CAPITOLO 4

פרק ד
לּוֹמד ִמ ָכּל ָא ָדםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים
אוֹמרֵ ,איזֶ הוּ ָח ָכםַ ,ה ֵ
ֵ
זוֹמא
א ֶבּן ָ
יחה ִלּיֵ .איזֶ הוּ גִ בּוֹר,
וֹתיָך ִשׂ ָ
קיט(ִ ,מ ָכּל ְמ ַל ְמּ ַדי ִה ְשׂ ַכּ ְל ִתּי ִכּי ֵﬠ ְד ֶ
כּוֹבשׁ ֶאת יִ ְצרוֹ,
ַה ֵ
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ֹּלכד ִﬠיר.
וּמשׁל ְבּרוּחוֹ ִמ ֵ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )משלי טז( ,טוֹב ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם ִמגִּ בּוֹר ֵ
ֵאיזֶ הוּ ָﬠ ִשׁיר ַה ָש ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים קכח( ,יְ גִ ַיע ַכּ ֶפּיָך ִכּי
עוֹלם ַה ָבּא.
עוֹלם ַהזֶּ ה .וְ טוֹב ָלְךָ ,ל ָ
אכל ַא ְשׁ ֶריָך וְ טוֹב ָלְךַ .א ְשׁ ֶריָךָ ,בּ ָ
תֹ ֵ
ֵאיזֶ הוּ ְמ ֻכ ָבּדַ ,ה ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שמואל א ב(ִ ,כּי
ְמ ַכ ְבּ ַדי ֲא ַכ ֵבּד וּבֹזַ י יֵ ָקלוּ:
וּבוֹר ַח ִמן
ֵ
מוּרה(,
)כּ ַב ֲח ָ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ָרץ ְל ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה ְ
ֵ
ב ֶבּן ַﬠזַּ אי
גוֹר ֶרת ֲﬠ ֵב ָרהֶ .שׁ ְשּ ַכר ִמ ְצוָ ה,
גּוֹר ֶרת ִמ ְצוָ ה ,וַ ֲﬠ ֵב ָרה ֶ
ָה ֲﬠ ֵב ָרהֶ .שׁ ִמּ ְצוָ ה ֶ
וּשׂ ַכר ֲﬠ ֵב ָרהֲ ,ﬠ ֵב ָרה:
ִמ ְצוָ הְ .
אוֹמרַ ,אל ְתּ ִהי ָבז ְל ָכל ָא ָדם ,וְ ַאל ְתּ ִהי ַמ ְפ ִליג ְל ָכל ָדּ ָבר,
ג הוּא ָהיָ ה ֵ

ֶשׁ ֵאין ְלָך ָא ָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ָשׁ ָﬠה וְ ֵאין ְלָך ָד ָבר ֶשׁ ֵאין לוֹ ָמקוֹם:
רוּחֶ ,שׁ ִתּ ְקוַ ת
אוֹמרְ ,מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ י ְשׁ ַפל ַ
ֵ
יטס ִאישׁ ְיַבנֶ ה
ד ַר ִבּי ְלוִ ָ
אוֹמרָ ,כּל ַה ְמ ַח ֵלּל ֵשׁם ָשׁ ַמיִם
ֵ
רוֹקא
יוֹחנָ ן ֶבּן ְבּ ָ
ֱאנוֹשׁ ִר ָמּהַ .ר ִבּי ָ
ַבּ ֵסּ ֶתר ,נִ ְפ ָר ִﬠין ִמ ֶמּנּוּ ַבגָּ לוּיֶ .א ָחד שׁוֹגֵ ג וְ ֶא ָחד ֵמזִ יד ְבּ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם:
יקין
תּוֹרה ַﬠל ְמנָ ת ְל ַל ֵמּדַ ,מ ְס ִפּ ִ
לּוֹמד ָ
אוֹמרַ ,ה ֵ
)בּנוֹ( ֵ
ה ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל ְ
יקין ְבּיָ דוֹ ִל ְלמוֹד
לּוֹמד ַﬠל ְמנָ ת ַל ֲﬠשׂוֹתַ ,מ ְס ִפּ ִ
וּל ַל ֵמּד .וְ ַה ֵ
ְבּיָ דוֹ ִל ְלמוֹד ְ
אוֹמרַ ,אל ַתּ ֲﬠ ֵשׂם ֲﬠ ָט ָרה ְל ִה ְתגַּ ֵדּל
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמוֹר וְ ַל ֲﬠשׂוֹתַ .ר ִבּי ָצדוֹק ֵ
ְ
אוֹמרְ ,וּד ִא ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
ֵ
ָבּ ֶהם ,וְ לֹא ַק ְרדּ ֹם ַל ְחפּוֹר ָבּ ֶהם .וְ ָכְך ָהיָ ה ִה ֵלּל
נוֹטל ַחיָּ יו ִמן
תוֹרהֵ ,
ְבּ ַתגָּ אֳ ,ח ָלףָ .הא ָל ַמ ְד ָתָּ ,כּל ַהנֶּ ֱהנֶ ה ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
עוֹלם:
ָה ָ
תּוֹרה ,גּוּפוֹ ְמ ֻכ ָבּד ַﬠל ַה ְבּ ִריּוֹת.
אוֹמרָ ,כּל ַה ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ַה ָ
יוֹסי ֵ
ו ַר ִבּי ֵ
תּוֹרה ,גוּפוֹ ְמ ֻח ָלּל ַﬠל ַה ְבּ ִריוֹת:
וְ ָכל ַה ְמ ַח ֵלּל ֶאת ַה ָ
פּוֹרק ִמ ֶמּנּוּ ֵא ָיבה
חוֹשְׂך ַﬠ ְצמוֹ ִמן ַה ִדּיןֵ ,
אוֹמרַ ,ה ֵ
ז ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל ְבּנוֹ ֵ
רוּח:
שׁוֹטה ָר ָשׁע וְ גַ ס ַ
הוֹר ָאהֶ ,
בוּﬠת ָשׁוְ א .וְ ַהגַּ ס ִלבּוֹ ְב ָ
וּשׁ ַ
וְ גָ זֵ ל ְ
אוֹמרַ ,אל ְתּ ִהי ָדן יְ ִח ִידיֶ ,שׁ ֵאין ָדּן יְ ִח ִידי ֶא ָלּא ֶא ָחד .וְ ַאל
ח הוּא ָהיָ ה ֵ
אמר ַק ְבּלוּ ַד ְﬠ ִתּיֶ ,שׁ ֵהן ַר ָשּׁ ִאין וְ לֹא ָא ָתּה:
תֹּ ַ
עשׁר.
תּוֹרה ֵמעֹנִ י ,סוֹפוֹ ְל ַקיְּ ָמהּ ֵמ ֶ
אוֹמרָ ,כּל ַה ְמ ַקיֵּ ם ֶאת ַה ָ
ט ַר ִבּי יוֹנָ ָתן ֵ
וְ ָכל ַה ְמ ַב ֵטּל

עשׁר ,סוֹפוֹ ְל ַב ְטּ ָלהּ ֵמעֹנִ י:
תּוֹרה ֵמ ֶ
ֶאת ַה ָ
רוּח
תּוֹרה .וֶ ֱהוֵ י ְשׁ ַפל ַ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ְמ ַמ ֵﬠט ָבּ ֵﬠ ֶסק ,וַ ֲﬠסוֹק ַבּ ָ
י ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
תּוֹרה ,יֶ שׁ ְלָך ְבּ ֵט ִלים ַה ְר ֵבּה ְכּנֶ גְ ָדְּך.
ִבּ ְפנֵ י ָכל ָא ָדם .וְ ִאם ִבּ ַטּ ְל ָתּ ִמן ַה ָ
תּוֹרה ,יֶ שׁ )לוֹ( ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּה ִל ֶתּן ָלְך:
וְ ִאם ָﬠ ַמ ְל ָתּ ַב ָ
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עוֹשׂה ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ,קוֹנֶ ה לוֹ
אוֹמרָ ,ה ֶ
ֵ
יﬠזֶ ר ֶבּן יַ ֲﬠקֹב
יא ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
שׁוּבה
עוֹבר ֲﬠ ֵב ָרה ַא ַחת ,קוֹנֶ ה לוֹ ַק ֵטּיגוֹר ֶא ָחדְ .תּ ָ
ְפ ַר ְק ִליט ֶא ָחד .וְ ָה ֵ
אוֹמרָ ,כּל
יוֹחנָ ן ַה ַסּנְ ְדּ ָלר ֵ
טוֹביםִ ,כּ ְת ִריס ִבּ ְפנֵ י ַה ֻפּ ְר ָﬠנוּתַ .ר ִבּי ָ
וּמ ֲﬠ ִשׂים ִ
ַ
סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיֵּ ם .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִםֵ ,אין
ְכּנֵ ִסיָּ ה ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִםָ ,
סוֹפה ְל ִה ְת ַקיֵּ ם:
ָ
אוֹמר ,יְ ִהי ְכבוֹד ַתּ ְל ִמ ְידָך ָח ִביב ָﬠ ֶליָך ְכּ ֶשׁ ָלְּך,
מּוּע ֵ
יב ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ַשׁ ַ
מוֹרא ָשׁ ָמיִ ם:
וּמוֹרא ַר ָבְּך ְכּ ָ
מוֹרא ַר ָבְּךָ ,
וּכבוֹד ֲח ֵב ְרָך ְכּ ָ
ְ
עוֹלה זָ דוֹן.
אוֹמרֱ ,הוֵ י זָ ִהיר ְבּ ַת ְלמוּדֶ ,שׁ ִשּׁגְ גַ ת ַתּ ְלמוּד ָ
ֵ
הוּדה
יג ַר ִבּי יְ ָ
תּוֹרה וְ ֶכ ֶתר ְכּ ֻהנָּ ה וְ ֶכ ֶתר
לשׁה ְכ ָת ִרים ֵהםֶ ,כּ ֶתר ָ
אוֹמרְ ,שׁ ָ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
יהן:
עוֹלה ַﬠל גַּ ֵבּ ֶ
ַמ ְלכוּת ,וְ ֶכ ֶתר ֵשׁם טוֹב ֶ
אמר ֶשׁ ִהיא
תּוֹרה וְ ַאל תּ ֹ ַ
גוֹלה ִל ְמקוֹם ָ
אוֹמרֱ ,הוֵ י ֶ
ֵ
הוֹראי
יד ַר ִבּי נְ ַ
מוּה ְביָ ֶדָך .וְ ֶאל ִבּינָ ְתָך ַאל ִתּ ָשּׁ ֵﬠן:
ָתבוֹא ַא ֲח ֶריָךֶ ,שׁ ֲח ֵב ֶריָך יְ ַקיְּ ָ
סּוּרי
אוֹמרֵ ,אין ְבּיָ ֵדינוּ לֹא ִמ ַשּׁ ְלוַ ת ָה ְר ָשׁ ִﬠים וְ ַאף לֹא ִמיִּ ֵ
טו ַר ִבּי יַ נַּ אי ֵ
אוֹמר,
יקיםַ .ר ִבּי ַמ ְתיָ א ֶבן ָח ָרשׁ ֵ
ַה ַצּ ִדּ ִ

ֱהוֵ י ַמ ְק ִדּים ִבּ ְשׁלוֹם ָכּל ָא ָדם .וֶ ֱהוֵ י זָ נָ ב ָל ֲא ָריוֹת ,וְ ַאל ְתּ ִהי רֹאשׁ
שּׁוּﬠ ִלים:
ַל ָ
עוֹלם ַה ָבּא.
דּוֹמה ַל ְפּרוֹזְ דוֹר ִבּ ְפנֵ י ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ֶ
אוֹמרָ ,ה ָ
טז ַר ִבּי יַ ֲﬠקֹב ֵ
ַה ְת ֵקן ַﬠ ְצ ְמָך ַב ְפּרוֹזְ דוֹרְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ָכּנֵ ס ַל ְטּ ַר ְק ִלין:
עוֹלם
טוֹבים ָבּ ָ
וּמ ֲﬠ ִשׂים ִ
שׁוּבה ַ
אוֹמר ,יָ ָפה ָשׁ ָﬠה ַא ַחת ִבּ ְת ָ
יז הוּא ָהיָ ה ֵ
עוֹלם
רוּח ָבּ ָ
קוֹרת ַ
עוֹלם ַה ָבּא .וְ יָ ָפה ָשׁ ָﬠה ַא ַחת ֶשׁל ַ
ַהזֶּ הִ ,מ ָכּל ַחיֵּ י ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה:
ַה ָבּאִ ,מ ָכּל ַחיֵּ י ָה ָ
אוֹמרַ ,אל ְתּ ַר ֶצּה ֶאת ֲח ֵב ְרָך ִבּ ְשׁ ַﬠת ַכּ ֲﬠסוֹ,
יח ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ֶא ְל ָﬠזָ ר ֵ
וְ ַאל ְתּנַ ֲח ֶמנּוּ ְבּ ָשׁ ָﬠה ֶשׁ ֵמּתוֹ ֻמ ָטּל ְל ָפנָ יו ,וְ ַאל ִתּ ְשׁ ַאל לוֹ ִבּ ְשׁ ַﬠת נִ ְדרוֹ,
וְ ַאל ִתּ ְשׁ ַתּ ֵדּל ִל ְראוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ַﬠת ַק ְל ָק ָלתוֹ:
וּב ָכּ ְשׁלוֹ
אוֹיִביָך ַאל ִתּ ְשׂ ָמח ִ
ְ
אוֹמר) ,משלי כד( ִבּנְ פֹל
מוּאל ַה ָקּ ָטן ֵ
יט ְשׁ ֵ
ַאל יָ גֵ ל ִל ֶבָּךֶ ,פּן יִ ְר ֶאה יְ יָ וְ ַרע ְבּ ֵﬠינָ יו וְ ֵה ִשׁיב ֵמ ָﬠ ָליו ַאפּוֹ:
לּוֹמד
אוֹמרַ ,ה ֵ
ישׁע ֶבּן ֲאבוּיָ ה ֵ
כ ֱא ִל ָ

לּוֹמד זָ ֵקן ְל ָמה
תוּבה ַﬠל נְ יָ ר ָח ָדשׁ .וְ ַה ֵ
דוֹמהִ ,ל ְדיוֹ ְכ ָ
יֶ ֶלד ְל ָמה הוּא ֶ
הוּדה ִאישׁ ְכּ ַפר
יוֹסי ַבר יְ ָ
תוּבה ַﬠל נְ יָ ר ָמחוּקַ .ר ִבּי ֵ
דוֹמהִ ,ל ְדיוֹ ְכ ָ
הוּא ֶ
אוֹכל ֲﬠנָ ִבים
דוֹמהְ ,ל ֵ
ֶ
לּוֹמד ִמן ַה ְקּ ַטנִּ ים ְל ָמה הוּא
אוֹמרַ ,ה ֵ
ֵ
ַה ַבּ ְב ִלי
אוֹכל
דוֹמהְ ,ל ֵ
לּוֹמד ִמן ַהזְּ ֵקנִ ים ְל ָמה הוּא ֶ
שׁוֹתה יַ יִ ן ִמגִּ תּוֹ .וְ ַה ֵ
ֵקהוֹת וְ ֶ
אוֹמרַ ,אל ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ַבּ ַקּנְ ַקןֶ ,א ָלּא
שׁוֹתה יַ יִ ן יָ ָשׁןַ .ר ִבּי ֵ
ֲﬠנָ ִבים ְבּשׁוּלוֹת וְ ֶ
ַב ֶמּה ֶשׁיֶּ שׁ בּוֹ .יֵ שׁ ַקנְ ַקן ָח ָדשׁ ָמ ֵלא יָ ָשׁן ,וְ יָ ָשׁן ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ָח ָדשׁ ֵאין בּוֹ:
יאין ֶאת
מוֹצ ִ
אוֹמרַ ,ה ִקּנְ ָאה וְ ַה ַתּ ֲאוָ ה וְ ַה ָכּבוֹד ִ
כא ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ַה ַקּ ָפּר ֵ
עוֹלם:
ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
לּוֹדים ָלמוּת ,וְ ַה ֵמּ ִתים ְל ֵה ָחיוֹת ,וְ ַה ַחיִּ ים ִלדּוֹן.
אוֹמרַ ,היִּ ִ
כב הוּא ָהיָ ה ֵ
בּוֹרא ,הוּא
יּוֹצר ,הוּא ַה ֵ
וּל ִהוָּ ַדע ֶשׁהוּא ֵאל ,הוּא ַה ֵ
הוֹד ַיע ְ
ֵל ַידע ְל ִ
ַה ֵמּ ִבין ,הוּא ַה ַדּיָּ ן ,הוּא ֵﬠד ,הוּא ַבּ ַﬠל ִדּין ,וְ הוּא ָﬠ ִתיד ָלדוּןָ .בּרוְּך
הוּאֶ ,שׁ ֵאין ְל ָפנָ יו לֹא ַﬠוְ ָלה וְ לֹא ִשׁ ְכ ָחה וְ לֹא ַמשּׂוֹא ָפנִ ים וְ לֹא ִמ ַקּח
יחָך יִ ְצ ֶרָך
שׁוֹחדֶ ,שׁ ַהכֹּל ֶשׁלּוֹ .וְ ַדע ֶשׁ ַהכֹּל ְל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹן .וְ ַאל ְיַב ִט ֲ
ַ
נוֹצר) ,וְ ַﬠל ָכּ ְר ֲחָך ַא ָתּה
ֶשׁ ַה ְשּׁאוֹל ֵבּית ָמנוֹס ָלְךֶ ,שׁ ַﬠל ָכּ ְר ֲחָך ַא ָתּה ָ
נוֹלד( ,וְ ַﬠל ָכּ ְר ֲחָך ַא ָתּה ַחי ,וְ ַﬠל ָכּ ְר ֲחָך ַא ָתּה ֵמת ,וְ ַﬠל ָכּ ְר ֲחָך ַא ָתּה
ָ
ָﬠ ִתיד ִל ֵתּן ִדּין וְ ֶח ְשׁבּוֹן ִל ְפנֵ י ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא:

