
 

 

אנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַקּלּות ֹראש ָחָטָֽ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

 
 
 

 לא מתוך כובד ראש. אין עומדין להתפלל א

 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין, כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים. 

אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק.

 

 אלא אמר רב נחמן בר יצחק מהכא: עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. 

 מאי וגילו ברעדה? אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה במקום גילה שם תהא רעדה.

 

 אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר: וגילו ברעדה כתיב

 מנחנא.  אמר ליה: אנא תפילין



 

 רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא, חזייה דהוה קא בדח טובא אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב

 אמר ליה: אנא תפילין מנחנא.

 

 

 מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא
 אייתי כסא דמוקרא, בת ארבע מאה זוזי, ותבר קמייהו, ואעציבו. 

רב אשי עבד הלולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא, אייתי כסא דזוגיתא חיורתא ותבר קמייהו, 
 ואעציבו. 

 

 אמרו ליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא דמר בריה דרבינא: לישרי לן מר
 אמר להו: ווי לן דמיתנן, ווי לן דמיתנן

 אמרי ליה: אנן מה נעני בתרך? 
 אמר להו: הי תורה והי מצוה דמגנו עלן 

 

שום רבי שמעון בן יוחאי: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: אז ימלא אמר רבי יוחנן מ
 שחוק פינו ולשוננו רנה

 אימתי ־ בזמן שיאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה. 
 אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי יוחנן רביה. 



 

מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה,  אתנו רבנן: אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ול
  .השל מצו הולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמח

 

 

לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ו
 שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוה

 ת"ר בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש 
  אין אוכלין בהן ואין שותין בהן

 ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם 
 ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים 

 ואין מספידין בהן הספד של יחיד 
  אבל קורין בהן ושונין בהן ומספידין בהן הספד של רבים

 

 תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש
 התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. 

 התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. 

 
 



 

 

 

תנו רבנן ההולך לאיצטדינין ולכרקום וראה שם את הנחשים ואת החברין בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון 
 בלורין סלגורין הרי זה מושב לצים 

 אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו  ועליהם הכתוב אומר
 שדברים הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה  הא למדת

 

 

 תנו רבנן 
 אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות מפני שמזבלין שם זיבול לעבודת כוכבים דברי ר' מאיר 

 וחכמים אומרים מקום שמזבלין אסור מפני חשד עבודת כוכבים 
 ומקום שאין מזבלין שם אסור מפני מושב לצים 

 

 דרש ר' שמעון בן פזי 
 אשרי האיש אשר לא הלך לטרטיאות ולקרקסיאות של עובדי כוכבים 

 ובדרך חטאים לא עמד זה שלא עמד בקנגיון ובמושב לצים לא ישב שלא ישב בתחבולות 
שמא יאמר אדם הואיל ולא הלכתי לטרטיאות ולקרקסיאות ולא עמדתי בקנגיון אלך ואתגרה בשינה ת"ל 

 ומם ולילה ובתורתו יהגה י

  
 

 

 

בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה אמר רבש"ע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר 
 אצבעותי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה יהי רצון מלפניך שיהא שלום במנוחתי 

 יצתה ב"ק ואמרה יבא שלום ינוחו על משכבותם



 

 

 

 .הנה מפסידי המידה הזאת ומרחקיה הם שלשה
  האחד הוא הטפול והטרדה העולמית, השני, השחוק והלצון, השלישי החברה הרעה...

אך השני, הנה הוא קשה מאד, והוא השחוק והלצון, כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה 
 מאד להמלט ממנו. 

או שוטה  כי הנה השחוק הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין הטעם והדיעה מושלת בו, והרי הוא כשכור
  .אשר אי אפשר לתת להם ערמה או להנהיגם, כי אינם מקבלים הנהגה

 לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה.  והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום
 שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה...  וחכמים זכרונם לברכה אמרו

י בשימת הלב על הדבר, כן כל עצמו של השחוק אינו וכל כך למה, לפי, שכמו שכל מציאות הזהירות תלו
  .אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, ונמצא שלא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל

ותראה קושי הלצון והשחתתו הרבה, כי כמו המגן המשוח בשמן אשר ישמיט ויפיל מעליו החצים 
  ...כן הלצון מפני התוכחה והמרדותם ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האד

 .. ובכח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעשה בו רושם כלל.

 



 

 ונבאר עתה הפרישות הטוב. 
אמר, כי הנה אחר שהתבאר לנו היות כל עניני העולם נסיונות לאדם, וכמו שכתבנו כבר למעלה ונ

והוכחנוהו בראיות והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל הרעות, יתברר בהכרח שכל מה 
 ם. שיוכל האדם להמלט מן הענינים האלה ראוי שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר ברגליה

  .כי הנה אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקבו

 

הטיול והדבור אם אינו בדבר אסור, ודאי דין תורה מותר הוא, אמנם כמה בטול תורה נמשך ממנו, כמה מן 
  .ברוב דברים לא יחדל פשע הלשון הרע, כמה מן השקרים, כמה מן הליצנות, ואומר

 

כלל הדבר: כיון שכל עניני העולם אינם אלא סכנות עצומות איך לא ישובח מי שירצה לימלט מהם ומי 
  .שירבה להרחיק מהם

 

 

 

 ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ְבַאְרָבִעים ּוְשֹמָנה ְדָבִרים. ְוֵאלּו ֵהן... 
ץ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ  ְבִמעּוט דֶׁ

 ְבִמעּוט ַּתֲענּוג
 הְבִמעּוט ֵשינָ 

 ְבִמעּוט ִשיָחה
 ְבִמעּוט ְשחֹוק

 
 
 



 

 תראה אלשוחק  תראה אליושב  תראה אלעומד  תראה אללבוש  תראה אל ערום תראה אלהלל הזקן אומר 
  בוכה שנאמר עת לבכות ועת לשחוק

 

 

 

 ר' ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה שכיח אליהו גביה 
 ...לא א בהאי שוקא בר עלמא דאתי א"לא"ל איכ

Ḥ

תרי אתי א"ל הנך נמי בני עלמא דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו אדהכי והכי אתו הנך 
אמרו ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי נמי כי חזינן בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן 

  :ועבדינן להו שלמא
 

 

  .רבי חזקיה ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל



 

 

 נדר בחרם ואמר, לא נדרתי אלא בחרמו של ים. 
 בקרבן, ואמר, לא נדרתי אלא בקרבנות של מלכים. 

 בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו. הרי עצמי קרבן, ואמר, לא נדרתי אלא 
 קונם אשתי נהנית לי, ואמר לא נדרתי אלא באשתי הראשונה שגרשתי, 

 על כלן אין נשאלין להן. ואם נשאלו, עונשין אותן ומחמירין עליהן, דברי רבי מאיר. 
 וחכמים אומרים, פותחין להם פתח ממקום אחר, ומלמדים אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:

 


