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ג.
לומר, שאף על פי שמקיימין אותן ־ אין מקבלין עליהם שכר.מר בריה דרבינא:!◊

ולא?¿ג.

¿▀◊ג.
והתניא, היה רבי מאיר 

אומר:

מנין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? תלמוד לומר: (ויקרא יח) אשר יעשה אותם 

האדם וחי בהם, כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם, הא למדת, שאפילו עובד כוכבים ועוסק 

בתורה ־ הרי הוא ככהן גדולִ 

אלא לומר לך, שאין מקבלין עליהם שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה!◊ג.

גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה.דאמר ר' חנינא:!▀ג.

אלא כך אומרים העובדי כוכבים לפני הקב"ה: רבש"ע, ישראל שקיבלוה היכן קיימוה?О◊ג.

אמר להם הקב"ה אני מעיד בהם שקיימו את התורה כולה.О◊ג.

אומרים לפניו: רבש"ע, כלום יש אב שמעיד על בנו? דכתיב: (שמות ד) בני בכורי ישראלִ О◊ג.

אמר להם הקב"ה: שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה.О◊ג.

О◊ג.
אומרים לפניו: רבש"ע, שמים וארץ נוגעין בעדותן, שנאמ': (ירמיהו לג) אם לא בריתי יומם ולילה 

חוקות שמים וארץ לא שמתיִ 

ואר"ש בן לקיש:▀Оג.
מאי דכתיב: (בראשית א) ויהי ערב ויהי בקר יום הששי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, 

ואמר: אם ישראל מקבלין את תורתי ־ מוטב, ואם לאו ־ אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהֹו

ואמר חזקיה:▀Оג.
מאי דכתיב: (תהלים עו) משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה? אם יראה, למה שקטה? ואם שקטה, 

למה יראה? אלא בתחלה יראה ולבסוף שקטהִ 

О◊ג.

אמר להם הקב"ה: מכם יבאו ויעידו בהן בישראל שקיימו את התורה כולה, יבא נמרוד ויעיד באברהם 

שלא עבד עבודת כוכבים, יבא לבן ויעיד ביעקב שלא נחשד על הגזל, תבא אשת פוטיפרע ותעיד ביוסף 

שלא נחשד על העבירה, יבא נבוכד נצר ויעיד בחנניה מישאל ועזריה שלא השתחוו לצלם, יבא דריוש 

ויעיד בדניאל שלא ביטל את התפלה, יבא בלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליפז התימני ויעידו בהם 

בישראל שקיימו את כל התורה כולה, שנאמר: (ישעיהו מג) יתנו עידיהם ויצדקו.

אמרו לפניו: רבש"ע, תנה לנו מראש ונעשנהО◊ג.

О◊ג.
אמר להן הקב"ה שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן 

יאכל בשבת? אלא אף על פי כן, מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, לכו ועשו אותה.

ומי מצית אמרת הכי?¿ג.

▀¿◊ג.
והא אמר רבי יהושע בן 

לוי

מאי דכתיב: (דברים ז) אשר אנכי מצוך היום? היום לעשותם ־ ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ־ 

ולא היום ליטול שכרִ 

אלא, שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.!◊ג.

ואמאי קרי ליה מצוה קלה?¿◊ג.

משום דלית ביה חסרון כיס.!◊ג.

О◊ג.

מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת 

תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר: (תהלים ב) ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו 

עבותימו.

מקדיר, והא אמרת: אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיוִ ¿ג.

משום דישראל נמי זימני דמשכא להו תקופת תמוז עד חגא והוי להו צערא.!ג.

ג:
מצטער פטור מן הסוכהִ והאמר רבא:¿▀◊

נהי דפטור, בעוטי מי מבעטי.!◊ג:

מיד, הקב"ה יושב ומשחק עליהן, שנאמר: (תהלים ב) יושב בשמים ישחק וגו'.О◊ג:

אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד.רבי יצחק:!▀◊ג:
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איכא דמתני להא דרבי יצחק אהא▀◊ג:

לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירין.דתניא, רבי יוסי▀▀◊ג:

ומי מקבלינן מינייהו?¿▀ג:

אין מקבלין גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמהִ והתניא:▀¿▀ג:

▀▀◊ג:
אלא שנעשו גרים גרורים, ומניחין תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה 

בפתחיהם

כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג, אומר להן: על מה באתם?О▀◊ג:

О▀◊ג:

אומרים לו: על ה' ועל משיחו, שנאמר: (תהלים ב) למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק וגו', וכל אחד 

מנתק מצותו והולך, שנאמר: (תהלים ב) ננתקה את מוסרותימו וגו', והקב"ה יושב ומשחק, שנאמר: 

יושב בשמים ישחק וגו'.

אין לו להקב"ה שחוק אלא אותו היום בלבד.רבי יצחק:▀▀◊ג:

איני?¿ג:

▀¿◊ג:
והא אמר רב יהודה אמר 

רב:

שתים עשרה שעות הוי היום, שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה, שניות ־ יושב ודן את כל 

העולם כולו, כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה, עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים, שלישיות ־ 

יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים, רביעיות ־ יושב ומשחק עם לויתן, שנאמר: 

(תהלים קד) לויתן זה יצרת לשחק בוִ 

עם בריותיו משחק, ועל בריותיו אינו משחק אלא אותו היום בלבד.רב נחמן בר יצחק:!◊ג:

▀◊ג:
רב אחא לרב נחמן בר 

יצחק:
מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה.

ומנלן דליכא שחוק?^ג:

אילימא מדכתיב: (ישעיהו כב) ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה וגו'!ג:

דלמא ההוא יומא ותו לאִ ¿ג:

אלא דכתיב: (תהלים קלז) אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי!ג:

דלמא שכחה הוא דליכא, אבל שחוק מיהא איכאִ ¿ג:

אלא מהא: (ישעיהו מב) החשיתי מעולם אחריש אתאפק וגו'.!◊ג:

ברביעיות מאי עביד?¿◊ג:

!◊ג:
יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה, שנאמר: (ישעיהו כח) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה 

גמולי מחלב עתיקי משדים, למי יורה דעה ולמי יבין שמועה? לגמולי מחלב ולעתיקי משדים.

ומעיקרא מאן הוה מיגמר להו?¿◊ג:

ֹ !◊ג: איבעית אימא: מיטטרון

ואיבעית אימא: הא והא עביד.!◊ג:

ובליליא מאי עביד?^◊ג:

ֹ !◊ג: איבעית אימא: מעין יממא

!◊ג:
ואיבעית אימא: רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר אלף עולמות, שנאמר: (תהלים סח) רכב 

 ֹ אלהים רבותים אלפי שנאן, אל תקרי שנאן אלא שאינן

!◊ג:
ואיבעית אימא: יושב ושומע שירה מפי חיות, שנאמר: (תהלים מב) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו 

עמי.

רבי לוי:▀◊ג:
כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה ־ מאכילין לו גחלי רתמים, שנאמר: (איוב ל) הקוטפים 

מלוח עלי שיח ושורש רתמים לחמם.
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ריש לקיש:▀◊ג:
כל העוסק בתורה בלילה ־ הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר: יומם יצוה ה' חסדו ובלילה 

שירו עמי, מה טעם יומם יצוה ה' חסדו? משום דבלילה שירו עמי.

איכא דאמרי, אמר ר"ל:▀◊ג:
כל העוסק בתורה בעולם הזה הדומה ללילה ־ הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא הדומה 

ליום, שנאמר: יומם יצוה ה' חסדו [וגו'].

רב יהודה אמר שמואל:▀◊ג:

מאי דכתיב: (חבקוק א) ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו, למה נמשלו בני אדם כדגי הים? 

לומר לך: מה דגים שבים ־ כיון שעולין ליבשה מיד מתים, אף בני אדם ־ כיון שפורשין מדברי תורה 

ומן המצות מיד מתים.

▀◊ג:
דבר אחר: מה דגים שבים ־ כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים, כך בני אדם ־ כיון שקדרה עליהם 

חמה מיד מתים.

איבעית אימא: בעולם הזה, ואיבעית אימא: לעולם הבא.▀◊ג:

איבעית אימא בעולם הזה, כדר' חנינא▀ג:

הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, שנאמר: (משלי כב) צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם.דא"ר חנינא:▀▀◊ג:

ואיבעית אימא לעולם הבא, כדרשב"ל▀ג:

▀▀◊ג:
דאמר רבי שמעון בן 

לקיש:

אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר, רשעים נידונין בה 

 ֹ וצדיקים מתרפאין בה

▀ג:

רשעים נידונין בה, דכתיב: (מלאכי ג) כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש 

ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף, לא שורש בעולם הזה ולא ענף 

 ֹ לעולם הבא
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