יאים
יאיםּ ,ונְ ִב ִ
ּומסָ ָרּה ִליהֹושֻׁ עַ  ,וִיהֹושֻׁ עַ ִלזְ ֵּקנִ יםּ ,וזְ ֵּקנִ ים ִלנְ ִב ִ
ּתֹורה ִמ ִסינַיְ ,
ָ
משה ִקבֵּ ל
ֶׁ
ֹלשה ְדבָ ִרים ,הֱ וּו ְמתּונִ ים בַ ִדין ,וְהַ ע ֲִמידּו
ְמסָ רּוהָ ְלאַ נְ ֵּשי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה .הֵּ ם אָ ְמרּו ְש ָ
ּתֹורה.
ַת ְל ִמ ִידים הַ ְרבֵּ הַ ,ועֲׂשּו ְסיָג לַ ָ
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם
אֹומר :עַ ל ְש ָ
ֵּ
ִש ְמעֹון הַ צַ ִדיק הָ יָה ִמ ְשי ֵָּרי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה .הּוא הָ יָה
ֲבֹודה וְעַ ל גְ ִמילּות חֲ סָ ִדים.
ּתֹורה וְעַ ל הָ ע ָ
ֹומד :עַ ל הַ ָ
ע ֵּ
עֹומד :עַ ל הַ ִדין ,וְעַ ל הָ אֱ ֶׁמת וְעַ ל
ֵּ
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם
אֹומר :עַ ל ְש ָ
ֵּ
ַרבָ ן ִש ְמעֹון בֶׁ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל
הַ ָשלֹום.
ּוקנֵּה ְלָך חָ בֵּ ר ,וֶׁהֱ וֵּי ָדן אֶׁ ת כָל הָ אָ ָדם ְלכַף זְ כּות.
ֲׂשה ְלָך ַרבְ ,
אֹומר :ע ֵּ
יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן ְפ ַר ְחיָה ֵּ
אֹומר :הֱ וֵּי ַמ ְרבֶׁ ה לַ חֲ קֹור אֶׁ ת הָ עֵּ ִדים ,וֶׁהֱ וֵּי ז ִָהיר ִב ְדבָ ֶׁריָךֶׁ ,ש ָמא ִמּתֹוכָם
ֵּ
ִש ְמעֹון בֶׁ ן ָשטַ ח
י ְִל ְמדּו ְל ַש ֵּקר.
ּוׂשנָא אֶׁ ת הָ ַרבָ נּות ,וְאַ ל ִּת ְתו ַַדע לָ ָרשּות.
אֹומר :אֱ הֹוב אֶׁ ת הַ ְמלָ אכָהְ ,
ְש ַמ ְעיָה ֵּ
ּתֹורה.
ּתֹורה ,אֵּ ין ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץִ .אם אֵּ ין ֶׁד ֶׁרְך אֶׁ ֶׁרץ ,אֵּ ין ָ
אֹומרִ :אם אֵּ ין ָ
ַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר בֶׁ ן ֲעז ְַריָה ֵּ
ִאם אֵּ ין חָ כְ ָמה ,אֵּ ין י ְִראָ הִ .אם אֵּ ין י ְִראָ ה ,אֵּ ין חָ כְ ָמהִ .אם אֵּ ין ִבינָה ,אֵּ ין ָדעַ תִ .אם אֵּ ין ַדעַ ת,
ּתֹורה ,אֵּ ין ֶׁק ַמח.
ּתֹורהִ .אם אֵּ ין ָ
אֵּ ין ִבינָהִ .אם אֵּ ין ֶׁק ַמח ,אֵּ ין ָ
ּלֹומד ִמכָל אָ ָדם .אֵּ יזֶׁהּו גִ בֹור? הַ כֹובֵּ ש אֶׁ ת יִצְ רֹו .אֵּ יזֶׁהּו
אֹומר :אֵּ יזֶׁהּו חָ כָם? הַ ֵּ
ֵּ
זֹומא
בֶׁ ן ָ
עָ ִשיר? הַ ָש ֵּמחַ ְבחֶׁ ְלקֹו .אֵּ יזֶׁהּו ְמכֻׁבָ ד? הַ ְמכַבֵּ ד אֶׁ ת הַ ְב ִרּיֹות.
יאין אֶׁ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עֹולָ ם.
ַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר הַ ַקפָ ר אֹומֵּ ר :הַ ִקנְ אָ ה וְהַ ַּתאֲ וָה וְהַ כָבֹוד מֹוצִ ִ
ּלֹומד
דֹומה? ִל ְדיֹו כְ תּובָ ה עַ ל נְ יָר חָ ָדש .וְהַ ֵּ
ּלֹומד יֶׁלֶׁ ד ְל ָמה הּוא ֶׁ
ישע בֶׁ ן אֲ בּויָה אֹומֵּ ר :הַ ֵּ
אֱ ִל ָ
ְהּודה ִאיש כְ פַ ר הַ בַ ְב ִלי
דֹומה? ִל ְדיֹו כְ תּובָ ה עַ ל נְ יָר ָמחּוק ַ .ר ִבי יֹוסֵּ י בַ ר י ָ
ֶׁ
ז ֵָּקן ְל ָמה הּוא
ּלֹומד
ְשֹותה ַייִן ִמגִ ּתֹו .וְהַ ֵּ
דֹומה? ְלאֹוכֵּל ֲענ ִָבים ֵּקהֹות ו ֶׁ
ּלֹומד ִמן הַ ְקטַ נִ ים ְל ָמה הּוא ֶׁ
אֹומר :הַ ֵּ
ֵּ
ְשֹותה ַייִן י ָָשןַ .ר ִבי אֹומֵּ ר :אַ ל
דֹומה? ְלאֹו ֵּכל ֲענ ִָבים ְבשּולֹות ו ֶׁ
ֶׁ
ִמן הַ זְ ֵּקנִ ים ְל ָמה הּוא
ִּת ְס ַּתכֵּל בַ ַקנְ ַקן ,אֶׁ ּלָ א בַ ֶׁמה ֶׁשּיֶׁש בֹוִ .י ֵּש ַקנְ ַקן חָ ָדש ָמלֵּ א י ָָשןְ ,וי ָָשן ֶׁשאֲ ִפּלּו חָ ָדש אֵּ ין בֹו.
יאין אֶׁ ת הָ אָ ָדם ִמן הָ עֹולָ ם.
ַר ִבי אֶׁ ְלעָ זָר הַ ַקפָ ר אֹומֵּ ר :הַ ִקנְ אָ ה וְהַ ַּתאֲ וָה וְהַ כָבֹוד מֹוצִ ִ
אֹומר :הֲ פָ ְך בָ ּה וַהֲ פָ ְך בָ ּהְ ,דכֹּלָ א בָ ּה .בֶׁ ן הֵּ א הֵּ א אֹומֵּ רְ :לפּום צַ ע ֲָרא אַ גְ ָרא.
בֶׁ ן בַ ג בַ ג ֵּ
יאים
יאיםּ ,ונְ ִב ִ
ּומסָ ָרּה ִליהֹושֻׁ עַ  ,וִיהֹושֻׁ עַ ִלזְ ֵּקנִ יםּ ,וזְ ֵּקנִ ים ִלנְ ִב ִ
ּתֹורה ִמ ִסינַיְ ,
ָ
משה ִקבֵּ ל
ֶׁ
ְמסָ רּוהָ ְלאַ נְ ֵּשי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה .הֵּ ם אָ ְמרּו.

