


 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.ָּברּוְך ַאּתָ  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ  ה ְ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 ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ָׁשבּוַע 
ֶמר   ֶאָחד ַוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ְׁשֵני ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם  
ֶמר ָׁשבּועֹות ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני 
ֶמר   ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֵֽ



ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני  
ֶמר  ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני 
ֶמר  ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני 
ֶמר  ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֶהם ְׁשֵני 
ֶמר  ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

 



ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין ֱהוּו ְזִהיִרין  (ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר)ג  

לֹו ָלָאָדם ֶאָּלא ְלֹצֶרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ְּכאֹוֲהִבין ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתן. ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם  

 ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו: 

ִלְכעֹוס.    טו  נֹוַח  ְּתִהי  ְוַאל  ְּכֶׁשָּלְך,  ָעֶליָך  ָחִביב  ֲחֵבָרְך  ְכבֹוד  ְיִהי  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַרִּבי 

ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך. ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ְוׁשּוב יֹום  

ְלִחיַׁשת   ּוְלִחיָׁשָתן  ַעְקָרב,  ֲעִקיַצת  ַוֲעִקיָצָתן  ׁשּוָעל,  ְנִׁשיַכת  ֶׁשְּנִׁשיָכָתן  ִתָּכֶוה,  ֶׁשּלֹא 

 ָׂשָרף, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש:

ַהּיֹום ָקֵצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָּשָכר ַהְרֵּבה,  ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר,    כ 

 ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק: 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל ִמֶּמָּנה. ִאם    כא 

הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך   ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, נֹוְתִנים ָלְך ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן

 ְׂשַכר ְּפֻעָּלָתְך. ְוַדע, ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא: 

 



ֱהוּו ְזִהיִרין ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין   (ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר)

לֹו ָלָאָדם ֶאָּלא ְלֹצֶרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ְּכאֹוֲהִבין ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתן. ְוֵאין עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם  

 ִּבְׁשַעת ָּדֳחקֹו: 

 

 

 

 



ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ְוַאל ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹוס. ְוׁשּוב  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך  
יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך. ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ֶׁשּלֹא 

ָרף, ְוָכל  ִתָּכֶוה, ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת ׂשָ 
ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש: 

 

 

 



ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ַהּיֹום ָקֵצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָּשָכר ַהְרֵּבה,    כ 
 ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק: 

ִמֶּמָּנה. ִאם  הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל    כא 
ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, נֹוְתִנים ָלְך ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך 

 ְׂשַכר ְּפֻעָּלָתְך. ְוַדע, ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא: 

 

 

 

  



ַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר, ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות, ֶׁשִאְלָמֵלא מֹוָרָאּה,  ַרִּבי ֲחִניָנא סְ 
 ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו. 

ברשות. זהירים  צריכים   הוו  שאתם  פי  על  אף  צבור,  בצרכי  המתעסקים  אתם 
 להתודע לרשות כדי לפקח על עסקי רבים, הוו זהירים וכו':

 



לכעוס  נוח  תהי  הכעס   .אל  לגנות  הפליגו  וכבר  ולרגזנות  לכעס  עצמך  תכין  אל 
כאילו   שכועס  מי  כל  אמרם  שבדבריהם  והחזק  כוכבים  והרגזנות  עבודת  עובד 

וסמכוהו לאמרו לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר. ר"ל ששני הדברים  
 :אחד

 כיצד   ואל תהי נוח לכעוס 

 מלמד שיהא עניו כהלל הזקן ואל יהי קפדן כשמאי הזקן 

מעשה בשני בני אדם שעמדו והמרו זה את   מה היה ענותנותו של הלל הזקן אמרו 
 זה וזה את זה בד' מאות זוז אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז  

 

 



 

 

וקא חייף רישיה בא וטפח לו על  הלך אחד מהם ואותו היום ע״ש היה עם חשיכה
הדלת אמר היכן הלל היכן הלל נתעטף ויצא לקראתו א״ל בני מה אתה צריך א״ל  

עיניהם של תרמודים תרוטות  אני צריך לשאול א״ל אמור א״ל מפני מה  שאלה )זו(
א״ל מפני שדרין בין חול במדבר ובאות רוחות ומפזרות אותו על עיניהם לפיכך  

 עיניהם תרוטות 

 

הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח לו על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל נתעטף  
הלכה אני צריך לשאול. א״ל אמור א״ל מפני מה   ויצא א״ל בני מה אתה צריך א״ל

רגליהם של אפרקיים רחבות א״ל מפני שהם יושבין עם בצעי המים ובכל יום ויום 
 הם הולכים במים לפיכך רגליהם רחבות 

  



 

הלך והמתין שעה אחת וחזר וטפח על הדלת אמר היכן הלל היכן הלל נתעטף  
א״ל אמור נתעטף הלכה אני צריך לשאול.   ויצא א״ל מה אתה צריך לשאול א״ל

א״ל כך נשיאים משיבים[ אל ירבו כמותך בישראל וישב לפניו א״ל ]מה אתה צריך  
)אמר לו ח״ו הוי זהיר ברוחך מה אתה צריך( א״ל מפני מה )ראשיהם של בבליים  
ארוכים א״ל בני הלכה גדולה שאלת לפי שאין שם חיות פקחות כשנולד הולד  
מגדלות *אותם על אברים של עבדים ושל שפחות לפיכך ראשיהם ארוכות אבל  

פקחות כשנולד הולד מגדלות אותו בעריסה ומשפשפות את ראשו   כאן שיש חיות
 לפיכך ראשיהם סגלגלין(. 

כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד׳ מאות זוז ]וד׳  א״ל איבדת ממני ד׳ מאות זוז א״ל
 :מאות זוז[ והלל אל יקפיד

 

https://www.sefaria.org/Avot_D'Rabbi_Natan.15.2?lang=bi
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  שוב יום אחד לפני מיתתך 

 שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע באיזה יום ימות שיעשה תשובה  

אמר להם כל שכן שיעשה תשובה היום שמא ימות למחר ישוב למחר שמא ימות  
 .למחרתו ונמצא כל ימיו בתשובה
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