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פרק א
יהוֹשׁ ַע ִלזְ ֵקנִ ים ,וּזְ ֵקנִ ים
ֻ
יהוֹשׁ ַע ,וִ
וּמ ָס ָרהּ ִל ֻ
תּוֹרה ִמ ִסּינַ יְ ,
משׁה ִק ֵבּל ָ
א ֶ
לשׁה
דוֹלהֵ .הם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
רוּה ְל ַאנְ ֵשׁי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ ָ
יאים ְמ ָס ָ
יאים ,וּנְ ִב ִ
ִלנְ ִב ִ
ְד ָב ִרים,
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תּוֹרה:
ֱהווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין ,וְ ַה ֲﬠ ִמידוּ ַת ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה ,וַ ֲﬠשׂוּ ְסיָ ג ַל ָ
אוֹמרַ ,ﬠל
ֵ
דוֹלה .הוּא ָהיָ ה
ב ִשׁ ְמעוֹן ַה ַצּ ִדּיק ָהיָ ה ִמ ְשּׁיָ ֵרי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ ָ
תּוֹרה וְ ַﬠל
עוֹמדַ ,ﬠל ַה ָ
עוֹלם ֵ
לשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
ְשׁ ָ

בוֹדה וְ ַﬠל גְּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים:
ָה ֲﬠ ָ
אוֹמרַ ,אל
ֵ
ג ַאנְ ִטיגְ נוֹס ִאישׁ סוֹכוֹ ִק ֵבּל ִמ ִשּׁ ְמעוֹן ַה ַצּ ִדּיק .הוּא ָהיָ ה
ִתּ ְהיוּ ַכ ֲﬠ ָב ִדים ַה ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁין ֶאת ָה ַרב ַﬠל ְמנָ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרסֶ ,א ָלּא ֱהווּ
מוֹרא
יהי ָ
ַכ ֲﬠ ָב ִדים ַה ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁין ֶאת ָה ַרב ֶשׁלֹּא ַﬠל ְמנָ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרס ,וִ ִ
יכם:
ָשׁ ַמיִ ם ֲﬠ ֵל ֶ
רוּשׁ ַליִם ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם.
יוֹחנָ ן ִאישׁ יְ ָ
יוֹסי ֶבּן ָ
יוֹﬠזֶ ר ִאישׁ ְצ ֵר ָדה וְ ֵ
יוֹסי ֶבּן ֶ
ד ֵ
יתָך ֵבּית
אוֹמר ,יְ ִהי ֵב ְ
יוֹﬠזֶ ר ִאישׁ ְצ ֵר ָדה ֵ
יוֹסי ֶבן ֶ
ֵ

שׁוֹתה ַב ָצּ ָמא ֶאת
ֶ
יהם ,וֶ ֱהוֵ י
וַ ַﬠד ַל ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ י ִמ ְת ַא ֵבּק ַבּ ֲﬠ ַפר ַרגְ ֵל ֶ
יהם:
ִדּ ְב ֵר ֶ

t
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תוּח ִל ְרוָ ָחה ,וְ יִ ְהיוּ
יתָך ָפּ ַ
אוֹמר ,יְ ִהי ֵב ְ
רוּשׁ ַליִם ֵ
יוֹחנָ ן ִאישׁ יְ ָ
יוֹסי ֶבּן ָ
ה ֵ
יחה ִﬠם ָה ִא ָשּׁהְ .בּ ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמרוַּ ,קל
יתָך ,וְ ַאל ַתּ ְר ֶבּה ִשׂ ָ
ֲﬠנִ יִּ ים ְבּנֵ י ֵב ֶ
וָ ח ֶֹמר ְבּ ֵא ֶשׁת ֲח ֵברוִֹ .מ ָכּאן ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמיםָ ,כּל זְ ַמן ֶשׁ ָא ָדם ַמ ְר ֶבּה
תוֹרה ,וְ סוֹפוֹ
וּבוֹטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
ֵ
גּוֹרם ָר ָﬠה ְל ַﬠ ְצמוֹ,
יחה ִﬠם ָה ִא ָשּׁהֵ ,
ִשׂ ָ
יהנָּ ם:
יוֹרשׁ גֵּ ִ
ֵ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ְפּ ַר ְחיָ ה
הוֹשׁ ַע ֶבּן ְפּ ַר ְחיָ ה וְ נִ ַתּאי ָה ַא ְר ֵבּ ִלי ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם .יְ ֻ
ו יְ ֻ
וּקנֵ ה ְלָך ָח ֵבר ,וֶ ֱהוֵ י ָדן ֶאת ָכּל ָה ָא ָדם ְל ַכף זְ כוּת:
אוֹמרֲ ,ﬠ ֵשׂה ְלָך ַרבְ ,
ֵ
אוֹמרַ ,ה ְר ֵחק ִמ ָשּׁ ֵכן ָרע ,וְ ַאל ִתּ ְת ַח ֵבּר ָל ָר ָשׁע ,וְ ַאל
ֵ
ז נִ ַתּאי ָה ַא ְר ֵבּ ִלי
ִתּ ְתיָ ֵאשׁ ִמן ַה ֻפּ ְר ָﬠנוּת:
הוּדה ֶבּן ַט ַבּאי
הוּדה ֶבן ַט ַבּאי וְ ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָשׁ ַטח ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם .יְ ָ
ח יְ ָ
עוֹמ ִדים
וּכ ֶשׁיִּ ְהיוּ ַבּ ֲﬠ ֵלי ִדינִ ין ְ
עוֹר ֵכי ַה ַדּיָּ נִ יןְ .
אוֹמרַ ,אל ַתּ ַﬠשׂ ַﬠ ְצ ְמָך ְכּ ְ
ֵ
ְל ָפנֶ יָך ,יִ ְהיוּ ְב ֵﬠינֶ יָך
ִכּ ְר ָשׁ ִﬠים.

יהם ֶאת ַה ִדּין:
וּכ ֶשׁנִּ ְפ ָט ִרים ִמ ְלּ ָפנֶ יָך ,יִ ְהיוּ ְב ֵﬠינֶ ָך ְכּזַ ָכּ ִאיןְ ,כּ ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ֲﬠ ֵל ֶ
ְ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ַמ ְר ֶבּה ַל ֲחקוֹר ֶאת ָה ֵﬠ ִדים ,וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר
ֵ
ט ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָשׁ ַטח
תּוֹכם יִ ְל ְמדוּ ְל ַשׁ ֵקּר:
ִבּ ְד ָב ֶריָךֶ ,שׁ ָמּא ִמ ָ
אכה,
אוֹמרֱ ,אהוֹב ֶאת ַה ְמּ ָל ָ
י ְשׁ ַמ ְﬠיָ ה וְ ַא ְב ַט ְליוֹן ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהםְ .שׁ ַמ ְﬠיָ ה ֵ
וּשׂנָ א ֶאת ָה ַר ָבּנוּת ,וְ ַאל ִתּ ְתוַ ַדּע ָל ָרשׁוּת:
ְ
חוֹבת
ַ
יכםֶ ,שׁ ָמּא ָתחוֹבוּ
אוֹמרֲ ,ח ָכ ִמיםִ ,הזָּ ֲהרוּ ְבּ ִד ְב ֵר ֶ
ֵ
יא ַא ְב ַט ְליוֹן
יכם
גָּ לוּת וְ ִתגְ לוּ ִל ְמקוֹם ַמיִם ָה ָר ִﬠים ,וְ יִ ְשׁתּוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵר ֶ
וְ יָמוּתוּ ,וְ נִ ְמ ָצא ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ִמ ְת ַח ֵלּל:
אוֹמרֱ ,הוֵ י ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ַא ֲהר ֹן,
ֵ
יב ִה ֵלּל וְ ַשׁ ַמּאי ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהםִ .ה ֵלּל
תּוֹרה:
וּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
אוֹהב ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹת ְ
רוֹדף ָשׁלוֹםֵ ,
אוֹהב ָשׁלוֹם וְ ֵ
ֵ
מוֹסיף ,יָ ֵסיףְ .וּד ָלא
אוֹמר ,נְ גַ ד ְשׁ ָמאֲ ,א ַבד ְשׁ ֵמהְּ .וּד ָלא ִ
יג הוּא ָהיָ ה ֵ
יָ ֵליףְ ,ק ָט ָלא ַחיָּבְ .וּד ִא ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ַתגָּ אֳ ,ח ָלף:
אוֹמרִ ,אם ֵאין ֲאנִ י ִליִ ,מי
יד הוּא ָהיָ ה ֵ

ימ ָתי:
וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַﬠ ְצ ִמיָ ,מה ֲאנִ י .וְ ִאם לֹא ַﬠ ְכ ָשׁיוֵ ,א ָ
ִליְ .
תוֹר ְתָך ֶק ַבעֱ .אמוֹר ְמ ַﬠט וַ ֲﬠ ֵשׂה ַה ְר ֵבּה ,וֶ ֱהוֵ י
אוֹמרֲ ,ﬠ ֵשׂה ָ
טו ַשׁ ַמּאי ֵ
ְמ ַק ֵבּל ֶאת ָכּל ָה ָא ָדם ְבּ ֵס ֶבר ָפּנִ ים יָ פוֹת:
אוֹמרֲ ,ﬠ ֵשׂה ְלָך ַרב ,וְ ִה ְס ַתּ ֵלּק ִמן ַה ָסּ ֵפק ,וְ ַאל
ֵ
יאל ָהיָ ה
טז ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵ
ַתּ ְר ֶבּה ְל ַﬠ ֵשּר ֳא ָמדוֹת:
אתי ַלגּוּף
יָמי גָּ ַד ְל ִתּי ֵבין ַה ֲח ָכ ִמים ,וְ לֹא ָמ ָצ ִ
אוֹמרָ ,כּל ַ
ֵ
יז ִשׁ ְמעוֹן ְבּנוֹ
טוֹב ֶא ָלּא ְשׁ ִת ָיקה .וְ לֹא ַה ִמּ ְד ָרשׁ הוּא ָה ִﬠ ָקּרֶ ,א ָלּא ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה .וְ ָכל
ַה ַמּ ְר ֶבּה ְד ָב ִריםֵ ,מ ִביא ֵח ְטא:
עוֹמדַ ,ﬠל
עוֹלם ֵ
לשׁה ְד ָב ִרים ָה ָ
אוֹמרַ ,ﬠל ְשׁ ָ
יאל ֵ
יח ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן גַּ ְמ ִל ֵ
וּמ ְשׁ ַפּט
ַה ִדּין וְ ַﬠל ָה ֱא ֶמת וְ ַﬠל ַה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )זכריה ח( ֱא ֶמת ִ
יכם:
ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲﬠ ֵר ֶ

