תוֹרה.
ֱֹלהינוּ ֵֽ ֶמלְֶך הָ עוֹלָם ,אֲשֶׁ ר ִק ְדּ ֵֽ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ וֹתָ יו ,וְ צִ ֵֽ ָוּנוּ ַלעֲסוֹק בְּ ִדבְ רֵ י ָ
בָּ רוְּך אַ תָּ ה ְי ָי א ֵֽ ֵ

ֱֹלהינוּ ֵֽ ֶמלְֶך
בָּ רוְּך אַ תָּ ה יהוה א ֵֽ ֵ
הָ עוֹלָם אֲשֶׁ ר ִק ְדּ ֵֽ ָשׁנוּ בְּ ִמצְ וֹתָ יו
וְ צִ ֵֽ ָוּנוּ עַ ל סְ פִ ַירת הָ ֵֽ ֹעמֶ ר:

הַ יּוֹם ְשׁלשָׁ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם שָׁ בוּעַ
אֶ חָ ד ו ִַשׁשָּׁ ה י ִָמים ל ֵֽ ָֹעמֶ ר

ַארבָּ עָ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
הַ יּוֹם ְ
שָׁ בוּעוֹת ל ֵֽ ָֹעמֶ ר
הַ יּוֹם ח ֲִמשָּׁ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
שָׁ בוּעוֹת וְ יוֹם אֶ חָ ד ל ֵֽ ָֹעמֶ ר

הַ יּוֹם ִשׁשָּׁ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
וּשׁנֵי י ִָמים ל ֵֽ ָֹעמֶ ר
שָׁ בוּעוֹת ְ

הַ יּוֹם ִשׁבְ עָ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
וּשׁלשָׁ ה י ִָמים ל ֵֽ ָֹעמֶ ר
שָׁ בוּעוֹת ְ

הַ יּוֹם ְשׁמוֹנָה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
ַארבָּ עָ ה י ִָמים ל ֵֽ ָֹעמֶ ר
שָׁ בוּעוֹת וְ ְ

הַ יּוֹם תִּ ְשׁעָ ה עָ שָׂ ר יוֹם שֶׁ הֶ ם ְשׁנֵי
שָׁ בוּעוֹת ַוח ֲִמשָּׁ ה י ִָמים ל ֵֽ ָֹעמֶ ר

ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא אוֹמֵ ר) הֱווּ זְ הִ ִירין בָּ ָרשׁוּת ,שֶׁ אֵ ין ְמקָ ְרבִ ין
ג ( ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל בְּ נוֹ שֶׁ ל ַרבִּ י י ָ
ָָאדם
עוֹמ ִדין לוֹ ל ָ
ָָאדם אֶ לָּא לְ צ ֶֹרְך עַ צְ מָ ן .נ ְִראִ ין כְּ אוֹהֲבִ ין בִּ ְשׁעַ ת ֲהנָָאתָ ן .וְ אֵ ין ְ
לוֹ ל ָ
בִּ ְשׁעַ ת ָדּחֳקוֹ:
טו ַרבִּ י אֱלִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ,יְהִ י כְ בוֹד חֲבֵ ָרְך חָ בִ יב עָ לֶיָך כְּ שֶׁ לְָּך ,וְ ַאל תְּ הִ י נוֹחַ לִ כְ עוֹס.
אוּרן שֶׁ ל ֲחכ ִָמיםֶ ,ו ֱהוֵי זָהִ יר בְּ גַחַ לְ תָּ ן
וְ שׁוּב יוֹם אֶ חָ ד לִ פְ נֵי ִמיתָ תָ ְךֶ .ו ֱהוֵי ִמתְ חַ מֵּ ם כְּ ֶנגֶד ָ
שֶׁ לּ ֹא תִ ָכּוֶה ,שֶׁ נּ ְִשׁיכָתָ ן נ ְִשׁיכַת שׁוּעָ לַ ,וע ֲִקיצָ תָ ן ע ֲִקיצַ ת עַ ְק ָרב ,וּלְ ִחישָׁ תָ ן לְ ִחישַׁ ת
שָׂ ָרף ,וְ כָל ִדּבְ רֵ יהֶ ם כְּ ַג ֲחלֵי אֵ שׁ:
כ ַרבִּ י טַ ְרפוֹן אוֹמֵ ר ,הַ יּוֹם קָ צֵ ר וְ הַ מְּ לָאכָה ְמרֻ בָּ ה ,וְ הַ פּוֹעֲלִ ים עֲצֵ לִ ים ,וְ הַ שָּ כָר הַ ְרבֵּ ה,
וּבַ עַ ל הַ בַּ יִת דּוֹחֵ ק:
חוֹרין לִ בָּ טֵ ל ִממֶּ נָּה .אִ ם
כא הוּא הָ יָה אוֹמֵ רֹ ,לא עָ לֶיָך הַ מְּ לָאכָה לִ גְ מוֹר ,וְ ֹלא אַ תָּ ה בֶ ן ִ
תּוֹרה הַ ְרבֵּ ה ,נוֹתְ נִים לְָך שָׂ כָר הַ ְרבֵּ ה .וְ ֶנאֱמָ ן הוּא בַּ עַ ל ְמלַאכְ תְּ ָך שֶׁ יְּ שַׁ לֶּם לְָך
לָמַ ְדתָּ ָ
ְשׂכַר פְּ ֻעלָּתָ ְך .וְ ַדע ,מַ תַּ ן ְשׂכ ָָרן שֶׁ ל צַ ִדּ ִיקים לֶעָ תִ יד לָבוֹא:

ְהוּדה הַ נּ ִָשׂיא אוֹמֵ ר) הֱווּ זְ הִ ִירין בָּ ָרשׁוּת ,שֶׁ אֵ ין ְמקָ ְרבִ ין
( ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל בְּ נוֹ שֶׁ ל ַרבִּ י י ָ
ָָאדם
עוֹמ ִדין לוֹ ל ָ
ָָאדם אֶ לָּא לְ צ ֶֹרְך עַ צְ מָ ן .נ ְִראִ ין כְּ אוֹהֲבִ ין בִּ ְשׁעַ ת ֲהנָָאתָ ן .וְ אֵ ין ְ
לוֹ ל ָ
בִּ ְשׁעַ ת ָדּחֳקוֹ:

ַרבִּ י אֱלִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ,יְהִ י כְ בוֹד חֲבֵ ָרְך חָ בִ יב עָ לֶיָך כְּ שֶׁ לְָּך ,וְ ַאל תְּ הִ י נוֹחַ לִ כְ עוֹס .וְ שׁוּב
אוּרן שֶׁ ל ֲחכ ִָמיםֶ ,ו ֱהוֵי זָהִ יר בְּ גַחַ לְ תָּ ן שֶׁ לּ ֹא
יוֹם אֶ חָ ד לִ פְ נֵי ִמיתָ תָ ְךֶ .ו ֱהוֵי ִמתְ חַ מֵּ ם כְּ ֶנגֶד ָ
תִ ָכּוֶה ,שֶׁ נּ ְִשׁיכָתָ ן נ ְִשׁיכַת שׁוּעָ לַ ,וע ֲִקיצָ תָ ן ע ֲִקיצַ ת עַ ְק ָרב ,וּלְ ִחישָׁ תָ ן לְ ִחישַׁ ת שָׂ ָרף ,וְ כָל
ִדּבְ רֵ יהֶ ם כְּ ַג ֲחלֵי אֵ שׁ:

כ ַרבִּ י טַ ְרפוֹן אוֹמֵ ר ,הַ יּוֹם קָ צֵ ר וְ הַ מְּ לָאכָה ְמרֻ בָּ ה ,וְ הַ פּוֹעֲלִ ים עֲצֵ לִ ים ,וְ הַ שָּ כָר הַ ְרבֵּ ה,
וּבַ עַ ל הַ בַּ יִת דּוֹחֵ ק:
חוֹרין לִ בָּ טֵ ל ִממֶּ נָּה .אִ ם
כא הוּא הָ יָה אוֹמֵ רֹ ,לא עָ לֶיָך הַ מְּ לָאכָה לִ גְ מוֹר ,וְ ֹלא אַ תָּ ה בֶ ן ִ
תּוֹרה הַ ְרבֵּ ה ,נוֹתְ נִים לְָך שָׂ כָר הַ ְרבֵּ ה .וְ ֶנאֱמָ ן הוּא בַּ עַ ל ְמלַאכְ תְּ ָך שֶׁ יְּ שַׁ לֶּם לְָך
לָמַ ְדתָּ ָ
ְשׂכַר פְּ ֻעלָּתָ ְך .וְ ַדע ,מַ תַּ ן ְשׂכ ָָרן שֶׁ ל צַ ִדּ ִיקים לֶעָ תִ יד לָבוֹא:

מוֹראָ הּ,
ַרבִּ י ֲחנִינָא סְ גַן הַ ֹכּ ֲהנִים אוֹמֵ רֱ ,הוֵי ִמתְ פַּ לֵּל בִּ ְשׁלוֹמָ הּ שֶׁ ל מַ לְ כוּת ,שֶׁ אִ לְ מָ לֵא ָ
אִ ישׁ אֶ ת רֵ עֵ הוּ חַ יִּ ים בָּ לָעוּ.

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

אל תהי נוח לכעוס .אל תכין עצמך לכעס ולרגזנות וכבר הפליגו לגנות הכעס
והרגזנות והחזק שבדבריהם אמרם כל מי שכועס כאילו עובד עבודת כוכבים
וסמכוהו לאמרו לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר .ר"ל ששני הדברים
אחד:

ואל תהי נוח לכעוס כיצד
מלמד שיהא עניו כהלל הזקן ואל יהי קפדן כשמאי הזקן
מה היה ענותנותו של הלל הזקן אמרו מעשה בשני בני אדם שעמדו והמרו זה את
זה וזה את זה בד' מאות זוז אמרו כל שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז

הלך אחד מהם ואותו היום ע״ש היה עם חשיכה וקא חייף רישיה בא וטפח לו על
הדלת אמר היכן הלל היכן הלל נתעטף ויצא לקראתו א״ל בני מה אתה צריך א״ל
שאלה (זו) אני צריך לשאול א״ל אמור א״ל מפני מה עיניהם של תרמודים תרוטות
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
ויצא א״ל בני מה אתה צריך א״ל הלכה אני צריך לשאול .א״ל אמור א״ל מפני מה
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
ויצא א״ל מה אתה צריך לשאול א״ל הלכה אני צריך לשאול .א״ל אמור נתעטף
וישב לפניו א״ל [מה אתה צריך א״ל כך נשיאים משיבים] אל ירבו כמותך בישראל
(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
כאן שיש חיות פקחות כשנולד הולד מגדלות אותו בעריסה ומשפשפות את ראשו
לפיכך ראשיהם סגלגלין).
א״ל איבדת ממני ד׳ מאות זוז א״ל כדי הוא הלל שתאבד על ידו ד׳ מאות זוז [וד׳
מאות זוז] והלל אל יקפיד:

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.

