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מִֵּש הֶׁשמ
ּתאּת ב
ּתאּת ימהִב ֹו ֹו
ּתימהִֵּש ש םמרֹו ּתְֶׁזִ לימִֹו ּתְֶׁזִ למרֹו שבהי ִֹו ּת ימהשבהי ִֹו ּת מרֹו ִב ֹו ֹו
ֶׁמֵּּוֹו ּתִ ב
רב אִב זי ּתמדב ִהִה תמֶׁנב כְרשְֶׁמֶׁי ממֵּזה ֶׁמהֹו ְי רמיְ ש ֹו
ֶׁמכ ש ֹו ּת ימֶׁמִה
המזרזש ב
המִ שּת מריְ ש ֶׁ אש בֵּ ב,
ֵּתהִֹו ּת מְ ֹוְּתּוימִב ֶׁל ֹוֵּּתכהמתרב ֹוֵּ ֹוּתכּת מֶׁ ב ְי ֶׁימִל ב:
ב
Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the
elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly. They said three
things: Be patient in [the administration of] justice, raise many disciples and make a fence round
the Torah.
ֶׁמכ ש ֹו ּת מֶׁש ְִּ שר מְִֵּּי כימלרמֶׁי
רמזרזש ב
שֶׁמֵּ בִ שּת י ּתמדב ִהִה תמֶׁנב כְרשְֶׁמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימל ב
ֶׁמִבמז בְִֵּּּומֵֶׁ ֹוְּתהמֶׁש ּת ֹו
ֹו
לרמֶׁש ל ְכש ֶׁמִב לרמְ ש
נב ֹוֵּּתרהתמתִש ֹוכּת:
Shimon the Righteous was one of the last of the men of the great assembly. He used to say: the
world stands upon three things: the Torah, the Temple service, and the practice of acts of piety.
ְִִמאּתז
ֹו
רמִֵּשתמרב הְיממאִב ֹו ּת ב
רמיֶׁב ּתהמדל ש ֹוכּת מֶׁ בֵּז בא ֹוזּתּומאה תמֶׁש מל ב
רמֵּ ֹוִ בְִֵּּּומֵֶׁ ֹוְּתהְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימא ֹו
רמָּב ש ִימאה ְּשאמְִדְמהֹו ְי ֹו
ּתֶּׁתמְֵּ ש אמזש ֵּּתֹו מלריּת הד
רמִֵּשתמרב הְי רמָּב ש ִימִֹו ֹו
 ֶׁמִהמדל ש ֹוכּת מֶׁ בֵּז בא ֹוזּתּומאה תמֶׁש מזה ְּ ְאמל ב:
Antigonus a man of Socho received [the oral tradition] from Shimon the Righteous. He used to
say: do not be like servants who serve the master in the expectation of receiving a reward, but be
like servants who serve the master without the expectation of receiving a reward, and let the fear
of Heaven be upon you.
ֶׁ מאּתזמבב י כש
שּומאּתזמּתב הזש רּתֹו מהֹו בְרהמֵּי ֶׁה ְמּתְִי ּתמ ה ּומּתְלה הש ֹו
מאּתזמבב י כש ֶׁמִב ּתְִי ּתמ ה ּומּתְתש ִ ֹו
ּתת מ י ּתתמִלכממּתְִי ּתמ ה ּומּתְ הל הש ֹו
אְֵּי ימּתב ֶֹׁו ּתמ י ב
יּתמֵּ בתאְי המְלח
תמְ ב י ּתֶׁה מרתד ֹושֵּּת ימ הִ מִֶׁ ֹו
 ב ריּתֶׁה ימ הִ מִֶׁיּתמזְתה ֶׁמ ב בש ֵּש אמאה ֹו:
Yose ben Yoezer (a man) of Zeredah and Yose ben Yohanan [a man] of Jerusalem received [the
oral tradition] from them [i.e. Shimon the Righteous and Antigonus]. Yose ben Yoezer used to
say: let thy house be a house of meeting for the Sages and sit in the very dust of their feet, and
drink in their words with thirst.
מְִיּתמ י ּתתה ימִב ארמימ
ּתת מחשתהתמרֹו ב ִשתש ֶׁימִב ּתֹוֶׁב ּתהמלִֹו שֹו ּת ב
שּומאּתזמּתב הזש רּתֹו מאְֵּי ימּתב ֹוֶּׁתמ י ב
ּתתשמּתְִי ּתמ ה ּומּתְתש ִ ֹו,ֶׁמ
ֶׁמלֹו מֶׁש ֹואִש ְֶׁמְב ֹוא בזיְמ ב ְה ֹו
ּתתש ֶׁמלֹו מֶׁש ֹואִש ֶׁימנְ י,ֶׁמ
ְְמֵּחשאּומאש בֵּ המתד ֹושֵּּת ימחשרמשבֵּּומזה אש כש מֵּ ב ְה ֹו
ֹו
ש לשֶׁמרב לבב ְֵּימה ְ י רממאש בֵּ הימהרמִשתְ ֵּה מְב אי זה תמת י
ְיּתֶׁד
ֵּ ֹוְ ב י ּתמתְ ש ֶׁימִב ְִחְמּתְ י זמנ ֹו:
ֹו
Yose ben Yochanan (a man) of Jerusalem used to say: Let thy house be wide open, and let the
poor be members of thy household. Engage not in too much conversation with women. They said
thisמwithמregardמtoמone’sמownמwifeמיhowמmuchמmore[מdoesמtheמruleמapply]מwithמregardמtoמanotherמ
man’sמwifeְמFromמhereמtheמSagesמsaid:מasמlongמasמaמmanמengagesמinמtooמmuchמconversationמwithמ
women, he causes evil to himself, he neglects the study of the Torah, and in the end he will
inherit gehinnom.
ְי ֶׁמרב מ ימההב ִיֶׁמרב מתש י ימ הִ מִֶׁיּתמכש ּומאה תמחשרמֶׁש אש כש מּתב ְֶׁזִ למְה ּומָּב בתּתשֶׁמִב ִֹו יאּתמֶׁש א ב ְי רֹו ּתמהֹו במ,רהמֵּי ֶׁה ְמּתב ְֶׁזִ למְה ּומָּב תב ּתשֶׁמאְֵּי ימל
רב דזמשבדהת:
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Joshua ben Perahiah and Nittai the Arbelite received [the oral tradition] from them. Joshua ben
Perahiah used to say: appoint for thyself a teacher, and acquire for thyself a companion and
judge all men with the scale weighted in his favor.
זמֵּּומֶׁ ִָּ ב לשִהת
רמי בתּתשאי ֹו
רמי בתתְי מ שר ש זש ִּימִב א ֹו
המִֵּש דיּומ ש ִּימִב א ֹו
ִֹו יאּתמֶׁש א ב ְי רֹו ּתמאְֵּי ימֶׁ ב תי ֹו:
Nittai the Arbelite used to say: keep a distance from an evil neighbor, do not become attached to
the wicked, and do not abandon faith in [divine] retribution.
ֵּמלבב ב,יּתמכּתִֹו ּתּומ ּתב ֶׁהכש ֶׁמ ה ּומ ְאּתמִב ֹוז בְִֵּּּומְה ּומזש ש תמהֹו בְרהמֵּי ֶׁה ְמּתב ֶׁהכש ֶׁמ ה ּומ ְאּתמאְֵּי ימארמיל
דב ְִּ ב דיּתמְֶׁששִֹו ּתּוְמהדב זה שֹו בֶּׁתהמ לר ֹו
מְֵּּב שחִהּת ימּתֹוֶׁב ּתהמ ב ילּתִהּת מדב שח ֹושאּתּוימחב זה מֹומ
ּתּוְִֵּּ ֹוכּת מרב שחִהּת ימּתֹו ֶׁב ּתהמ ב ילּתִהּת מדֹו ב זש לֹו ּת ְמהדב זה דֹו חב ש ֹו ּת ֹו
ב
ְְב רהמלריּתֶׁה מאה תמֶׁ ֹו:
Judah ben Tabbai and Shimon ben Shetach received [the oral tradition] from them. Judah ben
Tabbai said: do not [as a judge] play the part of an advocate; and when the litigants are standing
before you, look upon them as if they were [both] guilty; and when they leave your presence,
look upon them as if they were [both] innocent, when they have accepted the judgement.
אמֵּיְ שד מּתֹורב בֵּכהמרבמ
מְ בכ ש ה ּת ימזה אש ֹו
זמי ֹוז בְִֵּּּומְה ּומזש ש תמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמֵּ ב ְה ֶׁמרתב הְ מאה תמֶׁש ל ֹויכּת ימ הִ מִֶׁיּתמש ֹושֶּׁת ֹו:
Shimon ben Shetach used to say: be thorough in the interrogation of witnesses, and be careful
with your words, lest from them they learn to lie.
רמי בתְִמ
ִשאמאה תמֶׁש ְש ִהתימִב א ֹו,שֶׁימה
ב
ְמזֵּלב ּתשֶׁמאְֵּי ימאמְֶׁ מאה תמֶׁ בארשאד
זהתזֵּלב ּתשֶׁמִב א ב רב ּתְּומהֹו ְב רהמֵּי ֶׁה ב
ב
ִּמ שר ש:
Shemaiah and Abtalion received [the oral tradition] from them. Shemaiah used to say: love work,
hate acting the superior, and do not attempt to draw near to the ruling authority.
ימֶׁששֶׁ המ ב ֹוכ ב י ּת הד ימזה אש אמתש תה המתְ תמנשרהתמִב ֹות במ
רהמרֹו בֵּהְ מֵּּתֹו מֶׁש ש לֹו ּת ימִב ּתֹו בזיהמֶׁירב ֹוֵּ ֹוּתכּת מְֶׁש ֹואּת מא ב רב ּתְּומאְֵּי ימתד ֹושֵּּת ֹו
מֵּ בתתְּיר
את י ּת הד מִב ּתשֵּהתהימִב ִֹו בֵּבש אמזי מזש ֵּּתֹו ֹו:
Abtalion used to say: Sages be careful with your words, lest you incur the penalty of exile, and
be carried off to a place of evil waters, and the disciples who follow you drink and die, and thus
the name of heaven becomes profaned.
יּתמֵּירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמאֶׁ ְ ּוימאְֶׁי מזש רְ מִב ְכי זמזש רְ ימאְֶׁי מאהמ
שְתמהֵּהש ב שמֶֹׁו ְּירמִב זאאּתמהֹו ְב רהמֵּי ֶׁה ְמֶֹׁו ְּירמאְֵּי ימ מִֶׁ ֹו
ב
ּומתמְֶׁב ֹו
ֶׁ ריְ ש:
Hillel and Shammai received [the oral tradition] from them. Hillel used to say: be of the disciples
of Aaron, loving peace and pursuing peace, loving mankind and drawing them close to the
Torah.
כמזֵּי ם
יכמזֵּש אימאש י ב
ְמהכ ֹוא בזיאי זמְב תש שאימתש ריזמְֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימ שִ ב
זְמהכר ְאמ שּתריּתזימהב ש רשאמת שש ב
ב
הכר ְאמְִֵֹּו ּתזימּתשִי:
ב
He [also] used to say: one who makes his name great causes his name to be destroyed; one who
does not add [to his knowledge] causes [it] to cease; one who does not study [the Torah]
deserves death; one who makes [unworthy] use of the crown [of learning] shall pass away.
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ּתימֵּּתמרֹו ּתְמהדב זה אִֹו ּתמרב לבב ֹוֵּּתימֵּש ֶׁמאִֹו ּתְמִב ֹוא מר ְאמלדב זש ּתִימאי ּתֵּש תש ּת
ימא מאי ּתּומאִֹו ּתמרֹו ֹו
ֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ֹו:
He [also] used to say: If I am not for myself, who is for me? But if I am for my own self [only],
what am I? And if not now, when?
מְִי ה מָּשִֹו ּת משמּת
יּתמֵּהְי רמאה תמחשרמֶׁש אש כש ב
י ֶׁמֶׁ ב ְי ֶׁימ הִ מִֶׁ ב,מֵּל מִל
י ֶׁמתְ ש בת מהה ְִּמ מאְֵּ ב,חְתזאאּתמאְֵּי ימל:
Shammai used to say: make your [study of the] Torah a fixed practice; speak little, but do much;
and receive all men with a pleasant countenance.
יהמֵּּומֶּׁוש חיהימִב ארמי ב ְה ֶׁמרב ללי מאְ ֵּש כְת
י ֶׁמרב מ ימִב ֹוֶׁ בִיְּ ֹו, ְש ּומנ בֵּרֹו ּתאי רמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימל:
Rabban Gamaliel used to say: appoint for thyself a teacher, avoid doubt, and do not make a habit
of tithing by guesswork.
שאמז ֹותּתהש ְֶׁמִב ר ְאמֶׁ ֹוא בכ שמ
אתּתמרנהזמ ְ מאה ְּ ב
מז בְִֵּּּומְב ְִמאְֵּי ימחשרמּתשֵּּתמנשכרב ֹויּתמ י ּתּומֶׁתד ֹושֵּּת ימִב ר ְאמֵּש בש ֹו
ה ְֶׁמזמֶׁהאמֶׁש לֹו מש ימאה שְּ ֹו,אמֶׁאל
ֶׁמכ ש ֹו ּת ימֵּי ֹו ּתאמתי ב א
ִב דשרמֶׁא ב ְה ב:
Shimon, his son, used to say: all my days I grew up among the sages, and I have found nothing
better for a person than silence. Study is not the most important thing, but actions; whoever
indulges in too many words brings about sin.
ֶׁמכ ש ֹו ּת מֶׁש ְִּ שר מְִֵּּי כימלרמֶׁ ֹוְּתּומִב לרמֶׁש מאֵּה תמִב לרמִֶׁש רְ ימ
רמזרזש ב
ּומז בְִֵּּּומְה ּומנ בֵּרֹו ּתאי רמאְֵּי ימל ב
אמ ֵּה תממ)שד ּתֶׁמת( זה הד מאֵּ ְש ֹו
המְזמ
מזחב ב
הֵּ בזָּ מזש רְ ֹו
ל י ּת הד ֹו:
Rabban Shimon ben Gamaliel used to say: on three things does the world stand: On justice, on
truthמandמonמpeaceמיasמitמisמsaid:“מexecuteמtheמjudgmentמofמtruthמandמpeaceמinמyourמgates”מ
(Zechariah 8:16).
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תמרְמֵּּומֶׁש אש כש ְמ הִ מֶׁממ ֹוְּת
ֹו
ה ּתֶׁש מִב ֹותחב אה ה,ְִּ ּתאמתחב אה ה תמרב
ִיּתמששֶֹׁו ּת מְב ֹוֵּבב ִשֶׁמהְּשֶׁמאְֵּי ימאי ּתשְֶֹׁו ּתמכה ה למּתב זש ש ֶׁמזה שש ְ מרְמֶׁש אש כש ימחְ רמזה ֶֹׁו ֹו
ֶׁכמֵּבב ִש
יּתמֵּתִי מֶׁה חב ִי ֹו
רמֵּבב ְתְמ הִ מִֶׁ ב
 שד ש ּומזה ֹו,ּומ
ד מל י ש ֶׁמדב הִ הכמֶׁה חב ִי כש םְמ דב תֵּה ש ֶׁימזה אי ּתּומאיש ֶׁמּתְכי למֵּי ב,םימה
ב
 שד ש,הכמ
חב הִ ב
שֶׁמֵּ בא ימלּתֹו ּומ ְאש ֶׁמִב אְ שהּומזְֵּלמ
ֶׁמכ ש ֹו ּת מִב ֹואּתמאיש ֶׁמ ש אמרֹו ּתכי ּתמל י ש ֶׁימְִּמֵֶּׁמְּב ֵּלב ר ֹו
ה ּת מ ּוי הח מִב ֶֹׁו בִיחירמְֹו בזרזש ב,תימִב דשרמֵּל
ִֹו דב יש ֹו ּתּו:
Rabbi Said: which is the straight path that a man should choose for himself? One which is an
honor to the person adopting it, and [on account of which] honor [accrues] to him from others.
And be careful with a light commandment as with a grave one, for you did know not the reward
for the fulfillment of the commandments. Also, reckon the loss [that may be sustained through
the fulfillment] of a commandment against the reward [accruing] thereby, and the gain [that may
be obtained through the committing] of a transgression against the loss [entailed] thereby. Apply
your mind to three things and you will not come into the clutches of sin: Know what there is
above you: an eye that sees, an ear that hears, and all your deeds are written in a book.
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רמְְִמזה רמ ְֹו ּתמּתב ֶׁהכשמ
מֵּזחתתמלש ְּוְמִב דשרמיְ ש ֶׁמ ְש ּומנ בֵּרֹו ּתאי ב
תמזִיּתֶׁה ב
ּתאמאְֵּי ימ שּתחהֶׁמתרב ֵּהכמיְ ש ֶׁמלֹו מְה ה למאה ה רימזה שב ֹו ּתל ב,ֶׁמֶׁד ֹוש
םמֵּרשאדשֶׁימְִחשםמְב י רשֶׁמִב ְ ה ה תמלשְּוְמִב דשרמֶׁש לֵּי רֹו ּת מלֹו מֵֶֹׁו ְה ימּתֹו בֶּׁתהמלֵּי רֹו ּת מלֹו אש ֶׁה מרב זימ
 מזש ֵּּתֹו זה אי ּתּומלֹו אש ב, זה שבדהתמא ְתש מ
ּתתה,ש שד מֶׁ ב ְי ֶׁמחב ֹואְּהמל ֹו,ִֵּשלב יש ּומִב בֹו בכהש תש מְִֵּּה כה תמרשלכְמִב איה ימֵּלרהֶׁמאִֹו ּתמלריּת הד מ:
ב
Rabban Gamaliel the son of Rabbi Judah Hanasi said: excellent is the study of the Torah when
combined with a worldly occupationמיforמtoilמinמthemמbothמkeepsמsinמoutמofמone’sמmind;מButמ
[study of the] Torah which is not combined with a worldly occupation, in the end comes to be
neglected and becomes the cause of sin. And all who labor with the community, should labor
with them for the sake Heaven, for the merit of their forefathers sustains them (the community),
andמtheir(מtheמforefather’s)מrighteousnessמenduresמforמever;מAndמasמforמyou[מיGodמinמsuchמcaseמ
says] I credit you with a rich reward, as if you [yourselves] had [actually] accomplished [it all].
ּתּומְ בזלתמִֶׁשאש תש ּו
ּתּומֵּהש ב ֹו ּתּומרְמרשאש כש מאה ְּשאמרב בְ ה למלבב ֵּש ּוְמִֹו ב ֹואּתּומחב אְֶׁ ֹו ֹו
ּתּומְִֵּּ ֹוכּתּומרְמרשאש כש מְֹו בזלתממי ֶׁמִהמשבֶֹׁו ּת ֹו ּתּומְש ש זהתימזה אי ב
ב
ִב אי
ְְש בתה:
Be careful [in your dealings] with the ruling authorities for they do not befriend a person except
for their own needs; they seem like friends when it is to their own interest, but they do not stand
by a man in the hour of his distress.
ה ֶׁמ ב ב,י ֶׁמ ב בְְִמדֹו ב בְִב ימחב כי ּתמזה של,מֵָּּב ִיּתמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימל
מֵָּּב ִיּתמ ב בְְִימחב כי ּתמזה שב ְי רמ ב בְּומאתי ֹו ּת ֹו
ְִב מדֹו ב בְְְִמְְי רמ ב בְִב ֹו
מְֵּת ימִב ארמיש ֹוכּתּומאה תמת י במ
ב
ְּתּומְלבב בֵּ מלכמּת
זמֵּּומֵֶֹׁו ְה ימִב ארמיא ֹוֵּ ב
רמיחב ְ ֹו
ִב ארממי מלכמזה ינֹו ּתלמרֹו בֵּהְְֵּ ב בְ הִ ְמֶֹׁו ְּירמאְֵּי ימא ֹו
ְִאמתָּש המ
מ י ְאֵּ מְש ש מזה ֹואּתמאה חב זש מרֹו בזְֵּ לימזה ּוְחְמרב ֶֹׁו ִש ְִֵּּמִב ארמי ְאֵּ מרֹו דב זה ֹוא שִָּהֶׁמאה בזִהֶׁימזה אש אמר ֹו:ֶׁ
He used to say: do His will as though it were your will, so that He will do your will as though it
were His. Set aside your will in the face of His will, so that he may set aside the will of others for
the sake of your will. Hillel said: do not separate yourself from the community, Do not trust in
yourself until the day of your death, Do not judge not your fellow man until you have reached his
place. Do not say something that cannot be understood [trusting] that in the end it will be
understoodְמSayמnot:‘מwhenמIמshallמhaveמleisureמIמshallמstudy;’מperhapsמyouמwillמnotמhaveמleisureְמ
ּומֵּראי כימִב ר ְאמדשרמֶׁא ב ְה ֶׁמ ֹו בִתְ ש ֶׁממיֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימאי ּתּומְה מּתב י אמתי ב א
ִב ר ְאמל מֶׁש אש ה רמתש ֹוִּתכימִב ר ְאמְֶּׁתב זש ּומרשֵּי כימִב ר ְאמֶׁמָּב כש ב
ּתְתמאּתז
ֹו
ֶׁימֶׁ בזיְי רמרֹו ב
ֵּ בתחֹו ּת ְמה ב ֵּש הְ מזה אי ּתּומאִ ֹושזּת ֹו:
He used to say: A brute is not sin-fearing, nor is an ignorant person pious; nor can a timid person
learn, nor can an impatient person teach; nor will someone who engages too much in business
become wise. In a place where there are no men, strive to be a man.
ְִזמֵּ ֹו ּתחּתֹו למ בּת החהּואזמֶׁהאמ ש אש ֶׁמ ִרב נְ רהתמאתתמזה ֵש חשֶׁמלרמָּב ִיּתמֶׁאּתֹו ְמאש ֵּמ
ב
 מרשםימלרמְא י חב ביימא ב חהלְמִב:
Moreover he saw a skull floating on the face of the water. He said to it: because you drowned
others, they drowned you. And in the end, they that drowned you will be drowned.
ֶֶׁׁמכאש שְֶׁמֵּ ב ְה ֶׁמִ ֹושזּת ימֵּ ב ְה ֶׁמדב זש חֹו ּת ְמֵּ ב ְה ֶׁ ֶׁהאמֶׁש ּתש
ש ימֵּ ב ְה ֶׁמ ֹו אש ְֶׁמֵּ ב ְה ֶׁמִב ד ֹושִּת ימֵּ ב ְה ב, בזחש תְתימֵּ ב ְה ֶׁממאְֵּי ימֵּ ב ְה ֶׁמ ש
ֶׁמת הִשְֶׁמֵּ ב ְה ֶׁמשֹואש ְֶׁמֵּ ב ְה ֶׁמל ש ֹוכּת ימֵּ ב ְה ֶׁמ ש שירְמֵּ ב ְה ֶׁמתְ ש ֶׁימֵּ ב ְה ֶׁמתשֹו ּת ְמֵּ ב ְה ֶׁמּתב ֹוזּת ש ֶׁימֵּ ב ְה ֶׁמתש דבמ
ֵּש ְֶׁמֵּ ב ְה ֶׁמליבש ֶׁימֵּ ב ְה ב
שֶׁמרְמכ ב י ּתמתְ ש ֶׁימהש ִשֶׁמרְמתשיּתמֶׁש ְִּ שר מְֶׁש א
ֹו
ִ בב כש הש ֶׁימֵּ ב ְה ֶׁמזש רְ ְמהש ִשֶׁמזי מ ְ ימהש ִשֶׁמרב לבב ְְֵּמהש:
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He used to say: The more flesh, the more worms; The more property, the more anxiety; The
more wives, the more witchcraft; The more female slaves, the more lewdness; The more slaves,
the more robbery; [But] the more Torah, the more life; The more sitting [in the company of
scholars], the more wisdom; The more counsel, the more understanding; The more charity, the
more peace. If one acquires a good name, he has acquired something for himself; If one acquires
for himself knowledge of Torah, he has acquired life in the world to come.
ימא מרשֵּ בכיש מתְ ש ֶׁמֶׁ ב ְי ֶׁימארמיתשֹוּתהמ
ירמהִֵּאש אּתְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ֹו
ְ ש ֶׁמרב לבב בֵּ ימחֹו ּתמרב דשלמְִבש ב יש ְמ ְש ּומּתְתש ִשּומְה ּומשחאּתמהֹו ְי רמֵּי ֶֹׁו ְּ ֹו
ת ֹוִֵּש ֶׁמתרב ֹוֵּ ֹוּתכּת מֶׁש ּתהמרְמרב ְש ּומּתְתש ִשּומְה ּומשחאּת, ִב אי ְּהמֶׁי ּוימ ְֹו ּתמאמרֹו ּת הל הש מְה ּומְֶׁ ב הב ְִִימִב ְֹו ּתמּתב ְֶׁזִ למְה ּומתִִב ּתשֶׁימִב ְֹו ּתמּתְִי ּתמֶׁחְ ֶׁי ּוימ
הֶׁמז ב תש ּוְמ ֹוְּתמאמרֹו ּתלה הש מְה ּומְֶׁ ב הבמ
ּתמז בְִֵּּּומְה ּומִב תִב אי רימִב ְֹו ּתמאה רב של שש מְה ּומל ש לְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמְִֵּ ֹו
ּתְִמֵּאְי כמ ֹו ָּשְֶׁמְִִימְְ מִהכמזהמִב ְֹו ֹו
ב
אי
ּתמז בְִֵּּּומְה ּומִב תִב אי רימּתב ימ
אמתי ב אְמִב ְֹו ּתמאה רב של שש מְה ּומל ש לימֵּלב ּתשּומ ְֹו ּתמּתב ְֶׁזִ למְה ּומתִִב ּתשֶׁימא בז י ּתמּתְר בכיְְמ ֹוְּתמּתְִי ּתמֶׁחְ ֶׁי ּוימתש ֹוִּתכְמ ְֹו ֹו
מּתֹוֶּׁתהמדשרמתדב ֵּימ
ימא ב
זמזִֹו ששֶׁימֵּדב ֹו ּתלמאה תמ ִח שְּ ְמאְש אמֶׁ ֹוא בתנְי ְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ֹו
 ש אי רמְב דזמֵּ ְאשבִ ֹוּת ימ הִאמרֹו ּת הל הש מְה ּומְֶׁ ב הב ְִִמְב ד ב,ּתמּתֹו ב
רמְדזמֵּ ְאשבִ ֹוּת מִב ְֹו ּתמאמרֹו ּת הל הש מְה ּומְֶׁ ב הב ְִִמאזמלֹו אשמ
 ש אי ב,ְֵּימא מּתֹו ֶׁב ּתהמדשרמתדב ֵּי ּתמּתֹו ב
ֹו
ִמֵּ ב
מְה ּומל ש למְב דזמֶׁה ימִב ְֹו ּתמאה רב של ששמזש אהרמאְֵּי ֹו
ְּזִֹו ששֶׁימֵּדב ֹו ּתלמאה תמ ִח ש:
ב
Rabban Yohanan ben Zakkai received [the oral tradition] from Hillel and Shammai.He used to
say: if you have learned much Torah, do not claim credit for yourself, because for such a purpose
were you created. Rabban Yohanan ben Zakkai had five disciples and they were these: Rabbi
Eliezer ben Hyrcanus, Rabbi Joshua ben Hananiah, Rabbi Yose, the priest, Rabbi Shimon ben
Nethaneel and Rabbi Eleazar ben Arach. He [Rabbi Johanan] used to list their outstanding
virtues: Rabbi Eliezer ben Hyrcanus is a plastered cistern which loses not a drop; Rabbi Joshua
ben Hananiah happy is the woman that gave birth to him; Rabbi Yose, the priest, is a pious man;
Rabbi Simeon ben Nethaneel is one that fears sin, And Rabbi Eleazar ben Arach is like a spring
that [ever] gathers force. He [Rabbi Yohanan] used to say: if all the sages of Israel were on one
scale of the balance and Rabbi Eliezer ben Hyrcanus on the other scale, he would outweigh them
all. Abba Shaul said in his name: if all the sages of Israel were on one scale of the balance, and
Rabbi Eliezer ben Hyrcanus also with them, and Rabbi Eleazar ben Arach on the other scale, he
would outweigh them all.
ּתשְֶּׁתמכה ה למּתב זש ש ֶׁמזה שֹו בכְה
ְש םמֶׁש אש כש ְמ ְֹו ּתמאמרֹו ּת הל הש מאְֵּי ימלּתֹו ּומ ְ ש ְֶׁמ ְֹו ּתמּתב ְֶׁזִ למאְֵּי ימתש י מ ְ ְמ אש ֵּ מרשֶׁה ימבב אהמה ב אהמאי ֹו
ּתמז בְִֵּּּומאְֵּי ימֶׁש ְאה ֶׁמאה תמֶׁדְרשכְמ ֹוְּתמאה רב של שש מאְֵּי ימ יר מ ְ ְמאש ֵּ מ
רשֶׁה ימ ְאה ֶׁמאִֹו ּתמאה תמ ְֹו ּתמּתְִי ּתמאְֵּי ימזש דיּומ ְ ְמ ְֹו ֹו
ּתִמְ ב י ּת הד ְמאש ֵּ מרשֶׁה מבב אהמה ב אהמאי ּתשְֶֹׁו ּתמכה ה למ ש לשֶׁמזה שֹו בת ֹומְ ב י ּתמאה רב לשמ
שרמְ ש ש ֹו
למֵּ ֹוְ ב י ּת הד ימזה ֹוְדב ר ב
המֵּאה דשֶׁמֶׁש אש כש ְמ ְֹו ּתמ שש מְה ּומל ש ֹו
תי ֹו
ּתְִמֵּז יְּ ְמאה תש כמ אמרֹו ּת הל הש מאְֵּי ימלּתֹו ּומ ש לשְֶׁמ ְֹו ּתמּתבְֶׁזִ למאְֵּי ימתש י מ ש ְִּמ ְֹו ּתמּתְִי ּתמאְֵּי ימזש דיּומ שמ
ב
ּתמז בְִֵּּּומאְֵּי ימֶׁוִהֶׁמִב אי
ְִּמ ְֹו ֹו
ֵּ הֶׁמֵּּומֶׁאש הְ מְש הלמֶׁהאימזה דהאמ
הֶׁמֵּּומֶׁש אש כש ימחב ֹוִ ֹו
ֹוִהֶׁמ ש זש ִּמִב ר ְאמּתב ז יְּ ימִב ב ֹוְּתהמתְִיּומִב ְִתי ּוְמ ְֹו ּתמאה רב של שש ממ)תֶׁרּת מרש( ֶׁוִ ֹו
ּתִמְ ב י ּת הד אְֵּי ימ ימר
שרמְ ש ש ֹו
למֵּ ֹוְ ב י ּת הד ימזה ֹוְדב ר ב
תמְ ב י ּתמאה רב של שש מְה ּומל ש ֹו
 מ ש ְִּמאש ֵּ מרשֶׁה ימ ְאה ֶׁמאִֹו ּתמאה ֹו:
He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the right way to which a
man should cleave? Rabbi Eliezer said, a good eye; Rabbi Joshua said, a good companion; Rabbi
Yose said, a good neighbor; Rabbi Shimon said, foresight. Rabbi Elazar said, a good heart. He
[Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your
words are included. He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the evil
way which a man should shun? Rabbi Eliezer said, an evil eye; Rabbi Joshua said, an evil
companion; Rabbi Yose said, an evil neighbor; Rabbi Shimon said, one who borrows and does
not repay for he that borrows from man is as one who borrows from God, blessed be He, as it is
said“מיtheמwickedמborrowמandמdoמnotמrepayמיbutמtheמrighteousמdealמgraciouslyמandמgive”(מPsalms
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37:21). Rabbi Elazar said, an evil heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of
Elazar ben Arach, for in his words your words are included.
רמי ֹוֶׁ מ
ּתמְִת
ֶׁמכ ש ֹו ּת ְמ ְֹו ּתמאמרֹו ּת הל הש מאְֵּי ימּתב ֹוֶּׁתמדב ְכמת י ב מתש ֹו ּת מ שלרהּת מחב זה ְּשלימִב א ב
המזרזש ב
רֹו דב ְִּ ִמֶׁי מאש בֵּ ב. ִב זה מּתְ מאה תש כמרֹו חב ִיּתמ
ְאמת שחִהֶׁימזה דב ֹוזּתדשתש ּומִבמ
מְ תרב יש ּומזה ְּ ֹו
יּתמֵּ בתתאי מחב הִ הכמאה ש ּומזה רמתד ֹושֵּּת ימ הִ מִֶׁיּתמש ֹושֶּׁת ב
תמֵּּתתש בת ְמ הִ מִֶׁ ֹו
ֹוזּתדתמזהלשרימִלהֹו ּתבש תש ּומלהֹו ּתב ֹו
שרמְ ב י ּתֶׁה מחב מ
ש ש זימִב ד ֹו,תריּתמאי זלהב ש ימהרב ֹותּתזש תש ּומרב ֹותּתזתמ:
They [each] said three things: Rabbi Eliezer said: Let the honor of your friend be as dear to you
as your own; And be not easily provoked to anger; And repent one day before your death. And
[he also said:] warm yourself before the fire of the wise, but beware of being singed by their
glowing coals, for their bite is the bite of a fox, and their sting is the sting of a scorpion, and their
hiss is the hiss of a serpent, and all their words are like coals of fire.
ֹוְּתמּתב ְֶׁזִ למאְֵּי ימלּתֹוּו

מֵּּומֶׁש ְִּ שר
ּתאּתּומאה תמֶׁש אש כש ֹו
ִב אתמְֶׁב ֹו שְתימְֵּבֹו ֹו,ֶׁש ש ִּימִב ּתיבה מֶׁש ש ִּימִב ֹו:

Rabbi Joshua said: an evil eye, the evil inclination, and hatred for humankind put a person out of
the world.
ה ּת מּתֹו ֶׁב ּתהמרב זי מ ֹוְּתמּתְִי ּתמאְֵּי ימּתב ֹוֶּׁתמֵּש ְֵּּומת י ב מתש ֹו ּת מלש רהּת מחבמ,זה ְּשלימִב ֶׁ בתהי ּומלבב בֵּ מרֹו רב ְֵּ כמיְ ש ֶׁימזה אי ּתִשםמּתב ִ ִש ֶׁמרשלְמִב דשרמֵּל
זש ֵּש ּתֹו:
Rabbi Yose said: Let the property of your fellow be as precious unto you as your own; Make
yourself fit to study Torah for it will not be yours by inheritance; And let all your actions be for
[the sake of] the name of heaven.
מיחֹו ְּ בשת מההמ,
ֶׁמֵּ בתְָּּירימארמיל ב
תמזִֵּּמה ביחֹו ְּשְֶׁמהדב זה איש ֹו
ּתמז בְִֵּּּומאְֵּי ימ מִֶׁיּתמששֶֹׁו ּת מְֹו הב ֹו ּתא ב
ּתמ ִּימאה ְּשאמ ת ֹוֵּּת מִב תתִהִֹו ּת מרֹו חב ימִ ְֹו ֹו
ֵּ ִּמְחב ִיּתמלבב בֵּ מ)ּתִארמ ( ֶׁאש הְ מְש הלמֶׁהאימזה דהאמ
רמיֶֹׁו ּתמ ש זש ֹו
חֹו ּתמתדהּומִב תה מֶׁהאמאה ה למאָּּתֹו מִב מתה ִה כמִב ִֹו תש מלרמֶׁש ש לשְֶׁמִב א ב:
Rabbi Shimon said: Be careful with the reading of Shema and the prayer, And when you pray, do
not make your prayer something automatic, but a plea for compassion before God, for it is said:
“forמheמisמgraciousמandמcompassionateמיslowמtoמangerמיaboundingמinמkindnessמיandמrenouncingמ
punishment”(מJoel 2:13); And be not wicked in your own esteem.
יּתמֵּּתמאיש ֶׁמלש ֵּימ
רמֵּראדב בי מ ְֹו ּתמאה רב של שש מאְֵּי ימ מִֶׁיּתמזש ההכמרֹו רב ְֵּ כמיְ ש ֶׁימִב כִּמֵֶּׁמִה יש ֹוזּת מרב אה ָֹּו ּתהְ ְְִמִב כִּמרֹו חב ִ ֹו
רְמִב ִהאמ ֵּש ּומֶׁהאמ ל ב
ד מָּב ִלְּשתה ל,שלמ
זה שב ז הְּ מר ב:
Rabbi Elazar said: Be diligent in the study the Torah; And know how to answer an epicuros, And
know before whom you toil, and that your employer is faithful, for He will pay you the reward of
your labor.
ֵֶּׁ ִ ְש ֶׁימִב ְֶָּׁלרֹו ּת מלבי רֹו ּת ימִב ֶׁלש שד מֶׁ ב ְי ֶׁימה לרמְֶּׁתֹו תמְְתי המ ֹוְּתמ ב חְּומאְֵּי ימֶׁשְ מהש בש מִב ֶׁ בארשאדש:
ב
Rabbi Tarfon said: the day is short, and the work is plentiful, and the laborers are indolent, and
the reward is great, and the master of the house is insistent.
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ֶׁימְִתִֹומֶׁהאמֶׁש שּתמ
ב
שְֶׁמא מרשֵּ בכיש מתְ ש ֶׁמֶׁ ב ְי
רמֵּאה ד ֹו
ש שד מֶׁ ב ְי ְֶׁמֶׁמאְֵּי ימר ְאמ שלרהּת מֶׁ בארשאדשֶׁמרֹו ב ְֵּ ימִב ר ְאמאיש ֶׁמ ה ּומתְ ֹו ּתּומרֹו ְש י ֹו,ּת מרב מ
 שד ש ּומזה רמבְֹומ,ּומ
ד מָּב ִלְּשתה ְמִב כִּמֵּי ב,מ
רמֵּראדב בי מזה שב ז יְּ מרב ב
ּתהֹו ּת מ הרל ֹושתּתכמ שר ְאִב הִ מאֵּש ּומֶׁהאמ ל ב:
He [Rabbi Tarfon] used to say: It is not your duty to finish the work, but neither are you at
liberty to neglect it; If you have studied much Torah, you shall be given much reward. Faithful is
your employer to pay you the reward of your labor; And know that the grant of reward unto the
righteous is in the age to come.
3׳
ֶׁמכ ש ֹו ּת מִב ֹואּתמאיש ֶׁמ ש אמרֹו ּתכי ּתמל י ש ְֶׁמְִּמֵּי אּתֹו ּומְש אתש ימהרבמ
יּתמֵּּתמלה ב ּתשאמ ה ּומֵֶּׁררב אי רמאְֵּי ימֶֹׁו בִיחירמְֹו בזרזש ב
אש ּומאיש ֶׁמְֶׁרילימִב רֹו חב ִ ֹו
ימֵּ ֹוְָּשֶׁמִב התש ֶׁימהרב אש ּומאיש ֶׁמְֶׁרילימרֹו בֵּהְ מ של שח מ ֹו אש ֶׁמִב תְ ירמאישמ
ּומְּתּומִב תה בזְְּוְמֵּי אּתֹו ּומְש אתש ֹו
יּתמֵּּתמאיש ֶׁמל ֹושתּתכמֶׁמל ֹושתּתכמרֹו יי ֹו
לשְֶׁמִב רֹו חב ִ ֹו
ּומְּתּומִב תה בזְְּוימרֹו חב ִיּתמֵּה רהלמֵּרב דיּתמֶׁ בארשדֹו ּת מֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהא
רֹו יי ֹו:
Akabyah ben Mahalalel said: mark well three things and you will not come into the power of sin:
Know from where you come, and where you are going, and before whom you are destined to
give an account and reckoning. From where do you come? From a putrid drop. Where are you
going? To a place of dust, of worm and of maggot. Before whom you are destined to give an
account and reckoning? Before the King of the kings of kings, the Holy One, blessed be he.
ירמְזבמ
יּתמֵּ בתְָּּ ֹו
שאמִ ּומֶׁחְ ִֶֹׁו ּת מאְֵּי ימ מִֶׁ ֹו
םימאּתזמאה תמ י ליֶׁהמתשֹו ּת מְב רשְְִּמ ְֹו ּתמתִֹו ּתִשאמ ֹוְּתמתִֹו ּתִ ב
רְֵּש םמזה רמֵּרב דהתימזה ֹוארב ֵּש ריאמְֵּ ש אש ֹו
ֵּ ּומְ ב י ּתמתְ ש ֶׁימֶׁ י ּתמשהֶׁמְֵּז מריבֹו ּת ימזה דהאמ
שְז ֹו ּתּומִב אי ּתּומְי ּתִיּתֶׁה ֹו
ימזִּתֹו מזה ב
ּומי בכּתְּומאְֵּי ב
ה ב ְֵּז מריבֹו ּת מר ְאממ)תֶׁרּת מא( ה ב
ֵּ שֶׁמז הּתשֶׁמ י ּתִיּתֶׁה ימזה דהאמ
ֶׁימזדֹו ּתִ ב
ב
שְז ֹו ּתּומִב ּתיזמְי ּתִיּתֶׁה ֹומְ ב י ּתמתְ ש
רמזִּתֹו מזה ב
שמאּתזמאה רממ)ֵּראדּתמ ( ּתשזש ְמא ש ב
אש שמִֹו בכְב המּתֹו ב אי ּתמּתב ּת ֹו
ימֵּדּתֹו ּומזה אחֹו ְּהמאה תש כמזה ש י ליֶׁהמִשהב זי מּתב ּתשמִשֹו בזֵּש ִּמִשֹומ
שאמזִּתֹו ֹו
ּתמזְְֵּמאי ּתּומרֹו ּתמאה ְּ ב
תְז י ב
ְזי מִב ְִִּי המ חשתי מִי הח מ ֹוש שח ְּומרב שחִשּתִמרב ּתֹו ב אי ּתמּתב ּתשמהרב ב
ֵּ ש שד ימזה דהאמ,ּתיזי מְש כש כמִב ּתֹו ְְ מחֹו ּתמ שִ רמ שלרשּתִ )אּתדֶׁמ ( ְיְ ש ֶׁימזה ֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהאמהְ י למרְמ:
Rabbi Hanina, the vice-high priest said: pray for the welfare of the government, for were it not
for the fear it inspires, every man would swallow his neighbor alive. R. Hananiah ben Teradion
said: if two sit together and there are no words of Torah [spoken] between them, then this is a
sessionמofמscornersמיasמitמisמsaid:“מnorמsatמheמinמtheמseatמofמtheמscornful…[ratherמיtheמteachingמofמ
theמLordמisמhisמdelight]”(מPsalms 1:1); but if two sit together and there are words of Torah
[spoken]מbetweenמthemמיthenמtheמShekhinahמabidesמamongמthemמיasמitמisמsaid:“מthenמtheyמthatמ
feared the Lord spoke one with another; and the Lord hearkened and heard, and a book of
remembrance was written before Him, for them that feared the Lord and that thought upon His
name”(מMalachi 3:16). Now I have no [scriptural proof for the presence of the Shekhinah] except
[among] two, how [do we know] that even one who sits and studies Torah the Holy One, blessed
beמHeמיfixesמhisמreward?מAsמitמisמsaid:“מthoughמheמsitמaloneמand[מmeditate]מinמstillnessמיyetמheמtakesמ
[aמreward]מuntoמhimself”(מLamentations 3:28).
רהמֵּשֹומ
שּתִמְ ב י ּתמתְ ש ֶׁימחב ֹואְּהמאש דב ֹו
ימזרזש ֶׁמזה אש דב רהמלרמזִ רב תש ּומאה תש כמִב ר ְאמאש בֵּ המ שלר ֹו
ּתמז בְִֵּּּומאְֵּי ב
ּתשִּּתֶׁמ( ב תי ּתמֵּי ֹותּת ימזה הד מאֵּ ְֹו ֹו
שּתִמְ ב י ּתמתְ ש ֶׁימחב ֹואְּהמאש דב רהמחֹו ּתמחשרמזִ רב תש ְִתמֵּש רב אהמהֹו ּתאמבְממ)דת
רמזרזש ֶׁמזה אש דב רהמלרמזִ רב תש ּומאה תש כמִב אש בֵּ המ שלר ֹו
אש ֶׁמְב רֹו ּתמֵּש הְ ְמא ש ב
ֵּ מִּתב כְי מאי רּתמשהֶׁמִִֶׁ רב תש ּומאזה מרֹו חב יִממ)ּתתשהארמֵּא( ֹוִִֵּ רב תש ְִמזה רמֵּש הְ מְש הלמֶׁהאימזה דהאמ:'ֶּׁתמ
Rabbi Shimon said: if three have eaten at one table and have not spoken there words of Torah, [it
is]מasמifמtheyמhadמeatenמsacrifices[מoffered]מtoמtheמdeadמיasמitמisמsaid“מיforמallמtablesמareמfullמofמfilthyמ
vomit, when the All-Presentמisמabsent”(מIsaiah 28:8). But, if three have eaten at one table, and
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have spoken there words of Torah, [it is] as if they had eaten at the table of the All-Present,
blessedמbeמHeמיasמitמisמsaid“מיAndמHeמsaidמuntoמme‘מיthisמisמtheמtableמbeforeמtheמLord’”(מEzekiel
41:2.
הֶׁמֵּ בתת יש מְב ִחב זְמ ְֹו ּתמתִֹו ּתִשאמ ה ּומתדֹו ּתִאּתמאְֵּי ימֶׁדיְִּ מְְּּתב רשֶׁמִב ֶׁ בְֵֶּּׁילמְְה ה למּתב תֹו ֹוּתכּתמִב ֶׁ בֵּחדהֶׁמרֹו ְְמרב ְש רשֶׁי
ֶׁ י ּתמש ֹו:
Rabbi Hananiah ben Hakinai said: one who wakes up at night, or walks on the way alone and
turns his heart to idle matters, behold, this man is mortally guilty.
ּתּומֵּאה דהמְִּ רמֵּרב דהתמִב ְִּ רמְה המ
המֵּאה דהמְִּ רמ ְֹו ּתמִב תהִב ּתשאמְה ּומֶׁמש ִשֶׁמאְֵּי ימחשרמֶׁ בֵּהְי רמ שלרשּתִמְִּ רמיְ ש ֶׁימֵּל ֹו ּת ֹו ֹו
למאה ה רְמִב דשרמְֶָּׁ י ֹו
ֶׁימְִתִֹו ּתּומ שלרשּתִמְִּ רמֵּרב דהתמִב ְִּ רמְה ה למאה ה ר
ב
יְ ש:
Rabbi Nehunia ben Hakkanah said: whoever takes upon himself the yoke of the Torah, they
remove from him the yoke of government and the yoke of worldly concerns, and whoever breaks
off from himself the yoke of the Torah, they place upon him the yoke of government and the
yoke of worldly concerns.
ְִִּהֹו ּתּומְיְ ש ֶׁימזבמ
שְז ֹו ּתּומִב ב
ש ש ֶׁמזה ב,אמאּתזמחב ח מתִִב ּתשֶׁמאְֵּי ימל
שֶׁמז הּתשֶׁמ י ּתִיּתֶׁה ימזה הד מאֵּ ְֹו ּתמתרחב יש אמ ה ּומְְִש ֹו
תֶׁרּת מ( דֹו ּתִ ב
רְמהֵּדּתֹוּומאחֹו ְּהמת ֹוִֵּש ֶׁימזה דהאמ ֵּ מ)ח
ֹו
ְּהמזרזש ֶׁימזה הד מאֵּממ)ִִִֵּּמ ( אמֹוֶֹׁו ּת מִֹו ֵש מְלכתמאי
םְמהֵּדּתֹוּומאחֹו ב
ֹו
מִא ְִש תְמלרמאה ה רמּתב ִש כש
( ְּהמזִּתֹו ימזה הד מאֵּ מ)תֶׁרּת מח
ְמהֵּדּתֹו ּומאחֹו ב
ֹו
ְָּ ּתמֶׁ'מאּתזמאה רמ י ליֶׁהמִשהב זי מֶׁ'ממ)ֵּראדּתמ ( ְב הה ה מאמֹוֶֹׁו ּת מּתֹו בז
ֹו
אש שמִֹו בכְב המּתֹו ב אי
ְ'ְמהֵּדּתֹו ּומאחֹו ְּהמאה תש כימזהמ
ֹו
תמז ֹוֵּּתמאש ְאמאי רהּת מה י דב ֹויּת מ)שִֵּתמד( הד מאֵּ ִשֹו בזֵּש ִּמִב
ְב דשרמֶׁאש הְ מאזה מאשבחֹו ּת מאה ב:
Rabbi Halafta of Kefar Hanania said: when ten sit together and occupy themselves with Torah,
the Shechinah abides among them, as it isמsaid:“מGodמstandsמinמtheמcongregationמofמGod”(מPsalm
82:ְמHowמdoמweמknowמthatמtheמsameמisמtrueמevenמofמfive?מAsמitמisמsaid:“מThisמbandמofמHisמHeמhasמ
establishedמonמearth”(מAmos 9:6). How do we know that the same is true even of three? As it is
said:“מInמtheמmidstמofמtheמjudgesמHeמjudges”(מPsalm 82:1) How do we know that the same is true
evenמofמtwo?מAsמitמisמsaid:“מThenמtheyמthatמfearמtheמLordמspokeמoneמwithמanotherמיandמthe Lord
hearkenedמיandמheard”(מMalachi 3:16). How do we know that the same is true even of one? As it
isמsaid:“מInמeveryמplaceמwhereמIמcauseמmyמnameמtoמbeמmentionedמIמwillמcomeמuntoמyouמandמblessמ
you”(מExodus 20:21).
יּומְכש ִֹו כמֶׁהאמאְֵּי
ּומרְמִֵּה ְְּימזה איש ֶׁמִב זה ְּב מזה ְְְּמִב ד ב
ֹו
מאּתזמְ ב יְתש אמאְֵּי ימיה
ּתמֵּ בא מֶׁחְ רממ)כ ּתמֶּׁתֵּּת מאמד ( ְֹו ּתמאה רב של שש ֹו
חֹו ֹו
ִֵּּּתמז ב
הֶׁיהֵּש בשכ מִשתדהמרשלְמ ֹוְ ֹו
ֶׁמאּתרשּומשהֶׁמהֵֶּׁמדשאה ֶׁמִֹו ּת מש ֹו
ּתהמֵּ ֹוא בזִשתְמִב אְֵּי ימֵֶּׁמדשאה ֹו
מְּומאְֵּי ימֶׁ בְֵֶּּׁילמְְה ה למִב זְִהֶׁימהֵּחב ֹוִ ֹו
ְמְִחב ז
ְּהמֵּ בתת יש ב
ֵּלרהֶׁמ שלרשּתִמֶׁחשתה מחב ֹוא ֹו:
Rabbi Elazar of Bartotha said: give to Him of that which is His, for you and that which is yours
isמHis;מandמthusמitמsaysמwithמregardsמtoמDavid:“מforמeverythingמcomesמfromמYouמיandמfromמYourמ
ownמhandמhaveמweמgivenמyou”(מI Chronicles 29:14). Rabbi Jacob said: if one is studying while
walkingמonמtheמroadמandמinterruptsמhisמstudyמandמsays“מיhowמfineמisמthisמtree!”[מor]“מhowמfineמisמ
thisמnewlyמploughedמfield!”מscriptureמaccountsמitמtoמhimמasמifמheמwasמmortallyמguiltyְמ
אּתמְ מ
ּתמְְִי ב
ְּהמֵּ ֹוְ ב
כמֵּ ֹוא בזִשתְימֵּלרהֶׁמ שלרשּתִמֶׁחשתה מחב ֹוא ֹומ
אּתמִֵּה מ ְֹו ּתמֵּי ֹואּת מאְֵּי ימחשרמְִֶׁדיתמְש ש מאה תש ֹו
בתת יש מְב ִחב זְימְֹו ּתמּתד ֹו
ֵּ הּומיזבממ)כ ּת מכ( זה דהאמ
מֵּאְ כמָּ ֹו
מהזְֵּ מִחב בז ב
חתמאה תמֶׁ בְ ש ֹו ּת מאזה מ ש אהמ ילּתִהּת ְמּתשדְרמאחֹו ְּהמתש הב חשֶׁמלש רשּתִמ המֶֹׁו ִש ֵּה מרב ב
מְִחב זְמלכמזה ימש
ּתְִמֵּ בתת יש ב
ֹו
המְֵּּב ש ב מחְ רמ בּתֵּי ּתמתשהּת ימֶׁש אמאי
ְְֵּ בזִשתְימירב ֵּהכמרְֵּ מ)ש (מהחהּומּתשִה ֹו
מְֵֹּּו ֹו
ּתִּת י ֹו
זי מִֹו ֹו:
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Rabbi Dostai ben Rabbi Yannai said in the name of Rabbi Meir: whoever forgets one word of his
studyמיscriptureמaccountsמitמtoמhimמasמifמheמwereמmortallyמguiltyמיasמitמisמsaid“מיButמtakeמutmostמ
care and watch yourselves scrupulously, so that you do not forget the things that you saw with
yourמownמeyes”(מDeuteronomy 4:9). One could [have inferred that this is the case] even when his
studyמproved[מtoo]מhardמforמhimמיthereforeמscriptureמsays“מיthatמtheyמdoמnotמfadeמfromמyourמmindמ
asמlongמasמyouמlive”(מibid.). Thus, he is not mortally guilty unless he deliberately removes them
from his heart.
ְתְמֵּ בתהשהֵּה תְמִב דשרמזה תש דב ֵּש ת
הְכה ֵּה תמרב ּתֹו ב אתמתה ב אְימאי ּתּוממ ְֹו ּתמתִֹו ּתִשאמ ה ּומְְִש אמאְֵּי ימחשרמזה שֹו ב אתמתה ב אְמהְכה ֵּה תמרב תש דב ֵּש תְימתש דב ֵּש ֹו
ְתְמֵּ ִ ְשממתש דב ֵּש ת
תְמֵּ בתהשהֵּה תְמִב דשרמזה תש דב ֵּש ב
ּתִמֵּ ִ ְֹו ּתּומֵּי תש דב ֵּש תְימתש דב ֵּש ֹו
ש ב,תְמֵּ בתהשהֵּה תְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימחשרמזה אל
ש ּתִימאי ּתּומתש דב ֵּש ֹו,ֶׁמֵּאל
ֹו
ֵּ בתהשהֵּה ת:
ֹו
Rabbi Hanina ben Dosa said: anyone whose fear of sin precedes his wisdom, his wisdom is
enduring, but anyone whose wisdom precedes his fear of sin, his wisdom is not enduring. He
[also] used to say: anyone whose deeds exceed his wisdom, his wisdom is enduring, but anyone
whose wisdom exceeds his deeds, his wisdom is not enduring.
ְתש ֶׁמֶׁי ּתֵּה דהימאי ּתּומ התמ ּתשֶׁמאְֵּי ימחשרמזה התמְֶׁב ֹו שְתמְִתש ֶׁמֶׁי ּתֵּה דהימ התמֶׁאש הְ מְִתש ֶׁמֶׁי ּתֵּה דהְמִב דשרמזה אי ּתּומ התמֶׁ בְ ֹו שְתמִֶׁהאמֶׁשמ
ּתזּת תמְש יי ּתמדב ִ ֹויִשְתמ ֶׁאש הְ מְִתש ֶׁמֶׁי ּתֵּה דהְמ ְֹו ּתמכְִש אמ ה ּומֶׁ ב חֹו ּתִִמאְֵּי ימזי ִשֶׁמזה רמזת ֹו ּתתימִב ּתּתֹו ּומזה ר
ּתתתמֶׁ בּתר ֹושכּת ימִֹו ֹו,בש ּיֶׁ ּתֹו ימִב ֹו
מֵּּומֶׁש ְִּ שר
ּתאּתּומאה תמֶׁש אש כש ֹו
זה רמלאי ּתמֶׁש אש ה רימְֵּבֹו ֹו:
He used to say: one with whom men are pleased, God is pleased. But anyone from whom men
are displeased, God is displeased. Rabbi Dosa ben Harkinas said: morning sleep, midday wine,
children’sמtalkמandמsittingמinמtheמassembliesמofמtheמignorantמputמaמmanמoutמofמtheמworldְמ
ּתמת י ְמ ש ְֹו ּת ימִב ֶׁאי יח מְב ֹו ּתתְמזה רמ ְֹו ּתמאה רב של שש מֶׁאְכש לֹו ּתמאְֵּי ימֶׁ בֵּתְּירמאה תמֶׁמש כש ֹוזּת ימִב ֶׁ בֵּ שהֶׁמאה תמֶׁאְלכְתימִב ֶׁארב ֹוְּתּומָּב יִמ
ֶׁ יזמְּתשכְמתְ ש
ּת מ ְ ֹו ּת ימאי ּתּומרְמתי רההממא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהמ שלרשּתִמִֶׁש רְ ימִב ֶׁ בֵּ ְּהֶׁמחשִֹו ּת מְיְ ש ֶׁמזה ְּ ְאמדֶׁ שרדשֶׁימאזמלרמָֹּו ּתמזה ש ב,הֵּל ֹו
רשְִּ שר מְֶׁש א:
Rabbi Elazar of Modiin said: one who profanes sacred things, and one who despises the festivals,
andמoneמwhoמcausesמhisמfellow’sמfaceמtoמblushמinמpublicמיandמoneמwhoמannulsמtheמcovenantמofמourמ
father Abraham, may he rest in peace, and he who is contemptuous towards the Torah, even
though he has to his credit [knowledge of the] Torah and good deeds, he has not a share in the
world to come.
ֶׁ  בֵּתש,מְ ֹו
יּתמֵּהְי רמאה תמחשרמֶׁש אש כש ב
ּתמּתֹוזֵּש ליארמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמהרמרב ְאזימִב ְִתמרב ֹות בזתְ ה תימ הִ מִֶׁ ב
 ְֹו ב:
Rabbi Ishmael said: be suppliant to a superior, submissive under compulsory service, and receive
every man happily.
ְתימִ שּת מרשִּזה
ב
,תימִ שּת מריְ ש ְֶׁמֵּל ב
ב
תְהמִב הְּהתמ ְאזימֵּ ב נֹו ּתרֹו ּתּומרב הל ב ִשְֶׁמֵּש ְִ ה,ימ
ימִ שּת מרָּב ֹו ּתזהתְממְ ְֹו ּתמלהֹו ּת ש אמאְֵּי ב
ִב כש ֹו ּת ב
ֶׁימז ֹותּתהש ֶׁ בִ שּת
רתש דב ֵּש ב:
Rabbi Akiva said:Merriment and frivolity accustom one to sexual licentiousness; Tradition is a
fence to the Torah; Tithes a fence to wealth, Vows a fence to abstinence; A fence to wisdom is
silence.
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חֹו ּתמְב בה הר מאמֹוֶֹׁו ּת ממ) אשּתתמ ( דֹו ב ש אמ ב בה הר ְמתֹו ְש ֶׁמּתב תי ש ֶׁמְִכלתמרְמזה דֹו ב ש אמ ב בה הר ימזה הד מאֵּ ֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימתש ֹו ּת מאש כש מזהמ
ְמתְש ֶׁמּתבתי ש ֶׁמְִכלתמרשֶׁה מזה דֹו הב ב א
 ש אי רמזה דֹו הב ב אהמ ש ִֹו ּת מראש הְ ֹו,ש ֶׁמאה תמֶׁש אש כש ְמת ֹו ּת ֹו ּתּומּתֹו ב,מ)כ ּת מּתכ( המ ש ִֹו ּת מראש הְ ימזה הד מאֵּ לש
ְֶׁמתְש ֶׁמּתב תי ש ֶׁמְִכלתמרשֶׁה מזה דֹו ימ
 ש אי רמזה דֹו יּומרשֶׁה מחב רֹו ּתמתה בְֵּש ֹו,ּומרשֶׁה מחב רֹו ּתמתה בְֵּש ֶׁמזה ְְמִֹו ב ש אמְש ִֹו ּת מאיה מרֶׁ'מאמֹוֶׁי ּת הד ְמת ֹו ּת ֹו ּתּומּתֹו ב
חֹו ּתמרההתמ ְ מִשת ֹויּתמ שר הד ימיְ ש ֹותּתמארמילשְ המ)ֵּשרּתמכ( אמ ֵּ ֶׁש ְִּ שר ימזה המד:
He used to say:Beloved is man for he was created in the image [of God]. Especially beloved is
he for it was made known to him that he had been created in the image [of God], as it is said:
“forמinמtheמimageמofמGodמHeמmadeמman”(מGenesis 9:6). Beloved are Israel in that they were
called children to the All-Present. Especially beloved are they for it was made known to them
that they are called children of the All-Presentמיasמitמisמsaid:“מyourמareמchildrenמtoמtheמLordמyourמ
God”(מDeuteronomy 14:1). Beloved are Israel in that a precious vessel was given to them.
Especially beloved are they for it was made known to them that the desirable instrument, with
whichמtheמworldמhadמbeenמcreatedמיwasמgivenמtoמthemמיasמitמisמsaid:“מforמIמgiveמyouמgoodמ
instruction;מforsakeמnotמmyמteaching”(מProverbs 4:2).
ה ֶׁמֶׁחְ רמבש חהּתימִב ֶׁש ב זהת,ִב תהִשֶׁימה ב ְ מֶׁש ְִּ שר מִֹו ְְּוְמִב ֶׁחְ רמרב חֹו ּתמ ְ מֶׁאל:
Everything is foreseen yet freedom of choice is granted, And the world is judged with goodness;
And everything is in accordance with the preponderance of works.
ְּוימהֵּבהכש ֶׁמחב הִש ֶׁמלרמחשרמֶׁתשֹו ּת ְמֶׁתִהתמָּב תהתש ֶׁימִב ֶׁתה ִב ִשִֹו ּתמֵּי הֹו ּתזימִב ֶָֹּׁו ִב הש ִמָּשתהתמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימֶׁחְמ
ב
ִב ֶׁששכממירמִשתהּומְב יל ש
ּתּומֵּּומֶׁשמ
מְדשרמּתְ ימִב ִֹו חב ש לֹו ֹו
ְאמְֵּלב יְימִב ּתיזמחְתה ה תימִב דשרמֶׁש ְבה ֶׁמרֹו רב ְִתמ שּת ְאמִב ּתֹו רב ִהֶׁימִב ֶׁנְש ֹואּת מֵּתשֹוּת ֹו ּת מיש ֹוכּת ב
מְֵּלב יְמִב זה ְּ ֹו
אש כש ֹו
ֶׁ רמֵּתִ מש ּומר בּוִּהכש
ּתּומְּתּומ מאֵּה תימִב ֶׁחְ ב
רשֶׁה מלרמֵֶּׁמִה שֹו בְִֵּ דהימִב ֶׁ ֹוְ ֹו:
He used to say: everything is given against a pledge, and a net is spread out over all the living;
the store is open and the storekeeper allows credit, but the ledger is open and the hand writes,
and whoever wishes to borrow may come and borrow; but the collectors go round regularly
every day and exact dues from man, either with his consent or without his consent, and they have
that on which they [can] rely [in their claims], seeing that the judgment is a righteous judgment,
and everything is prepared for the banquet.
ְרְמא מאי ּתּומְה ה למאה ה רימאי ּתּומי
ימא מאי ּתּומיְ ש ֶׁימאי ּתּומְה ה למאה ה ֹו
ְֶׁמא מאי ּתּומ ְֹו ּתמאה רב של שש מְה ּומלש ב ּתשֶׁמאְֵּי ֹו
ְֶׁמא מאי ּתּומתש דב ֵּש ֶׁימאי ּתּומּתֹו ב אש ֹו
ש ֹו
ְֶׁמא מאי ּתּומי
שְֶׁמא מאי ּתּומהה ֵּתימאי ּתּומיְ ש ֹו
ּתּומְּתִ ֹו
תְמא מאי ּתּומְלתימאי ֹו
ְֶׁמא מאי ּתּומְֹו ּתִשֶׁימאי ּתּומְל ֹו
ְ ש ֶׁימאי ּתּומהה ֵּתְמֶׁהאמּתֹו ב אש ֶׁימאי ּתּומתש דב ֵּש ֹו
ש ּתִימרב ֵּמ,ֶׁמֵּאל
תְמֵּ ִ ְש ֹו
ּתִמֵּ ִ ְֹו ּתּומִב זש ש זש ּתִמ ִֵּ של ֹו ּתּוימִב ֶׁש התמְש אש ֶׁמִב ְִּה ב יְמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימחשרמזה תש דב ֵּש ב
ֶׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרב ֹואּתרשּומזה ל שִ שח ב
ֵּ רמֵּריתש ֶׁמִב ר ְאמִב ֶׁש ּתשֶׁמחב ל ב של מְש ל ש ש ֶׁמִב ר ְאמּתֹו ב אה ֶׁמחֹו ּתמ שּת ְאמ ְ מִב זש דּומת י ֹו ּתמ)ּת ֵּּתֶׁמּתש( ִב ְֶׁחדב יְמלרמָּש ִשּתִימזה דהאמ
מְ ֹואכב ְש מאה ה ב
ּתִמֵּ ִ ְֹומ
ּתִמֵּ ִ ְֹו ּתּומֵּי תש דב ֵּש תְימרב ֵֶּׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרב ֹואּתרשּומזה ל שִ שחּתִמ ִֵּ של ֹו ּתּומִב זש ש זש ב
ש ב,ּתּוימזה אחֹו ְּהמדשרמֶׁש התְתמתי זי ְמא ש רמחשרמזה אל
ֹוּתּומאְתְמֵּאבמ
ֹו
ּתּומֵּשֹוּתש
ְִז ְתמְְמאי ב
הְְֵּימזה הד מאֵּ מ)ש (מִב ֶׁש ּתשֶׁמחב לירמזש תהרמלרמֵּּתֹו מִב לרמּתה רמּתב זְּתמזש ש זש ּתִמִב ר ְאמזה ְש ְִּ שר מְש אְתמִב ב
ְתמָּה ֹו ּת,ּתֹו ב אה ֶׁמחֹו ּתמ שּת ְאמ ְת ימִב ֶׁש ּתשֶׁמ שלריֶׁהמ לִשּוימה ֹו בזִתמְְֵ ה תמר ְאמּתֹו בכאש ימִב ר ְאמּת ֹושֵּּתזמֵּי ל:
...Rabbi Elazar ben Azariah says: If there is no Torah, there is no worldly occupation, if there is
no worldly occupation, there is no Torah. If there is no wisdom, there is no fear of God; if there
is no fear of God, there is no wisdom. If there is no knowledge, there is no understanding; if
there is no understanding, there is no knowledge. If there is no flour, there is no Torah; if there is
no Torah, there is no flour. He used to say: Anyone whose wisdom exceeds his deeds, to what is
he compared? To a tree who branches are many but whose roots are few; then the winds comes
and uproots it and turns it upside down; as it is said; "And he shall be like a lonely juniper tree in
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the wasteland and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places of the
wilderness, a salt filled land which is uninhabitable." [Jeremiah 17:6]. But one whose deeds
exceed one's wisdom, what is that person like? Like a tree whose branches are few, but whose
roots are many; even if all the winds of the world were to come and blow upon it, they would not
move it from its place, as it is said; "He shall be like a tree planted by the waters, which spreads
out its roots by the river, and shall not perceive when heat comes, but its leaf shall remain fresh;
and it will not be troubled in the year of drought, nor will it cease to bear fruit." [Jeremiah 17:8].
שדְתְמיההחְתמִב ֹומ
ב
ּתֵּ ב ֹו ּתאְתימָּ ב ָּב ש אְתמרתש דב ֵּש ֶׁ ְֹו ּתמאמרֹו ּת הל הש מְה ּומתֹו בִֵּש אמאְֵּי ימהֹו דֹו ּתּומהחֹו בתתי ּתמִֹו ְש ֶׁימֶׁי ּומֶׁי ּומנה יחּתמֶׁר:
Rabbi Eliezer Hisma said: the laws of mixed bird offerings and the key to the calculations of
menstruation days these, these are the body of the halakhah. The calculation of the equinoxes
and gematria are the desserts of wisdom.
4׳כ
ֵּ כמֵּחשרמאש כש ימזה דהאמ
ּתתש ֶׁמְֹּו ּתְמאי ּתשהֶׁהממ)תֶׁרּת מהּת ( ְה ּומשְֵּש אמאְֵּי ימאי ּתשהֶׁהמתש שד ימְְֵֶּּׁי ֹו,מ
חרב ֹויּתמחֹו ּתמל ביכְתה ּת ֹו,שרמֵּר באכּתמֶֹׁו ב
ֹוֵּח ב
ֵּ התְמֵּודיכמלֹו ּת ְמאי ּתשהֶׁהמל ֹושזּת ימֶׁלש ֵּי תמְב תה רב הְיממ)ֵּשרּתמ ש( ֹו ְְ ימֶׁחְ י זמאה תמּתֹו בב ְימזה דהאמ
ֹו
מֵּנֹו ְְ מהֵּזי רמְב
ְ מאה ה למאָּּתֹו ֹו
ֵּ הֶׁהמֵּדְִש כימּתב ֹו ּתלמח הָּּת מחֹו ּתמת ְאדירמא בז ה ּת מִב ְ מרשלְמא בז הממ)תֶׁרּת מהדת( זה דהאמ
ּת ימְש ְִּ שר מֶׁשהְֶׁמִב ְ מרשלימרשְִּ שר מְֶׁש אְמאי ּתש ב
ֵּ ּתמֵּדְב כּתמאדְי כמה ְשּתמּתיהש ְּהמ)שִֵּארמאמ ( ֶׁ בֵּדְי כמאה תמֶׁ בְ ֹו שְתימזה דהאמ
חֹו ב:
Ben Zoma said:Who is wise? He who learns from every man, asמitמisמsaid:“מFromמallמwhoמtaughtמ
meמhaveמIמgainedמunderstanding”(מPsalms 119:99). Who is mighty? He who subdues his [evil]
inclinationמיasמitמisמsaid:“מHeמthatמisמslowמtoמangerמisמbetterמthanמtheמmighty;מandמheמthatמrulesמhis
spiritמthanמheמthatמtakesמaמcity”(מProverbs 16:3). Who is rich? He who rejoices in his lot, as it is
said:“מYouמshallמenjoyמtheמfruitמofמyourמlaborsמיyouמshallמbeמhappyמandמyouמshallמprosper”(מPsalms
128:2)“מYouמshallמbeמhappy”מinמthisמworld“מיandמyouמshallמprosper”מinמtheמworldמtoמcomeְמWhoמisמ
heמthatמisמhonored?מHeמwhoמhonorsמhisמfellowמhumanמbeingsמasמitמisמsaid:“מForמIמhonorמthoseמthatמ
honorמMeמיbutמthoseמwhoמspurnמMeמshallמbeמdishonored”(מI Samuel 2:30).
תמֵּבב ִשֶׁימִל י שמ
מֵּּומֶׁש ל י ש ְֶׁמזה ֹואבב ִשֶׁמנְ ה ה ֹו
ֶׁמ ְ ה ה תמל י ש ְֶׁמזה בלד מְה ּומלשאּתמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמ ש רמרב ֹוֵּבב ִשֶׁמהְּשֶׁמדב תֵּה ש ֶׁימה ְ י ת ֹו
ֶׁ ד מל י ש ֶׁימל י ש,שְֶׁמה
ב
ִ שֶׁימֵּבב
ֵּבב ִ ֹו:
ֹו
Ben Azzai said: Be quick in performing a minor commandment as in the case of a major one,
and flee from transgression; For one commandment leads to another commandment, and
transgression leads to another transgression; For the reward for performing a commandment is
another commandment and the reward for committing a transgression is a transgression.
רמיֶֹׁו ּתמֵּחב רֹו ּת מרב דשרמְש ש ימזה אי ּתּומרב מאש כש מזה אי ּתּומרְמזש לשֶׁמִב אימ
רמיֶֹׁו ּתמ ש שמרב דשרמאש כש ימִב א ב
ּתּומרב מכש ש מזה אי ּתּומרְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימא ב
ְֵּש ה:
He used to say: do not despise any man, and do not discriminate against anything, for there is no
man that has not his hour, and there is no thing that has not its place.
ְִיּתמזחרמ התימזה ֹויהב ִתמאמ
כמֵּאְ כמ מִֶׁ ב
ימֵּאְ ב
ִמאּתזמּת ב ִהֶׁמאְֵּי ב
זמ ֹו אש ְֶׁמ ְֹו ּתמּתְתש ִשּומְה ּומְב ְהש אמאְֵּי ימחשרמֶׁ בֵּתְּירמזי מ ְֹו ּתמרב ִֹו ּת ש ֹו
ֹוּתכמְ ֹותְּהרמִֶׁי
ּתּומֵּאה דהמ ב שרהּתְמאה תש כמזְ י מִב אה תש כמֵּי ש ב
זש ֵּּתֹו מְּוי תה ימִֹו חב ש לֹו ֹו:
11

Rabbi Levitas a man of Yavneh said: be exceeding humble spirit, for the end of man is the worm.
Rabbi Yohanan ben Berokah said: whoever profanes the name of heaven in secret, he shall be
punished in the open. Unwittingly or wittingly, it is all one in profaning the name.
רמִֵּשתמרב ראימ
יארמְְִמאְֵּי ימְְֵֶּּׁי כמיְ ש ֶׁמל ב
ּתמּתֹוזֵּש ל ב
ְתימֵּ בִָֹּו ּתהֹו ּתּומְב ּתשכְמ ֹוְ ב,רמִֵּשתמרל
כימֵּ בִָֹּו ּתהֹו ּתּומְב ּתשכְמרֹו רב ְֵּ כמהרב ראי כְמִב ְְֵֶּּׁי כמל ב
י מל ש ש ֶׁמרב ֹוֶׁ בתנְי רמְש ֶׁה ימִב ר ְאמה ב ְְ מרתבמ,ְתְמ ְֹו ּתמבש כְהמאְֵּי ימארמיל,ְּירמְָּ מְש ֶׁה ְמִב דשלמֶׁש ּתשֶׁמֶֹׁומרֹו רב ְֵּ כמהרב ראי כמרֹו בזְֵּ מִב רל
שּתִמֵּּומֶׁש ְִּ שר
הֶׁמֵּ ֹוְ ב י ּתמתְ ש ֶׁימְִ י רמתש ֹו
ימהכ ֹוא בזיאי זמְב תש שאימתש רשזְמֶׁש אמרשֵּ בכיש ימחשרמֶׁ הד מִֶׁ ֹו
ב
אְֵּי:
Rabbi Ishmael his son said: He who learns in order to teach, it is granted to him to study and to
teach; But he who learns in order to practice, it is granted to him to learn and to teach and to
practice. Rabbi Zadok said: do not make them a crown for self-exaltation, nor a spade with
whichמtoמdigְמSoמtooמHillelמusedמtoמsay“מיAndמheמthatמputsמtheמcrownמtoמhisמownמuseמshallמperishְ”
Thus you have learned, anyone who derives worldly benefit from the words of the Torah,
removes his life from the world.
ֶׁימנהחְמֵּדְִש כמלרמֶׁ בְ ֹו שְתְמִב דשרמֶׁ בֵּתְּירמאה תמֶׁיְ ש ֶׁימנהח
ב
שְתְמֵּ ִת שמְּ ְֹו ּתמּתְִי ּתמאְֵּי ימחשרמֶׁ בֵּדְי כמאה תמֶׁיְ ש
ב
רמלרמְֶׁב ֹו:
Rabbi Yose said: whoever honors the Torah is himself honored by others, and whoever
dishonors the Torah is himself dishonored by others.
המֵּאה דהמאי ּת ש ֶׁמִב ש ישמ
ְֵּמֵּּומֶׁ ֹוְּתּוימְָּ י ֹו
י למלבב ֹו,ְּתמּתֹוזֵּש ליארמְב ְִמאְֵּי ימֶׁת
רמהז הלתמזש ִב אְמִב ֶׁנִמרֹו ְְמ ְֶׁ ש אש ֶׁימזְ ה ֶׁמ ש זש ִּמִב ִמ ְֹו ב
ב
 התמ:
Rabbi Ishmael his son said: he who refrains himself from judgment, rids himself of enmity,
robbery and false swearing; But he whose heart is presumptuous in giving a judicial decision, is
foolish, wicked and arrogant.
רמיֶֹׁו ּתמכש ּומּתב תֹו ּתכֹו ּתימזה אי ּתּומְש ּומּתב ֹות ֹוּתכּתמאה ְּשאמאה תש כְמִב ארמי ְאֵּ מה בְרהמכלב ֹויּתימזה ֶׁי ּומ ִשמ
אּתּומִב ר ְאמאש יש ֶֶׁׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימא ב:
ֹו
He used to say: judge not alone, for none may judge alone save one. Andמsayמnot“מacceptמmyמ
view”מיforמtheyמareמfreeמbutמnotמyouְמ
ִּ זה ימְִחְמרב בְרשםמֵּי ְִּ ִֹו ּת ְֹו ּתמּתְִשתש ּומאְֵּי ימחשרמֶׁ בֵּה יש מאה תמֶׁיְ ש ֶׁמֵּי ְִּ ִֹו ּתימְִחְמרב השב ֵּש םמֵּי ִּזה ְמִב דשרמֶׁ בֵּ ְי רמאה תמֶׁיְ ש ֶׁמֵּי:
Rabbi Jonathan said: whoever fulfills the Torah out of a state of poverty, his end will be to fulfill
it out of a state of wealth; And whoever discards The torah out of a state of wealth, his end will
be to discard it out of a state of poverty.
מְליִהמ
יּתמֵֵּּלי ב
מֵּּומֶׁיְ ש ֶׁימּתהזמרב מ ב י רֹו ּת מ ֹוְּתמֵּי ֹואּת מאְֵּי ימ מִֶׁ ב
יּתמזחרמ התמְֹו חב ִיּתמדשרמאש כש ְמִב ֹוא מְש רב יש ֹו
הימִלְִ המְיְ ש ְֶׁמ הִ מִֶׁ ב
ש שד מֶׁ ב ְי ֶׁמרֹו יה ּומרשל,ֶׁ ב ְי ֶׁמדב הִ ב ְש לְמִב ֹוא מ שלֵּרב יש מ יְ ש ֶׁימּתהזמרְמ:
Rabbi Meir said: Engage but little in business, and busy yourself with the Torah. Be of humble
spirit before all men. If you have neglected the Torah, you shall have many who bring you to
neglect it, but if you have labored at the study of Torah, there is much reward to give unto you
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ֶׁמֵּבב ִשֶׁמאתתימהְִהֶׁמרְמחב הב רֹו ּת מאה תש כְמִב ֶׁש ְִּ י מל י ש ֶׁמאתתימהְִהֶׁמרְמהְי ְ מאה תש כְמיבמ ֹוְּתמאמרֹו ּתלה הש מְה ּו
ה ֹו,ְִּ זה ש ֶׁמּתלהְ מאְֵּי ימֶׁש
ּת מ ְ ֹו ּת ימחֹו בת ֹו ּתִמְֹו חב ִיּתמֶׁ ִָּ ב לשִהתְמ ֹוְּתמּתְתש ִשּומֶּׁוִב בְ שר מאְֵּי ימחשרמחב ִ ֹויִששֶׁמזה ֹוֶּׁתאמרב זימ,מזש ֵּ ֹוּת ימְִחשםמרב ֶֹׁו בתה יש ְמִב זה אי ּתִשםמהֵּל ֹו
רב זי מזש ֵּּתֹו ימאי ּתּומְִחשםמרב ֹוֶׁ בתה יש:
Rabbi Eliezer son of Yaakov says: One who does a single good deed acquires a single defender.
One who does a single sin acquires a single prosecutor. Repentance and good deeds are a shield
against punishment. Rabbi Yochanan the shoemaker said: Every gathering that is for the sake of
Heaven will endure. And every gathering that isn't for the sake of Heaven will not endure, in the
end.
ְֹו ּתמאה רב של שש מְה ּומזאהלמאְֵּי ימּתב ֶֹׁו ּתמדב ְכמירב ֹוֵּ בּתכ מתש ֹו ּת מ שלרהּת מחב זה ְּב ימהדב ְכמת י ב מחב ְֵּ ש א

 ְב ימהְֵּ ש אמ ְב מחב ְֵּ ש אמזש ֵּש ּתֹו:

Rabbi Elazar ben Shammua said: let the honor of your student be as dear to you as your own, and
the honor of your colleague as the reverence for your teacher, and the reverence for your teacher
as the reverence of heaven.
ימזרזש ֶׁמדבמ
ּתמז בְִֵּּּומאְֵּי ב
תש ֹו ּת מֶׁי ימחהתה מיְ ש ֶׁמִב דהתה מ ְֹו ּתמּתב ֶׁהכש ֶׁמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמששֶֹׁו ּת מְירב ֵּהכימזה ֹוִ ב תמירב ֵּהכמְִּרשֶׁמששכְּוְמ ֹוְ ֹו
חב ִֶׁדשֶׁמִב דהתה מֵּרב דהתימִב דהתה מזי מ ְ מְִּרהֶׁמלרמנְי ּתֶׁה ּו:
Rabbi Judah said: be careful in study, for an error in study counts as deliberate sin. Rabbi
Shimon said: There are three crowns: the crown of torah, the crown of priesthood, and the crown
of royalty, but the crown of a good name supersedes them all.
רמְּת שִממ ֹוְּתמִב ְֶׁ אּת
רמיִש ילּואְֵּי ימ מִֶׁיּתמ ְרהֶׁמרֹו בֵּהְ מיְ ש ֶׁימִב ארמי ְאֵּ מזה ֹוֶּׁתאמתש ְאמאת ה ּת ימזה ת י ה ּת מּתב השב ֵּהֶׁש מ ב ּתשכה ְמִב אה ֹו
בת מא ֹו
( )ֵּשרּתמ:
Rabbi Nehorai said: go as a [voluntary] exile to a place of Torah and say not that it will come
afterמyouמיfor[מitמis]מyourמfellow[מstudent]sמwhoמwillמmakeמitמpermanentמinמyourמhandמand“מandמ
leanמnotמuponמyourמownמunderstanding”(מProverbs 3:5).
ְאמִֵּמ
ּתּומְּתשכי ּתִהמר ֹו
מְ בזרְ מ ֹוְּתמּתדאּתמאְֵּי ימאי ב
ְאמֵּשֹו ּוה י ּתמֵֶׁ ֹוְּתהֹו ּת ְמ ְֹו ּתמֵּ בתּתשאמ ה ּומתש ש זמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמֵּהב ֹוְּת ֹו
רב ִתמֶׁש ב זש לֹו ּת מִב אזמר ֹו
רמי ֹוֶּׁתמ ְאזמרִהלשרֹו ּת
חשרמאש כש ְמ הִ מִֶׁיּתמ שש שִ מרשא ש ּתְתימִב א ב:
Rabbi Yannai said: it is not in our hands [to explain the reason] either of the security of the
wicked, or even of the afflictions of the righteous. Rabbi Mathia ben Harash said: Upon meeting
people, be the first to extend greetings; And be a tail unto lions, and not a head unto foxes.
 שהֶׁמְְֵּה ֶׁמרֹו חב ְשבכְ מְֹו חב ִיּתמֶׁש ְִּ שר מְֶׁש אְמֶׁ בתהי ּומלבב בֵּ מ ָּב ְשבכְ ימחב כי ּתמזה ֹוי שחִיִמר בְ הב רֹו ּתּו ֹוְּתמּתלהְ מאְֵּי ימֶׁש ְִּ שר מֶׁמ:
Rabbi Jacob said: this world is like a vestibule before the world to come; prepare yourself in the
vestibule, so that you may enter the banqueting-hall.
הֶׁימֵּחשרמתשיּתמֶׁש ְִּ שר מְֶׁש אְמִב שּת שחמ
ּת מ ְ ֹו ּת מְש ְִּ שר מֶׁש ֹו,ֶׁמזש לשֶׁמאתתמזה רמהְ תמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימ שּתחשֶׁמזש לשֶׁמאתתמְֹו בתזה ש ֶׁמהֵּל ֹו
ֶׁאימֵּחשרמתשיּתמֶׁש ְִּ שר מֶׁשה
 התמְש ְִּ שר מְֶׁש ֹו:
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He used to say: more precious is one hour in repentance and good deeds in this world, than all
the life of the world to come; And more precious is one hour of the tranquility of the world to
come, than all the life of this world.
ּתמז בְִֵּּּומְה ּומאה רבמ
רמיִתֵּה דהמְב זש לשֶׁמזה אי תְמְִֵּש רמרב שחִשּתִימִב ארמיֹומ ֹוְ ֹו
רמי ֵה ֶׁמאה תמת י ב מ ֹו בזלתמחלְִימִב א ב
בזארמרְמ של שש מאְֵּי ימא ב
ְרמי בזיְי רמרֹו ב אְתְמ ֹו בזלתמהרב הש רשת
 ֹו בזלתמִֹו בכ ְימִב א ֹו:
Rabbi Shimon ben Elazar said: Do not try to appease your friend during his hour of anger; Nor
comfort him at the hour while his dead still lies before him; Nor question him at the hour of his
vow; Nor strive to see him in the hour of his disgrace.
זֵּהאי רמֶׁמש ש ּומאְֵּי,
ֵּש תמה ֹו ח בשזרְמארמ שּת ירמרֹו ְה ימָּהּומּתֹו ב אה ֶׁמֶׁ'מִב ִּמְב ילּתִשּתִמִב ֶׁי ֹוזּת מֵּי שלרשּתִמאְָּמ)ֵּשרּתמדכ( ב,רמי ב
ְֹו ִב חְ רמאְּתֹו ב מא ֹו:
ShmuelמHakatanמsaid:“מIfמyourמenemyמfallsמיdoמnotמexult;מifמheמtripsמיletמyourמheartמnotמrejoiceמיlestמ
the Lord see itמandמbeמdispleasedמיandמavertמhisמwrathמfromמhim”(מProverbs 24:17).
ֵֶּׁ ֶׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרֹו בכּתְמדב תה שממ אמרֹו ּתזש ִּמְה ּומא הּתשֶׁמאְֵּי ימְְֵֶּּׁי כמ הּתרהכמרב ֵֶּׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרֹו בכּתְמדב תה ש ֶׁמלרמִב שּת מתש כש זְמִב ְְֵֶּּׁי כמששהי ּומרב
כמֵּּומֶׁמב דֹו ּת מרב ֵֶּׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרבמ
ֶׁמאּתזמחב ח מְֶׁ ב רֹו ּתמאְֵּי ימְְֵֶּּׁי ֹו
אְ דירמל שִ ֹו ּת מהי ְֶׁתמִב זְתה ֶׁמלרמִב שּת מֵּש תההְמ ְֹו ּתמּתְִי ּתמ מּתב ֶׁהכש ֹו
מְזי רְתמִב ז
כמֵּּומֶׁשבהי ִֹו ּת מרב ֵֶּׁמֶׁהאמכְֵּה ֶׁימרב אְ דירמל שִ ֹו ּת ב
ּומֵּנֹו יְְמִב ְְֵֶּּׁי ֹו
רמי בִיחירמְמִב הּוימאה ְּשאמּתּתֹו ֹו
ְתה ֶׁמּתּתֹו ּומּתשזש ּוְמ ְֹו ּתמאְֵּי ימא ֹו
ְְ ב ֵֶּׁמִה שהזמְְְמּתיזמהִב הּומתש כש זמֵּש ריאמּתשזש ּוימִב ּתשזש ּומזה אחֹו ְּהמתש כש זמאי ּתּומ:
Elisha ben Abuyah said: He who learns when a child, to what is he compared? To ink written
upon a new writing sheet. And he who learns when an old man, to what is he compared? To ink
written on a rubbed writing sheet. Rabbi Yose ben Judah a man of Kfar Ha-babli said: He who
learns from the young, to what is he compared? To one who eats unripe grapes, and drinks wine
from his vat; And he who learns from the old, to what is he compared? To one who eats ripe
grapesמיandמdrinksמoldמwineְמRabbiמsaid:מdon’tמlookמatמtheמcontainerמbutמatמthatמwhichמisמinמit:מ
there is a new container full of old wine, and an old [container] in which there is not even new
[wine].
מֵּּומֶׁש ְִּ שר
ּתאּתּומאה תמֶׁש אש כש ֹו
 ְֹו ּתמאה רב של שש מֶׁמ שָּ מאְֵּי ימֶׁמֹו ִב אש ֶׁמִב ֶׁיאִשֶׁמִב ֶׁ שח ְכימְֵּבֹו ֹו:
Rabbi Elazar Ha-kappar said: envy, lust and [the desire for] honor put a man out of the world.
ְֶׁכּתלמהרב ֹוֶׁהשכִּמזה ֶׁהאמ
ְְּכּת מרשֵּהתימִב ֶׁאי ֹותּת מרב ֶׁי תש ּתְתימִב ֶׁת ֹושּת מרֹו ְְּוְמריּתכִּמרב ֹו
אי רימֶׁהאמֶׁשְבי ימֶׁהאמְְֶׁ י אימֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימֶׁשֹו ֹו
ֶׁהאמלשתּתכמרשכהּו
ֹו
רמְּתּוימִב
ֶׁהאמֶׁאי ֹו ּתּוימֶׁהאמְֶׁששּוימֶׁהאמליכימֶׁהאמ ל ֹו.ְאמזדב תש ֶׁימִב ר ְאמֵּלְאממ
ְש הלמֶׁהאימזה אי ּתּומרב שחִשּתִמר ְאמלִב רשֶׁימִב ר ֹו
ְאמֵּמתמזְ תכימזה ֶׁחְ רמזה ְְְּמִב כִּמזה ֶׁחְ רמרב חֹו ּתמֶׁתה בזְְּוְמִב ארמּת ב ֹו ּתת מּתֹו בב ב מזה ֶׁ בִאְרמ
ְי ּתתמֵּש ְִִמרב ימזה לרמ שח ב ת מאיש ֶׁמ חשִֹו ּת ימִב ר ֹו
ּומְּתּוְִבש ימִב למ
ִב תה בזְְּומרֹו חב ִיּתמֵּה רהלממרמ שח ב ת מאיש ֶׁמְִרשכימִב לרמ שח ב ת מאיש ֶׁמתּתימִב לרמ שח ב ת מאיש ֶׁמֵּי תימִב לרמ שח ב ת מאיש ֶׁמל ֹושתּתכמרֹו יי ֹו
ֵּרב דיּתמֶׁ בארשדֹו ּת מֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהא:
He used to say: the ones who were born are to die, and the ones who have died are to be brought
to life, and the ones brought to life are to be judged; So that one may know, make known and
have the knowledge that He is God, He is the designer, He is the creator, He is the discerner, He
is the judge, He the witness, He the complainant, and that He will summon to judgment. Blessed
be He, before Whom there is no iniquity, nor forgetting, nor respect of persons, nor taking of
bribes, for all is His. And know that all is according to the reckoning. And let not your impulse
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assure thee that the grave is a place of refuge for you; for against your will were you formed,
against your will were you born, against your will you live, against your will you will die, and
against your will you will give an account and reckoning before the King of the kings of kings,
the Holy One, blessed be He.
5ֶׁ׳
ש ש ֶׁמֵּאֵּש ְתמִֹו ב ש אמֶׁש ְִּ שר ְמהֵֶּׁמירב ֵּהכמרְֵּ ימִֶׁר ְאמ ב ֵּאֵּש מאה תש כמּתשדְרמרב ֹוְֶׁש ב אְתימאה ְּשאמרב ֹוֶָּׁשמ,ִּמֵּּומֶׁש ב זש לֹו ּת מזה באאְב ֹוכּתּומְל
ֹו
ש ש ֶׁמֵּאֵּש ְאה תמֶׁש ְִּ שר מזה דֹומ,ש שד מ ְ מרֵ ֹוְּתהֹו ּת מזה באהשב ֹוֵּּתּומאה תמֶׁש ְִּ שר מזה דֹו ב ש אמ ל,ש ש ֶׁמֵּאֵּש ְתימִב רֹו יי ּומ,מ ב ש אמ ל:ת
With ten utterances the world was created. And what does this teach, for surely it could have
been created with one utterance? But this was so in order to punish the wicked who destroy the
world that was created with ten utterances, And to give a good reward to the righteous who
maintain the world that was created with ten utterances.
ְֶׁכּת
ש ש ֶׁמכְ ְתמֵּי אש כש מִב לכמְִ תימרב ֹו,ּתִּתּומה ש ֹואּתּומלכמזה ֶׁי ֹו ּתאמלריּתֶׁה מאה תמֵּי ּתמל
למחאש ֶׁמאה ה למאָּּתֹו מרב שחִשּתִימזה חשרמְְֶׁ ְתמֶׁש ּתהמֵּדב לֹו ֹו
ְֶׁכּתלמחאש ֶׁמאה ה למאָּּתֹו מרב שחִשּתִימזה חשרמְְֶׁ ְתמֶׁש ּתהמֵּמ
ְתמֵּדְ תמִב לכמא ב ש ֶׁש ימרב ֹו
ֹו
ְש ש ֶׁמכ,ּתִּתּומה ש אֹומֶׁאְהרְמל
ּתּוימלכמזה ְש אמדב לֹו ֹו
ְּד מ ִח ש,שּתִמ
א ב ש ֶׁש מִב הֹו ְי רמלש ר ב:
[There were] ten generations from Adam to Noah, in order to make known what long-suffering is
His; for all those generations kept on provoking Him, until He brought upon them the waters of
the flood. [There were] ten generations from Noah to Abraham, in order to make known what
long-suffering is His; for all those generations kept on provoking Him, until Abraham, came and
received the reward of all of them.
ְֶׁכּתלמחמ
כמְ ִד שְּ ימרב ֹו
ש ש ֶׁמִֹו בִּתְְִתמִֹו בתִּוש ֶׁמא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהמ שלרשּתִמִֶׁש רְ מִב שלֵּ ב,אש ֶׁמתֹו ְש תְמזה רמא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהמ שלרשּתִמִֶׁש רְ ל:
With ten trials was Abraham, our father (may he rest in peace), tried, and he withstood them all;
to make known how great was the love of Abraham, our father (peace be upon him).
ש ש ֶׁמִֹו ֹוּוּת,ה מֵּחְתמֶׁי ֹו ּתאמֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהאמלרמֶׁ ֹואבב ֹו שֹו ּת מְבממל,ש ש ֶׁמלרמֶׁ שש ְמלה,המרא ְתי ּתִהמ ב ֹוֵּבב ּתֹו מִל,ה מִל,ֹוֵּבב ּתֹו מִב לה
ֵּ ש ש ֶׁמִֹו בִּתְְִתמִֹו ּוהמא ְתי ּתִהמאה תמֶׁאש הְ מְש הלמֶׁהאמ ֹוא בכְש ימזה דהאמ,ה מָּב של ֹוֵּּת מִב ר ְאממ) ֵּכ מּתכ( לרמֶׁ שש ְמל,ִּתב ִּוהמאְ ֹותּתמשהֶׁמלה
ִּהמְהְרֹו ּת
זש בֵּ ב:
Ten miracles were wrought for our ancestors in Egypt, and ten at the sea. Ten plagues did the
Holy one, blessed be He, bring upon the Egyptians in Egypt and ten at the sea. [With] ten trials
didמourמancestorsמtryמGodמיblessedמbeמHeמיasמitמisמsaid“מיandמtheyמhaveמtriedמMeמtheseמtenמtimesמ
andמtheyמhaveמnotמlistenedמtoמmyמvoice”(מNumbers 14:22).
ה,ש ש ֶׁמִֹו ֹוּוּת מִל, מֶׁמְ כה זמֵּי ְִּ שמר ל, ְאמֶׁ בִ ֹו ּתתמְב
 מֶׁמְ כה זימִב ר ֹו, שֶׁמאִש ֶׁמֵּי י ּתתמְב
ימִב ר ְאמרא ְתי ּתִהמְב י ּתתמֶׁ ֹואהב ְש זְמר ְאמֶֹׁו ָֹּו ּתר ֹו
שכְרמְּתְ מֶׁחֹו ָּה ֹו ּת ימִב ר ְאמדֹו ְהמ ב זש ֹוֵּּת מאימ
ב
זמזה רמלבי ּתמֶׁאל ש דשֶׁימִב ר ְאמִשבב תש ֶׁמִֹו ב אש ֶׁמ בש ה מְב י ּתתמֶׁ ֹוא ב ְש תּתֹו ימִב ר ְאמאי ִּמהה ֹו ּתמרב דְ ֶׁי ּומנ
ימְִֵּּ ֹוכּת מבב חהחֹו ּת מהֵֹּומ
ב
בזיתִֹו ּת מ ב ִשתֹו ּת ימִב ר ְאמֶֹׁו ֹושּתהמֶׁש התמאה תמלאהכמֶׁה לשזש ּוימִב ר ְאמִֹו בֵּבש אמחב ִהרמְש ְִּ ֵּה מה ֹו בזיי ּתמְֶּׁהתה מה ב רהתה מֶָּׁשִֹו ּת
מְּת הזש רּתֹו מֵּי ְִּ שר ימִב ר ְאמאשמ
ּתּומְּת הזש רּתֹו ִשתש זמִב להב ש ֹו
ֵּ מאש כש מרת י ְמב מרֹו ּתמֶׁאש הְ מזה אש רֹו ֹו:
Ten wonders were wrought for our ancestors in the Temple: [1] no woman miscarried from the
odor of the sacred flesh; [2] the sacred flesh never became putrid; [3] no fly was ever seen in the
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slaughterhouse; [4] no emission occurred to the high priest on the Day of Atonement; [5] the
rains did not extinguish the fire of the woodpile; [6] the wind did not prevail against the column
of smoke; [7] no defect was found in the omer, or in the two loaves, or in the showbread; [8] the
people stood pressed together, yet bowed down and had room enough; [9] never did a serpent or
a scorpion harm anyone in Jerusalem; [10] and no man said to his fellow: the place is too
congested for me to lodge overnight in Jerusalem.
ֶׁמכ ש ֹו ּת מִֹו ב ב אהמְב הל ה מזְש תמְי ּתּומֶׁ בִֵּש זְתימִב אי ְּהמֶׁי ּוימָֹּו ּתמֶׁש אש ה רימהחֹו ּתמֶׁ בְאי ימהחֹו ּתמֶׁש אש תְּוי
ש ש ב,ִב ֶׁמה זה תימִב ֶׁאש ּוימִב ֶׁאְה ֶׁיממל
יזמאְֵּ ֹו ּת ימאזמֶׁמ
ב
א ֹושּתהֹו ּתּוימההב ה ש תְמזה רמֵּזה ֶׁימִב אי ּתרְמזה רמא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהְמִב ּתיזמִב ִֶׁש ֹוֵּּת ימִב ֶׁחב תש ימִב ֶׁ ֹואדב יש ימִב ְֶּׁהתְתְמִב ּת
ֶׁהּתש,תמְבב ש תמל
אְֵּ ֹו ּת ימאזמבב ש ֹו:
ב
Ten things were created on the eve of the Sabbath at twilight, and these are they: [1] the mouth
of the earth, [2] the mouth of the well, [3] the mouth of the donkey, [4] the rainbow, [5] the
manna, [6] the staff [of Moses], [7] the shamir, [8] the letters, [9] the writing, [10] and the
tablets. And some say: also the demons, the grave of Moses, and the ram of Abraham, our father.
And some say: and also tongs, made with tongs.
שכְרמֵּאה דהמ ב תש דב ֵּש ֶׁמה ב ֹוִֵּבמ
ֹו
יּתמֵּּתמזה ֶׁהאמ
מְחב ִ ֹו
ּתְִמֵּכְי ֹו
ב
שֶׁמכ ש ֹו ּת מְנְ הר מִב ֹוז ב לשֶׁמ ה תש שד ְמתש שד מאי
ּתמז ב ל ב
תְלמְ ב י ֹו
ֹו
ּתשּוימִב אי ּתְִמִֹו דב ִשִמרב
ִב ּתשּומהֵּי ֹוזּת מחֶׁ שרדשֶׁימִב אְֵּי מלרמ ֹו אזְּומ ֹו אזְּומִב לרמאת ְּומאת ְּוימִב לרמֵֶּׁמִה ְּ ְאמזש ִֵּּימת י ְימִב אי ּתְִמִֹו ב ֶׁש רמרב ֶׁש ֹוזּת ימזְאי רמחשלֹומ
אְֵּי מר ְאמזש ֵּש לב ֹויּתימהְֵּכה ֶׁמלרמֶׁש מאֵּה תְמִב ֹותְּהחי ּתֶׁה ּומְנְ הר:
[There are] seven things [characteristic] in a clod, and seven in a wise man:A wise man does not
speakמbeforeמoneמwhoמisמgreaterמthanמheמinמwisdomמיAndמdoesמnotמbreakמintoמhisמfellow’sמspeech;מ
And is not hasty to answer; He asks what is relevant, and he answers to the point; And he speaks
of the first [point] first, and of the last [point] last; And concerning that which he has not heard,
he says: I have not heard; And he acknowledges the truth. And the reverse of these [are
characteristic] in a clod.
ֶׁ רמז ב לשֶׁמ החי ּתמל י ש
שֶׁמֵּּתִיּתמ ִח ב שלִִשְתמְש ֹואּתּומרשְִּ שר מל ֹו
ז ב ל ֹו.
שּומֵּל בל ֹו ּתּוימ ש של מזה רמְְֵ ה תמְש אש ֶׁימ ֹו
ּתּומהֵּהב בש תש ּומאי ּתִ ב
ֹו
ּומֵּל בל ֹו
ֹוֵּהב בש תש ב
רמֵֶּׁהֵּש ֶׁמִב זה רמְְֵ ה תמְש אש ְֶׁמִב זה ְּ ְאמ
 י לֹו ּת ְמנ בשֵּ המזה ְּ ְאמרב ללי ימ ש של מזה ב,ּומ
מהֵּהב בש תש ב
רמֵּהב בש תש ּומ ב יל ֹו ּת ֹו
רֹו ְְרמאה תמֶׁתְּשֶׁימ ש של מזה ֹו
ֶׁ ְתמז ֹו ּתלֹו ּתתְמתה ה מְש אשממְחב שרּתשֶׁמ ש אש
ב
ָּּתתמְּתּוימִב לרמ י
רמֵּּתתְתמֶׁש אֵּה ְתמְיְ ש ֶׁמזה ְּ ְאמִֹו בֵּ בִ המרב י ֹו
ֶׁמרשְִּ שר מלרמְה ה מְש אמרשְִּ שר מל ֹו
ֶׁלֹו דהּתמֶׁ ֹוְּתּוימִב לרמלֹו ההתמֶׁ ֹוְּתּוימִב לרמֶׁאְ ֹו ּת מְיְ ש ֶׁמזה ְּ ְאמדֶׁ שרדש:
Seven kinds of punishment come to the world for seven categories of transgression:When some
of them give tithes, and others do not give tithes, a famine from drought comes some go hungry,
and others are satisfied. When they have all decided not to give tithes, a famine from tumult and
drought comes; [When they have, in addition, decided] not to set apart the dough-offering, an allconsuming famine comes. Pestilence comes to the world for sins punishable by death according
to the Torah, but which have not been referred to the court, and for neglect of the law regarding
the fruits of the sabbatical year. The sword comes to the world for the delay of judgment, and for
the perversion of judgment, and because of those who teach the Torah not in accordance with the
accepted law.
רמז הלתמזש ִב אימִב לרמתֹו ְּהרמִֶׁי ְמנשרהתמְש אש ֶׁמרשְִּ שר מלרמְִּ ב כי ּתמל ְכש ֶׁמ שש ש ֶׁימִב לרמ ֹומתששֶׁמ שמ
ְּהּתמל ש ּתְתימִב לרמ לשֶׁמ ש אש ֶׁמרשְִּ שר מל ב
מֵּ בת ְה ֶׁימְש ב ֹו ּתלֹו ּתתימה ִבמ
רְמְא ב ְש לשֶׁמחב ש הֹו ּת מְֶׁה ה ֹו
ּתמזחֹו ּתדהתמְש ֹוֵּּת ימִב לרמֶׁ בזֵּש תמֶׁש אש ה ב
ּתמז ֹו ּתלֹו ּתתימה ב ְֵּבש אי ב
ֹו ּתלֹו ּתתימה ב ְֵּבש אי ב
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 מ, ּתתימֵָּּב ִיּתמֵּלב
ֹו
ּתזּתתְמְ בִ ֹו ּתלֹו
 מלשִֹו ּתמזה ְ בִרֹו ֹו, ּתתימֵָּּב ִיּתמֵּלב
ֹו
ּתמז ֹו ּתלֹו ּתתימֶׁה תש מזה ְב דשרמזש ִשֶׁמִב זש ִשְֶׁמְש ב ֹו ּתלֹו
לשִֹו ּתמזה ְ ֹוִ ֹוִּתתְמה ב ְֵּבש אי ב
ְתמז ֹו ּתלֹו ּתתְמה במ
ב
שֶׁימֵָּּב ִיּתמ ה שהרמֵּ ביְִתמלִֹו שֹו ּת ֹוֵָּּב ִיּתמ יח
ְֵּבש אי ּתמֶׁה תש מזה ְב דשרמזש ִשֶׁמִב זש ִ ֹו:
Wild beasts come to the world for swearing in vain, and for the profanation of the Name. Exile
comes to the world for idolatry, for sexual sins and for bloodshed, and for [transgressing the
commandment of] the [year of the] release of the land. At four times pestilence increases: in the
fourth year, in the seventh year and at the conclusion of the seventh year, and at the conclusion
of the Feast [of Tabernacles] in every year. In the fourth year, on account of the tithe of the poor
which is due in the third year. In the seventh year, on account of the tithe of the poor which is
due in the sixth year; At the conclusion of the seventh year, on account of the produce of the
seventh year; And at the conclusion of the Feast [of Tabernacles] in every year, for robbing the
gifts to the poor.
ימשְמְֵּתמ
ֹו
יזמאְֵּ ֹו ּת
ב
שלימשְמְֵּש ֶׁמ י ּתְִִֹו ּתתְמִב ּת
ֹו
ְּ ִּמְְֵּתמְש אש כש ְמֶׁש אְֵּי מזה ְֹּו ּתמזה ְֹּו ּתמִב זה ְּב מזה
ממִכְ ְמזה ְֹּו ּתמזה ְּב א ב ְ ֹו
ִב זה ְּב מזה ְֹּו ּתימל ב
ִּ ֶׁש אש ה רְמזה ְֹּו ּתמזה ְּב מִב זה ְּב מזה ְּשלימתש ֹוִּתכְמזה ְֹּו ּתמזה ְֹּו ּתמִב זה ְּב מזה ְֹּו ּתימ ש זש:
Thereמareמfourמtypesמofמcharacterמinמhumanמbeings:Oneמthatמsays:“מmineמisמmineמיandמyoursמisמ
yours”:מthisמisמaמcommonplaceמtype;מand some say this is a sodom-type of character. [One that
says:]“מmineמisמyoursמandמyoursמisמmine”:מisמanמunlearnedמperson(מamמhaaretz);[מOneמthatמsays:]מ
“mineמisמyoursמandמyoursמisמyours”מisמaמpiousמpersonְ[מOneמthatמsays:]“מmineמisמmineמיandמyoursמisמ
mine”מisמaמwickedמpersonְמ
 שד ְמ ב ֶׁה חב ִי כְְמהש זה ֶׁמרֹו דב ְִּ ִמִב הש זה ֶׁמרֹו ב בְתימ שּתמ,אמ
ִּמְְֵּתמְְי ְִּתְמְִתמרֹו דב ְִּ ִמִב ְִתמרֹו ב בְתימּתשבש ב
 שד ְְמהש זה ֶׁמא ב ְ ֹו,בש אמֶׁה חב ִי כְמ ֹו ב
ִּ רֹו דב ְִּ ִמִב ְִתמרֹו ב בְתימתש ֹוִּתכְמְִתמרֹו דב ְִּ ִמִב הש זה ֶׁמרֹו ב בְתימ ש זש:
There are four kinds of temperments:Easy to become angry, and easy to be appeased: his gain
disappears in his loss; Hard to become angry, and hard to be appeased: his loss disappears in his
gain; Hard to become angry and easy to be appeased: a pious person; Easy to become angry and
hard to be appeased: a wicked person.
 שד ְמ ב ֶׁה חב ִי כְְמהש זה ֶׁמרֹו בזְֵּ למִב הש זה ֶׁמרב מא,אמ
ִּמְְֵּתמְירב ֹוֵּ ֹוּתכּת ְמֵֶּׁי מרֹו בזְֵּ למהֵֶּׁי מרב אְי כימּתשבש ב
 שד ְְמֵֶּׁי מא ב ְ ֹו,ְי כימּתשבש אמֶׁה חב ִי כְמ ֹו ב
ְי כימתש שד ְמהש זה ֶׁמרֹו בזְֵּ למהֵֶּׁי מרב אְי כימשהֶׁמתי רההמ ש ִּרֹו בזְֵּ למִב הש זה ֶׁמרב אמ:
There are four types of disciples: Quick to comprehend, and quick to forget: his gain disappears
in his loss; Slow to comprehend, and slow to forget: his loss disappears in his gain; Quick to
comprehend, and slow to forget: he is a wise man; Slow to comprehend, and quick to forget, this
is an evil portion.
לשֶׁמְזה רמאתי ֹו ּת ְמּתֹו בי מ
ִהמא
ב
ְִתִיּתמבב כש הש ְֶׁמֶׁש ְבה ֶׁמזה שֹו יי ּומִב ר ְאמּתֹו ביִהמאתי ֹו ּת ימלי ּתְִמ ש
ִּמְְֵּתמְב ב
ר ְאמּתֹו יי ּוימ ילּתְִמ ש לשֶׁמ תי ֹו ּת מִב ֶׁהאא ב ְ ֹו
ִּ  ב זה ְְְּמּתֹו יי ּומִב ּתֹו ביִהמאתי ֹו ּת ימתש ֹוִּתכְמר ְאמּתֹו יי ּומִב ר ְאמּתֹו ביִהמאתי ֹו ּת ימ ש זש:
There are four types of charity givers. He who wishes to give, but that others should not give: his
eye is evil to that which belongs to others; He who wishes that others should give, but that he
himself should not give: his eye is evil towards that which is his own; He who desires that he
himself should give, and that others should give: he is a pious man; He who desires that he
himself should not give and that others too should not give: he is a wicked man.
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ה ֶׁמִב אי ּתְִמְֶׁרילי,ְִּד מֶׁרֹו ּתדשֶׁמ ב ּתשכְְמ,ֶׁימ
ב
ה,ְִִּּמְְֵּתמְב ְֶׁרב דיּתמרב י ּתתמֶׁ ֹואכב ש זְמְֶׁרילמִב אי ּתְִמ
ה ֶׁמ ב ּתשכְְמְֶׁרילממא ב ְ ֹו,ד מֵּל,ב
ה ֶׁימתש ֹוִּתכְמר ְאמְֶׁ ימר,ְִּ ה ֶׁימ ש זש ִִּב,ְִּלמִב ר ְאמ:
There are four types among those who frequent the study-house (bet midrash):He who attends
but does not practice: he receives a reward for attendance. He who practices but does not attend:
he receives a reward for practice. He who attends and practices: he is a pious man; He who
neither attends nor practices: he is a wicked man.
שְֶׁמִחְ ימזה ֶׁהאמְִ יח מאה תמֶׁחְמ
ילימֵּזאה ה תימִב שִח ב
ְמִחְ ימהֵּ בזָּ ב
ּתְז ֹו ּת מרֹו חב ִיּתמתד ֹושֵּּת ב
ִּמְְֵּתמְב ב
ְב שְממרְמֵּ בזָּילימזה אדב ִֹו ּתִא ב ְ ֹו
שְְמֵּזאה ה תימזה אְבֹו ּתאש ֶׁמאה תמֶׁשּתֹו ּומִב הְ הר ה תמאה תמֶׁ בִֵּש ֹו ּת ְמִב שִחשֶׁימזה אְבֹו ּתאש ֶׁמאה תמֶׁמה ֵּתמִב ה
ב
ְ הר ה תמאה תמֶּׁוְ רהתהְֵּבֹו ּתאמ ב:
There are four types among those who sit before the sages: a sponge, a funnel, a strainer and a
sieve.A sponge, soaks up everything; A funnel, takes in at one end and lets out at the other; A
strainer, which lets out the wine and retains the lees; A sieve, which lets out the coarse meal and
retains the choice flour.
ּתאמתרהּתשֶׁמ ב כש ש
שםמירהּתשֶׁמ ב כש ש ימאי ּתִשםמְב י רשֶׁמרב ְִּ שר ְמאי ּתשְמֶֹׁו ּתאמאֶׁ ש ֶׁמֶׁ בירהּתשֶׁממיחשרמאֶׁ ש ֶׁמזה ֹוֶׁ ב
ְש י רמְש ש ימְב י רשֶׁמאֶׁ ש ְֶׁמִב זה אי ּתִ ב
שםמירהּתשֶׁמ ב כש ש ימשְמאֶׁ תמְש ִֹו כמִֹו ּתְִֶׁשתש ּו
 ב כש ש ימשְמאֶׁ תמא בְִֵּּומִב תש ֵּש ְמִב זה אי ּתִ ב:
All love that depends on a something, [when the] thing ceases, [the] love ceases; and [all love]
that does not depend on anything, will never cease. What is an example of love that depended on
a something? Such was the love of Amnon for Tamar. And what is an example of love that did
not depend on anything? Such was the love of David and Jonathan.
ְֶֹׁו ּתאמֵּתֹוהה תמזה ֶֹׁו ּתאמרב זי ממ חשרמֵּתֹוהה תמזה ֶֹׁו ּתאמרב זי מזש ֵּּתֹו ימְִחשםמרב ֶֹׁו בתה יש ְמִב זה אי ּתִשםמרב זי מזש ֵּּתֹו ימאי ּתּומְִחשםמרב ֹוֶׁ בתה יש ְמאי ּתש
 ימשְמֵּתֹוהה תמֶֹׁו ְּירמִב זאאּתְמִב זה אי ּתִשםמרב זי מזש ֵּּתֹו ימשְמֵּתֹוהה תמהְ תמִב דשרמלכש תְזש ֵּּתֹומ:
Every dispute that is for the sake of Heaven, will in the end endure; But one that is not for the
sake of Heaven, will not endure. Which is the controversy that is for the sake of Heaven? Such
was the controversy of Hillel and Shammai. And which is the controversy that is not for the sake
of Heaven? Such was the controversy of Korah and all his congregation.
ְתמיזה ש ְֶׁמֵּזה ֶׁמ ששדשֶׁמִב ֹושחשֶׁמ חשרמֶׁ בֵּשחהֶׁמאה תמֶׁש ֹוְּת ימאי ּתּומתי ב אמְש א,
ב
לרמּתשכְְמִב דשרמֶׁאת ֹו ּתאמאה תמֶׁש ְֹו ּת ימאי ּתּומֵּ בִָֹּו ּתהֹו ּתּומְב ּתשכְמרל
ֵּ בממ)כ ּת מר ( אה תמֶׁש ֹוְּת ימשבדהתמֶׁש ֹוְּת מיש רהּתמְְימזה דהאמ, ֶׁמהֵּ בז שָּ ש ּתִמלֹו מּתֹו
ש ֹו,ש אי רְמ שּת ש ב של מתש ש אמִב ֶׁה מת ֹו ּתאמאה תמבֹו בכהתמֶׁ'מלש
ֵּ  ש אי רמ)ֵּרדּת מאמ ִ( ֶׁש ֹוְּת ימתי ב אמֶׁש ְֹו ּת מיש רהּתמְְימזה דהאמ,לרמתְ ְאִתמ שּת ש ב של מ)ְה ּומִב ש (מאזה מתש ש אמִאזה מֶׁה מת ֹו ּתאמאה תמּתֹו ב:
Whoever causes the multitudes to be righteous, sin will not occur on his account; And whoever
causes the multitudes to sin, they do not give him the ability to repent. Moses was righteous and
caused the multitudes to be righteous, [therefore] the righteousness of the multitudes is hung on
him, asמitמisמsaid“מיHeמexecutedמtheמLord’sמrighteousnessמandמHisמdecisionsמwithמIsrael”(מDeut.
33:21). Jeroboam, sinned and caused the multitudes to sin, [therefore] the sin of the multitudes is
hungמonמhimמיasמitמisמsaid“מיFor the sins of Jeroboam which he sinned, and which he caused Israel
toמsinמthereby”(מI Kings 15:30).
ֶׁמכ ש ֹו ּת מאתי ֹו ּת
ּתִהְמהזרזש ב
ב
שרהימֵּירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמא ב ש ֶׁש מאש ֹו
ֶׁמכ ש ֹו ּת מְֶּׁ ֹו
שכְמזרזש ב
שרמֵּּתמזה שיזמְב ּת ב
ימֵּירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמְֹו רב של מֶׁש ש זש ְִּמ ח ֹו
ֹו
שֶׁימֵּירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהְמלּתֹו ּומ ש לשֶׁימִב התמנב ְֶׁש ֶׁימִבמ
הזמז שחר ֹו
ֶׁימֵּירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמלּתֹו ּומ ְ ש ֶׁימִב התמִב ֵּהדשֶׁימִב הִח ב
ִהחה זמ ב תש ש ֹו
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מְרב של מֶׁש ש זש ְִּמֵֶּׁמְי ּתּומירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמא ב שמ
ֶׁש מאש ֹו ּתִהמרב תרב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמְֹו רב של מֶׁש ש זש ְִּמירב ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמא ב ש ֶׁש מאש ֹו ּתִהימאְדב רֹו ּתּומְש ְִּ שר ֹו
ֵּ ֹוֵּּתכש ּתִמזה רמְֹו רב של מֶׁש ש זש ִּמּתְ ב ֹוזּתּומרב ִֶׁב תֹו ּתרמאְ ֶׁ ּתמּתיזימִב אְ בב ְ תי ּתֶׁה מאְֵּּיאְמא ש רמירבממ)ֵּשרּתמת( ֶׁשהֶׁמִב ְִתרֹו ּתּומְש ְִּ שר מְֶׁש אימזה דהאמ
ֵּ יּתֶׁדְ מִב ּתְ ב ֹוכּתּומרֹו ב אי מזתתימזה דהאמ
מהֵּ ב ֵּש ֶׁמר ְאמ הּתתמבהמּתב ֵּי ּתֶׁה יממ)תֶׁרּת מִֶׁ( נ ֹו
ִב איש ֶׁמאמֹוֶֹׁו ּת מיְ ֹו ּתכי מרֹו ב אי מזתתימאִב זי ּתמכש ֹוֵּּת ֹו
ִאִֹו ּתמאה ב תמְש ל:
Whoever possesses these three things, he is of the disciples of Abraham, our father; and
[whoever possesses] three other things, he is of the disciples of Balaam, the wicked. A good eye,
a humble spirit and a moderate appetite he is of the disciples of Abraham, our father. An evil
eye, a haughty spirit and a limitless appetite he is of the disciples of Balaam, the wicked. What is
the difference between the disciples of Abraham, our father, and the disciples of Balaam, the
wicked? The disciples of Abraham, our father, enjoy this world, and inherit the world to come, as
itמisמsaid:“מIמwillמendowמthoseמwhoמloveמmeמwithמsubstanceמיIמwillמfillמtheirמtreasuries”(מProverbs
8:21). But the disciples of Balaam, the wicked, inherit gehinnom, and descend into the
nethermostמpitמיasמitמisמsaid:“מForמyouמיOמGodמיwillמbringמthemמdownמtoמtheמnethermostמpitמthoseמ
murderousמandמtreacherousמmen;מtheyמshallמnotמliveמoutמhalfמtheirמdays;מbutמIמtrustמinמYou”מ
(Psalms 55:24).
ֶׁ ְתמ ב בְּומאש ֹו ּת ּתב,מזה ְִש ֵּש ֹוּת ְמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימלשמהכש ֶׁמ ה ּומיי ּתֵּש אמאְֵּי ימ מִֶׁיּתמלשמחדשֵּי ימִב הרמחדהזה ימִב ש רמחֵב ֹו ּתימִב ֹו ְְ מחשא ֹו ּתימרל
בְּומְֵּּב חש ִהּת מּתב ּתשמאמֹוֶׁי ּת
ֹו
ִהמזה ֹוי ב ִהֶׁמלֹו ּת ב מְֹו בֵֶּׁי ש ֶׁמ ב ּתשֵּי ּתִהמִב תי ּומתה רב הי ִהמ ב תְ ש תה ָּשִֹו ּת מרב יּתֶֹׁו דְ ימה ְ זה תמָּשִֹו ּת מרב ּומליכה ּוְמּתב ֹוֶּׁתמ ש:
Judah ben Tema said: Be strong as a leopard, and swift as an eagle, and fleet as a gazelle, and
brave as a lion, to do the will of your Father who is in heaven. He used to say: the arrogant is
headed for Gehinnom and the blushing for the garden of Eden. May it be the will, O Lord our
God, that your city be rebuilt speedily in our days and set our portion in the studying of your
Torah.
ּומזְֵּ ִהֶׁמֶׁהאמֶׁש ּתשֶׁמאְֵּי ימְה ּומתש ֵּי זמזש ִֹו ּת מר ֹואהב שמ
 י ֶׁמרירב ֵּהכימְה ב, י ֶׁמר ֹואבב ְתימְה ּומתֵּי זמל בה,ּומזרזמל בה
ה מר ֹוא בזִשֶׁימְה ב,אימְה ּומלה
רזּת מרחְ תימְה ּומא ב ְש לֹו ּת מר ֹוְּתִשֶׁימְה ּומת ֹוֵּ ֹוִּת מרשליבש ֶׁימְה ּו
ּומז ֹו
 ֹו ּת מרֹו ב ְְ זימְה ב, י ֶׁמר ִתָּשֶׁימְה ּומל בה,ממיז ֹוִּת מרשֹוהב ִשֶׁמ ל בה
ֹו
ּומז ב לֹו ּת
ְה ֹו
רמֵּּומֶׁש ְִּ שר
ּומי בזלֹו ּת מרשזהתימְה ּומֵּי אש ֶׁמחב ֹואְּהמֵּי תמִב של מה ש י ֹו
ּומזְֵּ ִֹו ּת מרנב ה ש ֶׁימְה ֹו
רלי ּת ש ֶׁימְה ב:
He used to say: At five years of age the study of Scripture; At ten the study of Mishnah; At
thirteen subject to the commandments; At fifteen the study of Talmud; At eighteen the bridal
canopy; At twenty for pursuit [of livelihood]; At thirty the peak of strength; At forty wisdom; At
fifty able to give counsel; At sixty old age; At seventy fullness of years; At eighty the age of
“strength”;מAtמninetyמaמbentמbody;מAtמoneמhundredמיasמgoodמasמdeadמandמgoneמcompletelyמoutמofמ
the world.
םימהֵּדםמר ְאמתש שה
ֹו
םימְדְ ְּשאמ ש םְמה ש םמיה מתשיּתימִב ֹוִּת מה ב ריֶׁמ ש
ְֵּש ֶׁמ ְ ש ֶׁמֶׁי ּתֵּה דשֶׁמלימזה אי ּתּומרב ְה ּומְ מְ מאְֵּי ימֶׁחְ למְש םמִֶׁחְ למְש ב:
ֹו
Ben Bag Bag said:Turn it over, and [again] turn it over, for all is therein. And look into it; And
become gray and old therein; And do not move away from it, for you have no better portion than
it.
ל ש אמא ב ש אְה ּומֶׁי אמֶׁי אמאְֵּי ימרב חה מבמ:
Ben He He said: According to the labor is the reward.
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׳ִ6
מְרב זְּומֶׁ ֹוא בזִשֶׁימְש הלמזה ְש ת מְש ֶׁה מה ב ֹוֵּ בזִשתש
:זש ִהמתד ֹושֵּּת ֹו
ְּשאמזה חשרמֶׁש ְִּ שר מחְְִּמדב כּתמֶׁהאמרְְמִֹו הב ש אמ י לימ ְֹו ּתמֵּי ֹואּת מאְֵּי מחשרמֶׁש ְִִּי המְיְ ש ֶׁמרֹו בזֵּש םימשְדהֶׁמרֹו בכ ש ֹו ּת מֶׁ ב ְי ְֶׁמִב ר ְאמְִּכמאהמ
ימֵּ,אי תמאה תמְֶׁב ֹו שְתְמהֵּרב ְ בזיְ
שְתימֵּ,אי תמאה תמֶׁאש הְ ב
ב
מל שִִשֶׁמִב ּתֹו ב אש ֶׁימהֵּדב ז ב יְמאש ֶׁה ימאְֶׁי מאה תמֶׁאש הְ ימאְֶׁי מאה תמְֶׁב ֹו
שֶׁמְּתִשֶׁמה ב ה שממרֹו בֶּׁתְתמב ֹוְּתהמִב תש ֹוִּתכמִב ּתשזש
תהזש ֹו
ּתּומֵּאה דהמליבש ֶׁמִב ֹו
אימהֵּהש ב יְמרֹו ּתכי ּתמשבדהתימִב הִֶׁמִֹו ֹו
ב
יְמֵּּומֶׁתי ב
ּוימהֵּ תהב ֹו
ֶׁימִב הִ מאֵּש ב
תהזששֶׁמאִֹו ּתמ ֹו ּתִשֶׁמרֹו ּתמ ב ה ש ְֶׁמִב ְִתה ִהתמרְמֵּרב דהתמ)ֵּשרּתמת( זה דהאמ ֵּ
ּתּוימהֵּ ְֹּו ּתּומרְמ ש שיּתמתְ ש ֶׁימ רֹו ּתמליבש ֶׁמִב ֹו
ב
הֵּה בֵּזש רשֶׁמִב תֹו מה מְֹו
יְמהֵּ ְֵּ בֵּיְמלרמחשרמֶׁאל ֹוּ,ת ִב ִל,ה ֶׁמדב ֵּלב ּתשּומֶׁ ֹוא בתנְי מהדב ִשֶׁש מזה אי ּתְִמחְִי הימ הִ מִֶׁיּתמבש ִהלמִב אה ה למ התימהְֵּתי רמלרמלהרב ְְְִימהֵּבמ
ב
ְ :רב
The sages taught in the language of the mishnah. Blessed be He who chose them and their
teaching. Rabbi Meir said: Whoever occupies himself with the Torah for its own sake, merits
many things; not only that but he is worth the whole world.He is called beloved friend; one that
loves God; one that loves humankind; one that gladdens God; one that gladdens humankind. And
the Torah clothes him in humility and reverence, and equips him to be righteous, pious, upright
and trustworthy; it keeps him far from sin, and brings him near to merit. And people benefit from
מandמmineמisמ“Counselמיsaidמisמitמasמיstrengthמandמunderstandingמיknowledgeמsoundמיcounselמhis
(Proverbs 8:14). And it bestows upon himמ”mineמisמstrengthמיunderstandingמamמIמ;wisdomמsound
royalty, dominion, and acuteness in judgment. To him are revealed the secrets of the Torah, and
he is made as an ever-flowing spring, and like a stream that never ceases. And he becomes
modest, long-suffering and forgiving of insult. And it magnifies him and exalts him over
everything.
ֹו שְתמֵּי להרב ְְִשםמזה רמיְ ש ְֶׁמאש ֵּ מ ְֹו ּתמּתב ְֶׁזִ למְה ּומריִֹו ּתימְב דשרמּתְ מִשּתְ מְתמהְרמּתְבי אתמֵּי ֶׁ מתְ י מהֵּדב ה שהתמִב אְֵּה ה תימאְּתמרשֶׁה מרְבמ
שרמֵּּתמזה אי ּתְִמְִִּי המְיְ ש ֶׁמִֹו הב ש אמִששהזימזה דהאמ ֵּמ
מאִש ֶׁמ שּתחשֶׁמִב ִש תמ ש ל ְמִב אְֵּי מ)ֵּשרּתמּתא מ)זה ח ֹו
מ)שִֵּתמר ( הִ הש מששֶׁש מְב אזמתשֹוּת ֹו
רמיהב ש אמתש הת
מֹוֶּׁת מֶׁהאמתש התמלרמְִֶּׁתְ תימא ֹו
מֵּדב י מא ֹו
אה ְּשאמתי התימזה אי ּתּומרב מ ה ּומתְ ֹו ּתּוממִב ְִֶּׁתְ תמֵּל,י ֶׁמאמֹוֶֹׁו ּת מֶׁי אש ֶׁמִב ֶׁ ֹואדב יש ֹו
הֶׁמֵּ בתלְּהֶׁימזה דהאמ ֵּ
המְתרב ֵּהכמיְ ש ֶׁמֶׁ י ּתמש ֹו
שרמֵּּתמזה ְִִּי ב
שאמֵּּתמזה ְִִּי המְב תרב ֵּהכמיְ ש ְֶׁמִב ד ֹו
הֵּאיש ִשֶׁמִתרֹו ּתאי רממ) ֵּכ מדא( אה ְּ ֹו
ֹו
:הֵּדתרֹו ּתאי רמְש ְֵּת
ֹו
Rabbi Joshua ben Levi said: every day a bat kol (a heavenly voice) goes forth from Mount Horeb
מי”Torahמtheמtowardsמcontemptמtheirמforמhumankindמuntoמ“Woeמsays:מandמproclamationמmakesמand
for whoever does not occupy himself with the study of Torah is called, nazuf (the rebuked. As it
(Proverbsמ”senseמofמbereftמwomanמbeautifulמaמisמpigמaמofמsnoutמtheמinמringמgoldמaמ“Likeמיsaidמis
מofמwritingמtheמwasמwritingמtheמandמיGodמofמworkמtheמwereמtabletsמtheמ“AndמיsaysמitמAndמְ)22:11
[ heruthמbutמ]’[‘gravenמharuthמnotמReadמְ)(Exodus 32:16מ”tabletsמtheמGod, graven upon
מְTorahמtheמofמstudyמtheמwithמhimselfמoccupiesמthatמoneמbutמmanמfreeמnoמisמthereמForמְ]’‘freedom
And whoever regularly occupies himself with the study of the Torah he is surely exalted, as it is
(Numbers 21:19).מ”BamothמtoמNahalielמandמ;NahalielמtoמMattanahמfromמ“Andמיsaid
כמאְמכְה מאה תש כמאְמאחֹו ְּהמאְתמאתתימבש ֹו ּתלמרֹו ִב ְֶׁ
ֹו
מְְמ שד ְכימזה חיּומֵּש בֹו ּתִהמְְֵֶּּׁי כמֵּי ת י ְמ הָּ ה המאה תש כמאְמֶׁ שרדשֶׁמאתתמאְמ שחִההמאה תש
ְּהחְמהֵּּתְִש ְִּימזה הד מאֵּ ב כש ִֹו כמֵּה רהלמּתֹו ב ,ש אי רימזה ְּ ְאמרשֵּכמֵּי אתֹומ
ב
יּתמכ ש ֹו ּת מְֹו רב ש כימהב ש אְמ ְְמא
שאמזִ ב
ִב איש ֶׁממ)תֶׁרּת מִֶׁ( ּתתְ חהרמאה ְּ ב
ְאמכ ש ֹו ּת מהרמ שִ ְתֵּה ימהֵֶּׁמְש ִֹו כמֵּה רהלמּתֹו ב ,ש אי רימזה ְּ ְאמרשֵּמ
ּתמהֵּּתְִש לֹו ּתְמִֶׁר ב
יּתמכ ש ֹו ּת מְֹו רב כמ אמְִזמחב הל ב חֹו ּתמאְּהחֹו ב
שאמזִ ב
כמֵּי אתֹו ּתתְ חהרמאה ְּ ב
כמאְמכְה מאה תש כמ
ֹו
ְּהחְמהֵּּתְִש ְִּימְְֵֶּּׁי כמֵּי ת י ְמ הָּ ה המאה תש כמאְמֶׁ שרדשֶׁמאתתמאְמ שחִההמאה תש
ב
אְמאחֹו ְּהמאְתמאתתימלרמהב ש אְמ ְְמא
מ)ֵּשרּתמדת(  ,שח ְכמתד ֹושֵּּת מּתֹו ִב תש רהמ)ֵּשרּתמ ( כְמִב אי ּתּומ שח ְכמאה ְּשאמתְ ש ֶׁימזה הד מאֵּ אתתמחאש ֶׁמִב דאש ֶׁמזה ֵש ֹו ּתלמרֹו ִב ְֶׁ מְְמ שד ְ
ּתֵּּת מּתֹו ִב תרהמ ְ ימִב אי ּתּומ ְ מאה ְּשאמתְ ש ֶׁימזה דהאמ ֵּ
הת ֹוֵּ ֹו
ּ:תמרההתמ ְ מִשת ֹויּתמ שר הד מיְ ש ֹותּתמארמילשְ החֹוממ)ֵּשרּתמכ( ב
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One who learns from his fellow one chapter, or one halakhah, or one verse, or one word, or even
one letter, is obligated to treat him with honor; for so we find with David, king of Israel, who
learned from Ahitophel no more than two things, yet called him his master, his guide and his
belovedמfriendמיasמitמisמsaid“מיButמitמwasמyouמיaמmanמmineמequalמיmyמguideמandמmyמbelovedמ
friend”(מPsalms 55:14). Is this not [an instance of theמargument]“מfromמtheמlessמtoמtheמgreater”מ
(kal vehomer)? If David, king of Israel who learned from Ahitophel no more than two things,
nevertheless called him his master, his guide and his beloved friend; then in the case of one who
learns from his fellow one chapter, or one halakhah, or one verse, or one word, or even one
letterמיallמtheמmoreמsoמheמisמunderמobligationמtoמtreatמhimמwithמhonorְמAnd“מhonor’”מmeansמ
nothingמbutמTorahמיasמitמisמsaid“מיItמisמhonorמthatמsagesמinherit”(מProverbs 3:35)ְ“מAndמtheמperfectמ
shallמinheritמgood”(מProverbs 28:10)מיand“מgood”מmeansמnothingמbutמTorahמיasמitמisמsaid“מיForמIמ
giveמyouמgoodמinstruction;מdoמnotמforsakeמmyמTorah”(מProverbs 4:2).
רמיּתזּוימִב תש מ
יּתמב
ֶׁמת בזיה ֶׁימִב לרמֶׁש אש ה ֹו
ה ש ֹו,ֵּמְ ב
מיתב ּתהֶׁימה יְ ש ֶׁמאיש ֶׁמ שלֵּי רימחלמֶֹׁו ּתאמְ ב חשםמזה רמיְ ש ֶׁימָּתמְב ֵּה רתמי ְאדרימהֵּּתֹו ֹו
ל ֹו
ה ֶׁמדיּו, ְִּא מאיש ֶׁמ,
א בז ה ּת מִב ְ מרשלְמא בז ה ּת מְש ְִּ שר מֶׁשהֶׁמִב ְ מרשלמרשְִּ שר מְֶׁש אמ)תתֶׁרּת מהד( ֹו:
Such is the way [of a life] of Torah: you shall eat bread with salt, and rationed water shall you
drink; you shall sleep on the ground, your life will be one of privation, and in Torah shall you
laborְמIfמyouמdoמthis“מיHappyמshallמyouמbeמandמitמshallמbeמgoodמforמyou”(מPsalms 128:2):“מHappyמ
shallמyouמbe”מinמthisמworld“מיandמitמshallמbeמgoodמforמyou”מinמtheמworldמtoמcomeְמ
רמי מי זמנב ִמכ
רמֵּרשדֹו ּת ימזה ִִ רבמא ב
רמי בתאההֶׁמרב זִ רב תש שִ מזה ב
י ֶׁימִב א ֹו,אהכ מל
מְֵֹּּו ב
תש ִב מ שכְרמ ְּשֶׁמרב לבב בֵּ ימִב ארמיתב ְֵּ כמ שח ְכימּתְתי ֹו
ד מָּב ִלְּשתה,מ
רמֵּראדב בי מזה שב ז יְּ מרב ב
שכְרמֵּחֹו בת ש ימִב הִ מאֵּש ּומֶׁהאמְל ב
ֹו
ִִֵּ רב תש שִ ימִב דֹו בת ב מ:
ֹו
Do not seek greatness for yourself, and do not covet honor. Practice more than you learn. Do not
yearn for the table of kings, for your table is greater than their table, and your crown is greater
than their crown, and faithful is your employer to pay you the reward of your labor.
שֶׁמְלהמ
ֹוזּת מֵּלרְתימִב ֶׁחב ִֶׁד ב
יּתתמְ בז ֹו
שֶׁמהֵּּומֶׁארב דהתימזה ֶׁארב דהתמִֹו הב ִ ֹו
מֵּּומֶׁחב ִֶׁד ֹו
 ֹו ּת מִב א ב ְִּימִב ֶׁיְ ש ֶׁמִֹו הב ִיּתתמנב כְרשֶׁמתְ ש ֶׁמּתְתי ֹו,ב
שֶׁמכ ש ֹו ּת ְמִב אי רהמֶׁי ּוימְבמ
מהזְֵּ ִ ב
ֶׁימְא ב ְש לֹו ּת ב
ימְאי ּתֵּש ב
דב רהתמֶׁ יְּ ב,חשתּתֹו ימְב ֹו ּתִתמֶׁ יְּ ימְב ֹו,תמ
תרב ֵּהכימְֹו בז ֹוֵּּתלתמֶׁש אְ שהּוימְל ֹו ּתד ב
 בֵּתש ֶׁימְב ש ּיֶׁ ש ֶׁימְב ֹוזאהזמתד ֹושֵּּת ימְב ֹוכהב ְההמת י ֹו ּת ימה ב חֹו רב ָּהרמֶׁירב ֹוֵּ ֹוּתכּת ימ,ְב ּתֹו ִה ימְ ֹואהב ש אְב ּתֹו ב אש ֶׁימְל שִִשֶׁימְב ֹו,ְ ֹוא בזִשֶׁיממ
תְהימְבמ,מ
ּתתש ֶׁימְב ֹוִֵּּה ב,מ
שֶׁימְ ֹוִֵּּה ֹו
ימְ ֹוִֵּּה מזי ּתִ ב
מִתְ ש ֶׁימְב ֹוִֵּּה מְה ה למאה ה רימְב ֹוִֵּּה מילִה ב
אה ה למאָּּתֹו ימְב יר מ ְ ימְב ֹוִֵּּה ב
תמֵּהְְֵּימִב ֶׁלש ֵּימ
ֶׁמִ שּת מרֹו בכ ש ש ּתִימִב אי ּתְִמֵּתשֹוּתהמ ְ ש ֶׁמרב לבב ְֵּימְה מאֵּהִתמתד ֹושֵּּת ימה ב הְש רתמֶׁ ֹושּוה ֹו ּתּוימֶׁאחֹו ּת מאה ב
ה ב,ְִּ תמְב תה רב הְימִב ֶׁש
המֵּּומאש ֶׁה ימאְֶׁי מאה תמֶׁאש הְ ימאְֶׁי מאה תמְֶׁב ֹו שְתימאְֶׁי מאה תמֵֶׁב כש הְתימאְֶׁי מאה תמֶׁאי ּתזש ֹו ּת ימאְֶׁי מאה תמֶׁיְדשת
ְתימֵּ בת תי ֹו
ֹו
ְְ י אמ ב ְִּרמלֹו מת י ְימֵּדב ֹו ּתְִּמרב דזמשבדהתימֵּל ֹוֵּּתכְמלרמֶׁש מאֵּה תימ ֶׁ שח ְכימִב ר ְאמֵּי ֹו ּתִמרֹו,ְִש ֵּי תמְב ְֶׁ ש אש ֶׁימ,ב תרב ֵּהכְימִב אי ּתְִמ
רמִֵּשתמרב רמ
מהְִֵּּתזימְְֵֶּּׁי כמל ב
ֹו
ימֵּ בתּתִי מרֹו ְְמ ב תרב ֵּהכְימזְאי רמהֵּי ֹוזּת ימזְֵּי ל
ְתימאי כמִב ְֶּׁהֵּל ֹוֵּּתכְמלרמִֶׁש רְ ֹו,רמִֵּשתמרל
ְֵּי כמל ב
מאְֵּ ְימֶׁש אמרשֵּ בכיש מזה חשרמֶׁש אְֵּי מְשמ
ב
מְזי
תמזֵּה שלתְימִב ֶׁש אְֵּי מְש ש ב
מאְֵּ ְמֵּי ֹו ּתאמ ב ִאְּשֶׁמֶׁאתב חֹו ּת מאה תמ ְְימִב ֶׁ בֵּדהיּומאה ב
ב
ש מְב זי
ֵּ הלמְזי מֵּש ב ּיְדשּת ִי ְאֵּה מ)אִת מ ( רשְִּ שר ימזה דהאמ
אה בִיי מראה ר ב:
Greater is learning Torah than the priesthood and than royalty, for royalty is acquired by thirty
stages, and the priesthood by twenty-four, but the Torah by forty-eight things. By study,
Attentive listening, Proper speech, By an understanding heart, By an intelligent heart, By awe,
By fear, By humility, By joy, By attending to the sages, By critical give and take with friends,
By fine argumentation with disciples, By clear thinking, By study of Scripture, By study of
mishnah, By a minimum of sleep, By a minimum of chatter, By a minimum of pleasure, By a
minimum of frivolity, By a minimum of preoccupation with worldly matters, By long-suffering,
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By generosity, By faith in the sages, By acceptance of suffering. [Learning of Torah is also
acquired by one] Who recognizes his place, Who rejoices in his portion, Who makes a fence
about his words, Who takes no credit for himself, Who is loved, Who loves God, Who loves [his
fellow] creatures, Who loves righteous ways, Who loves reproof, Who loves uprightness, Who
keeps himself far from honors, Who does not let his heart become swelled on account of his
learning, Who does not delight in giving legal decisions, Who shares in the bearing of a burden
with his colleague, Who judges with the scales weighted in his favor, Who leads him on to truth,
Who leads him on to peace, Who composes himself at his study, Who asks and answers, Who
listens [to others], and [himself] adds [to his knowledge], Who learns in order to teach, Who
learns in order to practice, Who makes his teacher wiser, Who is exact in what he has learned,
And who says a thing in the name of him who said it. Thus you have learned: everyone who says
a thing in the name of him who said it, brings deliverance into the world, asמitמisמsaid:“מAndמ
EstherמtoldמtheמkingמinמMordecai’sמname”(מEsther 2:22).
ֵּ ה ּתֶׁש מְש ְִּ שר מֶׁשהֶׁמה ש ְִּ שר מְֶׁש אימזה דהאמ, ְִּ ש ְממחֹו ּתמתשֹו ּת מ)ֵּשרּתמכ( נב כְרשֶׁמתְ ש ֶׁמזה ֶֹׁו ּתאמְִתה ִהתמתשֹו ּת מרב, ֶׁי מרב ְֵּ בב אי ּתֶׁה מהרב דשרמְב
מֶּׁתאמראתשֹוּתהֹו ּת
אהתמיֶֹׁו ּתמרב זש ה מִב ֹוזמהּתמרב לבב ְֵּתה ּת ְמִב אְֵּי מ)ש מ (מלירמתשֹו ּת ֹו
ב
מֵּאִִש ְמֵּ ב ָּיאְמִב אְֵּי מ)ש מ (מ ֹו חב
מְש םמִב תְ בֵּדהּתֶׁש ב
תמיֵּנב הִֹשְמִב אְֵּי מ)ש מא(מחֹו ּתמרֹו ִב ּתתמתי ּומֶׁי מרב ְאזה מִלִשהֹו ּת מרב במ
תמיחב אה ה ב
ְאז מרֹו ִב ּתתמתי ּומל ה ה ֹו
מכ(מייי ּומרב ב
ֹו
נב ְ תה ּת ְמִב אְֵּי מ)ש
ְ ֵּ מ,ּתֵּּתִשםמְֹו ב
מְ ֹו
מזְִתמת ֹושּת ְמִב אְֵּי מ)ש מ (מאְ ה למּת ֹושֵּּת ֹו
ּתְִּתחהמרב ב
אִרשםמְִּ זה מִב שד ְכְמִב אְֵּי מִב אְֵּי מ)ש מ (מחֹו ּתמ ֹו ּתמּתֹו ב ְהמּתשֵּה ּת מִב ֹו
((מְ ש דהּתֶׁש מְ ב דיּתמְִ ל מִב דשרמִב ֹותּת ְתה ּתֶׁש מזשממ) ש
מּתְִּתחהמרשלְמִב אְֵּי מ)ש ב
ֹו
ְמהזְִתמת ֹושּת מִב זש ר
רְ חֹו ּתמאְ ה למּת ֹושֵּּת ב:
Great is Torah for it gives life to those that practice it, in this world, and in the world to come,As
itמisמsaid:“מForמtheyמareמlifeמuntoמthoseמthatמfindמthemמיandמhealthמtoמallמtheirמflesh”(מProverbs
4:22)מיAndמitמsays:“מItמwillמbeמaמcureמforמyourמnavelמandמmarrowמforמyourמbones”(מibidְמ3:8)מAndמitמ
says:“מSheמisמaמtreeמofמlifeמtoמthoseמthatמgraspמherמיandמwhoeverמholdsמontoמherמisמhappy”(מibidְמ
3:18)מיAndמitמsays:“מForמtheyמareמaמgracefulמwreathמuponמyourמheadמיaמnecklaceמaboutמyourמthroat”מ
(ibidְמ1:9)מיAndמitמsays:“מSheמwillמadornמyourמheadמwithמaמgracefulמwreath;מcrownמyouמwithמaמ
glorious diadem”(מibidְמ4:9)מAndמitמsays:“מInמherמrightמhandמisמlengthמofמdaysמיinמherמleftמrichesמ
andמhonor”(מibidְמ3:1מיAndמitמsays:“מForמtheyמwillמbestowמonמyouמlengthמofמdaysמיyearsמofמlifeמandמ
peace”(מibidְמ3:2)ְמ
ֶׁמִֵּה מ ְֹו ֹומ
ּתמז
ּתמז בְִֵּּּומְה ּומּתב ֶׁהכש ֹו
מְִֵּּּומְה ּומּתְתאּתמאְֵּי ימֶׁדְּתמִב ֶׁחְ תמִב ֶׁש ְִּ זה מִב ֶׁ שח ְכמִב ֶׁתש דב ֵּש ֶׁמִב ֶׁשֹוהב ִשֶׁמִב ֶׁלי ּת ש ֶׁמִב ְֶׁש ִֹו ּת ימִשאה ֶׁ ֹוְ ֹו
ב
ֶׁמיאש בי אְמִב אְֵּי מ)ש מד(מיֹומ
ֶׁמְכה ה למבב כש הש ֹו
י ּת ש ב,תמיחב אה ה תמ
אה ה תמְתה ֹו ּת מחְ תש מחבמרֵ ֹוְּתהֹו ּת מִב ִשאה ֶׁמרשְִּ שר ימזה הד מאֵּ מ)ש מ ש(מל ה ה ֹו
מְִיּתמ ש ִֹו ּת מִב ֹותחב אהמ
י ּת ש ְֶׁמִב אְֵּי מ)ש מּתכ(מל ה ה תמתד ֹושֵּּת מל בשז ש ְמִב אְֵּי מ)ש מּתש(מל ה ה תמשבהי ִֹו ּת ב,ה תמְש ִֹו ּת מא ְתש ְמִֶׁכ משבהי ִֹו ּת מ
ּתמז בְִֵּּּומְה ּומִב תש חב ש ֶׁמְֶּׁב ש ִשֶׁמה ְזש ֶׁמֶׁתאשממ)ּתשִּּתֶׁמדכ( ִב אְֵּי
ֶׁימחֹו ּתמֵּש רלמֶׁ'מבב ש אְתמְב ֶׁ מבֹו שְּומה ֹו ּת הזש רּתֹו מִב הִ הכמשבהי ִשּתִמ שח ְכְמ ְֹו ֹו
ִִּמְְֵּתמזה אש ִהמתד ֹושֵּּת מרְֵֹו ּתהֹו ּת ימ ִח שְּ מִֹו בתהשב ֵּהמ ב ֹוְּתמה ב ש ִשּת
ֹו
ִֵּ בִּתשאמאְֵּי ימאי ְּהמזה:
ב
Rabbi Shimon ben Menasya said in the name of Rabbi Shimon ben Yohai: Beauty, strength,
riches, honor, wisdom, [old age], gray hair, and children are becoming to the righteous, and
becomingמtoמtheמworldיAsמitמisמsaid:“מGrayמhairמisמaמcrownמofמglory(מbeauty);מitמisמattainedמbyמwayמ
ofמrighteousness”(מProverbs 16:3מיAndמitמsays:“מTheמornamentמofמtheמwiseמisמtheirמwealth”(מibidְמ
14:24)מיAndמitמsays:“מGrandchildrenמareמtheמgloryמofמtheirמeldersמיandמtheמgloryמofמchildrenמisמtheirמ
parents”(מibidְמ17:6)מיAnd itמsays:“מTheמgloryמofמyouthsמisמtheirמstrength;מandמtheמbeautyמofמoldמ
menמisמtheirמgrayמhair”(מibidְמ20:29)מיAndמitמsays:“מThenמtheמmoonמshallמbeמashamedמיandמtheמsunמ
shall be abashed. For the Lord of Hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and God’sמ
Honorמwillמbeמrevealedמtoמhisמelders”(מIsaiah 24:23). Rabbi Shimon ben Menasya said: these
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seven qualities, which the sages have listed [as becoming] to the righteous, were all of them
fulfilled in Rabbi and his sons.
ּתמְֵֶּּׁילמְְה ה למה שח ִּמְֹו ּתמאש כש מאה תש כימִב ִשתּומרֹו ּתמזש רְ ימִב ֶׁהמאשמ
ּתת ב
תמש ב ֹויּתמרְמזש רְ ְמאש ֵּ מרֹו ּתימֵּ מ ְֹו ּתמּתְִי ּתמ ה ּומהֹו בִֵּש אימָּל מאתתמֶׁש ּתֹו ֹו
אש ִֹו ּתְמאש ֵּ מרֹו ּתימ ְֹו ּתימ ב בְִב מזה יש כה מלֹו אש ִהממ ְֹו ּתימֵּי אי ּתשהֶׁמֵּש הְ מאיש ְֶׁמאש ֵּ ב ֹויּתמרְימֵּי לֹו ּת מנב כְרשֶׁמזה רמתד ֹושֵּּת מִב זה רמְִחב ֹו ּת
ּתמרְימְִֹו ּתי
ב
ֹוא מאיש ֶׁמְִתי ּומרֹו ּתמדשרמחהִה זמִב ששֶׁש ממ ֹו בֵּהְֵּי ִהימִאִֹו ּתמאה יי ּומרב מאה רהזמארשחֹו ּת ֹומְּתִב י ּתמששֶׁש מִא ש ִֹו ּת מ ְ ְתמהֵּ ב נשרֹו שְתְמאש ֵּ ב ֹוי
ּתּומֵּרהֹו ּתּומרִא ש ִֹו ּת מ ְ ְתמהֵּ ב נשרֹו ש
ְמְתמזה ְש ְִּ שר ימאי ּתִֹו ּתמכש מאה ְּשאמ ֹו בֵּהְ מיְ ש ְֶׁמִב ר ְאמְִּכימאה ְּשאמזה ְֹו בזלתמָּב ֹו ּת ש תְמזה רמאש כש מאי ב
מְרב כימזה דהאמֵּמ
ּת מ ְ ֹו ּת ֹו,ְב ֶֹׁו בתְֶּׁהדב ממ)ֵּשרּתמִ מ) רשאש כש מר ְאמדהִה זמִב ר ְאמששֶׁש מִב ר ְאמא ש ִֹו ּת מ ְ ְתמהֵּ ב נשרֹו שְתימאה ְּשאמתְ ש ֶׁמהֵּל ֹו
ְמְ ֹוֶׁ בתְֶּׁהדב מיִב תה ֶׁמאְ תש לימְש ְִּ שר מֶׁמ
ּתתה ב,ּתאמת ֹו
מֶׁ ב
מי בזְֵּ מ שלרהּת ימִֶׁהֹו ּתבְתש ֹו
מי בזְֵּ מ שלרהּת ימְמה ה ימיִב תה ֶׁמאְ תש לימְב זש דב ְב ֹו
הֶׁימְזש דב ְב ֹו
ש ב
ּתתה,ּתאמת ֹו
מֶׁ ב
 ש אי רמיִֶׁהֹו ּתבְתש ֹו,מיֶֹׁו ְֹּו ּת מלרמּתב כי ּתמכש ִֹו כמֵּה רהלמּתֹו ב
ְ מרֹו ּתמתְ תמָֹּו ּת ממי)תֶׁרּת מהּת ( רשְִּ שר מְֶׁש אְמִב דיּומחשתה מְב ִי הח ב
בב ש אְתמ'רֹו ּתמֶׁחהִה זמִב רֹו ּתמֶׁששֶׁש מאש ֵּ מֶׁמ)ת ּתמ ( ֵּי ארב יחּתמששֶׁש מ שִדשִה זְמִב אְֵּי:
Rabbi Yose ben Kisma said: Once I was walking by the way when a man met me, and greeted
meמandמIמgreetedמhimְמHeמsaidמtoמme“מיRabbiמיwhereמareמyouמfrom?”מIמsaidמtoמhim“מיIמamמfromמaמ
greatמcityמofמsagesמandמscribes”ְמHeמsaidמtoמme“מיRabbiמיwould you consider living with us in our
place?מIמwouldמgiveמyouמaמthousandמthousandמdenariiמofמgoldמיandמpreciousמstonesמandמpearlsְ”מIמ
saidמtoמhim:“מMyמsonמיevenמifמyouמwereמtoמgiveמmeמallמtheמsilverמandמgoldמיpreciousמstonesמandמ
pearls that are in the world, I would not dwell anywhere except in a place of Torah; for when a
man passes away there accompany him neither gold nor silver, nor precious stones nor pearls,
butמTorahמandמgoodמdeedsמaloneמיasמitמisמsaid“מיWhenמyouמwalkמitמwillמleadמyouְמWhenמyouמlieמ
downמitמwillמwatchמoverמyou;מandמwhenמyouמareמawakeמitמwillמtalkמwithמyou”(מProverbs 6:22).
“Whenמyouמwalkמitמwillמleadמyou”מinמthisמworldְ“מWhenמyouמlieמdownמitמwillמwatchמoverמyou”מinמ
theמgrave;“מAndמwhenמyouמareמawakeמitמwill talkמwithמyou”מinמtheמworldמtoמcomeְמAndמthusמitמisמ
writtenמinמtheמbookמofמPsalmsמbyמDavidמיkingמofמIsrael“מיIמpreferמtheמteachingמYouמproclaimedמtoמ
thousandsמofמpiecesמofמgoldמandמsilver”(מPsalms 119:71)מיAndמitמsays:“מMine is the silver, and
mineמtheמgoldמיsaysמtheמLordמofמHosts”(מHaggai 2:8).
אה תש כיממּתשּומאה תש כימא ב ש ֶׁש מהֹו ִב ּתשּות ֹוִֵּש ֶׁמהֹו ִב ּתשִֹו ּת מהש ִשֶׁמרְמֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהאמ ב ְִּרשְֵּימִב אי ְּהמֶׁי ּוימיְ ש ֶׁמהֹו ִב ּתשּומאה תש כימזש ֵּּתֹו מִשאש ה רמהֹו ִבמ
ּוימְדב ֹותּת
ֶׁמֵּדּתֹו ֹו
 ש אי רמהֹו ִב ּתשּומאה תש כימְי ּתתמֶׁ ֹואהב ְש זמהֹו ִב ּתשּומאה תש כְמיְ ש ֹו,מֵּחב שלרשּתִמֵּי אש שְמזש ֵּּתֹו ממי)ֵּשרּתמת( ּתֹו ב
אזּתתמְ ב חְמהה כה ֹו
ֶׁ'מהש ִשִֹו ּתמ י ֹו
ּוימְדב ֹותּת
כמֵּדּתֹו ֹו
מי ב ִהמרֹו ּתמִב אי ּתמשהֶׁממי)ּתשִּּתֶׁמִִ( ִשאש ה רמהֹו ִב ּתשּומאה תש ֹו
חְ ֶׁמאש ֵּ מֶׁ'מִֶׁש ֵּּתֹו מחֹו בִ ֹואּתמִב ֶׁש אש ה רמֶׁכְ מ ב רשּתמאי ּתמשהֶׁמ ּתֹו תמאזה ֹו
מִֵּהתש ֹותּתימִב אְֵּי
ּתתש מֵּש רב אש ֶׁמֶׁש אשממ)תֶׁרּת מהכ( ֵּש הְ ב,ה ּת מֶׁ'מ ִח שְּ מְב תש דב ֵּש ֶׁמל ֹוש,כמֵּדּתֹו ּוימֵּש ֶׁמ ְהמֵּל
ה רמהֹו ִב שּת הִ ְמא ב ש ֶׁש מהֹו ִב ּתשּומאה תש ֹו
ּוימְדב ֹותּת מי) אשּתתמּתכ( ֹוְדב ֹותּת
כמֵּדּתֹו ֹו
 ש אי רמהֹו ִב ּתשּומאה תש ֹו,שִֵּת( ִּתב ש ב דיֶׁהמִש ְאֵּ מְש הלמא ב ש מרב אי רמלהרב ּתְּומהְ ִיֶׁמזש ֵּּתֹו מִשאש ה רְמּתֹו ב
ִ )כְזּת מאזה מְש אש ה רמֶׁי אש ֶׁמִב א ֹוְּת י ּתמחשרמתה חב בֹו ּתמ ש ְמְי ּתתממ)תֶׁרּת מ ש( לכמּתל ְ מל בא מֶׁ'מלכמּתל ְ מל משהמהש ִֹו ּתתש ימִב אְֵּי מי
רֹו הב ֹו
ּוימְדב ֹותּת
כמֵּדּתֹו ֹו
מֶׁ'מֵּמב כש זמֶׁ'מחְִב ִהמּתשכה ּת ְמִב אְֵּי מי) ִ שִֵּת( ֶׁ ֹואהב ְש זמהֹו ִב ּתשּומאה תש ֹו
ֹו
ִּתב ֹו ּתאי מאה רממ)תֶׁרּת מִּת( ֵּש דְּומרב ֹוז ב בי מָּשלרב יש
ְִנב הרמהש בכזְמֶׁ משהֶׁמהש ִב תש ֶׁמּתב ֹוֵּּת:
Five possessions did the Holy Blessed One, set aside as his own in this world, and these are
they:The Torah, one possession; Heaven and earth, another possession; Abraham, another
possession; Israel, another possession; The Temple, another possession. 1a) The Torah is one
possessionְמFromמwhereמdoמweמknowמthis?מSinceמitמisמwritten“מיTheמLordמpossessed(מusuallyמ
translatedמas‘מcreated’מmeמatמtheמbeginningמofמhisמcourseמיatמtheמfirstמofמHisמworksמofמold”מ
(Proverbs 8:22). , 2a) Heaven and earth, another possession. From where do we know this? Since
itמisמsaid:“מThusמsaidמtheמLord:מTheמheavenמisמMyמthroneמandמtheמearthמisמMyמfootstool;מWhereמ
could you build a house for Me, What place could serve as My abode? (Isaiah 66:1) And it says:
“HowמmanyמareמtheמthingsמYouמhaveמmadeמיOמLord;מYouמhaveמmadeמthemמallמwithמwisdom;מtheמ
earthמisמfullמofמYourמpossessions”(מPsalms 104:24). 3a) Abraham is another possession. From
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where do we knowמthis?מSinceמitמisמwritten:“מHeמblessedמhimמיsaying“מיBlessedמbyמAbramמofמGodמ
MostמHighמיPossessorמofמheavenמandמearth”(מGenesis 15:19). 4a) Israel is another possession.
Fromמwhereמdoמweמknowמthis?מSinceמitמisמwritten:“מTill Your people cross over, O Lord, Till
YourמpeopleמwhomמYouמhaveמpossessed”(מExodus 15:16)ְמAndמitמsays:“מAsמtoמtheמholyמandמ
mightyמonesמthatמareמinמtheמlandמיmyמwholeמdesire(מpossession)מisמinמthem”(מPsalms 16:3). 5a) The
TempleמisמanotherמpossessionְמFromמwhereמdoמweמknowמthis?מSinceמitמisמsaid:“מTheמsanctuaryמיOמ
lordמיwhichמyourמhandsמhaveמestablished”(מExodus 15:17”מיAndמitמsays:“מAndמHeמbroughtמthemמtoמ
His holy realmמיtoמtheמmountainמיwhichמHisמrightמhandמhadמpossessed”(מPsalms 78:54).
ֵּ הלמֶׁהאמְְִּרשְֵּימר ְאמ ב ש אְמאה ְּשאמרֹו דב ְכְימזה דהאמ
ב
אתּתִמחְ רמֶׁדֹוממי)ּתשִּּתֶׁמֵּ ( חשרמֵֶּׁמִה ְש ש אמֶׁמש כְזמְש
הב ש אמ ֹו בז ֹוֵּּתמִב רֹו דב ֹוְכּתמְב ש ֹו
ּתתּתִימִב אְֵּי
 ֹו,ּתב ְֶׁ ִשֶׁמּתֹו בֵֹּולמרב ְִּ שר מ שִ הלכמי)שִֵּתמ ִ( ּתב ב ב ֹויּתִמאזמל ֹו.
 ש אי רימרב חֹו ּתדשל,ְֹו ּתמתִִב ּתשאמְה ּומלה בזּתשאמאְֵּי ימ ש בש ֶׁמֶׁמש כְזמְש הלמֶׁהאמרב שחְתמאה תמּתֹו ב
ֵּ)ֶׁ'מתש חירמרב ֵּלּומבֹו בכהְמּת ב ֹוְּתרמיְ ש ֶׁמִב ּת בא ֹוְּת מ:

ֵֶּׁמהֵּבב ְתימזה הד מא
ֹו
ּתשִּּתֶׁמ( ֶֹׁו ב ְש ֶׁמרשֶׁה מיְ ש

Whatever the Holy Blessed One created in His world, he created only for His glory, as it is said:
“AllמwhoמareמlinkedמtoמMyמnameמיwhomמIמhaveמcreatedמיformedמandמmadeמforמMyמglory”(מIsaiah
43:7)מיAndמitמsays:“מTheמLordמshallמreignמforמeverמandמever”(מExodus 15:18).
Said Rabbi Hananiah ben Akashya: It pleased the Holy Blessed One to grant merit to Israel, that
isמwhyמHeמgaveמthemמTorahמandמcommandmentsמinמabundanceמיasמitמisמsaid“מיTheמLordמwasמ
pleasedמforמHisמrighteousnessמיtoמmakeמTorahמgreatמandמglorious”(מIsaiah 42:21).
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