנּון מִ ּלִיןּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
לָאם .מָאי  ְכ ֵ
 ,אדֹנִי מ ֶֹׁשה ְכ ֵ
אָמַר ֲ
ָמי 
ם מ ָהבִיא( .בראשית ח) וַ ּיִ ָּכלֵ א  ַהּגֶ ֶׁשם מִ ן ַהּׁשָמָיִ ם .מְ נִיעּותָא מַ ּמָׁשּ .ומ ֶֹׁשה לָא ּבָעָאּ .פּוק  ח ֵ
הָעָ ֵ
חּולָקיּה ּדְמ ֶֹׁשהּ ,דְאִיהּו ָסלִיק עַ ל ֻּכּלְ הּו
ֵ
נּותיּה ּדְמ ֶֹׁשה ,מַ ה כְתִיב הַמְקַ ּנֵ א אַ ָּתה לִי וְ גֹו' .זַ ּכָאָ ה
עַ נְ וָ ותָ ֵ
ִיהרָא לְ ג ֵַּבי ׁשִמְׁשָא.
ּלָאי (נ"א ְד ָעלְ ָמא) .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הָּ ,כל ׁשְאַר נְ בִיאִין לְ ג ֵַּבי מ ֶֹׁשהְּ ,כס ֲ
ִיאי עִ ֵ
נְ ב ֵ
ה .אָמַר רִּבִי יֹוסי,
ֵ
יּה רִּבִי יֹוסי וְרִּבִי חִזְקִ ּיָ
ֵ
לָעי בְאֹורַיְיתָא .וַ ֲהוּו עִ ֵּמ
רִּבִי אַּבָא הוָ ה יָתִיב לֵ ילְיָא חַד ,וְ ֵ
ָ
ְמָא כלּום .אָמַר רִּבִי אַּבָאּ ,בִ ׂשְרָא 
ּכַמָ ה אִיּנּון ּבְ נֵ י נָׁשָא תַקִיפּו לִּבָאְּ ,דלָא מַׁשְ גְ ֵחי בְמִ ּלֵ י דְ ַההּוא עָ ל ְ
ה א ֶׁשר רָאִיתִי תַ חַת 
ל ׁשַיְיפי גּופָא ,קָא עָ בִיד לֹוןּ .פָתַ ח וְאָמַר( ,קהלת ו) יֵ ׁש רָעָ ֲ
ֵ
ַאחִידָא ּבְ ָכ
דְ לִּבָאּ ,ד ֲ
ָמׁש  וְרַּבָ ה הִיא עַ ל הָאָדָ ם .יֵ ׁש רָעָ הּ :דָא אִיהִי תּוקְּפָא  בִיׁשָא דְ לִּבָאְּ ,דב ֵָעי  לְׁשַ ּלְ טָאָ ה ּבְמִ ּלֵ י 
ַהּׁש ֶ
דְ הַאי עָ לְמָא ,וְ לָא אַׁשְ ּגַ ח ּבְמִ ּלֵ י דְ ַההּוא עָ לְמָא מִדִי.
ִים עֹוׁשר ּונְ ָכסִים וְ גֹו'.
ֶ
ָאֹלה
ִיב אִיׁש א ֶׁשר יִ ֶּתן לֹו ה ֱ
ֲ
יּה אֹוכחִּ ,ד ְכּת
ַ
ַתְר
ֲאמַאי אִיהִי רָעָ ה .קְרָא דְ ב ֵ
ָאֹלהִים
ִיטּנּו ה ֱ
ה ,אמַאי וְ ֹלא יַׁשְ ל ֶ
ל א ֶׁשר יִתְאַ ּוֶ ֲ
הַאי קְרָא קַׁשְיָאֵּ ,כיוָ ן ִּד ְכּתִיב ֵוְאינֶ ּנּו ָח ֵסר לְ נַ פְׁשֹו מִ ָּכ ֲ
לּום אּלָא .רָזָא אִיהּו ,וְ ָכל מִ ּלֹוי ּדִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא ,מִתְ לַּבְׁשָ ן
ֶ
ָא אינֹו ָח ֵסר לְ נַ פְׁשֹו ְּכ
לֶ ֱאכֹול מִ ֶּמּנּוְּ ,דה ֵ
ִּפּורי עָ לְמָא.
אִיּנּון ּבְמִ ּלִין אַ ֲחרָ נִיןּ ,כְמִ ּלֵ י ּדְאֹורַיְיתָאּ ,דְאִיּנּון מִתְ לַּבְׁשָ ן ּבְ ס ֵ
ַאי קְרָא הכִי קָאָמַרּ ,דְּבַר נָׁש אָזִיל ּבְ הַאי 
ָ
לָא בלְ בּוׁשָא ,הַׁשְ ּתָא ה
ּתָא חָזֵ י ,אַף עַ ל ּגַ ב ְּדב ֵָעינָ ן לְאִ ְס ַּת ְּכ ִ
לְמָא דְאָתי ,וְיִׁשְ ּתְאַר 
ֵ
י ּביּה לְעָ
עָ לְמָא ,וְיָ הִיב לֵ יּה (דף קנ"ו ע"א) ֻ קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עּותְרָאּ ,בְ גִין ּדְיִזְ ֵּכ ֵ
ְך ּבָעי 
ֵ
ַרְרָא ביּה נִׁשְמָתָאּ .בְ גִין ָּכ
ֵ
ְאִיהּו אתָר  לְאִתְ צ
ֲ
ן .מָאי ק ֶרןַ .ההּוא  ּדְאִיהּו קַ ּיָיםּ ,ד
ֶ
יּה ק ֶר
לְ ג ֵַּב ֶ
ְיִּפֹוק מהַאי עָ לְמָא.
ֵ
ן יְקַּבל לֵ יּהּ ,בָתַר ּד
ַאי ק ֶר ֵ
ַאי ק ֶרן ,וְ ה ֶ
עּות ֵריּה) לְ ה ֶ
ּבַתְריּה (נ"א ְ
ְאַׁשְאָרָא א ֵ
ֲ
ל
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א"ע ו"נק ףד

איק

ּלָא ההּוא אִיּבָא 
ַ
לְמָא ,א
ֶ
ּיְימָא בהַאי עָ
ְ
ַאי ק ֶרן ,הּוא אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י דְ ַההּוא עָ לְמָא ,וְ לָא קַ
ּבְ גִין ְּדה ֶ
י בהַאי עָ לְמָא ,וְ ַה ֶּק ֶרן קַ ּיְימָא לֵ יּה לְ ַההּוא 
דְ נָ פִיק מִ ּנֵ יּה ,וְעַ ל ּדָא אִיּבָא דִילֵ יּה אָ כִיל ּבַר נָׁשּ ,דְזָ ֵכ ְ
לְעיּלָא.
י ביּה ּבַ ַחּיִין עִ ּלָאִין ִּד ֵ
עָ לְמָא ,לְמִזְ ֵּכ ֵ
ַרְמיּה ְּכלּום .וְ ַההּוא אִילָ נָא 
ְׁשיּה ּולְ ג ֵ
ְך ּבָתַר ּגַרְמיּה ,וְ לֵ ֵיתיּה ָח ֵסר לְ נַ פ ֵ
ֵ
ּגַרְמיּה ,וְאִתְמְׁשַ
ּומַאן ְּדסָאִיב ֵ
ָאֹלהִים לֶ ֱאכֹל
ִיטּנּו ה ֱ
לְעיּלָאּ .כ ְֵדין וְ ֹלא יַׁשְ ל ֶ
לָק ְבלֵ יּה ּבִדְ חִילּוּ ,ולְקַּבְ לָא לֵ יּה ֵ
אִׁשְ ּתְאַר ,וְ לָא ׁשַ וְיֵ ּה ֳ
ְ אָמר (איוב כז) יָ כִין וְ ַצּדִיק יִ לְּבַׁש.
ֹאכלֶ ּנּוּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
י ב ַההּוא עּותְרָא ,וַ ּדָאי אִיׁש אַ ֵחר י ְ
מִ ֶּמּנּוּ ,ולְמִזְ ֵּכ ְ
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְ ַההּוא עָ לְמָאּ ,וכ ְֵדין אָ כִיל מִיּנֵ יּה
ְךּ ,בָעי בַר נָׁש לְמִזְ ֵּכיּ ,בְמַ ה ּדְיָ הִיב לֵ ֻ
ֵ
ּבְ גִין ָּכ
ֹורָא בצְרֹורָא דְ ַחּיֵ י .אָמַר רִּבִי 
ִ
לְמ ֱהוֵ י צְר
הּוא ק ֶרן לְעָ לְמָא אַ ֲחרָאֶ ,
ֶ
ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְיִׁשְ ּתְאַר לְ ג ֵַּביּה ַה
יֹוסי וַ ּדָאי.
ֵ
ְ עֹוׂשה לִי הָרְ גֵ נִי נָא וְ גֹו' וְ כִי מ ֶֹׁשה דְאִיהּו עָ נָ ו מִ ָּכל ּבְ נֵ י 
ּתּו אָמַר רִּבִי יֹוסיּ ,כְתִיב אִ ם ָּכ ָכה אַ ּת ֶ
ֵ
ה ,אמַאי .אָמַר רִּבִי אַּבָא ,הַאי מִ ּלָ ה
ַר ּגַרְמיּה לַ ּמִיתָ ֲ
ֵ
יכל ,מָ ס
לְמ ַ
ְרָאל ֵ
עָ לְמָאּ ,בְ גִין ּדְׁשָאִילּו מִ ּנֵ יּה יִ ׂש ֵ
ְרָאל.
ִיפנָא ,וְרָזָא עִ ּלָאָ ה אִיהּו ,מ ֶֹׁשה לָא אַ בְאִיׁש קַ ֵּמיּה ,וְ לָא ׁשָאַ ל לַ ּמִיתָ ה עַ ל ּדְׁשָאִילּו יִ ׂש ֵ
אֹול ְ
ְׁשַעתָא 
לָא אִתְאחָד נְ בִיאָ ה אַ ֲחרָאּ(ְ .ד ָהא ָא ִחיד ְצ ָד ָקה ֲהוֵ י) ּוב ֲ
ֲ
ה אִתְאחָד ,וַ ֲהוָ ה ָסלִיק ּבְמַ ה דְ
ֲ
ּתָא חָזֵ י ,מ ֶֹׁש
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא לְמ ֶֹׁשה( ,שמות טז) ִהנְ נִי מַמְ טִיר לָ ֶכם לֶ ֶחם מִ ן ַהּׁשָמָיִ םַ .ח ֵּדי מ ֶֹׁשה
דְאמַר לֵ ֻ
ֲ
ְרָאלֵּ .כיוָ ן ְּדחָמָא מ ֶֹׁשה
ָא בגִינַי אִׁשְ ְּת ַכח מָ ן לְיִ ׂש ֵ
ָא ההּוא ׁשְ לִימּו ּבִי אִׁשְ ְּת ַכחְּ .דה ְ
וְאָמַר ,וַ ּדָאי הַׁשְ ּת ַ
ל .אָמַר אִי הכִי 
ָ
לֹוק
ְׁשנּו קָ ָצה ַבּלֶ ֶחם ַה ְּק ֵ
ְאָמְרי וְ נַ פ ֵ
דְאָ הַדְרּו לְ נַ ְחּתָא לְדַרְ ּגָא אַ ֲחרָא ,וְׁשָאִיּלּו ָבׂשָר ,ו ֵ
נָא פגִימָא ,וְאַ ֲהרֹן ּפָ גִים,
ָא א ְ
ְרָאל מָ ן ּבְמַדְּבְרָא ,ה ֲ
יכלּון יִ ׂש ֵ
ָא בגִינִי יֵ ְ
ִי פגִיםְּ .דה ְ
הּוא ,הָא דַרְ ּגָא דִיל ָ
ן עמִינָדָ ב ּפָ גִים.
ְׁשֹון ּב ֲ
ֶ
וְ נַ ח
ְ עֹוׂשה לִי הָרְ גֵ נִי נָא הָרֹוג,
אָמַר וְאִ ם ָּכ ָכה אַ ּת ֶ

יכלָא דִילָ ּה( ,וַ ֲאנָ א נָ ִחית ִמן ְׁש ַמּיָ יא
ׁשִיבנָא נּוקְּבָא ב ְֵמ ְ
ַּד ֲח ְ

נּוק ָּבא ,וַ ֲאנָ א ָע ִדיף ִמן ְׁש ַאר נְ ִב ֵיאי ָעלְ ָמא ,וְ ַעל ָּדא ָא ַמר וְ ַאל ֶא ְר ֶאה ֲ(אח ִֹתי) ְּב ָר ָע ִתי כַ ֵּמת וַ ָּדאי
ְד ִאיהּו ַד ְרּגָ א ִעּלָ ָאה ,לְ נַ ְח ָּתא לְ ַד ְרּגָ א ְד ְ
ֹאמר יְ יָ ֶאל מ ֶֹׁשה ֶא ְס ָפה ּלִ י ִׁש ְב ִעים ִאיׁשַ .א ְּת ָׁש ִאיל ֲא ַתר ְד ִמ ָיתה לָ א ַת ְב ֵעי ֲא ַתר ְּדלָ א ְת ֵהא ָפגִ ים
לְ נַ ְח ָּתא לְ ַד ְרּגָ א ַת ָּת ָאהּ .כְ ֵדין וַ ּי ֶ
ְּב ַד ְרּגָ א ִדילָ ְך .וְ ַעל ָּדא כְ ִתיב וְ ָא ַצלְ ִּתי ִמן ָהר ַּוח ֲא ֶׁשר ָעלֶ יָך ְּדכֻ ּלְ הּו ִאיּנּון ְּד ַת ָּמן ִא ְת ַא ֲחדּו)( .ס"א וַ ֲאנָ א נָ ִחית ִמן ְׁש ַמּיָ יא לְ ַא ְר ָעאַ .א ְּת
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶיָך וְ ַאל ֶא ְר ֵאה ְב ָר ֲע ִתיָ .ר ֲע ִתי
נּוק ָּבאּ ,ולְ ִמ ְפגָ ם לְ ַא ְת ֵרי וְ ַד ְרגֵ י ִאי ֲהכִ י ה ְֹרגֶ נִי נָ א ָהרֹוג ִאם נָ א ַמ ָצ ִ
עֹוׂשה ּלִ י לְ נַ ְח ָּתא לַ ֲא ָתר ְּד ְ
ֶ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֶא ְס ָפה ּלִ י ִׁש ְב ִעים ִאיׁש ִמזִ ְקנֵי יִ ְׂש ָר ֵאלָ .הא ִאיּנּון לְ ֵמ ַיתן לְ הּו ֵמיכְ לָ א ַא ֲח ָרא,
ִהיא וַ ָדאי לְ ַא ָח ָדא ְב ַד ְרּגָ א ַת ָּת ָאהּ .כְ ֵדין וַ ּי ֶ
וְ לָ א ְת ֵהא ָּפגִ ים ְּב ַד ְרּגָ א ִדילָ ְך .וְ ַעל ָּדא וְ ָא ַצלְ ִּתי ִמן ָהר ַּוח ֲא ֶׁשר ָעלֶ יָך וְ ַׂש ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהםָ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין ְּד ִאיּנּון ִא ְת ַא ֲחדּו ְב ִס ֲיה ָרא וכו')

יהםּ ,בְ גִין לְאַ נְ הָרָא מִ ן ׁשִמְׁשָאִּ ,כנְ הֹורָא 
ִי עלֵ ֶ
ִיהרָא ּוב ֵָעי ׁשִמְׁשָא  לְאַ נְ הָרָא לָ ּה .וְעַ ל ּדָא וְ ׂשַמְ ּת ֲ
ּבְ ס ֲ
ִיהרָא( .ס"א ְּובגִ ינֵי ַהאי ֵמיכְ לָ א ָדא ,לָ א) אַתְיָיא עַ ל יְדָא ּדְמ ֶֹׁשהּ ,בְ גִין ְּדלָא יִתְּפְ גִים.
דְ ס ֲ
ִיקָריּה ,עָ לֵ יּה ּכְתִיב (משלי כג) יִ ׂשְמַ ח אָ בִיָך וְאִ ֶּמָך
זַ ּכָאָ ה חּולָקָא דְמ ֶֹׁשה ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ב ֵָעי ב ֵ
ְרָאל .וְתָ גֵ ל יֹולַדְ ֶּתָךּ :דָא אִיּמָא דְמ ֶֹׁשה
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְאִ ֶּמָךּ :ד ְ
וְ גֹו' .יִ ׂשְמַ ח אָ בִיָךּ :ד ֻ
ָעִי ּכלָ ל( .ס"א ְד ָהא מ ֶֹׁשה
לָא ,אמְ צ ְ
ֶ
ִיאי עָ לְמָאּ ,בְ
ָא .קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא רָ חִים לֵ יּה יַ ּתִיר מִ ָּכל נְ ב ֵ
דִ לְ ַּתּת ֻ
ה אתָר.
נָא ב ַכ ָּמ ֲ
ְ
דַּבר ּבֹו ,וְ הָא אֹוקִימְ
ה א ֵ
ל ּפ ֲ
ה א ֶ
ִיב ּפ ֶ
ִא ְס ְּתלַ ק ַעל ּכָ ל נְ ִב ֵיאי ַעלְ ָמא ְבלָ א ֶא ְמ ָצ ִעי כְ לָ ל ּכְ ָמה) ִּד ְכּת ֶ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ָא אּוקְמּוה ,וְ הּוא רָזָא דִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא,
ָ
ֹר אל נָא רְ פָא נָא לָ ּה( .במדבר יב) ה
ה אל יְיָ לֵ אמ ֵ
וְיִ צְעַק מ ֶֹׁש ֶ
ָעי  (דף קנ"ו ע"ב)
ִידיּה לְמַ לְ ּכָא  לָא  ב ֵ
ֵמחַד  ס ְֵרי אַתְ וָ ון ,וְ לָא  בָעָא מ ֶֹׁשה לְ ַצּלָאָ ה יַ ּתִירּ ,בְ גִין ּדְעַ ל ּד ֵ
תָר קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא 
ל א ֻ
ְך קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא בָעָא עַ ל יְקָרָא דְמ ֶֹׁשהְּ .וב ָכ ֲ
לְאַ טְרְ חָא יַ ּתִירּ .בְ גִין ָּכ ֻ
י ,עָתִיד קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְמִתְּבַע 
ֻ
נָא דְאָת
ֵ
ל יְקָריהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,יַ ּתִיר עַ ל דִילֵ יּהּ .ולְזִמְ
ֵ
בָעָא עַ
ּולְמ ֱח ֵדי לֹון ּבְ ֶחדְ וָ ותָא דְ ִצּיֹוןִּ .ד ְכּתִיב( ,ירמיה לא)
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ לֹותֵ ,
ל מעַ ּמִין עֹוב ְֵד ָ
ְרָא ֵ
ֶעלְּבֹונָא ּדְיִ ׂש ֵ
וְאָמן .יִמְ לֹוְך
ם אָמן ֵ
ֵ
ּגֹואל וְ גֹו'ּ .בָרּוְך יְיָ לְעֹולָ
ּובָאּו וְרִ ּנְ נּו בִמְרֹום ִצּיֹון וְ גֹו'ּ .וכ ְֵדין (ישעיה נט) ּובָא לְ ִצּיֹון ֵ
וְאָמן.
ם אָמן ֵ
ֵ
יְיָ לְעֹולָ

ּפָרָׁשַת ׁשְ לַ ח לְ ָך
 רִּבִי חּיָיא  פָתַ ח,
ִ
ת א ֶרץ ְּכנַעַ ן וְ גֹו'( .במדבר יב)
ּו א ֶ
ָך אנָׁשִים וְיָתּור ֶ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה לֵ אמֹרׁ ,שְ לַ ח לְ ֲ
ֶ
ַיְדַּב
ו ֵ
ּיָמיָך ִצּוִיתָ ּב ֶֹקר יִ ּדַעְ ָּתה ַּׁשחַר מְקֹומֹוׁ .שַ חַר ּכְתִיבֵ ,ה"א אִתְרַ ֲחקָא מִ ַּׁשחַר .מָאי טַעְמָא.
(איוב לח) ֲהמִ ֶ
ּתּוקְּפיּהּ ,כ ְֵדין
ֵ
לְמיעַ לּ ,כ ְֵדין אִתְ ֲחלָׁש 
י ע ֶרב ,וְׁשִ ּמְׁשָא  נָ ֵטי  ֵ
ּיָיאּ ,בְׁשַעתָא דְ נָ ֵט ֵ
ֲ
ֶאּלָא אָמַר רִּבִי  ִח
ין ּבָעי  בַר  נָׁש לְ ַצּלָאָ הּ ,ולְ ַכּוְ נָא 
ֵ
ׁשַ לְ טָא  ׂשְמָאלָאּ ,ומִׁשְ ְּת ַכח ּדִינָא  בְעָ לְמָא ,וְאִתְּפָ ַּׁשט (לְ ֵעיּלָ א)ּ .וכ ְֵד
י מָאריּה.
ֵ
עּותא) קַ ֵּמ
רְעּותָא (ס"א לְ ַצּלָ ָאה ְדיִ ְׁשּכַ ח ְר ָ
ִיׁש חילֵ יּה,
ּדְאָמַר רִּבִי יֵ יסָאּ ,כַד נָ ֵטי ׁשִמְׁשָא ,וְאִתְ ַחּלָׁשּ ,כ ְֵדין אִתְּפְתַ ח חַד ּפְתִיחּו בְׁשִמְׁשָא ,וְאִתְ ְּכנ ֵ
חֹותיּה.
י בירָא תְ ֵ
ּוׂשְמָאלָא ׁשַ ּלִיט .וְיִ ְצחָק ּכ ֵָר ֵ
ִיח .וְ ַכ ָּמה ֲחבִילִין טְרִיקָ ן ִ(אזְ ְדִריקּו) אִתְּפָׁשָ טּו
מָתיּה ׁשְ כ ַ
ְיָאּ ,פִתְקָא דְקּוטפָא  בְאַ ֲח ֵ
ְ
ֵּכיוָ ן ּדְעָאל לֵ יל
בְעָ לְמָא ,וְ ֻכּלְ הּו ׁשָ טָאן ּבְעִרְּבּובְיָא ,וְאָזְ לֵ י וְ חַיְיכָאן ּבְ נַ פְׁשָ ן ּדְרַ ּׁשִיעַ ּיָיא( ,ס"א ִד ְבנֵי ָנָׁשא) ּומֹודְעִין לֹון
ח ּבינַיְיהּו ,אִתְיְיהִיב לֹון רְׁשּו לְ חַּבְ לָא ,וְ ֻכּלְ הּו ְבנֵ י 
ְדִיבןּ ,ומִ ּנְ הֹון קְׁשֹוטּ ,ומַאן ּדְאִׁשְ ְּת ַכ ֵ
מִ ּלִין ,מִ ּנְ הֹון ּכ ָ
ַעמָא ּדְמֹותָא ,וְ הָא אֹוקִימְ נָא.
ַעמִין ט ֲ
עָ לְמָא נַיְימִין( ,וְ ִא ְתּכְ נָׁשּו) וְ ט ֲ
ְרָאל ּבִ ׂשְמָאלָא( ,וְ ִא ְת ַח ָּברּו כַ ֲח ָדא) וְׁשַרְיָא 
ּתָא  חָזֵ יּ ,כַד אִ ּתְעַר רּוחַ  ָצפֹוןּ ,כ ְֵדין אִתְקַּבְ לָא  ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָא דְע ֶדןּ ,וכ ְֵדין ָּכל
הּוא אָתי לְאִׁשְ ּתַעְׁשְעָא עִ ם ַצּדִיקַ ּיָיא דִ ְבגִ נְ ּת ֵ
ֵ
בִדְרֹועָא ּבְאַתְרָ הָא .וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ל א ְכלּוסִין
הּוא ׁשַעתָא .הָא אִׁשְ ַּתּתַף ּבַ ֲהדָ ּהּ ,בְ גִין ְּדהִיא (יַ ְת ַבת) וְ ָכ ֻ
ֲ
י ּבְאֹורַיְיתָא ב ַה
ְ
לְע
מָאן ּדְיִ ּתְעַר לְמִ ֵ
ּדִילָ ּה ,מְׁשַּבְ ָחן לְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,וְ ָכל אִיּנּון ּדְאִׁשְ ְּת ָכחּו (נ"א ְד ִא ְׁש ְּת ָתפּו ַב ֲה ָדּה) ּבְתּוׁשְּבַ ְחּתָא דְאֹורַיְיתָא,
ּון ּבִׁשְמהֹון ,וְאִ ּלֵ ין רְׁשִימִין ּבִימָמָא.
ֵ
יכלָא ,וְאִקְר
י ה ָ
ֻּכּלְ הּו כְתִיבִין ּבִ ְבנֵ ֵ
ְיָא וְאילָ ְך ,וְאִיּנּון אַתְ וָ ון
ֵ
לּופי אַתְ וָ וןְּ ,דהּוא ׁשַ לְ טָא מִּפַ לְ גּו לֵ יל
ּתָא  חָזֵ י ׁשְמָא  חָדָא קַ ּדִיׁשָא אִית ּבִ גְ ֵ
םַרְּבה הַמִ ׂשְרָ ה .נ' ָהוָ ה אַ ְסּתִים
ם ,אּוקְמּוה( ,ישעיה ט) לְ ֵ
ָ
(כל"ך סעפ"ה יאעוצ"ה) ם ּדְמַ נְ צַּפָ ְך ָּכלִיל לֹון
לְ הַאי ּולְ הַאיּ ,כ ְֵדין ּכִתְרִין ְּכלִילָ ן הּוא ו' (נ"א י') ּדִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא אַתְקִין לֵ יּה .וְ סָתִים מַּבּועָ הָאּ .בָתַר 
ַד ריׁשָא דְ פִתְ חָא.
ָא הוַת ּבְ ח ֵ
ּדְאֹולִידַתּ ,פְתִיח ֲ
רִיב ּבי מַקְ ּדְׁשָא ,אַ ְסּתִימּו מַּבּועִין מִ ָּכל ִסטְרִין( .ס"א ָא ְּת ָּדא כָ לִ יל ַא ְתוָ ון) וְאַ ְכלִיל אַתְ וָ ון אַ ֲחרָ ן,
ֵ
ּכַד אִתְ ֲח
ַאי סטְרָא .כל"ך .וְ סִימָ ן (שיר השירים ד) ֻּכּלָ ְך יָ ָפה רַעְיָתִי 
ְאַרְּבַע מה ִ
ֵ
ַאי סטְרָא ,ו
לַת מה ִ
וְאִיּנּון ׁשִ בְעָ הְּ .ת ֵ
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גיק

א"ע ז"נק ףד

ָא כלִיל ְּתלַת מִ ּכָאן ּותְ לַת מִ ּכָאן וְאִיּנּון ׁשִית .וְאֹוקִימְ נָא 
נּוקְּבָא ּכלִיל ַּכ ֲחדָאּ ,ד ָ
ָ
ּומּום אין ּבָ ָך ,ן' ְּדכַר וְ
ֵ
ַד לַאתָר חַד.
ַד לַאתָר חַד ,וְ ח ֲ
ַיְיהּו תְרי .ח ֲ
ֵ
לּו תְריסָר אַתְ וָ וןָ ,סלִיק מִ ּנ
ֵ
בְאִ ּלֵ ין ּת ְֵרין אַתְ וָ ון ם' ן' אִתְ ְּכלָ
ִי ת ֵצא לַ ִּמלְ חָמָ ה ,קְרָא דִ ְכּתִיב,
כל"ך סעפ"ה יאע"וצהָ ,הכִי אִתְ ּגְ לִיפּו אַתְ וָ ון ,וְרָזָא דָא ּבְ כ ֵ
נַער ּכְתִיבּ ,בָתַר ּדְאִ ְס ָּתלַק לֵ ילְיָא ,וְ ַצפְרָא נָ הִירּ ,כ ְֵדין ה' ַסּלְקָא וְאִתְ ְּכלִילַת 
נַערָ ה בְתּולָ הֲ .
ּכִי יִ הְיֶ ה ֲ
ּבִ נְ הֹורָא עִ ּלָאָ הּ .וכ ְֵדין יִ ּדַעְ ָּתה ַּׁשחַר מְקֹומֹוּ ,דְיָדַע  ְ(ּדוַ ַּדאי) ׁשַ חַר מְקֹומֹו ְּד ֵה"א ,וְאִתְ ְּכלִילַת ּבְ גַ וֵ יּה.
(דברים כב)

ַד אָתי 
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,מ ֶֹׁשהּ ,כ ֵ
ּתָא חָזֵ י ,מ ֶֹׁשה ָהוָ ה ׁשִמְׁשָאּ ,ובָעָא לְאַעְ לָאָ ה לְאַרְעָא .אָמַר לֵ ֻ
ִיהרָא  (דף קנ"ז ע"א) ּבְ גַ ּוֵ ויּה ,הַׁשְ ּתָא דְאַ נְ ּתְ ׁשִמְׁשָאֵ ,היְך יְקּומּון ַּכ ֲחדָא 
נְ הֹורָא ּדְׁשִמְׁשָא ,אִתְ ְּכלִיל ס ֲ
נִיׁש ׁשִמְׁשָא ,א ָבל הַׁשְ ּתָא לֵ ית אַ ּנְ ּתְ יְ כִיל.
ֲ
ְׁשַעתָא דְאִתְ ְּכ
רָא אּלָא ב ֲ
ִיה ֶ
ִיהרָא ,לָא נָ הִיר ס ֲ
ׁשִמְׁשָא וְ ס ֲ
ָך אנָׁשִים ,לְ גַרְמָ ְךּ ,בְ גִין לְמִ נְ ּדַע.
אִי תִ ב ְֵעי לְמִ נְ ּדַע מִ ּנָ ּה ׁשְ לַ ח לְ ֲ
ִי ,אּלָא יָדַע ,וַ ֲהוָ ה
ָא יָדַע ּדלָא יֵ יעּול לְאַרְעָא בְזִמְ נָא דָא .לָאו ָהכ ֶ
ְ
ה ,אִי תימָא דְ הּוא ל
ֵ
ּתָא חָזֵ י ,מ ֶֹׁש
ב ֵָעי  לְמִ נְ ּדַע מִ ּנָ ּה ,עַד  לָא יִ ְס ָּתלַק ,וְׁשָ ּלַ ח לְאִ ּלֵ ין מְאַ לְ לֵ יֵּ ,כיוָ ן ְּדלָא אָתִיבּו מִ ּלָ ה ַכּדְקָא יָאּות ,לָא 
ה אל הַר ה ֲָעבָרִים
 עלֵ ֶ
ׁשָ לַ ח זִמְ נָא אַ ֲחרָא ,עַד דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא אַ חְזֵ י לֵ יּהִּ ,ד ְכּתִיב( ,דברים לב) ֲ
ּלָא כל אִיּנּון
חֹודֹוי ,א ָ
ֶ
לָא דָא בלְ
ִ
ָאָרץ .וְ
ת ּכל ה ֶ
הּו יְיָ א ָ
ֶ
ּיַרְא
ָאָרץּ .וכְתִיב (דברים לד) וַ ֵ
ה את ה ֶ
ּורְא ֶ
ַהּזֶ ה ֵ
ָ חבְרַ ּיָיא.
לְמיקָ ם ּבְ ָכל ּדָרָא וְדָרָאֻּ ,כּלְ הּו אַ חְזֵ י לֵ יּה לְמ ֶֹׁשה .וְאִ ּתְמַר ,וְאֹוקְמּוה ַ
ּדִזְמִינִין ֵ
ְאִי תימָא דְ לָא יָדַע.
ּה עץ .וְ כִי מַ ה הּוא דְקָאָמַר ,ו ֵ
ֵּכיוָ ן ּדְׁשָארִי מ ֶֹׁשה לְמִׁשְ לַ ח ,מַ ה אָמַר לֹוןֲ .היֵ ׁש ּבָ ֵ
נָא דַאנָא אִיעּול לְתַמָ ן .מָאי 
ֲ
ּה עץ ,הָא יְדַעְ
ֶאּלָא (לְ ָק ָמן יֵ ָימא ִמּלָ ה ֲא ָבל ָהכָ א) ָהכִי אָמַר מ ֶֹׁשה ,אִ ם יֵ ׁש ּבָ ֵ
ָא ,אנָא אִיעּול
ּה עץ ּד ֲ
ן ע ֶדן ּדְאַרְעָא .אָמַר אִ ם יֵ ׁש ּבָ ֵ
ּלָא בּגַ ֵ
ה א ְ
לָא הוָ ֶ
ָ
ֵעץּ .דָא אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י .וְתַ ָּמן
לְמיעַ ל.
לָאו אנָא יְ כִיל ֵ
ֲ
לְתַמָ ן .וְאִי לָא,
ַּבָת .מָאן עצִים ָהכָאּ .ומַאן
ֵ
ׁש עצִים ּבְיֹום ַהּׁש
ְאּו אִיׁש מְקֹוׁש ֵ
ֵ
אָמַר רִּבִי חִיָיאּ ,כְתִיב (במדבר טו) וַ ּיִמְ צ
ּלָא דָא צלָ ְפחָד ,וַ ֲהוָ ה דָיִיק עַ ל אִ ּלֵ ין אִילָ נִיןֵ ,הי מִ ּנַיְיהּו רַ ב עַ ל אַ ֲחרָא ,וְ לָא חָׁשַׁש לִיקָרָא 
ְ
ָא .א
הּוא ּד ֶ
ְא ו' מת( .וְ ָרזָ א ְדכֹּלָ א
ֵ
ְאֹו מתּ ,בְ ֵחט
ִי ב ֶחט ֵ
דְמָאריּה ,וְאַ ְחלַף ׁשַּבָת לְׁשַּבָת .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,במדבר כז) ּכ ְ
ֵ
קֹוׁשׁש ֵע ִצים) ּבְ גִין ַּכְךָ ,הוָ ה ּדִינֵ יּה סָתִים ,וְ לָא אִתְּפְרַׁש ּדִינֵ יּה ּכְדִינִין אַ ֲחרָ נִיןּ .בְ גִין ּדְמִ ּלָ ה דָא ב ֵָעי 
וַ ָּדאי ְמ ֵ
ִיקָריּה.
הּוא עבַד יְקָר ל ֵ
ֲ
ַב ֲחׁשַאי וְ סָתִים וְ לָא גַ לְיָיא .וְעַ ל ּדָא לָא אִתְמַר ּבְאִתְ ּגַ לְיָיא ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ַר חֹוביּה.
ֵ
פּום ׁשַעתָא ,וְאִתְ ְּכפ
ֲ
ה מְקֹוׁשׁש ,וְקַּבִיל עֹונְׁשָא לְ
ֵ
י ׁשַּבָת הוָ
ָ
ׁ ,שְאַר עצִים ּבַ ֲה ֵד
ֵ
רִּבִי יֹוסי אָמַר
ֵ
נָתיּה חּולָק  וְאַ ֲח ָסנָא אִי 
ַּפָר לְמ ֱהוֵ י לִ ְב ֵ
ֶ
וְעַ ל ּדָא אִתְקָ ֵּׁשי מ ֶֹׁשה בְדִינָא דִ ְבנָתָאְּ ,דלָא יָדַע אִי אִתְ ּכ
ֹת ,אִתְיְדַע ּדהָא 
ְ
נֹות צלָ ְפחָד  ּדֹבְר
ְ
ַר ׁשְמיּה ִ(ּד ְצלָ ְפ ָחד) ֻ קדְׁשָא  בְרִיְך הּואִּ ,ד ְכּתִיב ֵּכן ּבְ
ֵ
לָאוֵּ .כיוָ ן ּדְדָ כ
ַּפָר חֹוביּה.
ֵ
אִתְ ּכ
ָאּ ,בְדָא חּיִיןּ ,ובְדָא מֹותָא .מָאן ּדְאַ ְחלָף לֹוןּ ,גָרִים
ַ
ַד לְעיּלָא ,וְ חַד לְתַ ּת
ּתָא חָזֵ י ,ב' אִילָ נִין אִיּנּון ,ח ֵ
ָקָא ב ַההּוא עָ לְמָא .וְעַ ל ּדָא אָמַר ׁשְ ֹלמֹה( ,משלי כה) ְּדבַׁש 
ְ
יּה מֹותָא בהַאי עָ לְמָא ,וְ לֵ ית לֵ יּה חּול
ְ
לֵ
ָאתָ אכֹול ַּדּיֶ ּךָ וְ גֹו'.
ֱ
מָ צ
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ב"ע ז"נק ףד
דיק

 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

 ,ארֹן
ל אתָר ֲ
ֹון ּביתָא .וְעַ ל ּדָא ,אָרֹן ָח ֵסר ּבְ לָא וָא"ו ְב ָכ ֲ
ָרָא ,אר ֵ
ֲ
ַד קַיְימיּ .תֹורָ ה עִ ּק
ֵ
אָרֹון וְתֹורָ ה ּבְ ח
י הלְ וִ ּיִ ם
ּקּוד ַ
ל אתָר אַ ֲהרֹן ּדְרֹועָא יְמִינָאּ ,בַר ּבְ חַדִּ ,ד ְכּתִיב (במדבר ג) ָּכל ּפְ ֵ
ַּבְרִית ,ארֹן ה ֵָעדּותּ .בְ ָכ ֲ
ֲ
ה
נָקּוד לְעיּלָא.
ֵ
ֲא ֶׁשר ּפָקַד מ ֶֹׁשה וְאַ ֲהרֹן,
ַע ,אִי הוָ ה ׁשְ כִיחַ ּבְאַרְעָא ,אִי לָאו,
ָ
אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,מ ֶֹׁשה אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י  נָקַ ט ,וְעַ ל ּדָא  בָעָא  לְמִ נְ ּד
ָאָרץְּ .דהָא אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י אִתְ ֲחמָד 
ּה עץ אִ ם אַיִ ן וְ הִתְ ַחּזַקְ ֶּתם ּולְקַ ְח ֶּתם מִּפְרִי ה ֶ
ְּובגִין ָּכְך אָמַרֲ ,היֵ ׁש ּבָ ֵ
רָא ּתלְיָין ֲוַאחִידָ ן.
ּותְאנִיםּ ,בְאִילָ נָא אַ ֲח ַ
ּלָא ענָ בִים וְרִ ּמֹונִים ֵ
ָא אַיְיתִיאּו א ֲ
ֶ
לְ כֹּלָא .וְאִיּנּון ל
ּנַת ׁשלֶ ג ּבְיֹום קָ צִיר 
ֶ
ָך אנָׁשִיםּ :בְ גִינָ ְך .רִּבִי יְ הּודָ ה ּפָתַ ח( ,משלי כה) ְּכ ִצ
ּתָא  חָזֵ י( ,במדבר י"ג) ׁשְ לַ ח לְ ֲ
ּנַת ׁשלֶ ג ּבְיֹום קָ צִירּ ,דְאַ ֲהנֵ י לְ גּופָא ּולְ נַ פְׁשָא .צִיר נֶ ֱאמָ ן
ׁש אדֹנָיו יָׁשִיבְּ .כ ִצ ֶ
צִיר נֶ ֱאמָ ן לְׁשֹלְ חָיו וְ נֶ ֶפ ֲ
ׁש אדֹנָיו יָׁשִיבּ ,דְאָ הַדְרּו ׁשְ כִינְ ּתָא 
הֹוׁשעַ  .וְ נֶ ֶפ ֲ
ִיחי מְ ֵהימְ נֵ י לְ ג ֵַּבי יְ ֻ
ּופנְ ָחס ַּד ַהוֹו ׁשְ ל ֵ
ָיו ,אּלּו ָכלֵ ב ִ
לְׁשֹולְ ח ֵ
ְרָאל ,וְ לָא אִ ְס ָּתלְקָא מִ ּנַיְיהּו.
ּיְירָא בהּו בְיִ ׂש ֵ
ְ
לְדַ
ה אלֶ ף  וְרִּבְ ָבן.
ְרָאל ַּכ ָּמ ֶ
וְאִ ּלֵ ין ּדְׁשָדַר מ ֶֹׁשהּ ,גְרִימּו ְבכִיָיה לְדָרִין ּבַתְרָאִין ,וְ גָרִימּו לְאִ ְס ַּתּלְקָא מִיִ ׂש ֵ
ׁש אדֹנָיו יָׁשִיב.
הֹוׁשעַ  ,וְ נֶ ֶפ ֲ
ְרָאל .אִיּנּון ּדְׁשָדַר יְ ֻ
אַרְעָא מִּבינַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ֵ
ָא מ
וְ גָרִימּו לְ ַסּלְקָא ׁשְ כִינְ ּת ֵ
ָא הוֹו אָזְ לֵ י  בְאָרְ חָא ,אָמַר רִּבִי יֵ יסָא  לְרִּבִי חִזְקִ ּיָ הֲ .ח ֵמינָא  בְאַּפָ ְך ְּדהִרְ הּורָא 
רִּבִי חִזְקִ ּיָ ה וְרִּבִי יֵ יס ֲ
ִי מִקְרה
ֶ
נָא ביּהֵּ ,כיוָ ן ּדְאָמַר ׁשְ ֹלמֹה( ,קהלת ג) ּכ
אִית ּבְ גַ ּוָ וְך .אָמַר לֵ יּה ,הָא וַ ּדָאי  הַאי קְרָא אִ ְס ַּת ַּכלְ ֵ
ה אחָד לָ ֶהם וְ גֹו' .וְתָ נֵ ינָ ןְּ ,ד ָכל מִ ּלֹוי דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָאֻּ ,כּלְ הּו סְתִימִין
ּומִקְר ֶ
ֶ
ּומִקְרה הַּבְ ֵהמָ ה
ֶ
ְבנֵ י הָאָדָ ם
ַאי קְרָא אִית ּביּה לְאִ ְס ַּת ְּכלָאְּ ,דהָא  פִתְ חָא  לְאִיּנּון ְּדלָאו ְבנֵ י  (דף קנ"ז
ֵ
ְמְתָא .אִי הכִי ,ה
ָ
מִ ּדַרְ ּגִין ְּד ָחכ
ח ּביּה.
ע"ב) מְ ֵהימְ נּותָא אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ה אָתיׁ ,שָאַ ל
ֵ
ָׁש ּד ֲהוָ
ְאִית ּביּה לְמִ נְ ּדַע ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא .אַ ְּד ָהכִי חָמּו חַד ּבַר נ ְ
ֵ
ָאי הכִי הּוא ,ו
אָמַר לֵ יּה וַ ּד ָ
 .אָמַר לֹון יּודָאי אנָאֲ ,וַאנָא 
ֲ
לָאי בְתּוקְּפָא דְׁשִמְׁשָא .אָמְרּו לֵ יּה ,מָאן אַ ְּת
לֹון מַ ּיָאְּ ,ד ֲהוָ ה ָצ ֵחי ,וַ ֲהוָ ה ֵ
ִין ,א ְסּלַק לְ הַאי טּורָא ,וְתַ ָּמן
ַאנָא עִ ְּמכֹון ּבְמִ ּל ֶ
לָאי וְ ָצ ֵחינָא .אָמְרּו לָעִית ּבְאֹורַיְיתָא ,אָמַר לֹון ,עַד ּד ֲ
ֵ
ֶא ַּסב מַ ּיָא וְאִׁשְ ֵּתי.
ִיהב לֵ יּהּ .בָתַר ּדְׁשָתָ ה ,אָמַר נְ ַסּלֵ ק עִ ָּמְך לְמַ ּיָיאְ .סלִיקּו
אַּפִיק רִּבִי יֵ יסָא  חַד זְ פִירָא מָ לֵ י מַיִין ,ו ַ
לְ טּורָא ,וְאִׁשְ ְּת ָכחּו חַד  חּוטָא דְמַיָיא דָקִיקּ ,ומַ ּלֵ י קַ ְטפּורָא  חַד .יָתְ בּו .אָמַר  לֹון ַההּוא  בַר  נָׁש,
ַאנָא עַיְילִית לֵ יּה לְ ֵבי רַ ב,
ָא אנָא אִׁשְ ָּת ַּדּלְ נָא בְאֹורַיְיתָא ,עַ ל יְדֹוי דְ חַד ּבְרִיּ ,ד ֲ
הַׁשְ ּתָא ׁשָאִילּוְּ ,דה ֲ
ן ּביּה,
ה דַאנָ ֵ
ֲ
הּוא .א ָבל מִ ּלָ
ֲ
וחנָא בְאֹורַיְיתָא .אָמַר רִּבִי חִזְקִ ּיָ ה אִי עַ ל יְדָא דִ בְרָ ְךַ ,טב
ְּובגִינֵ יּה רָ וַ ְ
ּלְקָא .אָמַר ההּוא ּבַר נָׁש ,אִימָא מִ ּלָ ְךִּ ,דלְזִמְ נִין ּבְאָּפַרְקָ סָתָא 
ַ
לַאתָר אַ ֲחרָא ב ֵָעי לְאִ ְס ַּת
נָא ח ֵמינָא דְ ֲ
ֲא ֲ
דְעַ נְיָיא תִׁשְ ַּכח מַרְ ּגָ נִיתָא.
אָמַר לֵ יּה הַאי קְרָא דְאָמַר ׁשְ ֹלמֹהַ ,סח לֵ יּה .אָמַר לֵ יּה ,וְ כִי (נ"א כְ ָמה) ּבְמָ ה אַ ּתּון ּפְרִיׁשָ ן מִ ּׁשְאַר 
ָא יַדְעי .אָמְרּו לֵ יּה ּובְמָ ה .אָמַר לֹון ,עַ ל ּדָא אָמַר ׁשְ ֹלמֹה הַאי קְרָא ,וְ לָא אָמַר  הַאי 
ֵ
ּבְ נֵ י  נָׁשָא דְ ל
ּומַאי אַמְריּ .כִי 
ֵ
י כְך,
ְמָא דְאַמְר ַ
ֵ
ִּפְׁשָאי עָ ל
ִין .אּלָא אַ ְהּדָר אִיּנּון מִ ּלִין ְּדט ֵ
ּגַרְמיּהּ ,כִׁשְאַר אִיּנּון מִ ּל ֶ
מִ ֵ
ְמְתָא אַמְרי דְ הַאי עָ לְמָא 
ֵ
ָא יַדְעי וְ לָא מִ ְס ַּת ְּכלָ ן ּבְ ָחכ
ֵ
ִּפְׁשָאי דְ ל
ּומִקְרה הַּבְ ֵהמָ ה וְ גֹו' ,ט ֵ
ֶ
מִקְרה הָאָדָ ם
ֶ
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א"ע ח"נק ףד

וטק

ּומִקְרה
ֶ
ּומִקְרה הַּבְ ֵהמָ ה
ֶ
ּלָא מִקְרה הָאָדָ ם
ֶ
ַיְיהּו ,א
ֶ
אָזִיל ּבְמִקְרה ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא לָא אַׁשְ ּגַ ח עָ ל
ֶ
ֶאחָד וְ גֹו'.
ְקָאַמְרי דָא קָרָא לֹון ּבְ ֵהמָ הּ ,דְאִיּנּון עַ ְבּדִין ּגַרְמַיְיהּו ְב ֵהמָ ה
ֵ
וְ כַד ׁשְ ֹלמֹה אִ ְס ָּת ַּכל ּבְאִ ּלֵ ין טִּפְׁשָאִין ּד
ִי בלִּבִי עַ ל
ִי אנ ְ
יּה אֹוכחִּ ,ד ְכּתִיב( ,קהלת ג) אָמַרְ ּת ֲ
ַ
ְאַמְרי מִ ּלִין אִ ּלֵ יןּ .ומְ נָ לָ ן .קְרָא דְעָ לֵ
מַ ּמָׁשּ ,בְ גִין ּד ֵ
ׁשִיבנָא 
ִי בלִּבִי וַ ֲח ְ
ִי אנ ְ
ָאֹלהִים וְ לִרְאֹות ׁשְ ֶהם ּבְ ֵהמָ ה ֵה ָּמה לָ ֶהם .אָמַרְ ּת ֲ
ִּדבְרַת ּבְ נֵ י  הָאָדָ ם לְ בָרָ ם ה ֱ
ְאִיּנּון אַמְרי לְ בָרָ ם
ֵ
ְבהַאי לְאִ ְס ַּת ְּכלָא עַ ל מָ ה ,עַ ל ִּדבְרַת ּבְ נֵ י הָאָדָ ם .עַ ל ַההּוא מִ ּלָ ה דְ טִּפְׁשּותָאּ ,ד
י בנֵ י  נָׁשָא אַ ֲחרָ נִין ּדְאִית לֹון מְ ֵהימְ נּותָא ,וְ לִרְאֹות ׁשְ ֶהם
ָאֹלהִים ּבִ לְ חֹודַיְיהּו ,וְ לָא יִתְ חַּבְרּון ּבַ ֲה ֵד ְ
הֱ
ּבְ ֵהמָ ה ֵה ָּמה לָ ֶהם.
נּותָאׁ ,ש ֵהם ּבְ ֵהמָ ה מַ ּמָׁש ,וְדַעְ ּתַיְיהּו ִכבְעִירָאֵ .ה ָּמה לָ ֶהם ּבִ לְ חֹודַיְיהּו,
ֶ
וְ לִרְאֹות ּבְ הּו אִיּנּון ּבְ נֵ י מְ ֵהימְ
ָא ה ָּמה לָ ֶהם ,וְ לָא  לְאַ ֲחרָ נִיןּ .ומַ ה
לָא לְאַעלָאה לִ ְבנֵ י מְ ֵהימְ נּותָא  בְדַעְ ּתָא דְ טִּפְׁשּותָא דָא ,וְעַ ל ּד ֵ
ֲ
וְ
ּוחיהֹון ּדְאִיּנּון
ה אחָד לְ ֻכּלָ ם וְ גֹו'ּ .תִיּפַ ח ר ֵ
ּומִקְר ֶ
ֶ
ּומִקְרה הַּבְ ֵהמָ ה
ֶ
ִי מִקְרה ְבנֵ י הָאָדָ ם
ֶ
דַעְ ּתָא דִ לְ הֹוןּ .כ
ִּפְׁשָאי .אִיּנּון מְ חּוס ְֵרי מְ ֵהימְ נּותָא .וַ וי לֹון וַ וי לְ נַ פְׁשַיְיהּוַ .טב לְ הּו דְ לָא יֵ יתּון לְעָ לְמָא.
ּבְעִירי .אִיּנּון ט ֵ
ֵ
ּומִי יֹודעַ רּוחַ ּבְ נֵ י הָאָדָ ם הָעֹולָ ה הִיא לְמַעְ לָ ה
ֵ
ּבַתְריּה ,וְאָמַר,
ָא .קְרָא א ֵ
ֲ
ּומַ ה אָתִיב לֹון ׁשְ ֹלמֹה עַ ל ּד
ָא יַדְעי  בִיקָרָא דְמַ לְ ּכָא 
ֵ
ִּפְׁשָאיְּ ,דל
ץ .מִי יֹודעַ ּבְאִיּנּון ט ֵ
ֵ
ָאָר
ּיֹור ֶדת  הִיא  לְמַ ָּטה ל ֶ
וְרּוחַ  הַּבְ ֵהמָ ה ַה ֶ
לַאתָר יְקָר,
לַאתָר עִ ּלָאָ הֲ ,
עִ ּלָאָ ה ,וְ לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ י בְאֹורַיְיתָא ,רּוחַ ּבְ נֵ י הָאָדָ ם הָעֹולָ ה ,הִיא לְמַעְ לָ הֲ ,
ֹורָא בצְרֹורָא דְ ַחּיֵ י,
ִ
לְמ ֱהוֵ י צְר
לַאתָר קַ ּדִיׁשָא ,לְאִ ּתְזְ נָא מִ ּנְ הִירּו עִ ּלָאָ ה ,מִ ּנְ הִירּו דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאֶ ,
ֲ
וְאִׁשְ ְּת ָכחַת קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא עֹולָ ה תְמִימָ ה וְדָא הּוא הָעֹולָ ה הִיא לְמַעְ לָ ה.
ִיב ּביּה
תָר ּד ַהוָ ה ָכל ּבַר נָׁשִּ ,ד ְכּת ֵ
הּוא א ְ
ֲ
ָאָרץ ,וְ לַאו לְ ַה
ּיֹור ֶדת הִיא לְמַ ָּטה ל ֶ
וְרּוחַ הַּבְ ֵהמָ ה ַה ֶ
ִּפְׁשָאי דְ לָאו
יְך אַמְרי אִיּנּון ט ֵ
ֵ
ה את הָאָדָ םּ ,וכְתִיב (משלי כ) נֵ ר יְיָ נִׁשְמַת אָדָ םֵ .ה
ם אֹלהִים עָ ָׂש ֶ
ט) ּבְ ֶצלֶ ֱ
ּוחיהֹון ,עָ לַיְיהּו כְתִיב( ,תהלים לה) יִ הְיּו ּכְמֹוץ לִ ְפנֵ י רּוחַ 
ַ אחָד לַ ּכֹלּ ,תִיּפַ ח ר ֵ
מִּבְ נֵ י מְ ֵהימְ נּותָא ,וְרּוח ֶ
ְדָרי דָרִין .עָ לַיְיהּו
יהּנָ ם ,לְאִיּנּון ּדַרְ ּגִין ַּתּתָאִין ,וְ לָא יִ ְס ַּתּלְקּון ל ֵ
ַארּון ּבַ גֵ ִ
ְך יְיָ ּדֹוחה .אִ ּלֵ ין יִׁשְ ּת ֲ
ֶ
ּומַ לְאַ
ת יְיָ הלְ לּויָ ּה .אָתּו רִּבִי 
ַ
ְׁשִי א
ם ּבָרכִי נַ פ ֶ
ּורְׁשָעִים עֹוד אינָ ֲ
ֵ
ָאָרץ
ּכְתִיב (תהלים קד) יִ ַּתּמּו ַחּטָאִים מִ ן ה ֶ
ַאי ׁשַעתָא 
ֲ
יׁשיּה ,אָמְרּו ּומַ ה ָכל ַּכְך ָהוָ ה עִ ָּמְך וְ לָא יְדַעְ נָא ,זַ ּכָאָ ה ה
ַׁשְקּו ר ֵ
ֵ
חִזְקִ ּיָ ה וְרִּבִי יֵ יסָא ,וְ נ
ָא בלְ חֹודֹוי תָ ּוָ ה ׁשְ ֹלמֹה ,וְ הָא ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא אָמַר 
נָא בְך( .דף קנ"ח ע"א) ּתּו אָמַר ,וְ כִי עַ ל ּד ִ
ָ
דְאַעְרַעְ
ַת ה ֶּׁש ֶמׁש .זֶ ה רָע וַ ּדָאי .מָאי זֶ ה רָע.
ר נַע ָׂשה תַ ח ַ
ֹל א ֶׁש ֲ
ְּכגַ וְ ונָא דָאּ ,פָתַ ח וְאָמַר( ,קהלת ט) זֶ ה רָע ּבְ כ ֲ
ַאי לָאו מָדֹוריּה ּבְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ֵ
ּדָא הּוא מָאן ּדְאֹוׁשִיד זַרְעָא ב ְֵריקָ נַ ּיָא ,וְ ָחבִיל אֹורְ חֹויּ ,בְ גִין ְּדה
ץ רׁשַע אָ ָּתה
ִי ֹלא אל ָח ֵפ ֶ
ֵ
לְמָא דְאָתי .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים ה) ּכ
ֵ
הּוא ,וְ לָא יְ ֵהא לֵ יּה חּולָקָא בְעָ
ֹורָא לְעיּלָא.
ֵ
ֹלא יְ גּורְ ָך רָע .עַ ל ּדָא אָמַר ,זֶ ה רָעְּ ,דלָא יְ ֵהא לֵ יּה מָד
(בראשית

יהםׁ .שְ ּטּותָא 
ה אחָד  לַ ּכֹל וְ גַ ם לֵ ב ּבְ נֵ י  הָאָדָ ם מָ לֵ א רָע  ְ(ּבגִ ין ָּדא) וְ הֹולֵ לֹות ּבִ לְ ָב ָבם ּבְ ַחּיֵ ֶ
ִי מִקְר ֶ
ֶ
ּכ
תָקִיעַ ּבְ לִּבַיְיהּו ,וְאִיּנּון מְ חּוס ְֵרי מְ ֵהימְ נּותָא ,וְ לֵ ית לֹון חּולָקָא בְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּואּ ,ובְאִיּנּון ּבְ נֵ י 
רָיו אל ַה ֵּמתִים.
לְמָא דְאָתי ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,קהלת ט) וְאַ ֲח ֶ
ֵ
לְמָא דין ,וְ לָא בְעָ
ֵ
מְ ֵהימְ נּותָא ,לָאו בְעָ
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ּתָ ּבַ ַחּיִים לְמַעַ ן ִּתחְיֶ הּ(ְ ,ב ַהאי ָעלְ ָמא,

י ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אַזְ הַר לִ ְבנֵ י עָ לְמָא וְאָמַר( ,דברים ל) ָּובחַרְ
ּתָא חָזֵ ֻ
נּותָא מָאי קָא אַמְרי( .קהלת ט) ּכִי 
ֵ
ְּוּב ָעלְ ָמא ְּד ָא ֵתי) וְ ַחּיִין ְּד ַההּוא עָ לְמָא נִינְ הּו .אִיּנּון ַחּיָיבִין מְ חּוס ְֵרי מְ ֵהימְ
מִי א ֶׁשר יִ ְבחַר וְ גֹו' .אַף עַ ל ּגַ ב ּדְיִ ְבחַר ּבַר נָׁש ּבְ הַאי עָ לְמָא (ס"א ְב ַההּוא ָעלְ ָמא) ּכְמָ ה ּדְאָמַר ,לָאו הּוא 
ֲ
ְכלּוםְּ ,דהָא מְ סִירָא דָא בִידָ נָא( ,קהלת ט) ֶ אל ָּכל ַה ַחּיִים יֵ ׁש ּבִ ָּטחֹוןּ ,ומְ סִירָא דָא בִידַיְיהּו( ,קהלת ט) ּכִי 
לְ ֶכלֶ ב חָי הּוא טֹוב מִ ן הָאַרְיֵ ה ַה ֵּמתֵ .היְך יְ ֵהא לָ ן ַחּיִין ּבְ ַההּוא עָ לְמָא .וְעַ ל ּדָא זֶ ה רָע וַ ּדָאיְּ ,דלָא 
ָקָא ביּה.
יְדּורּון ּבְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה ,וְ לָא יְ ֵהא לֹון חּול ֵ
ִין ,א ָבל וַ ּדָאי ׁשְ ֹלמֹה קָא אָתָא 
י קְרָאי תִׁשְ ַּכח סְמִיכִין לְ ַחבְרַ ּיָיא ּבְמִ ּלִין אַ ֲחרָ נ ֲ
ֵ
וְאַף עַ ל ּגַ ב ְּד ָכל ֲהנֵ
לְמָא דין
ֵ
לְ גַ ּלָאָ ה עַ ל אִיּנּון ַחּיָיבִין מְ חּוס ְֵרי מְ ֵהימְ נּותָאְּ ,דלֵ ית לֹון חּולָקָא ּבְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא  בְעָ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
ּובְעָ
ִי ,אֹורַיְיתָא יִקְרי עָ לַי 
ֵ
נָא הכ
ָ
הּו ,אִי עבִידְ
ֲ
אָמַר לֵ יּהִּ ,תב ְֵעי דְ נִתְ חַּבָר ּבַ ֲהדָ ְך ֵוְתזִיל ּבַ ֲהדָ ן .אָמַר לְ
ָא אנָא ,וְׁשַדְרּו
נָא בנַ פְׁשָאי .אָמְרּו לֵ יּה לָ ָּמה .אָמַר לֹון ְּדהָא ׁשְ לִיח ֲ
ָיַיב ְ
ֹלא עֹוד אּלָא דְאִתְ ח ְ
ֶ
ְכסִיל ,וְ
ָרִים ּבְיַד ּכסִילּ .תָא 
ְ
ַ ּדב
לִי בִׁשְ לִיחּותָאּ ,וׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא אָמַר( ,משלי כו) מְקַ ֶּצה רַ גְ לַיִ ם חָמָ ס ׁש ֶֹתה ׁשֹלֵ ח ְ
לּוחי מְ ֵהימְ נּותָא ,אִתְ חָיָיבּו ְבנַ פְׁשַיְיהּו ּבְעָ לְמָא 
חָזֵ י ,מְרַ ּגְ לִים עַ ל ְּדלָא אִׁשְ ְּת ָכחּו ּבְ נֵ י מְ ֵהימְ נּותָא ּוׁשְ ֵ
לְמָא דְאָתי .נָׁשַק לֹון ,וְאָזַ ל לֵ יּה.
ֵ
ֵדין ּובְעָ
ָא ,עַד ּד ַהוֹו אָזְ לּו ָפגְעּו בְאִיּנּון ּבְ נֵ י נָׁשָאׁ .שָאִילּו רִּבִי חִזְקִ ּיָ ה וְרִּבִי יֵ יסָא 
ַ
אַזְ לּו רִּבִי חִזְקִ ּיָ ה וְרִּבִי יֵ יס
ּו ,רִּבִי חּגַי הּוא ,וְ ַחבְרָא דְ ֵבין ַחבְרַ ּיָיא הּוא ,וְׁשַדְרּו לֵ יּה
ַ
ה ׁשְמיּה ְּד ַההּוא בַר נָׁש .אָמְר
ֵ
עָ לֵ יּה ,אָמְרּו מַ
ָאי ּוׁשְאַר חבְרַ ּיָיא .אָמַר רִּבִי יֵ יסָא ,וַ ּדָאי דָא הּוא 
ַ
רִּבִי ׁשִמְעֹון ּבן יֹוח
ֶ
ִין מ
ַחבְרַ ּיָיא דְ ָב ֶבל ,לְמִ נְ ּדַע מִ ּל ֵ
ַרְמיּה ּבְמַ ה דְיָדַע ,וְעַ ל ּדָא אָמַר לָ ן ְּדהָא ב ְֵריּה זָ ָכה לֵ יּה
רִּבִי חּגַיְּ ,ד ָכל יֹומֹוי לָא בָעָא לְאַ ֲחזָאָ ה ג ֵ
ַ
ם ּבְעינָיו תִקְ וָ ה לִ ְכסִיל מִ ֶּמּנּו .וַ ּדָאי ׁשְ לִיחָא 
 רָאִיתָ אִיׁש ח ָכ ֵ
ָ
ְאָמַר קְרָא( ,משלי כו)
ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בְ גִין ּד
מְ ֵהימָ נָא אִיהּו( ,וְ זַ ּכָ ָאה הּוא ְׁשלִ ָיחא ְמ ֵה ָימנָ א) וְזַ ּכָאָ ה אִיהּו מָאן ּדְׁשָדַר מִ ּלֹוי ּבִידָא דִׁשְ לִיחָא מְ ֵהימָ נָא.
ְ אָמר( ,הושע יב) ְּכנַעַ ן ּבְיָדֹו מֹאזְ נֵ י מִרְמָ ה.
י כנַעַ ן ָהוָ הּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ר ע ֶבד אַ בְרָ ָהם מִּבְ נֵ ְ
לִיעזֶ ֶ
י ,א ֶ
ּתָא חָזֵ ֱ
לְאחָיוְּ .ובגִין ְּד ֲהוָ ה ׁשְ לִיחָא מְ ֵהימָ נָא,
ד עבָדִים יִ הְיֶ ה ֶ
ן ע ֶב ֲ
ּור ּכנָעַ ֶ
ּוכנַעַ ן ּכְתִיב עָ לֵ יּה( ,בראשית ט) אָר ְ
ְ
ְתִיב ּביּה( .בראשית כד) ּבֹא בְרּוְך יְיָּ .בְרּוְך יְיָ מַ ּמָׁש .וְעַ ל ּדָא אַ ְכּתִיב ָהכִי ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בְ גִין ְּדנָ פַק 
ֵ
מַ ה כ
ְך ּבִׁשְמיּה דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא.
ֵ
ּה ,אּלָא דְאִתְּבְרַ
ֵמ ַההִיא קְ לָ לָ ה ,וְאִתְּבְרַ ְך .וְ לָא דַי לֵ יּה ְּדנָ פִיק מִ ּנָ ֶ
פּומיּה ְּדלָ ָבן.
ה דָא ב ֵ
ְ
ִיפנָא דְאָתָא מַ לְאָ ְך ,וְאָעִיל מִ ּלָ
וְאֹול ְ
וֹו .א ָבל אִיּנּון ּדִּבְרּו
ְרָאל ֲה ֲ
יׁשי דְיִ ׂש ֵ
ם אנָׁשִיםֻּ .כּלְ הּו זַ ּכָאִין ֲהוֹוֵ ,וְר ֵ
וַיִׁשְ לַ ח אֹותָ ם מ ֶֹׁשה וְ גֹו'ֻּ ,כּלָ ֲ
ָר אנָ ן
נִתְעב ֲ
ְרָאל לְאַרְעָאֲ ,
יעלּון יִ ׂש ֵ
ָא דָא .אּלָא אָמְרּו ,אִי יֵ ֲ
ֶ
י עיט
ִיׁשָא .אמַאי נָ ְטלֵ ֵ
ֲ
ַרְמַיְיהּו עיטָא ב
ֵ
לְ ג
יׁשִין ,א ָבל ּבְאַרְעָא 
ֲ
י ר
ן ּבְמַדְּבְרָא לְמ ֱהוֵ ֵ
ֶ
ָא אנָ ן זָ ֵכינָ
ה ריׁשִין אַ ֲחרָ נִיןְּ ,דה ֲ
י ריׁשִין ,וְיִמְ נֵ י מ ֶֹׁש ֵ
ּלְמ ֱהוֵ ֵ
מִ ֶ
י עיטָא ּבִיׁשָא לְ גַרְמַיְיהּו ,מִיתּו אִיּנּון ,וְ ָכל אִיּנּון ְּדנַ ְטלָ ן מִ ּלַיְיהּו( .דף קנ"ח ע"ב)
לָא נִזְ ֵּכי .וְעַ ל ְּדנַ ְטלֵ ֵ
ְיָדַע ּדלָא יִ ְצלְ חּון
ְ
ָׁשִים א ֶׁשר ׁשָ לַ ח מ ֶֹׁשה וְ גֹו' ,אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,מ ֶֹׁשה אִ ְס ָּת ַּכל ו
ֲ
ָאנ
ֵאּלֶ ה ׁשְמֹות ה ֲ
הֹוׁשעַ אָזִיל
ְדֹוחקָא ,אָמַר ,מַ ה אַעְּבִיד ,הָא יְ ֻ
ִיהֹוׁשעַ ּ .כ ְֵדין ָּכלֵ ב ָהוָ ה ב ֲ
ּבְאָרְ חַיְיהּוּ ,כ ְֵדין ַצּלֵ י עָ לֵ יּה ּד ֻ
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לֹותיּהּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו
ִיהרָא ,וְ הּוא אַ נְ הִיר עָ לֵ יּה ּבִ ְצ ֵ
ְׁשָדַר ּביּה נְ הִירּו דְ ס ֲ
ֵ
ּבְ סִיַיעְ ּתָא עִ ּלָאָ ה דְמ ֶֹׁשהּ ,ד
לֹותיּה.
י ּת ָּמן ְצ ֵ
ּיָיא דַא ָב ָהן ,וְ ַצּלֵ ַ
ֲ
וְאָתי לְ ג ֵַּבי קִ בְרַ
ַד ּכלֵ ב .אִׁשְ ּתְמִיט מִ ּנַיְיהּוֵ ,
ה עב ָ
ׁשִמְׁשָא .מָ ֲ
ַרְמיּה,
י דַא ָב ָהן ,וְאִ ְס ָּת ַּכן ּבְ ג ֵ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,אֹרַ ח אַ ֲחרָא נָ טִיל ,וְעָקִים ׁשְ בִילִיןּ ,ומָ טָא עַ ל קִ ב ְֵר ֲ
ְדֹוחקָא ,לָא אִ ְס ָּת ַּכל מִדִיַּ .כְך
נָק .א ָבל מָאן ּדְאִיהּו ב ֲ
לִידי ה ֲָע ֲ
ן ׁשׁשַי וְתַ לְמַי יְ ֵ
ם אחִימָ ֵ
ְּדהָא ּכְתִיב וְׁשָ ֲ
ָא מְעיטָא 
ֵ
י א ָב ָהן ,לְאִׁשְ ּתְזָ ב
ה ּבְדֹוחקָא ,לָא אִ ְס ָּת ַּכל מִדִי ,וְאָתָא לְ ַצּלָאָ ה עַ ל קִ ב ְֵר ֲ
ֲ
ָּכלֵ בּ ,בְ גִין ְּד ֲהוָ
דָא.
עַ קְרָאיּה קְרָא ,וְ הָא כְתִיב
ֵ
ִי הֹוׁש
ֵ
הֹוׁשעַ ( .במדבר יג) רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר ,וְ כ
הֹוׁשעַ ּבִ ן נּון יְ ֻ
וַ ּיִקְרָא מ ֶֹׁשה לְ ֵ
 .אּלָא אָמַר 
הֹוׁשעַ ֶ
ִיהֹוׁשעַ ּבִ ן נּון נַעַר( .שמות יז) וַ ּיַ ֲחלֹוׁש יְ ֻ
הֹוׁשעַ ( .שמות לג) ו ֻ
ה אל יְ ֻ
ֹאמר מ ֶֹׁש ֶ
(שמות יז) וַ ּי ֶ
ּה יֹוׁשִיעָך מִ ּנַיְיהּו.
ֲ
לֵ יּה מ ֶֹׁשה ,יָ
ְעַד ההִיא 
לְמ ֱהוֵ י ׁשְ לִיםּ .ובְמָ הּ .בִׁשְ כִינְ ּתָאּ .ד ַ
לְמיעַ ל לְתַמָ ן ,אִ ְצטְרִיְך ֶ
ְׁשַדְריּה ֵ
רִּבִי אַּבָא אָמַרֵּ ,כיוָ ן ּד ֵ
ִיא ׁשַעתָא קָׁשִיר לֵ יּה מ ֶֹׁשה ַב ֲהדָ ּה ,וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאַׁשְ ְּכ ָחן
ֲ
תָא נַעַר אִקְריּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָאְּ .וב ַהה
ֵ
ׁשַע
ֲ
הֹוׁשעַ ּבְקַדְמִיתָא ,קְרָא קַרְיֵ יּה ָהכִי עַ ל ַההּוא דְזַ ּמִין לְמִקְרְיֵ יּה .אָמַר מ ֶֹׁשה ,וַ ּדָאי לָא אִ ְצטְרִיְך ּדָא 
יְ ֻ
ן ,אּלָא בִׁשְ כִינְ ּתָא ,וְ ָהכִי אִתְ ֲחזֵ י.
לְמיעַ ל ַּת ָּמ ֶ
ֵ
ִי לָא הוָ ה יָדַע מ ֶֹׁשה דְאִית ּבָ ּה ּכַמָ ה אִילָ נִין
ָ
 רִּבִי חּיָיא אָמַר ,וְ כ
ִ
ּה עץ אִ ם אַיִ ן וְ גֹו'( ,במדבר יג)
ֲהיֵ ׁש ּבָ ֵ
ָא קדְׁשָא 
ְרָאל ּבְ ַכ ָּמה זִמְ נִין ,וְ הּוא אִ ְסּתָּפַק ּבְדָא .וְ ה ֻ
מְׁשַ נְיָין ּדָא מִ ן ּדָא ,וְ הָא הּוא ׁשִּבַ ח לָ ּה לְיִ ׂש ֵ
ְערּו
ַׁש .אָמַר רִּבִי יֹוסי ,הָא אַ ּת ֲ
ֵ
ַת חלָ ב ּודְ ב
ִיא א ֶרץ זָ ב ָ
בְרִיְך הּוא קָאָמַר לֵ יּה לְמ ֶֹׁשה בְקַדְמִיתָאְּ ,דה ֶ
ַחבְרַ ּיָיאִּ ,ד ְכּתִיב( ,איוב א) אִיׁש הָיָ ה ב ְֶא ֶרץ עּוץ אִ ּיֹוב ׁשְמֹו.
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,רָמַז לָ ֶהם רְמִיזָא דְ ָחכְמְתָא ,עַ ל מַ ה ּדְׁשָאִילּו בְקַדְמִיתָאִּ .ד ְכּתִיב( ,שמות י"ז) ֲהיֵ ׁש יְיָ 
ַאי .אָמַר לֹון ,אִי ת ֱחמּון ּדְאִיבָא 
ֶ
ּבְקִרְּבנּו אִ ם אָיִ ן .אָמַרַּ ,ת ָּמןֶּ ,ת ֱחמּון ,אִי הִיא אִתְ חַזְיָא לְ הַאי ,אֹו לְ ה
ֵ
ְאִי ת ֱחמּון ּדְאִיבָא 
לָא מ ֲאתָר עִ ּלָאָ ה יַ ּתִיר .ו ֶ
ֵ
ּה עץ אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י ,וְ
ִׁשְאַר אַרְעי דְעָ לְמָא ,יֵ ׁש ּבָ ֵ
ֵ
דְאַרְעָא ּכ
ָא מעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא קָא נָ גִיד  וְאִתְמְׁשַ ְך
ל אתָר ּדְעָ לְמָאִּ ,תנְ ּדְעּוןְּ ,דה ֵ
דְאַרְעָא יַ ּתִיר ּומְׁשַ נְיָיא מִ ָּכ ֲ
ּה ע"ץ ,אִ ם אַיִ"ן ,וְדָא  בָעִיתּון
ל אַתְרי דְעָ לְמָאּ .ובְדָא תִ נְ ּדְעּוןֲ ,היֵ ׁש ּבָ ֵ
ֵ
ַההּוא ׁשִ נּויָיא עִ ּלָאָ ה ,מִ ָּכ
נּוּ .בְקִרְּבנּו דַיְיקָא ,אֹו אִ ם אַיִ ן.
ֵ
ׁש יְיָ ּבְקִרְּב
ֵ
ּבְקַדְמִיתָא ְ(ּד ִּב ְמ ֵעיכֹון ָּב ִעיתּון) לְמִ נְ ּדַע ּדָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות יז) ֲהיֵ
ָאָרץ ,לְמִ נְ ּדַע ׁשִ ּנּויָיא דִילֵ יּה.
וְעַ ל ּדָא וְ הִתְ ַחּזַקְ ֶּתם ּולְקַ ְח ֶּתם מִּפְרִי ה ֶ
יּה .אּלָא וְ ַהּיָמִים,
ֶ
י ענָ בִים ַסּגִי לֵ
ּכּור ֲ
ָמִים ,מָאי קָא מַיְיריְּ ,דהָא וְאָז ּבִ ֵ
ֵ
י ענָ בִים .וְ ַהּי
ּכּור ֲ
י ב ֵ
ָמִים יְמ ִ
ֵ
וְ ַהּי
ָא ביּה אָדָ ם הָרִאׁשֹון.
נָא ב ַההּוא אִילָ נָא דְ ָחט ֵ
ְ
אִיּנּון ּדְאִׁשְ ּתְמֹודְעָ ןֻּ ,כּלְ הּו ֲהוֹו מִתְ חַּבְרָ ן ּבְ ַההּוא זִמְ
י ענָ בִים ּדַיְיקָא.
ּכּור ֲ
י ב ֵ
ן ,יְמ ִ
ן ענָ בִים הָיּו וְעַ ל ּדָא ,וְ ַהּיָמִים :אִיּנּון ּדְאִׁשְ ּתְמֹודְעָ ֵ
ּכְמָ ה דְתָ נֵ ינָ ֲ
ָא אָמַר רִּבִי יֹוסיָּ ,כלֵ ב הּוא דְאָתָא 
ֵ
יּה .אּל
ֶ
ֹא עַד חבְרֹון( .במדבר יג) וַיָ בֹאּו מִיב ְֵעי לֵ
ֶ
ּיַעלּו ַבּנֶ גֶ ב וַיָ ב
וַ ֲ
הֹוׁשעַ  הָא בָרְ ֵכיה מ ֶֹׁשה ּבְ סִיּועָא עִ ּלָאָ ה קַ ּדִיׁשָא ,וְיָ כִיל
ָתָא .אָמַר ּכלֵ ב ,יְ ֻ
ָ
י א ָבה
לְ ַצּלָאָ ה עַ ל קִ ב ְֵר ֲ
י א ָבהָתָאּ ,בְ גִין ּדְיִׁשְ ּתְזִיב
ְמִּבָעי בָעּותָא עַ ל קִ ב ְֵר ֲ
לְאִׁשְ ּתְזָ בָא מִ ּנַיְיהּוֲ ,וַאנָא מַ ה אַעְּבִיד .אִימְ לָ ְך ,ל ֵ
מְרָזֵ יהֹון (ס"א ְמ ֵע ָיטא ִב ָיׁשא) ּדִׁשְאַר מְאַ לְ לִין.
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רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר ,מָאן ְּד ַהוָ ה רָׁשִים מִ ֻּכּלְ הּו דָא עָאל ּבְ גַ ּוֵ ויּה ְּד ֵביּה ַּתלְיָא כֹּלָא .וְ ּתָא חָזֵ י ,מָאן הּוא 
ן ׁשׁשַי וְתַ לְמַיּ ,ומִ ְּדחִילּו דִ לְ הֹון מָאן יְ כִיל
ם אחִימָ ֵ
לָא ּת ָּמןְּ ,דהָא כְתִיב וְׁשָ ֲ
לְאַע ַ
מִ ּׁשְאַר אָ ֳחרִי דְיֵ כּול ֲ
ְרָא לַא ָב ָהןְּ ,דהָא מָ טָא 
ֲ
ָא עָאלַת ּת ָּמן ּבְ ָכלֵ ב ,לְ ַבּׂש
ַ
ָא .אּלָא ׁשְ כִינְ ּת
לְאַעְ לָאָ ה (דף קנ"ט ע"א) ּבִמְעַרְ ּת ֶ
ֹא עַד חבְרֹון.
ֶ
י לֹון קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְדָא הּוא וַ ּיָ ב
ֻ
ְאֹומ
לָא בנַיְיהּו לְאַרְעָאּ ,ד ֵ
נָא לְאַע ְ
ֲ
זִמְ
לֹון קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ֻ
וֹו מאִיּנּון נְ פִילִיןּ ,דְאָּפִיל
ְקּו .זַרְעָא ה ֵ
ֲ
ן ׁשׁשַי  וְתַ לְמַי ,מִ ּמַאן נַ פ
ָאנָא ,אחִימָ ֵ
ֲ
ּת
ִיּבָרי עָ לְמָאּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,בראשית ו) ֵה ָּמה ַהּגִּבֹורִים
ּבְאַרְעָא ,וְאֹולִידּו מִּבְ נַת אַרְעָאּ ,ומִ ּנַיְיהּו נַ פְקּו ג ֵ
ם אחִימָ ן
י ה ֵּׁש ֲ
ָׁשי (נ"א ִמ ְּד ִא ְת ְּב ֵרי) עָ לְמָא מִׁשְ ַּת ְּכ ֵחי .אַ נ ְֵׁש ַ
ר מעֹולָ םׁ ,שַ ּמ ֵ
ם .א ֶׁש ֵ
י ה ֵּׁש ֲ
נְׁש ַ
ר מעֹולָ ם אַ ֵ
ֲא ֶׁש ֵ
ֵׁשׁשַי וְתַ לְמַי.
א הּׁשָמַיִ ם
ל יְיָ ּבֹור ַ
ֵ
ָא
ל אׁשְ ּכֹול וְ גֹו'( ,במדבר יג) רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח( ,ישעיה מב) ּכֹה אָמַר ה ֵ
וַיָ בֹאּו עַד נַ ַח ֶ
לָא בפּולְ ָחנָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואַּ ,כ ָּמה אִית לְ הּו
יהם וְ גֹו'ַּ .כ ָּמה אִית לְ הּו לִ ְבנֵ י נָׁשָא לְאִ ְס ַּת ְּכ ְ
נֹוט ֶ
וְ ֵ
ּלּו מְקָרב ָּכל קֹורְּבְ נִין ּדְעָ לְמָא 
ֵ
לְאִ ְס ַּת ְּכלָא  בְמִ ּלֵ י  ּדְאֹורַיְיתָאְּ ,ד ָכל מָאן ּדְאִׁשְ ְּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָאּ ,כְאִ
לָא עֹוד אּלָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא מְ כ ֵַּפר לֵ יּה עַ ל ָּכל חֹובֹויּ ,ומְ ּתָקְ נִין לֵ יּה
ֶ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְ
לְקַ ֵּמ ֻ
לְמָא דְאָתי( ,חסר).
ֵ
ּכַמָ ה כּורְ סְיָין לְעָ
ְׁשָאלָאֵּ ,כיוָ ן
ַד ּבָעינָא  ל ֲ
ָא ב ֲה ֵדי רִּבִי אַּבָאׁ ,שָאַ ל לֵ יּה ,אָמַר מִ ּלָ ה ח ֵ
רִּבִי יְ הּודָ ה ָהוָ ה אָזִיל ּבְאָרְ ח ַ
ה ,אמַאי בָרָא לֵ יּהְּ .דהָא 
ֲ
ָׁש לְמ ֱח ֵטי קַ ֵּמיּהּ ,ולְמִ גְזַר עָ לֵ יּה מִיתָ
ֶ
ְיָדַע קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא דְזַ ּמִין ּבַר נ
ֻ
ּד
ה תְרי אַ לְ פִין ׁשְ נִין עַד לָא אִיב ְֵרי עָ לְמָאּ .וכְתִיב ּבָ ּה ּבְאֹורַיְיתָא( ,במדבר יט) אָדָ ם ּכִי יָמּות 
אֹורַיְיתָא הוָ ֵ
ָ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְּבַר נָׁש ּבְ הַאי 
ּבְא ֶֹהל( .במדבר כז) אִיׁש ּכִי יָמּות .וַ ּיָמָת .וַיְ חִי ּפְ לֹונִי וַ ּיָמָת .מָאי קָ ב ֵָע ֻ
ְאפִיּלּו אִי אִׁשְ ָּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָא יְמָמָא וְ לֵ ילְיָא יְמּות ,וְאִי לָא אִׁשְ ָּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָא יְמּותּ ,כֹּלָא 
עָ לְמָאּ ,ד ֲ
חֹוטא.
ְ אָמר (קהלת ט) ַּכּטֹוב ַּכ ֶ
ּבְ חַד אָרְ חָאּ ,בַר ּפְרִיׁשּותָא דְ ַההּוא עָ לְמָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
אָמַר  לֵ יּה ,אֹורְ חֹוי דְמָארָ ְך ,וְ ג ֵַזְרי דְמָארָ ְך ,מַ ה לָ ְך לְמִ טְרַ ח ּבְ הּו .מַ ה דְאִית  לָ ְך רְׁשּו לְמִ נְ ּדַע 
ִיא את ּבְ ׂש ֶָרָך,
ן את ּפִיָך לַ ֲחט ֶ
ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא ׁשָאִילּ ,ודְ לֵ ית לָ ְך רְׁשּו לְמִ נְ ּדַעּ ,כְתִיב (קהלת ה) אַ ל ִּת ֵּת ֶ
ְׁשָאלָא .אָמַר 
ּדְאֹורְ חֹוי דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא  וְ סִתְרִיןּ ,גְ נִיזִין עִ ּלָאִיןְּ ,דהּוא  סָתִים וְ גָ נִיז  לֵ ית  לָ ן ל ֲ
ְמִתְעסָק 
יּה ,אִי הכִי ,הָא אֹורַיְיתָא כֹּלָא סָתִים וְ גָ נִיזְּ ,דהָא הִיא ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ֲהוֵ יּ ,ומַאן ּד ֲ
ָ
לֵ
ְׁשָאלָא ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא.
ְאִי הכִי ,לֵ ית לָ ן ל ֲ
ָק ּבִׁשְמיּה קַ ּדִיׁשָא ,ו ָ
ֵ
ּלּו אִתְעס
ֲ
ּבְאֹורַיְיתָא כְאִ
ּוׁשְמיּה קַ ּדִיׁשָא סָתִים וְ גַ לְיָיאּ ,וכְתִיב (דברים כט) ַהּנִ ְסּתָרֹות לַייָ '
אָמַר לֵ יּה אֹורַיְיתָא כֹּלָא סָתִים וְ גַ לְיָיאֵ ,
לָא בהּו ּולְמִ נְ ּדַע 
ְׁשָאלָאּ ,ולְעַ ּיְינָא ּולְאִ ְס ַּת ְּכ ְ
ֹלהינּו וְ ַהּנִ גְ לֹות לָ נּו ּולְ ָבנֵ ינּוַ ,הּנִ גְ לֹות לָ נּוּ ,דְאִית רְׁשּו ל ֲ
ֱא ֵ
ֹלהינּו ,דִילֵ יּה אִיּנּון ,וְ לֵ יּה אִתְ חַזְיָיןּ ,דְמַאן יְ כִיל לְמִ נְ ּדַע  ּולְאִתְ ּדַּבְקָא 
ַייָ א ֵ
הּו .א ָבל ַהּנִ ְסּתָרֹות  ל ֱ
ֲ
ּבְ
ל ׁש ֵּכן לְמִׁשְאַ ל.
דַעְ ּתֹוי סְתִימָא ,וְ ָּכ ֶ
ְמָא לְמימַר מִ ּלִין סְתִימִין ּולְ פָרְׁשָא לֹוןּ ,בַר ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא רִּבִי ׁשִמְעֹון,
ֵ
ּתָא חָזֵ י ,לֵ ית רְׁשּו לִ ְבנֵ י עָ ל
יּה רְׁשִימָא הּוא לְעיּלָא וְתַ ּתָא ,וְעַ ל ּדָא 
ֵ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אִ ְס ָּת ַּכם עַ ל יְדֹויְּ .ובגִין ּדְדָרָא דִילֵ
ְּדה ֻ
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ב"ע ט"נק ףד

טיק

י בגַ וֵ יּה ,עַד ּדְיֵ ֵיתי מַ לְ ּכָא 
ְדָרָא דָא דְאִיהּו ׁשָאר ְ
ֵ
מִ ּלִין אִ ּתְמָרּו ּבְאִתְ ּגַ לְיָיא עַ ל יְדֹוי ,וְ לָא יְ ֵהא דָרָא כ
מְׁשִיחָא.
ם אֹלהִים ּבָרָא אֹותֹו ְ(ּבכֹּלָ א הּוא
ם ּבְ ַצלְמֹו ּבְ ֶצלֶ ֱ

ִים את הָאָדָ
ְרָא אֹלה ֶ
ֲא ָבל ּתָא חָזֵ יּ ,כְתִיב (בראשית א) וַ ּיִ ב ֱ
כְ ֵעין ּדּוגְ ָמא ְּד ֵעיּלָ א ָתא ָחזֵ י) רָזָא דְמִ ּלָ הְּ ,תלַת עָ לְמִין אִית לֵ יּה ּלְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּואּ ,דְאִיהּו גָ נִיז ּבְ גַ וָ ויְיהּו.
ָא אִתְיְדַע ּביּהּ ,בַר אִיהּוּ ,דְאִיהּו
ֵ
ל ּביּה ,וְ ל
עָ לְמָא קַדְמָאָ הַ ,ההּוא עִ ּלָאָ ה טְמִירָא דְ כֹּלָאְּ ,דלָא אִ ְס ָּת ַּכ ֵ
גָ נִיז ּבְ גַ ּוֵ ויּה.

לְעיּלָא ,וְדָא הּוא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא אִׁשְ ּתְמֹודַע מִ ּנֵ יּה,
ְמָא ּתנְיָינָאּ ,דְאִיהּו קָׁשִיר ּבְ ַההּוא דִ ֵ
ִ
עָ ל
י צ ֶדק ,זֶ ה ַהּׁשַעַר לַייָ .וְדָא הּוא עָ לְמָא תִ נְיָינָא.
ִי ׁשַע ֵר ֶ
ּכְמָ ה ִּד ְכּתִיב (תהלים קיח) ּפִתְ חּו ל ֲ
לְא ֵכי 
ח ּביּה ּפִרּודָא ,וְדָא הּוא עָ לְמָאּ ,דְמַ ֲ
ְמָא ּתלִיתָאָ הַ ,ההּוא עָ לְמָא תַ ּתָאָ ה מִ ּנַיְיהּוּ ,דְאִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ְ
עָ ל
ח ּביּה הַׁשְ ּתָאּ ,כַד 
ח ּביּה ,וְ לָא אִׁשְ ְּת ַכח .אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ּלָאי ׁשַרְיָין ּבְ גַ ּוֵ ויּה ,וְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
עִ ֵ
הּו ׁשָאלֵ י אַ ּיֵ ה מְקֹום ְּכבֹודֹו.
ֲ
י ,עַד ּד ֻכּלְ
ְ
ּבָעָאן לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּולְמִ נְ ּדַע לֵ יּה ,אִ ְס ַּתּלָק מִ ּנַיְיהּו ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ
ח ּביּה ּתְדִירָא.
(יחזקאל ג) ּבָרּוְך ְּכבֹוד יְיָ מִ ּמְקֹומֹו .וְ הַאי הּוא עָ לְמָא דְ לָא אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ה את הָאָדָ םּ .כ ְֵדין אִית (דף קנ"ט ע"ב) לֵ יּה ְּתלַת עָ לְמִין .עָ לְמָא 
ם אֹלהִים עָ ָׂש ֶ
ְּכגַ וְ ונָא ּדָא( ,בראשית ט) ּבְ ֶצלֶ ֱ
ח ּביּה וְ לָא אִׁשְ ְּת ַכחּ .כַד ּבָעָאן
ְמָא דְאִקְרי עָ לְמָא דְ פִירּודָאּ ,ובַר  נָׁש אִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ֵ
קַדְמָאָ ה :הַאי עָ ל
לָא ביּה ,אִ ְס ַּתּלָק מִ ּנַיְיהּו וְ לָא אִתְ ֲחזֵ י.
לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
ן ע ֶדן ּדִי בְאַרְעָאּ ,דְדָא הּוא 
ְמָא ּתנְיָינָא ,עָ לְמָא דְאִיהּו קָׁשִיר ּבְ ַההּוא עָ לְמָא עִ ּלָאָ ה ,וְדָא הּוא גַ ֵ
עָ ל ִ
ּומהַאי אִתְיְדַע וְאִׁשְ ּתְמֹודַע עָ לְמָא אַ ֲחרָא.
קָׁשִיר ּבְעָ לְמָא אַ ֲחרָא עִ ּלָאָ הֵ ,
ְמָא ּתלִיתָאָ ה ,עָ לְמָא עִ ּלָאָ ה טְמִירָאּ ,גָ נִיז וְ סָתִיםְּ ,דלֵ ית מָאן ּדְיֵ דַע לֵ יּהּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב,
ְ
עָ ל
ֹּלָא כגַ וְ ונָא עִ ּלָאָ ה(ַ ,ק ְד ָמ ָאה ְד ַא ִמינָ א ִּוּב ְקׁשֹוט) ִּד ְכּתִיב,
ָך יַע ֶׂשה לִמְ ַח ֵּכה לֹו .וְ כ ְ
ה אֹלהִים זּולָתְ ֲ
עַיִ ן ֹלא רָאָתָ ֱ
ה את הָאָדָ םּ(ָ .תא ָחזֵ י וַ ָּדאי).
ם אֹלהִים עָ ָׂש ֶ
(בראשית ט) ּבְ ֶצלֶ ֱ
(ישעיה סד)

ם אֹלהִים,
ְאּוקְמּוה .וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון ּבְ ֶצלֶ ֱ
ָ
יכם וְ גֹו'ּ ,כְמָ ה ּד
ֹלה ֶ
ַייָ א ֵ
עַ ל ּדָא  כְתִיב( ,דברים יד) ּבָ נִים אַ ֶּתם ל ֱ
וְאִ ּלֵ ין יָרְתִין יְרּותָא עִ ּלָאָ ה ְכגַ וְ ונָא דִילֵ יּה .וְעַ ל ּדָא אַזְ הַר ּבְאֹורַיְיתָא( ,דברים יד) ֹלא תִתְ ּגֹודְדּו וְ ֹלא 
ָא לָא אִתְאבִיד ,וְ הָא ׁשְ כִיחַ ּבְעָ לְמִין ָטבִין עִ ּלָאִין וְיַ ּקִירִין ,לִ ֱהוֹון ַח ָּדן ּכַד אִ ְס ָּתלַק 
ֲ
תָ שִימּו קָרְ ָחהְּ .דה
 מהַאי עָ לְמָא.
ַ(צ ִּד ָיקא) ֵ
ַעמָא דְמֹותָא ּבְ הַאי עָ לְמָאּ ,בְזִמְ נָא דְעָיִיל לְעָ לְמִין
א לָא חב אָדָ ם ,לָא יִ טְעַ ם ט ֲ
ָ
וְ ּתָא  חָזֵ י ,אִ לְמָ לֵ
ָא מהַאי 
ַעמָא דְמֹותָא ,עַד לָא יֵ יעּול לְאִיּנּון עָ לְמִין ,וְאִתְּפָ ַּׁשט רּוח ֵ
ִין .א ָבל ּבְ גִין ְּד ָחב ,טַעַ ם ט ֲ
אַ ֲחרָ נ ֲ
ְיָא בנְ הַר ּדִינּור לְקַּבְ לָא עֹונְׁשָאּ .ולְ בָתַר עַיְילָא לְ ּגַ ן
גּופָא ,וְאַׁשְאַר לֵ יּה ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְרּוחָא אִ ְס ַּתח ִ
ֵע ֶדן ִּדבְאַרְעָא ,וְאִזְ ַּד ְּמנָא לֵ יּה מָאנָא אַ ֲחרָא דִ נְ הֹורָאְּ ,כהַאי פַרְ צּופָא דְ גּופָא דְ הַאי עָ לְמָא מַ ּמָׁש.
י בנִׁשְמְתָא.
ְאִתְקְׁשַר ּבְריׁש יַרְ ֵחי  וְׁשַּבַ ֵּת ְ
ֵ
ן ּביּה .וְתַ ָּמן הּוא מָדֹורָא דִילֵ יּה ּתָדִיר .ו
וְאִתְ לָּבָׁש  וְאִתְ ָּת ַּק ֵ
יּלָא לְעיּלָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה סו) וְ הָיָ ה מִ ֵּדי ח ֶֹדׁש ּבְ חָדְׁשֹו וְ גֹו'.
ֵ
ָר לְע
וְ ָסלִיק וְאִתְעַ ּט ֵ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ִיהרָאּ ,דְאִתְעַ ּטְרָא ִ(ע ְטרֹוי) לְאַ נְ הָרָא מִ ן
י ּדס ֲ
ּתּות ְ
מַאי .אּלָא רָזָא דְמִ ּלָ הּ ,בְ גִין חַדְ ֵ
ֶ
ָדְׁשֹו א
ֲ
מִ ֵּדי ח ֶֹדׁש ּבְ ח
ִיהרָאּ .בְׁשַּבַ ּתֹו ּדָא ׁשִמְׁשָאִּ .דנְ הֹורָא 
ׁשִמְׁשָא ּבְ ַההּוא זִמְ נָא .וְ ֵכן מִ ֵּדי ׁשַּבָת ּבְׁשַּבַ ּתֹו ,מִ ֵּדי ׁשַּבָת ּדָא ס ֲ
ָיבּיָא דִ ְכּתִיב ּבְ הּו מִיתָ ה
אַתְיָא לָ ּה מִ ן ַּת ָּמן .וְעַ ל ּדָא כֹּלָא חַד מִ ּלָ ה .וְדָא הּוא בְרִירָא דְמִ ּלָ הּ ,בַר לְ ַחּי ַ
ִתְׁשּובה .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה,
ָ
לְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִיןּ ,כ ֵָרת מִ ֻּכּלְ הּו עָ לְמִין .וְאִׁשְ ַּתצְיָין מִ ּכֹּלָאּ ,כַד  לָא עַיְילֵ י  ב
וחנָא מִ ּלִין אִ ּלֵ ין ,וְקָאִימְ נָא עָ לַיְיהּו.
ּבְרִיְך רַ ֲחמָ נָאּ ,דְׁשָאִילְ נָא וְרַ וַ ְ
נָא רָזָא ּד ָחכְמְתָא ,וְאִׁשְ ּתְמָעּו מִ ּנָ ּה רָזִין עִ ּלָאִין וְיַ ּקִירִין.
ְ
ִיפ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מִּפַרְׁשְ ּתָא דָא אֹול ְ
ָא אנָא 
י ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מְׁשַּבַ ח ּבְאֹורַיְיתָא ,וְאָמַר אַזִילּו בְאֹורְ חַי ,אִׁשְתַדְ לּו ְבפּולְ ַחנַי ,וְ ה ֲ
ּתָא חָזֵ ֻ
י ,קדְׁשָא 
ָא יַדְעי ,לָא מְ ֵהימְ נֵ י ,וְ לָא מִ ְס ַּת ְּכלֵ ֻ
ֵ
מְעַיִיל לְ כֹון לְעָ לְמִין ָטבִין ,לְעָ לְמִין עִ ּלָאִיןּ .בְ נֵ י נָׁשָא דְ ל
י ,איְך
ָא .אִיּנּון אַמְר ֵ
ֵ
ְמָא טבָאַ ,ההּוא עָ לְמָא עִ ּלָאָ ה דְ ִכּסּופ
ָ
זִילּו אלִילּו ַההּוא עָ ל
ֲ
 ,א
בְרִיְך הּוא אָמַר ֲ
ַע ּכל הַאי.
נֵ יכּול לְאַ לְ לָא לֵ יּהּ ,ולְמִ נְ ּד ָ
ְתִיב .עלּו זֶ ה ַבּנֶ גֶ ב ,אִׁשְ ְּת ָּדלּו בְאֹורַיְיתָאֶ ,וְת ֱחמּון ְּדהָא  הִיא קַ ּיְימָא קַמַ ּיְיכּוּ ,ומִ נָ ּה ִּתנְ ּדְעּון
ֲ
מַ ה ּכ
ָאָרץ מַ ה הִיא וְ גֹו'ֶּ .ת ֱחמּון מִ ּנָ ּה ַההּוא עָ לְמָאְּ ,דהָא יְרּותָא דְאַ ֲח ָסנָא,
ם את ה ֶ
ּורְאִית ֶ
ֶ
לֵ יּה( .במדבר יג)
ָא דְע ֶדןּ ,דְקַיְימָ ן ׁשּורִין ׁשּורִין
יה ,אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיא דִ ְבגִ נְ ּת ֵ
ּיֹוׁשב עָ לֶ ָ
ַאנָא עָיֵ יל לְ כּו ָבהֶ .וְאת הָעָ ם ַה ֵ
ּד ֲ
ּבִיקָרָא עִ ּלָאָ הּ ,בְדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין.
ָזָק הּוא הרָ ֶפהּ ,בָ ּה ֶּת ֱחמּו אִי זָ כּו לְ ָכל הַאי כַד אַ ּתְקָ פּו עַ ל יִ צ ְֵריהֹון ,וְתַ בְרּו לֵ יּה ,אִי לָא .אֹו ּכַד 
ֲ
ֶהח
י בּה יְמָמָא וְ לֵ ילְיָא .אֹו אִי אַרְּפּו יְדַיְיהּו מִ ּנָ ּה .וְזָ כּו לְ ָכל הַאי .הַמְעַ ט הּוא 
לְע ָ
אַ ּתְקָ פּו ּבְאֹורַיְיתָא ,לְמִ ֵ
ב ,אִי סּגִיאִין אִיּנּון ּדְאִׁשְ ָּת ָּדלּו ְבפּולְ ָחנִי ,וְאַ ּתְקִיפּו בְאֹורַיְיתָאּ ,בְ גִין ּדְזָ כּו לְ ָכל הַאי אִי לָא.
ַ
אִ ם רָ
ָאָרץ .מַ ה ַההּוא עָ לְמָא אִי 
ְאֹורַיְיתָא ּתנְ ּדְעּון מַ ה ה ֶ
ִ
ְמנָ ה הִיא אִ ם רָזָ ה( .במדבר יג) מִ ּד
ָאָרץ ַהּׁש ֵ
ּומָ ה ה ֶ
ּה עץ אִ ם אַיִ ןֲ ,האִית ּבָ ּה אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י,
אַ ְסּגֵ י טִיבּו עִ ּלָאָ ה לְיָתְ ָבהָא ,אֹו אִי אַזְעִיר מִ ּנֵ ּה ְּכלּוםֲ .היֵ ׁש ּבָ ֵ
ּיַעלּו ַבּנֶ גֶ ב וַ ּיָ בֹא עַד 
לְמי עָ לְמִין ,אֹו אִי צְרֹורָא דְ ַחּיֵ י אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ גַ ּוָ וּה ,אִ ם לָא( .דף ק"ס ע"א) וַ ֲ
לְעָ לַ ם ּולְעָ ֵ
י נָׁשָא סּלְקִין ּבְ גַ ּוָ וּה ַבּנֶ גֶ בּ ,בְ לִּבָא עַ ְצלָאּ ,כְמַאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְמַ ּגָ נָא,
ַ
ּיַעלּו ַבּנֶ גֶ בּ ,בְ נֵ
ֶחבְרֹון( .במדבר יג) וַ ֲ
י ּדהָא עּותְרָא דְ הַאי עָ לְמָא אָ בִיד ּבְ גִינָ ּה ,חָׁשִיב ְּדכֹּלָא הּוא.
ָמ ְ
ּה אגָר ,ח ֵ
ּבִ נְ ּגִיבּוְּ ,דחָׁשִיב ְּדלֵ ית ּבָ ֲ
ְ אָמר (בראשית ח) חָרְ בּו ַהּמַיִ םּ ,ומְ ּתַרְ גְמִינָ ן נְ גִיבּו.
ַבּנֶ גֶ בּ :כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ן ׁשׁשַי 
ם אחִימָ ֵ
י בה( .במדבר י"ג) וְׁשָ ֲ
ּה ,קָארי  וְׁשָאנֵ ָ
ֵ
ַּבְרָא ב
ָ
ְאָתי  לְאִתְ ח
ֹא עַד חבְרֹון ,עַד  ּד ֵ
ֶ
לְ בָתָר וַ ּיָ ב
ָמא וְ ָטהֹור ,אָ סּור ּומּוּתָר( ,נ"א כָ ֵׁשר ָּופסּול) עֹונָׁשִין וְאַ ּגָרִין .אִ ּלֵ ין אִיּנּון
י פלִיּגָ ן ַסּגִיאִין ,ט ֵ
ָמ ְ
וְתַ לְמַיַּ ,ת ָּמן ח ֵ
ְרָא ּדגְ בּורָ ה.
לִידי ה ֲָענָקּ ,דְאִתְיְ לִידּו מִ ִּסט ִ
אָרְ ֵחי דְאֹורַיְיתָאּ ,דִקְד ֵּוקי אֹורַיְיתָא .יְ ֵ
ֹון ׁשבַע ׁשָ נִים נִ ְבנְתָ ה ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון ׁשִ בְעִין אַ נְּפִין ּדְאֹורַיְיתָאׁ ,שִ בְעִין ּפָ נִים אִית לָ ּה ,לְ ָכל ִסטְרָא 
וְ ֶחבְר ֶ
י ח ֵבר .לִ ְפנֵ י צֹועַ ן מִ צְרַיִ םָּ ,תנֵ ינָ ן אֹורַיְיתָא 
ּה אִקְר ָ
ֵ
ֲעׂשָרָ ה .וְ ֶחבְרֹוןּ ,דָא אֹורַיְיתָא ,מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבָ
ה ׁשּבִ ְכ ָּתב
ל ּפה .וְ הַאי ַ(מלְ כּות) ֶחבְרֹון .מִ ּתֹורָ ֶ
ה ׁשּבְעַ ֶ
ה ׁשּבִ ְכ ָּתב ,וְתֹורָ ֶ
אִית לָק ֵבל אֹורַיְיתָא .וְ הַיְינּו תֹורָ ֶ
ֳ
ְך אִקְרי 
ֵ
ה ׁשבַע ׁשְ נִין ,דְּבְ גִין ָּכ
ה אחֹתִי אָ ְּת .וְ הַאי נִ ְבנְתָ ֶ
ְ אָמר (משלי ז) ֱ אמֹור לַ ָחכְמָ ֲ
נַ פְקַתּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
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ב"ע ס"ק ףד

אכק

י ק ֶדם
ְמַת ּכל ּבְ נֵ ֶ
ָ
ֹה מ ָחכ
ְ אָמר (מלכים א ה) וַ ֵּת ֶרב ָחכְמַת ׁשְ ֹלמ ֵ
ַת ׁשבַע .לִ ְפנֵ י צֹעַ ן מִ צְרַיִ םּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ב ֶ
ּומִ ָּכל ָחכְמַת מִ צְרַיִ ם.
ל אׁשְ ּכֹול( ,במדבר יג) אִ ּלֵ ין אִיּנּון מִ ּלֵ י אַ ּגָדָ הּ ,דְרָׁשָ הְּ ,ד ַּתלְיָין מִ ִּסטְרָא דִמְ ֵהימְ נּותָא.
וַיָ בֹאּו עַד  נַ ַח ֶ
ִרְקִין ,רָאׁשי מִ ּלִין ,אִיּנּון ִּד ְבנֵ י מְ ֵהימְ נּותָאַ ,חּדָאן
ֵ
ן רָאׁשי  פ
ֵ
וַיִ כְרְתּו מִ ָּׁשם זְמֹורָ ה וְ גֹו' ,אֹולְ פִין מִ ַּת ָּמ
ּבְמִ ּלִיןּ ,ומִתְּבָרְ ָכן מִ ּלִין ּבְ גַ וַיְיהּוּ ,ומִ ְס ַּת ְּכלָ ן ׁשָרְׁשָא חַד וְעִקָרָא חַד ,וְ לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְ הּו פִרּודָא .אִיּנּון
נּותָא בפִרּודָא ,הָדָא 
ְ
י בנֵ י מְ ֵהימְ נּותָא ,וְ לָא אֹולְ ֵפי אֹורַיְיתָא לִׁשְמָ ּהׁ ,שַ וְיָ ן לֵ יּה לִמְ ֵהימְ
ְּדלָא מִׁשְ ַּת ְּכ ֵח ְ
ְ אָמר (תהלים קכא) אַ ל יִ ֵּתן לַ ּמֹוט
הּוא דִ כְתִיב וַ ּיִ ּׂשָאּוהּו ַבּמֹוט ּבִׁשְ נָיִ םּ ,בְ פִרּודָא .מַ הּו ַבּמֹוטּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְרָא דְמִינָאי ,לְ ִסטְרָא 
ֵ
ְאנִיםּ ,כֹּלָא ׁשָ וִין לְ ָהנֵ י מִילֵ י לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא ,לְ ִסט
רַ גְ לֶ ָךּ .ומִ ן הָרִ ּמֹונִים ּומִ ן ַהּת ֵ
דְ פִרּודָא.
ִין מאָרְ חָא דִקְׁשֹוט.
ּיָׁשבּוּ ,תַיְיבִין לְ ִסטְרָא  בִיׁשָא ,וְתַיְיב ֵ
ָאָרץ .וַ ֻ
ּיָׁשבּו מִ ּתּור  ה ֶ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב וַ ֻ
ם .יָתִיבנָא בִקְ לָ נָא 
ְ
יתָא ריקָ
ֵ
ּהּ ,ב
נָא ב ֵ
ינָא טב לְעָ לְמָא ,אַעְמַ לְ ָ
ַ
ן .עַד יֹומָא לָא ח ֵמ
ֲ
אַמְרי ,מָאי אִ כְּפַת לָ
ֵ
דְעַ ּמָאּ ,ולְ ַההּוא עָ לְמָא מָאן יִזְ ֵּכי ּומַאן יֵ יעּול לְ גַ ּוֵ ויּהַ ,טב לָ ן ְּדלָא אַ טְרַ ְחנָא כּולֵ י  הַאי( .במדבר י"ג)
ַת חלָ ב
לָאינָאּ ,בְ גִין לְמִ נְ ּדַע חּולָקָא דְ ַההּוא עָ לְמָא .וְ גַ ם זָ ב ָ
וַיְ סַּפְרּו לֹו וַ ּיֹאמְרּו וְ גֹו' ,הָא אַעְמַ לְ נָא וְ ֵ
י ביּה.
ְאֹורַיְיתָא ,א ָבל מָאן יְ כִיל לְמִזְ ֵּכ ֵ
ֲ
הּוא ההּוא עָ לְמָא עִ ּלָאָ הּ ,כְמָ ה דְיָדַעְ נָא ב
ַ
ּודְ בַׁש הִיאַ ,טב
יּה עּותְרָא סגִיא 
ַ
ְמָא כלָ לּ ,בְ גִין ּדִיְ ֵהא לֵ
ְ
ֶא ֶפס ּכִי עַז הָעָ ם( ,במדבר יג) ַּתּקִיף הּואְּ ,דלָא יַ ֲחׁשִיב ָּכל עָ ל
י בּה,
ב ּבָאָרץ ,מָאן ְּדב ֵָעי לְמִזְ ֵּכ ָ
ֶ
ּיֹוׁש
ָאי א ֶפס ּכִי עַז הָעָ ם ַה ֵ
י בּה .וַ ּד ֶ
לָא ביּה ,מָאן הּוא דְיִזְ ֵּכ ָ
לְאִׁשְ ַּת ְּד ֵ
ְעָׁשִיר יַענֶ ה עַ ּזּות .וְ ֶהעָרִים ּגְדֹולֹות ּבְ צּורֹות.
ֲ
ְ אָמר (משלי יח) ו
י ּתּקִיף ּבְעּותְרָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
י לְמ ֱהוֵ ַ
ּבָע ֶ
ֵ
םּ ,בָעי גּופָא 
ֵ
לִידי ה ֲָענָק רָאִינּו ׁשָ
ּבָ ּתִין מַ לְיָין ָּכל טּובָאְּ ,דלָא יַ ְחסְרּון מִ ּכֹּלָא .וְעִ ם ָּכל ּדָא וְ גַ ם יְ ֵ
לָא ב ַההּוא אִיסּור 
ת חילֵ יּה ּדְּבַר נָׁש לְאִׁשְ ַּת ְּד ְ
תַ ּקִיףּ ,גִיּבֹר ּכ ֲַארִיּ(ְ .ד ִא ְׁש ְּתכַ ח ַּת ָמן ָּת ִד ָירא) ּבְ גִין ְּדהִיא מַ ֶּת ֶׁש ֵ
ר ּופסּול .מָאן יֵ יכּול לְזַ ּכָאָ ה ָבּה.
ָׁש ָ
ָמא וְ ָטהֹורּ ,כ ֵ
וְ ֵה ֵּתר ,ט ֵ
ב ּבְא ֶרץ
ק יֹוׁש ֶ
ֵ
י .עמָ לֵ
ְאפִיּלּו ְב ָכל ּדָא יִזְ ֵּכ ֲ
ב ּבְא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב( .במדבר יג) אִי יֵ יּמָא בַר נָׁשּ ,ד ֲ
ק יֹוׁש ֶ
ֵ
 ,עמָ לֵ
וְעֹוד ֲ
ָאמֹורִי וְ גֹו',
ַהּנֶ גֶ ב ,הָא יִ צְרָא בִיׁשָא ,קַ ֵטיגֹורָא ,מְקַ טְרְ גָא דְ בַר נָׁשּ ,דְיִׁשְ ְּת ַכח ּתָדִיר ּבְ גּופָא .וְ ַה ִחּתִי וְ ה ֱ
ְמָא כלָ ל ,מָאן יִזְ ֵּכי לֵ יּה,
ְ
ָׁש לְמיעַ ל ּבְ ַההּוא עָ ל
ֵ
י ּת ָּמןּ(ְ .בגִ ין) ְּדלָא יְ כִיל ּבַר  נ
ּכַמָ ה מְקַ טְרְ גֵ י מִׁשְ ַּת ְּכ ֵח ַ
ְרָאלּ .בְ גִין ּדְאַּפִיקּו ׁשּום ּבִיׁש עָ לָ ּה,
נִיאּו את לֵ ב ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ֶ
ּומַאן יֵ יעּול ּבְ גַ וֵ יּהּ ,בְמִ ּלִין אִ ּלֵ ין( ,במדבר לב) וַ ּיָ
ָאָרץ.
ִיאּו את ּדִּבַת ה ֶ
ֶ
ְ אָמר וַ ּיֹוצ
ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
נּותָא מָאי קָא אָמְרי ,אִ ם ָח ֵפץ ּבָ נּו יְיָ ּונְתָ נָ ה לָ נּוֵּ .כיוָ ן ּדְיִׁשְ ָּת ַּדל ּבַר  נָׁש ּבִרְעּותָא 
ֵ
אִיּנּון ּבְ נֵ י מְ ֵהימְ
ן אּלָא לִּבָא ,וְיִ ְסּתַמְרּון ַההּוא רְׁשִימָא קַ ּדִיׁשָאִּ ,ד ְכּתִיב,
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,לָא ב ֵָעי מִ נָ ֶ
דְ לִּבָא לְ ג ֵַּב ֻ
ם יִירְׁשּו אָרץ.
ֶ
(ישעיה ס) וְעַ ֵּמְך ֻּכּלָ ם ַצּדִיקִים לְעֹולָ
ֹודּוּ ,בָעי דְ לָא יִמְרְדּון ּבְאֹורַיְיתָאּ ,דְאֹורַיְיתָא לָא ב ֵָעי 
ֵ
ֲא ָבל( ,דף ק"ס ע"ב) (במדבר י"ד) אַ ְך ּבַיְיָ אַ ל ּתִמְר
ָאָרץְּ ,דהָא  גּופָא תְ בִירָא ,אִי 
ִירְאּו את עַ ם ה ֶ
ֶ
עּותְרָא ,וְ לָא מָאנֵ י דְ ַכסְּפָא  וְדַ ֲהבָא .וְאַ ֶּתם אַ ל ּת
ְׁשָרָך וְׁשִ ּקּוי 
ְאּות ּתהִי  ל ֶ
ְ
ותָא בכֹּלָא .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ג) רִ פ
ְ
יִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָא ,יִׁשְ ַּכח אַ ְסוָ
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נּו אתָר 
ְאָמְריּ ,פַ ֲ
ֹו מַרְּפא .וְ ָכל אִיּנּון מְקַ טְרְ גֵ י ,אִיּנּון מַ כְרְזָאן ו ֵ
ֵ
ְמֹותיָךּ .וכְתִיב (משלי ד) ּולְ ָכל ּבְ ׂשָר
לְעַ צ ֶ
לִ ְפלָ נְ ּיָיא עַ ְבּדָא דְמַ לְ ּכָא.
ְמנּו ֵהם ,אִיּנּון ּבְ גַרְמַיְיהּו מְזַ ְּמנָ ן מְזֹונֵ י  ְב ָכל יֹומָא  לְאִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלֵ י 
ּבְ גִין ַּכְך אַ ל ּתִירְאּוּ ,כִי  לַ ח ֵ
ְ אָמר (מלכים א יז) ֶוְאת הָעֹורְ בִים ִצּוִיתִי לְ ַכלְ ֶּכלְ ָךּ .וכְתִיב (מלכים א יז) וְ הָעֹורְ בִים
ּבְאֹורַיְיתָאּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ַעמָא אַעְ ֵּדי.
יהם .מָאן ִצּלָ םּ .דָא תּוקְּפָא דְדִינָא קַׁשְיָא .מָאי ט ֲ
ם מ ֲעלֵ ֶ
ָר צּלָ ֵ
מְ בִיאִים לֹו לֶ ֶחם ָּובׂשָר .ס ִ
חּולָקיהֹון ּדְאִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלֵ י 
ֵ
מִ ּׁשּום ּדְיְיָ אִ ָּתנּו אַ ל ּתִירָאּוםּ .כֹּלָא אַעְ ּדִיאּו ְבגִין אֹורַיְיתָא .זַ ּכָאָ ה
בְאֹורַיְיתָא  לִׁשְמָ ּהְּ ,דהָא מִתְקַ ּׁש ְֵרי בְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא מַ ּמָׁש .וְאִקְרּון אַ חִים ֵוְרעִים .הָדָא הּוא 
עָי אדַּבְרָ ה נָא ׁשָ לֹום ּבָ ְך.
ַי וְר ֲ
דִ כְתִיב( ,תהלים קכב) לְמַעַ ן אַ ח ֵ
הּוא אׁשְ ּכֹול ,אָתּו לְ ַסּלְקָא לֵ יּה לָא 
ֶ
ל אׁשְ ּכֹול וְ גֹו'( .במדבר יג) רִּבִי אַּבָא אָמַרּ ,כָרְתּו ַה
וַיָ בֹאּו עַד נַ ַח ֶ
ּוסלִיקּו לֵ יּה ,וְאִזְדְקַף עַ ל יְדַיְיהּו.
ִיהֹוׁשעַ  ,נַ ְטלּו לֵ יּהְ ,
יָ כִילּו .אָתּו לְ נַ ְטלָא לֵ יּה ,לָא יָ כִילּו .אָתּו ָכלֵ ב ו ֻ
ָעָאן .אּלָא 
ֶ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב וַ ּיִ ּׂשָאּוהּו ַבּמֹוט ּבִׁשְ נָיִ םּ .בִׁשְ נָיִ ם ּבְאִיּנּון ׁשְ נַיִ ם יְ חִידָ ן .זְמֹורָ ה מָאי קָא ב
יּה ,אִקְרי זְמֹורָ ה .לְ בָתָר קַרְיֵ יה מֹוטִּ ,ד ְכּתִיב
ֵ
ַּבָר ּבְאַתְר
ֵ
ְעֹוד ּד ֲהוָ ה מִתְ ח
ְ
ְיָיא ביּהּ ,וב
ֶאׁשְ ּכֹול ָהוָ ה תַ ל ֵ
הּוא ּדכָרְתּו.
ְ
וַ ּיִ ּׂשָאּוהּו ַבּמֹוטַ .ההּוא דְאִׁשְ ּתְמֹודַעַ .ה
נָא .עַד ּד ַהוֹו
ַ
ּולְמ ֱהוֵ י לֹון ּבָ ּה ֻחלָק וְאַ ֲח ָס
לְמיעַ ל לְאַרְעָאֶ ,
הֹוׁשעַ וְ ָכלֵ בּ ,דְאִיּנּון אִתְ חַזְיָין ֵ
מִ ּכָאן יָדְעּו יְ ֻ
ְך אנָ ן מִתְקַ ְטלִין ,מַ ה
ב ּבְאִיּבָא ,אָמַר אִיּבָא אִיּבָא ,אִי בגִינָ ֲ
ְ
אַתְיָין אַמְ לְ כּו עָ לַיְיהּו ֻכּלְ הּו ,קָאִים ָּכלֵ
ּגַרְמיּה .וְיָ ֲהבּו לֹון.
ֲאנָ ן ּבְ חּולָקָ ְך .מִ ּיַד קָ לִיל ֵ
לָא הוֹו
ֲ
ָאהּו ַבּמֹוטּ ,וכְתִיב ּבִׁשְ נָיִ םְּ ,וב ֻכּלְ הּו
רִּבִי אלְעָזָר אָמַר ,לָא יַ ֲהבּו לְאָ ֳחרִיְּ ,דהָא  כְתִיב וַ ּיִ ּׂש ֻ
ֶ
הֹוׁשעַ ּבִ ן נּון מִ ן הַׁשִ ּטִים
הֹוׁשעַ לְ בָתָרִּ ,ד ְכּתִיב( ,יהושע ב) וַיִׁשְ לַ ח יְ ֻ
ׁשְ נַיִ ם ְּכוָ ותַיְיהּוּ .ומִ ּכָאן אֹולִיף יְ ֻ
ְרָאל ,יַ ֲהבּו לֹון,
ָ קַדְמָאי .וְ כַד מָ טּו לְ גַּבַיְיהּו ּדְיִ ׂש ֵ
ֵ
ם אנָׁשִים מְרַ ּגְ לִים .וְ ָהנֵ י ׁשְ נַיִ ם הָא אּוקְמּוה
ׁשְ נַיִ ֲ
ָארּו ,וְעַ ְבּדּו גַרְמַיְיהּו ׁשִירַיִים.
וְאִיּנּון אִׁשְ ּת ֲ
ַּבַיְיהּו דְאִיּנּון ענָקִיםֲ ,הוֹו ׁשַ וְ ויָין ַההּוא חּוטְרָא דְמ ֶֹׁשה קַ ּמַיְיהּו,
ֲ
ַד הוֹו מָ טָאן לְ ג
רִּבִי יִ ְצחָק אָמַרּ ,כ ֲ
יהם עַ לּו זֶ ה ַבּנֶ גֶ בּ .כְתִיב
ר אלֵ ֶ
ֹאמ ֲ
וְאִׁשְ ּתְזִיבּוּ .ומְ נָ לָ ן ְּד ַההּוא חּוטְרָא יָ הִיב לֹון .הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וַ ּי ֶ
י ענָקַ ּיָיא 
ימָא הנֵ ֲ
ֲ
ְאִי ּת
ת ה ַּמ ֶּטה ַהּזֶ ה וְ גֹו'ְּ ,ובגִינֵ יּה אִׁשְ ֵּתזִיבּוּ .ד ֵ
ָא עלּו זֶ הּ ,וכְתִיב הָתָ ם (שמות ד) ֶוְא ַ
ָהכ ֲ
לֹון .אּלָא אָתּו לְ נַ סְּבָא  לֹון ,וַ ֲהוּו ׁשַ וְ ויָין לְקָמַיְיהּו ַההּוא  חּוטְרָאּ ,ומִׁשְ ֵּתזְ ֵבי (ס"א ִּומ ְׁש ַּת ְמ ֵטי)
ֶ
ׁשַ ב ְֵקי 
סֹורת ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא מָ סַר לֹון מ ֶֹׁשהְּ ,ובגִינֵ יּה אִׁשְ ֵּתזִיבּו מִ ּנַיְיהּו.
מִ ַּקּמַיְיהּו .רִּבִי יְ הּודָ ה אָמַר ,מָ ֶ
י יֹומי .נְ פִילִין אִקְרּון
ִים .ענָקִים .רְ פָאִים .וְ ֻכּלְ הּו אֹורְ ֵכ ֵ
ֲ
רִּבִי חּיָיא אָמַרְּ ,תלַת ׁשְמָ ָהן אִקְרּון ,נְ פִיל
ִ
ָתָר ּד ַהוֹו אָזְ לֵ י 
ּון ענָקִים .לְ ב ַ
ּבְקַדְמִיתָא ,לְ בָתָר ּכַד אִתְ חַּבְרּון ּבִ ְבנַת ּבְ נֵ י נָׁשָא ,וְאֹולִידּו מִ ּנַיְיהּו ,אִקְר ֲ
לְעיּלָא ,אִקְרּון רְ פָאִים.
ְיָין מ ַההּוא דִ ֵ
וְׁשָ טָאן ּבְ הַאי עָ לְמָאּ ,ומִתְרַ פ ֵ
בּו אַף הם ּכ ֲַענָקִים.
ֵ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,וְ הָא  כְתִיב (איוב כו) הָרְ פָאִים יְ חֹולָ לּו( ,דברים ב) רְ פָאִים יֵ חָׁשְ
ְאִתְיָאׁשּו יַ ּתִיר ּבְאַרְעָא.
ֲ
ּומהַאי  ִסטְרָא ,ו
ָקִים אָתּו מהַאי  ִסטְרָא  ֵ
ֵ
ַענ
אָמַר  לֵ יּהָ ,הכִי  הּואּ ,בְ גִין ּד ֲ
ּופלְ ּגּות 
ְׁשי אִתְ ֲחלָׁש ּפַ לְ גּות ּגּופָאַ ,
י יֹומי .וְ כַד מִתְ ַחּל ֵ
ְּכגַ וְ ונָא דָא רְ פָאִיםּ ,ומִ ּנַיְיהּו נַ פ ְֵקי ,וַ ֲהוּו אֹורְ ֵכ ֵ
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א"ע א"סק ףד

גכק

ְּבי בָרָא וְׁשַדְיָין לְ פּומַיְיהּוּ ,ומִיתּוְּ .ובגִין
ְּבָא מעִ ׂש ֵ
ָא הוָ ה מִיתֲ ,הוֹו נַ ס ְֵּבי עִ ׂש ֵ
קָאִיםֵּ .כיוָ ון ְּד ַפלְ ּגּות ּגּופ ָ
ּדְאִיּנּון בָעָאן לְקָ ְטלָא גַרְמַיְיהּו ,אִקְרּון רְ פָאִים .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָקׁ ,שַדְיָין ּגַרְמַיְיהּו בְיַ ּמָא רַּבָא ,וְ ַטבְעָ ן
יהם.
ְׁשֹוכנֵ ֶ
ּומתִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,איוב כו) הָרְ פָאִים יְ חֹולָ לּו מִ ַּתחַת מַיִ ם ו ְ
ֵ
אּומנָ א) (דף קס"א ע"א) ְּדלִיׁשָ נָא 
ְרָאל לְאַרְעָאּ ,בְ סִימָ נָא (נ"א ְב ָ
א הוֹו עַיְילִין יִ ׂש ֵ
רִּבִי ׁשִמְעֹון אָמַר ,אִ לְמָ לֵ ֲ
לָא הוָ ה קָאִים עָ לְמָא רִ גְעָא חַד .מָאן אּומָ נָא דְ לִיׁשָ נָא בִיׁשָא ,נָ חָׁש .וְרָזָא דְמִ ּלָ ה ,מִ ּדְאָתָא 
ָ
בִיׁשָא,
ל קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,בַר מִ ן לִיׁשָ נָא 
ּה זֹוהמָא .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְעַ ל ּכֹּלָא מָ ַח ֻ
ֲ
נָ חָׁש עַ ל ַחּוָ ה אַ ּטִיל ּבָ
ְּבִיר ׂשפ ֵָתינּו אִ ָּתנּו מִי אָדֹון לָ נּו.
ְ
בִיׁשָאּ .בְ גִין ִּד ְכּתִיב( ,תהלים יב) ֲ א ֶׁשר אָמְרּו לִ לְׁשֹונֵ נּו נַ ג
ל א ְב ֲהתָ נָא דְ לָא יֵ יעּול לְאַרְעָא ּומִיתּו אִיּנּון ּדְאָמְרּו.
ד ההּוא לִיׁשָ נָא בִיׁשָאּ ,גָזַר עַ ֲ
ּתָא חָזֵ יַּ ,כ ָּמה עָ ֵב ַ
ְדָרי דָרִיןּ( .כָ ל ֶׁשּכֵ ן ָהכָ א ְד ַא ִּפיקּו לִ ָיׁשנָ א ִב ָיׁשא ַעל ּכֹלָ א) ַּכבְיָ כֹול ֵּכיוָ ן ּדְאַּפִיקּו עַ ל אַרְעָא 
וְאִתְ ּגְזַר ּבִ כְיָ ה ל ֵ
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא עַ ל ּדָאּ( ,כְ ל ַֹומר ַקּנֵ י לִ ְׁש ֵמיּה) וְקָאִימּו
קַ ּדִיׁשָאּ ,כְאִ ּלּו אַּפִיקּו עָ לֵ יּהּ .בְ גִין ַּכְך קַ ּנֵ ֻ
א ּבָעּותיּה ּדְמ ֶֹׁשה.
ֵ
ה מעָ לְמָא ,אִ לְמָ לֵ
ְרָאל ֻּכּלְ הּו לְאִׁשְ ֵּתצָאָ ֵ
יִ ׂש ֵ
נָא הכָא  וַיְ סַּפְרּו ,וְ לָא  כְתִיב וַ ּיַ ּגִידּו ,אֹו
ָ
 אָמַר רִּבִי חּיָיא ,מָאי ׁשְ
ִ
וַיְ סַּפְרּו לֹו וַ ּיֹאמְרּו וְ גֹו'( .במדבר י"ג)
תָר ר ֶמז קָא רָמִיז ּבְ ָחכְמְתָא ,וְ הָא אִתְמַר.
ל א ֶ
ּלָא כל חַד אֹולִיף מִ ּלָ ה ִבלְ חֹודֹוי .וַ ּיַ ּגִידּוּ ,בְ ָכ ֲ
ּו .א ָ
וַ ּיֹאמְר ֶ
ה אתָר.
נָא ב ַכ ָּמ ֲ
ְ
 ,אמִירָ ה בְעָ לְמָא .וַ ּיֹאמְרּו ,הִרְ הּורָא דְ לִּבָא .וַ ּיֹאמְרּוַּ ,תפְקִידְ ּתָא .וְ הָא אֹוקִימְ
ֹאמר ֲ
וַ ּי ֶ
ל אתָר.
וַיְ סַּפְרּוּ ,פְרִיׁשּותָא דְמִ ּלָ ה ְב ָכ ֲ
יּה .אּלָא בָאנּו ,עָאלָ נָא לְתַמָ ן לְ ַההִיא אַרְעָא דַ ֲהוֵ ית מְׁשַּבַ ח ּבְ ָכל
ֶ
ָאָרץָ ,הלַ ְכנּו מִיב ְֵעי לֵ
ּבָאנּו אל ה ֶ
ֶ
י לְמימַר 
ַת חלָ ב ּודְ בַׁש הִיא .רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר ,מָאן ְּדב ֵָע ֵ
ית ּד ְכוָ ותָ ה .וְ גַ ם זָ ב ָ
יֹומָא ,וַ ֲהוֵ ית אַמָרְ ּת ְּדלֵ ִ
ּכְדִיבָא ,אָמַר מִ ּלָ ה ּדִקְׁשֹוט ּבְקַדְמִיתָאּ ,בְ גִין ִּדּיְ ֶהמְ נּו לֵ יּה ּכְדִ בֹוי.
ְאַמָרַת ּדלֵ ית 
ְ
ִיא אַרְעָא ּד ֲהוֵ ית מְׁשַּבַ ח לָ ּה ָּכל יֹומָא ו
ַ
רִּבִי חּיָיא אָמַר(ֶ ,אּלָ א) ָהכִי אָמְרּו ,עָאלָ נָא לְ ַהה
ִ
ִּד ְכוָ ותָ ה( ,וְ גַ ם זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ַבׁש ִהיא)ֲ ,וַארִימַת ׁשְ ָבחָא עַ ל ּכֹּלָא .וְ לָאו ָהכִיְּ ,דהָא זֶ ה פִרְיָ ה ,אַתְ ְּכלָא  חַד 
ְרָאל ,וְ ַס ְבלּו ָכל אִיּנּון עַקְ ּתִין
ִין קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְיִ ׂש ֵ
ֵמאִיּנּון זְעִירִין קַ ְטפּו .אָמְרּו ,אִי  לְדָא אַ ֲחס ֻ
וְ לֵ יאּותִין ,הָא בְאַרְעָא דְמִ צְרַיִ ם אִית אַתְ ְּכלִין ֵוְאיבִין ּדְאַרְעָא יַ ּתִיר ,עַ ל חַד ּת ְֵרין.
ִיחי קְרָ בָא יַתְ בִין לְ בַר ,לְאִ ְס ַּתּמְרָא 
ֶא ֶפס ּכִי עַז  הָעָ ם( ,במדבר י"ג) אֹורְ ֵחיּה ּדְעָ לְמָא דְאִיּנּון ּגִּבָרִין מַ ּג ֵ
ְאפִיּלּו ָכל מַ לְ כִין ּדְעָ לְמָא 
ִיפן ּגִּבֹורִין .וְ ֶהעָרִים ּבְ צּורֹותּ ,ד ֲ
ָא אפִילּו אִיּנּון ּבְ נֵ י מָתָאַּ ,תּק ִ
אָרְ חִין .וְ ָהכ ֲ
ה דְאַמְריּ ,בְ לִיׁשָ נָא ּבִיׁשָא אָמְרּו,
ֵ
גִימּותָא .אָמַר רִּבִי יֹוסיָּ ,כל מַ
ֵ
יִתְ ָּכּנְׁשּו עָ לַיְיהּו .לָא יַעַ ְבּדּון ּבְ הּו ְפ
ָׁש ּדנְׁשָ ֵכיּה ִחוְיָאּ ,כַד ּבָעָאן לְאַ גְזְמָא לֵ יּה,
ב ּבְא ֶרץ ַהּנֶ גֶ ב .לְ בַר נ ִ
ק יֹוׁש ֶ
ֵ
ִיב עמָ לֵ
וְקַׁשְיָא מְ ֻּכּלְ הּוִּ ,ד ְכּת ֲ
ְיָא הכָא.
ָא חו ָ
אַמְרי ה ִ
ֵ
ָא הכָא זַ ּמִין.
ָא בכֹּלָא ,ה ָ
ה דְאָמְריְּ ,כלֹומַרַ ,ההּוא דְאַ ּגָ ח קְרָ ב ְ
ֵ
רִּבִי אַּבָא אָמַר ,וַ ּדָאי דָא קַׁשְיָא מִ ָּכל מַ
נּו את קֹולָ ם.
ָא כל ה ֵָעדָ ה וַ ּיִ ְּת ֶ
ָא הּוא אתָר  לְאַעְ לָאָ ה ֵביּה .מִ ּיַד וַ ִּתּׂש ָ
ֲ
ּ .בְא ֶרץ ַהּנֶ גֶ בְּ ,דה
ן אתָר ֶ
ּובְאָ ֲ
קְ בִיעּו ִבכְיָ ה לַ ּדֹורֹות ,לְעָ לְמִיןּ ,בְ ַההּוא לֵ ילְיָא.

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






		
דכק ב"ע א"סק ףד

 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ל קדְׁשָא 
י ,עיטָא נָ סִיבּו עַ ל ּכֹּלָא ,לְאַּפָקָא ׁשּום ּבִיׁש .מָאי עַ ל ּכֹּלָא .עַ ל אַרְעָא ,וְעַ ֻ
אָמַר רִּבִי יֹוס ֵ
ֵ
יּה מַׁשְמַע ּד ְכּתִיב,
ִ
ל קדְׁשָא בְרִיְך הּוא מִ נַיִ ן .אָמַר לֵ
בְרִיְך הּוא .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,עַ ל אַרְעָא תִינַ ח .עַ ֻ
ב ּבְא ֶרץ ַהּנֶ גֶ בּ ,כ ְֵדין ּגָרְמּו
ק יֹוׁש ֶ
ֵ
ְתִיב עמָ לֵ
ֲ
ֶא ֶפס ּכִי עַז הָעָ ם .מָאן יְ כִיל ּבְ הּוּ .כִי עַז הָעָ ם ּדַיְיקָאּ .וכ
ְׁשיצָאָ ה לֹון מִ ן עָ לְמָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים
ָעָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ל ֵ
ָכל הַאיּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַרּ .וב ֻ
ֹו עָמַד ּבַּפ ֶרץ לְ ָפנָיו וְ גֹו'.
ֶ
ֹאמר לְ הַׁשְמִידָ ם לּולֵ י מ ֶֹׁשה ְבחִיר
קו) וַ ּי ֶ
י כֹוכבִים
ל מעַ ּמִין עֹוב ְֵד ָ
ְרָא ֵ
י אַמְרי ,זַ ּכָאי אִיּנּון יִ ׂש ֵ
ֵ
ְרִּבִי יֹוס
ֵ
וְעַ ָּתה יִ גְ ַּדל נָא כֹחַ יְיָ( .במדבר יד) רִּבִי אָ חָא ו
י בהּו ,וְאִתְּפָאַר ּבְ הּוְּ ,דהָא עָ לְמָא לָא 
י בהּו ,וְאִתְ ְּכנֵ ְ
הּוא אִתְרְע ְ
ֵ
ּומַ ּזָ לֹות ּדְעָ לְמָא .דְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ְרָאל לְתַ ּתָא 
ְרָאלּ ,דְיִׁשְ ַּת ְּדלּון ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בְ גִין ְּדחַד ּבְ חַד אִתְקַׁשְרָ ן .וְיִ ׂש ֵ
ּלָא בגִינֵ יהֹון ּדְיִ ׂש ֵ
י א ְ
אִ ב ְֵר ֶ
י רְעּותָא דְמָאריהֹון.
ֵ
ִין ,אימָתַי בִזְמַ ן ּדְעַ ב ְֵד
ְבהַאי עָ לְמָא ,אִיּנּון קִ ּיּומָא דִילֵ יּה ,וְקִ ּיּומָא דְ ָכל ׁשְאַר עַ ּמ ֵ
ַד ּבָרָא קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  בַר  נָׁש ּבְעָ לְמָא ,אַתְקִין לֵ יּה ְּכגַ וְ ונָא עִ ּלָאָ ה (יַ ִּק ָירא) ,וְיָ ַהב לֵ יּה
ֻ
ּתָא  חָזֵ יּ ,כ
יּה ּבְאמְ צָעִיתָא דְ גּופָאּ ,דְתַ ָּמן ׁשַרְיָא לִּבָאְּ .דהּוא ּתּוקְּפָא ( ְּומזֹונָ א) ְּד ָכל ּגּופָאּ ,ומִ ַּת ָּמן
ֶ
וְתּוקְּפ
ֵ
ֵחילֵ יּה
ָקַף ּבַאתָר עִ ּלָאָ ה
ֲ
גּופא ִמ ַּת ָּמן ִא ְּתזָ נּו) וְ הָא  לִּבָא אָ חִיד  (דף קס"א ע"ב) וְאִ ּת
אִ ּתְזָ ן ָּכל ּגּופָא( .וְ כָ ל ִאיּנּון ַׁשיְ ֵיפי ְד ָ
ְׁשָארִי לְעיּלָא (וְ ָא ִחיד ֵּביּה) ,וְדָא אִתְקְׁשַר ּבְדָא.
ֵ
ָא דְריׁשָאּ ,ד
לְעיּלָאּ .דְאִיהּו מֹוח ֵ
דִ ֵ
ָא ס ֲחרָ נֵ יּה
ְאַתְקִין ׁשַיְיפי דְ גּופ ַ
ֵ
וְעבַד (לֵ יּה) חַד ּגּופָא ,ו
ְדָא ,אַתְקִין קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עָ לְמָאֲ .
ֻ
ְּובגַ וְ ונָא ּד
נּו מ ַההּוא לִּבָאְּ ,דהּוא תּוקְּפָא 
ִּבָא ׁשָארי ב ְֶאמְ צָעִיתָא דְ ָכל ּגּופָא .וְ ָכל אִיּנּון ׁשַיְיפִין אִ ּתְזָ ֵ
ֵ
ְּדלִּבָא ,וְ ל
ְׁשַרְיָא לְעיּלָא.
ֵ
ְאִתְאחָד ּבְמֹוחָא עִ ּלָאָ ה ּד
ָא ּביּה ַּתלְיָין .וְ ַההּוא לִּבָא ,אִתְקְׁשַר ו ֲ
דְ כֹּלָא ,וְ כֹּל ֵ
ַר ּכל יִ ּׁשּובָא 
ַד ּבָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עָ לְמָא ,אַׁשְרָא (ס"א ַא ְס ַדר) לְיַ ּמָא דְאֹוקְיָ נּוס ּדְאַ ְסח ָ
ֻ
ּתָא חָזֵ יּ ,כ
ם ּבְאמְ צָעִיתָא דְ ָכל יִ ּׁשּובָא 
ֶ
ָא ּד ָכל ׁשִ בְעִין אּומִין ּכֹּלָא אַ ְסחַר  לִיְרּוׁשָ לִַ ם .וִיְרּוׁשָ לִַ
דְעָ לְמָא .וְיִ ּׁשּוב ְ
ֹות ס ֲחרָ ן לְ לִׁשְ ּכַת 
ְאִיּנּון עזָר ָ
ֲ
ְרָאל .ו
ַר לַעזָרֹות ּדְיִ ׂש ֵ
ׁשַרְיָא .וְ הִיא אַ ְסחַרָא לְ הַר הַּבַיִת .וְ הַר הַּבַיִת אַ ְסח ֲ
ית ּדוִד ּבִ לְ חֹודַיְיהּו.
י ב ָ
ה ,אּלָא לְמַ לְ ֵכ ֵ
ֶ
ית יְׁשִיבה ב ֲַעזָרָ
ָ
ַהּגָזִיתּ ,דְתַ ָּמן ַסנְ ֶהּד ְֵרי גְדֹולָ ה יַתְ בִין .וְתָ נֵ ינָ ן ,לֵ
יכל לְ ֵבית ק ֶֹדׁש 
יכל .וְ ֵה ָ
ִזְּבחַ אַ ְסחַר לְ ֵבית הָאּולָ ם .וְ הָאּולָ ם לָ ֵה ָ
ִזְּב ַח .וְ ַהּמ ֵ
ַת הּגָזִית אַ ְסחַר לַ ּמ ֵ
וְ לִׁשְ ּכ ַ
ה ֳַקדָׁשִיםּ ,דְתַ ָּמן ׁשְ כִינָ ה ׁשַרְיָא ,וְ כַּפ ֶֹרת  ּוכְרּובִים וְאָרֹון .וְ ָהכָא  הּוא  לִּבָאְּ ,ד ָכל אַרְעָא  וְעָ לְמָא.
ָא דְריׁשָא,
ל אִיּנּון אַתְרי דְיִ ּׁשּובָאּ ,דְאִיּנּון ׁשַיְיפִי דְ גּופָא .וְ לִּבָא דָא אִ ּתְזָ ן מִ ּמֹוח ֵ
ֵ
ּומ ָהכָא אִ ּתְזָ נּו ָכ
ֵ
יּלָא לְעיּלָא,
ֵ
ונָא דָא לְע
ֵ
ְאִתְאחִיד ּדָא בְדָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב (שמות טו) מָ כֹון לְׁשִ ְב ְּתָך ּפָעַ לְ ּתָ יְיְָּ .כגַ וְ
ו ֲ
וְאִיהּו בְרָזָא דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ הּ ,בְרָזָא יַ ּקִירָא סְתִימָאָ ה.
ָא לְעיּלָא מִ ן יַ ּמָא ,וְיַ ּמָא מִ ן יַ ּמָאּ .תָא חָזֵ י ,נְ הַר ּדִינּור אַ ְסחַר לְ ַכ ָּמה
לָק ֵביל ּדָאּ .דְאִית יַ ּמ ֵ
יַ ּמָא עִ ּלָאָ ה ֳ
ָׁשי דִ לְ גַ ו מִ ּנַיְיהּו.
מַׁשִרְיָין .מִק ְבלֵ יּה ׁשִ בְעִין ִסטְרִיןּ ,גְ לִיפִין מִ ִּׁשבְעָ ה דְ לִיקִין ,וְאִיּנּון ָס ֲחרָ ן ,לְאִיּנּון ׁשַ ּמ ֵ
ֳ
וְאִיּנּון ָס ֲחרִין לְאַרְּבַע רְתִיכִין .וְאִיּנּון ָס ֲחרָ ן לְ ַההִיא קַרְ ּתָא דְקַ ּדִיׁשָא דִרְ בִיעָא עָ לַיְיהּו.
ית ּדוִד ּבִ לְ חֹודַיְיהּו,
ן ,אּלָא לְמַ לְ ֵּכיהֹון ְּד ֵב ָ
ית יְׁשִיבה ב ֲַעזָרָ ה ּדְתַ ָּמ ֶ
ָ
גֹו מ ֲעזָרֹות .וְ לֵ
ן עזָרֹות לְ ֵ
וְתָאנָאַּ ,ת ָּמ ֲ
הּוא בי דִינָא עָ לַיְיהּו,
ֵ
ַת הּגָזִית .וְ ַה
י ּת ָּמן ּבְ לִׁשְ ּכ ַ
דְרי גְדֹולָ ה ,מִׁשְ ַּת ְּכ ֵח ַ
וְתַ ָּמן מִׁשְ ַּת ְכ ֵחי  וְיַתְ ֵבי .וְ ַס ְהנֶ ֵ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

א"ע ב"סק ףד

הכק

ְאִקְרי ק ֶֹדׁש 
ָא לַאתָר ּד ֵ
ִיׁשִין עלְיֹונִין ,עַד ּדְמָ ט ֲ
ֶ
ׁש לַאתָר ּדִמְׁשַ ֵּמׁש .וְדִינָא אִתְיְ הִיב מִ ַּת ָּמן ,לְקַ ּד
ּדִמְׁשַ ֵּמ ֲ
ְאִתְאחִיד ּדָא בְדָא.
לְעיּלָא ,ו ֲ
ה ֳַקדָׁשִיםְּ ,ד ֵביּה ּכֹּלָא ,וְתַ ָּמן הּוא לִּבָא ׁשַרְיָיא ,וְדָא אִ ּתְזָ ן מִ ן מֹוחָא דִ ֵ
יּלָא לְעיּלָא ,וְאִיהּו בְרָזָא דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ הּ ,בְרָזָא יַ ּקִירָא  סְתִימָאָ ה .עַד ּדְאִׁשְ ְּת ַכח,
ֵ
ָא לְע
ְּכגַ וְ ונָא  ּד ֵ
ְּדכֹּלָא אִ ּתְזָ ן מִ ּמֹוחָא עִ ּלָאָ ה ,סְתִימָאָ ה דְ כֹּלָא .וְ כַד יִ ְס ַּת ְּכלּון מִ ּלֵ יּ ,כֹּלָא אִתְקְׁשַר ּדָא בְדָא וְדָא בְדָא.
ּתָא  חָזֵ יּ ,כַד אַ נְ הִיר עַ ּתִיקָא  סְתִימָא בְמֹוחָאּ ,ומֹוחָא אַ נְ הִיר לְ לִּבָאּ ,בְ ֶּד ֶרך נֹעַ ם יְיָ .וְ הָא אֹוקִימְ נָא,
ִתְרְּבי וְיִ ְסּגֵ י 
ְתִימָא ּד ָכל סְתִימִין .יִ גְ ַּדל נָאְּ ,דּי ֵ
ְ
י מעַ ּתִיקָא קַ ּדִיׁשָא .ס
ילָא דְאָת ֵ
ֵ
הּוא ח
ֵ
וְדָא הּוא כֹחַ יְיַָ .ה
ָא כל
ילַף מ ָהכ ָ
ֵ
לְמ
ה דְאּוקְמּוה .לֵ אמֹרֵ ,
ָ
יּלָא לְעיּלָא .וְיִתְ נְ גִיד וְיִתְמְׁשַ ְך לְתַ ּתָאּ .כ ֲַא ֶׁשר ּדִּבַרְ ָּתּ ,כְמָ
ֵ
לְע
ֵ
ָאּ ,בְׁשַעתָא 
ֲ
לְמימַר  ּד
ְׁשַעתָא דְעַקְ ּתָאֵ .
לְמימַר  לְדָא  ב ֲ
לְמי עָ לְמִין .לֵ אמֹרֵ ,
ּדָרִין ּבַתְרָאִין ,לְעָ לַ ם ּולְעָ ֵ
ּומַאי הּוא .יְיָ א ֶרְך אַּפַיִ ם וְ גֹו' ,וְ הָא אֹוקִימְ נָא מִ ּלֵ י.
ֶ
דִרְ וָ וחָא.
ָאן .אָמַר רִּבִי חּיָיא ,אִיּנּון ּגָרְמּו לֵ יּה ּדְאִ ְס ָּתלִיק מִ ּכָאןְּ ,דהָא 
ִ
מַאי סלִיק מִ ּכ
ָ
ת א
ָק ,א ֶמ ֲ
אָמַר רִּבִי יִ ְצח ֱ
ה דְּבַר נָׁש מֹודד ּבָ ּה ,מֹודְדִין לֵ יּה .וְ ֵכן ׁשְאַר אָ ֳח ֵרי אִ ְס ְּתלָקּו,
ֵ
ּבְׁשִקְרּו דִּבְרּו גַרְמַיְיהּו ְב ַההּוא מִ ָּד
ְערּו
לְמימְרִינְ הּוּ ,בְ גִין ּדְאִיּנּון ּגָרְמּוָ .סלַ ְחּתִי  כִדְ ב ֶָריָךּ ,כִדְ ב ֶָריָך מַ ּמָׁש ,וְ הָא אַ ּת ֲ
ְּדלָא יְ כִיל מ ֶֹׁשה ֵ
ַחבְרַ ּיָיא ,וְ הָא אִתְמַר.
ְקּו מ ַההִיא פִתְ חָא ,וְיָתְ בּו ְבגִ נְתָא תְ חֹות 
ַדְמַת ּדנָא .נַ פ ֵ
ְ
לָא הוֹו יַ ְכלִין לְמַ ּלְ לָא מִ ּק
ֲ
ּדָא עִ ם ּדָא ,מַ ה דְ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
מּות הכָא ,וַ ּדָאי נֵ יעּול לְעָ
ָ
ָמינָ ן ָּכל ּדָא ,אִי נֵ
ַאנָ ן ָהכָא ,וְ ח ֵ
אִילָ נִין .אָמְרּו דָא לְדָאֵּ ,כיוָ ן ּד ֲ
ָא ההּוא מְמָ נָא אָתָא( ,דף קס"ב ע"א) וְאַתְעַר לֹון ,אָמַר 
בּוׁ .שינָתָא נַ ְפלַת עָ לַיְיהּו .וְדַמְ כּו .אַדְ ָהכִי ,ה ַ
ֵ
יָתְ
י ב ַההּוא קְרָא( ,במדבר
וּו אַמְר ְ
ֵ
ין מָארי מִקְרָאַּ ,ד ֲה
ֵ
לֹון ,קּומּו פּוקּו לְ גֹו ּפַרְ ֵּדס ּדְאַ בְרָא .נַ פְקּו ,חָמּו לְאִ ּלֵ
ִין ,א ָבל
ְדָא בגּופ ֲ
ִדְּבָר הּזֶ ה יִ ַּתּמּו ,הָא ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא לָא .וְׁשָ ם יָמּותּו ,הָא ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא לָא ,ו ְ
ַ
י"ד) ּבַ ּמ
ּבְ נִׁשְמָתִין לָאְּ ,כגַ וְ ונָא דִ ְבנֵ י גִ נְתָא.
אָמַר  לֹון ַההּוא מְמָ נָאּ ,פּוקּו .נַ פְקּו ַב ֲה ֵדיּה ,אָמַר  לֹוןׁ ,שְמַעְ ּתּון מִדִי  לְ גֹו ַההּוא דַרְ ּגָא .אָמְרּו,
 ,יִתְארָ ְך.
לָא הוָ ה אָמַר ,מָאן ְּד ָפסַק ,יִתְּפְ סַק .מָאן ּדְקָ צַר ,יִתְקַ צָר .מָאן ּדְקָ צַר ֲ
ָ
נָא ּדהָא  חַד קָ
ׁשְמַעְ ְ
אָמַר לֹון ,יְדַעְ ּתּון מָאי הַאי .אָמְרּו ,לָא .אָמַר לֹוןֲ ,חמִיּתּון ַההּוא נִׁשְרָא רַ בְרְ בָא ,וְ ַההּוא יְ נֹוקָא דְקָא 
ָא הכָא ,וְ חָמָא הּוא וִינֹוקָא ב ְֵריּה מְעַרְ ּתָא 
ט ע ָׂשבִין ,רִּבִי אִילָאִי דִ נְ צִיבִין ָהוָ ה .הּוא ּוב ְֵריּהּ ,ומָ ט ָ
מְ לַ ֵּק ֲ
דָאֵּ ,כיוָ ן ּדְעָאלּו לְ גֹו חָׁשּוְך ,לָא יָ כִילּו לְמִ סְּבַ לּ ,ומִיתּו.
לּ ,בְׁשַעתָא דְ נָ חִית מִ ּמְתִיבְתָא עִ ּלָאָ ה ,וְאָמַר 
ֲ
לְא
ּיְימָא ב ָכל יֹומָא קָ ֵּמיּה ִּד ְב ַצ ֵ
ְ
וְ ַההּוא יְ נֹוקָא ב ְֵריּה ,קַ
לְאל ּבְרָזִין סְתִימִין ְּד ָחכְמְתָאְּ ,ד ָכל מִ ּלֹוי רָזִין סְתִימִין אִיּנּון,
קָ ֵּמיּה ְּתלַת מִ ּלִין ,עַד  לָא יִ ְפ ַּתח ּבְ ַצ ֵ
ה אֹלהִים זּולָתְ ָך .הַאי ָ(מאן) ּדְאָמַר ,מָאן ְּד ָפסַק יִתְּפְ סַק .מָאן ְּד ָפסַק מִ ּלִין
(ישעיה סד) ּדְעַיִ ן ֹלא רָאָתָ ֱ
ִי מהַאי עָ לְמָא ,וְדִינֵ יה קַ ּיְימָא  ְב ַההּוא עָ לְמָא .מָאן
ּדְאֹורַיְיתָא ,עַ ל מִ ּלִין ּבְ ֵטלִין ,יִתְּפַ סְקּון ָחּיֹוה ֵ
ַר מ ַחּיִין ְּדהַאי עָ לְמָא .מָאן ּדְקָ צַר 
רִיְך ּביּה ּגֹו נַיְיחָא ,יִתְקְ צ ֵ
ֵ
לָא מַא
ֲ
ַר אָמן ,וְ
ּדְקָ צַר יִתְקַ צָר ,מָאן ּדְקָ צ ֵ
ְאָמַר אחָד ,אִ ְצטְרִיְך לְ ַח ְּטפָא אָ לֶ ףּ ,ולְקַ ּצְרָא קְרִיאָ ה דִילֵ ּה ,וְ לָא יְעַ ֵּכב ּבְ הַאי אָת 
ֶ
יִתְארָ ְך ,מָאן ּד
ֲ
ְּכלָ לּ .ומַאן ּדְעָ בִיד ּדָא ,יִתְאָרְ כּון חַיָיו.
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ַד הוֹו ְּתלָתָא ,אִיּנּון חַד.
אָמְרּו לֵ יּהּ ,תּו אָמַרּ ,ת ְֵרין אִיּנּון ,וַ ֲחדָא אִׁשְ ַּתּתַף ּבְ הּו ,וְאִיּנּון ְּתלָתָא .וְ כ ֲ
ֹלהינּו אִׁשְ ַּתּתַף ּבְ הּו ,וְאִיהּו חֹותָמָא 
ְאִיּנּון יְיָ יְיָ .א ֵ
ֱ
ְרָאלּ ,ד
אָמַר לֹון ,אִ ּלֵ ין ּת ְֵרין ׁשְמָ ָהן ּדִׁשְמַע יִ ׂש ֵ
נְקָא ,א ֶמת .וְ כַד מִתְ חַּבְרָ ן ַּכ ֲחדָא אִיּנּון חַד ּבְיִ חּודָא חָדָא.
ֱ
דְ גּוׁשְּפַ
ן אלֶ ף ,וְאִתְ ָטּמַר.
ַדְּפי רּוחָא ,וְׁשָאט ּבְמָאתָ ֶ
ּתּו אָמַרּ ,ת ְֵרין אִיּנּון וְ חַד אִתְ הַדָרּ .כַד ׁשַ ּלִיט .טָאס עַ ל ּג ֵ
ף מ ֲאחּוי,
ִיז יֹוס ֵ
הּו קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ .ומִ ן יֹומָא דְאַ גְ נ ֵ
אָמַר לֹון ,אִ ּלֵ ין ּת ְֵרין ּכְרּובִיםְּ ,ד ֲהוָ ה רָ כִיב ּבְ ֻ
י בנְיָמִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים יח) וַ ּיִרְ ַכב עַ ל ּכְרּוב וַ ּיָעֹף 
אַ גְ נִיז אִיהּו (ס"א ַחד) ,וְאִׁשְ ּתְאַר חַד לְ ג ֵַּב ִ
ן אלֶ ף 
ן אלֶ ף עָ לְמִין וְאִתְ ָטּמַרַ ,ההּוא דְרָ כִיב עָ לֵ יּהּ ,דְאִיּנּון מָאתָ ֶ
ּוח .וְאַ גְ נִיז ּבְמָאתָ ֶ
וַיֵ ֶדא עַ ל ַּכנְ ֵפי ר ַ
ּגְ נִיזִין ,אִיּנּון דִילֵ יּהּ ,בְרִיְך הּוא.
ּפּוקּו מ ָהכָא ,זַ ּכָאִין אַ ּתּון ,נַ פְקּו ,יָ ַהב לֹון ַההּוא מְמָ נָא וַ ורְדָא (ס"א ַא ֲח ָרא) חָדָא וְ נַ פְקּוּ .כַד נַ פְקּו
ֵ
ִית מ ַההּוא אִילָ נָא ,וְעָאַ ל ּגֹו
י כלָ ל .חָמּו ַההּוא  נִׁשְרָאְּ ,ד ֲהוָ ה נָ ח ֵ
אַ ְסּתִים ּפּום מְעַרְ ּתָא ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ ְ
מְעַרְ ּתָא אַ ֲחרָא .אַרְ חּו אִיּנּון ּבְ ַההּוא ּוַ ורְ ּדָא ,וְעָאלּו ַּת ָּמן ,אַׁשְ ָּכחּו ַההּוא נִׁשְרָא אַּפּום מְעַרְ ּתָא,
ָא ,אּלָא 
נָא הכ ֶ
ן יֹומָא דַא ָ
ֲ
ינָא חדְ וָ ה דְ ַחבְרּותָא ,מִ
ֶ
ָא לָא ח ֵמ
ֲ
אָמַר לֹון עּולּו זַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוט ַחבְרִיןְּ ,דה
ְבכּו.
י אִיּנּון מָאריהֹון ּדְמִׁשְ נָ ה ,אִתְ ַהּדָר 
ֵ
ִׁשְרָא ב ֲהדַיְיהּוּ ,כַד מָ טּו לְ ג ֵַּב
ַ
ַּפַרְדס אַ ֲחרָא ,וְ ַההּוא נ
עָאלּו מָאטּו ל ֵ
רָא כוָ ותַיְיהּו ,וְיָתִיב עִ ְּמהֹון ַּכ ֲחדָא ,אָמַר  לְאִיּנּון
ַההּוא  נִׁשְרָא בְדִ ּיּוקְ נָא דְאָדָ םּ ,בִ לְ בּוׁש יְקָר ,מְ נַ ֲה ְ
ְמי  לֹון ּפְ לִיאָ ן רַ בְרְ ָבן ָהכָא.
ָא מָאריהֹון אַ ח ֵ
ֵ
לְמָארי מַתְ נִיתָא דְאָתּו ָהכָאְּ ,דה
ֵ
ּדְיַתְ ֵביָ ,הבּו יְקָר 
ִיבּו מָארי 
ֵ
ִין .אַּפִיקּו תְרין וְרָדִין ,וְאַרְ חּו ְבהּו .אָמְרּוּ ,ת
ֵ
אָמַר חַד מִ ּנַיְיהּו ,אִית ּבְ כּו סִימָ נָא .אָמְרּו ה
ִיא ׁשַעתָא ,אֹולְ פּו ַּת ָּמן ְּתלָתִין ֲהלָ כֹותְּ ,דלָא 
ֲ
י קְׁשֹוט ,אחִידּו ְבהּו ,וְיָתְ בּוּ .בְ ַהה
ֲ
מְתִיבּתָאּ ,תִיבּו זַ ּכ ֵָא
ְ
ַדְמַת ּדנָא ,וְרָזִין אַ ֲחרָ נִין ּדְאֹורַיְיתָא.
ְ
וֹו יַדְעי מִ ּק
ֵ
ֲה
ִי אֹלהִים אַ ֶּתם ְּובנֵ י 
 אנִי אָמַרְ ּת ֱ
וֹו אַמְרי( ,תהלים פב) ֲ
ֵ
י אִיּנּון מָארי מִקְרָא ,אַׁשְ ָּכחּו דַ ַה
ֵ
אָ הַדְרּו לְ ג ֵַּב
ָא אֹלהִים אַ ֶּתם וְ גֹו'ֵּ .כיוָ ן
ּתּון ע ִׂשּיָ ה לַ ּׁשְמִיעָ הְּ .דה ֱ
ֲ
ִיּ ,בְׁשַעתָא דְאַקְדִימְ
ֲ
ם .אנִי אָמַרְ ּת
ֶעלְיֹון ֻּכלְ ֶכ ֲ
ה מִיתָתֹו ׁשל אָדָ ם אָ חִית לֵ יּה לְעַ פְרָאּ ,בְ גִין
ֶ
ר הרַע ,אָ ֵכן ּכְאָדָ ם ּתְמּותּון וְ גֹו' .מַ
ּדְאַמְׁשִ ְכּתּון ּבָתַר יֵ ֶצ ֵ
ִי ּבְ גַ ּוֵ יּה ,וְ ַההּוא יֵ ֶצר הָרָע אִיהּו דְמִית ,וְאִתְעַ ָּכל ּבְ גַ ּוֵ יּה( .דף קס"ב ע"ב)
י ההּוא יֵ ֶצר הָרָע ּד
ּדְיִתְמְ ֵח ַ
יכם.
יכם אַ ֶּתם יִּפְ לּו ַבּמִדְּבָר  ַהּזֶ ה .מָאי  ִפ ֵגְר ֶ
ּופ ֵגְר ֶ
אָמַר  ַההּוא  ָסבָא דְעָ לַיְיהּו ,אֹוף  ָהכָא  כְתִיבִ ,
ּדָא יֵ ֶצר  הָרָעָּ ,כלִיל ְּדכַר  וְ נּוקְּבָאֶ .חסְרֹונִין ּדְאִית ּבְ כּוּ ,דְיֵ ֶצר  הָרָע  נָ חִית  ּתָדִיר  לְ ֶחסְרֹונָא ,וְ לָא 
יכם,
לָא מַעלִין .וְעַ ל ּדָא אִקְרּון ּפִ ֵגְר ֶ
ֲ
ׁש מַעלִין וְ לָא מֹורִידִיןּ ,בִמְ ס ֲָאבּו מֹורִידִין ּתָדִיר ,וְ
ֲ
ָסלִיקּ .בַ ּק ֶֹד
ָא דִקְרָא אֹוכח,
ַ
ת הּנַ ַחל וְ גֹו' ,סֹופ
בֹור א ַ
ֶ
ּו מ ֲע
ְ אָמר (שמואל א ל) ֲ א ֶׁשר ּפִ ּגְר ֵ
ֶחסְרֹונִין ִּדלְ כֹוןּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִדְּבָר הּזֶ ה יִ ַּתּמּו אִיּנּון ּפְ גָרִים וְׁשָ ם יָמּותּוּ ,בְ גִין ּדִרְעּותָא 
ַ
לָא כּתִיב ּתִּפְ לּו .וְעַ ל ּדָאּ ,בַ ּמ
ְ
ִּד ְכּתִיב יִּפְ לּו ,וְ
ָרִים מעָ לְמָא ,לְעָ לַ ם.
ֵ
י פג
ְׁשיצָאָ ה לְ ָהנֵ ְ
דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ל ֵ
הּוא אתָר 
ֲ
ל עַד ה
ַ
לְמיעָ
אָמַר לְ הּו רִּבִי אִילָאִי ,זַ ּכ ֵָאי קְׁשֹוט ,עּולּו ֶוְת ֱחמּוְּ ,דהָא רְׁשּו אִתְמְ סַר לְ כּוֵ ,
ן מָאריהֹון ּדְאַ ּגָדָ ה,
ֵ
ּדּוכּתָא  חָדָא ,וַ ֲהוּו ַּת ָּמ
חּולָקכֹון .קָמּו וְעָאלּו גֹו ְ
ֵ
ְּדפָר ְֹוכּתָא  פְרִיסָא .זַ ּכָאָ ה
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ב"ע ב"סק ףד

זכק

ין מָאריהֹון ּדְאַ ּגָדָ ה .וְ חָמָאן
ֵ
וְאַ נ ְֵּפיהֹון מְ נַ ֲהרָ ן ִּכנְ הִירּו דְׁשִמְׁשָא .אָמְרּו מָאן אִ ּלֵ ין .אָמַר לְ הֹון ,אִ ּלֵ
ּו דְאֹורַיְיתָא ּכּדְקָא יֵ אֹות .קַיְימּוּ ,וׁשְמָעּו כַמָ ה מִ ּלִין חַדְ ּתִין ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ לָא אִתְיְ הִיב
ִ
ּבְ ָכל יֹומָא נְ הִיר
לְמיעַ ל לְ גַ וַיְיהּו.
לֹון רְׁשּו ֵ
ָמּו אֹוף הכִי כָרָאן
ָ
רָא וְת ֱחמּו .עָאלּו לְ גֹו ּגִ נְ ּתָא אַ ֲחרָא ,וְ ח
ֶ
לְדּוכּתָא אַ ֲח
ְ
אָמַר לֵ יּה רִּבִי אִילָאִי ,עּולּו
ִיׁשִין .אָמְרי לֵ יּה ,מָאי  הַאי .אָמַר לֵ יּהּ ,דָא 
ֵ
ּיַד מתִיןּ .ומִתְ ַהּדְרִין ַחּיִין ּבְ גּופִין מְ נַ ֲהרָ ן קַ ּד
ֵ
קִ בְרִיןּ ,ומִ
הּוא זֹוהמָא  בִיׁשָא דְקַּבִילּו ּבְקַדְמִיתָא ,וְקַיְימִין מִ ּיַד 
ֲ
לָא ה
י ב ָכל יֹומָאּ ,ומִ ּיַד ּדְׁשַ ְכ ֵבי מִתְעַ ְּכ ַ
עַ ְב ֵּד ְ
ְקַיְימי עַ ל טּורָא דְ סִינַיְּ ,כגַ וְ ונָא דְאַ ּתּון חָמָאן ,קַיְימּו
ּבְ גּופִין חַדְ ּתִין מְ נַ ֲהרִיןּ ,בְאִיּנּון ּגּופִין קַ ּדִיׁשִין ּד ֵ
ֻכּלְ הּו עַ ל טּורָא דְ סִינַיּ ,בְ גּופִין ּבְ לָא  לִ ְכלּוכָא  ְכלַ לֵּ ,כיוָ ן ּדְאַמְׁשִיכּו עָ לַיְיהּו יֵ ֶצר  הָרָע ,אִתְ ֲהדָרּו
ְרָאל
ּבְ גּופִין אַ ֲחרָ נִיןְּ ,דגּופִין קַדְמָאִיןּ ,גּופִין נּוכְרָאִין ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות לג) וַ ּיִתְ נַ ְּצלּו ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ַר חֹורב.
ֶ
ם מה
ת עדְיָ ֵ
ֶא ֶ
ְׁשַעתָא 
ּיּומיּה ,וְ ָכל אִיּנּון קַ ֶּתדְרָאִין קַ ֵּמיּה .ל ֲ
קָ לָא אִ ּתְעַר ,זִילּו אִתְ ְּכנָׁשּו ,הָא אָ ֳהלִיאָ ב קָאִים עַ ל קִ ֵ
ָארּו ִבלְ חֹודַיְיהּו תְ חֹות אִילָ נִין ְּדּגִ נְ ּתָא .חָמּו פִתְ חָא אַ ֲחרָא ,עָאלּו
פָרְ חּו ֻּכּלְ הּו ,וְ לָא חָמּו מִדִי ,אִׁשְ ּת ֲ
יכלָא חָדָא ,עָאלּו וְיָתִיבּו ַּת ָּמןּ .ת ְֵרין עּולֵ ימִין ֲהוֹו ַּת ָּמן .זָקְ פּו עַיְינִין ,וְ חָמּו חַד מַׁשְ ְּכנָא 
ַּת ָּמן ,חָמּו ֵה ְ
יּה ּפְריס ּפְרִיסָא דִ נְ הֹורָא מְ נַ ְּצצָאְּ ,דלָא יַ ְכלִין עַיְינִין
ֵ
י צּיּורִין ּוגְ וָ ונִין ּדְעָ לְמָא ,וְעָ לֵ
ְמָא ב ָכל זִינֵ ִ
ְ
מְרּק
ֻ
לְאִ ְס ַּת ְּכלָא (ּוּכְ פּון ְת ֵרין ִמיּלִ ין ָחמּו גֹו ההּוא ַמ ְׁשּכְ נָ א ַעד ֲא ַתר ָּפרֹוכְ ָּתא ְפ ִר ָיסא ְדלָ א ָחמּו) ,מִ ַּת ָּמן ּולְ ָהלְאָ ה לָא חָמּו
ְכלּום.
ָאִין .יֹוסף רְ בִיעָאָ ה
ֵ
לְאל רְ בִיעָאָ ה אִיהּו לִ נְ הֹורִין עִ ּל
אַרְ ּכִינּו אּודְ נִיןּ ,וׁשְמָעּו חַד קָ לָא דְ ֲהוָ ה אָמַרּ ,בְ ַצ ֵ
ָא ּדכֹּלָא .עָ לֵ יּה ּכְתִיב( ,במדבר כח) וְ נִ ְסּכֹו רְ בִיעִית 
לְעיּלָאֲ ,חבִיב ְ
אִיהּו גֹו נְ הֹורִין ּדְאָדָ ם קַדְמָאָ הְ .סלִיקּו דִ ֵ
ָמי וְאִתְּפְתַ ח .אִילָ נָא דְתַמְ נֵ י 
ְמּון עינֵ יּה .מָאן ְּדלָא יִ ְס ָּת ַּכל ,ח ֵ
ָמי ,יִ ס ֵ
ַההִין ּבַ ּק ֶֹדׁש וְ גֹו' .מָאן ּדְיִ ְס ָּת ַּכל וְ ח ֵ
ַים .אִי לָא כפִיףִ ,חוְיָא בִיׁשָא אָ כִיל לֵ יּה .מָאן ּדְעָאל ּת ְֵרין ּכְרּובִין לְ גֹו,
ָ
ַד ּכפִיף ,יִזְקֹוף וְיִתְקְ ּי
ס ְֵריּ ,כ ָ
ַק ההּוא 
רְעּותיּה .קָרְּבְ נָא דְרַ בְיָאׁ ,שְ לִים לְאִתְקַּבְ לָאּ .פָ ס ַ
ִיק מ ֵ
רְעּותיּה אִתְעָ בִיד .מָאן ּדִמְעַיֵ ין ,רָ ח ֵ
ֵ
קָ לָא.
אָמְרּו אִיּנּון ּת ְֵרין עּולֵ ימִין ,סִימָ נָא אִית ּבְ ּגַ וַיְיכּו .אָמְרּו הִין .אַּפִיקּו אִיּנּון ּת ְֵרין וְרָדִין ,אַרְ חּו ְבהּו,
י מְתִיבּתָא ,וִיהֹון ּתָדִיר ּבְרָזָא 
ְ
ּגֹו מָאר
ֵ
אָמְרּו ּתִיבּו ,עַד  ּדְתִׁשְמְעּון ּת ְֵרין מִ ּלִיןּ ,בְרָזִין עַ ּתִיקִין ,מִ
ְבגַ ּוַיְיכּו .אָמְרּו ֵהן.
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןָּ ,כל ֲהנֵ י מִ ּלִין ,וְ ָכל מַ ה דְ חָמּוּ ,כַתְ בּו .וְ כַד מָ טּו ָהכָאָ ,הוָ ה כְתִיב (תהלים לט) ֶ אׁשְמְרָ ה
ִי חּיֶ יָך ּבְרִי,
נָא לַאבִי אַּבָאּ ,כַמָ ה ֲהוֹו אִיּנּון ּת ְֵרין מִ ּלִין ,וְאָמַר ל ַ
ֲ
טֹוא בלְׁשֹונִיֲ .וַאנָא ׁשָאִילְ
ִ
ַי מ ֲח
דְרָ כ ֵ
אִיּנּון ּת ְֵרין מִ ּלִיןּ ,בָאנּו עָ לְמִין ,וְ חָרִיבּו עָ לְמִין ,מָאן ּדְאִׁשְ ַּתּמָׁש ּבְ הּו.
נּוקיּ ,פּוקּו ּפּוקּו ,לֵ ית לְ כּו רְׁשּותָא יַ ּתִיר לְמִׁשְמַע .אַּפִיק 
ֵּכיוָ ן ּדְׁשַמְעּו אִ ּלֵ ין ּת ְֵרין מִיּלִין ,אָמְרּו אִיּנּון יְ ֵ
חּו ּביּה ,וְ נַ פְקּוּ ,ומִ ָּכל ְּדחָמּו לָא אַ נְׁשּו
ֵ
ַ אחָד ,וְיָ ַהב לֹון .וְאָמַר ,אַרְ חּו בְדָא ,אַרְ
חַד מִ ּנַיְיהּוּ ,תַּפּוח ֶ
ְכלּום .נַ פְקּו.
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ּתֹוריכּו לֵ יּה ָהכָא אַּפּום
הָא מְמָ נָא אַ ֲחרָא ,אָתָא אָמַר  לֹוןַ ,חבְרַ ּיָיא ,רִּבִי אִילָאִי ׁשָדַרְ נִי  לְ כּוֵ ,
 מְתִיבּתָא,
ְ
ְאִיהּו תָ בַע מִ ּגֹו (דף קס"ג ע"א)
מְעַרְ ּתָא ,וְ הּוא יֵ ֵיתי  וְיֹודַע לְ כּו מִ ּלִין עִ ּלָאִין ְּדלָא יְדַעְ ּתּוןּ .ד
ִיהא לֵ יּה רְׁשּו לְ גַ ּלָאָ ה לְ כּו מִ ּלִין .נַ פְקּו ַב ֲה ֵדיּה וְאֹורִיכּו אַּפּום מְעַרְ ּתָא ,וַ ֲהוּו מְ הַדְרִין מִ ּלֵ י ּדָא לְדָא,
ּד ֵ
מִ ָּכל מַ ה דְ חָמּו וְאֹולִ פּו ַּת ָּמן.
אַ ְּד ָהכִי ,הָא רִּבִי אִילָאִי אָתָא ,נָ הִיר ּכְׁשִמְׁשָא .אָמַר לֵ יּה אֹורַיְיתָא חַדְ ּתָא ׁשְמַעְ ּתָא .אָמַר לֹון וַ ּדָאי,
לְמימַר  לְ כּו מִ ּלֵ י .אִתְ חַּבְרּו ַכ ֲחדָא אַּפּום מְעַרְ ּתָא ,וְיָתְ בּו .אָמַר  לֹון זַ ּכָאִין אַ ּתּון,
ּורְׁשּו יַ ֲהבּו לִי  ֵ
לְמָא דְאָתי ,וְ הָא לֵ ית לְ כּו דְ חִילּו ֶוְאמְ ָּתנּו ,אָמְרּו וַ ּדָאי הָא אִתְ נ ְֵׁשי 
ֵ
כֹון מָאריכֹון ְּכגַ וְ ונָא דְעָ
ֵ
ְמי לְ
ּדְאַ ח ֵ
מִ נָ ן אָרְ חָא דִ ְבנֵ י נָׁשָאּ ,ותַ ּוָ והָא אִיהּו עַ ל ָּכל מַ ה דַ ֲח ֵמינָ ן ּבְ הַאי טּורָא.
י מְתִיב ֵּתי לְעַ ּמָא דָא דִ בְמַדְּבְרָא .וְזָ כּו הַׁשְ ּתָא ,מַ ה דְ לָא 
ְ
הּו רָאׁש
ֵ
אָמַר לֹוןֲ ,חמִיּתּון אִ ּלֵ ין טּורַ ּיָאֻּ ,כּלְ
ּנְׁשי לְ ג ֵַּבי טּורָא 
י ּומֹועדַ ּיָיא ,מִתְ ַּכ ֵ
ֲ
י מְתִיב ֵּתיֻּ ,כּלְ הּו ב ְֵריׁש יַרְ ֵחי וְׁשַּבַ ֵּת
ְ
יּׁש
ין ר ֵ
ַד הוֹו ּבַ ַחּיִין .וְאִ ּלֵ ֵ
זָ כּו ּכ ֲ
ּגֹו מְתִיבּתָא דִילֵ יּהּ ,ומִתְ ַחּדְׁשָ ן ַּת ָּמןּ ,בְדַ כְיּו דְ ַטלָא קַ ּדִיׁשָא 
ְ
ּומִתְעָרי לְ ג ֵַּביּה ,וְעָאלִין
ֵ
דְאַ ֲהרֹן ַּכ ֲהנָא,
יׁשיּהּ ,ומְׁשַ ח רְ בּו ְּדנָ גִיד עָ לֵ יּה ,וְעִ ֵּמיּה מִתְ ַחּדְׁשָ ן ֻּכּלְ הּו ְב ִחּדּוׁשִין ּדִרְ חִימִין ּדְמַ לְ ּכָא 
ל ר ֵ
דְ נָ חִית עַ ֵ
ָא מְתִיבּתָא דִרְ חִימּותָא.
ְ
י הכ
ְאִקְר ָ
קַ ּדִיׁשָא ,עַד ּד ֵ
ִי מְתִיבּתָא 
ְ
ּגֹו מְתִיבּתָא דִ נְ הֹורָא ,וְאִיה
ְ
ל מְתִיבּתָאּ ,בִ טְמִירּו דָקִיק מִתְעָ ְפ ָפן ְּכנִׁשְרִין
ְ
וְאִיהּו נָ טִיל ּבְ ָכ
פּום ׁשַעתָא אִקְרּון ּבִׁשְמָא.
ֲ
חֹודֹוי ּוכ
ְ
הּו קַיְימי לְ בַר ,וְ לָא עָאלִין לְ גֹוּ ,בַר אַ ֲהרֹן ּבִ לְ
ֵ
ּדְמ ֶֹׁשה ,וְ ֻכּלְ
י יְקָר ס ֲחרָ נֵ יּה.
ַ
ַע ענָ נֵ
יס קָמיּהּ .וׁשְ ב ֲ
ֵ
ְּפֹויּ ,פְר
ֵ
ָא ההּוא מַ ְסוֶ ה דְאַ נ
ָמי לֵ יּה לְמ ֶֹׁשהְּ ,דה ַ
וְ לֵ ית מָאן ְּדח ֵ
י מְתִיב ֵּתי,
ְ
יּׁש
ל ר ֵ
לָא פסִיק ּבְ ּגַ ּוַיְיהּו .וְ ָכ ֵ
ָ
ּגֹודָא פסִיק ,וְ
ָ
אַ ֲהרֹן קָאִים ּגֹו ּפַרְ ּגֹודָא דִ לְ ַּתּתָא מִ ן מ ֶֹׁשהּ .ופַרְ
ּדּוׁשי דִ נְ הִירּו ּדְאֹורַיְיתָא 
ּוכפּום ִח ֵ
אִיּנּון ענָ נִיןְ .
ֲ
ַר מ
לְ בַר מִּפָר ְֹוכּתָא דְ פַרְ ּגֹודָא  ּדָא .וְ ָכל ׁשְאַר ,לְ ב ֵ
ן אִיּנּון ענָ נִין.
ֲ
דְאִתְ נַ ֲהרָאָ ,הכִי מְ נָ ֲהרָ
י ההּוא מַ ְסוֶ הּ ,ומִ ּגֹו ַההּוא מַ ְסוֶ ה ,חָמָאן נְ הֹורָא דְ נָ הִיר 
וְאִתְקְ לִיׁשּו ּבִדְקִיקּו דִ נְ הֹורָא ,עַד ּדְאִתְ ֲחזֵ ַ
ָמי לֹוןּ ,בַר 
יַ ּתִיר מִ ָּכל נְ הִירִין ּדְעָ לְמָא .וְאִיּנּון אַ נ ְֵּפי מ ֶֹׁשה .אַ נְּפֹוי  לָא אִתְ ֲחזּון ְּכלָ ל ,וְ לֵ ית מָאן ְּדח ֵ
ל אִיּנּון ענָ נִין.
ֲ
הּ ,בָתַר ּכ
ָ
ַההּוא נְ הִירּו ְּדנָ פִיק מִ ּגֹו ַההּוא מַ ְסוֶ
י מְתִיב ֵּתיּ .בְמַ ה פָרִיׁשּ .בְ ָכל אִיּנּון מַּבּועִין
ְ
מ ֶֹׁשה אָמַר מִ ּלָ ה סְתָ ם לְאַ ֲהרֹן ,וְאַ ֲהרֹן ּפָרִיׁש לְרַ בְרְ ֵב
ִיהֹוׁשעַ  .וְ ַה ְּׁשּתָא אִיהּו מְ הָדָר לֹוןּ .בְ ַכ ָּמה ְפלִיאָ ןּ ,ומְקֹורִין ּומַּבּועִין
ּדְאַ ְסּתִימּו מִ ּנֵ יּהּ ,כַד מָ טָא זִמְ נֵ יּה ּד ֻ
ּונְ ָחלִין ְּדנַ בְעִין מִ ָּכל מִ ּלָ ה ּומִ ּלָ ה.
ָא ב ָהנֵ י זִמְ נִיןּ .וכ ְֵדין ַסּלְקִין ֻּכּלְ הּוּ ,כְתִמְרֹות עָׁשָ ן
ם אֹוף הכ ְ
ָ
ָּכל נָׁשִין זַ כְיָין ְּדהַאי דָרָא ,אָתָאן לְמִרְיָ
י ׁשַּבָתֹות ּובלֵ ילֵ י יֹומִין ָטבִיןֻּ ,כּלְ הּו
ְ
הּוא יֹומָא ,אִקְרי יֹומָא דְ ִהּלּולָא .נָׁשִין ּבְ לֵ ילֵ
ֵ
ּגֹו מַדְּבְרָא ּדָא .וְ ַה
ה דְמָארי עָ לְמָא .זַ ּכָאָ ה דָרָא ּדָא ,מִ ָּכל ּדָרִין ּדְעָ לְמָא.
ֵ
אָתָאן לְ ג ֵַּבי מִרְיָ ם ,וְיַדְעִין אִׁשְ ַּת ְּדלּותָא בִידִיעָ
י מְתִיבּתָא 
ְ
י מְתִיבּתָא דִרְקִיעָא ,וְאִיּנּון ּדְאִתְ חָזּון ּפַרְ ֵחי לְ ג ֵַּב
ְ
ְתִיבּתָא דְמ ֶֹׁשהּ ,ופַרְ ֵחי לְ ג ֵַּב
נַ פ ְֵקי מִ ּמ ְ
יְיָ אֹלהָיו.
ם ׁש ֱ
לֹו אַׁשְרי הָעָ ֶ
ֵ
ם ׁש ָּכ ָכה
 אַׁשְרי הָעָ ֶ
עִ ּלָאָ ה .עַ ל ַההּוא דָרָא כְתִיב( ,תהלים קמד) ֵ
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ב"ע ג"סק ףד

טכק

ֹלהיָך .מַ ה ֵבין ָּתם לְתָמִים .בְאַ בְרָ ָהם ּכְתִיב,
ם יְיָ א ֶ
ֱ
ּפָתַ ח רִּבִי אִילָאִי וְאָמַר( ,דברים יח) ּתָמִים ִּתהְיֶ ה עִ
ֹב אִיׁש ּתם.
ָ
ְיַעק
ְתִיב ּביּה( ,בראשית כה) ו ֲ
ֵ
ה תָמִים .יַעקֹב ּדְאִׁשְ ְּתלִים יַ ּתִירּ ,כ
ֲ
(בראשית יז) הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַי וֶ הְיֵ
ת ּכלַ לְּ ,דהָא פְרִיעָ ה ָהוָ ה ֵביּה.
ְאַר ּביּה ּפְ סֹולֶ ְ
י אִיׁש ּתםּ .בְ גִין ְּדלָא אִׁשְ ּת ֵ
ָ
מַאי אִקְר
ֵ
ֲא
הּוא אתָר  ּדְאַתְקִיף 
ֲ
י מ ַההּוא ּפְ סֹולֶ ת ּבְ גִין ְּד ַה
ּבְמָ ה אִתְּפְרַע( ,ס"א ְפ ִר ָיעה ָהוָ ה ֵביּה ְּד ִא ְת ְּפ ַרע) וְאִתְדַ ֵּכ ֵ
ְמָאלָא ּד ֻכרְ סַיָא דִילֵ יּה .וְ ַההּוא ׁשֹור,
ְ
ה ׁשָארי ,אִיהּו ׁשֹורִּ ,דּיּוקְ נָא דִ ׂש
ֵ
תָר ּדפְרִיעָ
ו א ִ
לִ ְפסֹולֶ תִּ ,דלְ גַ ֲ
ַאי ׁשֹור אִקְרי תָ ם.
ֵ
ְרִית אִית ּביּה .וְעַ ל ּדָא ,ה
ֵ
ָא ּד ֻכרְ סְיָא ,רְׁשִימָא דִ ב
י ׁשֹור ּתםְּ .דהָא רְתִיכ ְ
ָ
אִקְר
ֵ
ְאַעְּבַר זֹוהמָא דִ ְפּסֹולֶ ת ּכֹלָא.
ֲ
ִיד ּביּה ּבְ גַ ּוֵ ויּהְּ ,ובהַאי ׁשֹור עָ בִיד ּפְרִיעָ ה ,ו
ְיַעקֹב אָ ח ֵ
ו ֲ
ִים את רָ ֵחלּ .בְ ׂשָרָ ה כְתִיב (בראשית כא) ּפְקִידָ ה,
ּכֹור אֹלה ֶ
ֱ
לְאל ּכְתִיב( ,בראשית ל) וַ ּיִזְ
ּבְמַתְ נִיתָא  ִּד ְב ַצ ֵ
כֹור אִתְרְׁשִים ּבְיַעקֹבּ ,דְאִיהּו ּבְרִית ׁשְ לִיםּ ,כַד אִתְעָ בִיד  (ס"א
ֲ
ה ,אמַאיּ .בְ גִין ּדְזָ
ֲ
ּובְרָ ֵחל ּכְתִיב זְ כִירָ
י יֹוסף
ְך ,אִתְקְר ֵ
ֵ
 יֹוסףּ .ובְמָ הּ .כַד נָ ַטל ׁשֹור ּבַ ֲה ֵדיּהְּ ,דלָא יַתְקִיף לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָאְּ .ובגִין ָּכ
ִא ְתיְ ילִ יד) ֵ
ל יַעקֹב ּבְ כֹור ׁשֹורֹו.
כֹור ּד ַההּוא ׁשֹור (דף קס"ג ע"ב) ְּדנָ ַט ֲ
ְ
(דברים לג) ּבְ כֹור ׁשֹורּ ,בְ
ם ׁשָארי 
ֵ
הּוא ׁשֹור ּת
ָ
ִיט ,מָאריּה ְּד ֵביתָאְּ ,ד ַה
ֵ
ֹב אִיׁש ּתם .רִּבֹון וְׁשָ ל
ָ
ְיַעק
הּוא ׁשֹור ׁשֹור ּתם ,ו ֲ
ָ
וַ ּדָאי ,וְ ַה
ּבְ גַ ּוֵ ויּהּ .בְ גִין ּדְאִית ׁשֹור מּועָד ּבִ ְסטָר עָרְ לָ ה פְרִיעָ ה .וְ ַכ ָּמה ּגַרְ ּדִינֵ י נִימּוסִין נַ פְקִין מִ ּנֵ יּה ,עַד ּדַרְ ּגָא 
ִיל ּביתִין ּדְעָ לְמָאְּ ,דלָא דַיְירִין ּבְ הּו ּבְ נֵ י נָׁשָא .וְ ֻכּלְ הּו נַ פ ְֵקי 
ַתְרַיְיתָא דְאִקְרי ׁשְאִיָ"הַ .ההּוא דְאָ פ ֵ
ֵ
ב
ֹוׁש ּבְׁשֹור ּוב ֲחמֹר 
ַ
ִּבּורָא ּד ֲחמֹור ּבִיׁשָאְּ .ובגִין ָּכְך (דברים כב) ֹלא תַ ֲחר
ַ
ְדָא בח
ְ
ֵמ ַההּוא ׁשֹור מּועָד .ו
יַ ְחּדָיוּ .בְ גִין ְּדלָא לְאַ ּתְעָרָא לְ הּו.
ֹב אִיׁש ּתםּ ,בַעְ לָ ּה ְּד ַההּוא תָ םּ .ומַאן אִיהּו
ָ
ְיַעק
ין מְתִיבּתָא ,ו ֲ
ְ
ן ּבִתְר
ֵ
לְאל ,וְ ֵכ
הּוא מְתִיבּתָא דִ ְב ַצ ֵ
ְ
ְּוב ַה
ְאִיהּו א ֶמ"ת.
ֶ
נּוקְּבָא כ ֲחדָאּ ,כ ְֵדין נָ טִיל ָּכל אַתְ וָ ון אִ ּלֵ ין את"ם ,ו
ַ
ַד הוֹו ְּכלַ ל ְּדכַר וְ
א' רָזָא ּדוָ"ו .וְ כ ֲ
ְ
נּוקְּבָא כ ֲחדָאׁ ,שְ לִימּו דְ כֹּלָא.
ַ
ְיַעקֹבְּ ,כלַ ל ְּדכַר וְ
ן א ֶמת ל ֲ
(מיכה ז) ִּת ֵּת ֱ
ַאי ּתםּ ,ולְ גֹו ּדַרְ ּגִין דִילֵ יּהּ ,דְאִקְרּון ַּכ ֲחדָא יָ ם.
אַ בְרָ ָהם לָא אִתְּפְקַד עַ ל ּפְרִיעָ ה ,וְ כַד עָאל ,עָאל לְ ה ָ
וְ הַיְינּו תָמִים .לְ בָתָר אִ ְס ָּתּלַק אַ בְרָ ָהם ,וְעָאל לְ גֹו ,וְאִתְקְׁשַר עִ ם יְמִינָא עִ ּלָאָ ה.
ְ ּת ֵהא עִ ֵּמיּה ּתָמִים,
ֹלהיָך וַ ּדָאיּ ,כְמָ ה דְאִיהּו תָמִים ְּכלָ לָא  חָדָא ,אֹוף אַ נְ ּת ְ
ם יְיָ א ֶ
ֱ
ּתָמִים ִּתהְיֶ ה עִ
עִ ֵּמיּה וַ ּדָאיּ .בְמָ ה אִתְעָ בִיד ּבַר  נָׁש  ּתָמִיםּ ,דִיְ ֵהא תָ"ם יָ םָּ .תם ּכְמָ ה דְאִ ּתְמַר .יָ"ם ָּכל אִיּנּון ּדַרְ ּגִין
לְאַעדָאָ ה
ְ ּכגַ וְ ונָא דָאֲ ,
נּוס ֵחי) אֹוף אַ נְ ּת ְ
קַ ּדִיׁשִין דִילֵ יּה אִקְרּון יָ"ם ,וְ לָא אִתְּפָרְׁשָ ן מִ נֵ יּה לְעָ לְמִין(ְ .ת ֵרי ְ
י בְך ּדַרְ גִין קַ ּדִיׁשִין ,רָזָא דְיָ ם ,וְדַרְ ּגָא קַ ּדִיׁשָא,
יהוֵ ָ
לְמ ֱ
מִ נָ ְך ּדַרְ גִין נּוכְרָאִיןּ ,ולְאִתְקְ ּׁשְרָא ּבְתָמִיםֶ ,
י ב ָכל יֹומָאּ ,תָ"ם יָ"םְּ .כגַ וְ ונָא דָא מַ ּמָׁש.
לְמ ֱהוֵ ְ
לָא א' רָזָא דְיַעקֹבּ .בַר נָׁש אִ ְצטְרִיְך ֶ
ֲ
ּתָ"ם .לְקַּבְ
ִיהרָא קַ ּדִיׁשָא ׁשַּפִירָא ,אִיהּו ְב ִחּוָ ורּו ,וְ ָכל ּגַ וְ ונִין מְ נַ ְצ ָצן
ָרִיׁשּ ,בִמְתִיבּתָאְּ ,דס ֲ
ְ
הַׁשְ ּתָא ּפָרִיׁש מָאן ְּדפ
ּומְרּקָמָ ן ,וְאִיהּו ְכ ַההּוא ׁשְּפִירּו וְ ִחּוָ ורּו דְׁשִמְׁשָא מַ ּמָׁשְּ .וב ַההּוא יַ ּמָא דִילָ ּהּ ,גֹו ׁשִ בְעִין ׁשְ נִין,
ּבָ ּה ֻ
נָ פְקָא נּונָא  חָדָא ,וְאַּפִיק מִ ּנֵ יּה ּגֹוָ ון ְּת ֵכלֶ ת ,וְאִיהִי נַ ְטלָא  גֹוָ ון ּדָא ,וְתַ ּקִינַת לֵ יּה ,וְאִתְ חַּפְיָיא לְ בַר 
ּבְ הַאי גֹוָ ון.
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ּה .א ָבל חּוּפָאָ ה דִ לְ בַר  הַאי  גֹוָ ון
ֲ
 ׁשׁש  וְאַרְ ּגָמָ ן לְ בּוׁשָ
לָאו ְּדהַאי  גֹוָ ון לְ בּוׁשָא דִילָ ּהְּ ,דהָא (משלי לא) ֵ
ד ּכלִיל
ּו מְרּקָמָא לְ גֹוּ ,ולְ בָתַר (במדבר ד) ּופָרְ ׂשּו ֶבגֶ ְ
ָא הוָ ה מַׁשְ ְּכנָאְּ ,דכּולֵ יּה ּבִׁשְ פִיר ֻ
הּואְּ .כגַ וְ ונָא  ּד ָ
ְאִית לֹון עינָא 
ֵ
ְּת ֵכלֶ ת .מָאי  טַעְמָאּ .בְ גִין ּדִתְ חֹות יָ ם ּדָא ,אִית מְ צּולֹות יָ"םְּ ,כלַ ל ְּדכַר וְ נּוקְּבָא ,ו
לָא עינַיְיהּו לְׁשַ ּלְ טָאָ ה ,וְאִיהִי 
לְעינַיְיהּו ּגֹוָ ון ְּת ֵכלָא ,וְ לָא יַ ְכ ֵ
בִיׁשָא  לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ,וְ כַד מִ ְס ַּת ְּכלִין ,זַ ּמִין ֵ
ְאַרְּבַע סטְרִין ּדְעָ לְמָא.
ִ
ִין מְרּקָמָ ן ִּכּדְקָא יָאּות ,מִתְ ָּתחְמָ ן ל
אִתְ ּתְקָ נַת לְ גֹוּ ,בְ ָכל ּגְ וָ ונ ֻ
ם מְת ְּקנָ ן ִּכּדְקָא 
ֻ
ָ"םּ ,בְאַרְּבַע ּכנָ פַיִ
ְ
ָׁש ּדלָ בִיׁש צִיצִית ,אִתְעָ בִיד ּבְ ָכל יֹומָא ּתָמִיםּ .ת
ְּכגַ וְ ונָא ּדָא בַר נ ְ
ת ּדנּונָאּ ,דְׁשִ בְעִין ּדַרְ ּגִין ּדְיַ ּמָאִ ,סטְרָא בִיׁשָא כַד אִ ְס ָּת ַּכל ּבְ הַאי בַר נָׁש לָא 
יָאּות .יָ"םּ ,בְ ַההּוא תְ ֵכלֶ ְ
ם יְיָ אֹלהָיו מַ ּמָׁשּ ,בְתִ ּקּונָא חָדָא ,אִיהִי 
ֱ
יּה ּבְעינָא בִיׁשָאּ .וכ ְֵדין אִיהּו תָ ם יָ"ם ,עִ
ֵ
יְ כִיל לְאַ בְאָׁשָא לֵ
לְעיּלָא ,וְאִיהּו לְתַ ּתָא.
ֵ
ָאִין .אֹוף הכִי  בַר נָׁש ,אִ ְס ַּתּלָק אִיהּו לְ בָתָר ּבִתְ ִפלִיןּ ,גֹו ּדַרְ ּגִין
ָ
לְ בָתָר אִ ְס ָּתלָקַת אִיהִי גֹו ּדַרְ ּגִין עִ ּל
ָאי ּבְׁשַעתָא חָדָאּ ,בְרִ גְעָא חָדָא ,אִיהִי 
ֲ
ֹלהיָך ,עִ ֵּמיּה וַ ּדָאי .וַ ּד
ם יְיָ א ֶ
ֱ
עִ ּלָאִין .וְעַ ל ּדָא תָמִים ִּתהְיֶ ה עִ
נָת לְעיּלָאּ ,וּבַר נָׁש אִ ּתָקָ ן לְתַ ּתָא.
ֵ
אִ ּתָקְ
י כל חַד  ּתָמִים עִ ם יְיָ .וְעַ ל רָזָא דָא,
לְמ ֱהוֵ ָ
אָמַר רִּבִי אִילָאִיָּ ,כל אִ ּלֵ ין ְּד ָהכָאְּ ,כגַ וְ ונָא דָא מְתַ ְּקנָ ןֶ ,
י כל חַד 
לְמ ֱהוֵ ָ
ּמּו .אִי תימְרּון ְּדכַד אִתְמַר לְ בִיׁש אִתְמַרָ ,הכִי הּוא וַ ּדָאיְּ ,ד ֲהוָ ה לֹון ֶ
ֵ
ִדְּבָר הּזֶ ה יִ ַּת
ַ
ּבַ ּמ
ָא כל
לְמ ֱהוֵ י אַּפִין ּבְאַּפִין ַּכ ֲחדָא עִ ֵּמיּה ,וְ הַׁשְ ּת ָ
י ּת ָּמןֶ ,
ַיְיָ ׁשָאר ַ
ֵ
ִיׁשָא ,אתָר ּד
ֲ
ּתָמִים עִ ם יְיָ ּבְאַרְעָא קַ ּד
לְמ ֱהוֵ י עִ ם
 ,אתָר רָ חִיק מִ ַּת ָּמןְּ ,דלָא יִ ְס ָּת ַּכל אַ נְּפִין ּבְאַ נְּפִין ּבַ ֲה ֵּדיּה ֶ
ַד הוֵ י תָמִים ּבְמַדְּבְרָא דָא לְ בַר ֲ
ח ֲ
יְיָ ּכּדְקָא יָאּות .וְׁשָ ם יָמּותּוּ ,כְמָ ה דַ ֲחמִיתּון ּדְעַ ְבּדִין ּבְ ָכל יֹומָא.
ִ
י מְעַרְתי אַ ֲחרָ נִין ּדִילְ כּוְּ ,דלָא תִׁשְ ְּכחּו
ֵ
זַ ּכָאָ ה חּולָקְ כֹון ַחבְרַ ּיָיא קַ ּדִיׁשִיןּ ,דְזָ כִיתּון לְ ָכל הַאיֲ .הנֵ י ּת ְֵר
י מרָ חִיק .וְעַ ל ּדָא ּכְתִיב ּבְמ ֶֹׁשה( ,במדבר יב) עָ נָ ו מְאֹד 
ּגֹו מְתִיבּתָא דְמ ֶֹׁשה ,יַתְ ֵב ֵ
ְ
ָא ּת ָּמןּ ,דְאִיּנּון
ָכל ּד ַ
י כל
י לְמ ֱח ֵמ ָ
ְׁשָאר ֵ
ִמְתִיבּתָא דִילֵ יּה ,מִ ּיֹומָא  ּד ֵ
מִ ָּכל (דף קס"ד ע"א) הָאָדָ םּ .ונְ בִיאָ ה עִ ּלָאָ ה ,קַּבִיל לֹון ל ְ
ְמָא כלּום.
ְ
ָא לָא הוֹו מִ ְס ַּת ְּכלִין ּבְ הַאי עָ ל
ֲ
ִיא ׁשַעתָא ׁשִ בְעָ ה יֹומִין .וְ ה
ֲ
ָא ,עַד הה
ַ
ּד
ַד ּתנְ ּדְעּון מְדִידּו
אָמַר לֹון רִּבִי אִילָאִי ,זַ ּכָאִין קַ ּדִיׁשִין ,אִימָא לְ כּו מִ ּלִין ּדִׁשְמַעְ ּתּוןּ .ומִ ּלָ ה קַדְמָאָ ה כ ִ
לְאל רְ בִיעָאָ ה אִיהּוִּ ,דנְ הֹורִין עִ ּלָאִין.
ּדְמִׁשְ חָתָאּ ,בִׁשְמָא  גְ לִיפָא מְ פֹרָׁשִּ ,תנְ ּדְעּון (וְ ַאף ַעל ּגַ ב) ִּד ְב ַצ ֵ
ָמי 
ַ אֹלהִים ּבְ ָחכְמָ ה ּובִתְ בּונָ ה ּובְדַעַת .מָאן ְּדלָא אִ ְס ָּת ַּכל ח ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,שמות לא) ֲוָאמַ ּלֵ א אֹותֹו רּוח ֱ
וְאִתְּפְתַ ח.
לְעיּלָא ,מַ ה לְתַ ּתָא וְ כּו' .זַ ּמִין אִיהּו לְאִתְּפַ ְּתחָא 
מָאן ְּדלָא אִ ְס ָּת ַּכלּ ,בְאִיּנּון ְּתלַת מִ ּלִין טְמִירִין ,מַ ה ֵ
י מָאריּה ,יִזְקֹוף 
ֵ
ַד ּכפִיף קַ ֵּמ
ּבְאֹורַיְיתָאּ ,ולְ פַקְ חָא עַיְינִין ּבָ ּה .אִילָ נָא דְתַמְ נֵ י ס ְֵריׁ ,שִדְרָתֹו ּדְּבַר נָׁשּ ,כ ָ
ִיד חוְיָא ,וְ לֵ ית לֵ יּה ּתְקּומָ ה לְ ַההּוא זִמְ נָא.
ּיָיא .אִי לָא כפִיף ּבְמֹודִים ,אִתְעָ ב ִ
ָ
ּיַית מתַ
ֵ
וְיִתְקְ ּיָים לִתְ ִח
גֹו ּבי  ְכנִׁשְ ּתָא ,אִתְ ּדַּבָק 
ְעָאל ּבין ּת ְֵרין ּכְרּובִים לְ גֹו .מָאן ּדְעָאל ׁשִיעּור  ּת ְֵרין ּפִתְ חִין ,לְ ֵ
ֵ
מָאן ּד
רְעּותיּה ּדְׁשָאִיל .קָרְּבְ נָא 
ִיק מ ֵ
לֹותיּה ,וְאִ ְס ָּת ַּכל ּבָ ּה ,רָ ח ֵ
ּורְעּותיּה אִתְעָ בִיד .מָאן ּדִמְעַיֵ ין ּבִ ְצ ֵ
ֵ
ּבְמָאריּה,
ֵ

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






		
 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ב"ע ד"סק ףד

אלק

י ספְרָא ,אֹו לְמִילָ הּ ,דָא קָרְּבְ נָא ׁשְ לִים לְאִתְקַ ְבלָא .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה
ָׁש ּבְריּה לְ ֵב ַ
ַד קָרב ּבַר נ ֵ
ּדְרַ בְיָאּ ,כ ֵ
רְ חִימִין ,זִילּו( .חסר).
וַת עּקָרָא 
ַת .א ָבל ַחס וְׁשָ לֹוםּ ,דְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְרָ ֵחל ֲה ֲ
ֶאלְעָזָר ּבְרִיׁ ,שַּפִיר קָאַמָרְתְּ ,כפּום מַ ה דְאֹולִיפ ֲ
ְתיּה ,לָא קָ בִיר לָ ּה ּבִמְעַרְ ּתָא,
ָא יָדַע יַעקֹבְּ ,דלֵ אָ ה אִ נְ ּת ֵ
ֲ
נָא ,יַעקֹב ַחּכִים ָהוָ ה .וְאִ לְמָ לֵ א ל
ֲ
ּבְ ַההּוא זִימְ
אַרְעָא .א ָבל לְ לֵ אָ ה אָעִיל לָ ּה ּגֹו אַרְעָא,
ֲ
ַר מ
ִיהא קָ בִיר לָ ּה לְ ב ֵ
לְאִתְ חַּבְרָא ּבַ ֲה ֵּדיּהּ ,בְ חִּבּורָא חָדָא ,ו ֵ
 .מִית יַעקֹב ,אִתְקְ בַר ּבְ גַ ּוָ והּ ,בְ חִּבּורָא חָדָא.
ֲ
ּולְרָ ֵחל ׁשַ ּוֵ י לְ בַר
ה ּבְקַדְמִיתָא ,אִתְקַּבְרַת ּת ָּמן .וְתַ ָּמן יָדַע אָדָ ם,
ַ
ם .מתָ ה ַחּוָ
ן ,אֹוף הכִי אָדָ ֵ
ָ
ל ׁשְאַר א ָב ָה
ֲ
ּכְמָ ה ּדְעָ בְדּו ָכ
ה אִתְקַּבְרַת ּת ָּמן,
ַ
ָדָא .מתָ ה ׂשָרָ
ֵ
ַאי ּדּוכּתָא אִתְ ֲחזֵ י לֵ יּה .מִית אָדָ ם ,אִתְקְ בַר ּבְ גַ ּוָ וה ְבחִּבּורָא  ח
ְ
ְּדה
הׁ ,שִיעּורָא דִתְרין אַ ּמִין,
ֵ
ָאת לָק ְבלָ ּה ,וְקָמַת וְקִּבְ לָ ה לָ ּהׁ .שִיעּורָא דְ ַחּוָ ה לְ ג ֵַּבי ׂשָרָ
ֳ
וְ ַחּוָ ה חָמָאת ,וְ ַחּד
ה ,אִתְקַּבְרַת ּת ָּמן ,וְ ׂשָרָ ה
ַ
ָדָא .מתָ ה רִ בְקָ
ֵ
 .מת אַ בְרָ ָהם ,אִתְקְ בַר לְ ג ֵַּבי ׂשָרָ הּ ,בְ חִּבּורָא  ח
וְ לָא יַ ּתִיר ֵ
ה ,אִתְקַּבְרַת ּת ָּמן,
ַ
ָדָא .מתָ ה לֵ אָ
ֵ
ּה .מת יִ ְצחָק ,אִתְקְ בַר ּבַ ֲהדָ ּה ּבְ חִּבּורָא ח
חָמָאת ,וְקָמַת וְקִּבְ לָ ה לָ ֵ
ת יַעקֹב ,אִתְ ֲחּבָר ּבַ ֲהדָ ּה ּבְ חִּבּורָא חָדָא .וְ ֻכּלְ הּו דְ כַר וְ נּוקְּבָא 
ּה .מ ֲ
וְרִ בְקָ ה חָמָאת ,וְקָמַת ,וְקִּבְ לָ ה לָ ֵ
ַכ ֲחדָאּ ,בְ חִּבּורָא חָדָא.
ם ּבְריׁשָאַ ,חּוָ ה סָמִיְך לֵ יּה.
ֵ
י ּדכּורִין .אָדָ
ּדּורָא ּדלְ הֹון ֵהיְך ׁשָ ְכנֵ י .נָׁשִין לְ ג ֵַּבי  נָׁשִיןּ ,ודְ כּורִין לְ ג ֵַּב ְ
ִ
ִס
י חּוָ ה .אַ בְרָ ָהם סָמִיְך לְ ׂשָרָ ה .יִ ְצחָק  סָמִיְך לְאַ בְרָ ָהם .רִ בְקָ ה סָמִיְך לְיִ ְצחָק .לֵ אָ ה סָמִיְך
ׂשָרָ ה לְ ג ֵַּב ַ
ְדָא סיפָא.
ָא ריׁשָא ,ו ֵ
ְרָא דָא ,יַעקֹב ּבְ ִסטְרָא דָאּ ,ד ֵ
ֲ
ה .יַעקֹב סָמִיְך לְ לֵ אָ ה .אִׁשְ ְּת ַכח אָדָ ם ּבְ ִסט
ֲ
לְרִ בְקָ
ּבְ ִספְרָא ּדִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא אִיהּו ַכּדְקָא יָאּות וְ ָהכִי הּוא ,אָדָ ם וְ ַחּוָ ה בְקַדְמִיתָא .וְ ׂשָרָ ה וְאַ בְרָ ָהם סָמִיְך
ָדָא .יַעקֹב וְ לֵ אָ ה ב ְֶאמְ צָעִיתָא .וְאִיּנּון נָׁשִין
ֲ
ח מיׁשָר ּבְׁשּורָ ה ח
לֹון .יִ ְצחָק וְרִ בְקָ ה לְזִ וְיָא אַ ֲחרָאּ ,בְאֹרַ ֵ
ם ,יַעקֹב וְ לֵ אָ ה ,רִ בְקָ ה וְיִ ְצחָק .אָדָ ם
ֲ
לְ ג ֵַּבי  נָׁשִיןּ .ודְ כּורִין לְ ג ֵַּבי דְ כּורִין .וְאָדָ ם וְ ַחּוָ הׂ ,שָרָ ה וְאַ בְרָ ָה
י אבּוהָ לָאו אֹרַ ח עָ לְמָא .וְעִ ם ָּכל
ֹב ּבְאמְ צָעִיתָא .יִ ְצחָק לְ ג ֵַּב ֲ
ְיַעק ֶ
ּבְ ִסטְרָא דָא ,וְיִ ְצחָק ּבְ ִסטְרָא ּדָא ,ו ֲ
ְרִיְך ּבְאמְ צָעִיתָא.
ֶ
ָא יַעקֹב אִ ְצט
ּד ֲ
ּ ,בְריּה
י מָׁשִיח ֵ
ַ
י ב ֲה ֵד
ה ת ֱח ֵד ַ
ְּוב ָכל אִיּנּון זּוגִיןּ ,כְמָ ה דְאִתְקְ בָרּוָ ,הכִי יְקּומּון ,וְ ָהכִי יִׁשְ ַּת ְּכחּון .לֵ אָ ֶ
ְיֹוסףְּ ,דנָ פִיק מִ ּנָ ּה לְ בַר מִיְרּוׁשָ לִַ ם .וְ כֹּלָא 
ּ ,בְריּה ּד ֵ
י מָׁשִיח ֵ
ַ
י ב ֲה ֵד
ּדְדָ וִדְּ ,דנָ פִיק מִ ּנָ ּה לְ גֹו .רָ ֵחל ֶּת ֱח ֵד ַ
לְדּוכּתַיְיהּו.
ְ
הּוּ .בין ֻּכּלְ הּו מִ גְ ָּדלִין אִית  חַד 
ֵ
ָא כּלְ
ְא ֶבן ָטב ֻ
אִ ּלֵ ין ָהכָא  וְאִ ּלֵ ין ָהכָאּ .דְאִיּנּון (ס"א ִמגְ ָּדלִ ין) מַרְ ּגְ לָאן ּד ֶ
ְא ֶבן ָטבָא  ב ְֶאמְ צָעִיתָא .וְדָא  ָסלִיק  לְרּום רְקִיעָא ,וְ לָא אִתְ ֲחזֵ י  הַׁשְ ּתָא ,עַד  ַההּוא זִמְ נָא 
מִ גְ ָּדל ּד ֶ
ֹז ׁשם יְיָ ּבֹו
לְעיּלָא  הַאי קְרָא( ,משלי יח) מִ גְ ָּדל ע ֵ
ה רָׁשִים ּביּה ֵ
ֵ
ב מְתִיבּתָא  חָמָא לֵ יּה ,וַ ֲהוָ
ְ
דְיִתְ ּגְ לֵ י .רַ
ְרָאל( .דף קס"ד ע"ב) ּבֹו יָרּוץ
ָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
יָרּוץ ַצּדִיק וְ נִ ְׂשּגָ בּ .ופָרִיׁש רַ ב מְתִיבְתָא קְרָא דָא ,מִ גְ ָּדל עֹזּ :ד ְ
יּה רְעּותיּה ְּד ַצּדִיק ּתָדִיר .וְעַ ל ּדָא ,וְ נִ ְׂשּגַ ב ַההּוא מִ גְ ָּדלְּ ,דלָא יִ נְּפֹול לְעָ לְמִיןּ ,כְמָ ה דְ ֲהוָ ה.
ֵ
ִיקּ :ב
ַצּד ֵ
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ב"ע ד"סק ףד
בלק


 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ָא ת ָיבה,
וְרִּבִי ּכְרּוסְּפְדָאי חָמִיד לִּבָאּ ,פָרִיׁש הַאי קְרָא עַד לָא אִ ְס ַּתּלָקּ ,ופָרִיׁש ׁשַּפִיר .מִ גְ ָּדל עֹזּ :ד ֵ
יכל ּפְ נִימָאָ הּ ,דְמִ ּנֵ יּה
יכלִּ ,דּיּוקְ נָא דְ ֵה ָ
וְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה דְאִיהּו עֹז ,לְׁשַ ּוָאָ ה ֵביּהּ ,ולְאַּפָקָא לֵ יּה מִ ּגֹו ֵה ָ
ל ׁשם יְיָ אִיהּוּ ,ודְ ּיּוקְ נָא דִילֵ יּה וְאִ ְצטְרִיְך ּבְׁשִית ּדַרְ ּגִין.
נָ פְקָא תֹורָ ה ,וְ ַההּוא מִ גְ ָּד ֵ
ַאי ּובהַאיּ .כַד ּדָרַׁש ּבְמִ גְ ַּדל,
ְ
ה .אּלָא קְרָא דָרִיׁש ּבְ ה
ֶ
ּבֹו יָרּוץ ַצּדִיקּ ,בְמַאןּ .בְמִ גְ ַּדל ,אֹו ּבְ ֵס ֶפר ּתֹורָ
נָא ּד ַצּדִיק עִ ּלָאָ הּ .כַד  ּדָרִיׁש לְ ֵס ֶפר 
י חזַ ן ַה ְּכנֶ ֶסת ,זַ ּכָאָ ה דִקְׁשֹוטּ ,ודְ ּיּוקְ ְ
ִיהוֵ ֲ
אִ ְצטְרִיְך ַצּדִיק ּדָא דְ ל ֱ
י צּדִיק 
י .מָאן אִקְר ַ
ֵ
ִיק אִקְר
ֵ
ְמִקְרי אֹורַיְיתָא ,אִ ְצטְרִיְך ַצּדִיק .וְ ַצּד
ּתֹורָ ה ,מָאן ְּד ָסלִיק לְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה ל ֵ
ל יֹומֹוי ,אּלָא 
ֶ
ִיק ּכ
לָא סל ָ
ָ
לִיק מאִיּנּון ׁשִ בְעָ ה .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וַ ּדָאיּ ,דְאִיהּו
ֵ
מְ ֻּכּלְ הּוׁ .שְתִיתָאָ הְּ ,ד ָס
י צּדִיק ּדָא .וְ נִ ְׂשּגַ ב מִ ּמַאן .מִ ְּדחִילּו
ׁשְתִיתָאָ ה לְאִיּנּון ְּד ַסּלְקִיןּ .בֹו יָרּוץ ַצּדִיקּ ,בְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה יָרּוץ ִּדב ְֵר ַ
ּדְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תְּ ,דהָא אֹורִיְך יֹומִין .וְ נִ ְׂשּגַ ב ְּדלָא יִתְ נְזָק לְעָ לְמִין.
י ההּוא 
ַד אָת ַ
ְקָא בין אִיּנּון מִ גְ ָּדלִין ,קַ ּיְימָא נְ הִירּו חַדּ ,בְדִ ּיּוקְ נָא דְ ֵס ֶפר ּתֹורָ הּ ,כ ֵ
ּבְ ַההּוא מִ גְ ָּדל ְּד ַסּל ֵ
ַדְּפי דִ כְרּובִים ָהוָ ה( .ס"א ַּומה
ָעִיתָא דַעזָרָ הּ ,גֹו ּג ֵ
ֲ
ּגֹו אמְ צ
אַתְריּה ,וְקָאִים ֶ
ל מ ֵ
לָא ההּוא מִ גְ ָּד ֵ
צִיּפָרָא ,נַ ְט ַ
יׁשי כְרּובִים.
ין ר ֵ
ֹוי ב ֵ
ּומיּה לְרּום ׁשְמַ ּיָא מָאִיְך וְעָאל ְּתחֹות אִיּנּון ּכְרּובִים ,וְׁשּור ֵ
ְד ֲהוָ ה) .ר ֵ
הּ ,ביּה זַ ּמִין
ֵ
ָא דְאמְ צָעִיתָא ,קַ ּיְימָא נְ הִירָא דָאִּ ,דּיּוקְ נָא דְ ֵס ֶפר ּתֹורָ
לַת מאָ ה פִתְ חִין ַּת ָּמןּ ,בְ פִתְ ח ֶ
ְּת ֵ
ִיהוֵ י מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ,וְ לָא אַ ֲחרָא.
י בפָרָׁשַת הַקְ ֵהל .וְדָא ל ֱ
ְמִקְר ְ
ְרָאל ל ֵ
ֶמלֶ ְך יִ ׂש ֵ
ה אִיהּו דְמִּפּומיּה יִׁשְמְעּו ,קָ ל נְעִימּו
ֵ
ּו ,אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,זַ ּכָאָ
ֲ
הּוא ס ֶפר ּתֹורָ ה דְ ַההּוא נְ הִיר
ֵ
ְּוב ַה
י ּומֹועדַ ּיָיא  וְזִמְ נַ ּיָיאּ ,כַד 
ֲ
ל ריׁש יַרְ ֵחי ,וְׁשַּבַ ֵּת
לֹוי מאִיּנּון מִ ּלִין סְתִימִין ְּדפָרִיׁש ּבְאֹורַיְיתָאּ .בְ ָכ ֵ
ֵ
דְמִ
גֹו מְתִיבּתָא דִרְקִיעָאֻּ ,כּלְ הּו מִתְ ַּכּנְ ֵפי לְ ג ֵַּבי מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא,
ְ
ְקָא לְעיּלָא לְ
ֵ
י מְתִיב ֵּתי לְ ַסּל
ְ
ּבָעָאן ָּכל ּבְ נֵ
ְך מאִיּנּון מִ ּלִין
הּו ע ֶׂשר מִ ּלִיןּ ,גְ נִיזִין לָ ֵ
ְתִיאּובּתָאַ ,סּלְקִיןֻּ .כּלְ ֶ
ְ
וְאִיהּו פָרִיׁש מִ ּלִיןּ ,ומִ ּגֹו מְתִיקּו ּדְמִ לֹוי ב
ְיֹומָא דִׁשְאלְ ּתִין ּדִילָ ְך.
ֶ
ּדְאִיהּו פָרִיׁש ,ל
ָעּו דַעזָרָ הּ ,ופִתְ חָא דָא ּפָתַ חּ ,פָתְ חִין אִיּנּון ּכְרּובִין ּפּומַיְיהּוּ ,ופַרְ ֵׂשי 
ֲ
ל ּבְאמְ צ
ּיְימָא ההּוא מִ גְ ָּד ֶ
ַ
ּכַד קַ
ה ּפָתִיח ,וְאִיּנּון ּכְרּובִים ּפַתְ ֵחי 
ַ
הּוא ס ֶפר ּתֹורָ
ֵ
גַדְּפַיְיהּו ,וְ נָ הִיר נְ הִירּו עִ ּלָאָ ה עַ ל ַההּוא  פִתְ חָא .וְ ַה
ָ ּלִיר ֶאיָך וְ גֹו'ָ .סגִירּו פִתְ חִין ,וְ ֵס ֶפר ּתֹורָ ה אִתְ ּגְ לִיל.
ר צ ַפנְ ּת ֵ
ָך א ֶׁש ָ
טּוב ֲ
ְאַמְרי (תהלים לא) מָ ה רַ ב ְ
ו ֵ
י דְאּׁשָא 
הֹוב ֶ
הּוא ס ֶפר ּתֹורָ הּ ,כּולֵ יּה נְ הֹורָא דְ נָ הִיר ,אַתְ וָ ון דִילֵ יּהׁ ,שַ לְ ֵ
ֵ
מָאן חָמָא ,נְ הִירּו דְ נַ ֲהרָא דְ ַה
הּוּ ,בַר מָׁשִיח.
ַ
לְמיקָ ם ּבְ
ֵמאַרְּבַע ּגַ וְ ונֵ יּ ,דְאִיּנּון ּדְעָ לְמָא עִ ּלָאָ הֻּ ,כּלְ הּו ַבלְ ֵטי ּומְ נַ ְצ ֵצי ,לֵ ית מָאן ּדְיָ כִיל ֵ
יּה ּבין ׁשְאַר מִ גְ ָּדלִין.
ּיְימָא ּבְאַתְר ֵ
ֵ
ָסגִיר ּפִתְ חָא דָאּ ,כְרּובִים מִׁשְ ַּת ְכ ֵכי .וְ ַההּוא מִ גְ ָּדל ּפָרַ ח ,וְקַ
ָעִיתָא ,אִית עטָרָ ה דְ פָז עִ ּלָאָ ה וְיַ ּקִירָא גְ נִיזָאְּ ,דלָא אִתְ ֲחזֵ י הַׁשְ ּתָאּ ,גְ לִיפָא 
ֲ
ָא דְאמְ צ
ֶ
ּבְ ַההּוא ּפִתְ ח
ַד סלִיק ּבְ ַההּוא מִ גְ ָּדל,
ל ריׁשָא ּדְמַ לְ ּכָא מְׁשִיחָאּ ,כ ָ
ּוזְמִינָא לְמ ֱהוֵ י עַ ֵ
ֶ
ָקָא ב ָכל זִינֵ י אַ ְבנֵ י יְקָר,
ּומְ ֻחּק ְ
ּותְרין נְׁשָרִיןּ ,דָא מִ ִּסטְרָא דָא ,וְדָא מִ ִּסטְרָא דָא ,נָ ְטלֵ י לֵ יּה ּבִידַיְיהּו.
ֵ
ְמִקְרי ,יִתְּפְתַ ח
תָא דְיִׁשְרי  ל ֵ
ֵ
ָאּ ,בְׁשַע
ֲ
י עטָרָא  ּד
ּכַד  ָסלִיק מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ,מִתְ ּתָקְ נִין נְׁשָרִין ,וְ נַ ְטלֵ ֲ
ח את 
י טֹופנָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית ח) וַיְׁשַ ּלַ ֶ
ָ
ַ ּבִימ
ִּפּוק ההִיא יֹונָ הּ ,דְׁשָדַר  נֹח ֵ
ַ
ּפִתְ חָא אַ ֲחרָאּ ,ומִ ַּת ָּמן ּת
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ב"ע ד"סק ףד

גלק

ּלָא מ ָהכָא נַ פְקַת,
ִיא ,א ֵ
ּה קַדְמָאי ,וְ לָא יָדְעּו מַ ה ה ֶ
ֵ
ַהּיֹונָ הַ ,הּיֹונָ הַ :ההִיא דְאִׁשְ ּתְמֹודְעָא ,וְ לָא מַ ּלִילּו ָב
וְעַ בְדַת ׁשְ לִיחּותָא.
ה ׁשּוב אלָיו עֹוד ,לָא יָדַע ּבַר  נָׁש  לְאָ ן אַזְ לַת ,וְ הִיא תָ בַת  לְאַתְרָ ּה,
ֵ
ְׁשַעתָא  ִּד ְכּתִיב וְ לָא יָ ְס ָפ
ּוב ֲ
יׁשיּה ּדְמַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ,מָ ֵטי וְ לָא 
ל ר ֵ
ּטֹול עטָרָ ה ְבפּומָ הָאּ ,ותְׁשָ וֵ י עַ ֵ
ֲ
וְאִתְ ּגְ נִיזַת ּבְ פִתְ חָא דָא וְאִיהִי תִ
ֹאׁשֹו ע ֶט ֶרת ּפָז.
ֲ
מָ ֵטיּ ,וכ ְֵדין ּכְתִיב( ,תהלים כא) ּתָׁשִית לְר
ָא ב ֵס ֶפר ּתֹורָ ה .יְקּומּון ּת ְֵרין נְׁשָרִיןּ ,דָא מִ ּכָאן וְדָא מִ ּכָאן ,וְיֹונָ ה מָאִיְך,
ְיִקְרי מַ לְ ּכָא מְׁשִיח ְ
וְ ֵכיוָ ן ּד ֵ
לְעיּלָא עַ ל
ּותְרין נְׁשָרִין ּפָרְ חִין ֵ
יׁשיּה ,עַד  ּדַרְ ּגָא  בַתְרָאָ הֵ .
ל ר ֵ
וַעטָרָ ה עַ ֵ
ּומַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא  נָ חִיתֲ ,
יׁשיּה ,וְיֹונָ ה תָ בָאת
ֵר ֵ
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