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ּתֹורה ִמ ִסינַי,
משה ִקבֵּ ל ָ
ֶׁ
ּומסָ ָרּה ִליהֹושֻׁ עַ ,
ְ
וִיהֹושֻׁ עַ ִלזְ ֵּקנִ ים,
יאים,
ּוזְ ֵּקנִ ים ִלנְ ִב ִ
יאים ְמסָ רּוהָ ְלאַ נְ ֵּשי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה.
ּונְ ִב ִ

(א)





(ב)

(ג)



(ד)




(ו)

הּוא הָ יָה אֹומֵּ ר:
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם עֹומֵּ ד:
עַ ל ְש ָ
ּתֹורה
עַ ל הַ ָ
ֲבֹודה
וְעַ ל הָ ע ָ
וְעַ ל גְ ִמילּות חֲ סָ ִדים:
אַ נְ ִטיגְ נֹוס ִאיש סֹוכֹו ִקבֵּ ל ִמ ִש ְמעֹון הַ צַ ִדיק.







לשה ְדבָ ִרים:
הֵּ ם אָ ְמרּו ְש ָ
הֱ וּו ְמתּונִ ים בַ ִדין,
וְהַ ע ֲִמידּו ַת ְל ִמ ִידים הַ ְרבֵּ ה,
ּתֹורה:
ַועֲׂשּו ְסיָג לַ ָ

ִש ְמעֹון הַ צַ ִדיק הָ יָה ִמ ְשי ֵָּרי כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ דֹולָ ה.





(ה)

הּוא הָ יָה אֹומֵּ ר:
אַ ל ִּת ְהיּו ַכעֲבָ ִדים הַ ְמ ַש ְמ ִשין אֶׁ ת הָ ַרב עַ ל ְמנָת
ְל ַקבֵּ ל ְפ ָרס,
אֶׁ לָ א הֱ וּו ַכעֲבָ ִדים הַ ְמ ַש ְמ ִשין אֶׁ ת הָ ַרב ֶׁשל ֹּא עַ ל
ְמנָת ְל ַקבֵּ ל ְפ ָרס,
מֹורא ָש ַמיִם עֲלֵּ יכֶׁם:
ִיהי ָ
ו ִ





יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹועֶׁ זֶׁר ִאיש צְ ֵּר ָדה אֹומֵּ ר:
יתָך בֵּ ית וַעַ ד לַ חֲ כ ִָמים,
י ְִהי בֵּ ְ
וֶׁהֱ וֵּי ִמ ְתאַ בֵּ ק בַ עֲפַ ר ַרגְ לֵּ יהֶׁ ם,
שֹותה בַ צָ מָ א אֶׁ ת ִד ְב ֵּריהֶׁ ם:
ֶׁ
וֶׁהֱ וֵּי

ְב ִא ְשּתֹו אָ ְמרּוַ ,קל וָחֹּ ֶׁמר ְבאֵּ ֶׁשת חֲ בֵּ רֹוִ .מכָאן
אָ ְמרּו חֲ כ ִָמים ,כָל זְ ַמן ֶׁשאָ ָדם ַמ ְרבֶׁ ה ִׂשיחָ ה ִעם
הָ ִא ָשה:
גֹורם ָרעָ ה ְלעַ צְ מֹו,
ֵּ
תֹורה,
ּובֹוטֵּ ל ִמ ִד ְב ֵּרי ָ
ֵּיהנָם:
יֹורש ג ִ
וְסֹופֹו ֵּ
יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן ְפ ַר ְחיָה וְנִ ַּתאי הָ אַ ְרבֵּ ִלי ִק ְבלּו ֵּמהֶׁ ם.




(ז)



(ח)

אֹומר:
יְהֹושֻׁ עַ בֶׁ ן ְפ ַר ְחיָה ֵּ
ֲׂשה ְלָך ַרב,
ע ֵּ
ּוקנֵּה ְלָך חָ בֵּ ר,
ְ
וֶׁהֱ וֵּי ָדן אֶׁ ת כָל הָ אָ ָדם ְלכַף זְ כּות:
אֹומר:
נִ ַּתאי ָהאַ ְרבֵּ ִלי ֵּ
הַ ְרחֵּ ק ִמ ָשכֵּן ָרע,
וְאַ ל ִּת ְתחַ בֵּ ר לָ ָר ָשע,
וְאַ ל ִּת ְתיָאֵּ ש ִמן הַ פ ְֻׁרעָ נּות:
ְהּודה בֶׁ ן טַ בַ אי ו ְִש ְמעֹון בֶׁ ן ָשטַ ח ִק ְבלּו ֵּמהֶׁ ם.
י ָ




יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹועֶׁ זֶׁר ִאיש צְ ֵּר ָדה וְיֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹוחָ נָן ִאיש
ְרּושלַ יִם ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ ם.
י ָ

אֹומר:
ְרּושלַ יִם ֵּ
יֹוסֵּ י בֶׁ ן יֹוחָ נָן ִאיש י ָ
יתָך פָ תּוחַ ִל ְרוָחָ ה,
י ְִהי בֵּ ְ
יתָך,
ְוי ְִהיּו עֲנִ יִ ים ְבנֵּי בֵּ ֶׁ
וְאַ ל ַּת ְרבֶׁ ה ִׂשיחָ ה ִעם הָ ִא ָשה.



(ט)




אֹומר:
ְהּודה בֶׁ ן טַ בַ אי ֵּ
י ָ
עֹורכֵּי הַ ַדיָנִ ין.
אַ ל ַּתעַ ׂש עַ צְ ְמָך כְ ְ
עֹומ ִדים ְלפָ נֶׁיָך ,י ְִהיּו ְבעֵּ ינֶׁיָך
ּוכְ ֶׁשיִ ְהיּו בַ עֲלֵּ י ִדינִ ין ְ
כִ ְר ָש ִעים.
ּוכְ ֶׁשנִ ְפטָ ִרים ִמ ְלפָ נֶׁיָך ,י ְִהיּו ְבעֵּ ינֶָׁך כְ ַזכ ִָאין ,כְ ֶׁש ִק ְבלּו
עֲלֵּ יהֶׁ ם אֶׁ ת הַ ִדין:
אֹומר:
ִש ְמעֹון בֶׁ ן ָשטַ ח ֵּ
הֱ וֵּי ַמ ְרבֶׁ ה לַ חֲ קֹור אֶׁ ת הָ עֵּ ִדים,
וֶׁהֱ וֵּי ז ִָהיר ִב ְדבָ ֶׁריָך,
ֶׁש ָמא ִמּתֹוכָם י ְִל ְמדּו ְל ַש ֵּקר:

ְשמַ ְעיָה וְאַ ְבטַ ְליֹון ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ ם.

(י)




ְשמַ ְעיָה אֹומֵּ ר:
אֱ הֹוב אֶׁ ת הַ ְמלָ אכָה,
ּוׂשנָא אֶׁ ת הָ ַרבָ נּות,
ְ
וְאַ ל ִּת ְתו ַַדע לָ ָרשּות:

(יז)



(יח)

(יא)



אַ ְבטַ ְליֹון אֹומֵּ ר:
חֲ כ ִָמיםִ ,הזָ הֲ רּו ְב ִד ְב ֵּריכֶׁם,
ֶׁשמָ א ָתחֹובּו חֹובַ ת גָלּות ו ְִתגְ לּו ִל ְמקֹום מַ יִם
הָ ָר ִעיםְ ,וי ְִשּתּו הַ ַּת ְל ִמ ִידים הַ בָ ִאים אַ חֲ ֵּריכֶׁם
ְויָמּותּו,
וְנִ ְמצָ א ֵּשם ָשמַ יִם ִמ ְתחַ לֵּ ל:

(יב)

ְשמַ אי ִק ְבלּו מֵּ הֶׁ ם.
ִהלֵּ ל ו ַ






(יג)




(יד)




ִהלֵּ ל אֹומֵּ ר:
ידיו ֶׁשל אַ הֲ רֹּן,
הֱ וֵּי ִמ ַּת ְל ִמ ָ
ְרֹודף ָשלֹום,
אֹוהֵּ ב ָשלֹום ו ֵּ
ּתֹורה:
ּומ ָק ְרבָ ן לַ ָ
אֹוהֵּ ב אֶׁ ת הַ ְב ִריֹות ְ
הּוא הָ יָה אֹומֵּ ר:
נְ גַד ְשמָ א ,אֲ בַ ד ְשמֵּ ּה.
מֹוסיף ,יָסֵּ יף.
ְּודלָ א ִ
ְּודלָ א יָלֵּ יףְ ,קטָ לָ א חַ יָב.
ְּוד ִא ְש ַּתמֵּ ש ְב ַתגָא ,חֳ לָ ף:
הּוא הָ יָה אֹומֵּ ר:
ִאם אֵּ ין אֲ נִ י ִליִ ,מי ִלי.
ּוכְ ֶׁשאֲ נִ י ְלעַ צְ ִמי ,מָ ה אֲ נִ י.
ו ְִאם ל ֹּא עַ כְ ָשיו ,אֵּ ימָ ָתי:

(טו)




ַשמַ אי אֹומֵּ ר:
תֹור ְתָך ֶׁקבַ ע.
ֲׂשה ָ
ע ֵּ
ֲׂשה הַ ְרבֵּ ה,
אֱ מֹור ְמעַ ט ַוע ֵּ
וֶׁהֱ וֵּי ְמ ַקבֵּ ל אֶׁ ת כָל הָ אָ ָדם ְבסֵּ בֶׁ ר פָ נִ ים יָפֹות:

(טז)




ַרבָ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל הָ יָה אֹומֵּ ר:
ֲׂשה ְלָך ַרב,
ע ֵּ
ו ְִה ְס ַּתלֵּ ק ִמן הַ סָ פֵּ ק,
וְאַ ל ַּת ְרבֶׁ ה ְלעַ ֵּשר אֳ מָ דֹות:

אֹומר:
ִש ְמעֹון ְבנֹו ֵּ
כָל י ַָמי ג ַָד ְל ִּתי בֵּ ין הַ חֲ כ ִָמים:
יקה.
אתי לַ גּוף טֹוב אֶׁ לָ א ְש ִת ָ
וְל ֹּא ָמצָ ִ
ֲׂשה.
וְל ֹּא הַ ִמ ְד ָרש הּוא הָ ִע ָקר ,אֶׁ לָ א הַ ַמע ֶׁ
ְוכָל הַ ַמ ְרבֶׁ ה ְדבָ ִריםֵּ ,מ ִביא חֵּ ְטא
אֹומר:
ַרבָ ן ִש ְמעֹון בֶׁ ן ג ְַמ ִליאֵּ ל ֵּ
עֹומד:
לשה ְדבָ ִרים הָ עֹולָ ם ֵּ
עַ ל ְש ָ
 עַ ל הַ ִדין
 וְעַ ל הָ אֱ ֶׁמת
 וְעַ ל הַ ָשלֹום,
ּומ ְשפַ ט ָשלֹום ִש ְפטּו
ֶׁשנֶׁאֱ ַמר (זכריה ח) אֱ ֶׁמת ִ
ְב ַשע ֲֵּריכֶׁם:

