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פרקי אבות

אחר קדיש 'תתקבל' במחה של שבתות שבין פסח לעצרת אומרים בכל שבת פרק אחד במסכת אבות,
למתן תורה .בשבתות שבין שבועות לשבעה עשר בתמוז ,אומרים בכל שבת שי פרקים

כהכה

)אומרים רק ' כל

ישראל' מפרק ראשון ו'רבי חנניא' מפרק שי( כהתחזקות בלימוד התורה ואחר שבעה עשר בתמוז ,ששתברו בו
הלוחות ,אין אומרים פרק כלל .אחר אמירת אבות אומרים קדיש יתום ולא קדיש דרבן.

פרק ראשון

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

א

יהוֹשׁ ַע ִלזְ ֵקנִ ים ,וּזְ ֵקנִ ים
ֻֽ
יהוֹשׁ ַע ,וִ
ֻֽ
וּמ ָס ָרהּ ִל
תּוֹרה ִמ ִסּינָ יְ ,
ָ
מ ֶֹשׁה ִק ֵבּל

יאים ְמ ָס ֽר ָ
יאים ,וּנְ ִב ִ
ִלנְ ִב ִ
לשׁה ְד ָב ִרים:
דוֹלהֵ .הם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
וּה ְל ַאנְ ֵשׁי ְכ ֶנ ֶֽסת ַהגְּ ָ
תּוֹרה.
ֱהווּ ְמתוּנִ ים ַבּ ִדּין ,וְ ַה ֲע ִ ֽמידוּ ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ְר ֵבּה ,וַ ֲעשׂוּ ְסיָ ג ַל ָ
ב

לשׁה
ל־שׁ ָ
אוֹמרַ :ע ְ
ֵ
דוֹלה .הוּא ָהיָ ה
ִשׁ ְמעוֹן ַהצַּ ִדּיק ָהיָ ה ִמ ְשּׁיָ ֵרי ְכנֶ ֶסת ַהגְּ ָ

בוֹדה ,וְ ַעל־גְּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
ל־ה ֲע ָ
תּוֹרהְ ,ו ַע ָ
ל־ה ָ
עוֹמדַ :ע ַ
עוֹלם ֵ
ְד ָב ִרים ָה ָ
ג

ל־תּ ְהיוּ
אוֹמרַ :א ִ
ֵ
ַאנְ ִטיגְ נוֹס ִאישׁ סוֹכוֹ ִק ֵבּל ִמ ִשּׁ ְמעוֹן ַהצַּ ִדּיק .הוּא ָהיָ ה
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ל־מנָ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרסֶ ,א ָלּא ֱהיוּ ַכּ ֲע ָב ִדים
ת־ה ַרב ַע ְ
ַכּ ֲע ָב ִדים ַה ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ֶא ָ
ת־ה ַרב ֶשׁלּ ֹא ַע ְ
ַה ְמ ַשׁ ְמּ ִשׁים ֶא ָ
יכם.
מוֹרא ָשׁ ַ ֽמיִ ם ֲע ֵל ֶ
יהי ָ
ל־מנָ ת ְל ַק ֵבּל ְפּ ָרסֽ ִ ,ו ִ
ד

יוֹסי
וּשׁ ַ ֽל ִם ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהםֵ .
ן־יוֹחנָ ן ִאישׁ יְ ֽר ָ
ָ
יוֹסי ֶבּ
ן־יוֹעזֶ ר ִאישׁ צְ ֵר ָדה וְ ֵ
ֶֽ
יוֹסי ֶבּ
ֵ

אוֹמר ,יְ ִהי ֵב ְ
ֵ
ן־יוֹעזֶ ר ִאישׁ צְ ֵר ָדה
ֶֽ
ֶבּ
ית ךָך ֵבּית ַ ֽו ַעד ַל ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ ה ִמ ְת ַא ֵבּק
יהם.
ת־דּ ְב ֵר ֶ
שׁוֹתה ַבצָּ ָמא ֶא ִ
ֶ
יהם ,וֶ ֱהוֵ ה
ַבּ ֲע ַפר ַרגְ ֵל ֶ
ה

ית ךָך ָפּ ֽת ַוּח ִל ְרוָ ָחה ,וְ יִ ְהיוּ ֲענִ יִּ ים
אוֹמר :יְ ִהי ֵב ְ
ֵ
וּשׁ ַ ֽל ִם
ן־יוֹחנָ ן ִאישׁ יְ ֽר ָ
ָ
יוֹסי ֶבּ
ֵ

יחה ִעם ָה ִא ָשּׁהְ .בּ ִא ְשׁתּוֹ ָא ְמרוַּ ,קל וָ ֽ ֹח ֶמר ְבּ ֵ ֽא ֶשׁת
ל־תּ ְר ֶבּה ִשׂ ָ
ית ךָךְ ,ו ַא ַ
ְבּנֵ י ֵב ְ
גּוֹרם ָר ָעה ְל ַעצְ מוֹ,
יחה ִעם ָה ִא ָשּׁה ֵ -
ל־ה ַמּ ְר ֶבּה ִשׂ ָ
ֲח ֵברוִֹ .מ ַכּן ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ָכּ ַ
יהנֹּ ם.
יוֹרשׁ גֵּ ִ
תוֹרהְ ,וסוֹפוֹ ֵ
וּבוֹטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
ֵ
ו

אוֹמר:
ֵ
ן־פּ ַר ְחיָ ה
הוֹשׁ ַע ֶבּ ְ
ן־פּ ַר ְחיָ ה וְ נִ ַתּאי ָה ַא ְר ֵבּ ִלי ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם .יְ ֻ
הוֹשׁ ַע ֶבּ ְ
יְ ֻ ֽ

ל־ה ָא ָדם ְל ַכף זְ כוּת.
ת־כּ ָ
ֲע ֵשׂה ְל ךָך ַרבְ ,וּקנֵ ה ְל ךָך ָח ֵברֶ ,ו ֱה ֵוה ָדן ֶא ָ
ל־תּ ְתיָ ֵאשׁ
ל־תּ ְת ַח ַבּר ָל ָר ָשׁעְ ,ו ַא ִ
אוֹמרַ :ה ְר ֵחק ִמ ָשּׁ ֵכן ָרע ,וְ ַא ִ
ֵ
ז נִ ַתּאי ָה ַא ְר ֵבּ ִלי
פּוּר ָענוּת.
ן־ה ְ
ִמ ַ
אוֹמרַ :אל־
ֵ
ן־ט ַבּאי
הוּדה ֶבּ ַ
ן־שׁ ַטח ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהם .יְ ָ
ן־ט ַבּאי וְ ִשׁ ְמעוֹן ֶבּ ָ ֽ
הוּדה ֶבּ ַ
ח יְ ָ
עוֹמ ִדים ְל ָפ ֶנ ךָ
עוֹר ֵכי ַה ַדּיָּ נִ יםְ ,
ַ ֽתּ ַעשׂ ַעצְ ְמ ךָך ְכּ ְ
ֽיך ,יִ ְהיוּ
ְ
וּכ ֶשׁיִּ ְהיוּ ַבּ ֲע ֵלי ַה ִדּין

יך ,יִ ְהיוּ ְב ֵע ֶינ ךָ
וּכ ֶשׁנִּ ְפ ָט ִרים ִמ ְלּ ָפנֶ ךָ
ְב ֵעינֶ ךָ
ֽיך ְכּזַ ָכּ ִאיםְ ,כּ ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ
יך ִכּ ְר ָשׁ ִעיםְ ,
ת־ה ִדּין.
יהם ֶא ַ
ֲע ֵל ֶ
ט

ת־ה ֵע ִדים ,וֶ ֱה ֵוה זָ ִהיר
אוֹמרֱ :הוֵ ה ַמ ְר ֶבּה ַל ֲחקֹר ֶא ָ
ֵ
ן־שׁ ַטח
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּ ָ ֽ

ִבּ ְד ָב ֶר ךָ
יך,

תּוֹכם יִ ְל ְמדוּ ְל ַשׁ ֵקּר.
ֶשׁ ָמּא ִמ ָ

וּשׂנָ א ֶאת־
אכהְ ,
ת־ה ְמּ ָל ָ
אוֹמרֱ :א ַהב ֶא ַ
י ְשׁ ַמ ְעיָ ה ְו ַא ְב ַט ְליוֹן ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהםְ .שׁ ַמ ְעיָ ה ֵ
ל־תּ ְת ַו ַדּע ָל ָרשׁוּת.
ָה ַר ָבּנוּת ,וְ ַא ִ
חוֹבת גָּ לוּת ְו ִתגְ לוּ
יכםֶ ,שׁ ָמּא ָת ֽחוּבוּ ַ
אוֹמרֲ :ח ָכ ִמיםִ ,הזָּ ֲהרוּ ְב ִד ְב ֵר ֶ
ֵ
יא ַא ְב ַט ְליוֹן
יכם וְ יָ מוּתוְּ ,ונִ ְמצָ א ֵשׁם
ִל ְמקוֹם ַ ֽמיִ ם ָה ָר ִעיםְ ,ויִ ְשׁתּוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵר ֶ
ָשׁ ַ ֽמיִ ם ִמ ְת ַח ֵלּל.
יב

אוֹהב
ֵ
ל־א ֲהרֹן,
אוֹמרֱ :הוֵ ה ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ַ
ֵ
ִה ֵלּל וְ ַשׁ ַמּאי ִק ְבּלוּ ֵמ ֶהםִ .ה ֵלּל

תּוֹרה.
וּמ ָק ְר ָבן ַל ָ
ת־ה ְבּ ִריּוֹת ְ
אוֹהב ֶא ַ
רוֹדף ָשׁלוֹםֵ ,
ָשׁלוֹם וְ ֵ
יג

מוֹסיף יָ ֵסףְ ,וּד ָלא יָ ִלּיף ְק ָט ָלא
אוֹמר :נְ גִ יד ְשׁ ָמא ֲא ַבד ְשׁ ֵמהְּ ,וּד ָלא ִ
הוּא ָהיָ ה ֵ

ַחיָּ ב,

ְ 3וּד ִא ְשׁ ַתּ ַמּשׁ ְבּ ָתגָּ א ֲח ָלף.

וּכ ֶשׁ ֲאנִ י ְל ַעצְ ִמיָ ,מה ָאנִ י? ְו ִאם ל ֹא
אוֹמרִ :אם ֵאין ֲאנִ י ִליִ ,מי ִלי? ְ
ֵ
יד הוּא ָהיָ ה
ימ ָתי?
ַע ְכ ָשׁוֵ ,א ָ
3

תּוֹרה) .גמ' מגילה כח(:
לָקישֶׁ ,זה הַ ִמּ ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ ִמי שֶׁ שּׁוֶֹה הֲ לָ כוֹת ,כִּ ְת ָרהּ שֶׁ ל ָ
ָתֵּי ֵרישׁ ִ

טו

תוֹר ְת ךָך ֶ ֽק ַבעֱ ,אמֹר ְמ ַעט וַ ֲע ֵשׂה ַה ְר ֵבּהֶ ,ו ֱה ֵוה ְמ ַק ֵבּל
אוֹמרֲ :ע ֵשׂה ָ
ֵ
ַשׁ ַמּאי

ל־ה ָא ָדם ְבּ ֵ ֽס ֶבר ָפּנִ ים יָ פוֹת.
ת־כּ ָ
ֶא ָ
טז

ל־תּ ְר ֶבּה ְל ַע ֵשּׂר
ן־ה ָסּ ֵפק ,וְ ַא ַ
אוֹמרֲ :ע ֵשׂה ְל ךָך ַרבְ ,ו ִה ְס ַתּ ֵלּק ִמ ַ
ֵ
יאל
ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵ

ֻא ָמּדוּת.
יז

אתי ַלגּוּף טוֹב
אוֹמרָ :כּל־יָ ַמי גָּ ַ ֽד ְל ִתּי ֵבּין ַה ֲח ָכ ִמים ,וְ ל ֹא ָמ ָ ֽצ ִ
ֵ
ִשׁ ְמעוֹן ְבּנוֹ

ל־ה ַמּ ְר ֶבּה ְדּ ָב ִרים ֵמ ִביא
יקה .וְ ל ֹא ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִע ָקּר ֶא ָלּא ַה ַמּ ֲע ֶשׂה .וְ ָכ ַ
ִמ ְשּׁ ִת ָ
ֵח ְטא.
עוֹלם ַקיָּ ם ַ -על ָה ֱא ֶמת
לשׁה ְדּ ָב ִרים ָה ָ
ל־שׁ ָ
אוֹמרַ :ע ְ
ֵ
יאל
יח ַר ָבּן ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־גַּ ְמ ִל ֵ
ל־ה ָשּׁלוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ל־ה ִדּין ְו ַע ַ
ְו ַע ַ

)זכריה ח:טז(

וּמ ְשׁ ַ ֣פּט ָשׁ ֔לוֹם ִשׁ ְפ ֖טוּ
ת ִ
ֱא ֶמ ֙

יכם:
ְבּ ַ ֽשׁ ֲע ֵר ֶ ֽ
אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
תּוֹרה ִ
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

פרק שני

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

ל־שׁ ִהיא ִתּ ְפ ֶ ֽא ֶרת
אוֹמרֵ :איזוֹ ִהיא ֶ ֽדּ ֶר ךְך יְ ָשׁ ָרה ֶשׁיָּ בוֹר לוֹ ָה ָא ָדם? ָכּ ֶ
ֵ
א ַר ִבּי
מוּרהֶ ,שׁ ֵאין
ן־ה ָא ָדםֶ .ו ֱהוֵ ה זָ ִהיר ְבּ ִמצְ וָ ה ַק ָלּה ְכּ ַב ֲח ָ
ֹשׂ ָה ְו ִת ְפ ֶ ֽא ֶרת לוֹ ִמ ָ
ְלע ֶ ֽ
יוֹד ַע ַמ ַתּן ְשׂ ָכ ָרן ֶשׁ ִ
ַא ָתּה ֵ ֽ
ל־מצְ וֹת .וֶ ֱה ֵוה ְמ ַח ֵשּׁב ֶה ְפ ֵסד ִמצְ ָוה ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד ְשׂ ָכ ָרהּ,
לשׁה ְדּ ָב ִרים ,וְ ֵאין ַא ָתּה ָבא ִל ֵידי
וּשׂ ַכר ֲע ֵב ָרה ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד ֶה ְפ ֵס ָדהִּ .ה ְס ַתּ ֵכּל ִבּ ְשׁ ָ
ְ
ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
יך
שׁוֹמ ַעתְ ,ו ָכ ַ
ַֽ
אזֶ ן
רוֹאה ,וְ ֽ ֹ
ַ ֽעיִ ן ָ
ה־לּ ַ ֽמ ְע ָלה ִמ ְמּ ךָך -
ֲע ֵב ָרהַ ,דּע ַמ ְ
ַבּ ֵ ֽסּ ֶפר נִ ְכ ָתּ ִבים.
תּוֹרה ִעם
ָ
אוֹמר :יָ ֶפה ַתּ ְלמוּד
ֵ
הוּדה ַהנָּ ִשׂיא
ל־ר ִבי יְ ָ
יאל ְבּנוֹ ֶשׁ ְ
ב ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵ
יעת ְשׁנֵ ֶ
ֶ ֽדּ ֶר ךְך ֶ ֽא ֶרץֶ ,שׁיְּ גִ ַ
סוֹפהּ
אכהָ ,
ל־תּוֹרה ֶשׁ ֵאין ִע ָמּהּ ְמ ָל ָ
ָ
יהם ַמ ְשׁ ַ ֽכּ ַחת ָעוֹןְ .ו ָכ
עוֹס ִקים ִע ָמּ ֶהם ְל ֵשׁם
ְ
עוֹס ִקים ִעם ַהצִּ בּוּר ,יִ ְהיוּ
ל־ה ְ
גוֹר ֶרת ָעוֹן .וְ ָכ ָ
ְבּ ֵט ָלה ְו ֶ ֽ
ָשׁ ַ ֽמיִ םֶ ,שׁזְּ כוּת ֲא ָ
עוֹמ ֶדת ָל ַעד .וְ ַא ֶתּםַ ,מ ֲע ֶלה ֲאנִ י
בוֹתם ְמ ַסיַּ ְע ָתּם ,וְ צִ ְד ָק ָתם ֶ ֽ
יתם.
יכם ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּה ְכּ ִאלּוּ ֲע ִשׂ ֶ
ֲע ֵל ֶ
ג ֱהווּ זְ ִה ִירין ָבּ ָרשׁוּתֶ ,שׁ ֵאין ְמ ָק ְר ִבין לוֹ ְל ָא ָדם ֶא ָלּא ְל ֽ ֹצ ֶר ךְך ַעצְ ָמם ,נִ ְר ִאים
אוֹה ִבים ִבּ ְשׁ ַעת ֲהנָ ָא ָתם ,וְ ֵאין ְ
ְכּ ֲ
עוֹמ ִדים לוֹ ְל ָא ָדם ִבּ ְשׁ ַעת ָדּ ֳחקוֹ.
אוֹמרֲ :ע ֵשׂה ְרצוֹנוֹ ִכּ ְרצוֹנֶ ךָךְ ,כּ ֵדי ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ְרצוֹנְ ךָך ִכּ ְרצוֹנוַֹ .בּ ֵטּל
ֵ
ד הוּא ָהיָ ה
צוֹנ ךָך.
ְרצוֹנְ ךָך ִמ ְפּנֵ י ְרצוֹנוְֹ ,כּ ֵדי ֶשׁיְּ ַב ֵטּל ְרצוֹן ֲא ֵח ִרים ִמ ְפּנֵ י ְר ֶ ֽ
מוֹת ךָךְ ,ו ַאל־
ל־תּ ֲא ֵמן ְבּ ַעצְ ְמ ךָך ַעד יוֹם ְ
ן־הצִּ בּוּרְ ,ו ַא ַ
ל־תּ ְפרֹשׁ ִמ ַ
אוֹמרַ :א ִ
ֵ
ה ִה ֵלּל
ֹאמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ַשׁר ִל ְשׁ ֹֽמ ַע,
ת־ח ֵב ְר ךָך ַעד ֶשׁ ַתּ ִ ֽגּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ ,וְ ַאל־תּ ַ
ָתּ ִדין ֶא ֲ
ֹאמר ִל ְכ ֶשׁ ֶא ָפּנֶ ה ֶא ְשׁנֶ הֶ ,שׁ ָמּא ל ֹא ִת ָפּנֶ ה.
ֶשׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָשּׁ ֵ ֽמ ַע .וְ ַאל־תּ ַ
אוֹמרֵ :אין בּוֹר יְ ֵרא ֵח ְטאְ ,ול ֹא ַעם ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד ,וְ ל ֹא ַה ַבּיְ ָשׁן
ֵ
ו הוּא ָהיָ ה
וּב ְמקוֹם
חוֹרה ַמ ְח ִכּיםִ ,
ל־ה ַמּ ְר ֶבּה ִב ְס ָ
וְ ל ֹא ַה ַקּ ְפּ ָדן ְמ ַל ֵמּד ,וְ ל ֹא ָכּ ַ
ָל ֵמד,
ֶשׁ ֵאין ֲאנָ ִשׁים ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ִ ֽל ְהיוֹת ִאישׁ.
ל־דּ ֲא ֵט ְפ ְתּ
ל־פּנֵ י ַה ָ ֽמּיִ םָ :א ַמר ָלהַּ :ע ְ
ז ַאף הוּא ָר ָאה גֻּ ְל ֽ ֹגּ ֶלת ַא ַחת ֶשׁ ָ ֽצּ ָפה ַע ְ
ֲא ִטּ ךְ
פוּךְ ,וסוֹף ְמ ַטיְ ָפיִ ךְך יְ טוּפוּן.

אוֹמרַ :מ ְר ֶבּה ָב ָשׂרַ ,מ ְר ֶבּה ִר ָמּהַ ,מ ְר ֶבּה נְ ָכ ִסיםַ ,מ ְר ֶבּה ְד ָאגָ ה,
ֵ
ח הוּא ָהיָ ה
ַמ ְר ֶבּה נָ ִשׁיםַ ,מ ְר ֶבּה ְכ ָשׁ ִפיםַ ,מ ְר ֶבּה ְשׁ ָפחוֹת ַמ ְר ֶבּה זִ ָמּהַ ,מ ְר ֶבּה ֲע ָב ִדים,
יבהַ ,מ ְר ֶבּה ָח ְכ ָמהַ ,מ ְר ֶבּה
תוֹרהַ ,מ ְר ֶבּה ַחיִּ יםַ ,מ ְר ֶבּה יְ ִשׁ ָ
ָ
ַמ ְר ֶבּה גָ זֵ לַ .מ ְר ֶבּה
ֵעצָ הַ ,מ ְר ֶבּה ְתבוּנָ הַ ,מ ְר ֶבּה צְ ָד ָקהַ ,מ ְר ֶבּה ָשׁלוֹםָ .קנָ ה ֵשׁם טוֹבֽ ָ ,קנָ ה ְל ַעצְ מוֹ,
עוֹלם ַה ָבּא.
תוֹרהֽ ָ ,קנָ ה לוֹ ַחיֵּ י ָה ָ
ָ ֽקנָ ה לוֹ ִדּ ְב ֵרי ָ
תּוֹרה
אוֹמרִ :אם ָל ַ ֽמ ְד ָתּ ָ
ֵ
וּמ ַשּׁ ַמּאי .הוּא ָהיָ ה
יוֹחנָ ן ֶבּן־זַ ַכּאי ִק ֵבּל ֵמ ִה ֵלּל ִ
ט ַר ָבּן ָ
נוֹצ ְר ָתּ.
טוֹבה ְל ַעצְ ְמ ךָך ִכּי ְל ָכ ךְך ָ ֽ
ל־תּ ֲחזֵ ק ָ
ַה ְר ֵבּהַ ,א ַ
י

יעזֶ ר ֶבּן־
יוֹחנָ ן ֶבּן־זַ ַכּאי ,וְ ֵ ֽאלּוּ ֵהן)ְ :ר ִבי( ֱא ִל ֶ ֽ
ֲח ִמ ָשּׁה ַת ְל ִמ ִידים ָהיוּ לוֹ ְל ַר ָבּן ָ

ְ
יוֹסי ַהכּ ֵֹהן)ְ ,ר ִבי( ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־נְ ַתנְ ֵאל ְ)ר ִבי(
ן־חנַ נְ יָ א)ְ ,ר ִבי( ֵ
הוֹשׁ ַע ֶבּ ֲ
הוֹר ְקנוֹס)ְ ,ר ִבי( יְ ֻ
ן־ע ָר ךְך.
[א ְל ָעזָ ר ֶבּ ֲ
ְ]ו ֶ
ן־הוֹר ְקנוֹס בּוֹר סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַא ֵבּד
ְ
יעזֶ ר ֶבּ
יא הוּא ָהיָ ה מוֹנֶ ה ִשׁ ְב ָחם)ְ :ר ִבי( ֱא ִל ֶ ֽ
ִט ָפּה)ְ .ר ִבי( יְ ֻ
יוֹסי ַהכּ ֵֹהן ָח ִסיד)ְ .ר ִבי(
יוֹל ְדתּוֹ)ְ .ר ִבי( ֵ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֲחנַ נְ יָ א ַא ְשׁ ֵרי ַ
ִשׁ ְמעוֹן

ֶבּן נְ ַתנְ ֵאל יְ ֵרא ֵח ְטאְ .ו ְ)ר ִבי( ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּן ֲע ָר ךְך ְכּ ַמ ְעיָ ן ַה ִמּ ְתגַּ ֵבּר.

יעזֶ ר ֶבּן־
[א ִל ֶ ֽ
)וּר ִבי( ]וְ ֱ
ל־ח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מ ֹאזְ ַ ֽנ יִ םְ ,
אוֹמרִ :אם יִ ְהיוּ ָכּ ַ
יב הוּא ָהיָ ה ֵ
אוֹמר ִמ ְשּׁמוִֹ :אם יִ ְהיוּ
ֵ
הוֹר ְקנוֹס ְבּ ַכף ְשׁנִ יָּ הַ ,מ ְכ ִ ֽר ַיע ֶאת ֻכּ ָלּםַ .א ָבּא ָשׁאוּל
ְ
ן־הוֹר ְקנוֹס ַאף ִע ָמּ ֶהם]ְ ,ו
ְ
יעזֶ ר ֶבּ
[א ִל ֶ ֽ
)וּר ִבי( ]וְ ֱ
ל־ח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מ ֹאזְ ַ ֽנ יִ םְ ,
ָכּ ַ
וְ ֶ
ת־כּ ָלּם.
ן־ע ָר ךְך ְבּ ַכף ְשׁנִ יָּ הַ ,מ ְכ ִ ֽר ַיע ֶא ֻ
[א ְל ָעזָ ר ֶבּ ֲ

יעזֶ ר
טוֹבה ֶשׁיִּ ְד ַבּק ָבּהּ ָה ָא ָדםְ .ר ִבי ֱא ִל ֶ ֽ
יג ָא ַמר ָל ֶהם :צְ אוּ ְוּראוּ ֵאיזוֹ ִהיא ֶ ֽדּ ֶר ךְך ָ
אוֹמרָ :שׁ ֵכן טוֹב.
ֵ
יוֹסי
אוֹמרָ :ח ֵבר טוֹבְ .ר ִבי ֵ
ֵ
הוֹשׁ ַע
טוֹבהְ .ר ִבי יְ ֻ
ָ
אוֹמרֽ ַ :עיִ ן
ֵ
אוֹמרֵ :לב טוֹבָ .א ַמר
ֵ
נּוֹלדְ .ר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר
ת־ה ָ
רוֹאה ֶא ַ
אוֹמרָ :ה ֶ
ֵ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן
יכםֶ ,שׁ ִבּ ְכ ַלל ְדּ ָב ָריו
ן־ע ָר ךְך ִמ ִדּ ְב ֵר ֶ
ת־דּ ְב ֵרי ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּ ֲ
רוֹאה ֲאנִ י ֶא ִ
ֶ
ָל ֶהם:
יכם.
ִדּ ְב ֵר ֶ
יד

ָא ַמר ָל ֶהם :צְ אוּ ְוּראוּ ֵאיזוֹ ִהיא ֶ ֽד ֶר ךְך ָר ָעה ֶשׁיִּ ְת ַר ֵחק ִמ ֶ ֽמּנָּ ה ָה ָא ָדםְ .ר ִבי

ֵ
הוֹשׁ ַע
אוֹמרֽ ַ :עיִ ן ָר ָעהְ .ר ִבי יְ ֻ ֽ
ֵ
יעזֶ ר
ֱא ִל ֶ
אוֹמרָ :שׁ ֵכן
ֵ
יוֹסי
אוֹמרָ :ח ֵבר ָרעְ .ר ִבי ֵ
ָרע.

ן־ה ָא ָדם
אוֹמרַ :הלּ ֶֹוה ְו ֵאינוֹ ְמ ַשׁ ֵלּםֶ .א ָחד ַהלֹּוֶ ה ִמ ָ
ֵ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן

ן־ה ָמּקוֹם,
ְכּל ֶֹוה ִמ ַ

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר) :תהלים לז:כא( לוֶֹ ֣ה ָ֭ ר ָשׁע וְ ֣ל ֹא יְ ַשׁ ֵ ֑לּם ֝ ְוצַ ִ ֗דּיק

ֵ֥
אוֹמר:
ֵ
נוֹתןְ :ר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר
חוֹנ ן וְ ֵ ֽ

ת־דּ ְב ֵרי
רוֹאה ֲאנִ י ֶא ִ
ֵלב ָרעָ .א ַמר ָל ֶהםֶ :

יכם.
יכםֶ ,שׁ ִבּ ְכ ַלל ְדּ ָב ָריו ִדּ ְב ֵר ֶ
ן־ע ָר ךְך ִמ ִדּ ְב ֵר ֶ
ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּ ֲ
אוֹמר :יְ ִהי ְכבוֹד ֲח ֵב ְר ךָך ָח ִביב ָע ֶ ֽל ךָ
יך
ֵ
יעזֶ ר
לשׁה ְד ָב ִריםְ .ר ִבי ֱא ִל ֶ ֽ
טו ֵהם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
ל־תּ ִהי נֽ ַוֹח ִל ְכעֹסְ ,ושׁוּב יוֹם ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ִמ ָ
ְכּ ֶשׁ ָלּ ךְךְ ,ו ַא ְ
ית ְת ךָךֶ ,ו ֱה ֵוה ִמ ְת ַח ֵמּם
אוּרם
ְכּ ֶ ֽנ גֶ ד ָ
שׁוּעל,
ָ
יכת
נְ ִשׁ ַ

יכ ָתם
ל־ח ָכ ִמיםֶ ,ו ֱה ֵוי זָ ִהיר ְבּגַ ַח ְל ָתּם ֶשׁלּ ֹא ִת ָכּ ֶוה ֶ -שׁנְּ ִשׁ ָ
ֶשׁ ֲ
ישׁת ָשׂ ָרף ,וְ ָכל־
ישׁ ָתם ְל ִח ַ
וּל ִח ָ
ַו ֲע ִקיצָ ָתם ֲע ִקיצַ ת ַע ְק ָרבְ ,

יהם ְכּגַ ֲח ֵלי ֵאשׁ.
ִדּ ְב ֵר ֶ
יאים ֶאת־
אוֹמרֽ ַ :עיִ ן ָה ַרעְ ,ו ֵיֽצֶ ר ָה ַרעְ ,ו ִשׂנְ ַאת ַה ְבּ ִריּוֹת מוֹצִ ִ
ֵ
הוֹשׁ ַע
ְר ִבי יְ ֻ ֽ

טז

ָה ָא ָדם

עוֹלם.
ן־ה ָ
ִמ ָ

אוֹמר :יְ ִהי ָממוֹן ֲח ֵב ְר ךָך ָח ִביב ָע ֶ ֽל ךָ
יך ְכּ ֶשׁ ָלּ ךְךְ .ו ַה ְת ֵקן ַעצְ ְמ ךָך ִל ְלמֹד
ֵ
יוֹסי
ְר ִבי ֵ

יז

ל־מ ֲע ֶ ֽשׂ ךָ
ה־ל ךְךְ .ו ָכ ַ
תּוֹרהֶ ,שׁ ֵאינָ הּ יְ ֻר ָשּׁ ָ
ָ
יך יִ ְהיוּ ְל ֵשׁם ָשׁ ָ ֽמיִ ם.
וּכ ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְת ַפּ ֵלּל,
)וּב ְת ִפ ָלּה(ְ .
יאת ְשׁ ַמע ִ
אוֹמרֱ :הוֵ ה זָ ִהיר ִבּ ְק ִר ַ
ֵ
יח ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן
ַא ַ ֽ
ל־תּ ַעשׂ ְתּ ִפ ָלּ ְת ךָך ֶ ֽק ַבעֶ ,א ָלּא ַר ֲח ִמים ְו ַת ֲחנוּנִ ים ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ב:יג(

)יואל

ל־תּ ִהי ָר ָשׁע
ל־ה ָר ָ ֽעה :וְ ַא ְ
ב־ח ֶסד ְונִ ָ ֖חם ַע ָ ֽ
ם וְ ַר ֶ֔
ם ֔הוּא ֶ ֤א ֶר ךְך ַא ֨ ַפּיִ ֙
י־חנּ֤ וּן וְ ַרחוּ ֙
ִ ֽכּ ַ

ִבּ ְפנֵ י ַעצְ ֶ ֽמ ךָך.
ה־שּׁ ָתּ ִשׁיב ַל ֶא ִפּיקוּרוֹס,
תּוֹרה ,וְ ַדע ַמ ֶ
אוֹמרֱ :ה ֵוה ָשׁקוּד ִל ְלמֹד ָ
ֵ
יט ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר
וּמי הוּא ַ ֽבּ ַעל ְמ ַל ְ
ְו ַדע ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָע ֵמלִ ,
ם־ל ךָך ְשׂ ַכר ְפּ ֻע ָלּ ֶ ֽת ךָך.
אכ ְתּ ךָך ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּ ְ
כ

פּוֹע ִלים ֲעצֵ ִליםְ ,ו ַה ָשּׂ ָכר
אכה ְמ ֻר ָבּה ,וְ ַה ֲ
אוֹמרַ :היּוֹם ָקצֵ ר ,וְ ַה ְמּ ָל ָ
ֵ
ְר ִבי ַט ְרפוֹן

דּוֹחק.
וּב ַעל ַה ַ ֽבּיִ ת ֵ
ַה ְר ֵבּהֽ ַ ,
כא

אוֹמר :ל ֹא ָע ֶ ֽל ךָ
ן־חוֹרין ְל ִה ָבּ ֵטל
ִ
ֹא־א ָתּה ֶבּ
אכה ִלגְ מֹר ,וְ ל ַ
יך ַה ְמּ ָל ָ
ֵ
הוּא ָהיָ ה

נוֹתנִ ין ְל ךָך ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּהְ .ונֶ ֱא ָמן הוּא ַ ֽבּ ַעל
תּוֹרה ַה ְר ֵבּהְ ,
ִמ ֶ ֽמּנָּ הִ .אם ָל ַ ֽמ ְד ָתּ ָ

אכ ְתּ ךָך,
ְמ ַל ְ

יקים
ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּם ְל ךָך ְשׂ ַכר ְפּ ֻע ָלּ ֶ ֽת ךָךְ .ו ַדע ֶשׁ ַמ ַתּן ְשׂ ָכ ָרם ֶשׁל־צַ ִדּ ִ

ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא.
אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
תּוֹרה ִ
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

פרק שלישי

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

א

לשׁה ְד ָב ִרים ְו ֵאין ַא ָתּה ָבא ִל ֵידי
אוֹמרִ :ה ְס ַתּ ֵכּל ִבּ ְשׁ ָ
ֵ
ן־מ ֲה ַל ְל ֵאל
ֲע ַק ְביָ א ֶבּ ַ

הוֹל ךְךְ ,ו ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָע ִתיד ִל ֵתּן ִדּין
ֵ
וּל ָאן ַא ָתּה
אתְ ,
ֲע ֵב ָרהַ .דּע ֵמ ַ ֽאיִ ן ָ ֽבּ ָ
הוֹל ךְך? ִל ְמקוֹם ָע ָפרִ ,ר ָמּה
ֵ
וּל ָאן ַא ָתּה
רוּחהְ .
את? ִמ ִטּ ָפּה ְס ָ
ְו ֶח ְשׁבּוֹןֵ .מ ָאיִ ן ָ ֽבּ ָ
תוֹל ָעהְ .ו ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָע ִתיד ִל ֵתּן ִדּין ְו ֶח ְשׁבּוֹן? ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים
ְו ֵ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא.
ל־מ ְלכוּתֶ ,שׁ ִא ְל ָמ ֵלא
לוֹמהּ ֶשׁ ַ
אוֹמרֱ :הוֵ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְשׁ ָ
ב ְר ִבי ֲחנִ ינָ א ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵ
ת־ר ֵ ֽעהוּ ַחיִּ ים ְבּ ָלעוֹ.
מוֹר ָאהִּ ,אישׁ ֶא ֵ
ָ
ג

תוֹרה,
יהם ִדּ ְב ֵרי ָ
יּוֹשׁ ִבים ְו ֵאין ֵבּינֵ ֶ
אוֹמרְ :שׁ ַ ֽנ יִ ם ֶשׁ ְ
ֵ
ן־תּ ַר ְדיוֹן
ְר ִבי ֲחנִ ינָ א ֶבּ ְ

מוֹשׁב ֵלצִ יםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ַ
ֲה ֵרי זֶ ה

)תהלים א:א(

מוֹשׁב ֝ ֵל ֗ ִצים ֣ל ֹא יָ ָ ֽשׁבֲ :א ָבל ְשׁ ַ ֽנ יִ ם
וּב ַ ֥
ְ

ֶשׁ ְ
יהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
תוֹרהְ ,שׁ ִכינָ ה ְשׁרוּיָ ה ֵבינֵ ֶ
יהם ִדּ ְב ֵרי ָ
יּוֹשׁ ִבים ְויֵ שׁ ֵבּינֵ ֶ

)מלאכי

שׁב יְ יָ ֙ וַ יִּ ְשׁ ֔ ָמע ֠ ַויִּ ָכּ ֵתב ֵ ֣ס ֶפר זִ ָכּ ֤רוֹן
ל־ר ֵ ֑עהוּ ַויַּ ְק ֵ ֤
ג:טז( ָ ֧אז נִ ְד ְבּ ֛רוּ יִ ְר ֵ ֥אי יְ ָ ֖י ִ ֣אישׁ ֶא ֵ
ְל ָפנָ י ֙ו ְליִ ְר ֵ ֣אי יְ ָ֔י ְ
יּוֹשׁב
וּל ֽ ֹח ְשׁ ֵ ֖בי ְשׁ ֽמוֵֹ :אין ִלי ֶא ָלּא ְשׁ ַ ֽנ יִ םִ ,מ ַ ֽנּ יִ ן ֲא ִפילּוּ ֶא ָחד ֶשׁ ֵ
תּוֹרהֶ ,שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
שׁב
קוֹב ַע לוֹ ָשׂ ָכר? ֶשׁנֶּ ֱא ַמר) :איכה ג:כח( יֵ ֵ ֤
רוּך הוּא ֵ ֽ
עוֹסק ַבּ ָ
ְו ֵ
ָבּ ָד ֙ד ְויִ ֹ֔דּם ִ ֥כּי נָ ַ ֖טל ָע ָ ֽליו:
ד

ל־שׁ ְל ָחן ֶא ָחד וְ ל ֹא ָא ְמרוּ ָע ָליו ִדּ ְב ֵרי
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ַע ֻ
אוֹמרְ :שׁ ָ
ֵ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן

ל־שׁ ְל ָח ֔נוֹת ָ ֽמ ְל ֖אוּ
תוֹרהְ ,כּ ִאלּוּ ָא ְכלוּ ִמזִּ ְב ֵחי ֵמ ִתיםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה כח:ח( ִ֚כּי ָכּ ֻ
ָ
ֹאה
ִ ֣קיא צ ָ ֑

ל־שׁ ְל ָחן ֶא ָחד ְו ָא ְמרוּ ָע ָליו
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ַע ֻ
ְבּ ִ ֖לי ָמ ֽקוֹםֲ :א ָבל ְשׁ ָ

ל־מקוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :יחזקאל מא:כב( וַ יְ ַד ֵ ֣בּר ֵא ַ֔לי
תוֹרהְ ,כּ ִאלּוּ ָא ְכלוּ ִמ ֻשּׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁ ָ
ִדּ ְב ֵרי ָ
שׁר ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָיֽ:
֚ זֶ ה ַה ֻשּׁ ְל ָ֔חן ֲא ֶ ֖
וּמ ַפנֶּ ה
אוֹמרַ :הנֵּ עוֹר ַבּ ַ ֽלּיְ ָלה ,וְ ַה ְמ ַה ֵלּ ךְך ַבּ ֶ ֽדּ ֶר ךְך יְ ִח ִידיְ ,
ֵ
ן־ח ִכינַ אי
ה ְר ִבי ֲחנִ ינָ א ֶבּ ֲ
ִלבּוֹ ְל ַב ָטּ ָלה ֲ -ה ֵרי זֶּ ה ִמ ְת ַחיַּ ב ְבּנַ ְפשׁוֹ.
ו

תּוֹרהַ ,מ ֲע ִב ִירים ִמ ֶ ֽמּנּוּ
ל־ה ְמ ַק ֵבּל ָע ָליו עֹל ָ
אוֹמרָ :כּ ַ
ֵ
ן־ה ָקּנָ ה
ְר ִבי נְ חוּנְ יָ א ֶבּ ַ

ל־ה ֵ
עֹל ַמ ְלכוּת וְ עֹל ֶ ֽדּ ֶר ךְך ֶ ֽא ֶרץ .וְ ָכ ַ
נוֹתנִ ין ָע ָליו עֹל
תּוֹרהְ ,
ָ
פּוֹרק ִמ ֶ ֽמּנּוּ עֹל
ַמ ְלכוּת

ְועֹל ֶ ֽדּ ֶר ךְך ֶ ֽא ֶרץ.

ז

עוֹס ִקים
יּוֹשׁ ִבים וְ ְ
אוֹמרֲ :ע ָשׂ ָרה ֶשׁ ְ
ֵ
ן־דּוֹסא ִאישׁ ְכּ ַפר ֲחנַ נְ יָ א
ָ
ְר ִבי ֲח ַל ְפ ָתּא ֶבּ

יהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
תּוֹרהְ ,שׁ ִכינָ ה ְשׁרוּיָ ה ֵבינֵ ֶ
ַבּ ָ
וּמנַּ יִ ן ֲא ִפילוּ ֲח ִמ ָשּׁה? ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ִ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

ְשׁל ָֹשׁה?

)עמוס ט:ו(

)תהלים פב:א(

)תהלים פב:א(

ת־אל
ֱאל ִֹ֗הים נִ ָצּ֥ב ַ ֽבּ ֲע ַד ֵ ֑

וּמ ַ ֽנּ יִ ן ֲא ִפילוּ
ל־א ֶרץ יְ ָס ָ ֑דהּ ִ
ַ ֽו ֲאגֻ ָדּ ֖תוֹ ַע ֶ ֣

וּמ ַ ֽנּ יִ ן ֲא ִפילוּ ְשׁ ַ ֽנ יִ ם?
ְבּ ֶ ֖ק ֶרב ֱאל ִ ֹ֣הים יִ ְשׁ ֽ ֹפּטִ :

וּמ ַ ֽנּ יִ ן
שׁב יְ יָ ֙ ַויִּ ְשׁ ֔ ָמע ִ
ל־ר ֵ ֑עהוּ וַ יַּ ְק ֵ ֤
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר) :מלאכי ג:טז( ָ ֧אז נִ ְד ְבּ ֛רוּ יִ ְר ֵ ֥אי יְ ָ ֖י ִ ֣אישׁ ֶא ֵ
ֲא ִפילוּ ֶא ָחד?

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

)שמות כ:כא(

שׁר ַאזְ ִ ֣כּיר ֶאת־
ם ֲא ֶ ֣
ל־ה ָמּקוֹ ֙
ְבּ ָכ ַ

וּב ַר ְכ ִ ֽתּ ךָ
ְשׁ ֔ ִמי ָ 4א ֥בוֹא ֵא ֶ ֖ל ךָ
יך:
יך ֵ ֽ
ח

אוֹמרֶ :תּן־לוֹ ִמ ֶשּׁלּוֶֹ ,שׁ ַא ָתּה ְו ֶשׁ ְלּ ךְך ֶשׁלּוֹ ,וְ ֵכן
ֵ
תּוֹתא
ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ִאישׁ ַבּ ְר ָ

אוֹמר:
ֵ
ְבּ ָדוִ ד הוּא

)ד"ה א' כט:יד(

וּמ ָ ֽיּ ְד ֖ךָך נָ ַ ֥תנּוּ ָ ֽל ךְך:
י־מ ְמּ ךָ֣ך ַה ֹ֔כּל ִ
ִ ֽכּ ִ

אוֹמרַ :מה־נָּ ֶאה
וּמ ְפ ִסיק ִמ ִמּ ְשׁנָ תוְֹ ,ו ֵ
אוֹמרַ :ה ְמ ַה ֵלּ ךְך ַבּ ֶדּ ֶר ךְך ְושׁוֹנֶ הַ ,
ֵ
ט ְר ִבי יַ ֲעקֹב
ילן זֶ ה! ַמה נָּ ֶאה נִ יר זֶ ה! ַ -מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ ִמ ְת ַחיַּ ב ְבּנַ ְפשׁוֹ.
ִא ָ
י

שּׁוֹכ ַח ָדּ ָבר ֶא ָחד
ל־ה ֵ ֽ
אוֹמרָ :כּ ַ
ֵ
דוֹס ַתּאי ַבּר יַ נַּ אי ִמשּׁוּם ְר ִבי ֵמ ִאיר
ְ
ְר ִבי

ִמ ִמּ ְשׁנָ תוֹ,

ַמ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ ִמ ְת ַחיַּ ב ְבּנַ ְפשׁוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:

)דברים ד:ט(

ַ ֡רק

ָא ֥בוֹא ֵא ֶ ֖ל ךָ
יך .אבוא עולה עשרה .לומר שאם אמצא עשרה בבית הכסת אבוא אליך וברכתיך )ברכות י) :(.בעל
4
הטורים(

שּׁ ֶמר ְל ךָ ֩ך
ִה ָ ֣

ינ ךָ
יך,
ר־ר ֣אוּ ֵע ֗ ֶ
ת־ה ְדּ ָב ִ ֜רים ֲא ֶשׁ ָ
ן־תּ ְשׁ ַ֨כּח ֶא ַ
וּשׁ ֨ ֹמר נַ ְפ ְשׁ ֜ךָך ְמ ֹ֗אד ֶפּ ִ
ְ

לוֹמר:
ַ
יָ כוֹל ֲא ִפילוּ ָתּ ְק ָפה ָע ָליו ִמ ְשׁנָ תוֹ? ַתּ ְלמוּד

)שם(

וּפן־יָ ֨סוּר ֙וּ ִמ ְלּ ָ ֣ב ְב ֔ךָך ֹ֖כּל
ֶ

יְ ֵ ֣מי ַחֶיּ ךָ
יס ֵירם ִמ ִלּבּוֹ.
ד־שׁיֵּ ֵשׁב וִ ִ
֑יך ָהא ֵאינוֹ ִמ ְת ַחיַּ ב ְבּנַ ְפשׁוֹ ַע ֶ
יא

קוֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוָֹ ,ח ְכ ָמתוֹ
אוֹמר :כֹּל ֶשׁיִּ ְר ַאת ֶח ְטאוֹ ֶ ֽ
ֵ
ן־דּוֹסא
ָ
ְר ִבי ֲחנִ ינָ א ֶבּ

קוֹד ֶמת ְליִ ְר ַאת ֶח ְטאוֵֹ ,אין ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ָ ֽיּ ֶמת.
ִמ ְת ַק ָ ֽיּ ֶמת ,וְ כֹל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ֶ ֽ
אוֹמר :כֹּל ֶשׁ ַמ ֲע ָשׂיו ְמ ֻר ִבּין ֵמ ָח ְכ ָמתוָֹ ,ח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ָיּ ֶֽמתְ ,וכֹל
ֵ
יב הוּא ָהיָ ה
ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָבּה ִמ ַמ ֲע ָשׂיוֵ ,אין ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַק ָ ֽיּ ֶמת.
ימנּוּ,
נוֹחה ֵה ֶ ֽ
ימנּוּֽ ,ר ַוּח ַה ָמּקוֹם ָ
נוֹחה ֵה ֶ ֽ
אוֹמר :כֹּל ֶשׁ ֽר ַוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ָ
ֵ
יג הוּא ָהיָ ה
ְוכֹל ֶשׁ ֵאין
ימנּוּ.
נוֹחה ֵה ֶ ֽ
ימנּוֵּ ,אין ֽר ַוּח ַה ָמּקוֹם ָ
נוֹחה ֵה ֶ ֽ
ֽר ַוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ָ
יחת
ל־שׁ ֲח ִרית ,וְ ַ ֽי יִ ן ֶשׁל־צָ ֳה ָ ֽריִ םְ ,ו ִשׂ ַ
אוֹמרֵ :שׁנָ ה ֶשׁ ַ
ֵ
ן־ה ְר ִכּינַ ס
דוֹסא ֶבּ ָ
יד ְר ִבי ָ
ת־ה ָא ָדם ִמן־
יאים ֶא ָ
ל־ע ֵמּי ָה ָ ֽא ֶרץ  -מוֹצִ ִ
יבת ָבּ ֵתּי ְכנֵ ִסיּוֹת ֶשׁ ַ
ישׁ ַ
ַהיְ ָל ִדים ,וִ ִ
עוֹלם.
ָה ָ
מּוֹעדוֹת,
ת־ה ֲ
ת־ה ֳקּ ָד ִשׁים ,וְ ַה ְמ ַבזֶּ ה ֶא ַ
אוֹמרַ :ה ְמ ַח ֵלּל ֶא ַ
ֵ
מּוּד ִעי
טו ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ָ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוְּ ,ו ַה ְמגַ ֶלּה ָפנִ ים
וְ ַה ַמּ ְל ִבּין ְפּנֵ י ֲח ֵברוֹ ָבּ ַר ִבּים ,וְ ַה ֵמּ ֵפר ְבּ ִריתוֹ ֶשׁ ַ
טוֹביםֵ ,אין לוֹ
וּמ ֲע ִשׂים ִ
תּוֹרה ַ
ל־פּי ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ דוֹ ָ
תּוֹרה ֶשׁלּ ֹא ַכ ֲה ָל ָכה ַ -אף ַע ִ
ַבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא.
ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
אוֹמרֱ :הוֵ ה ַקל ְלר ֹאשׁ ,וְ נֽ ַוֹח ַל ִתּ ְשׁ ֽ ֹח ֶרת ,וֶ ֱהוֵ ה ְמ ַק ֵבּל ֶאת־
ֵ
טז ְר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל
ל־ה ָא ָדם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
ָכּ ָ
ת־ה ָא ָדם ְל ֶע ְר ָוהַ .מ ֹֽסּ ֶרת
ילים ֶא ָ
אוֹמרְ :שׂחוֹק וְ ַקלּוּת ר ֹאשׁ ַמ ְרגִּ ִ
ֵ
יבה
יז ְר ִבי ֲע ִק ָ
תּוֹרהַ .מ ְע ְשׂרוֹת ְסיָ ג ָל ֽע ֶשׁר .נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ְפּ ִרישׁוּתְ .סיָ ג ַל ָח ְכ ָמה
ְסיָ ג ַל ָ

יקה.
ְשׁ ִת ָ
נוֹד ַעת לוֹ ֶשׁנִּ ְב ָרא
אוֹמרָ :ח ִביב ָא ָדם ֶשׁנִּ ְב ָרא ְב ֶ ֽצ ֶלםִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ ֽ
ֵ
יח הוּא ָהיָ ה
ת־ה ָא ָ ֽדם:
שׂה ֶא ָ ֽ
)אל ִֹהים(ֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :בראשית ט:ו( ִ֚כּי ְבּ ֶצ ֶ֣לם ֱאל ִֹ֔הים ָע ָ ֖
ְבּ ֶ ֽצ ֶלם ֱ
ֲח ִב ִ
נוֹד ַעת ָל ֶהם ֶשׁנִּ ְק ְראוּ
)ל ָמּקוֹם(ִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ ֽ
יבים יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁנִּ ְק ְראוּ ָבנִ ים ַ
ָבנִ ים ַל ָמּקוֹם,
יבים
יכם ֲח ִב ִ
יי ֱא ֽלֹ ֵה ֶ ֑
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר) :דברים יד:א( ָבּנִ ֣ים ַא ֶ֔תּם ַ ֽל ָ ֖
נוֹד ַעת ָל ֶהםֶ ,שׁנִּ ַתּן ָל ֶהם ְכּ ִלי
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנִּ ַתּן ָל ֶהם ְכּ ִלי ֶח ְמ ָדּהִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ ֽ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר) :משלי ד:ב( ִ ֤כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי
עוֹלם,
ֶח ְמ ָדּהֶ ,שׁבּוֹ נִ ְב ָרא ָה ָ
ל־תּ ֲע ֹֽזבוּ:
ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ
עוֹלם נָ דוֹן ,וְ ַהכֹּל ְל ִפי רֹב ַה ַמּ ֲע ֶשׂה.
וּבטוֹב ָה ָ
יט ַהכֹּל צָ פוּיְ ,ו ָה ְרשׁוּת נְ תוּנָ הְ .
ל־ה ַחיִּ יםֶ .ה ָחנוּת
ל־כּ ַ
רוּסה ַע ָ
צוּדה ְפ ָ
וּמ ָ
אוֹמרַ :הכֹּל נָ תוּן ָבּ ֵע ָרבוֹןְ ,
ֵ
כ הוּא ָהיָ ה
ל־הרוֹצֶ ה ִל ְלווֹת
כּוֹת ֶבתְ ,ו ָכ ָ
ֶֽ
תוּחהְ ,ו ַה ֶחנְ ָונִ י ַמ ִקּיף ,וְ ַה ִפּנְ ֵקס ָפּ ֽת ַוּח ,וְ ַהיָּ ד
ְפּ ָ
ן־ה ָא ָדםִ ,מ ַדּ ְעתּוֹ
יָ ב ֹא וְ יִ ְל ֶוהְ .ו ַהגַּ ָבּ ִאין ַמ ֲחזִ ִירים ָתּ ִדיר ְבּ ָכל־יוֹם ְונִ ְפ ָר ִעים ִמ ָ
ְויֵ שׁ ָל ֶהם ַעל ַמה ֶשּׁיִּ ְס ֹֽמכוּ .וְ ַה ִדּין ִדּין ֱא ֶמת ,וְ ַהכֹּל ְמ ֻת ָקּן
ְו ֶשׁלּ ֹא ִמ ַדּ ְעתּוֹ
עוּדה.
ִל ְסּ ָ
תּוֹרהֵ ,אין ֶ ֽדּ ֶר ךְך ֶ ֽא ֶרץִ .אם ֵאין ֶ ֽדּ ֶר ךְך
אוֹמרִ :אם ֵאין ָ
ֵ
ן־עזַ ְריָ ה
כא ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּ ֲ
ֶ ֽא ֶרץֵ ,אין ָ
תּוֹרהִ .אם ֵאין ָח ְכ ָמהֵ ,אין יִ ְר ָאהִ .אם ֵאין יִ ְר ָאהֵ ,אין ָח ְכ ָמהִ .אם
תּוֹרה.
ֵאין ִבּינָ הִ .אם ֵאין ִבּינָ הֵ ,אין ַ ֽדּ ַעתִ .אם ֵאין ֶ ֽק ַמחֵ ,אין ָ
ֵאין ַ ֽדּ ַעת,
תּוֹרהֵ ,אין ֶ ֽק ַמח.
ִאם ֵאין ָ
ילן
דוֹמה? ְל ִא ָ
ֶ
אוֹמר :כֹּל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָבּה ִמ ַמּ ֲע ָשׂיוְ ,ל ָמה הוּא
ֵ
כב הוּא ָהיָ ה
הוֹפ ְכתּוֹ ַעל ָפּנָ יו,
עוֹק ְרתּוֹ וְ ַ
מוּע ִטיםְ ,ו ָה ֽר ַוּח ָבּ ָאה וְ ַ
ָ
ֶשׁ ֲענָ ָפיו ְמ ֻר ִבּים וְ ָשׁ ָר ָשׁיו
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

)ירמיה יז:ו(

ם
ה ְכּ ַע ְר ָ ֣ער ָ ֽבּ ֲע ָר ָ֔בה ְו ֥ל ֹא יִ ְר ֶ ֖אה ִ ֽכּי־יָ ֣בוֹא ֑טוֹב וְ ָשׁ ַ ֤כן ֲח ֵר ִרי ֙
ְו ָהיָ ֙

ַבּ ִמּ ְד ָ֔בּר ֶ ֥א ֶרץ ְמ ֵל ָ ֖חה וְ ֥ל ֹא ֵת ֵ ֽשׁבֲ :א ָבל כֹּל ֶשׁ ַמּ ֲע ָשׂיו ְמ ֻר ִבּים ֵמ ָח ְכ ָמתוְֹ ,ל ָמה
ל־הרוּחוֹת
מוּע ִטים ְו ָשׁ ָר ָשׁיו ְמ ֻר ִבּיםֶ ,שׁ ֲא ִפילּוּ ָכּ ָ
ָ
ילן ֶשׁ ֲענָ ָפיו
דוֹמה? ְל ִא ָ
ֶ
הוּא

נוֹשׁבוֹת בּוֵֹ ,אין ְמזִ יזִ ים אוֹתוֹ ִמ ְמּקוֹמוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
עוֹלם ָבּאוֹת וְ ְ
ֶשׁ ָבּ ָ

)יז:ח(

וְ ָה ָ֞יה

ה ִ ֽכּי־יָ ֣ב ֹא ֔ ֹחם וְ ָה ָי֥ה
ל־יוּבל ֙ יְ ַשׁ ַ ֣לּח ָ ֽשׁ ָר ֔ ָשׁיו וְ ֤ל ֹא יִ ְר ֶא ֙
ַ
ל־מיִ ם וְ ַע
ְכּ ֵ ֣עץ ׀ ָשׁ ֣תוּל ַע ֗ ַ
ת ֣ל ֹא יִ ְד ָ ֔אג ְו ֥ל ֹא יָ ִ ֖מישׁ ֵ ֽמ ֲע ֥שׂוֹת ֶ ֽפּ ִרי:
וּב ְשׁ ַ ֤נת ַבּ ֹ֨צּ ֶר ֙
ָע ֵ ֖להוּ ַ ֽר ֲע ָ ֑נ ן ִ
כג

גּוּפי ֲה ָלכוֹת.
וּפ ְת ֵחי נִ ָדּה ֵהן ֵהן ֵ
אוֹמרִ :קנִּ ים ִ
ֵ
ן־(ח ְס ָמא
)מבּ ִ
ֶ
יעזֶ ר
ְר ִבי ֱא ִל ֶ

ְתּקוּפוֹת ְוגֵ ַמ ְט ִריָּ אוֹת ַ -פּ ְר ְפ ִריּוֹת ַל ָח ְכ ָמה.
אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
תּוֹרה ִ
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

פרק רביעי

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

א

ל־א ָדםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
לּוֹמד ִמ ָכּ ָ
אוֹמרֵ :איזֶ הוּ ָח ָכם? ַה ֵ
ֵ
ן־זוֹמא
ָ
ֶבּ

)תהלים קיט:צט(

וֹת ךָ
כּוֹבשׁ ֶאת יִ צְ רוֹ,
יחה ִ ֽליֵ :איזֶ הוּ גִ בּוֹר? ַה ֵ
שׂ ָ
יך ִ ֣
ל־מ ַל ְמּ ַ ֥די ִה ְשׂ ַ ֑כּ ְל ִתּי ִ ֥כּי ֝ ֵ ֽע ְד ֶ֗
ִמ ָכּ ְ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ֵאיזֶ הוּ ָע ִשׁיר?

)משלי טז:לב(

רוּחוֹ ִמלּ ֵ ֹ֥כד ִ ֽעיר:
ֹשׁל ֝ ְבּ ֗
֤טוֹב ֶ ֣א ֶר ךְך ַ֭א ַפּיִ ם ִמגִּ ֑בּוֹר וּמ ֵ ֥

ַה ָשּׂ ֵמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:

)תהלים קכח:ב(

יְ ִ ֣ג ַיע ַ֭כּ ֶפּ ךָ
ֹאכל
יך ִ ֣כּי ת ֵ ֑

יך ְו ֣טוֹב ָ ֽל ךְךַ :א ְשׁ ֶ ֽר ךָ
֝ ַא ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
עוֹלם ַה ָבּאֵ .איזֶ הוּ
עוֹלם ַהזֶּ ה .וְ טוֹב ָל ךְך ָ -ל ָ
יך ָ -בּ ָ

ְמ ֻכ ָבּד? ַה ְמ ַכ ֵבּד ֶאת ַה ְבּ ִריּוֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:

)שמואל א' ב:ל(

י־מ ַכ ְבּ ַ ֥די ֲא ַכ ֵ ֖בּד וּב ַֹז֥י
ִ ֽכּ ְ

יֵ ָ ֽקלּוּ:
ב

גּוֹר ֶרת
ן־ה ֲע ֵב ָרהֶ .שׁ ִמּצְ ָוה ֶ ֽ
וּבוֹר ַח ִמ ָ
ֵֽ
אוֹמרֱ :ה ֵוי ָרץ ְל ִמצְ ָוה ַק ָלּה,
ֵ
ן־עזַּ אי
ֶבּ ַ

וּשׂ ַכר ֲע ֵב ָרה ֲע ֵב ָרה.
גוֹר ֶרת ֲע ֵב ָרהֶ ,שׁ ְשּׂ ַכר ִמצְ ָוה ִמצְ ָוהְ ,
ִמצְ וָ הַ ,ו ֲע ֵב ָרה ֶ ֽ
ג

ל־דּ ָבר,
ל־תּ ִהי ַמ ְפ ִליג ְל ָכ ָ
ל־א ָדם ,וְ ַא ְ
ל־תּ ִהי ָבז ְל ָכ ָ
אוֹמרַ :א ְ
ֵ
הוּא ָהיָ ה

ֶשׁ ֵאין ְל ךָך ָא ָדם ֶשׁ ֵאין לוֹ ָשׁ ָעה ,וְ ֵאין ְל ךָך ָדּ ָבר ֶשׁ ֵאין לוֹ ָמקוֹם.
ד

אוֹמרְ :מאֹד ְמאֹד ֱהוֵ ה ְשׁ ַפל ֽר ַוּחֶ ,שׁ ִתּ ְקוַ ת ֱאנוֹשׁ
ֵ
יטס ִאישׁ יַ ְבנֶ ה
ְר ִבי ְל ִו ַ

ִר ָמּה.
ה

ל־ה ְמ ַח ֵלּל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ ם ַבּ ֵ ֽסּ ֶתר ,נִ ְפ ָר ִעים ִמ ֶ ֽמּנּוּ
אוֹמרָ :כּ ַ
ֵ
רוֹקה
ן־בּ ָ
יוֹחנָ ן ֶבּ ְ
ְר ִבי ָ

ַבּגָּ לוּיֶ .א ָחד ְבּשׁוֹגֵ ג ְו ֶא ָחד ְבּ ֵמזִ יד ְבּ ִחלּוּל ַה ֵשּׁם.
ו

יקים ְבּיָ דוֹ ִל ְלמֹד
ל־מנָ ת ְל ַל ֵמּדַ ,מ ְס ִפּ ִ
לּוֹמד ַע ְ
אוֹמרַ :ה ֵ
ֵ
)בּנוֹ(
ְר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְ

)ל ְשׁמֹר(
וּל ַל ֵמּד ִ
יקים ְבּיָ דוֹ ִל ְלמֹד ְ
ל־מנָ ת ַל ֲעשׂוֹתַ ,מ ְס ִפּ ִ
לּוֹמד ַע ְ
וּל ַל ֵמּדְ .ו ַה ֵ
ְ
וְ ַל ֲעשׂוֹת.
עוֹר ֵכי ַה ַדּיָּ נִ ים.
ן־הצִּ בּוּרְ .ו ַאל ַ ֽתּ ַעשׂ ַעצְ ְמ ךָך ְכּ ְ
ל־תּ ְפרֹשׁ ִמ ַ
)א ִ
אוֹמרַ :
ֵ
ז ְר ִבי צָ דוֹק
ל־תּ ֲע ֶ ֽשׂ ָה ֲע ָט ָרה ְל ִה ְתגַּ ֶדּ ָ
וְ ( ַא ַ
ר־בּהּ .וְ ַכ ךְך ָהיָ ה ִה ֵלּל
ל־בּהְּ ,ול ֹא ַק ְרדֹּם ַל ְח ָפּ ָ

נוֹטל
תוֹרהֵ ,
ל־הנֶּ ֱהנֶ ה ִמ ִדּ ְב ֵרי ָ
אוֹמר :וְ ִד ִא ְשׁ ַתּ ַמּשׁ ְבּ ָתגָּ א ֲח ָלףָ .הא ָל ַ ֽמ ְד ָתָּ :כּ ַ
ֵ
עוֹלם.
ן־ה ָ
ַחיָּ יו ִמ ָ
ח

ל־ה ְבּ ִריּוֹתְ .ו ָכל־
תּוֹרה ,גּוּפוֹ ְמ ֻכ ָבּד ַע ַ
ת־ה ָ
ל־ה ְמ ַכ ֵבּד ֶא ַ
אוֹמרָ :כּ ַ
ֵ
יוֹסי
ְר ִבי ֵ

ל־ה ְבּ ִריּוֹת:
תּוֹרה ,גוּפוֹ ְמ ֻח ָלּל ַע ַ
ת־ה ָ
ַה ְמ ַח ֵלּל ֶא ַ
ט

יבה וְ גָ זֵ ל
פּוֹרק ִמ ֶ ֽמּנּוּ ֵא ָ
ן־ה ִדּיןֵ ,
חוֹשׂ ךְך ַעצְ מוֹ ִמ ַ
אוֹמרַ :ה ֵ
ֵ
ְר ִבי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ

שׁוֹטה ָר ָשׁע וְ גַ ס ֽר ַוּח.
ֶ
הוֹר ָאה,
וּעת ָשׁ ְוא .וְ ַהגַּ ס ִלבּוֹ ְבּ ָ
וּשׁ ֽב ַ
ְ
ֹאמר
ל־תּ ִהי ָדן יְ ִח ִידיֶ ,שׁ ֵאין ָדּן יְ ִח ִידי ֶא ָלּא ֶא ָחד .וְ ַאל־תּ ַ
אוֹמרַ :א ְ
ֵ
י הוּא ָהיָ ה
ַק ְבּלוּ ַד ְע ִתּי! ֶשׁ ֵהן ַר ָשּׁ ִאים וְ ל ֹא ָ ֽא ָתּה.
תּוֹרה ֵמ ֹֽענִ י ,סוֹפוֹ ְל ַקיְּ ָמהּ ֵמ ֽע ֶשׁר .וְ ָכל־
ת־ה ָ
ל־ה ְמ ַקיֵּ ם ֶא ַ
אוֹמרָ :כּ ַ
ֵ
יא ְר ִבי יוֹנָ ָתן
תּוֹרה ֵמ ֽע ֶשׁר ,סוֹפוֹ ְל ַב ְטּ ָלהּ ֵמ ֹֽענִ י.
ת־ה ָ
ַה ְמ ַב ֵטּל ֶא ַ
יב

ל־ר ַוּח ִבּ ְפנֵ י
תּוֹרה .וֶ ֱהוֵ ה ְשׁ ַפ ֽ
אוֹמרֱ :ה ֵוה ְמ ַמ ֵעט ְבּ ֵ ֽע ֶסקַ ,ו ֲעסֹק ַבּ ָ
ֵ
ְר ִבי ֵמ ִאיר

ם־ע ַ ֽמ ְל ָתּ
תּוֹרה יֶ שׁ ְל ךָך ְבּ ֵט ִלים ַה ְר ֵבּה ְכּנֶ גְ ֶ ֽדּ ךָך .וְ ִא ָ
ן־ה ָ
ם־בּ ַ ֽטּ ְל ָתּ ִמ ַ
ל־א ָדם ,וְ ִא ִ
ָכ ָ
תּוֹרה,
ַב ָ
יג

ן־ל ךְך.
יֶ שׁ־לוֹ ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּה ִל ֶתּ ָ

עוֹשׂה ִמצְ וָ ה ֶא ָחת ֽקוֹנֶ ה לוֹ ְפ ַר ְק ִליט ֶא ָחד.
אוֹמרָ :ה ֶ
ֵ
יעזֶ ר ֶבּן־יַ ֲעקֹב
ְר ִבי ֱא ִל ֶ

טוֹבים ִכּ ְת ִריס
וּמ ֲע ִשׂים ִ
שׁוּבה ַ
עוֹבר ֲע ֵב ָרה ֶא ָחתֽ ,קוֹנֶ ה לוֹ ַק ֵטּגוֹר ֶא ָחדְ .תּ ָ
ְו ָה ֵ
ִבּ ְפנֵ י ַה ָפּ ְר ָענוּת:
יד

סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיַּ ם.
ל־כּנֵ ִסיָּ ה ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ םָ ,
אוֹמרָ ,כּ ְ
ֵ
יוֹחנָ ן ַה ַסּנְ ְדּ ָלר
ְר ִבי ָ

סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיָּ ם:
ְו ֶשׁ ֵאינָ הּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ םֵ ,אין ָ
אוֹמר :יְ ִהי ְכבוֹד ַתּ ְל ִמ ְיד ךָך ָח ִביב ָע ֶ ֽל ךָ
וּכבוֹד
יך ְכּ ֶשׁ ָלּ ךְךְ .
ֵ
ן־שׁ ֽמּ ַוּע
טו ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶבּ ַ
מוֹרא ַר ָבּ ךְך.
ֲח ֵב ְר ךָך ְכּ ָ
מוֹרא ָשׁ ָ ֽמיִ ם:
וּמוֹרא ַר ָבּ ךְך ְכּ ָ
ָ
עוֹלה זָ דוֹן.
אוֹמרֱ :הוֵ ה זָ ִהיר ְבּ ַת ְלמוּדֶ ,שׁ ִשּׁגְ גַ ת ַתּ ְלמוּד ָ
ֵ
הוּדה
טז ְר ִבי יְ ָ
יז

תּוֹרהְ ,ו ֶ ֽכ ֶתר ְכּ ֻהנָּ הְ ,ו ֶ ֽכ ֶתר
לשׁה ְכ ָת ִרים ֵהםֽ ֶ :כּ ֶתר ָ
אוֹמרְ :שׁ ָ
ֵ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן

יהם.
עוֹלה ַעל־גַּ ֵבּ ֶ
ַמ ְלכוּתְ .ו ֶ ֽכ ֶתר ֵשׁם טוֹב ֶ
יח

ֹאמר ֶשׁ ִהיא ָתבוֹא
תּוֹרהְ ,ו ַאל־תּ ַ
ָ
גוֹלה ִל ְמקוֹם
אוֹמרֱ :הוֵ ה ֶ
ֵ
הוֹראי
ְר ִבי נְ ַ

ַא ֲח ֶ ֽר ךָ
יך,
יט

וּה ְביָ ֶ ֽד ךָ
ֶשׁ ֲח ֵב ֶ ֽר ךָ
יך.
יך יְ ַקיְּ ֽמ ָ

)משלי ג:ה(

ל־תּ ָשּׁ ֵ ֽען:
ל־בּ ָינ ְֽת ֗ךָך ַא ִ
וְ ֶא ֝ ִ ֥

סּוֹרי
אוֹמרֵ :אין ְבּיָ ֵ ֽדינוּ ל ֹא ִמ ַשּׁ ְל ַות ָה ְר ָשׁ ִעים וְ ַאף ל ֹא ִמיִּ ֵ
ֵ
ְר ִבי יַ נַּ אי

יקים.
ַהצַּ ִדּ ִ
כ

ל־א ָדם ,וֶ ֱה ֵוה זָ נָ ב
אוֹמרֱ :הוֵ ה ַמ ְק ִדּים ִבּ ְשׁלוֹם ָכּ ָ
ֵ
יתיָ א ֶבּן ֶ ֽח ֶרשׁ
ְר ִבי ַמ ִתּ ְ

שּׁוּע ִלים.
ל־תּ ִהי ר ֹאשׁ ַל ָ
ָל ֲא ָריוֹת ,וְ ַא ְ
כא

עוֹלם ַה ָבּאַ ,ה ְת ֵקן
דוֹמה ִל ְפרוֹזְ דוֹר ִבּ ְפנֵ י ָה ָ
ֶ
עוֹלם ַהזֶּ ה
אוֹמרָ :ה ָ
ֵ
ְר ִבי יַ ֲעקֹב

ַעצְ ְמ ךָך ִבּ ְפרוֹזְ דוֹרְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ָכּנֵ ס ִל ְט ַר ְק ִלין.
כב

עוֹלם ַהזֶּ ה
טוֹבים ָבּ ָ
ִ
וּמ ֲע ִשׂים
שׁוּבה ַ
אוֹמר :יָ ָפה ָשׁ ָעה ַא ַחת ִבּ ְת ָ
ֵ
הוּא ָהיָ ה

ִמכֹּל־

ַחיֵּ י ָה ָ
עוֹלם ַה ָבּא
ל־ק ַוֹרת ֽר ַוּח ָבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּאְ .ויָ ָפה ָשׁ ָעה ַא ַחת ֶשׁ ֽ

עוֹלם ַהזֶּ ה.
ֹל־חיֵּ י ָה ָ
ִמכּ ַ
כג

ת־ח ֵב ְר ךָך ִבּ ְשׁ ַעת ַכּ ֲעסוֹ .וְ ַאל־
ל־תּ ַרצֶּ ה ֶא ֲ
אוֹמרַ :א ְ
ֵ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ֶא ְל ָעזָ ר

ל־תּ ְשׁ ַאל לוֹ ִבּ ְשׁ ַעת נִ ְדרוֹ .וְ ַאל־
ְתּנַ ֲח ֵ ֽמהוּ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵמּתוֹ ֻמ ָטּל ְל ָפנָ יוְ .ו ַא ִ
ִתּ ְשׁ ַתּ ֵדּל ִל ְראוֹתוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַק ְל ָק ָלתוֹ.
ל־תּ ְשׂ ָ ֑מח ֝וּ ִב ָ ֽכּ ְשׁ ֗לוֹ ַאל־יָ ֵג֥ל
אוֹמר) :כד:יז-יח( ִבּנְ ֣ ֹפל אויביך ֽ֭אוֹיִ ְב ךָך ַא ִ
ֵ
מוּאל ַה ָקּ ָטן
כד ְשׁ ֵ
שׁיב ֵ ֽמ ָע ָ ֣ליו ַא ֽפּוֹ:
ִל ֶ ֽבּ ךָךֶ :פּן־יִ ְר ֶ ֣אה יְ֭ יָ ְו ַ ֣רע ְבּ ֵע ָינ֑יו ְו ֵה ִ ֖
כה

תוּבה ַעל־
דוֹמה? ִל ְדיוֹ ְכ ָ
לּוֹמד ֶי ֶֽלדְ ,ל ָמה הוּא ֶ
אוֹמרַ :ה ֵ
ֵ
ן־אבוּיָ ה
ישׁע ֶבּ ֲ
ֱא ִל ָ

נְ יָ ר ָח ָדשׁ.
כו

תוּבה ַעל־נְ יָ ר ָמחוּק:
דוֹמה? ִל ְדיוֹ ְכּ ָ
לּוֹמד זָ ֵקןְ ,ל ָמה הוּא ֶ
וְ ַה ֵ

ן־ה ְקּ ַטנִּ יםְ ,ל ָמה
לּוֹמד ִמ ַ
אוֹמרַ :ה ֵ
ֵ
הוּדה ִאישׁ ְכּ ַפר ַה ַבּ ְב ִלי
יוֹסי ַבּר־יְ ָ
ְר ִבי ֵ

ן־הזְּ ֵקנִ ים,
לּוֹמד ִמ ַ
שׁוֹתה ַ ֽי יִ ן ִמגִּ תּוֹ .וְ ַה ֵ
אוֹכל ֲענָ ִבים ֵקהוֹתְ ,ו ֶ
דּוֹמה? ְל ֵ
ֶ
הוּא
דוֹמה?
ְל ָמה הוּא ֶ
כז

שׁוֹתה ַ ֽי יִ ן יָ ָשׁן.
אוֹכל ֲענָ ִבים ְבּשׁוּלוֹתְ ,ו ֶ
ְל ֵ

אוֹמרַ :אל ִתּ ְס ַתּ ֵכּל ַבּ ַקנְ ַקןֶ ,א ָלּא ְבּ ַמה ֶשׁיֶּ שׁ־בּוֹ .יֵ שׁ ַקנְ ַקן ָח ָדשׁ
ֵ
)מ ִאיר(
ְר ִבי ֵ

ָמ ֵלא יָ ָשׁן ,וְ יָ ָשׁן ֶשׁ ֲא ִפילוּ ָח ָדשׁ ֵאין בּוֹ.
כח

ת־ה ָא ָדם
יאים ֶא ָ
אוֹמרַ :ה ִקּנְ ָאה ְו ַה ַתּ ֲא ָוה וְ ַה ָכּבוֹד מוֹצִ ִ
ֵ
ְר ִבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַקּ ָפּר

עוֹלם:
ִמן ָה ָ
כט

לּוֹדים ָלמוּתְ ,ו ַה ֵמּ ִתים ְל ֵה ָחיוֹתְ ,ו ַה ַחיִּ ים ִלדּוֹן ֵ -ל ַידע
אוֹמרַ :היִּ ִ
ֵ
הוּא ָהיָ ה

הוֹד ַיע ְ
ְל ִ ֽ
בּוֹרא ,הוּא ַה ֵמּ ִבין ,הוּא
וּל ִהוָּ ַדע ֶשׁהוּא ֵאל ,הוּא ַהיּוֹצֵ ר ,הוּא ַה ֵ
ַה ַדּיָּ ן ,הוּא ָה ֵעד,

הוּא ַ ֽבּ ַעל ִדּין ,וְ הוּא ָע ִתיד ָלדוּןָ .בּ ךְ
רוּך הוּאֶ ,שׁ ֵאין ְל ָפנָ יו

ל ֹא ַע ְו ָלה ,וְ ל ֹא ִשׁ ְכ ָחהְ ,ול ֹא ַמשּׂוֹא ָפנִ יםְ ,ול ֹא ִמ ַקּח ֽ ֹ
שׁ ַחד ֶ -שׁ ַהכֹּל ֶשׁלּוְֹ .ו ַדע,
יח ךָך יִ צְ ְר ךָך ֶשׁ ַה ְשּׁאוֹל ֵבּית ָמנוֹס ָל ךְך ֶ -שׁ ַעל־
ֶשׁ ַהכֹּל ְל ִפי ַה ֶח ְשׁבּוֹןְ .ו ַאל־יַ ְב ִט ֲ
ל־כּ ְר ֲח ךָך
ל־כּ ְר ֲח ךָך ַא ָתּה ַחי .וְ ַע ָ
נוֹלד .וְ ַע ָ
ל־כּ ְר ֲח ךָך ַא ָתּה ָ
ָכּ ְר ֲח ךָך ַא ָתּה נוֹצָ ר .וְ ַע ָ
ל־כּ ְר ֲח ךָך ַא ָתּה ָע ִתיד
ַא ָתּה ֵמתְ .ו ַע ָ

יתּן ִדּין ְו ֶח ְשׁבּוֹן ִל ְפנֵ י ֶ ֽמ ֶל ךְך ַמ ְל ֵכי
ִל ֵ

ַה ְמּ ָל ִכיםַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא.
אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה ִ
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ

וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

פרק חמישי

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

א

לוֹמר? וַ ֲהל ֹא ְב ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד
וּמה ַתּ ְלמוּד ַ
עוֹלםַ .
ַבּ ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת נִ ְב ָרא ָה ָ

עוֹלם ֶשׁנִּ ְב ָרא
ת־ה ָ
ן־ה ְר ָשׁ ִעיםֶ ,שׁ ְמּ ַא ְבּ ִדים ֶא ָ
יָ כוֹל ְל ִה ָבּ ְראוֹת? ֶא ָלּא ְל ִה ָפּ ַרע ִמ ָ
עוֹלם ֶשׁנִּ ְב ָרא
ת־ה ָ
יקיםֶ ,שׁ ְמּ ַקיְּ ִמים ֶא ָ
ַבּ ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת ,וְ ִל ֵתּן ָשׂ ָכר טוֹב ַלצַּ ִדּ ִ
ַבּ ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת:
ב

הוֹד ַיע ַכּ ָמּה ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ ם ְל ָפנָ יוֶ .שׁ ָכּל־
ֲע ָשׂ ָרה דוֹרוֹת ֵמ ָא ָדם וְ ַעד ֹֽנ ַחְ ,ל ִ ֽ

ַהדּוֹרוֹת
ג

ָהיוּ ַמ ְכ ִע ִ
ת־מי ַה ַמּבּוּל.
יהם ֶא ֵ
יסים ְל ָפנָ יוַ ,עד ֶשׁ ֵה ִביא ֲע ֵל ֶ

הוֹד ַיע ַכּ ָמּה ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ ם ְל ָפנָ יוֶ .שׁ ָכּל־
ֲע ָשׂ ָרה דוֹרוֹת ִמ ֹֽנּ ַח וְ ַעד ַא ְב ָר ָהםְ ,ל ִ ֽ

ַהדּוֹרוֹת

ָהיוּ ַמ ְכ ִע ִ
יסים ְל ָפנָ יוַ ,עד ֶשׁ ָבּא ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ ְו ִק ֵבּל ָע ָליו ְשׂ ַכר

ֻכּ ָלּם.
ד

הוֹד ַיע ַכּ ָמּה ִח ָבּתוֹ
ֲע ָשׂ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נִ ְתנַ ָסּה ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ וְ ָע ַמד ְבּ ֻכ ָלּםְ ,ל ִ ֽ

ל־א ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ.
ֶשׁ ַ

ל־היָּ ם.
בוֹתינוּ ְבּ ִמצְ ַריִ םַ ,ו ֲע ָשׂ ָרה ַע ַ
ה ֲע ָשׂ ָרה נִ ִסּים נַ ֲעשׂוּ ַל ֲא ֵ ֽ
ו

ֶע ֶשׂר ַמכּוֹת ֵה ִביא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
ל־ה ִמּצְ ִריִּ ים ְבּ ִמצְ ַ ֽריִ םְ ,ו ֶע ֶשׂר ַעל־
רוּך הוּא ַע ַ

ַהיָּ ם.
ז

ת־ה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא ַבּ ִמּ ְד ָבּרֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
בוֹתינוּ ֶא ַ
ֲע ָשׂ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נִ סּוּ ֲא ֵ ֽ

)במדבר יד:כב(

קוֹלי:
וַ יְ נַ ֣סּוּ א ִֹ֗תי ֚ זֶ ה ֶ ֣ע ֶשׂר ְפּ ָע ֔ ִמים וְ ֥ל ֹא ָ ֽשׁ ְמ ֖עוּ ְבּ ִ ֽ

ילה ִא ָשּׁה ֵמ ֵ ֽר ַיח ְבּ ַשׂר
בוֹתינוּ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ :ל ֹא ִה ִ ֽפּ ָ
ח ֲע ָשׂ ָרה נִ ִסּים נַ ֲעשׂוּ ַל ֲא ֵ ֽ
ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ .וְ ל ֹא ִה ְס ִ ֽר ַיח ְבּ ַשׂר ַה ֽ ֹקּ ֶדשׁ ֵמ ָ
עוֹלם .וְ ל ֹא נִ ְר ָאה זְ בוּב ְבּ ֵבית ַה ַמּ ְט ָבּ ַ ֽחיִ ם.
ל־עצֵ י
ְול ֹא ֵא ַרע ֶ ֽק ִרי ְלכ ֵֹהן גָּ דוֹל ְבּיוֹם ַה ִכּ ֻפּ ִריםְ .ול ֹא ִכבּוּ ַהגְּ ָשׁ ִמים ֵאשׁ ֶשׁ ֲ
ת־עמּוּד ֶה ָע ָשׁןְ .ול ֹא נִ ְמצָ א ְפסוּל ָבּ ֹֽע ֶמר,
ַה ַמּ ֲע ָר ָכה .וְ ל ֹא נִ צְ ָחה ָה ֽר ַוּח ֶא ַ
וּב ֶ ֽל ֶחם ַה ָפּנִ ים.
וּב ְשׁ ֵתּי ַה ֶ ֽלּ ֶחםְ ,
ִ

וּמ ְשׁ ַתּ ֲח ִוים ְרוָ ִחים .וְ ל ֹא
פוּפיםִ ,
עוֹמ ִדים צְ ִ
ְ

עוֹלם.
וּשׁ ַ ֽל ִם ֵמ ָ
ִהזִּ יק נָ ָחשׁ וְ ַע ְק ָרב ִבּ ֽיר ָ

ְול ֹא ָא ַמר ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ :צַ ר ִלי

וּשׁ ָ ֽל ִם.
ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ָא ִלין ִבּ ֽיר ָ
ט

ֲע ָשׂ ָרה ְד ָב ִרים נִ ְב ְראוּ ְבּ ֶ ֽע ֶרב ַשׁ ָבּת ֵבּין ַה ְשּׁ ָמשׁוֹתְ ,ו ֵאלּו ֵהןִ :פּי ָה ָ ֽא ֶרץ,

ִפּי ַה ְבּ ֵארִ ,פּי ָה ָאתוֹןַ ,ה ֶקּ ֶשׁתְ ,ו ַה ָמּןְ ,ו ַה ַמּ ֶטּה ,וְ ַה ָשּׁ ִמירְ ,ו ַה ְכּ ָתב ,וְ ַה ַמּ ְכ ֵתּב,
ל־א ְב ָר ָהם
בוּרתוֹ ֶשׁל־מ ֶֹשׁהְ ,ו ֵאילוֹ ֶשׁ ַ
יקיםְ ,וּק ָ
אוֹמ ִרים ַאף ַה ַמּזִּ ִ
ְ
ְו ַה ֻלּחוֹתְ .ויֵ שׁ
ָא ִ ֽבינוּ.

אוֹמ ִריםַ :אף צְ ַבת ִבּצְ ַבת ֲעשׂוּיָ ה:
ְ
וְ יֵ שׁ

י ִשׁ ְב ָעה ְד ָב ִרים ְבּ ֽ ֹג ֶלם ,וְ ִשׁ ְב ָעה ְבּ ָח ָכםָ .ח ָכם ֵאינוֹ ְמ ַד ֵבּר ִל ְפנֵ י ִמי ֶשׁגָּ דוֹל ִמ ֶ ֽמּנּוּ
)וּב ִמנְ יָ ן(ְ .ו ֵאינוֹ נִ ְכנָ ס ְל ךְ
שׁוֹאל
ֵ
תוֹך ִדּ ְב ֵרי ֲח ֵברוְֹ .ו ֵאינוֹ נִ ְב ָהל ְל ָה ִשׁיב.
ְבּ ָח ְכ ָמה ְ
ל־א ֲחרוֹן ַא ֲחרוֹן .וְ ַעל־
ל־ראשׁוֹן ִראשׁוֹן ,וְ ַע ַ
אוֹמר ַע ִ
וּמ ִשׁיב ַכּ ֲה ָל ָכה .וְ ֵ
ְכּ ִענְ יָ ן ֵ
יהם ְבּ ֽ ֹג ֶלם:
לּוּפ ֶ
ל־ה ֱא ֶמת .וְ ִח ֵ
וּמוֹדה ַע ָ
ֶ
אוֹמר :ל ֹא ָשׁ ַ ֽמ ְע ִתּי.
ֵ
ה־שׁלּ ֹא ָשׁ ַמע
ַמ ֶ

יא

גוּפי ֲע ֵב ָרהִ :מ ְקצָ ָתם
ֵ
ל־שׁ ְב ָעה
עוֹלם ַע ִ
ִשׁ ְב ָעה ִמינֵ י ֻפ ְר ָענִ יּוֹת ָבּ ִאים ָל ָ

ל־בּ ֽ ֹצּ ֶרת ָבּאִ ,מ ְקצָ ָתם ְר ֵע ִבים
וּמ ְקצָ ָתם ֵאינָ ם ְמ ַע ְשּׂ ִרים ָ -ר ָעב ֶשׁ ַ
ְמ ַע ְשּׂ ִרים ִ
ל־בּ ֹֽצּ ֶרת ָבּא.
הוּמה וְ ֶשׁ ַ
ל־מ ָ
וּמ ְקצָ ָתם ְשׂ ֵב ִעים .גָּ ְמרוּ ֶשׁלּ ֹא ְל ַע ֵשּׂר ָ -ר ָעב ֶשׁ ְ
ִ
ת־ה ַח ָלּה,
ְו ֶשׁלּ ֹא ִלטֹּל ֶא ַ

ל־מיתוֹת
עוֹלם ַ -ע ִ
ל־כּ ָליָ ה ָבּאֽ ֶ .דּ ֶבר ָבּא ָל ָ
ָר ָעב ֶשׁ ְ

ָה ֲאמוּרוֹת ַבּ ָ
יעיתֽ ֶ .ח ֶרב ָבּ ָאה
ל־פּרוֹת ְשׁ ִב ִ
תּוֹרה ֶשׁלּ ֹא נִ ְמ ְסרוּ ְל ֵבית ִדּיןְ ,ו ַע ֵ
תּוֹרה ֶשׁלּ ֹא ַכ ֲה ָל ָכה.
מּוֹרים ַבּ ָ
ל־ה ִ
עוֹלם ַ -על ִענּוּי ַה ִדּין ,וְ ַעל ִעוּוּת ַה ִדּיןְ ,ו ַע ַ
ָל ָ
בוּעת ָשׁוְ א,
עוֹלם ַ -על ְשׁ ַ
ַחיָּ ה ָר ָעה ָבּ ָאה ָל ָ

ל־חלּוּל ַה ֵשּׁם .גָּ לוּת ָבּ ָאה
וְ ַע ִ

עוֹב ֵדי ֱא ִל ִ
ְ
עוֹלם ַ -על
ָל ָ
ל־שׁ ִפיכוּת ָדּ ִמיםְ ,ו ַעל־
ילים ,וְ ַעל־גִּ לּוּי ֲע ָריוֹתְ ,ו ַע ְ
ְשׁ ִמ ַטּת ָה ָ ֽא ֶרץ.
יעית,
וּבמוֹצָ ֵאי ְשׁ ִב ִ
יעיתְ ,
וּב ְשׁ ִב ִ
יעיתַ ,
יב ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה ְפ ָר ִקים ַה ֶ ֽדּ ֶבר ִמ ְת ַר ֶבּהָ :בּ ְר ִב ִ

ישׁית,
יעיתִ ,מ ְפּנֵ י ַמ ֲע ַשׂר ָענִ י ֶשׁ ַבּ ְשּׁ ִל ִ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ הָ .בּ ְר ִב ִ
וּבמוֹצָ ֵאי ֶה ָחג ֶשׁ ְבּ ָכ ָ
ְ
יעיתִ ,מ ְפּנֵ י ֵפּרוֹת
יעיתִ ,מ ְפּנֵ י ַמ ֲע ַשׂר ָענִ י ֶשׁ ַבּ ִשּׁ ִשּׁיתְ .בּמוֹצָ ֵאי ְשׁ ִב ִ
ַבּ ְשּׁ ִב ִ
ְשׁ ִב ִ
ל־שׁנָ ה וְ ָשׁנָ הִ ,מ ְפּנֵ י ֵ ֽג זֶ ל ַמ ְתּנוֹת ֲענִ יִּ ים.
יעיתְ .בּמוֹצָ ֵאי ֶה ָחג ֶשׁ ְבּ ָכ ָ
יג

אוֹמרֶ ,שׁ ִלּי ֶשׁ ִלּי וְ ֶשׁ ְלּ ךָך ֶשׁ ָלּ ךְך ,זוֹ ִמ ָדּה ֵבינוֹנִ יתְ ,ויֵ שׁ
ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ָא ָדםָ :ה ֵ

)שׁ ָלּ ךְך( וְ ֶשׁ ְלּ ךָך
אוֹמ ִרים :זוֹ ִמ ַדּת ְסדוֹםֶ .שׁ ִלּי ֶשׁ ָלּ ךְך וְ ֶשׁ ְלּ ךָך ֶשׁ ִלּיַ ,עם ָה ָ ֽא ֶרץֶ .שׁ ִלּי ֶ
ְ
ֶשׁ ָלּ ךְךָ ,ח ִסיד.

יד

)שׁ ִלּי( וְ ֶשׁ ִלּי ֶשׁ ִלּיָ ,ר ָשׁע.
ֶשׁ ְלּ ךָך ֶ

ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ֵדעוֹת :נֽ ַוֹח ִל ְכעֹס ְונֽ ַוֹח ִל ְרצוֹת ,יָ צָ א ֶה ְפ ֵסדוֹ ִבּ ְשׂ ָכרוָֹ .ק ֶשׁה

ִל ְכעֹס וְ ָק ֶשׁה ִל ְרצוֹת ,יָ צָ א ְשׂ ָכרוֹ ְבּ ֶה ְפ ֵסדוָֹ .ק ֶשׁה ִל ְכעֹס ְונֽ ַוֹח ִל ְרצוֹתָ ,ח ִסיד.
נֽ ַוֹח ִל ְכעֹס ְו ָק ֶשׁה ִל ְרצוֹת ָר ָשׁע.
וּמ ִהיר ְל ַא ֵבּד ,יָ צָ א ְשׂ ָכרוֹ ְבּ ֶה ְפ ֵסדוֹ.
טו ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ַת ְל ִמ ִידיםָ :מ ִהיר ִל ְשׁ ֹֽמ ַע ָ
ָק ֶשׁה ִל ְשׁ ֹֽמ ַע וְ ָק ֶשׁה ְל ַא ֵבּד ,יָ צָ א ֶה ְפ ֵסדוֹ ִבּ ְשׂ ָכרוָֹ .מ ִהיר ִל ְשׁ ֹֽמ ַע ְו ָק ֶשׁה ְל ַא ֵבּד,
וּמ ִהיר ְל ַא ֵבּד ,זוֹ ֵ ֽח ֶלק ָרע.
זוֹ ֵ ֽח ֶלק טוֹבָ .ק ֶשׁה ִל ְשׁ ֹֽמ ַע ָ
נוֹתנֵ י צְ ָד ָקהָ :הרוֹצֶ ה ֶשׁיִּ ֵתּן וְ ל ֹא יִ ְתּנוּ ֲא ֵח ִריםֵ ,עינוֹ ָר ָעה
טז ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
ְבּ ֶשׁ ֲ
ל־א ֵח ִרים .יִ ְתּנוּ ֲא ֵח ִרים ְוהוּא ל ֹא יִ ֵתּןֵ ,עינוֹ ָר ָעה ְבּ ֶשׁלּוֹ .יִ ֵתּן וְ יִ ְתּנוּ
ל ֹא יִ ֵתּן ְול ֹא יִ ְתּנוּ ֲא ֵח ִריםָ ,ר ָשׁע.
ֲא ֵח ִריםָ ,ח ִסיד.
יכה ְבּיָ דוֹ.
הוֹל ךְך וְ ֵאינוֹ ע ֶֹשׂהְ ,שׂ ַכר ֲה ִל ָ
הוֹל ֵכי ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשֵׁ :
יז ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
הוֹל ךְךְ ,שׂ ַכר ַמ ֲע ֶשׂה ְבּיָ דוֵֹ .
ע ֶֹשׂה וְ ֵאינוֹ ֵ
הוֹל ךְך ְול ֹא ע ֶֹשׂה
הוֹל ךְך ְוע ֶֹשׂה ָח ִסיד .ל ֹא ֵ

ָר ָשׁע.
וּמ ְשׁ ֵפּ ךְךְ ,מ ַשׁ ֶ ֽמּ ֶרת ,וְ נָ ָפה.
יוֹשׁ ִבים ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמיםְ :ספוֹגַ ,
יח ַא ְר ַבּע ִמדּוֹת ְבּ ְ
סוֹפג ֶא ַ
ֵ
ְספוֹגֶ ,שׁהוּא
ת־הכֹּלַ .מ ְשׁ ֵפּ ךְךֶ ,שׁ ַמּ ְכנִ יס ְבּזוֹ וּמוֹצִ יא ְבזוְֹ .מ ַשׁ ֶ ֽמּ ֶרת,
יאה ֶאת־
ת־ה ְשּׁ ָמ ִרים .וְ נָ ָפהֶ ,שׁמּוֹצִ ָ
קוֹל ֶטת ֶא ַ
ת־ה ַ ֽיּ יִ ן ְו ֶ ֽ
ֶא ַ
יאה
ֶשׁמּוֹצִ ָ
ת־ה ֹֽסּ ֶלת.
קוֹל ֶטת ֶא ַ
ַה ֶ ֽקּ ַמח ְו ֶ ֽ
יא־תלוּיָ ה ְב ָד ָברָ ,בּ ֵטל ָדּ ָברְ ,בּ ֵט ָלה ַא ֲה ָבהְ .ו ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה
ְ
ל־א ֲה ָבה ֶשׁ ִה
יט ָכּ ַ
עוֹלםֵ .איזוֹ ִהיא ַא ֲה ָבה ֶשׁ ִהיא ְתלוּיָ ה ְב ָד ָבר? זוֹ ַא ֲה ַבת
ְב ָד ָברֵ ,אינָ הּ ְבּ ֵט ָלה ְל ָ
ַא ְמנוֹן וְ ָת ָמר .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה ְב ָד ָבר? זוֹ ַא ֲה ַבת ָדּוִ ד ִויהוֹנָ ָתן:
סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיַּ ם .וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ םֵ ,אין
ל־מ ֲח ֽלֹ ֶקת ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ םָ ,
כ ָכּ ַ
סוֹפהּ ְל ִה ְת ַקיָּ םֵ .איזוֹ ִהיא ַמ ֲח ֽלֹ ֶקת ֶשׁ ִהיא ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ ם? זוֹ ַמ ֲח ֽלֹ ֶקת ִה ֵלּל
ָ
ְו ַשׁ ַמּאי.
ל־ע ָדתוֹ.
וְ ֶשׁ ֵאינָ הּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַ ֽמיִ ם? זוֹ ַמ ֲח ֽלֹ ֶקת ֽ ֹק ַרח וְ ָכ ֲ
ת־ה ַר ִבּים,
ל־ה ַמּ ֲח ִטיא ֶא ָ
ת־ה ַר ִבּיםֵ ,אין ֵח ְטא ָבּא ַעל־יָ דוֹ .וְ ָכ ַ
כא ָכּל ַה ְמזַ ֶכּה ֶא ָ
ת־ה ַר ִבּים ,זְ כוּת
שׁוּבה .מ ֶֹשׁה זָ ָכה וְ זִ ָכּה ֶא ָ
יקים ְבּיָ דוֹ ַל ֲעשׂוֹת ְתּ ָ
ין־מ ְס ִפּ ִ
ֵא ַ
וּמ ְשׁ ָפּ ָ ֖טיו ִעם־יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
ָה ַר ִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :דברים לג:כא( צִ ְד ַ ֤קת יְ יָ ֙ ָע ֔ ָשׂה ִ
ת־ה ַר ִבּיםֵ ,ח ְטא ָה ַר ִבּים ָתּלוּי בּוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
יָ ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט ָח ָטא ְו ֶה ֱח ִטיא ֶא ָ
שׁר ֶ ֽה ֱח ִ ֖טיא ֶאת־יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל:
שׁר ָח ָ֔טא ַ ֽו ֲא ֶ ֥
ם ֲא ֶ ֣
ל־ח ֤טּ ֹאות ָ ֽי ָר ְב ָע ֙
)מלכים א' טו:ל( ַע ַ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ.
לשׁה ְד ָב ִרים ַה ָ ֽלּלוּ ,הוּא ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ַ
ל־מי ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ ְשׁ ָ
כב ָכּ ִ
לשׁה ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ,הוּא ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ִ
וּשׁ ָ
ְ
טוֹבה ,וְ ֽר ַוּח
ל־בּ ְל ָעם ָה ָר ָשׁעֽ ַ .עיִ ן ָ
ל־א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּֽ ַ .עיִ ן ָר ָעה ,וְ ֽר ַוּח
ְו ֶנ ֶֽפשׁ ְשׁ ָפ ָלה ִ -מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ַ
מוּכה,
נְ ָ
ל־בּ ְל ָעם ָה ָר ָשׁעַ .מה ֵבּין ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל־
בוֹהה ,וְ ֶנ ֶֽפשׁ ְר ָח ָבה ִ -מ ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ִ
גְּ ָ
ְל ַת ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ִ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִ ֽבינוּ
ל־א ְב ָר ָהם
ל־בּ ְל ָעם ָה ָר ָשׁע? ַתּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁ ַ
עוֹלם ַה ָבּאֶ ,
נוֹח ִלים ָה ָ
עוֹלם ַהזֶּ הְ ,ו ֲ
אוֹכ ִלים ָבּ ָ
ְ
שׁנֶּ ֱא ַמר) :משלי ח:כא(
ָא ִ ֽבינוּ,
יוֹר ִשׁים
יהם ֲא ַמ ֵ ֽלּאַ :תּ ְל ִמ ָידיו ֶשׁל ִבּ ְל ָעם ָה ָר ָשׁע ְ
א ֲה ַ ֥בי ׀ ֵי֑שׁ ְו ֽאצְ ֖ ֹר ֵת ֶ ֣
ְל ַהנְ ִ ֖חיל ֽ ֹ
)תהלים נה:כד( וְ ַא ָ ֤תּה ֱאל ִֹ֨הים ׀
יהנֹּ ם ְו ְ
גֵּ ִ
יוֹר ִדים ִל ְב ֵאר ַ ֽשׁ ַחתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ח־בּ ךְך:
יהם ַֽ֝ו ֲא ֗ ִני ֶא ְב ַט ָ ֽ
שׁי ָד ִ ֣מים ֭וּ ִמ ְר ָמה ֽל ֹא־יֶ ֱחצ֣ וּ יְ ֵמ ֶ ֑
ֽתּ ִוֹר ֵ ֬דם ׀ ִל ְב ֵ ֬אר ֗ ַשׁ ַחת ַאנְ ֵ ֤

אוֹמרֱ :הוֵ ה ַעז ַכּנָּ ֵמר ,וְ ַקל ַכּ ֶ ֽנּ ֶשׁרְ ,ו ָרץ ַכּצְּ ִביְ ,וגִ בּוֹר ָכּ ֲא ִרי
ֵ
ימא
ן־תּ ָ
הוּדה ֶבּ ֵ
כג יְ ָ
 ַל ֲעשׂוֹת ְרצוֹן ָא ִ ֽב ךֵָ
יך ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ָ ֽמיִ ם .הוּא ָהיָ ה
י־הנֹּ ם ,וּבוֹשׁ
אוֹמרַ :עז ָפּנִ ים ְלגֵ ִ
ָפּנִ ים ְלגַ ן ֵ ֽע ֶדן.

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפ ֶנ ךָ
בוֹתינוּ ֶשׁיִ ָבּנֶ ה ֵבּית
ֽיך יְ יָ ֱאל ֵ ֹֽהינוּ ֵ ֽואל ֵֹהי ֲא ֵ ֽ

תוֹר ֶ ֽת ךָך:
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵ ֽמינוְּ ,ו ֵתן ֶח ְל ֵ ֽקנוּ ְבּ ָ

כד

ן־שׁלֹשׁ
ן־ע ֶשׂר ַל ִמּ ְשׁנָ הֶ ,בּ ְ
ן־ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ַל ִמּ ְק ָראֶ ,בּ ֶ ֽ
אוֹמרֶ :בּ ָ
ֵ
הוּא ָהיָ ה

ן־ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ַל ַתּ ְלמוּדֶ ,בּ ְ
ֶע ְשׂ ֵרה ַל ִמּצְ וֹתֶ ,בּ ֲ
ן־שׁמֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֻח ָפּהֶ ,בּן־
ן־ח ִמ ִשּׁים ָל ֵעצָ הֶ ,בּן־
ן־א ְר ָבּ ִעים ַל ִבּינָ הֶ ,בּ ֲ
לשׁים ַלכּ ַֹחֶ ,בּ ַ
ן־שׁ ִ
ֶע ְשׂ ִרים ִל ְרדֹּףֶ ,בּ ְ
ן־תּ ְשׁ ִעים ָל ֽשׁ ַוּח,
בוּרהֶ ,בּ ִ
ן־שׁמוֹנִ ים ִלגְ ָ
יבהֶ ,בּ ְ
ן־שׁ ְב ִעים ְל ֵשׂ ָ
ִשׁ ִשּׁים ְלזִ ְקנָ הֶ ,בּ ִ
עוֹלם.
וּב ֵטל ִמן ָה ָ
ן־מ ָאה ְכּ ִאלּוּ ֵמת ְו ָע ַבר ָ
ֶבּ ֵ

כה

וּב ֵלה
וּבהּ ֶתּ ֱחזֵ אְ ,ו ִסיב ְ
־בּהְּ ,דּ ֹֽכ ָלּא ַבהַּ .
־בּהּ וַ ֲה ָפ ךְך ַ
אוֹמרֲ :ה ָפ ךְך ַ
ֵ
ן־בּג ַבּג
ֶבּ ַ

ַבהּ,

ימנָּ ה:
טוֹבה ֵה ֶ ֽ
וּמנַּ הּ ָלא ְתזֽ ַוּעֶ ,שׁ ֵאין ְל ךָך ִמ ָדּה ָ
ִ

אוֹמרְ :ל ֻפם צַ ֲע ָרא ַאגְ ָרא.
ֵ
ן־הא ֵהא
כו ֶבּ ֵ
אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
תּוֹרה ִ

וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

פרק ששי

עוֹלם ַה ָבּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָכּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ שׁ ָל ֶהם ֵ ֽח ֶלק ָל ָ
שׂה יָ ַ ֖די
עוֹלם יִ ְ֣ירשׁוּ ָ ֑א ֶרץ ֵנ֧צֶ ר מטעו ַמ ָטּ ַ ֛עי ַ ֽמ ֲע ֵ ֥
יקים ְל ָ ֖
)ישעיה ס:כא( וְ ַע ֵמּ ךְ ֙ך ֻכּ ָ ֣לּם צַ ִדּ ִ ֔
ְל ִה ְת ָפּ ֵ ֽאר:

ָשׁנוּ ֲח ָכ ִמים ִבּ ְלשׁוֹן ַה ִמּ ְשׁנָ הָ .בּ ךְ
וּב ִמ ְשׁנָ ָתם.
רוּך ֶשׁ ָבּ ַחר ָבּ ֶהם ְ
א

זוֹכה ִל ְד ָב ִרים ַה ְר ֵבּהְ .ול ֹא
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ ֶ
עוֹסק ַבּ ָ
ל־ה ֵ
אוֹמרָ :כּ ָ
ֵ
ְר ִבי ֵמ ִאיר

עוֹד,

ל־ה ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָכּ ָ
אוֹהב ֶאת־
ֵ
עוֹלם ֻכּלּוֹ ְכ ַדאי הוּא לוֹ .נִ ְק ָרא ֵ ֽר ַעָ ,אהוּב,

ַה ָמּקוֹם,

ֵ
ת־ה ְבּ ִריּוֹת[.
ת־ה ָמּקוֹםְ ,מ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח ֶא ַ
]מ ַשׂ ֵ ֽמּ ַח ֶא ַ
ת־ה ְבּ ִריּוֹתְ ,
אוֹהב ֶא ַ

וּמ ְכ ַשׁ ְרתּוֹ ִ ֽל ְהיוֹת צַ ִדּיקָ ,ח ִסיד ,יָ ָשׁרְ ,ונֶ ֱא ָמן.
וּמ ְל ַבּ ְשׁתּוֹ ֲענָ וָ ה וְ יִ ְר ָאהַ .
ַ
ן־ה ֵח ְטאְ ,
וּמ ַר ַח ְקתּוֹ ִמ ַ
ְ
תוּשׁיָּ הִ ,בּינָ ה
ִ
וּמ ָק ַר ְבתּוֹ ִל ֵידי זְ כוּת .וְ נֶ ֱהנִ ים ִמ ֶ ֽמּנּוּ ֵעצָ ה וְ
בוּרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
וּגְ ָ

)משלי ח:יד(

וּשָׁיּ֑ה
י־עצָ ה ְו ֽת ִ
ִ ֽל ֵ֭

בוּרה:
ינה ִ ֣לי גְ ָ ֽ
ֲאנִ ֥י ֝ ִב ֗ ָ

נוֹתנֶ ת לוֹ ַמ ְלכוּתֶ ,
ְו ֶ ֽ
תוֹרה .וְ נַ ֲע ֶשׂה ְכּ ַמ ְעיָ ן
וּמגַ ִלּים לוֹ ָרזֵ י ָ
וּמ ְמ ָשׁ ָלה ,וְ ִחקּוּר ִדּיןְ .
הוֹל ךְךְ ,וה ֶֹוה צָ נֽ ַוּע וְ ֶ ֽא ֶר ךְך ֽר ַוּח,
וּכנָ ָהר ַה ִמּ ְתגַּ ֵבּר וְ ֵ
פּוֹסקְ ,
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
רוֹמ ְמתּוֹ ַעל ָכּ ַ
וּמ ַ
וּמגַ ַדּ ְלתּוֹ ְ
ל־ע ְלבּוֹנוְֹ ,
ַע ֶ
ל־ה ַמּ ֲע ִשׂים:

וּמוֹחל
ֵ

ב

חוֹרב,
ֵ
ן־ל ִויְ ,בּ ָכל־יוֹם ָויוֹם ַבּת־קוֹל יוֹצֵ את ֵמ ַהר
הוֹשׁ ַע ֶבּ ֵ
ָא ַמר ְר ִבי יְ ֻ ֽ

וּמ ְכ ֶ ֽרזֶ ת וְ ֶ ֽ
ַ
ל־מי ֶשׁ ֵאינוֹ
ל־תּוֹרה! ֶשׁ ָכּ ִ
ָ
אוֹמ ֶרת :אוֹי ָל ֶהם ַל ְבּ ִריּוֹתֵ ,מ ֶע ְלבּוֹנָ הּ ֶשׁ
תּוֹרה נִ ְק ָרא נָ זוּףֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
עוֹסק ַבּ ָ
ֵ
אוֹמר:
וְ ֵ

וְ ָ ֣ס ַרת ָ ֽט ַעם:

)שם יא:כב(

שּׁה יָ֝ ֗ ָפה
ֶ ֣נ זֶ ם זָ֭ ָהב ְבּ ַ ֣אף ֲח ִז֑יר ִא ָ ֥

)שמות לב:טז(

שׂה ֱאל ִ ֹ֖הים ֵ ֑ה ָמּה
וְ ַ֨ה ֻלּ ֹ֔חת ַ ֽמ ֲע ֵ ֥

ל־ה ֻלּ ֽ ֹחתַ :אל ִתּ ְק ָרא ָחרוּת ֶא ָלּא ֵחרוּת,
ם ֔הוּא ָח ֖רוּת ַע ַ
ְו ַה ִמּ ְכ ָ֗תּב ִמ ְכ ַ ֤תּב ֱאל ִֹהי ֙
עוֹסק
ל־מי ֶשׁ ֵ
תּוֹרה .וְ ָכ ִ
ָ
עוֹסק ְבּ ַת ְלמוּד
ן־חוֹרין ֶא ָלּא ִמי ֶשׁ ֵ
ִ
ֶשׁ ֵאין ְל ךָך ֶבּ
ְבּ ַת ְלמוּד ָ
תּוֹרה ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ְת ַע ֶלּה,

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

)במדבר כא:יט(

וּמ ַמּ ָתּ ָנ֖ה
ִ

יאל ָבּ ֽמוֹת:
וּמ ַ ֽנּ ֲח ִל ֵ ֖
יאל ִ
ַנ ֲֽח ִל ֵ ֑

ג

לּוֹמד ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶ ֽפּ ֶרק ֶא ָחד ,אוֹ ֲה ָל ָכה ֶא ָחת ,אוֹ ָפּסוּק ֶא ָחד ,אוֹ ִדבּוּר ֶא ָחד,
ַה ֵ

אוֹ ֲא ִפילוּ אוֹת ֶא ָחת  -צָ ִר ךְ
יך ִלנְ ַהג בּוֹ ָכּבוֹדֶ .שׁ ֵכּן ָמ ִ ֽצינוּ ְבּ ָדוִ ד ֶ ֽמ ֶל ךְך יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וּמיֻ ָדּעוֹ,
יתֹ ֶפל ֶא ָלּא ְשׁנֵ י ְד ָב ִרים ִבּ ְל ָבדְ ,ק ָראוֹ ַרבּוַֹ ,אלּוּפוְֹ ,
ֶשׁלּ ֹא ָל ַמד ֵמ ֲא ִח ֽ
וּמיֻ ָדּ ִ ֽעי :וַ ֲהל ֹא ְד ָב ִרים ַקל
לּוּפי ְ
וְ ַא ָ ֣תּה ֱאנ֣ וֹשׁ ְכּ ֶע ְר ִ ֑כּי ֝ ַא ֗ ִ

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:

)תהלים נה:יד(

ָו ֽ ֹח ֶמר:

ַ
יתֹ ֶפל ֶא ָלּא ְשׁנֵ י ְד ָב ִרים
וּמה ָדּוִ ד ֶ ֽמ ֶל ךְך יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁלּ ֹא ָל ַמד ֵמ ֲא ִח ֽ

לּוֹמד ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶ ֽפּ ֶרק ֶא ָחד ,אוֹ ֲה ָל ָכה ֶא ָחת,
וּמיֻ ָדּעוֹ ַ -ה ֵ
ִבּ ְל ָבדְ ,ק ָראוֹ ַרבּוֹ ַאלּוּפוֹ ְ

ל־א ַחת ַכּ ָמּה ְו ַכ ָמּה
אוֹ ָפּסוּק ֶא ָחד ,אוֹ ִדבּוּר ֶא ָחד ,אוֹ ֲא ִפילוּ אוֹת ֶא ָחתַ ,ע ַ
ֶשׁצָּ ִר ךְ
תוֹרהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָ
יך ִלנְ ַהג בּוֹ ָכּבוֹד! ְו ֵאין ָכּבוֹד ֶא ָלּא
ֲח ָכ ִ ֣מים יִ נְ ָ ֑חלוּ
)שם ד:ב(

ד

)שם כח:י(

)משלי ג:לה(

ָ֭כּבוֹד

תוֹרה ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
לוּ־טוֹב :וְ ֵאין טוֹב ֶא ָלּא ָ
ֽ
ימים יִ נְ ֲח
֝וּ ְת ִמ ֗ ִ

ל־תּ ֲע ֹֽזבוּ:
ִ ֤כּי ֶ ֣ל ַקח ֭טוֹב נָ ַ ֣ת ִתּי ָל ֶ ֑כם ֝ ֽתּ ָוֹר ִ֗תי ַ ֽא ַ ֽ

שׂוּרה ִת ְשׁ ֶתּה,
וּמיִ ם ִבּ ְמ ָ
ֹאכלֽ ַ ,
ל־תּוֹרהַ :פּת ַבּ ֶ ֽמּ ַלח תּ ֵ
ָ
ַכּ ךְך ִהיא ַדּ ְר ָכּהּ ֶשׁ

ישׁןְ ,ו ַחיֵּ י ַ ֽצ ַער ִתּ ְחיֶ הַ ,
ל־ה ָ ֽא ֶרץ ִתּ ָ
ְו ַע ָ
ם־א ָתּה ֹֽע ֶשׂה ֵכּן,
תּוֹרה ַא ָתּה ָע ֵמלִ .א ַ
וּב ָ
)תהלים קכח:ב(

ה

יך וְ ֣טוֹב ָ ֽל ךְךַ :א ְשׁ ֶר ךָ
֝ ַא ְשׁ ֶ ֗ר ךָ
עוֹלם ַה ָבּא.
עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ טוֹב ָל ךְך ָ -ל ָ
יך ָ -בּ ָ

מּוּד ךָך ֲע ֵשׂהְ .ו ַאל־
יוֹתר ִמ ִלּ ְ
ל־תּ ְחמֹד ָכּבוֹדֵ .
ל־תּ ַב ֵקּשׁ גְּ ֻד ָלּה ְל ַעצְ ְמ ךָך ,וְ ַא ַ
ַא ְ

ִתּ ְת ַא ֶוּה ְל ֻשׁ ְל ָחנָ ם ֶשׁ ְ
ל־מ ָל ִכיםֶ ,שׁ ֻשּׁ ְל ָחנְ ךָך גָּ דוֹל ִמ ֻשּׁ ְל ָחנָ ם ,וְ ִכ ְת ְר ךָך גָּ דוֹל
אכ ְתּ ךָךֶ ,שׁיְּ ַשׁ ֵלּם ְל ךָך ְשׂ ַכר ְפּ ֻע ָלּ ֶ ֽת ךָך.
ִמ ִכּ ְת ָרםְ .ונֶ ֱא ָמן הוּא ַ ֽבּ ַעל ְמ ַל ְ
ו

ן־ה ַמּ ְלכוּתֶ ,שׁ ַה ַמּ ְלכוּת נִ ְקנֵ ית ִבּ ְשׁלֹ◌ ִֹשׁים
וּמ ַ
ן־ה ְכּ ֻהנָּ ה ִ
יוֹתר ִמ ַ
תּוֹרה ֵ
דוֹלה ָ
גְּ ָ

וּשׁמוֹנָ ה
תּוֹרה נִ ְקנֵ ית ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ְ
ַמ ֲעלוֹת ,וְ ַה ְכּ ֻהנָּ ה ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּעְ ,ו ַה ָ
יכת ְשׂ ָפ ָ ֽתיִ םְ ,בּ ִבינַ ת ַה ֵלּב
אזֶ ןַ ,בּ ֲע ִר ַ
יעת ָה ֽ ֹ
ְד ָב ִריםְ ,ו ֵ ֽאלוּ ֵהןְ :בּ ַת ְלמוּדִ ,בּ ְשׁ ִמ ַ
)בּ ָט ֳה ָרהְ (,בּ ִשׁמּוּשׁ ֲח ָכ ִמים,
ימהְ ,בּיִ ְר ָאהַ ,בּ ֲענָ וָ הְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחהְ ,
ְבּ ִשׂכּוּל ַה ֵלּבְ ,בּ ֵא ָ

ְבּ ִפ ְלפּוּל ַה ַתּ ְל ִמ ִידיםְ ,בּיִ שּׁוּבְ ,בּ ִמ ְק ָראְ ,בּ ִמ ְשׁנָ ה,

ְבּ ִד ְקדּוּק ֲח ֵב ִרים,

חוֹרהְ ,בּ ִמעוּט ֶ ֽדּ ֶר ךְך ֶ ֽא ֶרץְ ,בּ ִמעוּט ַתּ ֲענוּגְ ,בּ ִמעוּט ֵשׁנָ הְ ,בּ ִמעוּט
ְבּ ִמעוּט ְס ָ
יחהְ ,בּ ִמעוּט ְשׂחוֹקְ ,בּ ֶ ֽא ֶר ךְך ַא ַ ֽפּיִ םְ ,בּ ֵלב־טוֹבֶ ,בּ ֱאמוּנַ ת ֲח ָכ ִמיםְ ,בּ ַק ָבּ ַלת
ִשׂ ָ
ת־מקוֹמוְֹ ,ו ַה ָשּׂ ֵ ֽמ ַח ְבּ ֶח ְלקוֹ ,וְ ָה ֶ
סּוֹריןַ ,ה ַמּ ִכּיר ֶא ְ
ַהיִּ ִ
עוֹשׂה ְסיָ ג ִל ְד ָב ָריו ,וְ ֵאינוֹ
ָ
ַמ ֲחזִ יק
אוֹהב
ֵ
ת־ה ְבּ ִריּוֹת,
אוֹהב ֶא ַ
ֵ
ת־ה ָמּקוֹם,
אוֹהב ֶא ַ
ֵ
טוֹבה ְל ַעצְ מוָֹ ,אהוּב,
ת־ה ָ
אוֹהב ֶא ַ
ֵ
ישׁ ִרים,
ת־ה ֵמּ ָ
אוֹהב ֶא ַ
ֵ
ת־הצְּ ָדקוֹת,
ֶא ַ
וּמ ְת ַר ֵחק ִמן־
תּוֹכחוֹתִ ,
ם־ח ֵברוֹ,
נוֹשׂא ְבעֹל ִע ֲ
הוֹר ָאהֵ ,
ֹא־מגִ יס ִלבּוֹ ְבּ ַת ְלמוּדוְֹ ,ו ֵאינוֹ ָשׂ ֵ ֽמ ַח ְבּ ָ
ַה ָכּבוֹד ,וְ ל ֵ
ַ
וּמ ְתיַ ֵשּׁב
ל־ה ָשּׁלוֹםִ ,
וּמ ֲע ִמידוֹ ַע ַ
ל־ה ֱא ֶמתַ ,
וּמ ֲע ִמידוֹ ַע ָ
וּמ ְכ ִריעוֹ ְל ַכף זְ כוּתַ ,
לּוֹמד
ל־מנָ ת ְל ַל ֵמּדְ ,ו ַה ֵ
לּוֹמד ַע ְ
וּמוֹסיףַ ,ה ֵ
ִ
שׁוֹמ ַע
ֵֽ
וּמ ִשׁיב,
שׁוֹאלֵ ,
ֵ
ְבּ ַת ְלמוּדוֹ,
אוֹמר ָדּ ָבר
מוּעתוֹ ,וְ ָה ֵ
ת־שׁ ָ
ְ
ת־רבּוֹ ,וְ ַה ְמ ַכוֵּ ן ֶא
ל־מנָ ת ַל ֲעשׂוֹתַ ,ה ַמּ ְח ִכּים ֶא ַ
ַע ְ
עוֹלם,
אוֹמרוֵֹ ,מ ִביא גְּ ֻא ָלּה ָל ָ
ְ
אוֹמר ָדּ ָבר ְבּ ֵשׁם
ל־ה ֵ
אוֹמרוָֹ .הא ָל ַמ ְד ָתָּ ,כּ ָ
ְ
ְבּ ֵשׁם
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
ז

)אסתר ב:כב(

שׁם ָמ ְר ֳדּ ָ ֽכי:
אמר ֶא ְס ֵ ֛תּר ַל ֶ ֖מּ ֶל ךְך ְבּ ֵ ֥
ַו ֧תּ ֹ ֶ

עוֹלם ַה ָבּא,
וּב ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ָ
נוֹתנֶ ת ַחיִּ ים ְלע ֶֹשׂיֽ ָה ָבּ ָ
תּוֹרהֶ ,שׁ ִהיא ֶ ֽ
ָ
דוֹלה
גְּ ָ

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
)שם ג:ח(

)משלי ד:כב(

אוֹמר:
ל־בּ ָשׂ ֥רוֹ ַמ ְר ֵ ֽפּאְ :ו ֵ
יהם וּֽ ְל ָכ ְ
י־חיִּ ֣ים ֵ֭הם ְל ֹֽמצְ ֵא ֶ ֑
ִ ֽכּ ַ

מוֹת ךָ
אוֹמר:
יךְ :ו ֵ
ִ֭ר ְפאוּת ְתּ ִ ֣הי ְל ָשׁ ֶ ֑רּ ךָך ֝ ְו ִשׁ ֗קּוּי ְל ַעצְ ֶ ֽ

)שם:יח(

ץ־חיִּ ֣ים ִ֭היא
ֵע ַ

אוֹמר:
יה ְמ ֻא ָ ֽשּׁרְ :ו ֵ
יקים ָ ֑בּהּ ְ ֽותֹ ְמ ֶ ֥כ ָ
ַל ַ ֽמּ ֲחזִ ִ ֣
אוֹמר,
ַֽ֝ו ֲענָ ִ ֗קים ְלגַ ְרגְּ ר ֶ ֹֽת ךָך :וְ ֵ
אוֹמר:
ְתּ ַמגְּ ֶ ֽנ ָךּ :וְ ֵ
)שם ג:טז(

)שם ט:יא(

)שם ד:ט(

)שם א:ט(

ֹאשׁ ךָך
ִ ֤כּי ׀ ִלוְ ַי֤ת ֵ֓חן ֵ֬הם ְלר ֶ ֑

ת־חן ֲע ֶ ֖ט ֶרת ִתּ ְפ ֶ ֣א ֶרת
אשׁ ךָך ִלוְ יַ ֵ ֑
ִתּ ֵ ֣תּן ְ֭ל ֽר ֹ ְ

י־בי יִ ְר ֣בּוּ יָ ֶ ֑מ ךָ
אוֹמר:
יוֹסיפוּ ֝ ְלּ ֗ךָך ְשׁנ֣ וֹת ַח ִ ֽיּיםְ :ו ֵ
יך ְו ִ ֥
ִכּ ִ֭

אוֹמר:
ֹאולהּ ֹ֣ע ֶשׁר ְו ָכ ֽבוֹד :וְ ֵ
ימ ָינ֑הּ ֝ ִבּ ְשׂמ ָ֗
א ֶר ךְך יָ֭ ִמים ִ ֽבּ ִ
ֹ֣

)שם:ב(

א ֶר ךְך
ִ ֤כּי ֣ ֹ

יוֹסיפוּ ָ ֽל ךְך:
וּשׁנ֣ וֹת ַח ִיּ֑ים ֝ ְו ָשׁ ֗לוֹם ִ ֥
יָ֭ ִמים ְ
ח

אוֹמרַ :הנּוֹי ,וְ ַה ֹֽכּ ַח,
ֵ
ן־יוֹחאי
ַ
הוּדה ִמשּׁוּם ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּ
ְר ִבי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־יְ ָ

יקים וְ נָ ֶאה
יבה ,וְ ַה ָבּנִ ים  -נָ ֶאה ַלצַּ ִדּ ִ
ְו ָה ֹֽע ֶשׁר ,וְ ַה ָכּבוֹדְ ,ו ַה ָח ְכ ָמהְ ,ו ַהזִּ ְקנָ הְ ,ו ַה ֵשּׂ ָ
עוֹלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ָל ָ
אוֹמר:
ִתּ ָמּ ֵ ֽצא :וְ ֵ
)שם יד:כד(

)שם כ:כט(

)שם טז:לא(

יבה ְבּ ֶ ֥ד ֶר ךְך ֝צְ ָד ָ ֗קה
ֲע ֶ ֣ט ֶרת ִתּ ְפ ֶ ֣א ֶרת ֵשׂ ָ ֑

אוֹמר:
יבה :וְ ֵ
חוּרים כּ ָ ֹ֑חם ַ ֽו ֲה ַ ֖דר זְ ֵק נִ ֣ים ֵשׂ ָ ֽ
ִתּ ְפ ֶ ֣א ֶרת ַ ֽבּ ִ ֣

אוֹמר:
ֲע ֶ ֣ט ֶרת ֲח ָכ ִ ֣מים ָע ְשׁ ָ ֑רם וְ ֵ

אוֹמר:
בוֹתםְ :ו ֵ
ְו ִת ְפ ֶ ֖א ֶרת ָבּנִ ֣ים ֲא ָ ֽ

)שם יז:ו(

)ישעיה כד:כג(

ֲע ֶ ֣ט ֶרת זְ֭ ֵקנִ ים ְבּ ֵנ֣י ָב ִנ֑ים

וּבוֹשׁה ַ ֽה ַח ָ ֑מּה
ָ֖
ה ַה ְלּ ָב ֔ ָנה
וְ ָ ֽח ְפ ָר ֙

וּשׁ ַ ֔ ֽל ִם וְ ֶ ֥נ גֶ ד זְ ֵק ָנ֖יו ָכּ ֽבוֹדְ :ר ִבי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן־
וּב ֣יר ָ
י־מ ַ֞ל ךְך יְ ָ ֣י צְ ָב ֗אוֹת ְבּ ַ ֤הר צִ יּוֹ ֙ן ִ
ִ ֽכּ ָ
יקים,
אוֹמרֽ ֵ :אלּוּ ֶ ֽשׁ ַבע ִמדּוֹתֶ ,שׁ ָמּנוּ ֲח ָכ ִמים ַלצַּ ִדּ ִ
ֵ
ְמנַ ְסיָ א

ֻכּ ָלּם נִ ְת ַקיְּ מוּ

וּב ָבנָ יו.
ְבּ ַר ִבּי ְ
ט

וּפגַ ע ִבּי ָא ָדם
יתי ְמ ַה ֵלּ ךְך ַבּ ָ ֽדּ ֶר ךְךֽ ָ ,
ן־ק ְס ָמאֽ ַ :פּ ַעם ֶא ָחת ָה ִ ֽי ִ
יוֹסי ֶבּ ִ
ָא ַמר ְר ִבי ֵ

ן־לי ָשׁלוֹם ,וְ ֶה ֱח ַ ֽז ְר ִתּי לוֹ ָשׁלוֹםָ .א ַמר ִליַ :ר ִבּיֵ ,מ ֵאי־זֶ ה ָמקוֹם
ֶא ָחדְ .ו ָנ ַֽת ִ
ל־סוֹפ ִרים ָאנִ יָ .א ַמר ִליַ :ר ִבּי,
ְ
ל־ח ָכ ִמים וְ ֶשׁ
דוֹלה ֶשׁ ֲ
ַא ָתּה? ָא ַ ֽמ ְר ִתּי לוֵֹ :מ ִעיר גְּ ָ
קוֹמנוַּ ,ו ֲאנִ י ֶא ֵתּן ְל ךָך ֶ ֽא ֶלף ֲא ָל ִפים ִדּינְ ֵרי זָ ָהב וַ ֲא ָבנִ ים
ְרצוֹנְ ךָך ֶשׁ ָתּדוּר ִע ָ ֽמּנוּ ִבּ ְמ ֵ ֽ
וּמ ְרגָּ ִליּוֹת?
טוֹבוֹת ַ

ל־כּ ֶסף וְ זָ ָהב ַו ֲא ָבנִ ים
נוֹתן ִלי ָכּ ֶ ֽ
ָא ַמ ְר ִתּי לוִֹ :אם ַא ָתּה ֵ

תּוֹרהְ .ו ֵכן ָכּתוּב ְבּ ֵ ֽס ֶפר
עוֹלםֵ ,אינִ י ָדר ֶא ָלּא ִבּ ְמקוֹם ָ
וּמ ְרגָּ ִליּוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
טוֹבוֹת ַ
ְתּ ִה ִלּים ַעל־יְ ֵדי ָדוִ ד ֶ ֽמ ֶל ךְך יִ ְשׂ ָר ֵאל:

)תהלים קיט:עב(

וֹב־לי ֽתּ ַוֹרת־
ֽט ִ ֥

ִ ֑פּ ךָ
ל־א ָדם ֵאין ְמ ַל ִוּים
יך ֝ ֵ ֽמ ַא ְל ֗ ֵפי זָ ָ ֥הב וָ ָ ֽכ ֶסףְ :ול ֹא עוֹד ֶא ָלּא ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ְפּ ִט ָירתוֹ ֶשׁ ָ
תּוֹרה
ָ
וּמ ְרגָּ ִליּוֹתֶ ,א ָלּא
לוֹ ְל ָא ָדם ל ֹא ֶ ֽכ ֶסף ְול ֹא זָ ָהב ְול ֹא ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹת ַ
טוֹבים ִבּ ְל ָבדֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר:
ִ
וּמ ֲע ִשׂים
ַ

)משלי ו:כב(
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ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ךָ ֙ך ׀ ַתּנְ ֶ֬חה א ָֹ֗ת ךְך

֖◌ ְ ֽבּ ָשׁ ְכ ְבּ ךָך ִתּ ְשׁ ֹ֣מר ָע ֶ ֑ל ךָ
יח ךָךְ :בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ךָך ַתּנְ ֶחה א ָֹת ךְך -
וֹת ִ ֣היא ְת ִשׂ ֶ ֽ
יצ ָ
יך ַֽ֝ו ֲה ִק ֗
עוֹלם ַהזֶּ הְ .בּ ָשׁ ְכ ְבּ ךָך ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶ ֽל ךָ
עוֹלם
יח ךָך ָ -ל ָ
וֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶ ֽ
יך ַ -בּ ָ ֽקּ ֶבר .וַ ֲה ִקיצֽ ָ
ָבּ ָ
אוֹמר:
ַה ָבּאְ .ו ֵ

)חגי ב:ח(

ִ ֥לי ַה ֶ ֖כּ ֶסף וְ ִ ֣לי ַהזָּ ָ ֑הב נְ ֻ ֖אם יְ ָ ֥י צְ ָב ֽאוֹת:

י ֲח ִמ ָשּׁה ִקנְ יָ נִ ים ָקנָ ה )לוֹ( ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
תּוֹרה ִ -קנְ יָ ן
עוֹלמוֹ ,וְ ֵ ֽאלּוּ ֵהןָ :
רוּך הוּא ָבּ ָ
ֶא ָחדָ ,שׁ ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ ִ -קנְ יָ ן ֶא ָחדַ ,א ְב ָר ָהם ִ -קנְ יָ ן ֶא ָחד ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ -קנְ יָ ן ֶא ָחד,
תּוֹרה ִמ ַ ֽנּ יִ ן? ִדּ ְכ ִתיב:
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִ -קנְ יָ ן ֶא ָחדָ .

)משלי ח:כב(

אשׁית
ְ ֽי ָ֗י ָ֭קנָ נִ י ֵר ִ ֣

ַתּ ְיָאֶ ,את זוֹ דָּ ַרשׁ ְרבִ י ְמַחֵ ם בַּ ר יוֹסֵ י֤ ִ ' ,כּי ֵ ֣נ ר ִ֭מצְ וָ ה וְ ֣ת ָוֹרה ֑אוֹר' )משלי ו:כג(ָ ,תּלָ ה הַ כָּתוּב ֶאת הַ ִמּצְ ָוה בְּ ֵר,
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תּוֹרה
תּוֹרה בְּ אוֹר ,לוֹמַ ר ְלָך ,מַ ה נֵּר ֵאיָהּ ְמגִ ינָּה ֶאלָּא לְ פִ י שָׁ עָ הַ ,אף ִמצְ ָוה ֵאיָהּ ְמגִ ינָּה ֶאלָּא לְ פִ י שָׁ עָ ה .וְ ֶאת הַ ָ
וְ ֶאת הַ ָ
תּוֹרה ְמגִ ינָּה ְלעוֹ ָלם ,וְ אוֹמֵ ר ' ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ךָ ֙ך ׀ ַתּנְ ֶ֬חה א ָֹ֗ת ךְך וגו''' ,בְּ ִה ְתהַ לֶּכְ ָך ַתּ ְחֶ ה א ָֹתְך'
בְּ אוֹר ,מָ ה אוֹר מֵ גֵין ְלעוֹ ָלםַ ,אף ָ
ֶזה הָ עוֹלָ ם הַ ֶזּהְ ' ,בּ ָשׁ ְכ ְבּ ךָך ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶ ֽל ךָ
יח ךָך' ֶלעָ ִתיד לָ ב ֹא) .גמ' סוטה כא(.
וֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶ ֽ
יתה' ,וַ ֲה ִקיצֽ ָ
יך' זוֹ ִמ ָ

ַדּ ְר ֑כּוֹ ֶ ֖ק ֶדם ִמ ְפ ָע ָ ֣ליו ֵמ ָ ֽאזָ :שׁ ַ ֽמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ ִמ ַ ֽנּ יִ ן? ִדּ ְכ ִתיב:

)ישעיה סו:א(

֚ ֹכּה ָא ַ ֣מר יְ ָ֔י

י־ז֥ה ָמ ֖קוֹם
נוּ־לי ְו ֵא ֶ
שׁר ִתּ ְב ִ֔
ת ֲא ֶ ֣
י־ז֥ה ַ֨ביִ ֙
ַה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם ִכּ ְס ִ ֔אי ְו ָה ָ ֖א ֶרץ ֲה ֣ ֹדם ַרגְ ָ ֑לי ֵא ֶ
אוֹמר:
וּח ִ ֽתי :וְ ֵ
ְמנֽ ָ

)תהלים קד:כד(

ה־ר ֬בּוּ ַ ֽמ ֲע ֨ ֶשׂ ךָ
ית
שׂ ָ
יך ׀ ְ ֽי ָ֗י ֻ֭כּ ָלּם ְבּ ָח ְכ ָ ֣מה ָע ִ ֑
ָ ֽמ ַ

ָ ֽמ ְל ָ ֥אה ֝ ָה ָ ֗א ֶרץ ִקנְ יָ ֶ ֽנ ךָךַ :א ְב ָר ָהם ִמ ַ ֽנּ יִ ן?

ִדּ ְכ ִתיב:

)בראשית יד:יט(

ַ ֽו יְ ָב ֲר ֵ ֖כהוּ

ֹאמר ָבּ ֤ר ךְ
ם ְל ֵ ֣אל ֶע ְלי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָשׁ ַ ֥מיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץ :יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַ ֽנּ יִ ן? ִדּ ְכ ִתיב:
וּך ַא ְב ָר ֙
ַויּ ַ ֑
)שמות

טו:טז(

)תהלים טז:ג(

י־בםֵ :בּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ל־ח ְפצִ ָ ֽ
ירי ָכּ ֶ
ר־בּ ָ ֣א ֶרץ ֵ ֑ה ָמּה ֝ ְו ַא ִדּ ֵ ֗
דוֹשׁים ֲא ֶשׁ ָ
ִ֭ל ְק ִ

ִמ ַ ֽנּ יִ ן? ִדּ ְכ ִתיב:
אוֹמר:
ְו ֵ
יא

ד־י ֲע ֹ֤בר
ַע ַ ֽ

ַע ְמּ ךָ ֙ך

יְ ָ֔י

ד־י ֲע ֹ֖בר
ַ ֽע ַ ֽ

ַעם־ז֥ וּ

ֽית:
ָק ִנ ָ

אוֹמר:
וְ ֵ

)שמות טו:יז(

)תהלים עח:נד(

ָמ ֧כוֹן ְל ִשׁ ְב ְתּ ךָ֛ך ָפּ ַ ֖ע ְל ָתּ יְ ָ ֑י ִמ ְקּ ָ ֕דשׁ ֲאד ָֹנ֖י ֽכּוֹנֲ נ֥ וּ יָ ֶ ֽד ךָ
יך:

ר־זה ָ ֽקנְ ָ ֥תה יְ ִמינֽ וֹ:
יאם ֶאל־גְּ ֣בוּל ָק ְד ֑שׁוֹ ַה ֝ ֶ ֗
וַ֭ יְ ִב ֵ

ה־שּׁ ָבּ ָרא ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
עוֹלמוֹ ל ֹא ְב ָראוֹ ֶא ָלּא ִל ְכבוֹדוֹ,
רוּך הוּא ָבּ ָ
ָכּל ַמ ֶ

ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
אוֹמר:
ְו ֵ

)ישעיה מג:ז(

יתיו:
ף־ע ִשׂ ִ ֽ
אתיו יְ צַ ְר ִ ֖תּיו ַא ֲ
בוֹדי ְבּ ָר ִ ֑
֚ ֹכּל ַהנִּ ְק ָ ֣רא ִב ְשׁ ֔ ִמי ְו ִל ְכ ִ ֖

)שמות טו:יח(

יְ ָ ֥י ׀ יִ ְמ ֖לֹ ךְך ְלע ָ ֹ֥לם ָו ֶ ֽעד:

אוֹמרָ ,רצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
יכ ךְך
רוּך הוּא ְלזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ל ִפ ָ
ֵ
ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
תּוֹרה
וּמצְ וֹתֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר) :ישעיה מב:כא( יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל ָ ֖
ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
תּוֹרה ִ
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

קדיש יתום ,עליו

