
 



ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ  ינּו ֶמֵֽ י תֹוָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה ֵֽ נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבר   ָרה.נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ
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ֶלְך  ֶמֵֽ ינּו  ֱאֹלה ֵֽ יהוה  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְּבִמְצֹוָתיו  נּו  ִקְּדָׁשֵֽ ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם 

ֶמר:  נּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֵֽ  ְוִצָּוֵֽ
 

 ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ַוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
 ֶמרַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָלֹעֵֽ 

 ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר  ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלֹעֵֽ



ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם ַאְרָּבָעה 
ֶמרָׁשב  ּועֹות ּוְׁשנ י ָיִמים ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 ַהּיֹום ְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֶהם 
ֶמר   ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלֹעֵֽ

 

 



ר,  א  ד ִמָּכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קיט(, ִמָּכל    ֶּבן זֹוָמא אֹומ  יֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹומ  ְמַלְּמַדי א 

ְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִּלי.   ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ע 

ל   ִמִּגּבֹור ּומׁש  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי טז(, טֹוב  ִיְצרֹו,  ֶאת  ׁש  ַהּכֹוב  ִגּבֹור,  יֶזהּו  א 

ד ִעיר.    ְּברּוחֹו ִמּלֹכ 

ְּבֶחְלק ַח  ַהָשמ  ָעִׁשיר  יֶזהּו  ַאְׁשֶריָך  א  ֹתאכ ל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע  קכח(,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹו, 

 טֹוב ָלְך. ַאְׁשֶריָך, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָּבא.  וְ 

ּוֹבַזי  ד  ֲאַכּב  ְמַכְּבַדי  ִּכי  ב(,  א  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת  ד  ַהְמַכּב  ְמֻכָּבד,  יֶזהּו  א 

 י ָקלּו: 

 



ר, ד ִמָּכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קיט(, ִמּכָ   ֶּבן זֹוָמא אֹומ  יֶזהּו ָחָכם, ַהּלֹומ  ל ְמַלְּמַדי  א 

 .  ִהְׂשַּכְלִּתי

ַאַּפִים   ֶאֶרְך  ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי טז(, טֹוב  ִיְצרֹו,  ֶאת  ׁש  ַהּכֹוב  ִגּבֹור,  יֶזהּו  ל  א  ִמִּגּבֹור ּומׁש 
ד ִעיר.   ְּברּוחֹו ִמּלֹכ 

עָ  יֶזהּו  ַהָשמ  א  ְּבֶחְלקִׁשיר  ַאְׁשֶריָך  ַח  ֹתאכ ל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע  קכח(,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹו, 
 ְוטֹוב ָלְך. ַאְׁשֶריָך, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהָּבא. 

 

ְמַכּבְ  ִּכי  ב(,  א  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּבִרּיֹות,  ֶאת  ד  ַהְמַכּב  ְמֻכָּבד,  יֶזהּו  ּוֹבַזי א  ד  ֲאַכּב  ַדי 
י ָקלּו: 
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 מכל מלמדי השכלתי   בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שנא׳

 והאיש משה עניו מאד.  שהוא עלוב כמשה רבינו שנאמר  איזו עלוב שבעלובים זה

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב  איזו עשיר שבעשירים זה ששמח בחלקו שנאמר
 לך.  

ך אפים מגבור ומושל  אר  טוב איזו גבור שבגבורים זהו שכובש את יצרו שנאמר
 ברוחו מלוכד עיר.  

עיר גבורים   וכל הכובש את יצרו מעלין עליו כאילו כבש עיר מלאה גבורים שנאמר
  עלה חכם

שנא׳ תורה  גבורי  אלא  גבורים  השרת ג ואין  מלאכי  וי״א  דברו.  עושי  כח  בורי 
שונא   שעושה  מי  אומרים  ויש  וגו'[  כח  ]גבורי  מלאכיו  ה׳  ברכו  )שם(  שנאמר 

 :אוהבו



 מתקרי חכים אמר להם אידין 

 אמרו ליה איזהו חכם הרואה את הנולד  

 אמר להם אידין מתקרי גבור 

 אמרו לו איזהו גבור הכובש את יצרו 

 אמר להן אידין מתקרי עשיר 

 אמרו ליה איזהו עשיר השמח בחלקו 



 חכמים ונבונים  

 זה ששאל אריוס את ר' יוסי: אמר לו איזהו חכם? אמר לו המקיים תלמודו. 

 ד, או אינו אלא נבון? אתה אומר תלמו

 א"ל: הרי כבר נאמר נבונים. 

ים לשולחני עשיר, שמביאים לראות רואה,  מה בין נבונים לחכמים? חכמים דומ
כשאין מביאים יושב ותוהה. נבון דומה לשולחני תגר, כשאין מביאים לו לראות 

 :מביא משלו ורואה -



ואף על פי שהוא קטן ממנו. שכיון שאינו חס על כבודו ולומד    דם.הלומד מכל א 
 מן הקטנים, נכרים הדברים שחכמתו הוא לשם שמים ולא להתיהר ולהתפאר בה: 

 

הנה טוב מאד  רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר  
 והנה טוב מאד זה יצר רע, זה יצר טוב 

וכי יצר הרע טוב מאד, אתמהא, אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא  
נשא אשה, ולא הוליד ולא נשא ונתן, וכן שלמה אומר )קהלת ד( כי היא קנאת  

 איש מרעהו.

 



 את   שעשו  גד  ובני  ראובן  בני  אלו  לשמאלו  כסיל  ולב  משה   זה  לימינו  חכם  לב  ד״א
  אומרים  שהן  הנפשות  מן  יותר   ממונם  את  שחיבבו  עיקר  הטפל  ואת  טפל  העיקר
  לטפנו וערים פה למקננו נבנה צאן גדרות למשה

  לטפכם   ערים  לכם  בנו  תחלה  עיקר  העיקר  את  עשו  אלא  כלום  אינה  משה  להם  אמר
  לצאנכם וגדרות ואח״כ

  ברכה  בו  אין  חייכם  הנפשות  מן   יותר  מקניכם  את  חיבבתם  אתם  הקב״הלהם  אמר
 תיגע   אל  וכה״א  בורךת  לא  ואחריתה  בראשונה  מבוהלת  נחלה  נאמר  עליהם

 תאכל   כי  כפיך  יגיע  שנאמר  בחלקו  השמח  עשיר  הוא  ואיזה  חדל  מבינתך  להעשיר

לך וטוב אשריך



ל ֶאת   ְוָכל ַהְמַחּל  ד ֶאת ַהּתֹוָרה, ּגּופֹו ְמֻכָּבד ַעל ַהְּבִרּיֹות.  ָּכל ַהְמַכּב  ר,  י אֹומ  ַרִּבי יֹוס 
 ַהּתֹוָרה, גּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִריֹות:

כי מכבדי אכבד   רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות שנא׳
 ובוזי יקלו

 




