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Introduction to the Idra Zuta
By; Zion Nefesh

There are many parts of this article that may be difficult to understand for a person
new to Kabbalah or the Zohar. It will become clearer and more important to your
soul the more you repeat reading it.

The death anniversary of Rabbi Shimon Bar Yochai falls on Lag B’Omer or the
thirty –third day of the Omer. It is not a simple holiday; it is a day when the gates
of the heavens are open. Make an effort to celebrate this night and day with people
with the same consciousness.
The following article is not an easy reading. It‟s not too short but together with
the Idra Zuta it is the best way to connect on Lag B‟Omer. I highly recommend
you to read it and share this document with all your friends.
The Idra Zuta, meaning small assembly, is a section of the Zohar, found inside the
portion of Ha’azinu. I wrote a commentary to Haazinu last year and started
revealing the connection between Rabbi Shimon, Moshe, Haazinu and the Idra
Zuta.
I wrote in the article;
The parsha was considered as the song of Moses. It was written in the Torah
in a very unique way and the style is also different. The whole song was
written on two special columns, which are split into two and each become 4
columns of text.
Before the song starts we have 6 regular lines of Torah text, then 35 lines
which split into two columns. On the next Torah Column we have the
reverse image, 35 lines split to two then 6 regular lines.
I believe that a mathematician will find many secrets just from this unique
arrangement of the parsha. Kabbalah sees it as the upper and lower triangles
that form the Shield of David. 70 + 70 lines of the song or 35 x 4.

This arrangement also looks like two doors, one opening
heaven and one opening toward earth.
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At the top of the column, which we discussed last week, we have the letter
Aleph that gave birth to Moses which he kept as a key to move between the
worlds through the doors that he actually created for us.
The letter Aleph is described in Sefer Yetzirah (The Book of Formation) as
a Mother letter, together with Mem and Shin.
In the parsha we find a very unique word in the Hebrew language, it has
only one letter, the letter/word „Hey‟. It appears as a large letter, which
means that it connects to the level of Binah. The reader of the Torah should
read it as a separate word and not connect it to the next word as normally
read.
This letter appears twice in the Tetragramaton, one time for Binah and one
time for Malchut. Here it is told how Moses connected upper and lower.
At the beginning of the songs he was calling upon heaven and earth to listen
and by that he created the necessary gates for us and for himself. As I
explained in previous commentaries, he will come back. He has the
key and the gates.
The last point I want to share with you is that in the Zohar portion
of Haazinu, we find a special section called "Idra Zuta". In this
part Rabbi Shimon revealed the secrets of Zeir Anpin (six sefirot of
Chessed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod and Yesod) and the connection to
the final Tikkun. Also in the Idra Zuta Rabbi Shimon was leaving the
world and his departure was described in details.
Why was the Idra Zuta placed inside Zohar Haazinu?
The Ari tells us that Rabbi Shimon had a spark of the soul of Moses. He
came to the world to reveal the Zohar, in order to support the Shechina at
the days before revelation of Mashiach and to give us a powerful tool of
connection and protection.
The Zohar and Rabbi Shimon are directing us to the gates that lead to Zeir
Anpin, the "Light".

Moshe and Rabbi Shimon shared a mission. Just before he passed away, Moshe
created the gate in the Torah at the level of Zeir Anpin. Rabbi Shimon created the
parallel gate at the level of Malchut with the seventy Tikunei Zohar.
Moshe opened his song in Haazinu with “Give ear, O heavens, and I will speak;
and let the earth hear the words of my mouth” (Deuteronomy 32:1)
Rabbi Shimon opened his revelations of the Idra Zuta with “I will speak alone.
All will listen to my words, uppers and lowers.”
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The last paragraph of Zohar Haazinu, just before the Idra Zuta, says “When
Moshe said “Give ear O heavens...” the worlds shook and a voice said, “Moshe,
Moshe why are you shaking the whole world, you are only human, and because of
you the world is shaking”. Moshe answered, “Because I call with the name of
God” (Deuteronomy 32:3). At that moment they became silent and listened to his
words.
As you will read in the Idra below, Rabbi Shimon started his revelations with the
gates of heavens opened and in the presence of the Shechinah (The female aspect
of the God in Malchut  )אדניand seventy righteous souls from the Highest level
from the Garden of Eden.
The Tikunei Zohar is the key to the gates created for us by Moshe and Rabbi
Shimon. The Zohar testified to that in the section of Naso, “Because the
Israelites will taste from the Tree of Life, which is this book of the Zohar, they
will go out of exile with mercy”.
Read the Idra Zuta to connect to the heavenly gates, especially on the day of Lag
B'Omer. The more people using the key of Tikunei Zohar, the better are our
chances to open the supernal gates and flood our existence with the upper light
that will remove all darkness from the world.
If you have read this far then you are a person that cares. You are spiritual and
understanding of the value of spiritual tools. Spiritual talks are just “blah - blah”
but connecting to spiritual tools and caring for others are the key to spiritual
change on a personal and global level.
The Daily Zohar project (http://DailyZohar.com) is such a tool. It gives free
access to the Seventy Tikune Zohar to all people that wish to open the gates and
make positive change in the world. Subscribe to be part of it.

Now continue reading the Idra Zuta below, especially the part with the translation
and commentary that describe the process of opening the heavenly gates.
Zion Nefesh
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Notes on the Tikune Zohar and Idra Zuta
By: Ezra (Jeff) Meiliken
It’s an honor to be part of this bold project of the Daily Zohar, and as Rabbi Shimon Bar
Yochai opens the gates for us, I just wanted to point out that that 35 and 35 lines
comprising the columns of the Song of Moses (Haazinu) total 70 and correspond to
the 70 Tikunim and the 70 final years since the founding of the state of Israel in 1948
(5708). The word tikun  תיקוןitself is comprised of the value 516 (TYKV) plus the final
letter Nun (N) of value 50 representing the 50 gates of Binah, and 516 was the number of
times that the Zohar tells us Moshe needed to pray to bring the final redemption back in
2448, when G-d stopped him at 515, because while he was ready, we were not.
And using the gematria sofit value the word tikun has the value 1216. Now when we
wrote about healing the tikun and the secret of the small letter alef  אin Vayikra we
discussed that we had learned from Rabbi Abraham Abulafia that 1216 was the gematria
of the 2 word phrases “70 languages” (ShBAYM LshVNVT )שבעים לשון, and also for the
“permutation of the letters” (ZYRVP HEVTYVT )צרוף אותיות, including the kolel, but what
we didn’t mention was that the 3330 years from the giving of the Torah on Mt Sinai in
2448 to the year 5778, the year Rav Ashlag. advised Moshiach will usher in
the geula (final redemption), is precisely 1,216,256 days, and that that final 256 days is
exactly 70% of the final year.
As for the word tikunim תיקונים, its gematria value is 616, the same as H’Torah התורה
(the Torah), That said, let us all connect to Moshe Rabeinu and Rabbi Shimon Bar
Yochai, and thus learn how to overcome the final 70 tikunim through the Torah, the
necessary correct permutation of the letters that open the gates, and through our spiritual
work so that we make the required changes in our lives and throughout the 70languages
of the world.
One final note, it's no coincidence that as we approach L'ag B'Omer, the 33rd day of
the Omer, we just read parasha Emor, he 33rd portion of the Torah and the next two
portions בחוקותי-בהר, usually read together, have 57-78 verses respectively. And also
that the gematria of L'ag B'Omer (LG B’YVMR )לג בעומר, including the kolel for the 7
letters, is 358, that of Moshiach משיח.
Ezra Meiliken 16th of Iyar 5769

http://KabbalahSecrets.com
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עון ֻ ָב ָעא לְּ ִא ְּס ֻ ַת ְֻּל ָקא ִמן ָע ְּל ָמא וַ הֲ וָ ה
ֹ כג) ֻ ָתאנָ א ְֻּב ַהה ֻוא ֹיו ָמא ְּ ֻד ִר ִֻבי ִש ְּמ
יה
ֹ  ִא ְּת ְּ ֻכנָ ש ֻו ַח ְּב ַר ֻיָא לְּ ֵבי ִר ִֻבי ִש ְּמ. ְּמ ַס ֵ ֻדר ִמ ֻל ֹוי
ֻ  וַ הֲ ו ֻו ָק ֵמי ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ְֻּב ֵר. עון
.יתא
ָ  וַ הֲ וָ ה ַמלְּ יָא ֵב.וְּ ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא ֻו ְּש ָאר ַח ְּב ַר ֻיָא
. עון וְּ ָא ַמר
ֹ  ָֻב ָכה ִר ִֻבי ִש ְּמ.

יתא
ָ עון וַ חֲ ָמא ְּד ִא ְּת ְּמלֵ י ֵב
ֹ ינוי ִר ִֻבי ִש ְּמ
ֹ זָ ִקיף ֵע

 וְּ ַעד.  הֲ וָ ה ִר ִֻבי ֻ ִפנְּ ָחס ֻ ֶבן י ִָאיר ַק ֻ ָמאי, ְֻּבזִ ְּמנָ א ַאחֲ ָרא ַֻכד הֲ וֵ ינָ א ְֻּב ֵבי ַמ ְּר ֵעי

 וְּ ַכד ֻ ַת ְּבנָ א ַא ְּס ַחר ֶא ָשא ִמ ָ ֻק ֻ ָמאי. או ִריכ ֻו לִ י ַעד ַה ְּש ֻ ָתא
ֹ ְּ ֻד ָב ִר ְּירנָ א ֻד ֻו ְּכ ֻ ָתאי
 וְּ ַה ְּש ֻ ָתא חֲ ֵמינָ א.  וְּ לָ א הֲ וָ ה ָעאל ֻ ַבר נָ ש ֶא ֻ ָלא ִב ְּרש ֻו ָתא. ֻו ֵמ ַע ְּל ִמין לָ א ִא ְּת ֻ ְּפ ָסק
. יתא
ָ ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ְּפ ַסק וְּ ָהא ִא ְּת ְּמלֵ י ֵב

23) On the day that Rabbi Shimon intended to leave the world
he was preparing himself (for the soul to ascend) and the friends
gathered into his house. Before him were Rabbi Elazar (his son)
and Rabbi Aba (The scribe of the Zohar) and the rest of the
friends, so the house was full (the Zohar said before the friends
gathered and now the 'rest' of the friends because those are the three
friends that left the world in the greater assembly).
Rabbi Shimon lifted his eyes and saw that the house was full.
He wept and said, “In another time when I was sick Rabbi
Pinchas ben Yair (Rabbi Shimon's father in law) was with me and
while I was choosing my place (above) my life was extended
until this time. When I came back the fire was surrounding me
and did not cease. Nobody could come to me without
permission. Now I see that the fire stopped and the house is
full.
(All great souls go up to heaven with fire. Usually, when the soul leaves
the body the impure forces try to connect to the body and “suck”
whatever energy is available. The fire protects the body and the soul gets
a direct path to its “resting” place in the heavens. “Rest” is a spiritual
state, not meaning “retired” from work. From the first time Rabbi
Shimon was supposed to leave the world the fire was always present
causing only people with permission to be able to come to him. This was
for the protection of the people from below.)
עון וְּ ָח ָמא ַמה ְּ ֻד ָח ָמא וְּ ַא ְּס ַחר ֶא ָשא
ֹ ינוי ִר ִֻבי ִש ְּמ
ֹ  ֻ ָפ ַתח ֵע. כד) ַעד ַ ֻדהֲ ֹוו י ְַּת ֵבי
 ֻו ְּש ָאר ַח ְּב ַר ֻיָא. יה וְּ ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא
ָ ְֻּב ֵב
ֻ  נָ ְּפק ֻו כֺ ְֻּלה ֻו וְּ ִא ְּש ְֻּתאֲ ר ֻו ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ְֻּב ֵר.יתא
.י ְָּתב ֻו ַא ֻ ַב ָראי

 ֻפ ֻוק חֲ זֵי ִאי ָה ָכא ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ְּ ֻדאֲ נָ א, יה
ֹ ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ
ֻ עון ְּל ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ְֻּב ֵר
.יה
ָֻ יס ֵ ֻדר ִמ ֻל ֹוי וְּ י ִֵתיב ְּלגַ ֻ ָבאי
ַ יה ִ ֻד
ָ  ִא.יה
ֻ זַכ ָאה ח ֻולָ ֵק
ֻ ֵימא ל
ֻ ְֵּמ ָע ַר ְּבנָ א ל
24) While they were sitting, Rabbi Shimon opened his eyes and
saw what he saw and the fire returned to surround the house.
(This time the house is full because the friends from the lower world had
left and the souls from heaven came down to honor and escort Rabbi
Shimon on his ascend to the upper world) Everyone left except for
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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Rabbi Elazar, his son and Rabbi Aba.
Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar, his son, “go outside and
look for Rabbi Yitzhak, that I was guarantor for him. Tell him
to put his issues in order and come to my side, worthy is his
place” (in heaven).

 ָקם ִר ִֻבי.  ָא ַמר ָאן ִא ֻנ ֻון ַח ְּב ַר ֻיָא.

ְּ עון וְּ י ִָתיב וְּ ַח ִֻי
יך וְּ ַח ֵ ֻדי
ֹ כה) ָקם ִר ִֻבי ִש ְּמ

לו ָתא וַ הֲ וָ ה
ֹ עון ֻו ְּמ ַצ ֻ ֵלי ְּצ
ֹ דוי ִר ִֻבי ִש ְּמ
ֹ ְּ זָ ִקיף י. יה
ֹ ֶאלְּ ָעזָ ר וְּ ָא ִעיל
ֻ לון וְּ י ְַּתב ֻו ָק ֵמ
 נָ ְּפק ֻו כֺ ְֻּלה ֻו.  ִא ֻנ ֻון ַח ְּב ַר ֻיָא ְּד ִא ְּש ְֻּת ָכח ֻו ְּב ֵבי ִא ָ ֻד ָרא יִ זְּ ַ ֻד ְֻּמנ ֻון ָה ָכא. ַח ֵ ֻדי וְּ ָא ַמר

. יה וְּ ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא וְּ ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה וְּ ִר ִֻבי ֹיו ֵסי וְּ ִר ִֻבי ִח ֻיָיא
ֻ וְּ ִא ְּש ְֻּתאֲ ר ֻו ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ְֻּב ֵר
ֵאות ח ֻולָ ָק ְּך ַֻכ ֻ ָמה
ֹ עון ַֻכ ֻ ָמה י
ֹ יה ִר ִֻבי ִש ְּמ
ֻ ֵ ָא ַמר ל. ַא ְּ ֻד ָה ִכי ָעאל ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק

פוי וְּ ִר ִֻבי
ֹ  י ִָתיב ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא ָֻב ַתר ִ ֻכ ְּת. ֵחיד ֻו ָב ֵעי לְּ ִא ֻת ֹו ְּס ָפא לָ ְּך ְֻּב ָהאי ֹיו ָמא
.יה
ֻ ֶאלְּ ָעזָ ר ָק ֵמ

25) Rabbi Shimon stood and sat and with smile and joy he said
“where are the friends? Rabbi Elazar rose, called them and
they came and sat in front of him. Rabbi Shimon lifted his
hands with prayer and with joy (Rabbi Shimon was preparing
himself to reveal first time secrets. He stood and lifted his hands in order
to connect to all the ten sefirot and sat to bring it down.) He said
“Those are the friends that were in the Idra house (only those
friends that were in the Idra Rabba were worthy of those new
revelations.) are invited here” Everyone went out. Those who
remained were Rabbi Elazar, his son, Rabbi Aba, Rabbi
Yehuda, Rabbi Yossi and Rabbi Chiya. While this was going on
Rabbi Yitzhak entered. Rabbi Shimon told him, “how worthy
is your place and how much happiness is asked to be added to
you on this day.
Rabbi Aba sat behind his shoulder and Rabbi Elazar, in front
of him.
יעל
ָ  וַ אֲ נָ א ָב ֵעינָ א ְּל ֵמ. כו) ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמע ֹון ָהא ַה ְּש ֻ ָתא ַש ְּע ֻ ָתא ִד ְּרע ֻו ָתא ה ֻוא
,

ישין ְּ ֻדלָ א ָֻג ְּליָאן ַעד ַה ְּש ֻ ָתא
ִ  וְּ ָהא ִמ ִֻלין ַק ִ ֻד. ְֻּבלָ א ִ ֻכ ֻס ֻו ָפא לְּ ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי

ְּקנָ א

ֵַימר ֻון ְּ ֻד ָהא ִֻבגְּ ִריע ֻו ָתא ִא ְּס ֻ ָתל
ְּ  ְּ ֻדלָ א י, ֻ ָב ֵעינָ א לְּ גַ ֻ ָל ָאה ַק ֻ ֵמי ְּש ִכינְּ ֻ ָתא
.יעל ְֻּבה ֻו ְּל ָעלְּ ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי
ַ  ְּל ֵמ, וְּ ַעד ְּ ֻכ ַען ְּט ִמ ִירן הֲ ֹוו ְֻּבלִ ֻ ָב ִאי.ֵמ ָעלְּ ָמא

26) Rabbi Shimon said “this is the time of goodwill” (on the day
of his leaving the world, the heavens were opened for him and the
Shechina was present. This created a special time (just like at the
moment of the thought of creation) and Rabbi Shimon could reveal new
secrets.) And I want to go into the world to come without any
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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shame. And here are holy words, which I have not revealed
until now. I want to reveal it in front of the Shechina, so it
won't be said that I left the world with lack. They (the secrets)
were concealed in my heart to this very moment of leaving the
world. (Rabbi Shimon could not reveal such high secrets before because
such revelations would create a spiritual opening that could merge him
with the upper world. In the moments before passing the world, the
opening to the spiritual world allowed him to reveal all that he knew)
 ֻו ְּש ַאר,  וְּ ִר ִֻבי ֶא ְּל ָע זָ ר ְֻּב ִרי יִ ְּל ֵעי,  ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא יִ ְּכ ֻת ֹוב, כז) וְּ ַכ ְּך ַא ְּס ַ ֻד ְּרנָ א ְּלכ ֻו
 וְּ י ִָתיב ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר. פוי
ֹ  ָקם ִר ִֻבי ַא ֻ ָבא ִמ ֻ ָב ַתר ַֻכ ְּת. ַח ְּב ַר ֻיָיא יְּ ַרחֲ ש ֻון ְֻּב ִל ֻ ַביְּ יה ֻו
 ָקם ִר ִֻבי,  ְּ ֻד ָהא ַאחֲ ָרא יְּ ִתיב ְֻּב ַהה ֻוא אֲ ָתר, יה ק ֻום ְֻּב ִרי
ֻ ֵ ָא ַמר ל, יה
ֻ יה ַק ֻ ֵמ
ֻ ְֻּב ֵר
.ֶאלְּ ָעזָ ר
 (תהלים קטו ) לֹא ַה ֻ ֵמ ִתים יְּ ַהלְּ ל ֻו י ָֻה,  ֻ ָפ ַתח וְּ ָא ַמר. וְּ י ִָתיב,עון
ֹ ִא ְּתעֲ ֻ ָטף ִר ִֻבי ִש ְּמ
 ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון,  ָה ִכי ה ֻוא וַ ַ ֻדאי,  ל ֹא ַה ֻ ֵמ ִתים יְּ ַה ְּלל ֻו י ָֻה. וְּ ל ֹא ָֻכל ֹיו ְּר ֵדי ד ֻו ָמה
ְּ  ְּ ֻד ָהא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר,ֵמ ִתים
ארי ֻ ֵבין ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון
ֵ  וְּ ה ֻוא ָש, יך ה ֻוא ַחי ִא ְּק ֵרי
 וְּ ל ֹא ָֻכל ֹיו ְּר ֵדי, יה ִ ֻד ְּק ָרא ְּ ֻכ ִתיב
ֹ ְּ ו.  וְּ לָ א ִעם ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ֵמ ִתים,ַח ִֻיים
ֻ סו ֵפ
 ָשאנֵי ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון. ֵיה ָ ֻנם יִ ְּש ֻ ַתאֲ ר ֻון
ִ  ֻ ַבג,  וְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻדנ ְַּח ִֻתין לְּ ד ֻו ָמה,ד ֻו ָמה
ְּ  ְּ ֻד ָהא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר,ַח ִֻיים
 ַֻכ ָמה ַשנְּ יָא, עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ. יהון
ֹ יק ֵר
ָ יך ה ֻוא ָֻב ֵעי ִֻב
ְּ  ִ ֻד ְּב ִא ָ ֻד ָרא ִאזְּ ְּ ֻד ַמן ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר. ַשעֲ ָתא (דף רפ ''ח ע ''א) ָ ֻדא ֵמ ִא ָ ֻד ָרא
יך ה ֻוא
ְּ  ָהא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר, וְּ ַה ְּש ֻ ָתא.יכוי
יק ֻיָיא
ַ  וְּ ָא ֵתי ִעם ִאי ֻנ ֻון ַצ ִ ֻד,)יכי (הכא
ִ יך ה ֻוא ֵה
ֹ ֻו ְּר ִת
ְּ  וְּ ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר.  ַמה ְּ ֻדלָ א ִא ְּע ָרע ֻו ְֻּב ִא ָ ֻד ָרא, ִ ֻד ְּב ִ ֻגנְּ ֻ ָתא ְּ ֻד ֵע ֶדן
יך ה ֻוא ֻ ָב ֵעי

 ְּ ֻדהֲ וָ ה,  ְּ ֻכ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ִֻב ָיר ְּב ָעם, יה
ָ יק ֻיָיא י ִַֻתיר ִמ
ַ יהון ְּ ֻד ַצ ִ ֻד
ֹ יק ֵר
ָ ִֻב
ֻ ֵיק ָרא ִ ֻדיל
ְּ או ִר
ְּ  וְּ ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר, בו ָדה זָ ָרה
או ִשיט
ֹ  וְּ ֵכיוָ ן ְּ ֻד. יה
ֹ יך ה ֻוא
ֹ ְֲּמ ַק ֵטר ֻו ַמ ְּפלַ ח ְּלע
ֻ ֵיך ל

.' ָדו וְּ ֹגו
ֹ יבש י
ַ  (מלכים א יג) וַ ִֻת, ִ ֻד ְּכ ִֻתיב,יה
ַ ֻ ְּ ִא ְּתי, יאה
ָ יה לָ ֳק ְּבלֵ י ְּ ֻד ִע ֻד ֹו נְּ ִב
ֻ יבש יְּ ֵד
ֻ יְּ ֵד
. יאה
ָ יה ְּל ִע ֻד ֹו נְּ ִב
ֹ  ֶא ֻ ָלא ַעל ְּ ֻד, בו ָדה זָ ָרה לָ א ְּ ֻכ ִתיב
ֹ ֲוְּ ַעל ְּ ֻד ָפלַ ח ְּלע
ֻ או ִשיט יְּ ֵד
ְּ וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר
.יה
ָ יך ה ֻוא ָֻב ֵעי ִֻב
ֻ  וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ָא ָתאן ִע ֻ ֵמ,יק ָרא ִ ֻדילָ ן
27) This is how I arrange it for you. Rabbi Aba, will write,
Rabbi Elazar, my son will speak the words and the rest of the
friends will repeat without sound in their hearts.
Rabbi Aba rose from behind his back. Rabbi Elazar was sitting
in front of him. He told him, stand up my son, another will sit
in this place, (Rabbi Shimon is asking his son to give his seat to
another. Who is this “another” is not clear but it is certain that it is a
special soul that came down just to listen to Rabbi Shimon at the time of
great revelations. If Rabbi Shimon moved his son from his front then it
must be a higher soul from above).
Rabbi Shimon wrapped himself (connected to his surrounding
light) and sat. He opened and said (Psalms 115) “The dead shall
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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not praise “( ”יהThe first two letters of the Tetragramaton, the higher
dimension of the Tree of Life) and not all that goes down to
“Dooma” (a lower level where the evil souls go after death. The letters
are  והand דמ, the last two of the Tetragramaton and דמ, blood. The
dwellers of Dooma are evil people that have committed murders.). “The
dead can not praise God” (he repeats) , that is for sure, as they
are called dead and the Holy One Bless be He, is called living
and his presence is with those who are called living and not
with those who are called dead. At the end of this verse it said
“and not those that goes down to Dooma. And all those that
descend to Dooma will stay in Gehinnom. (The place of the
cleansing of the soul). It’s different for those that are called living
because the Holy One Bless be He desires their honor.
Rabbi Shimon said, How different is this time from the Idra
(Idra Rabba, when all the 10 friends were gathered together), in the
Idra we were visited by the Holy One Bless be He and his
chariot's angels and this time (now at the Small assembly, Idra
Zuta) The Holy One Bless be He came here with the righteous
from the Garden of Eden, which didn't happen in the Idra
(Rabba). The Holy One Bless be He wants the honor of the
righteous more than his own honor. (The Holy one came to this
Idra with the righteous because of the great light revealed by the merit of
Rabbi Shimon. As the heavens opened to welcome Rabbi Shimon his
light was radiated throughout all the worlds, from Malchut to Chokmah.
The righteous could join this Idra study because Rabbi Shimon was in
between both worlds and they could connect on the same level.)
Like it said in the case of Yerovam, who was offering incense
and worship idols, and the Holy One Bless be He was patient
with him (didn't punish him immediately) but when he pointed his
hand toward Iddo, the prophet, his hand dried up, as it said
(kings1 13:4) and his hand dried up. It is not written that it was
because he worshiped idols but because he stretched his hand
to harm Iddo, the prophet. And now, the Holy One Bless be
He, wants honor for all (the righteous from the Garden of Eden)
who came with him.
, יט ִרין
ְּ יפן ְֻּב ִע
ֵ ֵיה ע ' ַצ ִ ֻד
ֻ  וְּ ַסחֲ ָרנ,  ָהא ַרב ַה ְּמנ ֻונָ א ָס ָבא ָה ָכא,כח) ָא ַמר
ָ ִיקי ְּ ֻגל
. ימין
ִ ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת
ָ  ְּס ִת, ישא
ָ יקא ַק ִ ֻד
ָ ְּמנַהֲ ִרין ָֻכל ַחד וְּ ַחד ִמ ִ ֻזיהֲ ָרא ְּ ֻדזִ יוָ א ְּ ֻד ַע ִֻת
, ָא ַמר, ַעד ְּ ֻדהֲ וָ ה י ִָתיב.ימא
ָ  ִא ֻ ֵלין ִמ ִֻלין ַ ֻדאֲ נָ א ֵא,ותא
ָ ָוְּ ה ֻוא ָא ֵתי ְּל ִמ ְּש ַמע ְֻּב ֶח ְּדו
,  ִאזְּ ַ ֻדעֲ זָ ע ֻו ַח ְּב ַריָיא ַ ֻדהֲ ֹוו ֻ ַת ֻ ָמן, יה
ֻ  ַא ְּת ִקינ ֻו ֻד ֻו ְּכ ֻ ֵת, ָהא ִר ִֻבי ֻ ִפנְּ ָחס ֻ ֶבן י ִָאיר ָה ָכא
יה (נ''א
ָ יפ ֻולֵ י ֻ ֵב
ֻ  ִא ְּש ֻ ָתאֲ ר ֻו ַק ֻ ֵמ,  וְּ ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר וְּ ִר ִֻבי ַא ָֻבא. יתא
ֻ וְּ ָקמ ֻו וְּ י ְָּתב ֻו ְֻּב ִש
 ְֻּב ִא ָ ֻד ָרא ִא ְּש ֻ ֵת ַכ ְּחנָ א ְּ ֻד ָכל ַח ְּב ַריָיא הֲ ֹוו, עון
ֹ  ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ. עון
ֹ עמיה) ְּ ֻד ַר ִֻבי ִש ְּמ
, יתין ְּל ִמ ֻל ֻו ִלי
ִ ְּ וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ַצי, חו ָדאי
ֹ ְּימא אֲ נָ א ִֻבל
ָ  ַה ְּש ֻ ָתא ֵא. הון
ֹ  וַ אֲ נָ א ִע ְֻּמ,ַא ְּמ ֵרי
. ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ִקי ֹיו ָמא ֵ ֻדין.ִע ֻ ָל ִאין וְּ ַת ֻ ָת ִאין
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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28) He (Rabbi Shimon) said, here is Rav Hamnunah Saba (a
Mysterious person that appears throughout the Zohar to teach the
friends and open new insights to Torah verses) and surrounding him
were seventy righteous, dressed with crowns, each of them
with light that radiates from the light of "Atika Kadisha" (This
light is the first emanation that created the world), the concealed of
all, and he came with happiness to listen to the words, which I
will say. And when he sat he said “Here is Rabbi Pinchas ben
Yair with us”, prepare a place for him, the friends that were
there were in shock and they stood and moved to sit in the
lower side of the house (distant themselves from the presence of
Rabbi Pinchas, because they knew that he came from the upper worlds.)
Rabbi Elazar and Rabbi Aba stayed close to Rabbi Shimon
(Rabbi Shimon needed an “anchor” to keep him in this world until he
finished his teaching. Rabbi Aba was behind him and Rabbi Elazar in
front of him since the heavens were opened for Rabbi Shimon, he could
have ascended instantly. He was given permission to reveal the secrets in
a concealed way although he still needed Rabbi Aba and Rabbi Elazar.
The friends were afraid to be taken for “technicality” and not at their
time so they moved back and down to the sides of the house.)
Rabbi Shimon said, in the previous Idra (Idra Rabba), all the
friends were talking and I with them and now I will speak
alone. All will lighten to my words, uppers and lowers. (Rabbi
Shimon in his current state of the beginning of ascent was channeling the
secrets as a gift to them. It was no longer a regular study and exploration
of the spiritual world but a pure delivery of light to everyone, including
us in a generation which is 2000 years later. ) Worthy is my share.
(Rabbi Shimon expressed his appreciation to encapsulate the light that
he was channeling.)
-+-+-+-+
(Rabbi Shimon made the Tikkun (meaning correction, establishment or
bridge) for the light of creation to reconnect to this world with his
seventy Tikunei Zohar. Which is why he merited having the seventy
righteous souls from the highest level to come and escort him on his
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא
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ascend to heaven. Each one of the souls represented one of the Tikunei
Zohar.
With that, Rabbi Shimon is telling our generation that he did the work
for us. Rabbi Shimon built the bridge and now we can walk through it to
welcome Mashiach. The Zohar has an awesome light, but, the Seventy
Tikkunim is the bridge to the final redemption. At his point of departure
from this world, Rabbi Shimon revealed to us the deepest secret and tool
for the final generation.
The final generation began in 1948 with the announcement of the State
of Israel. Seventy years later will be 2018 or 5778 HC. Rabbi Ashlag
prepared the Zohar for us. He started the work on the translation and
commentary of the Zohar in 1943, 5 years before 1948 and completed it
10 years later in 1953. A year later, in 1954, he passed away. The State of
Israel was born in the middle and with the support of his work.

The

process of the gathering of the children of Israel from all the nations
began in 1948. This was the first sign (as is said in the prophecies) of the
Final Redemption.
At the end of this Idra it said that when Rabbi Shimon's soul left his
body, he was laying on his right side smiling. He was happy because he
knew he completed his job.
May we all merit the promised day, today, Amen.

-+-+-+-+

(From this point on begin the and revelations of the Idra Zuta)
 ָֻכל ֹיו ִמין. תו
ֹ דו ִדי וְּ ָעלַ י ְֻּתש ֻו ָק
ֹ  (שיר השירים ז ) אֲ נִ י ְּל, עון וְּ ָא ַמר
ֹ ֻ ָפ ַתח ִר ִֻבי ִש ְּמ
ְּיה ְֻּבק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך
ֻ  ְֻּב ַחד ְּק ִט ָירא ִא ְּת ְּק ֻ ַט ְּרנָ א ֻ ֵב, ְּ ֻד ִא ְּת ְּק ֻ ַט ְּרנָ א ְֻּב ַהאי ָע ְּל ָמא

 ָאת ֻו, יה
ָ יע ָתא ַק ִ ֻד
ָ  ְּ ֻדה ֻוא וְּ ָכל ִס. תו
ֹ  ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ַה ְּש ֻ ָתא וְּ ָעלַ י ְֻּתש ֻו ָק,ה ֻוא
ֻ ֵישא ִ ֻדיל
ימא ְּ ֻד ָכל
ָ  ְּס ִת, ישא
ָ יקא ַק ִ ֻד
ָ  ֻו ְּש ָב ָחא ְּ ֻד ַע ִֻת, ימין
ִ  ִמ ִֻלין ְּס ִת, לְּ ִמ ְּש ַמע ְֻּב ֶח ְּדוָ ה
 וְּ ה ֻוא, יה ִמ ְּת ְּ ֻד ַבק
ִ ְּס ִת
ֻ  ְּ ֻד ָהא ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ֵב,  וְּ לָ א ֻ ָפ ִריש,  ֻ ָפ ִריש וְּ ִא ְּת ֻ ְּפ ַרש ִמ ֻכ ֻ ָֹלא,ימין
.ִמ ְּת ְּ ֻד ַבק ְֻּבכ ֻ ָֹלא ה ֻוא ֻכ ֻ ָֹלא
, ִא ְּת ְֻּת ַקן.  ִא ְּת ְֻּת ַקן וְּ לָ א ִא ְּת ְֻּת ַקן, ימין
ִ ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת
ָ  ְּס ִת, יקא ְּ ֻד ָכל ַע ִֻת ִיקין
ָ ַע ִֻת

.יח
ַ  ְֻּבגִ ין ְּ ֻדלָ א ְּש ִכ, וְּ לָ א ִא ְּת ְֻּת ַקן.ימא ֻכ ֻ ָֹלא
ָ ְֻּבגִ ין ְּל ַק ְֻּי
Idra Zuta - אדרא זוטא קדישא

- 11 -

Http://DailyZohar.com ,

ֵיה ,
ֵיה ִ ,מ ִֻת ֻק ֻונ ֹוי .וְּ ִאי ֻנ ֻון נְּ ֹ
ַֻכד ִא ְּת ְֻּת ַקן ַ ,א ֻ ִפיק ט ' נְּ ֹ
הו ִרין ִמ ֻנ ֻ
הו ִריןֻ ְּ ,דלַ הֲ ִטין ִמ ֻנ ֻ
ְּ ֻכב ֻו ִצינָ א
.
יבר
ִמ ְּתנַהֲ ִרין ֻו ִמ ְּתלַ הֲ ִטין  ,וְּ ָאזְּ לִ ין ֻו ִמ ְּת ֻ ַפ ְּש ִטין לְּ ָכל ִע ָ

הו ִרין ְּ ֻד ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין ַֻ ,כד
יבר  .וְּ ִאי ֻנ ֻון נְּ ֹ
הו ִרין לְּ ָכל ִע ָ
ֵיה נְּ ֹ
ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין (דמתפשטין) ִמ ֻנ ֻ
יקא
דוי ַֻ .כ ְּך ה ֻוא ַע ִֻת ָ
חו ֹ
יח ֶא ֻ ָלא ֻב ֻו ִצינָ א ִֻב ְּל ֹ
לון  ,לָ א ְּש ִכ ַ
יִ ְּק ְּרב ֻון לְּ ִמנְּ ַ ֻדע ֹ
יח ֻ ַבר ִאי ֻנ ֻון
ימין  .וְּ לָ א ְּש ִכ ַ
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא( ,הוא) ֻב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאה ְּ ,ס ִת ָ
ַק ִ ֻד ָ
יש אֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכךְּ
הו ִרין ְּ ֻד ִמ ְּת ֻ ָפ ֻ ְּש ָטן ֻ ְּ ,ד ִמ ְּת ַֻג ְֻּליָיןֻ ,ו ְּט ִמ ָירן .וְּ ִאי ֻנ ֻון ִא ְּקר ֻון ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
נְּ ֹ
ֻכ ֻ ָֹלא ַחד.
יקא
ֻו ַמה ְּ ֻד ַא ְּמ ֵרי ַח ְּב ָרנָ א ְֻּב ִס ְּפ ֵרי ַק ְּד ָמ ֵאי ֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון ַ ֻד ְּר ִ ֻגין ְּ ֻד ִא ְּת ְֻּב ִריא ֻו  ,וְּ ַע ִֻת ָ
ישא .
יקא ַק ִ ֻד ָ
ישא ִא ְּת ְּ ֻגלֵ י ְֻּבה ֻו ְֻּ ,ב ָכל ַחד וְּ ַחד ִ .מ ֻש ֻום ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ִֻת ֻק ֻונִ ין ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ַק ִ ֻד ָ
 .וַ חֲ ֵמינָ א

ישא
לון ְֻּב ִא ָ ֻד ָרא ַק ִ ֻד ָ
לָ או ַה ְּש ֻ ָתא ִע ָידנָ א ְּל ָהנֵי ִמ ִֻלין ְּ ֻד ָהא אֲ ֵמינָ א ֹ
ַמה ְּ ֻדלָ א יְּ ַד ְּענָ א ָה ִכי  ,וְּ ַעד ַה ְּש ֻ ָתא ַא ְּס ִֻתים ְֻּב ִל ֻ ָב ִאי ִמ ֻ ָלה  .וְּ ַה ֻ ְּש ֻ ָתא אֲ נָ א
ישא
חו ָדאי ַא ְּס ִה ְּידנָ א ַק ֻ ֵמי ַמלְּ ָֻכא ַק ִ ֻד ָ
ִֻב ְּל ֹ

 ,וְּ ָכל ָהנֵי ז ַָֻכ ֵאי ְּקש ֹוט

ְּ ֻד ָאת ֻו

לְּ ִמ ְּש ַמע ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין.
פוי ,
יה ִשיר ֻו ָתא וְּ ִס ֻי ֻו ָמא  .ק ֻולְּ ְּט ָרא ְּ ֻד ִק ְּט ֹ
ֻג ֻולְּ ַֻג ְּל ֻ ָתא ְּ ֻד ֵר ָ
ישא ִח ָ ֻו ָורא  ,לָ או ֻ ֵב ֻ
יק ֻיָיא ד ' ְּמ ָאה ָע ְּל ִמין ְּ ֻד ִכ ֻס ֻו ִפין ְּל ָע ְּל ָמא
ֵיה י ְַּרת ֻון ַצ ִ ֻד ַ
ִא ְּת ֻ ְּפ ֻ ָשט וְּ ִא ְּתנְּ ִהיר ֻ ,ו ִמ ֻנ ֻ

ְּ ֻד ָא ֵתיֵ .מ ַהאי ק ֻולְּ ְּט ָרא ְּ ֻד ִק ְּט ָפאֻ ְּ ,ד ִהיא ֻג ֻולְּ ַֻגלְּ ֻ ָתא ִח ָ ֻו ָורא ,נָ ִטיף ַט ֻ ָלא ָֻכל ֹיו ָמא,
ית ֻיָיא לַ אֲ ַח ֻיָיא
יה זְּ ִמינִ ין ֵמ ַ
ְּל ַהה ֻוא זְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,לַ אֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּת ְּק ֵרי ָש ַמיִ ם ֻ ,ו ֵב ֻ
ְּלזִ ְּמנָ א ְּ ֻד ָא ֵתי ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,בראשית כז ) וְּ יִ ֻ ֶתן ְּל ָך ָהאֱא ל ִֹהים ִמ ֻ ַט ל ַה ֻ ָש ַמיִ ם  .וְּ ִא ְּת ַמ ְֻּליָיא

יהֻ ,ו ֵמ ַהה ֻוא זְּ ֵעיר ַא ֻ ִפין  ,נָ ִטיף לַ חֲ ַקל ֻ ַת ֻפ ֻו ִחין  .וְּ ָכל חֲ ַקל ֻ ַת ֻפ ֻו ִחין  ,נְּ ִה ִירין
ֵר ֵ
יש ֻ

ֵמ ַהה ֻוא ַט ֻ ָלא.

ישא ָט ִמיר וְּ גָ נִ יז
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַהאי ַע ִֻת ָ

ימ ָאה ְֻּ ,ב ַהה ֻוא
 .וְּ ָח ְּכ ְּמ ָתא ִע ֻ ָל ָאה ְּס ִת ָ

דוי ,
חו ֹ
ישא ִֻב ְּל ֹ
יקא  ,לָ א ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא ֶא ֻ ָלא ֵר ָ
ֻג ֻולְּ ַֻגלְּ ֻ ָתא ִמ ְּש ְֻּת ַכח ,וַ ַ ֻדאי ְֻּב ַהאי ַע ִֻת ָ
יה ָס ִתים ,
יהי ֵר ָ
ישא ָ .ח ְּכ ְּמ ָתא ִע ֻ ָל ָאה ֻ ְּ ,ד ִא ִ
ישא ְּל ָכל ֵר ָ
ְֻּבגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו ֵר ָ
ישא ֵ ֻ ,ב ֻ
מו ָחא ְּ ֻד ָש ִכ ְּ
יה ,
ימא ֹ .
מו ָחא ְּס ִת ָ
מו ָחא ִע ֻ ָל ָאה ֹ .
וְּ ִא ְּק ֵרי ֹ
יך וְּ ָש ִקיט  .וְּ לֵ ית ְּ ֻדי ֵַדע לֵ ֻ
ֻ ַבר ִאיה ֻו.
דף רפ''ח ע''ב
ישא חֲ ָדא ,
ילא ִמן ָ ֻדא ֵ .ר ָ
ישין ִא ְּתגַ ְֻּל ָפן ֻ ָ ,דא ,לְּ ֹגו ִמן ָ ֻדא  .וְּ ָדאְּ ,ל ֵע ֻ ָ
ְֻּתלַ ת ֵר ִ
ימ ָאה ,
ימ ָאה ֻ ְּ ,ד ִא ְּת ַֻכ ְֻּסיָיא ,וְּ לָ או ִמ ְּת ֻ ַפ ְֻּת ָחא  .וְּ ָח ְּכ ְּמ ָתא ָ ֻדא ְּס ִת ָ
ָח ְּכ ְּמ ָתא ְּס ִת ָ

ישא ִע ֻ ָל ָאה ,
מות ( .בראשית קמ ''ז ע ''א) ֵר ָ
יהֻ ִ ,ד ְּש ַאר ָח ְּכ ֹ
ישא ְּל ָכל (רישי) ֵר ֵ
ֵר ָ
יש ֻ
ישא
ישא (,דף רפ ''ח ע ''ב) ֵר ָ
ישא ְּ ֻד ָכל ֵר ָ
ימין ֵ .ר ָ
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַע ִֻת ָ
ֻ ְּ ,דלָ א
ישא ָ ֻדא
ישא  .וְּ לֹא י ַָדע  ,וְּ לָ א ִא ְּתיְּ ַדע ַ ,מה ַ ֻדהֲ וֵ י ְֻּב ֵר ָ
ְּ ֻדלָ או ֵר ָ
ִא ְּת ְּ ֻד ַבק (לא) ְֻּב ָח ְּכ ְּמ ָתא ,וְּ לָ א ְֻּבס ֻו ְּכלְּ ָתנ ֻו  .וְּ ַעל ַהאי ִא ְּק ֵרי (,במדבר כד ) ְֻּב ַרח ְּלךָ
צוא וָ ש ֹוב.
קו ֶמ ָך( .יחזקאל א) וְּ ַה ַחי ֹֻות ָר ֹ
ֶאל ְּמ ֹ
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יה ֻ ַתלְּ יָיא ַאיִ ן  .וְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון ַש ְּע ֵרי ,
יקא ַק ִ ֻד ָ
ֻו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ַע ִֻת ָ
ישא ִא ְּק ֵרי ַאיִ ן ֻ ְּ .ד ֵב ֻ
יעין ( ,ס''א
( .תליין) וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ְּש ִע ִ
ימ ָאה נָ ְּפ ִקין
ימיןִ ,מ ֻמ ֹו ָחא ְּס ִת ָ
נִ ִ
וְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון
יתבין) ְֻּב ִש ֻק ֻולָ א .וְּ לָ א ִא ְּתחֲ זֵי ְּק ָדלָ א.
ישא ְֻּב ַחד הֲ וֵ י ֻ .כ ֻ ָֹלא ְֻּב ֵחיד ֻו  ,וְּ לָ א ַשנְּ יָא
יקא ַק ִ ֻד ָ
ֻכ ֻ ָֹלא ה ֻוא ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ַהאי ַע ִֻת ָ
ֵמ ַרחֲ ֵמי לְּ ָעלְּ ִמין ִֻ .ב ְּתלַ ת עֲ ַשר ְּמ ִכילָ ן ְּ ֻד ַרחֲ ִמין ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ַהאי ָח ְּכ ְּמ ָתא
לון,
יקאָֻ ,כ ִליל ֹ
יהִ ,מ ְּת ֻ ְּפ ַרש ְֻּתלַ ת זִ ְּמנִ ין לְּ ַא ְּר ֻ ַבע ַא ְּר ֻ ַבע .וְּ ה ֻוא ַע ִֻת ָ
ְּס ִת ָ
ימ ָאה ְּ ֻד ֵב ֻ
וְּ ָש ִליט (לון) ַעל ֻכ ֻ ָֹלא.

ַחד ָא ְּר ָחא ְּ ֻדנָ ִהיר ְֻּב ַפ ְּל ֻג ֻו ָתא ְּ ֻד ַש ְּע ֵרי ְּ ֻד ַנ ְּפ ֵקי ִמ ֻמ ֹו ָחא ,ה ֻוא ָא ְּר ָחא ִ ֻדנְּ ִה ִירין

אור ֹנוגַ ֻה וְּ ֹגו '.
יק ֻיָיא לְּ ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב (משלי ד ) וְּ א ַֹרח ַצ ִ ֻד ִיקים ְּ ֻכ ֹ
יה ַצ ִ ֻד ַ
ֻ ֵב ֻ
וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,ישעיה נח ) ָאז ִֻת ְּת ַע ַ ֻנג ַעל יְּ ָי 'ֻ .ו ֵמ ַהאי ָא ְּר ָחא ִמ ְּתנַ הֲ ִרין ָֻכל ְּש ַאר
ָא ְּר ִחיןֻ ְּ ,ד ֻ ַתלְּ יָין ִֻבזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין.
יה ָֻכל
יקא ָס ָבא ְּ ֻד ָס ִבין ֻ ִ ,כ ְּת ָרא ִע ֻ ָל ָאה  ,לְּ ֵע ֻ ָ
ַהאי ַע ִֻת ָ
ילאֻ ְּ .ד ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין ֻ ֵב ֻ
ֵיה ִמ ְּתלַ הֲ ִטין (ומתנהרן) .וְּ ה ֻוא,
ִע ְּט ִרין ,וְּ ִכ ְּת ִריןִ ,מ ְּתנַהֲ ִרין .וְּ ָכל ְּש ַאר ֻב ֹו ִצינִ ין ִמ ֻנ ֻ
ה ֻוא ֻב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאה ְּ ,ט ִמ ָירא ְּ ֻדלָ א ִא ְּתיְּ ַדע

( .וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין

ומתנהרין) (רצ''ב ע''ב)
ישין
יקא ִא ְּש ְֻּת ַכח ִֻב ְּתלַ ת ֵר ִ
ַהאי ַע ִֻת ָ

ישא  .וְּ ַהה ֻוא
ֻ ,ו ְּכ ִלילָ ן ְֻּב ַחד ֵר ָ

(נ''א

ישא ִא ְּת ְּר ִשים ִֻב ְּת לַ ת,
יקא ַק ִ ֻד ָ
ילא ֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ילא לְּ ֵע ֻ ָ
ישא ִע ֻ ָל ָאה  ,לְּ ֵע ֻ ָ
והוא) ֵר ָ
ֵיה
א ֻוף ָה ִכי ָֻכל ְּש ַאר ֻב ֻו ִצינִ ין ְּ ֻדנַהֲ ִרין ִמ ֻנ ֻ

יקא
עודַ ,ע ִֻת ָ
ֻ ְּ ,כ ִלילָ ן ִֻב ְּתלַ ת ֹ .

יקא ִֻב ְּת ֵרין  .ה ֻוא ִ ֻכ ְּת ָרא ִע ֻ ָל ָאה ְּ ֻד ָכל ִע ֻ ָל ִאין ,
ִא ְּת ְּר ִשים ִֻב ְּת ֵרין ֻ ְּ .כלָ לָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ילא ִמן ָ ֻדא ֻ ְּ ,דלָ א ִא ְּתיְּ ַדע ַֻ .כ ְּך ָֻכל ְּש ַאר
ישי  .וְּ ַהה ֻוא ַ ֻדהֲ וֵ י לְּ ֵע ֻ ָ
ישא ְּ ֻד ָכל ֵר ֵ
ֵר ָ
ישא ִא ְּת ְּר ִשים וְּ ַא ְּס ִֻתים ְֻּב ַחד  ,וְּ ה ֻוא
יקא ַק ִ ֻד ָ
עוד ַע ִֻת ָ
ימין ִֻב ְּת ֵרין ֹ .
ֻב ֻו ִצינִ יןְּ ,ס ִת ִ
ְּ
ַחד ,וְּ כ ֻ ָֹלא ה ֻוא ַחד ַֻ .כך ָֻכל ְּש ַאר ֻב ֻו ִצינִ ין ִ ,מ ְּת ַק ְּ ֻד ִשיןִ ,מ ְּת ַק ֻ ְּש ִריןֻ ,ו ִמ ְּת ַה ְּ ֻד ִרין
ְֻּב ַחד ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ַחד.
ישא ִע ֻ ָל ָאה ָ ֻדא
צון ִא ְּק ֵרי ֻ ְּ ,ד ָהא ֵר ָ
ישא ָ ,ר ֹ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִמ ְּצ ָחא ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻגלֵ י ְֻּב ַע ִֻת ָ
ימא
ילא ֻ ְּ ,דלָ א ִא ְּתיְּ ַדע ֻ ָפ ִשיט ַחד ט ֻו ְּרנָ א ְֻּב ִס ָ
ָס ִתים לְּ ֵע ֻ ָ

ָאהֻ ְּ ,ד ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל
 ,י ָ
ִ ,א ְּת ְֻּת ַקן ְֻּב ִמ ְּצ ָחא ,

ְֻּב ִמ ְּצ ָחאֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו (נ''א דההוא ) ַרעֲ וָ א ְּ ֻד ָכל ַרעֲ וִ ין
צון.
יטא (ס''א אתגליף בפסיטא)ַ ,האי ִמ ְּצ ָחא ִא ְּק ֵרי ָר ֹ
וְּ ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא ְֻּבב ֻו ִס ָ

 ,וְּ ָכל

צון ָ ֻדא ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא ַ ,רעֲ וָ א ְּ ֻד ַרעֲ וִ ין ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּב ֺכ ְֻּלה ֻו ָע ְּל ִמין
וְּ ַכד ָר ֹ
לו ִתין ִ ֻד ְּל ֻ ַת ֻ ָתא ִמ ְּת ַק ְֻּב ִלין ֻ ,ו ִמ ְּתנַהֲ ִרין ַאנְּ ֻפ ֹוי ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,וְּ כ ֻ ָֹלא ְֻּב ַרחֲ ֵמי
ְּצ ֹ

ִא ְּש ְֻּת ַכח ,וְּ ָכל ִ ֻדינִ ין ִא ְּת ַט ְֻּמ ָרן וְּ ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין.

ידן ְּ ֻד ָכל ִ ֻדינִ ין ִמ ְּת ָע ִרין
ְֻּב ַש ְֻּב ָתא ְֻּב ַשעֲ ָתא ִ ֻד ְּצ ֹ
לו ָתא ְּ ֻד ִמנְּ ָחה ֻ ְּ ,דה ֻוא ִע ָ ֻ

,

ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא ַהאי ִמ ְּצ ָחא  ,וְּ ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין ָֻכל ִ ֻדינִ ין  ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ָכח ֻו ַרחֲ ִמין ְֻּבכֺ ְֻּלה ֻו ָע ְּל ִמין .
יל ֻו ֶא ֻ ָשא
ילא וְּ לָ א ְּל ַת ֻ ָתא  .וַ אֲ ִפ ֻ
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִא ְּש ְֻּת ַכח ַש ֻ ָבת ְֻּבלָ א ִ ֻדינָ א  ,לָ א ְּל ֵע ֻ ָ

ָיב ֻיָא  .וְּ ַעל ָ ֻדא ִא ֻת ֹו ַסף
יחין ַח ֻי ַ
יה ,וְּ נַיְּ ִ
ְּ ֻדג ִ
ֵיה ָ ֻנם ִא ְּש ְֻּת ַקע (ס''א אשתכך ) ְֻּב ַא ְּת ֵר ֻ
נִ ְּש ְּמ ָתא ְּ ֻד ֵחד ֻו ְֻּב ַש ְֻּב ָתא.
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ימנ ֻו ָתא  ,וְּ ָכל
ֻו ָב ֵעי ֻ ַבר נָ ש ְּל ֶמ ְּח ֵ ֻדי ִֻב ְּתלַ ת ְּסע ֻו ָד ֵתי ְּ ֻד ַש ְֻּב ָתא ֻ ְּ ,ד ָהא ָֻכל ְּמ ֵה ְּ
יכל
תו ָרא ֻ ,ולְּ ֵמ ַ
יה ִא ְּש ְֻּת ַכח ֻ ,ו ָב ֵעי ֻ ַבר נָ ש ְּל ַס ְּ ֻד ָרא ֻ ָפ ֹ
ְּ ֻכלָ לָ א ִ ֻד ְּמ ֵה ְּ
ימנ ֻו ָתא ֵ ֻ ,ב ֻ
חדי ְֻּבה ֻו.
ימנ ֻו ָתא ֻ ,ולְּ ֵמ ֵ
ְֻּתלַ ת ְּסע ֻו ָד ֵתי ִ ֻד ְּמ ֵה ְּ

עון ַ ,א ְּס ַה ְּדנָ א ָעלַ י לְּ ָכל ִא ֻ ֵלין ְּ ֻד ָה ָכא ֻ ְּ ,ד ָהא ִמן ֹיו ָמאי לָ א
ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
יתא ְֻּב ַש ְֻּב ָתא
יכנָ א ְּל ַתעֲ נִ ָ
ֵיהון לָ א ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
ָֻב ִטילְּ נָ א ִא ֻ ֵלין ג ' ְּסע ֻו ָד ֵתיֻ ,ו ְּבגִ ינ ֹ

.

יכנָ א ָֻ ,כל ֶש ֻ ֵכן ְֻּב ַש ְֻּב ָתא ֻ ְּ .ד ַמאן ְּ ֻדזָ ֵכי ְֻּבה ֻו ,
יל ֻו ְֻּב ֹיו ֵמי ַאחֲ ִרינֵי לָ א ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
וַ אֲ ִפ ֻ
יתא  .וְּ ַחדְּ ,סע ֻו ָד ָתא
רונִ ָ
ימ ָתא ַ .חדְּ ,סע ֻו ָד ָתא ְּ ֻד ַמ ְּט ֹ
ימנ ֻו ָתא ְּשלֵ ָ
זָ ֵכי ִל ְּמ ֵה ְּ
ימין .
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ישא  .וְּ ַחדְּ ,סע ֻו ָד ָתא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא ַק ִ ֻד ָ
צון ַֻכד ִא ְּתגַ ְּליָיא ָֻ ,כל ִ ֻדינִ ין ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין
ֻו ְּב ַהה ֻוא ָעלְּ ָמא יִ זְּ ֵֻכי ְֻּבה ֻו ְּל ִא ֻ ֵלין ַ .האי ָר ֹ
יהון.
ִמ ֻש ֻולְּ ְּשלֵ ֹ
ישא ִא ְּת ְֻּת ַקן ְֻּב ִת ֻק ֻונָ א ַחד ֻ ְּ ,כלָ לָ א ְּ ֻד ָכל ִֻת ֻק ֻונִ ין  .וְּ ִהיא
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִֻת ֻק ֻונָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ימא .
ימ ָאהֻ ְּ .כלָ לָ א ְּ ֻד ָכל ְּש ָאר  ,וְּ ַהאי ִא ְּק ֵרי ֵע ֶדן ִע ֻ ָל ָאה ְּס ִת ָ
ָח ְּכ ָמה ִע ֻ ָל ָאה ְּ ,ס ִת ָ
ֵיה
מו ָחא ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְּל ָכל ִע ָ
ישא  .וְּ ַהאי ֹ
יקא ַק ִ ֻד ָ
מו ָחא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
וְּ ה ֻוא ֹ
יבר ִ ,מ ֻנ ֻ
ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ֵע ֶדן ַאחֲ ָראֻ .ו ֵמ ַהאי ֵע ֶדן ִא ְּת ְּ ֻגלַ ף.
דף רפ''ט ע''א

יקא ְּ ֻדלָ א ִא ְּתיְּ ַדע ַֻ ,כד
ישא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ימא ִ ֻד ְּב ֵר ָ
ישא ְּס ִת ָ
וְּ ַהה ֻוא (דף רפ ''ט ע ''א) ֵר ָ
(ס''א גוונא )ֻ ְּ ,דהֲ וָ ה ִמ ְּת ֻ ַת ָ ֻקן ְּל ִא ְּתנַ הֲ ָרא

ָ ֻ ,ב ַטש ְֻּב ַהאי

ֻ ָפ ִשיט ַחד ט ֻו ְּרנָ א
יטא
בו ִס ָ
מו ָחא (נ''א מצחא ) ,וְּ ִא ְּת ְּ ֻגלַ ף ,וְּ ִא ְּתנְּ ִהיר ְֻּב ַכ ֻ ָמה נְּ ִה ִירין  ,וְּ ַא ֻ ִפיק וְּ ַא ְּר ִשים ְּ ֻכ ֹ
ֹ

צון
צון  .וְּ ַהאי ָר ֹ
הו ָרא ֻ ְּ ,ד ִא ְּק ֵרי ָר ֹ
יה ַחד נְּ ֹ
ָ ֻדאְֻּ ,ב ַהאי ִמ ְּצ ָחא  .וְּ ִא ְּת ְּר ִשים ֻ ֵב ֻ
יקנָ א ַ ,עד ַהה ֻוא אֲ ָתר ְּ ֻד ִמ ְּתי ֻ ְַּש ָבא ְֻּב ִד ְּיקנָ א  ,וְּ ִא ְּק ֵרי ֶח ֶסד
ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט לְּ ַת ֻ ָתא ְֻּב ִד ְּ
ארי
צון ַֻכד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא ִ ,מ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכ ִלין ָמ ֵ
ִע ֻ ָל ָאה .וְּ ָדא ִאיה ֻו ֹנוצֵ ר ֶח ֶסד ֻ .ו ְּב ַהאי ָר ֹ
ְּ ֻד ִדינָ א ֻו ִמ ְּת ַֻכ ְּפיָין.

ישא ְֻּ ,ת ֵרין ְֻּב ַחד ְּש ִקילָ ן ֻ ְּ .ד ַא ְּש ְּ ֻג ִחין ֻ ָת ִד ָירא  ,וְּ לָ א
יקא ַק ִ ֻד ָ
ישא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ינוי ְּ ֻד ֵר ָ
ֵע ֹ
ישא ,
ישן ש ֹו ֵמר יִ ְּש ָר ֵאל  ,יִ ְּש ָר ֵאל ַק ִ ֻד ָ
נָ ִאיםֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קכא ) ל ֹא יָנ ֻום וְּ לֹא יִ ָ
יה ְּ ֻג ִבינִ ין ַעל ֵעינָ א ,וְּ לָ א ְּ ֻכס ֻו ָתא.
ְֻּבגִ ין ַֻכ ְּך לָ א ִאית לֵ ֻ
מו ָחא ִא ְּת ְּ ֻג ִליף וְּ נָ ִהר ִֻב ְּתלַ ת ִח ָ ֻו ִורין ְּ ֻד ֵעילָ א (נ''א דעינא )ְֻּ ,ב ִח ָ ֻו ָורא חֲ ָדא
ַהה ֻוא ֹ
צות ֻ ֶב ָחלָ ב ֻ ְּ .דה ֻוא
רוחֲ ֹ
ִמ ְּס ֻ ַת ְּחיָין ַעיְּ נִ ין ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,שיר השירים ה ) ֹ

(נ''א

בההוא) ִח ָ ֻו ָורא ַק ְּד ָמ ָאהֻ .ו ְּש ַאר ִח ָ ֻו ִורין ִא ְּס ֻ ַת ְּחיָין וְּ נַהֲ ִרין ִל ְּש ַאר ֻב ֹו ִצינִ ין.

ֵיה ִא ְּש ְֻּת ָֻכח ֻו ֻ .ו ְּבגִ ין
יעא ְּ ֻד ִב ְּר ָכ ָתא  ,נְּ ִב ָ
מו ָחא ִא ְּק ֵרי נְּ ִב ָ
ֹ
יעא ְּ ֻד ָכל ִֻב ְּר ָכאן ִמ ֻנ ֻ
ָתא,

יה ִֻב ְּר ָכ
מו ָחא לָ ִהיט ְֻּבג
ְּ ֻד ַהאי ֹ
' ִח ָ ֻו ִורין ְּ ֻד ֵעינָ א ְֻּ ,ב ֵעינָ א ֻ ָתלָ א ֻ ֵב ֻ
ְּ
מו ָחא ֻ ַת ְּליָין ִח ָ ֻוור ֻו ְּ ֻד ֵעינָ א ַ .האי
בו ָרך ֻ ְּ ,ד ָהא ְֻּב ֹ
טוב ַעיִ ן ה ֻוא יְּ ֹ
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,משלי כב ) ֹ
ֵעינָ א ַֻכד ַא ְּש ַֻגח ִֻבזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ( ,עלמין) (ס''א אתנהרן אנפין כלהו בחדו ) ַאנְּ ַה ָרן ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו
יה ְּש ָמאלָ א ַ .עיְּ ינִ ין ְּ ֻד ַת ֻ ָתא  ,יְּ ִמינָ א
ְֻּב ֵחד ֻוֵ .עינָ א ָ ֻדא  ,ה ֻוא ֻכ ֻ ָֹלא יְּ ִמינָ א  ,לֵ ית ֻ ֵב ֻ
ֻו ְּש ָמאלָ אְֻּ ,ת ֵריִֻ ,ב ְּת ֵרי ַֻגוְּ ונִ ין.
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יפנָ א ֻ ְּ ,ד ָהא י ' ִע ֻ ָל ָאה ,י' ֻ ַת ֻ ָת ָאה .ה' ִע ֻ ָל ָאה ,ה'
ִֻב ְּצנִ יע ֻו ָתא ְּ ֻד ִס ְּפ ָרא ֹ
אולִ ְּ
יקא ֻ ַת ְּליָיןַ ֻ .ת ֻ ָת ִאיןִֻ ,בזְּ ֵעיר
ֻ ַת ֻ ָת ָאה .ו' ִע ֻ ָל ָאה ,ו' ֻ ַת ֻ ָת ָאהָֻ .כל ִא ֻ ֵלין ִע ֻ ָל ִאין ְֻּ ,ב ַע ִֻת ָ
ישא ֻ ַת ְּליָין ֻ ְּ .ד ָהא
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַאנְּ ֻ ִפין ִאי ֻנ ֻון  .לָ או ֻ ַתלְּ יָין ֶ ,א ֻ ָלא ִאי ֻנ ֻון ַמ ֻ ָמש ֻ .ו ְּב ַע ִֻת ָ
יקא ִא ְּת ַֻכ ְּסיָיא ִמ ֻכ ֻ ָֹלא  ,וְּ לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח  .אֲ ָבל ִא ֻ ֵלין ַא ְּתוָ ון ְּ ֻד ַת ְּליָין
ְּש ָמא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
יקאְֻּ .בגִ ין ְּ ֻדיִ ְּת ַק ְֻּיימ ֻון ִאי ֻנ ֻון ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתאֻ ְּ .ד ִאי לָ או ָה ִכי לָ א יִ ְּת ַק ְֻּיימ ֻון.
ְֻּב ַע ִֻת ָ
יקא
יה ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ֻו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ְּ ,ש ָמא ַק ִ ֻד ָ
ישא ָס ִתים וְּ גַ לְּ יָיא ַ .הה ֻוא ְּ ֻד ָס ִתים לָ ֳק ְּבלֵ ֻ
ימא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא  .וְּ ַהה ֻוא
ישאְּ ,ס ִת ָ
ַק ִ ֻד ָ
ְּ
דאתגלייא) (דתלייא) ִֻבזְּ ֵעיר ַא ֻ ִפין ֻ .ו ְּבגִ ין ַֻכך ָֻ ,כל ִֻב ְּר ָכאן ֻ ַב ְּעיָין ָס ִתים וְּ גַ ְּליָיא ִ .א ֻ ֵלין
(אתגלייא בגיניה דתלייא ) (ס''א דאתגלי ב גיניה דההוא

ימן ְּ ֻד ַת ְּליָין
ַא ְּתוָ ון ְּס ִת ָ

(בעתיקא קדישא  .תליין ,אמאי תליין (תליא) י' לקיימא י ' דלתתא (ס''א

ודאי בגולגלתא במצחא בעיינין תליא י' (ס''א אמאי) אמא תליא לקיימא לי' דלתתא))
יה  ,נָ ִשיב ר ֻו ָחא ְּ ֻד ַח ֻיֵי
חו ָט ָמאְֻּ ,ב ַהאי ֹ
ֹ
חו ָט ָמא ְֻּ ,בנ ֻו ְּק ָֻבא ְּ ֻד ַפ ְּר ַ ֻד ְּש ָקא ְּ ֻד ֵב ֻ

ימא ה '
חו ָט ָמא ְֻּ ,בנ ֻו ְּק ָֻבא ְּ ֻד ַפ ְּר ַ ֻד ְּש ָקא ַ ֻ ,תלְּ יָיא ה ' ,לְּ ַק ְֻּי ָ
ִלזְּ ֵעיר ַא ֻ ִפין ֻ .ו ְּב ַהאי ֹ

ימ ָאה  ,וְּ ִא ְּק ֵרי ר ֻו ָחא ְּ ֻד ַח ֻיֵי .
ַאחֲ ָרא ִ ֻדלְּ ַת ֻ ָתא  .וְּ ָדא ר ֻו ָחא נָ ִפיק ִמ ֻמ ֹו ָחא ְּס ִת ָ
יחא ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה
ֻו ְּב ַהאי ר ֻו ָחא ,זְּ ִמינִ ין ְּל ִמנְּ ַ ֻדע ָח ְּכ ְּמ ָתאְֻּ ,בזִ ְּמנָ א ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא ְּמ ִש ָ
חו ָט ָמא ַ ,ח ִֻיין ִמ ָֻכל ִס ְּט ִרין,
יא) וְּ נָ ָחה ָעלָ יו ר ֻו ַח יְּ ָי ' ר ֻו ַח ָח ְּכ ָמה ֻו ִבינָ ה וְּ ֹגו 'ַ .האי ֹ
(כמה
חו ָט ָמא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין
ְֻּב ֹ
ותא.
ַא ְּסוָ ָ
ימא  .נ ַַחת ר ֻו ַח .
ֵחד ֻו ְּשלֵ ָ
דאוקימנא) ְּ ֻכ ִתיב( ,שמואל ב כב

חטם לָ ְּך.
מח) ֻו ְּת ִה ֻ ָל ִתי ֶא ָ

) ָעלָ ה ָע ָשן ְֻּב ַא ֻפ ֹו וְּ ֹגו

' .וְּ ָה ָכא ְּ ֻכ ִתיב

(ישעיה

או ִקים ,ה' ְֻּבפ ֻו ָמא ,וְּ ָה ָכא לָ א
ֵיבא ָס ָבא ֹ ,
ֻו ְּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ֻ ְּ ,ד ֵבי ַרב י ָ

ימא ָה ִכי  ,וְּ לָ א ִא ְּצ ָט ְּר ָפא (ס''א אצטריכנא )ַ ,אף ַעל ַֻגב ִ ֻד ְּב ַחד ַס ְֻּל ָקא ֶ ,א ֻ ָלא
ִמ ְּת ַק ְֻּי ָ
ימא ,
חו ָט ָמא ֻ ַת ְּליָא ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב ָעלָ ה ָע ָשן ְֻּב ַא ֻפ ֹו  .וְּ ִאי ֻ ֵת ָ
ְֻּב ֵה' ִ ֻדינָ א ֻ ַת ְּליָא  ,וְּ ִדינָ א ְֻּב ֹ
חו ָט ָמא ֻ ַת ְּליָא.
ֹאכלִ .ע ָ ֻק ָרא ְּ ֻדר ֻוגְּ זָ א ְֻּב ֹ
ָהא ְּ ֻכ ִתיב וְּ ֵאש ִמ ֻ ִפיו ֻת ֵ
מו ָחא ָש ִקיט וְּ ָס ִתים ִמ ְּת ֻ ַת ְֻּקנָ ן  .וְּ ָכל ִֻת ֻק ֻונִ ין
ישא ְֻּ ,ב ֹ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ָֻכל ִֻת ֻק ֻונִ ין ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּ ,ב ָח ְּכ ָמה ֻ ַת ֻ ָת ָאה ִמ ְּת ֻ ַת ְֻּקנָ ן ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קד ) ֻ ֺכ ֻ ָלם ְֻּב ָח ְּכ ָמ ה
ית ,וְּ ה' ְּ ֻכלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא וַ ַ ֻדאי ַ .מה ֻ ֵבין ה ' לְּ ה' .ה' ְּ ֻד ָה ָכאֻ ִ ,דינָ א ִא ְֻּת ַער ִמ ָ ֻנ ֻה .
ָע ִש ָ
ֻו ְּד ָה ָכא ַרחֲ ֵמי ֹגֻו ַרחֲ ֵמי.
דף רפ''ט ע''ב
ישא ַ ֻ ,ת ְּליָא ָֻכל יְּ ִֻקיר ֻו ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ַ .מ ָ ֻזלָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ִא ְּק ֵרי .
יקא ַק ִ ֻד ָ
ְֻּב ִד ְּיקנָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
יקנָ אַ ,מ ָ ֻזלָ א י ִַֻקיר ֻו ָתא (נ''א מהאי מזלא יקירא ) (ממזלא יקירא ) ְּ ֻד ָכל י ִַֻק ִירין ,
ֵמ ַהאי ִ ֻד ְּ
יחין לְּ ַהה ֻוא ַמ ָ ֻזלָ א ְֻּ .ב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַתלְּ יָיא ַח ֻיֵי
ַמ ָ ֻזלֵ י ִע ֻ ָל ֵאי וְּ ַת ֻ ָת ֵאי ֺ ֻ .כ ְֻּלה ֻו ַמ ְּש ִ ֻג ִ
ְּ ֻדכ ֻ ָֹלאְּ ,מ ֹזונֵי ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ְֻּ .ב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַת ְּליָין ְּש ַמיָא וְּ ַא ְּר ָעא ֻ ִ .ג ְּש ִמין ְּ ֻד ַרעֲ וָ א ְֻּ .ב ַהאי
ָילין ִע ֻ ָל ִאין וְּ ַת ֻ ָת ִאין
ַמ ָ ֻזלָ אַ ,א ְּש ָֻגח ֻו ָתא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ְֻּ .ב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַתלְּ יָין ָֻכל ַח ֻי ִ

( .דף

רפ''ט ע''ב)
יעין ֻ ְּ ,ד ִמ ְּש ָחא ִ ֻד ְּרב ֻו ָתא ָט ָבא ַ ֻ ,ת ְּליָין ְֻּב ִד ְּיקנָ א ְּ ֻד ַמ ָ ֻזלָ א י ִַֻק ָירא
ְֻּתלַ ת עֲ ַשר נְּ ִב ִ
ימא ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ֶ ,א ֻ ָלא ִֻת ְּש ָעה ִמ ַ ֻניְּ יה ֻו ,
ָ ֻדא .וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו נָ ְּפ ִקין ִלזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  .לָ א ֻ ֵת ָ
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ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ָחן ִֻבזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ְּ ,ל ַא ְּכ ֻ ְּפיָיא ִ ֻדינִ ין ( .וכד) ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ַ ֻ ,ת ְּליָיא ְֻּב ִש ֻק ֻולָ א ַעד
יה ֻ ַת ְּליָין ְֻּ .ב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ָ ֻ ,פ ִשיט
ַט ֻב ֻו ָראָֻ .כל ִק ֻד ֻו ֵשי ִק ֻד ֻו ִשי ן ִ ֻד ְּקד ֻו ֻ ָשא ֻ ֵב ֻ
ישין ֻ ְּ ,דלָ א ִא ְּתיְּ ַדע  ,וְּ לָ א
ישא ְּ ֻד ָכל ֵר ִ
ֻ ְּפ ִשיט ֻו ָתא ְּ ֻדק ֻו ְּט ָרא ִע ֻ ָל ָאה ַ .הה ֻוא ֵר ָ
מו ַדע ,וְּ לָ א י ְַּד ִעין ִע ֻ ָל ִאין וְּ ַת ֻ ָת ִאיןְֻּ .בגִ ין ַֻכ ְּך ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַת ְּליָיא.
ִא ְּש ְֻּת ֹ

ישין ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ִ ,מ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ָטן .וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ְֻּב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ,
ְֻּב ִד ְּיקנָ א ָ ֻדא  ,ג' ֵר ִ
יה ֻ .ו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ָֻ ,כל יְּ ִקיר ֻו ְּ ֻדי ִַקיר ֻו ָתא ְֻּ ,ב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַת ְּליָיא ָֻ .כל
ֻו ִמ ְּש ֻ ַת ְּכ ִחין ֻ ֵב ֻ
יקא ֻ ,כ ֻו ְּלה ֻו ֻ ַתלְּ יָין ְֻּב ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א ֻ ,ו ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן
ִא ֻ ֵלין ַא ְּתוָ ון ְּ ֻד ַת ְּליָין ְֻּב ַהאי ַע ִֻת ָ
ימא ַא ְּתוָ ון ַאחֲ ָרנִ ין ֻ ְּ .ד ִא ְּל ָמלֵ י לָ א ְּס ִליק ִא ֻ ֵלין
יה  ,לְּ ַק ְֻּי ָ
ְֻּב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א  ,וְּ ַת ְּליָין ֻ ֵב ֻ
ימין ִא ֻ ֵלין ַאחֲ ָרנִ ין ֻ .ו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ָא ַמר מ ֶֹשה ַֻכד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך ,
יקא  ,לָ א ַקיְּ ִ
ַא ְּתוָ ון ְֻּב ַע ִֻת ָ
ימנָ א (זימני)ֻ ,ו ָפ ִסיק ַטעֲ ָמא ְֻּבגַ ַ ֻוויְּ יה ֻו ֻ ְּ .ד ָהא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַת ְּליָיא ֻכ ֻ ָֹלא .
יְּ ָי' יְּ ָי'ְֻּ ,ת ֵרי זִ ְּ
יה ַמאן
יה  .ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ
ֵמ ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א ִ ,מ ְּת ַֻכ ְֻּס ֵפי ִע ֻ ָל ֵאי וְּ ַת ֻ ָת ֵאי ֻ ,ו ִמ ְּת ַֻכ ְּפיָין ַק ֻ ֵמ ֻ

ְּ ֻדזָ ֵכי לְּ ַהאי.

ימין  ,לָ א ַא ְּד ַֻכר  ,וְּ לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח .
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִֻת ִ
ישא ְּ ,ס ִֻת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַהאי ַע ִֻת ָ
ישא חֲ ָדא ְֻּ ,בלָ א
ישא ִע ֻ ָל ָאה לְּ ָכל ִע ֻ ָל ִאין  ,לָ א ִא ְּד ַֻכר ַ ֻ ,בר ֵר ָ
ֻו ְּבגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו ֵר ָ
ימא ֻכ ֻ ָֹלא.
ֻג ֻו ָפאְּ ,ל ַק ְֻּי ָ
וְּ ַהאי

(נ''א דכל סתימין (ס''א בגין דאיהו ) רישא (עלאה) עלאין לכל עלאי ן ,לא אדכר  ,אלא רישא

חדא ,בלא גופא  ,לקיימא כלא  .והוא) ָט ִמיר וְּ ָס ִתים וְּ גָ נִ יז ִמ ֻכ ֻ ָֹלא ִֻ ,ת ֻק ֻו ֹנוי ִא ְּת ֻ ָת ְֻּקנָ ן ,
ימ ָאה ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ֻ ְּ ,ד ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט וְּ ִא ְּת ֻ ָת ַ ֻקן ֻכ ֻ ָֹלא וְּ נָ ִפיק ֶח ֶסד ִע ֻ ָל ָאה ,
מו ָחא ְּס ִת ָ
ְֻּב ַהה ֻוא ֹ
ימ ָאה ָ ֻדא
מו ָחא ְּס ִת ָ
וְּ ֶח ֶסד ִע ֻ ָל ָאה ִא ְּת ֻ ָפ ַשט וְּ ִא ֻ ָת ַק ן וְּ ִא ְּת ְּ ֻכלִ יל ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ֹ

ַֻ .כד

מו ָחא וְּ ִא ְּתנְּ ִהיר ,
ִא ְּת ְֻּת ַקן ִח ָ ֻו ָורא ָ ֻדא ִֻבנְּ ִהיר ֻו ָ ֻדא ָ ֻ ,ב ַטש ַמאן ְּ ֻד ָב ַטש ְֻּ ,ב ַהאי ֹ
ילי ן.
מו ָחא ַאחֲ ָרא ֻ ְּ ,ד ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט וְּ נָ ִהיר ִל ְּת ֻ ָל ִתין ֻו ְּת ֵרין ְּש ִב ִ
וְּ ַת ְּליָיא ִמ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א י ִַֻק ָירא ֹ

ישין  ,וְּ ַחד
ישין ִע ֻ ָל ִאין ְֻּ ,ת ֵרין ֵר ִ
ַֻכד ִא ְּתנְּ ִהיר נָ ִהיר ִמ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א י ִַֻק ָירא ִ .א ְּתנְּ ִהיר ֻו ג ' ֵר ִ
יה.
ְּ ֻד ָכלִ יל ֹ
לוןֻ .ו ְּב ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַתלְּ יָין ,וְּ ִא ְּת ְּ ֻכלִ ילָ ן ֻ ֵב ֻ
ימ ָאה  .וְּ ִאי ֻנ ֻון
יקנָ א ֻ ְּ ,ד ִאיה ֻו ַמ ָ ֻזלָ א ְּס ִת ָ
ארי ְּל ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא י ִָקיר ֻו ְּ ֻד ִד ְּ
ִמ ָֻכאן ָש ֵ
יה ָ ,ה ִכי ֻכ ֻ ָֹלא
ישא ְֻּתלַ ת ֵר ִ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִמ ְּת ֻ ָת ְּקנָ ן (ביה)ֻ ְּ ,כ ָמה ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ישין ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין ֻ ֵב ֻ
ישין ְֻּ ,ת ֵרין ִמ ְֻּת ֵרין
ישין  .וְּ ַכד ִא ְּתנָ הֲ ָרן ַ ֻ ,תלְּ יָין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ָ ֻדא ְֻּב ָדא ִֻב ְּתלַ ת ֵר ִ
ִֻב ְּתלַ ת ֵר ִ
לון.
ִס ְּט ִרין ,וְּ ַחד ְּ ֻד ָכלִ יל ֹ
ישא.
יקא ַק ִ ֻד ָ
ימאַ ,מאן ַע ִֻת ָ
וְּ ִאי ֻ ֵת ָ
מו ַדע  ,וְּ לָ א
ילא ִ ,אית ְּ ֻדלָ א ִא ְּתיְּ ַדע  ,וְּ לָ א ִא ְּש ְֻּת ֹ
ילא לְּ ֵע ֻ ָ
ֻ ָתא חֲ זֵי  ,לְּ ֵע ֻ ָ

(ס''א תליין )ֻ .ו ְּכ ֵדין

יה ְּ ֻכ ִלילָ ן
ִא ְּת ְּר ִשים ,וְּ ה ֻוא ָֻכלִ יל ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ,ו ְּת ֵרין ֵר ִ
ישין ֻ ֵב ֻ
ֻכ ֻ ָֹלא(חדא) ָה ִכי ִא ְּת ְֻּת ַקן .וְּ ַהה ֻוא לָ או ְֻּב ִמנְּ יָינָ א ,וְּ לָ א ִֻב ְּכלָ לָ א וְּ לָ א ְֻּבח ֻו ְּש ָֻבן ֶא ֻ ָלא
ִֻב ְּרע ֻו ָתא ְּ ֻד ִל ָֻבא ַ ,על ָ ֻדא ִא ְֻּת ַמר ( ,תהלים לט ) ָא ַמ ְּר ִֻתי ֶא ְּש ְּמ ָרה ְּ ֻד ָר ַכי ֵמחֲ טֹא
ִב ְּלש ֹונִ י.

ישא ֻ ְּ ,ד ִא ְּתנְּ ִהיר ִמ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א  ,ה ֻוא
יקא ַק ִ ֻד ָ
אֲ ָתר ְּ ֻד ֵשיר ֻו ָתא ִא ְּש ְֻּת ַכח ֵ ,מ ַע ִֻת ָ
מו ָחא
יבר  .וְּ נָ ְּפ ָקא ֵמ ַהה ֻוא ֹ
נְּ ִהיר ֻו ְּ ֻד ָח ְּכ ְּמ ָתא ֻ ְּ ,ד ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט לִ ְּת ֻ ָל ִתין ֻו ְּת ֵרין ִע ָ
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יתא
ישא נָ ִהיר ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
יה ֻ .ו ַמה ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ְּס ִת ָ
ימ ָאהִ ,מ ְֻּנ ִהיר ֻו ְּ ֻד ֵב ֻ
ישין ,
בחכמתא)ֻ ָ ,דא ִהיא  .וְּ ֵשיר ֻו ָתא ִמ ֻ ָמה ְּ ֻד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא (הוי) ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ִל ְּתלַ ת ֵר ִ
(ס''א

לון  .וְּ ִא ֻ ֵלין ְֻּתלַ ת ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ָטן לִ זְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ֻ ,ו ֵמ ִא ֻ ֵלין נַהֲ ִרין
ישא חֲ ָדא ָֻכלִ יל ֹ
וְּ ֵר ָ
ֻכ ֻ ָֹלא.
ִא ְּת ְּ ֻג ִליף ַהאי ָח ְּכ ְּמ ָתא  ,וְּ ַא ֻ ִפיק ַחד נַהֲ ָרא ֻ ְּ ,דנָ גִ יד וְּ נָ ִפיק ְּל ַא ְּש ָק ָאה ִ ֻגנְּ ֻ ָתא
מו ָחא ֻו ִמ ֻ ַת ֻ ָמן ִא ְּת ְּמ ִש ְּ
יך
ישא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ַחד ֹ
וְּ ָע ִֻייל (נ''א ועיילן ) ְֻּב ֵר ָ

יעאן  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,בראשית ב ) וְּ נָ ָהר
וְּ נָ גִ יד ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא  ,וְּ ַא ְּש ֵקי ָֻכל ִאי ֻנ ֻון נְּ ִט ָ
קות ֶאת ַה ָֻגן וְּ ֹגו'.
ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן ְּל ַה ְּש ֹ

ישא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד
ֻת ֻו ִא ְּת ְּ ֻגלִ יף ַהאי ָח ְּכ ְּמ ָתא ,וְּ ִא ְּת ְּמ ַש ְּך וְּ ָעיִ יל ְֻּב ֵר ָ
יכן
ֵיה ִא ֻ ֵלין ְֻּת ֵרין ְּמ ִש ָ
ֹ
מו ָחא ַאחֲ ָרא (ההוא אחרא )ַ .הה ֻוא נְּ ִהיר ֻו ְּ ֻד ִא ְּת ַמ ֻ ְּש ָכא ִמ ֻנ ֻ

יקא ְּ ֻד ֵב ָירא ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,משלי ג ) ְֻּב ַד ְּע ֻת ֹו
ישא ְּ ֻד ָע ִמ ָ
ִא ְּת ְּ ֻגלִ יפ ֻוִ ,מ ְּת ַח ְֻּב ָרן ְֻּב ַחד ֵר ָ
מו ָחא ַאחֲ ָרא ֻ ,ו ִמ ֻ ַת ֻ ָמן
ישא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ֹ
מות נִ ְּב ָקע ֻו  .וְּ ָע ִֻייל ְֻּב ֵר ָ
הו ֹ
ְֻּת ֹ
ִא ְּת ְּמ ִש ְּ
יך וְּ ָע ִֻייל ְּל ֹגו ֻג ֻו ָפא ֻ ,ו ַמלְּ יָיא ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ִא ָ ֻד ִרין וְּ ַא ְּכ ַס ְּד ִרין ְּ ֻדג ֻו ָפא  .הֲ ָדא
ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב( ,משלי כד) ֻו ְּב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ֻ ָמ ְּלא ֻו.
דף ר''צ ע''א

ימ ָאהֻ ְּ ,דנָ ִהיר ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א
מו ָחא ִע ֻ ָל ָאה ְּס ִת ָ
וְּ ִא ֻ ֵלין נַהֲ ִריןִ ,מ ְּ ֻנ ִהיר ֻו ְּ ֻד ַהה ֻוא ֹ
מו ָדע
קדישא) .וְּ כ ֻ ָֹלא ָ ֻדא ְֻּב ָדא ֻ ַתלְּ יָין  .וְּ ִא ְּת ְּק ַשר ָ ֻדא ְֻּב ָדא ,וְּ ָדא ְֻּב ָדאַ ,עד ְּ ֻדיִ ְּש ְֻּת ֹ

(עתיקא

ֵיה ְּ ֻכל ֻום ִ .א ֻ ֵלין
ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ַחד  ,וְּ כֹ ֻ ָלא ה ֻוא ַע ִֻת ָ
יקא ( ,דף ר ''צ ע ''א) וְּ לָ א ִא ְּת ֻ ְּפ ַרש ִמ ֻנ ֻ
הו ִרין  ,נְּ ִה ִרין לִ ְּתלַ ת ַאחֲ ָרנִ ין ֻ ְּ ,ד ִא ְּקר ֻון אֲ ָב ָהן  .וְּ ִא ֻ ֵלין נַהֲ ִרין ִל ְּבנִ ין  .וְּ כ ֻ ָֹלא
ְֻּתלַ ת נְּ ֹ
יקא ַ ,רעֲ וָ וא ְּ ֻד ַרעֲ וָ וןֻ ,כ ֻ ָֹלא נָ ִהיר וְּ כ ֻ ָֹלא
נָ ִהיר ֵמאֲ ָתר ַחד ַֻ .כד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא ַהאי ַע ִֻת ָ
ימ ָתא .
ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּב ֵחד ֻו ְּשלֵ ָ

ימ ָאה ְּ ֻד ָכל
ַהאי ָח ְּכ ְּמ ָתא ִא ְּק ֵרי ֵע ֶדן  ,וְּ ַהאי ֵע ֶדן ִא ְּת ְּמ ַש ְּך ֵמ ֵע ֶדן ִע ֻ ָל ָאה ְּ ,ס ִת ָ

יקא לָ א ִא ְּק ֵרי  ,וְּ לָ א הֲ וֵ י ֵשיר ֻו ָתא
ימיןֻ .ו ֵמ ַהאי ֵע ֶדן ִ ,א ְּק ֵרי ֵשיר ֻו ָתא ֻ ִ .ד ְּב ַע ִֻת ָ
ְּס ִת ִ
 ,לָ א ִא ְּק ֵרי ַא ֻ ָתה ְֻּ .בגִ ין

יה ֵשיר ֻו ָתא וְּ ִס ֻי ֻו ָמא
וְּ ִס ֻי ֻו ָמאֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻדלָ א הֲ וֵ י ֻ ֵב ֻ
ְּ ֻד ִא ְּת ַֻכ ְּסיָיא וְּ לָ א ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא  .וְּ ִא ְּק ֵרי ה ֻוא ֻ .ו ֵמאֲ ָתר ְּ ֻד ֵשיר ֻו ָתא ִא ְּש ְֻּת ַכח ִא ְּק ֵרי
ַא ֻ ָתה ,וְּ ִא ְּק ֵרי ָאבֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה סג) ִ ֻכי ַא ֻ ָתה ָא ִבינ ֻו.

ֵיבא ָס ָבא ֻ ְּ ,כלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא  ,זְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ִא ְּק ֵרי ַא ֻ ָתה .
ְֻּב ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ֵבי ַרב י ָ
ישא ְּ ֻד ִא ְּת ַֻכ ְּסיָיא ִ ,א ְּק ֵרי ה ֻוא  .וְּ ַש ֻ ִפיר .וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ָק ֵרינָ ן ֻ ַבאֲ ָתר ָ ֻדא
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַע ִֻת ָ

ֵיה הֲ וֵ י ֵשיר ֻו ָתא  ,וְּ ִא ְּק ֵרי
ְּ ֻד ֵשיר ֻו ָתא ִא ְּש ְֻּת ַכח ַ ,א ֻ ָתהַ .אף ַעל ַֻגב ְּ ֻד ִא ְּת ַֻכ ְּס יָיאִ ,מ ֻנ ֻ
ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב (איוב
ישא
יקא ַק ִ ֻד ָ
ָאב .וְּ ה ֻוא ָאב לַ אֲ ָב ָהן  .וְּ ַהאי ָאב נָ ִפיק ֵמ ַע ִֻת ָ
מו ַדע.
כח) וְּ ַה ָח ְּכ ָמה ֵמ ַאיִ ן ִֻת ֻ ָמצֵ אֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך לָ א ִא ְּש ְֻּת ֹ

ֻ ָתא חֲ זֵי ֻ ְּ ,כ ִתיב (איוב כח ) אֱא ל ִֹהים ֵה ִבין ַ ֻד ְּר ָֻכ ֻה ֻ ַ ,ד ְּר ָֻכ ֻה ַמ ֻ ָמש  .אֲ ָבל וְּ ה ֻוא י ַָדע
קו ָמ ֻה ַמ ֻ ָמש  .וְּ ָֻכל ֶש ֻ ֵכן ַ ֻד ְּר ָֻכ ֻה ( .מקומה ממש  .ולא דרכה  .מקומה ממש .
קו ָמ ֻה ְּ ,מ ֹ
ֶאת ְּמ ֹ
ישא .
יקא ַק ִ ֻד ָ
יה ְֻּב ַע ִֻת ָ
וכל שכן דרכה ).וְּ ָֻכל ֶש ֻ ֵכן ַהה ֻוא ָח ְּכ ָמה ִ ֻד ְּס ִֻת ָ
ימא ֻ ֵב ֻ
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ילין
ֵיה ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ָטן ְֻּתלָ ִתין ֻו ְּת ֵרין ְּש ִב ִ
ַהאי ָח ְּכ ָמה ֵשיר ֻו ָתא ְּ ֻדכ ֻ ָֹל אִ ,מ ֻנ ֻ

( .שבילין

יתא ְֻּבה ֻו ִא ְּת ְּ ֻכלִ ילַ ת ְֻּב ֶע ְּש ִרין ֻו ְּת ֵרין ַא ְּתוָ ון  ,וְּ ֶע ֶשר אֲ ִמ ָירן ַ .האי
או ַריְּ ָ
ולא ארחין ) וְּ ֹ
ָח ְּכ ָמה ָאב לַ אֲ ָב ָהן ֻ .ו ְּב ַהאי ָח ְּכ ָמה ֵ ,שיר ֻו ָתא וְּ ִס ֻי ֻו ָמא ִא ְּש ְֻּת ַכח ֻ .ו ְּבגִ ין ָ ֻד א,
ָח ְּכ ָמה ִע ֻ ָל ָאה ָח ְּכ ָמה ֻ ַת ֻ ָת ָאה ַֻ .כד ִא ְּת ֻ ְּפ ָשט ָח ְּכ ָמה ִ ,א ְּק ֵרי ָאב לַ אֲ ָב ָהן ֻ .כ ֻ ָֹלא

לָ א ִא ְּת ְּ ֻכלִ יל ֶא ֻ ָלא

האי ( .ס''א כד מתפשטן חכמות  ,אתקרי אב לאבהן  .כלא לא אתכליל אלא
ְֻּב ַ

ית.
בהאי) ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קד) ֻ ֺכ ֻ ָלם ְֻּב ָח ְּכ ָמה ָע ִש ָ

ידן ה ֻוא ְּלגַ ֻ ָל ָאה  ,וְּ כ ֻ ָֹלא ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך
עון יְּ ֹ
זָ ַקף ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
דוי  ,וְּ ַח ֵדיָ ,א ַמר ,וַ ַ ֻדאי ִע ָ ֻ

ימין ,
ימ ָאה ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ְֻּב ַשעֲ ָתא ָ ֻדא ָ ֻ .תאנָ אְֻּ ,ב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ָֻב ָעא לְּ ַא ְּת ְּקנָ א ֻכ ֻ ָֹלא ַ ,א ְּת ִקין ְּ ֻכ ֵעין ְּ ֻד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא ַ ֻ .באֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל ֻו ְּ ֻד ַכר
וְּ נ ֻו ְּק ֻ ָבא לָ א ִא ְּת ְּקיָימ ֻו ֶ ,א ֻ ָלא ְֻּב ִק ֻי ֻו ָמא ַאחֲ ָרא (ס''א כעין דכר ) (אלא בדכר ) ִ ֻד ְּד ַכר
ישא ,
יקא ַק ִ ֻד ָ
וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא .וְּ ַהאי ָח ְּכ ָמה ְּ ֻכלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ַֻ ,כד נָ ְּפ ָקא וְּ ִא ְּתנְּ ִהיר ֵמ ַע ִֻת ָ
ֵיה
לָ א ִא ְּתנְּ ִהיר ֶא ֻ ָלא ִֻב ְּד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ֻ ָב אֻ ְּ .ד ַהאי ָח ְּכ ָמה ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט  ,וְּ ַא ֻ ִפיק ִמי ֻנ ֻ
ִֻבינָ ה ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ַכח ְּ ֻד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא  .ה ֻואָ ,ח ְּכ ָמה ָאבִֻ .בינָ ה ֵאםָ .ח ְּכ ָמה ֻו ִבינָ הְֻּ ,ב ַחד
ַמ ְּת ְּקלָ א ִא ְֻּת ָקל ֻו ֻ ְּ ,ד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא ֻ .ו ְּבגִ ינַ יְּ יה ֻו ֻכ ֻ ָֹלא ִא ְּת ְּקיָים ִֻב ְּד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ֻ ָבא
ימין.
ְּ ֻד ִאלְּ ָמלֵ א ַהאי ,לָ א ִמ ְּת ַק ְֻּי ִ

,

ֵשיר ֻו ָתא ָ ֻדא ָאב לְּ כ ֻ ָֹלא ָ ,אב לְּ ֺכ ְֻּלה ֻו אֲ ָב ָהן ִ ,א ְּת ַח ָֻבר ֻו ָ ֻדא ְֻּב ָדא ֻ ,ונְּ ִהיר ֻו
או ִליד ֻו,
ָ ֻדא ְֻּב ָדא ( .חכמה אב  .בינה אם  ( .משלי ב ) כי אם לבינה תקרא ) ַֻכד ִא ְּת ַח ָֻבר ֻו ֹ ,
ֵיבא ָס ָבא ָ ,ה ִכי ֻ ָתאנֵי ַ ,מה ֻו ִֻבינָ ה .
ימנ ֻו ָתא ְֻּ .ב ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ֵבי ַרב י ָ
וְּ ִא ְּת ֻ ַפ ְּש ַטת ְּמ ֵה ְּ
ידת.
או ִל ַ
יקת ֻ ֵבן  ,וְּ ֹ
ֶא ֻ ָלא ַֻכד ִא ְּת ַח ֻ ָבר ָ ֻדא ְֻּב ָדא ֹ ,יו''ד ְֻּב ֵה ''אִ ,א ְּת ַע ְֻּב ַרת ,וְּ ַא ֻ ִפ ַ
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִֻ ,בינָ ה ִא ְּק ֵרי ֵ ֻ ,בן ָי '' ֻהְּ ,שלֵ ימ ֻו ָתא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ִ .א ְּש ְֻּת ָכח ֻו ֻ ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו
ֹלא ְֻּ .ב ִת ֻק ֻונַיְּ יה ֻו ִא ְּש ְֻּת ַכח ְּשלֵ ימ ֻו ָתא (נ''א בן
ְּ ֻד ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרןֻ ,ו ֵבן ְֻּבגַ ַ ֻוויְּ יה ֻו ֻ ְּ .כלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָ

י''ה ,תרווייהו דמתחברן  ,ובן בגווייהו  .בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא ) ְּ ֻדכ ֻ ָֹלאָ ,אב
וָ ֵאםֵ ֻ .בן ֻו ַבת.
ישי ֶע ְּל ֹיונִ ין ֻ ְּ ,ד ָעאל ֻו וְּ ַנ ְּפק ֻו ,
יהב ֻו לְּ גַ ֻ ָל ָאהַ ֻ ,בר לְּ ַק ִ ֻד ֵ
ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין  ,לָ א ִא ְּתיְּ ִ
ְּ
ימינָ א וְּ ִל ְּש ָמאלָ א .
חוי ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ֻ ְּ ,דלָ א ָס ָטאן ְֻּבה ֻו ִל ִ
וְּ י ְַּד ִעין ָא ְּר ֹ
יה,
יקים י ְֵּלכ ֻו ָבם וְּ ֹגו 'ָֻ .
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,הושע יד ) ִ ֻכי יְּ ָש ִרים ַ ֻד ְּר ֵכי יְּ ָי ' וְּ ַצ ִ ֻד ִ
זַכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ
ימין
חוי  ,וְּ לָ א ָס ֵטי  ,וְּ לָ א יִ ְּט ֵעי ְֻּבה ֻו ֻ ְּ .ד ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין ְּס ִת ִ
או ְּר ֹ
ְּ ֻד ַמאן ְּ ֻדזָ ֵכי ְּל ִמנְּ ַ ֻדע ֹ
ֻ ְּ ,כ ַמאן ְּ ֻדנָ ִהיר ִמ ְֻּנ ִהיר ֻו ְּ ֻדב ֻו ִצינָ א  .לָ א
ישי ֶעלְּ ֹיונִ ין נְּ ִה ִירין ְֻּבה ֻו
ִאי ֻנ ֻון וְּ ַק ִ ֻד ֵ
ִא ְּת ְּמ ָסר ֻו ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין ֶ ,א ֻ ָלא לְּ ַמאן ְּ ֻד ָע אל וְּ נָ ִפיק ֻ ְּ .ד ַמאן ְּ ֻדלָ א ָעאל וְּ נָ ַפק ַ ,טב
ימין ,
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
יה ְּ ֻדלָ א ִא ְּב ֵרי ֻ ְּ .ד ָהא ַֻגלְּ יָא ַק ֻ ֵמי ַע ִֻת ָ
לֵ ֻ
ְּ ֻד ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין נְּ ִה ִרין ְֻּבלִ ֻ ָבאי ְֻּ ,ב ַא ְּשלְּ מ ֻו ָתא ִ ֻד ְּר ִחימ ֻו ָתא ֻו ְּד ִחיל ֻו ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך
ה ֻוא .וְּ ִא ֻ ֵלין ְֻּבנַי ְּ ֻד ָה ָכא  ,יְּ ַד ְּענָ א ְֻּבה ֻו ְּ ֻד ָהא ָעאל ֻו וְּ ַנ ְּפק ֻו  ,וְּ ִא ְּתנְּ ִה ָירן ְֻּב ִא ֻ ֵלין ִמ ִֻלין ,
וְּ לָ א ְֻּב ֺכ ְֻּלה ֻו  .וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ִא ְּתנְּ ִהיר ֻו ִֻב ְּשלֵ ימ ֻו ָתא ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
זַכ ָאה ח ֻולָ ִקי
יך ָֻ .
הוןְֻּ ,ב ַהה ֻוא ָעלְּ ָמא.
ִע ְֻּמ ֹ
דף ר''צ ע''ב
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ישא  .וְּ ָכל ַמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א
יקא ַק ִ ֻד ָ
עוןָֻ ,כל ַמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
יה
ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ֻ .כ ֻ ָֹלא ַחד ֻ ,כ ֻ ָֹלא ה ֻוא ַחד ִמ ֻ ָלה  .לָ א (דף ר ''צ ע ''ב) ֻ ַתלְּ יָיא ֻ ֵב ֻ
יך ה ֻוא ְֻּב ִר ְּ
ֻפיר ֻו ָדאְֻּ .ב ִר ְּ
יה ְּל ָעלַ ם ֻולְּ ָע ְּל ֵמי ָע ְּל ִמין.
יך ְּש ֵמ ֻ
ִ
ִ ,א ְּת ְּ ֻכלִ יל ְֻּב ֹיו ''דֻ ְּ ,ד ַתלְּ יָיא ִמ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א

ֻ ָתא חֲ ֵז יֵ ,שיר ֻו ָתא ָ ֻדא ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ָאב
ימא ְּ ֻד ָכל ַא ְּתוָ ון ַאחֲ ָרן  .י'
ישאֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ֹ ,יו''ד ָֻכ ִליל ַא ְּתוָ ון ַאחֲ ָרנִ ין  .י' ְּס ִת ָ
ַק ִ ֻד ָ
יפא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא.
ֵר ָ
ישא וְּ ֵס ָ
וְּ ַהה ֻוא נָ ָהר ְּ ֻדנָ גִ יד וְּ נָ ִפיק ִ ,א ְּק ֵרי ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ֻ ְּ ,ד ָא ֵתי ֻ ָת ִדיר וְּ לָ א ֻ ָפ ִסיק .
יק ֻיָא  ,לְּ ז ַָֻכ ָאה לְּ ַהאי ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ֻ ְּ ,ד ַא ְּש ֵקי ֻ ָת ִדיר
וְּ ַהאי ה ֻוא ִע ֻד ֻונָ א ְּ ֻד ַצ ִ ֻד ַ
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ֶשר ל ֹא יְּ ַכ ְּ ֻזב ֻו
יה ְּ ֻכ ִתיב (ישעיה נח ) ֻו ְּכ ֹ
ְּלגִ נְּ ֻ ָתא ,וְּ לָ א ֻ ָפ ִסיק ָ .עלֵ ֻ
ימיו .וְּ ַהה ֻוא ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ִ ,א ְּב ֵרי ְֻּב ֹיו ''ד ,הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב (,בראשית ב ) וְּ נָ ָהר
ֵמ ָ

קות ֶאת ַה ָֻגן .י' ָֻכ ִליל ְֻּת ֵרין ַא ְּתוָ ון ו''ד.
ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶדן לְּ ַה ְּש ֹ
יעה
ֵיבא ָס ָבא ֻ ָתנֵינָ ן  ,אֲ ַמאי ו''ד ְּ ֻכ ִלילָ ן ְֻּב ֹיו ''דֶ .א ֻ ָלא נְּ ִט ָ
ְֻּב ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ֵבי ַרב י ָ
יהי ד 'ֻ .ו ֵמ ַהאי ו ',
ְּ ֻד ִ ֻגנְּ ֻ ָתא (ס''א ודאי ) ָ ֻדאִ ,א ְּק ֵרי ו 'ִ .אית ִ ֻגנְּ ֻ ָתא ַאחֲ ָרא ֻ ְּ ,ד ִא ִ
ִא ְּש ֻ ַת ְּקיָיא ד '( .דאיהי ארבעה ראשים ) וְּ ַהיְּ ינ ֻו ָרזָ א ִ ֻד ְּכ ִֻתיב  ,וְּ נָ ָהר ֹיו ֵצא ֵמ ֵע ֶדן וְּ ֹגו '.
קותֶ .את ַה ָֻגן ֻ ָ ,דא ה ֻוא ו 'ֻ .ו ִמ ֻ ָשם
ַמאי ֵע ֶדן ֻ ָ .דא ָח ְּכ ָמה ִע ֻ ָל ָאה  ,וְּ ָדא י 'ְּ .ל ַה ְּש ֹ
אשיםֻ ָ ,דא ה ֻוא ד' ,וְּ כ ֻ ָֹלא ָֻכ ִליל ְֻּב ֹיו''ד.
יִ ֻ ָפ ֵרד וְּ ָהיָה ְּל ַא ְּר ָֻב ָעה ָר ִ
יתא
ֻו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ִ ,א ְּק ֵרי ָאב לְּ כ ֻ ָֹלא ָ .אב לַ אֲ ָב ָהן ֵ .שיר ֻו ָתא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ( ,אקרי) ֻ ֵב ָ
ְּ ֻדכ ֻ ָֹלאֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,משלי כד ) ְֻּב ָח ְּכ ָמה יִ ָֻבנֶה ָֻביִ ת

( .מהאי י '

שירותא וסיומא

יה ,לָ א ִא ְּת ַֻג ְּליָיא  ,וְּ לָ א
דכלא) ֻו ְּכ ִתיב( ,תהלים קד ) ֻ ֺכ ֻ ָלם ְֻּב ָח ְּכ ָמה ָע ִש ָ
ית ְֻּ .ב ַא ְּת ֵר ֻ
ימא ְּ ֻכלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ,
ימא ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִא ֻ ָ
ימא ִא ְּת ְּר ִמיז ְֻּב ִא ֻ ָ
ִא ְּתיְּ ַדעִ .מ ְּ ֻד ִא ְּת ַח ֻ ָבר ְֻּב ִא ֻ ָ
ֻ ָב ֻה ִא ְּתיְּ ַדע ֻו ָב ֻה ִא ְּת ְּר ִמיז ִ ,שיר ֻו ָתא וְּ ִס ֻי ֻו ָמא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ( .חכמה אקרי ) ְּ ֻד ָב ֻה ָס ִתים
ֻכ ֻ ָֹלא.
ישא ַ .עד ַה ְּש ֻ ָתא ָר ִמיזְּ נָ א  ,וְּ לָ א אֲ ֵמינָ א ָֻכל ִא ֻ ֵלין
ְּ ֻכלָ לָ א ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ְּ ,ש ָמא ַק ִ ֻד ָ
ימא  ,וְּ ָק ֵרינָ ן
ידנָ א ִמ ְּת ַֻג ְֻּל ִפין ִס ְּט ִרין  ,י'ָֻ ,כלִ יל ְֻּב ַהאי ָח ְּכ ָמה  .ה' ָ ֻדא ִא ֻ ָ
ֹיו ִמין .וְּ ָה ִא ָ ֻ
ימא  .וְּ ָהא ֻ ָתנֵינָ ן ֻ ְּ ,ד ִבינָ ה ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל
ִֻבינָ ה .ו''הִ ,א ֻ ֵלין ְֻּת ֵרין ְֻּבנִ ין ֻ ְּ ,ד ִמ ְּת ַע ְֻּט ָרן ֵמ ִא ֻ ָ
ימא ֻ ,ו ַמ ֻ ְּפ ִקין ֻ ֵב ''ן .וְּ ַהיְּ ינ ֻו ִֻבינָ ה ָ ,א''ב וָ ֵא ''ם ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון
ִמ ֻכ ֻ ָֹלאֹ .יו''ד ְּ ֻד ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרא ְֻּב ִא ֻ ָ
י''הֵ ֻ ,בן ְֻּבגַ ַ ֻוויְּ יה ֻו.
ַה ְּש ֻ ָתא ִאית לְּ ִא ְּס ֻ ַת ְּ ֻכלָ א ִֻ ,בינָ ה ,וְּ ִא ְּק ֵרי ְֻּתב ֻונָ ה  ,אֲ ַמאי ִא ְּק ֵרי ְֻּתב ֻונָ ה  ,וְּ לָ א
ִֻבינָ הֶ .א ֻ ָלא ְֻּתב ֻונָ ה ִא ְּק ֵרי ְֻּ ,ב ַשעֲ ָתא ְּ ֻדיַנְּ ָקא לִ ְּת ֵרין ְֻּבנִ ין ֵ ֻ ,ב''ן ֻו ַב''תֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון ו''ה,
וְּ ַה ִהיא ַשעֲ ָתא ִא ְּק ֵרי ְֻּתב ֻונָ ה ֻ ְּ .דכ ֻ ָֹלא ָֻכלִ יל ְֻּב ִאלֵ ין ַא ְּתוָ ון ֵ ֻ ,ב''ן ֻו ַב''תִ ,אי ֻנ ֻון ו''ה.
וְּ כ ֻ ָֹלא ַחד ְּ ֻכלָ לָ א ,וְּ ַהיְּ ינ ֻו ְֻּתב ֻונָ ה.
ְֻּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַרב ַה ְּמנ ֻונָ א ָס ָבא ָא ַמר ֻ ִ ,ד ְּשלֹמֹה ַמלְּ ָֻכא ִֻ ,ת ֻק ֻונָ א ַק ְּד ָמ ָאה ְּ ֻדגַ ֻ ֵלי
וְּ ָא ַמר( ,שיר השירים א ) ִה ָ ֻנ ְּך י ָָפה ַר ְּעי ִָתי ֵמ ַהאי ה ֻוא  .וְּ ִת ֻק ֻונָ א ִֻתנְּ יָינָ א ִ ,א ְּק ֵרי ַֻכ ֻ ָלה ,
יהי נ ֻו ְּק ֻ ָבא ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתא  .וְּ ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ַא ְּמ ֵרי ֻ ְּ ,ד ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו ְּל ַהאי נ ֻו ְּק ֻ ָבא ִ ֻד ְּל ֻ ַת ֻ ָתא
ְּ ֻד ִא ִ
ִאי ֻנ ֻון ,לָ או ָה ִכי ֻ ְּ .ד ֵה''א ַק ְּד ָמ ָאה לָ א ִא ְּק ֵרי ַֻכ ֻ ָלה  .וְּ ֵה''א ֻ ַב ְּת ָר ָאה ִ ,א ְּק ֵרי ַֻכ ֻ ָלה ,
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יאין ִאי ֻנ ֻון
יעין (לזמנין סגיאין )ֻ ְּ .ד ָהא זִ ְּמנִ ין ַס ִ ֻג ִ
לְּ זִ ְּמנִ ין (ידיען) יְּ ִד ִ

ֻ ִ ,ד ְּדכ ֻו ָרא לָ א

ִא ְּת ַח ֻ ָבר ִע ֻ ָמ ֻה ,וְּ ִא ְּס ֻ ַת ֻ ָלק ִמי ָ ֻנ ֻהְֻּ .ב ַהה ֻוא זִ ְּמנָ א ְּ ֻכ ִתיב( ,ויקרא יח) וְּ ֶאל ִא ֻ ָשה ְֻּבנִ ַ ֻדת
ט ֻו ְּמ ָא ָת ֻה ל ֹא ִת ְּק ַרב ְֻּ .ב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ִא ְּת ַד ְּ ֻכ ַאת נ ֻו ְּק ֻ ָב אֻ ,ו ְּדכ ֻו ָרא ָֻב ֵעי ְּל ִא ְּת ַח ְֻּב ָרא
ימא  ,לָ א ַא ְּפ ִסיק
ִע ֻ ָמ ֻהֻ ְּ ,כ ֵדין ִא ְּק ֵרי ַֻכ ֻ ָל ''הֻ ְּ .כ ַכ ֻ ָל''ה ַמ ֻ ָמש ַא ְּתיָיא ( .אבל) ַהאי ִא ֻ ָ

ְּרע ֻו ָתא ְּ ֻד ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו ְּל ָעלְּ ִמין ְֻּ ,ב ַחד נָ ְּפ ִקין ְֻּ ,ב ַחד ַש ְּריָין  .לָ א ַא ְּפ ִסיק ָ ֻדא ִמן ָ ֻדא ,
וְּ לָ א ִא ְּס ְֻּת ֻ ַלק ָ ֻד א ִמן ָ ֻדא ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ְּ ֻכ ִתיב וְּ נָ ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ֹ ,יו ֵצא ֻ ָת ִדיר  ,וְּ לָ א

ימיו ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ֶשר ל ֹא יְּ ַכ ְּ ֻזב ֻו ֵמ ָ
ַא ְּפ ִסיק .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ֻ ,ו ְּכ ֹ
ְּ ֻכ ִתיב ַר ְּעי ִָתי ִֻ ,ב ְּרע ֻו ָתא ְּ ֻד ַא ְּחוָ ה ַש ְּריָין ְֻּ ,ב ַאחֲ ד ֻו ָתא ְּשלֵ ימ ֻו ָתא (שלימתא) .אֲ ָבל

ָה ָכא ִא ְּק ֵרי ַֻכ ֻ ָלה ֻ ְּ ,ד ַכד ָא ָתא ְּ ֻדכ ֻו ָרא ְּל ִא ְּת ַח ְֻּב ָרא ִע ֻ ָמ ֻה ִ ,היא ַֻכ ֻ ָלה ֻ ְּ ,כ ַכ ֻ ָלה
יהי ַא ְּתיָיא ַמ ֻ ָמש.
ִא ִ
יתא
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ְֻּ ,ת ֵרי (ויחי רמ ''ב) ִֻת ֻק ֻונִ ין ְּ ֻדנ ֻו ְּק ֵבי ֻ ָפ ִריש ְּשלֹמֹה ִֻ .ת ֻק ֻונָ א ְּ ֻד ַק ְּד ֵמ ָ
ימא  .וְּ ִת ֻק ֻונָ א ִֻתנְּ יָינָ א ֻ ָפ ִריש י ִַֻתיר  ,וְּ לָ א ָס ִתים ֻכ ֻולֵ י
יהי ְּס ִת ָ
ימאְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ִא ִ
ְּס ִת ָ

ילא ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,שיר השירים ו ) ַא ַחת
ַהאיֻ .ולְּ ָב ַתר ֻ ַתלְּ יָא ָֻכל ְּש ָב ָחא ְֻּב ַה ִהיא ִ ֻדלְּ ֵע ֻ ָ

ימא ִמ ְּת ַע ְֻּט ָרא ְֻּב ִע ְּט ָרא
יהי ִא ֻ ָ
ִהיא לְּ ִא ֻ ָמ ֻה ֻ ָב ָרה ִהיא לְּ ֹיולַ ְּד ֻ ָת ֻה ֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ִא ִ
ְּ ֻד ַכ ֻ ָלהֻ ,ו ְּרע ֻו ָתא ְּ ֻד ֹיו ''ד לָ א ַא ְּפ ִסיק ִמ ָ ֻנ ֻה ְּל ָעלְּ ִמין ִ ,א ְּתיְּ ִהיב ִֻב ְּרש ֻו ָת ֻה ָֻכל ֵחיר ֻו

ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,ויקרא

ָיב ֻיָא ְּ ,ל ַד ָֻכ ָאה ְּלכ ֻ ָֹלא .
ְּ ֻד ַע ְּב ִדיןָֻ .כל ֵחיר ֻו ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ָֻ .כל ֵחיר ֻו ְּ ֻד ַחי ַ
יכםֻ .ו ְּכ ִתיב (ויקרא כח ) וְּ ִק ַ ֻד ְּש ֻ ֶתם ֵאת ְּשנַת ַהחֲ ִמ ֻ ִשים
טז) ִ ֻכי ַב ֹיום ַה ֻזֶה יְּ ַכ ֻ ֵפר עֲ לֵ ֶ

ָשנָ ה ֹיו ֵבל ִהיא ַ .מאי ֹיו ֵבל ֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר (ירמיה יז) וְּ ַעל י ֻו ַבל יְּ ַש ֻ ַלח ָש ָר ָשיו .
ִמ ֻש ֻום ַהה ֻוא נָ ָהר ְּ ֻד ָא ֵתי וְּ נָ גִ יד וְּ נָ ִפיק ,וְּ ָא ֵתי ֻ ָת ִדיר ,וְּ לָ א ֻ ָפ ִסיק.
דף רצ''א ע''א
קולֶ ָך ֵ ֻ .כיוָ ן
ְּ ֻכ ִתיב (דף רצ ''א ע ''א) (משלי ב ) ִ ֻכי ִאם לַ ִֻבינָ ה ִת ְּק ָרא לַ ְֻּתב ֻונָ ה ִֻת ֻ ֵתן ֹ

ְּ ֻד ָא ַמר ִ ֻכי ִאם לַ ִֻבינָ ה ִֻת ְּק ָרא  ,אֲ ַמאי לַ ְֻּתב ֻונָ ה ֶ .א ֻ ָלא ֻכ ֻ ָֹלא ְּ ֻכ ָמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ֵ .הי
ִמ ֻנַיְּ יה ֻו ִע ֻ ָל ָאה ִֻ .בינָ ה ִע ֻ ָל ָאה ִמ ְֻּתב ֻונָ ה ִֻ .בינָ ה ָאב וָ ֵאם ֻו ֵבן  .י''הָ :אב וָ ֵאם ֻ ,ו ֵבן
ְֻּבגַ ַ ֻוויְּ יה ֻוְֻּ .תב ֻונָ הֻ :כ ֻ ָֹלא ְּ ֻכלָ לָ א ִ ֻד ְּבנִ ין ֵ ֻ ,בן ֻו ַבת  ,ו''ה .וְּ לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח ָאב וָ ֵאם ,
יעא ָעלַ יְּ יה ֻו  ,וְּ לָ א
ימא וַ ַ ֻדאי (ס''א בבינה  .ובתבונה ודאי אימא ) ְּר ִב ָ
ימא ֻד ִא ֻ ָ
ֶא ֻ ָלא ֻב ִא ֻ ָ
ִא ְּת ַֻג ְּליָיאִ .א ְּש ְֻּת ַכח ִ ֻד ְּכלָ לָ א ִ ֻד ְּת ֵרין ְֻּבנִ ין ִ ,א ְּק ֵרי ְֻּתב ֻונָ ה ֻ .ו ְּכלָ לָ א ְּ ֻד ָאב ֵאם ֻו ֵבן ,
ִא ְּק ֵרי ִֻבינָ ה .וְּ ַכד ָֻב ֵעי ְּל ַא ְּכלְּ לָ א ֻכ ֻ ָֹלאְֻּ ,ב ַהאי ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל.
ימנִ ין
וְּ ַהאי ָאב וָ ֵאם ֻו ֵבן ִ ,א ְּקר ֻון ָח ְּכ ָמה ִֻבינָ ה וָ ַד ַעת ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ַהאי ֻ ֵבן נָ ִטיל ִס ָ
יה ִ ,א ְּק ֵרי ַ ֻד ַעת ֻ ְּ ,דה ֻוא ַסהֲ ד ֻו ָתא ְּ ֻד ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו  .וְּ ַהאי ֻ ֵבן ִ ,א ְּק ֵרי
ַ ֻדאֲ ֹ
בוי וְּ ִא ֻ ֵמ ֻ
כו ִרי יִ ְּש ָר ֵאל ֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ֻב ֻו ְּכ ָרא  ,נָ ִטיל ְֻּת ֵרין
ֻב ֻו ְּכ ָראֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,שמות ד ) ְֻּבנִ י ְּב ֹ
ְּ
ְּ
רוי  ,נָ ִטיל ְֻּת לַ ת ח ֻולָ ִקין ֻ .ו ֵבין ַֻכך ֻו ֵבין ַֻכך ְֻּ ,ת ֵרין
ח ֻולָ ִקין .וְּ ַכד ִא ְּת ַר ֻ ֵבי ְֻּב ִע ְּט ֹ
ח ֻולָ ִקיןֻ ,ו ְּתלַ ת ח ֻולָ ִקין ֻכ ֻ ָֹלא ַחד ִמ ֻ ָלה  .וְּ ַהאי וְּ ַהאי הֲ ִכי (ס''א חד ) הֲ וֵ י ,יְּ ר ֻו ָתא
יה י ִָרית.
ְּ ֻד ָא ֹ
בוי וְּ ִא ֻ ֵמ ֻ
יה ֻ ,ו ְּת ֵרין ִע ְּט ִרין ַ ֻדהֲ ֹוו
בוי וְּ ִא ֻ ֵ
ַמאי יְּ ר ֻו ָתא ָ ֻדא ַ .אחֲ ַסנְּ ֻ ָתא ַ ֻדאֲ ֹ
ימ ֻ

ְּ ֻגנִ יזִ ין

ויה ַחד ִע ְּט ָרא ,
ְֻּבגַ ַ ֻוויְּ יה ֻו ,וְּ ַאחֲ ִסינ ֻו לְּ ֵבן ָ ֻדא ִ .מ ִֻס ְּט ָרא ַ ֻדאֲ ֹ
בוי  ,הֲ וָ ה ָֻגנִ יז ְֻּבגַ וֵ ֻ
ימא ַ ,חד ִע ְּט ָרא ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ְּ ֻגב ֻו ָרה  .וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין
ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ֶח ֶסד ֻ .ו ִמ ִֻס ְּט ָרא ְּ ֻד ִא ֻ ָ
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ילין
יה ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִא ְּקר ֻון ְֻּת ִפ ִֻ
יה ,וְּ ָא ִחיד ֹ
ְֻּב ֵר ֵ
לון  .וְּ ַכד נַהֲ ִרין ִא ֻ ֵלין ָאב וָ ֵאם ָעלֵ ֻ
יש ֻ
ישא .וְּ כ ֻ ָֹלא נָ ִטיל ֻ ֵבן ָ ֻדא  ,וְּ י ִָרית ֻכ ֻ ָֹלא  ,וְּ ִא ְּת ֻ ְּפ ֻ ַשט ְֻּב ָכל גֻ ֻו ָפא  .וְּ ַהאי ֻ ֵבן י ִָהיב
ְּ ֻד ֵר ָ

ֵיה ִא ְֻּתזָ ן  .וְּ ַעל ָֻכל ֻ ָפנִ ים ִמ ָֻכאן ְֻּ ,ב ָרא י ִָרית וְּ לָ א ְֻּב ַר ֻ ָתא .
לִ ְּב ַר ֻ ָתאֻ .ו ְּב ַר ֻ ָתא ִמ ֻנ ֻ
ֵיה ִא ְֻּתזָ ן ְֻּב ַר ֻ ָתא ֻ ְּ .כ ָמה
יה וְּ לָ א ְֻּב ַר ֻ ָתא
ֻ .ו ִמ ֻנ ֻ
ְֻּב ָרא י ִָרית לַ אֲ ב ֻוי ֻו ְּל ִא ֻ ֵמ ֻ

ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,דניאל ד ) ֻו ָמ ֹזון לְּ כ ֻ ָֹלא

יה ( .ואי תימא כל האי והאי אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד
ֵב ֻ

כלא).
ָהנֵי ָאב וָ ֵאם ֻ ְּ ,כ ִלילָ ן ֻו ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ָ ֻד א ְֻּב ָדא  .וְּ ָאב ָט ִמיר י ִַֻתיר  .וְּ כ ֻ ָֹלא ָא ִחיד
ישא  ,י ִָקיר ֻו (יקירא) ְּ ֻד ָכל י ִַק ִירין  .וְּ ִא ֻ ֵלין
ישא  ,וְּ ַתלְּ יָא ִמ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א ַק ִ ֻד ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ֵמ ַע ִֻת ָ
יתא ֻ ְּ ,כ ָמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,משלי כד ) ְֻּב ָח ְּכ ָמה יִ ָֻבנֶה ָֻביִ ת
ָאב וָ ֵאם ְּ ,מ ַת ְֻּקנִ ין ֻ ֵב ָ
ֻ .ו ְּכ ִתיב

הון י ָָקר וְּ נָ ִעים
ֻו ִב ְּתב ֻונָ ה יִ ְּת ֻכ ֹונָ ן ֻו ְּב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ֻ ָמ ְּלא ֻו ָֻכל ֹ
כב) ִ ֻכי נָ ִעים ִ ֻכי ִֻת ְּש ְּמ ֵרם ְֻּב ִב ְּטנ ָ
ֶך ( .הני כללא דכלא  ,כמה דאמינא ותליין ממזלא קדישא

(משלי

יקירא).
עון ְֻּ ,ב ִא ָ ֻד ָרא לָ א ָֻגלֵ ינָ א ֻכ ֻ ָֹלא  .וְּ ָכל ָהנֵי ִמ ִֻליןְּ ,ט ִמ ִירין ְֻּב ִל ָֻבאי
ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
לון לְּ ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ִ ,מ ֻש ֻום ְּ ֻד ַת ֻ ָמן ְּש ֶא ְּל ֻ ָתא
הֲ ֹוו ַעד ַה ְּש ֻ ָתא ֻ ,ו ָב ֵעינָ א לְּ ַא ְּט ְּמ ָרא ֹ
ָ
עות ָח ְּכ ָמה
חו ֶסן יְּ ש ֻו ֹ
ָש ִאיל לָ נָ א ֻ ְּ ,כ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,ישעיה לג ) וְּ ָהיָה אֱא מ ֻונַת ִע ֻ ֶתך ֹ

וָ ָד ַעת וְּ ֹגו ' ,וְּ ָח ְּכ ָמה ֻ ַב ְּעיָין ִמינִ י  ,וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ְּרע ֻו ָתא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ְֻּב ַהאי ,

רוי.
ָהא ְֻּבלָ א ִ ֻכ ֻס ֻו ָפא ִאיע ֻול ַק ֻ ֵמי ֻ ַפלְּ ְּט ֹ
עות וַ ַ ֻדאי  .ה ֻוא ַה ַ ֻד ַעת ְֻּ .ב ַד ַעת ָֻכל
עות יְּ ָי 'ֻ ֵ .ד ֹ
ְּ ֻכ ִתיב (שמואל א ב ) ִ ֻכי ֵאל ֵ ֻד ֹ
ֻ ַפ ְּל ְּטרֹי ִא ְּת ַמ ְֻּליָין ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיבֻ ,ו ְּב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ֻ ָמלְּ א ֻו ( .בגין כך ) ַ ֻד ַעת ַאחֲ ָרא לָ א
מו ִחין ,
יה ֻ ַ .ד ַעת נָ ִהיר ְֻּב ֹ
ויה  ,וְּ ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל ֻ ֵב ֻ
ִא ְּת ַֻג ְּליָאֻ ְּ ,ד ָהא ְּט ִמ ָירא ָאזִ יל ְֻּבגַ וֵ ֻ
מו ָחא ֻכ ֻ ָֹלא( .במוחא ,בגופא כלא ,כי אל דעות יי')
וְּ ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְֻּב ֹ
עות ֶ ,א ֻ ָלא ֵעד ֻות .
עות יְּ ָי 'ַ ,אל ִֻת ְּק ֵרי ֵ ֻד ֹ
ְֻּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ֻ ָת ֵנ ינָ ןֻ ִ ,כי ֵאל ֵ ֻד ֹ
א ֵמר (תהלים
ְּ ֻדה ֻוא ַסהֲ ד ֻו ָתא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ַ ,סהֲ ד ֻו ָתא ִ ֻד ְּת ֵרין ח ֻולָ ִקין ֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָ
או ְּקמ ֻו ָה ְֻּב ִס ְּפ ָרא ִ ֻד ְּצנִ יע ֻו ָתא
עח) וַ ֻי ֶָקם ֵעד ֻות ְֻּביַעֲ קֹב  .וְּ ַאף ַעל ַֻגב ְּ ֻד ַהאי ִמ ֻ ָלה ֹ ,
יה ְּש ִלים ָ ,ה ָכא ֻכ ֻ ָֹלא ַש ֻ ִפיר  ,וְּ כ ֻ ָֹלא הֲ וֵ י ַֻ ,כד
ְֻּבגַ וְּ ונָ א ַאחֲ ָרא ָ .ה ָתם ְֻּב ַא ְּת ֵר ֻ
ַא ְּס ִֻתים ִמ ֻ ָלה.

ימן ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א
ימן  ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ְּס ִת ָ
ַהאי ָאב וָ ֵאם ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ְֻּבה ֻו ְּ ֻכלִ ילָ ן ֻ ,כ ֻ ָֹלא ְֻּבה ֻו ְּס ִת ָ
יה ְּ ֻכ ִלילָ ן ֻ .כ ֻ ָֹלא ה ֻוא ֻ ,כ ֻ ָֹלא הֲ וֵ י .
יה ְּס ִת ָ
ישאַ ,ע ִֻת ָ
ַק ִ ֻד ָ
ימן ֵ ֻ .ב ֻ
יקא ְּ ֻד ָכל ַע ִֻת ִיקין ֵ ֻ .ב ֻ
ְּ
ְֻּב ִר ְּ
יה ,לְּ ָעלַ ם ֻו ְּל ָעלְּ ֵמי ָעלְּ ִמין.
יך ה ֻואְֻּ ,ב ִריך ְּש ֵמ ֻ
דף רצ''א ע''ב
ימינָ א
ישין ִ ,מ ִֻלין ְּ ֻדלָ א ָס ָטאן ִל ִ
ָֻכל ִמ ִֻלין ְּ ֻד ִא ָ ֻד ָרא יָא ֻות  ,וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ִמ ִֻלין ַק ִ ֻד ִ
ימין  ,וְּ ִא ְּת ַֻגלְּ יָין ְּל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ָעאל ֻו וְּ ַנ ְּפק ֻו  ,וְּ כ ֻ ָֹלא ָה ִכי
וְּ לִ ְּש ָמאלָ אֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִמ ִֻלין ִ ֻד ְּס ִֻת ִ
 ,וְּ ַה ְּש ֻ ָתא
ה ֻוא .וְּ ַעד ַה ְּש ֻ ָתא הֲ ֹוו ִמ ְּת ַֻכ ְּסיָין ִא ֻ ֵלין ִמ ִֻלין ְּ ֻד ָד ִחילְּ נָ א ְּלגַ ֻ ָל ָאה
ילי ֻו ְּד ֵבית
יק ָרא ִ ֻד ִ
ישא ֻ ְּ ,ד ָהא לָ א ִל ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִא ְּת ַֻג ְּליָין .וְּ גַ ֻ ֵלי ַק ֻ ֵמי (מלכא) ַע ִֻת ָ
עוד,
רוי עֲ ִב ְּידנָ א  .וְּ ֹ
ַא ָֻבא עֲ ִב ְּידנָ א ֶ ,א ֻ ָלא ְֻּבגִ ין ְּ ֻדלָ א ִאיע ֻול ְֻּב ִכ ֻס ֻו ָפא ָק ֵמי ֻ ַפ ְּל ְּט ֹ
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ָהא חֲ ֵמינָ א ְּ ,דק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
זַכ ֵאי ְּקש ֹוט ְּ ֻד ָה ָכא ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ָחן
יך ה ֻוא וְּ ָכל ָהנֵי ָֻ
ילי
ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכ ִמין ַעל יְּ ָד יֻ ְּ .ד ָהא חֲ ֵמינָ א ְּ ֻד ֺכ ְֻּלה ֻו ַח ָ ֻדאן ְֻּב ַהאי ִהל ֻולָ א ִ ֻד ִ
ילי ,ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ִקי.
יל ֻולָ א ִ ֻד ִ
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו זְּ ִמינִ ין (דף רצ''א ע''ב) ְֻּב ַהה ֻוא ָעלְּ ָמא ְֻּב ִה ֻ

,
,

ֻ ,ב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאה ,

ישא
ָא ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא ַֻ ,כד ִס ֻיֵים ִמ ֻ ָלה ָ ֻדא ֻב ֻו ִצינָ א ַק ִ ֻד ָ
דוי ֻ ,ו ָב ָכה וְּ ַחיִ ְּ
יך ָֻ .ב ָעא לְּ גַ ֻ ָל ָאה ִמ ֻ ָלה חֲ ָדא ָ .א ַמרְֻּ ,ב ִמ ֻ ָלה ָ ֻדא
ָא ִרים יְּ ֹ
ִא ְּצ ָט ַע ְּרנָ א ָֻכל ֹיו ָמאי  ,וְּ ַה ְּש ֻ ָתא לָ א יָהֲ ִבין ִלי ְּרש ֻו ָתא ִ .א ְּת ֻ ָת ַ ֻקף ,וְּ י ִָתיב ,וְּ ָר ִחיש
יה ,
ְֻּב ִש ְּפוָ ֵ
יה ,וְּ ָסגִ יד ְֻּתלַ ת זִ ְּמנִ ין  ,וְּ לָ א הֲ וָ ה י ִָכיל ֻ ַבר נָ ש ְּל ִא ְּס ֻ ַת ְּ ֻכלָ א ֻ ַבאֲ ְּת ֵר ֻ
ות ֻ
ְּ
יה ָ .א ַמרֻ ,פ ֻו ָמא ֻפ ֻו ָמא ֻ ְּ ,דזָ ִכית לְּ ָכל ַהאי  ,לָ א ַאנְּ ִ ֻגיב ֻו ַמ ֻב ֻו ָעך .
ָֻכל ֶש ֻ ֵכן ֻ ֵב ֻ
הר ֹיו ֵצא ֵמ ֵע ֶדן ֻ .ו ְּכ ִתיב (ישעיה
ַמ ֻב ֻו ָע ְּך נָ ִפיק וְּ לָ א ֻ ָפ ַסק  .עֲ לָ ְּך ָק ֵרינָ ן (בראשית ב ) וְּ נָ ָ
ימיו.
מו ָצא ַמיִ ם אֲ ֶשר ל ֹא יְּ ַכ ְּ ֻזב ֻו ֵמ ָ
נח) ֻו ְּכ ֹ
יבנָ א ְּל ֵמחֱא ֵמי ֹיו ָמא
ימנָ א ָ ֻ ,ת ִא ְּ
ידנָ א ַא ְּס ַה ְּדנָ א ָעלַ י ֻ ְּ .ד ָכל ֹיו ִמין ְּ ֻד ָק ֵא ְּ
ָה ִא ָ ֻ
ידנָ א ֻ ְּ ,ד ָהא
ָ ֻדא( ,נ''א רעותא לגלאה רזא דא ) וְּ לָ א ָסלִ יק ִֻב ְּרע ֻו ִתי (ס''א בידי )ַ ֻ ,בר ָה ִא ָ ֻ
יה
ְֻּב ִע ְּט ָרא ָ ֻדא ִמ ְּתעֲ ֻ ָטר ַהאי ֹיו ָמא
 .וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ָֻב ֵעינָ א ְּלגַ ֻ ָל ָאה ִמ ִֻלין ַ ,ק ֻ ֵמ ֻ
ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ישי (ברישיה) .וְּ ַהאי ֹיו ָמא לָ א
יך ה ֻוא ֻ ְּ ,ד ָהא ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין ְֻּב ֵר ֵ
יה ֻ ְּ ,כ ֹיו ָמא ַאחֲ ָרא ֻ ְּ .ד ָהא ָֻכל ֹיו ָמא ָ ֻדא ִֻב ְּרש ֻו ִתי
יִ ְּת ַר ָחק ְּל ֵמ ַ
יעל לְּ ד ֻו ְּכ ֻ ֵת ֻ
ימא .וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ָש ֵר ינָ א לְּ גַ ֻ ָל ָאה ִמ ִֻלין ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלָ א ִאיע ֻול ְֻּב ִכ ֻס ֻו ָפא ְּל ָע ְּל ָמא
ַק ְֻּי ָ
ימא.
ְּ ֻד ָא ֵתי .וְּ ָהא ָש ֵרינָ א ֵא ָ

כון ִ ֻכ ְּס ֶא ָך ֶח ֶסד וְּ אֱא ֶמת יְּ ַק ְּ ֻדמ ֻו ֻפנ ָ
ֶיך ַ .מאן
ְּ ֻכ ִתיב( ,תהלים פט ) צֶ ֶדק ֻו ִמ ְּש ֻ ָפט ְּמ ֹ
ָ
ישא ִע ֻ ָל ָאה ֻ ִ ,דינִ ין
חוי (ס''א דינוי ) ְּ ֻד ַק ִ ֻד ָ
או ְּר ֹ
ימא ,יִ ְּס ֻ ָת ַֻכל ְֻּב ַהאי  ,לְּ ֵמחֱא ֵמי ֹ
ַח ִ ֻכ ָ

ִ ֻד ְּקש ֹוטֻ ִ ,דינִ ין ְּ ֻד ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין ְֻּב ִכ ְּת ִרי ִע ֻ ָל ִאין ֻ ְּ .ד ָהא חֲ ֵמינָ א ְּ ֻדכֺ ְֻּלה ֻו ֻב ֻו ִצינִ ין נַ הֲ ִרין
כ ְֻּלה ֻו ַ ֻד ְּר ִ ֻגין ְּל ִא ְּתנַ הֲ ָרא ( .נ''א וכלהו אינון
ִמ ֻב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאה ְּ ,ט ִמ ָירא ְּ ֻד ָכל ְּט ִמ ִירין ֺ ֻ ,
הו ָרא ִ ֻד ְּב ָכל ַ ֻד ְּר ָֻגא וְּ ַד ְּר ָֻגא ִ ,א ְּתגַ ְּליָיא ַמה ְּ ֻד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא ,
דרגין לאתנהרא ) ֻו ְּב ַהה ֻוא נְּ ֹ
הו ָרא ָ ֻדא ,
הו ָרא ָ ֻדא ִֻ ,בנְּ ֹ
הו ָרא ָ ֻדא ֻ ,ונְּ ֹ
הו ָרא ָ ֻדא ִֻבנְּ ֹ
הו ִרין אֲ ִח ָידן  ,נְּ ֹ
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו נְּ ֹ
וְּ נַהֲ ִרין ָ ֻדא ְֻּב ָדא ,וְּ לָ א ִמ ְּת ֻ ָפ ְּר ָשן ָ ֻדא ִמן ָ ֻדא.
הו ָרא ְּ ֻד ָכל ֻב ֻו ִצינָ א ֻוב ֻו ִצינָ א ֻ ְּ ,ד ִא ְּקר ֻון ִֻת ֻק ֻונֵי ַמלְּ ָֻכא ֻ ִ ,כ ְּת ֵרי ַמלְּ ָֻכאָֻ ,כל ַחד
נְּ ֹ
הו ָרא ִ ֻד ְּלג ֹֻו ְּל ֹגו  ,וְּ לָ א ִמ ְּת ֻ ְּפ ַרש ְּל ַבר ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך
וְּ ַחד ,נָ ִהיר וְּ ָא ִחיד ְֻּב ַהה ֻוא נְּ ֹ
ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַחד ַ ֻד ְּר ָֻגא ִא ְּס ְֻּת ֻ ַלק  ,וְּ כ ֻ ָֹלא ְֻּב ַחד ִמ ֻ ָלה ִא ְּתעֲ ֻ ָטר  ,וְּ לָ א ִמ ְּת ֻ ְּפ ַרש ָ ֻדא ִמן
הו ָרא
הו ָרא ְּ ֻד ִא ְּת ַֻגלְּ יָיאִ ,א ְּק ֵרי ְּלב ֻו ָשא ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא  .נְּ ֹ
יה ַחד ה ֻוא  .נְּ ֹ
ָ ֻדאִ ,איה ֻו ֻו ְּש ֵמ ֻ
יה ַש ְּריָא ַהה ֻוא ְּ ֻדלָ א ִא ְּת ֻ ְּפ ַרש
ִ ֻד ְּלג ֹֻו ְּל ֹגו ( ,בההוא נהורא הוא מה ) נְּ ֹ
הו ָרא ָס ִתים ֻ ,ו ֵב ֻ
וְּ לָ א ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא.

ימא ְּ ֻד ָכל
ישא ְּס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
הו ִרין  ,נַהֲ ִרין ֵמ ַע ִֻת ָ
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ֻב ֻו ִצינֵי  ,וְּ כֺ ְֻּלה ֻו נְּ ֹ
הו ִרין ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ָטן  .לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח
ימיןֻ ,ב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאה  .וְּ ַכד ִמ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכלָ ן ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו נְּ ֹ
ְּס ִת ִ

ֻ ַבר ֻב ֻו ִצינָ א ִע ֻ ָל ָאהֻ ְּ ,ד ַא ְּט ָמר וְּ לָ א ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא.

יקרְּ ,לב ֻו ֵשי ְּקש ֹוטִֻ ,ת ֻק ֻונֵי ְּקש ֹוטֻ ,ב ֻו ִצינֵי ְּקש ֹוטִ ,א ְּש ְֻּת ָכח ֻו
ְֻּב ִאי ֻנ ֻון לְּ ב ֻו ִשין ִ ֻד ַ
ְֻּת ֵרין ֻב ֻו ִצינִ ין ִֻ ,ת ֻק ֻונָ א ְּ ֻדכ ֻו ְּר ְּסיָיא ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא  ,וְּ ִא ְּקר ֻון צֶ ֶדק ֻו ִמ ְּש ֻ ָפט  .וְּ ִאי ֻנ ֻון
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ילא
ימנ ֻו ָתאֻ .ו ְּב ָהנֵי ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין ָֻכל ִ ֻדינִ ין ִ ֻד ְּל ֵע ֻ ָ
ֵשיר ֻו ָתאֻ ,ו ְּשלֵ ימ ֻו ָתאְֻּ ,ב ָכל ְּמ ֵה ְּ
וְּ ַת ֻ ָתא ,וְּ כ ֻ ָֹלא ָס ִתים ְֻּב ִֻמ ְּש ֻ ָפט  .וְּ צֶ ֶדק ֵמ ַהאי ִמ ְּש ֻ ָפט ִא ְֻּתזָ ן
לָ ֻה( ,בראשית יד) ֻו ַמ ְּל ִ ֻכי צֶ ֶדק ֶמלֶ ְּך ָשלֵ ם.

ֻ .ו ְּלזִ ְּמנִ ין ָק ֵרינָ ן

ַֻכד ִמ ְּת ָע ִרין ִ ֻדינִ ין ִמ ִֻמ ְּש ֻ ָפט ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ַרחֲ ֵמי ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִֻב ְּש ִלימ ֻו ֻ ְּ .ד ַהאי ְּמ ַב ֻ ֵסם
לְּ ַהאי צֶ ֶדק  ,וְּ ִדינִ ין ִמ ְּת ֻ ַת ְֻּקנִ ין  ,וְּ כֺ ְֻּלה ֻו נ ְַּח ִֻתין ְּל ָע ְּל ָמא ִֻב ְּש ִלימ ֻו ְֻּ ,ב ַרחֲ ֵמי.
ֻו ְּכ ֵדין (אקרי) ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ְּ ֻד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא  ,וְּ ָכל ָעלְּ ִמין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ְֻּב ַרחֲ ֵמי ,
ותא.
ֻו ְּב ֶח ְּדוָ ָ
 ,וְּ ִא ְּס ֻ ַתאֲ ַבת ַמ ְּק ְּ ֻד ָשא ֻ ,ו ְּדכ ֻו ָרא ִא ְּת ְּר ַחק ִמן

חו ֵבי ָעלְּ ָמא
וְּ ַכד ַא ְּס ִ ֻגיא ֻו ֹ
יפא ַש ְּריָא לְּ ַא ְֻּת ָע ָרא  ,וַ וי ְּל ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ִמ ְֻּתזָ ן ְֻּב ַהה ֻוא זִ ְּמנָ א
נ ֻו ְּק ָֻבא ,וְּ ִחוְּ יָא ֻ ַת ִֻק ָ
זַכ ִאין ִמ ְּס ֻ ַת ְֻּל ִקין
ֵמ ַהאי צֶ ֶדק ַֻ .כ ָמה חֲ ִבילֵ י ְּט ִר ִיקין ִמ ְּת ָע ִרין ְֻּב ָעלְּ ָמ אַֻ ,כ ָמה ָֻ
ֵמ ָעלְּ ָמא .וְּ ָכל ַֻכ ְּך לָ ֻ ָמה ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ִא ְּת ְּר ַחק ְּ ֻדכ ֻו ָרא ִמן נ ֻו ְּק ֻ ָבא ֻ ,ו ִמ ְּש ֻ ָפט לָ א ָק ֵרב
ְֻּבצֶ ֶדק ָ ֻדא  .וְּ ַעל ַהאי ְּ ֻכ ִתיב ( ,משלי יג ) וְּ יֵש נִ ְּס ֻ ֶפה ְֻּבל ֹא ִמ ְּש ֻ ָפט ֻ ְּ ,ד ִמ ְּש ֻ ָפט
ִא ְּת ְּר ַחק ֵמ ַהאי צֶ ֶדק ,וְּ לָ א ִא ְּת ֻ ַב ְּס ָמא ,וְּ צֶ ֶדק יַנְּ ָקא ֵמאֲ ָתר ָאחֳ ָרא .
ימי ֶה ְּבלִ י יֵש
יתי ִֻב ֵ
וְּ ַעל ָ ֻדא ָא ַמר ְּשלֹמֹה ַמ ְּל ָֻכא ( ,קהלת ז ) ֶאת ַה ֻכֹל ָר ִא ִ
קו וְּ ֹגו 'ָ ,ה ֶבל ָ ֻדא ( ,ס''א ל ''ג הבל דא ) ָה ֶבל חֲ ָדא ֵ ,מהֲ ָב ִלים
או ֵבד ְֻּב ִצ ְּד ֹ
ַצ ִ ֻדיק ֹ
ֻ ְּ ,ד ַכד ִהיא

ישא
ילאֻ ְּ ,ד ִא ְּקר ֻון ַא ֻ ֵפי ַמ ְּל ָֻכא ,וְּ ָדא ִאיה ֻו ַמלְּ כ ֻו ָתא ַק ִ ֻד ָ
ִ ֻדלְּ ֵע ֻ ָ
קו ַ .מאי ַט ְּע ָמא ִ .מ ֻש ֻום ְּ ֻד ִמ ְּש ֻ ָפט
או ֵבד ְֻּב ִצ ְּד ֹ
ינוי ֻ ְּ ,כ ִתיב יֵש ַצ ִ ֻדיק ֹ
ִמ ֻ ַת ְּע ָרא ְֻּב ִד ֹ
ִא ְּת ְּר ַחק ִמצֶ ֶדקֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִא ְּק ֵרי ,וְּ יֵש נִ ְּס ֻ ֶפה ְֻּבל ֹא ִמ ְּש ֻ ָפט.
דף רצ''ב ע''א
ימא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ,
ֻ ָתא חֲ ֵזיַֻ ,כד ִא ְּש ְֻּת ַכח ז ַָֻכ ָאה ִע ֻ ָל ָאה ְֻּב ָע ְּל ָמא ְּ ,ר ִח ָ
ֵיה  .וְּ ק ֻו ְּד ָשא
חו ֹ
יל ֻו ַֻכד ִא ְֻּת ָער ֶצ ֶדק ִֻבלְּ ֹ
אֲ ִפ ֻ
דוי  ,י ִָכיל ָעלְּ ָמא ְּל ִא ְּש ְֻּתזָ ָבא ְֻּבגִ ינ ֻ
ְּ
זַכ ָאה
יה  ,וְּ לָ א ִמ ְּס ֻ ָת ֵפי (דף רצ ''ב ע ''א) ִמן ִ ֻדינָ א  .וְּ ַכד ַהה ֻוא ָֻ
ְֻּב ִריך ה ֻוא ֻ ָב ֵעי ִֻב ָ
יק ֵר ֻ

יה ָֻ .כל
יל ֻו ִמ ִֻמ ְּש ֻ ָפט  ,וְּ לָ א י ִָכיל ְּל ֵמ ָ
יה ִ ,מ ְּס ֻ ָת ֵפי אֲ ִפ ֻ
לָ א ַק ְֻּי ָ
יקם ֻ ֵב ֻ
ימא ְֻּב ִק ֻי ֻו ֵמ ֻ
ֶש ֵֻכן ְֻּב ֶצ ֶדק.
יתא ָא ַמר ( ,תהלים כו ) ְֻּב ָחנֵנִ י יְּ ָי ' וְּ נ ֻ ֵַסנִ יֻ ְּ .ד ָהא אֲ נָ א לָ א
ָ ֻדוִ ד ַמ ְּל ָֻכא ְֻּ ,ב ַק ְּד ִמ ָ
יה ַ ,מה
ִמ ְּס ֻ ַת ֵפינָ א ִמ ָֻכל ִ ֻדינִ ין  ,אֲ ִפ ֻ
יל ֻו ֵמ ַהאי ֶצ ֶדק  ,וְּ ָֻכל ֶש ֵֻכן ַ ֻדאֲ ִח ְּידנָ א ֻ ֵב ֻ
ָ
יקם
ְּ ֻכ ִתיב( .תהלים יז ) אֲ נִ י ְֻּבצֶ ֶדק ֶאחֱא זֶה ָפנֶיך ְֻּ ,ב ֶצ ֶדק וַ ַ ֻדאי  .לָ א ִמ ְּס ֻ ַת ֵפינָ א ְּל ֵמ ָ
יל ֻו ִמ ִֻמ ְּש ֻ ָפט ִמ ְּס ֻ ָת ֵפי ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קמג )וְּ ַאל ֻ ָתבֹא
ינויָ ֻ .ב ַתר ְּ ֻד ָחב  ,אֲ ִפ ֻ
ְֻּב ִד ֹ
ְּב ִמ ְּש ֻפט ֶאת ַע ְּב ֶ ֻדךָ.
ָ

ֻ ָתא חֲ זֵי ַֻ ,כד ִמ ְּת ֻ ַב ְֻּס ָמא ַהאי ֶצ ֶדק ִמ ִֻמ ְּש ֻ ָפט ֻ ְּ ,כ ֵדין ִא ְּק ֵרי ְּצ ָד ָקה  .וְּ ָע ְּל ָמא

או ֵהב ְּצ ָד ָקה ֻו ִמ ְּש ֻ ָפט
ֵיה ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים לג ) ֹ
ִמ ְּת ֻ ַב ְֻּס ָמא ְֻּב ֶח ֶסד  ,וְּ ִא ְּת ַמ ְֻּליָא ִמ ֻנ ֻ
ֶח ֶסד יְּ ָי' ָמלְּ ָאה ָה ָא ֶרץ.

ינוי
ַא ְּס ַה ְּדנָ א ָעלַ י ֻ ְּ ,ד ָכל ֹיו ָמ ִאי הֲ וֵ ינָ א ִמ ְּצ ַט ֵער ַעל ָע ְּל ָמא ֻ ְּ ,דלָ א יֶעֱא ַרע ְֻּב ִד ֹ
בוי ֻ ְּ .כ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,משלי ל ) ָא ְּכלָ ה ֻו ָמחֲ ָתה
הו ֹ
ְּ ֻד ֶצ ֶדק ,וְּ לָ א ֹיו ִקיד ָעלְּ ָמא ְֻּב ַש ְּל ֹ
יהִ .מ ָֻכאן ֻולְּ ָהלְּ ָאה ֻ ְּ ,כפ ֻום ָֻכל ַחד ֻ ְּ ,כפ ֻום ֻ ֵב ָירא ִע ְּמ ָקא  ,וְּ ָהא ְֻּב ָד ָרא ָ ֻדא
ִפ ָ
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 ,וְּ ַעל ָעאנָ א ,

יה ז ַָֻכ ִאין ֻ ,וזְּ ִע ִירין ִאי ֻנ ֻון ִ ֻדיק ֻומ ֻון ְּל ַא ָֻגנָ א ַעל ָע ְּל ָמא
ִאית ֻ ֵב ֻ
,
ֵמ ַא ְּר ָֻב ָעה זִ יוְּ יָן ( .ס''א על עלמא  ,ועלינא בעיין )ַ .על ֻ ֵכן אֲ ִח ָידן ִמ ֻ ָלי ָ ֻדא ְֻּב ָדא
ימין  ,וְּ ֵהיךְּ
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ֻו ִמ ְּת ֻ ָפ ְּר ָשן ִמ ִֻלין ִ ֻד ְּס ִֻתי ִמין ְֻּב ַע ִֻת ָ
ידן ִא ֻ ֵלין ְֻּב ִא ֻ ֵלין ִ .מ ָֻכאן לְּ ָהלְּ ָאה ִ ,מ ִֻלין ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ִ ,אי ֻנ ֻון ְּ ֻדלָ א ִא ְּת ַֻג ְֻּליָין
אֲ ִח ָ

 ,וְּ ַת ֻ ָמן לָ א ִא ְֻּת ָקנ ֻו
ימין ְֻּבלִ ֻ ָבאי
ְֻּב ִא ָ ֻד ָראִ .אי ֻנ ֻון ַ ֻדהֲ ֹוו ְּס ִת ִ
ימין ֻ ,ו ְּב ִר ִירין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו  .ז ַָֻכ ָאה
מלין) ַה ְּש ֻ ָתא ִא ְּת ְֻּת ָקנ ֻו וְּ ִא ְּת ַֻג ְּליָין  ,וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ִֻלין ְּס ִת ִ
ח ֻולָ ִקי ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻדי ְַּר ֻת ֻו יְּ ר ֻו ָתא ָ ֻדא ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קמד ) ַא ְּש ֵרי ָה ָעם ֶש ָֻכ ָכה ֻל ֹו
( .עד כ אן סתימן

וְּ ֹגו'.
יק ֻונֹיָ ,ה ִכי ה ֻוא ֻ ְּ .ד ָהא
ימנָ א ָ ,אב וָ ֵא ם ְֻּב ַע ִֻת ָ
או ִק ְּ
ַהאי ְּ ֻד ֹ
יקא אֲ ִח ָידן ְֻּ ,ב ִת ֻ
יה
ימ ָאה ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ִמ ֻמ ֹו ָחא ְּס ִת ָ
ימין ֻ ַת ְּליָין ( ,נ''א נפקין ) ֻו ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ֻ ֵב ֻ
דוי ,
חו ֹ
יקא ִֻב ְּל ֹ
דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי ) וְּ ַכד יִ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכל ֻון (בכל) ִמ ֻ ָליֻ .כ ֻ ָֹלא ה ֻוא ַע ִֻת ָ
( .ואף על גב

ה ֻוא הֲ וֵ י  ,וְּ ה ֻוא יְּ ֵהא  .וְּ ָכל ָהנֵי ִֻת ֻק ֻונִ ין

יה ( .בס''י לא נמצא אחידן ביה סתימן לא מתפרשן
ֻ ֵב ֻ

מו ָחא ַנ ְּפק ֻו ִ ,א ְּת ְּ ֻכ ִליל ֻו
מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא תליא ביה ) ָא''ב וָ ֵא''ם ֵמ ַהאי ֹ
ישא ֻ ַת ְּליָיא
יקא ַק ִ ֻד ָ
יה אֲ ִח ָידן  .זְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּ ,ב ַע ִֻת ָ
יה ֻ ַתלְּ יָין ֻ ,ו ֵב ֻ
ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ אֻ ,ו ֵב ֻ
יה ְּ ֻד ַמאן ְּ ֻד ָעאל וְּ נָ ִפיק
או ִק ְּ
וְּ ָא ִחיד .וְּ ָהא ֹ
ימנָ א ִמ ֻ ֵלי ְֻּב ִא ָ ֻד ָרא  .ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ

,

יה
או ְּר ִחין ְּ ֻדלָ א יִ ְּס ֵטי ִל ִ
וְּ יִ נְּ ַ ֻדע ֹ
ימינָ א וְּ ִל ְּש ָמאלָ א ֻ .ו ַמאן ְּ ֻדלָ א ָעאל וְּ נָ ַפק ַ ,טב לֵ ֻ
ְּ ֻדלָ א ִא ְּב ֵריֻ .ו ְּכ ִתיב (הושע יד) ִ ֻכי יְּ ָש ִרים ַ ֻד ְּר ֵכי יְּ ָי'.
עון ִ ,מ ְּס ֻ ַת ֻ ֵכל הֲ וֵ ינָ א ָֻכל ֹיו ָמא ְֻּב ַהאי ְּק ָרא ,
ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ

ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים

ידנָ א ִא ְּת ְּקיָים ְּק ָרא ֻכ ֻ ָֹלא .
לד) ֻ ַביְּ ָי' ִֻת ְּת ַה ֻ ֵלל ַנ ְּפ ִשי יִ ְּש ְּמע ֻו עֲ נָ וִ ים וְּ יִ ְּש ָמח ֻו  .וְּ ָה ִא ָ ֻ
יה
יה לַ הֲ ָטא ֵ ֻ ,ב ֻ
יה אֲ ִח ָידא ֵ ֻ ,ב ֻ
ֻ ַביְּ ָי' ִֻת ְּת ַה ֻ ֵלל ַנ ְּפ ִשי וַ ַ ֻדאי ֻ ְּ ,ד ָהא נִ ְּש ָמ ִתי ֻ ֵב ֻ
ִא ְּת ַד ְֻּב ַקת וְּ ִא ְּש ֻ ַת ְּ ֻדלַ ת ֻו ְּב ִא ְּש ֻ ַת ְּ ֻדל ֻו ָתא ָ ֻדא ִֻת ְּס ֻ ָת ֻ ַלק ְּל ַא ְּת ָר ָהא  .יִ ְּש ְּמע ֻו עֲ נָ וִ ים
יש א ,וְּ ז ַָֻכ ִאין ְּ ֻד ַא ְּתיָין ַה ְּש ֻ ָתא
יב ֻ ָתא ַק ִ ֻד ָ
יק ֻיָיא  ,וְּ ָכל ְֻּבנֵי ְּמ ִת ְּ
וְּ יִ ְּש ָמח ֻוָֻ ,כל ָהנֵי ַצ ִ ֻד ַ
ְּ
ִעם ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ַש ְּמ ִעין ִמ ֻ ַלי  ,וְּ ַח ָ ֻדאןְֻּ .בגִ ין ַֻכך ( ,תהלים לד ) ַֻג ְּ ֻדל ֻו
מו י ְַּח ָ ֻדיו.
רו ְּמ ָמה ְּש ֹ
לַ יְּ ָי' ִא ִֻתי ֻונְּ ֹ
דום .
ֻ ָפ ַתח וְּ ָא ַמר ֻ ְּ ,כ ִתיב( ,בראשית לו ) וְּ ֵא ֻ ֶלה ַה ְֻּמלָ ִכים אֲ ֶשר ָמ ְּל כ ֻו ְֻּב ֶא ֶרץ אֱא ֹ
הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב( ,תהלים מח) ִ ֻכי ִה ֻנֵה ַה ְֻּמלָ ִכים ֹנועֲ ד ֻו ָע ְּבר ֻו י ְַּח ָ ֻדיוֹ .נועֲ ד ֻוְֻּ ,ב ָאן
דום ַ ֻ .באֲ ָתר ְּ ֻד ִדינִ ין ִמ ְּת ַאחֲ ִדין ֻ ַת ֻ ָמן ָ .ע ְּבר ֻו י ְַּח ָ ֻדיו ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב וַ ֻי ָָמת
אֲ ָתרְֻּ .ב ֶא ֶרץ אֱא ֹ
לו ְּך ַת ְּח ֻ ָתיו ֵ .ה ֻ ָמה ָרא ֻו ֻ ֵכן ֻ ָת ָמה ֻו נִ ְּבהֲ ל ֻו נ ְֶּח ֻ ָפז ֻו ֻ ְּ ,דלָ א ִא ְּת ְּקיָימ ֻו ְֻּב ַא ְּת ַריְּ יה ֻו ,
וַ ִֻי ְּמ ֹ

רוי  ,לָ א ִאזְּ ְּ ֻד ָמנ ֻו.
ישא וְּ ש ֻו ֹ
ְֻּבגִ ין ְּ ֻד ִתק ֻונִ ין ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא לָ א ִא ְֻּת ָקנ ֻו ,וְּ ַק ְּר ֻ ָתא ַק ִ ֻד ָ

הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ַֻ ,כאֲ ֶשר ָש ַמ ְּענ ֻו ֻ ֵכן ָר ִאינ ֻו וְּ ֹגו 'ֻ ְּ ,ד ָהא ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו לָ א ִא ְּת ְּקיָימ ֻו ,
ימת ַה ְּש ֻ ָתא ְֻּ ,ב ִס ְּט ָרא ִ ֻד ְּדכ ֻו ָראֻ ְּ ,ד ַש ְּריָא ִע ֻ ָמ ֻה .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ,
וְּ ִהיא ִא ְּת ַק ְֻּי ַ
יט ְּב ֵאל ֻ ַבת ַמ ְּט ֵרד ֻ ַבת
ירו ֻ ָפע ֻו וְּ ֵשם ִא ְּש ֻת ֹו ְּמ ֵה ַ
לו ְּך ַת ְּח ֻ ָתיו הֲ ַדר וְּ ֵשם ִע ֹ
וַ ִֻי ְּמ ֹ
ימנָ א ְֻּב ִא ָד ָרא.
או ִק ְּ
ֵמי זָ ָהבֵ .מי זָ ָהב וַ ַ ֻדאי ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ֹ
דף רצ''ב ע''ב
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לו ְּך ַת ְּח ֻ ָתיו הֲ ַדר .
וְּ ַהא ְֻּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַא ַֻג ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ַרב ַה ְּמנ ֻונָ א ָס ָבא ִא ְֻּת ַמר  ,וַ ִֻי ְּמ ֹ
יט ְּב ֵאל ,
הֲ ַדר וַ ַ ֻדאי ֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,ויקרא כג ) ֻ ְּפ ִרי ֵעץ ָה ָדר  .וְּ ֵשם ִא ְּש ֻת ֹו ְּמ ֵה ַ

יהי
ְּ ֻכ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ַֻכ ֻפ ֹות ְֻּת ָמ ִרים ֻ .ו ְּכ ִתיב( ,תהלים צב ) ַצ ִ ֻדיק ַֻכ ֻ ָת ָמר יִ ְּפ ָרח ֻ ְּ ,ד ִא ִ
יאת ֻ ַבת ַמ ְּט ֵרד ַ ֻ ,בת ֵמ ַהה ֻוא אֲ ָתר ְּ ֻד ַט ְּר ִדין ֻכ ֻ ָֹלא
ְּ ֻד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא ַ .האי ִא ְּת ְּק ִר ַ
ֻ ָמ ֵצא

לְּ ִא ְּת ַ ֻד ְֻּב ָקא ,וְּ ִא ְּק ֵרי ָאב ֻ .ו ְּכ ִתיב (איוב כח ) ל ֹא י ַָדע אֱא ֹנוש ֶע ְּר ָֻכ ֻה וְּ לֹא ִֻת
ימא ֻ ְּ ,ד ִמ ִֻס ְּט ָר ָהא ִמ ְּת ַאחֲ ִדין ִ ֻדינִ ין
ְֻּב ֶא ֶרץ ַה ַח ִֻיים ֻ ָ .ד ָבר ַא ֵחר ַ ֻ ,בת ֵמ ִא ֻ ָ

,

ְּ ֻד ַט ְּר ִדין (דף רצ ''ב ע ''ב) לְּ כ ֻ ָֹלאַ ֻ .בת ֵמי זָ ָהב ֻ ְּ ,דיָנְּ ָקא ִֻב ְּת ֵרין ַאנְּ ֻ ִפין ֻ ִ ,דנְּ ִהיר ֻו ִֻב ְּת ֵרין
ַֻגוְּ ונִ יןְֻּ .ב ֶח ֶסד ֻו ְּב ִדינָ א.
יחין ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּב ַאנְּ ֻ ִפין ֻ ,ו ְּבגִ ין ַֻכ ְּך ָ ,ע ְּל ִמין
ַעד לָ א ִא ְּב ֵרי ָע לְּ ָמא ,לָ א הֲ ֹוו ַמ ְּש ִ ֻג ִ
ַק ְּד ָמ ֵאי ִא ְּתחֲ ָרב ֻו  ,וְּ ָע ְּל ִמין ַק ְּד ָמ ֵאי ְֻּבלָ א ִֻת ֻק ֻונָ א ִא ְּת ָע ִביד ֻו  .וְּ ַהה ֻוא ְּ ֻדלָ א הֲ וָ ה
צו ִצין ֻ ְּ ,כ ַהאי א ֻו ָמנָ א ַ ,מ ְּרצֵ ָפא (ס''א מר זפתא)ַֻ ,כד ַא ְּכ ִֻתש
יקין נִ ֹ
ְֻּב ִת ֻק ֻונָ אִ ,א ְּק ֵרי זִ ִ
יבר  ,וְּ ִאי ֻנ ֻון זִ ִיקין ְּ ֻדנָ ְּפ ִקין ,
ְֻּב ָמנָ א (בראשית קנ ''ו ע ''א) ְּ ֻד ַפ ְּרזְּ לָ אַ ,א ֻ ִפיק זִ ִיקין ְּל ָכל ִע ָ
יטין ֻונְּ ִה ִירין  ,וְּ ַדעֲ ִכין לְּ ַאלְּ ֻ ָתר .וְּ ִא ֻ ֵלין ִא ְּקר ֻון ָע ְּל ִמין ַק ְּד ָמ ֵאי ֻ .ו ְּבגִ ין ַֻכךְּ
נָ ְּפ ִקין לְּ ִה ִ
ישא  ,וְּ נָ ִפיק א ֻו ָמנָ א (ד''א
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִא ְּתחֲ ָרב ֻו וְּ לָ א ִא ְּת ְּקיָימ ֻוַ .עד ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ָת ַקן ַע ִֻת ָ

יה.
מאנא) לְּ א ֻו ָמנ ֻו ֵת ֻ

יתא ִ ֻדילָ ן ( ,דניצוצא) ְּ ֻדב ֻו ִצינָ א ַא ֻ ִפיק זִ ִיקין
וְּ ַעל ַהאי ֻ ָתנֵינָ א ְֻּב ַמ ְּתנִ ָ

(שמות רנ ''ד

יקין (נ''א דבוצינא אפי ק זיקין ניצוצין ) ִל ְּתלַ ת ְּמ ָאה
ע''ב ,בראשית ק ''ז ע ''ב סתרי תורה ) ָֻבזִ ִ
יבר  .וְּ ִאי ֻנ ֻון זִ ִיקיןָ ,ע ְּל ִמין ַק ְּד ָמ ֵאי ִא ְּקר ֻון ֻ ,ו ִמית ֻו ְּל ַאלְּ ֻ ָתר ְּ .ל ָב ַתר נָ ִפיק
וְּ ֶע ְּש ִרין ִע ָ
יה ,וְּ ִא ְּת ְֻּת ַ ֻקן ִֻב ְּד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ֻ ָבא  ,וְּ ָהנֵי זִ ִיקין ְּ ֻד ִא ְּת ַדעֲ כ ֻו
א ֻו ָמנָ א (ס''א מאנא ) לְּ א ֻו ָמנ ֻו ֵת ֻ
ישא
יצו ָצא ַ ֻ ,פ ִט ָ
ֻו ִמית ֻוַ ,ה ְּש ֻ ָתא ִא ְּת ְּקיָים ֻכ ֻ ָֹלא ִ .מ ֻב ֻו ִצינָ א ְּ ֻד ַק ְּר ִ ֻדינ ֻו ָתא  ,נָ ַפק נִ ֹ
יקין ָעלְּ ִמין ַק ְּד ָמ ֵאי ֻ ,ו ִמ ְּת ָע ְּר ֵבי (ד''א ומתדכי ) ֻ ַבאֲ וִ ָירא
יפאֻ ְּ ,ד ָב ַטש ,וְּ ַא ֻ ִפיק זִ ִ
ֻ ַת ִֻק ָ
ַ ֻד ְּכיָא ,וְּ ִא ְּת ְֻּב ָסמ ֻו ָ ֻדא ְֻּב ָדא .

ימ ''א ,וְּ ַהה ֻוא ָאב ה ֻוא ֵ ,מר ֻו ָחא ְּ ֻדגָ נִ יז ְֻּב ַע ִֻתיק ֹיו ִמין ,
ַֻכד ִא ְּת ַח ָֻבר ַא ֻ ָב ''א וְּ ִא ֻ ָ
יצו ָצאֻ ְּ ,דנָ ִפק ִמ ֻב ֻו ִצינָ א ְּ ֻד ַק ְּר ִ ֻדינ ֻו ָתא ְּ ֻדגָ נִ יז
יה ִא ְּת ְּ ֻגנִ יז ַהאי אֲ וֵ ָירא  ,וְּ ַא ְּכלִ יל לְּ נִ ֹ
ֻ ֵב ֻ
ימא  .וְּ ַכד ִא ְּת ַח ֻ ָבר ֻו ֻ ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו  ,וְּ ִא ְּת ְּ ֻכלִ יל ֻו ָ ֻדא ְֻּב ָדא  .נָ ִפיק ֻג ֻו ְּלגַ ְּל ֻ ָתא
עוי ְּ ֻד ִא ֻ ָ
ְֻּב ֵמ ֹ

רוי ֻ ָ ,דא ְֻּב ִס ְּט ָרא ָ ֻדא  ,וְּ ָדא ְֻּב ִס ְּט ָרא ָ ֻדא ֻ ְּ .כ ָמה
יפא  ,וְּ ִא ְּת ָפ ֻ ַשט ְֻּב ִס ְּט ֹ
ַחד ֻ ַת ִֻק ָ
ְּ
ישין ,
ישין ִא ְּש ְֻּת ָכח ֻו ְֻּב ַחד ַֻ ,כך ֻכ ֻ ָֹלא ִאזְּ ְּ ֻד ַמן ִֻב ְּתלַ ת ֵר ִ
ישא ְֻּתלַ ת ֵר ִ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ְּ ֻכ ָמה (רפ''ח ע''ב) ַ ֻדאֲ ֵמינָ א.
ישא ִח ָ ֻו ָורא (ואחיד ליה ) ,וְּ ַהה ֻוא
ְֻּב ַהאי גֻ ֻולְּ ַֻגלְּ ֻ ָתא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין  ,נָ ִטיף ַט ֻ ָלא ֵמ ֵר ָ

ישין ֻ .ו ֵמ ַהאי ַט ֻ ָלא
ֵיה ִמ ְֻּתזָ ן ַח ְּקלָ א ְּ ֻד ַת ֻפ ֻו ִחין ַק ִ ֻד ִ
ַט ֻ ָלא ִא ְּתחֲ זֵי ִֻב ְּת ֵרי ְּ ֻגוָ ונֵי ֻ .ו ִמ ֻנ ֻ
יה זְּ ִמינִ ין ֵמ ַת ֻיָיא
ְּ ֻדג ֻולְּ ַֻגלְּ ֻ ָתא ָ ֻדא ַ ,טחֲ נִ ין ָמנָ א ְּל ַצ ִ ֻד ַ
יק ֻיָיא לְּ ָעלְּ ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ֻ ,ו ֵב ֻ
לַ אֲ ַח ֻיָיא .וְּ לָ א ִאזְּ ְּ ֻד ַמן ָמנָ א ְּ ֻדנָ ַפל ֵמ ַהאי ַט ֻ ָלא ַ ֻ ,בר ַהה ֻוא זִ ְּמנָ א ְֻּבזִ ְּמנָ א ְּ ֻד ָאזְּ ל ֻו

יקא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ֵ ,מ ַהאי אֲ ָתר ַ .מה ְּ ֻדלָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח
יִ ְּש ָר ֵאל ְֻּב ַמ ְּד ְֻּב ָרא  ,וְּ זָ ן לְּ ה ֻו ַע ִֻת ָ
לְּ ָב ַתר .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,שמות טז) ִהנְּ נִ י ַמ ְּמ ִטיר לָ ֶכם לֶ ֶחם ִמן ַה ֻ ָש ָמיִ םֻ ְּ .כ ָמה
ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר (בראשית כז ) וְּ יִ ֻ ֶתן ְּל ָך ָהאֱא ל ִֹהים ִמ ֻ ַטל ַה ֻ ָש ַמיִ ם וְּ ֹגו 'ַ .האי ְֻּב ַהה ֻוא
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זִ ְּמנָ א .לְּ זִ ְּמנָ א ַאחֲ ָרא ֻ ָתנֵינָ ן ָ ,ק ִשים ְּמ ֹזו ֹנו ָתיו ֶשל ָא ָדם ַק ֻ ֵמי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא .
וְּ ָהא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַתלְּ יָיא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א וַ ַ ֻדאי  .וְּ ַעל ֻ ֵכן ְֻּבנֵי ַח ֻיֵי ֻו ְּמ ֹזונֵי  ,לָ או ִֻבזְּ כ ֻו ָתא ֻ ַתלְּ יָיא
ִמ ְֻּל ָתאֶ ,א ֻ ָלא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ַתלְּ יָיא ִמ ְֻּל ָתא
ימנָ א.
או ִק ְּ
ְּ ֻד ֹ

ֻ ְּ ,כ ָמה

 ,וְּ כ ֻ ָֹלא ֻ ַת ְּליָין ְֻּב ַהאי ַמ ָ ֻזלָ א

ִֻת ְּש ָעה ַא ְּל ִפין ִר ֻב ֹוא ָעלְּ ִמין  ,נַ ְּט ִלין וְּ ַס ְּמ ִכין ַעל ַהאי ֻג ֻו ְּל ַֻגלְּ ֻ ָתא  .וְּ ַהאי אֲ וִ ָירא
,
יה
ַ ֻד ְּכיָא ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל ְֻּבכ ֻ ָֹלא ֵ ֻ ,כיוָ ן ְּ ֻדה ֻוא ָֻכלִ יל ִמ ֻכ ֻ ָֹלא וְּ כ ֻ ָֹלא ִא ְּת ְּ ֻכ ִליל ֻ ֵב ֻ
הו ִרין ְּ ֻכ ִלילָ ן ִמ ֻכ ֻ ָֹלא  .וְּ ַכד ִא ְּס ֻ ָת ָֻכל ֻו
ִא ְּת ֻ ְּפ ָשט ֻו ַאנְּ ֻפ ֹוי לִ ְּת ֵרין ִס ְּט ִרין ִֻ ,ב ְּת ֵרי נְּ ֹ
ישא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ֶא ֶר ְּך ַא ֻפיִ ם ִא ְּק ֵרי ַ .מאי ֶא ֶרךְּ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ַאנְּ ֻפ ֹויְֻּ ,ב ַאנְּ ֻ ִפין ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ַ
ַא ֻפיִ ם( .אריך אפים מבעי ליה ) ֶא ֻ ָלא ָה ִכי ֻ ָתנֵינָ ן ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ָא ִר ְּ
ָיביָא  .אֲ ָבל
יה ְּל ַחי ַ
יך ַא ֻ ֵפ ֻ
ַ
ְּ
ותא ְֻּב ָע ְּל ָמא ֶ ,א ֻ ָלא
ותא ְּ ֻד ַאנְּ ֻ ִפין ֻ ְּ .ד ָהא לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח ַא ְּסוָ ָ
ֶא ֶרך ַא ֻ ַפיִ ם ַ ,א ְּסוָ ָ
ְֻּבזִ ְּמנָ א ְּ ֻד ַא ְּש ְּ ֻג ִחין ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּב ַאנְּ ֻ ִפין.
ימא ְֻּתלַ ת ַ ,א ְּר ֻ ַבע ִאי ֻנ ֻון ,
הו ִרין  .וְּ ִאי ֻ ֵת ָ
ֻ ַבחֲ לָ לָ א ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻג ְּל ֻ ָתא  ,נְּ ִה ִירין ְֻּתלַ ת נְּ ֹ
הוןֻ ְּ ,ד ִמ ְּת ַע ְֻּט ָרן ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו
יה ֻ ,ו ְּת ֵרין ְּ ֻגנִ יזִ ין ִ ֻד ְּל ֹ
יה ַ ֻדאֲ ֹ
בוי וְּ ִא ֻ ֵמ ֻ
ְּ ֻכ ָמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ אַ ,אחֲ ַסנְּ ֻ ֵת ֻ
אלין
רוי  ,וְּ נַהֲ ִרין וְּ ָע ִ
ישא  .לְּ ָב ַתר ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ְֻּב ִס ְּט ֹ
יה ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ְֻּת ִפ ִֻלין ְּ ֻד ֵר ָ
ְֻּב ֵר ֵ
יש ֻ

רויֻ ,ו ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין ְֻּב ָכל גֻ ֻו ָפא.
ִֻב ְּתלַ ת חֲ לָ לֵ י ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻג ְּל ֻ ָתא .נָ ְּפ ִקין ָֻכל ַחד ְֻּב ִס ְּט ֹ
לון  ,וְּ ָא ִחיד
ית ָאה ָֻכלִ יל ֹ
מו ָחא ְֻּתלִ ָ
מו ֵחי ֻ .ו ֹ
וְּ ִא ֻ ֵלין ִמ ְּת ַח ְֻּב ִרין ִֻב ְּת ֵרי ֹ

(ואינון תפלין

דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי  .ומוחא תליתאה כליל לון  ,ונהרין ועאלין בתלת חללי דגולגלתא .
לבתר נפקין כל חד בסטרוי  ,ומתפשטין בכל גופא .והאי מוחא תליתאה אחיד ) ְֻּב ַהאי ִס ְּט ָרא
ֵיה ְֻּת ֵרי ְּ ֻגוָ ונֵי ְּ ֻכ ִלילָ ן ַֻכחֲ ָדא .
ֻו ְּב ַהאי ִס ְּט ָראֻ ,ו ִמ ְּת ֻ ָפ ֻ ַשט ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ִמ ֻנ ֻ

ימא ְּ ֻגוָ ונֵי ְּ ֻד ַאנְּ ֻפ ֹוי  .וְּ ה ֻוא ִא ְּק ֵרי ַ ֻד ַע ת,
ֻו ֵמ ַהאי נָ ִהיר ַאנְּ ֻפ ֹוי  ,וְּ ַא ְּס ִהיד ְֻּב ַא ָֻבא וְּ ִא ֻ ָ
עות ה ' וְּ ֹגו'ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו ִֻב ְּת ֵרי ְּ ֻגוָ ונֵי
ְֻּב ַד ַעת (ס''א בדא ) ְּ ֻכ ִתיב( ,שמואל א ב ) ִ ֻכי ֵאל ֵ ֻד ֹ
ימ ָאה  ,לָ א נִ ְּת ְּ ֻכנ ֻו ַ .מאי ַט ְּע ָמא
ישא ְּס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ילות  .אֲ ָבל ְּל ַע ִֻת ָ
לו נִ ְּת ְּ ֻכנ ֻו עֲ ִל ֹ
ֹ
נִ ְּת ְּ ֻכנ ֻו לְּ ַהאי ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻדי ִָרית ְֻּת ֵרין ח ֻולְּ ֵק יֻ ,ו ְּכ ִתיב (שמואל ב כב ) ִעם ָח ִסיד ִֻת ְּת ַח ֻ ָסד
וְּ ֹגו'.
דף רצ''ג ע''א
ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,בראשית כט ) וַ ַ ֻי ֻגֵד יַעֲ קֹב

או ִקימ ֻו ַח ְּב ַריָיא
וְּ ָהא ִֻב ְּקש ֹוט ֹ
או ְּקמ ֻו ָה ֻ ְּ ,דכ ֻ ָֹלא ָרזָ א ְּ ֻד ָח ְּכ ְּמ ָתא  .וְּ ִכי
יה ה ֻוא  .וַ ַ ֻי ֻגֵדָ ,הא ֹ
ע''א) ְּל ָר ֵחל ִ ֻכי אֲ ִחי ָא ִב ָ
ֻ ֶבן ִר ְּב ָקה ה ֻואֶ ֻ .בן ִר ְּב ָקה ,וְּ לָ א ְּ ֻכ ִתיב ֻ ֶבן יִ ְּצ ָחק ֶ .ר ֶמז ,וְּ כ ֻ ָֹלא ְּר ִמיזָ א ְֻּב ָח ְּכ ְּמ ָתא.
ימנ ֻו ָתא ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ְּ ֻכ ִתיב  ,וַ ֻי ַֻגֵד
יה ִא ְּתחֲ זֵי ְּמ ֵה ְּ
וְּ ַעל ַהאי ִא ְּק ֵרי ְּשלִ ים ְֻּבכ ֻ ָֹלא ֻ .ו ֵב ֻ
(דף רצ ''ג

ֹאמר.
יַעֲ קֹב ,וְּ לָ א ְּ ֻכ ִתיב וַ ֻי ֶ
אלין ֻ ַבחֲ לָ לֵ י ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻגלְּ ֻ ָתא ָ .ה ִכי
ישא  ,וְּ ָע ִ
ָהנֵי ְּ ֻג וָ ונֵיֻ ְּ ,כ ָמה ְּ ֻדנַהֲ ִרין ְֻּב ִע ְּט ָרא ְּ ֻד ֵר ָ
ימא ,
ישא ְּס ִת ָ
יקא ַק ִ ֻד ָ
ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא  ,וְּ ג ֻו ָפא ִא ְּתאֲ ִחיד ְֻּבה ֻו ( .אבל) ְּל ַע ִֻת ָ
יה ֻ ְּ ,ד ָהא ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַחד ִא ְּש ְֻּת ַכחֵ ,חיד ֻו ְּלכ ֻ ָֹלא ַ ,ח ִֻיים
לָ א נִ ְּת ְּ ֻכנ ֻו  ,וְּ לָ א י ָ
ָיאן לֵ ֻ
ילות וַ ַ ֻדאי.
לו נִ ְּת ְּ ֻכנ ֻו עֲ לִ ֹ
יה ִ ֻדינָ א .אֲ ָבל ְֻּב ַהאיֹ ,
לְּ כ ֻ ָֹלא .לָ א ֻ ַתלְּ יָיא ֻ ֵב ֻ
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ישא ַ ֻ ,ת ְּליָין ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ִר ְֻּבוָ ון וְּ ַא ְּל ִפין
ְֻּבג ֻולְּ גַ ְּל ֻ ָתא ְּ ֻד ֵר ָ

קוצֵ י ְּ ֻד ַש ְּע ִרין ,
(קוצי) ִמ ֹ

ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון א ֻו ָכ ִמין ֻ .ו ִמ ְּס ֻ ַת ְֻּב ִכין ָ ֻדא ְֻּב ָדא  ,אֲ ִח ָידן ָ ֻדא ְֻּב ָדא ֻ ַ ,דאֲ ִח ָידן ִֻבנְּ ִהיר ֻו
יה ֵמ ַא ָֻבא ֻ ,ו ִמ ֻמ ֹו ָחא ְּ ֻד ִא ְּתנְּ ִהיר ֵמ ַא ֻ ָבא ְּ .ל ָב ַתר
ִע ֻ ָל ָאה ִ ֻד ְּמ ַע ֵטר (דמתעטר) ְֻּב ֵר ֵ
יש ֻ
מו ֵחי .
ימא ֻ ,ו ִמ ְּש ַאר ֹ
יה ֵמ ִא ֻ ָ
ימין ִ ,מ ְּ ֻנ ִהיר ֻו ְּ ֻד ִמ ְּת ַע ֻ ָטר ְֻּב ֵר ֵ
ימין ַעל נִ ִ
נָ ְּפ ִקין נִ ִ
יש ֻ
וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו אֲ ִח ָידןֻ ,ו ִמ ְּס ֻ ַת ְֻּב ֵכי ְֻּב ִאי ֻנ ֻון ַש ְּע ֵרי ַ ֻדאֲ ִח ָידן ֵמ ַא ֻ ָבאְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ִמ ְּת ָע ְּר ִבין
ָ ֻדא ְֻּב ָדאֻ ,ו ִמ ְּס ֻ ַת ְֻּב ִכין ָ ֻדא ְֻּב ָדא .
וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו
מו ָחא ִע ֻ ָל ָאה .
ְֻּב ֹ
,
מו ֵחי אֲ ִח ָידן ְֻּבג ֻולְּ ֻג ֻו ְּל ָתא
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ֹ
מו ָחא ( ,אחידן במוחי ) ִמ ְּת ָע ְּר ָבן ָ ֻדא
יכן (דאתמשכן) ִא ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן ִמ ְֻּתלַ ת חֲ לָ לֵ י ְּ ֻד ֹ
ְּמ ִש ָ
ימין ֻו ִמ ְּת ַֻג ְּליָין ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך
ְֻּב ָדאְֻּ ,ב ַד ְּכיָא ִֻב ְּמ ָסאֲ ָבא ְֻּ .ב ָכל ִאי ֻנ ֻון ַטעֲ ִמין וְּ ָרזִ ין ְּ ,ס ִת ִ

הו ִרין ְֻּב ִע ְּט ָרא
מו ֵחי ְּר ִמיזֵי (כך נמצא בס ''י) ְֻּב ָאנ ִֹכי יְּ ָי ' אֱא ל ֶֹהי ָך וְּ כ ֻו 'ֻ ְּ ,כ ָמה ִ ֻדנְּ ֹ
ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ֹ
אלין ֻ ַבחֲ לָ לֵ י ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻג ְּל ֻ ָתא.
ישא ,וְּ ָע ִ
ְּ ֻד ֵר ָ

ימנָ א ,
או ִק ְּ
קו ִצין א ֻו ָכ ִמין ַ ,ח ְּפיָין וְּ ַת ְּליָין לְּ ִס ְּט ָרא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין  .וְּ ָהא ֹ
ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ֹ
ימנָ אַ ,מאן ְּ ֻד ָב ֵעי
או ִק ְּ
ש ָמעִ .מ ָֻכאן ֹ
ְּד ְֻּבגִ ין ָֻכ ְּך ְּ ֻכ ִתיב ( ,מלכים ב יט ) ַה ֻ ֵטה יְּ ָי' ָאזְּ נְּ ָך ֻו ֲ
יה ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא  ,וְּ יִ ְּפנֶה ַש ְּע ֵרי ֵמ ַעל
יה  ,יְּ ַסלְּ ֵסל ְֻּב ֵר ֵ
יש ֻ
ֵיה לָ ֳק ְּבלֵ ֻ
ְּ ֻדי ְַּר ִ ֻכין ַמלְּ ָֻכא א ֻו ְּדנ ֻ
יה ַמלְּ ָֻכא ְֻּב ָכל ַמה ְּ ֻד ָב ֵעי.
א ֻו ְּד ֹנוי ,וְּ ִֻי ְּש ַמע לֵ ֻ
או ְּר ָחא
ְֻּב ַפ ְּלג ֻו ָתא ְּ ֻד ַש ְּע ֵרי ִ ,מ ְּת ַאחֲ ָדא ַחד ֹ

ְֻּ ,ב ָא ְּר ָחא ְּ ֻד ַע ִֻתיק ֹיו ִמין

,

יהון
אר ֹ
( ,ואתמנן עלייהו ) ָֻכל ָמ ֵ

יתא
או ַריְּ ָ
חוי ְּ ֻד ִפ ֻק ֻו ֵדי ֹ
או ְּר ֹ
ֵיה ָֻכל ֹ
ֻו ִמ ְּת ֻ ָפ ְּר ָשן ִמ ֻנ ֻ
ָיביָא ,
קו ָצא  ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ַמ ְּפ ִר ִשין ִר ְּש ֻ ָתא ְּל ַחי ַ
קו ָצא וְּ ֹ
יב ָבא וִ ילָ לָ א ֻ ַתלְּ יָין ְֻּב ָכל ֹ
ִ ֻד ָ
ְּ
ְּ ֻדלָ א י ְַּד ִעין ִאי ֻנ ֻון ָא ְּר ִחין .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,משלי ד ) ֶ ֻד ֶרך ְּר ָש ִעים ָֻכאֲ ֵפלָ ה .
ְּ
ימנָ א ְֻּב ִאי ֻנ ֻון
או ִק ְּ
יפין  .וְּ ֹ
וְּ ָכל ִא ֻ ֵלין ֻ ַת ְּליָין ְֻּב ֹ
יפין ֻ ,ו ְּבגִ ין ָֻכך ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ֻ ַת ִֻק ִ
קו ִצין ֻ ַת ִֻק ִ

( ,ס''א דרחימותא ) ִ ֻד ְּכ ִֻתיב(,תהלים כה ) ָֻכל

יהון ְּ ֻד ַמ ְּת ְּקלָ א
אר ֹ
יען ִא ְּת ַאחֲ ָדן ָמ ֵ
ְּש ִע ָ
ְּ
יטי
ימין ִ ֻד ְּר ִה ֵ
חות יְּ ָי ' ֶח ֶסד וֶ אֱא ֶמת  .וְּ ָכל ַֻכך ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ַמ ְּש ִכין ִמ ֻמ ֹו ִחין ְּס ִת ִ
ָא ְּר ֹ
מו ָחא.
ְּ ֻד ֹ
קו ִצין
מו ָחא ְֻּב ִאי ֻנ ֻון ֹ
ֵ ,מ ַחד ֹ
חוי
או ְּר ֹ
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִמ ְּש ֻ ַת ְּכ ֵחי ָֻכל ַחד ְּ ֻכפ ֻום ֹ

חות יְּ ָי ' ֶח ֶסד
יהון ְּ ֻד ַמ ְּת ְּקלָ א( ,דרחימותא) ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ָֻכל ָא ְּר ֹ
אר ֹ
יעןִ ,א ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן ָמ ֵ
ְּש ִע ָ
וֶ אֱא ֶמת.
יב ָבא
יהון ִ ֻד ָ
אר ֹ
יפין ִ ,א ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן וְּ ַת ְּליָין ָמ ֵ
ִמ ֻמ ֹו ָחא ִֻתנְּ יָינָ א ְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ֹ
קו ִצין ֻ ַת ִֻק ִ
וִ ילָ לָ א ִ ֻד ְּכ ִתיב ְֻּבה ֻו ֶ ֻד ֶר ְּך ְּר ָש ִעים ָֻכאֲ ֵפלָ ה ל ֹא י ְָּדע ֻו ֻ ַב ֻ ֶמה יִ ָֻכ ֵשל ֻו ַ .מאי ָקא

לו ַמר לָ א י ְַּד ִעין  ,וְּ לָ א ֻ ָב ָעאן ְּל ִמנְּ ַ ֻדע ַ ֻ ,ב ֻ ֶמה יִ ָֻכ ֵשל ֻוַ .אל
ַמיְּ ֵיריֶ .א ֻ ָלא ל ֹא י ְָּדע ֻו ֻ ְּ ,כ ֹ
ימא ַ .מאי
ימא יִ ָֻכ ֵשל ֻו ְֻּ .ב ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִמ ְּת ַאחֲ ִדין ִֻב ְּס ַטר ְּ ֻד ִא ֻ ָ
ִֻת ְּק ֵרי ֻ ַב ֻ ֶמה ֶ ,א ֻ ָלא ְֻּב ִא ֻ ָ
יב ָבא וִ ילָ לָ א.
יהון ִ ֻד ָ
אר ֹ
יפא ִמי ֻנ ֵֻה ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ָמ ֵ
ִס ְּט ָרא ְּ ֻד ִא ֻ ָ
ימאֻ ְּ .גב ֻו ָרה ֻ ַת ִֻק ָ
יתא
קו ִצין ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ְֻּב ֶא ְּמ ָצ ִע ָ
ית ָאה ְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ֹ
ִמ ֻמ ֹו ָחא ְֻּתלִ ָ

ִ ,א ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן וְּ ַת ְּליָין
ְּ ֻכ ִתיב (משלי

יהון ְּ ֻד ִמ ִידין (דמארין) .וְּ ִא ְּקר ֻון ַא ֻ ִפין נְּ ִה ִירין וְּ לָ א נְּ ִה ִירין ֻ .ו ְּב ָהנֵי
אר ֹ
ָמ ֵ
ָ
ישא.
קו ִצין ְּ ֻד ַש ְּע ֵרי ְּ ֻד ֵר ָ
ד) ֻ ַפ ֻ ֵלס ַמ ְּע ַֻגל ַרגְּ לֶ יך .וְּ כ ֻ ָֹלא ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּב ִאי ֻנ ֻון ֹ
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יהון .
עו ָב ֵד ֹ
ָיב ֻיָא ַעל ֹ
ִמ ְּצ ָחא ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻג ְּל ֻ ָתא ִ ,מ ְּצ ָחא לְּ ִא ְּת ֻ ַפ ְֻּק ָדא (ס''א לאתפקרא ) ַח ֻי ַ

יהון ְּ ֻד ִדינִ ין  ,לְּ ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻדלָ א ִמ ְּת ַֻכ ְֻּס ִפין
אר ֹ
וְּ ַכד ַהאי ִמ ְּצ ָחא ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא ִ ,מ ְּת ָע ִרין ָמ ֵ
יהוןַ .האי ִמ ְּצ ָחא ס ֻו ָמ ָקא ְּ ֻכוַ ְּור ָדא
עו ָב ֵד ֹ
ְֻּב ֹ

ֻ .ו ְּב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא ִמ ְּצ ָחא

צון
יקא ְֻּב ַהאי ִמ ְּצ ָחא ִ ,א ְּת ַה ְּ ֻד ַרת ִח ָ ֻו ָורא ְּ ֻכ ַת ְּל ָֻגא  .וְּ ַה ִהיא ַשעֲ ָתא ֵ ,עת ָר ֹ
ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ִא ְּק ֵרי לְּ כ ֻ ָֹלא.
ֵיבא ָס ָבא ָא ַמר
ְֻּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַאגַ ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ֵבי ַרב י ָ

ֶ ,מ ַצח .זָ ֵכי ֶמ ַצח ִ ,מ ְּצ ָחא

יקא .וְּ ִאי לָ או ַ ,א ְּש ֵדי ח ' ֻ ֵבין ְֻּת ֵרין ַא ְּתוָ ון ֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר (במדבר כד ) ֻו ָמ ַחץ
ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
מו ָאב.
ֻ ַפאֲ ֵתי ֹ
ימנָ אֻ ְּ ,ד ִא ְּק ֵרי נ ֶַצח ְֻּב ַא ְּתוָ ון ְּרצ ֻו ִפין  .וְּ ַכ ֻ ָמה נְּ ָצ ִחים הֲ ֹוו .וְּ ַאף ַעל ַֻגב
או ִק ְּ
וְּ ֹ

ְּ ֻדנ ֶַצח ַאחֲ ָרא (באתרא) ְֻּבנ ֶַצח ָאחֳ ָרא ִא ְּס ְֻּת ֻ ַלק  ,וְּ ִאית נְּ ָצ ִחים ָאחֳ ָרנִ ין ְּ ֻד ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין

לו ָתא ְּ ֻד ִמנְּ ָחה ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדלָ א יִ ְֻּת ַער ִ ֻדינִ ין ,
ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא ֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ַש ְֻּב ָתא ְֻּב ַשעֲ ָתא ִ ֻד ְּצ ֹ
יה  ,וְּ ָכל ִ ֻדינִ ין ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין וְּ ִא ְּש ְֻּת ָככ ֻו וְּ לָ א
יקא ַק ִד ָ
ַֻג ְּליָא ַע ִֻת ָ
יש א ִמ ְּצ ָחא ִ ֻדילֵ ֻ
ִא ְּת ָע ִביד ֻו.
דף רצ''ג ע''ב

יהון ֻ ְּ .כ ָמה
עו ָב ֵד ֹ
יפין ְֻּב ֹ
ְֻּב ַהאי ִמ ְּצ ָחא ֻ ַת ְּליָין כ ''ד ֻ ָב ֻ ֵתי ִ ֻדינִ ין  ,לְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ַח ִֻצ ִ
יכה י ַָדע ֵאל וְּ יֵש ֵ ֻד ָעה ְּב ֶע ְּל ֹיון  .וְּ ָהא ֶע ְּש ִרים ִאי ֻנ ֻון,
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים עג) וְּ ָא ְּמר ֻו ֵא ָ
ֻ ְּ ,ד ַת ְּליָין

יתות ֻ ֵבית ִ ֻדינָ א ְּל ַת ֻ ָתא
יהון ְּ ֻדד ' ִמ ֹ
ד' (דף רצ ''ג ע ''ב) לָ ֻ ָמה .לָ ֳק ְּבלֵ ֹ
ישין ֻ ֵבי ִ ֻדינָ א ִע ֻ ָל ָאה
ילא .וְּ ִא ְּש ֻ ָת ָאר ֻו ֶע ְּש ִרין ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך לָ א ַמעֲ נִ ִ
ִמ ְֻּל ֵע ֻ ָ

ַ ,עד

יתא
יהון ְּ ֻדכ ' ֻ ָב ֻ ֵתי ִ ֻדינָ א ְֻּ .ב ַמ ְּתנִ ָ
ְּ ֻדי ְַּש ִלים (נ''א עשרין ) וְּ ַס ְֻּל ָקא לְּ כ ' ְּשנִ ין ,לָ ֳק ְּבלֵ ֹ
יתא.
או ַריְּ ָ
יהון ְּ ֻדכ''ד ְּס ָפ ִרים ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻכ ִלילָ ן ְֻּב ֹ
ימ ָאה ִ ֻדילָ ן ֻ ָתנֵינָ ן ,לָ ֳק ְּבלֵ ֹ
ְּס ִת ָ
ימין
ָיב ֻיָאַ .עיְּ ינִ ין ְּ ֻד ַניְּ ִ
ַח ֻי ַ

ישא ִ ,אי ֻנ ֻון ַעיְּ ינִ ין ְּ ֻדלָ א ִמ ְּס ֻ ַת ְֻּמ ִרין ִמ ֻנַיְּ יה ֻו
ַעיְּ ינִ ין ְּ ֻד ֵר ָ
ְּ
ימין ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכך ִא ְּקר ֻו (שיר השירים ה ) ֵעינָ יו ְּ ֻכ ֹיונִ ים ַ .מאי ֹיונִ ים ֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת
וְּ לָ א נַיְּ ִ
ֹאמר ֻו
יתו  .וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,תהלים צד ) וַ ֻי ְּ
תונ ֻו ִאיש ֶאת עֲ ִמ ֹ
ָא ֵמר( ,ויקרא כה ) וְּ לֹא ֹ
לֹא יִ ְּר ֶאה ָי'' ֻה וְּ ֹגו'ֻ .ו ְּכ ִתיב (שם) הֲ ֹנו ַטע אֹזֶן הֲ ל ֹא יִ ְּש ָמע וְּ ֹגו'.
ִֻת ֻק ֻונָ א ְּ ֻד ַעל ֵעינָ א ַ ,ש ְּע ֵרי ְּ ֻד ִמ ְֻּת ַש ְּע ָרן ְֻּב ִשע ֻו ָרא ְּש ִלים ֵ .מ ִאי ֻנ ֻון ַשעֲ ִרין ֻ ַת ְּליָין
ימי ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו
ארי ְּ ֻד ַא ְּשגָ ח ֻו ָתא  ,לְּ ַאגָ ָחא ְּק ָר ָבא ֻ .ו ְּכ ֵדין ַקיְּ ֵ
ֶאלֶ ף וְּ ז ' ְּמ ָאה ָמ ֵ
יהון ֻו ִמ ְּת ֻ ַפ ְּק ִחין ַעיְּ ינִ ין.
ִמ ֻש ֻו ְּל ְּשלֵ ֹ
ארי
ְּ ֻכס ֻו ָתא ְּ ֻד ַעל ַעיְּ ינִ ין ֻ ְּ ,ג ִבינִ ין ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ְֻּבה ֻו  .וְּ ֶאלֶ ף (וד' מאה) ִר ְֻּבוָ ון ָמ ֵ
יסין ִא ְּת ַאחֲ ָדן ְֻּבה ֻו  ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ִא ְּקר ֻון ְּ ֻכס ֻו ָתא ְּ ֻד ַעיְּ ינִ ין  .וְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ֵעינֵי
ְֻּת ִר ִ
יְּ ָי' ,לָ א ֻ ַפ ְּק ִחין ,וְּ לָ א ִא ְֻּת ָער ֻון ַ ֻ ,בר ְֻּבזִ ְּמנָ א ְּ ֻד ִא ֻ ֵלין ְּ ֻכס ֻו ֵתי ִ ֻדגְּ ִבינִ ין ִ ,מ ְּת ֻ ָפ ְּר ִשין
ִאי ֻנ ֻון ֻ ַת ֻ ָת ֵאי ֵמ ִע ֻ ָל ֵאי ֻ .ו ְּב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ָפ ְּר ָשן ְּ ֻג ִבינֵי ֻ ַת ֻ ָת ֵאי ֵמ ִע ֻ ָל ֵאי  ,וְּ יָהֲ ִבין אֲ ָתר
(משנתיה).
יה
ְּל ַא ְּשגְּ ָחא ִמ ְּת ֻ ַפ ְֻּק ִחין ַעיְּ ינִ ין  ,וְּ ִא ְּת ַח ֵ ֻזי ְּ ֻכ ַמאן ְּ ֻד ִא ְּת ַער ִמ ֻ ֵשינָ ֵת ֻ

יה  .וְּ ַכד ִא ְּס ֻ ַת ְּחיָין ,
ִא ְּס ֻ ַתחֲ ר ֻו ַעיְּ ינִ ין וְּ ָח ָמא ְּל ֵעינָ א ֻ ְּפ ִק ָ
יחא  ,וְּ ִא ְּס ֻ ָת ָחן ְֻּב ִח ָ ֻו ָורא ִ ֻדילֵ ֻ
ְּ
יהון ְּ ֻד ִדינִ ין ְּליִ ְּש ָר ֵאל ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכך ְּ ֻכ ִתיב ( ,תהלים מד ) ע ֻו ָרה לָ ֻ ָמה
אר ֹ
ִא ְּת ַֻכ ְּפיָין ָמ ֵ
יצה וְּ ֹגו'.
ישן יְּ ָי' ָה ִק ָ
ִת ַ
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ילין ֻ ְּ ,דנַהֲ ִרין
ַא ְּר ֻ ַבע ַֻגוְּ ונִ ין ִא ְּת ַחזְּ יָין ְֻּב ִאי ֻנ ֻון ַעיְּ ינִ ין ֵ .מ ִאי ֻנ ֻון נְּ ִה ִירין ד ' ָֻב ֻ ֵתי ִ ֻד ְּת ִפ ִ

מו ָחא  .ז' ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ֵעינֵי ה ' .וְּ ַא ְּש ָֻגח ֻו ָתא (נפקא) ַנ ְּפ ֵקיִ ,מ ְּ ֻגוָ ון א ֻו ָכ ָמא
יטי ֹ
ִֻב ְּר ִה ֵ

ימנָ א ְֻּב ִא ָד ָרא ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,זכריה ג ) ַעל ֶא ֶבן ַא ַחת ִש ְּב ָעה
או ִק ְּ
ְּ ֻד ֵעינָ אֻ ְּ .כ ָמה ְּ ֻד ֹ
ֵעינָ יִ ם .וְּ ִאי ֻנ ֻון ַֻגוְּ ונִ ין ִמ ְּתלַ הֲ ִטין ְֻּב ִס ְּט ַריְּ יה ֻו.

ִא ְּקר ֻון ( ,דברי

ארי ְּ ֻד ַא ְּשגָ ח ֻו ָתא לְּ ִדינָ א  .וְּ ִאי ֻנ ֻון
אוחֲ ָרנִ ין ָ ,מ ֵ
ִמ ֻס ֻו ָמ ָקא ,נָ ְּפ ִקין ֹ
טות ,וְּ ל ֹא ְּמש ֹו ְּט ִטים ְֻּ .בגִ ין
טות ְֻּב ָכל ָה ָא ֶרץ ְּ .מש ֹו ְּט ֹ
הימים ב טז ) ֵעי ֵני יְּ ָי ' ְּמש ֹו ְּט ֹ
עו ָב ִדין ֵ ֻ ,בין ַטב ֻו ֵבין
ימין לְּ גַ ֻ ָל ָאה ֹ
אוחֲ ָרנִ ין ֻ ְּ ,ד ַקיְּ ִ
ירו ָקא ,נָ ְּפ ִקין ֹ
ְּ ֻדכֺ ְֻּלה ֻו ִ ֻדינָ א ִ .מ ֹ
ִֻבישֻ ִ .ד ְּכ ִתיב (איוב לד ) ִ ֻכי ֵעינָ יו ַעל ַ ֻד ְּר ֵכי ִאיש  .וְּ ִא ֻ ֵלין ִא ְּקר ֻון( ,זכריה ד ) ֵעינֵי יְּ ָי '
טות ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ִל ְּת ֵרין ִס ְּט ִרין ְּ ,ל ָטב
ְּמש ֹו ְּט ִטיםְּ .מש ֹו ְּט ִטים ,וְּ ל ֹא ְּמש ֹו ְּט ֹ
ֻולְּ ִבישֵ .מ ִח ָ ֻו ָורא ,נָ ְּפ ִקין ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ַרחֲ ֵמי ָֻ ,כל ִאי ֻנ ֻון ָט ָבאן ֻ ְּ ,ד ִמ ְּש ֻ ַת ְּכ ֵחי ְֻּב ָע ְּל ָמא ,
או ָט ָבא ְּלה ֻו ְּליִ ְּש ָר ֵאלֻ .ו ְּכ ֵדין ִא ְּס ֻ ַת ְּחיָין (נ''א אסתחרן ) ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ְֻּתלַ ת ְּ ֻגוָ ונֵי ,
ְּל ֹ
לְּ ַרחֲ ָמא ָעלַ יְּ יה ֻו.
אוזִ יף
ִא ֻ ֵלין ַֻגוְּ ונִ ין ִמ ְּת ָע ְּר ִבין ָ ֻדא ְֻּב ָדא  ,וְּ ִא ְּת ַ ֻד ְֻּב ָקן ָ ֻדא ְֻּב ָדא ָֻ .כל ַחד ֹ
יה ַֻכד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך  ,וְּ ה ֻוא
יה ַ ֻ ,בר ֵמ ִח ָ ֻו ָורא ֻ ְּ ,דכֺ ְֻּלה ֻו ְּ ֻכ לִ ילָ ן ֻ ֵב ֻ
יה ִמ ְּ ֻגוָ ונֵי ִ ֻדילֵ ֻ
לְּ ַח ְּב ֵר ֻ
לון
ָח ֵפי ַעל ֻכ ֻ ָֹלא ָֻ .כל ַֻגוְּ ונִ ין ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתא  ,לָ א י ְַּכלִ ין ָֻכל ְֻּבנֵי ָע ְּל ָמא ְּ ,ל ַא ְּסחֲ ָרא ֹ
ירו ָקא  .וְּ ָה ָכא ְֻּב ַא ְּש ָֻגח ֻו ָתא ַחד ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִא ְּת ַאחֲ ָדן
ִח ָ ֻו ָוראְּ ,לא ֻו ָכ ָמא ְּלס ֻו ָמ ָקא וְּ לִ ֹ
וְּ ִא ְּס ֻ ַת ְּחיָין ְֻּב ִח ָ ֻו ָורא.
ינוי לָ א ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִכין ַ ֻ ,בר ַֻכד ֻ ַב ְּעיָין ַֻגוְּ ונִ ין ְּ ֻד ִח ָ ֻו ָורא ְּל ַא ְּש ָֻג ָחא ְֻּ ,בגִ ין ִ ֻדגְּ ִבינִ ין
ְּ ֻג ִב ֹ
יָהֲ ִבין אֲ ָתר לְּ ַא ְּש ָֻג ָחא  ,לְּ כֺ ְֻּלה ֻו ְּ ֻגוָ ונֵי  .וְּ ִאי ִאי ֻנ ֻון לָ א יָהֲ ִבין אֲ ָתר  ,לָ א י ְַּכ ִלין
ימין  ,וְּ לָ א ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִכין ַשעֲ ָתא חֲ ָדא
ְּל ַא ְּשגְּ ָחא ֻולְּ ִא ְּס ֻ ַת ְּ ֻכלָ א ֻ ְּ .ג ִבינִ ין לָ א ַקיְּ ִ
יחא
ְּשלֵ ימ ֻו ָתא (שלימתא)ֶ ,א ֻ ָלא ֻ ַפ ְּק ִחין וְּ ַס ְּת ִמין ַ ,ס ְּת ִמין ֻו ַפ ְּק ִחין ִ ,מ ֻש ֻום ֵעינָ א ֻ ְּפ ִק ָ

או ִקי ְּמנָ א.
צוא וָ ש ֹוב .וְּ ָהא ֹ
ְּ ֻד ָק ֵאי ָעלַ יְּ יה ֻו .וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב( ,יחזקאל א) וְּ ַה ַחי ֹֻות ָר ֹ
ְּ ֻכ ִתיב (ישעיה לג ) ֵעינ ָ
ֶיך ִֻת ְּר ֶאינָ ה יְּ ר ֻו ָשלַ ם נָ וֶ ה ַשאֲ נָ ן ֻ ,ו ְּכ ִתיב (דברים יא ) ֻ ָת ִמיד
ֵעינֵי יְּ ָי ' אֱא ל ֶֹה ָ
'ֻ ְּ .ד ָהא יְּ ר ֻו ָשלַ ם ֻ ַב ְּעיָא ֵֻכן
יך ֻ ָב ֻה ֵמ ֵר ִשית ַה ֻ ָשנָ ה וְּ ֹגו
שלַ ם  ,וְּ לָ א ִצי ֹֻון ֻ ִ .ד ְּכ ִתיב( ,ישעיה
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה א ) צֶ ֶדק יָלִ ין ָֻב ֻה ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך יְּ ר ֻו ָ

,

א) ִצי ֹֻון ְֻּב ִֻמ ְּש ֻ ָפט ִֻת ֻ ָפ ֶדה וְּ ֹגו'ֻ ְּ ,דכ ֻ ָֹלא ַרחֲ ֵמי.
ֵעינ ָ
ימא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ַ .ה ְּש ֻ ָתאֵ ,עינֵי יְּ ָי'
ישא ְּ ,ס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ֶיךֵ ,עינָ ְּך ְּ ֻכ ִתיבֵ ,עינָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
אֱא ל ֶֹה ָ
טב ֻולְּ ִבישֻ ְּ ,כ ָמה ְּ ֻד ִא ְּתחֲ זֵי( .לסומקא ולירוקא .והכא באשגחותא חדא  ,כלהו
יך ָֻב ֻה ,לְּ ָ
) ְֻּבגִ ין ָֻכ ְּך לָ א

אסחרן ואסתחיין בחוורא  .גבינוי לא משתככין ,
ִא ְּת ְּקיָימ ֻו ְֻּב ִק ֻי ֻו ָמא ֻ ָת ִדיר  .וְּ ָה ָתם ֵעינ ָ
ֶך ִֻת ְּר ֶאינָ ה יְּ ר ֻו ָשלַ ם ֻ ,כ ֻ ָֹלא לְּ ָטב ֻ ,כ ֻ ָֹלא
דולִ ים אֲ ַק ְֻּב ֵצ ְּך.
ְֻּב ַרחֲ ֵמיֻ ִ .ד ְּכ ִתיב( ,ישעיה נד) ֻו ְּב ַרחֲ ִמים ְּ ֻג ֹ
בר כד בעיין גוונין לאשגחא

דף רצ''ד ע''א

ֻ ָת ִמיד ֵעינֵי יְּ ָי ' אֱא ל ֶֹה ָ
יך ֻ ָב ֻה ֵמ ֵר ִשית ַה ֻ ָשנָ ה ֵ .מ ֵר ִשית ָח ֵסר א ' ְּ ֻכ ִתיב ,וְּ לָ א
ילא ְּ ֻכ ִתיב ( ,איכה ב ) ִה ְּש ִל ְּ
יך
אשית ְֻּב ָאלֶ ף ַ .מאן ִהיא ֵ .ה''א ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתא ֻ .ו ְּל ֵע ֻ ָ
ֵר ִ
ִמ ֻ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ ִֻתפ ֶא ֶרת יִ ְּש ָר ֵאל ַ .מאי ַטעֲ ָמא ִה ְּש ִל ְּ
יך ִמ ֻ ָש ַמיִ ם ֶא ֶרץ ִ .מ ֻש ֻום
ְּ
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ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה נ ) ַא ְּל ִֻביש (דף רצ ''ד ע ''א) ָש ַמיִ ם ַק ְּדר ֻות  ,וְּ ַעיְּ ינִ ין ְֻּב ַק ְּדר ֻו ָתא ,
ְֻּבגַ וְּ ונָ א א ֻו ָכ ָמא ִא ְּת ָחפ ֻו.
ֵמ ֵר ִשית ַה ֻ ָשנָ ה ֵ ,מ ָאן אֲ ָתר ִמ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכ ִלין ִֻביְּ ר ֻו ָשלַ ם ִא ֻ ֵלין ֵעינֵי יְּ ָי 'ָ ,חזַ ר ֻו ֵפ ַירש ,

ֵמ ֵר ִשית ַה ֻ ָשנָ הֻ ְּ ,דה ֻוא ִ ֻדינָ א ְֻּבלָ א ָאלֶ ף  ,וְּ ִדינָ א ִא ְּתאֲ ָחד ִמ ִֻס ְּט ָר ָהא ַ ,אף ַעל ַֻגב

ְּ ֻדלָ או ה ֻוא ִ ֻדינָ א ַמ ֻ ָמש  .וְּ ַעד ַאחֲ ִרית ָשנָ ה ַ ,אחֲ ִרית ָשנָ ה וַ ַ ֻדאי ִ ֻדינָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח .
ְּ ֻד ָהא ְּ ֻכ ִתיב( ,ישעיה א) צֶ ֶדק יָלִ ין ָֻב ֻהֻ ְּ ,ד ִהיא ַאחֲ ִרית ַה ֻ ָשנָ ה.
דוי ִא ְּק ֵרי ִראש ֹון ֻ ְּ ,ד ַכרְֻּ .ב ָאלֶ ף ָס ִתים וְּ גָ נִ יז ַמה ְּ ֻדלָ א
חו ֹ
ֻ ָתא חֲ זֵי  ,א' ִֻב ְּל ֹ
ִא ְּתיְּ ַדעַֻ .כד ִא ְּת ַח ֻ ָבר ַהאי ָאלֶ ף ֻ ַבאֲ ָתר ַאחֲ ָרא

ימא
אשית  .וְּ ִאי ֻ ֵת ָ
ִ ,א ְּק ֵרי ֵר ִ

יל ֻו
אשית  .וַ אֲ ִפ ֻ
יהֻ ,ו ְּכ ֵדין ִא ְּק ֵרי ֵר ִ
יה  ,וְּ נָ ִהיר לֵ ֻ
ְּ ֻד ִא ְּת ַח ֻ ָב ָרא .לָ אֶ .א ֻ ָלא ִא ְּת ַֻג ְּליָא ֻ ֵב ֻ
ָימת
אשית  ,לָ א ַא ְּש ַֻגח ִֻביְּ ר ֻו ָשלַ ם ֻ ְּ ,ד ִא ְּל ָמלֵ א הֲ וַ ת ְֻּב ַהאי ִ ,א ְּת ַק ֻי ַ
ְֻּב ַהאי ֵר ִ
ֻ ָת ִד ָירא .אֲ ָבל ֵמ ֵר ִשית ְּ ֻכ ִתיב ֻ .ו ְּל ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ְּ ֻכ ִתיב ( ,ישעיה מא ) ִראש ֹון לְּ ִצי ֹֻון
ֵה ָ ֻנה ִה ָ ֻנם וְּ ֹגו'.
מו ַדע .
יה ִא ְּש ְֻּת ֹ
ֹ
חו ָט ָמא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ִפין ִֻ ,ת ֻק ֻונָ א ְּ ֻד ַפ ְּרצ ֻו ָפא ָֻ .כל ֻ ַפ ְּרצ ֻו ָפא ֻ ֵב ֻ
.
ימין
ימ ָאה ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
חו ָט ָמא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
חו ָט ָמא ָ ֻדא  ,לָ א ְּ ֻכ ֹ
ֹ
יקא ַ ,ח ִֻיים ְּ ֻד ַח ִֻיים ְּלכ ֻ ָֹלא ֻ ְּ .ד ָהא ִמ ְֻּת ֵרין נ ֻו ְּק ִבין  ,נָ ְּפ ִקין ר ֻו ִחין
חו ָט ָמא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ְּ ֻד ֹ
ְּ ֻד ַח ִֻיין ,לְּ כ ֻ ָֹלאְֻּ .ב ַהאי זְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ְּ ֻכ ִתיב( ,שמואל ב כב) ָעלָ ה ָע ָשן ְֻּב ַא ֻפ ֹו וְּ ֹגו'.
יה ְֻּ ,ב ָכל ְּ ֻגוָ ונָ א ֻוגְּ וָ ונָ א ,אֲ ִח ָידן ַֻכ ָמה
ְֻּב ַהאי ְֻּתנָ נָ א ָֻכל ְּ ֻגוָ ונֵי (תרי גווני ) אֲ ִח ָ
ידן ֻ ֵב ֻ
ידן ְֻּב ַהה ֻוא ְֻּתנָ נָ א ( .ובגין כך ) וְּ לָ א ִמ ְּת ַב ְֻּס ִמין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ,
יהון ְּ ֻד ִדינָ א ַק ְּשיָא ֻ ַ .דאֲ ִח ָ
אר ֹ
ָמ ֵ
יח
ֶא ֻ ָלא ִֻב ְּתנָ נָ א ְּ ֻד ַמ ְּד ְֻּב ָחא ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתא  .וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,בראשית ח ) וַ ֻי ַָרח יְּ ָי ' ֶאת ֵר ַ
ארי ִ ֻדינָ א ,נַ ַחת ר ֻו ַח.
ַה ִ ֻניח ַֹחַ .מה ֻו ַה ִ ֻניח ַֹחִ .א ְּת ֻ ַב ְֻּסמ ֻו ָתא ְּ ֻד ָמ ֵ
יח ַה ִ ֻניח ַֹח .
יח ַה ָ ֻק ְּר ָֻבן לָ א ְּ ֻכ ִתיב ֶ ,א ֻ ָלא ֶאת ֵר ַ
יח ַה ִ ֻניח ַֹח ֶ ,את ֵר ַ
וַ ֻי ַָרח יְּ ָי' ֶאת ֵר ַ
חו ָט ָמא  ,וְּ ָכל ְּ ֻד ִא ְּת ַאחֲ ָדן ְֻּבה ֻו ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִמ ְּת ַב ְֻּס ָמן .
ְּ ֻד ֺכ ְֻּלה ֻו ְּ ֻגב ֻו ָראן ַ ֻדאֲ ִח ָידן ְֻּב ֹ
יע
רות יְּ ָי ' י ְַּש ִמ ַ
וְּ ַכ ֻ ָמה ְּ ֻגב ֻו ָראן ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ַֻכחֲ ָדא ֻ ִ ,ד ְּכ ִתיב (תהלים קו ) ִמי יְּ ַמ ֻ ֵלל ְּ ֻגב ֻו ֹ
חו ָט ָמא ֵ ,מ ָחד נ ֻו ְּק ֻ ָבא נָ ַפק ֶא ֻ ָשא ְּ ֻד ַא ְּכלָ א ָֻכל ְּש ַאר ֶא ֻ ִשין .
תו  .וְּ ַהאי ֹ
ָֻכל ְֻּת ִה ֻ ָל ֹ
ְֻּב ַחד נ ֻו ְּק ֻ ָבא ְֻּתנָ נָ א  .וְּ ַהאי וְּ ַהאי ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּב ֶא ֻ ָש א ֻו ְּתנָ נָ א ְּ ֻד ַמ ְּד ְֻּב ָחא  .וְּ ִא ְּת ַֻגלְּ יָיא
ישא  ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ַכ ְּך ֻכ ֻ ָֹלא ַ .היְּ ינ ֻו ְּ ֻד ִא ְֻּת ַמר (ישעיה מח ) ֻו ְּת ִה ֻ ָל ִתי
יקא ַק ִד ָ
ַהאי ַע ִֻת ָ
חטם לָ ְּך.
ֶא ָ

ישא ָא ִר ְּ
יך ֻ ,ו ִמ ְּת ֻ ְּפ ַשט .וְּ ִא ְּק ֵרי ֶא ֶר ְּך ַא ֻ ַפיִ ם  .וְּ ַהאי
יקא ַק ִד ָ
חו ָט ָמא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ֹ
חו ָט ָמא ,זְּ ֵעיר .וְּ ַכד ְֻּתנָ נָ א ָש ֵרי נָ ִפיק ִֻב ְּב ִהיל ֻו  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ִ ֻדינָ א ֻ .ו ַמאן ְּמ ַע ֻ ֵכב
ֹ
יקא .וְּ כ ֻ ָֹלא ְּ ֻכ ָמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ְֻּב ִא ָד ָרא ,וְּ ִא ְּתעֲ ר ֻו ַח ְּב ַריָיא.
חו ָט ָמא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
לְּ ַהאיֹ .
או ִקים ָהנֵי ְֻּת ֵרי נ ֻו ְּק ֵבי ֵ .מ ַחד ְֻּת נָ נָ א וְּ ֶא ֻ ָשא .
ֻו ְּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַרב ַה ְּמנ ֻונָ א ָס ָבא ֹ ,
ֻ ,ו ְּכ ִתיב (ס''א
יה יְּ ִמינָ א ֻו ְּש ָמאלָ א
יחא וְּ ר ֻו ָחא ָט ָבא
ֻו ֵמ ַחד נַיְּ ָ
ֻ ְּ .ד ִאית ֻ ֵב ֻ
יח ַא ֻפךְּ
לו ַֻכ ְֻּל ָב ֹנון ֻ .ו ְּבנ ֻו ְּק ֻ ָבא ְּ ֻכ ִתיב ( ,שיר השירים ז ) וְּ ֵר ַ
יח ֹ
דכתיב) (הושע יד ) וְּ ֵר ַ
ֵ
יה .וְּ ַש ֻ ִפיר ָק ָא ַמר.
ַֻכ ֻ ַתפ ֻו ִחיםֻ .ו ַמה ְֻּבנ ֻו ְּק ֻ ָבא ָה ִכיָֻ ,כל ֶש ֵֻכן ֻ ֵב ֻ
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יחא ,
יח ַה ִ ֻניח ַֹח ַ .ה ִ ֻניח ַֹח ִֻב ְּת ֵרי ִס ְּט ֵרי ַ ,חד נַיְּ ָ
ֻו ַמה ְּ ֻד ָא ַמר וַ ֻי ַָרח יְּ ָי ' ֶאת ֵר ַ
ימין
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּס ִת ָ
יקא ַק ִד ָ
ְּ ֻד ִא ְּת ַֻג ְּליָיא ַע ִֻת ָ

יחא
ֻ ְּ ,ד ַהאי ה ֻוא נַ יְּ ָ

וְּ ִא ְּת ֻ ַב ְֻּסמ ֻו ָתא ְּלכ ֻ ָֹלא  .וְּ ַחד ִא ְּת ֻ ַב ְֻּסמ ֻו ָתא ִ ֻדלְּ ֻ ַת ֻ ָתא ְֻּ ,ב ַהה ֻוא ְֻּתנָ נָ א וְּ ֶא ֻ ָשא
ְּ ֻד ַמ ְּד ְֻּב ָחאֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו ִמ ְֻּת ֵרין ִס ְּט ִרין ֻ ְּ ,כ ִתיב נִ יח ַֹח  .וְּ כ ֻ ָֹלא ִֻבזְּ ֵעיר ַאנְּ ִפין
ִא ְֻּת ַמר.

ִ ֻד ְּכ ִתיב( ,מלכים ב

ְֻּת ֵרי א ֻו ְּדנִ ין ְּ ,ל ִמ ְּש ַמע ַטב ֻו ִביש  .וְּ ַת ְּרוַ ויְּ יה ֻו ַס ְֻּל ִקין ְּל ַחד .
ימין ְֻּ ,בגִ ין
ימין ַע ִק ִ
יה ַ ֻ ,ת ְּליָיא ִֻב ְּר ִש ִ
יט) ַה ֻ ֵטה יְּ ָי' ָאזְּ נְּ ָך ֻו ֲ
ש ָמע .א ֻו ְּדנָ א לְּ ֹגו ְֻּב ֹגו ִ ֻדילֵ ֻ
מו ָחא  ,וְּ לָ א ִֻב ְּב ִהיל ֻו ֻ ְּ ,ד ָכל ִמ ֻ ָלה
יה ֹ
ְּ ֻדיִ ְּת ַע ָֻכב ָקלָ א לְּ ַאעֲ לָ א ְֻּב ֹ
מו ָחא  ,וְּ י ְַּב ִחין ֻ ֵב ֻ
ימ ָתא.
ַ ֻדהֲ וֵ י ִֻב ְּב ִהיל ֻו ,לָ א הֲ וָ ה ְֻּב ָח ְּכ ְּמ ָתא ְּשלֵ ָ
יהון ְּ ֻדגַ ְּד ִפין ֻ ְּ ,דנַ ְּט ִלין ָקלָ א ֵמ ָע ְּל ָמא  ,וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו
אר ֹ
ֵמא ֻו ְּדנִ ין ִא ֻ ֵלין ֻ ַתלְּ יָין ָֻכל ָמ ֵ
עוף ַה ֻ ָש ַמיִ ם ֹיו ִל ְּ
יך ֶאת ַה ֻק ֹול
ָה ִכי ִא ְּקר ֻון ָאזְּ נֵי יְּ ָי 'ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב ְֻּבה ֻו ( ,קהלת י ) ִ ֻכי ֹ
עוף ַה ֻ ָש ַמיִ ם ֹיו ִל ְּ
קול
יך ֶאת ַה ֻק ֹולַ ,האי ְּק ָרא ַק ְּשיָא ַ ,ה ְּש ֻ ָתא ַמאי ֹ
וְּ ֹגו'ֻ ִ .כי ֹ

ישא ִ ֻד ְּק ָרא ְּ ֻכ ִתיב ַֻגם ְֻּב ַמ ָ ֻדעֲ ָך ֶמלֶ ְּך ַאל ְֻּת ַק ֻ ֵלל ְֻּ ,ב ַמ ָ ֻדעֲ ָך
יכא ָה ָכאֻ ְּ ,ד ָהא ֵר ָ
ִא ָֻ
עוף ַה ֻ ָש ַמיִ ם ֹיו ִל ְּ
יך ֶאת ַה ֻק ֹול ,
ְּ ֻכ ִתיבֻ ,ו ְּב ַח ְּד ֵרי ִמ ְּש ָֻכ ְּב ָך וְּ ֹגו 'ַ .מאי ַטעֲ ָמא ִ ֻכי ֹ
יכא ָה ָכא ָקלָ א.
וְּ ָהא לֵ ָֻ
דף רצ''ד ע''ב
ֶא ֻ ָלא וַ ַ ֻדאי ָֻכל ַמה ְּ ֻד ָח ִשיב ֻ ַבר נָ ש  ,וְּ ָכל ַמה ְּ ֻדיִ ְּס ְֻּת ַֻכל ְֻּב ִל ֻב ֹוי  ,לָ א ָע ִביד
יה .
יה ְֻּב ִש ְּפוָ ֵ
יה  ,וְּ ה ֻוא (ואף על גב דאיהו ) לָ א ִא ְּת ְּ ֻכ ָ ֻוון ֻ ֵב ֻ
ות ֻ
ִמ ֻ ָלהַ ,עד ְּ ֻד ַא ֻ ִפיק לֵ ֻ

וְּ ַה ִהיא ִמ ֻ ָלה ְּ ֻד ַא ֻ ִפיק ִ ,מ ְּת ְֻּב ַק ָעא ֻ ַבאֲ וִ ָירא ( ,דף רצ ''ד ע ''ב) וְּ ַאזְּ לָ א וְּ ַס ְֻּל ָקא וְּ ָט ָסא

ארי ְּ ֻדגַ ְּד ִפין
יה ָמ ֵ
ֵיה ָקלָ א  .וְּ ַהה ֻוא ָקלָ א נַ ְּטלִ ין לֵ ֻ
ְֻּב ָעלְּ ָמא ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ִמ ֻנ ֻ
יה ְּל ַמ ְּל ָֻכא  ,וְּ ָע ִֻייל ְֻּבא ֻו ְּד ֹנוי  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,דברים ה ) וְּ ִֻי ְּש ַמע יְּ ָי '
וְּ ַס ְֻּל ִקין לֵ ֻ

,

יכם( .במדבר יא) וְּ ִֻי ְּש ַמע יְּ ָי' וַ ִֻי ַחר ַא ֻפ ֹו.
קול ִ ֻד ְּב ֵר ֶ
ֶאת ֹ
לו ָתא ֻו ָבע ֻו ָתא ְּ ֻד ָב ֵעי ֻ ַבר נָ ש ִמ ַ ֻק ֻ ֵמי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ,
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ָֻ ,כל ְּצ ֹ
לו ָת א ,וְּ לָ או
יה ְּצ ֹ
לון  ,לָ או ְּצ ֹ
יה ֻ ְּ ,ד ִאי לָ א ַא ֻ ִפיק ֹ
ֻ ָב ֵעי לְּ ַא ֻ ָפ ָקא ִמ ִֻלין ְֻּב ִש ְּפוָ ֵ
לו ֵת ֻ
ות ֻ

יה ֻ ָבע ֻו ָתא  .וְּ ֵכיוָ ן ְּ ֻד ִמ ִֻלין נָ ְּפ ִקין ִ ,מ ְּת ֻ ַב ְֻּק ִעין ֻ ַבאֲ וִ ָירא ַ ,ס ְֻּל ִקין וְּ ָט ִסין
ֻ ָבע ֻו ֵת ֻ
(נ''א
לון ְּל ַא ְּת ָרא
 ,וְּ ָא ִחיד ֹ
לון ַמאן ְּ ֻדנָ ִטיל
וְּ ִא ְּת ָע ִביד ֻו ָקלָ א  ,וְּ נָ ִטיל ֹ
ישא ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא.
ישאְֻּ ,ב ֵר ָ
לכתרא) ַק ִד ָ
יפא לְּ א ֻו ְּדנִ ין  ,וְּ ַהה ֻוא ִא ְּק ֵרי נ ַַחל ְּ ֻכ ִרית ֻ ְּ .כ ָמה
ִמ ְֻּתלַ ת ַחלָ לֵ י ְּ ֻד ֹ
מו ֵחי ,נָ ִטיף נְּ ִט ָ

לו ַמרֻ ְּ ,כר ֻו ָתא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין  .וְּ ָקלָ א ַע ִֻייל
ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,מלכים א יז ) נ ַַחל ְּ ֻכ ִרית ֻ ְּ ,כ ֹ
יפא ֻ .ו ְּכ ֵדין ִא ְּת ַע ָֻכב
ְֻּב ַהה ֻוא עֲ ִק ָ
ימא  ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ַאב ְֻּב ַהה ֻוא נַהֲ ָרא ֻ ְּ ,ד ַהה ֻוא נְּ ִט ָ

ֻ ַת ֻ ָמן ,וְּ ִא ְּת ְֻּב ִחין ֻ ֵבין ַטב לְּ ִביש  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,איוב לד ) ִ ֻכי אֹזֶן ִמ ִֻלין ִֻת ְּב ָחן .
יפא ,
ֻו ַמאי ַט ְּע ָמא אֹזֶן ִמ ִֻלין ִֻת ְּב ָחן ִ .מ ֻש ֻום ְּ ֻד ִא ְּת ַע ָֻכב ָקלָ א ְֻּב ַהה ֻוא נַ הֲ ָרא ִ ֻדנְּ ִט ָ
ֻ ַבעֲ ִקימ ֻו ָתא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין  ,וְּ לָ א ַע ִֻייל ִֻב ְּב ִה יל ֻוֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִא ְּת ְֻּב ִחין ֻ ֵבין ַטב
כול ַ .מאי ַט ְּע ָמא ֵח ְּ
לְּ ִביש( ,שם) וְּ ֵח ְּ
ְֻּ .בגִ ין
כול
יך יִ ְּט ַעם לֶ אֱא ֹ
יך יִ ְּט ַעם לֶ אֱא ֹ
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יקא
ְּ ֻדיִ ְּת ַע ָֻכב ֻ ַת ֻ ָמן  ,וְּ לָ א ַע ִֻייל ִֻב ְּב ִהיל ֻו ְֻּבג ֻו ָפא  ,וְּ ַעל ָ ֻדא יִ ְּט ַעם וְּ יִ ְּת ְֻּב ָחן ֵ ֻ ,בין ְּמ ִת ָ
ִל ְּמ ִריר ֻו.
אוחֲ ָרנִ ין  ,נ ֻו ְּק ָֻבא ְּ ֻד ַעיְּ ינִ ין  .נ ֻו ְּק ֻ ָבא
ְֻּב ַהאי נ ֻו ְּק ֻ ָבא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין ַ ֻ ,ת ְּליָין נ ֻו ְּק ִבין ֹ
חו ָט ָמאֵ .מ ַהה ֻוא ָקלָ א ְּ ֻד ַע ִֻייל ְֻּבנ ֻו ְּק ָֻבא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין ִ ,אי ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך
ְּ ֻדפ ֻו ָמא .נ ֻו ְּק ֻ ָבא ְּ ֻד ֹ
ְּ
נַב ִעין ִ ֻד ְּמ ִעין ֵ .מ ַהה ֻוא ָקלָ א ִאי ִא ְּצ ְּט ִריך ַ ,ע ִֻייל לְּ נ ֻו ְּק ָֻבא
ַע ִֻייל ְּלנ ֻו ְּק ֵבי ְּ ֻד ַעיְּ ינִ ין  ,וְּ ְּ
 .הֲ ָדא ה ֻוא
חו ָט ָמא ְּ ֻד ַפ ְּר ַ ֻד ְּש ָקא ֻ ,ו ַמ ֻ ְּפ ֵקי ְֻּתנָ נָ א וְּ ֶא ֻ ָשא ֵמ ַהה ֻוא ָקלָ א
ְּ ֻד ֹ
ְּ
ִד ְּכ ִתיב( ,במדבר יא ) וְּ ִֻי ְּש ַמע יְּ ָי ' וַ ִֻי ַחר ַא ֻפ ֹו וַ ִֻת ְּב ַער ֻ ָבם ֵאש יְּ ָי ' .וְּ ִאי ִא ְּצ ְּט ִריך ַ ,ע ִֻייל
ַהה ֻוא ָקלָ א לְּ נ ֻו ְּק ֻ ָבא ְּ ֻדפ ֻו ָמא ֻ ,ו ַמ ִֻליל וְּ גָ ַזר ִמ ִֻלין (נ''א גזרין ) ֵמ ַהה ֻוא ָקלָ א ֻ .כ ֻ ָֹלא
( .ס''א כמה
ֵיה ֻכ ֻ ָֹלא
ֵמ ַהה ֻוא ָקלָ א ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין ַ .ע ִֻייל ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא וְּ ִא ְּת ְּר ִ ֻגיש ִמ ֻנ ֻ
תלייא) (וכלא תלייא ) ְֻּב ַהאי א ֻו ְּדנָ א  .ז ַָֻכ ָאה ַמאן ְּ ֻדנָ ִטיר ִמ ֻל ֹוי ַ .על ָ ֻד א
צור לְּ ש ֹונְּ ָך ֵמ ָרע ֻו ְּשפ ֶת ָ
יך ִמ ַ ֻד ֻ ֵבר ִמ ְּר ָמה.
לד) נְּ ֹ
ָ

ְּ ֻכ ִתיב ( ,תהלים

מו ֵחי ָ .ח ְּכ ָמה
יעה ִא ְּת ְּ ֻכ ִלילָ ן ִאי ֻנ ֻון ֹ
יעה ֻ .ו ִב ְּש ִמ ָ
יה ְּש ִמ ָ
ַהאי א ֻו ְּדנָ א ָק ֵרי ֻ ֵב ֻ
יה ֻ ִ ,ד ְּכ ִתיב( ,מלכים א ג ) וְּ נָ ַת ֻ ָת לְּ ַע ְּב ְּ ֻד ָך לֵ ב ש ֹו ֵמ ַע ִֻ .בינָ הֻ ְּ ,כ ָמה ְּ ֻד ַא ְֻּת
ִא ְּת ְּ ֻכלִ יל ֻ ֵב ֻ
ָא ֵמר (שמואל א ג ) ַ ֻד ֻ ֵבר ִ ֻכי ש ֹו ֵמ ַע ַע ְּב ֶ ֻד ָ
ך ( .מלכים ב יח ) ִ ֻכי ש ֹו ְּמ ִעים אֲ נָ ְּחנ ֻו ( .ובהני
תליין כלא ) ַ ֻד ַעתֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,משלי ד ) ְּש ַמע ְֻּבנִ י וְּ ַקח אֲ ָמ ָרי ( .משלי ב ) ֻו ִמ ְּצ ֹו ַתי
לו ִתין ֻו ָבע ֻו ִתין
ִֻת ְּצ ֻפ ֹון ִא ֻ ָת ְּך ָ .הא ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ַתלְּ ָי ין ְֻּבא ֻו ְּדנִ ין ְֻּב ַהאי א ֻו ְּדנָ א ֻ ַת ְּליָין ְּצ ֹ
ש ָמע ֻ ְּפ ַקח
יחא ְּ ֻד ַעיְּ ינִ ין  .הֲ ָדא ה ֻוא ִ ֻד ְּכ ִתיב ( ,מלכים ב יט ) ַה ֻ ֵטה יְּ ָי ' ָאזְּ נְּ ָך ֻו ֲ
ֻו ְּפ ִק ָ
ֵעינ ָ
יה ֻ ַתלְּ יָיא.
ֶיך ֻו ְּר ֵאהָ .הא ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ֵב ֻ

ימא
ְֻּב ַהאי א ֻו ְּדנָ א ַ ֻ ,ת ְּליָין ָרזִ ין ִע ֻ ָל ִאין ֻ ְּ ,דלָ א נָ ְּפ ִקין ְּל ַבר ְֻּ ,בגִ ין ָֻכ ְּך ִהיא עֲ ִק ָ

יה  ,וַ וי ְּל ַהה ֻוא ְּמגַ ֻ ֶלה ָרזִ ין ֻ .ו ְּבגִ ין ְּ ֻד ַהאי א ֻו ְּדנָ א ָֻכנִ יש
לְּ ֹגו .וְּ ָרזָ א ְּ ֻד ָרזִ ין ְּס ִת ִ
ימין ֻ ֵב ֻ
ימין ְֻּב ָא ְּר ַח יְּ יה ֻוֶ ,א ֻ ָלא
לון  ,לָ א ַֻג ֻ ֵלי ָרזִ ין לְּ ִאי ֻנ ֻון ַ ֻדעֲ ִק ִ
ָרזִ ין ,וַ עֲ ִקימ ֻו ָתא ִ ֻד ְּל ֹגו נָ ִטיל ֹ
יתו
סוד יְּ ָי ' לִ ֵיר ָאיו ֻו ְּב ִר ֹ
ימין  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,תהלים כה ) ֹ
לְּ ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻדלָ א ַע ִק ִ
חוי וְּ ַנ ְּטלֵ י (ונטרי) ִמ ִֻלין.
יעםֻ ְּ ,דנַ ְּטלֵ י ָא ְּר ֹ
הו ִד ָ
לְּ ֹ
לון ִֻב ְּב ִהיל ֻו  ,וְּ לֵ ית ְֻּבה ֻו אֲ ָתר
ימין ְֻּב ָא ְּר ַחיְּ יה ֻו  ,נַ ְּטלֵ י ִמ ִֻלין וְּ ַעיְּ ילִ ין ֹ
וְּ ִאי ֻנ ֻון ַ ֻדעֲ ִק ִ
יה ַ ,עד ְּ ֻדנָ ְּפ ִקין ִמ ִֻלין ְֻּבנ ֻו ְּק ֻ ָבא
ְּל ִא ְּת ַע ְּ ֻכ ָבא .וְּ ָכל נ ֻו ְּק ִבין ַאחֲ ָרנִ ין ִ ,מ ְּת ֻ ַפ ְֻּת ִחין ֻ ֵב ֻ
ָיבי ָ ֻד ָראְּ ,שנ ֻו ֵאי ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יתא ִ ֻדילָ ן
יך ה ֻוא ְֻּ .ב ַמ ְּתנִ ָ
ְּ ֻדפ ֻו ָמא .וְּ ִא ֻ ֵלין ִא ְּקר ֻו ַח ֻי ֵ
בו ָדה זָ ָרה  .וְּ כ ֻ ָֹלא ְֻּב ַחד ְּק ָרא ,
יל ֻו ָק ִטיל ֻג ֻו ְּב ִריןֻ ,ו ְּכ ִא ֻל ֻו ֻ ָפלַ ח ְּלעֲ ֹ
ְֻּתנָ ןֻ ְּ ,כ ִא ֻ
מוד ַעל ַ ֻדם ֵר ֶע ָך אֲ נִ י יְּ ָי'ַ .מאן
ִ ֻד ְּכ ִתיב( ,ויקרא יט) ל ֹא ֵתלֵ ְּך ָר ִכיל ְֻּב ַע ֻ ֶמ ָך ל ֹא ַתעֲ ֹ
יל ֻו ָע ַבר ַעל ֻכ ֻ ָֹלא.
ישא ִ ֻד ְּק ָראֻ ְּ ,כ ִא ֻ
ְּ ֻד ָע ַבר ַעל ַהאי ֵר ָ
דף רצ''ה ע''א
יק ֻיָיא ֻ ְּ ,ד ָעלַ יְּ יה ֻו ְּ ֻכ ִתיב ( ,משלי יא ) וְּ נֶאֱא ַמן ר ֻו ַח ְּמ ַכ ֻ ֶסה
יהון ְּ ֻד ַצ ִ ֻד ַ
ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֹ
ישא ִא ְּש ְֻּתלִ יף ,
הון ֵמאֲ ָתר ִע ֻ ָל ָאה ַק ִד ָ
ָ ֻד ָבר .נֶאֱא ַמן ר ֻו ַח וַ ַ ֻדאי ֻ ְּ ,ד ָהא ר ֻו ָחא ִ ֻדלְּ ֹ
ימנָ א ַ ,הה ֻוא ִ ֻד ְּמ ַֻג ֻ ֶלה ָרזִ ין ְֻּ ,ביָד ֻו ַע
או ִק ְּ
ימן ָ ֻדא ֹ
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך נֶאֱא ַמן ר ֻו ַח ִא ְּקר ֻון  .וְּ ִס ָ
יה ָרזָ א  ,וְּ לָ א
יה ,לָ או ִאיה ֻו ִמ ֻג ֻו ָפא ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא ַק ִד ָ
ישא ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך לֵ ית ֻ ֵב ֻ
ְּ ֻדנִ ְּש ָמ ֵת ֻ
יה ,לָ א ִא ְּת ַ ֻד ְֻּב ָקא ְֻּבג ֻו ָפא ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכאֻ ְּ ,ד ָהא
יפ ֻוק נִ ְּש ָמ ֵת ֻ
ֵמאֲ ָתר ְּ ֻד ָרזָ א ה ֻוא .וְּ ַכד ִֻת ֻ
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יהון
זַכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֹ
יה ָֻ .
יה  ,וַ וי ְּלנִ ְּש ָמ ֵת ֻ
יה ה ֻוא  .וַ וי לְּ ַהה ֻוא ֻ ַבר נָ ש  ,וַ וי לֵ ֻ
לָ א ַא ְּת ֵר ֻ
יק ֻיָיאֻ ִ ,ד ְּמ ַכ ִֻסין ָרזִ ין ָֻ ,כל ֶש ֻ ֵכן ָרזִ ין ִע ֻ ָל ִאין ְּ ֻדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ( .רזין עלאין
ְּ ֻד ַצ ִ ֻד ַ
עולָ ם יִ ְּירש ֻו
דמלכא קדישא ) ָעלַ יְּ יה ֻו ְּ ֻכ ִתיב ( ,ישעיה ס )וְּ ַע ֻ ֵמ ְּך ֻכ ֻולָ ם ַצ ִד ִיק ים ְּל ֹ
ָא ֶרץ( .דף רצ''ה ע''א)

רו ִבין ְּ ֻדב ֻו ְּס ָמא ( .כלהו) ַסהֲ ד ֻו ָתא ַעל ַמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ א ֻ ְּ ,ד ָהא
ַאנְּ ֻפ ֹויֻ ִ ,כ ְּת ִרין ֻ ַת ְּק ֹ
רו ֵבי ְּ ֻדב ֻו ְּס ָמא ,
ַסהֲ ד ֻו ָתא ְֻּבה ֻו ֻ ַת ְּליָא ֻ .ו ְּבכ ֻ ָֹלא ֻ ַתלְּ יָא ַסהֲ ד ֻו ָתא  .אֲ ָבל ָהנֵי ֻ ַת ְּק ֹ
ימא ַ .סהֲ ד ֻו ָתא ְּל ַא ְּח ְּסנָ א ְּ ֻדי ִָרית וְּ ָא ִחיד
ִח ָ ֻו ָורא וְּ ס ֻו ָמ ָקא ַ ,סהֲ ד ֻו ָתא לְּ ַא ֻ ָבא וְּ ִא ֻ ָ
ימנָ א
או ִק ְּ
יתא ִ ֻדילָ ן ֹ
לון .וְּ ָהא ְֻּב ַמ ְּתנִ ָ
ֹ

ַֻ ,כ ָמה ֻ ָפ ְּר ֵסי ֻ ֵבין ִח ָ ֻו ָורא ְּלס ֻו ָמ ָקא

,

יה ַֻכחֲ ָדא ְֻּב ִס ְּט ָרא ְּ ֻד ִח ָ ֻו ָורא.
וְּ ִא ְּת ְּ ֻכ ִלילָ ן ֻ ֵב ֻ

יקא ַ ,ח ְּפ ֻיָיא ַהה ֻוא ִח ָ ֻו ָורא ַעל ס ֻו ָמ ָקא .
ַֻכד ִא ְּתנְּ ִהיר ִמנְּ ִהיר ֻו ְּ ֻד ִח ָ ֻו ָורא ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ָאר יְּ ָי ' ֻפנָ יו ֵאלֶ ָ
ָיבין
יך  .וְּ ַכד ַח ֻי ִ
וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ִֻבנְּ ִהיר ֻו ִא ְּש ְֻּת ַכח ֻ .ו ְּכ ֵדין ְּ ֻכ ִתיב ( ,במדבר ו ) י ֵ
ָ
יאיןַ ֻ ,תלְּ יָין ִ ֻדינִ ין ְֻּב ָעלְּ ָמא ִ ,א ְּש ְֻּת ָכ ַחת ְּסגִ יר ֻו ָתא ְֻּבכ ֻ ָֹלא (ס''א בעלמא) .וְּ ס ֻו ָמ ָקא
ַסגִ ִ
ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְֻּב ַאנְּ ֻ ִפין ,וְּ ָח ָפא ָֻכל (נ''א על) ִח ָ ֻו ָוראֻ .ו ְּכ ֵדין ֻכ ֻ ָֹלא ִא ְּש ְֻּת ַכח ְֻּב ִדינָ א ֻ .ו ְּכ ֵדין

עו ֵשי ָרע( .בגדי קנאה כתיב (ישעיה נט) בגדי נקם) וְּ כ ֻ ָֹלא ְֻּב ַהאי
ְּ ֻכ ִתיב (תהלים לד) ֻ ְּפנֵי יְּ ָי' ְֻּב ֹ

ֻ ַתלְּ יָיאֻ ,ו ְּבגִ ין ָ ֻדא ַסהֲ ד ֻו ָתא ה ֻוא ְֻּבכ ֻ ָֹלא.

יסין ְּמ ַח ָֻכאן לְּ ָהנֵי ְּ ֻגוָ ונֵי
ארי ְֻּת ִר ִ
ַֻכ ָמה וְּ ַכ ֻ ָמה ָמ ֵ

ְּ ,מ ַצ ֻ ָפאן ְּל ָהנֵי ְּ ֻגוָ ונֵי ַֻ .כד

נְּ ִה ִירין ְּ ֻגוָ ונֵי ָֻ ,כל ָעלְּ ִמין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ְֻּב ֵחד ֻו ְֻּ .בזִ ְּמנָ א ְּ ֻדנָ ִהיר ִח ָ ֻו ָורא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִא ְּת ָחז ֻו
ְֻּב ַהה ֻוא ַֻגוְּ ונָ א .וְּ ַכד ִא ְּתחֲ זֵי ְֻּבס ֻו ָמ ָקא ֻכ ֻ ָֹלא ָה ִכי ִא ְּת ָחז ֻו ְֻּב ַהה ֻוא ַֻגוְּ ונָ א .

ישא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין ,
ארי ִ ֻד ְּיקנָ א ְּל ִא ְּתחֲ זָ ָאה ֵ ,מ ֵר ָ
רו ִבין ְּ ֻדב ֻו ְּס ָמא ַ ,ש ִ
ְֻּב ִא ֻ ֵלין ֻ ַת ְּק ֹ
ָאה
רו ָבא ְּ ֻדב ֻו ְּס ָמא ַ ,שעֲ ִרין א ֻו ָכ ִמין ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ְֻּ ,ב ִת ֻק ֻונָ א י ֶ
וְּ נָ ִחית וְּ ַסלִ יק ְֻּב ַת ְּק ֹ
יקא ְֻּ ,ב ַהאי
יבר ֻ ַת ִֻקיף ַ ,ש ֻ ִפירִ .מ ְּש ָחא ִ ֻד ְּרב ֻות ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ִע ֻ ָל ָאה ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ַש ֻ ִפירֻ ְּ .כגִ ֻ ָ

ִ ֻד ְּיקנָ א ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ִפין ִא ְּתחֲ זֵי ,וְּ נָ ִהיר.

יקנָ א ְֻּ ,בט' ִֻת ֻק ֻונִ ין ִא ְּש ְֻּת ַכח  .וְּ ַכד ִמ ְּש ָחא ִ ֻד ְּרב ֻות ֻ ִ ,ד ְּתלַ ת
ַש ֻ ִפיר ֻו ְּ ֻד ַהאי ִ ֻד ְּ
ישא נָ ִהיר ְֻּב ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א ִ ,א ְּש ְֻּת ָכח ֻו כ ''ב
יקא ַק ִד ָ
יעין ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
עֲ ַשר נְּ ִב ִ
ימן( ,בראשית
ְֻּב ַהאי  ,וְּ ִס ָ

ִֻת ֻק ֻונִ יןֻ .ו ְּכ ֵדין ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ִכין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו  .וְּ יִ ְּש ָר ֵאל ָס ָבא ִמ ְּת ָֻב ְּר ָכא
ישא ,
ימנָ א ְֻּב ִא ָד ָרא ַק ִד ָ
או ִק ְּ
יקנָ א ָ ֻדאֹ ,
מח) ְֻּב ָך יְּ ָב ֵר ְּך יִ ְּש ָר ֵאל ָֻ .כל ִֻת ֻק ֻונִ ין ְּ ֻד ִד ְּ
ישא ִא ְֻּת ָקנ ֻו  .וְּ ָה ָכא ָֻב ֵעינָ א ְּלגַ ֻ ָל ָאה ַ ,מה ְּ ֻדלָ א
יקא ַק ִד ָ
יק ֻונִ ין ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ְּ ֻדכֺ ְֻּלה ֻו ִמ ִת ֻ
יעל ְֻּבלָ א ִ ֻכ ֻס ֻו ָפא (.הא כל תקונין דדיקנא אוקימנא דכלהו מתיקונין
ִא ְּת ְּ ֻגלֵ י ֻ ַת ֻ ָמן ְֻּ ,בגִ ין לְּ ֵמ ַ
דדיקנא (דעתיקא) עתיקא קדישא אוקימנא באדרא קדישא )
יצו ָצא ֻב ֻו ִצינָ א
יתא ִאי ֻנ ֻון  ,ט' ִא ְּקר ֻוןִֻ .ת ֻק ֻונָ א ַק ְּד ָמ ָאה  ,נָ ַפק ַהה ֻוא נִ ֹ
ִש ָ

קו ִצין ְּ ֻד ַעל א ֻו ְּדנִ ין ,
חות ֹ
ישא ִ ,מ ְֻּת ֹ
חות ַשעֲ ָרא ְּ ֻד ֵר ָ
ְּ ֻד ַק ְּר ִדינ ֻו ָתאֻ ,ו ָב ַטש ִֻב ְּת ֹ
יקא
ישא ְּ ֻדפ ֻו ָמא ָ .הא ִֻת ֻק ֻונָ א ָ ֻדא ֵמ ַע ִֻת ָ
וְּ נָ ִחית ִמ ַ ֻק ֻ ֵמי ֻ ִפ ְּת ָחא ְּ ֻדא ֻו ְּדנִ ין ַעד ֵר ָ
ֵיה
יקא ַק ִד ָ
ישא לָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח ֶ ,א ֻ ָלא ַֻכד נָ גִ יד ַמ ָ ֻזלָ א ְּ ֻד ַע ִֻת ָ
ַק ִד ָ
ישא  ,וְּ ַת ְּליָיא ִמ ֻנ ֻ
ימא ִא ְּת ַמ ֻ ְּש ָכא וְּ ִא ְּת ְּ ֻכלִ ילַ ת ֻ ַבאֲ וִ ָירא
ַהה ֻוא ַמ ֻב ֻו ָעא ְּ ֻד ָח ְּכ ְּמ ָתא (חסר)ַֻ ,כד ִא ֻ ָ

Http://DailyZohar.com ,

- 33 -

אדרא זוטא קדישא Idra Zuta -

יצו ָצא ָעאלַ ת וְּ ַנ ְּפ ַקת  ,וְּ ִא ְּתאֲ ָחד ָ ֻדא
ימא (חסר) ,וְּ נִ ֹ
ַ ֻד ְּכיָאַ ,הה ֻוא ִח ָ ֻו ָורא נָ ִקיט ִא ֻ ָ
ידת ַחד ִֻת ֻק ֻונָ א .
ְֻּב ָדא ,וְּ ִא ְּת ָע ִב ַ
וְּ ַכד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך ַס ְֻּל ָקא ָ ֻדא ַעל ָ ֻדא  ,וְּ ִא ְּת ַֻכ ְֻּסיָא ַחד ִמ ַ ֻק ֻ ֵמי חֲ ָדא ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך
ֻכ ֻ ָֹלא ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך ַ ,חד לְּ ֶמ ְּע ֻ ַבד נ ֻו ְּק ִמין .וְּ ַחד לְּ ַרחֲ ָמא  .וְּ ַעל ַהאי ֻ ָת ִאיב לְּ ַהאי
ימנָ א.
או ִק ְּ
ִ ֻד ְּיקנָ א ָ ֻדוִ ד ַמ ְּל ָֻכאֻ ְּ ,כ ָמה ְּ ֻד ֹ
יתא ִר ְּבוָ ון ְּ ֻד ַת ְּליָין ְֻּבה ֻו ֻ ,ו ִמ ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ִטין
ְֻּב ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א ט ' ִֻת ֻק ֻונִ ין ִא ְּש ְֻּת ָכח ֻו ִ ,ש ָ
חות ֻ ַת ְּקר ֻו ָבא ְּ ֻדב ֻו ְּס ִמין .
יתא ְּ ֻד ַת ְּליָין ַ ֻ ,תלְּ יָין ְֻּב ַשעֲ ֵרי ִ ֻד ְּת ֹ
ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא  .וְּ ִא ֻ ֵלין ִש ֻ ָ

ְֻּתלַ ת ֵמ ַהאי ִס ְּט ָרא ֻ ,ו ְּתלַ ת ֵמ ַהאי ִס ְּט ָרא ֻ .ו ְּבי ִָקיר ֻו ָתא ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ַ ֻ ,ת ְּליָין ְֻּתלַ ת

ילא ְֻּב ִש ְּפוָ ון ֻ ,ו ְּת ֵרין ְֻּב ִאי ֻנ ֻון ַשעֲ ִרין ְּ ֻד ַת ְּליָין ַעד ַט ֻב ֻו ָרא  .וְּ ָכל
ַאחֲ ָרנִ יןַ .חד ְּל ֵע ֻ ָ

הון ְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ַש ְּע ֵרי ְּ ֻד ַת ְּליָין
יתא  ,ג' ִמ ָֻכאן וְּ ג ' ִמ ָֻכאןִ ,א ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן וְּ ַתלְּ יָין ֻ ֺכ ְֻּל ֹ
ָהנֵי ִש ֻ ָ
ֻו ִמ ְּת ֻ ָפ ֻ ְּש ִטין ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא.

ֻו ְּבגִ ין ְּ ֻד ָהנֵי ְֻּתלָ ָתא ִאי ֻנ ֻון ְֻּבי ִָקיר ֻו ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א י ִַֻתיר ִמ ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ֻ ְּ ,כ ִתיב ְֻּבה ֻו ְּש ָמא
אתי י ָֻה ָ ,ענָ נִ י ַב ֶמ ְּר ָחב י ָֻה  ,יְּ ָי' ִלי לֹא
ישאֻ ִ .ד ְּכ ִתיב( ,תהלים קיח ) ִמן ַה ֻ ֵמ ַצר ָק ָר ִ
ַק ִד ָ
אתי י ָֻה ֵ ,מאֲ ָתר ְּ ֻד ָש ֵרי ִ ֻד ְּיקנָ א
ימנָ א ְֻּב ִא ָד ָרא ִ ,מן ַה ֻ ֵמ ַצר ָק ָר ִ
או ִק ְּ
ִא ָירא .וְּ ָהא ְּ ֻד ֹ
ְּל ִא ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ָטאֻ ְּ ,דה ֻוא אֲ ָתר (ס''א דחיק) ָר ִחיק ִמ ַ ֻק ֻ ֵמי א ֻו ְּדנִ יןַ ,ש ֻ ִפיר ה ֻוא.
או ִקים ֻ ְּ ,ד ֵשיר ֻו ָתא
ֵיבא ָס ָבא ָ ,ה ִכי ָא ַמר וְּ ֹ
ֻו ְּב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַאגַ ְּד ֻ ָתא ְּ ֻד ֵבי ַרב י ָ
ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ֵמ ֶח ֶסד ִע ֻ ָל ָאה ֻ ִ ,ד ְּכ ִתיב( ,דברי הימים א כט ) ְּל ָך יְּ ָי ' ַה ְּ ֻגד ֻולָ ה וְּ ַהגְּ ב ֻו ָרה
ארי  ,וְּ ִת ְּש ָעה ִא ְּת ַמ ֻ ְּש ָכן וְּ ַת ְּליָין ְֻּב ִד ְּיקנָ א ,
וְּ ַה ִֻת ְּפ ֶא ֶרת וְּ ֹגו ' .וְּ כ ֻ ָֹלא ה ֻוא  ,וְּ ָה ִכי ָש ֵ

ימין ֶא ֻ ָלא ֻ ַבאֲ ָתר ָאחֳ ָרא ֻ ְּ ,כ ָמה
ארי  ,וְּ ִק ֻי ֻו ָמא לָ א ִמ ְּת ַק ְֻּי ִ
ֻו ִמ ַ ֻק ֻ ֵמי א ֻו ְּדנִ ין ָ ,ה ִכי ָש ֵ
ימנָ א.
או ִק ְּ
ְּ ֻד ֹ
דף רצ''ה ע''ב
וְּ ַכד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
ישא  .וְּ ָכל ָהנֵי ִֻת ֻק ֻונִ ין
יך ָעלְּ ָמא ְּל ַרחֲ ֵמי ִ ,א ְּת ַֻג ְּליָיא ַמ ָ ֻזלָ א ַק ִד ָ

יקנָ א י ִַֻק ָירא ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻפין ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ַרחֲ ֵמי ִמ ְּש ֻ ַת ְּכ ֵחי  .וְּ ַכד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך לְּ ִדינָ א ,
ִ ֻד ְּב ִ ֻד ְּ
ִ
יהון ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ְּ ,ל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ָע ִקין
ִמ ְּת ַח ְּ ֻזיָיא ִ ֻדינָ א ֻ ,ו ְּכ ֵדין ַע ְּב ִ ֻדין נ ֻו ְּק ִמין לְּ ַשנְּ ֵא ֹ
יקנָ א ְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ַש ְּע ֵרי ְּ ֻד ַת ְּליָין ִאינְּ ה ֻו ִ ,מ ֻש ֻום
ְּלה ֻו( .דף רצ ''ה ע ''ב) ָֻכל יְּ ִקיר ֻו ְּ ֻד ִד ְּ
ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַהאי ֻ ַת ְּליָין.
יפיןִ ,מ ֻש ֻום ְּ ֻדכֺ ְֻּלה ֻו
ָֻכל ָהנֵי ַש ְּע ֵרי ְּ ֻד ִד ְּיקנָ א ִ ֻדזְּ ֵעיר ַאנְּ ִפיןֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ְּק ִש ִ
ישין ֻ ַת ִֻק ִ
ישא ִא ְּת ְּ ֻגלֵ י  .וְּ ַכד ָֻב ָעא ְּל ַאגָ ָחא ְּק ָר ָבא ,
ַא ְּכ ֻ ְּפיָין לְּ ִדינִ ין ְֻּ ,ב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ַמ ָ ֻזלָ א ַק ִד ָ

ארי נ ְַּצ ָחן ְּק ָר ַב ֻיָא ֻ .ו ְּכ ֵדין ָמ ִריט ַמאן
ְֻּב ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א ִא ְּתחֲ זֵי ְּ ֻכגִ ֻ ָבר ֻ ַת ִֻקיף ָ ,מ ֵ
ְּ ֻד ָמ ִריט ,וְּ ַאגְּ ִליש ַמאן ְּ ֻד ַאגְּ ִליש.
ָהנֵי ִֻת ְּש ָעה ִֻת ֻק ֻונִ ין  ,אֲ ָמ ָרן מ ֶֹשה זִ ְּמנָ א ִֻתנְּ יָינָ

אְֻּ ,ב ַשעֲ ָתא ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך

יסר ִֻת ֻק ֻונִ ין לָ א אֲ ָמ ָרן ַה ְּש ֻ ָתא ,
לון ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ַרחֲ ֵמי ֻ ְּ .ד ַאף ַעל ַֻגב ִ ֻד ְּתלֵ ָ
לְּ ָא ַה ְּד ָרא ֹ
ְֻּב ַכ ָ ֻוונָ א ֻ ַתלְּ יָיא ִמ ְֻּל ָתא ֻ ְּ ,ד ָהא לָ א יֵיע ֻול ְֻּב ָהנֵי ִֻת ֻק ֻונִ ין ְּל ַא ְּד ְּ ֻכ ָרא ֶ ,א ֻ ָלא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א
יה  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,במדבר יד ) ַע ֻ ָתה יִ גְּ ַ ֻדל נָ א ֻכ ַֹח יְּ ָי 'ַ .מאן
ִא ְּת ְּ ֻכ ָ ֻוון ,וְּ ַא ְּד ַֻכר לֵ ֻ
ילא ָ ֻדא ,
ימין ֻ ְּ .ד ִח ֻ ָ
ימא ְּ ֻד ָכל ְּס ִת ִ
ישא ְּ ,ס ִת ָ
ֻכ ַֹח יְּ ָי 'ַ .הה ֻוא ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ַמ ָ ֻזלָ א ַק ִד ָ
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יה ,
ֻונְּ ִהיר ֻו ָ ֻדא ִ ,מ ֻ ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ָתלֵ י  .וְּ ֵכיוָ ן ְּ ֻד ָא ַמר מ ֶֹשה ָ ֻדא  ,וְּ ַא ְּד ַֻכר ָ ֻדא ,וְּ ִא ְּת ְּ ֻכ ָ ֻוון ֻ ֵב ֻ
ָא ַמר ָהנֵי ִֻת ְּש ָעה ִֻת ֻק ֻונִ ין ֻ ְּ ,ד ַת ְּליָין ִֻבזְּ ֵעיר ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻדיַנְּ ִהיר ֻו ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו  ,וְּ לָ א
יִ ְּש ְֻּת ַכח ִ ֻדינָ א .וְּ ַעל ָ ֻדא ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַמ ָ ֻזלָ א ֻ ָתלֵ י.
ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א ַֻכד ָש ָראן ַש ְּע ֵרי

(ס''א לאתערבא ) ְּל ִא ְּת ָע ָרא (לאתארכא)ִ ,א ְּתחֲ זֵי

ארי נָ ַצח ְּק ָר ִבין ְֻּ .ב ַהאי ִ ֻד ְּיקנָ א  ,נָ גִ יד ְּמ ַשח ִ ֻד ְּרב ֻות
יבר ָמ ֵ
יבר ֻ ַת ִֻקיף ְּ ֻכגִ ֻ ָ
ְּ ֻכגִ ֻ ָ
ימ ָאה ֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,תהלים קלג ) ַֻכ ֻ ֶש ֶמן ַה ֻט ֹוב ַעל ָהרֹאש
יקא ְּס ִת ָ
ֵמ ַע ִֻת ָ
ֹיו ֵרד ַעל ַה ָ ֻז ָקן זְּ ַקן ַאהֲ רֹן.
 ,וְּ ִש ְּפוָ ון ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ס ֻו ָמ ִקין ְּ ֻכוַ ְּור ָדא
ִא ֻ ֵלין ַש ְּע ֵרי לָ א ַח ְּפיָין ַעל ִש ְּפוָ ון
תו ָתיו ש ֹו ַש ִ ֻנים ִ .ש ְּפוָ ון ְּמ ַר ְּח ָשן ְּ ֻגב ֻו ָרה ְּ ,מ ַר ְּח ָשן
ִ ֻד ְּכ ִתיב( ,שיר השירים ה ) ִש ְּפ ֹ
.

מו ָתא ֵ .מ ִא ֻ ֵלין ִש ְּפוָ ון ֻ ַת ְּליָין
ָח ְּכ ְּמ ָתאְֻּ .ב ִאי ֻנ ֻון ִש ְּפוָ ון ֻ ַת ְּליָין ַטב ֻו ִביש ַ ,ח ֻיֵי ֻו ֹ
ִ ,מ ְּת ָע ִרין ֻכ ֻ ָֹלא
יהון ְּ ֻד ַא ְּת ָער ֻו ָתא ֻ ְּ ,ד ַכד ְּמ ַרחֲ ִשין ִא ֻ ֵלין ִש ְּפוָ ון
אר ֹ
ָמ ֵ

לְּ ִמגְּ ַזר (מארי) ִ ֻדינָ אְֻּ ,ב ָכל ֻ ָב ֻ ֵתי ִ ֻדינִ ין ( ,דמדוריהון בהון  ,ובגין כך ) ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ִע ִירין .
אמר וְּ ֹגו'( .ובמימר קדישין שאלתא )
ִ ֻד ְּכ ִתיב( ,דניאל ד) ִֻבגְּ ז ֵַרת ִע ִירין ֻ ִפ ְּת ָֻג ָמא ֻו ְּב ֵמ ַ
ַמאי ִעיר ְֻּ .ב ִס ְּפ ָרא ְּ ֻד ַאגַ ְּד ֻ ָתא ֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,שמואל א כח ) וַ יְּ ִהי ָע ֶר ָך .
ילא ְֻּ ,בגִ ין ָֻכ ְּך ִמ ְּת ָע ִרין ִא ֻ ֵלין ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון
ְּ ֻד ִמ ְּתעֲ ִרין ִ ֻדינִ ין ְּל ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻדלָ א ִא ְּת ְּר ִחימ ֻו לְּ ֵע ֻ ָ
ארי ְּ ֻד ָבב ֻו ( ,ס''א להו ) (בכלהו) וְּ ִעם ָֻכל ָ ֻדא ִֻב ְּת ֵרי ְּ ֻגוָ ונֵי ְֻּב ַרחֲ ֵמי וְּ ִדינָ א  ,וְּ ַעל ָ ֻדא
ָמ ֵ
ִא ְּקר ֻון ִעיר וְּ ַק ִ ֻדיש ִ ֻדינָ א וְּ ַרחֲ ֵמי.
יה
ֻו ְּב ִא ֻ ֵלין ִש ְּפוָ ון ִ ,א ְּתחֲ זֵי ֻפ ֻו ָמא ַֻכד ִא ְּת ֻ ְּפ ַתח  .ר ֻו ָחא ְּ ֻדנָ ִפיק ִמן ֻפ ֻו ָמא ֵ ֻ ,ב ֻ
ימנֵי .
יאן ְּמ ֵה ְּ
יה נְּ ִב ָ
ִמ ְּתלַ ְֻּב ֻ ִשין ַֻכ ָמה ֶאלֶ ף וְּ ִר ְּב ָבן .וְּ ַכד ִא ְּת ֻ ְּפ ֻ ַשט ִ ,מ ְּתלַ ְֻּב ֻ ִשין ֻ ֵב ֻ

וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ֻ ֶפה יְּ ָי ' ִא ְּקר ֻוןַֻ .כד ִמ ִֻלין נָ ְּפ ִקין ִמן ֻפ ֻו ָמא ֻ ,ו ִמ ְּת ַרחֲ ִשין ְֻּב ִש ְּפוָ ון ִ ,מ ְּתנַהֲ ִרין
ֵיסר
ְּלכֺ ְֻּלה ֻו ִֻת ְּמנֵי ָס ֵרי ַא ְּל ִפין ָעלְּ ִמין ַ ,עד ְּ ֻד ִמ ְּת ַק ְֻּט ִרין ֻ ֺכ ְֻּל ה ֻו ַֻכחֲ ָדא ְֻּ ,ב ַת ְּמנ ָ

מו ְּד ָען.
יליןֻ ְּ ,ד ִא ְּש ְֻּת ֹ
או ְּר ִחין ֻו ְּש ִב ִ
ֹ

יט ָרא ְּ ֻד ִטיהֲ ָרא
ישן ְּמ ַמ ֻ ֵלל ַר ְּב ְּר ָבן ְֻּב ִק ְּ
וְּ כ ֻ ָֹלא ְּמ ַח ָֻכאן לְּ פ ֻו ָמא ָ ֻדא ( ,בדא) ְֻּב ִל ָ
ְֻּבע ֻו ְּט ָרא .וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,שיר השירים ה ) ִח ֻכ ֹו ַמ ְּמ ֻ ַת ִֻקים ַ ,מ ְּמ ֻ ַת ִֻקים וַ ַ ֻד איַ .מאי
ִח ֻכ ֹוֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,איוב לד ) וְּ ֵח ְּ
כול  .וְּ כֺ ֻל ֹו ַמחֲ ַמ ִ ֻדים ֵ ,אש ֻו ַמיִ ם .
יך יִ ְּט ַעם לֶ אֱא ֹ
ֶא ֻ ָשא ֻו ַמיָיא ִמ ְּת ֻ ַת ְּקנָ ן
ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ַֻכחֲ ָדא.

( ,ס''א מתדבקין ויאן

רוי (,בציורוי) ְּ ֻד ָהא ְּ ֻגוָ ונֵי
ָאן ְֻּב ִציֻי ֻו ֹ
)י ָ

רון  .א',
רוי ְּ ֻגלִ ִידין (גליפין) אחה''ע ֻ ַב ָֻג ֹ
ימןֻ ְּ ,ד ִמ ְּת ַֻג ְֻּל ָפן ְֻּב ִע ְּט ֹ
ִח ֻכ ֹוְֻּ ,ב ַא ְּתוָ ון ְּר ִש ָ
ְּ ֻד ָט ִריד ַמ ְּל ִ ֻכין ( ,דניאל ב ) ֻו ְּמ ַה ְּע ֵ ֻדא ַמ ְּל ִ ֻכין ֻ ,ו ְּמ ָה ֵקם ַמ ְּל ִ ֻכין  .ח'ֻ ְּ ,ד ָט ִריד וְּ נָ ִחית ,
יקה ְּ ֻד ִאי ָמאָ ,ס ִטיר לְּ נ ֻו ְּק ֻ ָבא ,
וְּ ָסלִ יק וְּ ָע ִטיר ָֻ ,כ ִביש ְֻּב ֶא ֻ ָשא ָֻג ִליף ְֻּבר ֻו ָחא  .ה' יְּ נִ ָ
ישא ( ,עד דמתקטרי ) ִמ ְּת ַק ְֻּט ֵרי
ִא ְּת ֻ ְּפ ֻ ַשט ְּלנ ֻו ְּק ֻ ָבא ַר ָֻבא ְֻּ ,ב ִתיא ֻו ְּב ָתא ְּ ֻד ַק ְּר ֻ ָתא ַק ִ ֻד ָ

בונָ ה  .ע'
ַא ְּת ִרין ָ ֻדא ְֻּב ָדאֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,שיר השירים ד ) ַהר ַה ֻמ ֹור ִ ֻג ְּב ַעת ַה ְֻּל ֹ
רוי ְּלר ֻו ִחין
יטין ַ ֻדעֲ נָ ִפין ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ְּ ,ל ִס ְּט ֹ
יפ ָסאְּ ,ר ִה ִ
יפא ְֻּב ִט ְּ
יפ ָסא ֻ ְּ ,גלִ ָ
ִטיהֲ ָרא ְּ ֻד ִט ְּ
יפין.
ְּ ֻגלִ ִ
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וְּ ָהא ְֻּב ָרזֵי ְּ ֻד ַא ְּתוָ ון ִ ֻד ְּשלֹמֹה ַמ ְּל ָֻכא ִ ,א ְּת ַע ֻ ָטר ֻו ִא ֻ ֵלין ַא ְּתוָ ון ד ' ,בד' גיכ''ק
יך ְּ ֻכ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר וְּ ֵח ְּ
ֻ ַב ֵח ְּ
כול ( ,איוב ו ) הֲ י ֵָא ֵכל ֻ ָת ֵפל ִמ ְֻּב ִלי ֶמלַ ח
יך יִ ְּט ַעם לֶ אֱא ֹ
לום ( .תהלים יט ) ַה ֻנֶחֱא ָמ ִדים ִמ ָ ֻז ָהב
וְּ ֹגו'ֻ .ו ְּכ ִתיב (ישעיה לב ) וְּ ָהיָה ַמעֲ ֵשה ַה ְֻּצ ָד ָקה ָש ֹ

ֻו ִמ ֻ ָפז ָרב ֻו ְּמת ֻו ִקים וְּ ֹגו'ְּ .מת ֻו ִקים וַ ַ ֻדאי.
ָ ֻדוִ ד ַמלְּ ָֻכא ָא ַמר ַֻ ,גם ַע ְּב ְּד ָך נִ זְּ ָהר ֻ ָב ֶהם וְּ ֹגו 'ַ .א ְּס ַה ְּדנָ א ָעלַ י ְּ ֻד ָכל ֹיו ָמאי
ִאזְּ ְּ ֻד ַה ְּרנָ א ְֻּבה ֻו ֻ ְּ ,דלָ א ְּל ַא ְּט ָע ָאה ְֻּבה ֻו ַ ֻ ,בר ֹיו ָמא ַחד ְּ ֻד ָע ִט ְּירנָ א ִע ְּט ֵרי ַמלְּ ָֻכא ,
רונְּ יָא ,
ִֻב ְּמ ַע ְּר ֻ ָתא ְּ ֻד ֵמ ֹ

וַ חֲ ֵמינָ א ֻב ֻו ִצינָ א ְּ ֻד ֶא ֻ ָשא ִמ ְּתלַ הֲ ָטא ַא ֻפ ֻו ְּתיָא

רונְּ יָא (נ''א דמערתא ) ,וְּ ִאזְּ ַ ֻדעֲ ַז ְּענָ אֵ .מ ַהה ֻוא ֹיו ָמא ִאזְּ ָ ֻד ַה ְּרנָ א ְֻּב ַד ְּע ֻ ָתאי ְֻּבה ֻו ,
ְּ ֻד ֵמ ֹ
יקא ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא ,
יה ַמאן ְּ ֻד ִאזְּ ְּ ֻד ַהר ִֻב ְּמ ִֻת ָ
לון ָֻכל ֹיו ָמאי ָֻ .
וְּ לָ א ָש ִב ְּיקנָ א ֹ
זַכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ
טוב יְּ ָי ' וְּ ֹגו'.
וְּ ָט ִעים ְֻּבה ֻו ִ ֻכ ְּד ַקחֲ זֵי ַ .על ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,תהלים לד ) ַטעֲ מ ֻו ֻו ְּרא ֻו ִ ֻכי ֹ
ֻו ְּכ ִתיב (משלי ט) לְּ כ ֻו לַ חֲ מ ֻו ְֻּבלַ ְּח ִמי וְּ ֹגו'.
דף רצ''ו ע''א
ישא ְּ ֻדג ֻו ְּל ַֻג ְּל ֻ ָתא
ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְּ ֻדכ ֻו ָרא ְֻּב ַד ַעת  ,וְּ ִא ְּת ַמ ְֻּליָין ַא ְּכ ַס ְּד ִרין וְּ ִא ָ ֻד ִרין ֵ ,מ ֵר ָ

יצו ָצא
רויִ ,א ְּת ְּ ֻד ַבק נִ ֹ
חו ֹ
עוי ֻו ְּבכ ֻ ָֹלא ֵ .מאֲ ֹ
רו ֹ
דוי ֻו ְּד ֹ
ָש ֵרי ,וְּ ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְֻּב ָכל ֻג ֻו ָפא ְּ ,מ ַח ֹ

ימא
ְּ ֻדב ֻו ִצינָ א ְּ ֻד ַק ְּר ִ ֻדינ ֻו ָתא  ,וְּ לַ הֲ ָטא וְּ ַא ֻ ִפיק (דף רצ ''ו ע ''א) ֻג ְֺּל ַֻג ְּל ֻ ָתא חֲ ָדא ְּ ,ס ִת ָ
רוי
יפן ֻ ָב ֻה  ,וְּ ִא ְּת ַ ֻד ְֻּב ַקת ְֻּב ִס ְּט ֹ
רוי ֻ ,ונְּ ִהיר ֻו (ס''א ונחיתו ) ִ ֻד ְּת ֵרי ֹ
ִמ ָֻכל ִס ְּט ֹ
מו ֵחי ְּ ֻג ִל ָ
ִ ֻד ְּדכ ֻו ָראְֻּ .בגִ ין ַֻכ ְּך ִא ְּת ְּק ֵרי (שיר השירים ה ) ֹיונָ ִתי ַת ֻ ָמ ִתיַ ,אל ִֻת ְּק ֵרי ַת ֻ ָמ ִתי ֶא ֻ ָלא
או ָמ ִתי וַ ַ ֻדאי.
ְּת ֹ
יה ְּ ֻגוָ ונֵי
ַשעֲ ֹ
רוי ְּ ֻדנ ֻו ְּק ֻ ָבא ְּ ֻכ ִלילָ ן ֻ ֵב ֻ
ְּ
ֹאשך ָֻכ ַא ְּר ָֻג ָמן ִ .א ְּת ְּק ַטר ְּ ֻגב ֻו ָרה ֻ ַבחֲ ֵמש ְּ ֻגב ֻו ָראן  ,וְּ ִא ְּת ֻ ַפ ֻ ְּש ַטת נ ֻו ְּק ֻ ָב א
ז) וְּ ַד ֻ ַלת ר ֵ
רוי ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא.
ְֻּב ִס ְּט ָר ָהא ,וְּ ִא ְּת ַ ֻד ְֻּב ַקת ְֻּב ִס ְּט ֹ
(ס''א גווני בגו גווני ),

ְּ ֻכ ִד ְּכ ִתיב( ,שיר השירים

יה ַא ֻ ִפין ְֻּב ַא ֻ ִפין  .וְּ ַכד
רוי  .וְּ ָא ִת ַ
ַעד ְּ ֻד ִא ְּת ֻ ָפ ְּר ָשא ִמ ִֻס ְּט ֹ
יאת ְּל ִא ְּת ַח ְֻּב ָרא ִע ֻ ֵמ ֻ
דוי ִ ,א ְּתחֲ זֵי
חו ֹ
יפנָ א ֻ ְּ ,ד ַכר ִֻב ְּל ֹ
ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ִמ ְּת ַחזְּ יָין ַחד ֻג ֻו ָפא ַמ ֻ ָמש ֵ .מ ָה ָכא ֹ
אולִ ְּ
ֻ ְּפלַ ג ֻג ֻו ָפא  ,וְּ כֺ ְֻּלה ֻו (וכלא איהו ) ַרחֲ ֵמי .וְּ ַכ ְּך נ ֻו ְּק ָֻבא  .וְּ ַכד ִמ ְּת ַח ְֻּב ָרן ַֻכחֲ ָדא ִ ,א ְּתחֲ זֵי
ֻכ ֻ ָֹלא ַחד ֻג ֻו ָפא ַמ ֻ ָמש  ,וְּ ָה ִכי ה ֻוא  .א ֻוף ָה ָכאַֻ ,כד ְּ ֻד ַכר ִא ְּת ַח ֻ ָבר ְֻּבנ ֻו ְּק ֻ ָבא ֻ ,כ ֻ ָֹלא
ה ֻוא ַחד ֻג ֻו ָפא ,וְּ ָע ְּל ִמין ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ְֻּב ֵחיד ֻוֻ ְּ ,ד ָהא ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ֻג ֻו ָפא ְּשלִ ים ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ָכן.
וְּ ַהיְּ ינ ֻו ָרזָ א ( ,שמות כ ) ַעל ֻ ֵכן ֻ ֵב ַר ְּך יְּ ָי ' ֶאת ֹיום ַה ֻ ַש ֻ ָבת וַ יְּ ַק ְּ ֻד ֵשה ֻו ֻ ְּ .ד ָהא
ִא ְּש ְֻּת ַכח ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּב ַחד ֻג ֻו ָפא ְּש ִלים

יתא ִא ְּת ַד ְֻּב ַקת ְֻּב ַמ ְּל ָֻכא
רונִ ָ
ֻ ְּ ,ד ָהא ַמ ְּט ֹ

,

ֻ .ו ֵמ ָה ָכאַ ,מאן

וְּ ִא ְּש ְֻּת ַכח ֻג ֻו ָפא ַחד  .וְּ ַעל ֻ ֵכן ִֻב ְּר ָכאן ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִחין ְֻּב ַהאי ֹיו ָמא
ְּ ֻדלָ א ִא ְּש ְֻּת ַכח ְּ ֻד ַכר וְּ נ ֻו ְּק ָֻבא ִ ,א ְּק ֵרי ֻ ְּפלַ ג ֻג ֻו ָפא  ,וְּ לֵ ית ִֻב ְּר ָכ ָתא ַש ְּריָא ְֻּב ִמ ֻ ָלה

ימא וַ חֲ ֵס ָירא ֶ ,א ֻ ָלא ֻ ַבאֲ ָתר ְּש ִלים ְֻּ ,ב ִמ ֻ ָלה ְּש ִלים  ,וְּ לָ א ְֻּב ַפ ְּל ֻג ֻות ִמ ֻ ָלה,
ֻ ְּפגִ ָ

ֻו ַפלְּ ֻג ֻות ִמ ֻ ָלה לָ א ִא ְּת ְּקיָים ְּל ָעלְּ ִמין ,וְּ לָ א ִא ְּת ָֻב ְּר ָכן ְּל ָע ְּל ִמין.

מו ְּד ָען
ימנָ א ִמ ֻ ֵלי  ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ֹ
או ִק ְּ
ֹנוי ְּ ֻדנ ֻו ְּק ָֻבא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִמנ ֹֻוי ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ה ֻוא  .וְּ ָהא ֹ
ֻ ֵבינֵי ַח ְּב ַריָיא ֵ .מ ַהאי נ ֻו ְּק ֻ ָבא ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ִ ֻד ְּל ַת ֻ ָתא
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ִ .מ ָ ֻנ ֻה יַנְּ ִקין ֻ ,ו ָב ֻה

אדרא זוטא קדישא Idra Zuta -

יאת ֵאם ְּלכֺ ְֻּלה ֻו ֻ ְּ .כ ָמה ְּ ֻד ַאחֲ ָרא ֵאם ְּלג ֻו ָפא  ,וְּ ָכל ֻג ֻו ָפא
ֻ ָת ִבין ,וְּ ִהיא ִא ְּת ְּק ִר ַ
ִמ ָ ֻנ ֻה (ס''א לגנתא וכל גנתא מנה ) יַנְּ ָקאַֻ .כ ְּך ַהאי ֵאם לְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ַאחֲ ָרנִ ין ִ ֻד ְּל ַת ֻ ָתא.
חו ִתי ָא ְֻּתִ .אית ָח ְּכ ָמה וְּ ִאית ָח ְּכ ָמה  ,וְּ ַהאי
מור לַ ָח ְּכ ָמה אֲ ֹ
ְּ ֻכ ִתיב( ,משלי ז ) אֱא ֹ
נ ֻו ְּק ָֻבאִ ,א ְּת ְּק ֵרי ָח ְּכ ָמה זְּ ֵע ָירא לְּ גַ ֻ ֵבי ַאחֲ ָרא וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב
ְּ
חות
חות לָ נ ֻו ְּק ַט ָ ֻנה וְּ ָש ַדיִ ם ֵאין לָ ֻה וְּ ֹגו 'ֻ ְּ .ד ָהא ָ ֻדא ְֻּבגָ ל ֻו ָתא ִא ְּת ְּמ ַשך ָ .א ֹ
ח) ָא ֹ
יאה ִהיא ֻ ְּ ,ד ָהא ִהיא
לָ נ ֻו ְּק ַט ָ ֻנה  ,וַ ַ ֻדאי ְּק ַט ָ ֻנ ה ִא ְּתחֲ זֵי אֲ ָבל ַר ְּב ְּר ָבא ִהיא  ,וְּ ָס ִ ֻג ָ
( ,שיר השירים

לות  .וְּ ָש ַדי,
חו ָמה וְּ ָש ַדי ַֻכ ִֻמגְּ ָ ֻד ֹ
ְּשלִ ימ ֻו ְּ ֻדנָ ִטיל ִמ ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ְּ .כ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,שם) אֲ נִ י ֹ
לותֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון נַ הֲ ִרין ַר ְּב ְּר ִבין ְּ ֻד ַנ ְּפק ֻו
ְּ ֻד ָהא ַמ ְּליָין ִאי ֻנ ֻון ְּליַנְּ ָקא ְּלכ ֻ ָֹלא ַֻ .כ ִֻמגְּ ָ ֻד ֹ
ימא ִע ֻ ָל ָאה.
ֵמ ִא ֻ ָ

ְֻּ ,ביָר ֻו ָתא ְּ ֻד ַאחֲ ָסנָ א  .וְּ ַכד ְּ ֻגוָ ונֵי

ימינָ א ֻו ְּש ָמאלָ א
ֻת ֻו ִא ְּת ֻ ְּפ ַשט ְּ ֻדכ ֻו ָרא ִֻב ִ
ִא ְּת ַח ְֻּבר ֻוִ ,א ְּק ֵרי ִֻת ְּפ ֶא ֶרת  .וְּ ִא ְּת ְֻּת ַ ֻקן ָֻכל ֻג ֻו ָפא  ,וְּ ִא ְּת ָע ִביד ִאילָ נָ א ַר ְּב ְּר ָבא ,

עו ֵפי
רון ֹ
תו ִהי ֻ ַת ְּטלֵ ל ֵחיוַ ת ֻ ָב ָרא ֻ ,ו ְּב ַענְּ ֻפ ֹו ִהי יְּ ד ֻו ֹ
חו ֹ
ָאה( ,דניאל ד) ְֻּת ֹ
וְּ ַת ִֻקיףַ ,ש ֻ ִפיר וְּ י ֶ
ימינָ א ַח ִֻיים וָ ֶח ֶסד ,
עוי יְּ ִמינָ א ֻו ְּש ָמאלָ א ִֻ .ב ִ
רו ֹ
יה ֻ ְּ .ד ֹ
ְּש ַמיָאֻ ,ו ָמ ֹזון לְּ כ ֻ ָֹלא ֻ ֵב ֻ
עויִ ,א ְּת ֻ ָת ַ ֻקן ְֻּב ַד ַעת  ,וְּ ִא ְּת ַמ ְּליָין ָֻכ ל ַא ְּכ ַס ְּד ִרין
יתה ֻוגְּ ב ֻו ָרה ֵ .מ ֹ
ִֻב ְּש ָמאלָ א ִמ ָ
וְּ ִא ָ ֻד ִריןֻ ְּ ,כ ָמה ַ ֻדאֲ ֵמינָ אֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,משלי כד) ֻו ְּב ַד ַעת חֲ ָד ִרים יִ ֻ ָמלְּ א ֻו.
ֻת ֻו ִא ְּת ֻ ְּפ ָשט ֻג ֻו ָפא ִֻ ,ב ְּת ֵרין ש ֹו ִקין ֻ .ו ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ֻ ֵבי ַניְּ יה ֻו ְֻּת ֵרין ֻכ ֻו ְּליָין ֻ ,ו ְּת ֵרין
יעי ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ֻ ְּ .ד ָכל ִמ ְּש ָחא ֻו ְּרב ֻות וְּ ֵחילָ א (דדכורא) ְּ ֻד ָכל גֻ ֻו ָפא ְֻּ ,בה ֻו ִא ְּת ְּ ֻכנַש ,
ֻ ֵב ֵ
הון נָ ְּפ ִקין  .וְּ ַש ְּריָין ֻכ ֻ ָֹלא ְֻּבפ ֻום ַא ֻ ָמה ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ִא ְּקר ֻון
ְּ ֻד ָכל ַח ֻיָילִ ין ְּ ֻדנָ ִפיק ִ ,מ ְּ ֻנ ֹ
אות( ,דכל גופא ,בהו אתכנש  ,ושריין כלא בפום אמה  .ובגין כך אקרון צבאות  ,דכל חיילין (דנפקי)
ְּצ ָב ֹ
אותֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכךְּ
הוד ְּ ,צ ָב ֹ
דו''ד .נ ֶַצח וְּ ֹ
הוד ִֻ .ת ְּפ ֶא ֶרת ,יְּ ֹ ָ
דנפיק ,מנהון נפקי ) וְּ ִאי ֻנ ֻון נ ֶַצח וְּ ֹ
אות.
דו''ד ְּצ ָב ֹ
יְּ ֹ ָ
סוד .וְּ ָדא ה ֻוא ַ ֻד ְּר ָֻגא
ַא ֻ ָמה ִ ֻד ְּדכ ֻו ָראִ ,ס ֻי ֻו ָמא (נ''א כסותא) ְּ ֻד ָכל ֻג ֻו ָפא ,וְּ ִא ְּק ֵרי יְּ ֹ

סוד ַע ִֻייל
ִ ֻד ְּמ ַב ֻ ֵסם לְּ נ ֻו ְּק ָֻבא  .וְּ ָכל ִֻתיא ֻו ְּב ֻ ָתא ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ְּלגַ ֻ ֵבי נ ֻו ְּק ֻ ָבא ְֻּ ,ב ַהאי יְּ ֹ

לְּ נ ֻו ְּק ָֻבאְּ ,לאֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ִצי ֹֻון ֻ ְּ .ד ָה ָתם ה ֻוא אֲ ָתר ְּ ֻכס ֻו ָתא ְּ ֻדנ ֻו ְּק ֻ ָבא ֻ ְּ ,כ ֵבית ֶר ֶחם
סוד.
אות ִא ְּק ֵרי יְּ ֹ
לְּ ִא ְֻּת ָתאֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ,יְּ ָי' ְּצ ָב ֹ
ַֻ .כד ִא ְּת ֻ ָפ ְּר ַשת

לו
מו ָשב ֹ
ְּ ֻכ ִתיב (תהלים קלב ) ִ ֻכי ֻ ָב ַחר יְּ ָי ' ְֻּב ִצי ֹֻון ִאוָ ֻה לְּ ֹ
יתא ,וְּ ִא ְּתחֲ ְֻּב ַרת ְֻּב ַמ ְּל ָֻכא ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּב ַאנְּ ֻ ִפין ְֻּ ,ב ַמעֲ לֵ י ַש ְֻּב ָתא ִ .א ְּת ָע ִביד
רונִ ָ
ַמ ְּט ֹ
ֻכ ֻ ָֹלא ַחד ֻג ֻופאֻ ,ו ְּכ ֵדין י ִָתיב ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ֵיה  .וְּ ִא ְּק ֵרי ֻכ ֻ ָֹלא ְּש ָמא
יך ה ֻוא ְֻּבכ ֻו ְּר ְּסי ֻ
ָ
ְּ
יה לְּ ָעלַ ם ְּל ָעלְּ ֵמי ָע ְּל ִמין ָֻ .כל ִא ֻ ֵלין ִמ ִֻלין
ְּשלִ יםְּ ,ש ָמא ַק ִ ֻד ָ
ישא ְֻּ ,ב ִריך ְּש ֵמ ֻ
ְּסלִ ְּיקנָ א ַעד ֹיו ָמא ָ ֻדאֻ ְּ ,ד ִא ְּת ַע ֻ ָטר ְֻּבה ֻו לְּ ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי ,וְּ ַה ְּש ֻ ָתא ִא ְּת ַֻג ְּליָין ָה ָכא,
זַכ ָאה ח ֻולָ ִקי.
ָֻ
דף רצ''ו ע''ב
יתאַֻ ,כד ִא ְּת ַח ְֻּב ַרת ִעם ַמ ְּל ָֻכאָֻ ,כל ָע ְּל ִמין ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ָכן ,וְּ ִא ְּש ְֻּת ָכח ֻו
רונִ ָ
ַהאי ַמ ְּט ֹ
ותא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא ( .דף רצ ''ו ע ''ב) ְּ ֻכ ָמה ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ָֻכ ִליל ִֻב ְּתלָ ָתא  ,וְּ ֵשיר ֻו ָתא
ְֻּב ֶח ְּדוָ ָ
יתא לָ א ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ָכא,
רונִ ָ
ִֻב ְּתלָ ָתאַֻ .כ ְּך ֻכ ֻ ָֹלא ָה ִכי  ,וְּ ִס ֻי ֻו ָמא ְּ ֻד ָכל ֻג ֻו ָפא ָה ִכי ֻ ,ו ַמ ְּט ֹ
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סוד ֻ ,ו ִמ ְּת ֻ ַב ְֻּס ָמא ֻו ִמ ְּת ָֻב ְּר ָכא
הוד יְּ ֹ
ֶא ֻ ָלא ִֻב ְּכלָ לָ א ִ ֻד ְּתלָ ָתא ִא ֻ ֵלין ֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון נ ֶַצח ֹ
ֻ ַבאֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ִ ֻדלְּ ַת ֻ ָתא ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קלג ) ִ ֻכי ָשם ִצ ָ ֻוה יְּ ָי '
ילא וְּ ַת ֻ ָתא ֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך לֵ ית ְּרש ֻו ָתא
ֶאת ַה ְֻּב ָר ָכה ֻ ְּ .ד ָהא ְֻּת ֵרין ַ ֻד ְּר ִ ֻגין ִאי ֻנ ֻו ן ְּל ֵע ֻ ָ
יעל ֻ ַת ֻ ָמן ַ ֻ ,בר ַֻכהֲ נָ א ַר ָֻבא ֻ ְּ ,ד ָא ֵתי ִמן ִס ְּט ָרא ְּ ֻד ֶח ֶסד ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻדלָ א ַע ִֻייל
לְּ ֵמ ַ
ילא ֶ ,א ֻ ָלא ַהה ֻוא ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי ֶח ֶסד  ,וְּ ַע ִֻייל ֻ ַב ֻק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ,
ְּל ַהה ֻוא אֲ ָתר ִ ֻדלְּ ֵע ֻ ָ
ֻו ִמ ְּת ֻ ַב ְֻּס ַמת נ ֻו ְּק ָֻבא ֻ .ו ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ָכא ַהאי ק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ְֻּב ֹגו ְּל ֹגו  ,אֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי
ִצי ֹֻוןִ .צי ֹֻון וִ יְּ ר ֻו ָשלַ ם ְֻּ ,ת ֵרין ַ ֻד ְּר ִ ֻגין ִאי ֻנ ֻון

ַ ,חד ַרחֲ ֵמי  ,וְּ ַחד ִ ֻדינָ א ִ .צי ֹֻון,

ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה א ) ִצי ֹֻון ְֻּב ִמ ְּש ֻ ָפט ִֻת ֻ ָפ ֶדה  .יְּ ר ֻו ְּשלֵ יםֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,ישעיה א ) ֶצ ֶדק י ִָלין
ימנָ א.
או ִק ְּ
ֻ ָב ֻה ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ֹ
וְּ ָכל ִֻתיא ֻו ְּב ֻ ָתא ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ְּלגַ ֻ ֵבי נ ֻו ְּק ָֻבא ָ ,ה ָכא ה ֻוא  ,וְּ ָק ֵרינָ ן ְּלה ֻו ְֻּב ָר ָכה ,
ְּ ֻד ִמ ֻ ַת ֻ ָמן ַנ ְּפ ֵקי ִֻב ְּר ָֻכן לְּ כֺ ְֻּלה ֻו ָעלְּ ִמין  ,וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּת ֻ ָב ְּר ָכן ַ .האי אֲ ָתר ִא ְּק ֵרי ק ֶֹדש .

וְּ ָכל ֳק ָד ִשים ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ַעיְּ ילִ ין ֻ ַת ֻ ָמן ְֻּ ,ב ַהה ֻוא ַ ֻד ְּר ָֻגא ַ ֻדאֲ ֵמינָ א  ,וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ַא ְּתיָין
יה ,
ישא ִע ֻ ָל ָאה ְּ ֻדג ֻולְּ ַֻגלְּ ֻ ָתא ִ ֻד ְּדכ ֻו ָרא ִ ,מ ִֻס ְּט ָרא ְּ ֻד ֹ
ֵמ ֵר ָ
מו ֵחי ִע ֻ ָל ֵאי ֻ ְּ ,ד ַש ְּריָין ֻ ֵב ֻ
אות  .וְּ ָכל ַהה ֻוא
יפי ֻג ֻו ָפא ַ ,עד ִא י ֻנ ֻון ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ְּצ ָב ֹ
וְּ נָ גִ יד ַה ִהיא ְֻּב ָר ָכה ְֻּב ָכל ַשיְּ ֵ

אות ֻ ְּ ,ד ָכל
נְּ גִ יד ֻו ְּ ֻד ִא ְּתנְּ גִ יד ִמ ָֻכל ֻג ֻו ָפא ִ ,מ ְּת ַֻכ ְּ ֻנ ֵשי ֻ ַת ֻ ָמן  ,וְּ ַעל ָ ֻדא ִא ְּקר ֻון ְּצ ָב ֹ
אות ְּ ֻד ִע ֻ ָל ִאין וְּ ַת ֻ ָת ִאין ֻ ַת ֻ ָמן נָ ְּפ ִקין  .וְּ ַהה ֻוא נְּ גִ יד ֻו ֻ ָב ַתר ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻכנִ יש ַ ֻ ,ת ֻ ָמן ַש ְּריָין
ְּצ ָב ֹ
ישא ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִח ָ ֻו ָורא ְֻּ ,בגִ ין ָֻכ ְּך ִא ְּק ֵרי ֶח ֶסד  .וְּ ַהה ֻוא ֶח ֶסד
סוד ַק ִ ֻד ָ
יה ְֻּב ַהה ֻוא יְּ ֹ
לֵ ֻ
ַע ִֻייל ְּלק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב (תהלים קל ''ג) ִ ֻכי ָשם ִצ ָ ֻוה יְּ ָי ' ֶאת ַה ְֻּב ָר ָכה ַח ִֻיים
עולָ ם.
ַעד ָה ֹ

ימר ַח ִֻיים ַ ,עד ְּ ֻד ִא ְּש ְֻּת ָככ ֻו
ישא ְּל ֵמ ַ
ָא ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא  ,לָ א ִס ֻיֵים ֻב ֻו ִצינָ א ַק ִ ֻד ָ
ישא ,
יפנָ א ֵר ָ
ִמ ֻל ֹוי ,וַ אֲ נָ א ָֻכ ַת ְּבנָ א ָ ,ס ַב ְּרנָ א ְּל ִמ ְּכ ֻ ַתב ְּט ֵפי  ,וְּ לָ א ְּש ַמ ְּענָ א  .וְּ לָ א זָ ִק ְּ

ילנָ א לְּ ִא ְּס ֻ ַת ְּ ֻכלָ א ַ .א ְּ ֻד ָה ִכי ִאזְּ ַ ֻדעֲ ַז ַענָ א ְּ ,ש ַמ ְּענָ א
הו ָרא הֲ וָ ה ָסגִ י  ,וְּ לָ א הֲ וָ ה י ִָכ ְּ
ִ ֻדנְּ ֹ
ְּ
'ְּ .ש ַמ ְּענָ א ָקלָ א
ארי וְּ ָא ַמר (משלי ג ) ֶא ֶרך י ִָמים ֻו ְּש ֹנות ַח ִֻיים וְּ ֹגו
ָקלָ א ְּ ֻד ָק ֵ
ַאחֲ ָרא( ,תהלים כא) ַח ִֻיים ָש ַאל ִמ ְֻּמ ָך וְּ ֹגו'.

יה ,
ָֻכל ַהה ֻוא ֹיו ָמא  ,לָ א ַא ְּפ ִסיק ֶא ֻ ָשא ִמן ֻ ֵב ָ
יתא  ,וְּ לָ א הֲ וָ ה ַמאן ְּ ֻד ָמ ֵטי ְּלגַ ֻ ֵב ֻ
ילנָ א ַעל
ֵיה ָֻ .כל ַהה ֻוא ֹיו ָמא נָ ִפ ְּ
ְּ ֻדלָ א י ִָכיל ֻו ִ ֻדנְּ ה ֹו ָרא וְּ ֶא ֻ ָשא הֲ וָ ה ְֻּבס ֻוחֲ ָרנ ֻ
ישא ק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ,
ַא ְּר ָעא ,וְּ גָ ֵעינָ אָֻ .ב ַתר ְּ ֻד ָאזִ יל ֶא ֻ ָשא  ,חֲ ֵמינָ א לְּ ב ֻו ִצינָ א ַק ִ ֻד ָ

יכין.
ֵיה ,וְּ ַאנְּ ֻפ ֹוי ַחיְּ ִ
ְּ ֻד ִא ְּס ְֻּת ֻ ַלק ִמן ָעלְּ ָמאִ ,א ְּתעֲ ֻ ָטף ָש ִכיב ַעל יְּ ִמינ ֻ
חות
יכנָ א ַע ְּפ ָרא ִ ֻד ְּת ֹ
לון ,וַ אֲ נָ א לָ ִח ְּ
דוי וְּ נָ ִשיק ֹ
יה ,וְּ נָ ִטיל יְּ ֹ
ָקם ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ְֻּב ֵר ֻ

לויָ ֻ .בע ֻו ַח ְּב ַריָיא ְּל ִמ ְּב ֻ ֵכי  ,וְּ לָ א י ִָכיל ֻו לְּ ַמ ְֻּללָ א ָ .שאר ֻו ַח ְּב ַריָיא ְֻּב ִב ְּכיָה ,
ַרגְּ ֹ
יה ְּ .ל ָב ַתר ֻ ָפ ַתח
יה נָ ִפיל ְֻּתלַ ת זִ ְּמנִ ין  ,וְּ לָ א י ִָכיל ְּל ִמ ְּפ ֻ ַתח ֻפ ֻו ֵמ ֻ
וְּ ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ְֻּב ֵר ֻ

וְּ ָא ַמרַ ,א ָֻבא ַא ָֻבא ְֻּ .תלַ ת הֲ ֹוו ַ ,חד ִא ְּתחֲ זָ ר ֻו ַ .ה ְּש ֻ ָתא ְֻּתנ ֻוד ֵחיוָ ָתא ִ ,צ ֻ ֳפ ָראן
אסיןִ ,מ ְּש ֻ ַת ְֻּק ָען ְֻּבנ ֻו ְּק ֻ ָבאן ְּ ֻדי ֻ ַָמא ַר ָֻבא ,וְּ ַח ְּב ַר ֻיָיא ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ַש ְּתיָין ָ ֻד ָמא.
ָט ִ

ישא ִמ ְּס ְֻּת ַֻכל
לוי וְּ ָא ַמר ַ ,עד ַה ְּש ֻ ָתא ֻב ֻו ִצינָ א ַק ִ ֻד ָ
ָקם ִר ִֻבי ִח ֻיָיא ַעל ַרגְּ ֹ
יה ָ .קם ִר ִֻבי
משתדל) עֲ לָ ןַ .ה ְּש ֻ ָתא לָ או ה ֻוא ִע ָ ֻדן ֶ ,א ֻ ָלא ְּל ִא ְּש ֻ ַת ְּ ֻדלָ א ִֻב ָ
יק ֵר ֻ

(ס''א
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יק ָרא ְּ ֻד ִס ְּיקלָ א ַ ,מאן ָח ָמא
יה ְֻּב ִט ְּ
ֶאלְּ ָעזָ ר וְּ ִר ִֻבי ַא ָֻבא  ,נ ְַּטל ֻו לֵ ֻ
יה
יתא הֲ וָ ה ָסלִ יק ֵר ִ
וערבוביא) ִע ְּר ֻב ֻו ְּביָא ְּ ֻד ַח ְּב ַריָיא  ,וְּ ָכל ֻ ֵב ָ
יחין ְּס ִליק ֻו ֻ ֵב ֻ

(ס''א ערעורא

יהֶ ,א ֻ ָלא ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר וְּ ִר ִֻבי ַא ָֻבא.
ֵיה ,וְּ לָ א ִא ְּש ְֻּת ֻ ַמש ֻ ֵב ֻ
ְֻּבפ ֻו ְּרי ֻ
יסין ִ ֻד ְּכ ַפר ִצ ֻ ֳפ ִרי וְּ ַט ְּר ָדאן ְֻּבה ֻו
ארי ְֻּת ִר ִ
ָאת ֻו ְּט ִר ִיקין ֻ ,ו ָמ ֵ
וחין ִֻב ְּק ִט ִירין ֻ ְּ ,ד ָח ִשיב ֻו ְּ ֻדלָ א יִ ְּת ְּק ֻ ַבר ֻ ַת ֻ ָמן ָ ֻ .ב ַתר ְּ ֻדנָ ַפק
רונְּ יָא ַ ,צוְּ ִ
והוו) ְֻּבנֵי ְּמ ֹ
יהָ ,ש ְּמע ֻו ָקלָ א ,ע ֻול ֻו וְּ ָאת ֻו,
ֻפ ֻו ְּריָיא ,הֲ וָ ה ָסלִ יק ֻ ַבאֲ וִ ָירא .וְּ ֶא ֻ ָשא הֲ וָ ה לָ ִהיט ַק ֻ ֵמ ֻ
בו ָתם.
לום יָנ ֻוח ֻו ַעל ִמ ְּש ְּ ֻכ ֹ
עון( ,ישעיה נז) ָיבֹא ָש ֹ
יל ֻולָ א ְּ ֻד ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
וְּ ִא ְּת ְּ ֻכנָ ש ֻו לְּ ִה ֻ
(ס''א דצ פרי וטרדיא

 ,זֶה ָה ִאיש ַמ ְּר ִעיש ָה ָא ֶרץ

ַֻכד ָעאל לִ ְּמ ַע ְּר ֻ ָתא ָש ְּמע ֻו ָקלָ א ִֻב ְּמ ַע ְּר ֻ ָתא
יעא ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִכין (ס''א ולא משתכחין ) ְֻּב ֹיו ָמא ֵ ֻדין
כות ַֻ ,כ ָמה ֻ ִפ ְּט ִרין ִֻב ְּר ִק ָ
ַמ ְּר ִ ֻגיז ַמ ְּמלָ ֹ
יה ְֻּב ָכל ֹיו ָמא  .ז ַָֻכ ָאה
עון ֻ ֶבן ֹיו ָחאי ֻ ְּ ,ד ָמ ֵ
ְֻּבגִ ינָ ְּךֻ ְּ ,דנָ א ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
יה ִמ ְּש ְֻּת ֻ ַבח ֻ ֵב ֻ
אר ֻ
יה ִא ְֻּת ַמר
יה ְּל ֵע ֻ ָ
יה ָ ,עלֵ ֻ
ילא וְּ ַת ֻ ָתא ַֻ .כ ָמה ְּ ֻגנִ יזִ ין ִע ֻ ָל ִאין ִמ ְּס ֻ ַת ְּמ ָרן לֵ ֻ
ח ֻולָ ֵק ֻ
ָ
ְּ
מוד ְּל ֹגו ָר לְּ ך ְּל ֵקץ ַה ֻי ִָמין ַ .עד ָֻכאן ַה ִא ְּד ָרא
יב) וְּ ַא ֻ ָתה לֵ ך לַ ֵ ֻקץ וְּ ָתנ ֻו ַח וְּ ַתעֲ ֹ

(דניאל

ישא ז ֻו ָטא
ַק ִ ֻד ָ
דף רצ''ז ע''א

יבין יִ ְּש ָר ֵאל ַק ֻ ֵמי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יתא
יך ה ֻוא ְֻּ ,ב ַק ְּד ִמ ָ
ָא ַמר ִר ִֻבי ֹיו ֵסי ַֻ ,כ ָמה חֲ ִב ִ

לון
דוש ַא ֻ ָתה וְּ ֹגו'ְּ .ל ָב ַתר ָק ָרא ֹ
דושֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,דברים יד) ִ ֻכי ַעם ָק ֹ
לון ֹגֻוי ָק ֹ
ָק ָרא ֹ
אשית (דף רצ ''ז ע ''א) ְֻּתב ֻו ָאתֹהַ .מה
ק ֶֹדשֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,ירמיה ב ) ק ֶֹדש יִ ְּש ָר ֵאל לַ יְּ ָי ' ֵר ִ
ֻ ֵבין ַהאי לְּ ַהאי ָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא  ,ק ֶֹדש ִע ֻ ָל ָאה ִמ ֻכ ֻ ָֹלא ֻ ְּ ,ד ָה ִכי ֻ ָתנֵינָ ן ַֻ ,כד
דוש .וְּ כֺ ְֻּלה ֻו ַס ְֻּל ִקין ֻו ִמ ְּת ַֻכ ְּ ֻנ ִשין
דו ֵשי ַֻכחֲ ָדא ִ ,א ְּקר ֻון ָק ֹ
ִא ְּת ַח ְֻּב ָרן ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ְּק ֹ
לְּ ַהה ֻוא אֲ ָתר ִע ֻ ָל ָאהֻ ְּ ,ד ִא ְּק ֵרי ק ֶֹדש.
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ק ' ק' ק' (קדוש קדוש קדוש ) ,ק ֶֹדש יִ ְּש ָר ֵאל ִא ְּת ָע ִביד ִמ ַ ֻניְּ יה ֻו ֻ .ו ְּבגִ ין
ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ִֻב ְּתלַ ת ַ ֻד ְּר ִ ֻגין ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרן ַֻ ,כד ִא ְּת ַח ְֻּב ָרן ַֻכחֲ ָדאִ ,א ְּקר ֻון ק ֶֹדש יִ ְּש ָר ֵאל
או ְּכלָ יו י ְֶּא ָשמ ֻו ַ ,מאי
ימנָ א ְֻּתב ֻו ָאתֹה ְֻּ ,ב ֵה''אָֻ .כל ֹ
או ִק ְּ
אשית .וְּ ָהא ֹ
יהי ֵר ִ
לַ יְּ ָי'ֻ ְּ ,ד ִא ִ
או ְּכלָ יו י ְֶּא ָשמ ֻו ָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא ָ ,הא ִא ְֻּת ַמר ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב(,ויקרא כב ) וְּ ִאיש ִ ֻכי
ָֻכל ֹ
ֹאכל ק ֶֹדש  ,וְּ יִ ְּש ָר ֵאל ִא ְּקר ֻון
ֹאכל ק ֶֹדש ִֻב ְּשגָ גָ ה ֻ .ו ְּכ ִתיב (שם) וְּ ָכל זָ ר לֹא י ַ
י ַ
או ְּכלָ יו י ְֶּא ָשמ ֻו.
ק ֶֹדשְֻּ ,בגִ ין ָֻכ ְּך ָֻכל ֹ
ָא ַמר ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר

ֵ ,שיר ֻו ָתא וְּ ִס ֻי ֻו ָמא ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא

ִ ,א ְּת ְּ ֻכ ִליל ֻ ַב ֻק ֶֹדש

( .ס''א

א') וְּ ָח ְּכ ָמה ִע ֻ ָל ָאה ק ֶֹדש ִא ְּק ֵרי  ,וְּ ַכד נָ ִהיר ָ ֻדא ָח ְּכ ָמה ִע ֻ ָל ָאה ָ ,ח ְּכ ָמה ִ ֻד ְּשלֹמֹה
ימא ִסיהֲ ָרא
נָ ִהירֻ ְּ .כ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,מלכים א ה ) וַ ֻ ֵת ֶרב ָח ְּכ ַמת ְּשלֹמֹה ֻ ְּ ,ד ַק ְֻּי ָ
יסוד ָ ,ה ִכי ָק ֵרינָ ן לָ ֻה ק ֶֹדש ,
ימנָ א  .וְּ ַכד ִא ְּת ָֻב ְּר ָכא ִמ ֹ
או ִק ְּ
ְֻּב ַא ְּש ְּלמ ֻו ָתא .וְּ ָהא ֹ
ְּ ֻד ִאיה ֻו ַאנְּ ִהיר ִֻב ְּשלִ ימ ֻו  .וְּ ַכד לָ א ִא ְּתנַהֲ ָרא ִמ ְּת ַע ְֻּט ָרא ְֻּב ַא ְּש ְּלמ ֻו ָתא ָ ,ק ֵרינָ ן לָ ֻה
 .וְּ ַכד ִמ ְּת ָֻב ְּר ָכא ֵמ ַהאי

ילא
ר ֻו ַח ַה ֻק ֶֹדש  ,וְּ לָ א ִא ְּת ְּק ֵרי ק ֶֹדש ְּ ֻכ ַהה ֻוא ִ ֻדלְּ ֵע ֻ ָ
יה
סוד ,וְּ יַנְּ ָקא לְּ ָכל ִאי ֻנ ֻון ִ ֻדלְּ ַת ֻ ָתא ִ ,א ְּת ְּק ֵרי ֵאם ֻ ְּ ,כ ַה ִהיא ִ ֻד ְּל ֵע ֻ ָ
יְּ ֹ
ילא  .וְּ ָק ֵרינָ ן לֵ ֻ
לה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב (,שיר השירים
יה ַֻכ ֻ ָ
יה ק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ֻ ְּ ,ד ֵב ֻ
ֳק ָד ִשיםֻ .ו ְּכ ֵדין ָק ֵרינָ ן לֵ ֻ
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ד) ִא ִֻתי ִמ ְֻּל ָב ֹנון ַֻכ ֻ ָלה וְּ ֹגו'ַ .מאי לְּ ָב ֹנוןֻ ָ .דא ֵע ֶדןֻ ְּ ,ד ִא ְּתלַ ֻ ֵבן ִמ ָֻכל ִס ְּט ִרין .וְּ ֵע ֶדן ָהא
יָד ֻו ַע לְּ גַ ֻ ֵבי ַח ְּב ַר ֻיָיא.
עון ,
ֻ ָתאנָ אֻ ְּ ,כ ִתיב ִ ֻכ י ֵשם יְּ ָי ' ֶא ְּק ָראַ ,מאי ִ ֻכי ֵשם יְּ ָי ' ֶא ְּק ָראָ .א ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
ָהא ְּ ֻכ ִתיב ָהב ֻו גֻ ֹו ֶדל לֵ אל ֵֹהינ ֻו ָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא ָ ,הב ֻו גֻ ֹו ֶדל ֻ ָ ,דא ְּ ֻגד ֻולָ ה ַ ,הצ ֻור
לו ֻ ָ ,דא ְּ ֻגב ֻו ָרה ֻ ִ .כי ָכל ְּ ֻד ָר ָכיו ִמ ְּש ֻ ָפט ֻ ָ ,דא ִֻת ְּפ ֶא ֶרת ֵ .אל אֱא מ ֻונָ ה ֻ ָ ,דא
ֻ ָת ִמים ֻ ָפעֳ ֹ
ָשרֻ ָ ,דא ֶצ ֶדק  .ה ֻוא ֻכ ֻ ָֹלא ְּש ָמא
סוד  .וְּ י ָ
הוד ַ .צ ִ ֻדיקֻ ָ ,דא יְּ ֹ
נ ֶַצח .וְּ ֵאין ָעוֶ ל ֻ ָ ,דא ֹ
ְּ
ְּ
ישא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻואֻ ,ו ְּבגִ ין ָֻכך ִ ֻכי ֵשם יְּ ָי' ֶא ְּק ָרא.
ַק ִ ֻד ָ

ָא ַמר ִר ִֻבי ֹיו ֵסי ֵ ,שם יְּ ָי ' ַמ ֻ ָמשֻ .ומ ֶֹשה ְֻּב ַה ִהיא ַש עֲ ָתא ַֻג ֻ ֵלי ְּלה ֻו ְּליִ ְּש ָר ֵאל .
יפנָ א ,
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,דברים לא ) ֻ ֶבן ֵמ ָאה וְּ ֶע ְּש ִרים ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהי ֹֻום וְּ ֹגו 'ִ .מ ָֻכאן ֹ
או ִל ְּ
יה ַֻ ,כד ָמ ֵטי ֹיו ָמא ְּל ִא ְּס ֻ ַת ְֻּל ָקא ֵמ ָע ְּל ָמא ָֻ ,ב ֵעי
ַהה ֻוא ז ַָֻכ ָאה ְּ ֻד ָח ְּכ ְּמ ָתא ִע ֻ ָל ָאה ֻ ֵב ֻ

ְּ .מנָ לָ ןִ .מ ֻמ ֶֹשה.

ישא ֻ ֵבינַ יְּ יה ֻו
לְּ גַ ֻ ָל ָאה ַה ִהיא ָח ְּכ ְּמ ָת א ,לְּ ִאי ֻנ ֻון ִ ֻדי ר ֻו ַח ַק ִ ֻד ָ
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ֻ ֶבן ֵמ ָאה וְּ ֶע ְּש ִרים ָשנָ ה ָאנ ִֹכי ַהי ֹֻום ֻ .ו ְּכ ִתיב( ,שם) וְּ ַע ֻ ָתה ִ ֻכ ְּתב ֻו לָ ֶכם
ֵאת ַה ֻ ִש ָירה ַה ֻזֹאת וְּ ֹגו'.

ְֻּב ָעלָ יוֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת
טוב ִמ
יה ְּ ֻכ ִתיב ( ,משלי ג ) ַאל ִֻת ְּמנָ ע ֹ
וְּ ִאם לָ או ָ ,עלֵ ֻ
טוב נָ ַת ִֻתי לָ ֶכם וְּ ֹגו '( .משלי ג ) ִֻב ְּה ֹיות ְּל ֵאל י ְָּד ָך לַ עֲ ש ֹות .
ָא ֵמר( ,משלי ד ) ִ ֻכי לֶ ַקח ֹ
יהיב לָ ְּך ְּרש ֻו ָתא ְּלגַ ֻ ָל ָאה.
ַעד לָ א ִֻת ְּס ֻ ָת ֻ ַלק ִמן ָע ְּל ָמא ,וְּ לָ א ִא ְּתיְּ ִ
ָח ְּכ ְּמ ָתא ִע ֻ ָל ָאה  ,וְּ ָה ִכי ה ֻוא .

ֵיה
ָא ַמר ִר ִֻבי ִח ֻיָיא ַ ,האי ְּק ָרא ֹ
יפנָ א ִמנ ֻ
או ִל ְּ
ימנ ֻו ָתא ְֻּ ,ב ַמאי ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ה ֻוא ֻ ְּ .כ ָמה
יה ִ ֻד ְּק ָרא ְּ ,מ ַק ֻ ֵשר ִק ְּש ָרא ִ ֻד ְּמ ֵה ְּ
יפ ֻ
אֲ ָבל ֵס ֵ
לו ַמר ה ֻוא ֻכ ֻ ָֹלא  .ה ֻוא ַחד ְֻּבלָ א ֻ ִפר ֻו ָדא ֻ ְּ .ד ִאי
ָשר ה ֻוא ֻ ְּ .כ ֹ
ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ַ ,צ ִ ֻדיק וְּ י ָ
י ֻנ ֻוןָ ,חזַ ר וְּ ָא ַמר ה ֻוא ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ַס ְֻּל ִקין ֻו ִמ ְּת ַק ֻ ְּש ָרן
יאין ִא
ימא ָֻכל ָהנֵי ַס ִ ֻג ִ
ֻ ֵת ָ
ֻו ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ְֻּב ַחד  .וְּ כ ֻ ָֹלא ,ה ֻוא ָהיָה  ,וְּ ה ֻוא הֲ וָ ה  ,וְּ ה ֻוא יְּ ֵהא  .וְּ ה ֻוא ַחד ְֻּ .ב ִריךְּ

יה ְּל ָעלַ ם ֻולְּ ָעלְּ ֵמי ָעלְּ ִמין ( .על) ַעד ֻ ֵכן ִמ ְּת ַק ְֻּט ִרין ִמ ִֻלין ֻ ,ו ִמ ְּת ַאחֲ ִדין ִמ ִֻלין
ְּש ֵמ ֻ
ישיןֻ ִ ,ד ְּש ָמא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא .
ַק ִ ֻד ִ
יה ַמאן ְּ ֻד ָק ֵרי לְּ ַמ ְּל ָֻכא  ,וְּ יִ נְּ ַ ֻדע ְּל ִמ ְּק ֵרי ַֻכ ְּ ֻד ָקא יָא ֻות  .וְּ ִאי ִאיה ֻו
ָֻ
זַכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ
ָק ֵרי וְּ לֹא יְּ ַדע לְּ ַמאן ָק ֵרי ִ ,א ְּת ְּר ִחיק ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ֵיה ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב(,תהלים
יך ה ֻוא ִמ ֻנ ֻ
רוב ָ .חזַ ר
קו ְּר ָאיו ְּ ,ל ַמאן ָק ֹ
רוב יְּ ָי ' לְּ ָכל ֹ
קו ְּר ָאיו וְּ ֹגו 'ָ .ק ֹ
רוב יְּ ָי' לְּ ָכל ֹ
קמה) ָק ֹ
יה ְֻּב ִש ְּק ָרא ָ .א ַמר
וְּ ָא ַמרְּ ,לכֹל אֲ ֶשר יִ ְּק ָרא ֻוה ֻו ֶבאֱא ֶמת  ,וְּ ִכי ִאית ַמאן ְּ ֻדיִ ְּק ֵרי לֵ ֻ
ִר ִֻבי ַא ָֻבא ִאין ַ ,הה ֻוא ַמאן ְּ ֻד ָק ֵרי וְּ ל ֹא יְּ ַדע ְּל ַמאן ְּ ֻד ָק ֵרי ְּ .מנָ לָ ןֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב ְּלכֹל
חו ָת ָמא ְּ ֻדג ֻו ְּש ֻ ַפנְּ ָקא ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא ֻ ְּ ,דה ֻוא
אֲ ֶשר יִ ְּק ָרא ֻוה ֻו ֶבאֱא ֶמת ַ .מאי ֶבאֱא ֶמת ְֻּ .ב ֹ
ְּשלִ ימ ֻו ְּ ֻדכ ֻ ָֹלא  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,מיכה ז ) ִת ֻ ֵתן אֱא ֶמת ְּליַעֲ קֹב ֶח ֶסד לְּ ַא ְּב ָר ָהם .
יה ְּ ֻד ַמאן ְּ ֻד ָעאל ,
ֻו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך לְּ כֹל אֲ ֶשר יִ ְּק ָרא ֻוה ֻו ֶבאֱא ֶמת ְּ ֻכ ִתיב .ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֻ
חוי ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא
וְּ נָ ַפק ְּל ִמנְּ ַ ֻדע ָא ְּר ֹ
אור ֹנוגַ ֻה וְּ ֹגו'ֻ .ו ְּכ ִתיב(ישעיה ס) וְּ ַע ֻ ֵמ ְּך ֻ ֺכ ֻ ָלם ַצ ִ ֻד ִיקים וְּ ֹגו'.
ַצ ִ ֻד ִיקים ְּ ֻכ ֹ
דף רצ''ז ע''ב

 .וְּ ַעל ָ ֻדא ְּ ֻכ ִתיב ( ,משלי ד ) וְּ א ַֹרח
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ֻ ַתנְּ יָא ָא ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ָֻ ,כל ָהנֵי ִֻת ֻק ֻונִ ין  ,וְּ ָכל ָהנֵי ִמ ֻ ֵלי ִ ,ל ְּמ ַח ְּצ ֵדי ַח ְּקלָ א
ילא
ָכול ַע ְּב ִ ֻדין ֻ ְּפגִ ימ ֻו ָתא ְּל ֵע ֻ ָ
ָיבין ִ ֻכ ְּבי ֹ
ִא ְּת ַמ ְּס ָרן .וְּ ָתנֵינָ ןַ ,ח ֻי ִ

ַ .מאי ֻ ְּפגִ ימ ֻו ָתא .

לו לֹא ֻ ָבנָ יו (דף רצ ''ז ע ''ב) מ ֻו ָמם ְּ ֻד ָהא ָֻכל ָהנֵי ִֻת ֻק ֻונִ ין לָ א
ְּ ֻכ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ִ ,ש ֵחת ֹ
או ֵמר ( ,ישעיה נט )וַ ִֻילְּ ֻ ַבש ְּצ ָד ָקה ַֻכ ִש ְּריָין ,
ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ֵחי ַֻכ ְּ ֻד ָקא יָא ֻות ָֻ .כת ֻוב ֶא ָחד ֹ
או ֵמר (שם) וַ ִֻילְּ ֻ ַבש ִֻבגְּ ֵדי נָ ָקם ִֻתלְּ ֻב ֹו ֶשת ֶ .א ֻ ָלא ָא ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ,
וְּ ָכת ֻוב ֶא ָחד ֹ
וַ ִֻילְּ ֻ ַבש ְּצ ָד ָקהְֻּ ,בזִ ְּמנָ א ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ז ַָכאן .ל ֹא זָ כ ֻו ,וַ יִ לְּ ֻ ַבש ִֻבגְּ ֵדי נָ ָקם וְּ ֹגו'.
ָא ַמר ִר ִֻבי ֹיו ֵסי ַמאי ֻ ְּפגִ ימ ֻו ָתא ֻ ְּ .כ ָמה ְּ ֻד ָתנֵינָ ן ֻ ַ ,דאֲ ָב ָהן לָ א ִמ ְּס ֻ ַת ֻ ְּפ ִקין

(ס''א

מסתפקן) לְּ ִא ְּת ֻ ָב ְּר ָכא ֵמ ַהה ֻוא ַש ְּקי ֻו ְּ ֻדנַחֲ לָ א ָֻ .כל ֶש ֵֻכן ְֻּבנִ ין ֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ,
ילא ,וְּ ַחד ְּל ַת ֻ ָתא.
לו ל ֹא ְֻּת ֵרי זִ ְּמנֵיֶ .א ֻ ָלא ַחד ְּל ֵע ֻ ָ
לו לֹא ֻ ָבנָ יו מ ֻו ָמםַ .מאי ֹ
ִש ֵחת ֹ
ָכול
ָיב ֻיָא ְּס ִ ֻגיא ֻו ְֻּב ָע ְּל ָמא ֻ ִ ,כ ְּבי ֹ
עון ָֻ ,כל זִ ְּמנָ א ְּ ֻד ַח ֻי ַ
וְּ ַהיְּ ינ ֻו ְּ ֻד ָא ַמר ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
ָיב ֻיָא לָ א ְּס ִ ֻגיא ֻו ְֻּב ָע ְּל ָמא ,
ישא לָ א ִמ ְּת ְֻּב ַר ְּך ְֻּב ָעלְּ ָמא  .וְּ ָכל זִ ְּמ נָ א ְּ ֻד ַח ֻי ַ
ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
ְּ
ישא ִמ ְּת ְֻּב ַרך ְֻּב ָע ְּל ָמא  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,תהלים קד ) יִ ֻ ַת ֻמ ֻו ַח ֻ ָט ִאים
ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
וְּ ֹגו'ָ ֻ ,ב ְּר ִכי ַנ ְּפ ִשי ֶאת יְּ ָי ' ַהלְּ ל ֻוי ָֻהָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא ִ ,מ ְּק ָרא זֶה ַמ ֻ ָמש ה ֻוא ,

ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ִש ֵחת ל ֹו לֹא ֻ ָבנָ יו מ ֻו ָמם ַ .מאן ָֻג ִרים ְּל ַח ְֻּבל ֻו ָתא ָ ֻדא ֻ .ד ֹור ִע ֵ ֻקש
ָיב ֻיָא וְּ ָד ָרא ִא ְּש ְֻּת ַכח ָה ִכי.
ֻו ְּפ ַתלְּ ֻת ֹולְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ַח ֻי ַ
ישא ַֻכ ְּ ֻד ָקא
ְֻּבגִ ין ָֻכ ְּך ֻ ָב ַתר ְּ ֻד ָא ַמר מ ֶֹשה ָֻכל ָהנֵי ִמ ִֻלין  ,וְּ ַא ְּד ַֻכר ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
לו לֹא ָֻבנָ יו
ֵיה  .אֲ ָבל ִש ֵחת ֹ
יָא ֻותָ ,א ַמר וַ ַ ֻדאי ַצ ִ ֻדיק וְּ י ָ
ָשר ה ֻוא ִ ,מ ֻ ָלה ְֻּב ִת ֻק ֻונ ֻ
מ ֻו ָמםַ .מאי ַט ְּע ָמא ָה ִכי ִ .מ ֻש ֻום ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ֻד ֹור ִע ֵ ֻקש ֻו ְּפ ַת ְּל ֻת ֹול

ָ .א ַמר ִר ִֻבי

ֻ ְּ ,דגַ ְּר ִמין ְּל ִא ְּס ֻ ַת ְֻּל ָקא

ָיבין
לו ַמר לְּ גַ ְּר ַמיְּ יה ֻו ַע ְּב ִ ֻדין ָ ֻדא ַח ֻי ִ
לו לֹא ֻ ְּ ,כ ֹ
יְּ ה ֻו ָדהֹ ,
ימנָ א וְּ ָה ִכי ה ֻוא ַ .מה ְּ ֻכ ִתיב
או ִק ְּ
לו לֹא ָ ,הא ֹ
ִֻב ְּר ָכאן ֵמ ָעלְּ ָמא ָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא ֹ ,
יהַ .הלְּ יְּ ָי' ִֻתגְּ ְּמל ֻו זֹאת  ,לְּ ַש ֻ ָל ָמא ְּ ֻגמ ֻול ָ ֻדא ְֻּלק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ַ ,על ָֻכל
ֻ ַב ְּת ֵר ֻ
ִאי ֻנ ֻון ָט ָבאן ְּ ֻדגָ ִרים לָ ְּך ,וְּ ָע ִביד לָ ֳק ְּבלָ ךְּ.
יהם וְּ ֹגו
אויְּ ֵב ֶ
ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ֻ ָפ ַתח ( ,ויקרא כו ) וְּ ַאף ַֻגם זֹאת ִֻב ְּה ֹיו ָתם ְֻּב ֶא ֶרץ ֹ

'.

לות ֻ ְּ ,ד ַאף ַעל ַֻגב
עו ְּב ֵדי ֻכ ֹו ָכ ִבים ֻו ַמ ָ ֻז ֹ
ז ַָֻכ ִאין ִאי ֻנ ֻון יִ ְּש ָר ֵאל ַ ,על ָֻכל ַע ִֻמין ֹ
יהון  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
לון ֻ ִ .ד ְּב ָכל
יך ה ֻוא לָ א ֻ ָב ֵעי לְּ ַש ְּב ָקא ֹ
אר ֹ
ְּ ֻד ַא ְּר ִ ֻגיז ֻו ָק ֵמי ָמ ֵ
אֲ ָתר ְּ ֻדגָ ל ֻו ֻ ֵבינֵי ַע ְּמ ַמ ֻיָא  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
הון ְֻּבגָ ל ֻו ָתא  .הֲ ָדא ה ֻוא
יך ה ֻוא ִע ְֻּמ ֹ
יהם וְּ ֹגו'.
אויְּ ֵב ֶ
ִד ְּכ ִתיב וְּ ַאף ַֻגם זֹאת ִֻב ְּה ֹיו ָתם ְֻּב ֶא ֶרץ ֹ
ִר ִֻבי ַא ָֻבא ָא ַמר ,וְּ ַאף ַֻגם זֹאת ִֻב ְּה ֹיו ָתם.

ֻ ָתא חֲ זֵיַֻ ,כ ָמה חֲ ִביב ֻו ָתא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יהון ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ֻ ְּ ,ד ַאף ַעל
יך ה ֻוא ְּלגַ ֻ ֵב ֹ
הון ְּל ָע ְּל ִמין ֻ ְּ .דלָ א
יאת ִמ ְֻּנ ֹ
ַֻגב ְּ ֻדגַ ְּר ִמין ְּל ִמגְּ לֵ י ֻ ֵבינֵי ַע ְּמ ַמ ֻיָאְּ ,ש ִכינְּ ֻ ָתא לָ א ִא ְּתעֲ ִד ַ
הון
ֶ .א ֻ ָלא וְּ ַאף ַֻגם זֹאת ִע ְֻּמ ֹ

חו ַדיְּ יה ֻו ְֻּבגָ ל ֻו ָתא ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִחין
ימא ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ִֻב ְּל ֹ
ֻ ֵת ָ
יהם וְּ ֹגו'.
אויְּ ֵב ֶ
ִמ ְּש ֻ ַת ְּ ֻכ ִחין .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב וְּ ַאף ַֻגם זֹאת ִֻב ְּה ֹיו ָתם ְֻּב ֶא ֶרץ ֹ

ֵיה ֻ ,ולְּ ֵמיזַל
יה ֹ
עונְּ ָשא ְּל ִא ְּת ַרחֲ ָקא ִמ ֻנ ֻ
יה ָֻ ,ג ַזר ָעלֵ ֻ
לְּ ַמלְּ ָֻכא ְּ ֻד ַא ְּר ִ ֻגיז ַעל ְֻּב ֵר ֻ
הו ִאיל ֻו ְּב ִרי ָאזִ יל ְּל ַא ְּר ָעא
יתא וְּ ָא ְּמ ָרה ֹ ,
רונִ ָ
יקא ְּ .ש ָמ ָעה ַמ ְּט ֹ
לְּ ַא ְּר ָעא ְּר ִח ָ
או ֻ ַת ְּרוָ ונָ א
יה ֹ ,
יה ַמלְּ ָֻכא ֵמ ֵה ָ
ְּר ִח ָ
יה  ,אֲ נָ א לָ א ֶא ְּש ֻב ֹוק לֵ ֻ
יכלֵ ֻ
יקא ,וְּ ַש ֵדי לֵ ֻ
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ֵיתיב ְֻּב ַא ְּר ָעא ַאחֲ ָרא
או ֻ ַת ְּרוָ ונָ א ַֻכחֲ ָדא נ ִ
יכלָ א ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא ֹ
ַֻכחֲ ָדא נִ ית ֻוב לְּ ֵה ָ

.

יה ,
רונִ ָ
לְּ זִ ְּמנִ יןָ ֻ ,פ ִקיד ַמ ְּל ָֻכא ַעל ַמ ְּט ֹ
יתא  ,לָ א ַא ְּש ְּ ֻכ ָח ֻה ֻ ַ .דהֲ וַ ות ַאזְּ לַ ת ִעם ְֻּב ֵר ֻ

יתא ֻ ַת ֻ ָמןַ ֻ ,ת ְּרוַ ויְּ יה ֻו יְּ ת ֻוב ֻון.
רונִ ָ
הו ִאיל ֻו ַמ ְּט ֹ
ָא ַמרֹ ,
ֻו ְּבזִ ְּמנָ א ְּ ֻדפ ִקיד ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יתא ,
יתא ָ ֻ ,פ ִקיד לָ ֻה ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
רונִ ָ
יך ה ֻוא לְּ ַמ ְּט ֹ
ָ
ֻו ְּבגִ ינָ ֻה ֻ ָפ ִק יד לִ ְּב ֹנוי  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,שמות ו ) וְּ גַ ם אֲ נִ י ָש ַמ ְּע ִֻתי ֶאת נַאֲ ַקת
יתא.
רונִ ָ
ָכולַ ,מ ְּט ֹ
הון ֻ ִ .כ ְּבי ֹ
ְֻּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ֹגו 'ַ .מאן ָֻג ִרים ַ ֻדאֲ נָ א ְּש ַמ ְּענָ א עֲ ַק ְּת ֹ
יתי ֻ .ו ְּכ ִתיב
ִ ֻד ְּד ַכ ְּרנָ א לָ ֻה  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ( ,שמות ו ) וָ ֶאזְּ ֻכ ֹור ֶאת ְֻּב ִר ִ
יתו  .וְּ ַכד ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא י ֵָה ַדר ְּליִ ְּש ָר ֵאל ִמן
ב) וַ ִֻיזְּ ֻכ ֹור אֱא ל ִֹהים ֶאת ְֻּב ִר ֹ

(שמות

ָֻגל ֻו ָתאַ ,מה ְּ ֻכ ִתיב ( .דברים ל ) וְּ ָשב יְּ ָי ' אֱא ל ֶֹה ָ
יך ֶאת ְּשב ֻו ְּת ָך וְּ ִרחֲ ֶמ ָך
ית יְּ ָי' ַא ְּר ֶצ ָך ַש ְּב ֻ ָת ְּשב ֻות יַעֲ קֹב.
עוד ְּ ֻכ ִתיב( ,תהלים פה) ָר ִצ ָ
יתא .וְּ ֹ
רונִ ָ
ַמ ְּט ֹ

ֻ ָ ,דא

ָא ַמר ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ַ ,הלְּ יְּ ָי' ִֻתגְּ ְּמל ֻו זֹאת ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ַא ֻת ֻון ֻד ֹור ִע ֵ ֻקש ֻו ְּפ ַת ְּל ֻת ֹול ,
ַא ֻת ֻון הֲ וֵ ית ֻון ַֻג ְּר ִמין ְּ ֻד ִתגְּ לֵ י זֹאת ְֻּבגָ ל ֻו ָתא ַ .הלְּ יְּ ָי' ִֻתגְּ ְּמל ֻו זֹאת ֻ ָ .דא ה ֻוא ְּ ֻגמ ֻול
כון ְֻּ ,ב ָכל ִאי ֻנ ֻון נִ ימ ֻו ִסין ְּ ֻד ִמ ְּצ ַריִ ם ְֻּ ,ב ָכל ִאי ֻנ ֻון ַא ְּתוָ ון ְּ ֻד ָע ַבד ְּלכ ֻו ,
ְּ ֻד ָע ִביד ִע ְֻּמ ֹ
כון ָ ֻדא ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ַא ֻת ֻון ַעם
ָ ֻדא ה ֻוא ְּ ֻגמ ֻול ְּ ֻד ַא ֻת ֻון ָשלְּ ִמין ְּל ַהאי זֹאת ַ .מאן ָֻג ַרם לְּ ֹ
נָ ָבל וְּ לֹא ָח ָכם ,וְּ לָ א ִמ ְּס ֻ ַת ְּ ֻכ ִלין ְֻּב ָכל ִאי ֻנ ֻון ָט ָבן ְּ ֻד ָע ַבד ְּלכ ֻו ַעד ַה ְּש ֻ ָתא.
ימנָ א ִמ ֻ ֵלי ֻ ְּ ,ד ַתנִ ינָ ןֵ ,ה''א
או ִק ְּ
ַהלְּ יְּ ָי' ִֻתגְּ ְּמל ֻו זֹאת ֻ ָ ,דא ְּש ִכינְּ ֻ ָתא  .וְּ ָהא ֹ
ִ ֻד ְֻּב ִה ֻ ָב ְּר ָאם( ,בראשית ב ) זְּ ֵע ָיראֵ .ה''א ִ ֻד ְּב ַה ְּליְּ ָי ' ַר ְּב ְּר ָבא .וְּ ָהא ִא ְֻּת ַמר ְּ ֻד ַתנְּ יָא ,
ָא ַמר ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ֵ ,ה''א ִ ֻד ְּב ָכל אֲ ָתר ק ֻו ְּד ָש א ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא  ,וְּ ִא ְּק ֵרי ֵאם ֻ .ו ְּת ֵרי
עולָ ם  .וְּ ָהא ֻ ָתנֵינָ ן ְֻּב ָרזָ א
עולָ ם וְּ ַעד ָה ֹ
ָעלְּ ִמין נִ ינְּ ה ֻו ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קו ) ִמן ָה ֹ
יעית ַה ִהין.
ִ ֻד ְּק ָרא( ,במדבר כח) ְֻּב ֶש ֶמן ָֻכ ִתית ְּר ִב ִ
דף רח''צ ע''א

או ֵמר ְֻּ ,ב ַכ ֻ ָמה ַא ְּת ֵר י ִא ְּס ְֻּת ַֻכ ְּלנָ א ְּ ,דק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא
ֻ ַתנְּ יָא ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ֹ
לָ א ַא ְּע ֵ ֻדי (דף רח ''צ ע ''א) ְּר ִחימ ֻו ָתא ִמ ֻנַיְּ יה ֻו ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ֻ ִ ,ד ְּב ָכל אֲ ָתר ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ָה ֹוו ,
ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֻ ֵבינַיְּ יה ֻו ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,ויקרא כו ) לֹא ְּמ ַא ְּס ִֻתים וְּ לֹא גְּ ַע ְּל ִֻתים
הון לָ א ַא ְּע ֵ ֻדי ִמ ַ ֻניְּ יה ֻו
יקא ִא ֻ ָתם ֵ ֻ ,בינַיְּ יה ֻו ִע ְֻּמ ֹ
יתי ִא ֻ ָתם ֻ ַ .דיְּ ָ
לְּ ַכ ֻל ֹו ָתם לְּ ָה ֵפר ְֻּב ִר ִ
לְּ ָעלְּ ִמין.
יה
יה ִר ִֻבי ִח ֻיָיא
ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק הֲ וָ ה ָאזִ יל ְֻּב ָא ְּר ָחא
ָ ,א ַמר לֵ ֻ
 ,וְּ ָפגַ ע ֻ ֵב ֻ
ְּךַ .מאי ְּ ֻכ ִתיב ( .שמות
דו ָר
דו ָרא ִ ֻד ְּש ִכינְּ ֻ ָתא ָמ ֹ
חֲ ֵמינָ א (להו) ְֻּב ַאנְּ ֻ ָפ ְּךֻ ְּ ,ד ָהא ְֻּב ָמ ֹ

יתא .
יה  .וָ ֵא ֵרד ְֻּב ַק ְּד ִמ ָ
ג)וָ ֵא ֵרד ְּל ַה ִֻצ ֹ
ילו ִמ ֻיַד ִמ ְּצ ַריִ ם  .וָ ֵא ֵרדֵ ,א ֵרד ִמ ָֻב ֵעי לֵ ֻ
ילו ִמ ֻיַד ִמ ְּצ ַריִ ם ֻ ְּ .ד ִא ְּל ָמלֵ א לָ א
ימ ַתיַֻ .כד נָ ַחת יַעֲ קֹב לְּ ִמ ְּצ ַריִ ם  .וְּ לָ ֻ ָמהְּ .ל ַה ִֻצ ֹ
ֵא ָ
הֲ וָ ה ֻ ֵבינַיְּ יה ֻו  ,לָ א י ְַּכלִ ין לְּ ִמ ְּס ֻ ַבל ָֻגל ֻו ָתא ֻ ְּ .כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר (תהלים צא ) ִע ֻמ ֹו ָאנ ִֹכי
ְּב ָצ ָרה אֲ ַח ְּל ֵצה ֻו וַ אֲ ַכ ְֻּב ֵדה ֻו.
יה  ,וַ ַ ֻדאי ְֻּב ָכל אֲ ָתר ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ַש ְּריָין  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ֻ ֵבי ַניְּ יה ֻו .
ָא ַמר לֵ ֻ

 ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
הון
ה ֻוא ָאזִ יל ִע ְֻּמ ֹ
יך
ימי ָ ֻד ָרא ַאזְּ ִלין
וְּ ָכל אֲ ָתר ְּ ֻד ַח ִ ֻכ ֵ
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,שם) ִ ֻכי ַמלְּ ָא ָכיו יְּ ַצ ֶ ֻוה לָ ָך וְּ ֹגו 'ְּ .מנָ לָ ן ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,בראשית לב ) וְּ יַעֲ קֹב ָהלַ ְּך

,
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ֹאמר יַעֲ קֹב ַֻכאֲ ֶשר ָר ָאם ַמחֲ נֵה אֱא ל ִֹהים זֶה
לְּ ַד ְּר ֻכ ֹו וְּ ֹגו ' ,וַ ֻי ֶ

ַ .ה ְּש ֻ ָתא נִ ְּש ֻ ַת ֻ ֵתף

ַֻכחֲ ָדא ,וְּ נֵיזִ יל ְֻּב ָא ְּר ָח אֻ ְּ ,ד ָהא יְּ ַד ְּענָ א ִ ֻד ְּלאֲ ָתר ַחד ַאזְּ לֵ ינָ ן

ְּ ,ל ַק ְֻּבלָ א ַאנְּ ֻפ ֹוי

יזו ִקין ,
יה  ,וַ ַ ֻדאיָ .א ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ָ ֻ ,תנֵינָ ןְּ ,של ֻו ֵחי ִמ ְּצוָ ה ֵאינָ ן נִ ֹ
ִ ֻד ְּש ִכינְּ ֻ ָתאָ .א ַמר לֵ ֻ
יכ ָתן וְּ לָ א ֻ ַבחֲ זָ ָר ָתן  .וַ אֲ נָ ן ְּל ִא ְּתחֲ זָ ָאה ַק ֻ ֵמי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ַאזְּ לֵ ינָ ן ,
לָ א ֻ ַבהֲ לִ ָ
וְּ לָ א ָ ֻד ִחילְּ נָ א.
דות ַה ֻ ָש ַמיִ ם
תו ְּל ֹ
ַעד ַ ֻדהֲ ֹוו ָאזְּ לֵ י ָ ,א ַמר ִר ִֻבי ִח ֻיָיא ֻ ְּ ,כ ִתיב (בראשית ב ) ֵא ֻ ֶלה ֹ
וְּ ָה ָא ֶרץַ .ה ֻ ָש ַמיִ ם ,לְּ ַא ְּכ ְּללָ א ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא  .וְּ ָה ָא ֶרץְּ ,ל ַא ְּכלְּ לָ א ק ֻו ְּד ָשא
ְֻּב ִר ְּ
דות ַה ֻ ָש ַמיִ ם ִמנַ יְּ יה ֻו.
תו ְּל ֹ
יך ה ֻוא וְּ ָכל ַמה ִ ֻדלְּ ַת ֻ ָתאִ ,אי ֻנ ֻון ִא ְּקר ֻון ֹ
יה ֻכ ֻ ָֹלא
יה ִאי ָה ִכי ַמה ֻו ְֻּב ִה ֻ ָב ְּר ָאם  ,וְּ ִא ְֻּת ַמר ְֻּבה ' ְֻּב ָר ָאםָ .א ַמר לֵ ֻ
ָא ַמר לֵ ֻ
דות
תו ְּל ֹ
דות  ,וְּ ִאי ֻנ ֻון ִא ְּקר ֻון ֹ
יקת ֻת ֹו ְּל ֹ
ַחד ִמ ֻ ָלהַֻ ,כד ָש ַמיִ ם ִא ְּת ַח ֻ ָבר ֻו ַ ,האי ה' ַא ֻ ִפ ַ

ימנָ א ְֻּבה ' ְֻּב ָר ָאםְֻּ ,ב ַא ְּב ָר ָהם.
או ִק ְּ
יה ִאי ָה ִכי ְֻּ ,ב ַמאי ֹ
ַה ֻ ָש ַמיִ ם וְּ ָה ָא ֶרץ ָ .א ַמר לֵ ֻ
יה ֻכ ֻ ָֹלא ַחד ִמ ֻ ָלה ה ֻוא ְֻּ ,ב ַא ְּב ָר ָהםַ ,היְּ ינ ֻו ַה ֻ ָש ַמיִ ם ֻ ְּ ,ד ִמ ֻ ַת ֻ ָמן ַש ְּריָין
ָא ַמר לֵ ֻ
ְּל ִא ְּת ֻ ַפ ְּש ָטאְֻּ .בה' ְֻּב ָר ָאםַ ,היְּ ינ ֻו וְּ ָה ָא ֶרץ ,וְּ כ ֻ ָֹלא ַחד ִמ ֻ ָלה.
דות ַה ֻ ָש ַמיִ ם
תו ְּל ֹ
יפנָ א ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיבֵ ,א ֻ ֶלה ֹ
יה  ,וַ ַ ֻדאי ָה ִכי ה ֻוא  ,וְּ ָהא ֹ
ָא ַמר לֵ ֻ
אולִ ְּ
עולָ ם ַה ָֻבא ,
עולָ ם ַה ֻזֶה נִ ְּב ָרא ְֻּבה 'ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב ְֻּב ִה ֻ ָב ְּר ָאם  .וְּ ָה ֹ
וְּ ָה ָא ֶרץ .וְּ ָתנֵינָ ןָ ,ה ֹ
קות ֶאת ַה ָֻגן ְּ .ל ַא ְּכ ְּללָ א
נִ ְּב ָרא ְֻּבי 'ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,בראשית ב ) וְּ נָ ָהר ֹיוצֵ א ֵמ ֵע ֶד ן ְּל ַה ְּש ֹ
ַה ֻ ָש ַמיִ םֶ .את ַה ָֻגן ,לְּ ַא ְּכלְּ לָ א ֶאת ָה ָא ֶרץ.
ימנָ א ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,שיר השירים ד ) ַמ ְּעיַן ַֻג ִ ֻנים ֻ ָ ,דא ִהיא ַה ֻ ָש ַמיִ ם ְֻּ ,ב ֵאר
או ִק ְּ
וְּ ָהא ֹ
ֵאר,

ַמיִ ם ַח ִֻיים ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,בראשית כז ) וַ ִֻי ְּכר ֻו ָשם ַע ְּב ֵדי יִ ְּצ ָחק ְֻּב
ִ ֻד ְּכ ִתיב(שם) וַ ֻי ְַּע ֻ ֵתק ִמ ֻ ָשם וַ י ְַּח ֻפ ֹור ְֻּב ֵאר ַא ֶח ֶרת וְּ ֹגו ' .וְּ ֹנוזְּ ִלין ִמן ְּל ָב ֹנון ֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון
דול ֵמ ַעל
ישא ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,תהלים קח ) ִ ֻכי ָֻג ֹ
ילא  ,וְּ ַס ְֻּל ִקין ְֻּב ֵר ָ
ִמ ְּת ַע ְֻּט ִרין לְּ ֵע ֻ ָ
ָש ַמיִ ם ַח ְּס ֶ ֻד ָך.
ִמן לְּ ָב ֹנון ִ ,מ ֻ ַת ֻ ָמן נָ ְּפ ִקין לְּ ִבינָ ה  .וְּ נָ גִ יד וְּ ִא ְּת ְּמ ַש ְּך ְּל ָכל זִ וְּ ויָין ַ ,עד ְּ ֻדנַ גְּ ִ ֻדין ִאי ֻנ ֻון

ַמ ֻב ֻו ִעין ,וְּ נ ְַּח ִֻתין לְּ ִא ְּת ַֻכ ְּ ֻנ ָשא ְּלאֲ ָתר ְּ ֻד ִא ְּק ֵרי י ֻ ַָמא ַר ֻ ָבא

ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב(,קהלת א ) ָֻכל

הולְּ ִכים ֶאל ַה ֻיָם וְּ ֹגו 'ֻ .ו ְּכ ִתיב( ,ישעיה נא) ַה ִֻביט ֻו ֶאל צ ֻור ח ֻו ַֻצ ְּב ֻ ֶתם וְּ ֹגו '.
ַה ְּ ֻנ ָח ִלים ֹ
דות
חו ִתי ַכ ֻ ָלה וְּ ֹגו 'ֻ .ו ִמ ָֻכאן ,נְּ ִפיק ֻו ֻת ֹו ְּל ֹ
לְּ ָב ַתר ְּ ֻכ ִתיב ( ,שיר השירים ד ) ַֻגן נָ ע ֻול אֲ ֹ
לְּ כ ֻ ָֹלאֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיבְֻּ ,ב ִה ָֻב ְּר ָאםְֻּ ,בה' ְֻּב ָר ָאם ַמ ֻ ָמש ְֻּ ,ב ַא ְּב ָר ָהםָ .א ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ,

יל ֻו ְֻּביַעֲ קֹב ַמ ֻ ָמש .וְּ כ ֻ ָֹלא ַחד ִמ ֻ ָלה.
וַ אֲ ִפ ֻ
יה
יה ְּ ֻד ַר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
עון ֻ ,כ ֻ ָֹלא ִא ְֻּת ַמר ַק ֻ ֵמ ֻ
ָא ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ַֻ ,כד אֲ נָ ן י ְַּת ִבין לְּ ַק ֻ ֵמ ֻ
עון ִ ֻכ ְּש ַאר
יה  ,לָ או ִר ִֻבי ִש ְּמ ֹ
ְֻּב ִא ְּת ַֻג ְּליָא ,וְּ לָ א ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יכנָ א לְּ ָכל ַהאי ָ .א ַמר לֵ ֻ
יאי לְּ ַק ֻ ֵמי מ ֶֹשה ַ .עד ַ ֻדהֲ ֹוו ָאזְּ לֵ יָ ,א ַמר ִר ִֻבי
ְֻּבנֵי נָ ָשאֻ ְּ ,דכֺ ְֻּלה ֻו ַק ֻ ֵמי ֻהֻ ִ ,כ ְּש ַאר נְּ ִב ֵ
ִח ֻיָיאֻ ְּ ,כ ִתיב( ,ישעיה מט ) הֲ ִת ְּש ַֻכח ִא ֻ ָשה ע ֻולָ ֻה ֵמ ַר ֵחם ֻ ֶבן ִֻב ְּט ָ ֻנה וְּ ֹגו 'ַ .האי ְּק ָרא
או ְּקמ ֻו ָה ,וְּ ָה ָכא ַמאי ָקא ַמיְּ ֵירי ָ .א ַמר ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ִ ,אי ְֻּב ִקט ֻו ָרא ְּ ֻד ַח ְּב ַר ֻיָיא,
ֹ
ֵימא.
יכא לָ א ַא ְּס ַמ ְּכנָ א ,אֲ נָ ן ַמה נ ָ
ְּס ִמ ָ
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ילנָ א
יה ֻ ְּ ,ד ָהא ָקלָ א ִ ֻד ְּר ִמיזָ א ַחד ְּ ,ש ַמ ְּענָ א ֹיו ָמא ַחד ַֻ ,כד הֲ וָ ה אֲ זִ ְּ
ָא ַמר לֵ ֻ
ְֻּב ָא ְּר ָחא ,וְּ לָ א יְּ ַד ְּענָ א ַמאן ָא ַמר ,וְּ לָ א
ימנָ א ִמ ִדי .
ישנָ א ַעל ָ ֻדא ,וְּ לָ א ַט ִע ְּ
יְּ ַד ְּענָ א ִמ ֻ ָלה  .וְּ ֻ ָתא חֲ זֵי  ,ז' ֹיו ִמין הֲ ֹוו ַ ֻדחֲ לִ ְּ
יל ָמא ֵא ְּד ַכר ָ .א ַמר
ימא ִלי ִ ֻד ְּ
ישא ֻ ְּ ,דלֵ ָ
יה ְּ ֻדב ֻו ִצינָ א ַק ִ ֻד ָ
וְּ ַה ְּש ֻ ָתא אֲ זִ לְּ נָ א לְּ גַ ֻ ֵב ֻ
יה ְּ ֻד ָחמ ֻוי  ,וְּ ַהה ֻוא ֹיו ָמא
יהֻ ִ ,דילְּ ָמא ַהה ֻוא ֹיו ָמא ְּ ֻדהֲ וָ ה ָאזִ יל ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר לְּ גַ ֻ ֵב ֻ
לֵ ֻ
יה ,וְּ ָהא ַא ְּד ַֻכ ְּרנָ א ִמ ֻ ָלה.
אֲ זִ ְּ
ילנָ א ִע ֻ ֵמ ֻ
דף רח''צ ע''ב
ָ ,א ְּמר ֻו יִ ְּש ָר ֵאל ַק ֻ ֵמי
בוי
יה ַ ֻדאֲ ֹ
ֻ ָתא חֲ זֵי ָ ,ה ִכי ָא ַמר ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ִמ ֻ ְּש ֵמ ֻ
יך ה ֻוא ִ ,מי ֹֻו ָמא ְּ ֻדנָ פ ְּלנָ א ְֻּבגָ ל ֻו ָתא  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ָש ִביק לָ ן
ִ

ֹאמר ִצי ֹֻון עֲ זָ ַבנִ י יְּ ָי ' וַ יְּ ָי'
ְֻּבגָ ל ֻו ָתא ,וְּ ַאנְּ ֵשי לָ ן  .הֲ ָדא ה ֻוא ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,ישעיה מט ) וַ ֻת ֶ
ְּש ֵכ ָחנִ יָ .א ְּמ ָרה ְּש ִכינְּ ֻ ָתא  ,הֲ ִת ְּש ַֻכח ִא ֻ ָשה ע ֻולָ ֻה  ,וְּ ִכי יִ ְּש ָר ֵאל ְּ ֻד ִא ְּקר ֻון ְֻּבנִ ין ,

יכםֵ .מ ַר ֵחם ֻ ֶבן
ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,דברים יד ) ֻ ָבנִ ים ַא ֻ ֶתם לַ יְּ ָי ' אֱא ל ֵֹה ֶ
ע''ב) ִֻב ְּטנָ ֻהֻ ְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְֻּת ָא ֵמר ( ,ירמיה ב ) וְּ ָאנ ִֹכי נְּ ַט ְּע ִֻת ְּ
יך ש ֹו ֵרק ֻ ֺכ ֻל ֹה ז ֶַרע אֱא ֶמת .
דות ַה ֻ ָש ַמיִ ם וְּ ָה ָא ֶרץ  .וְּ ָאנ ִֹכי
תולְּ ֹ
ַֻגם ֵא ֻ ֶלה ִת ְּש ַֻכ ְּחנָ ה ֻ ִ ,ד ְּכ ִֻתיב( ,בראשית ב ) ֵא ֻ ֶלה ֹ
ל ֹא ֶא ְּש ָֻכ ֵח ְּךִ ,מ ָֻכאןְּ ,דק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
לון ְּליִ ְּש ָר ֵאל לְּ ָע ְּל ִמין.
יך ה ֻוא לָ א ָש ִביק ֹ

(דף רח ''צ

ֻת ֻו ָא ַמר  ,הֲ ִת ְּש ַֻכח ִא ֻ ָשה ע ֻולָ ֻה ֵמ ַר ֵחם ֻ ֶבן ִֻב ְּטנָ ֻה ֻ ָ .דא ה ֻוא ָרזָ א ִע ֻ ָל ָאה ,
ְּ ֻד ָא ַמר ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יה אֲ ִח ָידן ֻ ְּ ,כ ָמה ְּדק ֻו ְּד ָשא
יך ה ֻוא ָ ,הא ִמ ִֻלין ִא ֻ ֵלין ִֻב ְּש ֵמ ֻ
יה ֻ ְּ ,ד ָהא ה ֻוא ֻכ ֻ ָֹלא ַֻ .כ ְּך ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא לָ א
יך ה ֻוא לָ א ַאנְּ ֵשי ְּש ֵמ ֻ

יה ַמ ֻ ָמש ִ .א ְּת ְּר ִ ֻגיש ִר ִֻבי ִח ֻיָיא ָ ,א ַמר
ַאנְּ ֵשי ֹ
לון לְּ יִ ְּש ָר ֵאל ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון אֲ ִח ָידן ִֻב ְּש ֵמ ֻ
ְּ
ְּ
ְּ
וַ ַ ֻדאי ָ ֻדא ִהיא ִמ ֻ ָלה ְֻּ .ב ִריך יְּ ֵהא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ְּ ֻד ַא ְּע ַר ְּענָ א לָ ך ,וְּ י ַָד ְּענָ א
ֵיה.
ִמ ֻ ָלה .וְּ י ַָד ְּענָ א ַמאן ַהה ֻוא ְּ ֻד ָש ַמ ְּענָ א ִמ ֻנ ֻ
ילי ,וְּ לָ א ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ַמאן הֲ וָ ה ָ .א ַמר
יטנָ א ד ' ִמ ֻ ֵ
וְּ ֻ ָתא חֲ זֵי ֻ ְּ ,ד ַהה ֻוא ֹיו ָמא ְּ ֻד ָר ִה ְּ
ָ .ק ֵרי
אלנָ א ְֻּב ַחד ְּמ ַע ְּר ֻ ָתא ְּ ֻד ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ָ ֻנ ִפיש ַשעֲ ָתא חֲ ָדא
יהְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ָע ְּ
לֵ ֻ
ָ
או ֶרך וְּ ֹגו 'ָ .אז ִֻת ְּק ָרא
יה ִר ִֻבי ִח ֻיָיא ָהנֵי ְּק ָר ֵאי ( ,ישעיה נח ) ָאז יִ ֻ ָב ַקע ַֻכ ֻ ַש ַחר ֹ
ָעלֵ ֻ
עולָ ם ִֻבינ ֻו ְּש ֹנות ֻד ֹור
מות ֹ
כור יְּ ֹ
וַ יְּ ָי' יַעֲ נֶה וְּ ֹגו ' ָאז ִֻת ְּת ַע ָ ֻנג ַעל יְּ ָי ' וְּ ֹגו'( .דברים לב ) זְּ ֹ
יתא
עולָ ם ִ .אי ֻנ ֻון ִש ֻ ָ
מות ֹ
עולָ ם ִ ,ר ִֻבי ַא ָֻבא ָא ַמר ַ ,מאן יְּ ֹ
מות ֹ
כור יְּ ֹ
דור וְּ ֹגו ' .זְּ ֹ
וָ ֹ
ְּ
ֹיו ִמיןֻ ְּ ,ד ָע ַבד ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ָע ְּל ָמא ְֻּבה ֻו ֻ ִ .ד ְּכ ִֻתיב( ,שמות לא) ִ ֻכי ֵש ֶשת י ִָמים
ימנָ א ִֻ .בינ ֻו ְּש ֹנות ֻד ֹור
או ִק ְּ
ָע ָשה יְּ ָי ' וְּ ֹגו'ֵ .ש ֶשת י ִָמים  ,וְּ לָ א ְֻּב ֵש ֶשת י ִָמים  ,וְּ ָהא ֹ
מו ְּדע ֻו ָֻכל ִאי ֻנ ֻון ְּשנִ ין וְּ ֹיו ִמין  ,וְּ ָכל
עולָ ם  ,י ְָּדע ֻו וְּ יִ ְּש ְֻּת ֹ
מות ֹ
לו ַמרִ ,אי ֻנ ֻון יְּ ֹ
דורֻ ְּ .כ ֹ
וָ ֹ
ימין.
ָ ֻד ָרא וְּ ָד ָראַ ,עד ָ ֻד ָרא ָ ֻדא ְּ ֻד ַא ֻת ֻון ַקיְּ ִ
יך וְּ ַי ֻג ְֵּד ָך ֻ ָ ,דא ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ְּש ַאל ָא ִב ָ
יך ה ֻוא  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב  ,הֲ לֹא ה ֻוא
יך ָ ֻקנ ָ
ָא ִב ָ
ֶך  .וְּ ַי ֻג ְֵּד ָך ,וְּ ה ֻוא יְּ גַ ֻ ֶלה ע ֻו ְּמ ָקא ְּ ֻד ָח ְּכ ְּמ ָתא ֻ .ו ַמאי ִהיא ֶ .א ֻ ָלא ַֻכד ִאי ֻנ ֻון
יתי ַאנְּ ְֻּת
יה ֶ ,א ֻ ָלא ְֻּבגִ ינָ ְּך ֻ ְּ ,ד ֵת ֵ
ִש ֻ ָ
יתא ֹיו ִמין ַש ְּכ ִליל ֻו ָעלְּ ָמא  ,לָ א ַש ְּכ ִליל ֻו לֵ ֻ
יתא ֻ ְּ .ד ָתנֵינָ ןָֻ ,כל ַמה ְּ ֻדעֲ ַבד ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ַ ,על ְֻּתנַאי עֲ ַבד ,
או ַריְּ ָ
ֻו ְּת ַק ֻיֵים ֹ
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יה לְּ תֹה ֻו
או ַריְּ ָ
ְּ ֻד ַכד יֵית ֻון יִ ְּש ָר ֵאל ִ ,אי יְּ ַק ְֻּבל ֻון ֹ
יתא יָא ֻות  ,וְּ ִאי לָ א ְּ ֻדיְּ ָה ַדר לֵ ֻ
מו ְּד ָען ֻכ ֻ ָֹלא.
עולָ ם י ְָּדע ֻו וְּ ִא ְּש ְֻּת ֹ
מות ֹ
וָ בֹה ֻוֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּךִ ,אי ֻנ ֻון יְּ ֹ
וְּ ָהא ֻ ָתנֵינָ ן ַ ,הנְּ ה ֻו ַענְּ ֻפי ְּ ֻד ִאילָ נָ א ֵ ,ה ְּ
ימנָ א ,
או ִק ְּ
יך ִמ ְּת ַאחֲ ָדן ְֻּב ֹגו ִאילָ נָ א  ,וְּ ָהא ֹ
ֵ
ְּ ֻכ ֵדין ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יסין ַ ,על ְּש ַאר ַע ִֻמין  ,וְּ ַא ֻת ֻון ַמה
לון  ,לִ ְּמ ָמנָ ן ְֻּת ִר ִ
יך ה ֻוא ִֻב ֵרר ֹ
ָהב ְּלה ֻו ְּל ַר ְּב ְּר ָבא ,וְּ לָ א
תו ֻ ְּ ,דלָ א י ַ
ְּ ֻכ ִתיבֻ ִ .כי ֵחלֶ ק יְּ ָי ' ַע ֻמ ֹו יַעֲ קֹב ֶח ֶבל נַחֲ לָ ֹ
לְּ ַמלְּ ָא ָכא ,וְּ לָ א לִ ְּמ ָמנָ א ַאחֲ ָרא  ,וְּ ַהאי ַע ֻ ָמא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא נָ ַסב
יה.
לְּ ח ֻולָ ֵק ֻ
ימון וְּ ֹגו '.
יה  .יִ ְּמ ָצ ֵאה ֻו ְֻּב ֶא ֶרץ ִמ ְּד ֻ ָבר ֻו ְּבתֹה ֻו יְּ לֵ יל יְּ ִש ֹ
ְֻּב ָאן אֲ ָתר ַא ְּש ַֻכח לֵ ֻ
יכם ֶאת ַא ְּב ָר ָהם
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,יהושע כד ) ֻ ֶת ַרח אֲ ִבי ַא ְּב ָר ָהם וְּ ֹגו' .וָ ֶא ַ ֻקח ֶאת אֲ ִב ֶ
וְּ ֹגו'ֻ .ו ֵמ ָה ָכא ָ ֻד ֻ ַבר לְּ ה ֻו לְּ יִ ְּש ָר ֵאל ְֻּב ָכל ָ ֻד ָרא וְּ ָד ָרא  ,וְּ לָ א ִא ְּת ֻ ְּפ ַרש ִמ ַ ֻניְּ יה ֻו ,
ֶשר
ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹֻו וְּ ֹגו '(.דברים לב ) ְּ ֻכנ ֶ
וְּ ָד ֻ ַבר לְּ ה ֻו ְֻּב ַרחֲ ֵמי  ,הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב ְּ ֻכנ ֶ
י ִָעיר ִקנ ֹֻו ָ .א ַמר ִר ִֻבי ֹיו ֵסי  ,לָ א ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ַמאן ְּ ֻד ָחיִ יס ַעל ְֻּב ֹנוי ֻ ְּ ,כ ַהאי נִ ְּש ָרא .
וְּ ַעל ָ ֻדא ֻ ָתנֵינָ ן ֻ ְּ ,כ ִתיב( ,יחזקאל א ) ֻו ְּפנֵי ַא ְּריֵה ֶאל ַה ֻי ִָמין ֻו ְּפנֵי ש ֹור ֵמ ַה ֻ ְּשמֹאל .
יה ַ ֻ .באֲ ָתר ְּ ֻדיַעֲ קֹב ָק ִאים  .הֲ ָדא ה ֻוא ִד ְּכ ִתיב( ,משלי ל ) ֶ ֻד ֶר ְּך
נ ֶ
ֶשר ְֻּב ָאן ֻד ֻו ְּכ ֻ ֵת ֻ
ֶשר ֻ ַב ֻ ָש ַמיִ ם ְֻּ .ב ַהה ֻוא אֲ ָתר ַמ ֻ ָמש ַ .מאי ַט ְּע ָמא ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ִאיה ֻו ַרחֲ ֵמי ַעל ְֻּב ֹנוי ,
ַה ֻנ ֶ
וְּ ִדינָ א לְּ גַ ֻ ֵבי ַאחֲ ָרנִ יןַֻ .כ ְּך ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ֶשר ָ ֻדא.
יך ה ֻואֻ ָ ,ד ֻ ַבר ִל ְּב ֹנוי ְּ ֻכנ ֶ
ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,שמות

דוי ,
חו ֹ
ַמה ְּ ֻכ ִתיב יְּ ָי ' ָֻב ָדד יַנְּ ֶח ֻנ ֻו וְּ ֵאין ִע ֻמ ֹו ֵאל נ ֵָכר  .ה ֻוא ִֻב ְּל ֹ
ֵיהם וְּ ֹגו ' .וְּ ֵאין ִע ֻמ ֹו ֵאל נ ֵָכר ֻ ְּ ,דלָ א ָ ֻד ֻ ַבר לְּ ה ֻו לְּ יִ ְּש ָר ֵאל לָ א
הולֵ ְּך לִ ְּפנ ֶ
יג) וַ יְּ ָי' ֹ
 .וְּ ָדא ה ֻוא ְּ ֻד ָא ַמר

ַמלְּ ָא ָכא ,וְּ לָ א ְּמ ָמנָ א ַאחֲ ָרא ֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון ִא ְּקר ֻון ֵאל נ ֵָכר
מ ֶֹשה( ,שמות לג ) ִאם ֵאין ֻפנ ָ
הו ְּל ִכים ַאל ֻ ַתעֲ לֵ נ ֻו ִמ ֻזֶה  .הֲ ָדא ה ֻוא ִ ֻד ְּכ ִֻתיב  ,יְּ ָי'
ֶיך ֹ
ָ
דוי ,וְּ ֵאין ִע ֻמ ֹו ֵאל נ ֵָכר.
חו ֹ
ֻ ָב ָדד יַנְּ ֶח ֻנ ֻו .ה ֻוא ִֻבלְּ ֹ
יהון ְּ ֻדיִ ְּש ָר ֵאל ֻ ְּ ,דק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
הון ( ,בישראל) ָה ִכי
יך ה ֻוא ָ ֻד ֻ ַבר ִע ְֻּמ ֹ
ז ַָֻכ ָאה ח ֻולָ ֵק ֹ
תו
לו י ָֻה יִ ְּש ָר ֵאל לִ ְּסג ֻולָ ֹ
ָעלַ יְּ יה ֻו ְּ ֻכ ִתיב ( ,תהלים קלה ) ִ ֻכי יַעֲ קֹב ֻ ָב ַחר ֹ
ֻו ְּכ ִתיב( ,שמואל א יב ) ִ ֻכי ל ֹא יִ ֻט ֹוש יְּ ָי ' ֶאת ַע ֻמ ֹו וְּ ֹגו 'ַ .מאי ַט ְּע ָמא ל ֹא יִ ֻט ֹוש ה ' ֶאת

,

לון
דולְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻד ַהאי ְֻּב ַהאי ִא ְּת ְּ ֻד ַבק  .וְּ ַעל ָ ֻדא לָ א יִ ְּש ֻב ֹוק ֹ
מו ַה ָֻג ֹ
ַע ֻמ ֹוַ ֻ .בעֲ ב ֻור ְּש ֹ
יך ה ֻוא ֻ ִ ,ד ְּב ָכל אֲ ָתר ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ַש ְּריָין  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
הון
יך ה ֻוא ִע ְֻּמ ֹ
ימנָ א ( .דברים לב ) ל ֻו ָח ְּכמ ֻו י ְַּש ִ ֻכיל ֻו זֹאת ָ .א ַמר ִר ִֻבי ֹיו ֵסי ָֻ ,כל ָהנֵי
או ִק ְּ
ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ֹ
או ַכח לְּ ה ֻו מ ֶֹשה לְּ יִ ְּש ָר ֵאל ַ ֻ ,בר ַהה ֻוא ְּש ָמא
או ָכ ֵחי ִאי ֻנ ֻוןֻ ְּ ,ד ֹ
ְּק ָר ֵאי ְּ ֻד ָה ָכא ֹ ,
או ַכח
יל ֻו ַמה ְּ ֻד ֹ
לוי ָ .א ַמר ִר ִֻבי ַא ָֻבא  ,וַ אֲ ִפ ֻ
ישאֻ ְּ ,דגַ ֻ ֵלי ְֻּב ֵשיר ֻו ָתא ְּ ֻד ִמ ֹ
ַק ִ ֻד ָ
יתא ְּ ֻדנָ ִפיק
או ַריְּ ָ
ישא ה ֻוא ֻ ְּ ,דלֵ ית ִמ ֻ ָלה ְֻּב ֹ
ְּליִ ְּש ָר ֵאלִֻ ,ב ְּכלָ לָ א ִ ֻד ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
יתא ֻכ ֻ ָֹלא ְּש ָמא ְּ ֻדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ִאי ֻנ ֻון .
או ַריְּ ָ
ישאֻ ְּ .ד ֹ
ִמ ְּ ֻכלָ לָ א ִ ֻד ְּש ָמא ַק ִ ֻד ָ
דף רצ''ט ע''א

יעאן ִאי ֻנ ֻון  .אֲ ָבל ְֻּבגִ ין ִ ֻד ְּש ָמא (דף רצ ''ט ע ''א) ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך
וְּ ָהנֵי ְּק ָר ֵאי יְּ ִד ָ

יכנָ א ַעד ַה ְּש ֻ ָתא .וְּ ָה ָכא ָהא ְּ ֻכ ִתיב  ,ל ֻו
ה ֻוא ָר ִשים ְֻּב ַהאי ֻ ַפ ְּר ְּש ֻ ָתא ִ ,א ְּצ ְּט ִר ְּ
ימנָ א ַהאי ֻ ְּ ,ד ִאי יִ ְּש ָר ֵאל
או ִק ְּ
ָח ְּכמ ֻו י ְַּש ִ ֻכיל ֻו זֹאת  ,זֹאת וַ ַ ֻדאי  ,וְּ ָהא ְֻּב ַכ ֻ ָמה אֲ ָתר ֹ
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יִ נְּ ְּ ֻדע ֻון ַהאיֵ ,א ְּ
יתם,
ָיב ֻיָא  ,י ִָבינ ֻו ְּל ַאחֲ ִר ָ
ינוי לְּ ִא ְּת ֻ ָפ ְּר ָעא ִמן ַח ֻי ַ
יך זֹאת אֲ ִח ָידא ְֻּב ִד ֹ
לו.
קו ָמ ָמה ֹ
וְּ יִ ְּס ֻ ָת ָמר ֻו לְּ ֶמהֱא וֵ י ָֻב ֻהֻ ְּ .כ ָמה ִ ֻד ְּכ ִֻתיב( ,איוב כ) וְּ ֶא ֶרץ ִמ ְּת ֹ
יהי ִמ ְּת ַק ֻ ְּש ָרא ְֻּבה ֻו ְֻּביִ ְּש ָר ֵאל ַֻ ,כד
ָ ֻד ָבר ַא ֵחר ל ֻו ָח ְּכמ ֻו י ְַּש ִ ֻכיל ֻו זֹאת ֻ ְּ .ד ִא ִ
ַיע ֻ ָתא ְּ ֻד ַהאי זֹאת
יתא  ,וְּ י ְַּת ִבין ִע ֻ ָמ ֻה ִֻב ְּשלָ ם  ,יִ נְּ ְּ ֻדע ֻון ִ ֻד ְּס ֻי ְּ
או ַריְּ ָ
נ ְַּט ִרין ֻ ִפ ֻק ֻו ֵדי ֹ

יהון  .וְּ יִ ְּש ָר ֵאל ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון זְּ ִע ִירין ֻ ֵבינֵי ַע ְּמ ַמיָא  ,יִ נְּ ְּ ֻדע ֻון,
הוןְּ ,ל ִא ְּת ֻ ָפ ְּר ָעא ִמ ֻ ַשנְּ ֵא ֹ
ִע ְֻּמ ֹ
יכה יִ ְּר ֻד ֹוף ֶא ָחד ֶאלֶ ף ֻו ְּשנַיִ ם יָנִ יס ֻו ְּר ָב ָבה ֻ .ו ַמאן ָֻג ִרים לְּ ה ֻוַ .האי זֹאתֻ ְּ ,דהֲ וָ ה
ֵא ָ

יתא ֻ .ולְּ ָעלְּ ִמין לָ א ִא ְּת ָע ֵדי ִמ ַ ֻניְּ יה ֻו
או ַריְּ ָ
ְֻּבה ֻו ִֻב ְּשלָ ם ַֻ ,כד ַע ְּב ִ ֻדין ֻ ִפ ֻק ֻו ֵדי ֹ
לְּ ֶמ ְּע ֻ ַבד ְּלה ֻו נ ֻו ְּק ִמין ( .דברים לב ) ִאם ל ֹא ִ ֻכי צ ֻו ָרם ְּמ ָכ ָרם וַ יְּ ָי ' ִה ְּס ִ ֻג ָירםַ .מאי
ַט ְּע ָמא ִ ֻכי צ ֻו ָרם ְּמ ָכ ָרם ְֻּ .בגִ ין צ ֻור יְּ לָ ְּד ָך ֻ ֶת ִשי ֻ ְּ ,ד ִת ֻק ֻונִ ין לָ א ָש ָראן ַֻכ ְּ ֻד ָקא
,

יָא ֻות ְֻּב ַא ְּת ַריְּ יה ֻו ִ .אם לָ א ִ ֻכי צ ֻו ָרם ְּמ ָכ ָרם ָ .א ַמר ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ָ ֻדא ַא ְּב ָר ָהם ,
ימנָ א ֻ ְּ ,ד ָא ַמר ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּת ַח ְֻּייב ֻון יִ ְּש ָר ֵאל ְֻּבגָ ל ֻו ָתא  ,וְּ לָ א יֵיעֲ ל ֻון
או ִק ְּ
ְּ ֻכ ָמה ְּ ֻד ֹ
ֵיה ָ ֻנם  ,לָ א יִ ְּס ְֻּבל ֻון יִ ְּש ָר ֵאל .וְּ ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא
יה ָ ֻנם ִ ֻד ְּת ֵרין ִא ֻ ֵלין ָֻגל ֻו ָתא וְּ ג ִ
ֻ ַבגֵ ִ
דוי ֻ ְּ ,ד ָכל זִ ְּמנָ א ִ ֻדי יְּ ח ֻוב ֻון יִ ְּש ָר ֵאל  ,יִ ֻ ְּפל ֻון ְֻּבגָ ל ֻו ָתא  ,וְּ יִ ְּש ֻ ַת ְּע ְֻּבד ֻון
ִא ְּס ְֻּת ַכם ַעל יְּ ֹ
דוי.
יהוןֻ .ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך ,צ ֻו ָרם ְּמ ָכ ָרם וַ ַ ֻדאי ,וַ יְּ ָי' ִה ְּס ִ ֻג ָירם ,וְּ ִא ְּס ְֻּת ַכם ַעל יְּ ֹ
ְֻּבה ֻו ַשנְּ ֵא ֹ
או ַכח לְּ ה ֻו מ ֶֹשה ְֻּב ַהאי ִש ָירה ָה ִכי ,
ֻ ַתנְּ יָאָ ,א ַמר ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ַ ,מאי ַט ְּע ָמא ֹ
יעל ְּל ַא ְּר ָעא ֻ ,ולְּ ַא ָש ֵרי ֻ ֵבינַיְּ יה ֻו ְּש ִכינְּ ֻ ָתא ֻ ,ו ְּבגִ ין ָֻכ ְּך
ְֻּבגִ ין ְּ ֻד ִאינְּ ה ֻו זְּ ִמינִ ין ְּל ֵמ ַ
או ַכח לְּ ה ֻו ַעל ַהאי.
ֹ

ִר ִֻבי יִ ְּצ ָחק ָא ַמר ִֻ ,ב ְּת ֵרי ַא ְּת ֵרי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
או ָכ ָחא ְּלה ֻו
יך ה ֻוא ז ִַֻמין ְּל ֹ
עולָ ם ַ .חד ִ ֻד ְּכ ִֻתיב ( ,הושע יב ) וְּ ִריב לַ יְּ ָי ' ִעם יְּ ה ֻו ָדה
מות ָה ֹ
ְּליִ ְּש ָר ֵאל ,וְּ ָח ָדאן א ֻו ֹ
עולָ ם ָח ָדאן ַ ,א ְּמ ֵריַ ,ה ְּש ֻ ָתא
מות ָה ֹ
קוד ַעל יַעֲ קֹב ִ ֻכ ְּד ָר ָכיו וְּ ֹגו 'ַ .ש ְּמ ִעין א ֻו ֹ
וְּ לִ ְּפ ֹ
יִ ְּש ֻ ֵתצ ֻון ֵמ ָעלְּ ָמאַֻ ,כד ָח ֵמי ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
ַ ,מה ְּ ֻכ ִתיב
יך ה ֻוא ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון ַח ָדאן
יהַ ֻ .ב ֻ ֶב ֶטן ָע ַקב ֶאת ָא ִחיו וְּ ֹגו'ַֻ .כד ַש ְּמ ִעיןַ ,א ְּמ ִריןֻ ָ ,דא ה ֻוא ְֻּתש ֻו ָבה.
ֻ ַב ְּת ֵר ֻ
יה ִ ֻדינָ א ָ ,ח ָמאת
ְּל ִא ְֻּת ָתא ְּ ֻדהֲ וָ ה לָ ֻה ְּק ָט ָטה ִֻב ְּב ָר ֻה ַ ,אזְּ לַ ת לְּ ַמ ְּק ִֻביל ָעלֵ ֻ
או ְּק ָדאָ ,א ְּמ ָרה וַ יי ַמה
לְּ ַד ֻיָינָ א ָ ֻד ִאין ַנ ְּפ ִשין ִ .מ ֻנַיְּ יה ֻו לְּ ַאלְּ ָק ָאה  ,לְּ ַצלְּ ָבאְּ ,ל ֹ
ימאַ ,מה ַאעֲ ִביד לָ ְּך
ַא ְּע ִביד ִמן ְֻּב ָרא ַֻ .כד ִס ֻיֵים ִ ֻדינָ א ָ ,א ַמר ְּל ַה ִהיא ִאינְּ ֻת ֻו ִ ,א ֻ ָ

ְֻּב ִר ְּ
קו ְּבלַ נִ י  ,עכ''מ( .דברים לב ) יִ ְּמ ָצ ֵאה ֻו ְֻּב ֶא ֶרץ ִמ ְּד ֻ ָבר ֻו ְּבתֹה ֻו  ,וַ ַ ֻדאי
יךָ ,א ְּמ ָרה ֹ
יה ַ .עד ָה ָכא הֲ וָ ה
יפין ֻ ִ ,ד ֹ
יהון ֻ ֺכ ְֻּלה ֻו ִמ ְּש ֻ ַת ְּע ְֻּב ִדין לֵ ֻ
לְּ ָב ַתר ָע ֵבד ְּל ָכל ִאי ֻנ ֻון ְּקלִ ִ

ְּ ֻכ ִתיב ְֻּב ַהה ֻוא ִס ְּפ ָרא ֻ ְּ ,ד ָק ְּר ָטנָ א ַא ְּסיָא לְּ ָב ַתר הֲ וָ ה ָר ִשים ְֻּב ַהאי ְּק ָרא ָֻ ,כל
נְּ ט ֻו ָרא ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יה ֵ ֻ ,בי
יך ַא ְּסיָא ַח ִ ֻכים לְּ ֶמ ְּע ֻ ַבד ִל ְּמ ַרע ְּ ֻד ָש ִכיב ְֻּב ֵבי ַמ ְּר ֵע ֻ
ארי ָע ְּל ָמא.
אֲ ִס ֵירי ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכאְּ ,ל ִמ ְּפלַ ח לְּ ָמ ֵ
יה  ,יִ ְּמ ָצ ֵאה ֻו ְֻּב ֶא ֶרץ ִמ ְּד ֻ ָבר ֻו ְּבתֹה ֻו יְּ לֵ יל
ְּ ֻד ַכד ָאזִ יל ַא ְּסיָא ַח ִ ֻכים ְּלגַ ֻ ֵב ֻ
הו ִאיל
ימא ֹ
יה ֻ ַבאֲ ִסיר ֻו ְּ ֻד ַמלְּ ָֻכא ִ .אי ֻ ֵת ָ
יְּ ִש ֹ
יה ַ ,א ְּש ַֻכח לֵ ֻ
ימוןַ ,מ ְּר ִעין ְּ ֻד ַש ְּריָין ָעלֵ ֻ
וְּ ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יה ֻ ְּ ,דלָ א יִ ְּש ְֻּת ַדל ֻ ַבר נָ ש
יך ה ֻוא (ס''א פקיד ) יִ ְּפ ֹ
קוד ְּל ַת ְּפ ָשא לֵ ֻ
יה .לָ או ָה ִכיֻ ְּ ,ד ָהא ָ ֻדוִ ד ָא ַמר( ,תהלים מא) ַא ְּש ֵרי ַמ ְּש ִ ֻכיל ֶאל ָ ֻדל וְּ ֹגו'ֻ ָ ,דל
אֲ ֻ ַב ְּת ֵר ֻ
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יה  .וְּ ִאי ַא ְּסיָא ַח ִ ֻכים ה ֻוא  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא י ִָהיב
ַהה ֻוא ְּ ֻד ָש ִכי ב ְֻּב ֵבי ַמ ְּר ֵע ֻ
יה.
יה ִֻב ְּר ָכאן ,לְּ ַהה ֻוא ְּ ֻדיִ ְּש ְֻּת ַ ֻדל ֻ ֵב ֻ
לֵ ֻ
יה ְּש ִכיב ֻ .ו ְּבתֹה ֻו יְּ לֵ יל
וְּ ַהה ֻוא ַא ְּסיָא  ,יִ ְּמ ָצ ֵאה ֻו ְֻּב ֶא ֶרץ ִמ ְּד ֻ ָבר ְֻּ ,ב ֵבי ַמ ְּר ֵע ֻ
יה ַ .מאי ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
סו ְּב ֶבנְּ ה ֻו
יה ְּל ֶמ ְּע ֻ ַבד  .יְּ ֹ
יְּ ִש ֹ
יך לֵ ֻ
ימוןֻ ְּ ,ד ִאי ֻנ ֻון ַמ ְּר ִעין ַ ֻד חֲ ִקין לֵ ֻ
יה,
סו ֵבב ִס ֻב ֹות  ,וְּ י ֵ
יְּ ֹ
יה  .י ִַֻקיז לֵ ֻ
ֵיה ִאי ֻנ ֻון ִמ ִֻלין ְּ ֻד ַנזְּ ִקין לֵ ֻ
ֵיתי ִע ֻל ֹות ְֻּ ,בגִ ין ְּ ֻדיִ ְּמ ַנע ִמ ֻנ ֻ
ַמ ְּר ָעא ִמ ֻ ָמה הֲ וֵ י ,
בו ֵננֶה ֻו יִ ְּס ְֻּת ַֻכל וְּ י ִָבין ַהה ֻוא
ישא  .יְּ ֹ
ֵיה ָ ֻד ָמא ִֻב ָ
וְּ י ֻ ִַפיק ִמ ֻנ ֻ
ְּ
ינו ְֻּ ,בגִ ין
יה .לְּ ָב ַתר יִ ְֻּצ ֶרנְּ ה ֻו ְּ ֻכ ִאיש ֹון ֵע ֹ
וְּ יִ ְּס ְֻּת ַֻכל ְֻּבגִ ין ְּ ֻדלָ א יִ ְּת ַר ֻ ֵבי עֲ ֹ
לוי  ,וְּ י ְַּמ ִאך לֵ ֻ
יה ,וְּ לָ א
ִ ֻדיְּ ֵהא נָ ִטיר ַֻכ ְּ ֻד ָקא יָא ֻותְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ַמ ְּש ֵקיְֻּ ,ב ִאי ֻנ ֻון ַא ְּסוָ ָ
ותא ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִריכ ֻו לֵ ֻ
יל ֻו ְֻּב ִמ ֻ ָלה ַחד  ,ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך
יִ ְּט ֵעי (ס''א מינייהו ) ֻ ֵבינַיְּ יה ֻוֻ ְּ .ד ִא ְּל ָמלֵ י יִ ְּט ֵעי  ,אֲ ִפ ֻ
ה ֻוא ָח ִשיב ַעל ַהה ֻוא ַא ְּסיָאֻ ְּ ,כ ִא ֻל ֻו ָשפ ְּ
יה.
יך ָ ֻד ָמא וְּ ַק ְּטלֵ ֻ
ִ
דף רצ''ט ע''ב
ְּ
ִאיה ֻו ְֻּב ֵבי
ְֻּבגִ ין ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא ֻ ָב ֵעי ֻ ְּ ,ד ַאף ַעל ַֻגב ְּ ֻד ַהה ֻוא ֻ ַבר נַש
יה
יס ֻי ַ
יה  ,וִ ַ
ֵיע לֵ ֻ
אֲ ִס ֵירי ְּ ֻד ַמ ְּל ָֻכא ,וְּ ִאיה ֻו ָא ִסיר ְֻּב ֵבי אֲ ִס ֵירי ֻ ְּ ,דיִ ְּש ְֻּת ַ ֻדל ֻ ַבר נַש ָעלֵ ֻ
יה ִמ ֻ ֵבי אֲ ִס ֵירי  .וַ הֲ וָ ה ָא ַמר ָה ִכי  .ק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יך ה ֻוא ָ ֻדן ִ ֻדינִ ין ִ ֻד ְּבנֵי
לְּ ַא ֻ ָפ ָקא לֵ ֻ
קור ֵ ,הן לַ עֲ ֹנוש
ילא ֵ ,הן לַ ֻ ָמוֶ ת ֵהן (דף רצ ''ט ע ''ב) לְּ ָשר ֻו ֵשיֵ ,הן לַ עֲ ֹ
ָעלְּ ָמא לְּ ֵע ֻ ָ

יה  ,וְּ לָ א יִ ְּת ֻ ֵסי ַ ,עד
נְּ ָכ ִסיןֻ ,ולְּ ָאס ֻו ִריןַ .מאן ְּ ֻד ִא ְּתחֲ זֵי לַ עֲ ֹנוש נְּ ָכ ִסין  ,נָ ַפל ְֻּב ֵבי ַמ ְּר ֵע ֻ
ֵיה ,וְּ י ִָהיב ָֻכל ַמה ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻג ַזר
יהֵ ֻ .כיוָ ן ְּ ֻד ִא ְּתעֲ נָ ש ְֻּב ָמ ֹ
מונ ֻ
ְּ ֻדיִ ֻ ֵתן ָֻכל ַמה ְּ ֻד ִא ְּת ְּ ֻג ַזר ָעלֵ ֻ
ְּ
יה ְּ ֻדיִ ֻ ֵתן
יהִ ,א ְֻּת ֵסי ,וְּ נָ ַפק ִמ ֻ ֵבי אֲ ִס ֵירי  .וְּ ַעל ָ ֻדא ִא ְּצ ְּט ִריך ְּל ִא ְּש ֻ ַת ְּ ֻדלָ א ָעלֵ ֻ
ָעלֵ ֻ
יה וְּ יִ ֻפ ֻוק.
ֹ
עונְּ ֵש ֻ
יה ְֻּב ֵבי אֲ ִס ֵירי ַ ,עד ְּ ֻדיִ ְּש ְֻּת ַרש
יה  ,וְּ יָהֲ ֵבי לֵ ֻ
ַמאן ְּ ֻדיִ ְּתחֲ זֵי לְּ ָשר ֻו ֵשי  ,יִ ְּת ְּפס ֻון לֵ ֻ
יה ִמ ֻ ֵבי
יפי ֹ ,
או ֵמ ַחד ִמ ֻנַיְּ יה ֻו ֻ ,ולְּ ָב ַתר י ֻ ְַּפק ֻון לֵ ֻ
ִמ ֻכֹ ֻ ָלאֻ .ולְּ זִ ְּמנִ ין ְּ ֻדיִ ְּש ְֻּת ַרש ִמ ֻ ַשיְּ ֵ

מונָ א
יל ֻו יִ ֻ ֵתן ָֻכל ֻכ ֻו ְּפ ָרא  ,וְּ ָכל ָמ ֹ
אֲ ִס ֵיריַ .מאן ְּ ֻדיִ ְּתחֲ זֵי לַ ָמוֶ ת ָ ,ה ִכי ה ֻוא ֻ ְּ ,ד ִא ֻ
ְּ ֻד ָעלְּ ָמא לָ א יִ ְּש ְֻּתזִ יב.
וְּ ַעל ָ ֻדא ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יה
יה ִ ,אי י ִָכיל ְּל ֵמ ַ
יהב לֵ ֻ
יך לְּ ַא ְּסיָא ַח ִ ֻכים ְּ ,ל ִא ְּש ֻ ַת ְּ ֻדלָ א ָעלֵ ֻ

יה  ,וְּ יִ ְּש ְֻּת ַדל ַעל
יה ַא ְּסוָ ָ
ַא ְּסוָ ָ
ותא ְּלנִ ְּש ָמ ֵת ֻ
ותא ִמן ֻג ֻו ָפא  ,יָא ֻות .וְּ ִאי לָ או  ,יִ ֻ ֵתן לֵ ֻ
ותא ְּ ֻדנִ ְּש ְּמ ָתא  .וְּ ָדא ה ֻוא ַא ְּסיָא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִר ְּ
יה
יך ה ֻוא יִ ְּש ְֻּת ַדל
ַא ְּסוָ ָ
ָעלֵ ֻ
ְֻּב ַהאי ָע ְּל ָמא ֻו ְּב ָע ְּל ָמא ְּ ֻד ָא ֵתי.
ָא ַמר ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ַ ,עד ַה ְּש ֻ ָתא לָ א ְּש ַמ ְּענָ א ֵמ ַא ְּסיָא ָ ֻדא ֻ ,ו ִמ ִֻס ְּפ ָרא ָ ֻדא ַ ֻ .בר

מוי ,
בויֻ ְּ ,ד ַא ְּסיָא ַחד הֲ וָ ה ְֻּב ֹיו ֹ
יעא חֲ ָדא ֻ ְּ ,ד ָש ַמע לַ אֲ ֹ
ִמ ִ ֻז ְּמנָ א חֲ ָדא ֻ ְּ ,ד ָא ַמר לִ י ַט ְֻּי ָ
יה  ,הֲ וָ ה ָא ַמר ֻ ָ ,דא ַחי וְּ ָדא
ְּ ֻד ַכד הֲ וָ ה ִמ ְּס ְֻּת ַֻכל ְֻּב ֻ ַבר נָ ש ַֻ ,כד ִאיה ֻו ְֻּב ֵבי ַמ ְּר ֵע ֻ
זַכ ָאה ְּקש ֹוט ֻ ְּ ,ד ִחיל ַח ֻ ָט ָאה  .וְּ ָכל ַמה ְּ ֻדלָ א
יה ְּ ֻדה ֻוא ָֻ
ֵמת .וַ הֲ ו ֻו ַא ְּמ ִרין ָעלֵ ֻ
ְּ
יה .הֲ וָ ה
י ִָכיל (אצ''ל למזבן ) ְּל ִמ ְּד ֻ ַבק ַמה ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִריך ִ ,איה ֻו הֲ וָ ה ָקנֵי  ,וְּ י ִָהיב ִמ ִ ֻדילֵ ֻ
יה הֲ וָ ה ָע ִביד י ִַֻתיר ִ ,מ ֻ ָמה ְּ ֻדהֲ וָ ה
ֵיה ֻ .ו ִב ְּצ ֹ
לו ֵת ֻ
ַא ְּמ ִריןֻ ְּ ,דלֵ ית ַח ִ ֻכים ְֻּב ָע ְּל ָמא ְּ ֻכגִ ינ ֻ
ידויֻ .ו ְּכ ְּד ָד ֵמי לָ ןֻ ָ ,דא הֲ וָ ה ַהה ֻוא ַא ְּסיָא.
ָע ִביד ִֻב ֹ
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יתנָ א ֵמ ָא ִבי
יה ִֻב ִידי ִאיה ֻו ֻ ְּ ,ד ָקא ָי ִר ְּ
ָא ַמר ַהה ֻוא ַט ְֻּי ָ
יעא  ,וַ ַ ֻדאי ִס ְּפ ָרא ִ ֻדילֵ ֻ
יתא  ,וְּ ָרזִ ין
או ַריְּ ָ
ַיסד ֻון ַעל ָרזִ ין ְּ ֻד ֹ
ַא ָֻבא ,וְּ ָכל ִמ ֻל ֹוי ְּ ֻד ַהה ֻוא ִס ְּפ ָרא ֺ ֻ ,כ ְֻּלה ֻו ִא ְּתי ְֻּ

יאין ֻ ְּ ,ד ִאיה ֻו ָא ַמר ְּ ֻדלָ א יָא ֻות
ותא ַס ִ ֻג ִ
יה ֻ ,ו ִמ ִֻלין ְּ ֻד ַא ְּס ָ ֻו ָ
ְּס ִת ִ
ימין ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ֻ ֵב ֻ
לוןַ ֻ ,בר (אי) ִאיה ֻו ְּ ֻד ִחיל ַח ֻ ָט ָאה.
ְּל ִמ ְּפ ַעל ֹ

ישין ַעל ְּמ ָרע ,וַ הֲ וָ ה ָא ַמר
וְּ ִאי ֻנ ֻון ִמ ֻ ַמה ְּ ֻדהֲ וָ ה ָע ִביד ִֻב ְּל ָעםֻ ְּ ,דהֲ וָ ה לָ ִחיש ְּל ִח ִ
לון ְֻּב ַהה ֻוא ִס ְּפ ָרא  .וְּ ָא ַמרֻ ָ ,דא ָאס ֻור  ,וְּ ָדא
מוי וְּ ִא ְּת ֻ ֵסי ִמ ֻיַד  .וְּ ֺכ ְֻּלה ֻו ֻ ָב ִריר ֹ
ְֻּבפ ֻו ֹ
ותא
יאין ָא ַמר ֻ ְּ ,ד ַת ְּליָיא ַא ְּסוָ ָ
מ ֻו ֻ ָתר לְּ ַמאן ִ ֻד ְּד ִחיל ַח ֻ ָט ָאה ְֻּ .בגִ ין ְּ ֻד ַמ ְּר ִעין ַס ִ ֻג ִ

הון ִמ ִֻס ְּט ָרא ְּ ֻד ֶק ֶסם  .וְּ ָכל
הוןִֻ ,בלְּ ִחיש ֻו ְּ ֻדפ ֻו ָמא  .וְּ ִאי ֻנ ֻון ִמ ִֻס ְּט ָרא ְּ ֻדנָ ָחש ֻ ,ו ִמ ְּ ֻנ ֹ
ִ ֻדלְּ ֹ
עו ָב ָדא  ,הֲ וָ ה ָא ַמר ַ .עד
לו ַמר ְֻּבפ ֻו ָמא  ,וְּ ָאס ֻור ְּל ֶמ ְּע ֻ ַבד ְֻּב ֹ
ִאי ֻנ ֻון ְּ ֻד ָאס ֻור ֹ
ְּ
ְּ
נַד ֻויֵי ְֻּבנִ ֻד ֻוי ֻו ְּב ַש ָמ ָתא ,
יעאן ְּ ֻד ִא ְּצ ְּט ִריך ֹ
ְּ ֻד ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ַעל ַמ ְּר ִעין יְּ ִד ָ
לו ַמר ַֻכך ֻ .ו ְּל ֻ
והא ַס ִ ֻגי לְּ גַ ֻ ָבן.
ַעל ַהה ֻוא ְּמ ָרע .וְּ ִאיה ֻו ֻ ַת ָ ֻו ָ
ַח ֵדי ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר  ,וְּ ַחד ֻו ַח ְּב ַר ֻיָיא ָ .א ַמר ִר ִֻבי ֶא ְּל ָעזָ ר ִ ,אי ַהה ֻוא ִס ְּפ ָרא הֲ וָ ה
לְּ גַ ָֻבן ֶנ ְּח ֵמי ַמה ִאיה ֻו ָא ַמר  .אֲ נָ א ִא ְּמ ַסר ִֻב ְּמ ִס ָירהַ ,על ְּמנַת ְּל ַא ְּחזָ ָאה ְּלב ֻו ִצינָ א
יסר י ְַּר ֵחי
ישא .וְּ ָתנֵינָ ןָ ,א ַמר ִר ִֻבי ֶאלְּ ָעזָ ר ַ ,הה ֻוא ִס ְּפ ָרא הֲ וָ ה ִֻב ִידי ְֻּת ֵר ָ
ַק ִד ָ

,

הו ִרין ִע ֻ ָל ִאין וְּ י ִַק ִירין ַֻ .כד ָמ ֵטינָ א לְּ ִאי ֻנ ֻון ָרזִ ין ְּ ֻדהֲ וָ ה ִמ ִֻב ְּל ָעם
יה נְּ ֹ
וְּ ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ֻ ֵב ֻ
והנָ א.
ֻ ַת ַ ֻו ְּ
ישנָ א ֻ ַבאֲ ָתר ַחד  ,וַ הֲ ו ֻו ַא ְּתוָ ון ַסלְּ ָקן וְּ נ ְַּח ֻ ָתן ַ .עד ַ ֻדחֲ ֵמינָ א
ֹיו ָמא ַחד לָ ִח ְּ
יעל ִֻב ְּתח ֻו ָמא ְּ ֻדלָ א ִ ֻדילָ ְּך  ,וְּ לָ א ִא ְּצ ְּט ִר ְּ
יך לָ ְּך .
ְֻּב ֶחלְּ ָמא ,וְּ ָא ַמר ִֻלי ַ ,מה לָ ְּך ְּל ֵמ ַ
ימין ַ ֻדהֲ ֹוו ֻ ַת ֻ ָמן ָ .ש ַד ְּרנָ א לְּ ַהה ֻוא י ֻו ָד ִאי ,
ִא ְֻּת ַע ְּרנָ א ,וְּ ַא ְּב ִאיש ַק ֻ ָמאי ַ ,על ָרזִ ין ְּס ִת ִ
יה ִס ְּפ ָרא.
יה ,וְּ י ִָה ְּ
יבנָ א לֵ ֻ
וְּ ִר ִֻבי ֹיו ֵסי ֻ ַב ִר ִֻבי יְּ ה ֻו ָדה ְּש ֵמ ֻ
יה ָֻבלָ ק  ,וְּ לָ א
ֻו ְּב ָרזִ ין ְּ ֻד ִב ְּל ָעם ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א ֵ ,מ ִאי ֻנ ֻון ְּש ָמ ָהן ְּ ֻד ַמלְּ ָא ִכין ְּ ֻד ָש ַדר לֵ ֻ
ותא ַא ְּש ַֻכ ְּחנָ א
הֲ ֹוו ִמ ְּס ֻ ַת ְּ ֻד ָרן ַעל ִֻת ֻק ֻונַיְּ יה ֻו ַֻכ ְּ ֻד ָקא יָא ֻות  .אֲ ָבל ַֻכ ָמה זִ ינֵי ַא ְּסוָ ָ
ימין ִ ֻדילָ ֻה  .וַ חֲ ֵמינָ א ְּ ֻד ִאי ֻנ ֻון
יתא  ,וְּ ָרזִ ין ְּס ִת ִ
או ַריְּ ָ
יהֻ ְּ ,ד ָקא ִמ ְּת ֻ ַת ְֻּקנֵי ַעל ִֻת ֻק ֻונֵי ֹ
ֻ ֵב ֻ
ְּ
ימא ֻ ְּ ,דהֲ וָ ה ָע ִביד
לו ִתין ֻו ָבע ֻו ִתין ְֻּלק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא  .וְּ ִאי ֻ ֵת ָ
ֻ ַבחֲ ִסיד ֻו ָתאֻ .ו ְּצ ֹ
לום ֶ .א ֻ ָלא הֲ וָ ה ָא ַמר
יתא ַ .חס וְּ ָש ֹ
או ַריְּ ָ
או ְֻּב ָרזִ ין ְּ ֻד ֹ
יתא ֹ ,
או ַריְּ ָ
ותא ִֻב ְּפס ֻו ֵקי ֹ
ַא ְּסוָ ָ
ותא ֻ ְּ ,דלָ א חֲ ֵמינָ א ְּ ֻכ ַהה ֻוא
יתא  ,וְּ ַעל ַהה ֻוא ָרזָ א ַא ֻ ִפיק ָרזִ ין ְּ ֻד ַא ְּס ָ ֻו ָ
או ַריְּ ָ
ָרזִ ין ְּ ֻד ֹ
ְּ
ַֻגוְּ ונָ א לְּ ָעלְּ ִמין  .אֲ ֵמינָ א ְֻּב ִריך ַרחֲ ָמנָ א ֻ ְּ ,ד ַא ְּח ִ ֻכים לִ ְּבנֵי נָ ָשא ֵמ ָח ְּכ ָמ ָתא

ילא.
ִ ֻדלְּ ֵע ֻ ָ
יבנָ א  ,וַ חֲ ֵמינָ א ְֻּבה ֻו ְּ ֻדלָ א הֲ וָ ה ְֻּב ָע ְּל ָמא ַח ִ ֻכים
ֻו ֵמ ִאי ֻנ ֻון ִמ ִֻלין ְּ ֻד ִבלְּ ָעם נָ ִס ְּ
ֵיה  .אֲ ֵמינָ אְֻּ ,ב ִר ְּ
יך ַרחֲ ָמנָ א ְּ ֻד ִב ֻ ֵטל ֵמ ָעלְּ ָמא ַח ְּר ִשין ֻ ְּ ,דלָ א יִ ְּטע ֻון
ֻ ַבחֲ ָר ִשין ְּ ֻכגִ ינ ֻ
ְּ
ְּ
מו ָא ֵמן .
ְֻּבנֵי נָ ָשא ִמ ֻ ָב ַתר ַ ֻד ַחלְּ ֻ ָתא ְּדק ֻו ְּד ָשא ְֻּב ִריך ה ֻוא יִ ְּת ָֻב ַרך וְּ יִ ְּת ַע ֻ ֶלה ְּש ֹ

ָּב ררּו יְי ָּבי' לְי עוֹולָּבם מֵמ ן וְי מֵמ ן יִי ְימלוֹוּו יְי ָּבי' לְי עוֹולָּבם מֵמ ן וְי מֵמ ן.
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