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לשה ְדבָ ִרים :הֱ וּו
רּוה ְלאַ נְ ֵּשי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה .הֵּ ם אָ ְמרּו ְש ָ
יאים ְמסָ ָ
יאים ּונ ְִב ִ
ּומסָ ָרּה ִליהֹושֻׁ עַ וִיהֹושֻׁ עַ ִלזְ ֵּקנִ ים ּוזְ ֵּקנִ ים ִל ְנ ִב ִ
ּתֹורה ִמ ִסינַי ְ
ָ
משה ִקבֵּ ל
(א) ֶׁ
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם
אֹומר :עַ ל ְש ָ
ֵּ
ּתֹורה( :ב) ִש ְמעֹון הַ צַ ִדיק הָ יָה ִמ ְשי ֵָּרי כְ נֶׁסֶׁ ת ַהגְ דֹולָ ה .הּוא הָ יָה
ְמתּונִים בַ ִדין ו ְַהע ֲִמידּו ַת ְל ִמ ִידים הַ ְרבֵּ ה ַועֲׂשּו ְסיָג לַ ָ
אֹומר:אַ ל ִּת ְהיּו ַכעֲבָ ִדים הַ ְמ ַש ְמ ִשין אֶׁ ת
ֵּ
ֲבֹודה וְעַ ל גְ ִמילּות חֲ סָ ִדים( :ג) אַ נ ְִטיגְ נֹוס ִאיש סֹוכֹו ִקבֵּ ל ִמ ִש ְמעֹון הַ צַ ִדיק .הּוא הָ יָה
ּתֹורה וְעַ ל הָ ע ָ
עֹומֵּ ד :עַ ל ַה ָ
ִיהי מֹו ָרא ָשמַ יִם עֲלֵּ יכֶׁם( :ד) יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹועֶׁ זֶׁר ִאיש צְ ֵּר ָדה וְיֹוסֵּ י
הָ ַרב עַ ל ְמנָת ְל ַקבֵּ ל ְפ ָרס אֶׁ לָ א הֱ וּו ַכעֲבָ ִדים הַ ְמ ַש ְמ ִשין אֶׁ ת הָ ַרב ֶׁשל ֹּא עַ ל ְמנָת ְל ַקבֵּ ל ְפ ָרס ו ִ
שֹותה בַ צָ מָ א אֶׁ ת
ֶׁ
יתָך בֵּ ית וַעַ ד לַ חֲ כ ִָמים וֶׁהֱ וֵּי ִמ ְתאַ בֵּ ק בַ עֲפַ ר ַרגְ לֵּ יהֶׁ ם וֶׁהֱ וֵּי
אֹומר:י ְִהי בֵּ ְ
ֵּ
ְרּושלַ יִם ִק ְבלּו ֵּמ ֶׁהם .יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹועֶׁ זֶׁר ִאיש צְ ֵּר ָדה
בֶׁ ן יֹוחָ נָן ִאיש י ָ
יתָך וְאַ ל ַּת ְרבֶׁ ה ִׂשיחָ ה ִעם הָ ִא ָשהְ .ב ִא ְשּתֹו אָ ְמרּו ַקל וָחֹּ מֶׁ ר
יתָך פָ תּוחַ ִל ְרוָחָ ה ְוי ְִהיּו ֲענִיִ ים ְבנֵּי בֵּ ֶׁ
ְרּושלַ יִם אֹומֵּ ר:י ְִהי בֵּ ְ
ִד ְב ֵּריהֶׁ ם( :ה) יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹו חָ נָן ִאיש י ָ
ֵּיהנָם( :ו) יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן ְפ ַר ְחיָה
יֹורש ג ִ
תֹורה וְסֹופֹו ֵּ
גֹורם ָרעָ ה ְלעַ צְ מֹו ּובֹוטֵּ ל ִמ ִד ְב ֵּרי ָ
ְבאֵּ ֶׁשת חֲ בֵּ רֹוִ .מכָאן אָ ְמרּו חֲ כ ִָמים כָל זְ מַ ן ֶׁשאָ ָדם מַ ְרבֶׁ ה ִׂשיחָ ה ִעם ָה ִא ָשהֵּ :
ִּתאי הָ אַ ְרבֵּ ִלי אֹומֵּ רַ :ה ְרחֵּ ק ִמ ָשכֵּן
ּוקנֵּה ְלָך חָ בֵּ ר וֶׁהֱ וֵּי ָדן אֶׁ ת כָל הָ אָ ָדם ְלכַף זְ כּות( :ז) נ ַ
ֲׂשה ְלָך ַרב ְ
ִּתאי הָ אַ ְרבֵּ ִלי ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ ם .יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן ְפ ַר ְחיָה אֹומֵּ ר :ע ֵּ
ְונ ַ
עֹורכֵּי
אֹומר:אַ ל ַּתעַ ׂש עַ צְ ְמָך כְ ְ
ֵּ
ְהּודה בֶׁ ן טַ בַ אי
ְהּודה בֶׁ ן טַ בַ אי ו ְִש ְמעֹון בֶׁ ן ָשטַ ח ִק ְבלּו מֵּ ֶׁהם .י ָ
ָרע וְאַ ל ִּת ְתחַ בֵּ ר לָ ָר ָשע וְאַ ל ִּת ְתיָאֵּ ש ִמן ַה ֻׁפ ְרעָ נּות( :ח) י ָ
עֹומ ִדים ְלפָ נֶׁיָך י ְִהיּו ְבעֵּ ינֶׁיָך כִ ְר ָש ִעיםּ .וכְ ֶׁשנ ְִפטָ ִרים ִמ ְלפָ נֶׁיָך י ְִהיּו ְבעֵּ ינֶָׁך כְ ַזכ ִָאין כְ ֶׁש ִק ְבלּו עֲלֵּ יהֶׁ ם אֶׁ ת הַ ִדין( :ט) ִש ְמעֹון בֶׁ ן ָשטַ ח
הַ ַד ָי ִניןּ .וכְ ֶׁשיִ ְהיּו בַ ֲעלֵּ י ִדי ִנין ְ
אֹומֵּ ר :הֱ וֵּי ַמ ְרבֶׁ ה לַ חֲ קֹור אֶׁ ת ָהעֵּ ִדים וֶׁהֱ וֵּי ז ִָהיר ִב ְדבָ ֶׁריָך ֶׁשמָ א ִמּתֹוכָם י ְִל ְמדּו ְל ַש ֵּקר( :י) ְשמַ ְעיָה וְאַ ְבטַ ְליֹון ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ םְ .שמַ ְעיָה אֹומֵּ ר:אֱ הֹוב אֶׁ ת הַ ְמלָ אכָה
אֹומר :חֲ כ ִָמים ִה ָזהֲ רּו ְב ִד ְב ֵּריכֶׁם ֶׁשמָ א ָתחֹובּו חֹובַ ת גָלּות ו ְִתגְ לּו ִל ְמקֹום ַמיִם הָ ָר ִעים ְוי ְִשּתּו
ֵּ
ּוׂשנָא אֶׁ ת ָה ַרבָ נּות וְאַ ל ִּת ְתו ַַדע לָ ָרשּות( :יא) אַ ְבטַ ְליֹון
ְ
ְרֹודף
ידיו ֶׁשל אַ הֲ רֹּן אֹוהֵּ ב ָשלֹום ו ֵּ
הַ ַּת ְל ִמ ִידים הַ בָ ִאים אַ חֲ ֵּריכֶׁם ְויָמּותּו ְונ ְִמצָ א ֵּשם ָשמַ יִם ִמ ְתחַ לֵּ ל( :יב) ִהלֵּ ל ְו ַשמַ אי ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ םִ .הלֵּ ל אֹומֵּ ר :הֱ וֵּי ִמ ַּת ְל ִמ ָ
מֹוסיף יָסֵּ יףְּ .ודלָ א יָלֵּ יף ְקטָ לָ א חַ יָבְּ .וד ִא ְש ַּתמֵּ ש ְב ַתגָא חֳ לָ ף:
ּתֹורה( :יג) הּוא הָ יָה אֹומֵּ רְ :נגַד ְשמָ א אֲ בַ ד ְשמֵּ ּהְּ .ודלָ א ִ
ּומ ָק ְרבָ ן לַ ָ
ָשלֹום אֹוהֵּ ב אֶׁ ת הַ ְב ִריֹות ְ
ֲׂשה הַ ְרבֵּ ה וֶׁהֱ וֵּי
תֹור ְתָך ֶׁקבַ ע .אֱ מֹור ְמעַ ט ַוע ֵּ
ֲׂשה ָ
(יד) הּוא הָ יָה אֹומֵּ רִ :אם אֵּ ין אֲ נִ י ִלי ִמי ִליּ .וכְ ֶׁשאֲ נִי ְלעַ צְ ִמי מָ ה אֲ נִ י .ו ְִאם ל ֹּא עַ כְ ָשיו אֵּ ימָ ָתיַ :שמַ אי אֹומֵּ ר:ע ֵּ
ְמ ַקבֵּ ל אֶׁ ת כָל הָ אָ ָדם ְבסֵּ בֶׁ ר פָ נִים יָפֹות:
ֲׂשה ְלָך ַרב ו ְִה ְס ַּתלֵּ ק ִמן הַ סָ פֵּ ק וְאַ ל ַּת ְרבֶׁ ה ְלעַ ֵּשר אֳ מָ דֹות( :יז) ִש ְמעֹון ְבנֹו אֹומֵּ ר :כָל יָמַ י ג ַָד ְל ִּתי בֵּ ין הַ חֲ כ ִָמים:
(טז) ַרבָ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל הָ יָה אֹומֵּ ר :ע ֵּ
ֲׂשהְ .וכָל הַ ַמ ְרבֶׁ ה ְדבָ ִרים מֵּ ִביא חֵּ ְטא( :יח) ַרבָ ן ִש ְמעֹון בֶׁ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל
יקהְ .ול ֹּא הַ ִמ ְד ָרש הּוא ָה ִע ָקר אֶׁ לָ א הַ מַ ע ֶׁ
אתי לַ גּוף טֹוב אֶׁ לָ א ְש ִת ָ
ְול ֹּא מָ צָ ִ
ּומ ְשפַ ט ָשלֹום ִש ְפטּו ְב ַשע ֲֵּריכֶׁם) :א) ַר ִבי
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם עֹומֵּ ד :עַ ל הַ ִדין וְעַ ל הָ אֱ מֶׁ ת וְעַ ל ַה ָשלֹום ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר (זכריה ח) אֱ ֶׁמת ִ
אֹומֵּ ר :עַ ל ְש ָ
מּורהֶׁ ,שאֵּ ין אַ ָּתה
עֹוׂשיהָ ו ְִת ְפאֶׁ ֶׁרת לֹו ִמן הָ אָ ָדם .וֶׁהֱ וֵּי ז ִָהיר ְב ִמצְ וָה ַקלָ ה כְ בַ חֲ ָ
ְש ָרה ֶׁשיָבֹור לֹו הָ אָ ָדם  ,כֹּל ֶׁש ִהיא ִת ְפאֶׁ ֶׁרת ְל ֶׁ
יזֹוהי ֶׁד ֶׁרְך י ָ
אֹומֵּ ר :אֵּ ִ
ידי
לשה ְדבָ ִרים ו ְִאי אַ ָּתה בָ א ִל ֵּ
וׂשכַר עֲבֵּ ָרה כְ ֶׁנגֶׁד ֶׁה ְפסֵּ ָדּה .ו ְִה ְס ַּתכֵּל ִב ְש ָ
יֹודעַ ַמ ַּתן ְׂשכ ָָרן ֶׁשל ִמצְ ֹות .וֶׁהֱ וֵּי ְמחַ ֵּשב הֶׁ ְפסֵּ ד ִמצְ וָה כְ ֶׁנגֶׁד ְׂשכ ָָרּהְ ,
ֵּ
אֹומר :יָפֶׁ ה
ֵּ
ְהּודה הַ נ ִָׂשיא
ֲׂשיָך בַ סֵּ פֶׁ ר ִנכְ ָּת ִבין ) :ב) ַרבָ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל ְבנֹו ֶׁשל ַר ִבי י ָ
שֹומעַ תְ ,וכָל מַ ע ֶׁ
ַ
עֲבֵּ ָרהַ :דע ַמה ְלמַ ְעלָ ה ִממָ ְך ,עַ יִן רֹואָ ה ְו ֹּאזֶׁן
ְגֹור ֶׁרת עָ ֹוןְ .וכָל ָהע ֲֵּמ ִלים ִעם הַ צִ בּור,י ְִהיּו
ּתֹורה ִעם ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץֶׁ ,שיְ גִ יעַ ת ְשנֵּיהֶׁ ם ְמ ַשכַחַ ת עָ ֹוןְ .וכָל ּתֹו ָרה ֶׁשאֵּ ין ִע ָמּה ְמלָ אכָה ,סֹופָ ּה ְבטֵּ לָ ה ו ֶׁ
ַת ְלמּוד ָ
יתם( :ג) הֱ וּו זְ ִה ִירין
בֹותם ְמסַ יְ עָ ַתן וְצִ ְד ָק ָתם עֹומֶׁ ֶׁדת לָ עַ ד .וְאַ ֶּׁתם,מַ עֲלֶׁ ה אֲ נִי עֲלֵּ יכֶׁם ָׂשכָר ַה ְרבֵּ ה כְ ִאלּו ע ֲִׂש ֶׁ
ִם,שזְ כּות אֲ ָ
עֲמֵּ ִלים ִעמָ הֶׁ ם ְל ֵּשם ָש ַמי ֶׁ
עֹומ ִדין לֹו לָ אָ ָדם ִב ְשעַ ת ָדחֳ קֹו) :ד) הּוא ָהיָה אֹומֵּ ר,
בָ ָרשּותֶׁ ,שאֵּ ין ְמ ָק ְר ִבין לֹו לָ אָ ָדם אֶׁ לָ א ְלצ ֶֹּׁרְך עַ צְ ָמן .נ ְִר ִאין כְ אֹוהֲ ִבין ִב ְשעַ ת הֲ נָאָ ָתן .וְאֵּ ין ְ
אֹומר ,אַ ל ִּת ְפרֹוש ִמן
ֵּ
ֲׂשה ְרצֹונְָך כִ ְרצֹונֹו .בַ טֵּ ל ְרצֹונְ ָך ִמ ְפנֵּי ְרצֹונֹו,כְ ֵּדי ֶׁשיְ בַ טֵּ ל ְרצֹון אֲ חֵּ ִרים ִמ ְפנֵּי ְרצֹונֶָׁך) .ה) ִהלֵּ ל
ֲׂשה ְרצֹונֹו כִ ְרצֹונֶָׁך,כְ ֵּדי ֶׁש ַיע ֶׁ
ע ֵּ
ֹּאמר ָדבָ ר ֶׁש ִאי אֶׁ ְפ ָשר ִל ְשמֹועַ ֶׁשסֹופֹו ְל ִה ָשמַ ע .וְאַ ל
מֹותְך ,וְאַ ל ָּת ִדין אֶׁ ת חֲ בֵּ ָרְך עַ ד ֶׁש ַּת גִ יעַ ִל ְמקֹומֹו ,וְאַ ל ּת ַ
ָ
הַ צִ בּור ,וְאַ ל ַּתאֲ ֵּמן ְבעַ צְ ָמְך עַ ד יֹום
ְשן לָ מֵּ דְ ,ול ֹּא הַ ַק ְפ ָדן ְמלַ ֵּמדְ ,ול ֹּא
ֶׁה,שמָ א ל ֹּא ִתפָ נֶׁה ) :ו) הּוא ָהיָה אֹומֵּ ר,אֵּ ין בֹור י ְֵּרא חֵּ ְטאְ ,ול ֹּא עַ ם הָ אָ ֶׁרץ חָ ִסידְ ,ול ֹּא ַהבַ י ָ
ּת ֹּאמַ ר ִלכְ ֶׁשאֶׁ פָ נֶׁה אֶׁ ְשנ ֶׁ
ים,ה ְש ַּת ֵּדל ִל ְהיֹות ִאיש ) :ז) אַ ף הּוא ָראָ ה ג ְֻׁלגֹּ לֶׁ ת אַ חַ ת ֶׁשצָ פָ ה עַ ל ְפנֵּי הַ ָמיִם .אָ ַמר (לָ ּה),עַ ל
וב ְמקֹום ֶׁשאֵּ ין אֲ נ ִָש ִ
חֹורה מַ ְחכִ יםִ .
כָל הַ מַ ְרבֶׁ ה ִב ְס ָ
ים,מ ְרבֶׁ ה ְדאָ גָה .מַ ְרבֶׁ ה נ ִָשים,מַ ְרבֶׁ ה כְ ָש ִפים.
ַ
ַדאֲ טֵּ ְפ ְּת,אַ ְטפּוְך .וְסֹוף ְמטַ יְ פַ יְִך יְטּופּון) :ח) הּוא ָהיָה אֹומֵּ ר,מַ ְרבֶׁ ה בָ ָׂשר מַ ְרבֶׁ ה ִרמָ ה .מַ ְרבֶׁ ה נְ כ ִָס
ה,מ ְרבֶׁ ה חָ כְ ָמהַ .מ ְרבֶׁ ה עֵּ צָ ה,מַ ְרבֶׁ ה ְתבּונָה.
תֹורה,מַ ְרבֶׁ ה חַ יִ ים .מַ ְרבֶׁ ה י ְִשיבָ ַ
מַ ְרבֶׁ ה ְשפָ חֹות,מַ ְרבֶׁ ה זִ מָ הַ .מ ְרבֶׁ ה עֲבָ ִדיםַ ,מ ְרבֶׁ ה ָגזֵּל .מַ ְרבֶׁ ה ָ
ה,קנָה לֹו חַ יֵּי הָ עֹולָ ם הַ בָ א:
תֹור ָ
טֹוב,קנָה לעַ צְ מֹוָ .קנָה לֹו ִד ְב ֵּרי ָ
ָ
מַ ְרבֶׁ ה צְ ָד ָקה,מַ ְרבֶׁ ה ָשלֹוםָ .קנָה ֵּשם
ּתֹורה ַה ְרבֵּ ה ,אַ ל ַּתחֲ זִ יק טֹובָ ה ְלעַ צְ ָמְך,כִ י ְלכְָך נֹוצָ ְר ָּת( .י) חֲ ִמ ָשה ַת ְל ִמ ִידים הָ יּו
אֹומרִ ,אם לָ ַמ ְד ָּת ָ
ּומ ַשמַ אי .הּוא הָ יָה ֵּ
)ט) ַרבָ ן יֹוחָ נָן בֶׁ ן ַזכַאי ִקבֵּ ל מֵּ ִהלֵּ ל ִ
לֹו ְל ַרבָ ן יֹוחָ נָן בֶׁ ן ַזכַאי,וְאֵּ לּו הֵּ ןַ :ר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר בֶׁ ן הֻׁ ְר ְקנֹוס ,ו ְַר ִבי יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן חֲ נַנְ יָה ,ו ְַר ִבי יֹוסֵּ י ַהכֹּהֵּ ן ,ו ְַר ִבי ִש ְמעֹון בֶׁ ן ְנ ַתנְאֵּ ל ,ו ְַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ע ֲָרְך( .יא) הּוא
הָ יָה מֹונֶׁה ְשבָ חָ ןַ .ר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר בֶׁ ן הֻׁ ְר ְקנֹוס,בֹור סּוד ֶׁשאֵּ ינֹו ְמאַ בֵּ ד ִטפָ הַ .ר ִבי יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן חֲ ַנ ְנ ָיה,אַ ְש ֵּרי יֹולַ ְדּתֹוַ .ר ִבי יֹוסֵּ י הַ כ ֵֹּּהן,חָ ִסידַ .ר ִבי ִש ְמעֹון בֶׁ ן
אֹומרִ ,אם י ְִהיּו כָל חַ כְ מֵּ י י ְִׂש ָראֵּ ל ְבכַף מ ֹּאזְ ַניִם ,וֶׁאֱ ִליעֶׁ זֶׁר בֶׁ ן הֻׁ ְר ְקנֹוס ְבכַף
ֵּ
ְך,מ ְעיָן הַ ִמ ְתגַבֵּ ר( .יב) הּוא הָ יָה
ְת ְנאֵּ ל,י ְֵּרא חֵּ ְטא .ו ְַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ע ֲָר ַ
נ ַ
ְש ִניָה,מַ כְ ִריעַ אֶׁ ת כֻׁלָ ם .אַ בָ א ָשאּול אֹומֵּ ר ִמ ְשמֹוִ ,אם י ְִהיּו כָל חַ כְ ֵּמי י ְִׂש ָראֵּ ל ְבכַף מ ֹּאזְ ַניִם ו ְַר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר בֶׁ ן הֻׁ ְר ְקנֹוס אַ ף ִעמָ הֶׁ ם,ו ְַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ע ֲָרְך ְבכַף
ְש ָרה ֶׁשיִ ְדבַ ק בָ ּה הָ אָ ָדםַ .ר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר אֹומֵּ ר,עַ יִן טֹובָ הַ .ר ִבי יְהֹושֻׁ עַ אֹומֵּ ר,חָ בֵּ ר טֹובַ .ר ִבי
יזֹוהי ֶׁד ֶׁרְך י ָ
ְש ִניָה,מַ כְ ִריעַ אֶׁ ת כֻׁלָ ם) :יג) אָ מַ ר לָ הֶׁ ם ,צְ אּו ְּוראּו אֵּ ִ
ֶׁם,ש ִבכְ לַ ל
ר,שכֵּן טֹובַ .ר ִבי ִש ְמעֹון אֹומֵּ ר,הָ רֹואֶׁ ה אֶׁ ת הַ נֹולָ דַ .ר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר אֹומֵּ ר,לֵּ ב טֹוב( .יד) אָ מַ ר לָ הֶׁ ם,רֹואֶׁ ה אֲ נִי אֶׁ ת ִד ְב ֵּרי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ע ֲָרְך ִמ ִד ְב ֵּריכ ֶׁ
אֹומ ָ
יֹוסֵּ י ֵּ
אֹומר,חָ בֵּ ר ָרעַ .ר ִבי יֹוסֵּ י
ֵּ
יזֹוהי ֶׁד ֶׁרְך ָרעָ ה ֶׁשיִ ְת ַרחֵּ ק ִממֶׁ נָה הָ אָ ָדםַ .ר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר אֹומֵּ ר,עַ יִן ָרעָ הַ .ר ִבי יְהֹושֻׁ עַ
ְדבָ ָריו ִד ְב ֵּריכֶׁם .אָ ַמר לָ הֶׁ ם צְ אּו ְּוראּו אֵּ ִ
ְשלֵּ ם,וְצַ ִדיק
הּוא,שנֶׁאֱ מַ ר (תהלים לז) ֹלוֶׁה ָר ָשע ְול ֹּא י ַ
ֶׁ
ר,שכֵּן ָרעַ .ר ִבי ִש ְמעֹון אֹומֵּ ר,הַ ֹּלוֶׁה וְאֵּ ינֹו ְמ ַשלֵּ ם .אֶׁ חָ ד ַהֹּלוֶׁה ִמן הָ אָ ָדם,כְ ֹלוֶׁה ִמן הַ מָ קֹום בָ רּוְך
אֹומֵּ ָ
לשה)
(ש ָ
לשה ְ
ֶׁם,ש ִבכְ לַ ל ְדבָ ָריו ִד ְב ֵּריכֶׁם( :טו) הֵּ ם אָ ְמרּו ְש ָ
ְנֹותןַ .ר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר אֹומֵּ ר,לֵּ ב ָרע .אָ מַ ר לָ הֶׁ ם,רֹואֶׁ ה אֲ נִ י אֶׁ ת ִד ְב ֵּרי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ע ֲָרְך ִמ ִד ְב ֵּריכ ֶׁ
חֹונֵּן ו ֵּ
אּורן ֶׁשל חֲ כ ִָמים,וֶׁהֱ וֵּי
ית ָתְך .וֶׁהֱ וֵּי ִמ ְתחַ מֵּ ם כְ ֶׁנגֶׁד ָ
אֹומר,י ְִהי כְ בֹוד חֲ בֵּ ָרְך חָ ִביב עָ לֶׁ יָך כְ ֶׁשלָ ְך,וְאַ ל ְּת ִהי נֹוחַ ִלכְ עֹוס .וְשּוב יֹום אֶׁ חָ ד ִל ְפנֵּי ִמ ָ
ְדבָ ִריםַ .ר ִבי אֱ ִליעֶׁ זֶׁר ֵּ
אֹומר ,עַ יִן
ֵּ
ישת ָׂש ָרףְ ,וכָל ִד ְב ֵּריהֶׁ ם כְ גַחֲ לֵּ י אֵּ ש( :טז) ַר ִבי יְהֹושֻׁ עַ
יש ָתן ְל ִח ַ
בּ,ול ִח ָ
ֶׁה,שנ ְִשיכ ָָתן נ ְִשיכַת שּועָ לַ ,וע ֲִקיצָ ָתן ע ֲִקיצַ ת עַ ְק ָר ְ
ז ִָהיר ְבגַחַ ְל ָּתן ֶׁשל ֹּא ִת ָכו ֶׁ
ה,שאֵּ ינָּה
ּתֹור ֶׁ
אֹומר ,י ְִהי ָממֹון חֲ בֵּ ָרְך חָ ִביב עָ לֶׁ יָך כְ ֶׁשלָ ְך .ו ְַה ְת ֵּקן עַ צְ מָ ְך ִל ְלמֹוד ָ
יאין אֶׁ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עֹולָ ם( :יז) ַר ִבי יֹוסֵּ י ֵּ
הָ ָרעְ ,ויֵּצֶׁ ר הָ ָרע,ו ְִׂש ְנאַ ת הַ ְב ִריֹות ,מֹוצִ ִ
(ּוב ְת ִפלָ ה)ּ .וכְ ֶׁשאַ ָּתה ִמ ְתפַ לֵּ ל,אַ ל ַּתעַ ׂש ְּת ִפלָ ְתָך ֶׁקבַ ע ,אֶׁ לָ א
ֲׂשיָך י ְִהיּו ְל ֵּשם ָשמָ יִם( :יח) ַר ִבי ִש ְמעֹון אֹומֵּ ר ,הֱ וֵּי ז ִָהיר ִב ְק ִריאַ ת ְשמַ ע ִ
יְרֻׁ ָשה לָ ְךְ .וכָל מַ ע ֶׁ
הּוא,שנֶׁאֱ מַ ר (יואל ב) כִ י חַ נּון ו ְַרחּום הּוא אֶׁ ֶׁרְך אַ פַ יִם ו ְַרב חֶׁ סֶׁ ד ְונִחָ ם עַ ל ָה ָרעָ ה .וְאַ ל ְּת ִהי ָר ָשע ִב ְפנֵּי עַ צְ מָ ְך( :יט)
ֶׁ
ְתחֲ נּונִ ים ִל ְפנֵּי הַ מָ קֹום בָ רּוְך
ַרחֲ ִמים ו ַ
ּתֹורה( ,ו ְַדע) מַ ה ֶׁש ָּת ִשיב לָ אַ ִפיקֹורֹוס .ו ְַדע ִל ְפנֵּי ִמי אַ ָּתה עָ מֵּ לְ .ונֶׁאֱ מָ ן הּוא בַ עַ ל ְמלַ אכְ ְּתָך ֶׁשיְ ַשלֶׁ ם לָ ְך ְׂשכַר ְפעֻׁלָ ָתְך:
ַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר אֹומֵּ ר ,הֱ וֵּי ָשקּוד ִל ְלמֹוד ָ
אֹומר ,ל ֹּא עָ לֶׁ יָך הַ ְמלָ אכָה ִלגְ מֹורְ ,ול ֹּא
(כ) ַר ִבי טַ ְרפֹון אֹומֵּ ר ,הַ יֹום ָקצֵּ ר ו ְַה ְמלָ אכָה ְמרֻׁ בָ ה,וְהַ פֹוע ֲִלים עֲצֵּ ִלים,וְהַ ָשכָר הַ ְרבֵּ הּ,ובַ עַ ל ַהבַ יִת דֹוחֵּ ק( :כא) הּוא הָ יָה ֵּ
ה,נֹותנִ ים לָ ְך ָׂשכָר הַ ְרבֵּ הְ .ונֶׁאֱ מָ ן הּוא בַ עַ ל ְמלַ אכְ ְּתָך ֶׁשיְ ַשלֶׁ ם לָ ְך ְׂשכַר ְפעֻׁלָ ָתְך .ו ְַדע,מַ ַּתן ְׂשכ ָָרן ֶׁשל
ְ
תֹורה ַה ְרבֵּ
חֹורין ִלבָ טֵּ ל ִממֶׁ נָהִ .אם לָ מַ ְד ָּת ָ
אַ ָּתה בֶׁ ן ִ
יקים לֶׁ עָ ִתיד לָ בֹוא:
צַ ִד ִ

