
  
ל ּתֹוָרה ִמִסיַני ה ִקבֵּ עַ , משֶׁ ִנים, ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ ַע ִלְזקֵּ ִנים ִלְנִביִאים, ִויהֹושֻׁ ּוְנִביִאים , ּוְזקֵּ

ת ַהְגדֹוָלה י ְכנֶׁסֶׁ ם ָאְמרּו ְשֹלָשה ְדָבִרים .ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ ְוַהֲעִמידּו  ,ֱהוּו ְמתּוִנים ַבִדין, הֵּ
ה  .ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה, ַתְלִמיִדים ַהְרבֵּ

 
ת ַהְגדֹוָלה י ְכנֶׁסֶׁ ר. ִשְמעֹון ַהַצִדיק ָהָיה ִמְשָירֵּ ַעל ְשלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם : הּוא ָהָיה אֹומֵּ

דע  .ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגִמילּות ֲחָסִדים: ֹומֵּ
  

ר ל אֹומֵּ ן ַגְמִליאֵּ ד: ַרָבן ִשְמעֹון בֶׁ ת ְוַעל , ַעל ַהִדין: ַעל ְשלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹומֵּ ְוַעל ָהֱאמֶׁ
 .ַהָשלֹום

  
ר ן ְפַרְחָיה אֹומֵּ ַע בֶׁ ה ְלָך ַרב: ְיהֹושֻׁ ר ּוְקנֵּה ְלָך, ֲעׂשֵּ ת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות, ָחבֵּ  .וֱֶׁהוֵּי ָדן אֶׁ

  
ר ן ָשַטח אֹומֵּ ִדים: ִשְמעֹון בֶׁ ת ָהעֵּ ה ַלֲחקֹור אֶׁ יָך, ֱהוֵּי ַמְרבֶׁ ָמא ִמּתֹוָכם , וֱֶׁהוֵּי ָזִהיר ִבְדָברֶׁ שֶׁ

ר  .ִיְלְמדּו ְלַשקֵּ
  

ר ת ַהְמָלאָכה: ְשַמְעָיה אֹומֵּ ת ָהַרָבנּו, ֱאהֹוב אֶׁ  .ְוַאל ִּתְתַוַדע ָלָרשּות, תּוְׂשָנא אֶׁ
  

ר ן ֲעַזְרָיה אֹומֵּ ְלָעָזר בֶׁ ין ּתֹוָרה: ַרִבי אֶׁ ץ, ִאם אֵּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ין דֶׁ ץ. אֵּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ין דֶׁ ין ּתֹוָרה, ִאם אֵּ  .אֵּ
ין ָחְכָמה ין ִיְרָאה, ִאם אֵּ ין ִיְרָאה. אֵּ ין ָחְכָמה, ִאם אֵּ ין ִביָנה .אֵּ ין ָדַעת, ִאם אֵּ ין ַדעַ . אֵּ , תִאם אֵּ

ין ִביָנה ַמח .אֵּ ין קֶׁ ין ּתֹוָרה ,ִאם אֵּ ין ּתֹוָרה. אֵּ ַמח, ִאם אֵּ ין קֶׁ  .אֵּ
  

ר ן זֹוָמא אֹומֵּ יזֶׁהּו ָחָכם :בֶׁ ד ִמָכל ָאָדם? אֵּ יזֶׁהּו ִגבֹור .ַהּלֹומֵּ ת ִיְצרֹו? אֵּ ש אֶׁ יזֶׁהּו  .ַהכֹובֵּ אֵּ
ְלקֹו? ָעִשיר ַח ְבחֶׁ יזֶׁהּו ְמכָֻׁבד .ַהָשמֵּ ת? אֵּ ד אֶׁ  .ַהְבִרּיֹות ַהְמַכבֵּ

  
ר ְלָעָזר ַהַקָפר אֹומֵּ ת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם: ַרִבי אֶׁ  .ַהִקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָכבֹוד מֹוִציִאין אֶׁ

  
ר ן ֲאבּוָיה אֹומֵּ ה: ֱאִליָשע בֶׁ ד ְלָמה הּוא דֹומֶׁ ד יֶׁלֶׁ ד  .ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדש? ַהּלֹומֵּ ְוַהּלֹומֵּ

ן ְלָמה הּו הָזקֵּ י ַבר ְיהּוָדה ִאיש ְכַפר ַהַבְבִלי   .ִלְדיֹו ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק? א דֹומֶׁ ַרִבי יֹוסֵּ
ר ה: אֹומֵּ ד ִמן ַהְקַטִנים ְלָמה הּוא דֹומֶׁ ה ַיִין ִמִגּתֹו? ַהּלֹומֵּ הֹות ְושֹותֶׁ ל ֲעָנִבים קֵּ ד  .ְלאֹוכֵּ ְוַהּלֹומֵּ

ה ִנים ְלָמה הּוא דֹומֶׁ ה ַיִין ָיָשןְלאֹוכֵּ ? ִמן ַהְזקֵּ ר .ל ֲעָנִבים ְבשּולֹות ְושֹותֶׁ ַאל : ַרִבי אֹומֵּ
ל ַבַקְנַקן ּיֶׁש בֹו, ִּתְסַּתכֵּ ה שֶׁ ָּלא ַבמֶׁ א ָיָשן. אֶׁ ֵּש ַקְנַקן ָחָדש ָמלֵּ ין בֹו, ִי ֲאִפּלּו ָחָדש אֵּ  .ְוָיָשן שֶׁ

  
ר ְלָעָזר ַהַקָפר אֹומֵּ ת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַהִקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה: ַרִבי אֶׁ  .ְוַהָכבֹוד מֹוִציִאין אֶׁ

  
ר ן ַבג ַבג אֹומֵּ ר .ְדֹכָּלא ָבּה, ֲהָפְך ָבּה ַוֲהָפְך ָבּה: בֶׁ א אֹומֵּ א הֵּ ן הֵּ  .ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא: בֶׁ

  
ל ּתֹוָרה ִמִסיַני ה ִקבֵּ עַ , משֶׁ ִנים, ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ ַע ִלְזקֵּ ִני, ִויהֹושֻׁ ּוְנִביִאים , ם ִלְנִביִאיםּוְזקֵּ

ת ַהְגדֹוָלה י ְכנֶׁסֶׁ ם ָאְמרּו. ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ  .הֵּ
  

 


