




		
א"ע ה"סק ףד
דלק

 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

וַעטָרָ ה ְבפּומָ ּה ,וִיקַּבְ לּון לָ ּה אִ ּלֵ ין ּת ְֵרין נְׁשָרִין.
(דף קס"ה ע"א) ֲ
ְזַיִת רַענָ ן ּבְ ֵבית וְ גֹו'.
ֲ
יּה קדְׁשָא בְרִיְך הּואִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים נב) ֲוַאנִי כ
ן אִקְרי קַ ֵּמ ֻ
ֵ
ָא ,זַיִת רַענָ
ֲ
ָּדוִד מַ לְ ּכ
ָא אִיהּו דְרָמִיז יֹונָ ה דָא בְיֹומֹוי דְ נ ַֹחִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית ח)
ֲעלֵ ה זַיִתּ ,דָא מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ב ְֵריּה ּדְדָ וִד .וְ ּד
ִיהּ .דְקַ ּיְימָא עַ ל
הּוא עלֵ ה זַיִת ,טָרָף וְ ָחטַף לִיקָרָא דִילֵ יּהּ .בְמָ הּ .בְ פ ָ
ֲ
ִיהַ .ה
ה עלֵ ה זַיִת טָרָף ּבְ פ ָ
וְ ִהּנֵ ֲ
ַיד חילָא 
ְעב ֵ
ָא יְקָר מהַאי יֹונָ ה וְ הַאי דִ ְכּתִיב טָרָף ,וְ לָא טָרְ ָפה(ֶ ,אּלָ א) ּכִדְ כּורָא דָאּ ,ד ֲ
ֵ
יׁשיּהּ ,ומְקַּבְ ל
ֵר ֵ
ְאִקְרי יֹונָ הּ ,כְתִיב ְּכנּוקְּבָאּ ,וכְתִיב ּכִדְ כּורָאּ ,בְזִמְ נָא 
חּ .בִמְתִיבּתָא דִרְקִיעַ  ,יֹונָ ה דְ כַר הּוא ,מִ ּגֹו ּד ֵ
ְ
וְ נָ ַצ
ּדִמְקַּבְ לָא יְקָר (חסר) ּדָא.
ּו דְעינָא ּדְׁשִמְׁשָאִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים פט) ִּכסְאֹו ַּכ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ּדִי.
ִיר ּכנְ הִיר ֵ
ְאַתְריּה ,נָ ה ִ
ַד ּתב ל ֵ
מִ גְ ּדָ"ל ּדָא כ ָ
ִיןּ .בְריׁש מִ גְ ָּדל ּדָא ,אִית עֹופִין ְּדנּור ְ(ּדר ָֹורא)
ִיהוֵ י לֵ יּה ּבְ נִ ּסִין וְאָתִין רַ בְרְ ב ֵ
ְאַף ּד ֻכרְ סְיָיא אַ ֲחרָא  ל ֱ
ו ְ
ּגּונָא ּכ ַההּוא נְעִימּו.
ְ
ִיק צפְרָאִ ,צ ְפצּופָא דִ נְעִימּוְּ ,דלֵ ית נְעִימּו וְ נִ
ַד סל ַ
ּדְקָא מְ ַצ ְפ ְצפָאןּ ,כ ָ
לְקי ,לָא 
לְקי וְ נַ ְח ֵּתי ,נַ ְח ֵּתי וְ ַס ֵ
ִין ּבַאוִירָאַ ,ס ֵ
לְעיּלָא מְ ֻּכּלְ הּו ,זִינִין אַ ֲחרָ נִין ,וְׁשַ ְפנִינִין אַ ֲחרָ נִיןּ ,דְקָא ּפָרְ ח ֲ
ֵ
ִין ּבינַיְיהּו.
מִׁשְ ַּת ְככִין לְעָ לְמִין .אַתְ וָ ון רַ בְרְ ָבן ,וְאַתְ וָ ון זְעִירָ ןּ ,פָרְ ח ֵ
ְתִיב ּבַאוֵ ירָא לְ פּום
ֲ
ָמי  בַר  נָׁש ּבְאַתְ וָ ון רַ בְרְ ָבןּ .כ
ִיׁשָאּ ,בְׁשַעתָא דְאַתְ וָ ון ּפָרְ חִין ,ח ֵ
ֲ
אִי חסִידָא קַ ּד
ֲ
ָאָרץ (וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ גֹו'ֵ ,מ ָהכָ א ֲא ַה ְד ֵרי
ת הּׁשָמַיִ ם ֵוְאת ה ֶ
ִים א ַ
אׁשִית ּבָרָא אֹלה ֵ
ֱ
 ּבְר
ׁשַעתָא( ,בראשית א) ֵ
ֲ
ר אֹלהִים יְ הִי אֹור 
ֹאמ ֱ
ְׁשי אַתְ וָ ון זְעִירָ ן ּבְ הּוּ ,ופַרְ חִין ,וְאִתְ ַחּזֵ י מִ ּנַיְיהּו כְתִיב ,וַ ּי ֶ
ַא ְתוָ ון ַר ְב ְר ָבן ּכְ ִמּלְ ַק ְד ִמין) ּבַ ט ֵ
ְׁשי בְאַתְ וָ ון רַ בְרְ ָבןּ ,ומִתְ ֲחזֵ י מִ ּנַיְיהּו
ִים את הָאֹור וְ גֹו' .לְ בָתָר מְ ַהּדְֵרי אַתְ וָ ון זְעִירָ ןַּ ,ובט ֵ
ּיַרְא אֹלה ֶ
ֱ
וְ גֹו' ,וַ
ר אֹלהִים יְ הִי רָקִיעַ  וְ גֹו' .וְ ֵכן ָּכל עֹובָדָא  ִּדב ְֵראׁשִיתּ ,פְ לִיאָ ן רַ בְרְ ָבן ,וְ ֵחּדּו לְעַיְינִין
ֹאמ ֱ
ִּד ְכּתִיב ,וַ ּי ֶ
עֹובָדָאן ּדְאַתְ וָ ון אִ ּלֵ ין ,זַ ּכָאָ ה עַ ּמָא דְ ָכל ּדָא מְ ַחּכָאן.
וְאִי תימָא ,מָאן נָ טִיר 
ֵ
יּה אבַתְרֹוי ,וְאִיהִי  לְקָמָא.
ֲ
אִי  ֲחסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,מָאן ְּדנָ טִיר ּבְרִיתׁ ,שַ ּוֵ י  לֵ
ִי .עָאל ּבין
ֵ
לַאחֹורָא .הָא נְ טִירּו רַ ב וְעִ ּלָאָ ה מִ ּכֹּלָאְּ ,דנָ טִיר לֵ יּהּ .ומַאן אִיהּוַ .צּדִיק עִ ּלָאָ ה בִרְ חִימּו ַסּג
ֲ
ְרָאל ,אִתְ ֲחזּון
ַצּדִיק וְ ֶצ ֶדק .וְאִׁשְ ְּת ַכח נָ טִיר מִ ָּכל ִסטְרִין .זַ ּכָאָ ה מָאן ְּדנָ טִיר ּבְרִית  ּדָא .וְעַ ל ּדָא יִ ׂש ֵ
ָּכל ְּדכּורִיןְּ ,דנַ טְרִין אָת קַ ּיָימָא דָא ,קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא .מָאן אִיהּו דְיָ כִיל לְ נַזְקָא לִ בְרָאּ ,דְאִיהּו
ָעּו אבּוהָ מִ ּכָאן ,וְאִ ֵּמיּה מִ ּכָאן ,וְאִיהּו ֵבינַיְיהּו .וְדָא ּכַד אִיהּו אַ ֲח ֵרי יְיָ.
ּבְאמְ צ ֲ
ֶ
נָא בנִ ּגּונָאּ ,ומִקַ ל נְ הִימּו דְמַיִין ְּדנַ בְעִין ,לָא יְדִיעַ 
ְ
רָא בגִ לְ ּגּולָא מְ נַ ּגְ
ְ
ַד ס ֲח
י ההּוא רָקִיעַ  ּכ ַ
ּתָא  חָזֵ ַ
ְאַרְּבַע סטְרִין ,מַ לְיָין מִ ּנְ בִיעּו דְמַיִין ְּדנַ בְעִין .מָאן ּדְאִיהּו לְ גֹו,
ִ
ַההּוא נִ ּגּונָאָּ .כל אִיּנּון אַ ּגָ נִין ּדִי  ב
ִיא חדְ וָ ה בְעָ לְמָא ,לְקַ ּיְימָא (תהלים ק) עִ בְדּו
ית חדְ וָ ה ְכ ַהה ֶ
ּיְימָא ּת ָּמן .חַד ּבְ ֶחדְ וָ הְּ ,דלֵ ֶ
ַ
ּבִתְרין ִסטְרִין קַ
ֵ
ּו את יְיָ 
הּוא ּדחִילּו בְעָ לְמָא ,לְקַ ּיְימָא  (תהלים ב) עִ בְד ֶ
ְ
ית ּדחִילּו ְכ ַה
ֶאת יְיָ ּבְ ׂשִמְ ָחה .וְ חַד ּבְיִרְאָ הְּ ,דלֵ ְ
ּבְיִרְאָ ה.
ה .מהַאי מַעְיָינָא ,לָא יַ ְכלִין
חַד מַעְיָינָא דְמַ ּיָיאִּ ,דנְ בִיעַ מִ ְּסטַר מִזְרָ חּ ,דָא הּוא דְאָמַר יְ ֶח ֵזְקאל נְ בִיאָ ֵ
ִיד ּת ָּמן לִ ְסטַר מִזְרָ ח ,לֵ ית עּומְקָא וְרּומָא דִילֵ יּה,
לְמָאּ .בַאתַר ּדְאִתְיְיל ַ
ֲ
ָא כל ּבְ נֵ י עָ
לְ ַסּיְימָא ׁשְ ָבח ָ
ֶאּלָא זְרָתָא וְ לָא יַ ּתִיר.
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ב"ע ה"סק ףד

הלק

ּכַד נַ בְעִין מַ ּיָא וְ ַסּלְקִיןַ ,סּלְקִין ָּכל זִינֵ י מַרְ ּגְ לָאן ּדְעָ לְמָא ,וְ לָא נַ ְפלִין לְ בַר ,הַׁשְ ּתָא אִתְ ֲחזּון ּבְ גָ וֶ ון חַד,
ָא סּלְקִין ,אַ ֲחרַ ּנִיןְּ ,כגָ וַ ון אַ ֲחרָאּ ,בְ ָכל זִינֵ י גַ וְ ונִין ּדְעָ לְמָא .נַ ְפלֵ י אִיּנּון
פּום ׁשַעתָא נַ ְפלִין אִ ּלֵ ין ,וְ ה ַ
ֲ
לְ
מַרְ ּגְ לָאן ,וְ לָא נַ ְפלֵ י לְ בַר.
ְמָא לְמיקָ ם עַ ל אִיּנּון ּגַ וְ ונִיןֻּ ,כּלְ הּו
ֵ
ְׁשּושן ָס ֲחרָ ן .וְ לָא יַ ְכלִין ָּכל ּבְ נֵ י עָ ל
ַס ֲחרָ נִין ְּד ַההּוא נְ בִיעּוֵ ,חיזּור ו ָ
ָא יְדִיעַ חׁשִיבּו דְעֹובָדָא .טַרְּפִין ִּדלְ הֹון מְ נַ ְצ ָצן
ֲ
לָא בהּו .ל
ׁשַ לְ הֹובִין מְ לָ ֲהטָאן ,וְ לָא יַ ְכלִין לְאִ ְס ַּת ְּכ ְ
ּבְ ַכ ָּמה גַ וְ ונִין.
נּו דְמָארי עָ לְמָאַ ,חפְיָין עַ ל ְּתלַת מְאָ ה וְׁשִ בְעִין וַ ֲחמִ ָּׁשה כְרּובִין ּדִתְ חֹותַיְיהּוּ ,בָתַר 
ֵ
ד צּיּור ,אּומָ
עֹוב ִ
ֵ
ַעזָרָ ה לְ גֹו.
ְׂש ָבכִין אַ ֲחרָ נִין לְ גֹו .וְאִיּנּון ְׂש ָבכִין ְסחֹור ּד ֲ
חֹות ּגּופנִין אִיּנּון ּכְרּובִיןֻּ ,כּלְ הּו גַדְּפִין ּפְרִיׁשָ ן,
ְ
ּגּופנִין ּפְרִיׂשָאןְּ ,ת
ּולְעיּלָא מִ ּנְ הֹון ,אִיּנּון (דף קס"ה ע"ב) ְ
ֵ
ּגּופנִין ,מְ נַ ֲהרִין אַ נְּפֹוי 
ב מְתִיבּתָאְּ ,ד ָכל מָאן ּדְאִ ְס ַּת ַּכל ּבְאִיּנּון ְ
ְ
מְׁשּלָ ָבן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ יןָ .הכָא אָמַר רַ
ֻ
ִכנְ הִירּו דְׁשִמְׁשָא.
הּו מְרּקְמָ ןּ ,בְ חּוטִין ִּדנְ הִרִין ּבִ גְ וָ ונִין ַסּגִיאִין ,מְ לַ ֲה ָטן
ֻ
ַעזָרָ הֻּ ,כּלְ
חֹור סחֹור ּד ֲ
ְ
אִיּנּון ְׂש ָבכִין ּדְאִ ְּתחָמָ ן ְס
ְאּׁשָאׁ .שַ לְ הֹובִין ַסּלְקִיןּ ,וגְ וָ ונִין מְ נַ ְּצ ָצןּ ,ולְזִמְ נִין ׁשַ לְ הֹובִין מִׁשְ ַּת ְכ ֵכיּ ,ונְ הֹורִין
ּבְאַרְּבַע מִינֵ י זְ הֹורִין ּד ֶ
ְׁשי אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ ין.
ּוגְ וָ ונִין ַסּלְקִיןַּ ,ובט ֵ
ַעזָרָ ה ,אִ ּלֵ ין אִיּנּון רַ בְרְ בִין,
ׁשִית אלֶ ף אַ ּגָ נִין ,לְ ג ֵַּבי אִיּנּון ְׂש ָבכִין ,אַרְּבַע  ּגַ וְ ונִין ,לְאַרְּבַע  ִסטְרִין ּד ֲ
ֶ
ָא יַדְעי לְאָ ן
ֵ
לְעי ּבְאַתְרַיְיהּו וְאִ ּלֵ ין מַיִין ל
ּונְ בִיעּו ּדְמַיִין ַחּיִין ּבְ ָכל ִסט ְֵרי .וְאִיּנּון נַ ְפלֵ י בְאִיּנּון אַ ּגָ נִיןַּ ,וב ֵ
אַזְ לִין.
ֹום ּבַעזָרָ ה דָא,
ֲ
ְרָאל ,וְיִתְ ֲחזּון קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאּ .בִ ְסטָר  ּדָר
ַעזָרָ ה ,יְקּומּון ֻּכּלְ הּו יִ ׂש ֵ
ּבְאמְ צָעּו ּד ֲ
ֶ
ּיָא כל עָ לְמָא .מָאן ּדְיֵ יעּול ּבְ הּו,
ָ
ְמי (ס"א וְ ִא ְת ַר ֵּבי) ּדְקָא יִׁשְ ְטפּון מַ
אִתְיְילִיד חַד מַעְיָינָא דְמַ ּיָא ,וְאִתְ ּד ֵ
יְ הֹון עַד ּבִרְ ּכַיִ ם ,יֵ יעּול ּבְ הּו גִיּבָר רַ ב יֵ יעּול ּבְ הּו עַד ּבִרְ ּכַיִ ם ,אִי תִינֹוק ּבַר יֹומָא עַד ּבִרְ ּכַיִ ם .מָאן
ְׁשָתי מִ ּנַיְיהּו יִתְ ַח ָּכם ,וְיִתְּפְקַ ח ּבְ ָחכְמְתָא.
ּד ֵ
לְעי גֹו אַתְרָא (ס"א גֹו ֲא ָתר
לָא ּדְדָרֹום .אִיּנּון מַיִין ּבַ ֵ

ָדָא זְעירָאּ ,בְ כֹותָ
ֵ
מַעְיָינָא ּדָא נָ פִיק מִ ּגֹו מַרְ ּגְ לָא ח
ְיַעלּו לְ נַ ַחל ׁשִ ּטִים ,יִׁשְ ְטפּון ַההּוא זִמָ הּ ,דְאֹולְדִין מַ ּיָא 
ָּדא)ּ ,ומִ ַּת ָּמן יִּפְקּון לְ בַר מִ ּמַקְדְׁשָא ,עַד  ּד ֲ
ַיְיׁשי 
ין ּבַעזָרָ הּ ,בְ גִין אִיּנּון ּדְאִתְ חָזּון ַּת ָּמן ְּדכּורִיןֲ .הוֹו ׁשָתָאן מִ ן מַ ּיָא ,לָא ח ֵ
ֲ
דְׁשִ ּטִים .וְעַ ל ּדָא מַיִין אִ ּלֵ
יּ ,בְמיתַיְ הֹון לְאִתְ ֲחזָאָ ה קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאּ .תּוְּ ,דהָא יִתְּפַקְ חּון לְמִ נְ ּדַע מִ ּלִין סְתִימִין ּדְמַ לְ ּכָא 
ְבנּוקְ ֵב ֵ
ְׁשָא דָא כל הִרְ הּורִין יִׁשְ ַּת ְּכחּוןּ ,בַר הִרְ הּורָא דְ ֶחדְ וָ ה דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא.
ָ
עִ ּלָאָ הּ ,גֹו מַקְ ּד
ַד קָרִיבנָא לְ ַההּוא עַ נְּפָא גֹו
ְ
ב מְתִיבּתָאּ ,כ
ְ
ּגֹו אמְ צָעּו דְ ַההּוא מַעְיָינָא .אָמַר רַ
ֶ
עַ נְּפָא  חַד נָ פִיק,
ה דְקָרִיבנָאָ ,הכִי אִ ְס ַּתּלָק ,יְ סֹודָא  וְׁשָרְׁשָא דְ ַההּוא 
ְ
יּלָא לְעיּלָאָּ ,כל מַ
ֵ
ְּפָא לְע
ֵ
מַעְיָינָא ,אִ ְס ַּתּלָק עַ נ
ְּפָא ח ֵפי עָ לְמִיןָּ .כל ּגַ וְ ונִין ּדְעָ לְמָא  בְאִיּנּון טַרְּפִין דִילֵ יּה.
ָ
ְּפָא לָאו אִיהּו אּלָא ּבְמַ ּיָאַ .ההּוא עַ נ
ֶ
עַ נ
אִיּבָא דִילֵ יּה ,לָא יְדִיעַ מַ הּו .וְ לָא יַ ְכלִין לְמִ נְ ּדַע .וְאָמַרּ ,דְקָא ׁשָאִיל לְמָׁשִיחַ עַ ל ַההּוא אִיּבָא ,וְאָמַר,
ּתֹו ּבְיָדֹו מרֹוב יָמִים .מָאן ּדְזָ ֵכי לְמִ נְ ּדַע ּדָא ,לִינְדַע.
ֵ
אִיּבָא דָא גָ נִיז( ,זכריה ח) לְאִיׁש מִׁשְעַ נְ
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יּלָא .מ ַההּוא רְקִיעַ  ,אָזִיל ַטּלָא עַ ל ּג ֵַּבי מַעְיָינָא דָא,
ֵ
לְע
רָקִיעַ  חַד אִית עַ ל ַההּוא עַ נְּפָאּ ,פָרִיׂש ֵ
ָמי סּומָקָא .קָרִיב
ָמי תִ ְכלָא .קָרִיב יַ ּתִירּ ,ד ֵ
הּוא רָקִיעַ מרָ חִיקּ ,ד ֵ
ֵ
וְ לָא יַ ּתִירּ .כַד אִ ְס ָּת ַּכל ּבַר  נָׁש לְ ַה
ְמָא כגִינֵ יּהַ .טּלָא דְקָא אָזִיל מִ ּנֵ יּה ,אִׁשְ ּתְאִיב
ית חּוָ ור ּבְעָ ל ְ
י חּוָ ורְּ ,דלֵ ִ
ָמ ִ
ָמי יָרֹוק קָרֹוב יַ ּתִירּ ,ד ֵ
יַ ּתִירּ ,ד ֵ
ְאִתְרַּביַ .ההּוא רְקִיעָא ,אִיהּו אָזִיל ּבְ גִ לְ ּגּולָא יַ ּתִיר ,מִ ָּמה ּדְעַיְינִין
ֵ
ּבְ ַההּוא עַ נְּפָא ,וְעָ בִיד אִיּבָא דָא ,ו
יַ ְכלִין לְאִ ְס ַּת ְּכלָא.
ּלָא בגִין
זּון ,א ְ
טּורי קַ ּיָימָא קַ ּדִיׁשָא( ,ס"א ָבעּון) ּדְּבָעּון לְאִתְ ֲחזָאָ ה קַ ֵּמי מַ לְ ּכָאְּ ,דהָא לָא אִתְ ֲח ֶ
ָּכל אִיּנּון נְ ֵ
רָאה ָכל זְ כּורְ ָך ,אִיּנּון ּבְ נֵ י קַ ּיָימָא קַ ּדִיׁשָא.
לְאַ ֲחזָאָ ה דְאִיּנּון ּבְ נֵ י  גְזִירּו קַ ּדִיׁשָא .וְעַ ל ּדָא( ,שמות כג) יֵ ֶ
ּלָא כל אִיּנּון ְּדנַ טְרִין
ָך .א ָ
ב מְתִיבּתָא ,זְ כּורְ ָך ,וְ לָא זְ כָרְ ָךְּ .דהָא זָ כָר ּכְתִיב ,וְ לָא זָ כּור ,מָאי זְ כּורְ ֶ
ְ
ּדָיִיק רַ
ָאן ּביּה ,אִיּנּון ֲהוֹו ּבְ נֵ י מַ לְ ּכָאִּ ,ד ְבּכֹל יֹומָא מִׁשְ ָּת ַבח ּבְ הּו וְדָ כִיר לֹון ּתָדִיר.
לָא חב ֵ
ָ
קַ ּיָימָא קַ ּדִיׁשָא ,וְ
ָא ב ָכל יֹומָאְּ ,דלֵ ית ׁשְ ָבחָא קַ ֵּמי 
הּוא דְאִית ּביּה קַ ּיָימָא קַ ּדִיׁשָאּ ,דְדָ כִיר לֹון מַ לְ ּכ ְ
ֵ
וְעַ ל ּדָא זְ כּורְ ָךֲ ,ה
מַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ ה(ֶ ,אּלָ א) ּכְמַאן ְּדנָ טִיר קַ ּיְימָא דָא.
ן קַדְמָאיּ ,דְקַּבִילּו
ֵ
ִין א ָב ָה
ּלָא בג ֲ
מַאי .א ְ
ֶ
ִין א
וְעַ ל ּדָא ב ֵָעי דְיִתְ ֲחזּון ְּתלַת זִמְ נִין ּבְׁשַ ּתָא קַ ֵּמיּהְּ .תלַת זִמְ נ ֲ
לְ הַאי  בְרִית ,קַדְמָאָ ה לְ ָכל ּפִקּודִין ּדְאֹורַיְיתָאְּ ,ובגִין ָּכְך ְּתלַת זִמְ נִין אִיּנּון ּבְׁשַ ּתָא .אַ בְרָ ָהם קַּבִיל
ֹב אִיׁש ּתם,
ָ
ְיַעק
ְתִיב ּביּה( ,בראשית כה) ו ֲ
ֵ
ָק קַּבִיל ּבְרִית .יַעקֹב ָהוָ ה ׁשְ לִים מְ ֻּכּלְ הּו ,וְעַ ל ּדָא כ
ֲ
ּבְרִית .יִ ְצח
ׁשְ לִים מִ ּכֹּלָא.
ִים ,א ָבל ָּתםׁ :שְ לִים מִ ּכֹּלָא .מַ ה כְתִיב ּבְ נ ַֹח,
לָא הוָ ה ָכל ַּכְך ׁשְ ל ֲ
ָ
ָמִים אִקְרי ,וְ
ֵ
אַ בְרָ ָהם ּת
ב מְתִיבּתָאּ ,בְ ָכל
ְ
ִיׁשָא ּבינַיְיהּו .וְאָמַר רַ
ֵ
אִיׁש צּדִיק ּתָמִים הָיָ ה בְדֹורֹותָיוָּ .ד ֲהוָ ה רְׁשִים ּבִרְׁשִימּו קַ ּד
ַ
תָר ּד ְכּתִיב ּתָמִיםּ ,דְרָׁשִים ּבִרְׁשִימּו קַ ּדִיׁשָאּ ,בְאָת קַ ּיָימָא דִ בְרִיתְּ ,ובגִין (דף קס"ו ע"א) ְּדנָ טַר ּבְרִית,
ֲא ִ
לָא הוֹו ֻּכּלְ הּו ָהכִיּ ,דְאִיּנּון מְ חַּבְ לָ ן אָרְ חַיְיהּו.
ֲ
אִקְרי תָמִים ּבְדֹורֹותָיו .מַ ה דְ
ֵ
(בראשית ו)

ּלָא כל מָאן ְּדנָ טִיר ּבְרִית 
יּה .א ָ
יהְך עִ ֵּמ ֶ
לְמ ַ
ָאֹלהִים הִתְ ַהּלֵ ְך נ ַֹח .וְ כִי מָאן יְ כִיל ֵ
ְתִיב ,את ה ֱ
ֶ
וְעַ ל ּדָא כ
ֹלהיָך.
ם יְיָ א ֶ
ֱ
וגַת ּביּה ׁשְ כִינְ ּתָא ,וְׁשָרִיאַת עָ לֵ יּהְּ .ובגִין ָּכְך( ,דברים יח) ּתָמִים ִּתהְיֶ ה עִ
ֵ
קַ ּדִיׁשָא ,אִזְ ַּדּוְ
ֹלהיָךּ .בְזִ ּוּוגָא חָדָאְּ .ד ֵכיוָ ן ְּדנָ טִיר ּבְרִית ּדָא ,עִ ם יְיָ לִ ֱהוֵ י ,וְ לָא אִתְּפְרַׁש 
ם יְיָ א ֶ
ֱ
ּתָמִים ִּתהְיֶ הּ ,ולְ בָתַר עִ
מִ ּנֵ יּה.
ַי ,מ ָהכָא,
ּבְאַ בְרָ ָהם ּכְתִיב( ,בראשית יז) הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַי וֶ הְיֵ ה תָמִיםּ ,גְזִירּו דְאָת קַ ּיָימָא .הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנ ֵ
ָׁשר אִיהּו .וְ הָא כְתִיב( ,שמות כג) ִהּנֵ ה אָ נֹכִי ׁשֹולֵ חַ 
ְתָא ,אּלָא קַמָ הָא ,אֹרַ ח ּכ ֵ
ֶ
ְּדלָא יְ ַהְך ּגָ ֶבר ּבָתַר אִ ּת
מַ לְאָ ְך לְ ָפנֶ יָך( .שמות לג) וְׁשָ לַ ְחּתִי  לְ ָפנֶ יָך מַ לְאָ ְך .לְאַ בְרָ ָהם ְּדלָא  ָהוָ ה גָזִירָּ ,ד ָחה לֵ יּה לְקַ ָּמּה .וְעַ ל
 ,עַד ׁש ְּת ֵהא תָמִים.
ֶ
ַי .אּלָא הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַיְּ ,דלָא יֵ אֹות אַ נְ ְּת
ּדָא לָא כְתִיב ֶהיֵ ה תָמִים ,וְ הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנ ֶ
ָׁשר אִיהּו לְדָא.
ְאִיהּו אבַתְרָ ּהּ ,כ ֵ
ֲ
ִיא לְקָמיּה ,ו
ֵ
וְ ֵכן ּבְ ֻכּלְ הּוֵּ ,כיוָ ן ּדְּבַר  נָׁש  ּתָמִים ,וְ נָ טִיר לֵ יּה ,מִ ּיַד  ה
ב מאַ ֲחרַי.
לְ גִרְעֹונָא מַ ה ּכְתִיב( ,שמואל א טו) ּכִי ׁשָ ֵ
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ב"ע ו"סק ףד

זלק

ָאֹלהִים,
ְתִיב ,את ה ֱ
ֶ
לָא הוָ ה ֵביּה ּפְרִיעָ ה מַ ה כ
לָא הוָ ה ֵביּהְּ ,ובגִין ְּד ָ
ָ
ָזִיר הוָ ה ,וְתָמִיםּ ,פְרִיעָ ה
נֹחַ ּג ָ
ָא אִתְּפְרַע .איְך
ֵ
חֹורָא לָא הוָ הּ ,בְ גִין ְּדל
ָ
לַא
ָא לָא הוָ הּ ,בְ גִין ְּד ֲהוָ ה גְזִירֲ ,
ָ
ָאֹלהִים ,לְקַ ּמ
וְ לָא אַ חַר ה ֱ
ר ּכל ַּכְך.
ָׁש ָ
לָא ביּהְּ ,דלָאו כ ֵ
ָאֹלהִים ,סָמִיְך לֵ יּה ,וְ לָא יְ כִיל לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
ה .את ה ֱ
ָהוָ ֶ
ּמּוד אׁש וְ גֹו'ֵּ .כיוָ ן ּדְאָמְרּו
ֵ
יהם יֹומָ ם ּבְעַ ּמּוד עָ נָ ן וְ לַיְ לָ ה בְעַ
ְרָאל ּכְתִיב( ,שמות יג) וַיְיָ הֹולֵ ְך לִ ְפנֵ ֶ
ּבְיִ ׂש ֵ
בֹוד את מִ צְרַיִ םַּ .כבְיָ כֹול ,אִתְ ֲחלָׁש 
ֶ
נּו ע
לִי אין קְ בָרִים ּבְמִ צְרַיִ ם וְ גֹו'ּ .כִי טֹוב לָ ֲ
ְרָאל( ,שמות יד) ֲהמִּבְ ֵ
יִ ׂש ֵ
ַע לְמעְּבַד 
יהם ,וַ ּיִ ּס ֶ
ְך מאַ ֲח ֵר ֶ
ְרָאל וַ ּיֵ לֶ ֵ
ָאֹלהִים ַההֹולֵ ְך לִ ְפנֵ י מַ ֲחנֵ ה יִ ׂש ֵ
ּדַעְ ּתָאּ .כְתִיב וַ ּיִ ּסַע מַ לְאַ ְך ה ֱ
ּבְ הּו נּוקְמִין( .חסר).
ב מְתִיבּתָאְּ ,דהָא דָיִיק לְמָׁשִיחַ 
ְ
ב מְתִיבּתָאּ ,דְקָא אִתְּבָ ּׂשָר ּבְדָא .וְאָמַר רַ
ְ
י מָׁשִיח ,וְ ַח ֵּדי רַ
ַ
ָא ח ֵּד
וְעַ ל ּד ַ
ס .מאִיּנּון אַתְ וָ ון
 ּפְריס ּפְרִיסַת מַ לְ כּותָ ְך וִיהִיבַת לְמָדַי ּופָרָ ֵ
נִיאל ּדְקָאָמַר( ,דניאל ה) ֵ
ּנָא הוָ ה לְדָ ֵ
 ,מ ָ
וְאָמַר ֵ
ָאיּ ,פְריס ּפְרִיסַת מַ לְ כּותָ ְך ַחּיָיבָא,
ֵ
ְּדּופַרְ סִין אִׁשְ ּתְמַע לֵ יּה .וְ ָהכָא מָאי הּוא .אָמַר לֵ יּהָ ,הכִי הּוא וַ ּד
לֹוט מלֶ ְך ּפְרָ ס ,וְיִ ּטֹול מַ לְ ְּכוָ ון ַסּגִיאִין ,וְ הּוא יִׁשְ ֹלט עַ ל אַרְעָא 
ֶ
ל יְדי דְמָׁשִיחַ אַ ֲחרָאּ ,ולְ בָתַר יִׁשְ
עַ ֵ
ִיׁשָא תְריסָר יַרְ ֵחי ,וְ הּוא יִׁשְ לֹוט וְיִקְ טֹול ַסּגִיאִין ,וְ ַההּוא מְׁשִיחָאּ ,ולְ בָתַר יִּפֹול ,וִיקַּבְ לּון מַ לְ כּותָא 
ֵ
קַ ּד
ְמַע הכָא.
ָ
י עלְיֹונִין .וְעַ ל ּדָאּ ,ופַרְ סִין ,מַ לְ ּכָא דְ פָרַ ס ,אִׁשְ ּת
ִיׁש ֶ
קַ ּד ֵ
לָא כל זִינֵ י אִילָ נִין,
אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָאַּ ,כ ָּמה ֶחדְ וָ ה עַ ל ֶחדְ וָ הּ ,בְ ַההּוא מַעְיָינָאּ .בְ ַההּוא מַעְיָינָא ,מְ גַ ְּד ָ
ֲ
הּו קַיְימי לְאַ ְסוָ ותָא ,טַרְּפִין ֵוְאיבִין וְעַ נְ פִיןּ ,ולְ חַדּו לִּבָא תָדִיר.
ֵ
ן ע ֶדן ,וְ ֻכּלְ
הּוא בּגַ ֵ
ְ
ִיב קדְׁשָא בְרִיְך
ְּדנָ צ ֻ
ית ּבינַיְיהּו ַכ ְפנָאּ ,ודְאָ גָ הֲ ,וַאנָ ָחה ,לְעָ לְמִין .זַ ּכָאָ ה עַ ּמָא דְ ָכל ּדָא מְ ַחּכָאן ,וְ ָכל ּדָא גָ נִיז לֹון.
וְ לֵ ֵ
ְׁשָא ,אִית מאִ ּלֵ ין ּפְ לִיאָ ן ,אָמַר לֵ יּה ,אִי רִּבִי ,אִי רִּבִי ,זַ ּכָאָ ה
ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְקַרְקַע ּדהַאי מַקְ ּד
ְ
לָא ביּה ,לְזִמְ נִין
הּוא מַעְיָינָא רְקִימָא ,א ָבל לֵ ית מָאן ּדְיָ כִיל לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
ֲ
י ה
חּולָקָ ְך ְּד ָכל הַאי ּבְ ַההּוא עַ ל ּג ֵַּב ַ
נְ הִירּו דִילֵ יּה נְ הֹורָא .לְזִמְ נִין ֲחׁשֹוכָא ,לְזִמְ נִין ּגֹוָ ון אַרְ ּגְ וָ ונָא .מְ נַ ְּצ ָצן ְּדלָא יַ ְכלִין עַיְינִין לְאִ ְס ַּת ְּכלָא 
ב מְתִיבּתָא לָא פָרִיׁש 
ְ
ִיׁשָא ,מ ַההּוא קַרְקַע ּדְמַקְ ּדְׁשָא ,רַ
ֵ
לְת חסִידָא קַ ּד
ֲ
לְעיּלָא( .ס"א ַה ִהיא) הִיא ּדְׁשָאַ
ֵ
ינָא ,א ָבל נִׁשְאַ ל מִ ּלָ ה דָא ,וְתִ נְ ּדַע מַ ה
ֲ
ה דַא ֵמ
ֲ
ָא א ֵמינָא לָ ְך מַ
מִ ּנֵ יּהְּ ,דהָא גָ נִיז אִיהּו גֹו יַרְ ְּדנָא ,וְ ה ֲ
דְתִ נְ ּדַע.
לָאו מאִיּנּון אַרְּבַע נַ ֲהרִין
ֵ
ִיק מ ֵע ֶדן,
ָר ּדנָ פ ֵ
יַרְ ֵּדן ּדָא ,עָאל וְאִתְמְׁשַ ְך זִמְ נָא חָדָא בְׁשַ ּתָאּ ,גֹו ַההּוא נָ ה ְ
ּלָא ביּה מַ ּמָׁשֵּ .כיוָ ן ּדְמָ ֵטי לְ ג ֵַּביּה ,אִיהּו אִתְמְׁשַ ְך וְאִתְּפָ ַּׁשט וְעָאל ּגֹו יַרְ ְּדנָא.
יּה ,א ֵ
ֶ
ּדְאִתְמַ ְּׁש ָכן מִ ּנֵ
לְאתָר 
וְ ֵכיוָ ן ּדְמָ ֵטי  גֹו קַרְקַע  ּדְמַקְ ּדְׁשָא ,אִׁשְ ְּת ַכח ַּת ָּמן ְּתלַת יֹומִין ,וְ לָא אִתְּפְׁשָ ט וְ לָא אִתְמְׁשַ ְך ֲ
י צּיּורִיןּ ,דְקָא 
ִיק ּת ָּמןָּ ,כל זִינֵ ִ
ְאַתְריּהׁ ,שָ ב ַ
ָר ההּוא נָ הָר  ל ֵ
ב מְתִיבּתָאְּ ,דכַד אַ ְהּד ַ
ְ
אַ ֲחרָא .וְאָמַר רַ
חֹות ּדּוכּתַיְיהּו( .חסר).
ְ
ן ע ֶדןּ ,דְאִיּנּון ִצּיּורִין ּגְ נִיזִיןּ ,דִתְ
הּוא בּגַ ֵ
ְ
ִיד קדְׁשָא בְרִיְך
עָ ב ֻ
ֹום ,אִית ּתלַת מְאָ ה וְ חַמְׁשִין
ְ
הּוא סטָר  ּדָר
ְ
ִדְקַדְמיתָאּ .בְ ַה
ֵ
לְקי וְ נַ ְח ֵּתי  כ
אִ ּלֵ ין ָהכָא  וְאִ ּלֵ ין ָהכָא ,וְ ַס ֵ
עַ ּמּודִין ,מִ ָּכל זִינֵ י מַרְ ּגְ לָאן .וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון ִּדנְ הִרִין ּתָדִיר ,וְ נַ ְטפִין ּבּוסְמִין טְמִירִיןְּ ,דלָא אִתְ ּגַ ּלּו לְעָ לְמִין.
ִין ,מאִיּנּון עַ ּמּודִין,
אַרְּבַע אַ ּגָ נִין ּבְ ָכל (דף קס"ו ע"ב) עַ ּמּודָא  וְעַ ּמּודָא  נְעִיצִין .וְ כַד אִיּנּון ּבּוסְמִין נַ ְטפ ֵ
הּו אגָ נֹות ,וְ לָא נָ פְקִין ּבּוסְמִין לְ בַר.
י בהּו ,וְאִתְמַ לְיָין ֻּכּלְ ֲ
נַ ְפלֵ ְ
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ב"ע ו"סק ףד
חלק

 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ְרָא ב ָכל יֹומָא קְ טֹורְתָא ,קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאְּ .דלָא יֵ הוּו
נָא דְאָתי ,לְאַקְ ט ְ
ֵ
ֵמאִיּנּון ּבּוסְמִין ,זְמִינִין לְזִמְ
ּלָא מאִיּנּון עַ ּמּודִין נַ ְפלִין
וֹו ,א ֵ
ָרָא ּדלְ הֹוןּ ,ומִ ָּמה ֲה ֶ
מִ ּכְתִיׁשּו דִ ְבנֵ י נָׁשָא .אִיּנּון ּבּוסְמִין לָא יְדִיעַ עִ ּק ִ
ַּת ָּמן.
ִיןׁ .שבַע מְאָ ה נְׁשָרִין .אִיּנּוןּ ,פָרְ חִין,
ּת ְֵרין נְׁשָרִין ּבְ ָכל עַ ּמּודָא וְעַ ּמּודָא ,מִתְ נַ ְּצ ָצן מִתְ לַ ֲהטִין ּבְ ָכל ּגַ וְ ונ ֶ
ּדּוכּתָא דִ ְבהּו.
אִ ּלֵ ין ָהכָא וְאִ ּלֵ ין ָהכָאּ ,בְ גִ לְ ּגּולָא דְעַ ּמּודִיןּ .כַד אִ ְס ַּת ֲחרָ ן ,לָא יַ ְכלִין עַיְינִין לְאִ ְס ַּת ְּכלָאְ ,
ְּתלַת אַתְ וָ ון ּבַ לְ טִין ּופַרְ חִין ,מִּפּומָא דָא לְ פּומָא דָאּ .בְ גִ לְ ּגּולָא דְעַ ּמּודִין ּונְׁשָרִיןָּ .כל אִיּנּון אַתְ וָ ון
ּותְרין
ְיָין ּבין אִיּנּון עַ ּמּודִיןֵ .
ָא חּוָ ורָא ,וְדַ ֲהבָא יְרֹוקָאּ .ת ְֵרין אַ לְ פִין ּומְאָ ה מְ נַרְ ּתִיןַּ ,תל ֵ
ן ּבְאּׁש ִ
מְרּקְמָ ֶ
ֻ
ְרָאל.
ַע ֵכי ,עַ ל צ ֲַערָא דְיִ ׂש ֵ
אַ לְ פִין ּומְאָ ה ׁשְרָ גִיןּ ,בְ ָכל מְ נַרְ ּתָא ּומְ נַרְ ּתָאַּ .דלְקִין ּבִימָמָאְּ ,ובלֵ ילְיָא מִתְ ּד ֲ
י צפְרָאַּ ,דלְקִין ֻּכּלְ הּו מִ ּגַרְמַיְיהּו.
ַד אָת ַ
ּכ ֵ
ְרַּבִי ׁשִמְעֹון ,אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,נְ הִירּו דְעָ לְמָא,
ֲ
י ,אַמְרי  הָא רָמַׁש לֵ ילְיָא .אָמַר לֵ יּה ל
ֵ
אַדְ ֲהוֹו יַתְ ֵב
ָא כל חַד 
נְקסָא דְאַ חְמָתָא דָא ,וְ טֹול ׁשְרַ גָאּ ,וכְתֹוב מִ ּלִין אִ ּלֵ יןְּ ,דהָא מָ טָא זִמְ נָא דִילָ ן ,לְ פַקְ ּד ָ
טֹול ּפִ ֵ
י צּדִיקַ ּיָיא 
ַעְׁשְעָא ב ֲה ֵד ַ
ַ
וְ חַד לְ גֹו קִ ב ְֵריּה ,עַד ּפָ לְ גּו לֵ ילְיָא ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא עָאל ּגֹו ּגִ נְ ּתָא לְאִׁשְ ּת
ּוכ ְֵדין ָּכל חַד וְ חַד ּפָרַ ח לְתַמָ ןּ .ולְמָ חָר נֶ ֱהוֵ י  גַּבָ ְך ,הֹואִיל וְיָ ֲהבּו לָ ן רְׁשּו ,לְאַׁשְ לְמָא ּדֹורֹונָא דְקָא 
מְׁשַדְרי לָ ְךּ .פַרְ ֵחיּ ,בָ ָכה רִּבִי ׁשִמְעֹון וְ גָעָא.
ֵ
ל עת ּבְאַ ֲהבָתָ ּה ּתִׁשְ ּגֶ ה תָמִיד .אֹורַיְיתָא 
לַת חן ַּד ֶּדיהָ יְרַ ּוֻ וָך ְב ָכ ֵ
ְיַע ֵ
ּפָתַ ח וְאָמַר( ,משלי ה) אַ ּיֶ לֶ ת אַ ָהבִים ו ֲ
אֹורַיְיתָא ,נְ הִירּו דְ ָכל עָ לְמִיןּ ,כַמָ ה יָמִיןּ ,ונְ ָחלִיןּ ,ומְקֹורִיןּ ,ומַּבּועִין ,מִתְּפַ ְּׁש ֵטי מִ נָ ְך לְ ָכל ִסטְרִין .מִ נָ ְך
ְך קַיְימי עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ,נְ הִירּו עִ ּלָאָ ה ְ(ּב ָּדא) מִ נָ ְך נָ פְקָא .אֹורַיְיתָא אֹורַיְיתָא ,מַ ה אִימָא 
ֵ
ֹּלָא ,עלָ
ֲ
ּכ
 עיּלָא וְתַ ּתָא רְ חִימִין ּדִילָ ְך .מָאן יִזְ ֵּכי לְיַ נְקָא מִ נָ ְך ּכְדְקָא 
לַת חן (ּגַ ֵּבי) ֵ
ְיַע ֵ
לְ גַּבָ ְך ,אַ ּיֶ לֶ ת אַ ָהבִים אַ נְ ְּת ,ו ֲ
ּולְמימָר סִתְרִין ּוגְ נִיזִין ּדִילָ ְךּ .בָ ָכה,
אֹות .אֹורַיְיתָא אֹורַיְיתָא ׁשַעׁשּועִים ּדְמָארָ ְך ,מָאן יְ כִיל לְ גַ ּלָאָ הֵ ,
ֲ
יֵ
יּה ּבין ּבִרְ ּכֹוי ,וְ נָׁשַק לְעַ פְרָא.
יׁש ֵ
ְאָעִיל ר ֵ
ֵ
ו
ל ּבְריּה ּדְיֹוחָאי ,לָא תִ ְּד ַחל
אַ ְּד ָהכִי  חָמָא  כְמָ ה דִיּוקְ נִין ְּד ַחבְרַ ּיָיא  ַס ֲחרָ נֵ יּה .אָמַר  לֵ יּה ,לָא תִ ְּד ַח ֵ
ּבּוצִינָא קַ ּדִיׁשָאּ ,כְתֹוב וְ ַח ֵּדי גֹו ֶחדְ וָ ה דְמָארָ ְךּ .כָתַ ב ָּכל אִיּנּון מִ ּלִין ּדְׁשָמַע ּבְ ַההּוא לֵ ילְיָא ,וְ לָעָא 
ְאָתָא צפְרָא.
ַ
נְׁשי מִ ּלָ ה .וְ ַההּוא ׁשְרָ גָא נָ הִיר קָ ֵּמיּה ָּכל ַההּוא לֵ ילְיָא ,עַד  ּד
לֹון ,וְ לָ ַהג לֹון ,וְ לָא אַ ֵ
ִיר ּבִרְקִיעָא ,מָאִיְך עינֹוי  לְתַ ּתָא .אַ ְהּדָר 
ֵ
ְרָא ,זָקַף עינֹוי ,וְ חָמָא  חַד נְ הִירּו דְ ֲהוָ ה נָ ה
ֵ
ַד אָתָא צפ
ַ
ּכ
ּכְמִ לְקַ ּדְמִין ,וְ חָמָא נְ הִירּו ְב ָכל רָקִיעְּ ,דנָ הִיר וְ ָסלִיק ּבְ ַההּוא נְ הִירּו דִ ּיּוקְ נָא דְ ֵביתָאּ ,בְ ַכ ָּמה ִצּיּורִין.
ִיז ההּוא נְ הֹורָא.
חָדָא רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,ולְ פּום רִ גְעָא ,אַ גְ נ ַ
יּה ּבין ּבִרְ ּכֹוי .אָמְרּו לֵ יּה ׁשְ לָמָא עָ לֵ יּה ּדְמֹר,
יׁש ֵ
חּוהּו ר ֵ
ֵ
ִיחן אַתְיָין .אַׁשְ ְּכ
אַ ְּד ָהכִי ,הָא אִיּנּון ּת ְֵרין ׁשְ ל ָ
דָא בהּו .אָמְרּו
ׁשְ לָמָא לְמַאן ּדְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין ּבָעָאן לְאַקְ ּדְמָא לֵ יּה ׁשְ לָ ם .קּום .קָ ם רִּבִי ׁשִמְעֹון וַ ֲח ְ
לֵ יּה ,וְ לָא חָמִית נַיְיחָא דְרּוחָא ּדְעָ בַד לָ ְך מָארָ ְך ,חָמִית נְ הִירּו דְ ֵביתָא בִרְקִיעָא .אָמַר לֹון ֲח ֵמינָא,
יּה קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  בְיַ ּמָא רַּבָא,
ְאַעְּבְר ֻ
ֵ
יּה ׁשַעתָא ,אַּפִיק  ְּתהֹומָא  ֵבי מַקְ ּדְׁשָא ,ו
ֲ
יּה ּב
ֵ
אָמְרּו לֵ
ּומִ נְ הִירּו דִילֵ יּהָ ,הוָ ה נָ הִיר ּבִרְקִיעָא.
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א"ע ז"סק ףד

טלק

ִיחן לְ גַּבָ ְך .וְ ַכ ָּמה מִ ּלִין חַדְ ּתִין עַ ּתִיקִין,
ַאנָ ן ׁשְ ל ָ
ב מְתִיבּתָא  בָעָא  בִׁשְ לָמָ ְך ,וְ הָא יָדַע  ּד ֲ
ְ
אָמְרּו לֵ יּה ,רַ
אִתְ ַחּדָׁש ּבְאֹורַיְיתָא  ְבהַאי  לֵ ילְיָא .אָמַר  לֹוןּ ,בְמָ טּו מִ ּנַיְיכּו ,אִמְרּו חַד מִ ּלָ ה מִ ּנַיְיהּו .אָמְרּו ,לָא 
ָא הוָ ה לְ גַּבָ ְך הַׁשְ ּתָא.
ְך ,א ָבל מִ ּלָ ה חַדְ ּת ָ
ְאָתינָ ן לְ גַּבָ ֲ
אִתְיְיהִיב לָ ן רְׁשּו לְמַאי ּד ֵ
ָא בגִין ּדְאִתְ נַ ֲהרָא 
ָך מאַרְ ְצָך וְ גֹו'ּ ,ד ְ
ר יְיָ אל אַ בְרָ ם לֶ ְך לְ ֵ
ֶ
ֹאמ
ב מְתִיבּתָא וְאָמַר (בראשית יב) וַ ּי ֶ
ְ
ּפָתַ ח רַ
לַאתָר אַ ֲחרָא ,וְיִזְ ֶּכי  ֵביּה.
ּגַרְמיּה ֲ
ֵביּה נְ הִירּו ְּכגַ וְ ונָא דָא .מָאן ְּדלָא זָ ֵכי  ב ֲַאתָר  ּדָא ,יְ ַהְך וְיִ נְ ַטל ֵ
ק ּביּה נְ הֹורָא ,וְאַ נְ הִיר .וַ ֲהוֵ ינָ ן זְמִינִין
ִיסלֵ ֵ
ִיר ּביּה ,יְ נַעְ נְעּון לֵ יּה ,ו ַ
הֹורָא לָא סלִיק וְ נָ ה ֵ
ָ
אָעָא דְדָ לִיקּ ,ונְ
לְמ ֵיתי גַּבָ ְך( ,דף קס"ז ע"א) לָא ב ֵָעינָ ן לְאִתְעַ ְּכבָאַ ,ח ֵּדי רִּבִי ׁשִמְעֹון.
ְמִׁשְמַע ,א ָבל ּבְ גִין ֵ
ֲ
ל
ִי בגַ ּוָ ון ּבְאֹורַיְיתָא ,מִ ּלִין זְעִירִין אִיּנּוןּ ,בְ ָכל מִ ּלָ ה ּומִ ּלָ ה.
יּה ,אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָאָּ ,כל מִ ּלִין ּד ְ
ֲ
אָמְרּו לֵ
ָאִין ,עַד ּדלֵ ית לֹון ׁשִיעּורָאְּ .דהָא לֵ ית ּבְ גַ ּוָ ון ְס ֵפקָא,
ְ
וְאִיּנּון מִ ּלִין זְעִירִיןּ ,כַמָ ה אִיּנּון מִ ּלִין רַ בְרְ בִין וְעִ ּל
ב מְתִיבּתָא פָרִיׁש מִ ּלִין סְתִימִין עַ ל ּדָאּ ,בְ גִין ּדְעִקָרָא 
ְ
ל ּברְיֵ יּה .וְ הַׁשְ ּתָא רַ
ֶאּלָא בְרִירּו ּדְאֹורַיְיתָא עַ ֻ
ִיר ּבַאתָר ּדָא ,וְזָ ֵכי לְאִתְ נַ ֲהרָא ב ֲַאתָר אַ ֲחרָא .וְעַד ּכְעַ ן לָא זָ ֵכינָ ן ּבְ הּוּ ,בְ גִין
ֲ
נִׁשְמְתָא ,אמַאי לָא נָ ה
ֲ
דְ
לְמ ֵיתי גַּבָ ְך.
ֵ
ְתיּה
לָא בנִין ,אִ נְ ּת ֵ
ְמָא ב ְ
ְ
טּורָא ב ַההּוא עָ ל
ְ
ּומִ ּלָ ה אַ ֲחרָא זָ ֵכינָ ן לְמִׁשְמַע מִ ּנֵ יּה ,רּוחָא דְאַזְ לָא ּבְעִרְ
ְתיּה אִיהִי ׁשְרָ גָאּ ,דְאִתְ ְּדלִיקַת מִ ּנֵ יּה,
ַעמָא .אִ נְ ּת ֵ
יִתְעבִיד  לֵ יּה מָאנָא  לְאִתְּבְ נָאָ ה אִיהּו .מָאי  ט ֲ
ֲ
הֹוריּה מַ ּמָׁש,
ָדָא הוֹו ,נְ הֹורָא דָא נָ פַק מִ ּנְ הֹורָא דָא ,אִתְדָעַ ְך ּדָא ,אִתְדְ לִיק מִ ּגֹו נְ ֵ
וְתַרְ וַ ויְיהּו ׁשְרָ גָא ח ֲ
הֹורָא הוֹו.
ֲ
ּבְ גִין ַּד ֲחדָא נְ
ב מְתִיבּתָאּ ,בְאִיּנּון מִ ּלִין
ְ
טֹול רְׁשּו מרַ
ֵ
הַׁשְ ּתָא רִּבִי ,נֶ ְהּדַר  לְמִ ּלִין קַדְמָאִין ,וְ כַד נֶ ְהּדַר  לְאַתְרִין ,נִ
ְרִין ,מ ֵעיּלָא ּומִ ַּתּתָא,
ֵ
ְקַּבל מִ ּנֵ יּה ,וְ נֵ ימָא קַ ָּמְך .זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְךּ ,דְאַ ּתְ זָ ֵכי לִ נְ הֹורִין סְתִימִין ,מִ ָּכל ִסט
ִּדנ ֵ
ַע ,אִי תיכּול לְאֹודָעָא לִי.
ֵ
לְמָא אֹוחרָא .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מִ ּלָ ה חָדָא ב ֵָעינָא לְמִ נְ ּד
ֲ
ּומעָ
ֵמהַאי עָ לְמָאֵ ,
ְקָא לְעיּלָא ,אֹו ֵהיְך אִיּנּון ַּת ָּמן .אָמַר לֵ יּה ,אִי רִּבִי אִי רִּבִיּ ,בְדָא 
ֵ
נָׁשִין ּבְ ַההּוא עָ לְמָא ,אִי זַ ּכָאִין לְ ַסּל
ן ,א ָבל ּדָא יְ ַהְך וְיִ ּטֹול רְׁשּו ,וְ נֵ ימָא לָ ְך.
אִית לָ ן רָזָא יַ ּתִירָא (ס"א יַ ִּק ָירא)ּ .בְ גִין ְּדלָא לְ גַ ּלָאָ ה סִתְרִין ּדְתַ ָּמ ֲ
אַ ְּד ָהכִי פָרַ ח חַד ,וְאִתְ ַּכ ֵּסי מִ ּנַיְיהּו ,וְאָזַ ל לֵ יּה.
ינָא לְמיעָאל ,וַ ֲהוּו ֻכּלְ הּו בְעִ ּטּורָא  חָדָאּ ,דְדַ ּיָינֵ י 
ֵ
ַּבַיְיהּו ,אָמַר לֹון ,זְמִינָא הוֵ
ֲ
פּום ׁשַעתָא תָ ב לְ ג
ֲ
ּולְ
לְמיעָאל
ִין אחִידּו ֵביּה ,וְ לָא ׁשָ בְקּו לֵ יּה ֵ
ן ע ֶדן ,וְאִיּנּון ּכְרּוב ֲ
דִינָא ּדחַד ּבַר נָׁשּ ,דְקָאִים עַ ל ּפִתְ חָא דְ גַ ֵ
ְ
רָא ּבינַיְיהּו ,וְ ָצוַ וח ַצוְ וחִין עַ ל ּג ֵַּבי פִתְ חָאּ ,וׁשְמָעּו כּולְ הּו ַצּדִיקַ ּיָיא דְתַ ָּמן ,וְ הַׁשְ ּתָא 
ַּת ָּמן ,וַ ֲהוָ ה ְבצ ֲַע ֵ
לְמיעָאל לְ ג ֵַּבי מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא ,לְעַ ּיְינָא  בְדִינֵ יּהֲ .וַא ֵתינָא לְאֹודָעָא 
י מְתִיב ֵּתיֵ ,
ְ
י כל ּבְ נֵ
ֲהוֹו מִתְ ַּכּנְ ֵפ ָ
ִיהוֹון ְּכנִיׁשִין
י מְתִיב ֵּתיְּ .דל ֱ
ְ
ֹוזָא הוָ ה אַעְּבָר ּבְ ָכל אִיּנּון ּבְ נֵ
לְמ ַהְך ַּת ָּמןְּ ,דכָר ָ
ְדָא חבְרָאי אִ ְצטְרִיְך ֵ
לְ כּו ,ו ַ
י מָׁשִיח .נָ ַטל ּפִתְקָא  חָדָא ,וְיָ ַהב לְרִּבִי ׁשִמְעֹון .אָמַר ,טֹול ּדָא ,וְעָיֵ ין ּבְמָ ה דְתַ ָּמן ,עַד 
ַ
הַׁשְ ּתָא קַ ֵּמ
ְּדנֵ ֵיתי גַּבָ ְךּ ,פַרְ חּו ּתַרְ וַ ויְיהּו.
וְרִּבִי ׁשִמְעֹון נָ ַטל ּפִתְקָא ,וְ חָמָא מַ ה דְ חָמָאּ ,בְרָזִין ּדְתַ ָּמןָּ ,כל ַההּוא יֹומָאּ .בְ לֵ ילְיָא  חָמָא ׁשְרָ גָא,
ְך עַד צפְרָאּ .כַד נָ הָר יְמָמָא ,קָ ם ּופָרַ ח ַההּוא ּפִתְקָא מִ ּנֵ יּה ,וְ הָא אִיּנּון
ַ
יּה ׁשינָתָא ,וְדָמַ
ִיל ּב ֵ
וְ נָ פ ֵ
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ּתַרְ וַ ויְיהּו אַתְיָין ,אָמַר לֵ יּה ,קּום רִּבִי ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך ,קּוםּ .בְ גִינָ ְך ֲח ֵמינָ ן וְזָ ֵכינָ ן לְ ַכ ָּמה סִתְרִין עִ ּלָאִין,
יׁש מְתִיבּתָא עִ ּלָאָ ה נָ פַק לְ גַּבָ ן,
ְ
י .ר
ְ ּבָע ֵ
ּכַמָ ה ֶחדְ וָ ה אַ חְזִיּו לָ ןּ ,כַד יַ ֲהבּו רְׁשּו לְ גַ ּלָאָ ה לָ ְךָּ ,כל מַ ה דְאַ ּת ֵ
ָא פנּו לֵ יּה מִ ַּכ ָּמה יֹומִין .לֵ ית מָאן ּדְיִקְרַ ב
ָאי ,אַתְריּה ְּדבַר יֹוחָאי ,ה ָ
ֵ
לָמיּה ְּדבַר יֹוח
וְאָמַרׁ ,שָאִילּו בִׁשְ ֵ
לְ ג ֵַּביּה ,זַ ּכָאָ ה אִיהּו.
יכלָא חָדָא,
י מְתִיב ֵּתיְּ ,דהָא מִתְ ַּכּנְ ֵפי לְ גֹו ֵה ָ
ְ
ינָא כל ּבְ נֵ
ָ
רִּבִי רִּבִיּ ,כַד ּפָרַ ְחנָא מִ ּגַּבָ ְך ְ(ּבגִ ינָ ְך) ,עָאלָ נָא וַ ֲח ֵמ
ָאׁ ,שְמיּה לֵ ית לָ ן רְׁשּו לְ גַ ּלָאָ ה .אִ ְצטָעַר 
ֵ
ַ ּת ָּמן ,וְדַיְינּו דִינָא דְ ַההּוא בַר נָׁשּ ,דְקָאִים עַ ל ּפִתְ ח
ּדְמָׁשִיח ַ
ְך .א ָבל ּדִינָא 
ְיָא ב ֶחלְמָ ֲ
ְ ּתדַע ּבְדָא לֵ יל ְ
רִּבִי ׁשִמְעֹון עַ ל ּדָא ,אָמַר לֵ יּה ,לָא תִ ְצטַעָר רִּבִי עַ ל ּדָא ,אַ נְ ּת ֵ
י ההּוא  בַר  נָׁש לְ בַר ּבְ ַההּוא צ ֲַערָא אַרְּבְעִין יֹומִין .לְ סֹוף אַרְּבְעִין
ָזַר מָׁשִיחְּ ,דלִ ֱהוֵ ַ
ַ
דַיְינּו עָ לֵ יּהְּ ,דג
תָא ּופלְ ּגָא.
ַ
םׁ ,שַע
ֲ
יהּנָ
רָא ּדגֵ ִ
יֹומִין ,יְ צ ֲַערּון לֵ יּה ּבְדִינָאּ ,בְ צ ֲַע ְ
וְ ָכל ּדָאּ ,בְ גִין ּדְיֹומָא  חָדָא ,חַד מִ ן ַחבְרַ ּיָיא  ָהוָ ה פָרִיׁש מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָאּ ,כַד מָ טָא  לְ חַד מִ ּלָ ה,
לָא תימְרּון מִדִיְּ .ובגִין ּדִׁשְ ּתִיקּו ַחבְרַ ּיָיא 
ֵ
ל ּביּה ,וְאָמַר לְ ַחבְרַ ּיָיא ׁשְ ּתֹוקּו,
יָדַע הַאי בַר נָׁש ּדְיִתְ ּכְׁשַ ֵ
ַיְינִין לֵ יּה ּבְ הַאי דִינָא (דף קס"ז
ָא ּדגָרִים הַאי בַר נָׁשּ ,ד
הּוא כּסּופ ְ
ִ
אִתְ ּכְׁשַ ל ּבְ ַההּוא מִ ּלָ ה ,וְאִ ְכסִיף .וְ ַה
ָא דְאֹורַיְיתָא ,אפִיּלּו כִמְ ֹלא נִימָא.
ֲ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְׁשַ בְקָא חֹוב
ע"ב) קַׁשְיָאּ ,בְ גִין ְּדלָא ב ֵָע ֻ
ָאיׁ ,שָאִיל ׁשְאלְ ּתָא דָא.
ֶ
י מְתִיבּתָאֲ .וַאנָא ׁשָאִילְ נָא רְׁשּוְּ ,דהָא ב ְֵריּה ּדְיֹוח
ְ
ּדַיְינּו ּדִינֵ יּה ,וְ נַ פְקּו ָכל ּבְ נֵ
יכלִין אַ חְזִיּו לִיּ ,בְ ַכ ָּמה עִ ּנּוגִין
נָא .אִי רִּבִיׁ ,שִית ה ָ
ֵ
ַדְמַת ּד
ְ
וְעַ ל ּדָא אַ חְזִיּו לִי ,מַ ה דְ לָא יְדַעְ נָא מִ ּק
ָא מ ַההּוא פָר ְֹוכּתָא ּולְ ָהלְאָ ה ,לָא עָאלִין ְּדכּורִין ְּכלַ ל.
ְרִיׁשָא בגִ נְ ּתָאְּ .דה ֵ
ְ
תָר ּדפָר ְֹוכּתָא פ
ִיןּ ,בַא ְ
ֲ
וְעִ ּדּונ
יכלָא  חָדָא ,אִית ּבַתְיָ ה בַת ּפַרְעֹה ,וְ ַכ ָּמה רִּבֹוא  וְאַ לְ ֵפי  נָׁשִין ,זַ כְיָין ּבַ ֲהדָ ּה ,וְ ָכל חָדָא  וַ ֲחדָא 
ּבְ ֵה ָ
קָא כלָ ל אִית לָ ּהְּ .תלַת זִמְ נִין ּבְ ָכל יֹומָאּ ,כָרֹוזֵ י אַ כְרִיזּו,
ְ
ּדּוכּתִין ִּדנְ הֹורִין וְעִ ּדּונִיןּ ,בְ לָא ד ֲֹח
מִ ּנַיְיהּוְ ,
תָר ּדפַרְ ּגֹודָא חָדָא דְאִית לָ ּה ,וְ חָמָאת 
לַא ְ
נָא אָתיּ ,ובַתְיָ ה נַ פְקַתֲ ,
ֵ
הָא דִ ּיּוקְ נָא דְמ ֶֹׁשה נְ בִיאָ ה מְ ֵהימָ
ִּדּיּוקְ נָא דְמ ֶֹׁשה ,וְ ָסגִידַת לְ ג ֵַּביּה ,וְאָמְרָ ה ,זַ ּכָאָ ה חּולָקִי דְרָ בִיתִי נְ הִירּו דָא .וְדָא אִיהּו עִ ּנּוגִין ּדִילָ ּה,
יַ ּתִיר מְ ֻּכּלְ הּו.
ּקּודי אֹורַיְיתָאֻּ .כּלְ הּו ּבְאִיּנּון ּדִיּוקְ נִין ַּד ַהוֹו ּבְ הַאי עָ לְמָאּ ,בִ לְ בּוׁשָא 
אַ ֲהדְרַת לְ ג ֵַּבי נָׁשִין ,וְאִׁשְ ַּת ְּדלָ ן ּבְ ִפ ֵ
י הכִיּ ,פִקּודִין ּדְאֹורַיְיתָא דְ לָא זָ כּו לְקַ ּיְימָא 
כּורִיןּ ,בַר ּדלָא נַ ֲה ֵר ָ
ְ
בּוׁשא) ּבִ לְ בּוׁשָא דִדְ
ִּדנְ הֹורָא( ,ס"א כִ לְ ָ
י בהּוְּ ,ובטַעְמַיְיהּוּ ,בְ ַההּוא עָ לְמָא .וְ ָכל ֲהנֵ י  נָׁשִיןּ ,דְיַתְ בִין ּבַ ֲה ֵדי  בַתְיָ ה
לֹון ּבְ הַאי עָ לְמָא ,מִׁשְ ַּת ְּדלֵ ְ
יהּנָ ם ְּכלַ ל.
ָׁשִים ׁשַאנַ ּנֹותְּ ,דלָא אִ ְצטַעְרּו ְבצ ֲַערָא דְ גֵ ִ
ֲ
בַת ּפַרְעֹה ,אִקְרּון נ
ח ּבַת אָׁשר ,וְ כַמָ ה נָׁשִין רִּבֹוא וְאַ לְ פִין ּבַ ֲהדָ ּהְּ .תלַת זִמְ נִין ּבְיֹומָא מַ כְרִיזִין
ֵ
רָא ,אִית סרַ
ֶ
יכלָא אַ ֲח
ּבְ ֵה ָ
נָא דְיֹוסף  ַצּדִיקָא אָתָא ,וְאִיהִי  ַחּדָאת ,וְ נַ פְקַת  לְ ג ֵַּבי  פַרְ ּגֹודָא  חָדָא דְאִית  לָ ּה,
ֵ
קַ ֵּמה ,הָא דִ ּיּוקְ
נָא דְיֹוסף ,וְ ַחּדָאת ,וְ ָסגִידַת  לְ ג ֵַּביּה ,וְאָמָרְת ,זַ ּכָאָ ה הַאי יֹומָאּ ,דְאִ ּתְעָרִית 
ֵ
וְ חָמָאת  נְ הִירּו ּדְדִ ּיּוקְ
ְמָארי עָ לְמָא,
י סבָאי .לְ בָתָר אַ ֲהדְרַת לְ ג ֵַּבי ׁשְאַר  נָׁשִיןּ ,ומִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְתּוׁשְּבְ ָחן ּד ֵ
ּבְ ׂשֹורָ ה דִילָ ְך לְ ג ֵַּב ָ
ּקּודי 
לָא ב ִפ ֵ
ָתַר אהְדְרָ ן לְאִׁשְ ַּת ְּד ְ
ֲ
ה דּוכּתִין וְ ֵחידּו ,אִית לְ ָכל חָדָא וַ ֲחדָאּ .ולְ ב
ְ
ה ׁשְמיּה .וְ ַכ ָּמ
ֵ
ּולְאֹודָאָ
אֹורַיְיתָאְּ ,ובטַעְמַיְיהּו.
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א"ע ח"סק ףד

אמק

יכלָא 
רָא ,אִית יֹוכ ֶבד ,אִ ֵּמיּה ּדְמ ֶֹׁשה נְ בִיאָ ה מְ ֵהימָ נָא ,וְ ַכ ָּמה אַ לְ פִין וְרִּבְ ָבן ּבַ ֲהדָ ּהּ .בְ ֵה ָ
ֶ
יכלָא אַ ֲח
ּבְ ֵה ָ
ַת לְמָארי עָ לְמָא ,אִיהִי וְ ָכל
ֵ
ְיֹומָא ,אֹודת ּומְׁשַּבָ ח
ֵ
ל ,אּלָא תְ לַת זִמְ נִין ּבְ ָכל יֹומָא ו
י כלַ ֶ
ּדָא ,לָא מַ כְרְזֵ ְ
ָא אַמְרַת מ ָהכָא( ,שמות טו)
ֵ
אִיּנּון נָׁשִין ּדִי ּבַ ֲהדָ ּה .וְׁשִירָתָא דְיַ ּמָא מְזַ ּמְרִין ּבְ ָכל יֹומָא ,וְאִיהִי ּבִ לְ חֹודָ ה
ן ע ֶדן ,צַיְיתִין לַקָ ל נְעִימּו
ּיָיא דִי בגַ ֵ
ְ
ת הּתֹוף ּבְיָדָ ּה וְ גֹו' .וְ ָכל אִיּנּון ַצּדִיקַ
גֹו' ,א ַ
ֶ
וַ ִּת ַּקח מִרְיָ ם ַהּנְ בִיאָ ה וְ
לְאכִין קַ ּדִיׁשִין אֹודָאן ּומְׁשַּבְ ָחן עִ ָּמּה לִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא.
דִילָ ּה .וְ ַכ ָּמה מַ ֲ
ה ,אֹוף הכִי וְ ָכל ׁשְאַר נָׁשִין ּבַ ֲהדָ ּה ,אֹודָ ן ּומְזַ ּמְרָ ן ּבְ ַההִיא ׁשִירָתָא דְאִיהִי 
ָ
רָא ,אִית ּדבֹורָ
ְ
יכלָא אַ ֲח
ּבְ ֵה ָ
י קדְׁשָא 
י חדְ וָ ה ְּד ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,ודְ נָׁשִין זַ כְיָין ּדְעַ ְבּדִין לְ ג ֵַּב ֻ
ָמ ֶ
אַמְרַת ּבְ הַאי עָ לְמָא .אִי רִּבִי ,אִי רִּבִי ,מָאן ח ֵ
בְרִיְך הּוא.
יכלִין טְמִירִיןּ ,דְאִ ָּמ ָהן קַ ּדִיׁשִין ְּדלָא אִתְמַ סְרָ ן לְאִתְ ּגַ ּלָאָ ה,
ִין ,אִית אַרְּבַע ה ָ
ֵ
יכל
לְ גֹו לְ גֹו ּדְאִיּנּון ֵה ָ
ְרִין אֹוף הכִי.
ָ
ה דַא ֵמינָא לְ ָך ,וְ גּוב
ֲ
חֹודיהֹוןּ ,כְמָ
ָמי לֹוןּ .בְ כּולֵ יּה יֹומָא אִיּנּון ּבִ לְ ֵ
וְ לֵ ית מָאן ְּדח ֵ
ְיָאּ ,בין ּבְ הַאי עָ לְמָא,
ְּוב ָכל לֵ ילְיָא אִתְ ְּכלִילָ ן ֻּכּלְ הּו ַכ ֲחדָאּ ,בְ גִין ּדְׁשַעְ ּתָא ּדְזִ ּוּוגָא אִיהּו ְב ַפלְ גּות לֵ יל ֵ
הֹורָא בנְ הֹורָא .זִ ּוּוגָא 
ִ
נִׁשְמְתָא בנִׁשְמְתָא נְ
ְ
ַּבְקּותָא ּד
ְ
ֵּבין ּבְ ַההּוא עָ לְמָא .זִ ּוּוגָא דְ ַההּוא עָ לְמָא ,אִתְ ּד
ָא בגּופָא .וְ כֹּלָא  כְמָ ה דְאִתְ ֲחזֵ י ,זִינָא  בָתַר זִינֵ יּה ,זִ ּוּוגָא  בָתַר זִ ּוּוגָאּ ,גּופָא  בָתַר 
דְ הַאי עָ לְמָאּ ,גּופ ְ
יכלִין ְּד ָבנֹות 
יכלִין ּדְאַרְּבַע אִ ָּמ ָהן ,אִקְרּון ֵה ָ
ּגּופָא ,זִ ּוּוגָא דְ ַההּוא עָ לְמָא ,נְ הֹורָא  בָתַר  נְ הֹורָאֵ .ה ָ
ח מיׁשָר 
חּולָקיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,גּובְרִין וְ נּוקְ ֵבי דְאַזְ לֵ י בְאֹרַ ֵ
ֵ
לְמ ֱח ֵמי .זַ ּכָאָ ה
ינָא בהּו ֵ
ְ
ּבֹוטחֹות .וְ לָא זָ ֵכ
ְ
ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְזַ ּכָאִין לְ ֻכּלְ הּו עִ ּנּוגִין ְּד ַההּוא עָ לְמָא.
אִי רִּבִי ,אִי רִּבִי ,אִ לְמָ לֵ א  בַר יֹוחָאי אַ נְ ְּת ,לָא אִתְמְ סַר  לְ גַ ּלָאָ ה .זִ ּוּוגָא דְ ַההּוא עָ לְמָא ,אִתְעָ בִיד 
 ,מאִיבָא דְאִתְעָ בִיד ּבְ הַאי עָ לְמָאּ .בְזִ ּוּוגָא דִ לְ הֹוןּ ,בְזִ ּוּוגָא דְ ַההּוא עָ לְמָא,
אִיּבָא  (דף קס"ח ע"א) יַ ּתִיר ֵ
י איבִין ,וְ נַ פ ְֵקי נְ הֹורִין מִ ּנַיְיהּו,
ּבְתִיאּובּתָא דִ לְ הֹון ַּכ ֲחדָאּ ,כַד מִתְ ּדַּבְקָ ן נִׁשְמָתִין ּדָא עִ ם ּדָא ,עַ ב ְֵד ֵ
ְ
יכלָא חָדָא.
וְאִתְעַ ב ְֵדי ׁשְרָ ּגִין .וְאִיּנּון נִׁשְמָתִין ,לַ ּגִ ּיֹורִין ּדְמִתְ ּגַיְירִין ,וְ ָכל ֲהנֵ י עַיְילִין לְ ֵה ָ
יכלָא  נִׁשְמָתָא ,וְעָאלַת  ְּתחֹות  ּגַדְ ָפהָא דִׁשְ כִינְ ּתָא,
ָא מ ַההּוא  ֵה ָ
וְ כַד מִתְ ּגַיְירָא  גִ ּיֹורָא  חָדָאּ ,פַרְ ח ֵ
ּומ ַההּוא 
ְׁשָרַאת ּביּהֵ .
ֵ
וְ נַׁשְקַת ּלָ ּהּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו אִיּבָא דְ ַצּדִיקַ ּיָיאּ ,ומְׁשַדְרַת לָ ּה לְ גֹו ַההּוא ּגִ ּיֹורָא ,ו
ִיק עץ ַחּיִים .מַ ה אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י אַּפִיק 
 ּפְרִי צּד ֵ
ַ
ר צ ֶדק .וְ הַיְינּו רָזָא דִ ְכּתִיב( ,משלי יא)
נָא ,אִקְרי גֵ ֶ
ֵ
זִמְ
ִי צּדִיק ,אִיּבָא דִילֵ יּה עָ בִיד נִׁשְמָתִין.
ִׁשְמָתִין ,אֹוף הכ ַ
ָ
נ
ָרַי עקָרָ ה,
ה אין לָ ּה וָ לָד .מִ ּמַאי דְאָמַר וַ ְּתהִי ׂש ֲ
ָרַי עקָרָ ֵ
ב מְתִיבּתָא אָמַרּ ,כְתִיב (בראשית יא) וַ ְּתהִי ׂש ֲ
ְ
רַ
לָד לָא הוַת מֹולִדָא,
ֲ
ב מְתִיבּתָא ,וָ
ְ
ּלָא הכִי אָמַר רַ
 .א ָ
 ,מָאי אין לָ ּה וָ לָד ֶ
ֵ
עַ ּדלֵ ית לָ ּה וָ לָד
נָא יֹוד ְ
ֵ
ית א
לֵ ֲ
וֹו מֹולִידי  נִׁשְמָתִין
ֵ
ֲא ָבל נִׁשְמָתִין ֲהוַת מֹולִדָא  בְאִתְ ּדַּבְקּותָא דְתִיאּובְתָאּ ,דְאִיּנּון ּת ְֵרין זַ ּכָאִין ֲה
ן ע ֶדןּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,בראשית יב) ֶוְאת 
ּיָיא בגַ ֵ
ְ
י כל ַההּוא זִמְ נָא דַ ַהוֹו ְבחָרָ ןּ .כְמָ ה ּדְעַ ְבּדִין ַצּדִיקַ
ּיֹור ָ
לְ גִ ֵ
ׁש א ֶׁשר עָ ׂשּו ְבחָרָ ן ,נֶ ֶפׁש עָ ׂשּו וַ ּדָאי.
ַהּנֶ ֶפ ֲ
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י ּומֹועדַ ּיָיא 
ֲ
ל ריׁש יַרְ ֵחי וְׁשַּבַ ֵּת
ַח ֵּדי רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אָמַר לֵ יּה ַההּוא גַ בְרָא ,אִי רִּבִי ,מָ ה אִימָא לְ ָךּ ,בְ ָכ ֵ
ְ אָמר
ּוזְמָ נַ ּיָיא ,אִיּנּון ְּדכּורִין ַסּלְקִין לְאִתְ ֲחזָאָ ה קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,דכּורִין וְ לָא נּוקְ בִיןּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ב מְתִיבּתָא.
ְ
רָאה ָכל זְ כּורְ ָך .וְ כַד אַ ְהּדְרָ ן מְ הַדְרָ ן ּבְ ַכ ָּמה מִ ּלֵ י חַדְ ּתִין ,וְאַ ְהּדְרָ ן מִ ּלִין קַ ֵּמי רַ
(שמות כג) יֵ ֶ
ב מְתִיבּתָא ,עַ ל רָזִין עַ ּתִיקִיןַ ,צּדִיק וְ טֹוב לֹוַ ,צּדִיק  וָרָע לֹו.
ְ
יֹומָא  ּדָא אַ ְהּדְרָ ן מִ ּלִין חַדְ ּתִין קַ ֵּמי רַ
ּוכפּום טַקְ לָא ּדְמַתְקְ לָאָ ,הכִי אִית לֹון
ְּד ֻכּלְ הּו ַסּלְקִין ּגֹו מַתְקְ לָא דְאִילָ נָא ,עַד לָא יֵ יתּון לְעָ לְמָאְ ,
 .אָעָא ּדלָא 
ְ
ה דְׁשָמַע לְעיּלָא ,מִ ּלָ ה חָדָא גַ ּלֵ י וְ לָא יַ ּתִיר
ֵ
ב מְתִיבּתָא ,נָ חִית וְ גַ ּלֵ י מִ ָּמ
ְ
ּבְ הַאי עָ לְמָא .רַ
ִיסלֵ ק 
ְׁשּון ּביּה ,ו ַ
ֵ
ְקָא ביּה נְ הֹורָא דְ נִׁשְמְתָא ,יְ ָבט
לָא סּל ֵ
ַ
ְׁשּון ּביּה וְאַ נְ הִירּ .גּופָא דְ
ֵ
הֹוריּה ,יְ ָבט
ָסלִיק נְ ֵ
נּוס ֵחי).
נְ הִירּו ְּדנִׁשְמְתָא ,וְיִתְאַ ֲחדּון ּדָא בְדָא לְאַ נְ הָרָא(ְ .ת ֵרי ְ
ְׁשּון ּביּהּ ,כ ְֵדין נָ הִיר נְ הִירּו דְ נִׁשְמְתָא,
ֵ
ִיבּט
ִיר ּביּה ,עַד ּד ַ
ּבְ גִין ּדְאִית ּגּופָא דִ נְ הִירּו דְ נִׁשְמְתָא לָא נָ ה ֵ
ָא אִתְאחָד ּבָ ּהּ .גּופָא  כ ְֵדין ָסלִיק  נְ הִירּו מִ ּגֹו נִׁשְמָתָא ,מְ ַהּדַר מְרֹומַ ם
ֲ
ְאִתְאחָדָת ּבְ גּופָא ,וְ גּופ
ו ֲ
לְמָאריּה ,הָא כ ְֵדין ּכֹּלָא נָ הִירּ .בְ גִין ּדְאִית ּגּופָאְּ ,דלָא 
ֵ
ָעּותיּה ,מְ ב ֵָרְך
לֹותיּה ּוב ֵ
י צ ֵ
ּומְׁשַּבַ ח ,מְ ַצּלֵ ְ
ְדָא .אִית אָעָא ּדלָא 
ְ
ְאִתְאחָד ּדָא ב
ְׁשּון ּביּהּ ,וכ ְֵדין נָ הִיר ו ֲ
ֵ
ִיבּט
ָרָא ביּה ,עַד ּד ַ
יָ כִילַת נִׁשְמָתָא לְאַ נְ ה ֵ
ְׁשּון ּביּהּ ,וכ ְֵדין נָ הִיר.
ֵ
ִיבּט
הֹורָא ביּה ,עַד ּד ַ
ֵ
לָא סלִיק נְ
ָ
אִתְאחָד ּבִ נְ הֹורָא ,וְ
ֲ
ָיבּיָא ,וְ ָכל מַ ה דְ ָבטַׁשּ ,כ ְֵדין (משלי יג) וְ נֵ ר רְׁשָעִים יִדְעָ ְך.
עְּבַד הכִיָּ ,ובטַׁש ּבְ ַחּי ַ
ָ
י לְמ
רָאּ ,בָע ֶ
ֵ
ִסטְרָא אַ ֲח
ם ׁשּיָ בֹא אַ ֲח ֵרי 
ִי מה הָאָדָ ֶ
רָא כלַ לּ ,וכ ְֵדין ּכְתִיב (קהלת ב) ּכ ֶ
מְ ח ֵָרף ּומְ גַ ֵּדף לְ ָכל ִסטְרִין ,וְ לָא יְ כִיל לְאַ נְ ֲה ְ
ַׁש ּביּהּ ,וכ ְֵדין נָ הִיר 
 יְיָ צּדִיק יִ ְב ָחןָּ ,ובט ֵ
ָמי לֵ יּה ,וְ לָא יְ כִיל .וְעַ ל ּדָא (תהלים יא) ַ
ַה ֶּמלֶ ְךּ .וב ֵָעי  לְאִתְ ּד ֵ
ְ אָמר (ישעיה כח) ֶ א ֶבן ּב ַֹחןּ .גָ חִין רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְ נָׁשִיק לְעַ פְרָא .אָמַר,
וְאִ ּתָקַף ּבִ נְ הִירּו .יִ ְב ָחןּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְך רְדִיפנָא ,מִ ּיֹומָא דַ ֲהוֵ ינָא ,וְ הַׁשְ ּתָא אִׁשְ ּתְמֹודְעָא  לִי מִ ּלָ ה ,מִ ּגֹו ׁשָרְׁשָא  וְעִ ּקָרָא 
ְ
ה אבַתְרָ
מִ ּלָ ה מִ ּלָ ֲ
דְ כֹּלָא.
לְעיּלָאָּ ,כל אִיּנּון רּוחִין ְּדכּורִין וְ נּוקְ בִיןּ ,בְ ַההּוא זִמְ נָא,
אָמַר  לֵ יּה ,אִי רִּבִי ,אִי רִּבִיּ ,כַד  ַסּלְקִין ֵ
ב מְתִיבּתָא,
ְ
גֹו מְתִיבּתָא ,וְאַ ְהּדְרָ ן מִ ּלֵ י קַ ֵּמי רַ
ְ
ׁשַמְעִין (ס"א ּכַ ָּמה) מִ ּלִין חַדְ ּתִין וְעַ ּתִיקִין ,נַ ְחּתִין וְעָאלִין לְ
ְּבּוׁשיהֹון וְ ַסּלְקִיןּ .כַד נַ ְח ֵּתי ,מִתְ לַּבְׁשִין
ַד סּלְקִין מִתְּפַ ְּׁשטִין מַ ל ֵ
ּיּומיּהּ .כ ַ
וְאִיהּו אֹולִיף לֹון מִ ּלָ ה עַ ל קִ ֵ
בּוׁשיהֹון ְּד ַההּוא גּופָא.
ּבִ לְ ֵ
ְאַזְעַר ּגַרְמיּה ּבְ הַאי עָ לְמָא,
ֵ
ב מְתִיבּתָא .זַ ּכָאָ ה אִיהּו מָאן ּד
ְ
אִי רִּבִי ,אִי רִּבִיּ ,כַמָ ה חַדְ ּתִין מִ ּלִין מִ ּגֹו רַ
ְאִיהּו זְעיר ,אִיהּו רַ בּ .ומַאן
ֵ
ב מְתִיבּתָא ,מָאן ּד
ְ
ּכַמָ ה אִיהּו רַ ב וְעִ ּלָאָ ה ְב ַההּוא עָ לְמָא .וְ ָהכִי פָתַ ח רַ
וְעׂשְרִים ׁשָ נָ ה
ה מאָ ה ׁשָ נָ ה ֶ
ב ,אִיהּו זְעירִּ .ד ְכּתִיב( ,בראשית כג) וַ ּיִ הְיּו (דף קס"ח ע"ב) ַחּיֵ י ׂשָרָ ֵ
ֵ
ּדְאִיהּו רַ
יּהׁ .שבַעּ ,דְאִיהּו
ֶ
ְתִיב ּביּה ׁשָ נָ ה ,זְעִירּו דְׁשָ נִין ,חַד אַזְעִיר לֵ
ֵ
ִים .מאָ ה דְאִיהּו ֶחׁשְּבֹון רַ בּ ,כ
ְׁשבַע ׁשָ נ ֵ
וֶ
ִיב ׁשבַע ׁשָ נִים.
ְרַּבי לֵ יּה ִּד ְכּת ֶ
ׁשְּבֹון זְעיר ,אַ ְסּגֵ י לֵ יּה ,ו ֵ
ֵ
ֶח
ִדְרַּבי .זַ ּכָאָ ה אִיהּו מָאן
לָא אַזְעִיר אּלָא  ל ֵ
ֶ
הּוא ,אּלָא  לִדְאַזְעִיר.
ֶ
י קדְׁשָא  בְרִיְך
ָא רַּב ֻ
ּתָא  חָזֵ יְּ ,דל ֵ
ּלּויָא ב ַההּוא עָ לְמָא.
ְ
ְאַזְעִיר ּגַרְמיּה ּבְ הַאי עָ לְמָאַּ ,כ ָּמה אִיהּו רַ ב ּבְעִ
ֵ
ּד
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גמק

אַ ְּד ָהכִי ׁשַמְעּו ׁשִירָתָא דְיַ ּמָאּ ,בְקָ ל נְעִימּו דְ לָא ׁשָמְעּו מִ ּיֹומָא דְאִתְּבְרִיאּו ,קָ ל נְעִימּו דְׁשִירָתָא,
וָעד .חָמּו אַרְּבַע  ּדִיּוקְ נִין ּבִרְקִיעַ .
ַד סּיְימּו (שמות טו) יְיָ יִמְ לֹוְך לְעֹולָ ם ֶ
וֹו אַמְרי .וְ כ ִ
ֵ
ְּכ ַההּוא נְעִימּו דַ ַה
וְ חַד מִ ּנַיְיהּו רַ ב וְעִ ּלָאָ ה מְ ֻּכּלְ הּו .וְ ַההּוא רַ ב וְעִ ּלָאָ ה מִ ּנַיְיהּו ,אִ ּתְעַר קָ לָא וְאָמַר( ,ירמיה ב) ּכֹה אָמַר יְיָ 
ַתְריּה וְאָמַר,
רָא אב ֵ
ָת ּכלּולֹותָיִ ְך וְ גֹו'ׁ .שָאט ּבִרְקִיעָא  וְאַ גְ נִיז ,קָ ם אַ ֲח ֲ
זָ כַרְ ּתִי לָ ְך ֶח ֶסד נְעּורַיִ ְך אַ ֲהב ְ
(ישעיה מב) וְ הֹולַ ְכּתִי עִ וְרִים ּבְ ֶּד ֶרְך ֹלא יָדָעּו ּבִ נְתִיבֹות ֹלא יָדְעּו וְ גֹו'ִ .סּיֵ ים וְׁשָאט ּבִרְקִיעָא וְאַ גְ נִיז.
ל ערָ ָבה וְתִ פְרַ ח ַּכ ֲח ַב ָּצלֶ ת .וְׁשָאט ּבִרְקִיעָא,
ּפָתַ ח אִידָ ְך וְאָמַר( ,ישעיה לה) יְ ׂשּוׂשּום מִדְּבָר וְ ִצּיָ ה וְתָ גֵ ֲ
ּנֹותן ּבַ ּיָ ם
ֹה אָמַר יְיָ ה ֵ
ַ
ָך יַעקֹב וְ גֹו'( ,ישעיה מג) ּכ
ֹה אָמַר יְיָ ּבֹורַא ֲ
ֲ
וְאַ גְ נִיזּ .פָתַ ח אִידָ ְך וְאָמַר( ,ישעיה מג) ּכ
נֹות יַענָ ה וְ גֹו'ִ .סּיֵ ים וְׁשָאט ּבִרְקִיעָא,
ֲ
ּיַת הּׂש ֶָדה תַ ּנִים ְּוב
ִי ח ַ
ַּבְדנ ַ
ְתִיבה וְ גֹו'ְּ .תכ ֵ
ּדֶָרְך ּובְמַיִ ם עַ ּזִים נ ָ
ּגִיא וְאמְ ָּתנִי נָ ַפל עָ לַיְיהּו.
ֶ
וְאַ גְ נִיזּ .כ ְֵדין ְּדחִילּו ַס
ַד הוָ ה נָ הִיר יְמָמָא ,קָ לָא אִ ּתְעַר  ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,וְאָמַר ,עַ ּמָא תַ ּקִיפָא  כְאַרְיֵ הּ ,גִּבָרִין ִּכנְמָרִיןָ ,הבּו
ּכ ָ
וֹו אַמְרי,
ֵ
יְקָר לְמָאריכֹוןִּ .ד ְכּתִיב( ,ישעיה כה) עַ ל ֵּכן יְ כַּבְדּוָך עַ ם עָז וְ גֹו'ׁ .שָמְעּו קָ ל ֵחילִין ּומַׁשִרְיָין ַּד ַה
ֵ
ָך יְיָ הּגְדּולָ ה וְ ַהּגְ בּורָ ה וְ ַה ִּתפ ְֶא ֶרת וְ ַהּנֵ ַצח וְ ַההֹוד וְ גֹו' ,עַד ּומְרֹומַ ם עַ ל ָּכל ּבְרָ ָכה
ַ
(דברי הימים א כט) לְ
ָּפי ב ֲַענָ נֵ י יְקָר ,מְ נַ ֲהרָ ן,
ּו ריׁשָא ,וְ חָמּו ָכל מַדְּבְרָא ח ֵ
ּותְ ִהּלָ הַּ .תוְ והּו וְאַזְ לּו .אַ ְּד ָהכִי נָ הַר יְמָמָא ,אַ ְהּדְר ֵ
מְ נַ ְּצ ָצןּ ,בִ גְ וָ ונִין ַסּגִיאִין.
לָא הוָ ה
ָאי קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ב ֵָעי לְאִׁשְ ּתַּבְ חָא ּבְתּוׁשְּבַ ְחּתָא דְדָרָא דְמַדְּבְרָאְּ ,ד ָ
אָמְרּו ּדָא לְדָא ,וַ ּד ֻ
ן קדְׁשָא 
ְמי לָ ֻ
ָאי כל מַ ה דְאַ ח ֵ
בְעָ לְמָאּ ,דָרָא עִ ּלָאָ הּ ,כְדָרָא דָא .וְ לָא יְ ֵהא עַד ּדְיֵ ֵיתי מַ לְ ּכָא מְׁשִיחָא וַ ּד ָ
ִיבּו דְמָאריהֹון עָ לַיְיהּו .לְאֹודָעָא דְאִית לֹון חּולָקָא 
ֵ
ּלָא בגִין לְאֹודָעָא לָ ן ֲחב
ה ,א ְ
לָא הוָ ֶ
ָ
בְרִיְך הּוא,
הּוא מתַ ּיָיא ,זְמִינִין אִ ּלֵ ין
ֵ
ַד יֹוקִים קדְׁשָא  בְרִיְך
ֻ
נָא דְאָתי  כ
ֵ
ְאָתיּ .ולְזִמְ
ָטבָא ,וְאִיּנּון ּבָ נֵ י עָ לְמָא  ּד ֵ
ְיּו מ ֶתיָך ,וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון ּדָרָא דְמַדְּבְרָא.
ְ אָמר (ישעיה כו) יִ ח ֵ
לְאַ ֲחיָיא בְקַדְמִיתָאּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִירָא בּה .אָמַר לֵ יּה אִימָא .אָמַר קָ לָא דְ הַדְרָא ב ֵָעינָא 
ָ
ַאנָא עַרְ ט
אָמַר לֵ יּה ,אִי מִ ּלָ ה חַדְ ּתָא יַדְעַתּ ,ד ֲ
לָא ,אֹו ּבַאתָר אַ ֲחרָא ,וְ הַדְרָא קָ לָא אַ ֲחרָא ,וְ לָא יְדִיעַ  .אָמַר לֵ יּה ,אִי 
ֲ
לָא בחַקְ
ְ
לְמִ נְ ּדַעּ .בַר נָׁש יָ הִיב קָ
ב מְתִיבּתָא ,וְ כַד נָ חִית 
ְ
וֹו קָמי רַ
ְערּו ,וְ ַכ ָּמה דִקְדּוקִין ֲה ֵ
ֲחסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,עַ ל מִ ּלָ ה דָאּ ,כַמָ ה קָ לִין אִ ּת ֲ
ִמְתִיבּתָא דִרְקִיעָא ,וְרָזָא יַ ּקִירָא אִיהִי.
ְ
ב מְתִיבּתָא ,אָמַרָ ,הכִי אּוקְמּוהָ מִ ּלָ ה ב
ְ
רַ
ּוצלֹותָאּ ,דְאִ ּלֵ ין ַסּלְקִין
לָא אִתְאבִידּו לְעָ לְמִיןּ ,בַר קָ לִין ּדְאֹורַיְיתָא  ְ
ֲ
ּתָא  חָזֵ יְּ ,תלַת קָ לִין אִיּנּוןְּ ,ד
לָא אִתְאבִידּו.
ֲ
לָא סּלְקִין ,וְ
ָקְעִין רְקִיעִין .א ָבל קָ לִין אַ ֲחרָ נִין אִיּנּון ְּד ַ
ֲ
לְעיּלָאּ ,וב
ֵ
ַיְיפי 
ְׁשַעתָא דְאִיהִי עַ ל קַ לְּבִיטָאַ ,ההּוא קָ לָא מְׁשַ ְּטטָא וְאָזְ לָא ב ֲַאוִירָא ,מִ ּס ֵ
וְאִיּנּון ְּתלַת :קֹול ַחּיָ ה ב ֲ
גּופיּהַ ,ההּוא קָ לָא מְׁשַ ְּטטָא 
ִיק נִׁשְמָתיּה מִ ֵ
ֵ
ָׁשּ ,בְׁשַעתָאְּ ,דנָ פ
ֲ
ַיְיפי עָ לְמָא .קֹול ְּדבַר  נ
עָ לְמָא עַד  ס ֵ
תָא ּדפָׁשִיט מַׁשְ ֵּכיּהַ ,ההּוא קָ לָא 
ַׁשּ ,בְׁשַע ְ
ֲ
ַיְיפי עָ לְמָא .קֹול נַ ח
ַיְיפי עָ לְמָא עַד ס ֵ
וְאָזְ לָא ב ֲַאוִירָא ,מִ ּס ֵ
ַיְיפי עָ לְמָא.
ַיְיפי עָ לְמָא עַד ס ֵ
מְׁשַ ְּטטָא ב ֲַאוִירָא ,וְאָזְ לָא מִ ּס ֵ
ן אתָר 
אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָאּ ,כַמָ ה מִ ּלָ ה דָא רַּבָא  וְיַ ּקִירָא .אִ ּלֵ ין קָ לִין ,מַ ה אִתְעָ בִיד מִינַיְיהּוּ ,ולְאָ ֲ
ֲ
ַיְיפי 
ַיְיפי עָ לְמָא ,עַד ס ֵ
י ּבַאוִירָא ,וְאָזְ לֵ י מִ ּס ֵ
עָאלִין וְׁשָרָאן .אִ ּלֵ ין קָ לִין ְּדצ ֲַערָא אִיּנּון ,וְאָזְ לִין ּוְמְׁשַ ְט ֵט ֲ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000





		
דמק א"ע ט"סק ףד


 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

דְעָ לְמָא ,וְעָאלִין ּגֹו נְקִיקִין ּומְ חִילִין ּדְעַ פְרָא ,וְאִתְ ַטּמְרָ ן ַּת ָּמן .וְ כַד  (דף קס"ט ע"א) יָ הִיב ּבַר  נָׁש קָ לָא,
י ההּוא קָ לָא .קָ לָא דְ נָ חָׁש ,לָא אִ ּתְעַר לְ ג ֵַּבי קָ לָא דְּבַר נָׁשֵ .היאַ ְך יִ ּתְעַרּ .בְמָ חָאָ ה.
אִיּנּון מִתְעָרִין לְ ג ֵַּב ַ
ּכַד מָ ֵחי בַר נָׁש מָ חָאָ ה אִ ּתְעַר קָ לָא דְ נָ חָׁשּ ,דְאִתְ ַטּמַר לְ ג ֵַּביּה ַההּוא קָ לָא ,וְ לָאו קָ לָא אַ ֲחרָא .קָ לָא 
אִ ּתְעַר ּבָתַר קָ לָא ,זִינָא בָתַר זִינֵ יּה.
ֹאׁש ה ָּׁשנָ ה ,קֹול ׁשֹופָר ,אִ ּתְעַר קֹול ׁשֹופָר אַ ֲחרָא ,זִינָא בָתַר זִינֵ יּה אָזְ לָא .אָרְ ֵחיּה
ַ
וְעַ ל ּדָא בְיֹומָא דְר
ָׁש ,אּלָא בָתַר 
ְּדנָ חָׁש לְ בִיׁש אִיהּו ,לְקָ ְטלָא ּולְמָ חָאָ הּ ,בְ ַההּוא קָ לָא מַ ּמָׁש ,לָא אִ ּתְעַר קָ לָא דְ הַאי נָ ח ֶ
ְעַר ההּוא קָ לָא 
ְקָרי לֵ יּה לְזִינֵ יּהּ ,כ ְֵדין אִ ּת ַ
י בחּוטְרָא  בְאַרְעָא ,ו ֵ
זִינֵ יּה .וְדָא אִיהּוּ ,כַד ּבַר  נָׁש מָ ֵח ְ
דְ נָ חָׁש ,לְאָתָ בָא לְזִינֵ יּה .וְרָזָא דָא אִיהּו טְמִירּו.
נָא איְך ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא לָא יָדַע מִ ּלָ ה דָא.
וה ֵ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וַ ּדָאי מִ ּלָ ה דָא מִ ּלָ ה סְתִימָא הִיא .וְתַ ּוַ ְ
ְך .א ָבל מַ ה ְּדלָא יָדַעַ ,ההּוא קָ לָא מַ ה תֹועַ לְ ּתָא אִית 
לָא כל ַּכ ֲ
ָ
אָמַר לֵ יּהׁ ,שְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא מִ נְ ּדַע יָדַע ,וְ
ּבָ ּה ,וְ ֵהיְך יָתְ בָא.
ִי כלִילָא רּוחָא 
ָא ההּוא קָ לָא ,אִיה ְ
ָא הכִי אָמַרּ ,דִקְדּוקָא דָא לָא יָדַע ׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָאְּ ,דה ַ
ב מְתִיבּת ָ
ְ
וְרַ
ָא ּבַאוִירָא ,וְ ָכל חַד מִתְּפְרַׁש ּדָא מִ ן ּדָא .וְ כַד מָ טָא 
י מעִ ְּצבֹונָא דְ ִבׂשְרָאּ ,ומְׁשַ ְּטט ֲ
ּגַרְמ ֵ
וְ נַ פְׁשָא ,וְ ַה ַבל ֵ
ְעָאל ּביּה ,יָתְ בָא כ ְֵמיתָא .וְ ָכל אִיּנּון חַרְׁשִין וְקֹוסְמִין יַדְעִין אַתְרִין אִ ּלֵ ין ּבְ חַרְׁשַיְיהּו,
ֵ
הּוא אתָר ּד
ֲ
לְ ַה
ַרְמי ,וְאֹודְעִין מִ ּלָ ה .וְדָא 
וְ גַ ְחנִין לְאַרְעָא ,וְׁשַמְעִין קָ לָא דָאּ ,דְמִתְ חַּבְרּון אִיּנּון רּוחָא וְ נַ פְׁשָא ,וְ ַה ַבל ְּדג ֵ
ִיד מ ַההּוא קָ לָא ,וְ לָא יָדַע.
 אֹוב מ ֶא ֶרץ .וְעַ ל ּדָא רָדִיף ׁשְ ֹלמֹה ,לְמִ נְ ּדַע מַ ה דְאִתְעָ ב ֵ
ֵ
אִיהּו (ישעיה כט)
זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך רִּבִיּ ,דְאִתְּבְרִיר לָ ְך מִ ּלָ ה דִקְׁשֹוט.
 .אּלָא כ ְֵעין
ְעַר ההּוא קָ לָא ,וְ לֵ ית לֵ יּה רְׁשּו לְאַרְ ּכָא יַ ּתִיר ֶ
ּכַד ּבַר נָׁש אִ ּתְעַר קָ לָא ,מִ ּיַד ִ(מ ְת ַח ְּב ָרן) אִ ּת ַ
ֹלא ארִיְך ָּכל ַּכְך ּבָ ֲה ֵדיה,
ֲ
ָׁש ּקלֵ יה ,אִיהּו
ַההּוא קָ לָאּ ,דְאִ ּתְעַר ּבַר נָׁש ,וְ לָא יַ ּתִיר .וְאִי אָרִיְך ּבַר  נ ָ
ְקַדְמִיתָא ,אִתְארִיְך
ֲ
ַעמָאּ ,בְ גִין ְּדכַד נָ פְקָא  ב
לְארְ ּכָא .מָאי ט ֲ
ֶאלָא לְ סֹופָא דְקָ לָאּ ,בְ גִין ְּדלָא יְ כִיל ֲ
יּה אתָר 
ַיְיפי עָ לְמָא ,וְ הַׁשְ ּתָא דְעָאל ַּת ָּמן ,לָא יְ כִיל לְאַרְ ּכָא קָ לָאְּ ,דהָא לֵ ית לֵ ֲ
ַיְיפי עָ לְמָא עַד ס ֵ
מִ ּס ֵ
ִדְּבְקַדְמיתָא.
ֵ
ָא ּת ָּמן ּכ
לְאִתְּפַׁשְ ט ַ
י ח ֵּדיּ ,דְזָ ֵכינָא 
לְמ ֱהוֵ ַ
ְמִׁשְמַע ,אּלָא מִ ּלָ ה דָאּ ,דַי  לִיֶ ,
ֶ
ַח ֵּדי רִּבִי ׁשִמְעֹון וְאָמַר ,אִ לְמָ לֵ א  לָא זָ ֵכינָא  ל
א יַדְעַת חדְ וָ ה דְמִ ּלִין
ֶ
יּה ,אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא .אִ לְמָ לֵ
ֲ
לְמִׁשְמַע מִ ּלִין ּדִקְׁשֹוטְּ ,ד ַההּוא עָ לְמָא .אָמַר לֵ
א ח ֵּדי יַ ּתִיר.
ב מְתִיבּתָאְּ ,ת ֵה ַ
ְ
ּבְ ַההּוא עָ לְמָא קַ ֵּמי רַ
ב מְתִיבּתָא  פָתַ ח וְאָמַר,
ְ
ּדּוׁשָא הוָ ה הַׁשְ ּתָאּ ,כַד אָתִית לְ גַּבָי .אָמַר ,רַ
ָ
יּה ,מָאי ח
ִ
אָמַר לֵ
הּוא .אמַאי  סְתִימּו דְעַיְינִין לְמִיתָאּ .בְ גִין ּדְעַיְינִיןּ ,גַ וְ ונִין ְּדהַאי 
ֲ
ל עינֶ יָךֶ .חדְ וָ ה
ְיֹוסף יָׁשִית יָדֹו עַ ֵ
ו ֵ
ְמָא בהּו ,אִיהּו אַ ְסּתִים מִ ּנֵ יּה הַאי עָ לְמָאֵ ,חיזּו דְ הַאי עָ לְמָא.
עָ לְמָא אִיּנּון ,וְ ֵחיזּו ּודְ ּיּוקְ נָא דְ הַאי עָ ל ְ
יזּו דְעינֹוי ,לֵ ית לֵ יּה ֵחיזּו
ֵ
ִימּו עינֹויָּ ,כל ֵחיזּו דְ הַאי עָ לְמָא ,הָא אִתְ ֲחׁשָ ְך מִ ּנֵ יּה .וְ ֶחׁשְ כִין מִ ּנֵ יּה ֵח
אַ ְסּת ֵ
ּקּונָא דְקַדְמָאי ,וְ ָחכְמְתָא דִ לְ הֹון יַ ּתִיר 
ֵ
ְבהַאי עָ לְמָא ,מִ ַּת ָּמן ּולְ ָהלְאָ ה .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,יָאּות  ִּת
מִ ַּמלְאָ כִין קַ ּדִיׁשִין.
(בראשית מו)
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ב"ע ט"סק ףד

המק

ְיֹוסף  חָי 
וְאִי תימָא עַ ל ּבְ ׂשֹורָ ה דִילֵ יּה ,מִיב ְֵעי לֵ יּה ו ֵ
ֵ
ף אמַאי יָׁשִית יָדֹו מִ ָּכל ּבְ נֹוי.
יּה ,יֹוס ֲ
ֵ
אָמַר לֵ
תִרְאה .אָמַר לֵ יּה יָׁשִית יָדֹו ּבְ גִין ּדִרְ חִימּו דִילֵ יּה ָהוָ הְּ ,ובגִין ָּכְך ּדָא אַ ְסּתִים מִיּנֵ יּה נְ הִירּו דְ הַאי 
ֶ
י הכִיֵ :חיזּו דִילָ ְך ְּדהַאי עָ לְמָא 
ִים עינֹוי ,רְ חִימָא דִילֵ יּה אַ חְזֵ ָ
עָ לְמָא ,וְדָא נָ טִיל לֵ יּה .מָאן ּדְאַ ְסּת ֵ
נָא חיזּו דִילָ ְך ּבְאַתְרָ ְך .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה יִ ּתַתְקְ נּון לָ ְך ֵחיזּו אַ ֲחרָאְּ ,ד ַההּוא עָ לְמָא.
ָא א ֵ
אִתְאבִיד ,ה ֲ
ֲ
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,מַ ה אִתְ ֲהנֵ י  הַאי לְ ּמִיתָאּ ,ומַ ה תֹועַ לְ ּתָא אִית לֵ יּה ּבְ הַאי .מָאן ּדְיִ ב ְֵעי  לְמִׁשְאַ ל
ה דְעדַיִין אִזְ ּדְמַ ן אִיהּו ,לְאָתָ בָא  לְ ֵחיזּו דְ הַאי 
ֲ
ָא עינֹויּ ,בְ גִין לְאַ ֲחזָאָ
יֹומָא מַ ה ּדְאִ ְצטְרִ ְך לְאַ פְקְ ח ֵ
עָ לְמָא כִדְּבְקַ ּדְמִין.
לָא אִתְאבִיד ּכֹּלָא 
ֲ
יּה אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,וַ ּדָאי אִי לָא אַ ְסּתִים מִ ּנֵ יּה ָּכל ֵחיזּו דְ הַאי עָ לְמָא ,וְ
ֲ
אָמַר לֵ
לְמָא דַאנָ ן
ֲ
ָא אִיהּו מ ַההּוא עָ
ֵ
מִ ּנֵ יּה ,לָא לֶ ֱהוֵ י לֵ יּה ֵחיזּו וְ חּולָקָא דְ ַההּוא עָ לְמָא .עָ לְמָא דָאּ ,בְ הִּפּוכ
ה מעֹובָדָא דְ הַאי עָ לְמָאְּ ,דכֹּלָא 
ַערָא  לָא  ָהוָ ֵ
ּיָיא ,אפִילּו ְכחּוטָא דְ ׂש ֲ
ֲ
ִיַית מתַ
ֵ
ֵּביּהִּ ,דבְזִמְ נָא דִתְ ח
ְיִתְעבָר מִ ּנֵ יּה ָּכל
אִתְאבִיד ּבְקַדְמִיתָא(ַ ,טּלָ א יַ ְב ִטיל לֵ יּה ,וְ יִ ָׁשוֵ י לֵ יּה) ּבְ ַההּוא  (דף קס"ט ע"ב) ַטּלָא ְ(ּב ַק ְד ִמ ָיתא) ו ֲ
ֲ
יּה יִתְעבִיד ּגּופָא בִרְיָ ה חַדְ ּתָאַּ ,כְך ָהכָא.
ֲ
ִיד ּכ ֲחמִירָא דָאּ ,ומִ ּנֵ
ָתַר יִתְעב ַ
ֲ
זֹוהמָאּ ,ולְ ב
ֲ
אָמַר לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וַ ּדָאי יְדַעְ נָא דְאַ ּתּון מְ לּוּבָׁשִין ַּת ָּמןּ ,בִ לְ בּוׁש יְקָרְּ ,דגּופָא דַ כְיָא קַ ּדִיׁשָא .אִי 
י ב ַההּוא גּופָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְאַ ּתּון קַיְימִין ּבְ ַההּוא עָ לְמָא.
ונָא דָא בהַאי עָ לְמָאּ ,בַר נָׁש ּדְאִתְ ֲחזֵ ְ
ְ
ָהוָ ה ּבְ גַ וְ
נָאּ ,בָתַר ּד ַס ְבלּו צ ֲַערָא 
ְ
ב מְתִיבּתָאּ ,ת ְֵרין עּולֵ ימִין ּדְאִתְ לְּבָׁשּו ֵבינָ
ְ
אָמַר לֵ יּה ,מִ ּלָ ה דָא ׁשָאִילּו קַ ֵּמי רַ
ָא הוָ ה ְבהַאי עָ לְמָא 
ב מְתִיבּתָא .וְאִיהּו אָמַרְּ ,דה ָ
ְ
עַ ל חֹובָאְּ ,דלָא אִתְ ֲחזֵ י לְ גַ ּלָאָ ה ,וְׁשָאִיּלּו דָא קַ ֵּמי רַ
ְּבַׁש א ְס ֵּתר מַ לְ כּות ,אִתְ לַּבְׁשַת ּבְ ַההּוא דִ ּיּוקְ נָא 
ֶ
ִי בּיֹום ַה ְּׁשלִיׁשִי וַ ִּתל
ָהכִי .מְ נָ לָ ןִּ .ד ְכּתִיב( ,אסתר ה) וַיְ ה ַ
ָא ,מ ַההּוא רּוחָא 
דְ ַההּוא עָ לְמָא .מַ לְ כּותּ :דָא רּוחָא דְקּודְׁשָאְּ ,דהָא מַ לְ כּות ׁשְמַיָא ,נָׁשִיב רּוח ֵ
יּה א ְס ֵּתר.
ַּבְׁשָא ב ֶ
ֵ
דַאוִירָא דְ ַההּוא עָ לְמָא ,וְאִתְ ל
ֲ
ְך אֹלהִים.
בּוׁשָא ּדנְ הֹורָאּ ,דִיּוקְ נָאָ ה אִדְמִי לְמַ לְאַ ֱ
ִ
ָמָא ההּוא לְ
ַ
ָא אחַׁשְ וֵ רֹוׁש ,וְ ח
וְ כַד עָאלַת קַ ֵּמי מַ לְ ּכ ֲ
י ה ֶּמלֶ ְך
ַי אֹוף הכִיִּ ,ד ְכּתִיב (אסתר ח) ּומָרְ ְּדכַי יָ צָא מִ ּלִ ְפנֵ ַ
ָ
פּום ׁשַעתָא .מָרְ ְּדכ
ֲ
ּפַרְ ָחה מִ ּנֵ יּה נִׁשְמָתָא לְ
ּבִ לְ בּוׁש מַ לְ כּות .לְ בּוׁש מַ לְ כּות ,וַ ּדָאיִּ ,דּיּוקְ נָא דְ ַההּוא עָ לְמָא .וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,אסתר ט) ּכִי נָ ַפל ּפַ חַד 
ַד אחַׁשְ וֵ רֹוׁש .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,כַמָ ה מְתִיקִין אִיּנּון מִ ּלִין,
לָא פח ֲ
ַ
יהםּ .פַ חַד מָרְ ְּדכַי ,וְ
ַי עלֵ ֶ
מָרְ ְּדכ ֲ
בּוׁשָא דְאִקְרי לְ בּוׁש 
ֵ
זַ ּכָאָ ה חּולָקִי ,וְ הָא יְדַעְ נָא דְ ַצּדִיקַ ּיָיא (ס"א ְב ַהאי) ּבְ ַההּוא עָ לְמָא ,מִתְ לַּבְׁשָ ן ּבִ לְ
מַ לְ כּות ,וְ ָהכִי הּוא וַ ּדָאי.
ן ּביּה ַצּדִיקַ ּיָיאְּ ,כגַ וְ ונָא דַ ַהוֹו ּבְ הַאי 
ַ קדְׁשָא אִיּנּוןּ ,ומִתְ לַּבְׁשָ ֵ
ן ע ֶדן ,נְׁשִיבּו דְרּוח ֻ
יּה ,אוִירָא דְ ּגַ ֵ
ֲ
אָמַר לֵ
ל ריׁשָא דְ ָכל חַד וְ חַד .וְאִתְעַ ּטָר  וְאִתְעָ ֵבידַא לֵ יּה עָ טָרָא.
ַ קדְׁשָא ׁשָרָאת ,עַ ֵ
עָ לְמָאּ .ולְ בָתַר ,רּוח ֻ
ָתַר וַע ֶט ֶרת זָ ָהב ּגְדֹולָ הּ ,דָא 
ֲ
וְ ַכְך ָהוָ ה לְמָרְ ְּדכַיִּ ,ד ְכּתִיב ּבִ לְ בּוׁש מַ לְ כּותִּ ,דּיּוקְ נָא דְ ַההּוא עָ לְמָאּ .ולְ ב
ְרָאל אֹורַיְיתָאְּ ,כגַ וְ ונָא דָא 
ּיָיא ב ַההּוא עָ לְמָאּ .כַד קַּבִילּו יִ ׂש ֵ
ְ
יׁשיהֹון ְּד ַצּדִיקַ
ל ר ֵ
ֲע ֶט ֶרתּ ,דִׁשְרִיאַת עַ ֵ
ַר חֹורב .אִתְּפְׁשָ טּו
ֶ
ם מה
ת עדְיָ ֵ
ל א ֶ
ְרָא ֶ
הֹון .עַד ּד ָחבּוִּ ,ד ְכּתִיב ּבְ הּו( ,שמות לג) וַ ּיִתְ נַ ְּצלּו ְבנֵ י יִ ׂש ֵ
ְ
ָהוָ ה לְ
ֵמ ַההּוא לְ בּוׁשָא.
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ּצֹואִים מעָ לָיוּ .וכְתִיב וַיַ לְּבִיׁשּוהּו ְבגָדִים,
ֵ
עַ ּכ ֲהנָא רַּבָא( ,זכריה ג) ָהסִירּו הַּבְ גָדִים ַה
ְתִיב ּבִיהֹוׁש ַ
ֻ
וְ ֵכן ּכ
ּומ ָהכָאְּ ,ד ָכל זִמְ נָא דְ גּופָא דְ הַאי עָ לְמָא קַ ּיְימָא 
לְמָא .מ ָהכָא מִ ּלִין קַדְמָאִיןֵ .
ֵ
אִ ּלֵ ין לְ בּוׁשִין ְּד ַההּוא עָ
בְקִ בְרָא  בְקִ ּיּומָא ,לָא אִתְ לְּבַׁש רּוחָא  ִבלְ בּוׁשָא דְ ַההּוא עָ לְמָאִּ .ד ְכּתִיב וַ ּיָ סִירּו הַּבְ גָדִים ַהּצֹואִים
 .אּלָא דָא  הִיא עָ טָרָא,
הּו עֹומד ֶ
ֵ
ְך יְיָ עֹומד ,מַ
ֵ
ֵמעָ לָיו בְקַדְמִיתָאּ .ולְ בָתַר  וַיַ לְּבִיׁשּוהּו ּבְ גָדִיםּ .ומַ לְאַ
יׁשָא לְעיּלָא .לְ בָתָר 
ֵ
ל ר
 .עֹומד עַ ֵ
ְדָא אִיהּו עֹומד ֵ
ֵ
יׁשיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ו
ל ר ֵ
ְאִקְרי מַ לְאַ ְך יְיָּ ,דְקַ ּיְימָא עַ ֵ
ּד ֵ
ּדְאִתְ לַּבְׁשָ ן ּבְ הַאי לְ בּוׁשָא דִיקָר.
רָא .אִתְעבָר ּדָא,
ֲ
לְמיקָ םָּ ,כל זִמְ נָא דְ הַאי קַ ּיָים ,רּוחָא לָא מְקַּבְ לָא אַ ֲח
ּת ְֵרין ּגּופִין ַּכ ֲחדָא ,לָא יַ ְכלִין ֵ
הָא אַ ֲחרָא זְמִינָא מִ ּיַד ,וַ ּדָאיּ ,דָא נָ פִיק ,וְדָא עָאלְּ .כגַ וְ ונָא דְיֵ ֶצר טֹוב וְיֵ ֶצר רָע ּבְ הַאי עָ לְמָא לָא ב ֵָעי 
ֻקדְׁשָא בְרִיְך הּוא ּדְתַרְ וַ ויְיהּו יְקּומּון ַּכ ֲחדָא.
עַ ּבן יְ הֹוצָדָק 
הֹוׁש ֶ
ן עֹומד עַ ל יְמִינֹו לְ ִׂש ְטנֹו .וְ כִי יְ ֻ
והנָא עַ ל מַ ה דִ ְכּתִיב( ,זכריה ג) וְ ַה ָּׂש ָט ֵ
אָמַר לֵ יּהַּ ,תּוַ ְ
ַּכְךׁ ,שְאַר ּבְ נֵ י עָ לְמָא עַ ל אַ חַת ּכַמָ ה וְ ַכ ָּמה .אָמַר לֵ יּהֲ ,חסִידָא קַ ּדִיׁשָאּ ,כַמָ ה טְמִירִין סְתִימִין מִ לִין
אִ ּלֵ ין(ָ ,א ַמר לֵ יּה) אַף עַ ל ּגַ ב ְּד ַחבְרַ ּיָיא יַדְעִין ּבְמִ ּלִין ְּד ַההּוא עָ לְמָא ,לָא יַ ְכלִין לְמִ נְ ּדַע ּבְרָזִין אִ ּלֵ ין.
הּוא ׂש ָטן לְאַ ְסטָאָ ה לֵ יּה ,וְ לָא דַי לֵ יּה
ָ
אָמַר לֵ יּהֵּ ,כיוָ ן ְּדבַר נָׁש ּבְ ַההּוא עָ לְמָא ,מַ ה תֹועַ לְ ּתָא אִית לְ ַה
י תִיאּובּתָא 
ְ
יּה אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְךּ .תָא חָזֵ
ֲ
ְאַּפִיק נִׁשְמָתיּה מִ ּנֵ יּה ,וְקָ טִיל לֵ יּה .אָמַר לֵ
ֵ
ּד
י ההּוא 
ַּבָׁש ההּוא זַ ּכָאָ ה ִבלְ בּוׁשָא דַ כְיָא קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ֵכיוָ ן ְּדחָזֵ ַ
ַ
ּלָא בגִין ְּדלָא יִתְ ל
ה ,א ְ
לָא הוָ ֶ
ָ
דְ ָׂש ָטן
ַעמָאּ .בְ גִין ּדְאִי אִתְ לְּבַׁש 
ָׂש ָטןִּ ,דלְ בּוׁשָא דִילֵ יּה אִתְ ַּדחְיָא ,וְ לָא אִתְ ֲחׁשִיב ,עַ ל ּדָא אַ ְס ֵטי לֵ יּה .מָאי ט ֲ
ֹר מעָ לְמָא ,וְ לָא 
ּיַעב ֵ
הּוא ׂש ָטן ,יִתְּבָ ַטל וְ ֲ
ָ
ְזּוהמָא ,וְעַ בִידְ ּתָא דְ ַה
ּבְ ַההּוא לְ בּוׁש יְקָר ,מִ ּיַד לְ בּוׁשָא  ּד ֲ
נִיחָא לֵ יּה לְ ָׂש ָטן.
ָא דְזּוהמָא דִילֵ יּה ,וְ נִיחָא לֵ יּה לְ ָׂש ָטן .וְ ֵכיוָ ן
ֲ
וְתּוִּ ,ד ְב ָכל זִמְ נָא דְ לָא אִתְ לְּבַׁשּ ,פַקְדָא רּוחָא לְ ַההּוא ּגּופ
ּדְאִתְ לָּבַׁש (דף ק"ע ע"א) ּבְ ַההּוא לְ בּוׁש יְקָר ,הָא אִתְּבְ טִיל גַ וְ ונֵ י דְיִ צְרָא ּבִיׁשָא ,וְ גּופָא דִילֵ יּה ,וְ לֵ ית לֵ יּה
נָא ב ֲה ֵדיּה לְעָ לְמִין.
ַ
ּדּוכְרָ
נַ פְׁשָאּ(ְ .ד ַאזְ לָ א ֲע ְר ִט ָיר ָאה)

ָא אּלָא עַ ל
יׁש ּכל לֵ ילְיָא ,לָאו עַ ל ּגּופ ֶ
ַאנָ ן ּפַקְדִין לְ ֵבי קִ ב ְֵרי ב ְֵר ָ
ְאִי ּתימָאּ ,ד ֲ
ו ֵ
ָא .א ָבל הַׁשְ ּתָא,
ָא כל זִמְ נָא דְ ִבׂשְרָא קַ ּיְימָא ,רּוחָא  פַקְדָא עָ לָ ה דְ נַ פְׁשָא ,וְ נַ פְׁשָא ּפַקְדָא לְ גּופ ֲ
ְּדה ָ
יׁש ּכל
ְךּ ,בְר ָ
ּגַרְמיְּ .ובגִין ָּכ ֵ
כּוכי גֹו ֵ
ּפִקְדֹונָא דִילָ ן אִיהּו לְ נַ פְׁשָאּ ,דְאִיהִי מִׁשְ ַּת ְּככָא .וְאִׁשְ ּתְאָרַת ּבְׁשִ ֵ
לֵ ילְיָאּ ,פִקְדֹונָא דְרּוחָא לְ נַ פְׁשָא ,וְ לָא עַ ל ּבִ ׂשְרָא.

ָא מעִ ם
ָׁש הכִי הּוא ,רּוח ֵ
ְיָינָא ּדגּופָא דְ בַר  נ ָ
ְ
אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָאּ ,תָא  וְאַ גָ ּלֵ י לָ ְך מִ ּלָ ה סְתִימָאּ .בִ נ
ֲ
רּוחָא דְקּודְׁשָא .נִׁשְמָתָא מִ ּגֹו אִילָ נָא דְ ַחּיֵ יֵּ .כיוָ ן ּדְרּוחָא קַ ּדִיׁשָא ,יָ ַהב ֵחילָא ,מִ ּיַד רְתִיכִין דִילֵ יּה.
ְרָא ּדלְ הֹון ,וְתִ ּקּונַיְיהּו דָא עַ ל ּדָאִ .סטְרָא 
ּגַרְמי  וְׁשַיְיפִיןֻּ .כּלְ הּו מִ ִּסט ִ
יָ ֲהבִין ֵחילַיְיהּוֵ .חילָא דִ לְ הֹוןֵ ,
ּה ,אַתְיָא בׂשְרָא ,וְ לָא מִ ּלָ ה אַ ֲחרָא .רְתִיכִין ּדִילָ ּה ,יָ ֲהבִין ָּכל
ִ
אַ ֲחרָא יָ ָהבַת ּבִ ׂשְרָאּ ,ומִ ִּסטְרָא דִילָ
י חילַיְיהּוּ ,ומַאן
י חילַיְיהּוׁ ,שְמַיָא יַ ֲה ֵב ֵ
אִיּנּון ּגִידִין וְעַרְקִין ,לְאַמְׁשָ כָא ּדָמָא לְ ִבּׂשְרָאּ .בָתַר ּדְאִ ּלֵ ין יָ ֲה ֵב ֵ
ונָא ּדלְ הֹון.
ִ
אִיּנּון .עֹור ּדְאִתְמְׁשָ ְך עַ ל ּכֹּלָאְּ .כגַ וְ
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ב"ע ע"ק ףד

זמק

ּומַיָא וַאוִירָא ,וְעַ פְרָא.
ֲ
ין :אׁשָא,
סֹודי אִ ּלֵ ֵ
ְאַרְעָא כ ֲחדָא ,וְיָ ֲה ֵבי אַרְּבָעָ ה יְ ֵ
ַ
לְ בָתָר מִתְ חַּבְרָ ן ׁשְמַיָא  ו
חּולָקיּה ּדְיָ ַהב ,וְאִתְּבָ ֵּטל .רּוחָא דְקּודְׁשָא,
ֵ
לְאַ ּגָ נָא עַ ל אִ ּלֵ יןּ ,ולְ ַחפְיָא עַ ל ּכֹּלָא .לְ בָתָרָּ ,כל חַד נָ טִיל
נִׁשְמְתָא סּלְקָא .רְתִיכִין
ַ
ּורְתִיכִין דִילֵ יּה ,חּולָקַיְיהּו קַ ּיְימָא .רּוחָא דְקּודְׁשָא ,רּוחָא דִילֵ יּה קַ ּיְימָא וְ
ּובגִין ָּכְך ּכְתִיב( ,ישעיה
ּדְרּוחָא דְקּודְׁשָאּ ,גַרְמִין ִּדלְ הֹון קַיְימִין .וְעַ ל ּדָא  חָׁשִיבּו דְ גּופָאּ ,גַרְמִין ֲהוֹוְ .
ְתִיב ּביּה ָהכִי.
ֵ
ְמֹותיָך יַ ֲחלִיץִּ ,ובׂשְרָא לָא כ
נח) וְעַ צ ֶ
נָא .אִתְאבִיד ּבִ ׂשְרָא,
ֲ
הּוא ׂש ָטן קַ ּיְימָא לְאַ ְס ָט
ָ
וְ ָכל זִמְ נָא דְ ִבׂשְרָא דְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא קַ ּיְימָא בְקִ ּיּומָאַ ,ה
ֹו מרֹואִי 
לֵ ית לֵ יּה רְׁשּו לְאַ ְס ָטנָאְּ ,דהָא לֵ ית לֵ יּה עַ ל מַ ה דְיִ ְסּתְמִיְך .וְעַ ל ּדָא ּכְתִיב( ,איוב לג) יִ ֶכל ּבְ ׂשָר ֵ
ְׁשּפּו
הּוא חיזּו דְ ָׂש ָטן ּדְקַ ּיְימָא לְאַ ְס ָטנָאְּ ,דלָא יְ כִילֵּ ,כיוָ ן ּדְיִ ֶכל ּבְ ׂשָרֹו .ו ֻ
ֵ
אּו .מ ַה
ֹלא ר ֵ
ְׁשּפּו עַ צְמֹותָיו ֻ
וֻ
ְׁשָף ּכל חַד וְ חַד 
ָ
ֹלא ראּו ,לָא אִתְ ֲחזּון לְקָרְ בָא לְ ג ֵַּביּהְּ ,דלֵ ית לֵ יּה ּבְ הֹון חּולָקָאֵּ ,כיוָ ן ּד
ֻ
עַ צְמֹותָיו
ּדּוכ ֵּתיּה ,לָא תָ בַע עָ לַיְיהּו ,וְ לָא קָאִים לְאַ ְס ָטנָא ּבְ גִינַיְיהּו.
מִ ְ
ְרָא מִתְע ְּכלָא ,הָא לָא יִתְּבַע ּדִינָא ,וְ לָא קָאִים לְאַ ְס ָטנָאְּ ,דהָא לֵ ית לֵ יּה עַ ל מַ ה דְיִ ְסּתְמִיְך,
ֲ
ָתָר ּד ִבׂש
לְ ב ְ
וְ לָא אִדְ ּכַר לְּבַר נָׁש ּבְׁשּום מִ ּלָ ה דְעָ לְמָא .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,הַׁשְ ּתָא יְדַעְ נָא מִ ּלִין עַ ל ִּתּקּונַיְיהּו ,וַ ּדָאי 
יָאּות הּוא לֵ יּה לְאַ ְס ָטנָא.
אָמַר לֵ יּה רִּבִי ִ(ׁש ְמעֹון)ֲ ,חגֹור זֵ ינָ ְך ,וְתָקִין ּגַרְמָ ְך ,אִי תִ ב ְֵעי לְמִ נְ ּדַע מִ ּלִין ּדְׁשָארִית .אֹו אִי תִׁשְאַ ל ּבְ ָהנֵ י 
מִ ּלִין ,אִימָא  לִי .אָמַר לֵ יּה וַ ּדָאי ,הָא יְדַעְ נָא דְ ֵביתָאי ׁשְ כִיבַתְּ ,דלָא יְדַעְ נָא מִ ּנָ ּה ְּכלּום .וְ ַחבְרַ ּיָיא 
יַדְעִין .נָׁשִין מָאי טַעְמָא ּדַעְ ּתַיְיהּו קַ ּלָ ה.
ל אִיהּו .א ָבל יַ ּקִירָא 
ֲ
חּולָקיּה ,מַ ה דְאִׁשְ ּתְאַר ,קַ
ֵ
אָמַר לֵ יּה ּדַעְ ּתָא אַתְיָא בְׁשִית ּדַרְ ּגִין ,וְ ָכל חַד נָ טִיל
ת ּכסִילּות אִׁשְ ַּתּתַף ּבָ הּ .בְמִ ּלָ ה דָא לָא ּתִׁשְאַ לְּ ,דהָא יְדַעְ נָא דְ לָאו עַ ל ְּדבִיתָ ְך
ָא ,אִי לָאו דְא ֶׁש ְ
ֵ
ּד
י דַעַת ,מ ַההִיא 
ֵ
ל אִקְר
ֵ
 ,אּלָא עַ ל מַ ה דִ ְכּתִיב( ,ישעיה יט) ִהּנֵ ה יְיָ ר ֵֹוכב עַ ל עָ ב קַ ל .וְ ַההּוא עָ ב קַ
ׁשָאַ לְ ָּת ֶ
 אִקְרי קַ ל .וְ הָא יְדַעְ נָא 
ה ,א ָבל (וְ ַעל ָּדא) ֵ
ָעִיתָא כגַ וְ ונָא דְדַעַת עִ ּלָאָ ֲ
ְ
ּיְימָא ּבְאמְ צ
ֶ
ַכּלָ ה יִרְאַת יְיָ ,וְאִיהִי קַ
ׁשְאלְ ּתָא דִילָ ְך מָאי הִיא.
ֶ
ל ׁשָארי וַ ֲחגֹור זֵ ינָ ְך ,וְקָ טִיר קִ טְרָ ְךְּ ,דהָא עִידָ נָא הּוא לְ גַ ּלָאָ הּ ,כְמָ ה דְׁשָארִית עֹובָדָאּ .דְעַ ל אַ נ ְֵּפי 
ֵ
ֲא ָב
ְרָאל.
ַאי עזָרָ ה ,אִית  ּת ְֵריסָר ּפִתְ חִין ,לְ פּום ֻחׁשְּבָ ן ׁשִ ְב ַטּיָא דְיִ ׂש ֵ
ַעזָרָ ה לְ גֹוּ .בְ ה ֲ
ב ּביתָא ,אּולָ ם ּד ֲ
ֹוח ֵ
ר ַ
ְרָאל ,רְׁשִימִין עַ ל
ְתִיב רְאּובןְּ .ובפִתְ חָא אַ ֲחרָאּ ,כְתִיב ׁשִמְעֹון .וְ ֵכן ָּכל ׁשִ ְב ַטּיָא דְיִ ׂש ֵ
ֵ
ּבְ פִתְ חָא חָדָאּ ,כ
ָא דְרָׁשִים ּביּה
ֵ
י מָאריּה ּדְעָ לְמָא .מָאן ּדְעָיִיל ּבְ פִתְ ח
ֵ
ִיסלְקּון לְאִתְ ֲחזָאָ ה קַ ֵּמ
אִיּנּון ּפִתְ חִיןּ .בְזִמְ נָא ּד ַ
ְאִי לָא פלְ טִין לֵ יּה לְ בַר .וְ ֵכן ּבְ ֻכּלְ הּוְּ ,דלָא 
ַ
ָא דִרְאּובן אִיהּו ,מְקַּבְ לִין לֵ יּה ּפִתְ חִין ,ו
ֵ
רְאּובן ,אִי מִ ִּׁש ְבט
ֵ
ְאִיהּו מ ַההּוא ׁשִ ְבטָא ּדְרָׁשִים ּבְ הֹוןּ .ובְדָא יִתְ ַחּקְקּון וְיִׁשְ ְּתּמֹודְעּון ָּכל
ֵ
ִין ,אּלָא לְמַאן ּד
יְקַּבְ לּון ּפִתְ ח ֶ
חַד וְ חַד.
אִיּנּון אַרְּבַע סטְרִיןָּ .כל אִ ּלֵ ין
ִ
ְרָא ,מ
ֵ
ָמׁש עַ ּמּודִין ִּדנְ הֹורָא מְ לָ ֲהטָא ,אִית ּבְ ָכל ִסט
ְּתלַת מְאָ ה וְׁשִ ּתִין וְ ח ֵ
ִיְך ּבְאתָר חַד .וְ ֻכּלְ הּו,
ֲ
הֹורָא ּדלְ הֹון (דף ק"ע ע"ב) ׁשָ כ
ִ
עַ ּמּודִין ,אִקְרּון עַ ּמּודִים ַחּיִיםּ .בְ גִין ְּדלָא קַ ּיְימָא נְ

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





		
ב"ע ע"ק ףד
חמק


 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

י דּוכּתָא דָא  לְדָא .אִ ּלֵ ין ְּד ַסּלְקִין ּבַ טְׁשִין ּדָא  בְדָאּ ,ומְ נַ ּגְ נֵ י נִ ּגּונָא,
ְ
אִ ּלֵ ין ַסּלְקִין ,וְאִ ּלֵ ין נַ ְחּתִין .יַ ֲה ֵב
י אֹוף הכִי.
ָ
וְאִ ּלֵ ין ְּדנַ ְח ֵּת
לְקי דְ נַ ּגְ נֵ י נִ ּגּונָא ,מָאי נִ ּגּונָא מְ נַ ּגְ נֵ יׁ .שִיר יַתְמָא( .תהלים צח) מִזְמֹור ׁשִירּו לַייָ ׁשִיר  חָדָׁש  ּכִי 
אִ ּלֵ ין ְּד ַס ֵ
לְאכִין קַ ּדִיׁשִין לָא ׁשַּבָ חּו
ִיק .אּלָא ׁשִירּ ,דְעַד ּכְעַ ן מַ ֲ
נִ ְפלָאֹות עָ ָׂשה וְ גֹו'ׁ .שִיר חָדָׁש ,וְ כִי אִית ׁשִיר עַ ּת ֶ
ַעמָא אִיהּו חָדָׁשּ .בְ גִין ְּד ַההּוא דִמְ ַח ֵּדׁש עּולֵ ימֹוי ,מְׁשַּבַ ח לֵ יּה ,וְאָמַר 
לֵ יּהּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו חָדָׁש .מָאי ט ֲ
ָא אִקְרי  חָדָׁש  וְאִיהּו חָדָׁשּ .בְ גִין ּדְדָ בִיק ּבְׁשִמְׁשָא ,וְ לָא אִתְּפְרַׁש 
ֵ
ב מְתִיבּתָאּ ,ד
ְ
לֵ יּה .וְ ָהכִי אָמַר רַ
ָדָׁש .זָקן הּוא 
ֵ
ִיב ּביּה (קהלת א) ֵוְאין ָּכל ח
ית ּביּה ִחּדּוׁשָאִּ ,ד ְכּת ֵ
ֵ
ְאַּפָקָא סטְרָא אַ ֲחרָאְּ ,דלֵ
ִ
מִ ּנֵ יּה .ל
וְאִתְּבְ לֵ י ,וְ לָא אִתְ ֲחּדָׁש( .ס"א וְ לָ א ָע ִביד ּתֹולָ ִדין ְּד ִאלְ ָמלֵ א ָע ִביד ּתֹולָ ִדין ָהוָ ה ִמ ַט ְׁש ֵטׁש ָעלְ ָמא).
י בלֹותִי 
ב מְתִיבּתָאׂ .שָרָ ה אִתְ ֲחּדָׁשָת ּבְעִ ּדּונָאּ ,דַרְ ּגָא ּדִילָ ּה ּגָרִיםִּ ,ד ְכּתִיב( ,בראשית יח) אַ ֲח ֵר ְ
ְ
ּתּו ּפָתַ ח רַ
ַר ּדנּוקְּבָאּ ,כְתִיב
ה ,מְׁשִיכּו דְע ֶדן עִ ּלָאָ הְּ .ובגִין ּדְאִתְמְׁשָ ְך עָ לָ ה מִ ְּסט ְ
ֵ
ה .מָאי עדְ נָ
ֶ
ּלִי עדְ נָ
ֶ
הָיְתָ ה
"א ּובגִין ָּכְך ּכְתִיב הָיְתָ ה ,וְ ֹלא הָיָ ה.
ְ
ֶעדְ נָ ה ְב ֵה
ְתָא זְעירְ ּתָא אָמְרָ ה לְ ג ֵַּביּה,
ֵ
ָדָא .אּלָא לָאו מִ ּל
ֶ
ְאִיהּו זָקן ,לָא אִתְ ֲחזֵ י לְאֹול
ֵ
ִי זָקן .וְ כִי אַף עַ ל ּגַ ב ּד
וַאדֹנ ֵ
 זָקן( ,ד"א ְד ִא ְת ַּד ְּב ַקא) (ּוכְ ִסיל) לָא אִתְ ֲחּדָׁש וְ לָא עָ בִיד 
ְ(ּד ַא ְב ָר ָהם ֶאּלָ א) ִּד ְבגִין (לְ ַאזְ ַער ּגַ ְר ָמּה ְּד ִא ְת ַּד ְּב ַקת) ַההּוא ֶ(מלֶ ְך) ֵ
ּתֹולָדִיןּ ,דְאִ לְמָ לֵ ָ
א הוָ ה עָ בִיד ּתֹולָדִין ָהוָ ה מְ טַׁשְ טְׁשָא עָ לְמָא(ֶ .אּלָ א ָא ְמ ָרה לְ גַ ֵּבי ְד ַא ְב ָר ָהםְּ ,בגִ ין ְּדהּוא זָ ֵקן לָ א
ְאִי ּתימָא 
ִין קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,לָ ָּמה זֶ ה ָצ ֲחקָ ה ׂשָרָ ה וְ גֹו' .ו ֵ
יִ ְת ֲח ָּדׁש וְ לָ א ָע ִביד ּתֹולָ ִדין) וְעַ ל ּדָא אַ ְהּדָר מִ ּל ֻ
ְׁשי 
ָא ּבָא בּיָמִיםּ ,בְאִיּנּון יֹומִין עִ ּלָאִיןּ ,דִמְ ַחּד ֵ
ַ
ָמִים .אּל
ֶ
ן ּבָא בּי
ַ
ם זָק
וְ הָא  כְתִיב (בראשית כד) וְאַ בְרָ ָה ֵ
עּולְמִין ְּכנִׁשְרָא .וְעַ ל ּדָא נִ ּגּונָא דָא נִ ּגּונָא דְ ַההּוא  חָדָׁש אִיהּו .הֹוׁשִיעָ ה ּלֹו ,לְמַאן .לְ ַההּוא  חָדָׁש,
הֹוׁשִיעָ ה יְמִינָא דְמַ לְ ּכָא עִ ּלָאָ הּ ,ודְרֹועָא דִילֵ יּה.
ְאָמְרי ׁשִירָ ה אַ ֲחרָא יַתְמָאּ .ומַאן אִיהּו( .תהלים ק) מִזְמֹור לְתֹודָ ה,
י ,אֹוף הכִי מְ נַ ּגְ נֵ י ,ו ֵ
ָ
אִיּנּון ְּדנַ ְח ֵּת
ְאִיהּו יַתְמָא ,אֹוף הכִי.
ָ
ּד
ָמׁש ּגַ וְ ונִין ִּדנְ הֹורִיןּ .בְ ָכל עַ ּמּודָא וְעַ ּמּודָא .עַ ּמּודִין
הֹורָא ּדלְ הֹון חַד אִתְ ֲחזֵ י .וְ כַד מִתְ ּגַ לְ ּגְ לֵ י ,אִתְ ֲחזָ ן ח ֵ
ִ
נְ
ְׁשּושן.
י חיזּור  ו ָ
לְקי וְ נַ ְח ֵּתי ,נַ פ ְֵקי מִ ּנַיְיהּו ׁשַ לְ הֹובִין ְּדנּורָאְּ ,כגְ וָ ונֵ ֵ
ַד ס ֵ
אִ ּלֵ ין ֻּכּלְ הּו ֲחלֻ לִין מִ ּלְ גָאו .וְ כ ַ
י בהּו תְ לַת ּגַ וְ ונִין ,סּומָק יָרֹוק וְ ִחּוָ ורּ .בְ ָכל
ְׁש ְ
ּמּודָא ,אִית ּתלַת ּתַּפּוחִיןְּ ,ד ַבט ֵ
ְ
לְעיּלָא מִ ָּכל עַ ּמּודָא וְעַ
ֵ
ֹוקָא דְאּׁשָא ,וְ לָא מִׁשְ ַּת ְכ ֵכי לְעָ לְמִין .וְ לֵ ית מָאן ּדִיְקּום
ֶ
ּגֹוָ ון ּוגְ וָ ון מְ לַ ֲה ָטן אַתְ וָ ון ּבַ לְ ֵטי ,מִ ַּׁשלְ הֹובָא יְר
עָ לַיְיהּו.
ָד צּיּורּ ,בְ ָכל עַ ּמּודָא  וְעַ ּמּודָאּ .בְאִיּנּון ּגַ לְ ּגַ ּלִין ,אִית ּפְ לִיאָ ן רַ בְרְ ָבןּ .כַד 
אַרְּבַע ּגַ לְ ּגַ ּלִין מְתַ ֲחמָ ן עֹוב ִ
י בגַ וַ ויְיהּו ,וְ לָא נַ ְפלֵ י  לְאַרְעָאּ .כַד 
ּנְׁש ְ
מִ ְס ַּת ֲחרָ ן מַּפְקִין מִ ּנַיְיהּו זַ ּגִין ּדְדַ ֲהבָא  וְאַ ְבנֵ י יְקָרּ .ומִ ּיַד מִתְ ַּכ ֵ
ָא דְאָמְרי( ,ישעיה נד)
ֵ
נָ פְקִין אִיּנּון זַ ּגִין ּדְדַ ֲהבָא ,וְאִיּנּון אַ ְבנֵ י יְקָר ּגֹו אִ סְתַ ֲחרּותָא דְ גַ לְ ּגַ לִין ,אִׁשְ ּתְמַע קָ ל
ִי נְאם יְיָ.
ם מאִ ּת ֻ
זֹאת נַ ֲחלַת עַ ב ְֵדי יְיָ וְ צִדְקָתָ ֵ
ּת ְֵרין אַרְיָין ּבְ ָכל ּגַ לְ ּגַ ּלָא וְ גַ לְ ּגַ ּלָא ,אַרְיָא  חָדָא מִ ִּסטְרָא  חָדָא ,וְאַרְיָא  חָדָא מִ ִּסטְרָא  חָדָא ,וְ ֻכּלְ הּו
ֵמ ֶאּׁשָא יְרֹוקָאְּ ,ובגִ לְ ּגּולָא דְקָא מִ ְס ַּת ֲחרָ ן ּגַ לְ ּגַ ּלִין ,מִתְ חַּבְקָ ן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ ין .וְאָזְ לֵ י  ֻכּלְ הּוּ ,בְ גִ לְ ּגּולָא 
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א"ע א"עק ףד

טמק

ִין ּבַאוִירָא ,וְ ַסּלְקִין
ַד סּלְקִין עַ ּמּודִין ,מְ נָ ֲהמָ ן אַרְיָין אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ ין ,וְתַּפּוחִין ּפָרְ ח ֲ
מִתְ ּדַּבְקָ ן ּדָא בְדָאּ .כ ַ
ין ּבַאוִירָא .וְתָ בּו לְאַתְרַיְיהּוּ ,ומִ ַּת ָּמן נָ ְפלֵ י .וְאַרְיָין ּפַׁשְ ֵטי יְדַיְיהּו לְ נַ ְטלָא 
ֲ
ְׁשי אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ
לְעיּלָאַּ ,ובט ֵ
ֵ
יר קדְׁשָא בְרִיְך
ָמָא חכְמָ ּתָא דְאּומָ נּוְּ ,ד ִצּיֵ ֻ
ָ
ַרְמַיְיהּו .אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,מָאן ח
ֲ
לֹון ,וְ ַסּלְקִין אִ ּלֵ ין מִ ּג
הּוא ּבְעַמּודִין אִ ּלֵ ין.
יׁשיהֹון
ל ר ֵ
תָר ּדנַ פ ְֵקי מִ ַּת ָּמן ,וְׁשַרְיָין עַ ֵ
ָא יְדִיעַ א ְ
ֲ
י תְרין נִׁשְרִין ּבְ ָכל ּגַ לְ ּגַ ּלָא וְ גַ לְ ּגַ ּלָא ,וְ ל
ּבְ ַפלְ ּגּו יֹומָא נָ פ ְֵק ֵ
ִׁשְרי,
ְקַיְימי בְקִ ּיּומַיְיהּו .וְתַּפּוחִין נָ ְפלֵ י עַ ל ּפּומַיְיהּו דְ נ ֵ
ּדְאִ ּלֵ ין אַרְיָיןּ .וכ ְֵדין מִׁשְ ַּת ְכ ֵכי עַ ּמּודִין וְ גַ לְ ּגָ לִין ,ו ֵ
י בינַיְיהּו ,וְתָ בּו לְאַתְרַיְיהּו ,וְ לָא יְדִיעַ מָאן
ּומְקַּבְ לֵ י לֹוןּ .ומִ ּיַד ּפָרְ חִין מִּפּומָא לְ פּומָא ,וְאָזְ לִין ּומְׁשַ ְט ֵט ֵ
ִׁשְרִין ארִימִין קָ לָאּ ,ומְ נַ ּגְ נִין נִ ּגּונָא תָאִיבָא ,וְאִתְ ַטּמְרָ ן ,וְ לָא יְדִיעַ ּבְ ֵהי 
ֲ
תָא ּופלְ ּגָא ,נ
ַ
ָתָר ׁשַע
ֲ
הִיא .לְ ב
ֲאתָר.
הֹורָא חּוָ ורָא ,וְ חּוטִין ּדְדַ ֲהבָא,
ִ
 .אׁשָא סּומָקָאּ ,ונְ
ָד צּיּור ֵ
ּמּודִין ,אִית ׂש ָבכִין עֹוב ִ
ְ
ַס ֲחרָ נַיְיהּו ּדְאִיּנּון עַ
ְ אָמר וְ הָיָ ה בַיֹום ַההּוא יֵ צְאּו
חֹור סחֹורָ ,ס ֲחרִין לְ ָכל ְסטָרּ .ומַעְיָינָא דְמַ ּיָא (דף קע"א ע"א) ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְ
ְס
ם אל ַהּיָ ם הָאַ ֲחרֹון.
ם אל ַהּיָ ם ַהּקַדְמֹונִי וְ ֶחצְיָ ֶ
ּושלַיִ ם ֶחצְיָ ֶ
מַיִ ם ַחּיִים מִיְר ָ
ב מְתִיבּתָא קְרָא דָא לְ גֹו ,וְקַ לֵ יּה אִׁשְ ּתְמַע לְ בַר .מִ ַּד ֲהוָ ה פָרִיׁש קְרָא דָא.
ְ
ָהכָא ּפָרִיׁש רַ
לְמּודיּה ,וְ גָמִיר קַ ֵּמי  חַד עַ ּמּודָא 
ָרִיׁש ּת ֵ
ַ
ִאי ַק ִּד ָיׁשא) קַ ל יְ נֹוקָא אִ ּתְעַר מִ ּלְ בַרַ ,ההּוא יְ נֹוקָא דְ ֲהוָ ה פ
י ביּה לְדִינָא ,וְקַ לֵ יּה אִ ּתְעַר מִ ּלְ בַרּ ,בְ הַאי קְרָא,
לְמָאּ ,בְריּה ּדְרִּבִי יְ הּודָ הּ ,דְרָ בִית אַ נְ ְּת .וַ ֲהוּו אַ ְח ֵּד ֵ
ֵ
דְעָ
לַאתָר עִ ּלָאָ ה יַ ּתִיר מִ ּנֵ יּהּ ,בְ ַכ ָּמה דַרְ ּגִיןּ ,ומַ ה
לְעיּלָא מִ ּנֵ יּהֲ ,
ְרַע היְך ַסּלְקִין ֵ
וְאָמַר ,מַ ּיָא דְאִיּנּון מִ ּל ֵ
ּפּוחי) מַּבּועִין ּונְ ָחלִין נָ פְקִין מִ ּנֵ יּה ,וְ לֵ ית ּפְ סִיקּו
תָר ּד ָכל ַ(ּת ֵ
ה א ְ
לְעיּלָאּ .ומָ ֲ
אִ ְצטְרִיְך לֹון לְאִיּנּון מַיִין ֵ
ָמָא חפִירָא דְ ֵבירָא ,יָ הִיב מַיִין לְמַּבּועָא דִ נְ בִיעַ .
ֲ
י ,אִתְׁשַקְיָא מ ֲאתָר נָ גִיב ,מָאן ח
ֵ
ְמַּבּועי וְ נַ ֲחלֵ
ל ֵ
יׁשא
ִ(אי ַק ִּד ָ

ל מימִין ּדְעָ לְמָא נָ פ ְֵקי מִ ַּת ָּמן ,וְ נַ בְעִין מִ ּנֵ יּה .אִי 
תָר ּד ָכ ֵ
ִי ,א ְ
ִיב מַיִין אל ַהּיָ ם ַהּקַדְמֹונ ֲ
ֶ
וְ כִי יְרּוׁשְ לֵ ם ,יָ ה
י מְתִיב ֵּתי דְתַ ָּמןְּ ,ובגִין ָּכְך לָא יָ כִילּו
ְ
ֲחסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,לְקָ לָא דָא אִׁשְ ְּת ָככּו ,וְ צָיְיתּו ָכל קָ לִין ִּד ְבנֵ
מָארי דְדִינָא לְמִקְרַ ב ּג ֵַּביּה.
ֵ
ְך אַמְרי 
ֵ
ּנּוקי ,מִ ּנָ
ְאפִיּלּו יְ ֵ
ּבָ ָכה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,אָמַר לֵ יּה לָא תִ ְב ֵּכי בּוצִינָא קַ ּדִיׁשָא ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְךּ ,ד ֲ
י מְתִיב ֵּתי עַ ל קַ לֵ יּה ְּד ַההּוא יְ נֹוקָאּ ,כַד 
ְ
רָזִין סְתִימִין ּדְאֹורַיְיתָאּ .תָאֵ ,וְאימָא לָ ְך ,מַ ה דְעָ בְדּו ְבנֵ
ב מְתִיבּתָא ,וְ ָכל
ְ
ִיא ׁשַעתָא אִזְ ּדַעְזָע רַ
ֲ
ַיְיתי לֵ יּהּ .בְ ַהה
עָאל קַ לֵ יּה ְּד ַההּוא יְ נֹוקָאְּ ,כגִירָא לְ גֹו ,וְ ֻכּלְ הּו צ ֵ
לְמיעַ ל .קָמּו וְאָ חִידּו
ְרָא ד ֱאלָ הָא חַיָיאֵ ,
אִיּנּון ַּד ַהוֹו קַ ֵּמיּה ,וְאָמַר ,מָאן אִיּנּון ְּדלָא ׁשַ בְקִין לְ ַההּוא ב ֶ
י מְתִיב ֵּתי אִתְ ְּכנָׁשּו לְ ג ֵַּביּה ,אָמַר רַ ב
ְ
ב מְתִיבּתָא ,וְעָאל .וְ ָכל ּבְ נֵ
ְ
ְקַיְימי קַ ֵּמי רַ
ֵביּה ְּתלַת עַ ּמּודִין ּד ֵ
מְתִיבּתָא ,אִיּמָא קְרָאִיְך ּבְרָא קַ ּדִיׁשָא.
ְ
י דְדִינָא הוֹו
ֲ
ַד מָאר
ֵ
רִינָא הוֵ ינָא ,וְ ָהכִי אָמְרּו לִיּ ,כ
ֲ
ְתִיבּתָא אַ ֲח
ָא אנָא מִ ּמ ְ
אָמַר ,עַד ּכְעַ ן ָּדחִילְ נָאְּ ,דה ֲ
י ב ָכל יֹומָא 
א בינָ נָא ׁשִ בְעָ ה יֹומִין ,וְתִתְ ְס ֵח ְ
ָא ּת ֵה ֵ
ַדִין ּביה .אָמַר לֵ יּה ,לָא תִדְ ַחל ּבְרָא קַ ּדִיׁשָאָ ,הכ ְ
ֲאח ֵ
ּנּוקי דְ ָהכָא.
הּוא מְתִיבּתָא בִׁשְאַר יַ ֵ
ְ
מִ ַּטּלָא קַ ּדִיׁשָאּ ,ולְ בָתַר יְ ַסּלְקּון לָ ְך לְ גֹו ַה
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ל אתָר ּבַיֹום ַההּוא,
ּלָא ב ָכ ֲ
הּוא .א ְ
ֶ
ּפָתַ ח ַההּוא יְ ּנּוקָא וְאָמַר ,וְ הָיָ ה בַיֹום ַההּואַ .ההּוא ,לָא יְדִיעַ מָאן
ּותָאׁ .שירּותָא 
ֵ
ְׁשיר
הּוא .אּלָא דָא הּוא יֹומָא ּדְאָ חִיד סֹופָא ב ֵ
ֶ
מַאי אִקְרי יֹום ַה
ֵ
הּוא ,א
ֲ
יֹומָא ּבַתְרָאָ ה
ְאִקְרי הּוא ,טָמִיר 
ַד הּלֵ וִי הּוא פּולְ ָחנָא דְ לֵ וִי ,לְדַרְ ּגָא  ּד ֵ
ְ אָמר (במדבר יח) וְעָ ב ַ
אִקְרי הּואּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
ְאִיהּו ׁשירּותָא ,וְ כֹּלָא חַדְּ .ובגִין ּדְאִיהּו
ֵ
י ההּוא (ה' הּוא) ,לְאַ ֲחזָאָ ה סֹופָא דְ ָכל ּדַרְ ּגִיןּ ,ד
ְאִקְר ַ
וְ גָ נִיז .ו ֵ
סֹופא ְדכָ ל ַּד ְרּגִ יןְּ ,ד ָא ִחיד ֵׁשיר ָּותא וְ כֹּלָ א ַחד).
ַף ּביּה ה'( .ס"א ַהּלֵ וִ י הּוא ָט ִמיר וְ גָ נִיז .וְ ִא ְק ֵרי יֹום ַההּוא ,לְ ַא ֲחזָ ָאה ָ
סֹופָא ,אִ ּתֹוס ֵ
זְמִינָא יְרּוׁשְ לֵ ם לְאַּפָקָא מַיִיןּ ,ולְ נַ בְעָא נְ בִיעּוָ ,הכָא אִית לֹומַר ,סֹופָא דְ ָכל ּדַרְ ּגִין ,לָאו אִיהּו יְרּוׁשְ לֵ ם,
ַאי .אּלָא יְרּוׁשְ לֵ םָּ ,כל ּדַרְ ּגִין קַ ּדִיׁשִין
ְיֹומָא ההּוא  כֹּלָא חַד .מַ ה ֵבין הַאי לְ ה ֶ
ַ
ֶאּלָא וַ ּדָאי יְרּוׁשְ לֵ ם ו
ּון עזָרֹות ,אִ ּלֵ ין
ּדִילָ ּהּ ,כַד אִ ְס ַּת ֲחרָ ן ,אִקְרּון יְרּוׁשְ לֵ ם .וְ ָהכִי אִ ְּת ֲחמָאן .וְאִית  ּדַרְ ּגִין ְּד ַס ֲחרָ ן ,וְאִקְר ֲ
נִימ ִאין ,וְ ִאּלֵ ין לְ ַבר.
ּפְ נִימָאִין ,וְאִ ּלֵ ין לְ בַר .וְאִית ּדַרְ ּגִין ּדְאִקְרּון ּכַד אִ ְס ַּת ֲחרָ ן ,לְׁשָ כֹות( .ס"א כַ ד ִא ְס ַּת ֲח ָרן ִאּלֵ ין ְּפ ָ
יכל
ִא ְקרּון יְ ר ְּוׁשלֵ ם .וְ ִאית ַּד ְרּגִ ין ְּד ַס ֲח ָרן ,וְ ִא ְקרּון ֲעזָ רֹות ,וְ ִאית ַּד ְרּגִ ין ְּד ִא ְקרּון לְ ָׁשכֹות) וְאִית ּדַרְ ּגִין ּדְאִקְרּון ּכַד אִ ְס ַּת ֲחרָ ןֵ .ה ָ
ה דָא ,אִקְרי 
ֵ
ַת מלֶ ְך ּפְ נִימָ ה .נְקּודָ
בּוּדה ב ֶ
ּודְ בִיר .לְ גֹו מִ ָּכל אִיּנּון ּדַרְ ּגִין ,אִית חַד נְקּודָ ה( ,תהלים מה) ְּכ ָ
א א ֶרץ.
יֹום ַההּוא ,וְ סִימָ נִיְך (דברים ג) ַההּוא יִ ּק ֵָר ֶ
ַעזָרָ ה יְקּום נְ בִיעּו ּדְמַ ּיָא ,וְ ַההּוא נְ בִיעּו מִ ן ַהּיָ ם ַהּקַדְמֹונִי לֶ ֱהוֵ י.
וְ כַד יְקּום יֹומָא דָא ,מִ ּגֹו ְׂש ָבכִין ּד ֲ
י ביּה ,אָרִיק 
ְאִתְרַּב ֵ
ֵ
י פּומיּה ,ו
ֵ
ּה ּבין ּדְרֹועָ הָאּ ,ומִ ְּסגִיאּו ֲחלָ בָא דְיָ נִיק ,אִתְמְ לֵ
ְּכגַ וְ ונָא ּדְאִ ּמָאִּ ,דבְרָ ֵ
ם אל ַהּיָ ם ַהּקַדְמֹונִי.
ֲחלָ בָא לְ פּומָא ּדְאִ ֵּמיּהַּ .כְך ֶחצְיָ ֶ
ָ ּבִמְתִיבּתָא דִרְקִיעָא,
ְ
יּה .אָמַר חּיֶ יָך (ס"א ַחּיִ ין ְּד ָעלְ ָמא ְד ִמּלָ ה ָּדא ָהכִ י) ,אּוקְמּוה
ַ
ְׁשָק
ב מְתִיבּתָאּ ,ונ ֵ
ְ
נַ ְטלֵ יּה רַ
וְ ָהכִי  הּוא  וַ ּדָאי .יָ ם הָאַ ֲחרֹוןּ :דַרְ ּגִין ּבַתְרָאִין ּדִילָ ּה .אִי  ֲחסִידָא קַ ּדִיׁשָאּ ,כַמָ ה ֶחדְ וָ ה עַ ל ֶחדְ וָ ה,
י דְאֹורַיְיתָא ,אָמַר ההּוא יַ ּנּוקָא .וְׁשִ בְעִין
ַ
ַע ֵמ
ְׁשבַע ט ֲ
י .עׂשְרִין ו ֶ
י מְתִיב ֵּת ֶ
ְ
אִ ּתֹוסַף ּבְ ַההּוא יַ ּנּוקָאּ ,גֹו ּבְ נֵ
י לְמילַף לִ ב ְֵריּה .אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון,
חּולָקיּה ,מָאן ּדְזָ ֵכ ֵ
ֵ
ָ לַאבּוהָ ּבְ ַההּוא יֹומָא .זַ ּכָאָ ה
ּכִתְרִין אַעְ ּטְרּוה ֲ
 ,אבּוהָ ׁשָ בַק.
ָ לְמילַף לֵ יּה .אָמַר ֲ
ה אבּוה ֵ
לָא זָ ָכ ֲ
ן ּדִינֵ יּה( ,ס"א

לְמידָ
ּלָק מעָ לְמָא ,וְעַ ל ְּדבָעּו ֵ
וְרָזָא סְתִימָא (דף קע"א ע"ב) ָהוָ ה ְבהַאי יַ ּנּוקָא ,עַ ל מַ ה ּדְאִ ְס ַּת ֵ
ֹּלָאּ ,בִׁשְאלְ ּתִין וְקּוׁשְיָין
ֶ
ְרַּביּה קַ ֵּמי כ
ָא הוָ ה בְאִתְ ּגַ לְיָיאְּ ,ד ֲהוָ ה מַ ְכסִיף ל ֵ
ְּב ִא ְתּגַ ּלְ יָ יא) וְאִׁשְ ּתְזִיב מִ ּנֵ יּהּ ,ד ָ
לְמידָ ן
ְרַּביּה .וְעַ ל ּדָא בָעּו ֵ
ָיִיׁש לְמ ַהְך לְאַ ֲחרָא ,לְאַתְקְ נָא תַ לְמּודֹוי ,וְ ָחלִיׁש ּדַעְ ּתָא ּד ֵ
ֵ
דִילֵ יּה ,וְ לָא  ח
ְזִיב מִמָאריהֹון ּדְדִינָא ,לָא אִׁשְ ּתְזִיב ָהכָאׁ .שִ בְעָ ה
ֵ
לֵ יּה ּבְדִינָא תַ ּקִיפָאְּ .ובגִין ָּכְך ,אַף עַ ל ּגַ ב ּדְאִׁשְ ּת
ֹלָא כל אִיּנּון
ִירָא קָמי כ ָ
ֵ
ה א ְס ַּתחִיּ ,בִ ּכ ְֶאבָא יַ ּת
ַד הוָ ֶ
יֹומִין ֲהוֵ י דְ לָא אִׁשְ ְּתלִים ּדְיּוקְ נֵ יה( .ס"א ִדינֵיּה) וְ ּכ ָ
ּלָק מעָ לְמָא  לָא תִ ב ְֵעי  לְמִ נְ ּדַע .אִי רִּבִי ,אִי רִּבִי,
ׁשִ בְעָ ה יֹומִין עַד ּדְאִׁשְ ְּתלִים ִּדּיּוקְ נֵ יּה .וְעַ ל ּדְאִ ְס ַּת ֵ
זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך.
ּתָא חָזֵ יְּ ,תחֹות עִ ּגּולָא דְאִיּנּון ְׂש ָבכִיןּ ,דְתַ ָּמן ּבְאִיּנּון מַיִין ְּד ַההּוא נְ בִיעּו דְמַעְיָינָא ,אִתְרְׁשִים נְ בִיעּו
יּה ׁשָתי 
ֵ
ָא בלִּבָא דְיַ ּמָאּ ,ומִיּנֵ
ְרָׁשִים ּביּה אָרְ ח ְ
ֵ
חַד ,וְאִתְּפָ ַּׁשט וְ נָ פִיק לְ בַר ,וְעָאל ּגֹו יַ ּמָא רַּבָאּ(ְ .ד ַת ָּמן) ו
ְאִתְרַּבי בְרִּבּויָיא .וְ כַד נָ פִיק נְ בִיעּו אַ ֲחרָאַ ,ההּוא נְ בִיעּו אִתְּפְׁשָ ט וְאָזִיל ּבִ טְמִירּו,
ֵ
לִ וְיָתָ ן ,וְרַ ּוֵ י ,וְ ַח ֵּדי ,ו
חֹות ּתהֹומָא ,לְ גֹו יַ ּמָא בַתְרָאָ ה .וְ כֹל אִיּנּון מַיִ ם זֵ דֹונִיםּ ,ומַיִין ַּתּקִיפִין ,מָאִיְך לֹון ,וְ ָכפִיף לֹוןְּ ,דלָא 
ְ
ְּת
ְתִיבה.
ּנֹותן ּבַ ּיָ ם ּדֶָרְך ְּובּמַיִ ם עַ ּזִים נ ָ
לָא בנֵ י עָ לְמָא .וְ סִימָ ן (ישעיה מג) ַה ֵ
ְ
יִּפְקּון לְ חַּבְ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

א"ע ב"עק ףד

אנק

ִיא עזָרָ ה ,אִית  ּת ְֵרין ּכְרּובִים ,עֹובָדָא  ּדְאּומָ נָא דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא .וְ לָא יַ ְכלִין
ּוב ְֶאמְ צָעִיתָא  ְּד ַהה ֲ
ְרָאל לְקַ ּיְימָאְּ ,דלָא יִּפְקּון מִ ְּתחֹות  ּגַדְּפַיְיהּו
ּיְימָא בהּו ,עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִיןּ .ותְ חֹותַיְיהּו זְמִ נִין ָּכל יִ ׂש ֵ
ְ
לְקַ
ִיהוָ וןָּ ,כל ּדְעָאלִין ְּתחֹות  ּגַדְּפַיְיהּוְּ .תלֵ יסַר אַ לְ ֵפי מִ גְ ָּדלִין ּדְׁשִמְׁשָאְּ ,דנָ הִיר מִ נִיצֹוצָא 
לְ בַר ,זַ ּכָאִין ל ֱ
ָא בגִין ָּכְך זָ ָכה לְ ַההּוא יְקָר.
ב מְתִיבּת ְ
ְ
נִיצֹוצא)ּ ,כְדְקָא יָאּות .רַ
לָא בצִעְ צּועָא (ס"א ְּב ָ
ְ
דְמַרְ ּגְ
ב מְתִיבּתָא ,אִי רִּבִיּ ,בְ ָכל זִמְ נָא 
ְ
 ,מאִיּנּון מִ ּלִין ּדְקָא מִתְ ַחּדְׁשָ ן ּבְ ָכל יֹומָא ,מִ ַּק ֵּמי רַ
לְמימַר ֵ
מָאן יְ כִיל ֵ
יכלָא דְ בַתְיָ ה ַּת ָּמן,
ּנְׁשי לְ גֹו ֵה ָ
י ּכּלְ הּוּ ,ומִתְ ַּכ ֵ
לְעיּלָא .נָׁשִין ּבְ ַההּוא זִמְ נָא נָ פ ְֵק ֻ
ּדְרּוחִין ְּדכּורִין ַסּלְקִין ֵ
יכלָא דְ ֶסרַ ח.
וְ ַחּדָאִין ַּת ָּמןּ ,בְ ַכ ָּמה מִ ּלִין עַ ּתִיקִיןּ .ומִ ַּת ָּמן נָ פְקִין ,וְעָאלִין ֻּכּלְ הּו .וְ הִיא עִ ְּמהֹון ,לְ גֹו ֵה ָ
ְיֹוכ ֶבד .וְ ֵכן
יכלָא  ּד ֶ
וְ ַחּדָאן ּבְ ַכ ָּמה מִ ּלִין חַדְ ּתִין וְעַ ּתִיקִיןּ ,ומִ ַּת ָּמן נָ פְקִין וְ הִיא עִ ְּמהֹון ,וְעָאלִין לְ גֹו ֵה ָ
יכלִין.
ּבְ ָכל אִיּנּון ֵה ָ
הַׁשְ ּתָא רִּבִי אִימָא לָ ְך רָזָא  חָדָאּ .תָא  חָזֵ יּ ,בְ ָכל ׁשְמִ ָּטה ּוׁשְמִ ָּטהּ ,כָרֹוזָא נָ פִיק ,אִתְ ְּכנִיׁשּו גּובְרִין
ּוסלִיקּוּ .כ ְֵדין ֻּכּלְ הּו מִתְּפַ ְּׁשטִין ְּדכּורִין וְ נָׁשִין ,וְ ַסּלְקִין .וְ כֹל אִיּנּון
וְ נָׁשִין ,וְ ָכל אִיּנּון ּבְ נֵ י מְ ֵהימְ נּותָאְ ,
ּנּוקי ֵמ ָחלָ ב ְּוסלִ יקּוּ .כְ ֵדין ּכֻ ּלְ הּו
נָׁשין וְ כָ ל ִאיּנּון יַ ֵ
גּוב ִרין וְ ִ
נּותא ְ
גֹו מְתִיבּתָא (ס"א ִא ְתּכְ נִיׁשּו ְבנֵי ְמ ֵה ְימ ָ
ְ
י מ ָחלָ ב ,עָאלִין לְ
ּנּוק ֵ
יַ ֵ
כּורין וְ ִנָׁשין ,וְ ַסּלְ ִקין .וְ כֻ ּלְ הּו ָעאלִ ין לְ גֹו ְמ ִת ְיב ָּתא) ּדִרְקִיעָא ,וְ ַחּדָאן ֶחדְ וָ ה ,וְעִ ּלּויָא דִ לְ הֹון ,וְתַ ָּמן ֵחדּו עַ ל
ִמ ְת ַּפ ְּׁש ִטין ְּד ִ
יּה ּבִידיּה ,קָ ם וְאָמַר לֹון ּכַמָ ה מִ ּלִין חַדְ ּתִין וְעַ ּתִיקִין ,וְ ֻכּלְ הּו חָמָאן
ֵ
ְמָאר
ֵחדּו .וְ ַההּוא נַעַר ּדְמַ ְפ ְּת ָחן ּד ֵ
ִיא חדְ וָ ה.
ית חדְ וָ ה ְכ ַהה ֶ
ֶחדְ וָ הְּ ,דלֵ ֶ
יכלָא 
יכלִין ּגְ נִיזִין ַּת ָּמןּ .דְאִיּנּון נַ ֲהרִין ּבְ נֹעַ ם יְיָּ ,בְ גֹו ֵה ָ
לְ בָתָר עָאלִין ֻּכּלְ הּו לְ ּגֹו ּכַמָ ה פְר ְֹוכּתִין ,וְ ַכ ָּמה ֵה ָ
יכלֹו .לְ בָתָר 
ּדְאַ ֲה ָבה דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא .וְדָא הּוא דִ ְכּתִיב( ,תהלים כז) לַ ֲחזֹות ּבְ נֹועַ ם ה' ּולְ ַב ֵּקר ּבְ ֵה ָ
ִדְּבְקַדְמיתָא .זַ ּכָאָ ה
ֵ
לְדּוכּתַיְיהּוּ ,ומִתְ לַּבְׁשָ ן ּכ
ְ
לְעיּלָא ,וְאִיּנּון ּפָרְ חִין לְתַ ּתָאּ ,ומְ ַהּדְרִין
ּפָרְ חִין יַ ּנּוקִין ֵ
עַ ּמָא דְ ָכל טּובָא דְ ַההּוא עָ לְמָא מְ ַחּכָאן.
אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,כַמָ ה מְתִיקִין מִ ּלִין ּדְׁשָמַעְ נָא .זַ ּכָאָ ה חּולָקָא דִידִיּ ,דְזָ ֵכינָא לְ ָכל הַאי  לְמִׁשְמַע,
לְמ ֵיתי גַּבָ ְךּ ,ולְ בָתַר יֹומָא חַד
ָא .אַמְרי לֵ יּה רִּבִיְּ ,תלַת יֹומִין אִית לָ ן רְׁשּו ֵ
ֵ
נָא הכ
ָ
זַ ּכָאָ ה יֹומָא דְ נָ פִיקְ
ּתֹוסף) ֶחדְ וָ ה דִילָ ְך.
יֹומא ִא ָ
(ס"א נֵיזִ יל וְ לָ א ִאית לָ ן ְרׁשּו לְ ֵמ ֵיתיְּ ,ב ַההּוא ָ
ְאִקְרי (מלכים א יד) ּתָא הָרָ צִים,
חֹות אתָר ּד ֵ
ֲ
ָּפָא ּת
אִיהּו מָׁשִיְך מְׁשִיכּו מִ ִּסטְרָא דִילֵ יּה ,וְאִתְ ָטּמַר וְאִתְ ח ְ
עַד ּפַ לְ ּגּו לֵ ילְיָא .מִּבָתַר ּפַ לְ ּגּו לֵ ילְיָאׁ ,שַ לְ הֹובָא דְעַ ּמּודָא דְיִ ְצחָק  נָ פִיקָּ ,ובטַׁש ּבְ הַאי תַרְ נְ גֹולָא 
 ,קָרי  וְיָ הִיב ׁשִית קָ לִין,
ַׁש ּביּה הַאי גָ בַר ֵ
דְאִקְרי גָ ֶברְּ ,כגַ וְ ונָא דְ גֶ ֶבר אַ ֲחרָא עִ ּלָאָ ה עָ לֵ יּהֵּ .כיוָ ן ְּד ָבט ֵ
ֵ
וְ ֻכּלְ הּו ְב ָס ְכלְתָ נּו.
ְאִיהּו קָריָּ ,כל ּתַרְ נְ גֹולִין ְּדהַאי עָ לְמָא קָרָאן ,וְ נָ פִיק מִ ּנֵ יּה ׁשַ לְ הֹובָא אַ ֲחרָאּ ,ומָ ֵטי לֹון
ֵ
ּבְׁשַעתָא  ּד
ֲ
ה קָרי  וְאָמַר( ,תהלים כט) קֹול יְיָ ּבַ ּכֹחַ קֹול
ֵ
יּ .בְׁשַעתָא קַדְמָאָ
ֲ
ה קָר
ֵ
ְּתחֹות  ּגַדְ פַיְיהּו ,וְקָרָאן .אִיהּו מַ
ר ארָזִים.
 קֹול יְיָ ׁשֹוב ֲ
ֵ
ְיָינָא קָרי  וְאָמַר( ,מיכה ו) קֹול יְיָ  לָעִיר יִקְרָא  (תהלים כט)
ֵ
תָא ּתנ
ִ
ְׁשַע
יְיָ ּבהָדָרּ .וב ֲ
ֶ
ה קָרי וְאָמַר,
ֵ
 ּבְׁשַעתָא רְ בִיעָאָ
ֲ
בֹות אׁש( .דף קע"ב ע"א)
ֵ
 ,קֹול יְיָ חֹוצב לַ ֲה
ֵ
ה קָרי וְאָמַר
ֵ
ּבְׁשַעתָא תְ לִיתָאָ
ֲ
גֹו'ּ .בְׁשַעתָא 
ֲ
ה קָרי  וְאָמַר ,קֹול יְיָ עַ ל ַהּמָיִ ם וְ
ֵ
תָא חמִיּׁשָאָ
ֲ
גֹו'ּ .בְׁשַע
ֲ
(תהלים כט) קֹול יְיָ יָ חִיל מִדְּבָר וְ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

 קֹול אֹומר קְרָא וְאָמַר מָ ה
ֵ
ָתָר קָרי וְאָמַר( ,ישעיה מ)
ֵ
ה קָרי וְאָמַר ,קֹול יְיָ יְ חֹולֵ ל אַ ּיָ לֹות וְ גֹו' .לְ ב
ֵ
ׁשְתִיתָאָ
ָתַר קָרי כְמִ ּלְקַ ּדְמִין.
ֵ
ָא דְקָרי ,וְ לָא ׁשָ כִיְך ּולְ ב
ֵ
ֶאקְרָא וְ גו' .וְדָא אִיהּו ּתַרְ נְ גֹול
ּסֹופר 
ְאִיהּו מָאריּה ּדְאַ חְמְתָא (ס"א ְד ָחכְ ְמ ָתא) ֶוְק ֶסת  ַה ֵ
ֵ
ּומַאי קָריָּ .כל עֹובָדִין ִּד ְבנֵ י עָ לְמָאּ ,בְ גִין ּד
ֵ
י כל
ין ,קָר ָ
ֵ
י כל קְרִיאָ ן אִ ּלֵ
ְקָר ָ
ּבְ חַרְ צֹוי .וְ ָכל עֹובָדִין ִּד ְבנֵ י עָ לְמָא כַתִיב ּבְ ָכל יֹומָאְּ .ובלֵ ילְיָאּ ,בָתַר ּד ֵ
מַ ה דְ כָתַ ב ּבְיֹומָא.
ַד ההּוא דְקַ ּיְימָא ב ְֶאמְ צָעִיתָאּ .דְאִיהּו רַ ב.
לֹוי אצְּבְעָאן דִילֵ יּהּ ,דְאִיּנּון ּת ְֵרין ּדַרְ ּגִין ,ח ַ
ֶ
וְאִ לְמָ לֵ א רַ גְ
ְאִיהּו זְעירּ ,דְקָא מְעַ ְּכבִין לֵ יּה ,יְ ֵהא מֹוקִיד עָ לְמָא  בְׁשַ לְ הֹובֹויּ .ומָ ה
ֵ
ּיְימָא מ ֲאחֹורָאּ ,ד
ֵ
וְ ַההּוא דְקַ
ִיק צפְרָא ,וְ חּוטָא דִ נְ הִירּו נָ פִיק מִ ְּסטַר  ּדָרֹוםּ ,כ ְֵדין מִתְ חַּבְרִין ֻּכּלְ הּו ,וְאִתְעָ בְדִין
עַ ְב ֵּדיֵּ .כיוָ ן ְּד ָסל ַ
ל עגֶ ל ,וְ הָא יַדְעַת 
ַף רגֶ ֵ
יהם ְּככ ֶ
ּת ְֵרין רַ גְ לִין ּת ְֵרין ְטלָ פַיִ ן ּכ ְֶעגְ לָא ,לְקַ ּיְימָא דִ ְכּתִיב (יחזקאל א) וְ כַף רַ גְ לֵ ֶ
גֹורן.
רָזָא דָאׁ .שְאלָת עַ נְּפָא דְ ֶ
ֵ
ן יֹומי ׁשַ ּתָאְּ .וב ָכל ּפִתְ חָא ּופִתְ חָא 
יכלִיןְּ ,כחּוׁשְ ָב ֵ
ה דָא ,אִית ּתלַת מְאָ ה וְׁשִ ּתִין וַ ֲחמִ ָּׁשה ֵה ָ
ְ
גֹו ּבַעזָרָ
ֲ
לְ
ִין ,אּלָא 
יכל ֶ
כְתִיב( ,תהלים קכב) יְ הִי ׁשָ לֹום ּבְ ֵחילֵ ְך ׁשַ לְ וָ ה בְאַרְמְ נֹותָיִ ְך .לָא יְדִיעַ מָאי  הּוא  ְב ָהנֵ י  ֵה ָ
ׁ .שבַע סִדְרִין ּדְמַרְ ּגְ לָאן אִ ְּת ֲחמָ ן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ יןּ ,בְ ָכל חַד וְ חַד.
ָד צּיּור ֶ
ֻכּלְ הּו ,אִ ְּת ֲחמָ ן עֹוב ִ
ַעזָרָ ה דָא,
יׁש סטָר מִזְרָ ח ּד ֲ
יכלָא חָדָאּ ,דְאִיהּו ב ְֵר ְ
ָא ה ָ
ב מְתִיבּת ֵ
ְ
אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָאּ ,כַמָ ה מְׁשַּבַ ח רַ
ֲ
יכלָא דִ ְסטָר מִזְרָ ח ,אַ ְסּגֵ י נְ הֹורִין דִילֵ יּה יַ ּתִיר מְ ֻּכּלְ הּו.
לְמָא ,א ָבל ֵה ָ
ֲ
ּבְ גִין ּדְאַרְּבַע אִיּנּון ּבְד' ִסטְרִין ּדְעָ
יֹומָא חַדּ ,בְיַ ּמָא רַּבָא ,לִ וְיָתָ ן נָ פִיק ,וְ ָכל יַ ּמָא אִזְ ּדַעְזָע ,וְ ָכל נּונֵ י אָזְ לִין לְ כָאן ּולְ כָאןּ ,כַד מָ ֵטי לִ וְיָתָ ן
י ,אּלָא  ַההּוא  ְּכ ֵחיזּו דְמַעְיָין,
הֹומ ֶ
לְמ ְח ֵּדי ,וְאִׁשְ ְּת ַכְך ַּת ָּמן ְּת ֵ
הֹומָאׁ ,שָארי  ֶ
ֵ
ּבְ פִתְ חָא דְ פִתְ חָא דִתְ
יכלָא דְ ִב ְסטַר מִזְרָ ח ּדָא.
הֹורָא ּד ֵה ָ
ְ
וְאִתְ חַּפְיָין נְ הֹורִין ,וְ לָא אִתְ ֲחזּון ָּכל אִיּנּון נְ הֹורִיןּ ,בַר נְ
 .אּלָא יֹומָא דָא 
י סגְדֹו"ן ,מִ ָּמה אִתְעָ בִיד ֶ
ְאִקְר ַ
ַההּוא מַרְ ּגְ לָא דְקָא אַּפִיק לִ וְיָתָ ן ,מִ ּגֹו ַההּוא תְ הֹומָא ּד ֵ
ב ּבי מַקְ ּדְׁשָא ,ט' ּבְאָ ב אִיהּו .וְ ַההּוא מַרְ ּגְ לָאְּ ,דכַד 
ּדְקָא אַּפִיק לִ וְיָתָ ןּ ,דְאִזְ ּדַעְזָע יַ ּמָא ,יֹומָא דְאִתְ חָרַ ֵ
הֹומָא דָא דְאִקְרי 
ֵ
ִיר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לִ ְבנֹוי ,וְאֹוׁשִיד ּת ְֵרין ּדִמְעִין לְ גֹו יַ ּמָא רַּבָא ,חַד נָ פִיל לְ גֹו ְּת
ָּדכ ֻ
רָא דְאִקְרי גִילְ בָ"א.
ֵ
ַסגְ ּדֹו"ן ,וְ חַד נָ פִיל לְ גֹו ְּתהֹומָא אַ ֲח
לָא חׁשִיבִין ְּכ ָהנֵ י אַ ֲחרָ נִין ,וְ ֵכיוָ ן ְּדנַ ְפלֵ י אִיּנּון
ֲ
ָא רַּבָא .א ָבל
ֲ
הֹומי אַ ֲחרָ נִין אִיּנּון ּבְיַ ּמ
ׁש ּת ֵ
ָמ ְ
ּבְ גִין ְּדח ֵ
ְאִקְרי ּגִילְ בָ"א.
הֹומי חַד .וְ חַד אַ טְּבַע ּגֹו ְּתהֹומָאּ ,ד ֵ
ּדִמְעִין ,קָ פָאָ ן ּגֹו ְּת ֵ
ּדְתַ ּתָא ּגֹו ׁשְמָרִים ְּדחַמְרָאּ ,דּורְדְיָין ּבִיׁשִין ,נָ פִיק  חַד עִרְעּורָא מְקַ טְרְ גָא ,מַזִיקָא קַדְמָאָ ה ,וְאִיהּו
ְמִתְע ֵבר מִ ַּת ָּמןּ ,וב ֵָעי לְ נַ ְחּתָא לְתַ ּתָא ,לְאִתְ לַּבְׁשָא 
גֹו קדְׁשָאֵּ .כיוָ ן ּד ֲ
ּבְרּוחָא דִ ּיּוקְ נָא דְאָדָ םּ ,כַד קָרִיב לְ ֻ
ּבִ לְ בּוׁשָא  לְ נַזְקָא עָ לְמָא ,נָ חִית  הּוא  ּורְתִיכֹויּ .ולְ בּוׁשָא קַדְמָאָ ה דְקָא  נָקִיט ַּת ְבנִית ׁשֹורִּ ,דּיּוקְ נָא 
ְזִיקִין מאִיּנּון אַרְּבַעׁ ,שֹור אִיהּו .וְאִיּנּון אַרְּבַע אָ בֹות לְ נַזְקָא עָ לְמָא .וְ ֻכּלְ הּו תְ לָתָא 
ֵ
דְׁשֹור .וְקַדְמָאָ ה לַ ּנ
אָ בֹות נְזִיקִיןּ ,בַר ׁשֹורֻּ ,כּלְ הּו דִילֵ יּה.
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ב"ע ב"עק ףד

גנק

ל ע ֶׂשב ,הָא דַרְׁשִינָ ן
הּו אֹוכ ֵ
ֵ
ל ע ֶׂשב .מַ
נִית ׁשֹור אֹוכ ֵ
ֵ
ת ּכבֹודָ ם ּבְתַ ְב
ּו א ְ
וְעַ ל ּדָא כְתִיב( ,תהלים קו) וַ ּיָמִיר ֶ
ִית הּלֶ ֶחם ,וְ לָא ׁשִ בְעַת זִינֵ י דָ גָ ן ,לֵ ית לֵ יּה ּבְ הּו חּולָקָא ,וְ לָא יָאּות 
יּה .א ָבל עִ ּקָרָא דְמִ ּלָ ה ,מִ ּתַמְ צ ַ
ֵּב ֲ
י ּת ָּמן.
לְמ ֱהוֵ ַ
לֵ יּה ֶ
ִין ּבְדּוכּתַיְיהּו ,עַד לָא נָ פ ְֵקי אִ ּלֵ ין ,זְמִינִין אִ ּלֵ ין ,נְ הִירּו ּונְ צִיצּו דִ לְ הֹון ,לָא 
ְ
ּדּוכּתַיְיהּו ,וְאִ ּלֵ ין יַתְ ב
מִ ְ
יַ ְכלִין עַיְינִין לְמִ סְּבַ ל .אַזְ לִין ּבְ ָס ֲחרָ נִין ,לֵ ית לְ הֹון ׁשְ כִיכּו לְעָ לְמִין.
 ,א ְס ָּת ַּכל
ָא זְעיר ֶ
י זְעיר וְ ל ֵ
יכלָא ,מִ ּיַד ּבְאִ ְס ַּת ְּכלּותָא קַדְמָאָ ה ,אִתְ ֲחזֵ ֵ
ַאי ה ָ
ַד אִיס ָּת ַּכל ּבַר  נָׁש ּבְ ה ֵ
ְ
ּכ
ּתּו א ְס ָּת ַּכל ,אִתְ ֲחזֵ י יַ ּתִיר רַ בָּ ,כל מַ ה ּדְאִ ְס ָּת ַּכלָ ,הכִי אִתְ ֲחזֵ י  בְאִתְּפָׁשְ טּותָא רַ ב
ֶ
יַ ּתִיר ,אִתְ ֲחזֵ י רַ ב.
ְדָמי (דף קע"ב ע"ב) ּבְאִ ְס ַּת ְּכלּותָא כִמְ ֹלא נִימָאְּ ,דלֵ ית לֵ יּה ׁשִיעּורָא.
וְעִ ּלָאָ ה ,עַד ּד ֵ
רָא עזָרָ ה ,וְ ָכל מַ ה דְאִית ּבָ ּהּ ,בַר ּכְרּובִים
עֹובָדִין ַסּגִיאִין לְ גֹוְּ ,דלָא יְדִיעַ אּומָ נּו דִ לְ הֹון ,מִ ּנֵ יּה נַ ֲה ֲ
ן .אלֶ ף וַ ֲח ֵמׁש מְאָ ה וַ ֲחמִ ָּׁשה
ִּדנְ הֹורָא דִ לְ הֹון ַסּלְקָא עַד רּום רְקִיעָאּ ,בִ גְ וָ ונִין ַסּגִיאִיןּ ,ונְ הֹורִין מְ נַ ְצ ָצ ֶ
ִין ּבַעזָרָ ה דָא.
ִין איב ֲ
ּגּופנִין ,עַ ְבּד ֵ
וְׁשִ בְעִין ְ
ל את ּבְ ׂשָרֹו ּבְעַ ל ּכָרְ ֵחיּהְּ ,דלֵ ית לֵ יּה
ָתַר אֹוכ ֶ
ֵ
ק את יָדָיוּ ,בִמְרִירּו ֲוַאנִינּו דִילֵ יּהּ ,ולְ ב
חֹוב ֶ
יַ ּתִיר (קהלת ד) ֵ
ִיד וְעָמלִּ ,דלְ בָתַר לֵ ית לֵ יּה
ֵ
רְׁשּו לְׁשַ ּלְ טָאָ ה עַ ל מִ ּלָ ה אַ ֲחרָא .מָ ה אִתְ ֲהנֵ י לֵ יּה ּבְ ָכל מַ ה ּדְאַ ְס ֵטי וְעָ ב
ָא כלָ ל ,וְאָזִיל ּבְ לָא תֹועַ לְ ּתָא ,וְאָ כִיל
רְׁשּו ,אּלָא עַ ל דִילֵ יּה לְ בָתָר מַרְקִיד וְ ַח ֵּדיַּ ,כ ְּכסִיל ּבְ לָא דַעְ ּת ְ
ֶ
נְאיהֹון וְ לָא 
ְרָאל ּבְעָאקּו ,וְאָ ְכלֵ י לֹון ַׂש ֵ
ּו דְעיּלָא וְתַ ּתָאּ ,כַד יִ ׂש ֵ
לְ ִבׂשְרָאַּ .ובּׁשְאָר לֵ ית לֵ יּה רְׁשּו .מְרִיר ֵ
י חילָא בְעֹובָדִין ָטבִין ִּדלְ הֹון ,לְאַּפָקָא מִ ּנֵ יּה.
יַ ֲה ֵב ֵ
ּנּון .א ָבל עַ ל
ֲ
ַאי סטָר ,אַ בְאִיׁש קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָאּ ,דְאִיהּו רַ חּום וְ ַח
ְאִיהּו מה ְ
ֵ
ֲוַאפִיּלּו מִּבִ ׂש ְֵריּה ּד
ָא כל
לֹוי כלָ ל .וְעַ ל ּד ָ
ָא ע ְ
דִילֵ יּה ,רּוחָא קַ ּדִיׁשָא וְ נִׁשְמְתָא קַ ּדִיׁשָא ,לֵ ית עִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין יַ ְכלִין לְׁשַ לְ ט ֲ
י ההּוא רָעְּ ,דחָׁשִיב לְמִׁשְ לַ ט עַ ל רּוחָא קַ ּדִיׁשָאּ ,ולְ בָתַר לָא יְ כִיל ,וְיָׁשּוב
ַּתסְקּופִין ,וְ ָכל מַ ה ּדְאַ ְס ֵט ַ
ָא הוָ ה לֵ יּה .וְעֹוד ּדְאִיּנּון חָּפָאן ֻּכּלְ הּו כְעַרְ טִירָאָ ה תַ ּקִיף ,וְ לֵ ית ׁשְ כִיכּו
ל את ּבְ ׂשָרֹו .מַ ה תֹועַ לְ ּת ָ
וְאֹוכ ֶ
ֵ
לְעִ ּלָאִין וְתַ ּתָאִין.
ָמי 
ּלָא בגִין ְּדח ֵ
לָאו .א ְ
ֶ
ה .אִי תימָאְּ ,ד ֵחדּו הּוא לְמַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תּ ,כַד קָ טִיל ּבְ נֵ י נָׁשָא.
ֵ
ָא וְאימָא לָ ְך מִ ּלָ
ּת ֵ
עְּבַד רְעּותיּה דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואִּ ,ד ְכּתִיב( ,תהלים
ֵ
לְמ
ַרְמיּה ּבְ ֵחדּוֶ ,
ִרְעּותָא דְמָאריּה ּבְ ַכְך ,אַ חְזֵ י ג ֵ
ֵ
ּד
ה עֹוׂשה דְ בָרֹו .אָמַר לֵ יּה רִּבִי ׁשִמְעֹון ,וְ הָא אִיהּו אָזִיל ּומְרַ ֵּקד ּבְ ֶחדְ וָ ה קַ ֵּמי נָׁשִין .אָמַר 
ָ
קמח) רּוחַ סְעָרָ
ָא .א ָבל
יּה ּבִרְעּותיּה ּדְמַ לְ ּכ ֲ
ֵ
ָאי הכִי הּוא ,לְאַ ֲחזָאָ ה קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא דְ נִיחָא לֵ
יּה אִי חסִידָא קַ ּדִיׁשָא ,וַ ּד ָ
ֲ
לֵ
ְּפדָא.
ְּפדָא דְ נָׁשִין ,אִיהּו רָקִיד וְאּודְ נֵ יּה לְ ֶהס ֵ
נַיְיחָא דִילֵ יּה ּבְ ֶהס ֵ
ְאִיהּו זָקן
ֵ
ָׁש לְעיּלָא ,וְאַדְ ּכַר לְ חֹובֹוי .אָמַר לֵ יּהּ ,בְ גִין ּד
ִי ,אמַאי אָזִיל וְאַ ְס ֵטי עַ ל ּבַר נ ֵ
יּה אִי הכ ֲ
ָ
אָמַר לֵ
ִיט אּלָא עַ ל דִילֵ יּה.
י כְך אִיהּו ,לְ סֹוף לָא ׁשַ ּל ֶ
ִאּוב ֵּתיּה ּבְ גִינֵ ַ
ּוכסִיל ,וְ חָׁשִיב לְמִׁשְ לַ ט עַ ל רּוחָא ,וְ ָכל ּת ְ
ְ
 יָׁשּוב עמָ לֹו בְרֹאׁשֹו.
ֲ
ָא כְתִיב( ,תהלים ז)
ּבִ ׂשְרָא דִילֵ יּה .וְעַ ל ּד
ּגֹו ׁשְאַר ּתהֹומִיןּ ,ובָעָאן לְ חַּפְיָא עָ לְמָא ,אִיּנּון ּדִמְעִין
ְ
ּומַיָא סלִיקִין מִ
ְ
אָזִיל ּוב ֵָעי  לְאַרְ ּגְׁשָא עָ לְמָא,
ִקְּפא .וְאִ לְמָ לֵ א 
ּתֹוקף ּדִרְ ּתִיחּו ִּדלְ הֹון ,אַקְ פּו מַ ּיָאּ ,גֹו יַ ּמָא דְ נ ֵ
ל אׁשָא דְעָ לְמָאּ .ומִ ּגֹו ֶ
רְתִיחִין יַ ּתִיר מִ ָּכ ֵ
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ם ,מעַמּודָא דִילֵ יּה ,וְאַ חְזֵ י עַ ל עָ לְמָא ,לָא יְ כִיל
דְרָמַז קדְׁשָא בְרִיְך הּוא חַד נְׁשִיבּו מִ ִּסטְרָא דְאַ בְרָ ָה ֵ
ֻ
ם אפִיּלּו רִ גְעָא חָדָא.
לְמיקָ ֲ
ֵ
לָא בין יַ ּמָא ,עַד מְעַרְ ּתָא דְ ַכ ֶפלְ ּתָא .מִקַ ל נְ הִימּו דִ לְ הֹון
ֵ
אִיּנּון ּדִמְעִין ּכַד נַ ְפלִין ּגֹו יַ ּמָא ,אִׁשְ ּתְמַע קָ
ן קַדְמָאי ,וְקָמּו ,וְ חָׁשְ בּו דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ֵ
ן א ָב ָה
ָא ,מִתְערָ ֲ
ֲ
ְמַע ּת ָּמןּ ,כַד עָאלִין ּגֹו יַ ּמ
ַ
ּדְקָא אִׁשְ ּת
ִיר קדְׁשָא 
ב ֵָעי לְאָ הַּפְ כָא עָ לְמָא ,עַד ּדְקָ לָא נָ פִיק וְאָמַר לֹון ,לָא תִדְ ָחלּו רְ חִימִין קַ ּדִיׁשִיןּ ,בְ גִינֵ כֹון ָּדכ ֻ
בְרִיְך הּוא לִ ְבנֵ יכֹון ,וְאִיהּו ב ֵָעי ּדְמִ פְרַק לֹון ,וְאַ ּתּון ֶּת ֱחמּון.
הּו ,מְׁשּלָ ָבן ּומִתְ צָרְ פָאן אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ ין ,וְאִתְ חַּבְרָ ן ּבְ ֵצרּופָא דִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאֵּ .כיוָ ן
ֻ
ָא ּביתִין ֻּכּלְ
אַ לְ פ ֵ
ּדְאִתְ חָזּון אַתְ וָ ון ּבְ ֵצרּופָא דָא ,אִ ּלֵ ין ּגְ נִיזִין ,וְ נָ פְקִין אַ ֲחרָ נִין ,וְ ֵכן ֻּכּלְ הּו .אִ ּלֵ ין ּגְ נִיזִין ,וְאִ ּלֵ ין נָ פְקִיןֻּ ,כּלְ הּו
לְ גֹו ּבְ ָחלּולָא ּדְאִיּנּון ַּכ ְפּתֹורִים.
ְיָין ּבַאוִירָא 
ֲ
ּתּו ּפַרְ ֵחי תְ לַת זִמְ נִין ּבְיֹומָא  ב ֲַאוִירָא וְ נָ פְקָא לְ בַר ,וְקַ ּיְימָא ׁשְמָא  בְאַרְּבַע אַתְ וָ וןַּ ,תל
יּהׁ ,שְמָא דִתְריסָר אַתְ וָ וןּ ,פָרַ ח
ֵ
וִירָא מ ָחלּולָא דִילֵ
ֵ
ּגֹו א
תָא ּופלְ ּגָא ,לְ בָתָר ּגָ נִיז ּדָא ,מִ ּיַד נָ פִיק מִ ֲ
ַ
ׁשַע
ֲ
ּיַד צרּופָא דְאַתְ וָ ון אַ ֲחרָ נִיןׁ ,שְמָא 
ִירָאׁ ,שַעתָא חָדָא ,וְ לָא יַ ּתִיר .לְ בָתָר ּגָ נִיז ּדָא ,וְ נָ פְקָא מִ ֵ
ֲ
וְתַ לְיָא ב ֲַאו
ון מ ָחלּולָא אַ ֲחרָאׁ ,שְמָא 
ִירָא ׁשַעתָא אַ ֲחרָא ,וְאַ גְ נִיזּ .ומִ ּיַד נָ פ ְֵקי אַתְ וָ ֵ
ֲ
ְיָין ּבַאו
ֲ
דכ' (דכ"ב) אַתְ וָ ון ,וְתַ ל
תָא ּופלְ ּגָא ,וְאַ גְ נִיז ּדָאּ .ומִ ּיַד נָ פ ְֵקי 
ַ
י ׁשַע
ְקַיְימ ֲ
ְיָא וְעׂשְרִין אַתְ וָ ון ,מִתְעַ ּטְרִין ֻּכּלְ הּו ְבכִתְרַיְיהּו ,ו ֵ
ּדִתְמָ נ ֶ
גְעי ,נַ פ ְֵקי אַתְ וָ ון
ּיְימָא ׁשַעתָא ּותְ לַת רִ ֵ
ֲ
ּופּיְיהּו ,וְקַ
ִירָאׁ ,שְמָא דְעׂשְרִין וַ ֲח ֵמׁש אַתְ וָ ון ּבְ צִר ַ
ֶ
ְיָא ּבַאו
ֲ
תַ ל
ּותְרין אַתְ וָ ון .לְעָ לְמָא קַ ּיְימָא.
ּדְאַרְּבְעִין ֵ
לְקי וְ נַ ְח ֵּתי ,לֵ ית 
ן .אּלָא אַתְ וָ ון ּכּוּלְ הּו ,לָא (דף קע"ג ע"א) מִׁשְ ַּת ְכ ֵכי לְעָ לְמִיןּ ,בַ לְ ֵטי ּומְ נַ ְצ ֵצי לְ בַר ,וְ ַס ֵ
ׁשְמָ ָה ֶ
וְעׂשְרִין
ּיְימָא תְרין ׁשַעְ ּתִין ֶ
ֵ
ּיְימָא בהּוּ ,בַר מָׁשִיחַ ּבְ טֹורַ ח ַסּגִיּ .דָא ּגָ נִיז ,לְ בָתָר ּדְקַ
ְ
מָאן ּדְיָ כִיל לְקַ
תָא ּופלְ ּגָאָּ .כל
ַ
ִירָאׁ ,שַע
ֲ
ְיָא ּבַאו
ֲ
ּותְרין רְ גָעִין ,וְ הַאי ׁשְמָא גְ לִיפָא דְע"ב אַתְ וָ ון קָא נָ פִיק .וְקַ ּיְימָא וְתַ ל
ֵ
ָא ּביתִין ,אִתְ ֲחזּון ּפָרְ חִין
ְיֹומָא ,א ָבל אִיּנּון אַ לְ פ ֵ
ֲ
זּון ,אּלָא זִמְ נָא חָדָא ב
ֲהנֵ י ׁשְמָ ָהן לָא נָ פ ְֵקי ,וְ לָא אִתְ ֲח ֶ
ּבַאוִירָאּ ,ומְ צָרְ פִין אִ ּלֵ ין ּבְאִ ּלֵ יןְּ ,תלַת זִמְ נִין ּבְיֹומָא.
ֲ
ִית ּת ָּמן
ָא ביתִין ,אִ ּלֵ ין ּפָרְ חִין מִ ּכָאן ,וְאִ ּלֵ ין מִ ּכָאןּ ,ומִתְ צָרְ ָפן ֻּכּלְ הּוּ .כַד נָ ח ַ
ּכַד ּפַרְ ָחן אַתְ וָ ון ּדְאַ לְ פ ֵ
נִיאלּ ,דְאִיּנּון ממתוס
ָא ביתָא ,אַתְ וָ ון ּכְמָ ה ְּדחָמָא דָ ֵ
ָמָא ב ֵצרּופָא דְאַ לְ פ ֵ
ָאׁ ,שָרי ,מָׁשִיחַ ח ְ
ֵ
ב מְתִיבּת
ְ
רַ
ננקפי אאלרן.
ְאַרְּבַע סט ְֵרי עָ לְמָא ,אִתְ ְּכנָׁשּו
ִ
ְרָאל יֹומָא  לְתַ ּתָאּ ,כָרֹוזָא  כָרִיז  ל
ל מַעלֵ י ׁשַּבְתָאּ ,כַד מְקַ ּדְׁשִין יִ ׂש ֵ
ָּכ ֲ
י חדְ וָ הּ ,בִתְ לַת מְאָ ה וְתִׁשְעִין רְקִיעִיןַּ ,כ ָּמה מְמָ נָ ן,
ָמ ֶ
מַׁשִרְיָין קַ ּדִיׁשִין ,אַ ּתְקָ נּו ֻכרְ סְיָין ַ(ק ִּד ִיׁשין) .מָאן ח ֵ
קּוד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא)ּ ,כ ְֵדין אִ ּתְעַר 
ְרָאל לְתַ ּתָא מְקַ ּדְׁשִין (לְ ְ
ַּכ ָּמה ׁשִ לְ טֹונִין ,מִתְ ַּכּנְׁשִין לְאַתְרַיְיהּוֵּ .כיוָ ן ּדְיִ ׂש ֵ
ְאִינּון ענָ פִין ּדְאִילָ נָא 
ֲ
לְמָא דְאָתי ,ו
ֵ
אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י ,וְאָקִיׁש ּבְאִיּנּון טַרְּפִין דִילֵ יּה ,רּוחַ נְׁשִיבּו חַד מִ ּגֹו עָ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
ְקִין ריחִין ּדְעָ
מִתְ נַעְ נְעָ ן ,וְ ַסּל ֵ
ַההּוא אִילָ נָא דְ ַחּיֵ י אִ ּתְעַר ,וְאַּפִיק נִׁשְמָתִין קַ ּדִיׁשִיןּ ,ופָרִיׂש עַ ל עָ לְמָא .וְעִ ם ָּכל ּדָא ,נִׁשְמָתִין נָ פְקִין,
י ב ֶחדְ וָ ה.
ין מִתְע ֵרי אִ ּלֵ ין ,אִ ּלֵ ין נָ פְקִין וְאִ ּלֵ ין עָאלִין ,וְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ ְ
ֲ
וְ נִׁשְמָתִין עָאלִין ,אִ ּלֵ
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ב"ע ג"עק ףד

הנק

ְרָאל ֻּכּלְ הּו מִתְעַ ּטְרִין ּבְעִ טְרִין ּדְאִיּנּון נִׁשְמָתִין קַ ּדִיׁשִיןֻּ ,כּלְ הּו ְב ֶחדְ וָ ה ְבנַיְיחָא .וְ ָכל ַהּׁשַּבָת,
ּוכ ְֵדין ,יִ ׂש ֵ
אִית  לֹון ַההּוא  ֶחדְ וָ ה ,וְ ַההּוא  נַיְיחָא ,וְ ָכל ַצּדִיקַ ּיָיא דִי  ְבגִ נְ ּתָאֻּ ,כּלְ הּו ַסּלְקִין ּומִתְעַ ּנְ גִין ּבְעִ ּנּוגָא 
לְמָא דְאָתיֵּ .כיוָ ן ְּדנָ פִיק ׁשַּבָתָאֻּ ,כּלְ הּו נִׁשְמָתִין ּפָרְ חִין וְ ַסּלְקִין.
ֵ
עִ ּלָאָ הּ ,דְעָ
ּיָיא סּלְקִין
ַ
ּתָא  חָזֵ יּ ,כַד עָיֵ יל ׁשַּבְתָא  נִׁשְמָתִין נַ ְחּתִין לְׁשַרְיָיא עַ ל עַ ּמָא קַ ּדִיׁשָא .וְ נִׁשְמָתִין ְּד ַצּדִיקַ
ְרָאל .וְ נִׁשְמָתִין נַ ְחּתִין ,אִיּנּון
לְעיּלָאּ .כַד נָ פִיק ׁשַּבְתָא ,נִׁשְמָתִין ַסּלְקִין ,אִיּנּון ּדְׁשָארּו עָ לַיְיהּו ּדְיִ ׂש ֵ
ֵ
נִׁשְמָתִין ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא.
לְקי וְקַיְימִין ּבְדִ ּיּוקְ נָא קַ ֵּמי מַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא,
ְרָאלַ .ס ֵ
ֵּכיוָ ן ְּד ַסּלְקִין ֻּכּלְ הּו נִׁשְמָתִין ּדְׁשָארּו עָ לַיְיהּו דְיִ ׂש ֵ
ּדּוׁשָא הוָ ה לְ כּו ּבְ ַההּוא עָ לְמָא בְאֹורַיְיתָא .זַ ּכָאָ ה אִיהּו
ָ
הּו ,מָאי ח
ִ
וְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ׁשָאִיל לְ ֻכּלְ
ִיד קדְׁשָא בְרִיְך הּואָּ ,כנִיׁש לְ פָמַ לְיָא דִילֵ יּה,
מָאן ְּדחִדּוׁשָא ּדְאֹורַיְיתָא אַמְרַת קַ ֵּמיּהַּ .כ ָּמה ֶחדְ וָ ה עָ ב ֻ
ִתְרי 
י ההִיא מִ ּלָ ה ב ֵ
הּו מּוקְמ ַ
ֵ
וְאָמַרׁ ,שִמְעּו ִחּדּוׁשָא  ּדְאֹורַיְיתָאּ ,דְאַמְרַת נִׁשְמָתָא דָא דִ ְפלֹונִי ,וְ ֻכּלְ
הּוא לְעיּלָא ,חָתִים לְ ַההִיא מִ ּלָ ה.
ֵ
מְתִיב ֵּתי .אִיּנּון לְתַ ּתָא ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך
ְ
ּתָא חָזֵ יּ ,כַד מִ ּלָ ה אִתְ ֲחּדָׁש ּבְאֹורַיְיתָא ,וְ נִׁשְמְתָא דְ נַ ְחּתָא ּבְׁשַּבְתָא אִתְעַ ּסְקַת ּבְאִיּנּון מִ ּלִין חַדְ ּתִין,
ּיֹות הּק ֶֹדׁש מִתְרָ בִין ּבְ גַדְּפִיןּ ,ומִתְ לַּבְׁשָ ן
ַ
לְעיּלָא ,צַיְיתִין לְ ַההּוא מִ ּלָ ה ,וְ ַח
י לְעיּלָאָּ .כל ּפָמַ לְיָא דִ ֵ
לְק ֵ
וְ ַס ֵ
ַיֹות הּק ֶֹדׁש מַ ה כְתִיב( ,יחזקאל
ַ
לֹון קדְׁשָא בְרִיְך הּוא ,וְ לָא תָ בִין וְׁשַתְקִיןּ ,כ ְֵדין ח
ֻ
ּבְ גַדְּפִין .וְ כַד ׁשָאִיל
ּוכפִתְ חֹו עָמְדּו
ְ אָמר (איוב לב) ּכִי עָמְדּו ֹלא עָ נּו עֹוד( .נחמיה ח) ְ
יהןּ ,כְמָ ה ּדְאַ ּת ֵ
ְרַּפינָ ה ַכנְ ֵפ ֶ
א) ּבְעָמְדָ ם ּת ֶ
ָכל הָעָ ם.
נַענְעָ ן ּבַ ֲה ֵדיּה ,לִּבָא.
ה .אּלָאּ ,בְדִּבּורָא אִית ז' ׁשַיְיפִין ּדְמִתְ ֲ
ֶ
יּה עמִידָ
ה אמַאי קָרּו לֵ ֲ
ְאִי ּתימָאׁ ,שְתִיקָ ֲ
ו ֵ
ָא קָרי 
ֵריאָ ה .קָ נֵ ה .לָׁשֹוןׁ .שִ ּנַיִיםִׂ .ש ְפוָ וןּ .בָ ׂשָרּ .ובִׁשְ ּתִיקָ ה קַיְימּו ּבְקִ ּיּומַיְיהּוּ ,בְ לָא  נִעְ נּועָא .וְעַ ל ּד ֵ
ה עמִידָ ה.
לַׁשְ ּתִיקָ ֲ
ח עזְרְ ָך מִק ֶֹדׁש וְ גֹו' .מִק ֶֹדׁשּ ,דָא קִ ּדּוׁש 
נּונָא סבָא אָמַר( ,נ"א ַרב ְמ ִת ְיב ָּתא) (תהלים כ) יִׁשְ לַ ֶ
ָ
ְּדהָא רַ ב הַמְ
חֹותיָךָּ ,כל לְאַ ְסּגָאָ ה
ּכֹור ּכל מִ נְ ֶ
ָ
ָא הּמֹוצִיאּ ,דְאִיהּו סָעִיד לִּבָא דְ בַר נָׁש .יִזְ
ְעָדָךּ ,ד ַ
יָדַיִ םּ .ומִ ִצּיֹון יִ ס ֶ
ַת הּמָזֹון ּבְזִ ּמּון .וְאִי אַ ּתְ 
מִ ּלָ ה אַ ֲחרָאּ ,דָא נְ ּטִילַת יָדַיִ ם ּבַתְרַיְיתָא .וְעֹולָתְ ָך יְדַ ְּׁשנֶ ה ֶּסלָ הּ ,דָא בִרְ ּכ ַ
ל עצָתְ ָך יְמַ ּלֵ אּ .ובְׁשַּבָת מְקַ ֵּדׁשּ ,דָא קְדּוּׁשָא רַּבָא .וְעַ ל מִ ּלָ ה דָא,
עָ בִיד  ֵּכן ,יִ ֶּתן לְ ָך ִכלְ ָב ֶבָך וְ ָכ ֲ
ן ע ֶדן ,מִ ּׁשַּבָת לְׁשַּבָת אַ ֲחרָא.
ּיָיא בגַ ֵ
ְ
אִתְעַ ּטָרּו ַצּדִיקַ
בֹוּה ,הַאי וַ ּדָאי 
ת צּיֹון וְ גֹו' .עַ ל הַר ּגָ ַ
ַ עלִי לָ ְך מְ ַב ֶּׂש ֶר ִ
ּתּו ּפָתַ ח וְאָמַר( ,ישעיה מ) עַ ל הַר (דף קע"ג ע"ב) ּגָ בֹוּה ֲ
לְמָא .א ָבל
ֲ
ָא ּת ַסּלֵ ק  לְתַמָ ןּ ,ותְ ַב ֵּׂשר עָ
ָא אּוקְמּוהּ ,דִׁשְ כִינְ ּת ְ
ָ
ָרִים ,אתָר  ּדְמ ֶֹׁשה אִתְקְ בַר .וְ ה
ֲ
הַר ה ֲָעב
ן ּבַר ּדוִד .אִיּמָא אִיהִי דִמְׁשִיחָא ,מְ נַ ֵחם
ָ
ִי בּה ,אִ ּתְתָא דְ נָתָ
ִי ח ְפצ ָ
ת צּיֹוןּ ,דָא אִיה ֶ
ּכֹּלָא אִיהּו ,מְ ַב ֶּׂש ֶר ִ
ת צּיֹון.
ִי ב ְכלָ לָא דִמְ ַב ֶּׂש ֶר ִ
ִיא"ל ,וְאִיהִי תִיּפּוק ּותְ ַב ֵּׂשר ,וְאִיה ִ
ּבַ"ר עַ ּמ ֵ
ְערּון ּבְעָ לְמָא ,לְאַ ּגָ חָא קְרָ בָא ,וְיִּפּוק ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא עַ ל
ּותְרין מַ לְ כִין יִ ּת ֲ
קָ לָא יִׁשְ ּתְמַע ּבְעָ לְמָאֵ ,
ה יְיָ אֹלהִים ּבְ חָזָק יָ בֹא ּוזְרֹועֹו מֹוׁשְ לָ ה ּלֹוִ .הּנֵ ה ְׂשכָרֹו אִ ּתֹו
ֱ
ר וְתימָא( .ישעיה מ) ִהּנֵ
עָ לְמָא .מַ ה תְ ַב ֵּׂש ֵ
לְעיּלָא ,וְיֵ ימָא  לֹון,
ּופְעּוּלָתֹו לְ ָפנָיוִ .הּנֵ ה ְׂשכָרֹו אִ ּתֹו ,דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא  כָרִיז ּבְ ָכל ּפָמַ לְיָא  ִּד ֵ
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ַר נִׁשְמָתיּה עַ ל קְדּוׁשַת ׁשְמִי ,אַ ֵגְריּה מָאי הּוא .וְאִיּנּון יֵ ימְרּון ַּכְך
ֵ
אִתְ ְּכנָׁשּו וְדָאִינּו דִינָא .מָאן ּדְמָ ס
ְאִתְענָׁש 
י כְך .מָאן ּד ֲ
יּה .אִיּנּון אַמְר ַ
ֵ
וְ ַכְך .מָאן ְּד ָסבִיל ּכַמָ ה ֵחרּופִין וְ גִ ּדּופִין ּבְ ָכל יֹומָא עָ לַי ,מַ הּו אַ ֵגְר
י כְך .הָדָא הּוא דִ כְתִיבִ ,הּנֵ ה ְׂשכָרֹו אִ ּתֹו ּופְעּוּלָתֹו לְ ָפנָיו.
יּה .אִיּנּון אַמְר ַ
ֵ
ּבְ ָכל יֹומָא עָ לַי ,מַ הּו אַ ֵגְר
טּובָך וְ גֹו'ּ .פָעַ לְ ּתָ לַ חֹוסִים ּבָ ְךּ .דָא הּוא פְעּוּלָתֹו.
ְעּוּלָתֹו .אּלָא כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,תהלים לא) מָ ה רַ ב ְ
ֶ
מַ הּו ּופ
ר צ ַפנְ ָּת .וְ כִי 
הּו א ֶׁש ָ
ֲ
ָ ּלִיר ֶאיָך ,מַ
ר צ ַפנְ ּת ֵ
לֹות .א ֶׁש ָ
ֲ
י כֹוכבִים ּומַ ּזָ
הּו .אּלָא נֶ גֶ ד עֹוב ְֵד ָ
ֶ
נֶ גֶ ד ּבְ נֵ י אָדָ ם מַ
יהבִּ ,ד ְכּתִיב ָצ ַפנְ ָּת.
י לְמ ַ
מָאן יִ גְזֹול וְיִ ּטֹול מִ ן יְדֹוי ,מַ ה דְ הּוא ב ֵָע ֵ
יּ ,ביּה יָ הִיב אַ ְסוָ ותָא.
ַד קדְׁשָא  בְרִיְך הּואּ ,בְמַ ה דְאִיהּו מָ ֵח ֵ
ָמי עֹובָדִין ּדְרַ ֲחמָ נּו דְעָ ב ֻ
ֶאּלָא ּפּוק וְ ח ֵ
יּ ,ביּה יָ הִיב אַ ְסוָ ותָא לְעֹולָ םּ ,כְתִיב
י בׂשְמָאלָאּ ,בִימִינָא קָרִיבִּ ,ובׂשְמָאלָא מָ ֵחיּ .בְמָ ה ּדְמָ ֵח ֵ
ּבְמַ ה מָ ֵח ִ
י כל
יּה ׁשָר ָ
ֵ
ְזִירי קַׁשְיָיןֵּ .וב
י כל ּדִינִין וְ ָכל ּג ֵ
(ירמיה א) מִ ָּצפֹון ּתִּפָתַ ח הָרָעָ הְּ ,וב ָצפֹון מָ ֵחיּ .דְמִ ַּת ָּמן נָ פ ְֵק ָ
י קדְׁשָא בְרִיְך הּוא 
י ,קָר ֻ
נָא דְאָת ֵ
ֵ
ְרָאל .לְזִמְ
יהב לְיִ ׂש ֵ
הּוא לְמ ַ
ֵ
ִין קדְׁשָא בְרִיְך
גָר טב ,וְ ָכל טִיבּוּ ,דְזַ ּמ ֻ
ֲא ַ
ל אגָר טֹוב לִ ַבנַיְּ ,ד ַס ְבלּו כַמָ ה בִיׁשִין ּבְ הַאי עָ לְמָא ,עַ ל
ִית ּכל טִיבּו ,וְ ָכ ֲ
לַ ָּצפֹון ,וְיֵ יּמָא לֵ יּהּ ,בָ ְך יָ ַהב ָ
קְדּוׁשַת ׁשְמִיַ .הב אַ גְרִין ָטבִין ּדְיָ ֲהבִית ּבָ ְך.
ָא הכִי הּוא דְדָרֹום,
ִי ּולְתימָ ן אַ ל ִּת ְכלָאִי וְ גֹו' .וְ כִי אָרְ ח ָ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה מג) אֹומַר לַ ָּצפֹון ֵּתנ ֵ
לְמִמְ נַע ּבִרְ כָאן ,וְ הָא  ָכל ּבִרְ כָאן מִ ִּסטְרָא דְדָרֹום ,וְ ָכל ָטבִין ּדְעָ לְמָא מִ ּדָרֹום נָ פ ְֵקי ,וְאִיהּו אָמַר 
לְתימָ ן אַ ל ִּת ְכלָאִי.
ֵ
נָא דַאנָא 
ֲ
ְעַר קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְאַ בְרָ ָהם ,וְיֵ ימָא לֵ יּה קּוםְּ ,דהָא מָ טָא זִמְ
ִיא ׁשַעתָא ,יִ ּת ֻ
ֲ
ֶאּלָא ּבְ ַהה
גָר טב ,עַ ל ָּכל מַ ה דְ ַס ְבלּו ְבגָ לּותָאּ .ומִ ּגֹו ּדְאַ בְרָ ָהם ָהוָ ה בִזְ בִינּו דִ לְ הֹון,
לֹון א ַ
ֲ
יהב
לְמ ַ
פָרִיק לִ ְבנַ ְךֵ ,
ְמי 
ב ּבְעינֹוי ,וְאַ ח ֵ
לָא ט ֵ
ִּד ְכּתִיב( ,דברים לב) אִ ם ֹלא  כִי צּורָ ם מְ כָרָ םּ ,דָא אַ בְרָ ָהםָ .הוָ ה לֵ יּה ּכְמַאן ְּד ַ
ָאיהֹון .אָמַר לֵ יּה
בּו מ ֲחט ֵ
חֹוביהֹוןּ ,גְ ֵ
בּו מ ֵ
חֹוביהֹון יַ ּתִיר ,וְיֵ יּמָא גְ ֵ
ַרְמיּהּ ,כְמַאן ְּדב ֵָעי דְיִ לְקּון עַ ל ֵ
ג ֵ
נָא אֹוף הכִי  לְאַ נְּפִין .אַ ל
ָ
ְּפִין .א
ֲ
ֻקדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְאַ בְרָ ָהם ,יְדַעְ נָא  כֹּלָא אִיהּו מַ ה ּדְאַמְרַת  לְאַ נ
גָר טב מִ ּנְ הֹוןּ ,כַמָ ה
נָע א ַ
ֲ
נָא ּבָעי לְ ַפּיְיסָא לָ ְך עַ ל ּבָ נֶ יָך .לָא תִמְ נָע  טִיבּו מִ ּנְ הֹון ,לָא ּתִמְ
ֵ
ָאִי ,א
ִּת ְכל ֲ
ר צ ַפנְ ָּת ,וְדָא הּוא מִ ּלָ ה (ס"א ְד ְת ֵהא)
ַיְינּו א ֶׁש ָ
ֲ
י כְך אֹומַר לַ ָּצפֹון ֵּתנִי .וְ ה
חֹוביהֹוןְּ ,ובגִינֵ ַ
וְ ַכ ָּמה ַס ְבלּו עַ ל ֵ
ְּד ַההִיא מְ ַב ֶּׂש ֶרת.
ר לַא ָב ָהן,
ְיָינָאּ ,בְׁשַעתָא דִׁשְ כִינְ ּתָא תְ ַסּלֵ ק עַ ל ַההּוא טּורָא עִ ּלָאָ הֵ ,וְת ַהְך ּותְ ַב ֵּׂש ֲ
ֲ
וְתּו ְּת ַב ֵּׂשר זִמְ נָא תִ נ
ל אתָר 
ְקַרְקר קִירָא כְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,עַ ֲ
ּיַד ּת ַהְך לִיְרּוׁשָ לִַ םֶ ,וְת ֱח ֵמי לָ ּה ּבְ חָרְּבָ נָאֵּ .תיעּול לְ ִצּיֹון ,וְתַ ָּמן ּת ֵ
מִ ֵ
הּוא אתָר .וְתַ ָּמן אֹומִיאַתְּ ,דלָא תִיטֹול מִ ַּת ָּמן ,וְ לָא תִּפּוק ,עַד 
ֲ
ֵּבי מֹותְ ָבה ,וְעַ ל יְקָרָא  ּדִילָ ּה ּבְ ַה
ִי בּהְּ .ת ַב ֵּׂשר  ּכְמִ ּלְקַ ּדְמִין וְאַמְרַת( ,ישעיה יב) ַצ ֲהלִי 
ְדָא ח ְפצ ָ
ֶ
דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא יִ פְרּוק לִ ְבנָ הָא ,ו
הּוא דְאִיהּו אָתי 
ֵ
ָא קדְׁשָא  בְרִיְך
גָדֹול ּבְקִרְּבְךּ .ד ֻ
ֵ
גָדֹול ּבְקִרְּבְך וְ גֹו' .מָאי 
ֵ
ֹּנִי יֹוׁש ֶבת  ִצּיֹון ּכִי 
ֶ
וָר
רִי מעָ פָר קּומִי ׁשְ בִי יְרּוׁשְ לֵ ם .יְרּוׁשְ לֵ ם אִיהִי,
נַע ֵ
ּה מעַ פְרָא ,וְיֵ ימָא לָ ּה (ישעיה נב) הִתְ ֲ
לְ גַּבָ ּה ,לְאַ ּקָמָא לָ ֵ
וִיְרּוׁשָ לִַ ם ׁשְמָ ּה וַ ּדָאי.
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א"ע ד"עק ףד

זנק

נִׁשְמָתיּה
ֵ
ן ע ֶדןְּ .ובגִין ָּכְך זַ ּכָאָ ה אִיהּו ,מָאן ְּד
ּיָיא בגַ ֵ
ְ
ְדָא אֹוף הכִיּ ,כַמָ ה ֵחּדּו עַ ל ֵחּדּו ֲהוֵ י לְ ַצּדִיקַ
ָ
ּוב
ִידַת קָמי מַ לְ ּכָא ,עַ ל ִחּדּוׁשָא דְאֹורַיְיתָא ,דְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ,וְ ָכל ּפָמַ לְיָא דִילֵ יּה ,וְ ָכל
ֵ
ּבְׁשַּבָת אַ ְסה
ן ע ֶדןֻּ ,כּלְ הּו מִתְעַ ּטְרִין ּבְ ַההּוא מִ ּלָ ה.
אִיּנּון נִׁשְמָתִין ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא דַ ַהוֹו ּבְ גַ ֵ
לַאבּוהָ 
ל עטָרָ ה ,מְעַ ּטְרָ ן ֲ
וַעטָרָ ה עַ ֲ
ּתּו ׁשְמַעְ נָא בּוצִינָא  (דף קע"ד ע"א) קַ ּדִיׁשָאְּ ,ד ַכ ָּמה יְקָר עַ ל יְקָרֲ ,
ְמִׁשְמַע חּדּוׁשָא ּומִ ּלִין חַדְ ּתִין
ִ
תָא דְאָמַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,אִתְ ְּכנָ שִי  ל
ֻ
ןּ ,בְׁשַע
ֲ
ָׁש ּת ָּמ
ְּד ַההּוא  בַר  נ ַ
יׁשיּהּ .כַמָ ה ַצּדִיקַ ּיָיא מְעַ ּטְרִין לֵ יּה,
ל ר ֵ
ְמיּה ִּד ְפלֹונִי ּבַר ּפְ לֹונִיּ ,כַמָ ה אִיּנּון ְּדנַׁשְקִין עַ ֵ
ּדְאֹורַיְיתָא ,מִ ּׁש ֵ
חּולָקיהֹון ְּד ָכל אִיּנּון ּדְמִׁשְ ַּת ְּדלִין ּבְאֹורַיְיתָא ,יֹומָא דְׁשַּבְתָא מִ ּׁשְאַר יֹומִין( .עד כאן).
ֵ
ּכַד נַ ְחּתִין .זַ ּכָאָ ה
רעיא מהימנא
יכם ַחּלָ ה תָרִימּו וְ גֹו'( ,במדבר טו) ּפִ ּקּודָא דָא  לְ ַהפְרִיׁש  ַחּלָ ה לַ ּכ ֵֹהןַ .חּלָ"ה ָהכִי 
רִיסֹות ֶ
ֵ
אׁשִית ע
ֲ
ֵר
ְאִית חֹומׁש חַד מִ ן חַמְׁשִיןּ ,דְאִיהּו ן' .וְדָא סִימַ ן
ֶ
ַד מ ֲח ֵמׁש .ו
יצה ,ח ֵ
ׁש ּב ָ
חֹומ ֵ
יּה ,מ"ג ּביצִים ,וְ ֶ
ֵ
חּוׁשְּבָ נֵ
ן ,א ָב ָהן ַּת ָּמן.
לְאכִין ַּת ָּמ ֲ
נּורִיא"לַ .חלָ הׁ ,שְ כִינְ ּתָאִּ .דב ֲַאתָר ּדְאִ ּלֵ ין מַ ֲ
ֵ
ְרִיא"ל
מָ גֵ "ןּ ,דְאִיהּו מִיכ ֵָא"ל ּגַ ב ֵ
ַא ָב ָהן ַּת ָּמןׁ ,שְ כִינְ ּת ַ
ּובְאַתְרָא ּד ֲ
ָא ּת ָּמןָּ .ובה וַיְ ַחלּ ,בָ ּה ַצּלֵ ינָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמות לב) וַיְ ַחל מ ֶֹׁשה
ַרְאֹות את עַ ְב ְּדָךָּ .ובּה ָחלָ ה זְ כּות אָ בֹותָּ .ובּה
ֶ
י יְיָ אֹלהָיו( .דברים ג) ֲ אדֹנָי יֱ הֹוִ ה אַ ָּתה ַה ִחּלֹותָ לְ ה
ֱ
ֶאת ּפְ נֵ
ּתָמָ ה זְ כּות אָ בֹות לָרְׁשָעִיםַּ .ד ַהוֹו מְקַּבְ לִים אַ גְרַיְיהּו ְבהַאי עָ לְמָא.
הׁ ,שרּותָא דִׁשְמָא דַיְ הֹוָ הּ ,דְאִיהּו אַ חְזֵ י זְ כּותָא עַ ל ּבְ נָ הָא 
ֵ
ּדְמִ ִסטְרָא ּדִימִינָאּ ,דְתַ ָּמן י' ּדְאִיהּו ָחכְמָ
ְמָאלָא ּדגְ בּורָ הּ ,דְתַ ָּמן
ִ
ַע ֵׂשה .מִ ִּסטְרָא דְאָת ה' ּבַתְרָאָ הּ ,דְאִיהִי לִ ׂש
מִימִינָאּ ,דְתַ ָּמן רמ"ח ּפִקּודִין ּד ֲ
לֹון ׁשם
ֵ
ֹלא תַע ֶׂשהּ ,דְאִיּנּון שס"הּ ,דְתַ ָּמן נִדֹונִין רְׁשָעִים ּגְמּורִיםּ ,תָמָ ה לֹון זְ כּות אָ בֹות ,וְאִתְ הַּפָ ְך
ֲ
ה אינֶ ּנּו ׁשֹוֶ ה לִי( .ע"כ רעיא מהימנא).
נָא מהָמָ ן הָרָׁשָע( ,אסתר ה) וְ ָכל זֶ ֵ
ִיפ ֵ
יְ הֹוָ"ה ,הוה"י .וְאֹול ְ
יהם לְדֹורֹותָ ם
י ב ֵגְד ֶ
ְרָאל וְ גֹו' וְעָ ׂשּו לָ ֶהם צִיצִית עַ ל ַּכנְ ֵפ ִ
ר אל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ַּב ֶ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה לֵ אמֹר ּד ֵ
ֶ
ֹאמ
וַ ּי ֶ
עַ הּכ ֵֹהן ַהּגָדֹול וְ גֹו'ּ .כַמָ ה זַ ּכָאִין אִיּנּון
הֹוׁש ַ
נִי את יְ ֻ
ּיַרְא ֶ
וְ גֹו'( .במדבר טו) רִּבִי חִזְקִ ּיָ ה פָתַ ח( ,זכריה ג) וַ ֵ
ִיקָרהֹון עַ ל ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא ,וְיָ ַהב לֹון אֹורַיְיתָא קַ ּדִיׁשָא ,וְיָ ַהב לֹון
ְרָאל ,דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ב ֵָעי ב ֵ
יִ ׂש ֵ
ִמְדַּבְרי לְ הּו ּבְאֹורַיְיתָאּ ,בְאֹרַ ח קְׁשֹוט.
ִיאי מְ ֵהימְ נֵ יּ ,ד ֵ
נְ ב ֵ
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא 
ְרָאלֻּ ,כּלְ הּו אִתְ ּגְ לֵ ֻ
י דְאֹוקִים קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְיִ ׂש ֵ
ֻ
ִיא
ִיאי ּונְ ב ֵ
ּתָא  חָזֵ יָּ ,כל נְ ב ֵ
ה ,א ָבל לָא קָרִיב
ֲ
ָא מ ֲאתָר עִ ּלָאָ
עָ לַיְיהּוּ ,בְדַרְ ּגִין עִ ּלָאִין קַ ּדִיׁשִין ,וְ חָמּו זִיו יְקָרָא קַ ּדִיׁשָא דְמַ לְ ּכ ֵ
חּולָקיּה יַ ּתִיר מִ ָּכל ּבְ נֵ י עָ לְמָאּ ,דְעָ לֵ יּה ּכְתִיב,
ֵ
ּכְמ ֶֹׁשהְּ ,ד ֲהוָ ה קָרִיב לְמַ לְ ּכָא יַ ּתִיר מִ ּכֹּלָאְּ ,דהָא זַ ּכָאָ ה
ָמָאן מ ֲאתָר רְ חִיקָאּ ,כְמָ ה
ֵ
ִיאיֲ ,הוֹו ח
ֹלא בחִידֹותּ .וׁשְאַר נְ ב ֵ
ְ
ּומַרְאה וְ
ֶ
דַּבר ּבֹו
ה א ֶ
ל ּפ ֲ
ה א ֶ
(במדבר יב) ֶ ּפ ֶ
 מרָ חֹוק יְיָ נִרְאָ ה לִי.
ְ אָמר (ירמיה לא) ֵ
ּדְאַ ּת ֵ
ח את ּבַת לֵ וִי .וַ ּיֵ לֶ ְך אִיׁש:
ְך אִיׁש מִּבית לֵ וִי וַ ּיִ ַּק ֶ
ֵ
ִיפנָאּ ,כְתִיב (שמות ב) וַ ּיֵ לֶ
אָמַר רִּבִי חִזְקִ ּיָ הָ ,הכִי אֹול ְ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא,
ה .מִּבית לֵ וִיּ :ד ֻ
ֵ
ְ אָמר (שמות טו) יְיָ אִיׁש מִ לְ חָמָ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ּד ֻ
ְמִין .מִּבית לֵ וִי:
ֵ
תָר ּד ָחכְמָ ה עִ ּלָאָ ה ,וְ ַההּוא זֹוהַר (ס"א נָ ָהר) מִתְ חַּבְרָ ן ַּכ ֲחדָאְּ ,דלָא מִתְּפָרְׁשָ ן לְעָ ל
ֲא ְ
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 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ְאַׁשְרי לִ וְיָתָ ן (ס"א כָ ל ִחידּו) ּבִ לְ חֹודֹוי בְעָ לְמָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב (תהלים קד) לִ וְיָתָ ן זֶ ה יָ צַרְ ּתָ לְ ַׂש ֶחק ּבֹו.
ּד ֵ
ִיהרָא נָ הִיר.
תָר ּדנְ הִירּו דְ ס ֲ
הּוא ,א ִ
ֲ
ָא קדְׁשָא בְרִיְך
ח את ּבַת לֵ וִיּ ,ד ֻ
וַ ּיִ ַּק ֶ
ְ אָמר (בראשית ב) לְזֹאת יִ ּק ֵָרא אִ ָּׁשהּ .בְקַדְמִיתָא 
ד ּבן .הָאִ ָּׁשה וַ ּדָאיּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
וַ ַּתהַר  הָאִ ָּׁשה וַ ֵּתלֶ ֵ
ִיפנָא ,אִ ּתְתָא עַד לָא 
ּלָא הכִי אֹול ְ
ה .א ָ
בַת לֵ וִיָ ,הכִי הּוא וַ ּדָאי .וְ כִי בַת לֵ וִי בְקַדְמִיתָא ,וְ הַׁשְ ּתָא אִׁשָ ֶ
וגַת .אִתְקְרי אִׁשָ ה ,וְ ָהכָאּ ,בַת וְאִ ָּׁשהּ ,כֹּלָא ּבְ חַד ּדַרְ ּגָא 
ֵ
אִזְ ַּדּוְ וגַת ,אִתְקְרִיאַת ּבַת ּפְ לֹונִיּ ,בָתַר ּדְאִזְ ַּדּוְ
הּוא.
וַ ִּתצְּפְ נֵ הּו ג' יְרָ חִים ,אִ ּלֵ ין ְּתלַת יַרְ חִין ּדְדִינָא קַׁשְיָא ׁשַרְיָא בְעָ לְמָאּ .ומַאי נִינְ הּוַּ .תּמּו"ז וְאָ"ב וְ ֵט ֵב"ת.
וגַת ּביּה
ֵ
הּוא לְעיּלָא ,וְעַ ל ּדָא אִזְ ַּדּוְ
ֵ
ַ הוָ ה
ְעַד ּדלָא נָ חַת מ ֶֹׁשה לְעָ לְמָאׁ ,שְ כִיח ָ
מָאי קָא מַׁשְמַע לָ ןּ .ד ְ
לְעיּלָא ,עַד 
ּוחיהֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ׁשְ כִיחִין אִיּנּון ֵ
ׁשְ כִינְ ּתָא מִ ן יֹומָא דְאִתְיְ לִיד .מִ ּכָאן אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון ,ר ֵ
לָא יֶ ֱחתּון לְעָ לְמָא.
לְמ ֱהוֵ י 
ה עֹוד ה ְּצפִינֹו וַ ִּת ַּקח ּלֹו וְ גֹו' מָאי וַ ִּת ַּקח ּלֹו ֵּתיבַת  ּג ֶֹמאְּ .ד ָחפַת לֵ יּה ּבְ סִימָ נָ הָאֶ ,
ַ
וְ ֹלא יָ ְכלָ
ם ר ֶמׂש ֵוְאין מִ סְּפָר .וְ הִיא 
ִיר מאִיּנּון נּונֵ י יַ ּמָאּ ,דְׁשָאטִין ּבְיַ ּמָא רַּבָאּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,תהלים קד) ׁשָ ֶ
נָ ט ֵ
ִתְרי ּגַ וְ ונִין,
ָא בלָא יַ ּקִירָא  ב ֵ
לְמ ֱהוֵ י נָ טִיר מִ ּנַיְיהּו ּבְ ָחפּו (ס"א ְד ִס ְט ָרא ְד ְיֹובלָ א יַ ִּק ָירא) ִּד ְבנֵ י יַ ּמ ְ
ָחפַת לֵ יּה ֶ
ְמֹודַע ּבינֵ יהֹוןּ ,בְ גִין ּדְזַ ּמִין הּוא 
ֵ
ט ּבינַיְיהּו( ,דף קע"ד ע"ב) לְאִׁשְ ּת
לְמיׁשַ ֵ
ור וְאּוּכם ,וְאָ נַ ח לֵ יּה לְמ ֶֹׁשה ֵ
ָ
ּבְ חִיּוָ
ְקָא ּבינַיְיהּו ,זִמְ נָא אַ ֲחרָא ,לְקַּבְ לָא אֹורַיְיתָא.
לְ ַסּל ֵ
וַ ֵּת ֶרד ּבַת ּפַרְעֹהּ .דָא  הִיאּ ,דְאַתְיָא מִ ִּסטְרָא  ׂשְמָאלָא  ּדְדִינָא קַׁשְיָאּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר  לִרְ חֹוץ עַ ל
ִיתָ ּבֹו את 
ֶ
ר הּכ
ָך א ֶׁש ִ
וְאִי תימָא ,הָא  כְתִיב (שמות יז) ּומַ ְּט ֲ
ֵ
הַיְאֹור .עַ ל הַיְאֹור ּדַיְיקָא ,וְ לָא עַ ל ַהּיָ ם.
ָא יְאֹור הוָ ה דְמָ חָא אַ ֲהרֹן עַ ל יְדָא ּדְמ ֶֹׁשה,
ָ
 .אּל
ּלָא בּיָ ם ,וְקַרְיֵ יּה קְרָא יְאֹור ֶ
ה א ַ
לָא ה ָּכ ֶ
ִ
הַיְאֹורּ .ומ ֶֹׁשה
יּה קְרָא דְאִיהּו עבַד.
ֲ
וְׁשַ וְ ויֵ
ה ,אּלָא
ּכֹות יְיָ את  הַיְאֹור ,וְאַ ֲהרֹן ִה ָּכ ֶ
ֶ
י ה
ְּכהַאי ּגַ וְ ונָא (שמות ז) וְ ּיִ ָּמלֵ א ׁשִ בְעַת יָמִים אַ ֲח ֵר ַ
יּה קְרָא הּכֹות יְיָ ,לְ בָתָר קַרְיֵ יּה ּבִׁשְמָא דְמ ֶֹׁשה.
ַ
ָּדא) עַד  ּדְאָתָא מִ ִּסטְרָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,קַרְיֵ
נַער ֶֹותיהָ הֹולְ כֹות ,אִיּנּון ׁשְאַר מַׁשִרְיָין ּדְאַתְיָין מִ ִּסטְרָא דָא.
וְ ֲ

(ס"א ְד ַעל

ִרְאהּו .וְ הָא אָמַר רִּבִי ׁשִמְעֹון
ִרְאהּו ,וַ ֵּת ֶרא מִיב ְֵעי לֵ יּה ,מָאי וַ ּת ֵ
ת הּיֶ לֶ ד( .שמות ב) וַ ּת ֵ
הּו א ַ
ִרְא ֶ
וַ ִּת ְפ ַּתח וַ ּת ֵ
ּלָא הכִי 
ָ
ָאִין .א
ֶ
לָא אִית ּביּה רָזִין יַקִירִין וְעִ ל
ֵ
לֵ ית לָ ְך מִ ּלָ ה בְאֹורַיְיתָא ,אֹו אָת  חַד ּבְאֹורַיְיתָאְּ ,ד
ַת ּביּה ,וְאִיּנּון רְׁשִימָא דְ וָא"ו ֵה"א ,מִ ּיַד וַ ַּתחְמֹול
ִיפנָא ,רְׁשִימָא דְמַ לְ ּכָא ּומַ טְרֹונִיתָא אִׁשְ ְּת ַכח ֵ
אֹול ְ
חֹותֹו מרָ חֹוק.
ֵ
ב א
לְעיּלָא .מִ ּכָאן ּולְ ָהלְאָ ה לְתַ ּתָאּ ,בַר  הַאי קְרָאִּ ,ד ְכּתִיב וַ ֵּתתַ ַּצ ֲ
עָ לָיו וְ גֹו' .עַד ּכָאן ֵ
ְ אָמר (שיר השירים ה)
ל אחֹתִיּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְרָא ֲ
ְמַאן .אחֹותֹו ְּדהַאי אִיהּוּ ,דְקָרָא  לִ ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ֲ
ֲאחֹותֹו ּד
 מרָ חֹוק יְיָ נִרְאָ ה לִי.
ְ אָמר( ,ירמיה לא) ֵ
ֹתִי .מרָ חֹוקּ :כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִי לִי אח ֵ
ֲ
ּפִתְ ח
לְעיּלָא לְ ג ֵַּבי  כֹּלָא,
ָאִין ,עַד ּדלָא נַ ְחּתּו לְעָ לְמָא ,אִׁשְ ּתְמֹודְעָ ן אִיּנּון ֵ
ְ
מָאי מַׁשְמַע .מַׁשְמַע  ּדְאִיּנּון זַ ּכ
ְך מ ֲאתָר עִ ּלָאָ הּ ,כְמָ ה דְאֹוקִימְ נָא .וְרָזָא 
ּומַׁשְמַע ּדנִׁשְמָתְ הֹון ְּד ַצּדִיקַ ּיָיא ,אִתְמְׁשַ ֵ
ְ
ל ׁש ֵּכן מ ֶֹׁשה.
וְ ָּכ ֶ
ִיפנָאּ ,דְמַׁשְמַע ּדְאָ ב ֵוְאם אִית לְ נִׁשְמְתָאּ ,כְמָ ה דְאִית אָ ב ֵוְאם לְ גּופָאּ ,בְאַרְעָאּ .ומַׁשְמַע 
דְמִ ּלָ ה אֹול ְ
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א"ע ה"עק ףד

טנק

יּלָאּ ,בין לְתַ ּתָא ,מִ ְּדכָר וְ נּוקְּבָא  כֹּלָא אַתְיָא  וְאִׁשְ ְּת ַכח .וְ הָא אּוקְמּוהָ רָזָא 
ֵ
לְע
ְרִיןּ ,בין ֵ
ֵ
ִּד ְב ָכל ִסט
ְרָאל .נֶ ֶפׁש  ַחּיָ ה ,נַ פְׁשָא דְאָדָ ם
ָאָרץּ ,דָא  ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ָאָרץ נֶ ֶפׁש  ַחּיָ ה .ה ֶ
ּתֹוצא  ה ֶ
ִּד ְכּתִיב( ,בראשית א) ֵ
ְׁשָקיּה ,אָמַר וַ ּדָאי ׁשַּפִיר קָא אַמְרַת ,וְ ָהכִי הּוא 
קַדְמָאָ ה עִ ּלָאָ הּ ,כְמָ ה דְאִ ּתְמַר .אָתָא רִּבִי אַּבָא ּונ ֵ
כֹּלָא.
ל ּביּה ּכַד 
ִיאי עָ לְמָאּ .בְ גִין ַּכְך ,לָא אִׁשְ ְּת ַּד ֵ
חּולָקיּה ּדְמ ֶֹׁשה נְ בִיאָ ה מְ ֵהימָ נָא ,עַ ל ָּכל ׁשְאַר נְ ב ֵ
ֵ
זַ ּכָאָ ה
ָא סלִיק מ ֶֹׁשה ִבּנְ בּואָ ה עִ ּלָאָ ה,
ּגֹודיּה .וְעַ ל ּד ָ
ְאַעלֵ יּה לְ פַרְ ֵ
לְמָאּ ,בַר קדְׁשָא בְרִיְך הּואּ ,ד ֲ
ֻ
ּלָק מעָ
אִ ְס ַּת ֵ
ִיאי חָמָאן ּבָתַר ּכֹותָ לִין ַסּגִיאִין.
ִיאי עָ לְמָאּ ,וׁשְאַר נְ ב ֵ
ּובְדַרְ גִין יַ ּקִירִין ,מִ ָּכל נְ ב ֵ
ה קָאִים קָמי מַ לְאָ כָאּ ,ומִתְ לְּבַׁש 
ֵ
הֹוׁשעַ  ַהּכ ֵֹהן ַהּגָדֹול( ,זכריה ג) מָאי קָא  חָמָאְּ ,ד ֲהוָ
נִי את יְ ֻ
ּיַרְא ֶ
וַ ֵ
ּצֹואִים מעָ לָיו .אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק,
ֵ
ְאָמַר הסִירּו הַּבְ גָדִים ַה
ָ
ִין ,עַד ּדכָרֹוזָא נָ פִיק ,ו
ְ
לּוכלָ כ
ּבִ לְ בּוׁשִין מְ ְ
ִיב ּביּה( ,קהלת
הּוא ּד ְכּת ֵ
ִ
י ה ַּמלְאָ ְךְּ .ד ֲהוָ ה דָאִין ּדִינֹויַ ,ה
י ה ַּמלְאָ ְך ,מָאי לִ ְפנֵ ַ
ָא וְעֹומד לִ ְפנֵ ַ
ֵ
ּכְתִיב ָהכ
ה) וְאַ ל ּתֹאמַר  לִ ְפנֵ י  ַה ַּמלְאָ ְך ּכִי ׁשְ גָ גָ ה הִיא .מָאי קָא מַׁשְמַע  לָ ןְּ .ד ָכל ּבַר  נָׁש  ְּדלָא זָ ֵכי ּבְ הַאי 
ַּבְׁשָא בלְ בּוׁשָא ּדְמִ ְצוָ הּ .כַד עָיֵ יל ּבְ ַההּוא עָ לְמָא ,קָאִים
ִ
עָ לְמָא ,לְאִתְעַ ְּטפָא ּבְעִ ּטּופָא דְמִ ְצוָ הּ ,ולְאִתְ ל
בּוׁשָא טּנּופָאְּ ,דלָא אִ ְצטְרִיְך ,וְקָאִים ּבְדִינָא עָ לֵ יּה.
ִ
ּבִ לְ
ְמָא בלְ בּוׁשִין
ִ
י בהַאי עָ ל
ָׁש ּדלָא זָ ֵכ ְ
ּתָא  חָזֵ יּ ,כַמָ ה לְ בּוׁשִין מִזְ ַּד ְּמנִין ּבְ ַההּוא עָ לְמָא ,וְ ַההּוא  בַר  נ ְ
יהּנָ ם,
י מָאריהֹון ְּדגֵ ִ
ֵ
ּדְמִ ְצוָ הּ ,כַד עָיֵ יל לְ ַההּוא עָ לְמָא ,מְ לָּבְׁשִין לֵ יּה ּבְ חַד לְ בּוׁשָא דְאִׁשְ ּתְמֹודַע לְ ג ֵַּב
דָא ביּה,
ָא כ ָּמה (דף קע"ה ע"א) ּגַרְ ּדִינֵ י נִמּוסִין ,זְמִינִין לְאַ ֲח ֵ
ְּבָׁש ּביּהְּ .דה ַ
וְ ַההּוא לְ בּוׁשָא ,וַ וי לְמַאן ּדְאִתְ ל ֵ
ל עת יִ הְיּו ְב ֶגָדיָך לְ ָבנִים.
ָא צוַ וח וְאָמַר (קהלת ט) ּבְ ָכ ֵ
יהנָ םּ .וׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכ ָ
וְעַיְילֵ י לֵ יּה לַ ּגֵ ִ
ְרָא ּד ְצנִיעּותָא ,אַרְּבַע מַ לְ כִין נָ פְקִין לְקַדְמּות אַרְּבַעּ .בְ הּו תַ לְיָין ּכ ֲַענָ בִים ּבְאִתְ ְּכלָא,
ּתָאנָא ּבְרָזָא דְ ִספ ִ
ָא קַיְימִין ּבְדּוכּתַיְיהּו.
ְ
צְרִירָ ן ּבְ הּו ז' רְ הִיטִיןָ ,ס ֲהדִין ַס ֲהדּותָא .וְ ל
רעיא מהימנא
ּורְאִיתם אֹתֹו ּוזְ כַרְ ֶּתם
ֶ
ְ אָמר 
י אֹורַיְיתָא בגִינָ ּה ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ְ
ּקּוד
ָרָא כל ּפִ ֵ
צִיצִית ּפִ ּקּודָא דָא אִיהּו לְאַדְ ּכ ָ
ָרָא ּולְמ ֲעּבָדָא.
ֶ
ִיתם אֹתָ ם ּדָא אִיהּו סִימָ נָא ּדְמַ לְ ּכָא לְאַדְ ּכ
ֹת יְיָ וַעׂש ֶ
ֲ
ת ּכל מִ ְצו
ֶא ָ
ְרָא ביּה ַּכ ֲהנָא רַּבָא .וְדָא אִיהּו
ּכְתִיב (שמות כח) וְעָ ׂשִיתָ צִיץ זָ ָהב ,וְ הָא אֹוקִימְ נָא רָזָא דְ צִיץ לְאִתְעַ ּט ֵ
ָר ּביּה ַּכ ֲהנָא רַּבָא.
לָא ביּה עַיְינִיןּ ,דְאִיהּו סִימָ ן ּדְעָ לְמָא עִ ּלָאָ הּ ,דְאִתְעַ ּט ֵ
צִיץ ,לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
ּלָא פנִים ּדְקְׁשֹוט ,רָזָא 
יּה ,א ָ
ְּובגִין ַּכְך אִ ְס ַּת ְּכלּותָא דִילֵ יּה מְ כַּפְרָא עַ ל עַ ּזּות ּפָ נִיםְּ ,דלָא קַ ּיְימָא לְקַ ֵּמ ֶ
ְיַעקֹב.
ן ּב ֱא ֶמת ּד ֲ
דְ ָכל אִיּנּון ּפָ נִים עִ ּלָאִיןּ ,דְאִיּנּון ּפָ נִים ּדִקְׁשֹוטּ ,פָ נִים ֶּד ֱא ֶמתִּ .ד ְכלִילָ ֶ
צִיצִית אִיהּו נּוקְ בָא ,רָזָא ּדְעַ לְמָא תַ ּתָאָ ה .אִ ְס ַּת ְּכלּותָא לְאַדְ ּכְרָא .צִיץ ְּדכַר ,צִיצִית נּוקְ בָא ,וְדָא לְ ָכל
בַר נַׁש .צִיץ לְ ַכ ַהנָא.
ית ּדוִד,
ְך אִית ּת ֵכלָאּ ,בְ גִין ּדִתְ ֵכלֶ ת ,אִיהּו ֻכרְ סְיָיא לְ ֵב ָ
ְ
וְתָ נֵ ינָ ן ,אָ סּור לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּבִׁשְ כִינְ ּתָאּ ,בְ גִין ָּכ
ָא ּורְאִיתם אֹותֹו ּוּזְ כַרְ ֶּתם
ֶ
הּוא אתָר .וְעַ ל ּד
ֲ
לָא מ ַה
ן קדָ ם יְיָ לְדַ ֲח ֵ
וְתִ ּקּונָא דִילֵ יּה .וְדָא אִיהּו דַ ֲחלָא מִ ֳ
© יו"ל על ידי ישיבת המקובלים נהר שלום תכב"ץ | לקבלת חוברת זוהר לקריאה ולפדיון נפש בכוונות הרש"ש 02-624-9000





		
א"ע ה"עק ףד
סק


 חַל ְׁש תַׁשָרָּפ

ה דְאֹוקְמּוהְּ ,ד ָכל ּגַ וְ ונִין ָטבִין לְ ֶחלְמָא,
ָ
ְדָא ּכרְ סְיָיא דְדַיְינִין ּבָ ּה ּדִינֵ י נְ פָׁשֹותּ ,כְמָ
ת ּכל מִ ְצוֹת יְיָ ,ו ֻ
ֶא ָ
ּבַר ּת ֵכלָאּ ,דְאִיהּו ֻכרְ סְיָיא דְ ָסלִיק ּבְדִינָא דִ נְ פָׁשֹות.
ְ
ְתִיב ,אּלָא וְ נָתְ נּו עַ ל צִיצִיתּ .דְדָא 
ֶ
ִית ה ָּכנָף ּפְתִיל ְּת ֵכלֶ ת .וְ נָתְ נּו עַ ל ַה ָּכנָף לָא ּכ
ּכְתִיב וְ נָתְ נּו עַ ל צִיצ ַ
ת א ֶׁשר עָ ָׂשה לְ ָך
כֹור א ֲ
ֵ
ּורְאִיתם אֹותֹו ּוּזְ כַרְ ֶּתםּ ,וכְתִיב( ,דברים כה) זָ
ֶ
אִיהּו דְ ָח ֵפי עַ ל ׁשְאַר חּוטִין.
י לְאֹוכחָא 
ָ
נָא דַאבֹוי ב ֵָע
ֲ
ַעְמָא דָא .אּלָא לִ בְרָא דְ פָרִיץ ּגִדְרָאּ ,ונְׁשָ ֵכיּה ַּכלְּבָאָּ .כל זִמְ
ֶ
ֲעמָ לֵ ק .מָאי ט
ָא ּורְאִיתם אֹותֹו ּוּזְ כַרְ ֶּתםּ ,דְדָא אִיהּו
ֶ
ָא .אֹוף הכ
ָ
ה אָמַר הוֵ י דָ כִיר  ּכַד  נָׁשִיְך לָ ְך ַּכלְ ב
ֲ
לִ ב ְֵריּהָ ,הוָ
לְמידָ ן.
תָר ּד ַסּלְקִין נִׁשְמָתִין ֵ
ֲא ְ
ָמי דִ ּיּוקְ נָא 
ִיק לְעינֹוי ,וְ ח ֵ
ֵ
ַד סל
מַאי .אּלָא כ ָ
ֶ
ָי ,א
ְּכגַ וְ ונָא ּדָא( ,במדבר כא) וְ הָיָ ה ָכל ַהּנָׁשּוְך וְרָאָ ה אֹתֹו וָ ח ֲ
ָיבּיָאָּ .כל זְמַ ן ִּדבְרָא 
י קדָ ם יְיָ ,וַ ֲהוָ ה יָדַע  ּדְאִיהּו עֹונְׁשָא דְ ַחּי ַ
דְ ַההּוא דְ נָׁשִיְך לֵ יּהָ ,הוָ ה דָ חִיל ,וְ ַצּלֵ ֳ
ִיל מ ֲאבֹוי .אִׁשְ ּתְזִיב מִרְ צּועָ ה ,אִׁשְ ּתְזִיב מִ ּכֹּלָא .מָאן ּגָרִים לֵ יּה לְאִׁשְ ּתְזָ בָא.
ה דַאבֹויָּ ,דח ֵ
ֲ
ָמי רְ צּועָ
חֵ
ינֹוי ההּוא רְ צּועָ הַ ,ההּוא רְ צּועָ ה גָרִים לֵ יּה לְאִׁשְ ּתַזְ בָא .וְעַ ל ּדָא  וְרָאָ ה אֹתֹו וָ חַי,
ַ
ָמי ב ְֵע
ַההּוא דְ ח ֵ
ִיתם
וַעׂש ֶ
ָא ּורְאִיתם אֹותֹו ּוּזְ כַרְ ֶּתםֲ ,
ֶ
ָא .אֹוף הכ
ָ
לְקי לֵ יּה ,וְאִיהּו עָ בִיד לֵ יּה לְאִׁשְ ּתְזָ ב
ַמי רְ צּועָ ה דְאַ ֵ
חֵ
ִיתם.
וַעׂש ֶ
לְמ ֱהוֵ י תָ בִין לְ פּולְ ָחנָא דִילִי תָדִירּ ,וכ ְֵדין ֲ
וַ ּדָאי .וְאִי לָאו ,הָא רְ צּועָ הְּ ,דהַאי יִ גְרֹום לְ כֹוןֶ ,
לָא תַעבְדּו בִיׁשִין.
ֲ
וְ ֹלא תָתּורּו אַ ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם ,יִמְ נַע מִ ּנְ כֹון ּבִיׁשִין אֹרְ חִין אַ ֲחרָ נִין ,וַ ּדָאיֹ ,לא תָתּורּו ,וְ
ָׁש לְמ ַהְך
א ה ָּכבֹוד ,עָ בִיד לְ בַר נ ֵ
א ה ָּכבֹוד ,מַ ה ִכ ֵּס ַ
ָא סּלְקָא גֹוָ ון ְּת ֵכלָאּ .דָא תְ ֵכלֶ תּ ,דַמְיָא לְ ִּכ ֵּס ַ
וְעַ ל ּד ַ
ח מיׁשָר ,וַ ּדָאי דְ כֹּלָא 
ָׁש לְמ ַהְך ּבְאֹרַ ֵ
ֵ
ָא דְמיׁשָר ,לְדַ ּכְאָ ה לֵ יּה .אֹוף  הַאי תְ ֵכלֶ ת ,עָ בִיד  לְּבַר  נ
לְאָרְ ח ֵ
ְך ּבְמיׁשָר.
יה ֵ
לְמ ַ
ַאי אתָרֵ ,
לָא מה ֲ
אִית לְדַ ֲח ֵ
ָא כנָף 
ָאָרץּ ,ד ָ
ָאָרץ זְמִירֹות ׁשָמַעְ נּו ְצבִי לַ צַדִיק וָאֹומַר רָזִי לִי וְ גֹו' .מִ ְּכנַף ה ֶ
ּכְתִיב (ישעיה כד) מִ ְּכנַף ה ֶ
ְיָין מ ֲאתָר עִ ּלָאָ הּ ,גֹו
ָאָרץ .זְמִירֹות ׁשָמַעְ נּו ,אִ ּלֵ ין ׁשְאַר חּוטִיןְּ ,דנָ פְקִין וְ ַּתל ֵ
ְּדצִיצִיתּ ,דְאִיהּו ָכנָף  ה ֶ
ָא צּדִיק חָי הָעֹולָמִיםּ ,דְאִיּנּון חּוטִין
ְקִין מ ָחכְמָ ה עִ ּלָאָ הְ .צבִי לַ ַּצּדִיקּ ,ד ַ
ֵ
אִיּנּון ׁשְ בִילִין עִ ּלָאִיןְּ ,דנָ פ
נָא ,א ֵמינָא רָזִי 
ֲ
ִתְרין ִסטְרִין .וְ כַד אִ ְס ַּת ַּכלְ
ָא כלִילָא ב ֵ
אִיּנּון ׁשְּפִירּו דִילֵ יּהְּ ,דהָא מִ ּנֵ יּה נָ פְקִין ,וְ ָכל חּוט ְ
לִי רָזִי  לִיְּ ,דהָא מִ ּגֹו רָזָא עִ ּלָאָ ה דְ ָכל מְ ֵהימְ נּותָא נָ פְקִין .וְ כַד אִ ְס ַּת ַּכלְ נָא  בִתְ ֵכלֶ ת ,וַ ֲח ֵמינָא רְ צּועָ ה
ָא יַדְעי לְאַׁשְ ּגְ חָא ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא עַ ל מַ ה
ֵ
ל ,א ֵמינָא אֹוי לִיִּ ,ד ְבנֵ י נָׁשָא ל
תָר ּדחִילּו לְמִדְ ַח ֲ
ה ,א ְ
לְאַ לְקָאָ ֲ
מִתְעָ נְׁשִין לְׁשַקְרָאּ ,בְ הַאי ּבֹוגְדִים ּבָ גָדּוְּ ,דהָא קֹורִין קְרִיאַת ׁשְמַע ּבְ לָא  צִיצִית ,וְ ָס ֲהדִין ַס ֲהדּותָא 
דְׁשִקְרָא ,וְאִ ּלֵ ין אִיּנּון ּבֹוגְדִים ּדְּבָ גָדּו ,מְׁשַ ּק ְֵרי דְ גַרְמַיְיהּו.
י בגֶ ד ּבֹוגְדִים .לְ בּוׁשָא דְאִיּנּון ּבֹוגְדִים ְּד ָבגְדּו,
ִית ,אִקְר ֶ
ֵ
ֶּובגֶ ד ּבֹוגְדִים ּבָ גָדּו ,לְ בּוׁשָא דִ לְ הֹון ּבְ לָא צִיצ
לְקי ּבְ ַההּוא  ֻכרְ סְיָיא 
ְׁשיהֹוןְּ ,ד ַס ֵ
ִמְׁשַקְרי  וְ ָס ֲהדִין ַס ֲהדּותָא דְׁשִקְרָא  ְב ָכל יֹומָא .וַ וי  לֹון ,וַ וי  לְ נַ פ ֵ
ֵ
ּד
ד עינָיַ ,ההּוא  ֶבגֶ ד  ִּדלְ הֹון
ּדֹובר ׁשְקָרִים ֹלא יִ ּכֹון לְ נֶ גֶ ֵ
לְמידָ ן .וְעָ לַיְיהּו כְתִיב( ,תהלים קא) ֵ
דְתִ ְכלָא  ֵ
ְמָא דְאָתי .זַ ּכָאִין אִיּנּון ַצּדִיקַ ּיָיא,
ֵ
ל מָאריהֹון ּדְדִינִין .וַ וי לֹוןְּ ,דלֵ ית לֹון חּולָקָא בְעָ ל
ֵ
י ּכ
אִׁשְ ּתְמֹודַע לְ ג ֵַּב ָ
לְמָא דְאָתי( .ע"כ רעיא
ֵ
לְאֹוטבָא לֹון ּבְ הַאי עָ לְמָא ּובְעָ
ָ
לְעיּלָא,
ְּבּוׁשיהֹון וְתִ ּקּונֵ יהֹון אִׁשְ ּתְמֹודְעָ ן ֵ
ּדְמַ ל ֵ
מהימנא).
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א"ע ה"עק ףד

אסק

ׁשָא חּוָ ורָא  לָא אָ כִילְּ ,ת ֵכלָא 
ִ
נּורָא .א
ֵ
י ב
ּפִ ּקּודָא  ּדָא מִ ְצוַת  צִיצִיתָּ ,כלִיל ְּת ֵכלֶ ת וְ לָ ָבןּ ,דִינָא וְרַ ֲח ֵמ ְ
ּמּודָא דְאמְ צָעִיתָא 
ֶ
ֹאכל הָעֹולָ הִ ,חּוָ ור מִימִינָאְּ ,ת ֵכלֶ ת מִ ּׂשְמָאלָא .עַ
אָ כִיל וְׁשָ ֵצי( .דברי הימים ב ז) וַ ּת ַ
ימָתַי קֹורִין את ׁשְמַע ּבְׁשַ ֲחרִית,
ֶ
ִיתִין ,מ ֵא
ֵ
ָ מָארי מַתְ נ
חּוד ּבין ּתַרְ וַיְיהּו ,יָרֹוקְּ .ובגִין ּדָא אּוקְמּוה ֵ
ֵ
יִ
ְמִקְרי לָ ּה ּבְיִ חּודָא.
ָא ּתּקִינּו פָרָׁשַת צִיצִית ל ֵ
ִיר ּבין ְּת ֵכלֶ ת לְ לָ ָבןְּ .ובגִין ּד ַ
מִ ֶּׁשּיַ ּכ ֵ
השלמה מההשמטות (סימן ד)

ָא כּתִיב לְדֹרֹתָ ם .וְ ג ֵַּבי 
הֹורָאי בפָרָׁשַת צִיצִית וְדָרַׁש( ,במדבר טו) וְעָ ׂשּו לָ ֶהם צִיצִית וגו' ָהכ ְ
ְ
ּפָתַ ח רִּבִי נְ
ת הּׁשַּבָת לְדֹרֹתָ ם(ָ ,ח ֵסר).
ׂשֹות א ַ
ֶ
לַע
ׁשַּבָת לְדֹרֹתָ םִּ ,ד ְכּתִיב( ,שמות לא) ֲ
ְדִירָתֹו ׁשל אָדָ ם ,נִמְ צָא פָרָׁשַת קְרִיאַת ׁשְמַע ,חּוץ
ֶ
ּדְתָ נֵ ינָ ןּ .תִקְ נּו פָרָׁשַת צִיצִית ּבִקְרִיאַת ׁשְמַעּ .וב
ְיֹוצא  בֹו
ְׁשאָדָ ם מִתְעַ ֵּטף ּבְ ֵביתֹו ּבַ ּצִיצִית ,ו ֵ
ם .אּלָא  ּכ ֶ
ִיתׁ ,ש ָח ֵסר מִ ָּׁשםּ .בַ ֶּמה נִׁשְ לַ ֶ
ֶ
מִּפָרָׁשַת  צִיצ
לְ ֶפתַ ח ּדִירָתֹו ׁשָ לֶ ם.
ָמ ַחּ ,ומַ לְאַ ְך ַה ָּמוֶ ת זָז מִ ָּׁשם ,וְ נִ ּצֹול הָאָדָ ם מִ ָּכל נֵ זֶ ק ּומִ ָּכל מַׁשְ חִית .וְ הַיְ נּו
וְ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׂש ֵ
ח ּביתֹו ּבְמִ ְצוֹת ,מַ לְאָ ְך ַהּמַׁשְ חִית זָז מִ ָּׁשם,
ָא מִּפתַ ֵ
ֶ
םׁ .שהָיָ ה ׁשָ ם ׁשָ לֵ ם וְיָ צ
ֶ
לְדֹרֹתָ םּ ,בִׁשְ בִיל ּדִירָתָ
זֹות .מהָאֹותִ ּיֹות מַׁשְמָע זָ"ז מָ וֶ "ת,
ֵ
וְ נִ ּצֹול הָאָדָ ם מִ ָּכל נֵ זֶ ק ּומִ ָּכל מַׁשְ חִית .מְ נָ לָ ן .מִ ּמַאי דִ כְתִיב מְזֻ
ַּבל וְזָז מִּפִתְ חֹו.
ֶׁשֹּלא נִ ָּתן רְׁשּות לַ ּמַׁשְ חִית לְ ח ֵ
ְרִיכה לִ הְיֹות 
ְרָאל צ ָ
ם ׁשל יִ ׂש ֵ
ַׁש הּיֹוםּ ,דִירָתָ ֶ
ן ׁשּקִיּד ַ
י ׁש ֵּכיוָ ֶ
ּבְׁשַּבָת ּד ְכּתִיב לְדֹרֹתָ ם ,מָאי טַעְמָא .מִּפְ נֵ ֶ
ִ
ְקַּבל ּבֹו ַה ַּכּלָ הּ .ומַאי נִיהּו.
ן מְתּוּקנֶ ת ּכְדִירַת חָתָ ן ל ֵ
ֶ
ְׁשלְ ָחן עָרּוְךּ ,ומִ ָּטה מּוּצַעַת וְדִירָתָ
ר ּדלּוק ,ו ֻ
ּבְ נֵ ָ
ה מְתּוּקנֶ ת לִ ְכבֹודָ ּהְּ ,כפִי הָרָאּוי לָ ּה .וְעַ ל
ֶ
ּה אּלָא ּבְדִירָ
ם אין מַ ְכנִיסִין אֹותָ ֶ
ִיא כּלָ הּ .ולְעֹולָ ֵ
ׁשַּבָת ה ַ
ְיֹות ּבְתֹוכּה.
ָ
ת הּׁשַּבָתּ .וכְתִיב ,לְדֹרֹתָ ם ,לְ ַה ְכנִיס ּבָ ּה ַּכּלָ ה קְדֹוׁשָ ה לְדִירָתָ ּה וְ לִ ה
ׂשֹות א ַ
ֶ
לַע
ּדָא ּכְתִיבֲ ,
ר ּדלּוק.
ה מְתּוּקנֶ ת ,וְׁשּולְ ָחן עָרּוְך ,וְ נֵ ָ
ֶ
ַׁש הּיֹום ,וְאִ ם ַּכּלָ ה זֹו ּבָאָ הֵ ,וְאינָ ּה מֹוצְאָ ה דִירָ
ה ׁשּקִיּד ַ
ּבְׁשָעָ ֶ
ל ,אין ּדִירָתֹו
ְרָא ֵ
ְתִיב ,אין זֶ ה מִ ּיִ ׂש ֵ
ֵ
ְרָאל ּכ
ִי ּובין ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
לּ .בינ ֵ
ְרָא ֵ
ת ,אין ּדִירָ ה זֹו מִ ּיִ ׂש ֵ
ה זֹו אֹומ ֶר ֵ
ֶ
ַּכּלָ
םּ ,בְׁשַּבָת ּובצִיצִית.
ְ
ְרָאל .וְעַ ל ּדָא כְתִיב לְדֹרֹתָ
ָא קְד ָּׁשה לְדִירָת יִ ׂש ֵ
ִקְדּוּׁשה .וְעַ ל ֵּכן צָרִיְך ָהכ ֻ
ל ָ
ְרַע ּב ֵיתיּה ּבְעִיּטּופָא דְמִ ְצוָ הּ ,ותְ פִיּלִין ּבְרֹאׁשֹו,
אָמַר רִּבִי נְ הֹורָאי ,אַ ְס ַה ְּדנָא ,עַ ל מָאן ְּדנָ פַק מִ ּת ֵ
ְקָיְימִין עלֵ יּה ,חַד מִ ּיָמִינָא,
ֲ
ּותְרין מַ לְאָ כִין ּד
ה עלֵ יּהֵ .
יק ּבין ּת ְֵרין ּתַרְעִין ,אִזְ ַּד ְּמנָא ׁשְ כִינָ ֲ
ּבְׁשָעָ ה דְ נָ ֵפ ֵ
י כנִיׁשְ ּתָאּ ,ומְ בָרְ כִין לֵ יּה .וְ חַד מְקַ טְרְ גָא דְאִיהּו קָיְימָא 
יּה עַד ּב ְ
ֵ
וְ חַד מִ ּׂשְמָאלָא ,וְ כּוּלְ הֹון מְ לַ ּוֵ ין לֵ
מַר אָמן( .עד כאן מההשמטות).
ֵ
יּה אָתיב ֲוַא
ֵ
קַ ֵּמי פִתְ ֵחי דְ בַר נָׁש אָזֵ יל מִּבַתְרַיְיהּו ,וְעַ ל ּכָרְ ֵח
השלמה מההשמטות (סימן ה) ספר הבהיר
ָר ּדֹומה
ֶ
מָאי  טַעְמָא אָ נּו מַ ּטִילִין ְּת ֵכלֶ ת ּבַ ּצִיצִיתּ ,ומַאי  טַעְמָא ׁשְ ֹלׁשִים ּוׁשְ ּתַיִ ם .מָׁשָ ל לְמָ ה ַה ָּדב
יהן ,וְ הֹודִיעֹו לְ ַבּדֹו אֹותָ ן
ר עלֵ ֶ
ם ׁשֹומ ֲ
ֵ
נָאה וְ לֹו ׁשְ ֹלׁשִים ּוׁשְ ּתַיִ ם נְתִיבֹות  וְ ָׂש
ְך ׁשהָיָ ה לֹו ּגַ ן ֶ
לְמלֶ ֶ
ֶ
ַדְרִיכם ׁשָ לֹום לָ ְך.
ן ׁשּת ֵ
ְתִיבֹות .אָמַר לֹוׁ ,שֹומְרם וְ לֵ ְך ּבָ ֶהם ּבְ ָכל יֹום ,וְ ָכל זְמַ ֶ
ֵ
ַהּנ
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ר אחָד  לְקַ ּיֵ ים
ְׁשֹומ ֶ
ְתִיבֹות ,אִי אפְׁשָר  ל ֵ
ֶ
נִי אהְיֶ ה לְ ַבּדִי ב ְֵאּלֶ ה ַהנ
ם א ֶ
ַׁשֹומר ,אָמַר ,אִ ֲ
מָ ה עָ ָׂשה ה ֵ
ם ׁשֹומר זֶ הׁ ,שֹומְרִים
ֵ
ְׁשֹומר זֶ ה .לְ ָכְך ָׂש
ַי הּוא מלֶ ְך זֶ ה ו ֵ
ֶ
ֵאּלּו ַהנְתִיבֹות .וְעֹוד ּכִי יֹאמְרּו הַעֹולָ םּ ,כִיל
ה ׁש ֵהן ׁשְ ֹלׁשִים ּוׁשְ ּתַיִ ם נְתִיבֹות.
ְתִיבֹות אלֶ ֶ
ֵ
ֲא ֵחרִים עַ ל ַהנ
ן ׁשּלִי הּוא .נָתַ ן לָ ֶהם סִימָ ן ,רְאּו
ר ׁשּמָא יֹאמְרּו הַׁשֹומְרִיםַ ,הּגַ ֶ
ַׁשֹומ ֶ
ּומַאי  טַעְמָא דְתְ ֶכלֶ ת אָמַר  ה ֵ
ם ׁשּלִי וְ ִהּנֵ ה חֹותָמֹו.
ּלֹוׁ ,ש ַהּגַ ן ַהּזֶ ה ֵוְאּלֶ ה ַהּנְתִיבֹות הּוא תִ ְּקנָ םֵ ,וְאינָ ֶ
הּוא ׁש ֶ
ֶ
ְך ׁש
ַהּסִימָ ן לַ ֶּמלֶ ֶ
ן אימַת 
ְך מרָ חֹוקּ ,פַ ֲחדּו מִ ֵ
ם עבָדִיםּ ,בִקְׁשּו לֵ ילֵ ֵ
ּתֹו ׁשהָיּו לָ ֶה ֲ
לְמלֶ ְך ִּוב ֶ
ָר ּדֹומה ֶ
ֶ
מָׁשָ ל לְמָ ה ַה ָּדב
ִין אּלּו
ּו ,מעַ ָּתה בִׁשְ נֵ י סִימָ נ ֵ
ַה ֶּמלֶ ְך .נָתַ ן לָ ֶהם ַה ֶּמלֶ ְך סִימָ נֹוּ .פָ ֲחדּו מִ ן הַּבַת וְ נָתְ נָ ה לָ ֶהם סִימָ ן .אָמְר ֵ
ִי ,א ֶרץ ְּדנֶ ְח ָצ ָבה מִ ֶּמּנָ ה ּׁשָמַיִ ם
ְׁשָך( .עֹוד שם) ּומַאי נִיה ֶ
ֹר את נַ פ ֶ
ְ(ּת ִהּלִ ים קכ"א) יְיָ יִׁשְמָרְ ָך מִ ָּכל רָע ,יִׁשְמ ֵ
ּוכנֶ גְ ָּדּה תְ ֵכלֶ ת ּבְ ַטּלִית 
ִיא א ֶבן יְקָרָ ה ,וְ הִיא יַ ם ַה ָחכְמָ הְ .
ְאֹו ׁשל ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא .וְ ה ֶ
ִיא כס ֶ
וְ ה ִ
צִיצִית.
ת ּדֹומה לַ ּיָ ם .וְ ַהּיָ ם
ֶ
י ׁש ְּת ֵכלֶ
י צבְעֹונִין ,מִּפְ נֵ ֶ
ְאָמַר רִּבִי מאִיר ,מַ ה ּנִׁשְ ָּתּנָ ה ְ(ּד ָא ָמר) ְּת ֵכלֶ ת מִ ָּכל מִינֵ ִ
ֵ
ּד
ְרָאל וְתַ חַת 
ֹלהי יִ ׂש ֵ
ת א ֵ
ּיִרְאּו א ֱ
ֵ
ׁ .שּנֶ ֱאמַר ׁ ֶ(שמוֹ ת כ"ד) וַ
ּדֹומה לְ ִכ ֵסא  ַה ָּכבֹוד ֶ
ּדֹומה לָרָקִיעַ  וְ הָרָקִיעַ  ֶ
ֶ
ְמּות ּכ ֵּסא( .ע"כ
ִ
ה א ֶבן סַּפִיר  ּד
ְמַרְא ֶ
נַת הּסַּפִיר ּוכ ְֶע ֶצם ַהּׁשָמַיִ ם לָ טֹהַר ּוכְתִיב ּכ ֶ
ְמַע ֵׂשה לִ ְב ַ
רַ גְ לָיו ּכ ֲ
מההשמטות)( .דף קע"ה ע"ב)
דָא בהּו ִב ְבנֵ י נָׁשָא ,וְ ֻכּלְ הּו ב ְֵעיטָא 
ִיד קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְאַ ְס ֲה ְ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ הַּ ,כ ָּמה ַס ֲה ֵדי עָ ב ֻ
לָק ְבלֵ יּה ,מַ כְרִיזִין
לֹוי לְמ ַהְךָ ,ס ֲהדַ ּיָיא קַיְימִין ֳ
ֵ
לָק ְבלֵ יּה .קָ ם ּבְ ַצפְרָא אֹוׁשִיט רַ גְ
ְּוב ַס ֲהדּותָא קַיְימִין ֳ
ר ּתלֵ ְך( .משלי ד) ּפַ ּלֵ ס מַעְ ּגַ ל
י חסִידָיו יִׁשְמֹר וְ גֹו'( .קהלת ד) ׁשְמֹור רַ גְ לְ ָך ּכ ֲַא ֶׁש ֵ
וְאָמְרִין( ,שמואל א ב) רַ גְ לֵ ֲ
 עינֶ יָך לְ נ ַֹכח יַּבִיטּו .קָ ם לְמַ ּלְ לָא,
ּיָיא אָמְרי( ,משלי ד) ֵ
ֵ
ח עינֹוי  לְאִ ְס ַּת ְּכלָא ּבְעָ לְמָאָ ,ס ֲהדַ
רַ גְ לֶ ָך .אַ ְפ ַּת ֵ
ּיָיא אָמְרי (תהלים לד)
ֵ
ָך מרָע וְ גֹו' .אֹוׁשִיט יְדֹוי בְמִ ּלֵ י עָ לְמָאָ ,ס ֲהדַ
ּיָיא אָמְרי (תהלים לד) נְ צֹור לְׁשֹונְ ֵ
ֵ
ָס ֲהדַ
רָע וַע ֵׂשה טֹוב.
ֲ
סּור מ
ֵ
ן עֹומד עַ ל יְמִינֹו לְ ִׂש ְטנֹוֻּ .כּלְ הּו ָס ֲהדִין עָ לֵ יּה
ֵ
אִי  צַיִית לְ הּו ,יָאּות .וְאִי לָאּ ,כְתִיב (זכריה ג) וְ ַה ָּׂש ָט
לָא בפּולְ ָחנָא דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואֻּ ,כּלְ הּו ָס ֲהדִין ַסּנֵ יגֹורִין
חֹובֹוי לְעיּלָא .אִי ב ֵָעי בַר נָׁש לְאִׁשְ ַּת ְּד ְ
ֵ
ּבְ
ָאןּ ,בְׁשַעתָא דְאִ ְצטְרִיְך לֵ יּה.
ֲ
קַ ֵּמיּה ,וְקַיְימִין לְאַ ְס ֲהדָא עָ לֵ יּה ָטב
ָמי ׁשְמָא 
יׁשיּה ,ח ֵ
ָא ר ֵ
ינֹויּ .בָעי לְזַקְ פ ֵ
ֵ
ין ע
יּה ּב ֵ
יׁש ֵ
ִין ּבְר ֵ
ָאן .אנָ ח ְּתפִיל ֵ
קָ ם ּבְ ַצפְרָא ,מְ ב ֵָרְך ּכַמָ ה בִרְ כ ֲ
ָא ּומהַאי  גִיסָא עָ ל ל ִֵּביּה .הָא 
ְיָין מהַאי  ּגִיס ֵ
יׁשיּהּ .ורְ צּועִין ַּתל ֵ
ל ר ֵ
קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,אָ חִיד  וְרָׁשִים עַ ֵ
ָמי יְדָא אַ ֲחרָא ,מִתְקַ ּׁשְרָא ּבְקִ ּׁשּורָא דִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא .אַ ְהּדָר 
ְמָאריּה .אֹוׁשִיט יְדֹוי ,ח ֵ
ֶא ְס ָּת ַּכל ּבִיקָרָא ּד ֵ
סּותיּה ,אַרְּבַע מַ לְ כִין
יּה .אִתְעּטָף ּבְעִ ּטּופָא דְמִ ְצוָ הּ ,בְאַרְּבַע זִיוְיָין ִּד ְכ ֵ
ֲ
ְמָאר
ל ּבִיקָריּה ּד ֵ
ֵ
ֵיְדיּה וְאִ ְס ָּת ַּכ
לְיָיא מאַרְּבַע זִיוְיָין ,וְתַ לְיָין ּבְ הּו ּכ ֲַענָ בִים
ֵ
ְקַדְמּות אַרְּבַע .אַרְּבַע ס ֲה ֵדי קְׁשֹוט ּדְמַ לְ ּכָאַּ ,ת
ַ
נָ פְקִין ל
ּבְאִתְ ְּכלָא.
ַאי סטָרַּ .כְך הַאי ,מִ ְצוָ ה חָדָא,
ָר ּומה ְ
ַאי סט ֵ
ִים ,מה ְ
ה ענָ ב ֵ
ְיָין ּביּה ּכַמָ ֲ
מָ ה אַתְ ְּכלָאּ ,דְאִיהּו חַד ,וְ ַּתל ֵ
ה ענָ בִים ,וְזָ גִין ּוזְמֹורִין צְרִירִין ּבְ הּוׁ ,שִ בְעָ ה רְ הִיטִין אִ ּלֵ ין אִיּנּון ׁשִ בְעָ ה צְרִירִין
ְיָין ּביּה ּכַמָ ֲ
וְ ַּתל ֵ
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א"ע ו"עק ףד

גסק

ה עַד ּתלֵ יסַר ,מָאן ּדְיֹוסִיף ,לָא יֹוסִיף עָ לַיְיהּו
ְ
ָא ביּה ּבְ ָכל חַד וְ חָד ,אֹו לְאַ ְסּגָאָ
ּדִתְ ֶכלְ ּתָאְּ ,דב ֵָעי לְ כַרְ כ ֵ
עַ ל ְּתלֵ יסַר .מָאן ּדְיִמְעַ ט ,לָא יִמְעַ ט מִ ִּׁשבְעָ ה.
וְתָאנָא ,הַאי תְ ֵכלֶ ת ,הּוא רָזָא דְדָ וִד מַ לְ ּכָא .וְדָא חּוטָא ּדְאַ בְרָ ָהםּ ,דְזָ ָכה ֵביּה לִ ְבנֹוי  בַתְרֹוי .מָאי 
בֹוד אִקְרי.
ֵ
א ה ָּכ
ה אֹומרִּ ,כ ֵּס ַ
ֵ
לִית ּדכֹּלָא( .וַ ָּדאי) רִּבִי יְ הּודָ
ְ
תְ ֵכלֶ תַּ .ת ְכ
ִיעָתָא ּדכֹּלָא וַ ּדָאיְּ .דהָא הִיא מִתְּבָרְ כָא מִׁשִיּתָא 
ְ
ְרִיכן ּדְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא ׁשְ ב
רִּבִי יִ ְצחָק אָמַרׁ ,שִ בְעָ ה כ ָ
לַת עׂשַר מְ כִילָ ן.
ֲ
לַת עׂשַר אִיּנּוןּ ,כְמָ ה ּדְאּוקְמּוהָ ּבִתְ
לַת עׂשַרְּ ,ת ֲ
ֲ
אַ ֲחרָ נִין ,עַ ל יְדָא דְ ַצּדִיק .וְאִי תְ
וְ הַאי הִיא פִתְ חָא דְ ֻכּלְ הּו.
ִיק ,מחַד נּונָא דְאָזִיל ּבְיַ ם ִּכּנֶ ֶרת .וְ ִכּנֶ ֶרת עַ ל
ּורְׁשִימָא בגְ וָ ונָ הָאּ ,וגְ וָ ונָא דִילָ ּה נָ פ ֵ
ִ
וְ הִיא חּוטָא חַד,
יּלָא מעַרְ סָא דְדָ וִדְּ ,דהָא ְ(ּד ָדוִ ד) וַ ּדָאי אִיהּו ִכּנֹור ּדְדָ וִד 
ֵ
לּוי לְע
ֵ
ּנֹור הוָ ה תָ
ָ
ּה אִתְקְרי .וְעַ ל ּדָאִּ ,כ
ֵ
ׁשְמָ
ּומרְקִיעָא עַד ּכּורְ סְיָיא.
ן מ ֵאלָיו ,לְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ הְּ .ובגִין ָּכְךּ ,גְ וָ ונֹוי עָיֵ יל עַד רְקִיעָאֵ ,
מְ נַ ּגֵ ֵ
ר את 
ה עֹוב ֵ
ֵ
וַת ה ֶּמלֶ ְך הִיא( .אסתר ג) מַדּועַ אַ ָּת
ְ אָמר (מלכים ב יח) מִ ְצ ַ
וְ ָהכָא  ּכְתִיב מִ ְצוָ הּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
וַת ה ֶּמלֶ ְך .וְתָאנָא ,יְ סֹודָא  וְׁשָרְׁשָא  בְמַ לְ ּכָא מִתְעַ ּטְרִין ַּכ ֲחדָא .וְ הַאי 
וַת ה ֶּמלֶ ְך( .נחמיה יא) ּכִי מִ ְצ ַ
מִ ְצ ַ
י צ ֶדקּ .וכְתִיב( ,תהלים קיח)
ִי ׁשַע ֵר ֶ
הּוא כִתְרָא ּופִתְ חָא לְ ָכל ׁשְאַר ּכִתְרִיןִּ .ד ְכּתִיב( ,תהלים קיח) ּפִתְ חּו ל ֲ
ַאי כל ׁשְאַר 
לָא בה ָ
ְ
ת ּכל מִ ְצוֹת יְיָ ,לְאַ ְכלְ
ם א ָ
ּורְאִיתם אֹותֹו ּוּזְ כַרְ ֶּת ֶ
ֶ
זֶ ה ַהּׁשַעַר  לַייָ .וְעַ ל ּדָא  כְתִיב,
י ּבְדּוכּתַיְיהּו ְבגִין ּדְאִיהִי מִ ְצוַת.
ְ
ָא קַיְימ
ֵ
י ס ֲהדּותָא ,וְ ל
ּכִתְרִין .וְעַ ל ּדָא אִיּנּון ַס ֲה ֵד ַ
ה אִיּנּון ,אמַאי 
ֲ
י קְד ָּׁש
ַׁשְמִיׁש ֻ
ֵ
וַערָ ָבה וְ כּו'ּ ,ת
וְאִי תימָא ,הָא לּולָ ב ֲ
ֵ
ַׁשְמִיׁשי מִ ְצוָ ה ,נִזְרָקִין.
ֵ
וְתָ נֵ ינָ ןּ ,ת
ְתִיבה ּדִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא.
י קְד ָּׁשהּ ,בְ גִין ּדִרְׁשִימִין ּבַ ּכ ָ
ָא תַׁשְמִיׁש ֻ
ֵ
ִזְרָקִין .אּל
ֶ
נ
ַאי אתָר.
לְמָא ,מה ֲ
ֵ
אָמַר רִּבִי יִ ְצחָק ,אִיּנּון חּוטִין ,לְאַ ֲחזָאָ ה ֵהיְך ַּתלְיָין מִ ּכָאן ּומִ ּכָאן ,לְד' ִסט ְֵרי עָ
ְיָא בּלֵ ב עִ ּלָאָ ה.
ּלָאי ,וְתַ ל ַ
וְאִיהִי ׁשַ לְ טָא עַ ל ּכֹּלָאּ .בְרָזָא דְ לֵ בּ ,דְאִיהִי לִּבָא דְ ָכל הַאי עָ לְמָא ,וְ לִּבָא דְעִ ֵ
אֹורכָ א) ְּדהַאי ,אִתְמַר 
ָקׁ ,שִעּורָא ּדהַאי( ,ס"א וְ ְ
ְ
ַק מ ָחכְמָ ה עִ ּלָאָ ה .אָמַר רִּבִי יִ ְצח
וְ כֹּלָא הּוא ּבַ ּלֵ בְּ ,דנָ פ ֵ
ְרִּבִי אלְעָזָר.
ֶ
ִיפן ּד
ּבְאַתְ וָ ון ּגְ ל ָ
ְך ּבָתַר ּד ַחלְ ּתִי ,יְ ַהְך ּבָתַר  לִּבָא דָא,
ָ
י לְמ ַה
ה ,אָמַר קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,מָאן ְּדב ֵָע ֵ
ֻ
אָמַר רִּבִי יְ הּודָ
ִיקִים א ָבל
ֲ
י יְיָ אל ַצּד
ֶ
 עינֵ
ְ אָמר( ,תהלים לא) ֵ
ּובָתַר עַיְינִין ּדְקַיְימִין עָ לָ ּה .מָאן אִיּנּון עַיְינִיןּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
יהם.
יכם .מָאי טַעְמָא (דף קע"ו ע"א) ּבְ גִין ּדְאַ ֶּתם זֹונִים אַ ֲח ֵר ֶ
י עינֵ ֶ
אַ ֶּתם ֹלא תָתּורּו אַ ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְאַ ֲח ֵר ֵ
ם מ ֶא ֶרץ מִ צְרַיִ ם.
אתִי אתְ ֶכ ֵ
ֶ
ר הֹוצ
ֵ
ִיב א ֶׁש
מָא הכָא יְ צִיאַת מִ צְרַיִ םִּ ,ד ְכּת ֲ
ָ
ַע
אָמַר רִּבִי  חִיָיא ,מָאי ט ֲ
ִיל קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא קָ טּולָא 
ֶאּלָאּ ,בְ גִין ְּדכַד  נַ פְקּו מִ ִּמצְרָיִ םּ ,בְ הַאי  חּולָקָא עָאלְּ .ובהַאי ,קָ ט ֻ
ְאַתְריּהּ .בְ גִין ְּדהַאי מִ ְצוָ ה,
ְאַתְריּה אִזְ ְּדהַר לְ הּו בְדָא .מָאי ב ֵ
ְאַתְריּה אִתְ ְּדכַרּ ,וב ֵ
דְמִ צְרַיִ ם .וְעַ ל ּדָא ב ֵ
ִיא אתָר ּדִילָ ּה.
ה ֲ
ִימיַּ ,כּיֹום מִיב ְֵעי לֵ יּה,
ם אַרְאּנּו נִ ְפלָאֹותּ .כ ֵ
ֶ
ָך מ ֶא ֶרץ מִ צְרַיִ
י צאתְ ֵ
ִימ ֵ
ּתָאנֵ י רִּבִי יֵ יסָאּ ,כְתִיב (מיכה ז) ּכ ֵ
ְרָאל.
ָא בהּו ְכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
בּו .אּלָא  כְאִיּנּון יֹומִין עִ ּלָאִיןּ ,דְאִתְּבָרְ כ ְ
ְּדהָא ּבְ חַד זִמְ נָא נַ פְקּו וְ לָא אִתְעַ ְּכ ֶ
ְרָאל מִ ן ּגָ לּותָאּ ,וכ ְֵדין ּכְתִיב (ישעיה יב) ֲוַאמַרְ ֶּתם ּבַיֹום
ִין קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְאַּפָקָא לְ הּו לְיִ ׂש ֵ
ַּכְך זַ ּמ ֻ
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ב"ע ו"עק ףד
דסק


רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ָאָרץ .מָאי מּודַעַת זֹאת.
ַההּוא הֹודּו לַייָ קִרְאּו וְ גֹו' ,זַ ּמְרּו יְיָ  ּכִי ּגֵ אּות עָ ָׂשה מּודַעַת זֹאת ּבְ ָכל ה ֶ
ּבְ גִין ְּדהַׁשְ ּתָא אִׁשְ ּתְמֹודְעָא זֹאת ּבְעִ ּטּופָא דְמִ ְצוָ הּ .בְ ַההּוא זִמְ נָא אִׁשְ ּתְמֹודְעָא זֹאתּ ,בְ ַכ ָּמה נִמּוסִין
ה יְיָ אחָד 
ֶ
יד קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אָתִין וְ נִ ּסִין ּבְעָ לְמָאּ ,כ ְֵדין ּכְתִיב (זכריה יד) ּבַיֹום ַההּוא יִ הְיֶ
ְיַע ֵב ֻ
ּדִילָ ּהּ ,ד ֲ
וְאָמן.
ם אָמן ֵ
ֵ
וְאָמן .יִמְ לֹוְך יְיָ לְעֹולָ
ם אָמן ֵ
ֵ
ּוׁשְמֹו אחָדּ .בָרּוְך יְיָ לְעֹולָ
ֶ

ּפָרָׁשַת קֹרַ ח
ָת ּבן לֵ וִי  וְ גֹו' .רִּבִי אַּבָא  פָתַ ח (תהלים יט) ַהּנֶ ֱחמָדִים מִ ּזָ ָהב ּומִּפָז רַ ב
ָר ּבן קְ ה ֶ
ח ּבן יִ ְצה ֶ
וַ ּיִ ַּקח קֹרַ ֶ
ּגָמי אֹורַיְיתָאּ ,כַמָ ה יַ ּקִירִין אִיּנּוןּ ,תְאִיבִין אִיּנּון
נֹופת צּופִיםּ .כַמָ ה עִ ּלָאִין ּפִתְ ֵ
ּומְתּוקִים מִ ְּדבַׁש וְ ֶ
לְעיּלָאּ ,תְאִיבִין אִיּנּון לְ כֹּלָאּ .בְ גִין ּדְאִיּנּון ׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא .וְ ָכל מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָא ,אִׁשְ ְּת ַּדל
ֵ
לְמָא דְאָתיּ .תָא חָזֵ יָּ ,כל מָאן
ֵ
לְמָא דין ,וְאִׁשְ ּתְזִיב ּבְעָ
ֵ
ּבִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָא ,וְאִׁשְ ּתְזִיב מִ ּכֹּלָא ,אִׁשְ ּתְזִיב ּבְעָ
ִיד ּביּהּ ,בְ כֹּלָא אָ חִידִּ ,ד ְכּתִיב( ,משלי ג) ֵ עץ ַחּיִים
ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָא ,אָ חִיד ּבְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ יֵּ .כיוָ ן ּדְאָ ח ֵ
הִיא לַ ַּמ ֲחזִיקִים ּבָ ּה וְ גֹו'.
רִּבִי יִ ְצחָק אָמַרָּ ,כל מָאן ּדְיִׁשְ ְּת ַּדל ּבְאֹורַיְיתָאֵ ,חירּו אִית לֵ יּה מִ ּכֹּלָאֵ ,חירּו מִ ּמִיתָ הּ ,כְמָ ה דְאַמָרָ ן.
ְרָאל מִתְעַ ּטְרִין ּבְאֹורַיְיתָא ,יִׁשְ ּתְזִ בּו מִ ּכֹּלָא ,וְ לָא 
ִיד ּביּה .אִיּלּו יִ ׂש ֵ
ּבְ גִין ְּד ֵחירּו עָ לֵ יּה ׁשַרְיָא ,וְאָ ח ֵ
אֹוריְ ָיתאִ ,א ְׁש ְּתזִ בּו ִמּכֹּלָ א ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכָ חּו ְּבגָ ל ָּותא כְ ִּתיב)
יִׁשְ ְּת ָכחּו ְבגָ לּותָא ,וְדָא הּוא דִ ְכּתִיב (ס"א ִאיּלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמנַ ְּט ִרין ַ
מּוה) ּבְאֹורַיְיתָא אִׁשְ ְּת ַכח,
(אּוק ַ
ּלָא חירּות .וְ ֵחירּות ּדָא  ְ
ּות א ֵ
ִקְרי חָר ֶ
(שמות לב) חָרּות עַ ל ַהּלֻ חֹות ,אַ ל ּת ֵ
 מִימִינֹו אׁש  ּדָת לָמֹוּ ,וׂשְמָאלָא אִתְ ְּכלִיל
ֵ
ְ אָמר (דברים לג)
ִי חילָא דִימִינָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
אֹורַיְיתָא אִיה ֵ
ּבִימִינָא ,מָאן ּדְעָ בִיד יְמִינָא ׂשְמָאלָאּ ,וׂשְמָאלָא יְמִינָא ,הָא אִיהּו כְאִיּלּו חָרִיב עָ לְמָא.
לְמעְּבַד  ִחּלּופָא דִימִינָא  לִ ׂשְמָאלָאּ ,בְ גִין ָּכְך
ח ּבָעי  ֶ
ֵ
יוָאי  ׂשְמָאלָא ,קֹרַ
ּתָא  חָזֵ י ,אַ ֲהרֹן יְמִינָא .לֵ ֵ
ְאִתְענָׁש ּבְ כֹּלָא .רִּבִי יְ הּודָ ה אָמַרׂ ,שְמָאלָא 
ח ּביּה לִיׁשָ נָא בִיׁשָא ,ו ֲ
לָא עֹוד אּלָא דְאִׁשְ ְּת ַכ ֵ
ֶ
אִתְעַ ּנָׁש .וְ
ִיד מ ֵעיּלָא 
ְך אִתְאב ֵ
ֲ
לְעיּלָא  וְתַ ּתָאּ ,בְ גִין ָּכ
אִתְ ְּכלִיל ּתָדִיר ּבִימִינָא ,קֹרַ ח ּבָעָא  לְאַ ְחלְ פָא תִ ּקּונָא דִ ֵ
וְתַ ּתָא.
ַרְמיּהָּ ,כל ּדְרָדַף ּבָתַר  ְּדלָאו דִילֵ יּה ,אִיהּו עָרִיק 
ִיב עיטָא  בִיׁשָא  לְ ג ֵ
וַ ּיִ ַּקח קֹרַ ח ,מָאי  וַ ּיִ ַּקח .נָ ס ֵ
ח רָדִיף ּבָתַר ּדלָאו דִילֵ יּה ,דִילֵ יּה אָ בִיד,
ְ
יּה אִתְאבִיד מִ ּנֵ יּה .קֹרַ
ֲ
ה דְאִית ּב
ֵ
 ,אּלָא מַ
מִ ַּק ֵּמיּה .וְ ֹלא עֹוד ֶ
וְאַ ֲחרָא לָא רָ וַ וח.
לְעיּלָא  וְתַ ּתָאּ .ומַאן ְּדב ֵָעי  לְאַ ְפלְ גָא 
לֹוקתּ .פְ לּוגְ ּתָאּ .פְ לּוגְ ּתָא  ִּד ֵ
לֹוקת .מָאי מַ ֲח ֶ
קֹרַ ח אָזִיל ּבְמַ ְח ֶ
לֹוקתּ ,פְ לּוגְ ּתָא ּדְׁשָ לֹוםּ .ומַאן ְּד ָפלִיג עַ ל ׁשָ לֹוםּ ,פָ לִיג
לְמָא ,יִתְאבִיד מְ ֻּכּלְ הּו עָ לְמִין .מַ ֲח ֶ
ֲ
תִ ּקּונָא ּדְעָ
לֹום אִקְרי.
ֵ
עַ ל ׁשְמָא (דף קע"ו ע"ב) קַ ּדִיׁשָאּ ,בְ גִין ּדִׁשְמָא קַ ּדִיׁשָאׁ ,שָ
ַד ּבָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עָ לְמָא ,לָא יְ כִיל לְאִתְקַ ּיְימָא,
ֻ
ְמָא קָאִים אּלָא עַ ל ׁשָ לֹוםּ ,כ
ֶ
ּתָא חָזֵ י ,לֵ ית עָ ל
ָאיּ ,וכ ְֵדין אִתְקָ ּיָים
ּלָאי  וְתַ ּת ֵ
עַד  ּדְאָתָא  וְׁשָרָא עָ לַיְיהּו ׁשָ לֹוםּ .ומַאי הּואׁ .שַּבָתּ ,דְאִיהּו ׁשְ לָמָא דְעִ ֵ
ִיד מעָ לְמָא.
יּה ,יִתְאב ֵ
ֲ
עָ לְמָאּ .ומַאן ְּד ָפלִיג עָ לֵ
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רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ב"ע ו"עק ףד

הסק

ּומַאן אִיּנּון עצִים .אִיּנּון אִילָ נִין אַ ֲחרָ נִין ּכִדְאַמָרָ ן.
ֵ
ׁש עצִים.
ה מְקֹוׁש ֵ
ֵ
ְצלָ ְפחָד ּפָ לִיג עַ ל ׁשַּבָתְּ ,ד ֲהוָ
וְאִיּנּון מִ ּלִין (ס"א ִאילָ נִין) ְּדחֹול ,וְ חֹול ּבַ ּק ֶֹדׁש לָא ׁשַרְיָיא(ִ ,מּכָ אן וְ ָהלְ ָאה ִמילֵ י ְדחֹול ְּב ַׁש ָּבת ָא ִסיר וַ ָּדאי) ְּד ָפלִיג עַ ל
ׁשְ לָמָא ּדְעָ לְמָא.
י תֹורָתָך וְ גֹו' .אֹורַיְיתָא הּוא ׁשָ לֹוםִּ ,ד ְכּתִיב,
ֶ
לְאֹוה ֵב
ֲ
רִּבִי יֹוסי אָמַרּ ,כְתִיב (תהלים קיט) ׁשָ לֹום רָ ב
ֵ
ִיׁש הּוא מ ֵעיּלָא 
ֵ
ְך אִתְענ
ֲ
לְעיּלָא וְתַ ּתָאּ ,בְ גִין ָּכ
ְתִיבֹותיהָ ׁשָ לֹום .וְקֹרַ ח אָתָא לְאַ ְפּגָמָא ׁשָ לֹום ִּד ֵ
ֶ
וְ ָכל נ
וְתַ ּתָאָ ה.
(משלי ג)

ד קְרִאי  כְתִיב,
ֵ
י מֹוע
ֵ
 ,קְרִיא
ֵ
ָ חבְרַ ּיָיא .רִּבִי ׁשִמְעֹון אָמַר
וַ ּיָקּומּו לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה וְ גֹו' .הַאי קְרָא אּוקְמּוה ַ
ּלָא הכִי הּוא ,מַ לְ כּותָא דְאַרְעָא כ ְֵעין מַ לְ כּותָא דִרְקִיעָא .וְרָזָא דָאָּ ,כל
י .א ָ
מַאי קְרִא ֶ
ֵ
 ,א
ָח ֵסר יֹו"ד ֲ
ְאִקְרי ק ֶֹדׁש ,הָדָא הּוא 
ִין מ ֲאתָר  ּד ֵ
ִיׁשָא אִתְאחִיד ּבְ הּוֻּ ,כּלְ הּו זְמִינ ֵ
ֲ
אִיּנּון ּכִתְרִין עִ ּלָאִיןּ ,דִׁשְמָא קַ ּד
תָא דְמֹועד זַ ּמִין ּבְעָ לְמָאְּ ,כגַ וְ ונָא דְאִיּנּון ּכִתְרִין עִ ּלָאִין,
ֵ
ימָתַי ּבְׁשַע
ֲ
 מִקְרָאי ק ֶֹדׁשֵ .וְא
ֵ
דִ כְתִיב( ,ויקרא כג)
ׁש ּתּתָא זַ ּמִין לְ ֵחילֹוי ,לְאַעְ טְרָא ּולְאַעְ לָאָ ה לְ הּו.
ִי נָמי ק ֶֹד ַ
ּדִזְמִינִין מִק ֶֹדׁש עִ ּלָאָ הָ ,הכ ֵ
ִי נָמי אִיהִי זְמִינַת לְ ָכל ֵחילָ הָא .וְאִיּנּון ַחּיָילִין
ק ֶֹדׁש עִ ּלָאָ ה יְדִיעָא ,ק ֶֹדׁש תַ ּתָאָ ה ָחכְמַת ׁשְ ֹלמֹהָ ,הכ ֵ
ּוכגַ וְ ונָא דְ ֵחילָ הָא 
נָא דְמֹועד ׁשַרְיָיא  בְעָ לְמָאְ .
ֵ
ְרָא בהַאי ק ֶֹדׁש תַ ּתָאָ הּ ,בְזִמְ
ּכּוּלְ הּו ,זְמִינִין לְאִתְעַ ּט ְ
י מֹועד.
ֵ
ּון קְרִא
ֵ
י קַיְימי מְמָ נָ ן ּדְעַ ּמָאּ ,כְדּוגְמָא דִילָ ּה לְתַ ּתָא ,וְעַ ל ּדָא אִקְר
ֵ
ִי נָמ
לְעיּלָאָ ,הכ ֵ
קַיְימִין ֵ
ד ח ֵסרּ( ,כְ גַ וְ ונָ א ִדלְ ֵעיּלָ א) ֲ א ָבל ּבִׁשְ לִימּו יַ ּתִיר אִיּנּון.
י מֹוע ָ
ֵ
ָא ,קְרִא
ֵ
ְּובגִין ּדְאִ ּנּון לְתַ ּת
י הכָא,
ָא אִקְר ָ
ֵ
בֹו ׁשם יּומָת ,וְאֹוקִימְ נָא .וְעַ ל ּד
ֵ
י ׁשם וַ ּדָאי ,וְ לָא אַ נ ְֵׁשי יְיָ .וְדָא הּוא רָזָאּ ,בְ נָקְ
נְׁש ֵ
אַ ֵ
 ,א ָבל
י ׁשם אִיּנּון ,הָא ׁשְ ָבחָא דִ לְ הֹון יַ ּתִיר ֲ
י ׁשם וַ ּדָאיֵּ ,כיוָ ן ּדְמִ ִסטְרָא דִ גְ בּורָ ה קָא אַתְיָין ,אַ נ ְֵׁש ֵ
נְׁש ֵ
אַ ֵ
לֹוקת.
אִיּנּון נַ ְטלּו לְ גַרְמַיְיהּו .וְאִתְאַ ֲחדּו בְמַ ְח ֶ
 .אּלָא אִיּנּון מִ ִּסטְרָא דְ ָטהֹור קָא 
לָא טהֹור ֶ
ָ
ר לֹו .אמַאי  ב ֶֹקרֲ ,וַאמַאי קָדֹוׁש וְ
ֲ
ת א ֶׁש
ְיֹודַע יְיָ א ֲ
ֶ
ּב ֶֹקר  ו
ֹוׁש ּכ ֲהנָא .אָמַר מ ֶֹׁשהּ ,ב ֶֹקרִּ ,דכ ְֵדין ּכִתְרָא דְ ַכ ֲהנָא אִ ּתְעַר ּבְעָ לְמָא ,אִי אַ ּתּון ַּכ ֲהנֵ י ,הָא 
אַתְיָין ,וְקָד ַ
יוָאי.
ת א ֶׁשר לֹו סְתָ םּ ,דָא לֵ ֵ
ֹוׁש .א ֲ
ֶ
ת הּקָד
ת א ֶׁשר לֹו ֶוְא ַ
ְיֹודַע יְיָ א ֲ
ֶ
חּו עבֹודָ ה ְּדב ֶֹקרּ ,וכ ְֵדין ו
ב ֶֹקרּ ,פַ לְ ֲ
ה ,אּלָא  ב ֶֹקר ,אִי  ּתִתְ ֲחזּון
ֶ
ִקְרִיב אלָיו .וְ לֵ ית מָאן ּדְאַ ְבחִין מִ ּלָ
ֵ
ֶוְאת  ַהּקָדֹוׁשּ ,דָא  ַכ ֲהנָאּ ,כ ְֵדין וְ ה
רָא ב ֶח ֶסד,
ַא ְ
ר לָא סבִיל לְ כּוְּ ,דהָא לָאו זִמְ נֵ יּה הּוא .וְאִי תִתְ ֲחזּון לְאִׁשְ ּת ֲ
ָ
רָא ב ְסטַר ּדִינָאּ ,ב ֶֹק
ַא ִ
לְאִׁשְ ּת ֲ
ִיקַּבל לְ כּו.
ְתִׁשְתַארּון ּג ֵַּביּה ,ו ֵ
ֲ
הָא זִמְ נֵ יּה הּוא ,ו
ל יְדיּה ּבְ כֹּלָאּ ,ולְאִתְקַ ּׁשְרָא .מָאן
ת ּבָעי  לְׁשּוׁשְ בִינָא ,לְאִתְקַ ּטְרָא עַ ֵ
ֵ
ּבְמָ הּ .בַ ְּקט ֶֹרתְּ .דהָא קְ ט ֶֹר
לָא ה ָּטהֹורּ .ת ְֵרין ּדַרְ ּגִין
ַ
ַר יְיָ הּוא הּקָדֹוׁש ,וְ
ַ
ָאִיׁש א ֶׁשר יִ ְבח
ֲ
ָא ּכ ֲהנָאְּ .ובגִין ָּכְך ,וְ הָיָ ה ה
ׁשּוׁשְ בִינָאּ .ד ַ
ָא הּקָדֹוׁש ּכְתִיב.
אִיּנּון :קָדֹוׁש .וְ ָטהֹורּ .כ ֵֹהן ,קָדֹוׁש .לֵ וִיָ ,טהֹור .וְעַ ל ּד ַ
ֹלהי הָרּוחֹת לְ ָכל ּבָ ׂשָרּ .תָא חָזֵ י ,מ ֶֹׁשה וְאַ ֲהרֹן מָ סְרּו גַרְמַיְיהּו לְ ּמִיתָ ה.
ל א ֵ
ּו א ֱ
יהם וַ ּיֹאמְר ֵ
וַ ּיִּפְ לּו עַ ל ּפְ נֵ ֶ
ֹלהי הָרּוחֹת ,רּוחַת ּכְתִיבָ ,ח ֵסר וָא"וְּ .ובגִין ָּכְך
ל א ֵ
ּו א ֱ
יהם וַ ּיֹאמְר ֵ
ּבְמָ הּ ,בְ גִין ִּד ְכּתִיב וַ ּיִּפְ לּו עַ ל ּפְ נֵ ֶ
י ,אל :הָדָא הּוא 
ֹלה ֵ
ל א ֵ
ָא א ֱ
תָר הוֵ י .וְעַ ל ּד ֵ
הּוא א ֲ
ֲ
ל אתָר נְ פִילַת אַ נְּפִין לְ ַה
אִילָ נָא דְמֹותָא הּואְּ ,וב ָכ ֲ
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א"ע ז"עק ףד
וסק


דִ כְתִיב,

(תהלים ז)

רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ְאִיהּו אתָר צְרֹורָא דְ נִׁשְמָתִין ּדְעָ לְמָא ,וְ ָכל
ֲ
ֹלהי  הָרּוחֹתּ ,ד
ל יֹום .א ֵ
ֱ
ֵוְאל ז ֵֹעם ּבְ ָכ
נִׁשְמָתִין ַּת ָּמן ַסּלְקִיןּ ,ומִ ַּת ָּמן אַתְיָין( .נ"א ַּת ָּמן ִא ְת ַחזְ יָ ין).

ַאי קְרָא אלִיהּוא אַמָרֹוּ .תָא חָזֵ י,
ֱ
ַאזִינּו לִי .ה
רִּבִי יְ הּודָ ה פָתַ ח( ,איוב לד) ׁשִמְעּו ֲחכָמִים מִ ּלָי וְיֹודְעִים ה ֲ
ְאּו מַענֶ ה וְ גֹו'ְּ .דהָא אִיּנּון ֲהוֵ י אַמְרִין
ֲ
ל א ֶׁשר ֹלא מָ צ
ת רעָיו חָרָ ה אַּפֹו עַ ֲ
ֹלׁש ֵ
מַ ה ּכְתִיב (איוב לב) ּובִׁשְ ֶ
לּ ,בָעי  לְיַ ּסְדָא 
ֵ
ִיפנָא ,מָאן ּדְעָאל לְ נַ ֲחמָא  לְאָ ֵב
ַיְיהּו .מ ָהכָא אֹול ְ
ֵ
לָא הוָ ה אִתְ נְ חִים עָ ל
ָ
מִ ּלִין ,וְאִ ּיֹוב
י קְׁשֹוט ,א ָבל לְ נַ ֲחמָא לֵ יּה לָאו,
ֲ
וֹו אַמְרי מִ ּלֵ
ֵ
ָא חבְרַ ּיָיא דְאִ ּיֹוב ֲה
מִ ּלִין ּבְקַדְמִיתָא( ,דף קע"ז ע"א) ְּדה ַ
ְיֹודי  לְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא 
ין יְקַּבל עָ לֵ יּה ּדִינָא ,ו ֵ
ֵ
אֹורח ְקׁשֹוט) ּוכ ְֵד
ְאִיהּו יֹודי עָ לַיְיהּוּ(ְ ,ב ַ
ֵ
ּבְ גִין ְּדב ֵָעי מִ ּלִין ּד
ְאֹודי לְ בָתָר ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא,
ה את אִ ּיֹוב ּבִדְ בָרִים וְ גֹו'ּ .ד ֵ
ִיהּוא ח ָּכ ֶ
ִ
עָ לֵ יּה .מַ ה ּכְתִיב( ,איוב לב) וֶ ֱאל
וְקַּבִיל עָ לֵ יּה ּדִינָא דִׁשְמַ ּיָא.
ַי מעָ וֶ ל .לָ ֵכן אַ נ ְֵׁשי לֵ ָבב
ל מ ֶרׁשַע  וְׁשַ ּד ֵ
לָא ֵ
ִי חלִ לָ ה ֵ
ּתָא  חָזֵ יּ ,כְתִיב (איוב לד) לָ ֵכן אַ נ ְֵׁשי לֵ ָבב ׁשִמְעּו ל ָ
ל זֹועם
ל מ ֶרׁשַע ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,תהלים ז) ֵוְא ֵ
לָא ֵ
ׁשִמְעּו לִיׁ ,שְ לֵ ימִין ּבְ כֹּלָא ,לְאַ ְב ֲחנָא מִ ּלִיןֲ .חלִ לָ ה ֵ
 אל ׁשַ ּדָי( .איוב לד) ּכִי פֹועַ ל אָדָ ם יְׁשַ ּלֶ ם
מּוה) ֵ
אּוק ָ
לָק ְבלָא דָא( ,וְ ָהא ְ
ָי מעָ וֶ לּ ,דָא  סָמִיְך ֳ
ּבְ ָכל יֹום .וְׁשַ ּד ֵ
י מָאריּהַ ,ההּוא עֹובָדָא תַ לְיָא עָ לֵ יּה,
ֵ
ִיד עבִידְ ּתֹוי וְ ָח ֵטי קַ ֵּמ
לֹו ,הָא בַר נָׁש אָזִיל ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְעָ ב ֲ
לְׁשַ ּלָמָא לֵ יּה ּדִינָא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ּכִי פֹועַ ל אָדָ ם יְׁשַ ּלֶ ם לֹוַ ,ההּוא עֹובָדָא יְׁשַ ּלֶ ם לֹו.
י מָאריּהּ ,כ ְֵדין
ֵ
ּורְעּותיּה לְאָתָ בָא קַ ֵּמ
ֵ
ם יָׁשִים אלָיו לִּבֹוֵּ ,כיוָ ן ְּדבַר  נָׁש ׁשַ ּוֵ י  ל ִֵּביּה
ֵ
וְעִ ם ָּכל ּדָא ,אִ
ְׁשיּה לְ בַר,
ֹורָא ּד ַחּיֵ י ,וְ לָא ׁשָ בִיק לְ נַ פ ֵ
ְ
ַרְרָא בצְר
ִ
נִׁשְמָתֹו אלָיו יֶ ֱאסֹוף לְאִתְ צ
ֵ
ֹלהי הָרּוחֹות רּוחֹו וְ
ל א ֵ
ֵא ֱ
לְאִ ְּת ְּדנָא בְדִינָא אַ ֲחרָא.
רִּבִי יֹוסי אָמַר ,הַאי מִ ּלָ ה רָזָא ַ(א ֲח ָרא) הּואּ ,בְדִינִין טְמִירִין דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּואּ .כִי פֹועַ ל אָדָ ם יְׁשַ ּלֶ ם
ֵ
לֹו ,לְאִ ְּת ְּדנָא בְדִינֵ יהּ ,ובְאִינּון עֹובְדִין ְּדבַר נַׁש עַ בִיד ּבְ הַאי עָ לְמָא ,וְ ַסלִיק לֵ יּה לְאִתְ ַּדנָא כְעֹובָדֹוי,
ּומִי ׂשם ֵּת ֵבל ֻּכּלָ ּה .מִי פָקַד עָ לָיו אָרְ ָצה,
ָ
ְתִיב ּבַתְריּה ,מִי פָקַד עָ לָיו אָרְ ָצה
ֵ
ִיד מעָ לְמָא ,מַ ה כ
ְיִתְאב ֵ
ו ֲ
י בנְיָין עָ לְמָא ,וְתִ ּקּונָא וְיִ ּׁשּובָא.
י ביתָאָּ ,ובנֵ ִ
ּומִי ׂשם ֵּת ֵבל ֻּכּלָ ּהְּ ,דבָאנֵ ֵ
ָ
ָ ּדפָרִיק לֵ יּה.
ָא הּוא אחּוּה ְ
ֲ
ּד
ְיָינָאּ ,בָעי לְ ַכּוְ ונָא לִּבָא 
ֵ
י בנ
ם יָׁשִים אלָיו לִּבֹו .הַאי בַר נָׁשְּ ,דפָקִיד עָ לֵ יּה לְמִ ְבנֵ ִ
ֵ
ְתִיב ּבַתְריּה ,אִ
ֵ
מַ ה כ
ְתִיאּובּתָא 
ְ
ְאָתי עַ ל ַההִיא אִ ּתְתָאּ ,בְ גִין ׁשְּפִירּו ו
ּורְעּותָא לְ ג ֵַּביּה ְּד ַההּוא מִיתָא .מִ ּכָאןּ ,בַר  נָׁש  ּד ֵ
ָא בנְיָין עָ לְמָא לָא אִתְּבְ נֵ יְּ ,דהָא רְעּותָא וְ לִּבָא לָא אִתְ ְּכּוָ ון לְ ג ֵַּבי מִיתָא.
דִילֶ ּה ,ה ִ
נִׁשְמָתֹו אלָיו
ֵ
ִיכּוֵ ין לְ ג ֵַּביּהּ ,כ ְֵדין רּוחֹו וְ
ם יָׁשִים אלָיו לִּבֹוּ ,בִרְעּותָא דְ לִּבָא  ּד ַ
ֵ
ְּובגִין ַּכְך ּכְתִיב ,אִ
וַע ּכל ּבָ ׂשָר יָ חַד וְאָדָ ם עַ ל
ְתִיב ּבַתְריּה ,יִ גְ ָ
ֵ
יֶ ֱאסֹוף ,וְאִתְמְׁשַ ְך ּג ֵַּביּה ,לְאִתְּבָ נָאָ ה ְבהַאי עָ לְמָא ,מַ ה כ
וַע ּכל ּבָ ׂשָר יָ חַדַ ,ההּוא גּופָא יִתְּבְ לֵ י בְעַ פְרָא ,וְ ָכל ַההּוא ּבִ ׂשְרָא .וְ הַׁשְ ּתָא ,אָדָ ם עַ ל
עָ פָר יָׁשּוב ,יִ גְ ָ
עָ פָר יָׁשּוב ,הָא חַדְ ּתּותִין ְּד ִבנְיָ נָא כְמִ ּלְקַ ּדְמִין ,וְיֵ תּוב עַ ל עַ פְרָא דְ ִבנְיָינָא דְ גּופָא אַ ֲחרָאּ ,כְמָ ה דְ ֲהוָ ה
בְקַדְמִיתָא .וְעַ ל ּדָא ,רּוחָא וְ נִׁשְמְתָא ּבִידֹוי דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,וְ חָיֵ יס עָ לַיְיהּו דִ ְבנֵ י נָׁשָאְּ ,דלָא 
ֹלהי הָרּוחֹות לְ ָכל ּבָ ׂשָר.
ל א ֵ
ְך א ֱ
ּומעָ לְמָא אַ ֲחרָאּ ,בְ גִין ַּכ ֵ
ִידּו מהַאי עָ לְמָאֵ ,
יִתְאב ֵ
ֲ
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רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ב"ע ז"עק ףד

זסק

לְא ֵכי 
מַת מלֶ ְך מַ ֲ
ֶ
 רִּבִי חּיָיא פָתַ ח (משלי טז) ֲח
ִ
ת ה ַּמ ְח ָּתה וְ גֹו'( .במדבר יז)
ח א ַ
ה אל אַ ֲהרֹן קַ ֶ
ֹאמר מ ֶֹׁש ֶ
וַ ּי ֶ
ְרָא מחֹובַיְיהּוּ ,ולְ נַ טְרָא עֹובָדַיְיהּוְּ ,דהָא 
ַּפְרּנָ הּ .כַמָ ה אִית לְ הּו לִ ְבנֵ י נָׁשָא .לְאִ ְס ַּתּמ ֵ
ְאִיׁש ח ָכם יְ כ ֶ
ָ
מָ וֶ ת ו
לְעיּלָא,
לָא סּלְקִיןּ ,ומַׁשְ ּגִיחִין עָ לַיְיהּו ֵ
ַ
ְב ַכ ָּמה זִמְ נִין עָ לְמָא אִ ְּת ָּדןְּ ,וב ָכל יֹומָא  וְיֹומָא עֹובָדִין ּבְמַתְקְ
וְאַ ְכּתִיבּו קַ ֵּמיּה .וְ כַד עֹובָדַיְיהּו דִ ְבנֵ י נָׁשָא ,לָא מִתְ ַּכּׁשְרָ ן קַ ֵּמי מַ לְ ּכָאָ ,סלִיק רּוגְזָא ,וְדִינָא אִ ּתְעַר,
רָא מחֹובֹוי.
ָא ב ָכל יֹומָא וְיֹומָא ב ֵָעי בַר נָׁש לְאִזְ ַּד ֲה ֵ
לְא ֵכי מָ וֶ ת ,וְעַ ל ּד ְ
מַת מלֶ ְך מַ ֲ
ֶ
הָדָא הּוא דִ כְתִיב ֲח
תָא דְמָאריהֹון ּדְדִינִין קַיְימִין עַ ל עָ לְמָא ,וְרּוגְזָא תָ לֵ י ,אִי אִׁשְ ְּת ַכח ּבְדָרָא 
ֵ
הּ ,בְׁשַע
ֲ
ַּפְרּנָ
ְאִיׁש ח ָכם יְ כ ֶ
ָ
ו
ח ּביּה ,וְאִׁשְ ְּת ַכְך רּוגְזָא .לְמַ לְ ּכָא דְאִתְרְ גַז עַ ל עַ ְבּדֹוי,
יּלָא ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא אַׁשְ ּגַ ֵ
ֻ
לְע
זַ ּכָאָ ה ּדְרָׁשִים ֵ
עְּבַד ּביּה ּדִינָא ,אַ ְּד ָהכִי עָאל רְ חִימָא דְמַ לְ ּכָא ,וְקָ ם קַ ֵּמיּהֵּ ,כיוָ ן ְּדחָמָא 
ֵ
ִירָא לְמ
ֶ
וַ ֲהוָ ה תָ בַע עַ ל ַסנְ ט
ָא ח ֵּדי .לְ בָתָר 
י ב ֲה ֵדיּהּ ,ומַ לְ ּכ ַ
ָע ַ
י ההּוא רְ חִימָא דְמַ לְ ּכָא  לְאִׁשְ ּת ֵ
ְּפֹויׁ .שָאר ַ
ֵ
לֵ יּה מַ לְ ּכָא ,אִתְ נְ הִירּו אַ נ
ָא חּדָאן ,אִ ְס ַּתּלָק  וְאָזִיל לֵ יּה ,וְ לָא עָ בִיד  ּדִינָאּ .וכ ְֵדיןַ ,ההּוא 
ַד אָתָא סנְ טִירָא ,חָזָא אַ נְּפֹוי דְמַ לְ ּכ ַ
ַ
ּכ
ַּפְרּנָ ה.
ְאִיׁש ח ָכם יְ כ ֶ
ָ
ל עבָדֹויּ ,ומְ כ ֵַּפר לְ הּוְּ .ובגִין ָּכְך ,ו
רְ חִימָא ב ֵָעי לְמַ לְ ּכָא עַ ֲ
ה אל אַ ֲהרֹןּ ,בְ גִין ּדְאִיהּו
ֹאמר מ ֶֹׁש ֶ
ְזָא הוָ ה (דף קע"ז ע"ב) ָּתלֵ י ,מִ ּיַד וַ ּי ֶ
אֹוף הכָאּ ,כַד חָמָא מ ֶֹׁשה דְרּוג ָ
ָ
ּלְקָא אּלָא בִידֹויּ ,דְאִיהּו אַ ְסּגֵ י ׁשְ לָמָא בְעָ לְמָא ,וְקָׁשִיר קִׁשְרָא 
ֶ
ת לָא ס
ַ
ׁשּוׁשְ בִינָא ּדְמַ טְרֹונִיתָאּ ,וקְ ט ֶֹר
ותָא דְעיּלָא  וְתַ ּתָא ,קִ ּׁשּורָא דִמְ ֵהימְ נּותָאְ ,סלִיקּו דְרּוגְזָא,
ֵ
ָא אּוקְמּוהֶ ,חדְ וָ
ָ
דִמְ ֵהימְ נּותָא .קְ ט ֶֹרת ,ה
נָקי וִידָ ֵּכי לְ ַההּוא 
ַּפְרּנָ ה ,יְ ֵ
ְאִיׁש ח ָכם יְ כ ֶ
ָ
 ׁש ֶמן ּוקְ ט ֶֹרת יְ ַׂש ַּמח לֵ בּ ,וכ ְֵדין ו
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי כז) ֶ
רּוגְזָא ,וְרַ ֲחמִין מִתְעָרִין.
חֹות ה ְּקהָתִי מִ ּתֹוְך ַהלְ וִ ּיִ םּ ,בְ גִין
ַ
ת ׁש ֶבט מִׁשְּפְ
ְרִיתּו א ֵ
ֶ
רִּבִי אלְעָזָר (נ"א ִר ִּבי ַא ָּבא) אָמַר( ,במדבר ד) אַ ל ַּתכ
ֶ
י ּכ ֲהנָא לְאַתְקְ נָא לְ הּוּ ,דְאַף עַ ל
ֹאת עׂשּו לָ ֶהם וְ חָיּו וְ ֹלא יָמּותּוְּ ,דב ֵָע ַ
ֲ
יוָאי .וְז
ּדְאִיּנּון ּגִזְעָא וְׁשָרְׁשָא דְ לֵ ֵ
לּון אּלָא  בְתִ ּקּונָא דְ ַכ ֲהנָאְּ ,דהּוא יָדַע  סִימָ נָא דְיִמְ טּון לְ ג ֵַּביּה,
יע ֶ
ּגַ ב ּדִקְרִיבִין אִיּנּון לְקּודְׁשָא ,לָא יֵ ֲ
ָא לְמ ֱח ֵמיְּ ,דהָא 
רָא ׁשָרי ,וְאָ סִיר לֹון לְקָרְ ב ֵ
ֵ
י קדְׁשָאּ ,כ ְֵדין ִּכּסּויָא אַ ֲח
וְ לָא יַ ּתִיר .וְ כַד מְ ַכּסְיָא לְמָאנֵ ֻ
הֹון ּבְרָזָא ּוב ֲחשָאי 
ַ
ַּבַיְיהּו ,אּלָא לְ ַכ ֲהנָא( ,וְ ַעל ָּדא) ּדְמִ ּלָ ה דִ לְ הֹון וְעֹובָדָא דִ לְ
ֶ
מִ ּלָ ה ַב ֲחׁשָאי לָא אִית לְ ג
יוָאי לְאָרָמָא קָ לָא.
וְ לֵ ֵ
י ב ֲחׁשָאי ּובְרָזָא ,וְעַ ל ּדָא אָ סִיר לֹון חַמְרָאְּ ,דחַמְרָא לְאָרָמָא קָ לָאּ ,ולְ גַ ּלָאָ ה רָזִין אִיהּו.
ּבְ גִין ָּכְך ַּכ ֲהנֵ ַ
ְדִינָא אִתְאחָדּ ,דִינָא ּבְאִתְ ּגַ לְיָיא אִיהּוּ ,ולְ פַרְ סְמָא 
ֲ
יוָאי אִתְמְ סָרּו לְאָרָמָא קָ לָאְּ ,דהָא  ב
ּבְ גִין ָּכְך לֵ ֵ
(ס ָימנָ א ְדּכֹּלָ א ְׂשמֹאל ְּת ֵהא ד ָֹוחה ,וִ ִימין
ּוב ֲחשָאי ,וְ לָאו בְאִתְ ּגַ לְיָיא ִ
ֹּלָא .א ָבל ַּכ ֲהנָאָּ ,כל מִ ּלֹוי בְרָזָא  ַ
ֲ
מִ ּלָ ה קַ ֵּמי כ
ְמ ָק ֶר ֶבת)ּ .בְ גִין ּדְאִיהּו יְמִינָא ְ(מ ָק ֵרב)ּ ,כַד ּדִינִין ׁשַרְיָין ּבְעָ לְמָא מִ ִּסטְרָא דִ ׂשְמָאלָא ,יְמִינָא יְ ֵהא מִ ּקְרָ בָא,
ּופנִימָאָ ה מִ ּכֹּלָא.
ּובְמָ הּ .בִ ְּקט ֶֹרתּ ,דְאִיהּו ַב ֲחׁשָאיּ ,בְרָזָא דָקִיקְ ,
רָאׁ ,שָארי  לְאַ ּתְעָרָא אִ ּתְעָרּותָאּ ,כַד  לָא יִׁשְ ְּת ָכחּו זַ ּכָאִין ,מַדְּבְ חָא 
ֵ
ּתָא  חָזֵ יּ ,כַד  הַאי מַדְּבְ חָא אַ ֲח
ּיְימָא לָק ֵבל ּדָאּ ,וכ ְֵדין ּדִינָא 
ֳ
לָק ְבלֵ יּה ,וְדִינִין מִׁשְ ַּת ְכ ֵכי .וְעַ ל ּדָא קַ
ּפְ נִימָאָ ה אִ ּתְעַר לְ ג ֵַּביּה ,וְקָאִים ֳ
אִ ְס ַּתּלָק.
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חסק א"ע ח"עק ףד


רֹק תַׁשָרָפ
ּ

דָׁשִיםּ ,בְׁשַעתָא דִ ְבנֵ י קְ הָת 
ֲ
ׁש ה ֳּק
ל מֹועד ק ֶֹד ַ
ֵ
ֹאת עבֹודַת ּבְ נֵ י קְ הָת ּבְא ֶֹה
ֲ
רִּבִי אלְעָזָר אָמַר( ,במדבר ד') ז
ֶ
לָא הוֹו חָמָאן
ֲ
י כ ֲהנָא ,וְ ָח ֵפי  כֹּלָא ,עַד  לָא יִקְרְ בּון לְ נַ ְטלָא לֵ יּה ,וְ
ין אָת ַ
ֵ
ׁש קדָׁשִיםּ ,כ ְֵד
נַ ְטלִין ק ֶֹד ֳ
ֹּלָא ב ִכּסּויָיא מִ ּנַיְיהּוּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,במדבר ד') ּובָא אַ ֲהרֹן ָּובנָיו
ִין ,אּלָא  כ ְ
לְעָ לְמִין מַ ה דְאִיּנּון נַ ְטל ֶ
ת ה ָּמ ָסְך .וְרֹוב ִּכּסּויָיא דְמָאנֵ י מַקְ ּדְׁשָאְּ ,ת ֵכלֶ ת אִיהּוּ ,בְ גִין ּדִתְ ֵכלֶ ת 
הֹורִידּו את ּפָר ֶֹכ ַ
ֵ
ֹעַ ה ַּמ ֲחנֶ ה וְ
ִבנְ ס ַ
ִין אּלָא ּבְאִיּנּון
ָת ּדנַ ְטלִין ,וְ לָא מְקָרְ ב ֶ
הָא אּוקְמּוהָ וְאִ ּתְמַרּ .בָתַר ּדְאִתְ ַּכסְיָיא ּכֹּלָא ,מְקָרְ בִין ּבְ נֵ י קְ ה ְ
ת הּק ֶֹדׁש וְ גֹו'ּ ,בִ נְ סֹעַ 
ֹת א ַ
ּבַ ּדִים ְּדנָ פְקִין לְ בַר .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,במדבר ד') וְ ִכלָ ה אַ ֲהרֹן ָּובנָיו לְ ַכּס ֶ
י כן יָ בֹאּו ְבנֵ י קְ הָת לָ ֵׂשאת וְ גֹו'.
ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְאַ ֲח ֵר ֵ
ִי פנִימָאָ ה ,וְ ָכל מַ ה דִי בְרָזָא ,לְ ַכ ֲהנָא אִתְמְ סַר .וְעַ ל ּדָא (במדבר י"ז) וַ ּיִ ַּקח אַ ֲהרֹן
ּבְ גִין ָּכְך קְ ט ֶֹרת ּדְאִיה ְ
ת ה ְּקט ֶֹרתּ ,דְאִיהּו ּפְ נִימָאָ ה ,רָזָא דְ ַכ ֲהנָאּ ,כ ְֵדין
ן א ַ
ץ אל ּתֹוְך ַה ָּק ָהל וַיִ ֵּת ֶ
ִּבר מ ֶֹׁשה וַ ּיָרָ ֶ
ּכ ֲַא ֶׁשר  ּד ֶ
ִיםּ ,בין אִילָ נָא דְ ַחּיֵ יֵּ ,ובין אִילָ נָא ּדְמֹותָאּ ,כ ְֵדין יְמִינָא 
ֹד ּבין ַה ֵּמתִים ֵּובין ַה ַחּי ֵ
ּיַעמ ֵ
וַיְ כ ֵַּפר עַ ל הָעָ ם וַ ֲ
ילָא לְעיּלָא ,וְאִית לֵ יּה
ֵ
ַר ה ַּמּגֵ ָפה ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָא דְ ַכ ֲהנָאְּ ,ד ַכ ֲהנָא אִית לֵ יּה ֵח
קָרִיב ּדָא בְדָא ,וַ ֵּתעָ צ ַ
ְמָאלָא פלַ ח לִימִינָא ,הָדָא הּוא 
ָ
ָמָא לְעיּלָא  וְתַ ּתָאְּ ,וב ָכל זִמְ נָאׂ ,ש
ֵ
ֵחילָא  לְתַ ּתָא ,וְ הּוא  גָרִים ׁשְ ל
ִימִינָא בׂשְמָאלָא מִׁשְ ַּת ְּכ ֵחי ּבַמִקְ ּדָׁש.
ִ
ִיׁשָרתּוָך ,ו
דִ כְתִיב וְיִ לָ וּו עָ לֶ יָך ו ֲ
 רְאה ַחּיִים עִ ם אִ ָּׁשה
בּוה ,אָמַר לֵ יּהּ ,כְתִיב (קהלת ט) ֵ
ְרִּבִי ׁשִמְעֹון א ָ
ֲ
ְעָזָר הוָ ה קָאִים קַ ֵּמיּה ּד
ָ
רִּבִי אל
ֶ
ה א ֶׁשר אָ ַה ְב ָּת (ס"א וַ ֲהוָ ה ָא ַמר
י ,רְאה ַחּיִים עִ ם אִ ָּׁש ֲ
י ה ְבלֶ ָך .אָמַר לֵ יּהּ ,תָא חָזֵ ֵ
י חּיֵ ֶ
ל יְמ ַ
ָ ּכ ֵ
ֲא ֶׁשר אָ ַה ְבּת ָ
ִים ּבַאתָר 
ֲ
לָא חּי
ַ
ִר ִּבי ִׁש ְמעֹון ּכְ ִתיב (קהלת ט) ְר ֵאה ַחּיִ ים ִעם ִא ָּׁשה ֲא ֶׁשר ָא ַה ְב ָּת) ּדָא הּוא רָזָאְּ ,דב ֵָעי בַר נָׁש לְאַ ְכלְ
ָא בלָא דָא  לָא אָזְ לָאּ .וב ֵָעי  בַר  נָׁש  לְאַ ְכלְ לָא מִ ּדַת יֹום ּבַ ּלַיְ לָ הּ ,ומִ ּדַת  לַיְ לָ ה בַיֹום .וְדָא הּוא 
ּדָאּ ,ד ְ
ן אּלָא עַ ל
ִיא חלְקְ ָך ּבַ חַיִיםְּ ,דחָיִים לָא ׁשָרָ ֶ
ַעְמָא בגִין ּכִי ה ֶ
ְ
ה א ֶׁשר אָ ַה ְבּתָ מָאי ט
רְאה ַחּיִים עִ ם אִ ָּׁש ֲ
ֵ
יָך דָעהּו וְ הּוא יְיַ ֵּׁשר 
ֵ
ָמׁשּ ,כְמָ ה דְאָמַר  (משלי ג) ּבְ ָכל ּדְרָ ֶכ
ַת הּׁש ֶ
ה עָמל ַּתח ַ
ֵ
ָך א ֶׁשר אַ ָּת
ּדָאּ .וב ֲַעמַ לְ ֲ
אֹרְ ח ֶֹתיָך.
י קְרָאי אִתְ ֲחזּון ְּדהּותָרָ ה
ֵ
וְ ּתָא  חָזֵ י  ָכל מִ ּלֹוי דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָאֻּ ,כּלְ הּו סְתִימִין לְ גֹו ּבְ ָחכְמְתָא ,וְ ָהנֵ
ָך ע ֵׂשה
לַעׂשֹות ּבְ כ ֲֹח ֲ
ֹל א ֶׁשר ּתִמְ צָא יָדְ ָך ֲ
 ּבַתְריּהּ ,כ ֲ
רְ צּועָ הּ ,כְמָ ה דִ ְכּתִיב (נ"א ָא ַמר לֵ יּה ִר ִּבי ֶאלְ ָעזָ ר ּכְ ִתיב) ֵ
לַעׂשֹות 
ֹל א ֶׁשר ּתִמְ צָא יָדְ ָך ֲ
לָא ביּה( ,קהלת ט) ּכ ֲ
ין מַע ֶׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְ גֹו' .הַאי קְרָא אִית לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
ֲ
ִי א
כ ֵ
לְמָא ,אָמַר הכִי.
ָ
ה ּביּה ,יַ ּתִיר עַ ל ָּכל ּבְ נֵ י עָ
ָך ע ֵׂשה ,וְ כִי ׁשְ ֹלמֹה (דף קע"ח ע"א) ְּד ָחכְמְתָא עִ ּלָאָ ֵ
ּבְ כ ֲֹח ֲ
ֹל א ֶׁשר ּתִמְ צָא 
ל רָזָא ּד ָחכְמְתָא אִ ּתְמָרּוּ .תָא  חָזֵ יּ ,כ ֲ
ְ
ֶאּלָא  (נ"א ָא ַמר לֵ יּה) ָּכל מִ ּלֹוי דִׁשְ ֹלמֹה מַ לְ ּכָא עַ
ָך ע ֵׂשהּ ,דָא הּוא דְ ב ֵָעי בַר נָׁש לְאַ ְכלְ לָא ׂשְמָאלָא בִימִינָא ,וְ ָכל מַ ה דְ הּוא עָ בִיד,
לַעׂשֹות ּבְ כ ֲֹח ֲ
יָדְ ָך ֲ
לַעׂשֹות ּבְ כ ֲֹחָךּ :דָא 
ֹל א ֶׁשר ּתִמְ צָא יָדְ ָךּ ,דָא ׂשְמָאלָאֲ .
ּלָא כלִילָ ן ּבִימִינָאּ .כ ֲ
הֹון א ְ
ֶ
מִיב ְֵעי לֵ יּה ְּדלָא יְ
ַר ּד ָכל עֹובָדֹוי יֵ הֹון
ָרִי בּכ ַֹח .וְ ֵכיוָ ן ְּדבַר נָׁש יִזְדָ ה ְ
ְ אָמר (שמות טו) יְמִינְ ָך יְיָ נֶ אְ ּד ַ
הּוא יְמִינָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
י בגַ ּוֵ ויּה ּבְ הַאי עָ לְמָא,
הּוא ׁשָאר ְ
ֵ
ין קדְׁשָא  בְרִיְך
לְ ִסטְרָא דִימִינָא ,וְיַ ְכלִיל ׂשְמָאלָא  בִימִינָאּ ,כ ְֵד ֻ
לְמָא דְאָתי.
ֵ
וְיַ ְכנִיׁש לֵ יּה לְ ג ֵַּביּה לְ ַההּוא עָ
ין אתְּבַע מִ ן מַ לְ ּכָא רַ ֲח ֵמיֵ ,וְאיתּוב קַ ֵּמיּה,
תָא דַא ֵתינָא לְ ַההּוא עָ לְמָאּ ,כ ְֵד ֶ
ֲ
ָׁש ּבְׁשַע
ֲ
וְ לָא יֵ יּמָא  בַר  נ
לְמָא ,אּלָא אִי ב ֵָעי בַר 
ֶ
ַק ּבַר נָׁש מהַאי עָ
ֵ
ין מַע ֶׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְדַעַת וְ ָחכְמָ הּ ,בָתַר ּדְיִ ְס ְּתל
ֲ
ִי א
ֶאּלָא כ ֵ
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רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ב"ע ח"עק ףד

טסק

לְמָא דְאָתי ,יִׁשְ ְּת ַּדל ּבְ הַאי 
ֵ
נָׁשּ ,דְמַ לְ ּכָא קַ ּדִיׁשָא יַ נְ הִיר לֵ יּה לְ ַההּוא עָ לְמָא ,וְיִ ֵּתן לֵ יּה חּולָקָא  לְעָ
עָ לְמָא ,לְאַ ְכלְ לָא עֹובָדֹוי  בִימִינָא ,וְ ָכל עֹובָדֹוי יֵ הֹון לִׁשְמָא דְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּואְּ ,דהָא לְ בָתָר  ּכַד 
ן עיטָא וְ ָחכְמָ ה וְ ָס ְכלְתָ נּו
ית ּת ָּמ ֵ
יהּנָ ם ,לֵ ַ
נִיׁש מהַאי עָ לְמָא ,לְאִ ְּת ְּדנָא בְדִינָא תַ ּקִיפָאּ ,בְדִינָא דְ גֵ ִ
ֵ
יִתְ ְּכ
לְאִׁשְ ּתְזָ בָא מִ ן ּדִינָא.
ם ,אִית ּביּה מָדֹורִין עַ ל מָדֹורִין.
ֵ
יהּנָ
ין מַע ֶׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְדַעַת וְ ָחכְמָ ה ּבִ ּׁשְאֹולּ .בְ גֵ ִ
ֲ
ִי א
ָּדבָר אַ ֵחר ּכ ֵ
יּה ,א ַבּדֹון .וְדָא  סָמִיְך לְדָא .מָאן ְּדנָ חִית  לִׁשְאֹול ,יְדּונּון
ֲ
מָדֹורָא תַ ּתָאָ ה ׁשְאֹול .מָדֹורָא תַ ּתָאָ ה מִ ּנֵ
ִית לַא ַבּדֹון,
ֲ
לֵ יּה ּומִ ַּת ָּמן יְ ַצ ְפ ֵצף וְעֹולֶ ה .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,שמואל א ב) מֹורִיד ׁשְאֹול וַ ּיָעַ לּ .ומַאן ְּדנָ ח
לָא סלִיק לְעָ לְמִין.
ָ
ּתּו
ָ ּד ְב ָכל
 מָארי דְ חּוׁשְּבָ נָא ,הָא אּוקְמּוה ִ
ָדָא טבָא ,אֹו ּדְאִיהּו (ס"א ִאי ָט ָבא ִאיהּו) ֵ
ָ
ְאִית ּביּה עֹוב
ֵ
מָאן ּד
ֹוי דְעבַד  ָּכל
ֲ
נָא מעֹובָד
ֵ
לְמעְּבַד  ֻחׁשְּבָ
ָאִיםּ ,בָעי  בַר  נָׁש  ֶ
ֵ
לֵ ילְיָא  וְ לֵ ילְיָא עַד  לָא יִׁשְ ַּכב ,וְעַד  לָא  נ
ִיא ׁשַעתָא 
ֲ
ִיא ׁשַעתָאּ .בְ גִין ְּד ַהה
ֲ
ַעְמָא ב ַהה
ְ
ַההּוא יֹומָא ,וְיֵ תּוב מִ ּנַיְיהּו ,וְיִ ב ְֵעי עָ לַיְיהּו רַ ֲח ֵמי .מָאי ט
תָא לְמעְּבַד 
ֶ
ִיא ׁשַע
ֲ
י ב ַהה
ַעמָא דְמֹותָאּ ,וב ֵָע ְ
ַעמִין ט ֲ
נָא דְמֹותָא ׁשָארי בְעָ לְמָא ,וְ ָכל ּבְ נֵ י עָ לְמָא ט ֲ
ֵ
אִילָ
ּון מָארי דְ חּוׁשְּבָ נָא.
ֵ
ִי ׁשַעתָא דְמֹותָא ,וְאִ ּלֵ ין אִקְר
ְיֹודי עָ לַיְיהּוּ ,בְ גִין ּדְאִיה ֲ
נָא מעֹובָדֹוי ,ו ֵ
ֵ
ֻחׁשְּבָ
לְמָאריּהּ ,כַד יַעַ בְרּון לֵ יּה לְאִ ְס ָּתכָאָ ה ּולְאִ ְס ַּת ְּכלָא 
ֵ
וְ ֵכן מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְדַעַת  ְּוב ָחכְמָ ה לְמִ נְ ּדַע 
ִין מאִיּנּון ּדַרְ ּגִין ,הּוא לָא יִׁשְ ּתְאַר 
יהּנָ םּ ,ובְדַרְ ּגָא דִׁשְאֹול ,וְ ֻכּלְ הּו ַצוְ וח ֵ
בְאִיּנּון ַחּיָיבִין ּדְאִתְ טְרִידּו ַבגֵ ִ
ח אּלָא 
ין מַע ֶׂשה וְ ֶחׁשְּבֹון וְדַעַת וְ ָחכְמָ ה ּבִׁשְאֹול ,וְ לָא יִׁשְ ְּת ַכ ֶ
ֲ
ָא א
ח ּבינַיְיהּו ,וְעַ ל ּד ֵ
ַּת ָּמן ,וְ לָא יִׁשְ ְּת ַּכ ֵ
הּוא אָתי
ֵ
ן ּביּה ,וְקּודְׁשָא בְרִיְך
תָר ּד ַכ ָּמה נְ הֹורִין ּובּוצִינִין ,וְ ַכ ָּמה ִכסּופִין ׁשָארָ ֵ
יּלָאּ ,בַא ְ
ֲ
יּלָא לְע
ֵ
לְע
ֵ
ּיָיא בהַאי 
ְ
חּולָקיהֹון ְּד ַצּדִיקַ
ֵ
ן ע ֶדן .זַ ּכָאָ ה
ִי בגַ ֵ
ם ׁשְאַר צּדִיקַ ּיָיא ּד ְ
ַ
ֵ(ּביּה) (ס"א וְ ָת ִאיב לֵ יּה) לְאִׁשְ ּתַעְׁשְעָא עִ
בּו יְׁשָרִים את ּפָ נֶ יָך.
ֶ
ִׁשְמָך יֵ ׁשְ
לְמָא דְאָתי ,עָ לַיְיהּו כְתִיב (תהלים קמ) אַ ְך ַצּדִיקִים יֹודּו ל ֶ
ֵ
עָ לְמָאּ ,ובְעָ
ּיֹוׁשב עַ ל חּוג
ל מֹועד וְ גֹו'( .במדבר יח) רִּבִי אַּבָא  פָתַ ח( ,ישעיה מ) ַה ֵ
ֵ
ת עבֹודַת א ֶֹה
ִי הּוא א ֲ
ֶ
ַד הּלֵ ו
וְעָ ב ַ
ַד ּבָעָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא לְמִ ב ְֵרי עָ לְמָאָ ,סלִיק ּבִרְעּותָא קַ ֵּמיּהּ ,ובָרָא לֵ יּה
ֻ
ָאָרץ וְ גֹו'ּ .תָא  חָזֵ יּ ,כ
ה ֶ
אֹוריְ ָיתא ָּוב ָרא לֵ יּה) ָּובה אִׁשְ ַּת ְכלַ ל.
עּותא ַק ֵּמיּה ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא לְ ִמ ְב ֵרי ָעלְ ָמא ִא ְס ָּתכַ ל ְּב ַ
ּבְאֹורַיְיתָא( .ס"א כַ ד ָסלִ יק ִּב ְר ָ
ָא אּוקְמּוה,
ָ
ה א ְצלֹו אָמֹון .וְ ה
הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,משלי ח) ּבַ ֲהכִינֹו ׁשָמַיִ ם ׁשָ ם אָ נִיּ .וכְתִיב (משלי ח) ֶוָאהְיֶ ֶ
ּלָא אמָ ן.
י אָמֹון ,א ֻ
ֶ
ִקְר
אַ ל ּת ֵ
נָא אִתְקְרִיאַת א ֶרְך אַּפַיִ ם וְרַ ב ֶח ֶסד.
ֶ
ַד א ֵּתי  לְמִ ב ְֵרי אָדָ ם ,וְ הָא אִתְמַר ,אָמְרָ ה תֹורָ ה וְ כִי  לְמַ ּגָ
ּכ ֲ
יּה מ ֵעיּלָא ּומִ ַּתּתָא ,וַ ֲהוּו דַ ֲחלִין מִ ּנֵ יּה
ִיא ׁשַעתָא דְ נָ פִיק אָדָ ם לְעָ לְמָאָ ,הוָ ה זִיו פַרְ צּופָא דִילֵ ֵ
ֲ
ּבְ ַהה
ִיא ׁשַעתָא דְ נַ פָק אָדָ ם
ֲ
ִים ,עַד הה
ַ
וְאֹוקְמּוהּ .תָא  חָזֵ י ,לָא אִתְקַ ּיָים עָ לְמָא ,וְ לָא אִׁשְ ְּתל
ָ
ָּכל ּבִרְיָין,
ָאי,
ּלָאי וְתַ ּת ֵ
ּבִׁשְ לִימּו דְ כֹּלָא ,וְאִתְקַ ּדָׁש יֹומָא ,וְאִתְ ּתְקָ ן ֻּכרְ סְיָיא קַ ּדִיׁשָא לְמַ לְ ּכָאּ ,כ ְֵדין אִׁשְ ְּתלִימּו עִ ֵ
וְאִׁשְ ְּת ָכחּו ֶחדְ וָ ון ּבְ ֻכּלְ הּו עָ לְמִין.
ְאִתְּבְרי גּופָא דִ לְ הֹון ,וְאִתְקַ ּדָׁש 
ֵ
ְׁשדִין ל
ּוחיהֹון ּד ֵ
ִיא ׁשַעתָא דְ בָעָא יֹומָא לְאִתְקַ ּדְׁשָאֲ ,הוֹו נָ פ ְֵקי ר ֵ
ֲ
ּבְ ַהה
ִים מ ֲעבִידָתָא וְאִ ס ְֲתחָר (דף קע"ח ע"ב) (ס"א וְ ִא ְת ֲח ָסר),
יֹומָא ,וְ לָא אִתְּבְרִיאּו ,וְאִׁשְ ּתְאַר עָ לְמָא כְמָ ה דְאִתְּפְ ג ֵ
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רֹק תַׁשָרָפ
ּ

יוָאי ּבִ ְסטָר ׂשְמָאלָאּ ,כַד (ס"א כְ ֵדין)
ְּת ָכחּו לֵ ֵ

ְרָאל ,וְאִׁשְ ְּתלִימּו בְדַרְ ּגֵ יהֹון ,וְאִׁשְ
ֵּכיוָ ן ּדְאִתְקַ ּדָׁשּו ָ(עלְ ִמין) יִ ׂש ֵ
הּוא פגִימָא ּדְעָ לְמָאּ ,דְמִ ְּסטַר ׂשְמָאלָא.
ְ
אִׁשְ ְּתלִים ַה

יוָאיּ ,וכ ְֵדין ּכֹּלָא אִתְ ְּכלִיל ּבִימִינָא ,וְעָ לְמָא  לָא אִתְּפְ גִיםְּ ,ובגִין ָּכְך
וְעַ ל ּדָא  בָעָאן לְאִתְדַ ּכְאָ ה לֵ ֵ
ַד הּלֵ וִי הּוא .הּוא אַׁשְ לִים לִ ְסטַר ׂשְמָאלָא .הּוא אַׁשְ לִים לִ ְפּגִימּו דְעָ לְמָאֲ .וַאפִיּלּו ַההּוא 
ּכְתִיב ,וְעָ ב ַ
ַד ּבָרָא קדְׁשָא בְרִיְך הּוא עָ לְמָא .לֵ יוָאָ ה ב ֲַארֹונָא אַׁשְ לִים
ֻ
ְאַר ח ֵסר ּבְעָ לְמָאּ ,כ
ִסטְרָא דְ ָצפֹוןּ ,דְאִׁשְ ּת ָ
ל יְדיּה.
לְ כֹּלָא .מָאי ב ֲַארֹונָאּ .בְ ַההּוא מָ טּולָא דְ ֲהוֹו נָ ְטלֵ י בְמַׁשְ ְּכנָא ,אִׁשְ ְּתלִים ָּכל ַההּוא ּפְ גִימּו עַ ֵ
לְעיּלָא לִ ׂשְמָאלָא .הּוא :אִתְ ְּכלִיל ּבִימִינָאּ ,תּו הּואּ :דָא עַ ּתִיקָא( .ס"א ָתא ָחזֵ י ול"ג מן ּתּו) אִ לְמָ לֵ א 
הּואֵ :
י בנֵ י  נָׁשָא מְ ֵהימְ נּותָא עִ ּלָאָ ה ,וְ לָא יִׁשְ ַּת ְּדלּון ּבְ נֵ י נָׁשָא 
וֹו יַדְע ְ
ֵ
לָא ה
ֲ
דִינָא  לָא אִׁשְ ְּת ַכח ּבְעָ לְמָא,
ּקּודי אֹורַיְיתָאּ ,פּולְ ָחנָא ׁשְ לֵ ימּותָא דְיִׁשְ ְּת ַכח ּבְעָ לְמָא  לְ ג ֵַּבי מַ לְ ּכָא 
בְאֹורַיְיתָא ,וְ לָא יִתְקַיְימּו ּפִ ֵ
י אֹומר ּדָא לֵ יוָאָ ה.
ֵ
קַ ּדִיׁשָא ,מָאן עָ בִיד לֵ יּהֲ .הוֵ
יהוֵ י 
לְמ ֱ
ִי יְיָ הּוא אֹלהִים .הּוא אַׁשְ לִים ׁשְ לֵ ימּותָאֶ ,
ֱ
ְ אָמר (דברים ד) ּכ
ַד הּלֵ וִי הּואּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
וְתּו וְעָ ב ַ
ְ אָמר( ,שיר השירים ב) ׂשְמֹאלֹו ַּתחַת לְרֹאׁשִי,
ְרָאלּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
כֹּלָא חַד .הּואּ :פְׁשִיטָא לְקַּבְ לָא לִ ְּכנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְ אָמר (ס"א תּו
י אֹומר הּואּ .תּו הּוא ּכְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֵ
ּוּוגָא ּכ ֲחדָא .מָאן אִ ּתְעַר רְ חִימּותָאֲ .הוֵ
ַ
ּבְ גִין לְ חַּבְרָא זִ
ֹלא אנַ ְחנּו עַ ּמֹוּ .בְ גִין ָּכְך הּוא :לְתַ ּתָא.
ֲ
הּוא ָדא ַע ִּת ָיקא כְ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר ּכִ י יְ יָ הּוא ֱא ִֹלהים) (תהלים ק) הּוא עָ ָׂשנּו וְ
הּוא אֹלהִים.
ֱ
לְעיּלָא .הּוא :אִתְ ּגַ לְיָיא .הּוא סָתִים.
הּואֵ :
ִיהרָאִּ ,כנְ הֹורָא דְׁשִמְׁשָאּ .ונְ הֹורָא דְׁשִמְׁשָא 
ִין קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא  לְאַ נְ הָרָא לְ ס ֲ
רִּבִי יִ ְצחָק אָמַר ,זַ ּמ ֻ
ְאֹור ה ַח ָּמה וְ גֹו'ּ .וכְתִיב
ֲ
ה אֹור הּלְ ָבנָ ה כ
ַ
ַד ׁשבַע זִמְ נִין .הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,ישעיה ל) וְ הָיָ
יְ ֵהא עַ ל ח ֶ
ְך עֹוד ה ֶּׁש ֶמׁש וְ גֹו'.
ַ
וִיר ֵחְך ֹלא יֵ אָ ֵסףּ .וכְתִיב (ישעיה ס) ֹלא יִ הְיֶ ה לָ
ֹא עֹוד ׁשִמְׁשְך ֵ
ֵ
(ישעיה ס) ֹלא יָ ב
רעיא מהימנא
ּדֹות ּפ ֶטר 
ֶ
ְמאָ ה תִ ְפ ֶּדה( .במדבר יח) ּפִ ּקּודָא דָא לִ ְפ
ר ר ֶחם לְ ָכל ּבָ ׂשָר וְ גו'ֵ ,וְאת ּבְ כֹור הַּבְ ֵהמָ ה ַהט ֵ
ל ּפ ֶט ֶ
ָּכ ֶ
נִׁשְמָתיּה
ֵ
ּוחיּה וְ
ְׁשיּה וְר ֵ
ְאִי קֹודם ּדְאָזִיל לְ ַההּוא עָ לְמָא ,לָא יִ ְפ ֶּדה נַ פ ֵ
ֶ
לְמָא דְאָתי .ו
ֵ
ֲחמֹור ,לִ ְפּדֹות לְעָ
לָק ֵבל נַ פְׁשָא 
י עלּומָיו ,וְ ֳ
לִימ ֲ
ִדְּבְקַדְמיתָא( .איוב לג) יָׁשּוב ֵ
ֵ
ּבְאֹורַיְיתָא ,עָתִיד  לְאַ חְזְרָא לְ הַאי עָ לְמָא  כ
וְרּוחָא וְ נִׁשְמְתָא.
ְרָאלּ ,בְ גִין ְּדפִדְיֹון ִּדלְ הֹון ָהוָ ה
ל ּפַעמַיִ ם ׁשָ ֹלׁש עִ ם ּגָ ֶבר .וְיִ ׂש ֵ
ל א ֲ
ל אּלֶ ה יִ פְעַ ֵ
ּכְתִיב (איוב ל"ג) ֶהן ָּכ ֵ
לְמָא דְאָתי ,אָ הַדְרּו תְ לַת זִמְ נִין אַ ֲחרָ נִין ּבְ גָ לּותָאְּ ,ובפּורְקָ נָא 
ֵ
ף ּכּסּופָא דְעָ
ְבלָא ּתֹורָ הּ ,דְאִיהּו ֶכ ֶס ִ
נָא ּדלְ הֹון יְ ֵהא בְאֹורַיְיתָא ,לָא יְ הַדְרּון לְעָ לַ ם ּבְ גָ לּותָא .אָתּו רַּבָ נָ ן ּובָרִיכּו לֵ יּה,
ִ
בַתְרַיְיתָא דְ פּורְקָ
ְרָאל יִּפָדּון עַ ל יְדָ ְך ,וְתִתְ ַח ֵּדׁש עִ ְּמהֹון,
נָא ,קדְׁשָא בְרִיְך הּוא יִ ְפ ֶּדה לָ ְך ,וְ ָכל יִ ׂש ֵ
ֻ
וְאָמְרּו רַעְיָא מְ ֵהימָ
וְאִיּנּון עִ ָּמְך.
לָדּון ּבְערְ ֵּכי בַיִתּ .ובְרָזָא דְ ָחכְמְתָאּ ,בַיִת ּדְּבַר נָׁשּ ,דָא אִ ּתְתָא .אִי אִיהִי אִ ּתְתָא 
ֶ
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר ּדָא,
ּה .א ָבל אִ ּתְתָא 
יּה ע ֶרְך ּדִילָ ֲ
ּה מ ַההּוא רָע ,וְיָ הִיב לֵ ֵ
טֹובה ,יִ ְפ ֶּדה לָ ֵ
דְ טֹוב וָרָעּ ,וב ֵָעי לְ הָמִיר רָעָ ה ְב ָ
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א"ע ט"עק ףד

אעק

ּה ע ֶרְךּ .כְמָ ה
דְאִילָ נָא דְ ַחּיֵ יא ,אִתְמַר ּבָ ּה (איוב כח) ֹלא יַעַרְ ֶכּנָ ה זָ ָהב ּוזְ כּוכִית ּותְמּורָתָ ּה ְּכלֵ י ּפָזֵ ,וְאין לָ ֵ
ל ע ֶט ֶרת ּבַעְ לָ ּה .וְאִ ּתְמַר (משלי לא) ֵ א ֶׁשת חַיִ ל מִי יִמְ צָא וְ גֹו' .וְדָא ׁשְ כִינְ ּתָא.
דְאִ ּתְמַר( ,משלי יב) ֵ א ֶׁשת חַיִ ֲ
ְענְׁשָא דִילֵ יּה.
ית ע ֶרְך ל ֹ
ית ע ֶרְך לְאַ גְרָא דִילֵ יּהּ .ומַאן ְּדחָאב לְ גַּבָ ּה ,לֵ ֵ
מָאן ְּדגָמִיל ֶח ֶסד עִ ָּמּה ,לֵ ֵ
ּה ע ֶרְך .וְ ָכל חַד וְ חַד  צָרִיְך
ּכַמָ ה ׁשְ ָפחֹות אִית לָ ּה ּדִמְׁשַ ּמְׁשִין לָ ּה ,וְ ָכל חָדָא וַ ֲחדָא מִ ּנַיְיהּו ,אִית לָ ֵ
ּפִדְיֹון .א ָבל מָאן ּדְיָרִית נִׁשְמָתָא ,אֹו רּוחָא ,אֹו נַ פְׁשָא מִׁשְ כִינְ ּתָא ,לָא צָרִיְך ּפִדְיֹוןּ ,דִׁשְ כִינְ ּתָא עָ לָ ּה
ֲ
ר ֹלא א ֵּתןְּ .דפִדְיֹון ּדִילָ ּה ּבְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא תַ לְיָא.
ֶ
ִי יְיָ הּוא ׁשְמִי ּוכבֹודִי לְאַ ֵח
ְ
אִתְמַר (ישעיה מב) ֲ אנ
ִיןּ ,בְאֹות ּדבְרִית,
ִ
ְרָאלּ ,בְקִ ּׁשּורָא דִתְ פִיּלִיןּ ,בְאֹות ּדְׁשַּבָתּ ,בְאֹות ּדְיֹומִין ָטב
ּדְאַמְׁשְ ָכן לָ ּה (לְ גַ ֵּביּה) יִ ׂש ֵ
וְתֹורָ הּ ,בְ ַכ ָּמה פִקּודִיןְּ .דפִדְיֹון ּדִילָ ּה ַּתלְיָא ּבְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב( ,יחזקאל כ) וָאַעַ ׂש
ְקַּבל
לְמַעַ ן ׁשְמִיְּ ,ובגִינָ ה (ויקרא כ"ו) וְאַף ּגַ ם זֹאתָ .הכִי כַמָ ה ּפִקּודִין אִיּנּון ּדְעַ בְדִין ּבְ נֵ י נָׁשָא עַ ל מְ נָת ל ֵ
עֹונְׁשא) ּולְ ָכל עֹונְׁשָא לְמַאן
ָ
יּה ע ֶרְך ּבְ ַההּוא עָ לְמָא( .ס"א ֲא ָבל
ּפְרָ ס .וְ ַכ ָּמה חֹובִיןּ .ולְ ָכל ּפִ ּקּודָא אִית לֵ ֵ
יּה ע ֶרְך וְׁשִיעּור.
ַיְיהּו ,אין לֵ ֵ
ֵ
ּדְאַעְּבָר עָ ל
ְרָאל לְ ָך יִ הְיֶ ה .וְרָזָא 
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר ּדָא ,לָדּון ּבְמַ ֲחרִים נְ ָכסָיו לַ ּכ ֵֹהן ,הָדָא הּוא דִ כְתִיב ָּכל ֶח ֶרם ּבְיִ ׂש ֵ
ה .ר ֶחםּ :בְ הִיפּוְך אַתְ וָ ון
ָר א ֶׁשר יַקְרִיבּו לַייָ ּבָאָדָ ם ּובַּבְ ֵהמָ ֶ
ר ר ֶחם לְ ָכל ּבָ ׂש ֲ
ל ּפ ֶט ֶ
דָא ָ(ּב ָא ָדם ַּוב ְּב ֵה ָמה) ָּכ ֶ
ה אבָרִים ּדְּבַר נָׁש ,עָ לַיְיהּו אִתְמַר (חבקוק ג) ּבְרֹגֶ ז רַ ֵחם
ְּכחּוׁשְּבַ ן (דף קע"ט ע"א) מָאתַיִ ם אַרְּבְעִים ּוׁשְמֹנֶ ֵ
ְמַר ּביּה,
ָא ׁשַרְיָא אל אַ ֵחר נָ חָׁשּ ,דְאִ ּת ֵ
ֵ
ּ .בָתַר ּדכָעִיס ּבַר נָׁשּ ,ומַ ֲחרִים ַההּוא בְעִירָא לְ ג ֵַּביּה ,ה
ְ
ּתִזְ ּכֹור
י קדְׁשָא  בְרִיְך הּוא,
(בראשית ג) אָרּור אַ ָּתה מִ ָּכל הַּבְ ֵהמָ ה ,וְאִיהּו לִ ׂשְמָאלָא דְּבַר נָׁשּ .בְ גִין ּדָא מָ נֵ ֻ
יהב לְ ַכ ֲהנָאּ ,דְאִיהּו רַ ֲח ֵמי ּבְרָ ָכה ,לְאִתְ ַּכפְיָיא רֹגֶ זּ ,דְאִ ּתְעַר ּבְ ַההּוא בַר נָׁש מָרָ ה ,חַרְּבָא דְמַ לְאָ ְך
לְמ ַ
ֵ
ַה ָּמוֶ ת ,וְאִ ּתְעַר יְמִינָא לְ ג ֵַּביּה ּבְרַ ֲח ֵמי ,וְאִתְ ַּכפְיָיא רּוגְזָא דִ ׂשְמָאלָא ,וְ הַאי אִיהּו בְרֹגֶ ז רַ ֵחם ּתִזְ ּכֹור.
ּלּו עֹובד 
ֵ
ּכֹועס ּכְאִ
ָ מָארי מַתְ נִיתִיןָּ ,כל ַה ֵ
מָאן ְּדכָעִיסּ ,דְאִית לֵ יּה ּבְ כַעַ ס ַסם ַה ָּמוֶ תּ ,דְעָ לֵ יּה אּוקְמּוה ֵ
נָא אִתְּפְרַׁש ח ֶרם
ֶ
ֲעבֹודָ ה זָרָ הּ .בְ גִין ְּד ִסטְרָא אַ ֲחרָא אִ ּתֹוקְדַת ּבְּבַר נָׁשְּ .וב ַההִיא בְעִירָא דְיָ הִיב לְ ַכ ֲה
לֹות ׁשּבְמִׁשְ נֶ ה תֹורָ ה .וְקּודְׁשָא 
ֵ
ר ח ֶרם ,וְ נּוקְּבָא דִילֵ יּה קְ לָ לָ הְּ ,כלּולָ ה מִ ּכֹל קְ לָ
ל אל אַ ֵח ֶ
ָמָא ֵ
מִ ּנֵ יּה ,וְ ס ֵ
ָא כל ֶח ֶרם
בְרִיְך הּואּ ,בָרִיְך ּבְ ָכל אֹורַיְיתָא  כֹלָא ,וְ ָכל ּבִרְ כָאן מִימִינָאּ ,דְאָ חִיד ּבָ ּה ּכ ֵֹהןְּ .ובגִין ּד ָ
ִיְך אׁשָא מִ ּׂשְמָאלָא 
יּה מעָ לְמָא ,וְׁשָ כ ֵ
ְׁש ֵצי לֵ ֵ
יהב לֵ יּה לְ ַכ ֲהנָאּ ,דְאִיהּו אָ כִיל לֵ יּה ּבְ נּורָא ,ו ֵ
לְמ ַ
צָרִיְך ֵ
מַת ה ֶּמלֶ ְך ׁשָ ָכ ָכה.
ַ
ּבִימִינָאּ ,דְאִיהּו מַ ּיָאֵּ ,וביּה (אסתר ז) וַ ֲח
ִמְתִיבּתָא,
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר  ּדָא לְ ַהפְרִיׁש  ּתְרּומָ ה גְדֹולָ ה ,וְאֹוקְמּוהָ  ּת ְֵרי מִ ּמְאָ ה ,מָאי תְרּומָ ה .רַּבָ נָ ן ּד ְ
ִתְרי תֹורָ ה מָאי נִיהּו .מָאן ְּדב ֵָעי לְמִ טְעַ ם ,אִי הּוא 
ְרְׁשָא תְרי מִ ּמְאָ הּ ,בְ ס ֵ
ֵ
הַאי ּתְרּומָ ה דִ צְרִיכִין לְאַ פ
ָמָא"ל .דְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא אָמַר (שמות כח) וְיִקְ חּו לִי ּתְרּומָ הּ ,ת ְֵרי מִ ּמְאָ ה,
ַיְינּו אל זָר ס ֵ
ֵ
זָר יּומַת וְ ה
ּוְך ׁשם
ַיְינּו תְרי מִ ֶּמאָ הּ ,בְ ּתִׁשְעָ ה וְאַרְּבְעִים אַתְ וָ ון ּדִׁשְמַע ּובָר ֵ
ֵ
לְיַ ֲחדָא לֵ יּה ּת ְֵרין זִמְ נִין ּבְיֹומָאְּ ,דה
וָעד ּדְעַרְ בִיתְּ ,ובּתִׁשְעָ ה וְאַרְּבְעִים אַתְ וָ ון ּדְׁשַ חְרִיתֲ ,ח ֵסרִין ּת ְֵרין מִ ֵּמאָ ה,
ְּכבֹוד מַ לְ כּותֹו לְעֹולָ ם ֶ
אִיּנּון ׁשְ כִינְ ּתָא עִ ּלָאָ ה ,וְתַ ּתָאָ הּ ,בְתַרְ וַ ויְיהּו צָרִיְך לְיַ ֲחדָא ּלְקּודְׁשָא  בְרִיְך הּוא ,אַ ָּמה דְתַרְ וַ ויְיהּו.
ַא"ם.
וֹוי מאָ"ה אִיהּו וְאִיהּו ְבהִּפּוְך אַתְ וָ ון ,ה ֵ
ֵ
ויְיהּו .מאָ ה בָאַ ָּמה .אַ ּמָ"ה בְאַתְ
ֵ
מִ ָּדה דְתַרְ וַ
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בעק א"ע ט"עק ףד


רֹק תַׁשָרָפ
ּ

ּום יָדיהּו
ָאָרץ ּתָרִימּו תְרּומָ ה לַייָּ ,תָרִימּוְּ ,כגֹון (חבקוק ג) ר ֵ
וְעֹוד  (במדבר טו) וְ הָיָ ה ב ֲַא ָכלְ ֶכם מִ ּלֶ ֶחם ה ֶ
ְאִיּנּון יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"אִּ ,ד ְסלִיקּו מ"ה.
ֵ
ר ספִירָ ןּ ,ד
לְע ֶׂש ְ
ר אצְּבְעָאןִּ ,ד ְסלִיקּו דִ לְ הֹון ֶ
ְאִיּנּון ע ֶׂש ֶ
ֶ
נָ ׂשָא ,ו
ן מָארי מַתְ נִיתִין,
ֵ
לִיק מאָ"ה ,י"ם ה"ץ .וְ הַאי אִיהּו דְאּוקְמּוהָ רַּבָ נָ
ֵ
ָא ביתָא ,מָ ה ָס
ּובְאַתְ וָ ון ּדְאַ לְ פ ֵ
ל מאָ ה
לָק ֵב ֵ
ּלָא מאָ הֳ ,
ה א ֵ
ִקְרי מָ ֶ
ל מעִ ָּמְך ,וְאָמְרּו ,אַ ל ּת ֵ
יָך ׁשֹוא ֵ
ֵ
ֹלה
ל מָ"ה יְיָ א ֶ
ֱ
ְרָא
(דברים י') וְעַ ָּתה יִ ׂש ֵ
ָא לְמָאריּה ּבְ ָכל יֹומָא ,וְ הַאי אִיהּו דְ צָרִיְך ּבַר נָׁש לְמִ טְעַ ם ּבְ ָכל יֹומָא 
ֵ
בִרְ כָאן ּדִמְ ֻחּיָיב ּבַר נָׁש לְ בָרְ כ
לְמָאריּהְּ ,ובגִין ּדָא וְיִקְ חּו לִי תְרּומָ ה.
ֵ
וְ ַכ ָּמה ּתְרּומֹות אִיּנּון ,אִית ּתְרּומָ ה מִ ּדְאֹורַיְיתָאּ ,תֹורָ ה מ' .וְ הַאי אִיהּו תְרּומָ הּ ,תֹורָ ה דְאִתְיְיהִיבַת 
וְאִי תימְרּון ּדְאָ כִילְ נָא מִ ּנָ ּה ,הָא  ּכְתִיב (שמות לד) וַיְ הִי מ ֶֹׁשה ָבהָר אַרְּבָעִים יֹום
ֵ
ּבְאַרְּבָעִים יֹום.
ִירַת הוָ ה עַד הַׁשְ ּתָא הַאי ּתְרּומָ ה ּלְקּודְׁשָא בְרִיְך
ָ
וְאַרְּבָעִים לַיְ לָ ה לֶ ֶחם ֹלא אָ ַכל ּומַיִ ם ֹלא ׁשָתָ ה .נְ ט
ל ,איְך אַ ְכלִין עַ ב ְֵדיְּ ,דהָא לְ בָתָר  ּדְאָמַר (שיר השירים ה) אָרִיתִי מֹורִי עִ ם
הּוא .וְ ֵכיוָ ן ּדְמַ לְ ּכָא  לָא אָ ַכ ֵ
יכלּון עַ ְבּדֹוי.
לּו רעִים ,יֵ ְ
ּבְ ׂשָמִי ,לְ בָתָר אִ ְכ ֵ
 מַע ֵׂשר לְ לֵ וִי ,וְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא מִ ְּסטַר 
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר  ּדָא לְ ַהפְרִיׁש (נ"י לֵ וִ י ְתר ַּומת ַמ ֲע ֵׂשר וְ ִא ִיהי) (נ"א ְתרּומֹות) ֲ
ּומַת מַע ֵׂשר לְ לֵ וִי,
ֲ
ּדִימִינָא ּדְאִיהּו ֶח ֶסדּ ,תְרּומָ ה גְדֹולָ ה לַ ּכ ֵֹהן .מִ ִּסטְרָא דִ ׂשְמָאלָאּ ,דְאִיהּו גְ בּורָ הּ ,תְר
ּדְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא.
ּופנֵ י ׁשֹור 
ְמַר ּביּה( ,יחזקאל א) ְ
ֵ
ה עׂשְרֹונִים לַּפָר ,מִ ִּסטְרָא  ְּד ַההּוא דְאִ ּת
יֹו"ד  ֵה"י  וָא"ו ֵה"יׁ ,שְ ֹלׁשָ ֶ
ִיק לְע ֶׂשר 
ֶ
ְדָא יֹו"ד ה"א וָא"ו ֵה"א (נ"א יו"ד ה"י וא"ו ה"י)ְּ ,ד ָסל
ֵ
ֵמ ַהּׂשְמֹאל ,וְדָא גְ בּורָ ה .וְעִ ּׂשָרֹון לַ ֶּכ ֶבׂש ,ו
וְע ֶׂשר לְמ"ה ּומ"ה לְ ֵּמאָ ה.
אַתְ וָ ון ,הַאי עִ ּׂשָרֹוןֶ .
ר ספִירָ ן ּבְ הֹון,
וְע ֶׂש ְ
ה עׂשְרֹונִים י' י' י'( ,נ"א ָדא יו"ד ה"י וא"ו ה"י) וְ ַסּלְקִין (ס"א ל' ל' ו' י') לְ ל'ֶ ,
ֲא ָבל ׁשְ ֹלׁשָ ֶ
ִי מַע ֵׂשרּ ,דְאִיהּו
ּתֹוס ֶפת מִ ּצַד ה' ,וְ ָהכ ֲ
יצה ,וְ ֶ
ׁש ּב ָ
חֹומ ֵ
ְאַרְּבָעִים ּביצִים וְ כֹּלָא יֹו"דֶ ,
ֵ
ַסּלְקִין ׁשְ ֹלׁשָ ה ו
ָמׁש מִ ִּסטְרָא  ּדְאָת 
ַד מח ֵ
ַע ֵׂשר ,ח ֵ
ְרָא דְאָת י' ,מַע ֵׂשר מִ ן ַהּמ ֲ
ֲ
ל מַע ֵׂשר ,מִ ִּסט
ְרָא ֲ
ִפּקּודָא לְ ַהפְרִיׁש יִ ׂש ֵ
ָמׁש ,אִיהּו מִ ִּסטְרָא דְתִ פ ְֶא ֶרת,
ן .א' מח ֵ
ֵ
ר ספִירָ
ַד מ ֶע ֶׂש ְ
ה'ָּ .כל עִ ּׂשּורִין ּדְאָת י' ,וְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא ח ֵ
ָא לְעיּלָא.
ָמׁש מִ ַּתּת ֵ
כּות עַד ּתפ ְֶא ֶרתּ ,תִׁשְ ַּכח ִּתפ ְֶא ֶרת ח ֵ
ִ
ַד ּתחְׁשֹוב מִ ַּמלְ
ּדְאִיהּו ֲחמִׁשָ ה מִ ֶּכ ֶתר .וְ כ ַ
ָא חמִ ּׁשָאָ ה לְ ג ֵַּביּה.
ּוׁשְ כִינְ ּת ֲ
ה עׂשָרָ ה י' ה'
ׁש ,עׂשָרָ ֲ
ַף ּבְׁש ֶקל ַהּק ֶֹד ֲ
ֶ
ּוכלִילַת י' י' ַהּכ
י עׂשְרֹונִים לָאַיִ לְ ,
ּומִ ִּסטְרָא אַ ֲחרָא אִיהִי ׁשְ נֵ ֶ
ַף ּבְׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש .וְעֹודׁ ,שְ נֵ י 
ֶ
ה עׂשָרָ ה ַהּכ
ַאי אִיהּו עׂשָרָ ֲ
ֲ
ְאִיהּו ׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ה
ֶ
ה' ,לָאַיִ ל ּדָא ו'ּ ,ד
ו' ּבְאמְ צָעִיתָא .וְעֹוד 
ֶ
לְעיּלָא ,י' לְתַ ּתָא,
ִיצר .וְ כֹּלָא א' ,י' ֵ
ִיצר .לָאַיִ ל ו' מִ ן וַ ּי ֶ
ֶעׂשְרֹונִים ,י' י' מִ ן וַ ּי ֶ
ה עׂשְרֹונִים אִיּנּון י' י' י'.
ׁשְ ֹלׁשָ ֶ
ְרִים עׂשְרֹונִים,
ֶ
ה עׂש
ֶ
ִיתִין אּוקְמּוהּ ,דְתֹודָ
ָ
ן מָארי מַתְ נ
ֵ
ּפִ ּקּודָא ּבָתַר  ּדָא ,לְ ַהפְרִיׁש  ּתֹודָ ה .וְרַּבָ נָ
ה ׁשל מַ ָּצה ,עֹוׂשִים ׁשְ ֹלׁשִים מַ ּצֹות.
ֶ
ּומִעׂשָרָ
וְעׂשָרָ ה לְמַ ָצהֲ .
ָמץֲ ,
ה עׂשְרֹונִין לְ ח ֵ
ֶ
ִין עׂשָרָ
ּומִתְּפַ לְ ג ֲ
י' עׂשְרֹונִים,
ן .מ ֶ
ת חּלֹות מַ ּצֹות ּבְ לּולֹות ּבַ ֶּׁש ֶמ ֵ
ִים עׂשָרָ ה ַחּלֹות .וְדָא אִיהּו סֹלֶ ַ
ָמץ ,עֹוׂש ֲ
ה ׁשל ח ֵ
ּומ ֲעׂשָרָ ֶ
ֵ
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קֻח תַׁשָרָפ
ּ

ב"ע ט"עק ףד

געק

ְאִיּנּון יֹו"ד ה"י וָא"ו ֵה"יֲ ,הוֹו עַ ְבּדִין ׁשְ ֹלׁשִים מַ צֹותּ ,דְאִיּנּון י' י' י' .הַאי ׁשְמָא ,זִמְ נִין אִיהּו לִימִינָא,
ֵ
ּד
ִין ּבְאמְ צָעִיתָא .רַ ֲח ֵמי מִ ָּכל ִסטְרָא ,לִימִינֵ יּה וְ לִ ׂשְמָאלֵ יּה.
וְזִמְ נִין אִיהּו לִ ׂשְמָאלָא ,וְזִמְ נ ֶ
תִין ּביּה
ֵ
ין ּפֹוח
ֲ
יּה מְעׂשָרָ ה מַ לְ ִכּיֹותּ .ולְזִמְ נִין י' לִ ׂשְמָאלָאֵ ,וְא
ֲ
תִין ּב
ֵ
ין ּפֹוח
ֲ
וְזִמְ נִין י' לִימִינָאֵ ,וְא
יּה מי' זִ כְרֹונֹות.
תִין ּב ֵ
ֵ
ין ּפֹוח
ֲ
 ּבְאמְ צָעִיתָאֵ ,וְא
מְעׂשָרָ ה ׁשֹופָרֹותּ .ולְזִמְ נִין י' (דף קע"ט ע"ב) ֶ
ֲ
ת מִׁשְמ ֶרת יְיָ ׁשָמָרּו( .במדבר ט) ְּד ָכל י' אִית לָ ּה אַרְּבַע אַ נְּפִיןְּ ,תלַת 
ֶ
ָעּו א
עַ ל ּפִי יְיָ יַ ֲחנּו וְעַ ל ּפִי יְיָ יִ ּס ֶ
לָק ֵבל אַרְּבַע אַ נְּפִין (ס"א ַא ְתוָ ון) ּדִיְ הֹוָ"ה ,עַ ל
לָק ֵבל ְּתלַת יֹודִין ,וְאַרְּבַע אַ נְּפִין לְ ָכל ַחּיָ הֳ ,
חִיוָ ון אִיּנּוןֳ ,
ּפִי יְיָ יַ ֲחנּו וְ ּיִ ּסָעּו.
ֹמְרי ׁשַּבָתֹות  וְיָמִים טֹובִיםְּ ,ד ְבגִין ָּכְך לָא זָזָ ה ׁשְ כִינָ ה
ׁשָמָרּוּ ,דָא ׁשְ כִינְ ּתָאְּ ,דנַ טְרָא  לְאִיּנּון ּדְׁש ֵ
ֹל ,אּלָא דְאִיהִי סֹגֶ ֶרת ּומְ ֻסּגֶ ֶרת 
ְרָאל ּבְ ָכל ׁשַּבָתֹות וְיָמִים טֹובִיםֲ ,וַאפִיּלּו בְׁשַּבָתֹות (ס"א ְּביֹומֹוי) ְּדח ֶ
מִ ּיִ ׂש ֵ
ּבְ הֹון.
ַא ָב ָהן עִ ּלָאִיןּ ,דְאִיּנּוןֻּ :גְדּלָ"ה,
ָאת לְמרְ ַּכ ְבּתָא ְ(ד ֵחיוָ ון) ּד ֲ
ֶ
ְּוב ָכל ְצלֹותָא ,אִיהִי עֹולָ ה לַיהֹוָ"ה ,עַד ּדְמָ ט
ּוכפּום ּדְאִיהִי אֹולִיפַת זְ כּות,
לָק ֵבל ּת ְֵריסָר ׁשְ ָבטִיןְ .
ּגְ בּורָ"הִּ ,תפ ְֶא ֶר"תּ ,דְאִית לְ הֹון ּת ְֵריסָר אַ נְּפִיןֳ ,
ּקּודָא ּופּקּודָא  ּדְאֹורַיְיתָאָ ,הכִי יַ ֲחנּו עַ ל זַ ְכוָ ון ִּדלְ הֹון
ִ
ּומָארי זַ ְכוָ וןּ ,בְ ָכל ּפִ
ֵ
י צלֹותִין,
ין מָאר ְ
ֵ
עַ ל אִ ּלֵ
וְ ֵכן יִ ּסָעּו לְ גַּבַיְיהּו .וְ ָהכִי נַ ְחּתָא ׁשְמִירָ ה לְ גַּבַיְיהּו.
יה דְעבַדּ ,ובְאַרְּבַע 
ֲ
ִית קדְׁשָא ּבְרִיְך הּוא ב ְֶמרְ ַּכ ְב ֵּת
ְקַּבל ּפְרָ ס ,נָ ח ֻ
אִיּנּון ּדְעַ בְדִין זַ ְכוָ ון עַ ל מְ נָת  ל ֵ
ְקַּבל ּפְרָ ס ,נָ חִית עָ לַיְיהּו ב ְֶמרְ ַּכ ְבּתָא דִילֵ יּה.
ון ׁשֹּלא עַ ל מְ נָת  ל ֵ
ׁשֹומְרִין דִילֵ יּהּ ,ומַאן ּדְעָ בִיד זַ ְכוָ ֶ
ה ּבְמרְ ַּכ ְבּתָא דִ לְ הֹון,
ֶ
לְא ֵכי  חַּבָ לָ
ָדַיְיהּוּ ,בְאִיּנּון ׁשּדִין ּומַ ּזִיקִין ּומַ ֲ
ֵ
ּולְרַׁשִיעַ ּיָא  נָ חִית עָ לַיְיהּו ּבְעֹוב
לְאִתְּפָרְעָא מִ ּנְ הֹון( .ס"א זַ כְ וָ ון ֶׁשֹּלא ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס ֻק ְד ָׁשא ְב ִריְך הּוא נָ ִחית ָעלַ יְ יהּו ְב ֶמ ְרּכַ ְב ָּתא ִדילֵ יּה ְּובד' ִחיוָ ון ִדילֵ יּהַּ .ומאן
עֹוב ַדיְ יהּו,
ׁשֹומ ִרין ִדילֵ יּהּ .ולְ ַר ִׁש ַיעּיָ א נָ ִחית ָעלַ יְ יהּו ְב ָ
ְּד ָע ִביד זַ כְ וָ ון ַעל ְמנָ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס נָ ִחית ָעלַ יְ יהּו ְב ֶמ ְרּכַ ְב ָּתא ְד ֶע ֶבד מטטרו"ן ְּובד' ְ

חּו מָארי מַתְ נִיתִין
ֵ
ְּב ִאיּנּון ֵׁש ִּדין ַּומּזִ ִיקין ַּומלְ ֲאכֵ י ַח ָּבלָ ה ֲעוֹן ַּומ ְׁש ִחית ַאף וְ ֵח ָימה ְּב ֶמ ְרּכַ ְב ָּתא ִדלְ הֹון ,לְ ִא ְת ָּפ ְר ָעא ִמּנְ הֹון) ּפָתְ
וְאָמן.
ם אָמן ֵ
ֵ
ָאי הכִי הּוא ,זַ ּכָאָ ה חּולָקָ ְך רַעְיָא מְ ֵהימָ נָא( .ע"כ רעיא מהימנא)ּ .בָרּוְך יְיָ לְעֹולָ
וְאָמְרּו .וַ ּד ָ
וְאָמן
ם אָמן ֵ
ֵ
יִמְ לֹוְך יְיָ לְעֹולָ

ּפָרָׁשַת חּקַת
ֻ
גֹו' .רִּבִי יֹוסי 
ֵ
ר צּוָ ה יְיָ לֵ אמֹר וְ
ה א ֶׁש ִ
ַת הּתֹורָ ֲ
ֹאת חּק ַ
ֻ
ר יְיָ אל מ ֶֹׁשה ֶוְאל אַ ֲהרֹן לֵ אמֹר (במדבר י"ט) ז
ֶ
ַיְדַּב
ו ֵ
ְרָאלּ .תָא  חָזֵ י ,מִ ּלִין ּדְאֹורַיְיתָא קַ ּדִיׁשִין
י בנֵ י יִ ׂש ֵ
ר ׂשם מ ֶֹׁשה לִ ְפנֵ ְ
ה א ֶׁש ָ
ֹאת הּתֹורָ ֲ
ַ
פָתַ ח( ,דברים ד) וְז
אִיּנּון ,עִ ּלָאִין אִיּנּון ,מְתִיקִין אִיּנּוןּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,תהלים יט) ַהּנֶ ֱחמָדִים מִ ּזָ ָהב ּומִּפָז רָ ב ּומְתּוקִים
מִ ְּדבַׁש וְ גֹו' .מָאן ּדְאִׁשְ ּתְדַ ל ּבְאֹורַיְיתָאּ ,כְאִ ּלּו קָאִים ָּכל יֹומָא עַ ל טּורָא דְ סִינַי וְקַּבִיל אֹורַיְיתָא .הָדָא 
ָ חבְרַ ּיָיא.
הּוא דִ כְתִיב( ,דברים כז) ַהּיֹום ַהּזֶ ה נִ הְיֵ יתָ לְעָ ם .וְ הָא אּוקְמּוה ַ
ַאי .אּלָא רָזָא עִ ּלָאָ ה הּוא ,וְ ָהכִי 
ה ּבין הַאי לְ ה ֶ
ֹאת הּתֹורָ ה ,מַ ֵ
ַ
ַת הּתֹורָ הּ ,וכְתִיב וְז
ֹאת חּק ַ
ּכְתִיב ָהכָא ז ֻ
ְרָאל ּבְקּודְׁשָא בְרִיְך הּוא,
לָא כנֶ ֶסת יִ ׂש ֵ
ְ
ֹאת הּתֹורָ ה :לְאַ ֲחזָאָ ה כֹּלָא בְיִ חּודָא חַדּ ,ולְאַ ְכלְ
ַ
ִיפנָא ,וְז
אֹול ְ
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קֻח תַׁשָרָפ
ּ

ת וָא"ו .אּלָא הָא אִתְמַר ,לְאַ ֲחזָאָ ה דְ כֹּלָא 
ֶ
מַאי תֹוס ֶפ
ֶ
ה .א
ֲ
ֹאת הּתֹורָ
ַ
י כְך וְז
לְאִׁשְ ַּת ְּכחָא ּכֹּלָא חַדּ .בְ גִינֵ ַ
ָאי .א ָבל זֹאת 
ֹאת הּתֹורָ ה וַ ּד ֲ
ַ
חַדּ ,בְ לָא פִרּודָא .וְזֹאתְּ :כלַ ל ּופְרָ ט ַּכ ֲחדָאְּ ,דכַר וְ נּוקְּבָאְּ .ובגִין ָּכְך וְז
לָא הּתֹורָ הּ ,דִינָא דְאֹורַיְיתָאּ ,גְזֵ רָ ה דְאֹורַיְיתָא.
ַ
ַת הּתֹורָ ה וַ ּדָאי ,וְ
לָא תֹוס ֶפת וָא"וֻ ,חּק ַ
ֶ
ּבְ
ֹאת א ֶׁשר לַ לְ וִ ּיִ ם ,וְ לָא וְזֹאתְּ .דהָא מִ ִּסטְרָא דְדִינָא ַ(ק ְׁשיָ א) קָא אַתְיָין ,וְ לָא מִ ִּסטְרָא 
ֲ
ּתָא חָזֵ י( ,במדבר ח) ז
יוָאי אִתְמַר ,וְאַ ּתְ אַמְרַת 
ְדָא בלֵ ֵ
ֹאת עׂשּו לָ ֶהם וְ חָיּו .ו ְ
ֲ
ּדְרַ ֲח ֵמי .אָמַר רִּבִי יְ הּודָ ה ,וְ הָא כְתִיב (במדבר ד) וְז
ּוקְרָא מֹוכח ,מָאן ּדְאָ חִיד  סָמָא דְמֹותָא ,אִי  לָא יְעָרַ ב
ַ
ָאי הכִי הּוא,
זֹאת וְ לָא  וְזֹאת .אָמַר לֵ יּה ,וַ ּד ָ
י מְערָ ב
ֹאת עׂשּו לָ ֶהם וְ חָיּו ,וְ ֹלא יָמּותּוּ ,בְ גִין ְּדסָמָא דְ ַחּיֵ ֻ
ֲ
ֵּביּה סָמָא דְ ַחּיֵ י ,הָא וַ ּדָאי יְמּות .וְעַ ל ּדָא ,וְז
ֹאת הּתֹורָ ה
ַ
י כְך וְז
ֹאת עׂשּו וְ חָיּו וְ ֹלא יָמּותּו ,וַ ּדָאי  וְזֹאת אִ ְצטְרִיְך לְ הּו ,וְ לָא זֹאתּ .בְ גִינֵ ַ
ֲ
ּבַ ֲה ֵדיּה ,וְז
ֹאת חּקַת 
ֻ
מַ ּמָׁשּ ,בְיִ חּודָא חַדּ ,בְיִ חּודָא ׁשְ לִיםְּ ,כלָ לָא ּדִדְ כַר וְ נּוקְּבָא .ו"ה .זֹאת :ה' ּבִ לְ חֹודֹוי ,וְעַ ל ּדָא ז
ַהּתֹורָ ה.
ס ּבן יָאִיר ,אָמַר רִּבִי 
י רִּבִי פנְ ָח ֶ
ִ
י ב ֵב
ִיח ְ
ְרִּבִי אלְעָזָר  וְרִּבִי יִ ְצחָקֲ ,הוֹו ׁשְ כ ֵ
ֶ
רִּבִי ׁשִמְעֹון וְרִּבִי אַּבָא  ו
לְעיּלָאּ ,ומִיּלָ ְך ּבְאִתְ ּגַ לְיָיא ,מַ ה דְ לָא אִתְיְ הִיב
י עלָ ְך ֵ
ְאּוקְמ ֲ
ִפנְ ָחס לְרִּבִי ׁשִמְעֹוןּ ,בְמָ טֹותָא מִ ּנָ ְך אַ נְ ּתְ ּד ֵ
רְׁשּותָא  לְּבַר  נָׁש אַ ֲחרָאּ .בְ פַרְׁשְ ּתָא דָא אִימָא מִ ּלָ ה חַדְ ּתָא ,אָמַר לֵ יּה ּומַאי  הִיא .אָמַר לֵ יּה זֹאת 
יּה ,אלְעָזָר קּום
ְעָזָר ּבְר ֶ
ֵ
ְרִּבִי אל
ֶ
ָא ׁשְאַר חבְרַיָיא יֹאמְרּו( .דף ק"פ ע"א) אָמַר ל
ַ
ַת הּתֹורָ ה .אָמַר לֵ יּה ה
ֻחּק ַ
ּון אבַתְרָ ְך.
ּבְקִ ּיּומָ ְךֵ ,וְאימָא מִ ּלָ ה חַד ּבְ פַרְׁשְ ּתָא דָא ,וְ ַחבְרַ ּיָיא יֵ ימְר ֲ
ְרָאל עַ ל ַהּגְאּולָ ה וְעַ ל ַהּתְמּורָ ה לְקַ ּיֵ ים וְ גֹו' .הַאי 
ם רִּבִי אלְעָזָר  וְאָמַר( ,רות ד) וְזֹאת לְ ָפנִים ּבְיִ ׂש ֵ
ֶ
קָ
ַתְרָאי 
י ה ְסּכָמָ ה דָא ּבְדִינָא דְאֹורַיְיתָא ,וְאָתּו ב ֵ
ְאִי אִיּנּון קַדְמָאי עַ ְב ֵּד ַ
ֵ
לָא ביּה ,ו
קְרָא אִית  לְאִ ְס ַּת ְּכ ֵ
לּוה .וְ הָא מָאן ְּד ָבטִיל מִ ּלָ ה דְאֹורַיְיתָאּ .כְאִ ּלּו חָרִיב עָ לְמָא ׁשְ לִים .וְאִי לָאו אִיהּו
מַאי ב ְט ָ
ִ
 ,א
לּוה ֲ
ִּוב ְט ָ
לְמָא ,אמַאי נַעַ ל ָהכָא.
ֲ
ּלָא ה ְסּכָמָ ה ּבְעָ
ְדִינָא דְאֹורַיְיתָא ,א ַ
ֶ
ב
ִידי זַ ּכ ֵָאי,
י חס ֵ
וֹו קַדְמָא ֲ
ֵ
ְדִינָא דְאֹורַיְיתָא הוָ הּ ,ובְרָזָא עִ ּלָאָ ה אִתְעָ בִידַת מִ ּלָ הְּ ,ובגִין ַּד ַה
ָ
ֶאּלָא וַ ּדָאי ב
ָיבי בְעָ לְמָא ,אִתְעָ בִידַת ַ(א ְע ָּברּו) הַאי מִ ּלָ ה ְבגַ וְ ונָא אַ ֲחרָא,
ְיָיא בינַיְיהּוּ ,ומִ ּדְאַ ְסּגִיאּו ַחּי ֵ
מִ ּלָ ה דָא אִתְ ּגַ ל ֵ
מּוה).
אּוק ָ
ּבְ גִין לְאִתְ ַּכּסָאָ ה מִ ּלִין ּדְאִיּנּון ּבְרָזָא עִ ּלָאָ ה( .וְ ָהא ְ
ָא .אּלָא 
ִי אמַאי  נַעַ ל ָהכ ֶ
יָך מעַ ל רַ גְ לֶ יָך וְ גֹו' .וְ כ ֲ
ֹאמר אַ ל ּתִקְרַ ב ֲהֹלם ׁשַ ל נְעָ לֶ ֵ
ּתָא  חָזֵ י( ,שמות ג) וַ ּי ֶ
אִתְמַרְּ ,דפָקִיד לֵ יּה עַ ל אִ ּתְתָא ,לְאִתְּפָרְׁשָא מִ ּנָ ּהּ ,ולְאִזְ ַּדּוְ וגָא (ס"א ְּב ֲא ָתר) ּבְאִ ּתְתָא אַ ֲחרָאִּ ,דנְ הִירּו
קַ ּדִיׁשָא עִ ּלָאָ ה ,וְאִיהִי ׁשְ כִינְ ּתָא.
יּה מהַאי עָ לְמָא ,וְאֹוקִים לֵ יּה
ֵ
יּה ּבַאתָר אַ ֲחרָא( ,ס"א וְ ִא ִיהי ְׁשכִ ינְ ָּתא) אַעְּבָר  לֵ
ֲ
וְ ַההּוא  נַעַ ל אֹוקִים לֵ
ן ּביתָא בִיׁש,
ְמָא טב .נָ טִיל מָאנֵ יּה מִ ֵ
ַ
ּבְעָ לְמָא אַ ֲחרָא .וְעַ ל ּדָאָּ ,כל מַ ה דְיָ הִיב מִיתָא לְ בַר נָׁש ּבְ ֶחל
ַר נָׁש ,מהַאי עָ לְמָא ,וְ ָכנִיׁש לֹון
ֵ
ְּכגֹון ַסנְדָ לֵ יּה .מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ּדְאַעְּבָר רַ גְ לֵ יּהּ ,דְאִיּנּון קִיּומָא דְ ב
י ביּהִּ ,ד ְכּתִיב( ,שיר השירים ז) מַ ה יָ פּו פְעָמַיִ ְך ּבַ נְעָ לִים ּבַת נָדִיב.
ְמֹותָא ׁשָאר ֵ
ֵ
רָא ,אתָר ּד
ֲ
לְעָ לְמָא אַ ֲח
ָ(מאי ִהיא ַבת נָ ִדיב ָּדא ַבת ַא ְב ָר ָהם ִּדכְ ִּתיב( ,תהלים מ"ז) נְ ִד ֵיבי ַע ִּמים נֶ ֱא ָספּו ַעם ֱא ֵֹלהי ַא ְב ָר ָהם וְ ֹלא ֱא ֵֹלהי יִ ְצ ָחק) וְרָזָא דְמִ ּלָ ה
ֵבין ַחבְרַ ּיָיא אִיהּו.
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ב"ע פ"ק ףד

העק

לֹון ,א ָבל ּבְזִמְ נָא דְ ַחּיָיא ׁשָ לִיף מָ סָאנֵ יּה ,וְיָ הִיב לְ בַר נָׁש אַ ֲחרָאּ ,בְ גִין לְקַ ּיְימָא 
ֲ
וְדָא ּכַד מִיתָא נָ טִיל
ֹּלָא אתָר חַד (ס"א
לְעיּלָא נַעַ ל אַ ֲחרָא ,וְ כ ֲ
ונָא ּד ֵ
ִ
ִיצהְּ ,כגַ וְ
לְעיּלָא .נַעַ ל ַּד ֲחל ָ
קְ ּיָים ,קָא עָ בִיד ּבִ גְזֵ רָ ה דִ ֵ
כֹּלָ א ִא ְתיָ ַחד) (נ"א ָרזָ א ָח ָדא).
לָא כנִיׁשַת לֵ יּה לְ ַההּוא  בַר 
ְ
לָא בנִין ,הַאי ּבַת  נָדִיב
ְמָא ב ְ
ְ
ּלָק מעָ ל
ּתָא  חָזֵ יַ ,ההּוא מִיתָא דְאִ ְס ַּת ֵ
ח אתָר ,וְקּודְׁשָא ּבְרִיְך הּוא  חָיִיס עָ לֵ יּה ּופָקִיד 
נָׁש לְ גַּבָ ּה ,וְאָזִיל לְאִתְ טָרְדָא  בְעָ לְמָאְּ ,דלָא אַׁשְ ַּכ ֲ
לְאָ חּוהִי  לְמִ פְרַק לֵ יּה ,לְאָתָ בָא ּולְאִתְ ּתַקְ נָא  בְעַ פְרָא אַ ֲחרָאּ .כְמָ ה דִ ְכּתִיב( ,איוב לד) וְאָדָ ם עַ ל עָ פָר 
וְאֹוקְמּוה.
ָ
יָׁשּוב
לְמָאּ ,בָעי  לְמִקְ טַר  חַד  נַעַ ל ּבְרַ גְ לֵ יּה ,וְ ַההּוא 
ֵ
ִי בהַאי עָ
ְאִי ההּוא פָרּוקָא לָא ב ֵָעי  לְקַ ּיְימָא  לְאָ חּוה ְ
ו ַ
ּלָא בגִין ְּד ַההּוא  נַעַ ל ּבְ גִין מִיתָא 
ל .א ְ
ּה .אמַאי  נַעַ ֶ
ְתָא דְתִׁשְרי לֵ יּה ּומְקַּבְ לָא לְ ַההּוא  נַעַ ל לְ גַּבָ ֲ
ֵ
אִ ּת
יּומא ְד ִמ ָיתא הּוא ְּב ַהאי ָעלְ ָמא) ,וְאִתְיְ הִיב ּבְרַ גְ לֵ יּה ְּד ַחּיָיא אָ חּוהִי ,וְאִ ּתְתָא מְקַּבְ לָ ּה
נַעל ִק ָ
הּוא (ס"א ְבגִ ין ְּד ַההּוא ַ
הּוא מִיתָא ּבין ַחּיָיא אַ ְהּדָר ּבְעֹובָדָא דָא.
ֵ
ָא ה
לְ ַההּוא נַעַ ל לְ גַּבָ ּה ,לְאַ ֲחזָאָ ה דְ ה ַ
ִיל מִיתָא מ ַחּיָיא ,וְ הַׁשְ ּתָא הַאי נַעַ ל נָ טִיל חַיָיא מִ ּמִיתָאְּ ,וב ַההּוא 
ֵ
ָא מ ַההּוא נַעַ ל ְּדנָ ט
וְ הּוא ּבְ הִּפּוכ ֵ
יֹוהי) וְאִ ּתְתָא נַ ְטלָא לֵ יּה לְ גַּבָ ּה,
נַעל ְּד ַההּוא ִמ ָיתא ָדא ָאזִ יל ֵּביּה ְּב ַח ִ
הּוא מִיתָא אָזִיל ּבין חַיָיא( ,נ"א ַּוב ֵעי ַ
ֵ
נַעַ ל ַה
ְתָא ע ֶט ֶרת ּבַעְ לָ ּה ,נַ ְטלָא לֵ יּה ּומְקַּבְ לָא לֵ יּה לְ גַּבָ ּה.
ֲ
לְאַ ֲחזָאָ ה דְ ַההִיא אִ ּת
ּגּופיּה ְּד ַההּוא מִיתָא .וְקּודְׁשָא  בְרִיְך
ּוב ֵָעי לְ ַבּטְׁשָא לֵ יּה לְ ַההּוא  נַעַ ל ּבְאַרְעָא ,לְאַ ֲחזָאָ ה ּדְׁשָ כִיְך ֵ
ִיקַּבל לֵ יּה לְעָ לְמָא אַ ֲחרָאּ .תּו ְבטָׁשּותָא דְ ַההּוא נַעַ ל
הּוא לְזִמְ נָא דָא ,אֹו לְ בָתָר זִמְ נָא ,חָיִיס עָ לֵ יּה ,ו ֵ
י ההּוא מִיתָא ּבְעַ פְרָא אַ ֲחרָא דְ הַאי עָ לְמָא,
ּבְיָדָא (ס"א ִמ ָידא) ּדְאִ ּתְתָא לְאַרְעָא לְאַ ֲחזָאָ הְּ ,דהָא יִתְּבְ נֵ ַ
וְ הַׁשְ ּתָא יְתּוב לְעַ פ ְֵריּה ְּד ֲהוָ ה מִ ַּת ָּמן ּבְקַדְמִיתָא(ַ ,אכְ ֵדין יְ תּוב לְ ַע ְפ ֵריּה) ּוכ ְֵדין ַההִיא אִ ּתְתָא  ּתִׁשְ ּת ְֵרי 
וְאּוקְמּוה.
ָ
לְמעְּבַד זַרְעָא אַ ֲחרָא,
ֶ
ּיָימָאּ(ְ .ד ַּבת

נַעלֵ יּה ,וְיָ ַהב לְ ַחב ְֵריּה ,לְקַ ּיְימָא עָ לֵ יּה קַ
ּתָא חָזֵ י ,עַ ל ּדָא מָאן ְּדב ֵָעי לְקַ ּיְימָא קְ ּיָים ,נָ טִיל ֲ
ְרָאל עַ ל ַהּגְאּולָ ה .מָאי וְזֹאת .קַ ּיָימָא ׁשְ לִים ּבְ כֹּלָא .לְ ָפנִים
נָ ִדיב) הָדָא הּוא דִ כְתִיב ,וְזֹאת לְ ָפנִים ּבְיִ ׂש ֵ
ַד הוֹו ְצנּועִין קַ ּדִיׁשִין .לְקַ ּיֵ ים ָּכל ָּדבָרָּ ,כל ָּדבָר מַ ּמָׁשְּ ,דהָא דָא הּוא קִ ּיּומָאּ .וכ ְֵדין וְזֹאת 
ְרָאלּ ,כ ֲ
ּבְיִ ׂש ֵ
ּה ,אּלָא קִיּומָא 
ַעּתַיְיהּו עַ ְב ֵּדי לָ ֶ
לָא ּתימָא דְ ַה ְסּכָמָ ה בְעָ לְמָא הִיאּ ,ומִ ּד ֲ
ְרָאל ,וַ ּדָאיְּ .ד ֵ
ַהּתְעּודָ ה בְיִ ׂש ֵ
לְעיּלָא.
לְמ ֱהוֵ י עֹוב ֵָדיהֹון ּבְרָזָא דִ ֵ
עִ ּלָאָ ה ָהוָ הֶ ,
ֵּכיוָ ן ּדְאַ ְסּגִיאּו ַחּיָיבִין ּבְעָ לְמָאָּ ,כּסִיאּו מִ ּלָ ה ְבגַ וְ ונָא אַ ֲחרָאּ ,בְ ַכנְ פָא דְמַ לְּבּוׁשָא ,וְ הַאי מַ לְּבּוׁשָא הִיא 
ִּתּקּונָא עִ ּלָאָ ה ,וְרָזָא דְמִ ּלָ ה( ,דברים כג) וְ ֹלא יְ גַ ּלֶ ה ָכנָף אָ בִיו ּכְתִיב( .דף ק"פ ע"ב)
ַת הּתֹורָ ה( .במדבר יט) זֹאתּ :דָא אָת קַ ּיָימָאְּ ,דלָא אִתְּפְרַׁש  ּדָא מִ ן ּדָא
ֹאת חּק ַ
ֻ
ז
ְאִקְרי זֶ הּ .ומִ נּוקְ בָא עָיֵ יל לִדְ כַר .וְעַ ל ּדָאׁ ,שָמֹו"ר  וְזָ כֹו"ר  ַּכ ֲחדָא מִתְ חַּבְרָ ןֻ .חּקַת  ַהּתֹורָ ה ,חֹק 
ּד ֵ
יּה ,מָאי חּקַת.
ֻ
ַהּתֹורָ ה מִיב ְֵעי לֵ
(וְ כַ ד ִא ְת ְּפ ַרע ָּדא כֹלָ א)

ּבָר ּכ ֲחדָא .וְ נּו"ן
 .א ָבל ּת' ,הּוא ד' וְ נ' מְ ֻח ַ
ּלָא חּקַת וַ ּדָאי ,וְאֹוקִימְ נָא ,ה' ד' ֲהוַת (נ"א חֹק) וְ הָא אִתְמַר ֲ
ֶא ֻ
ת עמִיתֹו.
ֹלא תֹונּו אִיׁש א ֲ
ֶ
ְ אָמר (ויקרא כה) וְ
נּו"ן .אּלָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֶ
ִי ב
י הכ ְ
מַאי אִקְר ָ
ֵ
נּו"ן א
ֲ
הָא אִתְמַר,
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ְיָא ּכ ִחוְיָא ,וְׁשָ ֵצי וְקָ טִיל
ְּדהַׁשְתָא הִיא ּבְאַ נְּפָ הָא נְ הִירִין וְעַ בְדָא אֹונָאָ ה לִ ְבנֵ י נָׁשָא ,לְ בָתָר מַ ח ְ
ֹּלָא כ ֲחדָא דָ לֶ "ת נּו"ן .ד'
י בנּו"ןּ ,דְאִ ּתְמַר עָ לֵ יּה .ת' ּכ ַ
ִי אִקְר ְ
ֵ
ָא הכ
ל) וְאָמְרָ ה ֹלא פָעַ לְ ּתִי אָ וֶ ן .וְעַ ל ּד ָ
 ,רי"ׁש וְדָ לֶ "ת חַד מִ ּלָ ה הּואּ .ובְאַתְ וָ ו"ן ּגְ לִיפִין אִיּנּון חֹק וְת (ס"א
"ת רי"ׁש (ה"א ה"א) (נּו"ן ֵרי"ׁש) ֵ
נּו"ן ָּדלֶ ֵ
ִאיּנּון חֹק ות') וְ כֹּלָא חַד מִ ּלָ ה.
(משלי

חּו אלֶ יָך פָרָ ה ,הַאי פָרָ ה לְדַ כְיּותָא קָא אַתְיָיא .לְדַ ּכְאָ ה לְמִ ס ְֲא ֵביּ .פָרָ ה
ֵ
ְרָאל וְיִקְ
ר אל ּבְ נֵ י יִ ׂש ֵ
ַּב ֶ
ּד ֵ
י ׁשֹור מ ַהּׂשְמֹאל.
ֵ
ּופנֵ
ְ אָמר( ,יחזקאל א) ְ
ּדְקַּבִילַת מִ ן ׂשְמָאלָאּ .ומַאן הּוא לִ ׂשְמָאלָאׁ .שֹורּ .כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ִים .א ֻד ָּמהּ :גִזְרַת ּדִינָא.
ה ּבין ַהחֹוח ֲ
סּומָקָא כוַ ורְ ּדָאִּ .ד ְכּתִיב( ,שיר השירים ב) ּכְׁשֹוׁשַ ּנָ ֵ
ְ
ֲא ֻדמָ ה,
רעיא מהימנא
ֹוׁש ּבְׁשַּבָת חרִיׁשָ ה ּדְׁשֹורּ ,דְאִ ּתְמַר
ֲ
ר אין ּבָ ּה מּום וְ גֹו' ,אָ סּור לַ ֲחר
ה א ֶׁש ֵ
דּוּמה תְמִימָ ֲ
ה א ָ
ּפָרָ ֲ
דּוּמה ,מִ ִּסטְרָא דִ גְ בּורָ הּ .תְמִימָ ה
ה א ָ
קכט) עַ ל ּגַּבִי  חָרְׁשּו חֹורְׁשִיםּ .וׁשְ כִינְ ּתָא תַ ּתָאָ ה ,אִיהִי  פָרָ ֲ
ה תָמִים .א ֶׁשר 
ֲ
ְמַר ּביּה (בראשית יז) הִתְ ַהּלֵ ְך לְ ָפנַי וֶ הְיֵ
מִ ִּסטְרָא דְ ֶח ֶסדּ ,דְאִיהּו דַרְ ּגָא דְאַ בְרָ ָהםּ ,דְאִ ּת ֵ
ָעִיתָא .א ֶׁשר ֹלא עָ לָ ה עָ לֶ יהָ עֹול ,מִ ִּסטְרָא ּדִׁשְ כִינְ ּתָא עִ ּלָאָ ה,
ֲ
ּמּודָא דְאמְ צ
ֶ
ֵאין ּבָ ּה מּום ,מִ ִּסטְרָא ּדְעַ
לָא ׂש ָטן ,וְ לָא 
ָ
ּזָר הּק ֵָרב לֵ ית רְׁשּו לְ ִסטְרָא אַ ֲחרָא לְׁשַ ּלְ טָאָ ה.
ּוּ .בַאתָר ּדְאִיהִי ׁשַ לְ טָא ,וְ ַה ַ
ִי חיר ֲ
ּדְאִיה ֵ
יהנָ ם( .ע"כ רעיא מהימנא).
מַׁשְ חִית ,וְ לָא מַ לְאָ ְך ַה ָּמוֶ תּ ,דְאִיּנּון מִ ִּסטְרָא דְ גֵ ִ
ׁ .שֹור ּתם ּדִינָא רַ פְיָיאׁ .שֹור מּועָד ּדִינָא 
ָ
ןׁ ,שֹור ּתם וְׁשֹור מּועָד
ָ
ּתְמִימָ ה ,מָאי תְמִימָ הּ .כְמָ ה ּדְתָ נֵ ינָ
קַׁשְיָא .אֹוף הכָא  ּתְמִימָ ה דִינָא רַ פְיָיאּ ,גְ בּורָ ה תַ ּתָאָ הּ ,דָא  הִיא תְמִימָ הּ .גְ בּורָ ה עִ ּלָאָ הּ ,דָא  הִיא 
ָ
ִיא יַד ה ֲחזָקָ ה תַ ּקִיפָא.
ַ
דִינָא קַׁשְיָא ,וְ ה
(תהלים

ְך .א ֶׁשר ֹלא עָ לָ ה
ה רַעְיָתִי ּומּום אין ּבָ ֲ
ֵ
ְ אָמר (שיר השירים ד) ֻּכּלָ ְך יָ ָפ
ר אין ּבָ ּה מּוםּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ֲא ֶׁש ֵ
ּונְאם ַהּגֶ ֶבר הּוקַ ם עָ ל .מָאי  טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדהִיא 
ְ אָמר (שמואל ב כג) ֻ
עָ לֶ יהָ עֹל .עַ ל ּכְתִיבּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
ׁשר ֹלא עָ לָ ה עָ לֶ יהָ עֹל ,הַיְינּו ִּד ְכּתִיב( ,עמוס ה)
ּה .א ֶ
ִיא אּלָא עִ ָּמ ֲ
ְרָאל ,וְעָ לֶ יהָ לָאו ה ֶ
י אמּונֵ י יִ ׂש ֵ
לּומ ֱ
ׁשְ ֵ
ּבְתּולַת יִ ׂש ֵ
ְרָאל( ,בראשית כד) ּבְתּולָ ה וְאִיׁש ֹלא יְדָעָ ה.
ֹן .אּלָא אַ ֲהרֹן
וְאֹוקְמּוה .מָאי  טַעְמָא  לֵ יּה וְ לָא  לְאַ ֲהר ֶ
ָ
ל אלְעָזָר ,מִ ְצוָ ותָ ּה ּבַ ְּסגַ ן,
ּה א ֶ
ּונְתַ ֶּתם אֹותָ ֶ
 ,אּלָא מִ ִּסטְרָא דְקָדֹוׁשְּ ,ובגִין ּדְדָא 
לָא אָתי מִ ִּסטְרָא דְ ָטהֹור ֶ
ֵ
ׁשּוׁשְ בִינָא ּדְמַ טְרֹונִיתָא .וְעֹוד ּדְאַ ֲהרֹן
אַתְיָיא לְ ָט ֳהרָ ה ,לָא אִתְיְיהִיב לֵ יּה.
ִיא ׁשבַע ׁשְ נֵ י 
ְׁשבַע ,ז' ּכִּבּוסִים וְ כּו' ,וְ הָא אִתְמַר ,מָאי טַעְמָאּ .בְ גִין ְּדה ֶ
ָּכל מִ ּלָ ה דְ הַאי פָרָ ה ,הִיא ב ֶ
ִיד מהַאי פָרָ ה,
ְׁשבַעּ .תָא  חָזֵ יָּ ,כל מָאי דְאִתְעָ ב ֵ
ָא כל עֹובָדֹוי  ב ֶ
ַע אִתְקְרי ,וְעַ ל ּד ָ
ֵ
ַת ׁשב
ׁשְמִ ָּטהּ ,וב ֶ
ּבְ גִין לְדַ ּכְאָ ה ,וְ לָא  לְקַ ּדְׁשָא ,וְאַף עַ ל ּגַ ב ּדְאִתְיְיהִיב לַ ְּסגָ ן ,הּוא  לָא ׁשָ חִיט וְ לָא  ׂשָרִיףּ ,בְ גִין ְּדלָא 
ל ׁש ֵּכן אַ ֲהרֹן ּדְאִיהּו בְדַרְ ּגָא ׁשְ לִים יַ ּתִירְּ ,דלָא  ב ֵָעי  לְאִׁשְ ַּת ְּכחָא  ַּת ָּמן,
יִׁשְ ְּת ַּכח ּדִינָא  ְב ִסטְרֹוי ,וְ ָּכ ֶ
נָא ּת ָּמן.
ּולְאִזְ ַּד ְּמ ַ
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קֻח תַׁשָרָפ
ּ


ב"ע פ"ק ףד

זעק

ץ א ֶרזֵ ,וְאזֹובּ ,וׁשְ נִי תֹולַעַת ,וְ הָא אִ ּלֵ ין אִ ּתְמָרּו.
יּה ע ֶ
י ב ֵ
ּ ,בָעי לְמִׁשְ ֵּד ֵ
ִיד א ֶפר ֵ
הַאי ּפָרָ הֵּ ,כיוָ ן ּדְאִתְעָ ב ֵ
י ,אּלָא מִ ן
הֹור לָא אִקְר ֶ
ֵ
ָא ט
ַף אִיׁש טהֹור ,וְ לָא קָדֹוׁש .וְ ִהּנִיחַ מִ חּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה בְמָקֹום ָטהֹורְּ ,דה ָ
ָ
וְאָ ס
ִסטְרָא דִמְ ס ֵָאב ּבְקַדְמִיתָא.
לְמי נִ ָּדה ַחּטָאת  הִיאּ ,בְ גִין ְּד ָכל ּדִינִין ַּתּתָאִין ,וְ ָכל אִיּנּון ּדְאָתּו מִ ִּסטְרָא 
רָזָא ּדכֹּלָא ,הַאי דִ ְכּתִיב ֵ
ְ
ְ אָמר (ישעיה לד) מָ לְאָ ה דָ ם
דִמְ ס ֲָאבָאּ ,כַד אִיהּו יַ נְקָא מִ ִּסטְרָא אַ ֲחרָא ,וְיָתִיבַת ּבְדִינָאּ ,כְמָ ה דְאַ ּת ֵ
לְקי  וְׁשָרָאן ּבְעָ לְמָאֵּ .כיוָ ן ּדְעַ ב ְֵדי הַאי עֹובָדָא דִ לְ ַּתּתָא,
הּו מִתְע ֵרי ּומִ ְס ַּת ֵ
ֲ
ה מ ֶחלֶ בּ .כ ְֵדין ֻּכּלְ
ֻהּדַׁשְ נָ ֵ
ּה עץ
וְ ָכל הַאי דִינָא ב ֲַאתַר ּדָא דְ הַאי פָרָ ה ,וְרָמָאן עָ לָ ֵ
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