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ה א( ) למשֶׁ י ְכנֶׁסֶׁ  ִקבֵּ ִנים ִלְנִביִאים ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ ִנים ּוְזקֵּ ַע ִלְזקֵּ ַע ִויהֹושֻׁ ם ָאְמרּו ְשלָשה ְדָבִרים .ת ַהְגדֹוָלהּתֹוָרה ִמִסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ ֱהוּו  :הֵּ

ה ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה ת ַהְגדֹוָלהב( ) :ְמתּוִנים ַבִדין ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרבֵּ י ְכנֶׁסֶׁ ר: .ִשְמעֹון ַהַצִדיק ָהָיה ִמְשָירֵּ ַעל ְשלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם  הּוא ָהָיה אֹומֵּ
ד לַאְנִטיְגנֹוס ִאיש סֹוכֹו ג( : )ְוַעל ְגִמילּות ֲחָסִדים ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהּתֹוָרה :עֹומֵּ ת  .ִמִשְמעֹון ַהַצִדיק ִקבֵּ ר:ַאל ִּתְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשְמִשין אֶׁ הּוא ָהָיה אֹומֵּ

ל ְפָרס ִויִהי מֹו לֹּא ַעל ְמָנת ְלַקבֵּ ת ָהַרב שֶׁ ָלא ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשְמִשין אֶׁ ל ְפָרס אֶׁ יכֶׁםָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקבֵּ ן יֹוד( : )ָרא ָשַמִים ֲעלֵּ י בֶׁ י יֹוסֵּ ָדה ְויֹוסֵּ ר ִאיש ְצרֵּ זֶׁ עֶׁ
ן יֹוָחָנן ִאיש ם ִקְבלּוְירּוָשַלִים  בֶׁ הֶׁ ם וֱֶׁהוֵּי  .מֵּ יהֶׁ ק ַבֲעַפר ַרְגלֵּ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים וֱֶׁהוֵּי ִמְתַאבֵּ יְתָך בֵּ ר:ְיִהי בֵּ ָדה אֹומֵּ ר ִאיש ְצרֵּ זֶׁ ן יֹועֶׁ י בֶׁ ת יֹוסֵּ ה ַבָצָמא אֶׁ שֹותֶׁ

ם יהֶׁ ן יֹו: )ִדְברֵּ י בֶׁ ה ִׂשיָחהה( יֹוסֵּ ָך ְוַאל ַּתְרבֶׁ יתֶׁ יְתָך ָפתּוַח ִלְרָוָחה ְוִיְהיּו ֲעִנִיים ְבנֵּי בֵּ ר:ְיִהי בֵּ ר . ִעם ָהִאָשה ָחָנן ִאיש ְירּוָשַלִים אֹומֵּ מֶׁ ְבִאְשּתֹו ָאְמרּו ַקל ָוחֹּ
רֹו ת ֲחבֵּ שֶׁ ה ִׂשיָחה עִ .  ְבאֵּ ָאָדם ַמְרבֶׁ יִהָנם:ם ָהִאָשהִמָכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים ָכל ְזַמן שֶׁ ש גֵּ י תֹוָרה ְוסֹופֹו יֹורֵּ ל ִמִדְברֵּ ם ָרָעה ְלַעְצמֹו ּובֹוטֵּ ן ְפַרְחָיה ו(  : )גֹורֵּ ַע בֶׁ ְיהֹושֻׁ

ִלי   ם  ִקְבלּוְוִנַּתאי ָהַאְרבֵּ הֶׁ ר .מֵּ ן ְפַרְחָיה אֹומֵּ ַע בֶׁ ה ְלָך ַרב :ְיהֹושֻׁ ת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות  ֲעׂשֵּ ר וֱֶׁהוֵּי ָדן אֶׁ ר: )ּוְקנֵּה ְלָך ָחבֵּ ִלי אֹומֵּ ן :ז( ִנַּתאי ָהַאְרבֵּ ק ִמָשכֵּ ַהְרחֵּ
ְרָענּות ש ִמן ַהפֻׁ ר ָלָרָשע ְוַאל ִּתְתָיאֵּ ן ָשַטח ח( : )ָרע ְוַאל ִּתְתַחבֵּ ן ַטַבאי ְוִשְמעֹון בֶׁ ם ִקְבלּוְיהּוָדה בֶׁ הֶׁ רְיהּוָדה בֶׁ  .מֵּ י :ן ַטַבאי אֹומֵּ ַאל ַּתַעׂש ַעְצְמָך ְכעֹוְרכֵּ

ינֶׁיָך ִכְרָשִעים.  ַהַדָיִנין י ִדיִנין עֹוְמִדים ְלָפנֶׁיָך ִיְהיּו ְבעֵּ ִיְהיּו ַבֲעלֵּ ת ַהִדין.  ּוְכשֶׁ ם אֶׁ יהֶׁ ִקְבלּו ֲעלֵּ ינֶָׁך ְכַזָכִאין ְכשֶׁ ִנְפָטִרים ִמְלָפנֶׁיָך ִיְהיּו ְבעֵּ ן ָשַטח ט(  : )ּוְכשֶׁ ִשְמעֹון בֶׁ
ר ר:אֹומֵּ ָמא ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַשקֵּ יָך שֶׁ ִדים וֱֶׁהוֵּי ָזִהיר ִבְדָברֶׁ ת ָהעֵּ ה ַלֲחקֹור אֶׁ ם ִקְבלּוְשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון י( : )ֱהוֵּי ַמְרבֶׁ הֶׁ ר .מֵּ ת ַהְמָלאָכה :ְשַמְעָיה אֹומֵּ ֱאהֹוב אֶׁ

ת ָהַרָבנּות ְוַאל  ר: )ִּתְתַוַדע ָלָרשּותּוְׂשָנא אֶׁ ָמא ָתחֹובּו חֹוַבת ָגלּות ְוִתְגלּו ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים ְוִיְשּתּו :יא( ַאְבַטְליֹון אֹומֵּ יכֶׁם שֶׁ ֲחָכִמים ִהָזֲהרּו ְבִדְברֵּ
ל ם ָשַמִים ִמְתַחלֵּ יכֶׁם ְוָימּותּו ְוִנְמָצא שֵּ ל וְ יב( : )ַהַּתְלִמיִדים ַהָבִאים ַאֲחרֵּ ם ִקְבלּוַשַמאי ִהלֵּ הֶׁ ר .מֵּ ל אֹומֵּ ף :ִהלֵּ ב ָשלֹום ְורֹודֵּ ן אֹוהֵּ ל ַאֲהרֹּ ֱהוֵּי ִמַּתְלִמיָדיו שֶׁ

ת ַהְבִריֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה ב אֶׁ ר: )ָשלֹום אֹוהֵּ ּה:יג( הּוא ָהָיה אֹומֵּ יף. ְנַגד ְשָמא ֲאַבד ְשמֵּ יף . ּוְדָלא מֹוִסיף ָיסֵּ ש ְבַתָגא ֳחָלף. ְקָטָלא ַחָיבּוְדָלא ָילֵּ : ּוְדִאְשַּתמֵּ
ר) ין ֲאִני ִלי ִמי ִלי:יד( הּוא ָהָיה אֹומֵּ ֲאִני ְלַעְצִמי ָמה ֲאִני. ִאם אֵּ יָמָתי .ּוְכשֶׁ ר:ְוִאם לֹּא ַעְכָשיו אֵּ ַבע:ַשַמאי אֹומֵּ ה תֹוָרְתָך קֶׁ ה וֱֶׁהוֵּי ֱאמֹור ְמַעט . ֲעׂשֵּ ה ַהְרבֵּ ַוֲעׂשֵּ

ת ל אֶׁ ר ָפִנים ָיפֹות ְמַקבֵּ בֶׁ  :ָכל ָהָאָדם ְבסֵּ
 

ר) ל ָהָיה אֹומֵּ ה ְלָך ַרב :טז( ַרָבן ַגְמִליאֵּ ר ֳאָמדֹות ֲעׂשֵּ ה ְלַעשֵּ ק ְוַאל ַּתְרבֶׁ ק ִמן ַהָספֵּ ר: )ְוִהְסַּתלֵּ ין ַהֲחָכִמים:יז( ִשְמעֹון ְבנֹו אֹומֵּ  :ָכל ָיַמי ָגַדְלִּתי בֵּ
ָלא  ה. ְשִתיָקהְולֹּא ָמָצאִתי ַלגּוף טֹוב אֶׁ ָלא ַהַמֲעׂשֶׁ ְטא. ְולֹּא ַהִמְדָרש הּוא ָהִעָקר אֶׁ ִביא חֵּ ה ְדָבִרים מֵּ ל : )ְוָכל ַהַמְרבֶׁ ן ַגְמִליאֵּ יח( ַרָבן ִשְמעֹון בֶׁ

ר ד :אֹומֵּ תְוַעל  ַעל ַהִדין :ַעל ְשלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹומֵּ ת ּוִמְשַפט ָשלֹום ִשְפטּו ָהֱאמֶׁ נֱֶׁאַמר )זכריה ח( ֱאמֶׁ יכֶׁם ְוַעל ַהָשלֹום שֶׁ א( ַרִבי ( :ְבַשֲערֵּ
ר:  ָיבֹור לֹו ָהָאָדםאֹומֵּ ְך ְיָשָרה שֶׁ רֶׁ יזֹוִהי דֶׁ ת לֹו ִמן ָהָאָדםאֵּ רֶׁ יָה ְוִתְפאֶׁ ת ְלעֹוׂשֶׁ רֶׁ ִהיא ִתְפאֶׁ ל שֶׁ ין ַאָּתה  ַקָלה ְכַבֲחמּוָרה, וֱֶׁהוֵּי ָזִהיר ְבִמְצָוה. , כֹּ אֵּ שֶׁ

ל ִמְצֹות ַע ַמַּתן ְׂשָכָרן שֶׁ ָדּה. יֹודֵּ ְפסֵּ ד הֶׁ גֶׁ ָרה ְכנֶׁ ד ְׂשָכָרּה, וְׂשַכר ֲעבֵּ גֶׁ ד ִמְצָוה ְכנֶׁ ְפסֵּ ב הֶׁ י . וֱֶׁהוֵּי ְמַחשֵּ ל ִבְשלָשה ְדָבִרים ְוִאי ַאָּתה ָבא ִלידֵּ ְוִהְסַּתכֵּ
ָרה: ַדע ַמה  ר ִנְכָּתִביןֲעבֵּ פֶׁ יָך ַבסֵּ ן שֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעׂשֶׁ זֶׁ ה ( :ְלַמְעָלה ִמָמְך, ַעִין רֹוָאה ְואֹּ ר: ָיפֶׁ ל ַרִבי ְיהּוָדה ַהָנִׂשיא אֹומֵּ ל ְבנֹו שֶׁ ב( ַרָבן ַגְמִליאֵּ

ם ְמַשַכַחת ָעֹון ְיִגיַעת ְשנֵּיהֶׁ ץ, שֶׁ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ת ָעֹוןְוָכל ּתֹו.  ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם דֶׁ רֶׁ ָלה ְוגֹורֶׁ ין ִעָמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְבטֵּ אֵּ ִלים ִעם ַהִצבּור,ִיְהיּו .  ָרה שֶׁ ְוָכל ָהֲעמֵּ
ת ָלַעד דֶׁ ְזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסְיָעַתן ְוִצְדָקָתם עֹומֶׁ ם ָשַמִים,שֶׁ ם ְלשֵּ ִלים ִעָמהֶׁ ה ְכִאלּו. ֲעמֵּ יכֶׁם ָׂשָכר ַהְרבֵּ ה ֲאִני ֲעלֵּ ם,ַמֲעלֶׁ םְוַאּתֶׁ ג( ֱהוּו ְזִהיִרין ):  ֲעִׂשיתֶׁ

ְך ַעְצָמן רֶׁ ָלא ְלצֹּ ין ְמָקְרִבין לֹו ָלָאָדם אֶׁ אֵּ ין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ִבְשַעת ָדֳחקֹו. ִנְרִאין ְכאֹוֲהִבין ִבְשַעת ֲהָנָאָתן. ָבָרשּות, שֶׁ ר, ( :ְואֵּ ד( הּוא ָהָיה אֹומֵּ
יַ  י שֶׁ ה ְרצֹונֹו ִכְרצֹונֶָׁך,ְכדֵּ ה ְרצֹוְנָך ִכְרצֹונֹוֲעׂשֵּ ִרים ִמְפנֵּי ְרצֹונֶָׁך. ֲעׂשֶׁ ל ְרצֹון ֲאחֵּ ְיַבטֵּ י שֶׁ י ְרצֹונֹו,ְכדֵּ ל ְרצֹוְנָך ִמְפנֵּ ר, ַאל ִּתְפרֹוש ִמן ה( ( . ַבטֵּ ל אֹומֵּ ִהלֵּ

ּתַ  ָרְך ַעד שֶׁ ת ֲחבֵּ ן ְבַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתְך, ְוַאל ָּתִדין אֶׁ סֹופֹו ְלִהָשַמעַהִצבּור, ְוַאל ַּתֲאמֵּ ְפָשר ִלְשמֹוַע שֶׁ ִאי אֶׁ ְוַאל . ִגיַע ִלְמקֹומֹו, ְוַאל ּתֹּאַמר ָדָבר שֶׁ
ָמא לֹּא ִתָפנֶׁה ְשנֶׁה,שֶׁ ָפנֶׁה אֶׁ אֶׁ ץ ָחִסיד,ְולֹּא ַהַבְיָשן ( :ּתֹּאַמר ִלְכשֶׁ ְטא,ְולֹּא ַעם ָהָארֶׁ א חֵּ ין בֹור ְירֵּ ר,אֵּ ד,ְולֹּא ו( הּוא ָהָיה אֹומֵּ ד,ְולֹּא ַהַקְפָדן ְמַלמֵּ ָלמֵּ

ה ִבְסחֹוָרה ַמְחִכים ל ִלְהיֹות ִאיש. ָכל ַהַמְרבֶׁ ין ֲאָנִשים,ִהְשַּתדֵּ אֵּ י ַהָמִים( :וִבְמקֹום שֶׁ ָצָפה ַעל ְפנֵּ ת ַאַחת שֶׁ לֶׁ ָאַמר )ָלּה(,ַעל . ז( ַאף הּוא ָרָאה גְֻׁלגֹּ
ְפְּת,ַאְטפּוְך ה ִרָמה(  :ַפִיְך ְיטּופּוןְוסֹוף ְמַטיְ .  ַדֲאטֵּ ה ָבָׂשר ַמְרבֶׁ ר,ַמְרבֶׁ ה ְדָאָגה.  ח( הּוא ָהָיה אֹומֵּ ה ְנָכִסים,ַמְרבֶׁ ה ְכָשִפים.  ַמְרבֶׁ ה ָנִשים,ַמְרבֶׁ . ַמְרבֶׁ

ה ִזָמה ה ְשָפחֹות,ַמְרבֶׁ ה ָגזֵּל. ַמְרבֶׁ ה ֲעָבִדים, ַמְרבֶׁ ה ַחִיים. ַמְרבֶׁ ה תֹוָרה,ַמְרבֶׁ ה ָחְכָמהַמְרבֶׁ . ַמְרבֶׁ ה ְתבּוָנה. ה ְיִשיָבה,ַמְרבֶׁ ָצה,ַמְרבֶׁ ה עֵּ . ַמְרבֶׁ
ה ָשלֹום ה ְצָדָקה,ַמְרבֶׁ ם טֹוב,ָקָנה לַעְצמֹו. ַמְרבֶׁ י ָהעֹוָלם ַהָבא. ָקָנה שֵּ י תֹוָרה,ָקָנה לֹו ַחיֵּ   :ָקָנה לֹו ִדְברֵּ

 
ן ַזַכאי ט( ( לַרָבן יֹוָחָנן בֶׁ ל ּוִמַשַמאי ִקבֵּ ִהלֵּ ה, ַאל ַּתֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצָמְך,ִכי ְלָכְך נֹוָצְרּתָ  .מֵּ ר, ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרבֵּ ֲחִמָשה ַתְלִמיִדים ָהיּו )י( . הּוא ָהָיה אֹומֵּ

ְרְקנֹוס, ְוַרִבי ן הֻׁ זֶׁר בֶׁ ן: ַרִבי ֱאִליעֶׁ לּו הֵּ ן ַזַכאי,ְואֵּ ן, לֹו ְלַרָבן יֹוָחָנן בֶׁ הֵּ י ַהכֹּ ן ֲחַנְנָיה, ְוַרִבי יֹוסֵּ ַע בֶׁ ן ֲעָרְך ְיהֹושֻׁ ְלָעָזר בֶׁ ל, ְוַרִבי אֶׁ ן ְנַתְנאֵּ )יא( הּוא  .ְוַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ
ד ִטָפה. ָהָיה מֹונֶׁה ְשָבָחן ינֹו ְמַאבֵּ אֵּ ְרְקנֹוס,בֹור סּוד שֶׁ ן הֻׁ זֶׁר בֶׁ ן ֲחַנְניָ . ַרִבי ֱאִליעֶׁ ַע בֶׁ י יֹוַלְדּתֹוַרִבי ְיהֹושֻׁ ן,ָחִסיד. ה,ַאְשרֵּ הֵּ י ַהכֹּ ן . ַרִבי יֹוסֵּ ַרִבי ִשְמעֹון בֶׁ
ְטא א חֵּ ל,ְירֵּ ר. ְנַתְנאֵּ ן ֲעָרְך,ַמְעָין ַהִמְתַגבֵּ ְלָעָזר בֶׁ ר. ְוַרִבי אֶׁ ל ְבַכף מֹּאְזַנִים, ,)יב( הּוא ָהָיה אֹומֵּ י ִיְׂשָראֵּ ְר  ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכמֵּ ן הֻׁ זֶׁר בֶׁ ְקנֹוס ְבַכף וֱֶׁאִליעֶׁ

ת כָֻׁלם ר ִמְשמֹו,. ְשִנָיה,ַמְכִריַע אֶׁ ן ַאָבא ָשאּול אֹומֵּ ְלָעָזר בֶׁ ם,ְוַרִבי אֶׁ ְרְקנֹוס ַאף ִעָמהֶׁ ן הֻׁ ר בֶׁ זֶׁ ל ְבַכף מֹּאְזַנִים ְוַרִבי ֱאִליעֶׁ י ִיְׂשָראֵּ ֲעָרְך ְבַכף  ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכמֵּ
ת כָֻׁלם ם,יג( :ְשִנָיה,ַמְכִריַע אֶׁ ִיְדַבק ָבּה ָהָאָדם ( ָאַמר ָלהֶׁ ְך ְיָשָרה שֶׁ רֶׁ יזֹוִהי דֶׁ ר,ַעִין טֹוָבה .ְצאּו ּוְראּו אֵּ זֶׁר אֹומֵּ ר טֹוב. ַרִבי ֱאִליעֶׁ ר,ָחבֵּ ַע אֹומֵּ ַרִבי . ַרִבי ְיהֹושֻׁ

ן טֹוב ר,ָשכֵּ י אֹומֵּ ת ַהנֹוָלד.  יֹוסֵּ ה אֶׁ ר,ָהרֹואֶׁ ב טֹובַרִבי  .  ַרִבי ִשְמעֹון אֹומֵּ ר,לֵּ ְלָעָזר אֹומֵּ ִבְכַלל .  אֶׁ יכֶׁם,שֶׁ ן ֲעָרְך ִמִדְברֵּ ְלָעָזר בֶׁ י אֶׁ ת ִדְברֵּ ה ֲאִני אֶׁ ם,רֹואֶׁ )יד( ָאַמר ָלהֶׁ
יכֶׁם ָנה ָהָאָדם. ְדָבָריו ִדְברֵּ ק ִממֶׁ ִיְתַרחֵּ ְך ָרָעה שֶׁ רֶׁ יזֹוִהי דֶׁ ם ְצאּו ּוְראּו אֵּ ר,ַעִין ָר . ָאַמר ָלהֶׁ זֶׁר אֹומֵּ ר ָרע. ָעהַרִבי ֱאִליעֶׁ ר,ָחבֵּ ַע אֹומֵּ י  . ַרִבי ְיהֹושֻׁ ַרִבי יֹוסֵּ
ן ָרע ר,ָשכֵּ ם. אֹומֵּ ינֹו ְמַשלֵּ ר,ַהֹּלוֶׁה ְואֵּ ם,ְוַצִדיק. ַרִבי ִשְמעֹון אֹומֵּ נֱֶׁאַמר )תהלים לז( ֹלוֶׁה ָרָשע ְולֹּא ְיַשלֵּ ָחד ַהֹּלוֶׁה ִמן ָהָאָדם,ְכֹלוֶׁה ִמן ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא,שֶׁ  אֶׁ

ןחֹו ב ָרע. נֵּן ְונֹותֵּ ר,לֵּ ְלָעָזר אֹומֵּ יכֶׁם. ַרִבי אֶׁ ִבְכַלל ְדָבָריו ִדְברֵּ יכֶׁם,שֶׁ ן ֲעָרְך ִמִדְברֵּ ְלָעָזר בֶׁ י אֶׁ ת ִדְברֵּ ה ֲאִני אֶׁ ם,רֹואֶׁ ם ָאְמרּו ְשלָשה )ְשלָשה( )טו(  :ָאַמר ָלהֶׁ הֵּ
ר,ְיִהי ְכבֹוד    .ְדָבִרים זֶׁר אֹומֵּ ָלְך,ְוַאל ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹוסַרִבי ֱאִליעֶׁ יָך ְכשֶׁ ָרְך ָחִביב ָעלֶׁ י ִמיָתָתְך.  ֲחבֵּ ָחד ִלְפנֵּ ל ֲחָכִמים,וֱֶׁהוֵּי .  ְושּוב יֹום אֶׁ ד אּוָרן שֶׁ ם ְכנֶׁגֶׁ וֱֶׁהוֵּי ִמְתַחמֵּ

ְנִשיָכָתן ְנִשיַכת שּוָעל,ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת עַ  לֹּא ִתָכוֶׁה,שֶׁ שָזִהיר ְבַגַחְלָּתן שֶׁ י אֵּ ם ְכַגֲחלֵּ יהֶׁ ר, :ְקָרב,ּוְלִחיָשָתן ְלִחיַשת ָׂשָרף,ְוָכל ִדְברֵּ ַע אֹומֵּ ַעִין  )טז( ַרִבי ְיהֹושֻׁ
ר ָהָרע,ְוִׂשְנַאת ַהְבִריֹות, ת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם  ָהָרע,ְויֵּצֶׁ ר,  :מֹוִציִאין אֶׁ י אֹומֵּ יָך כְ   )יז( ַרִבי יֹוסֵּ ָרְך ָחִביב ָעלֶׁ ָלְךְיִהי ָממֹון ֲחבֵּ יָנּה .  שֶׁ אֵּ ן ַעְצָמְך ִלְלמֹוד ּתֹוָרה,שֶׁ ְוַהְתקֵּ

ָשה ָלְך ם ָשָמִים. ְירֻׁ יָך ִיְהיּו ְלשֵּ ר, :ְוָכל ַמֲעׂשֶׁ ַבע,. ֱהוֵּי ָזִהיר ִבְקִריַאת ְשַמע )ּוִבְתִפָלה( )יח( ַרִבי ִשְמעֹון אֹומֵּ ל,ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָלְתָך קֶׁ ַאָּתה ִמְתַפלֵּ לָ  ּוְכשֶׁ א אֶׁ
ְך ַאַפִים ְוַרב  רֶׁ נֱֶׁאַמר )יואל ב( ִכי ַחנּון ְוַרחּום הּוא אֶׁ ד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפנֵּי ַהָמקֹום ָברּוְך הּוא,שֶׁ סֶׁ י ַעְצָמְך. חֶׁ )יט(  :ְוַאל ְּתִהי ָרָשע ִבְפנֵּ

ר, ְלָעָזר אֹומֵּ ָּתִשיב ָלַאִפיקֹורֹוס  ֱהוֵּי ָשקּוד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה,  ַרִבי אֶׁ ל.  )ְוַדע( ַמה שֶׁ י ִמי ַאָּתה ָעמֵּ ָלָתְך.  ְוַדע ִלְפנֵּ ם ָלְך ְׂשַכר ְפעֻׁ ְיַשלֶׁ ֱאָמן הּוא ַבַעל ְמַלאְכְּתָך שֶׁ  :ְונֶׁ
ר, ָבה,ְוַהפֹוֲעִלים    )כ( ַרִבי ַטְרפֹון אֹומֵּ ר ְוַהְמָלאָכה ְמרֻׁ קַהיֹום ָקצֵּ ה,ּוַבַעל ַהַבִית דֹוחֵּ ִלים,ְוַהָשָכר ַהְרבֵּ ר,  :ֲעצֵּ יָך ַהְמָלאָכה ִלְגמֹור,ְולֹּא   )כא( הּוא ָהָיה אֹומֵּ לֹּא ָעלֶׁ

ָנה ל ִממֶׁ ן חֹוִרין ִלָבטֵּ ה. ַאָּתה בֶׁ ה,נֹוְתִנים ָלְך ָׂשָכר ַהְרבֵּ ָלָתְךְונֱֶׁאָמן הּוא ַבַעל ְמַלאְכְּתָך שֶׁ . ִאם ָלַמְדָּת תֹוָרה ַהְרבֵּ ם ָלְך ְׂשַכר ְפעֻׁ ל . ְיַשלֶׁ ְוַדע,ַמַּתן ְׂשָכָרן שֶׁ
ָעִתיד ָלבֹוא  :ַצִדיִקים לֶׁ


