וְּכֶשׁ ִנְּפָט ִרים ִמְלָּפֶניִ ,Tיְהיוּ ְבֵﬠיֶניְ Tכַזָכִּאיןְ ,כֶּשִׁקְּבּלוּ ֲﬠֵליֶהם
ֶאת ַהִדּין :

ִ 9שְׁמעוֹן ֶבּן ָ
שָׁטח אוֵֹמרֱ ,הֵוי ַמ ְרֶבּה ַלְחֹקר ֶאת
ָהֵﬠִדיםֶ ,וֱהֵוי ָזִהיר ִבְּדָבֶריֶ ,Tשָׁמּא ִמתּוָֹכם ִיְלְמדוּ ְלַשֵׁקּר :
ְ 10שַׁמְﬠָיה ְוַאְבַטְליוֹן ִקְבּלוּ ֵמֶהםְ .שַׁמְﬠָיה אוֵֹמר,
ֱאֹהב ֶאת ַהְמָּלאָכה ,וְּשָׂנא ֶאת ָהַרָבּנוּתְ ,וַאל ִתְּתַוַדּע ָלָרשׁוּת :
ַ 11אְבַטְליוֹן אוֵֹמרֲ ,חָכִמיםִ ,הָזֲּהרוּ ְבִדְבֵריֶכםֶ ,שָׁמּא
ָתחוּבוּ חוַֹבת ָגּלוּת ְוִתְגלוּ ִלְמקוֹם ַמ ִים ָהָרִﬠיםְ ,ו ִיְשׁתּוּ
ַהַתְּלִמיִדים ַהָבִּאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימוּתוְּ ,ו ִנְמָצא ֵשׁם ָשַׁמ ִים
ִמְתַחֵלּל :
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א׳
שׁה ִקֵבּל תּוָֹרה ִמִסּיַני ,וְּמָסָרהּ ִליהוֹֻשַׁﬠִ ,ויהוֹֻשַׁﬠ
1מ ֶ
ִלְזֵק ִנים ,וְּזֵק ִנים ִל ְנִביִאים ,וּ ְנִביִאים ְמָסרוָּה ְלַא ְנֵשׁי ְכֶנֶסת
ַהְגּדוָֹלהֵ .הם ָאְמרוּ ְשׁלָשׁה ְדָב ִריםֱ ,הווּ ְמתוּ ִנים ַבִּדּין,
ְוַהֲﬠִמידוּ ַתְלִמיִדים ַה ְרֵבּהַ ,וֲﬠשׂוּ ְסָיג ַלתּוָֹרה :
ִ 2שְׁמעוֹן ַהַצִּדּיק ָהָיה ִמְשָּׁיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגּדוָֹלה .הוּא ָהָיה
אוֵֹמרַ ,ﬠל ְשׁלָשׁה ְדָב ִרים ָהעוָֹלם עוֵֹמדַ ,ﬠל ַהתּוָֹרה ְוַﬠל
ָהֲﬠבוָֹדה ְוַﬠל ְגִּמילוּת ֲחָסִדים :
ַ 3א ְנִטיְגנוֹס ִאישׁ סוֹכוֹ ִקֵבּל ִמִשְּׁמעוֹן ַהַצִּדּיק .הוּא
ָהָיה אוֵֹמרַ ,אל ִתְּהיוּ ַכֲﬠָבִדים ַהְמַשְׁמִּשׁין ֶאת ָהַרב ַﬠל ְמָנת
ְלַקֵבּל ְפָּרסֶ ,אָלּא ֱהווּ ַכֲﬠָבִדים ַהְמַשְׁמִּשׁין ֶאת ָהַרב ֶשׁלּ ֹא ַﬠל
ְמָנת ְלַקֵבּל ְפָּרסִ ,ויִהי מוָֹרא ָשַׁמ ִים ֲﬠֵליֶכם :
 4יוֵֹסי ֶבן יוֶֹﬠֶזר ִאישׁ ְצֵרָדה ְויוֵֹסי ֶבן יוָֹחָנן ִאישׁ
ְירוָּשַׁל ִים ִקְבּלוּ ֵמֶהם .יוֵֹסי ֶבן יוֶֹﬠֶזר ִאישׁ ְצֵרָדה אוֵֹמרְ ,יִהי
ֵביְתֵ Tבית ַוַﬠד ַלֲחָכִמיםֶ ,וֱהֵוי ִמְתַאֵבּק ַבֲּﬠַפר ַרְגֵליֶהםֶ ,וֱהֵוי
שׁוֶֹתה ְבָצָמא ֶאת ִדְּבֵריֶהם :
שַׁל ִים אוֵֹמרְ ,יִהי ֵביְתT
 5יוֵֹסי ֶבן יוָֹחָנן ִאישׁ ְירוּ ָ
ָפתוַּח ִל ְרָוָחהְ ,ו ִיְהיוּ ֲﬠ ִנ ִיּים ְבֵּני ֵביֶתְ ,Tוַאל ַתּ ְרֶבּה ִשׂיָחה ִﬠם
ָהִאָשּׁהְ .בִּאְשׁתּוֹ ָאְמרוַּ ,קל ָוֹחֶמר ְבֵּאֶשׁת ֲחֵברוִֹ .מָכּאן ָאְמרוּ
ֲחָכִמיםָ ,כּל ְזַמן ֶשָׁאָדם ַמ ְרֶבּה ִשׂיָחה ִﬠם ָהִאָשּׁה ,גּוֵֹרם ָרָﬠה
ְלַﬠְצמוֹ ,וּבוֵֹטל ִמִדְּבֵרי תוָֹרהְ ,וסוֹפוֹ יוֵֹרשׁ ֵגּיִה ֹנּם :
שַׁﬠ ֶבּן ְפַּרְחָיה ְו ִנַתּאי ָהַא ְרֵבִּלי ִקְבּלוּ ֵמֶהם.
ְ 6יהוֹ ֻ
ְיהוֹֻשַׁﬠ ֶבּן ְפַּרְחָיה אוֵֹמרֲ ,ﬠֵשׂה ְלַ Tרב ,וְּקֵנה ְלָ Tחֵברֶ ,וֱהֵוי
ָדן ֶאת ָכּל ָהָאָדם ְלַכף ְזכוּת :
ִ 7נַתּאי ָהַא ְרֵבִּלי אוֵֹמרַ ,ה ְרֵחק ִמָשֵּׁכן ָרעְ ,וַאל
ִתְּתַחֵבּר ָלָרָשׁעְ ,וַאל ִתְּתָיֵאשׁ ִמן ַהֻפּ ְרָﬠנוּת :
ְ 8יהוָּדה ֶבן ַטַבּאי ְוִשְׁמעוֹן ֶבּן ָשָׁטח ִקְבּלוּ ֵמֶהםְ .יהוָּדה
ֶבן ַטַבּאי אוֵֹמרַ ,אל ַתַּﬠשׂ ַﬠְצְמְ Tכעוֹ ְרֵכי ַהַדָּיּ ִנין .וְּכֶשׁ ִיְּהיוּ
ַבֲﬠֵלי ִדי ִנין עוְֹמִדים ְלָפֶניִ ,Tיְהיוּ ְבֵﬠיֶניִ Tכ ְרָשִׁﬠים.

שַׁמּאי ִקְבּלוּ ֵמֶהםִ .הֵלּל אוֵֹמרֱ ,הֵוי
ִ 12הֵלּל ְו ַ
ִמַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ַאֲהֹרן ,אוֵֹהב ָשׁלוֹם ְורוֵֹדף ָשׁלוֹם ,אוֵֹהב ֶאת
ַהְבּ ִריּוֹת וְּמָק ְרָבן ַלתּוָֹרה :
 13הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,נֵגד ְשָׁמאָ ,אֵבד ְשֵׁמהּ .וְּדל ֹא
מוִֹסיףָ ,יֵסף .וְּדל ֹא ָיֵליףְ ,קָטָלא ַחָיּב .וְּדִאְשַׁתֵּמּשׁ ְבָּתָגא,
ָחֵלף :
 14הוּא ָהָיה אוֵֹמרִ ,אם ֵאין ֲא ִני ִליִ ,מי ִלי .וְּכֶשֲׁא ִני
ְלַﬠְצִמיָ ,מה ֲא ִניְ .וִאם ל ֹא ַﬠְכָשׁיוֵ ,איָמָתי :

ַ 15
שַׁמּאי אוֵֹמרֲ ,ﬠֵשׂה תוָֹרְתֶ Tקַבעֱ .אֹמר ְמַﬠט ַוֲﬠֵשׂה
ַה ְרֵבּהֶ ,וֱהֵוי ְמַקֵבּל ֶאת ָכּל ָהָאָדם ְבֵּסֶבר ָפּ ִנים ָיפוֹת :
ַ 16רָבּן ַגְּמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמרֲ ,ﬠֵשׂה ְלַ Tרבְ ,וִהְסַתֵּלּק
ִמן ַהָסֵּפקְ ,וַאל ַתּ ְרֶבּה ְלַﬠֵשּׂר ֹאָמדוֹת :
ִ 17שְׁמעוֹן ְבּנוֹ אוֵֹמרָ ,כּל ָיַמי ָגַּדְלִתּי ֵבין ַהֲחָכִמים,
ְול ֹא ָמָצאִתי ַלגּוּף טוֹב ֶאָלּא ְשִׁתיָקהְ .ול ֹא ַהִמְּדָרשׁ הוּא
ָהִﬠָקּרֶ ,אָלּא ַהַמֲּﬠֶשׂהְ .וָכל ַהַמּ ְרֶבּה ְדָב ִריםֵ ,מִביא ֵחְטא :
ַ 18רָבּן ִשְׁמעוֹן ֶבּן ַגְּמִליֵאל אוֵֹמרַ ,ﬠל ְשׁלָשׁה
ְדָב ִרים ָהעוָֹלם עוֵֹמדַ ,ﬠל ַהִדּין ְוַﬠל ָהֱאֶמת ְוַﬠל ַהָשּׁלוֹם,
ֶשֶׁנֱּאַמר )זכריה ח( ֱאֶמת וִּמְשַׁפּט ָשׁלוֹם ִשְׁפטוּ ְבַּשֲׁﬠֵריֶכם:
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ַ 1רִבּי אוֵֹמרֵ ,איזוִֹהי ֶדֶרְ -יָשָׁרה ֶשָׁיֹּבר לוֹ ָהָאָדםֹ ,כּל
ֶשִׁהיא ִתְפֶאֶרת ְלעוֶֹשׂיָה ְוִתְפֶאֶרת לוֹ ִמן ָהָאָדםֶ .וֱהֵוי ָזִהיר
ְבִּמְצָוה ַקָלּה ְכַבֲחמוָּרהֶ ,שֵׁאין ַאָתּה יוֵֹדַﬠ ַמַתּן ְשָׂכָרן ֶשׁל
ִמְצוֹתֶ .וֱהֵוי ְמַחֵשּׁב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְכֶּנֶגד ְשָׂכָרהּ ,וְּשַׂכר ֲﬠֵבָרה
ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדהְּ .וִהְסַתֵּכּל ִבְּשׁלָשׁה ְדָב ִרים ְוִאי ַאָתּה ָבא ִליֵדי
ֲﬠֵבָרהַ ,דּע ַמה ְלַּמְﬠָלה ִמְמַּ ,Rﬠ ִין רוָֹאה ְוֹאֶזן שׁוַֹמַﬠתְ ,וָכל
ַמֲﬠֶשׂיַ Rבֵסֶּפר ִנְכָתִּבין :
שׁל ַרִבּי ְיהוָּדה ַהָנִּשׂיא אוֵֹמר,
ַ 2רָבּן ַגְּמִליֵאל ְבּנוֹ ֶ
ָיֶפה ַתְלמוּד תּוָֹרה ִﬠם ֶדֶּרֶ -אֶרץֶ ,שׁ ְיִּגיַﬠת ְשֵׁניֶהם ְמַשַׁכַּחת
ָﬠוֹןְ .וָכל תּוָֹרה ֶשֵׁאין ִﬠָמּהּ ְמָלאָכה ,סוָֹפהּ ְבֵּטָלה ְוגוֶֹרֶרת ָﬠוֹן.
ְוָכל ָהֲﬠֵמִלים ִﬠם ַהִצּבּוּרִ ,יְהיוּ ֲﬠֵמִלים ִﬠָמֶּהם ְלֵשׁם ָשַׁמ ִים,
ֶשְׁזּכוּת ֲאבוָֹתם ְמַסַיְּﬠָתּן ְוִצְדָקָתם עוֶֹמֶדת ָלַﬠדְ .וַאֶתּםַ ,מֲﬠֶלה
ֲא ִני ֲﬠֵליֶכם ָשָׂכר ַה ְרֵבּה ְכִּאלּוּ ֲﬠִשׂיֶתם :
הווּ ְזִהי ִרין ָבָּרשׁוּתֶ ,שֵׁאין ְמָק ְרִבין לוֹ ָלָאָדם ֶאָלּא
ֱ 3
ְלֹצֶרַ -ﬠְצָמןִ .נ ְרִאין ְכּאוֲֹהִבין ִבְּשַׁﬠת ֲהָנָאָתןְ ,וֵאין עוְֹמִדין לוֹ
ָלָאָדם ִבְּשַׁﬠת ָדְּחקוֹ :
 4הוּא ָהָיה אוֵֹמרֲ ,ﬠֵשׂה ְרצוֹנוֹ ִכ ְרצוֹ ְנְ ,Rכֵּדי ֶשַׁיֲּﬠֶשׂה
ְרצוֹ ְנִ Rכ ְרצוֹנוַֹ .בֵּטּל ְרצוֹ ְנִ Rמְפֵּני ְרצוֹנוְֹ ,כֵּדי ֶשׁ ְיַּבֵטּל ְרצוֹן
ֲאֵח ִרים ִמְפֵּני ְרצוֶֹנִ .Rהֵלּל אוֵֹמרַ ,אל ִתְּפֹרשׁ ִמן ַהִצּבּוּרְ ,וַאל
ַתֲּאִמין ְבַּﬠְצְמַ Rﬠד יוֹם מוְֹתְ ,Rוַאל ָתִּדין ֶאת ֲחֵב ְרַ Rﬠד
ֶשַׁתִּגּיַﬠ ִלְמקוֹמוְֹ ,וַאל תּ ֹאַמר ָדָּבר ֶשִׁאי ֶאְפָשׁר ִלְשֹׁמַﬠֶ ,שׁסּוֹפוֹ
ְלִהָשַּׁמעְ .וַאל תּ ֹאַמר ִלְכֶשִׁאָפֶּנה ֶאְשֶׁנהֶ ,שָׁמּא ל ֹא ִתָפֶּנה :
 5הוּא ָהָיה אוֵֹמרֵ ,אין בּוּר ְיֵרא ֵחְטאְ ,ול ֹא ַﬠם ָהָאֶרץ
ָחִסידְ ,ול ֹא ַהַבּ ְיָשׁן ָלֵמדְ ,ול ֹא ַהַקְּפָּדן ְמַלֵמּדְ ,ול ֹא ָכל ַהַמּ ְרֶבּה
ִבְסחוָֹרה ַמְחִכּים .וְּבָמקוֹם ֶשֵׁאין ֲאָנִשׁיםִ ,הְשַׁתֵּדּל ִלְהיוֹת
ִאישׁ :
ַ 6אף הוּא ָרָאה ֻגְלֹגֶּלת ַאַחת ֶשָׁצָּפה ַﬠל ְפֵּני ַהַמּ ִים.
ָאַמר ָלהַּ ,ﬠל ַדֲּאֵטְפְתַּ ,אְטפוְּ .-וסוֹף ְמִטיַפ ִיְ -יטוּפוּן :
 7הוּא ָהָיה אוֵֹמרַ ,מ ְרֶבּה ָבָשׂרַ ,מ ְרֶבּה ִרָמּהַ .מ ְרֶבּה
ְנָכִסיםַ ,מ ְרֶבּה ְדָאָגהַ .מ ְרֶבּה ָנִשׁיםַ ,מ ְרֶבּה ְכָשִׁפיםַ .מ ְרֶבּה
ְשָׁפחוֹתַ ,מ ְרֶבּה ִזָמּהַ .מ ְרֶבּה ֲﬠָבִדיםַ ,מ ְרֶבּה ָגֵזלַ .מ ְרֶבּה
תוָֹרהַ ,מ ְרֶבּה ַח ִיּיםַ .מ ְרֶבּה ְיִשׁיָבהַ ,מ ְרֶבּה ָחְכָמהַ .מ ְרֶבּה
ֵﬠָצהַ ,מ ְרֶבּה ְתבוָּנהַ .מ ְרֶבּה ְצָדָקהַ ,מ ְרֶבּה ָשׁלוֹםָ .קָנה ֵשׁם
טוֹבָ ,קָנה ְלַﬠְצמוָֹ .קָנה לוֹ ִדְבֵרי תוָֹרהָ ,קָנה לוֹ ַחֵיּי ָהעוָֹלם
ַהָבּא :
ַ 8רָבּן יוָֹחָנן ֶבּן ַזַכּאי ִקֵבּל ֵמִהֵלּל וִּמַשָּׁמּאי .הוּא ָהָיה
אוֵֹמרִ ,אם ָלַמְדָתּ תוָֹרה ַה ְרֵבּהַ ,אל ַתֲּחִזיק טוָֹבה ְלַﬠְצְמִ ,Rכּי
ְלָכ -נוָֹצ ְרָתֲּ .חִמָשּׁה ַתְלִמיִדים ָהיוּ לוֹ ְלַרָבּן יוָֹחָנן ֶבּן ַזַכּאי,
ְוֵאלּוּ ֵהןַ ,רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר ֶבּן הוֹ ְרְקנוֹסְ ,וַרִבּי ְיהוֹֻשַׁﬠ ֶבּן ֲחַנ ְנָיה,
ְוַרִבּי יוֵֹסי ַהֹכֵּהןְ ,וַרִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ְנַת ְנֵאלְ ,וַרִבּי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן
ֲﬠָר .-הוּא ָהָיה מוֶֹנה ִשְׁבָחןַ .רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר ֶבּן הוֹ ְרְקנוֹס ,בּוֹר
סוּד ֶשֵׁאינוֹ ְמַאֵבּד ִטָפּהַ .רִבּי ְיהוֹֻשַׁﬠ ֶבּן ֲחַנ ְנָיהַ ,אְשֵׁרי
יוַֹלְדתּוַֹ .רִבּי יוֵֹסי ַהֹכֵּהןָ ,חִסידַ .רִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ְנַת ְנֵאלְ ,יֵרא
ֵחְטאְ .וַרִבּי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ֲﬠָרַ ,-מְﬠָין ַהִמְּתַגֵּבּר .הוּא ָהָיה אוֵֹמר,
ִאם ִיְהיוּ ָכל ַחְכֵמי ִיְשָׂרֵאל ְבַּכף מ ֹאְזַנ ִיםֶ ,וֱאִליֶﬠֶזר ֶבּן

הוֹ ְרְקנוֹס ְבַּכף ְשׁ ִנָיּהַ ,מְכ ִריַﬠ ֶאת ֻכָּלּםַ .אָבּא ָשׁאוּל אוֵֹמר
ִמְשּׁמוִֹ ,אם ִיְהיוּ ָכל ַחְכֵמי ִיְשָׂרֵאל ְבַּכף מ ֹאְזַנ ִים ְוַרִבּי ֱאִליֶﬠֶזר
ֶבּן הוֹ ְרְקנוֹס ַאף ִﬠָמֶּהםְ ,וַרִבּי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ֲﬠָרְ -בַּכף ְשׁ ִנָיּה,
ַמְכ ִריַﬠ ֶאת ֻכָּלּם :
ָ 9אַמר ָלֶהםְ ,צאוּ וּ ְראוּ ֵאיזוִֹהי ֶדֶרְ -יָשָׁרה ֶשׁ ִיְּדַבּק
ָבּהּ ָהָאָדםַ .רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר אוֵֹמרַ ,ﬠ ִין טוָֹבהַ .רִבּי ְיהוֹֻשַׁﬠ אוֵֹמר,
ָחֵבר טוֹבַ .רִבּי יוֵֹסי אוֵֹמרָ ,שֵׁכן טוֹבַ .רִבּי ִשְׁמעוֹן אוֵֹמר,
ָהרוֶֹאה ֶאת ַהנּוָֹלדַ .רִבּי ֶאְלָﬠָזר אוֵֹמרֵ ,לב טוֹבָ .אַמר ָלֶהם,
רוֶֹאה ֲא ִני ֶאת ִדְּבֵרי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ֲﬠָרִ -מִדְּבֵריֶכםֶ ,שִׁבְּכָלל
ְדָּבָריו ִדְּבֵריֶכםָ .אַמר ָלֶהם ְצאוּ וּ ְראוּ ֵאיזוִֹהי ֶדֶרָ -רָﬠה
ֶשׁ ִיְּתַרֵחק ִמֶמָּנּה ָהָאָדםַ .רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר אוֵֹמרַ ,ﬠ ִין ָרָﬠהַ .רִבּי
ְיהוֹֻשַׁﬠ אוֵֹמרָ ,חֵבר ָרעַ .רִבּי יוֵֹסי אוֵֹמרָ ,שֵׁכן ָרעַ .רִבּי
ִשְׁמעוֹן אוֵֹמרַ ,ה`ֶוה ְוֵאינוֹ ְמַשֵׁלּםֶ .אָחד ַה`ֶוה ִמן ָהָאָדם,
ְכֶּaוה ִמן ַהָמּקוֹם ָבּרוּ -הוּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )תהלים לז( ֶaוה ָרָשׁע
ְול ֹא ְיַשֵׁלּםְ ,וַצִדּיק חוֵֹנן ְונוֵֹתןַ .רִבּי ֶאְלָﬠָזר אוֵֹמרֵ ,לב ָרע.
ָאַמר ָלֶהם ,רוֶֹאה ֲא ִני ֶאת ִדְּבֵרי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ֲﬠָרִ -מִדְּבֵריֶכם,
ֶשִׁבְּכָלל ְדָּבָריו ִדְּבֵריֶכם :
שׁה ְדָב ִריםַ .רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר אוֵֹמר,
ֵ 10הם ָאְמרוּ ְשׁל ָ
ְיִהי ְכבוֹד ֲחֵב ְרָ Rחִביב ָﬠֶליְ Rכֶּשָׁלְּ ,-וַאל ְתִּהי נוַֹח ִלְכֹעס.
ְושׁוּב יוֹם ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתֶ .Rוֱהֵוי ִמְתַחֵמּם ְכֶּנֶגד אוָּרן ֶשׁל
ֲחָכִמיםֶ ,וֱהֵוי ָזִהיר ְבַּגַחְלָתּן ֶשׁלּ ֹא ִתָכֶּוהֶ ,שׁ ְנִּשׁיָכָתן ְנִשׁיַכת
שׁוָּﬠלַ ,וֲﬠִקיָצָתן ֲﬠִקיַצת ַﬠְקָרב ,וְּלִחיָשָׁתן ְלִחיַשׁת ָשָׂרףְ ,וָכל
ִדְּבֵריֶהם ְכַּגֲחֵלי ֵאשׁ :
שַׁﬠ אוֵֹמרַ ,ﬠ ִין ָהָרעְ ,וֵיֶצר ָהָרעְ ,וִשׂ ְנַאת
ַ 11רִבּי ְיהוֹ ֻ
ַהְבּ ִריּוֹת ,מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם :
ַ 12רִבּי יוֵֹסי אוֵֹמרְ ,יִהי ָממוֹן ֲחֵב ְרָ Rחִביב ָﬠֶליR
ְכֶּשָׁלְּ ,-וַהְתֵקן ַﬠְצְמִ Rלְלֹמד תּוָֹרהֶ ,שֵׁאיָנהּ ְיֻרָשּׁה ָלְ .-וָכל
ַמֲﬠֶשׂיִ Rיְהיוּ ְלֵשׁם ָשָׁמ ִים :
ַ 13רִבּי ִשְׁמעוֹן אוֵֹמרֱ ,הֵוי ָזִהיר ִבְּק ִריַאת ְשַׁמע
וַּבְתִּפָלּה .וְּכֶשַׁאָתּה ִמְתַפֵּלּלַ ,אל ַתַּﬠשׂ ְתִּפָלְּתֶ Rקַבעֶ ,אָלּא
ַרֲחִמים ְוַתֲחנוּ ִנים ִלְפֵני ַהָמּקוֹם ָבּרוּ -הוּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )יואל ב(
ִכּי ַחנּוּן ְוַרחוּם הוּא ֶאֶרַ -אַפּ ִים ְוַרב ֶחֶסד ְו ִנָחם ַﬠל ָהָרָﬠה.
ְוַאל ְתִּהי ָרָשׁע ִבְּפֵני ַﬠְצְמ: R
ַ 14רִבּי ֶאְלָﬠָזר אוֵֹמרֱ ,הֵוי ָשׁקוּד ִלְלֹמד תּוָֹרהְ ,וַדע
ַמה ֶשָּׁתִּשׁיב ְלֶאִפּיקוֹרוֹסְ .וַדע ִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָﬠֵמלְ .וֶנֱאָמן הוּא
ַבַﬠל ְמַלאְכְתֶּ Rשׁ ְיַּשֶׁלּם ָלְ -שַׂכר ְפֻּﬠָלֶּת: -
ַ 15רִבּי ַט ְרפוֹן אוֵֹמרַ ,היּוֹם ָקָצר ְוַהְמָּלאָכה ְמֻרָבּה,
ְוַהפּוֲֹﬠִלים ֲﬠֵצִליםְ ,וַהָשָּׂכר ַה ְרֵבּה ,וַּבַﬠל ַהַבּ ִית דּוֵֹחק :
 16הוּא ָהָיה אוֵֹמר ,ל ֹא ָﬠֶליַ Rהְמָּלאָכה ִלְגֹמרְ ,ול ֹא
ַאָתּה ֶבן חוֹ ִרין ִלָבֵּטל ִמֶמָּנּהִ .אם ָלַמְדָתּ תוָֹרה ַה ְרֵבּה ,נוְֹת ִנים
ְלָ Rשָׂכר ַה ְרֵבּהְ .וֶנֱאָמן הוּא ַבַﬠל ְמַלאְכְתֶּ Rשׁ ְיַּשֵׁלּם ְלְ Rשַׂכר
ְפֻּﬠָלֶּתְ .Rוַדע ַמַתּן ְשָׂכָרן ֶשׁל ַצִדּיִקים ֶלָﬠִתיד ָלב ֹא :

פ ר ק י א ב ות פר ק ג ׳
הַלְלֵאל אוֵֹמרִ ,הְסַתֵּכּל ִבְּשׁלָשׁה ְדָב ִרים ְוִאי
ֲ 1ﬠַקְבָיא ֶבן ַמ ֲ
ַאָתּה ָבא ִליֵדי ֲﬠֵבָרהַ .דּע ֵמַא ִין ָבּאָת ,וְּלָאן ַאָתּה הוֵֹל@ְ ,וִלְפֵני ִמי ַאָתּה
ָﬠִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשׁבּוֹןֵ .מַא ִין ָבּאָתִ ,מִטָּפּה ְסרוָּחה ,וְּלָאן ַאָתּה הוֵֹל@,
ִלְמקוֹם ָﬠָפר ִרָמּה ְותוֵֹלָﬠהְ .וִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָﬠִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשׁבּוֹןִ ,לְפֵני
ֶמֶל@ ַמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ@ הוּא :
ה ִנים אוֵֹמרֱ ,הֵוי ִמְתַפֵּלּל ִבְּשׁלוָֹמהּ ֶשׁל
ַ 2רִבּי ֲח ִניָנא ְסַגן ַהֹכּ ֲ
ַמְלכוּתֶ ,שִׁאְלָמֵלא מוָֹרָאהִּ ,אישׁ ֶאת ֵרֵﬠהוּ ַח ִיּים ְבָּלעוַֹ .רִבּי ֲח ִניָנא ֶבן
ְתַּרְדיוֹן אוֵֹמרְ ,שַׁנ ִים ֶשׁיּוְֹשִׁבין ְוֵאין ֵבּיֵניֶהן ִדְּבֵרי תוָֹרהֲ ,הֵרי ֶזה מוַֹשׁב
ֵלִציםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )תהלים א( וְּבמוַֹשׁב ֵלִצים ל ֹא ָיָשׁבֲ .אָבל ְשַׁנ ִים ֶשׁיּוְֹשִׁבין
ְוֵישׁ ֵבּיֵניֶהם ִדְּבֵרי תוָֹרהְ ,שִׁכיָנה ְשׁרוָּיה ֵביֵניֶהםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )מלאכי ג( ָאז
ִנְדְבּרוּ ִי ְרֵאי ְיָי ִאישׁ ֶאל ֵרֵﬠהוּ ַוַיְּקֵשׁב ְיָי ַו ִיְּשָׁמע ַו ִיָּכֵּתב ֵסֶפר ִזָכּרוֹן
ְלָפָניו ְל ִי ְרֵאי ְיָי וְּלֹחְשֵׁבי ְשׁמוֵֹ .אין ִלי ֶאָלּא ְשַׁנ ִיםִ ,מַנּ ִין ֶשֲׁאִפלּוּ ֶאָחד
ֶשׁיּוֵֹשׁב ְועוֵֹסק ַבּתּוָֹרהֶ ,שַׁהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ@ הוּא קוֵֹבַﬠ לוֹ ָשָׂכרֶ ,שֶׁנֱּאַמר
)איכה ג( ֵיֵשׁב ָבָּדד ְו ִיֹדּם ִכּי ָנַטל ָﬠָליו :
ַ 3רִבּי ִשְׁמעוֹן אוֵֹמרְ ,שׁלָשׁה ֶשָׁאְכלוּ ַﬠל ֻשְׁלָחן ֶאָחד ְול ֹא ָאְמרוּ
ָﬠָליו ִדְּבֵרי תוָֹרהְ ,כִּאלּוּ ָאְכלוּ ִמִזְּבֵחי ֵמִתיםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )ישעיה כח( ִכּי ָכּל
ֻשְׁלָחנוֹת ָמְלאוּ ִקיא ֹצָאה ְבִּלי ָמקוֹםֲ .אָבל ְשׁלָשׁה ֶשָׁאְכלוּ ַﬠל ֻשְׁלָחן
ֶאָחד ְוָאְמרוּ ָﬠָליו ִדְּבֵרי תוָֹרהְ ,כִּאלּוּ ָאְכלוּ ִמֻשְּׁלָחנוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ָבּרוּ@
הוּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )יחזקאל מא( ַו ְיַדֵבּר ֵאַלי ֶזה ַהֻשְּׁלָחן ֲאֶשׁר ִלְפֵני ה ':
חִכיַנאי אוֵֹמרַ ,הֵנּעוֹר ַבַּלּ ְיָלה ְוַהְמַהֵלּ@ ַבֶּדֶּר@
ַ 4רִבּי ֲח ִניָנא ֶבן ֲ
ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶנּה ִלבּוֹ ְלַבָטָּלהֲ ,הֵרי ֶזה ִמְתַחֵיּב ְבַּנְפשׁוֹ :
ַ 5רִבּי ְנחוּ ְנָיא ֶבּן ַהָקָּנה אוֵֹמרָ ,כּל ַהְמַקֵבּל ָﬠָליו ֹעל תּוָֹרה,
ַמֲﬠִבי ִרין ִמֶמּנּוּ ֹעל ַמְלכוּת ְוֹעל ֶדֶּר@ ֶאֶרץְ .וָכל ַהפּוֵֹרק ִמֶמּנּוּ ֹעל תּוָֹרה,
נוְֹת ִנין ָﬠָליו ֹעל ַמְלכוּת ְוֹעל ֶדֶּר@ ֶאֶרץ :
חַלְפָתּא ֶבן דּוָֹסא ִאישׁ ְכַּפר ֲחַנ ְנָיה אוֵֹמרֲ ,ﬠָשָׂרה
ַ 6רִבּי ֲ
ֶשׁיּוְֹשִׁבין ְועוְֹסִקין ַבּתּוָֹרהְ ,שִׁכיָנה ְשׁרוָּיה ֵביֵניֶהםֶ ,שֶׁנֱּאַמר
ֱא[ִהים ִנָצּב ַבֲּﬠַדת ֵאל .וִּמַנּ ִין ֲאִפלּוּ ֲחִמָשּׁהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )עמוס ט( ַוֲאֻגָדּתוֹ
ַﬠל ֶאֶרץ ְיָסָדהּ .וִּמַנּ ִין ֲאִפלּוּ ְשׁלָשׁהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )תהלים פב( ְבֶּקֶרב ֱא[ִהים
ִיְשֹׁפּט .וִּמַנּ ִין ֲאִפלּוּ ְשַׁנ ִיםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )מלאכי ג( ָאז ִנְדְבּרוּ ִי ְרֵאי ה' ִאישׁ ֶאל
ֵרֵﬠהוּ ַוַיְּקֵשׁב ה' ַו ִיְּשָׁמע ְוגוֹ' .וִּמַנּ ִין ֲאִפלּוּ ֶאָחדֶ ,שֶׁנֱּאַמר )שמות כ( ְבָּכל
ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר ַאְזִכּיר ֶאת ְשִׁמי ָאב ֹא ֵאֶלי^ וֵּבַרְכִתּי^ :

)תהלים פב(

ַ 7רִבּי ֶאְלָﬠָזר ִאישׁ ַבּ ְרתּוָֹתא אוֵֹמרֶ ,תּן לוֹ ִמֶשּׁלּוֶֹ ,שַׁאָתּה
ְוֶשְׁלּ^ ֶשׁלּוְֹ .וֵכן ְבָּד ִוד הוּא אוֵֹמר )דברי הימים א כט( ִכּי ִמְמּ^ ַהֹכּל וִּמָיְּד^
ָנַתנּוּ ָל@ַ .רִבּי ִשְׁמעוֹן אוֵֹמרַ ,הְמַהֵלּ@ ַבֶּדֶּר@ ְושׁוֶֹנה ,וַּמְפִסיק ִמִמְּשָׁנתוֹ
ְואוֵֹמרַ ,מה ָנֶּאה ִאיָלן ֶזה וַּמה ָנֶּאה ִניר ֶזהַ ,מֲﬠֶלה ָﬠָליו ַהָכּתוּב ְכִּאלּוּ
ִמְתַחֵיּב ְבַּנְפשׁוֹ :
ַ 8רִבּי דּוְֹסַתּאי ְבַּרִבּי ַיַנּאי ִמשּׁוּם ַרִבּי ֵמִאיר אוֵֹמרָ ,כּל ַהשּׁוֵֹכַח
ָדָּבר ֶאָחד ִמִמְּשָׁנתוַֹ ,מֲﬠֶלה ָﬠָליו ַהָכּתוּב ְכִּאלּוּ ִמְתַחֵיּב ְבַּנְפשׁוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר
)דברים ד( ַרק ִהָשֶּׁמר ְל^ וְּשֹׁמר ַנְפְשׁ^ ְמֹאד ֶפּן ִתְּשַׁכּח ֶאת ַהְדָּב ִרים ֲאֶשׁר
ָראוּ ֵﬠיֶני^ָ .יכוֹל ֲאִפלּוּ ָתְקָפה ָﬠָליו ִמְשָׁנתוַֹ ,תְּלמוּד לוַֹמר )שם( וֶּפן
ָיסוּרוּ ִמְלָּבְב^ ֹכּל ְיֵמי ַחֶיּי^ָ ,הא ֵאינוֹ ִמְתַחֵיּב ְבַּנְפשׁוֹ ַﬠד ֶשֵׁיֵּשׁב ִויִסיֵרם
ִמִלּבּוֹ :
ח ִניָנא ֶבן דּוָֹסא אוֵֹמרָ ,כּל ֶשׁ ִיּ ְרַאת ֶחְטאוֹ קוֶֹדֶמת
ַ 9רִבּי ֲ
ְלָחְכָמתוָֹ ,חְכָמתוֹ ִמְתַקֶיֶּמתְ .וָכל ֶשָׁחְכָמתוֹ קוֶֹדֶמת ְל ִי ְרַאת ֶחְטאוֵֹ ,אין
ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶיֶּמת .הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,כּל ֶשַׁמֲּﬠָשׂיו ְמֻרִבּין ֵמָחְכָמתוֹ,

ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶיֶּמתְ .וָכל ֶשָׁחְכָמתוֹ ְמֻרָבּה ִמַמֲּﬠָשׂיוֵ ,אין ָחְכָמתוֹ
ִמְתַקֶיֶּמת :
 10הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,כּל ֶשׁרוַּח ַהְבּ ִריּוֹת נוָֹחה ֵהיֶמנּוּ ,רוַּח ַהָמּקוֹם
נוָֹחה ֵהיֶמנּוְּ .וָכל ֶשֵׁאין רוַּח ַהְבּ ִריּוֹת נוָֹחה ֵהיֶמנּוֵּ ,אין רוַּח ַהָמּקוֹם
נוָֹחה ֵהיֶמנּוַּ .רִבּי דוָֹסא ֶבן ַה ְרִכּיַנס אוֵֹמרֵ ,שָׁנה ֶשׁל ַשֲׁח ִריתְ ,וַי ִין ֶשׁל
ָצֳהַר ִיםְ ,וִשׂיַחת ַה ְיָלִדיםִ ,ויִשׁיַבת ָבֵּתּי ְכֵנִסיּוֹת ֶשׁל ַﬠֵמּי ָהָאֶרץ,
מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם :
ַ 11רִבּי ֶאְלָﬠָזר ַהמּוָֹדִﬠי אוֵֹמרַ ,הְמַחֵלּל ֶאת ַהָקָּדִשׁים,
ְוַהְמַבֶזּה ֶאת ַהמּוֲֹﬠדוֹתְ ,וַהַמְּלִבּין ְפֵּני ֲחֵברוֹ ָבַרִבּיםְ ,וַהֵמֵּפר ְבּ ִריתוֹ ֶשׁל
ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָﬠָליו ַהָשּׁלוֹםְ ,וַהְמַגֶלּה ָפ ִנים ַבּתּוָֹרה ֶשׁלּ ֹא ַכֲהָלָכהַ ,אף
ַﬠל ִפּי ֶשֵׁיּשׁ ְבָּידוֹ תוָֹרה וַּמֲﬠִשׂים טוִֹביםֵ ,אין לוֹ ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָבּא :
ַ 12רִבּי ִיְשָׁמֵﬠאל אוֵֹמרֱ ,הֵוי ַקל ְלר ֹאשְׁ ,ונוַֹח ְלִתְשֹׁחֶרתֶ ,וֱהֵוי
ְמַקֵבּל ֶאת ָכּל ָהָאָדם ְבִּשְׂמָחה :
ﬠִקיָבא אוֵֹמרְ ,שׂחוֹק ְוַקלּוּת ר ֹאשַׁ ,מ ְרִגּיִלין ְלֶﬠ ְרָוה.
ַ 13רִבּי ֲ
ָמֹסֶרתְ ,סָיג ַלתּוָֹרהַ .מַﬠְשׂרוֹתְ ,סָיג ָלעֶשׁרְ .נָד ִריםְ ,סָיג ַלְפּ ִרישׁוּתְ .סָיג
ַלָחְכָמהְ ,שִׁתיָקה :
 14הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,חִביב ָאָדם ֶשׁ ִנְּבָרא ְבֶצֶלםִ .חָבּה ְיֵתָרה
נוַֹדַﬠת לוֹ ֶשׁ ִנְּבָרא ְבֶצֶלםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )בראשית ט( ִכּי ְבֶּצֶלם ֱא[ִהים ָﬠָשׂה
ֶאת ָהָאָדםֲ .חִביִבין ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ ִנְּק ְראוּ ָב ִנים ַלָמּקוֹםִ .חָבּה ְיֵתָרה נוַֹדַﬠת
ָלֶהם ֶשׁ ִנְּק ְראוּ ָב ִנים ַלָמּקוֹםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )דברים יד( ָבּ ִנים ַאֶתּם ַלה' ֱא[ֵהיֶכם.
ֲחִביִבין ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ ִנַּתּן ָלֶהם ְכִּלי ֶחְמָדּהִ .חָבּה ְיֵתָרה נוַֹדַﬠת ָלֶהם ֶשׁ ִנַּתּן
ָלֶהם ְכִּלי ֶחְמָדּה ֶשׁבּוֹ ִנְבָרא ָהעוָֹלםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ד( ִכּי ֶלַקח טוֹב ָנַתִתּי
ָלֶכם ,תּוָֹרִתי ַאל ַתֲּﬠ ֹזבוּ :
ַ 15הֹכּל ָצפוּיְ ,וָה ְרשׁוּת ְנתוָּנה ,וְּבטוֹב ָהעוָֹלם ִנדּוֹןְ .וַהֹכּל ְלִפי ֹרב
ַהַמֲּﬠֶשׂה :
 16הוּא ָהָיה אוֵֹמרַ ,הֹכּל ָנתוּן ְבֵּﬠָרבוֹן ,וְּמצוָּדה ְפרוָּסה ַﬠל ָכּל
ַהַח ִיּיםַ .הֲחנוּת ְפּתוָּחהְ ,וַהֶח ְנָו ִני ֵמִקיףְ ,וַהִפּ ְנָקס ָפּתוַּחְ ,וַהָיּד כּוֶֹתֶבת,
ְוָכל ָהרוֶֹצה ִלְלווֹת ָיב ֹא ְו ִיְלֶוהְ ,וַהַגָּבִּאים ַמֲחִזי ִרים ָתִּדיר ְבָּכל יוֹם,
ְו ִנְפָרִﬠין ִמן ָהָאָדם ִמַדְּﬠתּוֹ ְוֶשׁלּ ֹא ִמַדְּﬠתּוְֹ ,וֵישׁ ָלֶהם ַﬠל ַמה ֶשּׁ ִיְּסֹמכוּ,
ְוַהִדּין ִדּין ֱאֶמתְ ,וַהֹכּל ְמֻתָקּן ַלְסּעוָּדה :
ﬠַז ְרָיה אוֵֹמרִ ,אם ֵאין תּוָֹרהֵ ,אין ֶדֶּר@
ַ 17רִבּי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ֲ
ֶאֶרץִ .אם ֵאין ֶדֶּר@ ֶאֶרץֵ ,אין תּוָֹרהִ .אם ֵאין ָחְכָמהֵ ,אין ִי ְרָאהִ .אם ֵאין
ִי ְרָאהֵ ,אין ָחְכָמהִ .אם ֵאין ִבּיָנהֵ ,אין ַדַּﬠתִ .אם ֵאין ַדַּﬠתֵ ,אין ִבּיָנה.
ִאם ֵאין ֶקַמחֵ ,אין תּוָֹרהִ .אם ֵאין תּוָֹרהֵ ,אין ֶקַמח .הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,כּל
ֶשָׁחְכָמתוֹ ְמֻרָבּה ִמַמֲּﬠָשׂיוְ ,לַמה הוּא דוֶֹמהְ ,לִאיָלן ֶשֲׁﬠָנָפיו ְמֻרִבּין
ְוָשָׁרָשׁיו ֻמָﬠִטיןְ ,וָהרוַּח ָבָּאה ְועוַֹק ְרתּוֹ ְוהוַֹפְכתּוֹ ַﬠל ָפָּניוֶ ,שֶׁנֱּאַמר
)ירמיה יז( ְוָהָיה ְכַּﬠ ְרָﬠר ָבֲּﬠָרָבה ְול ֹא ִי ְרֶאה ִכּי ָיבוֹא טוֹב ְוָשַׁכן ֲחֵר ִרים
ַבִּמְּדָבּר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְול ֹא ֵתֵשׁבֲ .אָבל ָכּל ֶשַׁמֲּﬠָשׂיו ְמֻרִבּין ֵמָחְכָמתוֹ,
ְלַמה הוּא דוֶֹמהְ ,לִאיָלן ֶשֲׁﬠָנָפיו ֻמָﬠִטין ְוָשָׁרָשׁיו ְמֻרִבּיןֶ ,שֲׁאִפלּוּ ָכל
ָהרוּחוֹת ֶשָׁבּעוָֹלם ָבּאוֹת ְונוְֹשׁבוֹת בּוֹ ֵאין ְמִזיִזין אוֹתוֹ ִמְמּקוֹמוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר
)שם( ְוָהָיה ְכֵּﬠץ ָשׁתוּל ַﬠל ַמ ִים ְוַﬠל יוַּבל ְיַשַׁלּח ָשָׁרָשׁיו ְול ֹא ִי ְרֶאה ִכּי
ָיב ֹא ֹחםְ ,וָהָיה ָﬠֵלהוּ ַרֲﬠָנן ,וִּבְשַׁנת ַבֹּצֶּרת ל ֹא ִיְדָאגְ ,ול ֹא ָיִמישׁ ֵמֲﬠשׂוֹת
ֶפּ ִרי :
אִליֶﬠֶזר ֶבּן ִחְסָמא אוֵֹמרִ ,ק ִנּין וִּפְתֵחי ִנָדּהֵ ,הן ֵהן
ַ 18רִבּי ֱ
גּוֵּפי ֲהָלכוֹתְ .תּקוּפוֹת ְוִגיַמְט ִריאוֹתַ ,פּ ְרְפָּראוֹת ַלָחְכָמה:

פ ר ק י א ב ות פר ק ד ׳

שׁמּוַּﬠ אוֵֹמרְ ,יִהי ְכבוֹד ַתְּלִמיְד@
ַ 12רִבּי ֶאְלָﬠָזר ֶבּן ַ
ָחִביב ָﬠֶלי@ ְכֶּשְׁלּ@ ,וְּכבוֹד ֲחֵב ְר@ ְכּמוָֹרא ַרְבּ@ ,וּמוָֹרא ַרְבּ@
ְכּמוָֹרא ָשָׁמ ִים :

ֶ 1בּן זוָֹמא אוֵֹמרֵ ,איֶזהוּ ָחָכםַ ,הלּוֵֹמד ִמָכּל ָאָדםֶ ,שֶׁנֱּאַמר
)תהלים קיט( ִמָכּל ְמַלְמַּדי ִהְשַׂכְּלִתּי ִכּי ֵﬠְדוֶֹתי@ ִשׂיָחה ִלּיֵ .איֶזהוּ
ִגבּוֹרַ ,הכּוֵֹבשׁ ֶאת ִיְצרוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי טז( טוֹב ֶאֶרַ Gאַפּ ִים
ִמִגּבּוֹר וּמֵשׁל ְבּרוּחוֹ ִמֵJכד ִﬠירֵ .איֶזהוּ ָﬠִשׁירַ ,הָשֵּׂמַח ְבֶּחְלקוֹ,
ֶשֶׁנֱּאַמר )תהלים קכח( ְיִגיַﬠ ַכֶּפּי@ ִכּי ת ֹאֵכל ַאְשֶׁרי@ ְוטוֹב ָל.G
ַאְשֶׁרי@ָ ,בּעוָֹלם ַהֶזּהְ .וטוֹב ָלָ ,Gלעוָֹלם ַהָבּאֵ .איֶזהוּ ְמֻכָבּד,
ַהְמַכֵבּד ֶאת ַהְבּ ִריּוֹתֶ ,שֶׁנֱּאַמר )שמואל א ב( ִכּי ְמַכְבַּדי ֲאַכֵבּד וֹּבַזי
ֵיָקלּוּ :

ַ 14רִבּי ְנהוַֹראי אוֵֹמרֱ ,הֵוי גוֶֹלה ִלְמקוֹם תּוָֹרהְ ,וַאל
תּ ֹאַמר ֶשִׁהיא ָתב ֹא ַאֲחֶרי@ֶ ,שֲׁחֵבֶרי@ ְיַק ְיּמוָּה ְבָיֶד@ְ .וֶאל ִבּיָנְת@
ַאל ִתָּשֵּׁﬠן )משלי ג( :

ֶ 2בּן ַﬠַזּאי אוֵֹמרֱ ,הֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָלּה ְכַבֲחמוָּרה ,וּבוֵֹרַח
ִמן ָהֲﬠֵבָרהֶ .שִׁמְּצָוה גּוֶֹרֶרת ִמְצָוהַ ,וֲﬠֵבָרה גוֶֹרֶרת ֲﬠֵבָרהֶ .שְׁשַּׂכר
ִמְצָוהִ ,מְצָוה .וְּשַׂכר ֲﬠֵבָרהֲ ,ﬠֵבָרה :

ַ 15רִבּי ַיַנּאי אוֵֹמרֵ ,אין ְבָּיֵדינוּ ל ֹא ִמַשְּׁלַות ָה ְרָשִׁﬠים ְוַאף
ל ֹא ִמ ִיּסּוֵּרי ַהַצִּדּיִקיםַ .רִבּי ַמְתָיא ֶבן ָחָרשׁ אוֵֹמרֱ ,הֵוי ַמְקִדּים
ִבְּשׁלוֹם ָכּל ָאָדםֶ .וֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריוֹתְ ,וַאל ְתִּהי ר ֹאשׁ ַלשּׁוָּﬠִלים :

 3הוּא ָהָיה אוֵֹמרַ ,אל ְתִּהי ָבז ְלָכל ָאָדםְ ,וַאל ְתִּהי ַמְפִליג
ְלָכל ָדָּברֶ ,שֵׁאין ְל@ ָאָדם ֶשֵׁאין לוֹ ָשָׁﬠה ְוֵאין ְל@ ָדָבר ֶשֵׁאין לוֹ
ָמקוֹם :

ﬠֹקב אוֵֹמרָ ,העוָֹלם ַהֶזּה דּוֶֹמה ִלְפרוְֹזדוֹר ִבְּפֵני
ַ 16רִבּי ַי ֲ
ָהעוָֹלם ַהָבּאַ .הְתֵקן ַﬠְצְמ@ ַבְפּרוְֹזדוֹרְ ,כֵּדי ֶשִׁתָּכֵּנס ַלְטַּרְקִלין :

ַ 4רִבּי ְל ִויָטס ִאישׁ ַיְבֶנה אוֵֹמרְ ,מֹאד ְמֹאד ֱהֵוי ְשַׁפל
רוַּחֶ ,שִׁתְּקַות ֱאנוֹשׁ ִרָמּהַ .רִבּי יוָֹחָנן ֶבּן ְבּרוָֹקא אוֵֹמרָ ,כּל
ַהְמַחֵלּל ֵשׁם ָשַׁמ ִים ַבֵּסֶּתרִ ,נְפָרִﬠין ִמֶמּנּוּ ְבָגלוּיֶ .אָחד שׁוֵֹגג ְוֶאָחד
ֵמִזיד ְבִּחלּוּל ַהֵשּׁם :
ַ 5רִבּי ִיְשָׁמֵﬠאל ְבּנוֹ אוֵֹמרַ ,הלּוֵֹמד תּוָֹרה ַﬠל ְמָנת
ְלַלֵמּדַ ,מְסִפּיִקין ְבָּידוֹ ִלְלֹמד וְּלַלֵמּדְ .וַהלּוֵֹמד ַﬠל ְמָנת ַלֲﬠשׂוֹת,
ַמְסִפּיִקין ְבָּידוֹ ִלְלֹמד וְּלַלֵמּד ִלְשֹׁמר ְוַלֲﬠשׂוֹתַ .רִבּי ָצדוֹק אוֵֹמר,
ַאל ַתֲּﬠֵשׂם ֲﬠָטָרה ְלִהְתַגֵּדּל ָבֶּהםְ ,ול ֹא ַק ְרֹדּם ַלְחֹפּר ָבֶּהםְ .וָכG
ָהָיה ִהֵלּל אוֵֹמר ,וְּדִאְשַׁתֵּמּשׁ ְבָּתָגאָ ,חָלףָ .הא ָלַמְדָתָּ ,כּל ַהֶנֱּהֶנה
ִמִדְּבֵרי תוָֹרה ,נוֵֹטל ַחָיּיו ִמן ָהעוָֹלם :
ַ 6רִבּי יוֵֹסי אוֵֹמרָ ,כּל ַהְמַכֵבּד ֶאת ַהתּוָֹרה ,גּוּפוֹ ְמֻכָבּד ַﬠל
ַהְבּ ִריּוֹתְ .וָכל ַהְמַחֵלּל ֶאת ַהתּוָֹרה ,גּוּפוֹ ְמֻחָלּל ַﬠל ַהְבּ ִריּוֹת :
ַ 7רִבּי ִיְשָׁמֵﬠאל ְבּנוֹ אוֵֹמרַ ,החוֵֹשַׂ Gﬠְצמוֹ ִמן ַהִדּין,
פּוֵֹרק ִמֶמּנּוּ ֵאיָבה ְוָגֵזל וְּשׁבוַּﬠת ָשׁ ְואְ .וַהַגּס ִלבּוֹ ַבהוָֹרָאה ,שׁוֶֹטה
ָרָשׁע ְוַגס רוַּח :
 8הוּא ָהָיה אוֵֹמרַ ,אל ְתִּהי ָדן ְיִחיִדיֶ ,שֵׁאין ָדּן ְיִחיִדי ֶאָלּא
ֶאָחדְ .וַאל תּ ֹאַמר ַקְבּלוּ ַדְﬠִתּיֶ ,שֵׁהן ַרָשִּׁאין ְול ֹא ָאָתּה :
ַ 9רִבּי יוָֹנָתן אוֵֹמרָ ,כּל ַהְמַקֵיּם ֶאת ַהתּוָֹרה ֵמֹע ִני ,סוֹפוֹ
ְלַק ְיָּמהּ ֵמעֶשׁרְ .וָכל ַהְמַבֵטּל ֶאת ַהתּוָֹרה ֵמעֶשׁר ,סוֹפוֹ ְלַבְטָּלהּ
ֵמֹע ִני :
ַ 10רִבּי ֵמִאיר אוֵֹמרֱ ,הֵוי ְמַמֵﬠט ְבֵּﬠֶסקַ ,וֲﬠֹסק ַבּתּוָֹרה.
ֶוֱהֵוי ְשַׁפל רוַּח ִבְּפֵני ָכל ָאָדםְ .וִאם ָבַּטְלָתּ ִמן ַהתּוָֹרהֶ ,ישׁ ְל@
ְבֵטִלים ַה ְרֵבּה ְכֶנְגָדְּ .Gוִאם ָﬠַמְלָתּ ַבתּוָֹרהֶ ,ישׁ לוֹ ָשָׂכר ַה ְרֵבּה
ִלֶתּן ָל: G
ﬠֹקב אוֵֹמרָ ,העוֶֹשׂה ִמְצָוה ַאַחת,
ַ 11רִבּי ֱאִליֶﬠֶזר ֶבּן ַי ֲ
קוֶֹנה לוֹ ְפַרְקִליט ֶאָחדְ .וָהעוֵֹבר ֲﬠֵבָרה ַאַחת ,קוֶֹנה לוֹ ַקֵטּגוֹר
ֶאָחדְ .תּשׁוָּבה וַּמֲﬠִשׂים טוִֹביםִ ,כְּת ִריס ִבְּפֵני ַהֻפּ ְרָﬠנוּתַ .רִבּי
יוָֹחָנן ַהַסּ ְנְדָּלר אוֵֹמרָ ,כּל ְכֵּנִסָיּה ֶשִׁהיא ְלֵשׁם ָשַׁמ ִים ,סוָֹפהּ
ְלִהְתַקֵיּםְ .וֶשֵׁאיָנהּ ְלֵשׁם ָשַׁמ ִיםֵ ,אין סוָֹפהּ ְלִהְתַקֵיּם :

ַ 13רִבּי ְיהוָּדה אוֵֹמרֱ ,הֵוי ָזִהיר ַבַּתְּלמוּדֶ ,שִׁשְּׁגַגת ַתְּלמוּד
עוָֹלה ָזדוֹןַ .רִבּי ִשְׁמעוֹן אוֵֹמרְ ,שׁלָשׁה ְכָת ִרים ֵהםֶ ,כֶּתר תּוָֹרה
ְוֶכֶתר ְכֻּהָנּה ְוֶכֶתר ַמְלכוּתְ ,וֶכֶתר ֵשׁם טוֹב עוֶֹלה ַﬠל ַגֵּבּיֶהן :

 17הוּא ָהָיה אוֵֹמרָ ,יָפה ָשָׁﬠה ַאַחת ִבְּתשׁוָּבה וַּמֲﬠִשׂים
טוִֹבים ָבּעוָֹלם ַהֶזּהִ ,מָכּל ַחֵיּי ָהעוָֹלם ַהָבּאְ .וָיָפה ָשָׁﬠה ַאַחת ֶשׁל
קוַֹרת רוַּח ָבּעוָֹלם ַהָבּאִ ,מָכּל ַחֵיּי ָהעוָֹלם ַהֶזּה :
ַ 18רִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ֶאְלָﬠָזר אוֵֹמרַ ,אל ְתַּרֶצּה ֶאת ֲחֵב ְר@
ִבְשַׁﬠת ַכֲּﬠסוְֹ ,וַאל ְתַּנֲחֶמנּוּ ְבָּשָׁﬠה ֶשֵׁמּתוֹ ֻמָטּל ְלָפָניוְ ,וַאל ִתְּשַׁאל
לוֹ ִבְשַׁﬠת ִנְדרוְֹ ,וַאל ִתְּשַׁתֵּדּל ִל ְראוֹתוֹ ִבְשַׁﬠת ַקְלָקָלתוֹ :
ְ 19שׁמוֵּאל ַהָקָּטן אוֵֹמר) ,משלי כד( ִבּ ְנֹפל אוֹ ִיְב@ ַאל
ִתְּשָׂמח וִּבָכְּשׁלוֹ ַאל ָיֵגל ִלֶבּ@ֶ ,פּן ִי ְרֶאה ה' ְוַרע ְבֵּﬠיָניו ְוֵהִשׁיב
ֵמָﬠָליו ַאפּוֹ :
אבוָּיה אוֵֹמרַ ,הלּוֵֹמד ֶיֶלד ְלַמה הוּא
ֱ 20אִליָשׁע ֶבּן ֲ
דוֶֹמהִ ,לְדיוֹ ְכתוָּבה ַﬠל ְנָיר ָחָדשְׁ .וַהלּוֵֹמד ָזֵקן ְלַמה הוּא דוֶֹמה,
ִלְדיוֹ ְכתוָּבה ַﬠל ְנָיר ָמחוּקַ .רִבּי יוֵֹסי ַבר ְיהוָּדה ִאישׁ ְכַּפר ַהַבְּבִלי
אוֵֹמרַ ,הלּוֵֹמד ִמן ַהְקַּט ִנּים ְלַמה הוּא דוֶֹמהְ ,לֹאֵכל ֲﬠָנִבים ֵקהוֹת
ְושׁוֶֹתה ַי ִין ִמִגּתּוְֹ .וַהלּוֵֹמד ִמן ַהְזֵּק ִנים ְלַמה הוּא דוֶֹמהְ ,לֹאֵכל
ֲﬠָנִבים ְבֵּשׁלוֹת ְושׁוֶֹתה ַי ִין ָיָשׁןַ .רִבּי אוֵֹמרַ ,אל ִתְּסַתֵּכּל ַבַּקּ ְנַקן,
ֶאָלּא ְבַמה ֶשֶּׁיּשׁ בּוֵֹ .ישׁ ַק ְנַקן ָחָדשׁ ָמֵלא ָיָשׁןְ ,וָיָשׁן ֶשֲׁאִפלּוּ ָחָדשׁ
ֵאין בּוֹ :
ַ 21רִבּי ֶאְלָﬠָזר ַהַקָּפּר אוֵֹמרַ ,הִקּ ְנָאה ְוַהַתֲּאָוה
ְוַהָכּבוֹד ,מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם :
 22הוּא ָהָיה אוֵֹמרַ ,ה ִיּלּוִֹדים ָלמוּתְ ,וַהֵמִּתים ְלֵהָחיוֹת,
ְוַהַח ִיּים ִלדּוֹןֵ .ליַדע ְלהוִֹדיַﬠ וְּלִהָוַּדע ֶשׁהוּא ֵאל ,הוּא ַהיּוֵֹצר ,הוּא
ַהבּוֵֹרא ,הוּא ַהֵמִּבין ,הוּא ַהַדָּיּן ,הוּא ֵﬠד ,הוּא ַבַﬠל ִדּיןְ ,והוּא
ָﬠִתיד ָלדוּןָ .בּרוּ Gהוּאֶ ,שֵׁאין ְלָפָניו ל ֹא ַﬠ ְוָלהְ ,ול ֹא ִשְׁכָחהְ ,ול ֹא
ַמשּׂוֹא ָפ ִניםְ ,ול ֹא ִמַקּח ֹשַׁחדֶ ,שַׁהֹכּל ֶשׁלּוְֹ .וַדע ֶשַׁהֹכּל ְלִפי
ַהֶחְשׁבּוֹןְ .וַאל ַיְבִטיֲח@ ִיְצ ְר@ ֶשַׁהְשּׁאוֹל ֵבּית ָמנוֹס ְל@ֶ ,שַׁﬠל
ָכּ ְרֲח@ ַאָתּה נוָֹצרְ ,וַﬠל ָכּ ְרֲח@ ַאָתּה נוָֹלדְ ,וַﬠל ָכּ ְרֲח@ ַאָתּה ַחי,
ְוַﬠל ָכּ ְרֲח@ ַאָתּה ֵמתְ ,וַﬠל ָכּ ְרֲח@ ַאָתּה ָﬠִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשׁבּוֹן
ִלְפֵני ֶמֶלַ Gמְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Gהוּא:

פ ר ק י א ב ות פר ק ה ׳
אָמרוֹת ִנְבָרא ָהעוָֹלם .וַּמה ַתְּלמוּד לוַֹמר,
ַ 1בֲּﬠָשָׂרה ַמ ֲ
ַוֲהל ֹא ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכוֹל ְלִהָבּ ְראוֹתֶ ,אָלּא ְלִהָפַּרע ִמן ָה ְרָשִׁﬠים
ֶשְׁמַּאְבִּדין ֶאת ָהעוָֹלם ֶשׁ ִנְּבָרא ַבֲﬠָשָׂרה ַמֲאָמרוֹתְ ,וִלֵתּן ָשָׂכר טוֹב
ַלַצִּדּיִקים ֶשְׁמַּק ְיִּמין ֶאת ָהעוָֹלם ֶשׁ ִנְּבָרא ַבֲﬠָשָׂרה ַמֲאָמרוֹת :
שָׂרה דוֹרוֹת ֵמָאָדם ְוַﬠד ֹנַחְ ,להוִֹדיַﬠ ַכָּמּה ֶאֶרַ Mאַפּ ִים
ֲ 2ﬠ ָ
ְלָפָניוֶ ,שָׁכּל ַהדּוֹרוֹת ָהיוּ ַמְכִﬠיִסין וָּבִאין ַﬠד ֶשֵׁהִביא ֲﬠֵליֶהם ֶאת ֵמי
ַהַמּבּוּלֲ .ﬠָשָׂרה דוֹרוֹת ִמֹנַּח ְוַﬠד ַאְבָרָהםְ ,להוֹ ִדיַﬠ ַכָּמּה ֶאֶרַ Mאַפִּים ְלָפָניו,
ֶשָׁכּל ַהדּוֹרוֹת ָהיוּ ַמְכִﬠיִסין וָּבִאיןַ ,ﬠד ֶשָׁבּא ַאְבָרָהם ְוִקֵבּל ָﬠָליו ְשַׂכר ֻכָּלּם
שָׂרה ִנְסיוֹנוֹת ִנְתַנָסּה ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָﬠָליו ַהָשּׁלוֹם ְוָﬠַמד
ֲ 3ﬠ ָ
ְבֻּכָלּםְ ,להוִֹדיַﬠ ַכָּמּה ִחָבּתוֹ ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָﬠָליו ַהָשּׁלוֹם :
אבוֵֹתינוּ ְבִמְצַר ִים ַוֲﬠָשָׂרה ַﬠל
ֲ 4ﬠָשָׂרה ִנִסּים ַנֲﬠשׂוּ ַל ֲ
ַהָיּםֶ .ﬠֶשׂר ַמכּוֹת ֵהִביא ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Mהוּא ַﬠל ַהִמְּצ ִר ִיּים ְבִּמְצַר ִים
ְוֶﬠֶשׂר ַﬠל ַהָיּםֲ .ﬠָשָׂרה ִנְסיוֹנוֹת ִנסּוּ ֲאבוֵֹתינוּ ֶאת ַהָמּקוֹם ָבּרוּ Mהוּא
ַבִמּ ְדָבּרֶ ,שֶׁנֱּאַמר )במדבר יד( ַו ְיַנסּוּ ֹאִתי ֶזה ֶﬠֶשׂר ְפָּﬠִמים ְול ֹא ָשְׁמעוּ ְבּקוִֹלי :
אבוֵֹתינוּ ְבֵּבית ַהִמְּקָדּשׁ .ל ֹא
ֲ 5ﬠָשָׂרה ִנִסּים ַנֲﬠשׂוּ ַל ֲ
ִהִפּיָלה ִאָשּׁה ֵמֵריַח ְבַּשׂר ַהֹקֶּדשְׁ ,ול ֹא ִהְס ִריַח ְבַּשׂר ַהֹקֶּדשׁ ֵמעוָֹלם,
ְול ֹא ִנ ְרָאה ְזבוּב ְבֵּבית ַהִמְּטָבַּח ִיםְ ,ול ֹא ֵאַרע ֶק ִרי ְלֹכֵהן ָגּדוֹל ְבּיוֹם
ַהִכּפּוּ ִריםְ ,ול ֹא ִכבּוּ ְגָשִׁמים ֵאשׁ ֶשׁל ֲﬠֵצי ַהַמֲּﬠָרָכהְ ,ול ֹא ָנְצָחה ָהרוַּח
ֶאת ַﬠמּוּד ֶהָﬠָשׁןְ ,ול ֹא ִנְמָצא ְפסוּל ָבֹּעֶמר וִּבְשֵׁתּי ַהֶלֶּחם וְּבֶלֶחם ַהָפִּנים,
עוְֹמִדים ְצפוִּפים וִּמְשַׁתֲּח ִוים ְרָוִחיםְ ,ול ֹא ִהִזּיק ָנָחשׁ ְוַﬠְקָרב ִבּירוָּשַׁלִים
ֵמעוָֹלםְ ,ול ֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ַצר ִלי ַהָמּקוֹם ֶשָׁאִלין ִבּירוָּשַׁלִים :
שָׁבּת ֵבּין ַהְשָּׁמשׁוֹתְ ,וֵאלּוּ
ֲ 6ﬠָשָׂרה ְדָב ִרים ִנְב ְראוּ ְבֶּﬠֶרב ַ
ֵהןִ ,פּי ָהָאֶרץ ,וִּפי ַהְבֵּאר ,וִּפי ָהָאתוֹןְ ,וַהֶקֶּשׁתְ ,וַהָמּןְ ,וַהַמֶּטּהְ ,וַהָשִּׁמיר,
ְוַהְכָּתבְ ,וַהִמְּכָתּבְ ,וַהלּוּחוֹתְ .וֵישׁ אוְֹמ ִריםַ ,אף ַהַמִּזּיִקין ,וְּקבוָּרתוֹ ֶשׁל
מֶשׁהְ ,וֵאילוֹ ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינוְּ .וֵישׁ אוְֹמ ִריםַ ,אף ְצָבת ִבְּצָבת ֲﬠשׂוָּיה :
ִ 7שְׁבָﬠה ְדָב ִרים ַבֹּגֶּלם ְוִשְׁבָﬠה ֶבָחָכםָ .חָכם ֵאינוֹ ְמַדֵבּר ִבְּפֵני
ִמי ֶשׁהוּא ָגדוֹל ִמֶמּנּוּ ְבָחְכָמה וְּבִמ ְנָיןְ ,וֵאינוֹ ִנְכָנס ְלתוִֹ Mדְּבֵרי ֲחֵברוֹ,
ְוֵאינוֹ ִנְבָהל ְלָהִשׁיב ,שׁוֵֹאל ָכִּﬠ ְנָין וֵּמִשׁיב ַכֲּהָלָכהְ ,ואוֵֹמר ַﬠל ִראשׁוֹן
ִראשׁוֹן ְוַﬠל ַאֲחרוֹן ַאֲחרוֹןְ ,וַﬠל ַמה ֶשּׁלּ ֹא ָשַׁמע ,אוֵֹמר ל ֹא ָשָׁמְﬠִתּי,
וּמוֶֹדה ַﬠל ָהֱאֶמתְ .וִחלּוֵּפיֶהן ַבֹּגֶּלם :
פ ְרָﬠנֻיּוֹת ָבִּאין ָלעוָֹלם ַﬠל ִשְׁבָﬠה גוֵּפי
ִ 8שְׁבָﬠה ִמיֵני ֻ
ֲﬠֵבָרהִ .מְקָצָתן ְמַﬠְשּׂ ִרין וִּמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַﬠְשּׂ ִריןָ ,רָﬠב ֶשׁל ַבֹּצֶּרת ָבָּאה,
ִמְקָצָתן ְרֵﬠִבים וִּמְקָצָתן ְשֵׂבִﬠיםָ .גְּמרוּ ֶשׁלּ ֹא ְלַﬠֵשּׂרָ ,רָﬠב ֶשׁל ְמהוָּמה
ְוֶשׁל ַבֹּצֶּרת ָבָּאהְ .וֶשׁלּ ֹא ִלֹטּל ֶאת ַהַחָלּהָ ,רָﬠב ֶשׁל ְכָּלָיה ָבָאהֶ .דֶּבר
ָבּא ָלעוָֹלם ַﬠל ִמיתוֹת ָהֲאמוּרוֹת ַבּתּוָֹרה ֶשׁלּ ֹא ִנְמְסרוּ ְלֵבית ִדּיןְ ,וַﬠל
ֵפּרוֹת ְשִׁביִﬠיתֶ .חֶרב ָבָּאה ָלעוָֹלם ַﬠל ִﬠנּוּי ַהִדּיןְ ,וַﬠל ִﬠוּוּת ַהִדּיןְ ,וַﬠל
ַהמּוֹ ִרים ַבּתּוָֹרה ֶשׁלּ ֹא ַכֲהָלָכה :
ַ 9חָיּה ָרָﬠה ָבָאה ָלעוָֹלם ַﬠל ְשׁבוַּﬠת ָשׁ ְואְ ,וַﬠל ִחלּוּל ַהֵשּׁם.
ָגּלוּת ָבָּאה ָלעוָֹלם ַﬠל עוְֹבֵדי ֲﬠבוָֹדה ָזָרהְ ,וַﬠל ִגלּוּי ֲﬠָריוֹתְ ,וַﬠל
ְשִׁפיכוּת ָדִּמיםְ ,וַﬠל ַהְשָׁמַטת ָהָאֶרץְ .בַּא ְרָבָּﬠה ְפָרִקים ַהֶדֶּבר ִמְתַרֶבּה,
ָבּ ְרִביִﬠית ,וַּבְשִּׁביִﬠית ,וְּבמוָֹצֵאי ְשִׁביִﬠית ,וְּבמוָֹצֵאי ֶהָחג ֶשְׁבָּכל ָשָׁנה
ְוָשָׁנהָ .בּ ְרִביִﬠיתִ ,מְפֵּני ַמְﬠַשׂר ָﬠ ִני ֶשַׁבְּשִּׁליִשׁיתַ .בְּשִּׁביִﬠיתִ ,מְפֵּני
ַמְﬠַשׂר ָﬠ ִני ֶשַׁבִּשִּׁשּׁית .וְּבמוָֹצֵאי ְשִׁביִﬠיתִ ,מְפֵּני ֵפרוֹת ְשִׁביִﬠית.
וְּבמוָֹצֵאי ֶהָחג ֶשְׁבָּכל ָשָׁנה ְוָשָׁנהִ ,מְפֵּני ֶגֶזל ַמְתּנוֹת ֲﬠ ִנ ִיּים :
ַ 10א ְרַבּע ִמדּוֹת ָבָּאָדםָ .האוֵֹמר ֶשִׁלּי ֶשִׁלּי ְוֶשְׁלּ_ ֶשָׁלּ ,Mזוֹ ִמָדּה
ֵבינוֹ ִניתְ .וֵישׁ אוְֹמ ִרים ,זוֹ ִמַדּת ְסדוֹםֶ .שִׁלּי ֶשְׁלּ_ ְוֶשְׁלּ_ ֶשִׁלּיַ ,ﬠם
ָהָאֶרץֶ .שִׁלּי ֶשְׁלּ_ ְוֶשְׁלּ_ ֶשָׁלָּ ,Mחִסידֶ .שִׁלּי ֶשִׁלּי ְוֶשְׁלּ_ ֶשִׁלּיָ ,רָשׁע :
ַ 11א ְרַבּע ִמדּוֹת ַבֵּדּעוֹת .נוַֹח ִלְכֹעס ְונוַֹח ִל ְרצוֹתָ ,יָצא ְשָׂכרוֹ
ְבֶהְפֵסדוָֹ .קֶשׁה ִלְכֹעס ְוָקֶשׁה ִל ְרצוֹתָ ,יָצא ֶהְפֵסדוֹ ִבְשָׂכרוָֹ .קֶשׁה ִלְכֹעס

ְונוַֹח ִל ְרצוֹתָ ,חִסיד .נוַֹח ִלְכֹעס ְוָקֶשׁה ִל ְרצוֹתָ ,רָשׁע :
ַ 12א ְרַבּע ִמדּוֹת ַבַּתְּלִמיִדיםַ .מֵהר ִלְשֹׁמַﬠ וַּמֵהר ְלַאֵבּדָ ,יָצא
ְשָׂכרוֹ ְבֶהְפֵסדוָֹ .קֶשׁה ִלְשֹׁמַﬠ ְוָקֶשׁה ְלַאֵבּדָ ,יָצא ֶהְפֵסדוֹ ִבְשָׂכרוַֹ .מֵהר
ִלְשֹׁמַﬠ ְוָקֶשׁה ְלַאֵבּדָ ,חָכםָ .קֶשׁה ִלְשֹׁמַﬠ וַּמֵהר ְלַאֵבּדֶ ,זה ֵחֶלק ָרע :
ַ 13א ְרַבּע ִמדּוֹת ְבּנוְֹתֵני ְצָדָקהָ .הרוֶֹצה ֶשׁ ִיֵּתּן ְול ֹא ִיְתּנוּ
ֲאֵח ִריםֵ ,ﬠינוֹ ָרָﬠה ְבֶּשׁל ֲאֵח ִריםִ .יְתּנוּ ֲאֵח ִרים ְוהוּא ל ֹא ִיֵתּןֵ ,ﬠינוֹ ָרָﬠה
ְבֶשׁלּוִֹ .יֵתּן ְו ִיְתּנוּ ֲאֵח ִריםָ ,חִסיד .ל ֹא ִיֵתּן ְול ֹא ִיְתּנוּ ֲאֵח ִריםָ ,רָשׁע :
ַ 14א ְרַבּע ִמדּוֹת ְבּהוְֹלֵכי ְלֵבית ַהִמְּדָרשׁ .הוֵֹלְ Mוֵאינוֹ
עוֶֹשׂהְ ,שַׂכר ֲהִליָכה ְבָידוֹ .עוֶֹשׂה ְוֵאינוֹ הוֵֹלְ ,Mשַׂכר ַמֲﬠֶשׂה ְבָידוֹ.
הוֵֹלְ Mועוֶֹשׂהָ ,חִסיד .ל ֹא הוֵֹלְ Mול ֹא עוֶֹשׂהָ ,רָשׁע :
חָכִמיםְ .ספוֹג ,וַּמְשֵׁפּ,M
ַ 15א ְרַבּע ִמדּוֹת ְבּיוְֹשִׁבים ִלְפֵני ֲ
ְמַשֶׁמֶּרתְ ,וָנָפהְ .ספוֹגֶ ,שׁהוּא סוֵֹפג ֶאת ַהֹכּלַ .מְשֵׁפֶּ ,Mשַׁמְּכ ִניס ְבּזוֹ
וּמוִֹציא ְבזוְֹ .מַשֶׁמֶּרתֶ ,שׁמּוִֹציָאה ֶאת ַהַיּ ִין ְוקוֶֹלֶטת ֶאת ַהְשָּׁמ ִרים.
ְוָנָפהֶ ,שׁמּוִֹציָאה ֶאת ַהֶקַּמח ְוקוֶֹלֶטת ֶאת ַהֹסֶּלת :
ָ 16כּל ַאֲהָבה ֶשִׁהיא ְתלוָּיה ְבָדָברָ ,בֵּטל ָדָּברְ ,בֵּטָלה ַאֲהָבהְ .וֶשֵׁאיָנהּ
ְתּלוָּיה ְבָדָברֵ ,איָנהּ ְבֵּטָלה ְלעוָֹלםֵ .איזוֹ ִהיא ַאֲהָבה ַהְתּלוָּיה ְבָדָבר,
זוֹ ַאֲהַבת ַאְמנוֹן ְוָתָמרְ .וֶשֵׁאיָנהּ ְתּלוָּיה ְבָדָבר ,זוֹ ַאֲהַבת ָדּ ִוד ִויהוָֹנָתן :
שַׁמ ִים ,סוָֹפהּ ְלִהְתַקֵיּם.
ָ 17כּל ַמֲחֶVקת ֶשִׁהיא ְלֵשׁם ָ
ְוֶשֵׁאיָנהּ ְלֵשׁם ָשַׁמ ִיםֵ ,אין סוָֹפהּ ְלִהְתַקֵיּםֵ .איזוֹ ִהיא ַמֲחֶcקת ֶשִׁהיא
ְלֵשׁם ָשַׁמ ִים ,זוֹ ַמֲחֶcקת ִהֵלּל ְוַשַׁמּאיְ .וֶשֵׁאיָנהּ ְלֵשׁם ָשַׁמ ִים ,זוֹ ַמֲחֶcקת
ֹקַרח ְוָכל ֲﬠָדתוֹ :
ָ 18כּל ַהְמַזֶכּה ֶאת ָהַרִבּיםֵ ,אין ֵחְטא ָבּא ַﬠל ָידוְֹ .וָכל
ַהַמֲּחִטיא ֶאת ָהַרִבּיםֵ ,אין ַמְסִפּיִקין ְבָּידוֹ ַלֲﬠשׂוֹת ְתּשׁוָּבה .מֶשׁה ָזָכה
ְוִזָכּה ֶאת ָהַרִבּיםְ ,זכוּת ָהַרִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר )דברים לג( ִצְדַקת ה'
ָﬠָשׂה וִּמְשָׁפָּטיו ִﬠם ִיְשָׂרֵאלָ .יָרְבָﬠם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִבּיםֵ ,חְטא
ָהַרִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר )מלכים א טו( ַﬠל ַחטּ ֹאות ָיָרְבָﬠם )ֶבּן ְנָבט(
ֲאֶשׁר ָחָטא ַוֲאֶשׁר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְשָׂרֵאל :
שׁה ְדָב ִרים ַהָלּלוִּ ,מַתְּלִמיָדיו
ָ 19כּל ִמי ֶשֵׁיּשׁ ְבָּידוֹ ְשׁל ָ
ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ .וְּשׁלָשׁה ְדָב ִרים ֲאֵח ִריםִ ,מַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ִבְּלָﬠם
ָהָרָשׁעַ .ﬠ ִין טוָֹבהְ ,ורוַּח ְנמוָּכהְ ,וֶנֶפשׁ ְשָׁפָלהִ ,מַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ַאְבָרָהם
ָאִבינוַּ .ﬠ ִין ָרָﬠהְ ,ורוַּח ְגּבוָֹההְ ,וֶנֶפשׁ ְרָחָבהִ ,מַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ִבְּלָﬠם
ָהָרָשׁעַ .מה ֵבּין ַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְלַתְלִמיָדיו ֶשׁל ִבְּלָﬠם
ָהָרָשׁעַ .תְּלִמיָדיו ֶשׁל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ,אוְֹכִלין ָבּעוָֹלם ַהֶזּה ְונוֲֹחִלין
ָבּעוָֹלם ַהָבּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ח( ְלַה ְנִחיל ֹאֲהַבי ֵישְׁ ,וֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלּא.
ֲאָבל ַתְּלִמיָדיו ֶשׁל ִבְּלָﬠם ָהָרָשׁע יוֹ ְרִשׁין ֵגּיִה ֹנּם ְויוֹ ְרִדין ִלְבֵאר ַשַׁחת,
ֶשֶׁנֱּאַמר )תהלים נה( ְוַאָתּה ֱאִcהים תּוֹ ִריֵדם ִלְבֵאר ַשַׁחתַ ,א ְנֵשׁי ָדִמים
וִּמ ְרָמה ל ֹא ֶיֱחצוּ ְיֵמיֶהםַ ,וֲא ִני ֶאְבַטח ָבּ: M
ְ 20יהוָּדה ֶבן ֵתּיָמא אוֵֹמרֱ ,הֵוי ַﬠז ַכָּנֵּמרְ ,וַקל ַכֶּנֶּשׁרְ ,וָרץ
ַכְּצִּביְ ,וִגבּוֹר ָכֲּא ִריַ ,לֲﬠשׂוֹת ְרצוֹן ָאִבי_ ֶשַׁבָּשָּׁמ ִים .הוּא ָהָיה אוֵֹמר,
ַﬠז ָפּ ִנים ְלֵגיִה ֹנּם ,וֹּבֶשׁת ָפּ ִנים ְלַגן ֵﬠֶדןְ .יִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶני_ ְיָי ֱאֵcהינוּ
ֶשִׁתְּבֶנה ִﬠי ְר_ ִבְּמֵהָרה ְבָיֵמינוּ ְוֵתן ֶחְלֵקנוּ ְבתוָֹרֶת_ :
 21הוּא ָהָיה אוֵֹמרֶ ,בּן ָחֵמשׁ ָשׁ ִנים ַלִמְּקָראֶ ,בּן ֶﬠֶשׂר ַלִמְּשָׁנה,
ֶבּן ְשׁלשׁ ֶﬠְשֵׂרה ַלִמְּצוֹתֶ ,בּן ֲחֵמשׁ ֶﬠְשֵׂרה ַלַתְּלמוּדֶ ,בּן ְשֹׁמֶנה ֶﬠְשֵׂרה
ַלֻחָפּהֶ ,בּן ֶﬠְשׂ ִרים ִל ְרֹדּףֶ ,בּן ְשׁלִשׁים ַלֹכַּחֶ ,בּן ַא ְרָבִּﬠים ַלִבּיָנהֶ ,בּן
ֲחִמִשּׁים ָלֵﬠָצהֶ ,בּן ִשִׁשּׁים ַלִזְּקָנהֶ ,בּן ִשְׁבִﬠים ַלֵשּׂיָבהֶ ,בּן ְשֹׁמִנים
ַלְגּבוָּרהֶ ,בּן ִתְּשִׁﬠים ָלשׁוַּחֶ ,בּן ֵמָאה ְכִּאלּוּ ֵמת ְוָﬠַבר וָּבֵטל ִמן ָהעוָֹלם :
ֶ 22בּן ַבּג ַבּג אוֵֹמרֲ ,הֹפָ Mבּהּ ַוֲהֹפָ Mבּהְּ ,דֹּכָלּא ָבהּ .וָּבהּ ֶתֱּחֵזי,
ְוִסיב וְּבֵלה ָבהּ ,וִּמַנּהּ ל ֹא ָתזוַּﬠֶ ,שֵׁאין ְל_ ִמָדּה טוָֹבה ֵהיֶמָנּה :

ֶ 23בּן ֵהא ֵהא

אוֵֹמרְ ,לפוּם ַצֲﬠָרא ַאְגָרא:

פ ר ק י א ב ות פר ק ו׳
ַהִמְּשָׁנהָ ,בּרוּ' ֶשָׁבַּחר ָבֶּהם וְּבִמְשָׁנָתם :

ָשׁנוּ ֲחָכִמים ִבְּלשׁוֹן
ַ 1רִבּי ֵמִאיר אוֵֹמר ָכּל ָהעוֵֹסק ַבּתּוָֹרה ִלְשָׁמהּ ,זוֶֹכה ִלְדָב ִרים
ַה ְרֵבּהְ .ול ֹא עוֹד ֶאָלּא ֶשָׁכּל ָהעוָֹלם ֻכּלּוֹ ְכַדי הוּא לוִֹ .נְקָרא ֵרַﬠָ ,אהוּב,
אוֵֹהב ֶאת ַהָמּקוֹם ,אוֵֹהב ֶאת ַהְבּ ִריּוֹתְ ,מַשֵׂמַּח ֶאת ַהָמּקוֹםְ ,מַשֵׂמַּח ֶאת
ַהְבּ ִריּוֹת .וַּמְלַבְּשׁתּוֹ ֲﬠָנָוה ְו ִי ְרָאה ,וַּמְכַשׁ ְרתּוֹ ִלְהיוֹת ַצִדּיק ְוָחִסיד ְוָיָשׁר
ְוֶנֱאָמן ,וְּמַרַחְקתּוֹ ִמן ַהֵחְטא ,וְּמָקַרְבתּוֹ ִליֵדי ְזכוּתְ ,וֶנֱה ִנין ִמֶמּנּוּ ֵﬠָצה
ְותוִּשָׁיּה ִבּיָנה וְּגבוָּרהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ח( ִלי ֵﬠָצה ְותוִּשָׁיּה ֲא ִני ִביָנה ִלי
ְגבוָּרהְ .ונוֶֹתֶנת לוֹ ַמְלכוּת וֶּמְמָשָׁלה ְוִחקּוּר ִדּין ,וְּמַגִלּין לוֹ ָרֵזי תוָֹרה,
ְוַנֲﬠֶשׂה ְכַמְﬠָין ַהִמְּתַגֵּבּר וְּכָנָהר ֶשֵׁאינוֹ פוֵֹסקֶ ,וֱהֵוי ָצנוַּﬠ ְוֶאֶר' רוַּח,
וּמוֵֹחל ַﬠל ֶﬠְלבּוֹנוֹ ,וְּמַגַדְּלתּוֹ וְּמרוַֹמְמתּוֹ ַﬠל ָכּל ַהַמֲּﬠִשׂים :
שַׁﬠ ֶבּן ֵל ִויְ ,בָּכל יוֹם ָויוֹם ַבּת קוֹל יוֵֹצאת ֵמַהר
ָ 2אַמר ַרִבּי ְיהוֹ ֻ
חוֵֹרב וַּמְכֶרֶזת ְואוֶֹמֶרת ,אוֹי ָלֶהם ַלְבּ ִריּוֹת ֵמֶﬠְלבּוָֹנהּ ֶשׁל תּוָֹרהֶ .שָׁכּל
ִמי ֶשֵׁאינוֹ עוֵֹסק ַבּתּוָֹרה ִנְקָרא ָנזוּףֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי יא( ֶנֶזם ָזָהב ְבַּאף
ֲחִזיר ִאָשּׁה ָיָפה ְוָסַרת ָטַﬠםְ .ואוֵֹמר )שמות לב( ְוַהֻלֹּחת ַמֲﬠֵשׂה ֱאִYהים
ֵהָמּה ְוַהִמְּכָתּב ִמְכַתּב ֱאִYהים הוּא ָחרוּת ַﬠל ַהֻלֹּחתַ ,אל ִתְּקָרא ָחרוּת
ֶאָלּא ֵחרוּתֶ ,שֵׁאין ְלֶ Zבן חוֹ ִרין ֶאָלּא ִמי ֶשׁעוֵֹסק ְבַּתְלמוּד תּוָֹרהְ .וָכל
ִמי ֶשׁעוֵֹסק ְבַּתְלמוּד תּוָֹרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַﬠֶלּהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )במדבר כא( וִּמַמָּתָּנה
ַנֲחִליֵאל וִּמַנֲּחִליֵאל ָבּמוֹת :
חֵברוֹ ֶפֶּרק ֶאָחד אוֹ ֲהָלָכה ַאַחת אוֹ ָפסוּק ֶאָחד אוֹ
ַ 3הלּוֵֹמד ֵמ ֲ
ִדבּוּר ֶאָחד אוֹ ֲאִפלּוּ אוֹת ַאַחתָ ,צ ִרי' ִל ְנהוֹג בּוֹ ָכבוֹדֶ ,שֵׁכּן ָמִצינוּ ְבָד ִוד
ֶמֶל' ִיְשָׂרֵאלֶ ,שׁלּ ֹא ָלַמד ֵמֲאִחיֹתֶפל ֶאָלּא ְשֵׁני ְדָב ִרים ִבְּלָבדְ ,קָראוֹ ַרבּוֹ
ַאלּוּפוֹ וְּמיָֻדּעוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר )תהלים נה( ְוַאָתּה ֱאנוֹשׁ ְכֶּﬠ ְרִכּי ַאלּוִּפי וְּמיָֻדִּﬠי.
ַוֲהל ֹא ְדָב ִרים ַקל ָוֹחֶמר ,וַּמה ָדּ ִוד ֶמֶל' ִיְשָׂרֵאלֶ ,שׁלּ ֹא ָלַמד ֵמֲאִחיֹתֶפל ֶאָלּא
ְשֵׁני ְדָב ִרים ִבְּלַבד ְקָראוֹ ַרבּוֹ ַאלּוּפוֹ וְּמיָֻדּעוַֹ ,הלּוֵֹמד ֵמֲחֵברוֹ ֶפֶּרק ֶאָחד
אוֹ ֲהָלָכה ַאַחת אוֹ ָפסוּק ֶאָחד אוֹ ִדבּוּר ֶאָחד אוֹ ֲאִפלּוּ אוֹת ַאַחתַ ,ﬠל ַאַחת
שֶׁנֱּאַמר )משלי
ַכָּמּה ְוַכָמּה ֶשָׁצּ ִרי' ִלְנהוֹג בּוֹ ָכבוֹדְ .וֵאין ָכּבוֹד ֶאָלּא תוָֹרהֶ ,
ג( ָכּבוֹד ֲחָכִמים ִיְנָחלוּ) ,משלי כח( וְּתִמיִמים ִיְנֲחלוּ טוֹבְ ,וֵאין טוֹב ֶאָלּא
תוָֹרהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ד( ִכּי ֶלַקח טוֹב ָנַתִתּי ָלֶכם תּוָֹרִתי ַאל ַתֲּﬠ ֹזבוּ :
שׁל תּוָֹרהַ ,פּת ְבֶּמַלח תּ ֹאַכל ,וַּמ ִים ִבְּמשׂוָּרה
ַ 4כִּ Fהיא ַדּ ְרָכּהּ ֶ
ִתְשֶׁתּהְ ,וַﬠל ָהָאֶרץ ִתּיַשׁןְ ,וַחֵיּי ַצַﬠר ִתְּחֶיה ,וַּבתּוָֹרה ַאָתּה ָﬠֵמלִ ,אם
ַאָתּה ֹעֶשׂה ֵכן) ,תהלים קכח( ַאְשֶׁריְ Zוטוֹב ָל'ַ .אְשֶׁריָ Zבּעוָֹלם ַהֶזּה ְוטוֹב
ָל' ָלעוָֹלם ַהָבּא :
ַ 5אל ְתַּבֵקּשׁ ְגֻּדָלּה ְלַﬠְצְמְ ,Nוַאל ַתְּחֹמד ָכּבוֹד ,יוֵֹתר ִמִלּמּוּ ְדZ
ֲﬠֵשׂהְ ,וַאל ִתְּתַאֶוּה ְלֻשְׁלָחָנם ֶשׁל ְמָלִכיםֶ ,שֻׁשְּׁלָח ְנָ Zגדוֹל ִמֻשְּׁלָחָנםְ ,וִכְת ְרZ
ָגדוֹל ִמִכְּתָרםְ ,וֶנֱאָמן הוּא ַבַּﬠל ְמַלאְכְתֶּ Zשׁ ְיַּשֵׁלּם ְלְ Zשַׂכר ְפֻּﬠָלֶּת: Z
הָנּה וִּמן ַהַמְּלכוּתֶ ,שַׁהַמְּלכוּת
ְ 6גּדוָֹלה תוָֹרה יוֵֹתר ִמן ַהְכּ ֻ
ִנְקֵנית ִבְּשִׁYשׁים ַמֲﬠלוֹתְ ,וַהְכֻּהָנּה ְבֶּﬠְשׂ ִרים ְוַא ְרַבּעְ ,וַהתּוָֹרה ִנְקֵנית
ְבַּא ְרָבִּﬠים וְּשֹׁמָנה ְדָב ִריםְ .וֵאלוּ ֵהןְ ,בַּתְלמוּדִ ,בְּשִׁמיַﬠת ָהֹאֶזןַ ,בֲּﬠ ִריַכת
ְשָׂפַתִיםְ ,בִּביַנת ַהֵלּבְ ,בִּשְׂכלוּת ַהֵלּבְ ,בֵּאיָמהְ ,בִּי ְרָאהַ ,בֲּﬠָנָוהְ ,בִּשְׂמָחה,
ְבָּטֳהָרהְ ,בִּשׁמּוּשׁ ֲחָכִמיםְ ,בִּדְקדּוּק ֲחֵב ִרים ,וְּבִפְלפּוּל ַהַתְּלִמיִדים,
ְבִּישּׁוּבַ ,בִּמְּקָראַ ,בִּמְּשָׁנהְ ,בִּמעוּט ְסחוָֹרהְ ,בִּמעוּט ֶדֶּר' ֶאֶרץְ ,בִּמעוּט
ַתֲּﬠנוּגְ ,בִּמעוּט ֵשׁיָנהְ ,בִּמעוּט ִשׂיָחהְ ,בִּמעוּט ְשׂחוֹקְ ,בֶּאֶר' ַאַפִּיםְ ,בֵּלב
טוֹבֶ ,בֱּאמוַּנת ֲחָכִמים ,וְּבַקָבַּלת ַהִיּסּוּ ִריןַ ,הַמִּכּיר ֶאת ְמקוֹמוְֹ ,וַהָשֵּׂמַח
ְבֶּחְלקוְֹ ,וָהעוֶֹשׂה ְסָיג ִלְדָבָריוְ ,וֵאינוֹ ַמֲחִזיק טוָֹבה ְלַﬠְצמוָֹ ,אהוּב ,אוֵֹהב
ֶאת ַהָמּקוֹם ,אוֵֹהב ֶאת ַהְבּ ִריּוֹת ,אוֵֹהב ֶאת ַהְצָּדקוֹת ,אוֵֹהב ֶאת
ַהֵמּיָשׁ ִרים ,אוֵֹהב ֶאת ַהתּוָֹכחוֹתִ ,מְתַרֵחק ִמן ַהָכּבוֹדְ ,ול ֹא ֵמ ִגיס ִלבּוֹ
ְבַתְלמוּדוְֹ ,וֵאינוֹ ָשֵׂמַח ְבּהוָֹרָאה ,נוֵֹשׂא ְבֹעל ִﬠם ֲחֵברוַֹ ,מְכ ִריעוֹ ְלַכף
ְזכוּתַ ,מֲﬠִמידוֹ ַﬠל ָהֱאֶמת ,וַּמֲﬠִמידוֹ ַﬠל ַהָשּׁלוֹםִ ,מְתַיֵשּׁב ִלבּוֹ ְבַתְלמוּדוֹ,
שׁוֵֹאל וֵּמִשׁיב ,שׁוֵֹמַﬠ וּמוִֹסיףַ ,הלּוֵֹמד ַﬠל ְמָנת ְלַלֵמּד ְוַהלּוֵֹמד ַﬠל ְמָנת
ַלֲﬠשׂוֹתַ ,הַמְּחִכּים ֶאת ַרבּוְֹ ,וַהְמַכֵוּן ֶאת ְשׁמוָּﬠתוְֹ ,וָהאוֵֹמר ָדָּבר ְבֵּשׁם

אוְֹמרוָֹ ,הא ָלַמְדָתּ ֶשָׁכּל ָהאוֵֹמר ָדָּבר ְבֵּשׁם אוְֹמרוֹ ֵמִביא ְגֻאָלּה ָלעוָֹלם,
ֶשֶׁנֱּאַמר )אסתר ב( ַותּ ֹאֶמר ֶאְסֵתּר ַלֶמֶּל' ְבֵּשׁם ָמ ְרֳדָּכי :
שִׁהיא נוֶֹתֶנת ַח ִיּים ְלֹעֶשׂיָה ָבּעוָֹלם ַהֶזּה
ְ 7גּדוָֹלה תוָֹרה ֶ
וָּבעוָֹלם ַהָבּאֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ד( ִכּי ַח ִיּים ֵהם ְלֹמְצֵאיֶהם וְּלָכל ְבָּשׂרוֹ
שֶׁרְ Zוִשׁקּוּי ְלַﬠְצמוֶֹתיְ .Zואוֵֹמר )שם
ַמ ְרֵפּאְ .ואוֵֹמר )שם ג( ִרְפאוּת ְתִּהי ְל ָ
ג( ֵﬠץ ַח ִיּים ִהיא ַלַמֲּחִזיִקים ָבּהּ ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָשּׁרְ .ואוֵֹמר )שם א( ִכּי ִל ְוַית
ֵחן ֵהם ְלר ֹאֶשַׁ Zוֲﬠָנִקים ְלַג ְרְגֹּרֶתיְ .Zואוֵֹמר )שם ד( ִתֵּתּן ְלר ֹאְשִׁ Zל ְוַית
ֵחן ֲﬠֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ְתַּמְגֶּנָךְּ .ואוֵֹמר )שם ט( ִכּי ִבי ִי ְרבּוּ ָיֶמיְ Zויוִֹסיפוּ ְלZ
ְשׁנוֹת ַח ִיּיםְ .ואוֵֹמר )שם ג( ֹאֶר' ָיִמים ִבּיִמיָנהּ ִבְּשׂמ ֹאוָלהּ ֹעֶשׁר ְוָכבוֹד.
שׁלוֹם יוִֹסיפוּ ָל'ְ .ואוֵֹמר )שם(
ְואוֵֹמר )שם( ִכּי ֹאֶר' ָיִמים וְּשׁנוֹת ַח ִיּים ְו ָ
ְדָּרֶכיָה ַדּ ְרֵכי ֹנַﬠם ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה ָשׁלוֹם :
ַ 8רִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ְיהוָּדה ִמשּׁוּם ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן יוַֹחאי אוֵֹמר,
ַהנּוֹי ְוַהֹכַּח ְוָהֹעֶשׁר ְוַהָכּבוֹד ְוַהָחְכָמה ְוַהִזְּקָנה ְוַהֵשּׂיָבה ְוַהָבּ ִניםָ ,נֶאה
ַלַצִּדּיִקים ְוָנֶאה ָלעוָֹלםֶ ,שֶׁנֱּאַמר )שם טז( ֲﬠֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ֵשׂיָבה ְבֶּדֶר'
ְצָדָקה ִתָּמֵּצאְ .ואוֵֹמר )שם כ( ִתְּפֶאֶרת ַבּחוּ ִרים ֹכָּחם ַוֲהַדר ְזֵק ִנים ֵשׂיָבה.
ְואוֵֹמר )שם יד( ֲﬠֶטֶרת ֲחָכִמים ָﬠְשָׁרםְ .ואוֵֹמר )שם יז( ֲﬠֶטֶרת ְזֵק ִנים ְבֵּני
ָב ִנים ְוִתְפֶאֶרת ָבּ ִנים ֲאבוָֹתםְ .ואוֵֹמר ) ְוָחְפָרה ַהְלָּבָנה וּבוָֹשׁה ַהַחָמּה,
ִכּי ָמַל' ה' ְצָבאוֹת ְבַּהר ִציּוֹן וִּבירוָּשַׁל ִים ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָכּבוֹדַ .רִבּי ִשְׁמעוֹן
ֶבּן ְמַנְסָיא אוֵֹמרֵ ,אלּוּ ֶשַׁבע ִמדּוֹת ֶשָׁמּנוּ ֲחָכִמים ַלַצִּדּיִקיםֻ ,כָּלּם
ִנְתַק ְיּמוּ ְבַרִבּי וְּבָבָניו :
ָ 9אַמר ַרִבּי יוֵֹסי ֶבן ִקְסָמאַ ,פַּﬠם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵלּ' ַבֶּדֶּר'
וָּפַגע ִבּי ָאָדם ֶאָחדְ ,וָנַתן ִלי ָשׁלוֹםְ ,וֶהֱחַז ְרִתּי לוֹ ָשׁלוֹםָ .אַמר ִליַ ,רִבּי,
ֵמֵאיֶזה ָמקוֹם ַאָתּהָ .אַמ ְרִתּי לוֵֹ ,מִﬠיר ְגּדוָֹלה ֶשׁל ֲחָכִמים ְוֶשׁל סוְֹפ ִרים
ָאִניָ .אַמר ִליַ ,רִבּיְ ,רצוְֹנֶ Zשָׁתּדוּר ִﬠָמּנוּ ִבְמקוֵֹמנוַּ ,וֲאִני ֶאֵתּן ְלֶ Zאֶלף
ֲאָלִפים ִדּיְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים טוֹבוֹת וַּמ ְרָגִּליּוֹתָ .אַמ ְרִתּי לוְֹ ,בִּניִ ,אם ַאָתּה
נוֵֹתן ִלי ָכל ֶכֶּסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טוֹבוֹת וַּמ ְרָגִּליּוֹת ֶשָׁבּעוָֹלםֵ ,איִני ָדר
ֶאָלּא ִבְמקוֹם תּוָֹרהְ .ול ֹא עוֹדֶ ,אָלּא ֶשִׁבְּשַׁﬠת ְפִּטיָרתוֹ ֶשׁל ָאָדם ֵאין
ְמַל ִוּין לוֹ ָלָאָדם ל ֹא ֶכֶסף ְול ֹא ָזָהב ְול ֹא ֲאָבִנים טוֹבוֹת וַּמ ְרָגִּליּוֹתֶ ,אָלּא
תוָֹרה וַּמֲﬠִשׂים טוִֹבים ִבְּלַבדֶ ,שֶׁנֱּאַמר )משלי ו( ְבִּהְתַהֶלְּכַ Zתְּנֶחה ֹאָת',
ְבָּשְׁכְבִּ Zתְּשֹׁמר ָﬠֶליַ ,Zוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשׂיֶחְ .Zבִּהְתַהֶלְּכַ Zתְּנֶחה ֹאָת',
ָבּעוָֹלם ַהֶזּהְ ,בָּשְׁכְבִּ Zתְּשֹׁמר ָﬠֶליַ ,Zבֶּקֶּברַ ,וֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשׂיֶח,Z
ָלעוָֹלם ַהָבּאְ .וֵכן ָכּתוּב ְבֵּסֶפר ְתִּהִלּים ַﬠל ְיֵדי ָד ִוד ֶמֶל' ִיְשׂ ָרֵאל )תהלים
קיט( ,טוֹב ִלי תוַֹרת ִפּיֵ Zמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסףְ .ואוֵֹמר )חגי ב( ִלי ַהֶכֶּסף ְוִלי
ַהָזָּהב ָאַמר ה' ְצָבאוֹת :
שּׁה ִק ְנָי ִנים ָקָנה לוֹ ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ' הוּא ְבעוָֹלמוְֹ ,וֵאלּוּ ֵהן,
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תּוָֹרה ִק ְנָין ֶאָחדָ ,שַׁמ ִים ָוָאֶרץ ִק ְנָין ֶאָחדַ ,אְבָרָהם ִק ְנָין ֶאָחדִ ,יְשָׂרֵאל
ִק ְנָין ֶאָחדֵ ,בּית ַהִמְּקָדּשׁ ִק ְנָין ֶאָחד .תּוָֹרה ִמַנּ ִיןִ ,דְּכִתיב )משלי ח( ,ה'
ָקָנ ִני ֵראִשׁית ַדּ ְרכּוֹ ֶקֶדם ִמְפָﬠָליו ֵמָאזָ .שַׁמ ִים ָוָאֶרץ ִק ְנָין ֶאָחד ִמַנּ ִין,
ִדְּכִתיב )ישעיה סו(ֹ ,כּה ָאַמר ה' ַהָשַּׁמ ִים ִכְּסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי ֵאי ֶזה
ַב ִית ֲאֶשׁר ִתְּבנוּ ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקוֹם ְמנוָּחִתיְ ,ואוֵֹמר )תהלים קד( ָמה ַרבּוּ
ַמֲﬠֶשׂי Zה' ֻכָּלּם ְבָּחְכָמה ָﬠִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִק ְנָיֶנַ .Zאְבָרָהם ִק ְנָין ֶאָחד
ִמַנּ ִיןִ ,דְּכִתיב )בראשית יד(ַ ,ו ְיָב ְרֵכהוּ ַויּ ֹאַמר ָבּרוּ' ַאְבָרם ְלֵאל ֶﬠְליוֹן ֹקֵנה
ָשַׁמ ִים ָוָאֶרץִ .יְשָׂרֵאל ִק ְנָין ֶאָחד ִמַנּ ִיןִ ,דְּכִתיב )שמות טו(ַ ,ﬠד ַיֲﬠֹבר ַﬠְמּZ
ה' ַﬠד ַיֲﬠֹבר ַﬠם זוּ ָק ִניָתְ ,ואוֵֹמר )תהלים טז( ִלְקדוִֹשׁים ֲאֶשׁר ָבָּאֶרץ ֵהָמּה
ְוַאִדּיֵרי ָכּל ֶחְפִצי ָבםֵ .בּית ַהִמְּקָדּשׁ ִק ְנָין ֶאָחד ִמַנּ ִיןִ ,דְּכִתיב )שמות טו(,
ָמכוֹן ְלִשְׁבְתָּ Zפַּﬠְלָתּ ה' ִמְקָּדשׁ ה' כּוֹ ְננוּ ָיֶדיְ .Zואוֵֹמר )תהלים עח( ַו ְיִביֵאם
ֶאל ְגּבוּל ָקְדשׁוֹ ַהר ֶזה ָק ְנָתה ְיִמינוֹ :
שָּׁבָּרא ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ Fהוּא ְבּעוָֹלמוֹ ,ל ֹא ְבָראוֹ
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ֶאָלּא ִלְכבוֹדוֶֹ ,שֶׁנֱּאַמר )ישעיה מג(ֹ ,כּל ַה ִנְּקָרא ִבְשִׁמי ְוִלְכבוִֹדי ְבָּראִתיו
ְיַצ ְרִתּיו ַאף ֲﬠִשׂיִתיוְ ,ואוֵֹמר )שמות טו(ְ ,יֹהָוה ִיְמְ 'Yלֹעָלם ָוֶﬠדַ .רִבּי
ֲחַנ ְנָיא ֶבּן ֲﬠַקְשָׁיא אוֵֹמרָ ,רָצה ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ' הוּא ְלַזכּוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל,
ְלִפיָכ' ִה ְרָבּה ָלֶהם תּוָֹרה וִּמְצוֹתֶ ,שֶׁנֱּאַמר )ישעיה מב( ה' ָחֵפץ ְלַמַﬠן
ִצְדקוֹ ַיְגִדּיל תּוָֹרה ְוַיְאִדּיר:

