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Devarim 30:14
ּכִֽי־ָקרֹ֥וב אֵלֶ֛יָ הַּדָבָ֖ר מְאֹ֑ד ּבְפִ֥יָ ּובִֽלְבָבְָ֖ לַעֲׂשֹתֹֽו

Yoma 35b
ּתָנּו ַרּבָנַן :עָנִי וְעָׁשִיר וְָרׁשָע ּבָאִין לַּדִין ,לֶעָנִי אֹומְִרים לֹו :מִּפְנֵי מָה ֹלא עָסְַקּתָ ּבַּתֹוָרה? אִם
אֹומֵר :עָנִי הָיִיתִי ,וְטָרּוד ּבִמְזֹונֹותַי ,אֹומְִרים לֹוּ :כְלּום עָנִי הָיִיתָ יֹותֵר מֵהִּלֵל
אָמְרּו עָלָיו עַל הִּלֵל הַּזֵָקן ׁשֶּב ְׇכל יֹום וָיֹום הָיָה עֹוׂשֶה ּומִׂשְּתַּכֵר ּבִטְַרּפָעִיק ,חֶצְיֹו הָיָה נֹותֵן
לְׁשֹומֵר ּבֵית הַּמְִדָרׁש ,וְחֶצְיֹו לְפְַרנָסָתֹו ּולְפְַרנָסַת אַנְׁשֵי בֵיתֹוּ .פַעַם אַחַת ֹלא מָצָא
לְהִׂשְּתַּכֵר ,וְֹלא הִּנִיחֹו ׁשֹומֵר ּבֵית הַּמְִדָרׁש לְהִּכָנֵס .עָלָה וְנִתְלָה וְיָׁשַב עַל ּפִי אֲרּוּבָה ּכְֵדי
ׁשֶּיִׁשְמַע ּדִבְֵרי אֱֹלהִים חַּיִים מִּפִי ׁשְמַעְיָה וְאַבְטַלְיֹון
אָמְרּו :אֹותֹו הַּיֹום עֶֶרב ׁשַּבָת הָיָהּ ,ותְקּופַת טֵבֵת הָיְתָה ,וְיַָרד עָלָיו ׁשֶלֶג מִן הַׁשָּמַיִם.
ּכְׁשֶעָלָה עַּמּוד הַׁשַּחַר אָמַר לֹו ׁשְמַעְיָה לְאַבְטַלְיֹון :אַבְטַלְיֹון אָחִיּ ,ב ְׇכל יֹום הַּבַיִת מֵאִיר
וְהַּיֹום אָפֵלׁ ,שֶּמָא יֹום הַמְעּוּנָן הּוא? הֵצִיצּו עֵינֵיהֶן וְָראּו ּדְמּות אָָדם ּבַאֲרּוּבָה .עָלּו ּומָצְאּו
עָלָיו רּום ׁשָֹלׁש אַּמֹות ׁשֶלֶגּ .פְֵרקּוהּו ,וְהְִרחִיצּוהּו וְסָכּוהּו ,וְהֹוׁשִיבּוהּו ּכְנֶגֶד הַּמְדּוָרה.
אָמְרּוָ :ראּוי זֶה לְחַּלֵל עָלָיו אֶת הַׁשַּּבָת
עָׁשִיר ,אֹומְִרים לֹו :מִּפְנֵי מָה ֹלא עָסְַקּתָ ּבַּתֹוָרה? אִם אֹומֵר :עָׁשִיר הָיִיתִי וְטָרּוד הָיִיתִי
ּבִנְכָסַי .אֹומְִרים לֹוּ :כְלּום עָׁשִיר הָיִיתָ יֹותֵר מֵַרּבִי אֶלְעָזָר? אָמְרּו עָלָיו עַל ַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן
חְַרסֹום ׁשֶהִּנִיחַ לֹו אָבִיו אֶלֶף עֲיָירֹות ּבַּיַּבָׁשָהּ ,וכְנֶגְּדָן אֶלֶף סְפִינֹות ּבַּיָםּ .וב ְׇכל יֹום וָיֹום נֹוטֵל
נֹאד ׁשֶל ֶקמַח עַל ּכְתֵיפֹו ּומְהַּלְֵ מֵעִיר לְעִיר ּומִּמְִדינָה לִמְִדינָה לִלְמֹוד ּתֹוָרה
ּפַעַם אַחַת מְצָאּוהּו עֲבָָדיו ,וְעָׂשּו ּבֹו אַנְּגְַריָא .אָמַר לָהֶןּ :בְבַּקָׁשָה מִּכֶם ,הַּנִיחּונִי וְאֵלְֵ
לִלְמֹוד ּתֹוָרה .אָמְרּו לֹו :חַּיֵי ַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן חְַרסֹום ׁשֶאֵין מַּנִיחִין אֹותְָּ .ומִּיָמָיו ֹלא הָלְַ
וְָראָה אֹותָן ,אֶּלָא יֹוׁשֵב וְעֹוסֵק ּבַּתֹוָרה ׇכּל הַּיֹום ו ְׇכל הַּלַיְלָה
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ָרׁשָע ,אֹומְִרים לֹו :מִּפְנֵי מָה ֹלא עָסְַקּתָ ּבַּתֹוָרה? אִם אָמַר :נָאֶה הָיִיתִי ,וְטָרּוד ּבְיִצְִרי,
)הָיָה( אֹומְִרים לֹוּ :כְלּום נָאֶה הָיִיתָ מִּיֹוסֵף? אָמְרּו עָלָיו עַל יֹוסֵף הַּצַּדִיקּ :ב ְׇכל יֹום וָיֹום
הָיְתָה אֵׁשֶת ּפֹוטִיפַר מְׁשַּדַלְּתֹו ּבְִדבִָריםּ .בְגִָדים ׁשֶּלָבְׁשָה לֹו ׁשַחֲִרית ֹלא לָבְׁשָה לֹו עְַרבִית.
ּבְגִָדים ׁשֶּלָבְׁשָה לֹו עְַרבִית ֹלא לָבְׁשָה לֹו ׁשַחֲִרית
אָמְָרה לֹו :הִׁשָּמַע לִי! אָמַר לָּה :לָאו .אָמְָרה לֹו :הֲֵרינִי חֹובַׁשְּתְָ ּבְבֵית הָאֲסּוִרין! אָמַר לָּה:
״ה׳ מַּתִיר אֲסּוִרים״ .הֲֵרינִי ּכֹופֶפֶת קֹומָתְָ! ״ה׳ זֹוֵקף ּכְפּופִים״ .הֲֵרינִי מְסַּמָא אֶת עֵינֶיָ!
״ה׳ ּפֹוֵקחַ עִוְִרים״ .נָתְנָה לֹו אֶלֶף ּכִּכְֵרי כֶסֶף לִׁשְמֹועַ אֵלֶיהָ ״לִׁשְּכַב אֶצְלָּה לִהְיֹות עִּמָּה״,
וְֹלא ָרצָה לִׁשְמֹועַ אֵלֶיהָ
״לִׁשְּכַב אֶצְלָּה״ ּבָעֹולָם הַּזֶה ,״לִהְיֹות עִּמָּה״ לָעֹולָם הַּבָא
נִמְצָא :הִּלֵל מְחַּיֵיב אֶת הָעֲנִּיִיםַ ,רּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן חְַרסֹום מְחַּיֵיב אֶת הָעֲׁשִיִרים ,יֹוסֵף מְחַּיֵיב
אֶת הְָרׁשָעִים

Mussaf l’Y”K, Amidah, Viduy
אֱֹלִקינּו וֵאֹלִקי אֲבֹותֵינּו) ,נ"א אָּנָא( ּתָבֹוא לְפָנֶיָ ּתְפִּלָתֵנּו ,וְאַל ּתִתְעַּלַם מִּתְחִּנָתֵנּוׁ .שֶאֵין
אֲנַחְנּו עַּזֵי פָנִים ּוְקׁשֵי עֶֹרף לֹומַר לְפָנֶיָ ה’ אֱֹלִקינּו וֵאֹלִקי אֲבֹותֵינּו צַּדִיִקים אֲנַחְנּו וְֹלא
חָטָאנּו .אֲבָל אֲנַחְנּו וַאֲבֹותֵינּו חָטָאנּו
אָׁשַמְנּוּ .בָגְַדנּוּ .גָזַלְנּוּ .דִּבְַרנּו ּדֹפִי :הֶעֱוִינּו .וְהְִרׁשַעְנּו .זְַדנּו .חָמַסְנּו .טָפַלְנּו ׁשֶֶקר :יָעַצְנּו ָרע.
ּכִּזַבְנּו .לַצְנּו .מַָרְדנּו .נִאַצְנּו .סַָרְרנּו .עָוִינּוּ .פָׁשַעְנּו .צַָרְרנּוִ .קׁשִּינּו עֶֹרףָ :רׁשַעְנּוׁ .שִחַתְנּו.
ּתִעַבְנּוּ .תָעִינּוּ .תִעְּתָעְנּו
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