


 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹו נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ  ָרה.ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
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ֶלְך  ֶמֵֽ ינּו  ֱאֹלֵהֵֽ יהוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּבִמְצֹוָתיו  נּו  ִקְּדָׁשֵֽ ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם 

ֶמר:  נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֵֽ  ְוִצָּוֵֽ
 

ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות 
ֶמר  ַוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ְׁשלָׁשה  ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ָׁשבּועֹות ָלֹעֵֽ

ִים ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ְׁשלָׁשה   ַהּיֹום ְׁשַנֵֽ
ֶמר   ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֵֽ



ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ְׁשלָׁשה  
ֶמר  ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּו  ְׁשלָׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ְׁשלָׁשה  
ֶמר  ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם ְׁשלָׁשה  
ֶמר  ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

 



 

ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר, ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב  ב  

ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים א(, ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב. ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם  

ה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג(, ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל  ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְׁשִכינָ 

ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ְיָי ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי ּוְלחְׁשֵבי ְׁשמֹו. ֵאין ִלי ֶאָּלא  

ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר,  ְׁשָנִים. ִמַּנִין ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

 ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה ג(, ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו: 

ִּדְבֵרי תֹוָרה, ג   ָעָליו  ְוֹלא ָאְמרּו  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשלָׁשה  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי 

ִקיא ֹצָאה ְּבִלי    ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה כח(, ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו

ָאְכלּו  ְכִאּלּו  תֹוָרה,  ִּדְבֵרי  ָעָליו  ְוָאְמרּו  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשלָׁשה  ֲאָבל  ָמקֹום. 

ִמֻּׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל מא(, ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר 

 ִלְפֵני ה': 

ִאיׁש  ז   ֶבן ּדֹוָסא  ֲחַלְפָּתא  ַּבּתֹוָרה,  ַרִּבי  ְועֹוְסִקין  ֶׁשּיֹוְׁשִבין  ֲעָׂשָרה  ֲחַנְנָיה אֹוֵמר,  ְּכַפר 

ֲאִפּלּו  ּוִמַּנִין  ֵאל.  ַּבֲעַדת  ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פב(,  ֵביֵניֶהם,  ְׁשרּוָיה  ְׁשִכיָנה 

ֶׁשֶּנֱאַמר   ְׁשלָׁשה,  ֲאִפּלּו  ּוִמַּנִין  ְיָסָדּה.  ֶאֶרץ  ַעל  ַוֲאֻגָּדתֹו  ט(,  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲחִמָּׁשה, 

פב(, ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשַנִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג(, ָאז ִנְדְּברּו  )תהלים  

ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשָמע ְוגֹו'. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כ(, 

 ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך: 

 



הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו   (ַרִּבי ֲעִקיָבא) יח 

ֲחִביִבין  ָהָאָדם.  ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלִהים  ְּבֶצֶלם  ִּכי  ט(,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְבֶצֶלם,  ֶׁשִּנְבָרא 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה. ִחָּבה  )דברים יד(, ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם. ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל,  

ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ד(, ִּכי  

 ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו: 

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

 



אֹוֵמר, ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהן ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב  ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ְּתַרְדיֹון  ג  
ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים א(, ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב. ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם  

ְיָי ִאיׁש ֶאל  ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג(, ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי  
 ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ְיָי ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי ּוְלחְׁשֵבי ְׁשמֹו. 

ִמַּנִין ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא   ְׁשָנִים.  ִלי ֶאָּלא  ֵאין 
 ָּבָדד ְוִיֹּדם ִּכי ָנַטל ָעָליו: קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר, ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה ג(, ֵיֵׁשב 

  

  



ִׁשְמעֹון אֹוֵמר,    ד ִּדְבֵרי תֹוָרה, ַרִּבי  ָעָליו  ְוֹלא ָאְמרּו  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו 
ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה כח(, ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא ֹצָאה ְּבִלי  
ָאְכלּו  ְכִאּלּו  תֹוָרה,  ִּדְבֵרי  ָעָליו  ְוָאְמרּו  ֶאָחד  ֻׁשְלָחן  ַעל  ֶׁשָאְכלּו  ְׁשלָׁשה  ֲאָבל   ָמקֹום. 
ִמֻּׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל מא(, ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר 

ִלְפֵני ה': 

 

 

 

 



ַּבּתֹוָרה,   ְועֹוְסִקין  ֶׁשּיֹוְׁשִבין  ֲעָׂשָרה  אֹוֵמר,  ֲחַנְנָיה  ְּכַפר  ִאיׁש  ּדֹוָסא  ֶבן  ֲחַלְפָּתא  ַרִּבי 
 )תהלים פב(, ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל.   ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר

 ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֲחִמָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר )עמוס ט(, ַוֲאֻגָּדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה.  

 ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשלָׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פב(, ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט. 

' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה'  ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ְׁשַנִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )מלאכי ג(, ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה
 ַוִּיְׁשָמע ְוגֹו'. 

ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כ(, ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך  
ּוֵבַרְכִּתיָך: 



 

 

 

 



, ָחִביב ָאָדם ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו  הּוא ָהָיה אֹוֵמר  (ַרִּבי ֲעִקיָבא)יח  
 ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית ט(, ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם.  

ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים ַלָּמקֹום, 
 רים יד(, ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם. ֶׁשֶּנֱאַמר )דב

ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה. ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה  
 ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי ד(, ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעֹזבּו: 

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

 

 

 

 



ומנין לעשרה שמתפללין ששכינה עמהם ־ שנאמר: אלהים נצב בעדת אל 

ומנין לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם ־ שנאמר: בקרב אלהים ישפוט 

בתורה ששכינה עמהם ־ שנאמר: אז נדברו יראי   ומנין לשנים שיושבין ועוסקין
ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וגו'...  

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו ־ שנאמר: בכל המקום 
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.  

 



 



הכל צפוי ואח"כ אמר לא תחשוב שבהיותו יודע המעשים יתחייב ההכרח כלומר 
שיהיה האדם מוכרח במעשיו על מעשה מן המעשים אין הענין כן אבל הרשות  

ר"ל כל אדם רשות נתונה לו   ד האדם במה שיעשה והוא אמרו הרשות נתונה בי
כמו שבארנו בפרק השמיני ואמר שדין השם יתברך עם בני אדם אמנם הוא בחסד  
ובטוב לא כפי הדין הראוי עליהם כמו שבאר ית' מדרכיו ואמר ארך אפים ורב 

חסד ואמת ואמרו רז"ל ארך אפים לצדיקי' ולרשעים. 
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