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Haggadot du Talmud

Baba Metsia 83 - Ce monde ci, la nuit de l'existence - Traité Baba
Metsia

דרש רבי זירא ואמרי לה תני רב יוסף מאי דכתיב תשת חשך ויהי
לילה בו תרמוש כל חיתו יער תשת חשך ויהי לילה זה
העולם הזה שדומה ללילה בו תרמוש כל חיתו יער אלו
רשעים שבו שדומין לחיה שביער תזרח השמש יאספון ואל

מעונתם ירבצון תזרח השמש לצדיקים יאספון רשעים לגיהנם
ואל מעונתם ירבצון אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי
כבודו יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל שכרן ולעבודתו
עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערב ר' אלעזר ב"ר

שמעון אשכח לההוא פרהגונא דקא תפיס גנבי אמר ליה
היכי יכלת להו לאו כחיותא מתילי דכתיב בו תרמוש כל

חיתו יער איכא דאמרי מהאי קרא קאמר ליה יארב במסתר
כאריה בסוכו דלמא שקלת צדיקי ושבקת רשיעי א"ל

ומאי אעביד הרמנא דמלכא הוא אמר תא אגמרך היכי
תעביד עול בארבע שעי לחנותא כי חזית איניש דקא שתי

חמרא וקא נקיט כסא בידיה וקא מנמנם שאול עילויה אי
צורבא מרבנן הוא וניים אקדומי קדים לגרסיה אי פועל

הוא קדים קא עביד עבידתיה ואי עבידתיה בליליא רדודי רדיד
ואי לא גנבא הוא ותפסיה אישתמע מילתא בי מלכא

אמרו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרונקא אתיוה לרבי
אלעזר ברבי שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל שלח ליה ר' יהושע

בן קרחה חומץ בן יין עד
מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה שלח ליה קוצים אני
מכלה מן הכרם שלח ליה יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו יומא
חד פגע ביה ההוא כובס קרייה חומץ בן יין אמר מדחציף כולי

https://www.torah-box.com/editions/livre_337.html
https://www.torah-box.com/editions/livre_337.html
http://www.torah-box.com/editions


 Choul'han 'Aroukh du Rav 'Ovadia Yossef (tome 4)
Les Editions Torah-Box ont l'honneur de vous présenter le 4ème des 5 tomes du "Choul'han Aroukh du
Rav 'Ovadia Yossef".

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

האי שמע מינה רשיעא הוא אמר להו תפסוהו תפסוהו לבתר
דנח דעתיה אזל בתריה לפרוקיה ולא מצי קרי עליה שומר פיו
ולשונו שומר מצרות נפשו זקפוהו קם תותי זקיפא וקא בכי
אמרו ליה רבי אל ירע בעיניך שהוא ובנו בעלו נערה מאורסה
ביום הכפורים הניח ידו על בני מעיו אמר שישו בני מעי שישו
ומה ספיקות שלכם כך ודאית שלכם על אחת כמה וכמה
מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם ואפי' הכי לא
מייתבא דעתיה אשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא
וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי דיקולי דתרבא ומותבי
בשמשא בתמוז ואב ולא מסרחי כל תרבא נמי לא סריח כל
תרבא לא סריח שורייקי סומקי מסריח הכא אף על גב דאיכא
שורייקי סומקי לא מסריח קרי אנפשיה אף בשרי ישכון לבטח
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