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' במחה של שבתות שבין פסח לעצרת אומרים בכל שבת פרק אחד במסכת אבות,           כהכהתתקבל אחר קדיש '

כללמתן תורה. בשבתות שבין שבועות לשבעה עשר בתמוז, אומרים בכל שבת שי פרקים                       (אומרים רק '
ו' ישראל מפרק ראשון  בורבי חנניא '  ששתברו  בתמוז,  עשר  שבעה  ואחר  התורה  כהתחזקות בלימוד  שי)  מפרק   '

הלוחות, אין אומרים פרק כלל. אחר אמירת אבות אומרים קדיש יתום ולא קדיש דרבן.

פרק ראשון
ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:   ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעו ְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ

ּוְזֵקִנים א  ִלְזֵקִנים,  ַע  ִויהֹוֻׁשֽ ַע,  ִליהֹוֻׁשֽ ּוְמָסָרּה  ִמִּסיָני,  ּתֹוָרה  ִקֵּבל  ֹמֶׁשה 

ֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים: ִלְנִביִאים,  ּוְנִביִאים ְמָסֽרּוָה ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֽ

ידּו ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה.  ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין, ְוַהֲעִמֽ

ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמְּׁשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעל־ְׁשלָׁשה  ב

ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד: ַעל־ַהּתֹוָרה, ְוַעל־ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל־ְּגִמילּות ֲחָסִדים. 

ַאל־ִּתְהיּו ג אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא  ַהַּצִּדיק.  ִמִּׁשְמעֹון  ִקֵּבל  סֹוכֹו  ִאיׁש  ַאְנִטיְגנֹוס 

1
The  הגמ to learn פרקי אבות after חהשבת מ is an ancient one, and is discussed by 1100 (רב עמרם גאון
years ago), (טור או"ח סימן רצ"ב). The  הגמ is also discussed by  רש"י על פרקי אבות (the beginning of
.('פרק ו 

2 When learning multiple  פרקים at the same time, 'כל ישראל' is said only once, before learning
and ' רבי חנניא' once, after learning, one or multiple פרקים.



ַּכֲעָבִדים ֱהיּו  ֶאָּלא  ְּפָרס,  ְלַקֵּבל  ַעל־ְמָנת  ֶאת־ָהַרב  ַהְמַׁשְּמִׁשים  ַּכֲעָבִדים 

ִים ֲעֵליֶכם. יִהי מֹוָרא ָׁשַמֽ  ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת־ָהַרב ֶׁשּלֹא ַעל־ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ִוֽ

ֵמֶהם. יֹוֵסי ד  ִקְּבלּו  ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶּבן־יֹוָחָנן ִאיׁש  ֶזר ִאיׁש  יֹוֵסי ֶּבן־יֹוֶעֽ

ַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוה ִמְתַאֵּבק ֵּבית ַוֽ ְצֵרָדה אֹוֵמר, ְיִהי ֵביְתךךָ  ֶזר ִאיׁש  ֶּבן־יֹוֶעֽ

ַּבֲעַפר ַרְגֵליֶהם,   ֶוֱהֵוה ׁשֹוֶתה ַבָּצָמא ֶאת־ִּדְבֵריֶהם.  

ֲעִנִּיים ה ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו  ָּפֽתּוַח  אֹוֵמר: ְיִהי ֵביְתךךָ  ִם  ְיֽרּוָׁשַלֽ יֹוֵסי ֶּבן־יֹוָחָנן ִאיׁש 

ֶׁשת  ֶמר ְּבֵאֽ , ְוַאל־ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה. ְּבִאְׁשּתֹו ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֽ ְּבֵני ֵביְתךךָ

ֲחֵברֹו. ִמַּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ָּכל־ַהַּמְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה - ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו, 

ּובֹוֵטל ִמִּדְבֵרי תֹוָרה,  ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵּגיִהֹּנם. 

ֵמֶהם. ו ִקְּבלּו  ָהַאְרֵּבִלי  ְוִנַּתאי  ֶּבן־ְּפַרְחָיה  ַע  אֹוֵמר:  ֶּבן־ְּפַרְחָיה  ְיהֹוֻׁשַע  ְיהֹוֻׁשֽ

ַרב, ּוְקֵנה ְלךךָ ָחֵבר, ֶוֱהֵוה ָדן ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות.  ְלךךָ  ֲעֵׂשה 

ִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי אֹוֵמר: ַהְרֵחק ִמָּׁשֵכן ָרע, ְוַאל־ִּתְתַחַּבר ָלָרָׁשע, ְוַאל־ִּתְתָיֵאׁש ז

ִמן־ַהּפּוְרָענּות. 

 

ַטח ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְיהּוָדה ֶּבן־ַטַּבאי אֹוֵמר: ַאל־  ח  ְיהּוָדה ֶּבן־ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן־ָׁשֽ

ִיְהיּו  , יךךָ ְלָפֶנֽ עֹוְמִדים  ַהִּדין  ַּבֲעֵלי  ּוְכֶׁשִּיְהיּו  ַהַּדָּיִנים,  ְּכעֹוְרֵכי  ַעְצְמךךָ  ַעׂש  ַּתֽ



ְּכֶׁשִּקְּבלּו ְּכַזָּכִאים,  יךךָ  ְבֵעיֶנֽ ִיְהיּו   , ִמְּלָפֶניךךָ ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים  ִּכְרָׁשִעים,  ְבֵעיֶניךךָ 

ֲעֵליֶהם ֶאת־ַהִּדין. 

ָזִהיר ט ֶוֱהֵוה  ֶאת־ָהֵעִדים,  ַלֲחֹקר  ַמְרֶּבה  ֱהֵוה  אֹוֵמר:  ַטח  ֶּבן־ָׁשֽ ִׁשְמעֹון 

,     ֶׁשָּמא ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַׁשֵּקר.  ִּבְדָבֶריךךָ

ּוְׂשָנא ֶאת־  ֶאת־ַהְּמָלאָכה, ֱאַהב אֹוֵמר:  ְׁשַמְעָיה ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְּבלּו ֵמֶהם.  י

 ָהַרָּבנּות, ְוַאל־ִּתְתַוַּדע ָלָרׁשּות. 

ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר: ֲחָכִמים, ִהָּזֲהרּו ְבִדְבֵריֶכם, ֶׁשָּמא ָתֽחּובּו חֹוַבת ָּגלּות ְוִתְגלּו יא 

ִים ָהָרִעים, ְוִיְׁשּתּו ַהַּתְלִמיִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא ֵׁשם ִלְמקֹום ַמֽ

ִים ִמְתַחֵּלל.  ָׁשַמֽ

ֵמֶהם. ִהֵּלל אֹוֵמר: ֱהֵוה ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ַאֲהֹרן, אֹוֵהב יב ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי ִקְּבלּו 

ָׁשלֹום  ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת־ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה. 

ְקָטָלא ָיִּליף ּוְדָלא  ָיֵסף, מֹוִסיף ּוְדָלא ְׁשֵמּה, ֲאַבד  ְׁשָמא  ְנִגיד אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא יג

ּוְדִאְׁשַּתַּמׁש ְּבָתָּגא ֲחָלף.  3ַחָּיב,       

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי? ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ָאִני? ְוִאם לֹא  יד

 ַעְכָׁשו, ֵאיָמָתי?

(גמ' מגילה כח:)ָּתֵי ֵריׁש ָלִקיׁש, ֶזה ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמי ֶׁשּׁשֹוֶה ֲהָלכֹות, ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 3



ַבע, ֱאֹמר ְמַעט ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, ֶוֱהֵוה ְמַקֵּבל טו  ֶקֽ ַׁשַּמאי אֹוֵמר: ֲעֵׂשה תֹוָרְתךךָ 

ֶבר ָּפִנים ָיפֹות.  ֶאת־ָּכל־ָהָאָדם ְּבֵסֽ

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְלךךָ ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק ִמן־ַהָּסֵפק, ְוַאל־ַּתְרֶּבה ְלַעֵּׂשר  טז

ֻאָּמדּות. 

אִתי ַלּגּוף טֹוב יז  ֵּבין ַהֲחָכִמים, ְולֹא ָמָצֽ ְלִּתי  אֹוֵמר: ָּכל־ָיַמי ָּגַדֽ ִׁשְמעֹון ְּבנֹו 

ֵמִביא ְּדָבִרים  ְוָכל־ַהַּמְרֶּבה  ַהַּמֲעֶׂשה.  ֶאָּלא  ִעָּקר  ַהִּמְדָרׁש  ְולֹא  ִמְּׁשִתיָקה. 

ֵחְטא. 

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן־ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַעל־ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ָהעֹוָלם ַקָּים - ַעל ָהֱאֶמת יח 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוַעל־ַהָּׁשלֹום,  ח:טז)ְוַעל־ַהִּדין  ִׁשְפ֖טּו(זכריה  ָׁש֔לֹום  ט  ּוִמְׁשַּפ֣ ֱאֶמ֙ת   

ם:  ֲעֵריֶכֽ ְּבַׁשֽ

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא) (ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:   יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ

פרק שני
ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעוְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ



ֶרת  א  ָהָאָדם? ָּכל־ֶׁשִהיא ִּתְפֶאֽ ְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו  ֶרךךְ  ִהיא ֶּדֽ ַרִּבי אֹוֵמר: ֵאיזֹו 
ֶׁשֵאין  ְּכַבֲחמּוָרה,  ַקָּלה  ְּבִמְצָוה  ָזִהיר  ֶוֱהֵוה  ִמן־ָהָאָדם.  לֹו  ֶרת  ְוִתְפֶאֽ ָה  ְלֹעֶׂשֽ
 ֶגד ְׂשָכָרּה,  ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל־ִמְצֹות. ֶוֱהֵוה ְמַחֵּׁשב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְּכֶנֽ ַע  ַאָּתה יֹוֵדֽ

 ֶגד ֶהְפֵסָדּה. ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה ְּדָבִרים, ְוֵאין ַאָּתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה  ּוְׂשַכר ְּכֶנֽ
יךךָ  ַעת, ְוָכל־ַמֲעֶׂשֽ ֶזן ׁשֹוַמֽ ִין רֹוָאה, ְוֹאֽ -      ַעֽ ְעָלה ִמְּמךךָ  ֲעֵבָרה, ַּדע ַמה־ְּלַמֽ

ֶפר ִנְכָּתִבים.  ַּבֵּסֽ

ֶׁשל־ְרִבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: ָיֶפה ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ב ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו 
ַחת ָעֹון. ֶרץ, ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם ַמְׁשַּכֽ ֶרךךְ ֶאֽ סֹוָפּה ְמָלאָכה,  ִעָּמּה ֶׁשֵאין ְוָכל־ּתֹוָרה  ֶּדֽ

ְלֵׁשם ְּבֵטָלה  ִעָּמֶהם  עֹוְסִקים  ִיְהיּו  ַהִּצּבּור,  ִעם  ְוָכל־ָהעֹוְסִקים  ָעֹון.  ֶרת  ְוגֹוֶרֽ
ֶדת ָלַעד. ְוַאֶּתם, ַמֲעֶלה ֲאִני  ִים, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסַּיְעָּתם, ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֽ ָׁשַמֽ

ֲעֵליֶכם ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם.  

ַעְצָמם, ִנְרִאים ג ֶרךךְ  ְלָאָדם ֶאָּלא ְלֹצֽ ְזִהיִרין ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין לֹו  ֱהוּו 
ְּכאֹוֲהִבים ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתם, ְוֵאין עֹוְמִדים לֹו ְלָאָדם ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו. 

ִּכְרצֹונֹו. ַּבֵּטל ד , ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְרצֹוְנךךָ  ִּכְרצֹוֶנךךָ הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְרצֹונֹו 
 .  ךךָ ְרצֹוְנךךָ ִמְּפֵני ְרצֹונֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹוֶנֽ

, ְוַאל־ ה ִהֵּלל אֹוֵמר: ַאל־ִּתְפֹרׁש ִמן־ַהִּצּבּור, ְוַאל־ַּתֲאֵמן ְּבַעְצְמךךָ ַעד יֹום מֹוְתךךָ
ַע,  יַע ִלְמקֹומֹו, ְוַאל־ּתֹאַמר ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפַׁשר ִלְׁשֹמֽ ָּתִדין ֶאת־ֲחֵבְרךךָ ַעד ֶׁשַּתִּגֽ

ַע. ְוַאל־ּתֹאַמר ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָּמא לֹא ִתָּפֶנה.   ֶׁשּסֹופֹו ְלִהָּׁשֵמֽ

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֵאין ּבֹור ְיֵרא ֵחְטא, ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְולֹא ַהַּבְיָׁשן  ו
ָלֵמד,     ְולֹא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, ְולֹא ָּכל־ַהַּמְרֶּבה ִבְסחֹוָרה ַמְחִּכים, ּוִבְמקֹום 

ְהיֹות ִאיׁש.  ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ִהְׁשַּתֵּדל ִלֽ
 

ִים: ָאַמר ָלּה: ַעל־ְּדֲאֵטְפְּת  ז ָפה ַעל־ְּפֵני ַהָּמֽ ֶלת ַאַחת ֶׁשָּצֽ ַאף הּוא ָרָאה ֻּגְלֹּגֽ
, ְוסֹוף ְמַטְיָפִיךךְ ְיטּופּון.  ֲאִּטפּוךךְ



הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַמְרֶּבה ָבָׂשר, ַמְרֶּבה ִרָּמה, ַמְרֶּבה ְנָכִסים, ַמְרֶּבה ְדָאָגה,  ח 
ֲעָבִדים,  ַמְרֶּבה  ִזָּמה,  ַמְרֶּבה  ְׁשָפחֹות  ַמְרֶּבה  ְכָׁשִפים,  ַמְרֶּבה  ָנִׁשים,  ַמְרֶּבה 

ַמְרֶּבה  ָחְכָמה,  ַמְרֶּבה  ְיִׁשיָבה,  ַמְרֶּבה  ַחִּיים,  ַמְרֶּבה  ַמְרֶּבה ָגֵזל. ַמְרֶּבה תֹוָרה, 
ָנה ַמְרֶּבה ָׁשלֹום. ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ַמְרֶּבה ְצָדָקה, ְתבּוָנה,  ַמְרֶּבה  ֵעָצה,  ְלַעְצמֹו,  ָקֽ
ָנה ָנה תֹוָרה,  ִּדְבֵרי  לֹו ָקֽ ָהעֹוָלם ַהָּבא.  ַחֵּיי לֹו ָקֽ

ְדָּת ּתֹוָרה ט ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמִהֵּלל ּוִמַּׁשַּמאי. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ָלַמֽ

ְרָּת.  ַהְרֵּבה, ַאל־ַּתֲחֵזק טֹוָבה ְלַעְצְמךךָ ִּכי ְלָכךךְ נֹוָצֽ

ּלּו ֵהן:  י ֶזר ֶּבן־(ְרִבי)ֲחִמָּׁשה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן־ַזַּכאי, ְוֵאֽ  ֱאִליֶעֽ

(ְרִבי) ֶּבן־ְנַתְנֵאל  ִׁשְמעֹון (ְרִבי) ַהֹּכֵהן, יֹוֵסי (ְרִבי)  ֶּבן־ֲחַנְנָיא, ְיהֹוֻׁשַע  (ְרִבי)הֹוְרְקנֹוס, 

.  [ְו]ֶאְלָעָזר  ֶּבן־ֲעָרךךְ

ֶזר ֶּבן־הֹוְרְקנֹוס ּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד  יא  הּוא ָהָיה מֹוֶנה ִׁשְבָחם: (ְרִבי) ֱאִליֶעֽ

ֶּבן ֲחַנְנָיא ַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו. (ְרִבי) יֹוֵסי ַהֹּכֵהן ָחִסיד. (ְרִבי) ִטָּפה. (ְרִבי) ְיהֹוֻׁשַע 

ִׁשְמעֹון       ֶּבן ְנַתְנֵאל ְיֵרא ֵחְטא. ְו(ְרִבי) ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרךךְ ְּכַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר. 

 ִים,  ְּבַכף  ִיְׂשָרֵאל ָּכל־ַחְכֵמי  ִיְהיּו ִאם אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא יב ֶזר  (ּוְרִבי) מֹאְזַנֽ ֶּבן־ [ְו]ֱאִליֶעֽ

ֶאת ֻּכָּלם. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו: ִאם ִיְהיּו יַע  הֹוְרְקנֹוס ְּבַכף ְׁשִנָּיה, ַמְכִרֽ

 ִים,  ֶזר ֶּבן־הֹוְרְקנֹוס ַאף (ּוְרִבי) ָּכל־ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף מֹאְזַנֽ [וְ  ִעָּמֶהם,  [ְו]ֱאִליֶעֽ

יַע ֶאת־ֻּכָּלם.  ֶּבן־ֲעָרךךְ  ְו]ֶאְלָעָזר  ְּבַכף ְׁשִנָּיה, ַמְכִרֽ



ֶזר  יג ֶרךךְ טֹוָבה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם. ְרִבי ֱאִליֶעֽ ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹו ִהיא ֶּדֽ

אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. ְרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן טֹוב.  ִין טֹוָבה. ְרִבי ְיהֹוֻׁשַע  אֹוֵמר: ַעֽ

ֵלב טֹוב. ָאַמר  אֹוֵמר:  ְרִבי ֶאְלָעָזר  ְרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת־ַהּנֹוָלד. 

ְּדָבָריו  ֶׁשִּבְכַלל  ִמִּדְבֵריֶכם,  ֶּבן־ֲעָרךךְ  ֶאְלָעָזר  ֶאת־ִּדְבֵרי  ֲאִני  רֹוֶאה  ָלֶהם: 

ִּדְבֵריֶכם. 

ָּנה ָהָאָדם. ְרִבי  יד ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמֽ ֶרךךְ  ִהיא ֶדֽ ֵאיזֹו  ּוְראּו  ָאַמר ָלֶהם: ְצאּו 

ַע אֹוֵמר: ָחֵבר ָרע. ְרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָׁשֵכן ִין ָרָעה. ְרִבי ְיהֹוֻׁשֽ ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעֽ

ָרע.          ְרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַהּלֶֹוה ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ֶאָחד ַהּלֶֹוה ִמן־ָהָאָדם

יק (תהלים לז:כא) ְּכלֶֹוה ִמן־ַהָּמקֹום,             ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַצִּד֗ ם ְו֝ א ְיַׁשֵּל֑ ֹ֣ ָׁשע ְול לֶֹו֣ה ָר֭

 ן  ן:  חֹוֵנ֥ ֵלב ָרע. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת־ִּדְבֵרי       אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר  ְרִבי  ְונֹוֵתֽ

ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעָרךךְ ִמִּדְבֵריֶכם, ֶׁשִּבְכַלל   ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם. 

יךךָ  טו  ֶזר אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבְרךךָ ָחִביב ָעֶלֽ ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים. ְרִבי ֱאִליֶעֽ

, ֶוֱהֵוה ִמְתַחֵּמם  ִלְכֹעס, ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתךךָ , ְוַאל־ְּתִהי ֽנֹוַח  ְּכֶׁשָּלךךְ

 ֶגד אּוָרם     ֶׁשל־ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתם ֶׁשּלֹא ִתָּכֶוה - ֶׁשְּנִׁשיָכָתם  ְּכֶנֽ

ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל,    ַוֲעִקיָצָתם ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָׁשָתם ְלִחיַׁשת ָׂשָרף, ְוָכל־



ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.

 

ֶצר ָהַרע, ְוִׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות מֹוִציִאים ֶאת־ טז ִין ָהַרע, ְוֵיֽ אֹוֵמר: ַעֽ ַע  ְרִבי ְיהֹוֻׁשֽ

ָהָאָדם     ִמן־ָהעֹוָלם. 

. ְוַהְתֵקן ַעְצְמךךָ ִלְלֹמד יז  יךךָ ְּכֶׁשָּלךךְ ְרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְיִהי ָממֹון ֲחֵבְרךךָ ָחִביב ָעֶלֽ

ִים.  יךךָ ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשָמֽ . ְוָכל־ַמֲעֶׂשֽ  ּתֹוָרה, ֶׁשֵאיָנּה ְיֻרָּׁשה־ָלךךְ

ְרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֱהֵוה ָזִהיר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע (ּוִבְתִפָּלה). ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל,  יח 

ַבע, ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַעׂש ְּתִפָּלְתךךָ ֶקֽ (יואלַאל־ַּתֽ

י־ַחּ֤נּון ב:יג) ֶרךךְ  ֔הּוא  ְוַרחּום֙   ִּכֽ ִים֙  ֶא֤ ֶסד  ַאַּפ֨ ם ְוַרב־ֶח֔ ה: ְוִנָח֖ ָרָעֽ ָרָׁשע ְוַאל־ְּתִהי ַעל־ָהֽ

.  ִּבְפֵני  ךךָ  ַעְצֶמֽ

ְרִבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֱהֵוה ָׁשקּוד ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ְוַדע ַמה־ֶּׁשָּתִׁשיב ַלֶאִּפיקּורֹוס, יט

 . ךךָ ַעל ְמַלאְכְּתךךָ ֶׁשְּיַׁשֶּלם־ְלךךָ ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתֽ  ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעֵמל, ּוִמי הּוא ַּבֽ

ְרִבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ַהּיֹום ָקֵצר, ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָּׂשָכר  כ 

ִית ּדֹוֵחק.  ַעל ַהַּבֽ ַהְרֵּבה, ּוַבֽ

ַהְּמָלאָכה ִלְגֹמר, ְולֹא־ַאָּתה ֶּבן־חֹוִרין ְלִהָּבֵטל כא יךךָ  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: לֹא ָעֶלֽ

ַעל ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבֽ ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, נֹוְתִנין ְלךךָ  ְדָּת  ָּנה.  ִאם ָלַמֽ ִמֶּמֽ



ֶׁשל־ַצִּדיִקים ְׂשָכָרם  ֶׁשַמַּתן  ְוַדע   . ךךָ ְּפֻעָּלֶתֽ ְׂשַכר  ְלךךָ  ֶׁשְּיַׁשֶּלם     , ְמַלאְכְּתךךָ

ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא)( ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ

פרק שלישי 

ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:   ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעו ְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ

ֲעַקְבָיא ֶּבן־ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְוֵאין ַאָּתה ָבא ִליֵדי א 

, ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן  אָת, ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלךךְ ִין ָּבֽ ִּדין  ֲעֵבָרה.  ַּדע ֵמַאֽ

? ִלְמקֹום ָעָפר, ִרָּמה  ְוֶחְׁשּבֹון. אָת? ִמִּטָּפה ְסרּוָחה. ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלךךְ ֵמָאִין ָּבֽ

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶלךךְ  ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון? ִלְפֵני ֶמֽ

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא. 

ֶׁשִאְלָמֵלא ֶׁשל־ַמְלכּות,  ִּבְׁשלֹוָמּה ִמְתַּפֵּלל ֱהֵוה  אֹוֵמר:  ְרִבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים ב

הּו ַחִּיים ְּבָלעֹו.  מֹוָרָאּה, ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעֽ

 ִים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה,  ג ְרִבי ֲחִניָנא ֶּבן־ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר: ְׁשַנֽ



 ִים(תהלים א:א)ֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ב: ֲאָבל ְׁשַנֽ א ָיָׁשֽ ֹ֣ ים ל ִצ֗ ב ֵל֝  ּוְבמֹוַׁש֥

(מלאכי ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ֶפר ִזָּכ֤רֹון  ג:טז) ִּיָּכֵתב ֵס֣ ע ַו֠ ַוִּיְׁשָמ֔ ב ְיָי֙  ַוַּיְקֵׁש֤ הּו  ֶאל־ֵרֵע֑ יׁש  ִא֣ י ְיָי֖  ִיְרֵא֥ ז ִנְדְּב֛רּו  ָא֧

 ִין ֲאִפיּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב  ִים, ִמַּנֽ י ְׁשֽמֹו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ְׁשַנֽ ְׁשֵב֖ י ְיָי֔ ּוְלֹחֽ ְלָפָני֙ו ְלִיְרֵא֣

ַע לֹו ָׂשָכר? ֶׁשֶּנֱאַמר:  ב  (איכה ג:כח)ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא קֹוֵבֽ ֵיֵׁש֤

יו: ל ָעָלֽ י ָנַט֖ ם ִּכ֥ ָּבָד֙ד ְוִיֹּד֔

ָעָליו ִּדְבֵרי  ד  ַעל־ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְולֹא ָאְמרּו  ְרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו 

ְל֖אּו (ישעיה כח:ח)תֹוָרה, ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר:  י ָּכל־ֻׁשְלָח֔נֹות ָמֽ ִּכ֚

ָעָליו ַעל־ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו  י ָמֽקֹום: ֲאָבל ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו  ה   ְּבִל֖ יא ֹצָא֑ ִק֣

ר  (יחזקאל מא:כב) ֶׁשֶּנֱאַמר: ֶׁשל־ָמקֹום, ִמֻּׁשְלָחנֹו ָאְכלּו ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְּכִאּלּו י ַוְיַדֵּב֣ ֵאַל֔

ה ן ֶז֚ ר  ַהֻּׁשְלָח֔ : ִלְפֵנ֥י ֲאֶׁש֖ ְיָיֽ

ֶרךךְ ְיִחיִדי, ּוְמַפֶּנה ה ְיָלה, ְוַהְמַהֵּלךךְ ַּבֶּדֽ ְרִבי ֲחִניָנא ֶּבן־ֲחִכיַנאי אֹוֵמר: ַהֵּנעֹור ַּבַּלֽ

 ִלּבֹו ְלַבָּטָלה - ֲהֵרי ֶּזה ִמְתַחַּיב ְּבַנְפׁשֹו. 

ּנּוו  ְרִבי ְנחּוְנָיא ֶּבן־ַהָּקָנה אֹוֵמר: ָּכל־ַהְמַקֵּבל ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה, ַמֲעִביִרים ִמֶּמֽ

ֹעל  ָעָליו  נֹוְתִנין  ּתֹוָרה,  ֹעל  ּנּו  ִמֶּמֽ ְוָכל־ַהּפֹוֵרק  ֶרץ.  ֶאֽ ֶרךךְ  ֶּדֽ ְוֹעל  ַמְלכּות  ֹעל 

ֶרץ. ֶרךךְ ֶאֽ  ַמְלכּות     ְוֹעל ֶּדֽ



ְּכַפר ֲחַנְנָיא אֹוֵמר: ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבים ְועֹוְסִקים ז ְרִבי ֲחַלְפָּתא ֶּבן־ּדֹוָסא ִאיׁש 

ל(תהלים פב:א)ַּבּתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֲעַדת־ֵא֑ ב ַּבֽ ים ִנָּצ֥  ֱאלִֹה֗

 ִין ֲאִפילּו (עמוס ט:ו) ּוִמַּנִין ֲאִפילּו ֲחִמָּׁשה? ֶׁשֶּנֱאַמר: ּה ּוִמַּנֽ ֶרץ ְיָסָד֑ ֲאֻגָּד֖תֹו ַעל־ֶא֣ ַוֽ

 ִים? (תהלים פב:א) ְׁשלָֹׁשה?       ֶׁשֶּנֱאַמר:   ִין ֲאִפילּו ְׁשַנֽ ט: ּוִמַּנֽ ים ִיְׁשֹּפֽ ֶרב ֱאלִֹה֣  ְּבֶק֖

 ִין  (מלאכי ג:טז)ֶׁשֶּנֱאַמר:  ע ּוִמַּנֽ ב ְיָי֙ ַוִּיְׁשָמ֔ הּו ַוַּיְקֵׁש֤ יׁש ֶאל־ֵרֵע֑ י ְיָי֖ ִא֣ ז ִנְדְּב֛רּו ִיְרֵא֥ ָא֧

יר ֶאת־ (שמות כ:כא) ֲאִפילּו ֶאָחד?           ֶׁשֶּנֱאַמר:   ר ַאְזִּכ֣  ְּבָכל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣

י  : 4ְׁשִמ֔ יךךָ ַרְכִּתֽ יךךָ ּוֵבֽ ָא֥בֹוא ֵאֶל֖

ֶׁשּלֹו, ְוֵכן  ח  ִמֶּׁשּלֹו, ֶׁשַאָּתה ְוֶׁשְּלךךְ  ַּבְרּתֹוָתא אֹוֵמר: ֶּתן־לֹו  ְרִבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש 

: (ד"ה א' כט:יד)ְּבָדִוד הּוא אֹוֵמר:  ךךְ ּנּו ָלֽ  ְדךךָ֖ ָנַת֥ ל ּוִמָּיֽ ֣ ַהֹּכ֔ י־ִמְּמךךָ  ִּכֽ

ַמה־ָּנֶאה  ְואֹוֵמר: ִמִּמְׁשָנתֹו, ּוַמְפִסיק ְוׁשֹוֶנה, ַּבֶּדֶרךךְ  ְרִבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר: ַהְמַהֵּלךךְ  ט

 ִאיָלן ֶזה! ַמה ָּנֶאה ִניר ֶזה! - ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחַּיב ְּבַנְפׁשֹו. 

ֶאָחד י ָּדָבר  ַח  ָּכל־ַהּׁשֹוֵכֽ אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ְרִבי  ִמּׁשּום  ַיַּנאי  ַּבר  דֹוְסַּתאי  ְרִבי 

ק(דברים ד:ט)ִמִּמְׁשָנתֹו,   ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחַּיב ְּבַנְפׁשֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:    ַר֡

. ָא֥בֹוא4 יךךָ (בעל  (ברכות י.):  וברכתיך אליך אבוא  הכסת  בבית עשרה אמצא  שאם  לומר  עשרה. עולה אבוא ֵאֶל֖
הטורים)



, יךךָ ים ֲאֶׁשר־ָר֣אּו ֵעיֶנ֗ ח ֶאת־ַהְּדָבִר֜ ד ֶּפן־ִּתְׁשַּכ֨ ר ַנְפְׁשךךָ֜ ְמֹא֗ ֩    ּוְׁשֹמ֨ ֶמר ְלךךָ ִהָּׁש֣

ָּתְקָפה ָעָליו ִמְׁשָנתֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ל (שם)ָיכֹול ֲאִפילּו  ֹּכ֖ ְבךךָ֔  ִמְּלָב֣ ּוֶפן־ָי֨סּורּ֙ו   

יךךָ ָהא ֵאינֹו ִמְתַחַּיב ְּבַנְפׁשֹו ַעד־ֶׁשֵּיֵׁשב ִויִסיֵרם ִמִּלּבֹו.  י ַחֶּי֑ ְיֵמ֣

ֶמת ְלָחְכָמתֹו,  ְרִבי ֲחִניָנא ֶּבן־ּדֹוָסא אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו יא  ָחְכָמתֹו קֹוֶדֽ

ֶמת.  ָּיֽ ֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתק ַ ֶמת, ְוֹכל ֶׁשָחְכָמתֹו קֹוֶדֽ ָּיֽ ִמְתק ַ

ְוֹכל  יב ֶמת,  ָּיֽ ִמְתק ַ ָחְכָמתֹו  ֵמָחְכָמתֹו,  ְמֻרִּבין  ֶׁשַמֲעָׂשיו  ֹּכל  אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא 
ֶמת. ָּיֽ  ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַמֲעָׂשיו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתק ַ

ּנּו,  יג ּנּו, ֽרּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמֽ הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשֽרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמֽ
ּנּו. ּנּו, ֵאין ֽרּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמֽ ְוֹכל ֶׁשֵאין        ֽרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמֽ

 

ִים, ְוִׂשיַחת יד  ִין ֶׁשל־ָצֳהָרֽ ְרִבי דֹוָסא ֶּבן־ָהְרִּכיַנס אֹוֵמר: ֵׁשָנה ֶׁשל־ַׁשֲחִרית, ְוַיֽ
ֶרץ - מֹוִציִאים ֶאת־ָהָאָדם ִמן־ ַהְיָלִדים, ִויִׁשיַבת ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ֶׁשל־ַעֵּמי ָהָאֽ

 ָהעֹוָלם.

ְרִבי ֶאְלָעָזר ַהּמּוָדִעי אֹוֵמר: ַהְמַחֵּלל ֶאת־ַהֳּקָדִׁשים, ְוַהְמַבֶּזה ֶאת־ַהּמֹוֲעדֹות,  טו 
ינּו, ְוַהְמַגֶּלה ָפִנים ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים, ְוַהֵּמֵפר ְּבִריתֹו ֶׁשל־ַאְבָרָהם ָאִבֽ

ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים,  - ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ַכֲהָלָכה ֵאין לֹו ַאף ַעל־ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו 
ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא.  ֵחֽ

ֶרת, ֶוֱהֵוה ְמַקֵּבל ֶאת־  טז ַלִּתְׁשֹחֽ ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ֱהֵוה ַקל ְלרֹאׁש, ְוֽנֹוַח 
ָּכל־ָהָאָדם ְּבִׂשְמָחה. 

ֶרת  יז  ְרִבי ֲעִקיָבה אֹוֵמר: ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ַמְרִּגיִלים ֶאת־ָהָאָדם ְלֶעְרָוה. ַמֹּסֽ
ַלָחְכָמה  ְסָיג  ַלְּפִריׁשּות.  ְסָיג  ְנָדִרים  ָלֽעֶׁשר.  ְסָיג  ַמְעְׂשרֹות  ַלּתֹוָרה.  ְסָיג 



ְׁשִתיָקה. 

ַעת לֹו ֶׁשִּנְבָרא  יח  ֶלם. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדֽ הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֽ
ֶׁשֶּנֱאַמר:   (ֱאלִֹהים),  ֶלם  ט:ו) ְּבֶצֽ ם: (בראשית  ָאָדֽ ֶאת־ָהֽ ה  ָעָׂש֖ ים  ֱאלִֹה֔ ֶלם  ְּבֶצ֣ י  ִּכ֚  

ַעת ָלֶהם ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים (ַלָּמקֹום). ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדֽ ֲחִביִבים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו 
יד:א)ָבִנים ַלָּמקֹום,      ֶׁשֶּנֱאַמר:  ם ֲחִביִבים(דברים  ֵהיֶכ֑ ֱאלֹֽ יָי֖  ם ַלֽ ָּבִנ֣ים ַאֶּת֔  

ַעת ָלֶהם, ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדֽ
ִּתי (משלי ד:ב) ֶחְמָּדה, ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם,           ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣  ִּכ֤

בּו: ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ָלֶכ֑

    ַהֹּכל ָצפּוי, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה. ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם ָנדֹון, ְוַהֹּכל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲעֶׂשה.  יט

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהֹּכל ָנתּון ָּבֵעָרבֹון, ּוְמצּוָדה ְפרּוָסה ַעל־ָּכל־ַהַחִּיים. ֶהָחנּות  כ
ִלְלוֹות ְוָכל־ָהרֹוֶצה  ֶבת,  ּכֹוֶתֽ ְוַהָּיד  ָּפֽתּוַח,  ְוַהִּפְנֵקס  ַמִּקיף,  ְוַהֶחְנָוִני  ְּפתּוָחה, 
ָיבֹא ְוִיְלֶוה.   ְוַהַּגָּבִאין ַמֲחִזיִרים ָּתִדיר ְּבָכל־יֹום ְוִנְפָרִעים ִמן־ָהָאָדם, ִמַּדְעּתֹו
כּו. ְוַהִּדין ִּדין ֱאֶמת, ְוַהֹּכל ְמֻתָּקן  ְוֶׁשּלֹא ִמַּדְעּתֹו      ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ֶּׁשִּיְסֹמֽ

ִלְּסעּוָדה. 

ֶרךךְ  כא  ֶרץ. ִאם ֵאין ֶּדֽ ֶרךךְ ֶאֽ ְרִבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֽ
ֶרץ,  ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם ֶאֽ
ַמח, ֵאין ּתֹוָרה. ַעת. ִאם ֵאין ֶקֽ ַעת,      ֵאין ִּביָנה. ִאם ֵאין ִּביָנה, ֵאין ַּדֽ ֵאין ַּדֽ

ַמח.  ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶקֽ
ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִאיָלן  כב  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֹּכל ֶׁשָחְכָמתֹו 

ַעל ָּפָניו, ְוהֹוַפְכּתֹו  ָּבָאה ְועֹוַקְרּתֹו  ֶׁשֲעָנָפיו ְמֻרִּבים ְוָׁשָרָׁשיו מּוָעִטים, ְוָהֽרּוַח 

ר   ְוָהָיה֙ (ירמיה יז:ו) ֶׁשֶּנֱאַמר: ה  ְּכַעְרָע֣ ֲעָרָב֔ ה  ָּבֽ א ִיְרֶא֖ ֹ֥ י־ָי֣בֹוא  ְול ן  ֑טֹוב ִּכֽ ֲחֵרִרים֙  ְוָׁשַכ֤

ב: ֲאָבל ֹּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבים ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה א ֵתֵׁשֽ ֹ֥ ה ְול ֶרץ ְמֵלָח֖ ר ֶא֥ ַּבִּמְדָּב֔

ָּכל־ָהרּוחֹות  הּוא דֹוֶמה?  ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו מּוָעִטים ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבים, ֶׁשֲאִפיּלּו 



ה (יז:ח) ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו, ֵאין ְמִזיִזים אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:   ְוָהָי֞

ם ְוָהָי֥ה  א ֹח֔ ֹ֣ י־ָיב א ִיְרֶא֙ה ִּכֽ ֹ֤ יו ְול ָרָׁש֔ ח ָׁשֽ ְיַׁשַּל֣ ִים ְוַעל־יּוַבל֙  ץ ׀ ָׁש֣תּול ַעל־ַמ֗ ְּכֵע֣

ִרי:  ֲעׂ֥שֹות ֶּפֽ יׁש ֵמֽ א ָיִמ֖ ֹ֥ ג ְול א ִיְדָא֔ ֹ֣ ֶר֙ת   ל ת ַּבֹּצ֨  ן ּוִבְׁשַנ֤ ֲעָנ֑ הּו ַרֽ ָעֵל֖

ְרִבי ֱאִליֶעֶזר (מֶּבן־)ִחְסָמא אֹוֵמר: ִקִּנים ּוִפְתֵחי ִנָּדה ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות.  כג

ְּתקּופֹות ְוֵגַמְטִרָּיאֹות - ַּפְרְפִרּיֹות ַלָחְכָמה.

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא)( ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ

פרק רביעי

ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעוְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ

ֶׁשֶּנֱאַמר:  א  ִמָּכל־ָאָדם,  ַהּלֹוֵמד  ָחָכם?  ֵאיֶזהּו  אֹוֵמר:  קיט:צט) ֶּבן־זֹוָמא  (תהלים 

י: ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו,  יָחה ִלֽ יךךָ ִׂש֣ ְדֹוֶת֗ י ֵעֽ֝ ְלִּתי ִּכ֥ י ִהְׂשַּכ֑ ִמָּכל־ְמַלְּמַד֥

יר: (משלי טז:לב)ֶׁשֶּנֱאַמר:          ד ִעֽ רּו֗חֹו ִמּלֵֹכ֥ ל ְּב֝ ַּפִים ִמִּגּ֑בֹור ּוֹמֵׁש֥ ֶרךךְ ַא֭  ֤טֹוב ֶא֣

ל(תהלים קכח:ב) ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר?      ַהָּׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:  י תֹאֵכ֑ ֶּפיךךָ ִּכ֣ יַע ַּכ֭  ְיִג֣

- ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֵאיֶזהּו - ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוטֹוב ָלךךְ  יךךָ  :  ַאְׁשֶרֽ ךךְ ְו֣טֹוב ָלֽ יךךָ  ְׁשֶר֗ ַא֝



ב:ל) ְמֻכָּבד? ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  א'  י(שמואל  ד ּוֹבַז֥ י ֲאַכֵּב֖ י־ְמַכְּבַד֥ ִּכֽ  

ּלּו:  ֵיָקֽ

ֶרת  ב ִמן־ָהֲעֵבָרה. ֶׁשִּמְצָוה ּגֹוֶרֽ ַח  ֶּבן־ַעַּזאי אֹוֵמר: ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה, ּובֹוֵרֽ

ֶרת ֲעֵבָרה, ֶׁשְּׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה ֲעֵבָרה.  ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֽ

ְלָכל־ָּדָבר, ג ַמְפִליג  ְוַאל־ְּתִהי  ְלָכל־ָאָדם,  ָבז  ַאל־ְּתִהי  אֹוֵמר:  ָהָיה  הּוא 

ֶׁשֵאין ְלךךָ ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה, ְוֵאין ְלךךָ ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום.

 

ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוה ְׁשַפל ֽרּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש ד ְרִבי ְלִויַטס ִאיׁש 

ִרָּמה. 

 

ּנּו ה ֶתר, ִנְפָרִעים ִמֶּמֽ ִים ַּבֵּסֽ ְרִבי יֹוָחָנן ֶּבן־ְּברֹוָקה אֹוֵמר: ָּכל־ַהְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמֽ

 ַּבָּגלּוי. ֶאָחד ְּבׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ְּבֵמִזיד ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם.

ִלְלֹמד ו ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל (ְּבנֹו) אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ַעל־ְמָנת ְלַלֵּמד, ַמְסִּפיִקים ְּבָידֹו 

(ִלְׁשֹמר)  ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקים  ַלֲעׂשֹות,  ַעל־ְמָנת  ְוַהּלֹוֵמד  ּוְלַלֵּמד. 

ְוַלֲעׂשֹות.  

ַעׂש ַעְצְמךךָ ְּכעֹוְרֵכי ַהַּדָּיִנים. ז ְרִבי ָצדֹוק אֹוֵמר: (ַאל־ִּתְפֹרׁש ִמן־ַהִּצּבּור. ְוַאל ַּתֽ

ָהָיה ִהֵּלל  ְוַכךךְ  ַלְחָּפר־ָּבּה.  ַקְרֹּדם  ְולֹא  ְלִהְתַּגֶּדל־ָּבּה,  ֲעָטָרה  ָה  ַאל־ַּתֲעֶׂשֽ ְו) 



ְדָּת: ָּכל־ַהֶּנֱהֶנה ִמִּדְבֵרי תֹוָרה, נֹוֵטל  ְּבָתָּגא ֲחָלף. ָהא ָלַמֽ אֹוֵמר: ְוִדִאְׁשַּתַּמׁש 

ַחָּייו ִמן־ָהעֹוָלם. 

ְמֻכָּבד ַעל־ַהְּבִרּיֹות. ְוָכל־ ח  ְרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָּכל־ַהְמַכֵּבד ֶאת־ַהּתֹוָרה, ּגּופֹו 

ַהְמַחֵּלל ֶאת־ַהּתֹוָרה, גּופֹו ְמֻחָּלל ַעל־ַהְּבִרּיֹות: 

ֵאיָבה ְוָגֵזל ט ּנּו  ִמן־ַהִּדין, ּפֹוֵרק ִמֶּמֽ ַעְצמֹו  אֹוֵמר: ַהחֹוֵׂשךךְ  ְרִבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו 

ּוְׁשֽבּוַעת ָׁשְוא. ְוַהַּגס ִלּבֹו ְּבהֹוָרָאה, ׁשֹוֶטה ָרָׁשע ְוַגס ֽרּוַח. 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל־ְּתִהי ָדן ְיִחיִדי, ֶׁשֵאין ָּדן ְיִחיִדי ֶאָּלא ֶאָחד. ְוַאל־ּתֹאַמר  י

ָּתה.  ַקְּבלּו ַדְעִּתי! ֶׁשֵהן ַרָּׁשִאים ְולֹא ָאֽ

ִני, סֹופֹו ְלַקְּיָמּה ֵמֽעֶׁשר. ְוָכל־  יא  ְרִבי יֹוָנָתן אֹוֵמר: ָּכל־ַהְמַקֵּים ֶאת־ַהּתֹוָרה ֵמֹעֽ

ִני.  ַהְמַבֵּטל ֶאת־ַהּתֹוָרה ֵמֽעֶׁשר, סֹופֹו ְלַבְּטָלּה ֵמֹעֽ

ֶסק, ַוֲעֹסק ַּבּתֹוָרה. ֶוֱהֵוה  יב ִּבְפֵני  ְׁשַפל־ֽרּוַח  ְרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֱהֵוה ְמַמֵעט ְּבֵעֽ

ְלָּת  . ְוִאם־ָעַמֽ ךךָ ְלָּת ִמן־ַהּתֹוָרה ֶיׁש ְלךךָ ְּבֵטִלים ַהְרֵּבה ְּכֶנְגֶּדֽ ָכל־ָאָדם, ְוִאם־ִּבַּטֽ

 . ַבּתֹוָרה,      ֶיׁש־לֹו ָׂשָכר ַהְרֵּבה ִלֶּתן־ָלךךְ

ְרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן־ַיֲעֹקב אֹוֵמר: ָהעֹוֶׂשה ִמְצָוה ֶאָחת ֽקֹוֶנה לֹו ְפַרְקִליט ֶאָחד. יג



ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ֶאָחת, ֽקֹוֶנה לֹו ַקֵּטגֹור ֶאָחד. ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּכְתִריס

ִּבְפֵני ַהָּפְרָענּות: 

  

ִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקַּים. יד ְרִבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר, ָּכל־ְּכֵנִסָּיה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמֽ

ִים, ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקָּים:  ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמֽ

. ּוְכבֹוד טו  יךךָ ְּכֶׁשָּלךךְ ְרִבי ֶאְלָעָזר ֶּבן־ַׁשּֽמּוַע אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיְדךךָ ָחִביב ָעֶלֽ

ִים:  . ּומֹוָרא ַרָּבךךְ ְּכמֹוָרא ָׁשָמֽ ֲחֵבְרךךָ ְּכמֹוָרא ַרָּבךךְ

ְרִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֱהֵוה ָזִהיר ְּבַתְלמּוד, ֶׁשִּׁשְגַגת ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון.  טז

ֶתר יז  ֶתר ְּכֻהָּנה, ְוֶכֽ ֶתר ּתֹוָרה, ְוֶכֽ ְרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה ְכָתִרים ֵהם: ֶּכֽ

ֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל־ַּגֵּביֶהם.   ַמְלכּות. ְוֶכֽ

ְרִבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ֱהֵוה גֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה, ְוַאל־ּתֹאַמר ֶׁשִהיא ָתבֹוא יח 

 . יךךָ יךךָ ְיַקְּיֽמּוָה ְבָיֶדֽ ,         ֶׁשֲחֵבֶרֽ יךךָ ן:(משלי ג:ה) ַאֲחֶרֽ ְתךךָ֗ ַאל־ִּתָּׁשֵעֽ יָנֽ  ְוֶאל־ִּב֥֝

ִמִּיּסֹוֵרי  יט לֹא  ְוַאף  ָהְרָׁשִעים  ִמַּׁשְלַות  לֹא  ינּו  ְּבָיֵדֽ ֵאין  אֹוֵמר:  ַיַּנאי  ְרִבי 

 ַהַּצִּדיִקים.

ֶוֱהֵוה ָזָנב כ ִּבְׁשלֹום ָּכל־ָאָדם,  אֹוֵמר: ֱהֵוה ַמְקִּדים  ֶרׁש  ֶחֽ ֶּבן  ַמִּתיְתָיא  ְרִבי 



ָלֲאָריֹות,   ְוַאל־ְּתִהי רֹאׁש ַלּׁשּוָעִלים. 

ְרִבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר: ָהעֹוָלם ַהֶּזה דֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא, ַהְתֵקן כא

ַעְצְמךךָ ִּבְפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ִלְטַרְקִלין. 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה  כב

ָּבעֹוָלם ַהָּבא  ִמֹּכל־   ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל־ֽקֹוַרת ֽרּוַח 

 ִמֹּכל־ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

ִּבְׁשַעת ַּכֲעסֹו. ְוַאל־ כג ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ַאל־ְּתַרֶּצה ֶאת־ֲחֵבְרךךָ 

ְוַאל־ ִנְדרֹו.  ִּבְׁשַעת  לֹו  ְוַאל־ִּתְׁשַאל  ְלָפָניו.  ֻמָּטל  ֶׁשֵּמתֹו  ְּבָׁשָעה  הּו  ְּתַנֲחֵמֽ

 ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְראֹותֹו ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו.

ל (כד:יז-יח)  ְׁשמּוֵאל ַהָּקָטן אֹוֵמר: כד ֹוִיְבךךָ  אויביך  ִּבְנֹפ֣ ח ֽא֭ ְׁש֗לֹו ַאל־ִּתְׂשָמ֑ ל ּ֝וִבָּכֽ ַאל־ָיֵג֥

יו ַאּֽפֹו:  ָעָל֣ יב ֵמֽ יו ְוֵהִׁש֖ ע ְּבֵעיָנ֑ ָי ְוַר֣ ה ְי֭ : ֶּפן־ִיְרֶא֣ ךךָ ִלֶּבֽ

ֶלד, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? כה ַעל־ ְכתּוָבה ִלְדיֹו ֱאִליָׁשע ֶּבן־ֲאבּוָיה אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ֶיֽ

ְנָיר ָחָדׁש.     ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל־ְנָיר ָמחּוק: 

ְּכַפר ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ִמן־ַהְּקַטִּנים,  כו ְלָמה  ְרִבי יֹוֵסי ַּבר־ְיהּוָדה ִאיׁש 



 ִין ִמִּגּתֹו. ְוַהּלֹוֵמד ִמן־ַהְּזֵקִנים,  ְוׁשֹוֶתה ַיֽ הּוא ּדֹוֶמה? ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ֵקהֹות, 

 ִין ָיָׁשן.  ְלָמה הּוא דֹוֶמה?     ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ְּבׁשּולֹות, ְוׁשֹוֶתה ַיֽ

ָחָדׁש ַקְנַקן  ֵיׁש ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו. ְּבַמה ֶאָּלא ַּבַקְנַקן,  ִּתְסַּתֵּכל ַאל ְרִבי (ֵמִאיר) אֹוֵמר: כז

ָמֵלא ָיָׁשן, ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפילּו ָחָדׁש ֵאין ּבֹו. 

 

ֶאת־ָהָאָדם מֹוִציִאים ְרִבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר: ַהִּקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד  כח 

ִמן ָהעֹוָלם:

 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהִּיּלֹוִדים ָלמּות, ְוַהֵּמִתים ְלֵהָחיֹות, ְוַהַחִּיים ִלּדֹון - ֵליַדע כט 

הּוא ַהֵּמִבין,  הּוא  ַהּבֹוֵרא,  הּוא  ַהּיֹוֵצר,  הּוא  ֵאל,  ֶׁשהּוא  ּוְלִהָּוַדע  יַע  ְלהֹוִדֽ

ַעל ִּדין, ְוהּוא ָעִתיד ָלדּון. ָּברּוךךְ הּוא, ֶׁשֵאין ְלָפָניו  ַהַּדָּין, הּוא ָהֵעד,    הּוא  ַּבֽ

ַחד - ֶׁשַהֹּכל ֶׁשּלֹו. ְוַדע,  לֹא ַעְוָלה, ְולֹא ִׁשְכָחה,  ְולֹא ַמּׂשֹוא ָפִנים, ְולֹא ִמַּקח ֹׁשֽ

- ֶׁשַעל־  ֶׁשַהְּׁשאֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלךךְ  ִיְצְרךךָ  ֶׁשַהֹּכל ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון. ְוַאל־ַיְבִטיֲחךךָ 

ַאָּתה ַחי. ְוַעל־ָּכְרֲחךךָ  ַאָּתה נֹוָלד. ְוַעל־ָּכְרֲחךךָ  ַאָּתה נֹוָצר. ְוַעל־ָּכְרֲחךךָ  ָּכְרֲחךךָ 

ַמְלֵכי ֶלךךְ  ֶמֽ ִלְפֵני  ְוֶחְׁשּבֹון  ִּדין  ִליֵּתן  ָעִתיד    ַאָּתה  ְוַעל־ָּכְרֲחךךָ  ֵמת.  ַאָּתה 

ַהְּמָלִכים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא.

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא) ( ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖



יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ

פרק חמישי

ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעוְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ְבַמֲאָמר ֶאָחד א 

ְלִהָּבְראֹות?  ֶׁשִּנְבָרא  ֶאת־ָהעֹוָלם  ֶׁשְּמַאְּבִדים ִמן־ָהְרָׁשִעים, ְלִהָּפַרע ֶאָּלא ָיכֹול 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים, ֶׁשְּמַקְּיִמים ֶאת־ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות:

 

ֶׁשָּכל־ ב  ְלָפָניו.  ִים  ַאַּפֽ ֶרךךְ  ֶאֽ ַּכָּמה  יַע  ְלהֹוִדֽ ַח,  ֹנֽ ְוַעד  ֵמָאָדם  דֹורֹות  ֲעָׂשָרה 

ַהּדֹורֹות     ָהיּו ַמְכִעיִסים ְלָפָניו, ַעד ֶׁשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת־ֵמי ַהַּמּבּול. 

ִים ְלָפָניו. ֶׁשָּכל־  ג ַאַּפֽ ֶרךךְ  ַּכָּמה ֶאֽ יַע  ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהֹוִדֽ ַח  ֲעָׂשָרה דֹורֹות ִמֹּנֽ

ְוִקֵּבל ָעָליו ְׂשַכר  ינּו  ַמְכִעיִסים ְלָפָניו, ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבֽ ַהּדֹורֹות   ָהיּו 

ֻּכָּלם. 

ַּכָּמה ִחָּבתֹו ד  יַע  ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדֽ ינּו  ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבֽ

ינּו.  ֶׁשל־ַאְבָרָהם ָאִבֽ



ינּו ְּבִמְצַרִים, ַוֲעָׂשָרה ַעל־ַהָּים. ה  ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ִים, ְוֶעֶׂשר ַעל־  ו הּוא ַעל־ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרֽ ָּברּוךךְ  ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש 

 ַהָּים.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ז ַּבִּמְדָּבר,  הּוא  ָּברּוךךְ  ֶאת־ַהָּקדֹוׁש  ינּו  ֲאבֹוֵתֽ ִנּסּו  ִנְסיֹונֹות  ֲעָׂשָרה 

י: (במדבר יד:כב) ְמ֖עּו ְּבקֹוִלֽ א ָׁשֽ ֹ֥ ים ְול ֶׂשר ְּפָעִמ֔ ה ֶע֣ י ֶז֚  ַוְיַנּ֣סּו ֹאִת֗

יַח ְּבַׂשר  ח  יָלה ִאָּׁשה ֵמֵרֽ ינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: לֹא ִהִּפֽ ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתֽ

ִים. ֶדׁש ֵמעֹוָלם. ְולֹא ִנְרָאה ְזבּוב ְּבֵבית ַהַּמְטָּבַחֽ יַח ְּבַׂשר ַהֹּקֽ ֶדׁש. ְולֹא ִהְסִרֽ ַהֹּקֽ

ֶׁשל־ֲעֵצי ַהְּגָׁשִמים ֵאׁש  ִרי ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים. ְולֹא ִכּבּו  ְולֹא ֵאַרע ֶקֽ

ֶמר,  ָּבֹעֽ ְפסּול  ִנְמָצא  ְולֹא  ֶהָעָׁשן.  ֶאת־ַעּמּוד  ָהֽרּוַח  ִנְצָחה  ְולֹא  ַהַּמֲעָרָכה. 

ֶחם ַהָּפִנים.  עֹוְמִדים ְצפּוִפים, ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים. ְולֹא  ֶחם, ּוְבֶלֽ ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֽ

ֵמעֹוָלם.      ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ַצר ִלי ִם  ְוַעְקָרב ִּביֽרּוָׁשַלֽ ִהִּזיק ָנָחׁש 

ִם.  ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּביֽרּוָׁשָלֽ

ֶרץ,  ט ָהָאֽ ִּפי  ֵהן:  ְוֵאּלו  ַהְּׁשָמׁשֹות,  ֵּבין  ַׁשָּבת  ֶרב  ְּבֶעֽ ִנְבְראּו  ְדָבִרים  ֲעָׂשָרה 

ִּפי ַהְּבֵאר, ִּפי ָהָאתֹון, ַהֶּקֶׁשת, ְוַהָּמן, ְוַהַּמֶּטה, ְוַהָּׁשִמיר, ְוַהְּכָתב, ְוַהַּמְכֵּתב,

ְוַהֻּלחֹות.  ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ַהַּמִּזיִקים, ּוְקבּוָרתֹו ֶׁשל־ֹמֶׁשה, ְוֵאילֹו ֶׁשל־ַאְבָרָהם 

ינּו.         ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ְצַבת ִּבְצַבת ֲעׂשּוָיה:  ָאִבֽ



ּנּו י ֶלם, ְוִׁשְבָעה ְּבָחָכם. ָחָכם ֵאינֹו ְמַדֵּבר ִלְפֵני ִמי ֶׁשָּגדֹול ִמֶּמֽ ִׁשְבָעה ְדָבִרים ְּבֹגֽ

ְּבָחְכָמה (ּוְבִמְנָין). ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוךךְ ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו. ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִׁשיב. ׁשֹוֵאל

ְּכִעְנָין ּוֵמִׁשיב ַּכֲהָלָכה. ְואֹוֵמר ַעל־ִראׁשֹון ִראׁשֹון, ְוַעל־ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון. ְוַעל־ 

ֶלם: ְעִּתי. ּומֹוֶדה ַעל־ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהם ְּבֹגֽ  ַמה־ֶׁשּלֹא ָׁשַמע אֹוֵמר: לֹא ָׁשַמֽ

ִמְקָצָתם  יא  ֲעֵבָרה:  גּוֵפי  ַעל־ִׁשְבָעה  ָלעֹוָלם  ָּבִאים  ֻפְרָעִנּיֹות  ִמיֵני  ִׁשְבָעה 

ֶרת ָּבא, ִמְקָצָתם ְרֵעִבים ְמַעְּׂשִרים ּוִמְקָצָתם ֵאיָנם ְמַעְּׂשִרים - ָרָעב ֶׁשל־ַּבֹּצֽ

ָּבא. ֶרת  ְוֶׁשל־ַּבֹּצֽ ֶׁשל־ְמהּוָמה  ָרָעב   - ְלַעֵּׂשר  ֶׁשּלֹא  ָּגְמרּו  ְׂשֵבִעים.  ּוִמְקָצָתם 

ֶבר ָּבא ָלעֹוָלם - ַעל־ִמיתֹות  ְוֶׁשּלֹא ִלֹּטל ֶאת־ַהַחָּלה,    ָרָעב ֶׁשל־ְּכָלָיה ָּבא. ֶּדֽ

ֶרב ָּבָאה ְלֵבית ִּדין, ְוַעל־ֵּפרֹות ְׁשִביִעית. ֶחֽ ָהֲאמּורֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ִנְמְסרּו 

ָלעֹוָלם - ַעל ִעּנּוי ַהִּדין, ְוַעל ִעּוּות ַהִּדין,   ְוַעל־ַהּמֹוִרים ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ַכֲהָלָכה.

ַחָּיה ָרָעה ָּבָאה ָלעֹוָלם - ַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא,       ְוַעל־ִחּלּול ַהֵּׁשם. ָּגלּות ָּבָאה

ְוַעל־ ָּדִמים,  ְוַעל־ְׁשִפיכּות  ֲעָריֹות,  ְוַעל־ִּגּלּוי  ֱאִליִלים,  עֹוְבֵדי  ַעל   - ָלעֹוָלם 

ֶרץ. ְׁשִמַּטת ָהָאֽ

 

ֶבר ִמְתַרֶּבה: ָּבְרִביִעית, ּוַבְׁשִביִעית, ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, יב ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַהֶּדֽ



ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָּבְרִביִעית, ִמְּפֵני ַמֲעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית,

ֵּפרֹות ִמְּפֵני  ְׁשִביִעית,  ְּבמֹוָצֵאי  ֶׁשַּבִּׁשִּׁשית.  ָעִני  ַמֲעַׂשר  ִמְּפֵני  ַּבְּׁשִביִעית, 

 ֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים.  ְׁשִביִעית. ְּבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל־ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ִמְּפֵני ֵגֽ

 

, זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית, ְוֵיׁש יג ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבָאָדם: ָהאֹוֵמר, ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּלךךָ ֶׁשָּלךךְ

) ְוֶׁשְּלךךָ  ֶרץ. ֶׁשִּלי (ֶׁשָּלךךְ אֹוְמִרים: זֹו ִמַּדת ְסדֹום. ֶׁשִּלי ֶׁשָּלךךְ ְוֶׁשְּלךךָ ֶׁשִּלי, ַעם ָהָאֽ

, ָחִסיד.    ֶׁשְּלךךָ (ֶׁשִּלי) ְוֶׁשִּלי ֶׁשִּלי, ָרָׁשע.  ֶׁשָּלךךְ

ִּבְׂשָכרֹו. ָקֶׁשה  יד ִלְרצֹות, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו  ִלְכֹעס ְוֽנֹוַח  ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבֵדעֹות: ֽנֹוַח 

ִלְרצֹות, ָחִסיד. ְּבֶהְפֵסדֹו. ָקֶׁשה ִלְכֹעס ְוֽנֹוַח  ִלְכֹעס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות, ָיָצא ְׂשָכרֹו 

ֽנֹוַח ִלְכֹעס  ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות ָרָׁשע.  

ַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד, ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו.  טו  ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבַתְלִמיִדים: ָמִהיר ִלְׁשֹמֽ
ַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד,  ַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו. ָמִהיר ִלְׁשֹמֽ ָקֶׁשה ִלְׁשֹמֽ

ֶלק ָרע. ַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד, זֹו ֵחֽ ֶלק טֹוב. ָקֶׁשה ִלְׁשֹמֽ  זֹו ֵחֽ

ָרָעה טז ֲאֵחִרים, ֵעינֹו  ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבנֹוְתֵני ְצָדָקה: ָהרֹוֶצה ֶׁשִּיֵּתן ְולֹא ִיְּתנּו 
ְוִיְּתנּו ִיֵּתן  ְּבֶׁשּלֹו.  ָרָעה  ֵעינֹו  ִיֵּתן,  לֹא  ְוהּוא  ֲאֵחִרים  ִיְּתנּו  ְּבֶׁשל־ֲאֵחִרים. 

ֲאֵחִרים, ָחִסיד.      לֹא ִיֵּתן ְולֹא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים, ָרָׁשע. 

ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש: הֹוֵלךךְ ְוֵאינֹו ֹעֶׂשה, ְׂשַכר ֲהִליָכה ְּבָידֹו.  יז 
, ְׂשַכר ַמֲעֶׂשה ְּבָידֹו. הֹוֵלךךְ ְוֹעֶׂשה ָחִסיד. לֹא הֹוֵלךךְ ְולֹא ֹעֶׂשה  ֹעֶׂשה ְוֵאינֹו הֹוֵלךךְ



ָרָׁשע.
 

ְוָנָפה.  יח  ֶרת,  ְמַׁשֶּמֽ  , ּוַמְׁשֵּפךךְ ְספֹוג,  ֲחָכִמים:  ִלְפֵני  ְּביֹוְׁשִבים  ִמּדֹות  ַאְרַּבע 
ֶרת, ְמַׁשֶּמֽ ְבזֹו.  ּומֹוִציא  ְּבזֹו  ֶׁשַּמְכִניס   , ַמְׁשֵּפךךְ ֶאת־ַהֹּכל.  סֹוֵפג  ֶׁשהּוא  ְספֹוג, 
ֶאת־ ֶׁשּמֹוִציָאה  ְוָנָפה,  ֶאת־ַהְּׁשָמִרים.  ֶטת  ְוקֹוֶלֽ  ִין  ֶאת־ַהַּיֽ ֶׁשּמֹוִציָאה      

ֶלת.  ֶטת ֶאת־ַהֹּסֽ ַמח ְוקֹוֶלֽ ַהֶּקֽ
 

ָּכל־ַאֲהָבה ֶׁשִהיא־ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה  יט
ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר? זֹו ַאֲהַבת

ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר? זֹו ַאֲהַבת ָּדִוד ִויהֹוָנָתן: 

ִים, ֵאין כ  ִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקַּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמֽ ֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמֽ ָּכל־ַמֲחלֹֽ
ִהֵּלל  ֶקת  ַמֲחלֹֽ זֹו  ִים?  ָׁשַמֽ ְלֵׁשם  ֶׁשִהיא  ֶקת  ַמֲחלֹֽ ִהיא  ֵאיזֹו  ְלִהְתַקָּים.  סֹוָפּה 

ַרח ְוָכל־ֲעָדתֹו. ֶקת ֹקֽ ִים? זֹו ַמֲחלֹֽ  ְוַׁשַּמאי.      ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמֽ

ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת־ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל־ָידֹו. ְוָכל־ַהַּמֲחִטיא ֶאת־ָהַרִּבים, כא
ְזכּות ֶאת־ָהַרִּבים,  ְוִזָּכה  ָזָכה  ֹמֶׁשה  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ֵאין־ַמְסִּפיִקים 

ל:(דברים לג:כא) ָהַרִּבים  ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יו ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ ה ּוִמְׁשָּפָט֖ ת ְיָי֙ ָעָׂש֔  ִצְדַק֤
ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת־ָהַרִּבים, ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ל:(מלכים א' טו:ל) יא ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ֱחִט֖ ר ֶהֽ ֲאֶׁש֥ א ַוֽ ר ָחָט֔  ָרְבָע֙ם ֲאֶׁש֣ אות ָיֽ ֹ֤  ַעל־ַחּט

ינּו.  כב לּו, הּוא ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ַאְבָרָהם ָאִבֽ ָּכל־ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָּלֽ
ִין טֹוָבה, ְוֽרּוַח  ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים, הּוא ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעֽ
ִין ָרָעה, ְוֽרּוַח  ְׁשָפָלה - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעֽ ֶפׁש  ְנמּוָכה,     ְוֶנֽ
ֶפׁש ְרָחָבה - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַמה ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ ְּגבֹוָהה, ְוֶנֽ
ינּו          ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשל־ִּבְלָעם ָהָרָׁשע? ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל־ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם ָאִבֽ

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ְונֹוֲחִלים  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  אֹוְכִלים  ינּו,  ח:כא)ָאִבֽ (משלי 

א: ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע יֹוְרִׁשים ם ֲאַמֵּלֽ ֵתיֶה֣ י ׀ ֵיׁ֑ש ְוֽאְצֹר֖ ֲהַב֥ יל ֹאֽ ְלַהְנִח֖
ַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר:        נה:כד) ֵּגיִהֹּנם ְויֹוְרִדים ִלְבֵאר ַׁשֽ ים ׀(תהלים  ה ֱאלִֹה֨ ְוַאָּת֤  

 : ךךְ י ֶאְבַטח־ָּבֽ ֲאִנ֗ ם ַוֽ֝ א־ֶיֱח֣צּו ְיֵמיֶה֑ ֹֽ ים ּ֭וִמְרָמה ל י ָדִמ֣ ַחת ַאְנֵׁש֤ ר ַׁש֗ ם ׀ ִלְבֵא֬ ּֽתֹוִרֵד֬



ֶׁשר, ְוָרץ ַּכְּצִבי, ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי  כג ְיהּוָדה ֶּבן־ֵּתיָמא אֹוֵמר: ֱהֵוה ַעז ַּכָּנֵמר, ְוַקל ַּכֶּנֽ

ִים. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעז ָּפִנים ֶׁשַּבָּׁשָמֽ יךךָ  ּובֹוׁש ְלֵגי־ִהֹּנם, - ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִבֽ

ינּו ֶׁשִיָּבֶנה ֵּבית  ָּפִנים אלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ינּו ֵוֽ יךךָ ְיָי ֱאלֵֹהֽ ֶדן.      ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽ ְלַגן ֵעֽ

 : ךךָ נּו ְּבתֹוָרֶתֽ ינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקֽ  ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

ֶׂשר כד  ֶּבן־ֶעֽ ַלִּמְקָרא,  ָׁשִנים  ֶּבן־ָחֵמׁש  אֹוֵמר:  ָהָיה  ֶּבן־ְׁשלֹׁש ַלִּמְׁשָנה,  הּוא 

ֶעְׂשֵרה ֶּבן־ְׁשֹמֶנה  ַלַּתְלמּוד,  ֶעְׂשֵרה  ֶּבן־ֲחֵמׁש  ַלִּמְצֹות,  ֶּבן־ ַלֻחָּפה, ֶעְׂשֵרה 

ֶּבן־ְׁשלִׁשים ַלֹּכַח, ֶּבן־ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה, ֶּבן־ֲחִמִּׁשים ָלֵעָצה, ֶּבן־ ִלְרֹּדף,  ֶעְׂשִרים

ִׁשִּׁשים ְלִזְקָנה, ֶּבן־ִׁשְבִעים ְלֵׂשיָבה,  ֶּבן־ְׁשמֹוִנים ִלְגבּוָרה, ֶּבן־ִּתְׁשִעים ָלֽׁשּוַח,

ֶּבן־ֵמָאה ְּכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם. 

ֶּתֱחֵזא, ְוִסיב ּוְבֵלה כה  ָּלא ַבּה. ּוַבּה  ־ַּבּה, ְּדֹכֽ ־ַּבּה ַוֲהָפךךְ ֶּבן־ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ֲהָפךךְ

ָּנה:  ַבּה,    ּוִמַּנּה ָלא ְתֽזּוַע, ֶׁשֵאין ְלךךָ ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמֽ

 

ֶּבן־ֵהא ֵהא אֹוֵמר: ְלֻפם ַצֲעָרא ַאְגָרא.  כו

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא) ( ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖



יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ

פרק ששי

ֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכל־ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֽ

ֶרץ ֵנֶ֧צר   ישעיה ס:כא)( יְרׁשּו ָא֑ ם ִי֣ ים ְלעֹוָל֖ ם ַצִּדיִק֔ ֙ ֻּכָּל֣ י מטעוְוַעֵּמךךְ י   ַמָּטַע֛ ה ָיַד֖ ֲעֵׂש֥ ַמֽ

ר: ְלִהְתָּפֵאֽ

ָׁשנּו ֲחָכִמים ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה. ָּברּוךךְ ֶׁשָּבַחר ָּבֶהם ּוְבִמְׁשָנָתם.

 

זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרֵּבה. ְולֹא  א  ְרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ָּכל־ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה 

ַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת־ עֹוד,   ֶאָּלא ֶׁשָּכל־ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְכַדאי הּוא לֹו. ִנְקָרא ֵרֽ

ַח  ֶאת־ַהְּבִרּיֹות,  ַהָּמקֹום,     אֹוֵהב ַח ֶאת־ַהָּמקֹום, ְמַׂשֵּמֽ ֶאת־ַהְּבִרּיֹות.]  [ְמַׂשֵּמֽ

ְוֶנֱאָמן. ּוַמְלַּבְׁשּתֹו ָיָׁשר,  ָחִסיד,  ַצִּדיק,  ְהיֹות  ִלֽ ּוַמְכַׁשְרּתֹו  ְוִיְרָאה.  ֲעָנָוה 

ּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה, ִּביָנה  ּוְמַרַחְקּתֹו ִמן־ַהֵחְטא, ּוְמָקַרְבּתֹו ִליֵדי ְזכּות. ְוֶנֱהִנים ִמֶּמֽ

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ח:יד) ּוְגבּוָרה,  ה:(משלי  ְגבּוָרֽ י  ִל֣ ה  יָנ֗ ִב֝ ֲאִנ֥י  ְוֽתּוִׁשָּי֑ה       ָצה  י־ֵע֭ ִלֽ  

ֶנת לֹו ַמְלכּות, ּוֶמְמָׁשָלה, ְוִחּקּור ִּדין. ּוְמַגִּלים לֹו ָרֵזי תֹוָרה. ְוַנֲעֶׂשה ְּכַמְעָין  ְונֹוֶתֽ

ֽרּוַח,       ּומֹוֵחל ֶרךךְ  ְוֶאֽ , ְוֹהֶוה ָצֽנּוַע  ּפֹוֵסק, ּוְכָנָהר ַהִּמְתַּגֵּבר ְוהֹוֵלךךְ ֶׁשֵאינֹו 

ַעל־ֶעְלּבֹונֹו, ּוְמַגַּדְלּתֹו ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָּכל־ַהַּמֲעִׂשים: 



חֹוֵרב,  ב ֵמַהר  יֹוֵצאת  ַּבת־קֹול  ָויֹום  ְּבָכל־יֹום  ֶּבן־ֵלִוי,  ַע  ְיהֹוֻׁשֽ ְרִבי  ָאַמר 

ֶׁשל־ּתֹוָרה! ֶׁשָּכל־ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶרת: אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות, ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ֶזת ְואֹוֶמֽ ּוַמְכֶרֽ

ה (שם יא:כב)עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִנְקָרא ָנזּוף, ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָפ֗ ה ָי֝ ף ֲחִז֑יר ִאָּׁש֥ ָהב ְּבַא֣  ֶזם ָז֭  ֶנ֣

ַעם:            ְואֹוֵמר:   ַרת ָטֽ ָּמה (שמות לב:טז)ְוָס֣ ים ֵה֑ ה ֱאלִֹה֖ ֲעֵׂש֥ ת ַמֽ ֻּלֹח֔ ְוַה֨  

ת: ַאל ִּתְקָרא ָחרּות ֶאָּלא ֵחרּות, ב ֱאלִֹהי֙ם ֔הּוא ָח֖רּות ַעל־ַהֻּלֹחֽ ב ִמְכַּת֤ ְוַהִּמְכָּת֗

ֶׁשעֹוֵסק  ְוָכל־ִמי  ּתֹוָרה.  ְּבַתְלמּוד  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ֶאָּלא  ֶּבן־חֹוִרין  ְלךךָ  ֶׁשֵאין 

 ּוִמַּמָּתָנ֖ה(במדבר כא:יט) ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעֶּלה,             ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ל ָּבֽמֹות:  ֲחִליֵא֖ ל ּוִמַּנֽ ֲחִליֵא֑ ַנֽ

ֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת, אֹו ָּפסּוק ֶאָחד, אֹו ִדּבּור ֶאָחד,  ג ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֽ

ֶלךךְ ִיְׂשָרֵאל,  ינּו ְּבָדִוד ֶמֽ אֹו ֲאִפילּו אֹות ֶאָחת - ָצִריךךְ ִלְנַהג ּבֹו ָּכבֹוד. ֶׁשֵּכן ָמִצֽ

ַרּבֹו, ַאּלּופֹו, ּוְמֻיָּדעֹו, ֶפל ֶאָּלא ְׁשֵני ְדָבִרים ִּבְלָבד, ְקָראֹו  ֶׁשּלֹא ָלַמד ֵמֲאִחיֹתֽ

נה:יד)ֶׁשֶּנֱאַמר:  י: ַוֲהלֹא ְדָבִרים ַקל(תהלים  י ּוְמֻיָּדִעֽ ּלּוִפ֗ י ַא֝ ְּכֶעְרִּכ֑ ה ֱא֣נֹוׁש  ְוַאָּת֣  

ְדָבִרים ְׁשֵני  ֶאָּלא  ֶפל  ֵמֲאִחיֹתֽ ָלַמד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶלךךְ  ֶמֽ ָּדִוד  ּוַמה  ֶמר:   ָוֹחֽ

ֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת, ִּבְלָבד, ְקָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ּוְמֻיָּדעֹו - ַהּלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶּפֽ



אֹות ֶאָחת, ַעל־ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאִפילּו  ִדּבּור ֶאָחד, אֹו  ָּפסּוק ֶאָחד, אֹו  אֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  תֹוָרה,  ֶאָּלא  ָּכבֹוד  ְוֵאין  ָּכבֹוד!  ּבֹו  ִלְנַהג  ג:לה) ֶׁשָּצִריךךְ  בֹוד(משלי  ָּכ֭  

לּו   ים ִיְנָח֑ ים ִיְנֲחלּו־ֽטֹוב: ְוֵאין טֹוב ֶאָּלא תֹוָרה ֶׁשֶּנֱאַמר:(שם כח:י)ֲחָכִמ֣ ּ֝וְתִמיִמ֗  

בּו: (שם ד:ב)  ֲעֹזֽ ל־ַּתֽ י ַאֽ ֹוָרִת֗ ם ּֽת֝ ִּתי ָלֶכ֑ ַקח ֭טֹוב ָנַת֣ י ֶל֣  ִּכ֤

ִתְׁשֶּתה, ד  ִּבְמׂשּוָרה  ִים  ּוַמֽ ּתֹאֵכל,  ַלח  ַּבֶּמֽ ַּפת  ֶׁשל־ּתֹוָרה:  ַּדְרָּכּה  ִהיא  ַּכךךְ 

ֶׂשה ֵּכן,  ַער ִּתְחֶיה, ּוַבּתֹוָרה ַאָּתה ָעֵמל. ִאם־ַאָּתה ֹעֽ ֶרץ ִּתיָׁשן, ְוַחֵּיי ַצֽ ְוַעל־ָהָאֽ

: ַאְׁשֶריךךָ - ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוטֹוב ָלךךְ - ָלעֹוָלם ַהָּבא.(תהלים קכח:ב) ךךְ יךךָ ְו֣טֹוב ָלֽ ְׁשֶר֗  ַא֝

ֲעֵׂשה. ְוַאל־ ה , ְוַאל־ַּתְחֹמד ָּכבֹוד. יֹוֵתר ִמִּלּמּוְדךךָ  ְּגֻדָּלה ְלַעְצְמךךָ ַאל־ְּתַבֵּקׁש 

ָּגדֹול ְוִכְתְרךךָ  ִמֻּׁשְלָחָנם,  ָּגדֹול  ֶׁשֻּׁשְלָחְנךךָ  ֶׁשל־ְמָלִכים,  ְלֻׁשְלָחָנם  ִּתְתַאֶּוה 

  . ךךָ , ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלךךָ ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתֽ ַעל ְמַלאְכְּתךךָ ִמִּכְתָרם. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבֽ

ְּגדֹוָלה ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמן־ַהְּכֻהָּנה ּוִמן־ַהַּמְלכּות, ֶׁשַהַּמְלכּות ִנְקֵנית ִּבְׁשלֹֹ◌ִׁשים ו

ּוְׁשמֹוָנה  ְּבַאְרָּבִעים  ִנְקֵנית  ְוַהּתֹוָרה  ְוַאְרַּבע,  ְּבֶעְׂשִרים  ְוַהְּכֻהָּנה  ַמֲעלֹות, 

ִים, ְּבִביַנת ַהֵּלב ֶזן, ַּבֲעִריַכת ְׂשָפָתֽ ֵהן: ְּבַתְלמּוד, ִּבְׁשִמיַעת ָהֹאֽ לּו  ְדָבִרים, ְוֵאֽ

ְּבִׂשּכּול ַהֵּלב, ְּבֵאיָמה, ְּבִיְרָאה, ַּבֲעָנָוה, ְּבִׂשְמָחה, (ְּבָטֳהָרה,) ְּבִׁשּמּוׁש ֲחָכִמים,



ְּבִמְׁשָנה,  ְּבִמְקָרא,  ְּבִיּׁשּוב,  ַהַּתְלִמיִדים,  ְּבִפְלּפּול  ֲחֵבִרים,         ְּבִדְקּדּוק 

ְּבִמעּוט  ֵׁשָנה,  ְּבִמעּוט  ַּתֲענּוג,  ְּבִמעּוט  ֶרץ,  ֶאֽ ֶרךךְ  ֶּדֽ ְּבִמעּוט  ְסחֹוָרה,  ְּבִמעּוט 

ְּבַקָּבַלת  ֲחָכִמים,  ֶּבֱאמּוַנת  ְּבֵלב־טֹוב,  ִים,  ַאַּפֽ ֶרךךְ  ְּבֶאֽ ְׂשחֹוק,  ְּבִמעּוט  ִׂשיָחה, 

ְּבֶחְלקֹו, ְוָהעֹוֶׂשה ְסָיג ִלְדָבָריו, ְוֵאינֹו ַח  ַהִּיּסֹוִרין, ַהַּמִּכיר ֶאת־ְמקֹומֹו, ְוַהָּׂשֵמֽ

ַמֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצמֹו, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת־ַהָּמקֹום, אֹוֵהב ֶאת־ַהְּבִרּיֹות, אֹוֵהב

ֶאת־ַהּתֹוָכחֹות, אֹוֵהב  ֶאת־ַהֵּמיָׁשִרים,  אֹוֵהב  ִמן־ ֶאת־ַהְּצָדקֹות,  ּוִמְתַרֵחק 

ַח  ְוֵאינֹו ְּבַתְלמּודֹו,  ִלּבֹו ַהָּכבֹוד, ְולֹא־ֵמִגיס ִעם־ֲחֵברֹו, ְבֹעל  נֹוֵׂשא ְּבהֹוָרָאה,  ָׂשֵמֽ

ּוִמְתַיֵּׁשב  ְלַכף  ּוַמְכִריעֹו ַעל־ַהָּׁשלֹום,  ּוַמֲעִמידֹו  ַעל־ָהֱאֶמת,  ּוַמֲעִמידֹו  ְזכּות, 

ּומֹוִסיף, ַהּלֹוֵמד ַעל־ְמָנת ְלַלֵּמד, ְוַהּלֹוֵמד ַע  ְּבַתְלמּודֹו, ׁשֹוֵאל, ּוֵמִׁשיב, ׁשֹוֵמֽ

ָּדָבר  ְוָהאֹוֵמר  ֶאת־ְׁשמּוָעתֹו,  ְוַהְמַכֵּון  ֶאת־ַרּבֹו,  ַהַּמְחִּכים  ַלֲעׂשֹות,  ַעל־ְמָנת 

ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו. ָהא ָלַמְדָּת, ָּכל־ָהאֹוֵמר ָּדָבר ְּבֵׁשם אֹוְמרֹו, ֵמִביא ְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם, 

י:(אסתר ב:כב) ֶׁשֶּנֱאַמר:  ם ָמְרֳּדָכֽ ֶלךךְ ְּבֵׁש֥ ר ַלֶּמ֖ אֶמר ֶאְסֵּת֛  ַוּתֹ֧

ַהָּבא,  ז ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלֹעֶׂשֽיָה  ַחִּיים  ֶנת  נֹוֶתֽ ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה,  ְּגדֹוָלה 

ד:כב) ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְואֹוֵמר:(משלי  א:  ַמְרֵּפֽ ּֽוְלָכל־ְּבָׂש֥רֹו  ם  ְצֵאיֶה֑ ְלֹמֽ ם  ֵה֭ י־ַחִּי֣ים  ִּכֽ  

: ְואֹוֵמר: (שם ג:ח)  יךךָ ִׁשּ֗קּוי ְלַעְצמֹוֶתֽ ְו֝ ךךָ  י ְלָׁשֶּר֑ ְפאּות ְּתִה֣ ִר֭ יא (שם:יח)    ֵעץ־ַחִּי֣ים ִה֭



ר: ְואֹוֵמר:  ְמֻאָּׁשֽ יָה  ֹתְמֶכ֥ ְוֽ ּה  ים ָּב֑ ֲחִזיִק֣ ךךָ (שם א:ט)ַלַּמֽ ם ְלרֹאֶׁש֑ ן ֵה֬ י ׀ ִלְוַי֤ת ֵח֓ ִּכ֤  

ְואֹוֵמר,  : ךךָ ְלַגְרְּגֹרֶתֽ ים  ֲעָנִק֗ ד:ט)  ַוֽ֝ ֶרת  (שם  ִּתְפֶא֣ ֶרת  ֲעֶט֖ ן  ִלְוַית־ֵח֑ אְׁשךךָ  ֹֽ ר ְל֭ ן  ִּתֵּת֣

 ָּך: ְואֹוֵמר:  ים: ְואֹוֵמר:(שם ט:יא) ְּתַמְּגֶנֽ ְׁש֣נֹות ַחִּיֽ ךךָ֗  ְּל֝ יפּו  ְויֹוִס֥ יךךָ  ָיֶמ֑ י ִיְרּ֣בּו  ִּכי־ִב֭  

ֶׁשר ְוָכֽבֹוד: ְואֹוֵמר: (שם ג:טז)  ֹע֣ ּה  ְׂשמֹאוָל֗ ִּב֝ יִמיָנּ֑ה  ִמים ִּבֽ ָי֭ ֶרךךְ  ֹא֣ ֶרךךְ (שם:ב)  י ֹא֣ ִּכ֤  

: ךךְ יפּו ָלֽ ָׁש֗לֹום יֹוִס֥ ִמים ּוְׁש֣נֹות ַחִּי֑ים ְו֝ ָי֭

ַח, ח  אֹוֵמר: ַהּנֹוי, ְוַהֹּכֽ ֶּבן־יֹוַחאי  ִמּׁשּום ְרִבי ִׁשְמעֹון  ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן־ְיהּוָדה 

ֶׁשר, ְוַהָּכבֹוד, ְוַהָחְכָמה, ְוַהִּזְקָנה, ְוַהֵּׂשיָבה, ְוַהָּבִנים - ָנֶאה ַלַּצִּדיִקים ְוָנֶאה  ְוָהֹעֽ

ה(שם טז:לא) ָלעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר:              ָדָק֗ ְצ֝ ֶרךךְ  ה ְּבֶד֥ ֶרת ֵׂשיָב֑ ֶרת ִּתְפֶא֣ ֲעֶט֣  

א: ְואֹוֵמר:  ה: ְואֹוֵמר:(שם כ:כט) ִּתָּמֵצֽ ִנ֣ים ֵׂשיָבֽ ר ְזק ֵ ֲהַד֖ ם ַוֽ ים ֹּכָח֑ חּוִר֣ ֶרת ַּבֽ  ִּתְפֶא֣

יד:כד)  ם (שם  ָעְׁשָר֑ ים  ֲחָכִמ֣ ֶרת  ֲעֶט֣ יז:ו)ְואֹוֵמר:       ים(שם  ָבִנ֑ ֵקִנים ְּבֵנ֣י  ְז֭ ֶרת  ֲעֶט֣  

ם: ְואֹוֵמר:  ֶרת ָּבִנ֣ים ֲאבֹוָתֽ כד:כג)ְוִתְפֶא֖ ה(ישעיה  ַחָּמ֑ ה ַהֽ ה ּובֹוָׁש֖ ַהְּלָבָנ֔ ְפָר֙ה  ְוָחֽ  

ָנ֖יו ָּכֽבֹוד: ְרִבי ִׁשְמעֹון ֶּבן־  ֶגד ְזק ֵ ְוֶנ֥ ִם  ּוִבי֣רּוָׁשַלֽ֔ ר ִצּיֹו֙ן  ְצָב֗אֹות ְּבַה֤ ְיָי֣  ךךְ  י־ָמַל֞ ִּכֽ

ַבע ִמּדֹות, ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים ַלַּצִּדיִקים,         ֻּכָּלם ִנְתַקְּימּו ּלּו ֶׁשֽ ְמַנְסָיא אֹוֵמר: ֵאֽ

ְּבַרִּבי ּוְבָבָניו. 

ַגע ִּבי ָאָדם  ט , ּוָפֽ ֶרךךְ ַּבָּדֽ יִתי ְמַהֵּלךךְ  ַעם ֶאָחת ָהִיֽ ָאַמר ְרִבי יֹוֵסי ֶּבן־ִקְסָמא: ַּפֽ



ִלי: ַרִּבי, ֵמֵאי־ֶזה ָמקֹום ָׁשלֹום. ָאַמר   ְרִּתי לֹו  ַתן־ִלי ָׁשלֹום, ְוֶהֱחַזֽ ֶאָחד.  ְוָנֽ

ְרִּתי לֹו: ֵמִעיר ְּגדֹוָלה ֶׁשל־ֲחָכִמים ְוֶׁשל־סֹוְפִרים ָאִני. ָאַמר ִלי: ַרִּבי, ַאָּתה? ָאַמֽ

ֶלף ֲאָלִפים ִּדיְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים נּו, ַוֲאִני ֶאֵּתן ְלךךָ ֶאֽ נּו ִּבְמקֹוֵמֽ ְרצֹוְנךךָ ֶׁשָּתדּור ִעָּמֽ

ֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות?   ָאַמְרִּתי לֹו: ִאם ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ָּכל־ֶּכֽ

ֶפר  טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֵאיִני ָדר ֶאָּלא ִּבְמקֹום ּתֹוָרה. ְוֵכן ָּכתּוב ְּבֵסֽ

ֶלךךְ ִיְׂשָרֵאל:                י ּֽתֹוַרת־ (תהלים קיט:עב)ְּתִהִּלים ַעל־ְיֵדי ָדִוד ֶמֽ  ֽטֹוב־ִל֥

ֶסף: ְולֹא עֹוד  ב ָוָכֽ י ָזָה֥ ַאְלֵפ֗ יךךָ ֵמֽ֝ ֶאָּלא ֶׁשִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל־ָאָדם ֵאין ְמַלִּוים ִּפ֑

ּתֹוָרה  ֶאָּלא  ּוַמְרָּגִלּיֹות,  טֹובֹות  ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶסף  ֶכֽ לֹא  ְלָאָדם  לֹו 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּבְלָבד,  טֹוִבים  ו:כב)ּוַמֲעִׂשים  ךךְ  5 (משלי  ֹאָת֗ ה  ַּתְנֶח֬ ׀   ֙ ְּבִהְתַהֶּלְכךךָ

 - ַּתְנֶחה ֹאָתךךְ  : ְּבִהְתַהֶּלְכךךָ  ךךָ יא ְתִׂשיֶחֽ ִה֣ ֲהִקי֗צֹוָת  ַוֽ֝ יךךָ  ר ָעֶל֑ ִּתְׁשֹמ֣ ָׁשְכְּבךךָ  ֖◌ְּבֽ

ךךָ - ָלעֹוָלם  ֶבר. ַוֲהִקיֽצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחֽ יךךָ - ַּבָּקֽ ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּבָׁשְכְּבךךָ ִּתְׁשֹמר ָעֶלֽ

ם ְיָי֥ ְצָבֽאֹות: (חגי ב:ח)ַהָּבא. ְואֹוֵמר:     ב ְנֻא֖ י ַהָּזָה֑ ֶסף ְוִל֣ י ַהֶּכ֖  ִל֥

ּלּו ֵהן: ּתֹוָרה - ִקְנָין  י ֲחִמָּׁשה ִקְנָיִנים ָקָנה (לֹו) ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ָּבעֹוָלמֹו, ְוֵאֽ

ֶרץ - ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם - ִקְנָין ֶאָחד, ִיְׂשָרֵאל - ִקְנָין ֶאָחד,  ִים ָוָאֽ ֶאָחד, ָׁשַמֽ

 ִין? ִּדְכִתיב:  ית (משלי ח:כב)ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש - ִקְנָין ֶאָחד. ּתֹוָרה ִמַּנֽ ָנִני ֵראִׁש֣  ָי֗ ָק֭  ְיֽ

ְצָוה ְו֣תֹוָרה ֑אֹור ַּתְָיא, ֶאת זֹו ָּדַרׁש ְרִבי ְמֵַחם ַּבר יֹוֵסי, '5  ר ִמ֭ י ֵנ֣ ' (משלי ו:כג), ָּתָלה ַהָּכתּוב ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבֵר,ִּכ֤
ְוֶאת ַהּתֹוָרה ְּבאֹור, לֹוַמר ְלָך, ַמה ֵּנר ֵאיָּה ְמִגיָּנה ֶאָּלא ְלִפי ָׁשָעה, ַאף ִמְצָוה ֵאיָּה ְמִגיָּנה ֶאָּלא ְלִפי ָׁשָעה. ְוֶאת ַהּתֹוָרה 

ךךְ ְּבאֹור, ָמה אֹור ֵמֵגין ְלעֹוָלם, ַאף ּתֹוָרה ְמִגיָּנה ְלעֹוָלם, ְואֹוֵמר ' ה ֹאָת֗ ֙ ׀ ַּתְנֶח֬  וגו'', 'ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְֶחה ֹאָתְך' ְּבִהְתַהֶּלְכךךָ

יךךָ ֶזה ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ' ךךָ ' זֹו ִמיָתה, ' ְּבָׁשְכְּבךךָ ִּתְׁשֹמר ָעֶלֽ (גמ' סוטה כא.)' ֶלָעִתיד ָלבֹא. ַוֲהִקיֽצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחֽ



 ִין? ִּדְכִתיב:  ֶרץ ִמַּנֽ ִים ָוָאֽ ז: ָׁשַמֽ יו ֵמָאֽ ֶדם ִמְפָעָל֣ ר ְייָ֔ (ישעיה סו:א)ַּדְרּ֑כֹו ֶק֖ ה ָאַמ֣  ֹּכ֚

י ְוֵאי־ֶז֥ה ָמ֖קֹום  ר ִּתְבנּו־ִל֔ ֲאֶׁש֣ ִי֙ת  י ֵאי־ֶז֥ה ַב֨ ם ַרְגָל֑ ֶרץ ֲהֹד֣ י ְוָהָא֖ ִים ִּכְסִא֔ ַהָּׁשַמ֣

י: ְואֹוֵמר:     קד:כד)ְמֽנּוָחִתֽ ה־ַרּ֬בּו (תהלים  יךךָ  ָמֽ ֲעֶׂש֨  יָ֗  ׀ ַמֽ ָּלם ְיֽ ה  ֻּכ֭ יָת  ְּבָחְכָמ֣ ָעִׂש֑

ה ְלָא֥ ֶרץ ָמֽ ָא֗ : ָה֝  ךךָ  ִין?           ִּדְכִתיב:  ִקְנָיֶנֽ הּו(בראשית יד:יט)ַאְבָרָהם ִמַּנֽ  ְיָבֲרֵכ֖  ַוֽ

ִּדְכִתיב:  ִין?  ֶרץ: ִיְׂשָרֵאל ִמַּנֽ ִים ָוָאֽ ָׁשַמ֥ ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה  ל  ְלֵא֣ ַאְבָר֙ם  ָּב֤רּוךךְ  ר  ַוּיֹאַמ֑

טו:טז) ְואֹוֵמר:(שמות  יָת:  ִנֽ ק ָ ַעם־֥זּו  ר  ֲעֹב֖ ד־ַיֽ ַעֽ ְיָי֔   ֙ ַעְּמךךָ ר  ֲעֹב֤ ַעד־ַיֽ  

ם: ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש(תהלים טז:ג) י ָּכל־ֶחְפִצי־ָבֽ ַאִּדיֵר֗ ָּמה ְו֝ ֶרץ ֵה֑ ְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר־ָּבָא֣  ִל֭

 ִין? ִּדְכִתיב:  :(שמות טו:יז)ִמַּנֽ יךךָ ָיֶדֽ ֲאֹדָנ֖י ּֽכֹוֲנ֥נּו  ׁש  ִמְּקָד֕ ְיָי֑  ְלָּת  ָּפַע֖  ֛ ָמ֧כֹון ְלִׁשְבְּתךךָ  

ה ְיִמיֽנֹו:(תהלים עח:נד)ְואֹוֵמר:  ְנָת֥ ה ָקֽ ֗ ְיִביֵאם ֶאל־ְּג֣בּול ָקְדׁ֑שֹו ַהר־ֶז֝  ַו֭

ִלְכבֹודֹו, יא  ֶאָּלא  ְבָראֹו  לֹא  ָּבעֹוָלמֹו  הּוא  ָּברּוךךְ  ַהָּקדֹוׁש  ַמה־ֶּׁשָּבָרא  ָּכל 

יו: (ישעיה מג:ז)ֶׁשֶּנֱאַמר:  יו ַאף־ֲעִׂשיִתֽ יו ְיַצְרִּת֖ י ְּבָראִת֑ י ְוִלְכבֹוִד֖ א ִבְׁשִמ֔ ָר֣ ל ַהִּנק ְ  ֹּכ֚

ד: (שמות טו:יח)ְואֹוֵמר:      ם ָוֶעֽ ךךְ ְלֹעָל֥  ְיָי֥ ׀ ִיְמלֹ֖

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא)( ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַען ִצְד֑קֹו ַיְגִּד֥ ץ ְלַמ֣ ְיָי֥ ָחֵפ֖

יר: קדיש יתום, עליו ְוַיְאִּדֽ


