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CJC STUDY GROUP, PIRKEI AVOT: CHAPTERS 1-6 (SEFARIA) 

 
 א1

ִש הֶׁשמ ּת מֵּב ּתאֹו ִב ֹו ּת ימה ּתאֹו ִב ֹו ּת מרֹו ִֹו הי ּת ימהשב ִֹו הי שב מרֹו ּתְִֶׁזל  ִֹו ימ ּתְִֶׁזל  םמרֹו ִש ש ּתימהֵּב  ִ ּת ּוֹו ֶׁמֵֹּו רמיְ ש ְי ֶׁמהֹו ְֶׁמֶׁי ממֵּזה כְרש נב תמֶׁ  ִה ִה ּתמדב זי ִב א  רב

ִה ּת ימֶׁמ ֶׁמכב ש ֹו רזש ֵּב המזב ֶׁ אש יְ ש ּתש מר  ִב ל ,המ  ִ ֶׁימ ְי ּת מֶׁ  ב ּתכֹו ֵֹּו רב ּתכהמת  ל ֵֹּו  ֶׁ ִב ּתּוימ ְֹו  ְ ּת מ ִֹו תה   :ֵּ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.  

י רמֶׁ  כימל  ְִּרש מְִֵּּי ּת מֶׁש ֶׁמכב ש ֹו רזש רמזב ּתשֶׁמאְֵּי ימל  ְֶׁמֶׁהאמֶׁש כְרש נב תמֶׁ  ִה ִה ּתמדב ּתש י ִב ּתשֶׁמֵֹּו ּתהמֶׁש ְֹו  ֵ ְִּּומֶׁ  ֵּב ִבמזֹו ֶׁמ רמְ ש ל  ִב ֶׁמ ל  ְכש רמֶׁש ל 

ּת  כֹו ִש ּתרהתמת  ֵֹּו   :נב

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.  

ּתז ְִִמאֹו ּת ב ִב ֹו ְיממא  ה  ִשתמרב רמֵּב תמֶׁש   מל  ּתּומאה זֹו אב ז  ֵּב ּת מֶׁ  כֹו ל  ש ּתהמד  ֶׁב רמיֹו ּתשֶׁמאְֵּי ימא  ּתהְמֶׁהאמֶׁש ְֹו  ֵ ְִּּומֶׁ  ֵּב ִֹו רמֵֹּו ְי אמְִדְמהֹו ְּש ִימאה רמָּב ש

ּתדה  ּתֹו מל רי  ֵּ אמזש ּתמְֵּ ש ּתֶֹׁו ִֹו ִימ רמָּב ש ְי ה  ִשתמרב רמֵּב ְְּאמל  תמֶׁש   מזה ּתּומאה זֹו אב ז  ֵּב ּת מֶׁ  כֹו ל  ש ִהמד    :ֶׁמ

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.  

ֶׁ כש ּתזמבב י שה מאֹו ּומּתְלה ּתמ ה ִי ֶׁה ְמּתְ רהמֵּי ְב ּתֹו מהֹו ר  ּתזמּתב הזש ִשּומאֹו ּומּתְתש ּתמ ה ִי ּתְ ִב ֶׁמ כש ּתזמבב י שה מאֹו ּומּתְלה ּתמ ה ִי כממּתְ ל   ִ ּתתמ ּתתב מ י ּתמ י ֶֹׁו אְֵּי ימּתב

ל ח    ְ המ ְי א  תב ּתמֵֹּו ִי ֶׁמ ִה ּת ימ ֵֹּו דש ת  ּתֶׁה מר  ְֹו ב י תמ אמאה ֵּש בש ֶׁמ ב ּתמזְתה ִי ֶׁמ ִה ּתֶׁה ימ רי   :   ב

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.  

רמי מ א  ִב ּתתה ימ ּתמ י ִי ְב ּת מ שֹו ִֹו ּתהמל  ֶׁב ּתֹו ִב ֶׁימ תש ִש מרֹו ב תהת  ּתתב מחש ּתמ י ֶֹׁו ּתֹו מאְֵּי ימּתב ר  ּתזמּתב הזש ִשּומאֹו ּומּתְתש ּתמ ה ִי ּתתשמּתְ ֶׁמ,ֹו ְה יְמ ב זב אֹו ְב ְֶׁמ ִש אֹו ֶׁמלֹו מֶׁש

ֶׁימנְ י  ִש אֹו ֶׁמלֹו מֶׁש ּתתש ֶׁמ,ֹו ְה כש מֵּ  ב אש ּומזה  ֵּ רמשב ּת ימחש ֵֹּו דש ֵּב המת  אּומאש חש תמת  י ְְמֵֹּו זה אי ְב ְתֵּה מ ִש רמ ֵּב הימה  רממאש ְֵּימה ְ י בב ל  ֶׁמרב לש  ש

ְד  ּתֶֹׁו זמני ְִחְמּתְ י ִב ֶׁימ ּתמתְ ש ְֹו ב י   :ֵֹּ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’sמownמwifeמיhowמmuchמmoreמ[doesמtheמruleמapply]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.  

ְבמ ּתמהֹו רֹו ְי א  ב אּתמֶׁש י  ִֹו ִב ּתשֶׁמ תב ּומָּב   ְה מ ְִֶׁזל  כש מּתב אש רמֶׁש תמחש ּומאה ּתמכש ִי ֶׁמ ִה ִיֶׁמרב מתש י ימ ֶׁמרב מ   ימההב ּתשֶׁמאְֵּי ימל ,י תב ּומָּב   ְה מ ְִֶׁזל  ֶׁה ְמּתב רהמֵּי

דהת זמשב ד    :רב
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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.  

ִהת לש ִָּ ב ּומֶׁ  זמֵֹּו ּתשאי תב רמיֹו א  ִב ִּימ זש ְי מרש ש ת  תב רמיֹו א  ִב ִּימ ּומ ש די ִש המֵֹּו תי ּתמאְֵּי ימֶׁ  ב רֹו ְי א  ב אּתמֶׁש י  ִֹ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.  

ֵּב  בב ,מל  ל  רמי  אּתמאְֵּי ימא   ְ ּומ   ֶׁמ ה ֶׁהכש ֶׁה ְמּתב רהמֵּי ְב תמהֹו ּומזש ש ְה ְִּּומ ֵּב זֹו ִב אּתמ  ְ ּומ   ֶׁמ ה ֶׁהכש ּתּומ ּתב ִֹו ּת ּתמכֹו ל רי ּתהמ   ֶׁב שֹו זה ּתּוְמהדב ִֹו שש  ְ ּתמֶׁ  די ְִּ ב דב

מֹומ זה ּתּוימחב אֹו ש חש ִהּת מדב ּת לי ּתהמ ב ֶׁב ִהּת ימּתֹו חש ְּב ּת מֵֹּו חב ש ֹו דֹו זה ּת ְמהדב לֹו זש ִהּת מדֹו ב ּת לי ּתהמ ב ֶׁב ִהּת ימּתֹו חש ּת מרב כֹו ּתּוְִֵּּב ְֹו תמֶׁ  ּתֶׁה מאה רהמל רי ְב :  

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.  

כהמרבמ ֵּב רב יְדש מּתֹו אמֵֹּו אש ּת ימזה כב ש ה ְֹו ּת מ ּתמששֶֹׁו ִי ֶׁמ ִה ּת ימ כֹו לי תמֶׁש ְה מאה תב ֶׁמר  ְה ּתמֵּ  ב ִי תמאְֵּי ימֶׁמ ּומזש ש ְה ְִּּומ ֵּב מי זֹו   :ז 

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.  

ְ מ  ִ תב רמיֹו א  ִב ִהתימ ְש תמֶׁש   ִשאמאה ֶׁימה,ב אדש רש אב תמֶׁ  ְֶׁ מאה ּתשֶׁמאְֵּי ימאמ לב  ֵּ ֶׁה ְמזב רהמֵּי ְב ּתְּומהֹו רב א  ב   ִב ּתשֶׁמ לב  ֵּ זהתזב   :ִּמרש 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.  

תֹו במ ִב רהתמ תמנש תה המתְ   אמתש אש ּתדה ימזה כֹו ב י ששֶׁ  המ ב ּת ימֶֹׁו ֵֹּו דש ּתְּומאְֵּי ימת  רב ּת מא  ב   אֹו ְש ּת מֶׁ  ּתכֹו ֵֹּו רב י  יהמֶׁ  זב ּתֹו ִב ּת ימ לֹו ּתֹו מֶׁש ש הְ מֵּ  ֵּב רהמרֹו

ְּיר ת  תב ּתֹו מֵֹּו  ֵּ אמזי מזש בש ֵּב ִֹו ִב ּתשֵּהתהימ ִב ּתדה מ ת  י   :א 

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.  

רְ ימאְֶׁי מאהמ זמזש ִב ְכי רְ מ ְ ּוימאְֶׁי מזש  ֶׁ רמא  ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב י  ּתמֵֹּו ִי רמאְֵּי ימֶׁמ ְּי ֶׁה ְמֶֹׁו רהמֵּי ְב אּתמהֹו א  ז  ִב רמ ְּי הש ב שמֶֹׁו שְתמהֵּב ְב ֹו ּומתמֶׁ 

ֶׁ יְ ש   :ר 

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.  

ם ֵּי כמזב אימאש י ֵּש כמזב ִש י ּתשֶׁמאְֵּי ימ זמְֶׁהאמֶׁש רי אימתש תש ש ְב זמ אי י  זב אֹו שש ְמהכב אמת  רש ּתזימהב ש רְאמּתשרי זְמהכב ִי ּתזימּתש ִֹו רְאמְֵּ   :הכב

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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ּת תש ּתֵּש ּתִימאי זש דב אֹו מרְאמל  ִב ּתְמ ִֹו ֶׁמא  ּתימֵּש ֵֹּו בב ל  ּתמרב ִֹו א  זה ּתְמהדב ּתמרֹו ּתימֵֹּו ּתמרֹו ִֹו ּתּומא  ּתשֶׁמאְֵּי ימאֹו מאי   :ֶׁהאמֶׁש

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?  

ּת מּתשמ ִֹו ִי ה מָּש ְב כש מ אש רמֶׁש תמחש רמאה ְי ה  ּתמֵּב ִי ֶׁמ ִה ֶׁימ ְי ֶׁמֶׁ  ב ל ,י  ִ ל  מ ְֵּ מֵּב ְִּמאמ תב מהה   ֶׁמתְ ש אּתמאְֵּי ימל ,י א    :חְתז 

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.  

כְת לי מְאֵּש ל  ֶׁמרב ְה רמי  ב א  ִב הימ חי ּוש ּומֶׁ  המֵֹּו ְּי י  ִב ֶֹׁו ִב ֶׁמרב מ   ימ ּתשֶׁמאְֵּי ימל ,י רמֶׁש ּתאי רֹו ֵּב ּומנ  ְש   :  

Rabban Gamaliel used to say: appoint for thyself a teacher, avoid doubt, and do not make a habit 

of tithing by guesswork.  

כב שמ אֹו רְאמֶׁ  ִב ְֶׁמ ּתהש תֹו אמזב ְּש נהזמ ְ מאה ּתמר  אתֹו בש רְאמֵּש ִב ּת ימ ֵֹּו דש ת  ּתּומֶׁ  ּתמ י יֹו רב כ  ּתמנש רמּתשֵּ  ְִמאְֵּי ימחש ְב ְִּּומ ֵּב ְּשמזֹו מש ימאה לֹו ְֶׁמזמֶׁהאמֶׁש ל ,ה א  אמֶׁ 

א ּתאמתי ב ּת ימֵּי ֹו ֶׁמכב ש ֹו ְה א  ב רמֶׁ  דש ִ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.  

רְ ימ ִש רמֶׁ  ל  ִב תמ ֵּה אמ רמֶׁש ל  ִב ּתּומ ְֹו רמֶׁ  כימל  ְִּרש מְִֵּּי ּת מֶׁש ֶׁמכב ש ֹו רזש רמזב רמאְֵּי ימל  ּתאי רֹו ֵּב ּומנ  ְה ְִּּומ ֵּב ּומזֹו ְש     ֵּ דהאמ תממ(שד ּתֶׁמת) זה ֵּה אמ

ז מ ְב חב המ רְ מזֹו ָּ  מזש זב ּתדה הֵֹּו   :ל  י

Rabban Shimon ben Gamaliel used to say: on three things does the world stand: On justice, on 

truthמandמonמpeaceמיasמitמisמsaid:מ“executeמtheמjudgmentמofמtruthמandמpeaceמinמyourמgates”מ

(Zechariah 8:16).  

 ׳ 2

ּת ְֹו ֶׁמממ   ִה כש ְמ אש ּומֶׁש תמרְמֵֹּו אה ה חב תֹו ִב מ ּתֶׁש ְִּ,ה תמרב אה ה חב ּתאמתֹו ֶֹׁו כש ימְחרמזה אש ששְ  מרְמֶׁש ֶׁמזה זש ש למּתב ּתמכה ה ּתשְֶֹׁו ֶׁמאְֵּי ימאי ְּש ֶׁמה  ִש בב ֵֹּו ְב ּת מ ּתמששֶֹׁו ִי

ֶׁ ִש בב כמֵֹּו ִי חב ִי מֶׁה ת  ּתמֵּב ִי ֶׁמ ִה ְתְמ בב רמֵֹּו ּומזה דש ש ּומ,ב י  מֵּ  ל  ֶׁמּתְכי יש ּתּומא  אי ֶׁימזה ֵּה ש ת  םְמ דב   כש ִי חב כמֶׁה ִה ה ֶׁמדב ד  מל  י ש םימה,ב דש ש כמ,ב ִה ה חב

ל מ ְאשהּומזְֵּ  ִב ֶׁמ ּומ ְאש ּתֹו אב ימל  ֶׁמֵֹּו רש לב  ֵּ ֶׁמְּב ִּמֵּ   ְ ֶׁימ ּתמל  י ש ּתכי אמרֹו ֶׁמ ש יש ּתמא  אֹו ִב ּת מ ֶׁמכב ש ֹו רזש זב ְֹו רמ חי י  ִב ֶֹׁו ִב חה מ ּוי ּת מ   ל ,ה רמֵּ  דש ִב תימ

ּתּו יש ֹו דב ִֹו :  

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.  

/Zechariah.8
/Zechariah.8.16
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ֶׁהכשמ ּתמּתב ְֹו רמ   ְִמזה ְב רמ ּתאי רֹו ֵּב ּומנ  ְש ֶׁמ   רמיְ ש דש ִב ְּוְמ תמלש ת  ח  ז  ִיּתֶׁה מֵּב תמזב ּתל  שב ֹו רימזה למאה ה ְה ה ֶׁמלֹו מ ֵּהכמיְ ש רב ֶׁמת  ּתאמאְֵּי ימּתשחה דש,ֹו ֶׁמֶׁ 

זימ ֶׁה מרב אש ּת מלֹו רֹו ּתהמל ֵּי ֶׁב ְה ימּתֹו ֵֹו ּת מלֹו מֶׁ  רֹו ל ֵּי רמֶׁש דש ִב ְּוְמ תמלש ִב ְ ה ה ֶׁמ רש ְב י םמ ֶׁימְִחש אדש רש םמֵּב אש ּתּומלֹו אי ּתֹו זה  ֵּ דהתמא  ְתש מ , מזש שב זה

ּתתה  ְּהמל ,ֹו אֹו ֶׁמחב ְי דש מֶׁ  ב ּתדה מ,ש ּתמל רי ִֹו ֶׁמא  ל רה יה ימֵּ  א  ִב כְמ ל  תמרש כה תש מְִֵּּה הש כב בֹו ִב ּומ יש ש לב  ִ   :ֵּ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), 

andמtheirמ(theמforefather’s)מrighteousnessמenduresמforמever;מAndמasמforמyouמי[Godמinמsuchמcaseמ

says] I credit you with a rich reward, as if you [yourselves] had [actually] accomplished [it all].  

ּו תש ִשאש תמֶׁ  ל  זב ְֹו ּתּומ אְֶׁ  ֹו ּתּומחב אֹו ִֹו ב ּוְמ ֵּש בב למל  ְב ה אמרב ְּש כש מאה אש ּתּומרְמרש הש ב ֹו ּתּומֵּב אי זהתימזה ְש ש ּתּומ ּת ֹו ֶֹׁו ִהמשב תממיֶׁמ ל  זב ְֹו כש מ אש ּתּומרְמרש כֹו ּתּומְִֵּּב אי ִב

הְ תב ְש :  

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.  

ב ֶׁמ ב ש ל ,ה ּתמזה כי ִב ימחב בְ בְְִמדֹו ב ֶׁמ ב ּתשֶׁמאְֵּי ימל ,י ִיּתמֶׁהאמֶׁש ָּב ּת מֵֹּו תי ֹו בְּומא  רמ ב ְי שב   ּתמזה כי בְְִימחב ּתמ ב ִי ָּב ִב מֵֹּו בְ רמ ב ְי  ְ בְְְִמ ִב מדֹו ב ְ

מ תמת  י ב ּתּומאה כֹו רמיש א  ִב כמּתְ מְֵּתב ימ ֵּב מל  בב ל  ְב ּתּומ ֵֹּו א  רמי  א  ִב ְה ימ ֵֹו ּומֶׁ  ְ זמֵֹּו חב רמיֹו רמאְֵּי ימא  ְּי ִה ְמֶֹׁו בְ הְְֵּ ב ֵּב מרֹו ּתל  נֹו י  כמזה רממי מל  א  ִב

ִהמ ָּש אמרְאמתֹו אש ִהֶׁימזה זב ִהֶׁמאה ָּש אֹו זה דב רמיְאֵּ  מרֹו א  ִב ְִּמ  ֵּ ִש ֶֹׁו ּוְחְמרב ימזה ְֵּל  זב זש מרֹו חב ּתמאה אֹו ְש ש מזה  ֶׁ:מיְאֵּ  מ

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:מ‘whenמIמshallמhaveמleisureמIמshallמstudy;’מperhapsמyouמwillמnotמhaveמleisureְמ 

א אמתי ב ּתּומְה מּתב י ּתשֶׁמאְֵּי ימאי ֶׁממיֶׁהאמֶׁש תְ ש ִב ֶׁמ ֹו ְה א  ב רמֶׁ  רְאמדש ִב כימ אי ר  ּומֵּב כש ָּב מ  רְאמֶׁ  ִב כימ ֵּי ּומרש זש ּתב  ְ רְאמֶׁ  ִב ּתכימ ִֹו רמתש אש ה רְאמל  מֶׁש ִב

ּתז ּתְתמאֹו ֶׁב רמרֹו ְי י  זב ּת ימֶֹׁו ִשזֹו ּתּומא  אי הְ מזה ֵּש ּת ְמה ב חֹו תב  ֵּ:  

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.  

ֵּ מ ּתֹו ְמאש א  ִיּתמֶׁ  רמָּב ֶׁמל  חש ֵש תמזה ת  תמא  ְנרה ֶׁמִ רב אש זמֶׁהאמ ש למּתב החהּוא  ּתֹו ּתח  ְִזמֵּב ֹו ִב חהלְמ ימא  ב יב חב א  י  ְ רמ םימל    : מרש

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.  

ּתשֶׁ ֶׁ ֶׁהאמֶׁש ְה ּת ְמֵּ  ב חֹו זש ֶׁמדב ְה ּת ימֵּ  ב ִשזֹו ֶׁמ ְה ְֶׁמֵּ  ב אש ש ֶׁמכב ְה ּת ימֵּ  ב ִֹו דש ִב ֶׁמ ְה ְֶׁמֵּ  ב אש ֶׁמ ֹו ְה ,ש ימֵּ  ב ֶׁמ ש ְה ֶׁממאְֵּי ימֵּ  ב ְה תְתימֵּ  ב חש זב

דבמ ֶׁמתש ְה ֶׁימֵּ  ב ּת ש זֹו ֶׁמּתב ְה ּת ְמֵּ  ב שֹו ֶׁמת  ְה ֶׁימֵּ  ב ֶׁמתְ ש ְה שירְמֵּ  ב ֶׁמ ש ְה ּת ימֵּ  ב כֹו ֶׁמל  ש ְה ְֶׁמֵּ  ב אש ֶׁמשֹו ְה ִשְֶׁמֵּ  ב ֶׁמתב ה ְה ֶׁימֵּ  ב בש ֶׁמלי ְה ְֶׁמֵּ  ב ֵּש

א ְש ְִּרש מֶׁ  שיּתמֶׁש ִשֶׁמרְמת  ֶׁימהש ּתמתְ ש ִשֶׁמרְמכֹו ב י ְְֵּמהש בב ל  ִשֶׁמרב ִשֶׁמזי מ ְ ימהש רְ ְמהש ֶׁמזש ְה ֶׁימֵּ  ב הש כש   :בב
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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.  

ּתהמ  שֹו ת  רמי  ֶׁימא  ְי ֶׁמֶׁ  ב מתְ ש יש כב  ֵּ ּתשֶׁמאְֵּי ימאֹו מרש אּתְמֶׁהאמֶׁש אש  ִ רמהֵֹּו ְּי ֶֹׁו רמֵּי ְי אּתמהֹו ּומש ח  ְה ּומ ִש ּומּתְתש ְש ְמ   יש למְִבש ב דש ּתמרב ֵּב ימחֹו בב ל  ֶׁמרב ְ ש

אּת ּומש ח  ְה ּומ ִש ּומּתְתש ְש ּתהמרְמרב   ּת מֶׁש ּתכֹו ֵֹּו רב ֶׁמת  ִש ֵֹּו ּוימ ,ת  ְחֶׁי ּתמֶׁ  ִי ּתמּתְ ְֹו ִב   ּתשֶׁימ ִב  ִ ּומת  ְה מ ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ִב   ְִִימ הב ּומְֶׁ ב ְה שה מ ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו ּוימ   ְּהמֶׁי אי ִב

הבמ ּומְֶׁ ב ְה שה מ ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו ּוְמ   תש ִהֶׁמזֹו ב ּתשֶׁמְֵּ לְמֶׁהאמֶׁש ּומל  ש ְה שש מ לש רב ּתמאה ְֹו ִב   רימ אי ִב ת  ִב ּומ ְה ְִּּומ ֵּב ּתמזֹו ְֹו ִב   ְֶׁמְִִימְְ מִהכמזהמ ָּש כמ ֹו ְי א  ּתְִמֵּב אי

רימּתב ימ אי ִב ת  ִב ּומ ְה ְִּּומ ֵּב ּתמזֹו ְֹו ּתכְמ   ִֹו ּוימתש ְחֶׁי ּתמֶׁ  ִי ּתמּתְ ְֹו יְְמ   כב ּתמּתְר  זב י ּתשֶׁימא  ִב  ִ ּומת  ְה מ ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ּתשּומ   לב לימֵּ  ּומל  ש ְה שש מ לש רב ּתמאה ְֹו ִב   אְמ אמתי ב

ֵּימ דב רמת  ּתהמדש ֶׁב ּתשֶׁמאְֵּי ימאֹו מּתֹו ְי ְמֶׁהאמֶׁש נ  תב אֹו אמֶׁ  ְש תמִחְּש ְמא  מאה ּתל  דב ֹו ששֶׁימֵּ  ִֹו זמזב ד  ְב ְִִמ הב ּומְֶׁ ב ְה שה מ ּתלה רֹו אמ ִה ִ ּתֹו ימ זמְֵּאשב ד  ְב רמ אי ,ב ש ּתמּתֹו

אשמ זמלֹו ְִִמא  הב ּומְֶׁ ב ְה שה מ ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו ִב   ִ ּתֹו מ זמְֵּאשב ד  ְב רמ אי ,ב ש ּתמּתֹו ֵּי דב רמת  ּתהמדש ֶׁב ְֵּימאֹו מּתֹו ִב אהרמאְֵּי מֵֹּו ששמזש לש רב ּתמאה ְֹו ִב   זמֶׁה ימ ד  ְב למ ּומל  ש ְה  מ

תמִחְּש  מאה ּתל  דב ֹו ששֶׁימֵּ  ִֹו   :זב

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.  

ה  ְ כב שֹו ֶׁמזה זש ש למּתב ּתמכה ה ּתשְֶֹׁו אהמאי אהמה ב ֶׁה ימבב ֵּ  מרש מאְֵּי ימתש י מ ְ ְמ אש ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ְֶׁמ   ּומ ְ ש ּתֹו שה מאְֵּי ימל  ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו כש ְמ   אש םמֶׁש ְש

ֵּ  מ שש מאְֵּי ימרי מ ְ ְמאש לש רב ּתמאה ְֹו כְמ   דְרש תמֶׁ  ֶׁמאה ְִּּומאְֵּי ימֶׁש ְאה ֵּב ּתמזֹו ְֹו ּומ ְ ְמ   די ּתמאְֵּי ימזש ִי ּתמּתְ ְֹו תמ   ּתמאה ִֹו ֶׁמא  ֶׁה ימ ְאה רש

לשמ רב ּתמאה ְֹו ב י תב  מ שֹו ֶׁמזה לש למ ש ּתמכה ה ּתשְֶֹׁו אהמאי אהמה ב ֶׁה מבב ֵּ  מרש ּתדה ְמאש ְֹו ב י ּתִמ ְב ש ש רמ רש דב ְֹו ּתדה ימזה ְֹו ב י למֵֹּו ּומל  ש ְה ּתמשש מ ְֹו כש ְמ   אש דשֶׁמֶׁש אה המֵֹּו תי

ּומ שמ די ּתמאְֵּי ימזש ִי ּתמּתְ ְֹו ְִּמ   מאְֵּי ימתש י מ ש ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ְֶׁמ   לש ּומ ש ּתֹו שה מאְֵּי ימל  ּתלה רֹו כמאמ תש ְּי ְמאה ז  ּתְִמֵּב אי ִב ֶׁמ ִה ו ְִּּומאְֵּי ימֶׁ  ֵּב ּתמזֹו ְֹו ְִּמ  

  ֵּ דהאמ ְש הלמֶׁהאימזה הְ מ אש ּומֶׁ  ֶׁמֵֹּו ִה ֹו כש ימחב אש ּומֶׁש ֶׁמֵֹּו ִה ו שש ממ(תֶׁרּת מרש) ֶׁ  לש רב ּתמאה ְֹו ּוְמ   ְִתי ִב ּומ ִי ּתהמתְ ְֹו ב  ִב ְּי ימ ז  רְאמּתב ִב ִּמ זש ֶׁמ ש ִה ֹו

ּתדה אְֵּי ימרימ ְֹו ב י ּתִמ ְב ש ש רמ רש דב ְֹו ּתדה ימזה ְֹו ב י למֵֹּו ּומל  ש ְה שש מ לש רב ּתמאה ְֹו ב י תמ ּתמאה ִֹו ֶׁמא  ֶׁה ימ ְאה ֵּ  מרש ְִּמאש   : מ ש

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 

saidמי“theמwickedמborrowמandמdoמnotמrepayמיbutמtheמrighteousמdealמgraciouslyמandמgive”מ(Psalms 

/Psalms.37
/Psalms.37.21
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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.  

ּתמְִת מ ֶֹׁו רמיב א  ִב לימ ְּש זה ּת מחב רה ּת מלש ּתמדב ְכמת  י ב מתש ֹו ֶֹׁו שה מאְֵּי ימּתב ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו ּת ְמ   ֶׁמכב ש ֹו רזש ֵּב המזב ְִִּמֶׁי מאש דב ּתמ .רֹו ִי חב כמרֹו תש זה מּתְ מאה ִב

ִבמ ּומ תש ּתדש זֹו דב ֶׁימזה ִה חש ְְּאמתֹו ּומזה יש רב ת  ְב   ּת מ ּתמששֶֹׁו ִי ֶׁמ ִה ּת ימ ֵֹּו דש רמת  ּומזה כמאה ש ִה ה אי מחב ת  תב ּתמֵֹּו ִי ֶׁמ ִה תב ְמ ּתתש תמֵֹּו ּתב  ּומל הֹו תש ּתבש ל הֹו  ִ רימ תמזהלש ּתד  זֹו

ּתֶׁה מחב  מ ְֹו ב י רמ דש ִב זימ תמ,ש ש ּתז  תֹו ּומרב תש ּתזש תֹו הב ש ימהרב זל  ּתמאי רי   :ת 

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.  

ּו ּתֹו מאְֵּי ימל  ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ְִּרש     ּומֶׁש כש מֵֹּו אש תמֶׁש ּתּומאה ּתאֹו שְתימְֵּבֹו ְב ֹו תמֶׁ  א  ִב ,ֹו ִב ִּימ ּתיבה מֶׁש ש ִב ִּימ   :ֶׁש ש

Rabbi Joshua said: an evil eye, the evil inclination, and hatred for humankind put a person out of 

the world.  

ּת מחבמ רה ּת מלש ְֵּּומת  י ב מתש ֹו ּתמֵּש ֶֹׁו ּתמאְֵּי ימּתב ִי ּתמּתְ ְֹו זי מ   ּתהמרב ֶׁב ּת מּתֹו ל ,ה רמֵּ  דש ִב לְמ ֶׁמרש ִש  ִ ִשםמּתב ּת אי ֶׁימזה ְֵּכמיְ ש רב ֵּב מרֹו בב ּומל  הי תב  ֶׁ ִב לימ ְּש זה

ּתֹו  ֵּש   :זש

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.  

תב מההמ ְּש חֹו ,מיב ל  רמי  רימא  ְּי  ָּ תב ֶׁמֵֹּו יש א  זה ְֶׁמהדב ְּש חֹו יב ִּמה    ֵּ תמזב ּתא  הב ֹו ְֹו ּת מ ּתמששֶֹׁו ִי ְִּּומאְֵּי ימֶׁמ ֵּב ּתמזֹו ְֹו ִימ   חב ּת מרֹו ִֹו ִה ת  ת  ִב ּת מ ֵֹּו ת  אמ   ְּש ִּימאה ּתמ  

  ֵּ דהאמ ְש הלמֶׁהאימזה הְ מ אש ֵּב מ(ּתִארמ ) ֶׁ  בב ּתמל  ִי חב ְֹו ִּמ זש ּתמ ש ֶֹׁו רמיב א  ִב ְֶׁמ לש רמֶׁש ש תש מל  ִֹו ִב כמ ִה ִב   מתה ּתֹו מ  ָּ למא  תה מֶׁהאמאה ה ִב   דהּומ ּתמת    :חֹו

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”מ(Joel 2:13); And be not wicked in your own esteem.  

ֵּימ ֶׁמלש יש ּתמא  ּתמֵֹּו ִי חב ִּמרֹו כ  ִב ּתהְ ְְִמ ָֹּו אה ּת מרב זֹו יש ִה ֶׁמ ִּמֵּ  כ  ִב ֶׁימ ְֵּכמיְ ש רב ההכמרֹו ּתמזש ִי שש מאְֵּי ימֶׁמ לש רב ּתמאה ְֹו יב מ   אדב ר  רמֵּב ל  ּומֶׁהאמ   ֵּש ִהאמ ִב רְמ

ל תה ִלְּש ד  מָּב למ,ב ְּה מרש ז  שב   :זה

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.  

ֶׁ אדש רש אב  ֶׁ ִב בש מ שְ מהש חְּומאְֵּי ימֶׁ  ּתמ   ב ְֹו המ   תמְְתי ּתֹו  ְ רמֶׁ  ל  ֶׁימה   ְי דש מֶׁ  ב לש  ֶׁ ִב ּת ימ רֹו ּת מל בי ְָּל רֹו  ֶׁ ִב ֶׁימ ְש  ִ   :ֵּ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.  

/Psalms.37.21
/Joel.2
/Joel.2.13
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ּתשמ ִֹומֶׁהאמֶׁש ֶׁימְִתב ְי ֶׁמֶׁ  ב מתְ ש יש כב  ֵּ דשְֶׁמאֹו מרש אה רמֵֹּו ְש י ּתּומרֹו ּומתְ ֹו ֶׁמ ה יש רְאמא  ִב ְֵּ ימ ֶׁמרֹו ב אדש רש אב ּת מֶׁ  רה ְֶׁמֶׁמאְֵּי ימרְאמלש ְי דש מֶׁ  ב ּת מרב מ,ש

ְֹומ רמב  ּומזה דש ש ּומ,ב י  ִּמֵּ  כ  ִב תה ְמ ִלְּש ד  מָּב ְּי מרב מ,ב ז  שב יב מזה אדב ר  רמֵּב ל  ּומֶׁהאמ   ֵּש ִהאמ ִב ּתכמרש ְא תֹו לש ּת מרה   :ּתהֹו

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

ימהרבמ אתש ְש ּומ ּתֹו א  ִּמֵּי  ְ ְֶׁמ ּתמל  י ש ּתכי אמרֹו ֶׁמ ש יש ּתמא  אֹו ִב ּת מ ֶׁמכב ש ֹו רזש זב ְֹו רמ חי י  ִב רמאְֵּי ימֶֹׁו אי רב ר   ֶׁ ּומֵּ  ּתשאמ ה ּתמל ה  ב ּתמֵֹּו ִי חב רֹו ִב לימ ֶׁמְֶׁרי יש ּומא  אש

ישמ תְרימא  ִב ֶׁמ אש חש מ ֹו הְ מלש ֵּב לימרֹו ֶׁמְֶׁרי יש ּומא  אש ֶׁימהרב ִב התש ֶׁמ ָּש ְֹו ימֵֹּו אתש ְש ּומ ּתֹו א  ְְּוְמֵּי זב תה ִב ּתּומ ְֹו ּומ יי ּתכמרֹו תֹו ּתכמֶׁמלש תֹו ֶׁמלש יש ּתמא  ּתמֵֹּו ִי חב רֹו ִב ְֶׁמ לש

ְש הלמֶׁהא כְזמ מש ּת מֶׁ  דֹו רש אב ּתמֶׁ  די רב למֵּ  רה ּתמֵּה ִי חב ְְּוימרֹו זב תה ִב ּתּומ ְֹו ּומ יי   :רֹו

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.  

זבמ ְֹו רמ ְּי  ָּ תב ּתמֵֹּו ִי ּת מאְֵּי ימֶׁמ ִֹו ְחֶׁ  ּומֶׁ  ִב   ִשאמ ּת ִֹו ּתמת  ְֹו ִשאמ   ּת ִֹו ּתמת  ְֹו ְְִּמ   רש ְב ּת מ שֹו ֶׁהמת  לי תמ י ּתזמאה םימאֹו אש אמְֵּ ש רי ֵּש רב אֹו דהתימזה רב רמֵּ  םמזה רְֵּש

  ֵּ דהאמ ּת ימזה בֹו ּתמשהֶׁמְֵּז  מרי ֶׁימֶׁ  י ּתמתְ ש ְֹו ב י ּומ ִיּתֶׁה ּת ְי ּתּומ אי ִב ּתּומ שְזב ֹו ּתֹו מזה  ִ ּתְּומאְֵּי ימזב כב ּומיב   ּת מרְאממ(תֶׁרּת מא)  ה בֹו ְֵּז  מרי ה ב

  ֵּ דהאמ ִיּתֶׁה ימזה ּת ִשֶׁמזב הּתשֶׁמ י ּת דֹו ֶׁימזב ּתמתְ ש ְֹו ב י ִיּתֶׁה מ ּת ְי ּתיזמ ִב ּתּומ שְזב ֹו ּתֹו מזה  ִ רמזב רממ(ֵּראדּתמ ) ּתשזש ְמא  ש ּתזמאה ּתשמאֹו ּתמּתב אי ְב המּתֹו ב כב ִֹו שמ אש

שֹומ  ִ ִּמ ֵּש זב שֹו  ִ ּתשמ זי מּתב ש הב  ִ ֶׁהמ לי ש י כמזה תש ְּהמאה חֹו א  ּומזה ּתֹו ד  ּתֹו ימֵֹּו  ִ אמזב ְּש ּתמאה ּתּומרֹו ְְֵּמאי ּתמזב ְתזב י ּתשמהרב ּתמּתב אי ּתֹו ב ּתִמרב ִש חש חש ְּומרב חה משֹו ִי תי מ המחש ִי ְִּ ִב ְזי מ

  ֵּ דהאמ דש ימזה מרְמ,ש ל  ְש הלמֶׁהאמהְ י כְזמ מש  ֶׁ ֶׁימזה יְ ש  ְ ּתִ (אּתדֶׁמ )  רש רמלש ִש   ּתמ ְְ מחֹו ּתֹו ִב כמ כש ְש   :ּתיזי מ

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:מ“norמsatמheמinמtheמseatמofמtheמscornful…[ratherמיtheמteachingמofמ

theמLordמisמhisמdelight]”מ(Psalms 1:1); but if two sit together and there are words of Torah 

[spoken]מbetweenמthemמיthenמtheמShekhinahמabidesמamongמthemמיasמitמisמsaid:מ“thenמtheyמthatמ

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”מ(Malachi 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:מ“thoughמheמsitמaloneמandמ[meditate]מinמstillnessמיyetמheמtakesמ

[aמreward]מuntoמhimself”מ(Lamentations 3:28).  

שֹומ רהמֵֹּו דב ְּהמאש אֹו ֶׁימחב ּתמתְ ש ְֹו ב י ּתִמ רש ֵּב המלש רְאמאש ִב כמ תש ּומאה תש רמִזרב רהמל  דב אש ֶׁמזה רזש ְִּּומאְֵּי ימזב ֵּב ּתמזֹו ְֹו     ֵּ דהאמ ּת ימזה תֹו ּתמֵּי תי ּתשִּּתֶׁמ)  ב

ּתאמבְממ(דת אהמהֹו רב ְִתמֵּש תש רמִזרב ּתמחש רהמחֹו דב ְּהמאש אֹו ֶׁימחב ּתמתְ ש ְֹו ב י ּתִמ רש ֵּב המלש אש ִב כמ תש ּומאה תש רמִזרב רהמל  דב אש ֶׁמזה רזש רמזב הְ ְמא  ש ּתמֵּש רֹו ְב ֶׁמ אש

  ֵּ דהאמ ְש הלמֶׁהאימזה הְ מ רמֵּש ְִמזה תש רב ִִ ִיממ(ּתתשהארמֵּא) ֵֹּו חב זה מרֹו ּומא  תש רב ִִ ּתמשהֶׁמֶׁ  ר  ְי מאי כ  ּתב  ִ  ּתמֶׁ':מ

Rabbi Shimon said: if three have eaten at one table and have not spoken there words of Torah, [it 

is]מasמifמtheyמhadמeatenמsacrificesמ[offered]מtoמtheמdeadמיasמitמisמsaidמי“forמallמtablesמareמfullמofמfilthyמ

vomit, when the All-Presentמisמabsent”מ(Isaiah 28:8). But, if three have eaten at one table, and 

/Psalms.1
/Malachi.3
/Lamentations.3
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/Isaiah.28
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have spoken there words of Torah, [it is] as if they had eaten at the table of the All-Present, 

blessedמbeמHeמיasמitמisמsaidמי“AndמHeמsaidמuntoמmeמי‘thisמisמtheמtableמbeforeמtheמLord’”מ(Ezekiel 

41:2.  

ֶׁי רש ְש ְְמרב   דהֶׁמרֹו ח  ֵּב  ֶׁ ִב ּתמ ּתכֹו תֹו למּתב ְה ה  ְ למ ְּי  ֶׁ ֵּב  ֶׁ ִב ֶׁמ רש ּתב  ְּ  ְ דיְִּ מ ִ אּתמאְֵּי ימֶׁ  ּת דֹו ּומת  ִשאמ ה ּת ִֹו ּתמת  ְֹו זְמ   ִ חב ְב שי מ ת  תב ּתמשהֶׁמֵֹּו   :ֶׁ  י

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.  

ְה המ ְִּרמ ִב דהתמ רב דהמְִּרמֵּ  אה ּתּומֵֹּו ּת ֹו ל  ֹו ֶׁימֵּ  ּתִמְִּרמיְ ש רש רמלש ְי ה  ֵּב רמֶׁ  ִשֶׁמאְֵּי ימחש מש ּומֶׁ  ְה ּתשאמ ִב תה ִב ּתמ ְֹו דהמְִּרמ   אה המֵֹּו ְָּ י רמֶׁ  דש ִב רְמ למאה ה

ר למאה ה ְה ה ְִּרמ ִב דהתמ רב ּתִמְִּרמֵּ  רש ּתּומלש ִֹו ֶׁימְִתב   :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.  

ֶׁימזבמ יְ ש  ְ ּתּומ הֹו ִב ְִּ ִב ּתּומ שְזב ֹו ֶׁמזה ּתשֶׁמאְֵּי ימל ,ש ש ִב  ִ ח  מת  ּתזמחב אמאֹו ִש ּומְְ אמ ה יש חב ר  ּתמת  ְֹו     ֵּ דהאמ ִיּתֶׁה ימזה ּת ִשֶׁמזב הּתשֶׁמ י ּת תֶׁרּת מ) דֹו

ֵּ  מ(ח  דהאמ ֶׁימזה ִש ֵֹּו ְּהמת  חֹו ּומא  ּתֹו ד  רְמהֵֹּו תמאי ל כ   ְ ֵש מ ִֹו ּת מ ֹוֶֹׁו ֵּ ממ(ִִִֵּּמ ) אמ דהאמ ֶׁימזה רזש ְּהמזב חֹו ּומא  ּתֹו ד  םְמהֵֹּו כש ִש רמּתב רמאה ה תְמל  ְש  ִ א   ִ  מ

ֵּ  מ(תֶׁרּת מח ) דהאמ ּתֹו ימזה  ִ ְּהמזב חֹו ּומא  ּתֹו ד  ְָּ ְמהֵֹּו זב ּת מּתֹו ֹוֶֹׁו הה ה מאמ ְב זי מֶׁ'ממ(ֵּראדּתמ )  ש הב  ִ ֶׁהמ לי רמ י ּתזמאה ּתמֶׁ'מאֹו אי ְב המּתֹו ב כב ִֹו שמ אש

כימזהמ תש ְּהמאה חֹו ּומא  ּתֹו ד  ִב ְ'ְמהֵֹּו ִּמ ֵּש זב שֹו  ִ   ֵּ ּת מ(שִֵּתמד) דהאמ יֹו דב ּת מה י   רה ּתמאש ְאמאי ֵֹּו תמזב ּת מאה חֹו שב זה מא  הְ מא  אש רמֶׁ  דש ְב :  

Rabbi Halafta of Kefar Hanania said: when ten sit together and occupy themselves with Torah, 

the Shechinah abides among them, as it isמsaid:מ“GodמstandsמinמtheמcongregationמofמGod”מ(Psalm 

מhasמHeמHisמofמbandמThis“מ:saidמisמitמAsמ?fiveמofמevenמtrueמisמsameמtheמthatמknowמweמdoמHowמְ:82

establishedמonמearth”מ(Amos 9:6). How do we know that the same is true even of three? As it is 

said:מ“InמtheמmidstמofמtheמjudgesמHeמjudges”מ(Psalm 82:1) How do we know that the same is true 

evenמofמtwo?מAsמitמisמsaid:מ“ThenמtheyמthatמfearמtheמLordמspokeמoneמwithמanotherמיandמthe Lord 

hearkenedמיandמheard”מ(Malachi 3:16). How do we know that the same is true even of one? As it 

isמsaid:מ“InמeveryמplaceמwhereמIמcauseמmyמnameמtoמbeמmentionedמIמwillמcomeמuntoמyouמandמblessמ

you”מ(Exodus 20:21).  

כמֶׁהאמאְֵּי  ִֹו כש ְב ּומ די ִב ְְְּמ ְּב מזה זה ִב ֶׁמ יש א  ְְּימזה ִה ּומרְמֵֹּו אמאְֵּי ימיה יְתש ְ  ב ּתזמ שש מאֹו לש רב ּתמאה ְֹו ְחרממ(כ  ּתמֶּׁתֵּּת מאמד )    אב מֶׁ  ּתמֵֹּו חֹו

ִּ ֵּב ּתמזֹו ְֹו לְמ   דהמרש ִשת  ששכב מ ּת משהֶׁיהֵֹּו ִֹו ֶׁמ ֶׁמדשאה ּומשהֶׁמהֵּ  ּתרש ֶׁמאֹו ֶׁמדשאה אְֵּי ימֵּ  ִב ִשתְמ זב אֹו ּתהמֵֹּו ִֹו חב ִהֶׁימהֵּ  זְ ִב למ ְה ה  ְ למ ְּי  ֶׁ ֵּב מְּומאְֵּי ימֶׁ 

זְ ִ חב ְב שי מ ת  תב ְּהמֵֹּו אֹו תה מחב חש ּתִמֶׁ  רש ֶׁמלש ל רה  ֵּ:  

Rabbi Elazar of Bartotha said: give to Him of that which is His, for you and that which is yours 

isמHis;מandמthusמitמsaysמwithמregardsמtoמDavid:מ“forמeverythingמcomesמfromמYouמיandמfromמYourמ

ownמhandמhaveמweמgivenמyou”מ(I Chronicles 29:14). Rabbi Jacob said: if one is studying while 

walkingמonמtheמroadמandמinterruptsמhisמstudyמandמsaysמי“howמfineמisמthisמtree!”מ[or]מ“howמfineמisמ

thisמnewlyמploughedמfield!”מscriptureמaccountsמitמtoמhimמasמifמheמwasמmortallyמguiltyְמ 

ְב  מ אּתמ י  ִב ּתמְְ ְֹו ְּהמֵֹּומ   אֹו תה מחב חש ּתִמֶׁ  רש ֶׁמלש ל רה ִשתְימֵּ  זב אֹו כמֵֹּו תש ְש ש מאה מ ת  ְִדי רמֶׁ  ּת מאְֵּי ימחש אֹו ּתמֵּי ְֹו ִה מ   ּתמּת ד אּתמֵֹּו ְֹו זְימ ִ חב ְב שי מ ת  תב

  ֵּ דהאמ זבממ(כ  ּת מכ) זה ּומיֹו ְאכמָּה זב מֵּב ִ חב ְֵּ מ ֵּה מרב מהזב ִש המֶֹׁו ּתִמ   רש ֶׁמלש חש הב ְּהמתש חֹו ִהּת ְמּתשדְרמא  ּת אהמלי זה מ ש ּת מא  ְב ש ֹו תמֶׁ  תמאה ח 

שימ כמזה זְמל  ִ חב ְב שי מ ת  תב ּתְִמֵֹּו אמאי שהּת ימֶׁש ּתמת  ֵּי ְּב ש ב מְחרמּתב ּומּתשִה המֵֹּו ֵּהכמרְֵּ  מ(ש )מהחה רב ִשתְימי  זב ְְֵֹּו ְֹּו ּת י מֵֹּו ִֹו ּת ִֹו   :זי מ
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Rabbi Dostai ben Rabbi Yannai said in the name of Rabbi Meir: whoever forgets one word of his 

studyמיscriptureמaccountsמitמtoמhimמasמifמheמwereמmortallyמguiltyמיasמitמisמsaidמי“Butמtakeמutmostמ

care and watch yourselves scrupulously, so that you do not forget the things that you saw with 

yourמownמeyes”מ(Deuteronomy 4:9). One could [have inferred that this is the case] even when his 

studyמprovedמ[too]מhardמforמhimמיthereforeמscriptureמsaysמי“thatמtheyמdoמnotמfadeמfromמyourמmindמ

asמlongמasמyouמlive”מ(ibid.). Thus, he is not mortally guilty unless he deliberately removes them 

from his heart.  

תְ ֵּש דב תש רמזה דש ִב תְמ שהֵּה ה  תב תְמֵֹּו ֵּש דב תְימתש ֵּש דב תש תמרב ֵּה אְמהְכה תמתה ב א  שֹו ב רמזה אמאְֵּי ימחש ִש ּומְְ ִשאמ ה ּת ִֹו ּתמת  ְֹו ּתּוממ   אְימאי תמתה ב א  ּתֹו ב תמרב ֵּה הְכה

תְ ֵּש דב ְשממתש  ִ תְמֵּב ֵּש דב תש רמזה דש ִב תְמ שהֵּה ה  תב תְמֵֹּו ֵּש דב תְימתש ֵּש דב תש ּתּומֵּי ְֹו  ִ ּתִמֵּב ל ,ש א  רמזה ּתשֶׁמאְֵּי ימחש תְמֶׁהאמֶׁש שהֵּה ה  תב תְמֵֹּו ֵּש דב ּתּומתש ּתִימאי ל ,ש א  ֶׁמֵֹּו

ת שהֵּה ה  תב   :ֵֹּ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.  

שְתמִֶׁהאמֶׁשמ ְב ֹו מֶׁ  ּתּומ הת  אי רמזה דש ִב דהְמ ּתֵּה ֶׁמֶׁי הְ מְִתש אש מֶׁ  דהימ הת  ּתֵּה ֶׁמֶׁי שְתמְִתש ְב ֹו מֶׁ  רמזה הת  מּתשֶׁמאְֵּי ימחש ּתּומ הת  דהימאי ּתֵּה ֶׁמֶׁי ְתש

ר ּומזה ּת ּתֹו ִב ּתתימ ת  ֹו רמז  ִשֶׁמזה ִ ִמאְֵּי ימזי ּת חֹו ּומֶׁ  ב אמ ה ִש ּתמכְ ְֹו דהְמ   ּתֵּה ֶׁמֶׁי הְ מְִתש אש שְתמ ֶׁ  ִֹו ִי ּתמדב יי ְש תמ ּת   ּתזֹו ִֹו ּת ימ כֹו רש ּתב תמֶׁ  ּתת  ,ֹו ִב ּתֹו ימ ֶּׁי   בש

ְִּרש  ּומֶׁש כש מֵֹּו אש תמֶׁש ּתּומאה ּתאֹו רימְֵּבֹו אש ה ּתמֶׁש אי רמל    :זה

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 

ִימ ּתּומָּב ְֹו רב א   ֶׁ ִב אְל כְתימ תמֶׁ  שהֶׁמאה ֵּב    ֶׁ ִב ּת ימ זֹו כש מש תמֶׁ  רמאה ְּי ת  ֵּב ּתמאְֵּי ימֶׁ  לֹו אְכש שש מֶׁ  לש רב ּתמאה ְֹו רמ   ּתתְמזה ְב ֹו חי מ אי  ֶׁ ִב ּת ימ ְֹו ּתמת  י ְמ ש  

ֶׁ ּתשכְמתְ ש ְב שיזמ ּתמזה רמָֹּו זמל  ֶׁימא  דש רש  ֶׁ ְְּאמד  ֶׁמזה יְ ש  ְ ּת מ ִֹו ֶׁמחש ְּה ֵּב    ֶׁ ִב רְ ימ ִש ּתִמֶׁ  רש ּתִהמלש ֶׁש מאש ֹו הממא  ב ש רה ּתּומרְמתי ּת ימאי ּת מ ְ ֹו ל ,ֹו הֵּ 

א ְש ְִּרש מֶׁ    :רש

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.  

ֶׁ תש ֵּב ,ֹו ְב כש מ אש רמֶׁש תמחש רמאה ְי ה  ּתמֵּב ִי ֶׁמ ִה תימ ְת ה זב תֹו מרב ְִת  ִב רמרב ְאזימ ּתמה  ִי ארמאְֵּי ימֶׁמ לי ֵּש זב ּתמּתֹו ְֹו   :  

Rabbi Ishmael said: be suppliant to a superior, submissive under compulsory service, and receive 

every man happily.  

ּתש מרשִּזה  ִב ,ב ְתימ ל  ְֶׁמֵּ  יְ ש ּתש מר  ִב תימ ְִ ה ְֶׁמֵּש ִש לה ב ּתּומרב ּתרֹו נֹו ְּהתמ ְאזימֵּ  ב ה  ִב תְהמ אמאְֵּי ימ,ב ּת ש ּתמל הֹו ְֹו ּתזהתְממְ   ָּב ֹו ּתש מר  ִב ּת ימ כש ֹו ִב

ּתש  ִב  ֶׁ ּתהש תֹו ֶׁימזב ֵּש דב תש   :ר 

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.  

/Deuteronomy.4.9
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כש מזהמ ּת מאש ּתשֶׁמאְֵּי ימתש ֹו ֵּ  ֶׁהאמֶׁש דהאמ רה ימזה בה אמ ב דֹו ב ש תמרְמזה ל  ֶׁמְִכ  תי ש ֶׁמּתב ְש רה ְמתֹו בה אמ ב ּת ממ(  אשּתתמ ) דֹו ב ש ֹוֶֹׁו רה מאמ בה ְב ּתמ חֹו

א הב ב דֹו ֶׁה מזה תמרש ל  ֶׁמְִכ  תי ש ֶׁמּתב ְש הְ ְמתֹו אש ּת מר  ִֹו אהמ ש הב ב דֹו רמזה אי ,ב ש ּתּומּתֹו ּת ֹו כש ְמת  ֹו אש תמֶׁש ֶׁמאה ,ש ֵּ  לש דהאמ הְ ימזה אש ּת מר  ִֹו מ(כ  ּת מּתכ) המ ש

י מ דֹו ֶׁה מזה תמרש ל  ֶׁמְִכ  תי ש ֶׁמּתב ְש ְֶׁמתֹו ְש ֵּב ּתמתה רֹו ֶׁה מחב ּומרש י  דֹו רמזה אי ,ב ש ּתּומּתֹו ּת ֹו ּתדה ְמת  ֹו ֹוֶׁי ֶׁ'מאמ יה מר  ּת מא  ִֹו ְש אמ ִֹו ב ש ְְמ ֶׁמזה ְש ֵּב ּתמתה רֹו ֶׁה מחב ּומרש

דהמ ְִּרש ימזה ֵּ  ֶׁש ל ְש המ(ֵּשרּתמכ) אמ רמי  ּתמא  תֹו דה ימיְ ש ּתמרש יֹו ִשת  תמ ְ מ ה  ּתמרה   :חֹו

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”מ(Genesis 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:מ“yourמareמchildrenמtoמtheמLordמyourמ

God”מ(Deuteronomy 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:מ“forמIמgiveמyouמgoodמ

instruction;מforsakeמnotמmyמteaching”מ(Proverbs 4:2).  

זהת ֶׁש ב ִב חהּתימ ְחרמבש ֶׁמֶׁ  ל ,ה א  ּתמְ  מֶׁ  חֹו ְחרמרב  ֶׁ ִב ְְּוְמ ִֹו ְִּרש מ ִשֶׁימה ב ְ מֶׁש תה ִב :  

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.  

חְמ ּתשֶׁמאְֵּי ימֶׁ  תהת מֶׁהאמֶׁש ִמָּש הש ִב ָֹּו  ֶׁ ִב ּתזימ הֹו ּתמֵּי ִֹו ִש ִב תה  ֶׁ ִב ֶׁימ תהתש ִהתמָּב ת  ּת ְמֶׁ  שֹו ת  רמֶׁ  רמחש ֶׁמל  ִש ֶׁמחב ה בהכש לי ש ְּוימהֵּב ְב ִשתהּומ ששכממירמ  ֶׁ ִב

ּומֶׁשמ ּתּומֵֹּו לֹו חב ש ִֹו ִב רמּתְ ימ דש ְב ּת מ כֹו ּת מיש ּת ֹו שֹו ת  ּת מֵּ  אֹו ְש נ   ֶׁ ִב ֶׁימ ִה רב ּתֹו ִב ְִתמּתש ְאמ רב ֶׁמרֹו רמֶׁש ְבה דש ִב תימ ּתיזמחְתה ה ִב יְימ לב  ְ ְְּאמֵֹּו זה ִב יְמ לב  ְ כש מֵֹּו אש

ֶׁ ִּהכש ּוב ּומר  ִתמש ְחרמֵּב  ֶׁ ִב תימ ֵּה ּתּומאמ ְֹו ּתּומ ְֹו  ֶׁ ִב ְֵּדהימ ִב שֹו ִה ֶׁמ רמֵּ  ֶׁה מל    :רש

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.  

ּתּומיְ רימאי למאה ה ְה ה ּתּומ רְמאֹו מאי למאה ה ְה ה ּתּומ ֶׁימאי ּתּומיְ ש ּתשֶׁמאְֵּי ימאֹו מאי ּומל ש  ב ְה שש מ לש רב ּתמאה ְֹו ּתּומ   ְֶׁמאֹו מאי אש ּתּומּתֹו ב ֶׁימאי ֵּש דב ּתּומתש ְֶׁמאֹו מאי  ש

ּתּומי ְֶׁמאֹו מאי ּתּומיְ ש תימאי  ֵּ ּתּומהה ִשְֶׁמאֹו מאי ּת ְֹו ּתּומ תימאי ל   ְ ּתּומ תְמאֹו מאי ל   ְ ּתּומ ִשֶׁימאי ּת ְֹו ּתּומ ְֶׁמאֹו מאי ֵּש דב ּתּומתש ֶׁימאי אש תְמֶׁהאמּתֹו ב  ֵּ ּתּומהה ֶׁימאי ְ ש

ֵּ מ ּתִימרב ל ,ש א  ֶׁמֵֹּו ְש  ִ תְמֵּב ֵּש דב תש רמזה ּתשֶׁמאְֵּי ימחש יְמֶׁש ְִּה  ב ִב ֶׁמ אש ְש מ ֶׁש הת  ִב ּתּוימ ּתִמִֵּלש ֹו זש זש ש ִב ּתּומ ְֹו  ִ ּתִמֵּב ִשחש ל  ּומזה ּתרש אֹו ֶׁימרב ֶׁמֶׁהאמכְֵּה

  ֵּ דהאמ ּתִימזה ִש רמָּש יְמל  דב ְֶׁח  ִב ּתמ(ּת ֵּּתֶׁמּתש)  ּומת  י ֹו ד  זש ִב ּתמּתש ְאמ ְ מ ֶׁמחֹו אה רְאמּתֹו ב ִב ֶׁמ ל  ש ש ְש לש מ ל  ב ּתשֶׁמחב ֶׁש ִב רְאמ ִב ֶׁמ תש רי רמֵּב ְש מאה ה כב אֹו  ְ  מ

ְֹומ  ִ ּתִמֵּב זש זש ש ִב ּתּומ ּתִמִֵּלש ֹו ִשחש ל  ּומזה ּתרש אֹו ֶׁימרב ֶׁמֶׁהאמכְֵּה  ֵּ תְימרב ֵּש דב תש ּתּומֵּי ְֹו  ִ ּתִמֵּב ל ,ש א  רמזה רמחש זי ְמא  ש רמֶׁש התְתמתי ְּהמדש חֹו א  ּתּוימזה

אבמ ּתּומאְתְמֵֹּו ּתשֹו שֹו ּתּומֵּב ְִזב ְתמְְמאי ִב אְתמ ְש ְִּרש מ ְש רְאמזה ִב ּתִמ זש תמזש ש  ְּ ז  רמּתב רמּתה   ל  ִב ּתֹו מ רמֵּ  תהרמל  רמזש לי ּתשֶׁמחב ֶׁש ִב ֵּ  מ(ש )מ דהאמ הְְֵּימזה

ּת ל ,ְתמָּה ֹו ּתזמֵּי רְאמּתשֵֹּו ִב אש ימ כב תמרְאמּתֹו ְֵ ה  ְ ִ תמ זב ִשּוימה ֹו ל  ֶׁהמ   רי ּתשֶׁמלש ֶׁש ִב ּתמּתש ְאמְת ימ ֶׁמחֹו אה   :ּתֹו ב

...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].  

ִב ֹומ ההחְתמ דְתְמיב רש ּתמֶׁ  ּומנהחי ּומֶׁי ֶׁימֶׁי ְש ִֹו ּתמ תי תב ּתּומהחֹו דֹו אמאְֵּי ימהֹו ֵּש ִב ּומתֹו ְה שה מ ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו   ֶׁ ֵּש דב תש אְתמר  ָּב ש ּתאְתימָּ  ב   :ּתֵּ  ב ֹו

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.  

 ׳כ4

  ֵּ דהאמ כש ימזה רמאש חש כמֵֹּו ְְֵּּי דש ימֶׁ  ּתשהֶׁהמתש אמאְֵּי ימאי ּומשְֵּש ְה ּתשהֶׁהממ(תֶׁרּת מהּת )  ּתְמאי ֶׁמְֹּו ּתתש ּת מ,ֹו ְתה כב ּתמלי ּתמחֹו יֹו רב ח  ,ב ּתמֶֹׁו כ  אב ר  רמֵּב חש ֵֹּו

  ֵּ דהאמ בב ְימזה תמּתֹו זמאה חְ י ְְ ימֶׁ  הְיממ(ֵּשרּתמ ש)  ֹו רב תה ְב מ ת  ֵּי לש ּת ימֶׁ  זֹו ּתשהֶׁהמלש ּת ְמאי כמלֹו ודי ְב התְמֵֹּו רמ ְְ מהֵּזי נֹו ּתֹו מֵֹּו  ָּ למא   ְ מאה ה

  ֵּ דהאמ זב הממ(תֶׁרּת מהדת) זה לְמא  ִב ְ מרש ּת מ זב ה רמא  ּתמתְאדי ּת מחֹו ָּה מח  ּתל  כימּתב ֹו ְש ִד ּתשהֶׁהמֵּב אְמאי ְש לימרשְִּרש מֶׁ  ִב ְ מרש שהְֶׁמ ְִּרש מֶׁ  ְש ּת ימ

  ֵּ דהאמ שְתימזה ְב ֹו תמֶׁ  כמאה ְי ד  ֵּב ְּהמ(שִֵּארמאמ ) ֶׁ  כמהְ ש ּתמּתיהש ְי ד  ּתמא  כ  ְב ד  ּתמֵּב   :חֹו

Ben Zoma said:Who is wise? He who learns from every man, asמitמisמsaid:מ“Fromמallמwhoמtaughtמ

meמhaveמIמgainedמunderstanding”מ(Psalms 119:99). Who is mighty? He who subdues his [evil] 

inclinationמיasמitמisמsaid:מ“Heמthatמisמslowמtoמangerמisמbetterמthanמtheמmighty;מandמheמthatמrulesמhis 

spiritמthanמheמthatמtakesמaמcity”מ(Proverbs 16:3). Who is rich? He who rejoices in his lot, as it is 

said:מ“Youמshallמenjoyמtheמfruitמofמyourמlaborsמיyouמshallמbeמhappyמandמyouמshallמprosper”מ(Psalms 

מisמWhoמcomeְמtoמworldמtheמinמ”prosperמshallמyouמand“מיworldמthisמinמ”happyמbeמshallמYou“מ(128:2

heמthatמisמhonored?מHeמwhoמhonorsמhisמfellowמhumanמbeingsמasמitמisמsaid:מ“ForמIמhonorמthoseמthatמ

honorמMeמיbutמthoseמwhoמspurnמMeמshallמbeמdishonored”מ(I Samuel 2:30).  

ל  י שמ  ִ ֶׁימ ִש בב תמֵֹּו ֶׁמנְ ה ה ִש בב אֹו ְֶׁמזה ל  י ש ּומֶׁש מֵֹּו ת  ֶׁימה ְ י ֵּה ש ת  ֶׁמדב   ְּש ֶׁמה  ִש בב ֵֹּו רמרב ּתמ ש ִי ש אּתמאְֵּי ימֶׁמ ּומל  ְה ד  מ לב ְֶׁמזה תמל  י ש ֶׁמ ְ ה ה

ֶׁ ֶׁימל  י ש ד  מל  י ש ְֶׁמה,ב ִש בב ֶׁימֵֹּו ִש בב   :ֵֹּ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.  

אימ ִב ֶׁמ לש ּתּומרְמזש אי כש מזה ּתּומרב מאש אי ְש ש ימזה רמ דש ּת מרב רֹו חב ּתמֵּ  ֶֹׁו רמיב א  ִב כש ימ רמאש דש שמרב ּתמ ש ֶֹׁו רמיב ּתשֶׁמאְֵּי ימא  ּתּומרְמֶׁהאמֶׁש אי ּתּומרב מכש ש מזה

הְ    :ֵּש

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.  

ְִ תמאמ  ִ הב יֹו ימזה רמ הת  ח  ּתמזב ִי ְאכמֶׁמ ְאכמֵּב ִהֶׁמאְֵּי ימֵּב ּתזמּת  ב ִמאֹו ּת ש ִֹו ּתמרב ְֹו רמזי מ   ְּי ת  ֵּב רמֶׁ  אמאְֵּי ימחש ְב ְהש ּומ ְה ּומ ִש ּתמּתְתש ְֹו ְֶׁמ   אש זמ ֹו

ִי  ְּהרמֶׁ  תֹו ְב ּתכמ שֹו כמֵּי תש אה ִב כמזְ י מ תש רהּתְמאה דהמ ב ש אה ּתּומֵֹּו לֹו חב ש ִֹו תה ימ ּוי  ְ ּתֹו מ  ֵּ   :זש

/Jeremiah.17.6
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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.  

אימ ר  ִשתמרב רמֵּב ֶׁמל  כמיְ ש ְְֵּּי ְִמאְֵּי ימֶׁ  ְב ארמ לי ֵּש זב ּתמּתֹו ְֹו ּתשכְמ   ְב ּתּומ ּתהֹו ָֹּו ִב ל ,ְתימֵּ  ִשתמר  רמֵּב כמל  ְְֵּּי  ֶׁ ִב כְמ אי ר  ְֵּכמהרב רב ּתשכְמרֹו ְב ּתּומ ּתהֹו ָֹּו ִב כימֵּ 

תבמ ְְ מר  רְאמה  ב ִב ֶׁה ימ ְש רמ ְי נ  תב ֶֹׁו ֶׁמרב ל ,י מל  ש ש רמי  כְהמאְֵּי ימא  ּתמבש ְֹו ל ,ְתְמ   ר  ִב ְֵּ מ זב כמרֹו אי ר  ְֵּכמהרב רב ּתשֶׁמֶֹׁומרֹו למֶׁש דש ִב ֶׁה ְמ ְש רמְָּ מ ְּי

ְִּרש  ּומֶׁש ששּתִמֵֹּו רמת  ֶׁימְִ י ּתמתְ ש ְֹו ב י ִהֶׁמֵֹּו ֶׁמ דה רמֶׁ  ימחש יש כב  ֵּ אמרש זְמֶׁש רש אימתש תש ש ְב זמ אי י  זב אֹו   :אְֵּי ימהכב

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 

whichמtoמdigְמSoמtooמHillelמusedמtoמsayמי“Andמheמthatמputsמtheמcrownמtoמhisמownמuseמshallמperishְ” 

Thus you have learned, anyone who derives worldly benefit from the words of the Torah, 

removes his life from the world.  

ֶׁימנהח יְ ש תמֶׁ  רמאה ְּי ת  ֵּב רמֶׁ  דש ִב שְתְמ ְב ֹו רמֶׁ  כמל  ְש ִד ֶׁימנהחְמֵּב יְ ש תמֶׁ  כמאה ְי ד  ֵּב רמֶׁ  ּתמאְֵּי ימחש ִי ּתמּתְ ְֹו ִתְּשמ   שְתְמֵּב ְב ֹו רמֶׁ    :רמל 

Rabbi Yose said: whoever honors the Torah is himself honored by others, and whoever 

dishonors the Torah is himself dishonored by others.  

שימ ִב ש ֶׁמ ּת ש דהמאי אה המֵֹּו ּתּוימְָּ י ְֹו ּומֶׁ  ְֵּמֵֹּו בב למל  תְ,י ְִמאְֵּי ימֶׁ  ְב ארמ לי ֵּש זב ּתמּתֹו ְֹו ִמ   ִב   ִּמ זש ֶׁמ ש ֶׁימזְ ה אש ְֶׁ ש ְְמ   ִמרֹו נ   ֶׁ ִב אְמ ִב תמזש רמהזב הל 

  : הת מ

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.  

ִשמ ּומ   ֶׁי ּתימזה יֹו לב רהמכ  ְב רמיְאֵּ  מה  א  ִב כְמ תש אמאה ְּש ּתמאה ּתכֹו תֹו ּומּתב ְש ּתּומ אי ּתימזה ּתכֹו תֹו ּומּתב ּתמכש ֶֹׁו רמיב ּתשֶׁמאְֵּי ימא  ֶֶׁׁהאמֶׁש יש רְאמאש ִב ּתּומ   :אֹו

He used to say: judge not alone, for none may judge alone save one. Andמsayמnotמ“acceptמmyמ

view”מיforמtheyמareמfreeמbutמnotמyouְמ 

ִּ ֶׁמֵּי יְ ש תמֶׁ  רמאה ְי ֵּב   רמֶׁ  דש ִב ִּזה ְמ םמֵּי ֵּש שב ה  ּתימְִחְמרב ִֹו ְִּ ֶׁמֵּי יְ ש תמֶׁ  שי מאה ה  ֵּב רמֶׁ  ּומאְֵּי ימחש ִשתש ּתמּתְ ְֹו ּת   ִֹו ְִּ םמֵּי רש ְב   :זה ימְִחְמרב  

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.  

ִהמ לי ְב לי מ  ֵּ ּתמֵּב ִי ּת מאְֵּי ימֶׁמ אֹו ּתמֵּי ְֹו ּת מ   רֹו ֶׁימּתהזמרב מ ב י יְ ש ּומֶׁ  מֵֹּו יש רב ְש   אֹו מ ִב כש ְמ רמאש ּתמדש ִי חב ְֹו מ רמ הת  ח  ּתמזב ִי ֶׁמ ִה ְֶׁמ יְ ש  ְ המ ְִ ל   ִ הימ

ל ּומרש יה ֶׁמרֹו ְי דש מֶׁ  ב ֶׁימּתהזמרְמ,ש יְ ש מ   יש רב  ֵּ אֹו מלש ִב לְמ ְש ִה ב ֶׁמדב ְי   :ֶׁ  ב

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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ּו ְה שה מ ּתלה רֹו ּתמאמ ְֹו כְמיבמ    תש ְי ְ מאה ִהֶׁמרְמה  תימהְ ת  ֶׁמא  ְִּ י מל  י ש ֶׁש ִב כְמ תש ּת מאה רֹו הב ִהֶׁמרְמחב   תימהְ ת  ֶׁמא  ִש בב ֶׁמֵֹּו ְִּ,ה ֶׁמּת ל ְה מאְֵּי ימֶׁש זה ש

זימ ּתאמרב ֶֹׁו ששֶׁמזה ִֹו ִי רמחב רש מאְֵּי ימחש ְב ִב ּו  ִשּומֶׁ  ּתמּתְתש ְֹו ִהתְמ   לש ִָּ ב ּתמֶׁ  ִי חב ְֹו ּתִמ תב ֹו ּת ימחֹו ּת מ ְ ֹו ל ,ֹו ִשםמהֵּ  ּת אי זה ִב שי ְמ ה  תב ֶֹׁו םמרב ּתֹו ימְִחש  ֵּ  מזש

שי  ה  תב ֶֹׁו םמרב ּתּומְִחש ּתֹו ימאי  ֵּ זי מזש   :רב

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.  

א ְֵּ ש ְּב ימהדב ְכמת  י ב מחב זה ּת מחב רה ּת מלש ּתכב מתש ֹו ֵֹּו רב ּתמדב ְכמי  ֶֹׁו מאְֵּי ימּתב אהל  ּומז  ְה שש מ לש רב ּתמאה ְֹו ּתֹו     ֵּש אמזש ְֵּ ש ְב מחב אמ   ְב ימהְֵּ ש   :  

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.  

ֶׁמדבמ רזש ְִּּומאְֵּי ימזב ֵּב ּתמזֹו ְֹו ֶׁמששכְּוְמ   ֵּהכמְִּרש רב תמי  ִֹו ב   ֵּהכימזה רב י   ְ ּת מ ּתמששֶֹׁו ִי ֶׁמאְֵּי ימֶׁמ ֶׁהכש ּתמּתב ְֹו תה מ   דה ִב ֶׁמ תה מיְ ש ּת מֶׁי ימחה תש ֹו

ּו ּתֶׁה ְי רמנ  ֶׁמל  תה מזי מ ְ מְִּרה דה ִב דהתימ רב תה מֵּ  דה ִב ִֶׁדשֶׁמ   :חב

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.  

אּת   ְֶׁ ִב ּתמ ְֹו ִשממ   ּת ְֹו רמ אה ִב ּתשכה ְמ מ ב ֵּהֶׁש שב ה  ּת מּתב ת  י ה ּת ימזה ת  ה ּתאמתש ְאמא  ֶֹׁו רמיְאֵּ  מזה א  ִב ֶׁימ הְ מיְ ש ֵּב ֶׁמרֹו ּתמ ְרה ִי ּואְֵּי ימֶׁמ לי ִש רמיֹו  תב מא 

  :(ֵּשרּתמ )

Rabbi Nehorai said: go as a [voluntary] exile to a place of Torah and say not that it will come 

afterמyouמיforמ[itמis]מyourמfellowמ[student]sמwhoמwillמmakeמitמpermanentמinמyourמhandמandמ“andמ

leanמnotמuponמyourמownמunderstanding”מ(Proverbs 3:5).  

ִ מ ּתִהמרְאמֵֹּו ּתשכי ְב ּתּומ ּתמּת ד אּתמאְֵּי ימאי ְֹו רְ מ   זב ְֹו ּת מ ְֹו הב ּתמֵּ  ִי זמאְֵּי ימֶׁמ ּומתש ש ּתשאמ ה תב ּתמֵּ  ְֹו ּת ְמ   ּתהֹו ְֹו  ֵ ּתמֶׁ  ּוה י שֹו זמרְאמֵֹּו א  ִב ּת מ לֹו זש תמֶׁש ב  ִ רב

ּת  רֹו ִהלש ּתמ ְאזמר  ֶֹׁו רמיב א  ִב ּתְתימ א  ש ִש מרש ּתמשש ִי ֶׁמ ִה כש ְמ רמאש   :חש

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.  

ְִּרש מֶׁ מ ּתמּת ל ְה מאְֵּי ימֶׁש ְֹו ּתּו   רֹו הב ְב   ִיִמר  חש יֹו ּתמזה כי כְ ימחב ָּב ְשב ֵּב מ   בב ּומל  הי תב אְמֶׁ  ְש ְִּרש מֶׁ  ִיּתמֶׁש חב ְֹו כְ מ חב ְשב ֶׁמרֹו   :שהֶׁמְְֵּה

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.  

ּתשחשמ ִב אְמ ְש ְִּרש מֶׁ  שיּתמֶׁש רמת  חש שהֶׁימֵֹּו ְִּרש מֶׁ  ְש ּת מ ּת מ ְ ֹו ל ,ֹו ֶׁמהֵּ  זה ש תב ְֹו תמ ת  ֶׁמא  לש ֶׁמזש ּתשֶׁמאְֵּי ימּתשחש תמֶׁהאמֶׁש רמהְ   תמזה ת  ֶׁמא  לש ֶׁמזש

שהֶׁ ְִּרש מֶׁ  שיּתמֶׁש רמת  חש אימֵֹּו ְש ְִּרש מֶׁ  ְש מ   : הת 

/Proverbs.3
/Proverbs.3.5
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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.  

רבמ ּומאה ְה ְִּּומ ֵּב ּתמזֹו ְֹו רמיֹומ   א  ִב ּתִימ ִש חש רמרב ְש תְמִֵּ אי ֶׁמזה לש זש ְב דהמ ֵּה ִ ת  רמיב א  ִב ל ְִימ תמח  ל  זב תמת  י ב מ ֹו ֶׁמאה ֵה רמיב   שש מאְֵּי ימא  רמרְמלש א  זב

תְ רש הש רב תמה  ל  זב אְתְמ ֹו רמרֹו ב ְי י  זב רמיֹו א  ִב כב ְימ ִֹו תמ ל  זב   : ֹ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.  

ּומאְֵּי  מש ש רמֶׁ  ֵּהאי ְָּמ(ֵּשרּתמדכ) ,זב ּתִמא  רש לש ּת מֵּי זֹו ֶׁי ִב ּתִמ ִש ּת לי ְב ִּמ ִב   ֶׁמֶׁ'מ אה ּומּתֹו ב ְה ימָּה רמרֹו רמּתש י רְמא  זב חש תמה ֹו ֵּש ,ב רמיֹו ְחרמאְּתֹו ב מא  ִב ְֹו :  

ShmuelמHakatanמsaid:מ“Ifמyourמenemyמfallsמיdoמnotמexult;מifמheמtripsמיletמyourמheartמnotמrejoiceמיlestמ

the Lord see itמandמbeמdispleasedמיandמavertמhisמwrathמfromמhim”מ(Proverbs 24:17).  

ֶׁ  ֵּ ּומרב כמששהי ְְֵּּי  ֶׁ ִב זְמ כש ּתש מתש ִב רמ ֶׁמל  תה ש ּתְמדב כב ֶׁימרֹו ֶׁמֶׁהאמכְֵּה  ֵּ כמרב כמּתהרה ְְֵּּי ּומא  הּתשֶׁמאְֵּי ימֶׁ  ְה ִּמ ּתזש רֹו תה שממאמ ּתְמדב כב ֶׁימרֹו ֶׁמֶׁהאמכְֵּה

ֶׁימרבמ ֶׁמֶׁהאמכְֵּה  ֵּ ּת מרב דֹו מב   ּומֶׁ  כמֵֹּו ְְֵּּי ּתמאְֵּי ימֶׁ  רֹו ְ  ב ח  מֶׁ  ּתזמחב ֶׁמאֹו ֶׁהכש ּתמ   מּתב ִי ּתמּתְ ְֹו תההְמ   ּתש מֵּש ִב רמ ֶׁמל  זְתה ִב ְֶׁתמ ּת מהי ִש ֹו רמל  ְאדי

ז ִב רְתמ זי ְב ּת מ ִש ֹו רמל  ְאדי ֶׁימרב ֶׁמֶׁהאמכְֵּה  ֵּ ּת מרב ִֹו הי שב ּומֶׁ  כמֵֹּו ְְֵּּי  ֶׁ ִב יְְמ נֹו ּומֵֹּו אמּת ּתֹו ְּש ּוימאה ה  ִב מ   ְ רמ חי י  ִב רמיֹו ּתמאְֵּי ימא  ְֹו ּוְמ   ּומּתשזש ֶׁמּת ּתֹו ְתה

ּתּומְְ זמאי כש ְּהמתש חֹו א  ּומזה ּתשזש ִב ּוימ אמּתשזש רי זמֵּש כש ּומתש ה  ִב שהזמְְְמּתיזמה  ִה ֶׁמ  ֵּ   : ב

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].  

ְִּרש  ּומֶׁש כש מֵֹּו אש תמֶׁש ּתּומאה ּתאֹו חש ְכימְֵּבֹו  ֶׁ ִב ֶׁמ ִש א  י   ֶׁ ִב ֶׁמ אש ִב מֹו ָּש מאְֵּי ימֶׁ  מ  שש מֶׁ  לש רב ּתמאה ְֹו   :  

Rabbi Elazar Ha-kappar said: envy, lust and [the desire for] honor put a man out of the world.  

ֶׁהאמ ִּמזה כ  הש ֶֹׁו מהרב ּתל  ְֶׁכֹו ִּמרב ּתכ  ְְּוְמרי ּת מרֹו שֹו ת   ֶׁ ִב ּתְתימ תש ֶׁי ּת מרב תֹו אי  ֶׁ ִב ֵּהתימ ּת מרש ְְּכֹו שֹו ּתשֶׁמאְֵּי ימֶׁ  אימֶׁהאמֶׁש ְְ י שְבי ימֶׁהאמֶׁ  רימֶׁהאמֶׁ  אי

כהּו ּתכמרש תֹו ֶׁהאמלש ִב ּתּוימ ְֹו רמ ל  כימֶׁהאמ   ששּוימֶׁהאמלי  ְ ּתּוימֶׁהאמֶׁ  אי ֹו לְאממ.ֶׁהאמֶׁ  רְאמֵּ  ִב ֶׁימ תש דב רְאמזֹו ִב ֶׁימ רש ִב ִשּתִמרְאמל  חש ּתּומרב אי ְש הלמֶׁהאימזה

אְרמ ִב  ֶׁ בב ב מזה ּתת  מּתֹו רמּת  ב ֹו א  ִב ְְּוְמ זב תה ּתמֶׁ  חֹו ְחרמרב  ֶׁ ִּמזה כ  ִב ְְְּמ ְחרמזה  ֶׁ כימזה תמְזת  מ  רְאמֵֹּו ִב ּת ימ ִֹו ֶׁמחש יש ת  מא  רמחש ב ל  ְִִמרב ימזה ּתתמֵּש ְי

ל מ ִב ּתּוְִבש ימ ְֹו ּומ יי ּתכמרֹו תֹו ֶׁמלש יש ת  מא  רמחש ב ל  ִב תימ ֶׁמֵּי יש ת  מא  רמחש ב ל  ִב ּתימ ֶׁמת  יש ת  מא  רמחש ב ל  ִב כימ ֶׁמְִרש יש ת  מא  לממרמחש ב רה ּתמֵּה ִי חב ְְּומרֹו זב תה ִב

ְש הלמֶׁהא כְזמ מש ּת מֶׁ  דֹו רש אב ּתמֶׁ  די רב  ֵּ:  

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

ָּשמ ֶֹׁו אמרב ְּש אְתימאה ְש ב ֶֹׁו כמּתשדְרמרב תש ֵּש מאה א   ֵּ רְאמ ב  ֶׁ  ִ ֵּהכמרְֵּ  ימ רב ֶׁמי  ְִּרש ְמהֵּ  אמֶׁש ִֹו ב ש ֵּש ְתמ א  ֶׁמֵּ  ל ,ש ש  ְ ּתּומ כֹו ְב א  אב ּת מזה לֹו זש ּומֶׁש ב ִּמֵֹּו   

דֹומ ְִּרש מזה תמֶׁש ֵּש ְאה א  ֶׁמֵּ  ל ,ש ש אמ   דֹו ב ש ְִּרש מזה תמֶׁש ּתּומאה ֵֹּו שב ה  אב ּת מזה ּתהֹו ְֹו  ֵ דש מ ְ מר  ּומ,ש יי רֹו ִב ֵּש ְתימ א  ֶׁמֵּ  ל ,ש ש אמ    ת:מ ב ש

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.  

ּת ְֶׁכֹו ימרב ת  ְִ כמ ל  ִב כש מ אש ֶׁמכְ ְתמֵּי ּתמל ,ש ש תמֵּי ּתֶׁה מאה ּתאמל רי ֶׁי ֹו כמזה ּתּומל  אֹו ּתּומה ש ִֹו ּת לֹו דב ּתהמֵּ  ְְ ְתמֶׁש רמֶׁ  חש ּתִימזה ִש חש ּתֹו מרב  ָּ למא  ֶׁמאה ה אש מח  ל 

ּתהמֵּ מ ְְ ְתמֶׁש רמֶׁ  חש ּתִימזה ִש חש ּתֹו מרב  ָּ למא  ֶׁמאה ה אש מח  ּתל  ְֶׁכֹו ֶׁש ימרב כמא  ב ש ל  ִב מ ְדת  ֶׁמכְ ְתמֵֹּו ְהרְמל ,ש ש א  אֹומֶׁ  ּתּומה ש ִֹו ּת לֹו אמדב ְש כמזה ּתּוימל 

ד  מִחְּש  ּתִמ,ב רש רמלש ְי הֹו ִב ֶׁש מ   :א  ב ש

[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.  

מח מ ּתל  ְֶׁכֹו ִדְּש ימרב ְב כמ  ֵּ לש ִב רְ מ ִש ּתִמֶׁ  רש ּתִהמלש ֶׁש מאש ֹו ֶׁמא  ב ש ִ ּוש תב ִֹו ּתְְִתמ ִב ִֹו ֶׁמ רְ ל ,ש ש ִש ּתִמֶׁ  רש ּתִהמלש ֶׁש מאש ֹו רמא  ב ש תְמזה ְש ֶׁמתֹו   :אש

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).  

ּת  ּוֹו ִֹו ֶׁמ ְבממל ,ש ש ּת מ שֹו בב ֹו אֹו רמֶׁ  ְש הלמֶׁהאמל  כְזמ מש ּתאמֶׁ  חְתמֶׁי ֹו ,ה מֵּ  שש ְמלה רמֶׁ  ֶׁמל  ל ,ש ש  ִ ּתֹו מ בב   ֵֹּו ּתִהמ ב א  ְתי ִ ל ,המר  ,ה מ לה ִב ּתֹו מ בב   ֵֹּו

  ֵּ דהאמ ְש ימזה כב אֹו ְש הלמֶׁהאמ   הְ מ אש תמֶׁ  ּתִהמאה ּוהמא  ְתי ִֹו ּתְְִתמ ִב ִֹו ֶׁמ שש ְמל ,ש ש רמֶׁ  רְאממ( ֵּכ  מּתכ) ל  ִב ּת מ ֵֹּו לש ,ה מָּב ּתמשהֶׁמלה ִ ּוהמְאתֹו ּתב  ִ

ּת הְרֹו ְב ִּהמ ֵּב   :זש

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 

didמourמancestorsמtryמGodמיblessedמbeמHeמיasמitמisמsaidמי“andמtheyמhaveמtriedמMeמtheseמtenמtimesמ

andמtheyמhaveמnotמlistenedמtoמmyמvoice”מ(Numbers 14:22).  

ִ ל ,ה ּת מ ּוֹו ִֹו ֶׁמ ְִּרשמ ל ,ש ש זמֵּי ְמכה ,  מֶׁ  ְב מ ּתת  ִב ֹו רְאמֶֹׁו ִב זימ ְמכה ,  מֶׁ  ְב מ ּתת  ֶׁמֵּי י ִש ֶׁמאֹו ּתרש ָֹּו זְמרְאמֶֹׁו ְש הב אֹו ּתתמֶׁ  ְב י ּתִהמ א  ְתי רְאמר  ִב  ימ

ּת מאימ ֵֹּו זש ְהמ ב רְאמדֹו ִב ּת ימ ָּה ֹו חֹו ּתְ מֶׁ  ְב כְרמ ּומנש ְדֶׁי ּתמרב ִּמהה ֹו רְאמאי   ִב ּתֹו ימ ת  ְש אֹו ב ּתתמֶׁ  ְב י ֶׁמשב ה מ אש ִֹו ב ֶׁמ תש ִשבב רְאמ ִב ֶׁימ דש ל  ש א  ּתמֶׁ  רמל בי זמזה

ּת מהֵֹּומ חהחֹו ּת מבב כֹו ּת ימְִֵּּב ִֹו ָּש תה מֶׁ  רה תה מה ב ְּה ּתמֶׁ  יי זב ְִֵּּה מה ֹו ְש ִהרמ אמחב בש ֵּב ִֹו רְאמ ִב ּוימ זש לש אהכמֶׁה תמל  מאה ּתהמֶׁש הת  שֹו רְאמֶֹׁו ִב ּת ימ תֹו ִש ּת מ ב ִֹו ת  י  זב

רְאמאשמ ִב ְִּרש ימ ּתֹו מֵּי ר  ּת הזש ְֹו הב ש מ ל  ִב זמ ִשתש ּתֹו  ר  ּת הזש ְֹו ּתּומ רֹו אש הְ מזה אש ּתמֶׁ  ת  י ְמב  מרֹו כש מר    :ֵּ  מאש

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.  

תְּוי אש ּתמֶׁש אי ימהחֹו ְב ּתמֶׁ  רימהחֹו אש ה ּתמֶׁש ּוימָֹּו ְּהמֶׁי אי ִב זְתימ ֵּש ִב ּתּומֶׁ  ְי תמ ְש לה ה מז  ְב אהמ ִֹו ב ב ּת מ ֶׁמכב ש ֹו ֶׁיממל ,ש ש ְה א   ֶׁ ִב ּוימ אש  ֶׁ ִב תימ זה מה  ֶׁ ִב

זמֶׁ מ ּת ימא  ּתיזמאְֵּב ֹו ִב ְּהתְתְמ  ֶׁ ִב יש ימ דב אֹו  ֶׁ ִב תש ימ חב  ֶׁ ִב ּת ימ ֵֹּו ִש  ֶׁ ִב ּתיזמ ִב ּתִהְמ ֶׁש מאש ֹו רמא  ב ש ּתרְמזה אי ִב ֶׁימ רמֵּזה תְמזה ּתּוימההב ה ש ּתהֹו שֹו א 

תמל ,הּתשֶׁ בב ש ְֹו תמ זמבב ש ּת ימא    :אְֵּב ֹו

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.  

ִבמ ֵֹּו ֶׁמה ב ֵּש דב תש דהמ ב אה כְרמֵֹּו ֶׁהאמ ש ּתמזה ּתמֵֹּו ִי חב ְֹו ְי מ כ  ּתְִמֵּב דש מאי דש ְמתש תש ֶׁמ ה לש זֹו ב ִב ְנרה מ  ְ ּת מ ֶׁמכב ש ֹו לש ּתמזֹו ב ְֹו ב י תְלמ ִשִמרב דב ִֹו ּתְִמ אי ִב ּתשּוימ

לֹומ רמחש ּת ימזְאי זֹו ֶׁש רמרב ֶׁש ִֹו ב ּתְִמ אי ִב ִּימת  י ְימ  ֵּ ְְּאמזש ִה ֶׁמ רמֵּ  ל  ִב ת  ְּוימ ת  ְּומא  רמא  ל  ִב אזְּומ אזְּומ ֹו רמ ֹו אְֵּי מל  ִב ֶׁימ דש רש  ֶׁ ּת מח  זֹו ּתשּומהֵּי ִב

ְנרה   ְ ּומ ּתֶׁה ְּהחי תֹו ִב תְמ ֵּה אמ רמֶׁש ֶׁמל  ּתימהְֵּכה יֹו לב ֵּש   :אְֵּי מרְאמזש

[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.  

ֶׁ ּתמל  י ש ֶׁמ החי לש רמזֹו ב ְִּרש מל  ּתּומרש אֹו ְש ִִשְתמ לש ּתמִח ב ִי ּת ֶׁמֵֹּו לש ֶׁימ .זֹו ב אש ְש תמ ְֵ ה  ְ רמ לש מזה ּתּוימ ש לב ֹו ל  ִשּומֵּב ּת ּומאי תש בש הב ּתּומהֵֹּו לב ֹו ל  ּומֵּב תש בש הב ֵֹּו

ְְּאמ זה ִב ְֶׁמ אש ְש תמ ְֵ ה  ְ רמ זה ִב ֶׁמ ֶׁהֵּש רמֵּב לש מזה לי ימ ש ל  ְְּאמרב ֵּב המזה ּת ְמנש לֹו ּומ,ב י תש בש הב ּת מהֵֹּו לי ֹו ּומ ב תש בש הב רמֵֹּו לש מזה ֶׁימ ש ְּש ת  תמֶׁ  רמאה ְְ רֹו

ֶׁ אש ּתשֶׁמ ש רש אשממְחב ְש ּתתְמתה ה מ ּתלֹו רמָּי ְתמזב ֹו ל  ִב ּתּוימ ְֹו ּתתמ ִב המרב י ֵּב ִֹו ְְּאמ ֶׁמזה יְ ש  ְ ֵּה ְתמ א  ּתתְתמֶׁש רמֵֹּו ְִּרש מל  אמרש ְש ְה ה מ רמ ְִּרש מל  ֶׁמרש

ֶׁ דש רש  ֶׁ ְְּאמד  ֶׁמזה יְ ש  ְ ּת מ אְ ֹו רמֶׁ  ל  ִב ּתּוימ ְֹו ההתמֶׁ  רמלֹו ל  ִב ּתּוימ ְֹו דהּתמֶׁ    :לֹו

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 all-

consuming 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.  

ששֶׁמ שמ רמ ֹומת  ל  ִב ֶׁימ ֶׁמשש ש ּתמל  ְכש כי רמְִּ ב ְִּרש מל  ֶׁמרש אש ְש רהתמ ִי ְמנש ְּהרמֶׁ  רמתֹו ל  ִב אימ ִב תמזש רמזב הל  ְִּרש מל  ֶׁמרש אש ֶׁמ ש רמלש ל  ִב ּתְתימ ְּהּתמל  ש

ִבמ ּתתימה   ּתלֹו ְש ב ֹו ֶׁימ ְה תב   ְה ה מֵֹּו ּת מֶׁ  הֹו ֶׁמחב ש לש ְש א  ב ְב רְמ אש ה תמֶׁש ֵּש   זב רמֶׁ  ל  ִב ּת ימ ֵֹּו ְש ּתדהתמ חֹו ּתמזב אי ְֵּבש ּתתימה ב ּתלֹו ּתמזב ֹו אי ְֵּבש ּתתימה ב ּתלֹו  ֹו
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,  מ לב ּתמֵּ  ִי ָּב ּתתימֵֹּו ּתלֹו ִב ֹו  ְ ּתתְמ ּתזֹו רֹו ִב  ְ ּתמזה ִֹו ,  מלש לב ּתמֵּ  ִי ָּב ּתתימֵֹּו ּתלֹו ְש ב ֹו ִשְֶׁמ זש ִב ִשֶׁמ רמזש דש ְב תש מזה ּתתימֶׁה ּתלֹו ּתמזב ֹו אי ְֵּבש ּתתְמה ב ִֹו ִֹו  ְ ּתמזה ִֹו לש

ּתתְמה במ ּתלֹו ּתמחי ְתמזב ֹו ִי ָּב ּת ֵֹּו שֹו ִֹו ְִתמל  יב שהרמֵּ  ּתמ ה ִי ָּב ִשֶׁימֵֹּו זש ִב ִשֶׁמ רמזש דש ְב תש מזה ּתמֶׁה אי   :ְֵּבש

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.  

תמ  ְ ּת ימשְמֵֹּו ּתיזמאְֵּב ֹו ִב ּתתְמ ִֹו ּתְִ ֶׁמ י ְש לימשְמֵֹּו ְּש ְּב מזה זה ִב ּתמ ְֹּו ּתמזה ְֹּו אְֵּי מזה כש ְמֶׁש אש ְש ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ ְּב א  ב ּתמזה ְֹּו כְ ְמזה ִב ּתימל  ממ ְֹּו ְּב מזה זה ִב

ִּ זש ּתימ ש ְֹּו ְּב מזה זה ִב ּתמ ְֹּו ּתמזה ְֹּו ּתכְמזה ִֹו לימתש ְּש ְּב מזה זה ִב ְּב מ ּתמזה ְֹּו רְמזה אש ה   :ֶׁש

Thereמareמfourמtypesמofמcharacterמinמhumanמbeings:Oneמthatמsays:מ“mineמisמmineמיandמyoursמisמ

yours”:מthisמisמaמcommonplaceמtype;מand some say this is a sodom-type of character. [One that 

says:]מ“mineמisמyoursמandמyoursמisמmine”:מisמanמunlearnedמpersonמ(amמhaaretz);מ[Oneמthatמsays:]מ

“mineמisמyoursמandמyoursמisמyours”מisמaמpiousמpersonְמ[Oneמthatמsays:]מ“mineמisמmineמיandמyoursמisמ

mine”מisמaמwickedמpersonְמ 

בְתימּתשמ ֶׁמרֹו ב זה הש ִב ְִִּמ דב ֶׁמרֹו זה כְְמהש ִי חב ֶׁה דש ְמ ב אמ,ב בְתימּתשבש מרֹו ב ְִת  ִב ְִִּמ דב מרֹו ְִּתְמְִת  ְי  ְ ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ ֶׁמא  ב זה דש ְְמהש ,ב כְמ ֹו ִי חב אמֶׁה בש

ִּ זש בְתימ ש ֶׁמרֹו ב זה הש ִב ְִִּמ דב מרֹו ּתכְמְִת  ִֹו בְתימתש מרֹו ב ְִת  ִב ְִִּמ דב   :רֹו

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.  

א מ ֶׁמרב זה הש ִב מ ְֵּל  זב ֶׁמרֹו זה כְְמהש ִי חב ֶׁה דש ְמ ב אמ,ב כימּתשבש ְי א  ֶׁי מרב מהֵּ  ְֵּל  זב ֶׁי מרֹו ּת ְמֵּ  ּתכֹו ֵֹּו רב י   ְ ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ ֶׁי מא  ב דש ְְמֵּ  ,ב כְמ ֹו ִי חב אמֶׁה כימּתשבש ְי

א מ ֶׁמרב זה הש ִב מ ְֵּל  זב ִּרֹו המ ש רה כימשהֶׁמתי ְי א  ֶׁי מרב מהֵּ  ְֵּל  זב ֶׁמרֹו זה דש ְמהש כימתש ְי :  

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.  

ִהמא מ יב ּת ְמּתֹו תי ֹו רמא  זה ְב ֶׁמ לש ּתְִמ ש ּת ימלי תי ֹו ִהמא  יב רְאמּתֹו ִב ּומ יי שֹו ֶׁמזה ְֶׁמֶׁש ְבה הש כש ּתמבב ִי ְִתב ְב ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ ֶׁהאא  ב ִב ּת מ ֶׁמ תי ֹו לש ּתְִמ ש ּוימלי יי רְאמּתֹו

ִּ זש ּת ימ ש תי ֹו ִהמא  יב רְאמּתֹו ִב ּומ יי ּתכְמרְאמּתֹו ִֹו ּת ימתש תי ֹו ִהמא  יב ּתֹו ִב ּומ יי ְְְּמּתֹו זה   : ב

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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לי ּתְִמְֶׁרי אי ִב ֶׁמ ּתשכְְמְִּ,ה ֶׁמ ב ּתדש רֹו ד  מֶׁ  ֶׁימ,ב ּתְִמְִּ,ה אי ִב למ זְמְֶׁרי כב ש אֹו ּתתמֶׁ  ּתמרב י די ְֶׁרב ְב ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ לממא  ב ּתשכְְמְֶׁרי ֶׁמ ב ל ,ה ד  מֵּ  ,ב

ּתכְמרְאמְֶׁרימ ִֹו ֶׁימתש ְִּ,ה ִב ִּ זש ֶׁימ ש רְאמְִּ,ה ִב   :למ

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.  

חְמ תמֶׁ  ֶׁהאמְִחי מאה חְ ימזה ִב ְֶׁמ ִשחש ִב תימ אה ה ז  לימֵּב ָּי זב חְ ימהֵּ  ִב ּת ְמ ֵֹּו דש ּתמת  ִי חב ּת מרֹו ּתְזב ֹו ְב ְְתמ ִּמֵֹּו  ְ ּתִא  ב ִֹו דב א  לימזה ָּי זב שְממרְמֵּ  ְב

ה ִב תמ  ֵּ מה תמֶׁ  ֶׁמאה ּתאש אְבֹו ֶׁימזה ִשחש ִב ּת ְמ ֵּש ֹו ִב תמֶׁ  תמאה הְרה ה ִב ּומ ש ּתֹו תמֶׁ  ֶׁמאה ּתאש אְבֹו תימזה אה ה ז  שְְמֵּב ּתאמ ב תהְֵּבֹו ְּורה תמֶׁ  תמאה   :ְרה ה

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.  

כש ש  רהּתשֶׁמ ב ּתאמתב ֶֹׁו ֶׁמזה ֶׁ  ש רמא  רהּתשֶׁממיחש יב ֶׁמֶׁ  ֶׁ  ש ּתאמא  ּתשְמֶֹׁו ְִּרש ְמאי ֶׁמרב רש ְב י ִשםמ ּת כש ש ימאי רהּתשֶׁמ ב ִשםמיב ּת אי זה ִב ְֶׁמ ֶׁ  ש ֶׁמא  רש ְב י ְש ש ימ רמ ְש י

ּו ִשתש ּתְֶׁ ִֹו כמ ִֹו ְש תמ    ֶׁ כש ש ימשְמא  רהּתשֶׁמ ב ִשםמיב ּת אי זה ִב ֵּש ְמ תש ִב ְִּומ ֵּב תמא     ֶׁ כש ש ימשְמא    : 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.  

ּתשְ שי ְמאי ה  תב ֶֹׁו םמרב ּתּומְִחש ּתֹו ימאי  ֵּ זי מזש ִשםמרב ּת אי זה ִב שי ְמ ה  תב ֶֹׁו םמרב ּתֹו ימְִחש  ֵּ זי מזש ּתאמרב ֶֹׁו תמזה ֹוהה ת  רמֵּ  זי ממחש ּתאמרב ֶֹׁו תמזה ֹוהה ת  ּתאמֵּ  ֶֹׁו

ּתֹומ  ֵּ תְזש רמל כש דש ִב תמ תמְה   ֹוהה ת  ּתֹו ימשְמֵּ   ֵּ זי מזש ִשםמרב ּת אי זה ִב אּתְמ א  ז  ִב רמ ְּי תמֶֹׁו ֹוהה ת    : ימשְמֵּ 

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.  

א ְש אמ ּתּומתי ב ּת ימאי ְֹו תמֶׁש   ֶׁמאה ש חה ֵּב רמֶׁ  ֶׁמ חש חש שֹו ִב ֶׁמ ֶׁמששדש ְֶׁמֵּזה זה ש ל ,ְתמיב ּתשכְמר  ְב ּתּומ ּתהֹו ָֹּו ִב ּתּומֵּ  ּת ימאי ְֹו תמֶׁש   ּתאמאה ת  ֹו א  רמֶׁ  דש ִב רמּתשכְְמ ל 

  ֵּ דהאמ רהּתמְְימזה ּת מיש ְֹו דהתמֶׁש   ּת ימשב ְֹו תמֶׁש   ,בממ(כ  ּת מר ) אה ּתִמלֹו מּתֹו ָּש ש זב ֶׁמהֵֹּו ,ש תמֶׁ'מלש ה  כב תמבֹו ּתאמאה תמ ֹו ֶׁה ִב אמ לש מתש ש רְמּתש ש ב אי  ש

  ֵּ דהאמ רהּתמְְימזה ּת מיש ְֹו אמֶׁש   ּת ימתי ב ְֹו רמ(ֵּרדּת מאמ ִ) ֶׁש   אי ,ב ש תמּתֹו ּתאמאה תמ ֹו זה מֶׁה ִ א  אמ זה מתש ש ִב ש )מא  ּומ ְה לש מ( ְְאִתמּתש ש ב רמת    :ל 

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, asמitמisמsaidמי“HeמexecutedמtheמLord’sמrighteousnessמandמHisמdecisionsמwithמIsrael”מ(Deut. 

33:21). Jeroboam, sinned and caused the multitudes to sin, [therefore] the sin of the multitudes is 

hungמonמhimמיasמitמisמsaidמי“For the sins of Jeroboam which he sinned, and which he caused Israel 

toמsinמthereby”מ(I Kings 15:30).  

ּת תי ֹו ּת מא  ֶׁמכב ש ֹו רזש ּתִהְמהזב ֶׁש מאש ֹו רמא  ב ש ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב י  רהימֵֹּו ְּש ּת מֶׁ  ֶׁמכב ש ֹו רזש ּתשכְמזב ְב שיזמ ּתמזה רמֵֹּו ְִּמחש זש לש מֶׁש ש רב ְֹו רמ ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב י   ימֵֹּו

ִבמ ֶׁימ מנב ְֶׁש ִב הת  ֶׁימ לש ּומ ש ּתֹו ּתִהְמל  ֶׁש מאש ֹו רמא  ב ש ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב י  ֶׁימֵֹּו רש חש זמזב ִהחה ִב ֶׁימ ֵּהדש ִב מ ִב הת  ֶׁימ ּומ ְ ש ּתֹו רמל  ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב י  ֶׁימֵֹּו תש ש זמ ב ִהחה

/Deuteronomy.33
/I_Kings.15
/Deuteronomy.33.21
/Deuteronomy.33.21
/I_Kings.15.30
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רמא  ב שמ ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב ּתּומי  ְי ֶׁמ ְִּמֵּ  זש לש מֶׁש ש רב ְֹו ְִּרש מ ְש ּתּומ רֹו ּתִהימאְדב ֶׁש מאש ֹו רמא  ב ש ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב ְִּמי  זש לש מֶׁש ש רב ְֹו רמ ּתִמזה ּתכש ֵֹּו רב ת  ּתִהמרב ֶׁש מאש ֹו

  ֵּ דהאמ אימזה ְש ְִּרש מֶׁ  ְש ּתּומ רֹו ְִת  ִב שהֶׁמ רבממ(ֵּשרּתמת) ֶׁ  רמי  אְמא  ש ְּי  ֵּ ּתֶׁה מא  ְ תי ְאבב ִב ּתמּתיזימ ּתרמְאֶׁ    תֹו ִב  ֶׁ ּתּומרב זֹו ִּמּתְ ב זש לש מֶׁש ש רב ְֹו רמ ּתִמזה ּתכש ֵֹּו

  ֵּ דהאמ תימזה ת  אי מז  ּתּומרֹו ב כֹו ּתְ ב ִב ְד מ ּתֶֹׁו ּתֶׁה יממ(תֶׁרּת מִֶׁ) ני ֵּי בהמּתב ֶׁמרְאמּתהתמ ֵּש ּת מהֵֹּו ב ֵֹּו ּתמכש זי ִב תימא  ת  אי מז  ּתכי מרֹו ב ּת מיְ ֹו ֹוֶֹׁו ֶׁמאמ יש א  ִב

ל ְש תמ ּתמאה ב   ִֹו א   ִ :  

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:מ“IמwillמendowמthoseמwhoמloveמmeמwithמsubstanceמיIמwillמfillמtheirמtreasuries”מ(Proverbs 

8:21). But the disciples of Balaam, the wicked, inherit gehinnom, and descend into the 

nethermostמpitמיasמitמisמsaid:מ“ForמyouמיOמGodמיwillמbringמthemמdownמtoמtheמnethermostמpitמthoseמ

murderousמandמtreacherousמmen;מtheyמshallמnotמliveמoutמhalfמtheirמdays;מbutמIמtrustמinמYou”מ

(Psalms 55:24).  

ֶׁ ּת ּתב בְּומאש ֹו ל ,ְתמ ב ּתימר  א  ֹו ְְ מחש ִב ֹו ּתימ ֵב ֹו רמח  ִב ש דהזה ימ רמח  ה  ִב דשֵּי ימ שמח  ּתמל  ִי אמאְֵּי ימֶׁמ ּתֵּש ּומיי ֶׁמ ה שמהכש ּתשֶׁמאְֵּי ימל  ּתֹו ְמֶׁהאמֶׁש ֵּש ִש  ְ מזה

ּת ֹוֶׁי ּתשמאמ ִהּת מּתב חש ְּב בְּומֵֹּו ּתמ ש ֶֹׁו ּוְמּתב כה ּומלי ּת מרב   ִֹו תמָּש ְד ימהְ זה ּתֶֹׁו ּת מרב י ִֹו תה ָּש תְ ש ִהמ ב הי רב ּומתה תי ִב ּתִהמ ּתשֵּי ֶׁמ ב ֶׁי ש ֵּב ְֹו ּת ב מ ִהֶׁמלֹו יֹו ב   :ִהמזה

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.  

הב שמ אֹו ּת מר  ִֹו זמזש ֵּי ּומתש ְה ּתשֶׁמאְֵּי ימ ִהֶׁמֶׁהאמֶׁש ְֵּ ּומזב ְה ֵּהכימ רב י  ֶׁמר  ,ב י זמלה ֵּי ּומת  ְה ְתימ בב אֹו ֶׁמר  ,ב י רזמלה ּומזב ְה ִשֶׁימ זב אֹו ,ה מר  ּומלה ְה אימ

ּו ְה ֶׁימ בש לי ּת מרש ִֹו ֵֹּו ּומת  ְה ִשֶׁימ ּת ְֹו ּת מר  לֹו ְש ּומא  ב ְה ימ ְחת  ּת מר  רזֹו ּומזב ְה זימ ְְ ּת מרֹו ב ,ב ֹו ּומלה ְה ֶׁימ ִתָּש ֶׁמר  ,ב י ִשֶׁמלה הב שֹו ּת מר  ִֹו ּת ממיזֹו לֹו ּומזֹו ב ְה

ְִּרש  ּומֶׁש רמֵֹּו לש   מה ש י ִב תמ ְּהמֵּי אֹו ֶׁמחב אש ּומֵּי ְה ימ זהת  ּת מרש לֹו זב ּומיֹו ְה ֶׁימ נב ה ש ּת מר  ִֹו ְֵּ ּומזב ְה ֶׁימ ּת ש לי   :ר 

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.  

שה ד םמרְאמתש םימהֵֹּו ֶׁמ ש רי ּת מה ב ִֹו ִב שיּתימ תמ םמיה םְמה ש אמ ש ְדְּש ְב םימ ְש ְחלמ  ֶׁ  ִ םמ ְש ְחלמ ְ  מאְֵּי ימֶׁ  ְ  מ ּומ ְה ּתּומרב  אי ימזה דשֶׁמל  ּתֵּה ֶׁמֶׁי ֶׁמ ְ ש ְש   :ֵֹּ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.  

חה מב מ אמאְֵּי ימרב אמֶׁי ּומֶׁי ְה א אמא  ב ש   :ל  ש

Ben He He said: According to the labor is the reward.  
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ִשתש  זב ֵֹּו ֶׁה מה ב ְש ת  מ ְש ְש הלמזה ִשֶׁימ זב אֹו זְּומֶׁ  רב ְֹו ּת מ ֵֹּו דש ִהמת    :זש

רְאמְִּכמאהמ ִב ְֶׁמ ְי ּת מֶׁ  ב כב ש ֹו ֶׁמרֹו םימשְדה ֵּש זב ֶׁמרֹו יְ ש  ְ המ ִי ְִּ רמֶׁש ּת מאְֵּי מחש אֹו ּתמֵּי ְֹו ימ   ל  אמ י הב ש ִֹו ּתמֶׁהאמרְְמ כ  ְִּרש מִחְְּמדב רמֶׁש חש אמזה ְּש

יְ זב  ְ רב שְתְמהֵּ  ְב ֹו תמֶׁ  מאה ת  אי  , הְ ימֵּב אש תמֶׁ  מאה ת  אי  , שְתימֵּב ְב ֹו תמֶׁ  הְ ימאְֶׁי מאה אש תמֶׁ  ֶׁה ימאְֶׁי מאה יְמאש ז  ב דב ֶׁימהֵּ  אש ּתֹו ב ִב ֶׁמ ִש ִש מל 

ּתשזש  ִב ּתכמ ִֹו תש ִב ּתהמ ְֹו ּתְתמב  ֶׁב ִשֶׁמה ב ה שממרֹו ּת ְֹו ששֶׁמ תהזֹו ִב ֶׁמ בש דהמלי אה ּתּומֵֹּו ִֹו ִהֶׁמ ִב דהתימ ּתמשב ּתכי יְמרֹו הש   ב אימהֵּב תי ב ּומֶׁ  יְמֵֹּו הב ת  ּוימהֵּב   ֵּש ִהאמ ִב ֶׁימ

  ֵּ דהאמ דהתמ(ֵּשרּתמת) זה רב ִהתמרְמֵּ  ְִתה ִב ְֶׁמ ּתמ ב ה ש ִשֶׁמרֹו ּת ּתמ ֹו ִֹו ששֶׁמא  תהזֹו ִב ֶׁמ בש ּתמלי ֶׁימ רֹו שיּתמתְ ש ּתּומרְמ ש ְֹּו ּתּוימהֵּב   ְֹו מה מ תֹו ִב ֶׁמ רש זש ֵּב הֵּה

ְְְִימהֵּבמ רב רמלה רמל  ימהְֵּתי למ הת  אה ה ִב מ ִהל  ּתמבש ִי ֶׁמ ִה הימ ִי ּתְִמחְ אי ִשֶׁש מזה ְי מהדב נ  תב אֹו ּתשּומֶׁ  לב  ֵּ ֶׁמדב ִ ל ,ה ִב ּת  ל ,ֹו א  רמֶׁ  רמחש יְמל  ֵּב יְמהֵּב ְֵּ  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 

hisמcounselמיsoundמknowledgeמיunderstandingמandמstrengthמיasמitמisמsaidמי“Counselמisמmineמandמ

soundמwisdom;מIמamמunderstandingמיstrengthמisמmine”מ(Proverbs 8:14). And it bestows upon him 

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.  

ְבמ ֶׁה מר  תימאְּתמרש אְֵּה ה ִב שהתמ דב ה ֶׁ  מתְ י מהֵּ  אתמֵּי תמהְרמּתְבי  ְ ּתְ מ ִש רמּתְ מ דש ְב ּתימ ִֹו ּומרי ְה מ ְִֶׁזל  ּתמּתב ְֹו ֵּ  מ   ְֶׁמאש רמיְ ש ִשםמזה ְְ רב לה שְתמֵּי  ֹו

ֵּ מ דהאמ ִששהזימזה אמ הב ש ִֹו ֶׁמ יְ ש  ְ המ ִי ּתְִמְִּ אי ּתמזה רמֵֹּו חש אְֵּי מ(ֵּשרּתמּתא מ(זה ִב ל  ְמ תמ ש ִש   ִב ֶׁמ ֶׁמּתשחש ִש ּת מאֹו שֹו זמת  א  ְב שה מששֶׁש מ ִה מ(שִֵּתמר ) 

אמתש הת הב ש רמיֹו ְְִּתתימא  רמֶׁ  ּת מֶׁהאמתש התמל  ֹוֶֹׁו י  מאמ דב יש מֵֹּו דב אֹו  ֶׁ ִב ֶׁמ אש ּת מֶׁי ֹוֶֹׁו ֶׁמאמ ל ,י ְְִּתתמֵּ   ֶׁ ִב ּתּוממ ּומתְ ֹו ּתּומרב מ ה אי אמתי התימזה ְּש אה

  ֵּ דהאמ ֶׁימזה ְּה ל  תב ּתמשהֶׁמֵֹּו ֶׁמֶׁ  י ֵּהכמיְ ש רב ת  ְב המ ִי ְִּ ּתמזה רמֵֹּו דש ִב ְֶׁמ ֵּהכמיְ ש רב ת  ְב המ ִי ְִּ ּתמזה אמֵֹּו ְּש רממ( ֵּכ  מדא) אה ּתאי רֹו ִ ת  ִשֶׁמ יש א  הֵֹּו

ְֵּת ְש רמ ּתאי רֹו ד ת    :הֵֹּו

Rabbi Joshua ben Levi said: every day a bat kol (a heavenly voice) goes forth from Mount Horeb 

andמmakesמproclamationמandמsays:מ“WoeמuntoמhumankindמforמtheirמcontemptמtowardsמtheמTorah”מי

for whoever does not occupy himself with the study of Torah is called, nazuf (the rebuked. As it 

isמsaidמי“Likeמaמgoldמringמinמtheמsnoutמofמaמpigמisמaמbeautifulמwomanמbereftמofמsense”מ(Proverbs 

מofמwritingמtheמwasמwritingמtheמandמיGodמofמworkמtheמwereמtabletsמtheמAnd“מיsaysמitמAndמְ(22:11

God, graven uponמtheמtablets”מ(Exodus 32:16)ְמReadמnotמharuthמ[‘graven’]מbutמheruth [ 

‘freedom’]ְמForמthereמisמnoמfreeמmanמbutמoneמthatמoccupiesמhimselfמwithמtheמstudyמofמtheמTorahְמ

And whoever regularly occupies himself with the study of the Torah he is surely exalted, as it is 

saidמי“AndמfromמMattanahמtoמNahaliel;מandמNahalielמtoמBamoth”מ(Numbers 21:19).  

ְֶׁ ִב ּתלמרֹו תימבש ֹו ת  ְּהמאְתמא  חֹו כמאְמא  תש ְה מאה כמאְמכֹו תש ִההמאה תמאְמחש ת  ֶׁמא  דש רש כמאְמֶׁ  תש המאה ת  י ְמָּה ה כמֵּי ְְֵּּי ּתִהמֶׁ  בֹו ּומֵּש חי  מְְמדש ְכימזה

תֹומ א  כמֵּי  ֵּ ְְּאמרש רימזה אי ,ב ש למּתֹו רה כמֵּה ִֹו כש ֵּ   ב דהאמ ְִּימזה ְש ּתִ ְּהחְמהֵּב ְְמא  אְמ   כימהב ש רב ש ְֹו ּת מ ּתמכב ש ֹו ִי אמזב ְּש רמאה ֶׁממ(תֶׁרּת מִֶׁ) ּתְתחה יש א  ִב

ֵּ מ ְְּאמרש רימזה אי ,ב ש למּתֹו רה כמֵּה ִֹו ְש ֶׁמ ְתֵּה ימהֵּ  ִש רמ ּת מה  רְאמכב ש ֹו  ֶׁ  ִ ּתְמ לֹו ְש ּתִ ּתמהֵּב ְּהחֹו ּתמא  חֹו לה ב ְִזמחב כמאמ רב   ְֹו ּת מ ּתמכב ש ֹו ִי אמזב ְּש רמאה ּתְתחה תֹו א  כמֵּי

כמ תש ְה מאה כמאְמכֹו תש ִההמאה תמאְמחש ת  ֶׁמא  דש רש כמאְמֶׁ  תש המאה ת  י ְמָּה ה כמֵּי ְְֵּּי ְִּימֶׁ  ְש ּתִ ְּהחְמהֵּב ְְמא  אְמ   רמהב ש תימל  ת  ְּהמאְתמא  חֹו אְמא 

ְֶׁ מְְמדש ְ ִב ּתלמרֹו ֵש ֹו ֶׁמזה אש ד  ִב ֶׁמ אש תמח  ת  ֵּ  א  דהאמ ֶׁימזה אמתְ ש ְּש ּתּומחש ְכמאה אי ִב רהמ(ֵּשרּתמ ) כְמ תש ִב ּת מּתֹו ֵֹּו דש מ(ֵּשרּתמדת) ,חש ְכמת 

  ֵּ דהאמ ֶׁימזה אמתְ ש ְּש ּתּומ ְ מאה אי ִב רהמ ְ ימ ת  ִב ּת מּתֹו ּתֵֹּו ֵֹּו ל ְש החֹוממ(ֵּשרּתמכ) התב רמי  ּתמא  תֹו דה מיְ ש ּתמרש יֹו ִשת  תמ ְ מ ה    :ּתמרה
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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 

belovedמfriendמיasמitמisמsaidמי“Butמitמwasמyouמיaמmanמmineמequalמיmyמguideמandמmyמbelovedמ

friend”מ(Psalms 55:14). Is this not [an instance of theמargument]מ“fromמtheמlessמtoמtheמgreater”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 

letterמיallמtheמmoreמsoמheמisמunderמobligationמtoמtreatמhimמwithמhonorְמAndמ“honor’”מmeansמ

nothingמbutמTorahמיasמitמisמsaidמי“Itמisמhonorמthatמsagesמinherit”מ(Proverbs 3:35)ְמ“Andמtheמperfectמ

shallמinheritמgood”מ(Proverbs 28:10)מיandמ“good”מmeansמnothingמbutמTorahמיasמitמisמsaidמי“ForמIמ

giveמyouמgoodמinstruction;מdoמnotמforsakeמmyמTorah”מ(Proverbs 4:2).  

שיּתמב מ ת  ִב ּוימ ּתז  רמיֹו אש ה רמֶׁש ל  ִב ֶׁימ יה זב ֶׁמתֹו ,ה ש ֵּב ְֹו ּתֹו מ רימהֵּ  תמיְאד  ר  ֵּה ְב תמ ֶׁימָּ  רמיְ ש םמזה חש ְ  ב ּתאמ למֶֹׁו רימח  ֵּי ֶׁמלש יש ֶׁמא  יְ ש ּתהֶׁימה   תב ל  מיֹו

ּו ֶׁמדי ֶׁמְִּ,ה יש אמ(תתֶׁרּת מהד) ,אֹו מא  ְש ְִּרש מֶׁ  למרש ִב ְ מרש שהֶׁמ ְִּרש מֶׁ  ְש ּת מ זב ה לְמא  ִב ְ מרש ּת מ זב ה   :א 

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 

laborְמIfמyouמdoמthisמי“Happyמshallמyouמbeמandמitמshallמbeמgoodמforמyou”מ(Psalms 128:2):מ“Happyמ

shallמyouמbe”מinמthisמworldמי“andמitמshallמbeמgoodמforמyou”מinמtheמworldמtoמcomeְמ 

כִמ זמנב מי רמיב   רבמא  ִִ ּת ימזה דֹו רש רמֵּב ִש מזה תש ִזרב ֶׁמרב הה א  תב רמיֹו א  ִב ֶׁימ אהכב מל ,י ְֹּו ְֵּכמחש ְכימּתְתי מֵֹּו תב רמי  א  ִב ֵּב ימ בב ל  ֶׁמרב כְרמְּש ִב מ ש תש

תה  ִלְּש ד  מָּב ְּי מרב מ,ב ז  שב יב מזה אדב ר  רמֵּב ל   ְ ּומֶׁהאמ ֵּש ִהאמ ִב תב ש ימ חֹו כְרמֵֹּו תב ב מ ש דֹו ִב ִש ימ תש רב ִִ   :ֵֹּ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.  

להמ ְב ִֶׁדשֶׁמ חב  ֶׁ ִב ל רְתימ ּת מֵּ  ֹוזֹו זב ְֹו ִיּתתמ הב ִֹו דהתמ רב א   ֶׁ דהתימזה רב א  ּומֶׁ  ִֶׁדשֶׁמהֵֹּו חב ּומֶׁ  ֶׁמּתְתי מֵֹּו ֶׁמתְ ש כְרש ִיּתתמנב הב ִֹו ֶׁמ יְ ש  ֶׁ ִב ִּימ  ְ א  ב ִב ּת מ ,ב ֹו

ְבמ ּוימ רהמֶׁי אי ִב ּת ְמ ִשֶׁמכב ש ֹו ְֵּ ּת מהזב לֹו ְש א  ב ְב ֶׁימ ּתֵּש אי ְב ְּי ימ רהתמֶׁ  דב ,ֹו ְב ְּי ימ ִ תמֶׁ  ּת ְב ֹו ּתֹו ימ ת  חש תמ,ב ּתד  ל  ֹו  ְ ְאשהּוימ תמֶׁש ּתל  ֵֹּו זב ְֹו ֵּהכימ רב ת 

ּת ימ ּתכֹו ֵֹּו רב י  ָּהרמֶׁ  רב חֹו ּת ימה ב ְההמת  י ֹו הב כֹו ְב ּת ימ ֵֹּו דש אהזמת  זֹו ְב ֶׁימ ֶּׁי ש ְב ש ֶׁימ תש ֵּב ,ֹו ְב ֶׁימ ִש ִש ל   ְ ֶׁימ אש ּתֹו ב ְב א הב ש אֹו  ְ ִה ימ ּתֹו ְב ִשֶׁיממ, זב אֹו  ְ

ְבמ תְהימ ִּה מ,ב ֵֹּו ְב ֶׁימ ּתתש ִּה מ,ֹו ֵֹּו ְב ִשֶׁימ ּת ִּה מזי ֵֹּו ְב ל ִה ימ ִּה מי  ֵֹּו ְב רימ למאה ה ְה ה ִּה מ ֵֹּו ְב ֶׁימ תְ ש ִב ִּה מ ֵֹּו ְב רי מ ְ ימ ְב ּתֹו ימ  ָּ למא  אה ה

ֵּימ לש  ֶׁ ִב הְְֵּימ תמֵּב ּת מאה חֹו א  ּתּוימֶׁ  ּוה ֹו שֹו תמֶׁ  ר  ְש ה  ּת ימה ב ֵֹּו דש ִ תמת  ֵּה אמ ְה ְֵּימ בב ל  ֶׁמרב ּתהמ ְ ש שֹו ת  ּתְִמֵּ  אי ִב ּתִימ כב ש ש ּתש מרֹו ִב ֶׁמ ְִּ,ה ֶׁש ִב הְימ רב תה ְב מ ת 

ת יְדש תמֶׁ  ּת ימאְֶׁי מאה ּתזש ֹו אי תמֶׁ  הְתימאְֶׁי מאה כש ֵב תמֶׁ  שְתימאְֶׁי מאה ְב ֹו תמֶׁ  הְ ימאְֶׁי מאה אש תמֶׁ  ֶׁה ימאְֶׁי מאה ּומאש המֵֹּו תי תב   ְתימֵֹּו

ְְ ּתִמרֹו רְאמֵּי ֹו ִב חש ְכימ תימ ֶׁ  ֵּה אמ רמֶׁש ּתכְמל  ל ֵֹּו דהתימֵּ  זמשב ד  ּתְִּמרב דב ֹו ְִּרמלֹו מת  י ְימֵּ  אמ ב ֶׁימְִ,י אש ְֶׁ ש ְב מ ת  ֵּי ּתְִמ,ש אי ִב ֵּהכְימ רב ת   ב

ר מ ִשתמרב רמֵּב כמל  ְְֵּּי ּתזימֶׁ  ִֹו מהְֵּ ל  ּת ימזְֵּי זֹו רמהֵּי ֵּהכְימזְאי רב ת  ְְמ ב ִי מרֹו ּת  תב רְ ימֵֹּו ִש רמֶׁ  ּתכְמל  ל ֵֹּו ְּהֵּ   ֶׁ ִב כמ ל ,ְתימאי ִשתמר  רמֵּב כמל  ְֵּי

ְשמ אְֵּי מ רמֶׁש חש מזה יש כב  ֵּ אמרש זי מאְֵּב ְימֶׁש ְב ְש ש מ אְֵּי מ ֶׁש ִב תְימ ֵּהלש תמזב ּומאה הי ד  ֵּב  ֶׁ ִב ְְימ תמ   ּת מאה חֹו תב א  ֶׁמֶׁ  ִאְּש ּתאמ ב זי מאְֵּב ְמֵּי ֹו ְב  ש מ

  ֵּ דהאמ ְִּרש ימזה ִ יְאֵּה מ(אִת מ ) רש ּת  דש ְּי זי מֵּש ב ְב למ רה אה יי מר  ִב   :אה

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:מ“Andמ

EstherמtoldמtheמkingמinמMordecai’sמname”מ(Esther 2:22).  

  ֵּ דהאמ אימזה ְש ְִּרש מֶׁ  שהֶׁמה ש ְִּרש מֶׁ  ְש מ ּתֶׁש ְִּ,ה ּת מרב שֹו ִהתמת  ּתאמְִתה ֶֹׁו ֶׁמזה ֶׁמתְ ש כְרש ּת מ(ֵּשרּתמכ) נב שֹו ּתמת  ,ש ְממחֹו ְב רמ דש ּתֶׁה מהרב אי ְֵּבב ֶׁי מרב

ּת ּתהֹו שֹו ת  א  ּתאמר  ּת מֶֹׁו שֹו רמת  אְֵּי מ(ש מ )מלי ִב ּת ְמ ְֵּתה בב ל  מהּתמרב זֹו ִב זש ה מ ּתמרב ֶֹׁו אהתמיב חב אְֵּי מ(ש מ )מ ֹו ִב אְמ ָּי ִש ְמֵּ  ב ִא מֵּב ּתֶׁש דה ְתֵּב ִב םמ ְש  מ

מ ּת מרב   ב ִשהֹו ל   ִ ּומֶׁי מרב ְאזה מ ּת תמתי ִב ּתמרֹו אְֵּי מ(ש מא)מחֹו ִב ְמ ֹש ִה נב  ֵּ תמיב אה ה חב תמיֹו ּומל  ה ה ּת תמתי ִב ּומרב ְאזב מרֹו יי אְֵּי מ(ש מכ)מיֹו ִב ּת ְמ ְ תה נב

ְמ ֵּ ,ב ְֹו ִשםמ ּת ּתֵֹּו ְֹו ּת מ למּתשֵֹּו אְֵּי מ(ש מ )מְא ה ִב ּת ְמ שֹו ְִתמת  ּתחהמרב מזב ִֹו ּתְ ִב ּת מ ְהמּתשֵּה ּתמּתֹו ב ּתמ ֹו אְֵּי מ(ש מ )מחֹו ִב אְֵּי מ ִב דש ְכְמ ִב םמְִּזה מ אִרש

מזשממ( ש) ּתֶׁש ּת ְתה תֹו ִב רמ דש ִב ל  מ ְִ ּתמ די ְ  ב מ ּתֶׁש דה ְב ש אְֵּי מ(ש )מ ִב לְמ ּתחהמרש ִֹו רְ מּתְ זש ִב ּת מ שֹו ְִתמת  ּת מהזב למּתשֵֹּו ּתמְא ה   :רְ חֹו

Great is Torah for it gives life to those that practice it, in this world, and in the world to come,As 

itמisמsaid:מ“Forמtheyמareמlifeמuntoמthoseמthatמfindמthemמיandמhealthמtoמallמtheirמflesh”מ(Proverbs 

מitמAndמ(3:8מibidְ)מ”bonesמyourמforמmarrowמandמnavelמyourמforמcureמaמbeמwillמIt“מ:saysמitמAndמי(4:22

says:מ“Sheמisמaמtreeמofמlifeמtoמthoseמthatמgraspמherמיandמwhoeverמholdsמontoמherמisמhappy”מ(ibidְמ

מ”throatמyourמaboutמnecklaceמaמיheadמyourמuponמwreathמgracefulמaמareמtheyמFor“מ:saysמitמAndמי(3:18

(ibidְ1:9מ)מיAndמitמsays:מ“Sheמwillמadornמyourמheadמwithמaמgracefulמwreath;מcrownמyouמwithמaמ

glorious diadem”מ(ibidְ4:9מ)מAndמitמsays:מ“Inמherמrightמhandמisמlengthמofמdaysמיinמherמleftמrichesמ

andמhonor”מ(ibidְמי3:1מAndמitמsays:מ“Forמtheyמwillמbestowמonמyouמlengthמofמdaysמיyearsמofמlifeמandמ

peace”מ(ibidְ3:2מ)ְמ 

ּתמזֹומ ְֹו ִה מ   ֶׁמֵֹּו ֶׁהכש ּומּתב ְה ְִּּומ ֵּב ּתמזֹו ְֹו   ֶׁ ִשאה ּת ימ ִֹו ְש  ֶׁ ִב ֶׁמ ּת ש לי  ֶׁ ִב ִשֶׁמ הב שֹו  ֶׁ ִב ֶׁמ ֵּש דב תש  ֶׁ ִב חש ְכמ  ֶׁ ִב ְִּזה מ ֶׁש ִב מ ְחת   ֶׁ ִב דְּתמ אּתמאְֵּי ימֶׁ  ּומּתְת  ְה ְִּּומ מֵּב

אְֵּי מ(ש מד)מיֹומ ִב אְמ בי אש ֶׁמיֹו הש כש למבב כה ה ְב ֶׁמ ּת ש תמ,י אה ה חב תמיֹו ֵּ  מ(ש מ ש)מל  ה ה דהאמ ְִּרש ימזה ֶׁמרש ִשאה ִב ּת מ ּתהֹו ְֹו  ֵ ּת מְחתש מחבמר  תה ֹו  ְ תמ אה ה

אהמ חב תֹו ִב ּת מ ִֹו ּתמ ש ִי ְב ּת מ ִֹו הי תמשב אְֵּי מ(ש מּתש)מל  ה ה ִב זב ש ְמ ּת מלש ֵֹּו דש תמת  אְֵּי מ(ש מּתכ)מל  ה ה ִב ְֶׁמ ּת ש ּת מ,י ִֹו הי כ  משב  ֶׁ  ִ ּת מא  ְתש ְמ ִֹו ְש תמ  ה

אְֵּי  ִב אשממ(ּתשִּּתֶׁמדכ)  ת  ֶׁמֶׁ  ִשֶׁמה ְזש ְּב ש ֶׁמֶׁ  חב ש תש ִב ּומ ְה ְִּּומ ֵּב ּתמזֹו ְֹו ּתִמחש ְכְמ   ִש הי כמשב ִה ה ִב ּתֹו מ ר  ּת הזש שְּומה ֹו ֶׁ  מבֹו ְב אְתמ למֶׁ'מבב ש ר  ּתמֵּש ֶׁימחֹו

ִשּתִ ּתמה ב ש ְֹו ֵּהמ ב   שב ה  תב ִֹו ּת ימִחְּש מ ּתהֹו ְֹו  ֵ ּת מר  ֵֹּו דש ִהמת  אש ְְתמזה ִּמֵֹּו ְּהמזה   ּתשאמאְֵּי ימאי ִב  ִ   :ֵּ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:מ“Grayמhairמisמaמcrownמofמgloryמ(beauty);מitמisמattainedמbyמwayמ

ofמrighteousness”מ(Proverbs 16:3מיAndמitמsays:מ“Theמornamentמofמtheמwiseמisמtheirמwealth”מ(ibidְמ

מtheirמisמchildrenמofמgloryמtheמandמיeldersמtheirמofמgloryמtheמareמGrandchildren“מ:saysמitמAndמי(14:24

parents”מ(ibidְ17:6מ)מיAnd itמsays:מ“Theמgloryמofמyouthsמisמtheirמstrength;מandמtheמbeautyמofמoldמ

menמisמtheirמgrayמhair”מ(ibidְ20:29מ)מיAndמitמsays:מ“Thenמtheמmoonמshallמbeמashamedמיandמtheמsunמ

shall be abashed. For the Lord of Hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and God’sמ

Honorמwillמbeמrevealedמtoמhisמelders”מ(Isaiah 24:23). Rabbi Shimon ben Menasya said: these 

/Esther.2.22
/Proverbs.4
/Proverbs.4.22
/Proverbs.4.22
/Isaiah.24
/Proverbs.16.3
/Isaiah.24.23


23 
 

seven qualities, which the sages have listed [as becoming] to the righteous, were all of them 

fulfilled in Rabbi and his sons.  

ֶׁהמאשמ ִב רְ ימ ּתמזש ּומרֹו ִשת  ִב כימ תש כש מאה ּתמאש ְֹו ִּמ למהחש   ְה ה  ְ למ ְּי  ֶׁ ּתמֵּב ּתתֹו ּתֹו תמֶׁש ת  ל  מא  אימָּ  ֵּש ִב ּומהֹו ּתמ ה ִי ּתמּתְ ְֹו ּתימֵּ  מ   ֵּ  מרֹו רְ ְמאש ּתמרְמזש יֹו ש  ב תמ

ּת  רמְִחב ֹו זה ִב ּת מ ֵֹּו דש רמת  ֶׁמזה כְרש ּת מנב לֹו ּתמרְימֵּי יֹו ֵּ  ב ְֶׁמאש יש הְ מא  ּתשהֶׁמֵּש אי ּתימֵּי ְֹו ִהממ   אש כה מלֹו יש ִב מזה בְ ּתימ ב ְֹו ּתימ   ֵּ  מרֹו ּתְמאש ִֹו אש

ּתי ִֹו ְב ּתמרְימ יֹו ֵּ  ב שְתְמאש רֹו נש ּת מ ְ ְתמהֵּ  ב ִֹו א  ש  ִ ּתמששֶׁש מ ִב י ּת ְֹו ּת מ חֹו רש זמא  רה ּומרב מאה יי ּתמאה ִֹו א   ִ ִהימ הְֵּי ֵּב ששֶׁש ממ ֹו ִב זמ ִה רמחה ּתמדש ּומרֹו ֶׁמְִתי יש אֹו מא 

ש רֹו נש ּת מ ְ ְתמהֵּ  ב ִֹו א  ש  ִ ּתּומר הֹו ר  ּתּומֵּב כש מאי רמאש תְמזה ּת ש תמָּב ֹו ל  זב ְֹו אמזה ְּש רְאמְִּכימאה ִב ְֶׁמ הְ מיְ ש ֵּב אמ ֹו ְּש ּתמכש מאה ִֹו ּת ְִּרש ימאי ְש ְמְתמזה

ֵּ מ דהאמ כימזה רב   ְֹו ּת מ ּת מ ְ ֹו ל ,ֹו ֶׁמהֵּ  אמתְ ש ְּש שְתימאה רֹו נש ּת מ ְ ְתמהֵּ  ב ִֹו רְאמא  ש ִב רְאמששֶׁש מ ִב זמ ִה כש מרְאמדה אש דב ממ(ֵּשרּתמִ מ(רש ְּה  ֶׁ תב ֶֹׁו ְב

ְִּרש מֶׁ מ ְש לימ ֶׁמְאתש תה ִב דב מי  ְּה  ֶׁ תב ֶֹׁו ְב ּתתה ְמ ,ֹו ּתאמתב מֶֹׁו ּתבְתש הֹו  ֶׁ  ִ ּת ימ רה ְֵּ מלש זב ְב מיֹו דב זש ְב לימ ֶׁמְאתש תה ִב מה ה ימי   ְ ּת ימ רה ְֵּ מלש זב ְב מיֹו דב זש ְב שהֶׁימ

ּתתה  ,ֹו ּתאמתב מֶֹׁו ּתבְתש הֹו  ֶׁ  ִ רמי אי ,ב ש למּתֹו רה כמֵּה ִֹו ּתמכש כי רמּתב ּת מל  ְֹּו ֶֹׁו חה מיב ִי ְב תה מ ּומחש די ִב אְמ ְש ְִּרש מֶׁ  ּת ממי(תֶׁרּת מהּת ) רש תמָֹּו ּתמתְ    ְ מרֹו

אְֵּי  ִב זְמ ִה דש ִש ּתמששֶׁש מ חי רב א  ֵּ  מֶׁמ(ת ּתמ ) ֵּי ששֶׁש מאש ּתמֶׁ  רֹו ִב זמ ִה חה ּתמֶׁ  אְתמ'רֹו   :בב ש

Rabbi Yose ben Kisma said: Once I was walking by the way when a man met me, and greeted 

meמandמIמgreetedמhimְמHeמsaidמtoמmeמי“Rabbiמיwhereמareמyouמfrom?”מIמsaidמtoמhimמי“Iמamמfromמaמ

greatמcityמofמsagesמandמscribes”ְמHeמsaidמtoמmeמי“Rabbiמיwould you consider living with us in our 

place?מIמwouldמgiveמyouמaמthousandמthousandמdenariiמofמgoldמיandמpreciousמstonesמandמpearlsְ”מIמ

saidמtoמhim:מ“Myמsonמיevenמifמyouמwereמtoמgiveמmeמallמtheמsilverמandמgoldמיpreciousמstonesמandמ

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, 

butמTorahמandמgoodמdeedsמaloneמיasמitמisמsaidמי“WhenמyouמwalkמitמwillמleadמyouְמWhenמyouמlieמ

downמitמwillמwatchמoverמyou;מandמwhenמyouמareמawakeמitמwillמtalkמwithמyou”מ(Proverbs 6:22). 

“Whenמyouמwalkמitמwillמleadמyou”מinמthisמworldְמ“Whenמyouמlieמdownמitמwillמwatchמoverמyou”מinמ

theמgrave;מ“Andמwhenמyouמareמawakeמitמwill talkמwithמyou”מinמtheמworldמtoמcomeְמAndמthusמitמisמ

writtenמinמtheמbookמofמPsalmsמbyמDavidמיkingמofמIsraelמי“IמpreferמtheמteachingמYouמproclaimedמtoמ

thousandsמofמpiecesמofמgoldמandמsilver”מ(Psalms 119:71)מיAndמitמsays:מ“Mine is the silver, and 

mineמtheמgoldמיsaysמtheמLordמofמHosts”מ(Haggai 2:8).  

ִבמ רמהֹו אש ה ִש ּתֹו מ  ֵּ כימזש תש ּתשּומאה ִב ֶׁמהֹו ּוימיְ ש ְּהמֶׁי אי ִב ְֵּימ ְִּרש ְש הלמֶׁהאמ ב כְזמ מש ִשֶׁמרְמֶׁ  ּת מהש ִֹו ּתש ִב ֶׁמהֹו ִש ֵֹּו ּתשּות  ִב ֶׁש מהֹו כימא  ב ש תש כיממּתשּומאה תש אה

ּת  תֹו דב ְֹו ּוימ ּתֹו ד  ֶׁמֵֹּו כְמיְ ש תש ּתשּומאה ִב זמהֹו ְש הב אֹו ּתתמֶׁ  ְי כימ תש ּתשּומאה ִב רמהֹו אי ,ב ש ּתֹו ממי(ֵּשרּתמת) ּתֹו  ֵּ שְמזש אש ּתִמֵּי רש לש חב כה מֵֹּו חְמהה ְ  ב ּתתמ אזֹו ּתמ י ִֹו ִש ֶׁ'מהש

ּת  תֹו דב ְֹו ּוימ ּתֹו ד  כמֵֹּו תש ּתשּומאה ִב רמהֹו אש ה ִש ּתמשהֶׁממי(ּתשִּּתֶׁמִִ)  אי ִב ּתמ ִהמרֹו זה מיֹו ב תמא  ּתֹו ּתמשהֶׁמ   ּתמאי רש ְכ מ   ב רמֶׁ  אש ה ֶׁש ִב ּתמ אֹו ִב ּתֹו מחֹו  ֵּ ִש ֵּ  מֶׁ'מֶׁ  ְחֶׁמאש

אְֵּי  ִב ּתימ תֹו ִהתש הְ מֵּב אשממ(תֶׁרּת מהכ) ֵּש ֶׁמֶׁש אש רב מֵּש ּתתש ,ֹו ֶׁמלש ֵּש דב תש ְב ּת מֶׁ'מִחְּש מ ל ,ה ְהמֵּ  ֶׁמ   ּוימֵּש ּתֹו ד  כמֵֹּו תש ּתשּומאה ִב ֶׁש מהֹו ִה ְמא  ב ש ּתש ִב רמהֹו  ה

ּת  תֹו דב ְֹו ּת מי(  אשּתתמּתכ)  תֹו דב ְֹו ּוימ ּתֹו ד  כמֵֹּו תש ּתשּומאה ִב רמהֹו אי ,ב ש רְמּתֹו אש ה ִש ּתֹו מ  ֵּ ִיֶׁמזש ּתְּומְה רב רמלה אי ְש הלמא  ב ש מרב שְאֵּ  מ  ִ ֶׁהמ די ּתב ש ב  ִ  שִֵּת) 

אְֵּי מי( ִ ִב ימ ּתתש ִֹו כמּת ל ְ  מל  משהמהש אב מֶׁ'מל  כמּת ל ְ  מל  ּתתממ(תֶׁרּת מ ש) ל  ְי ּתמ ש ְמ בֹו חב רמתה ּתמחש ּת י ְֹו א  ִב ֶׁמ אש רמֶׁי אש ה ְש זה מ ּת מא  כְזֹו הב רֹו

ּת  תֹו דב ְֹו ּוימ ּתֹו ד  כמֵֹּו תש ּתשּומאה ִב זמהֹו ְש הב אֹו אְֵּי מי( ִ שִֵּת) ֶׁ  ִב ּת ְמ ִהמּתשכה ִב זמֶׁ'מחְ כש מב מֶׁ'מֵֹּו יש רב ל  יב מָּש זֹו ב דְּומרב רממ(תֶׁרּת מִּת) ֵּש ּתאי מאה ּתב ֹו  ִ

ּתְִ ֵֹּו ֶׁמּתב תש ִב זְמֶׁ  משהֶׁמהש כב   :נב הרמהש

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?מSinceמitמisמwrittenמי“TheמLordמpossessedמ(usuallyמ

translatedמasמ‘created’מmeמatמtheמbeginningמofמhisמcourseמיatמtheמfirstמofמHisמworksמofמold”מ

(Proverbs 8:22). , 2a) Heaven and earth, another possession. From where do we know this? Since 

itמisמsaid:מ“ThusמsaidמtheמLord: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”מ(Psalms 104:24). 3a) Abraham is another possession. From 
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where do we knowמthis?מSinceמitמisמwritten:מ“Heמblessedמhimמיsayingמי“BlessedמbyמAbramמofמGodמ

MostמHighמיPossessorמofמheavenמandמearth”מ(Genesis 15:19). 4a) Israel is another possession. 

Fromמwhereמdoמweמknowמthis?מSinceמitמisמwritten:מ“Till Your people cross over, O Lord, Till 

YourמpeopleמwhomמYouמhaveמpossessed”מ(Exodus 15:16)ְמAndמitמsays:מ“Asמtoמtheמholyמandמ

mightyמonesמthatמareמinמtheמlandמיmyמwholeמdesireמ(possession)מisמinמthem”מ(Psalms 16:3). 5a) The 

TempleמisמanotherמpossessionְמFromמwhereמdoמweמknowמthis?מSinceמitמisמsaid:מ“TheמsanctuaryמיOמ

lordמיwhichמyourמhandsמhaveמestablished”מ(Exodus 15:17”מיAndמitמsays:מ“AndמHeמbroughtמthemמtoמ

His holy realmמיtoמtheמmountainמיwhichמHisמrightמhandמhadמpossessed”מ(Psalms 78:54).  

  ֵּ דהאמ דב ְכְימזה אמרֹו ְּש אְמאה ְֵּימרְאמ ב ש ְִּרש ְב ְש הלמֶׁהאמ כְזמ מש אמֶׁ  ְש ש ִה ֶׁמ רמֵּ  דֹוממי(ּתשִּּתֶׁמֵּ ) חש ּתִמְחרמֶׁ  אתֹו ְב ש ּתמ דב ְכֹו רֹו ִב ּתמ ֵֹּו זב אמ ֹו הב ש

אְֵּי  ִב ּתִימ ּתתֹו זמל ,ֹו ּתִמא  יֹו ב  ב כמי(שִֵּתמ ִ) ּתב לה ִש ְִּרש מ ֹולמרב ֵּב ֶׁמּתֹו ִש ְֶׁ  .ּתב

 

ל ּתדש חֹו רימרב אי ,ב ש תמּתֹו ש חְתמאה ְש הלמֶׁהאמרב כְזמ מש ֶׁמֶׁ  בש ּתשאמאְֵּי ימ ש זב ּומל ה  ְה ּתשאמ ִב  ִ ּתמת  ְֹו      ֵּ דהאמ ְתימזה בב ֶׁמהֵֹּו ֶׁה מיְ ש ֶׁמרש ְש ּתשִּּתֶׁמ) ֶֹׁו ב

ּת מ(ֵּ  ְֹו ּת אב ִב ֶׁמ ּתרמיְ ש ְֹו הְמּת  ב כב ּומבֹו ל   ֵּ רמרב חי   :ֶׁ'מתש

Whatever the Holy Blessed One created in His world, he created only for His glory, as it is said: 

“AllמwhoמareמlinkedמtoמMyמnameמיwhomמIמhaveמcreatedמיformedמandמmadeמforמMyמglory”מ(Isaiah 

 .(Exodus 15:18)מ”everמandמeverמforמreignמshallמLordמThe“מ:saysמitמAndמי(43:7

 

Said Rabbi Hananiah ben Akashya: It pleased the Holy Blessed One to grant merit to Israel, that 

isמwhyמHeמgaveמthemמTorahמandמcommandmentsמinמabundanceמיasמitמisמsaidמי“TheמLordמwasמ

pleasedמforמHisמrighteousnessמיtoמmakeמTorahמgreatמandמglorious”מ(Isaiah 42:21). 
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