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 ]בתחילת הלימוד אומרים:[

 ְלעֹוָלם ַהָבא,  ֵחֶלק ָלֶהם ֵיׁש ִיְשָרֵאל ָךל

 ַמָחַעי ַמֲעֵשה ָיַדי ְלִהְתָןֵאר: ְוַעֵלְך ֺךָכם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ֶאֶרץ ֵנֶצר ()ְיַׁשְעָיה ס כאֶׁשֶםֱאַמר 
 

 משנה מסכת אבות פרק א 

יַני, וְמָסָרה ִליהֹוֺׁשַע, ִויהֹוֺׁשַע מֶׁשה ִקֵבל תֹוָרה ִמִמ  )א(

ִלְזֵקִנים, וְזֵקִנים ִלְנִביִאים, וְנִביִאים ְמָסרוָה ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת 

ַהְגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים, ֱהוו ְמתוִנים ַבִדין, 

ִׁשְמעֹון  )ב(ְוַהֲעִמידו ַתְלִמיִדים ַהְרֵבה, ַוֲעשו ְסָיג ַלתֹוָרה:   

ַהַנִדיק ָהָיה ִמְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל 

ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל 

ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵבל ִמִשְמעֹון  )ג(ְגִמילות ֲחָסִדים:   

ר, ַאל ִתְהיו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְלִׁשין ֶאת ַהַנִדיק. הוא ָהָיה אֹומֵ 

ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְןָרס, ֶאָכא ֱהוו ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְלִׁשין ֶאת 

ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְןָרס, ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם:   

ָחָנן ִאיׁש ְירוָׁשַלִים יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶבן יוֹ  )ד(

ִקְבלו ֵמֶהם. יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר, ְיִהי ֵביְתָך ֵבית 

ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵבק ַבֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה 

יֹוֵסי ֶבן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירוָׁשַלִים )ה( ַבָנָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם:   

ר, ְיִהי ֵביְתָך ָןתוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיו ֲעִנִטים ְבֵני ֵביֶתָך, ְוַאל אֹומֵ 

ַתְרֶבה ִשיָחה ִעם ָהִאָשה. ְבִאְׁשתֹו ָאְמרו, ַקל ָוֹחֶמר ְבֵאֶׁשת 

ֲחֵברֹו. ִמָךאן ָאְמרו ֲחָכִמים, ָךל ְזַמן ֶׁשָאָדם ַמְרֶבה ִשיָחה ִעם 

ה ְלַעְצמֹו, ובֹוֵטל ִמִדְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ָהִאָשה, גֹוֵרם ָרעָ 

ְיהֹוֺׁשַע ֶבן ְןַרְחָיה ְוִנַתאי ָהַאְרֵבִלי ִקְבלו ֵמֶהם.  )ו(ֵגיִהָםם:   

ְיהֹוֺׁשַע ֶבן ְןַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵשה ְלָך ַרב, וְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי 

ִנַתאי ָהַאְרֵבִלי אֹוֵמר,  )ז(  ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכות: 

ַהְרֵחק ִמָשֵכן ָרע, ְוַאל ִתְתַחֵבר ָלָרָׁשע, ְוַאל ִתְתָיֵאׁש ִמן 

ְיהוָדה ֶבן ַטַבאי ְוִׁשְמעֹון ֶבן ָׁשַטח ִקְבלו  )ח(ַהֺןְרָענות:   

ֵמֶהם. ְיהוָדה ֶבן ַטַבאי אֹוֵמר, ַאל ַתַעש ַעְצְמָך ְךעֹוְרֵכי 

ָטִנין. וְכֶׁשִטְהיו ַבֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים ְלָפֶניָך, ִיְהיו ְבֵעיֶניָך ַהַד 

ִךְרָׁשִעים. וְכֶׁשִםְפָטִרים ִמְכָפֶניָך, ִיְהיו ְבֵעיֶנָך ְךַזָךִאין, 

ִׁשְמעֹון ֶבן ָׁשַטח אֹוֵמר, ֱהֵוי  )ט(ְךֶׁשִסְבלו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִדין:   

קֹור ֶאת ָהֵעִדים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִבְדָבֶריָך, ֶׁשָלא ַמְרֶבה ַלחֲ 

ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְבלו ֵמֶהם.  )י(ִמתֹוָכם ִיְלְמדו ְלַׁשֵסר:   

ְׁשַמְעָיה אֹוֵמר, ֱאהֹוב ֶאת ַהְלָלאָכה, וְשָנא ֶאת ָהַרָבנות, ְוַאל 

ֵמר, ֲחָכִמים, ִהָזֲהרו ַאְבַטְליֹון אוֹ  )יא(ִתְתַוַדע ָלָרׁשות:   

ְבִדְבֵריֶכם, ֶׁשָלא ָתחֹובו חֹוַבת ָגלות ְוִתְגלו ִלְמקֹום ַמִים 

ָהָרִעים, ְוִיְׁשתו ַהַתְלִמיִדים ַהָבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימותו, 

ִהֵכל ְוַׁשַלאי ִקְבלו ֵמֶהם.  )יב(ְוִנְמָצא ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַחֵכל:   

ר, ֱהֵוי ִמַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ִהֵכל אֹומֵ 

הוא ָהָיה  )יג(ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבִרטֹות וְמָקְרָבן ַלתֹוָרה:   

אֹוֵמר, ְנַגד ְׁשָמא, ֲאַבד ְׁשֵמה. וְדָלא מֹוִסיף, ָיֵסיף. וְדָלא 

הוא ָהָיה  )יד(א, ֳחָלף:   ָיֵליף, ְקָטָלא ַחָטב. וְדִאְׁשַתֵלׁש ְבַתגָ 

אֹוֵמר, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. וְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני. ְוִאם 

ַׁשַלאי אֹוֵמר, ֲעֵשה תֹוָרְתָך ֶקַבע.  )טו( ֹלא ַעְכָׁשיו, ֵאיָמָתי:

ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעֵשה ַהְרֵבה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵבל ֶאת ָךל ָהָאָדם ְבֵסֶבר 

ַרָבן ַגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, ֲעֵשה ְלָך ַרב,  )טז(ִנים ָיפֹות:   ןָ 

 )יז(ְוִהְסַתֵכק ִמן ַהָמֵפק, ְוַאל ַתְרֶבה ְלַעֵשר ֳאָמדֹות:   

ִׁשְמעֹון ְבנֹו אֹוֵמר, ָךל ָיַמי ָגַדְלִתי ֵבין ַהֲחָכִמים, ְוֹלא ָמָצאִתי 

א ַהִלְדָרׁש הוא ָהִעָסר, ֶאָכא ַלגוף טֹוב ֶאָכא ְׁשִתיָקה. ְוֹל

ַרָבן ִׁשְמעֹון  )יח(ַהַלֲעֶשה. ְוָכל ַהַלְרֶבה ְדָבִרים, ֵמִביא ֵחְטא 

ֶבן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ַהִדין 

ט ֱאֶמת וִמְׁשןַ  )זכריה ח(ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָשלֹום, ֶׁשֶםֱאַמר 

 ָׁשלֹום ִׁשְפטו ְבַׁשֲעֵריֶכם:  

 

 
  ב'משנה מסכת אבות פרק 

ַרִבי אֹוֵמר, ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָטבֹור לֹו ָהָאָדם, ֹךל  )א(

ֶׁשִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוֶשיָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם. ֶוֱהֵוי ָזִהיר 

ָתה יֹוֵדַע ַמַתן ְשָכָרן ֶׁשל ְבִמְצָוה ַקָכה ְךַבֲחמוָרה, ֶׁשֵאין אַ 

ִמְצֹות. ֶוֱהֵוי ְמַחֵשב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְךֶנֶגד ְשָכָרה, וְשַכר ֲעֵבָרה 
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ְךֶנֶגד ֶהְפֵסָדה. ְוִהְסַתֵךל ִבְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְוִאי ַאָתה ָבא ִליֵדי 

ַמַעת, ְוָכל ֲעֵבָרה, ַדע ַמה ְכַמְעָלה ִמָלְך, ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשוֹ 

ַרָבן ַגְמִליֵאל ְבנֹו ֶׁשל ַרִבי ְיהוָדה  )ב(ַמֲעֶשיָך ַבֵמֶפר ִנְכָתִבין:   

ַהָםִשיא אֹוֵמר, ָיֶפה ַתְלמוד תֹוָרה ִעם ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְטִגיַעת 

ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַךַחת ָעֹון. ְוָכל תֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָלה ְמָלאָכה, סֹוָפה 

ָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִנבור, ִיְהיו ֲעֵמִלים ְבטֵ 

ִעָלֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְזכות ֲאבֹוָתם ְמַסְטָעַתן ְוִצְדָקָתם 

עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאֶתם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָשָכר ַהְרֵבה ְךִאכו 

ׁשות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבין לֹו ָלָאָדם ֱהוו ְזִהיִרין ָבָר  )ג(ֲעִשיֶתם:   

ֶאָכא ְלֹצֶרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ְךאֹוֲהִבין ִבְׁשַעת ֲהָנָאָתן. ְוֵאין 

הוא ָהָיה אֹוֵמר, ֲעֵשה  )ד(עֹוְמִדין לֹו ָלָאָדם ִבְׁשַעת ָדֳחקֹו:   

ֵחל ְרצֹוְנָך ִמְןֵני ְרצֹונֹו ִךְרצֹוֶנָך, ְךֵדי ֶׁשַטֲעֶשה ְרצֹוְנָך ִךְרצֹונֹו. בַ 

ְרצֹונֹו, ְךֵדי ֶׁשְטַבֵחל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְןֵני ְרצֹוֶנָך. ִהֵכל אֹוֵמר, 

ַאל ִתְפרֹוׁש ִמן ַהִנבור, ְוַאל ַתֲאֵמן ְבַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתְך, 

ר ְוַאל ָתִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד ֶׁשַתִגיַע ִלְמקֹומֹו, ְוַאל ֹתאַמר ָדבָ 

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשמֹוַע ֶׁשמֹופֹו ְלִהָשַמע. ְוַאל ֹתאַמר ִלְכֶׁשֶאָןֶנה 

הוא ָהָיה אֹוֵמר, ֵאין בֹור ְיֵרא  )ה(ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָלא ֹלא ִתָןֶנה:   

ֵחְטא, ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְוֹלא ַהַבְיָׁשן ָלֵמד, ְוֹלא ַהַסְןָדן 

ַלְרֶבה ִבְסחֹוָרה ַמְחִךים. וִבְמקֹום ֶׁשֵאין ְמַלֵלד, ְוֹלא ָכל הַ 

ַאף הוא ָרָאה ֺגְלֹגֶלת  )ו(ֲאָנִׁשים, ִהְׁשַתֵדל ִלְהיֹות ִאיׁש:   

ַאַחת ֶׁשָנָפה ַעל ְןֵני ַהָלִים. ָאַמר )ָלה(, ַעל ַדֲאֵטְפְת, ַאְטפוְך. 

ר, ַמְרֶבה ָבָשר הוא ָהָיה אֹומֵ  )ז(ְוסֹוף ְמַטְטַפִיְך ְיטופון:   

ַמְרֶבה ִרָלה. ַמְרֶבה ְנָכִסים, ַמְרֶבה ְדָאָגה. ַמְרֶבה ָנִׁשים, 

ַמְרֶבה ְכָׁשִפים. ַמְרֶבה ְׁשָפחֹות, ַמְרֶבה ִזָלה. ַמְרֶבה ֲעָבִדים, 

ַמְרֶבה ָגֵזל. ַמְרֶבה תֹוָרה, ַמְרֶבה ַחִטים. ַמְרֶבה ְיִׁשיָבה, ַמְרֶבה 

ַמְרֶבה ֵעָצה, ַמְרֶבה ְתבוָנה. ַמְרֶבה ְצָדָקה, ַמְרֶבה ָחְכָמה. 

ָׁשלֹום. ָקָנה ֵׁשם טֹוב, ָקָנה לַעְצמֹו. ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה 

ַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַךאי ִקֵבל ֵמִהֵכל  )ח(לֹו ַחֵטי ָהעֹוָלם ַהָבא:   

ְדָת תֹוָרה ַהְרֵבה, ַאל וִמַשַלאי. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ָלמַ 

ַתֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצָמְך, ִךי ְלָכְך נֹוָצְרָת. ֲחִמָשה ַתְלִמיִדים ָהיו 

לֹו ְלַרָבן יֹוָחָנן ֶבן ַזַךאי, ְוֵאכו ֵהן, ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן ֺהְרְקנֹוס, 

ְוַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן  ְוַרִבי ְיהֹוֺׁשַע ֶבן ֲחַנְנָיה, ְוַרִבי יֹוֵסי ַהֹךֵהן,

ְנַתְנֵאל, ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעָרְך. הוא ָהָיה מֹוֶנה ְׁשָבָחן. ַרִבי 

ֱאִליֶעֶזר ֶבן ֺהְרְקנֹוס, בֹור סוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵבד ִטָןה. ַרִבי 

ַרִבי  ְיהֹוֺׁשַע ֶבן ֲחַנְנָיה, ַאְׁשֵרי יֹוַלְדתֹו. ַרִבי יֹוֵסי ַהֹךֵהן, ָחִסיד.

ִׁשְמעֹון ֶבן ְנַתְנֵאל, ְיֵרא ֵחְטא. ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעָרְך, ַמְעָין 

ַהִלְתַגֵבר. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ִיְהיו ָכל ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ְבַכף 

ֹמאְזַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶבן ֺהְרְקנֹוס ְבַכף ְׁשִנָטה, ַמְכִריַע ֶאת ֺךָכם. 

אול אֹוֵמר ִמְשמֹו, ִאם ִיְהיו ָכל ַחְכֵמי ִיְשָרֵאל ְבַכף ַאָבא ׁשָ 

ֹמאְזַנִים ְוַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן ֺהְרְקנֹוס ַאף ִעָלֶהם, ְוַרִבי ֶאְלָעָזר 

ָאַמר ָלֶהם, ְצאו  )ט(ֶבן ֲעָרְך ְבַכף ְׁשִנָטה, ַמְכִריַע ֶאת ֺךָכם:   

ֶׁשִטְדַבק ָבה ָהָאָדם. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר  וְראו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיָׁשָרה

אֹוֵמר, ַעִין טֹוָבה. ַרִבי ְיהֹוֺׁשַע אֹוֵמר, ָחֵבר טֹוב. ַרִבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר, ָׁשֵכן טֹוב. ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה ֶאת ַהםֹוָלד. ַרִבי 

ִדְבֵרי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת 

ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעָרְך ִמִדְבֵריֶכם, ֶׁשִבְכַלל ְדָבָריו ִדְבֵריֶכם. ָאַמר 

ָלֶהם ְצאו וְראו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ָרָעה ֶׁשִטְתַרֵחק ִמֶלָםה ָהָאָדם. 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַעִין ָרָעה. ַרִבי ְיהֹוֺׁשַע אֹוֵמר, ָחֵבר ָרע. 

ֵמר, ָׁשֵכן ָרע. ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַהֹּלֶוה ְוֵאינֹו ַרִבי יֹוֵסי אוֹ 

ְמַׁשֵכם. ֶאָחד ַהֹּלֶוה ִמן ָהָאָדם, ְךֹלֶוה ִמן ַהָלקֹום ָברוְך הוא, 

ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵכם, ְוַצִדיק חֹוֵנן ְונֹוֵתן.  )תהלים לז(ֶׁשֶםֱאַמר 

ָלֶהם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִדְבֵרי  ַרִבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֵלב ָרע. ָאַמר

ֵהם  )י(ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעָרְך ִמִדְבֵריֶכם, ֶׁשִבְכַלל ְדָבָריו ִדְבֵריֶכם:   

ָאְמרו ְׁשלָׁשה )ְׁשלָׁשה( ְדָבִרים. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד 

ס. ְוׁשוב יֹום ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְךֶׁשָכְך, ְוַאל ְתִהי נֹוַח ִלְכעוֹ 

ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך. ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵלם ְךֶנֶגד אוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, 

ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְבַגַחְלָתן ֶׁשֹּלא ִתָךֶוה, ֶׁשְםִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשוָעל, 

ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, וְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת ָשָרף, ְוָכל 

ַרִבי ְיהֹוֺׁשַע אֹוֵמר, ַעִין ָהָרע,  )יא(ַגֲחֵלי ֵאׁש:   ִדְבֵריֶהם ךְ 

ְוֵיֶצר ָהָרע, ְוִשְנַאת ַהְבִרטֹות, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם:   

ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְךֶׁשָכְך.  )יב(

ֵאיָנה ְיֺרָשה ָלְך. ְוָכל ַמֲעֶשיָך ְוַהְתֵקן ַעְצָמְך ִלְלמֹוד תֹוָרה, ׁשֶ 

ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֱהֵוי ָזִהיר  )יג(ִיְהיו ְלֵׁשם ָׁשָמִים:   

ִבְקִריַאת ְׁשַמע )וִבְתִפָכה(. וְכֶׁשַאָתה ִמְתַןֵכל, ַאל ַתַעש 

רוְך ְתִפָכְתָך ֶקַבע, ֶאָכא ַרֲחִמים ְוַתֲחנוִנים ִלְפֵני ַהָלקֹום בָ 

הוא, ֶׁשֶםֱאַמר )יואל ב( ִךי ַחםון ְוַרחום הוא ֶאֶרְך ַאַןִים ְוַרב 
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ַרִבי  )יד(ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה. ְוַאל ְתִהי ָרָׁשע ִבְפֵני ַעְצָמְך:   

ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֱהֵוי ָׁשקוד ִלְלמֹוד תֹוָרה, )ְוַדע( ַמה ֶשָתִׁשיב 

ַדע ִלְפֵני ִמי ַאָתה ָעֵמל. ְוֶנֱאָמן הוא ַבַעל ָלַאִןיקֹורֹוס. וְ 

ַרִבי ַטְרפֹון אֹוֵמר,  )טו(ְמַלאְכְתָך ֶׁשְטַׁשֶכם ָלְך ְשַכר ְןֺעָכָתְך:   

ַהטֹום ָקֵצר ְוַהְלָלאָכה ְמֺרָבה, ְוַהןֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָשָכר 

וא ָהָיה אֹוֵמר, ֹלא ָעֶליָך ה )טז(ַהְרֵבה, וַבַעל ַהַבִית דֹוֵחק:   

ַהְלָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאָתה ֶבן חֹוִרין ִלָבֵטל ִמֶלָםה. ִאם 

ָלַמְדָת תֹוָרה ַהְרֵבה, נֹוְתִנים ָלְך ָשָכר ַהְרֵבה. ְוֶנֱאָמן הוא 

ן ֶׁשל ַבַעל ְמַלאְכְתָך ֶׁשְטַׁשֶכם ָלְך ְשַכר ְןֺעָכָתְך. ְוַדע, ַמַתן ְשָכָר 
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ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר, ִהְסַתֵךל ִבְׁשלָׁשה ְדָבִרים  )א(

ְוֵאין ַאָתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. ַדע, ֵמַאִין ָבאָת, וְלָאן ַאָתה 

ְׁשבֹון. ֵמַאִין ָבאָת, הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוחֶ 

ִמִחָןה ְסרוָחה, וְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך, ִלְמקֹום ָעָפר ִרָלה 

ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחְׁשבֹון, ִלְפֵני ֶמֶלְך 

ַרִבי ֲחִניָנא ְסַגן  )ב(   :ַמְלֵכי ַהְלָלִכים ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא

ִנים אֹוֵמר, ֱהֵוי ִמְתַןֵכל ִבְׁשלֹוָמה ֶׁשל ַמְלכות, ֶׁשִאְלָמֵלא ַהֹךהֲ 

מֹוָרָאה, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ַחִטים ָבָלעו. ַרִבי ֲחַנְנָיא ֶבן ְתַרְדיֹון 

אֹוֵמר, ְׁשַנִים ֶׁשטֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵביֵניֶהן ִדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה 

וְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב.  )תהלים א(,ר מֹוַׁשב ֵלִצים, ֶׁשֶםֱאמַ 

ֲאָבל ְׁשַנִים ֶׁשטֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵביֵניֶהם ִדְבֵרי תֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרוָיה 

ָאז ִנְדְברו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו  )מלאכי ג(,ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶםֱאַמר 

ִזָךרֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי וְלחְׁשֵבי  ַוַטְקֵׁשב ְיָי ַוִטְׁשָמע ַוִטָךֵתב ֵסֶפר

ְׁשמֹו. ֵאין ִלי ֶאָכא ְׁשָנִים. ִמַםִין ֶׁשֲאִפכו ֶאָחד ֶׁשטֹוֵׁשב ְועֹוֵסק 

 )איכה ג(,ַבתֹוָרה, ֶׁשַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא קֹוֵבַע לֹו ָשָכר, ֶׁשֶםֱאַמר 

ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשלָׁשה  ג()   ֵיֵׁשב ָבָדד ְוִיֹדם ִךי ָנַטל ָעָליו:

ֶׁשָאְכלו ַעל ֺׁשְלָחן ֶאָחד ְוֹלא ָאְמרו ָעָליו ִדְבֵרי תֹוָרה, ְךִאכו 

ִךי ָךל ֺׁשְלָחנֹות  )ישעיה כח(,ָאְכלו ִמִזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶםֱאַמר 

ָחן ְמְלאו ִקיא ֹצָאה ְבִלי ָמקֹום. ֲאָבל ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלו ַעל ֺׁשלְ 

ֶאָחד ְוָאְמרו ָעָליו ִדְבֵרי תֹוָרה, ְכִאכו ָאְכלו ִמֺשְלָחנֹו ֶׁשל 

ַוְיַדֵבר ֵאַלי ֶזה  )יחזקאל מא(,ָמקֹום ָברוְך הוא, ֶׁשֶםֱאַמר 

ַרִבי ֲחִניָנא ֶבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר,  )ד(   ַהֺשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה':

ְך ַבֶדֶרְך ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶםה ִלבֹו ְלַבָחָלה, ַהֵםעֹור ַבַכִיָלה ְוַהְמַהכֵ 

ַרִבי ְנחוְנָיא ֶבן ַהָסָנה אֹוֵמר,  )ה(   ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵטב ְבַנְפׁשֹו:

ָךל ַהְמַקֵבל ָעָליו ֹעל תֹוָרה, ַמֲעִביִרין ִמֶלםו ֹעל ַמְלכות ְוֹעל 

ל תֹוָרה, נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל ַהןֹוֵרק ִמֶלםו עֹ 

ְוֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל ַהןֹוֵרק ִמֶלםו ֹעל תֹוָרה,  ַמְלכות ְוֹעל ֶדֶרְך

ַרִבי ֲחַלְפָתא ֶבן  )ו(   נֹוְתִנין ָעָליו ֹעל ַמְלכות ְוֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ:

ְועֹוְסִקין דֹוָסא ִאיׁש ְךַפר ֲחַנְנָיה אֹוֵמר, ֲעָשָרה ֶׁשטֹוְׁשִבין 

ֱאֹלִהים  )תהלים פב(,ַבתֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶםֱאַמר 

, )עמוס ט(ִנָנב ַבֲעַדת ֵאל. וִמַםִין ֲאִפכו ֲחִמָשה, ֶׁשֶםֱאַמר 

ַוֲאֺגָדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדה. וִמַםִין ֲאִפכו ְׁשלָׁשה, ֶׁשֶםֱאַמר )תהלים 

ב ֱאֹלִהים ִיְׁשֹןט. וִמַםִין ֲאִפכו ְׁשַנִים, ֶׁשֶםֱאַמר פב(, ְבֶקֶר 

)מלאכי ג(, ָאז ִנְדְברו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ַוַטְקֵׁשב ה' 

ְבָכל  )שמות כ(,ַוִטְׁשָמע ְוגֹו'. וִמַםִין ֲאִפכו ֶאָחד, ֶׁשֶםֱאַמר 

 )ז(   ֶליָך וֵבַרְכִתיָך:ַהָלקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִךיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא אֵ 

ַרִבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַבְרתוָתא אֹוֵמר, ֶתן לֹו ִמֶשכֹו, ֶׁשַאָתה ְוֶׁשָכְך 

ִךי ִמְלָך ַהֹךל  )דברי הימים א כט(ֶׁשכֹו. ְוֵכן ְבָדִוד הוא אֹוֵמר 

ֶרְך ְוׁשֹוֶנה וִמָטְדָך ָנַתםו ָלְך. ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ַהְמַהֵכְך ַבֶד 

וַמְפִסיק ִמִלְׁשָנתֹו ְואֹוֵמר, ַמה ָםֶאה ִאיָלן ֶזה וַמה ָםֶאה ִניר 

ַרִבי  )ח(   ֶזה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָךתוב ְךִאכו ִמְתַחֵטב ְבַנְפׁשֹו:

דֹוְסַתאי ְבַרִבי ַיַםאי ִמשום ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָךל ַהשֹוֵכַח 

ָחד ִמִלְׁשָנתֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָךתוב ְךִאכו ִמְתַחֵטב ָדָבר אֶ 

ַרק ִהָשֶמר ְלָך וְׁשֹמר ַנְפְׁשָך ְמֹאד  )דברים ד(,ְבַנְפׁשֹו, ֶׁשֶםֱאַמר 

ֶןן ִתְׁשַךח ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶׁשר ָראו ֵעיֶניָך. ָיכֹול ֲאִפכו ָתְקָפה 

וֶפן ָיסורו ִמְכָבְבָך ֹךל ְיֵמי  )שם(ַמר ָעָליו ִמְׁשָנתֹו, ַתְלמוד לוֹ 

   ַחֶטיָך, ָהא ֵאינֹו ִמְתַחֵטב ְבַנְפׁשֹו ַעד ֶׁשֵטֵׁשב ִויִסיֵרם ִמִכבֹו:

ַרִבי ֲחִניָנא ֶבן דֹוָסא אֹוֵמר, ֹךל ֶׁשִטְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת  )ט(

ֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ְלָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶטֶמת. ְוֹכל ֶׁשָחְכָמת

ֶחְטאֹו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶטֶמת. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹךל ֶׁשַלֲעָשיו 

ְמֺרִבין ֵמָחְכָמתֹו, ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶטֶמת. ְוֹכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֺרָבה 

הוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹךל  )י(  ִמַלֲעָשיו, ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶטֶמת: 

ְבִרטֹות נֹוָחה ֵהיֶמםו, רוַח ַהָלקֹום נֹוָחה ֵהיֶמםו. ְוֹכל ֶׁשרוַח הַ 

ֶׁשֵאין רוַח ַהְבִרטֹות נֹוָחה ֵהיֶמםו, ֵאין רוַח ַהָלקֹום נֹוָחה 



 
 

 מסכת אבות
 

4 

 ילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהָביי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"למפעל ההלכה ל -"ְוָאַהְבָת"
 059-1225903  ♦  050-2551519צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: 

              veahavta10@gmail.com 

ֵהיֶמםו. ַרִבי דֹוָסא ֶבן ַהְרִךיָנס אֹוֵמר, ֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ְוַיִין 

ים, ְויִׁשיַבת ָבֵתי ְכֵנִסטֹות ֶׁשל ַעֵלי ֶׁשל ָצֳהַרִים, ְוִשיַחת ַהְיָלִד 

ַרִבי ֶאְלָעָזר  )יא(   ָהָאֶרץ, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם:

ַהלֹוָדִעי אֹוֵמר, ַהְמַחֵכל ֶאת ַהֳסָדִׁשים, ְוַהְמַבֶזה ֶאת 

תֹו ֶׁשל ַהלֹוֲעדֹות, ְוַהַלְלִבין ְןֵני ֲחֵברֹו ָבַרִבים, ְוַהֵלֵפר ְבִרי

ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהָשלֹום, ְוַהְמַגֶכה ָפִנים ַבתֹוָרה ֶׁשֹּלא 

ַכֲהָלָכה, ַאף ַעל ִןי ֶׁשֵטׁש ְבָידֹו תֹוָרה וַמֲעִשים טֹוִבים, ֵאין לֹו 

ַרִבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ֱהֵוי ַקל  )יב(   ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא:

   ֹחֶרת, ֶוֱהֵוי ְמַקֵבל ֶאת ָךל ָהָאָדם ְבִשְמָחה:ָלֹראׁש ְונֹוַח ַלִתְׁש 

ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְשחֹוק ְוַקכות ֹראׁש, ַמְרִגיִלין ְלֶעְרָוה.  )יג(

ַממֹוֶרת, ְסָיג ַלתֹוָרה. ַמַעְשרֹות, ְסָיג ָלעֶׁשר. ְנָדִרים, ְסָיג 

הוא ָהָיה אֹוֵמר,  )יד(   ַלְןִריׁשות. ְסָיג ַלָחְכָמה, ְׁשִתיָקה:

ָחִביב ָאָדם ֶׁשִםְבָרא ְבֶצֶלם. ִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ֶׁשִםְבָרא 

ִךי ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשה ֶאת  )בראשית ט(,ְבֶצֶלם, ֶׁשֶםֱאַמר 

ָהָאָדם. ֲחִביִבין ִיְשָרֵאל ֶׁשִםְקְראו ָבִנים ַלָלקֹום. ִחָבה ְיֵתָרה 

ִםְקְראו ָבִנים ַלָלקֹום, ֶׁשֶםֱאַמר )דברים יד(, נֹוַדַעת ָלֶהם ׁשֶ 

ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם. ֲחִביִבין ִיְשָרֵאל, ֶׁשִםַתן ָלֶהם ְךִלי 

ֶחְמָדה. ִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלֶהם ֶׁשִםַתן ָלֶהם ְךִלי ֶחְמָדה ֶׁשבֹו 

ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם,  ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶםֱאַמר )משלי ד(, ִךי

ַהֹךל ָצפוי, ְוָהְרׁשות ְנתוָנה, וְבטֹוב  )טו(   תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבו:

הוא ָהָיה אֹוֵמר,  )טז(   ָהעֹוָלם ִנדֹון. ְוַהֹךל ְלִפי ֹרב ַהַלֲעֶשה:

ת ַהֹךל ָנתון ָבֵעָרבֹון, וְמצוָדה ְפרוָסה ַעל ָךל ַהַחִטים. ַהֲחנו

ְןתוָחה, ְוַהֶחְנָוִני ַמִסיף, ְוַהִןְנָקס ָןתוַח, ְוַהָטד ךֹוֶתֶבת, ְוָכל 

ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות ָיבֹוא ְוִיְלֶוה, ְוַהַגָבִאים ַמֲחִזיִרים ָתִדיר ְבָכל 

יֹום, ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדְעתֹו ְוֶׁשֹּלא ִמַדְעתֹו, ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל 

 )יז(   ְסמֹוכו, ְוַהִדין ִדין ֱאֶמת, ְוַהֹךל ְמֺתָסן ַלְמעוָדה:ַמה ֶשטִ 

ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ִאם ֵאין תֹוָרה, ֵאין ֶדֶרְך ֶאֶרץ. 

ִאם ֵאין ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין תֹוָרה. ִאם ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. 

ֵאין ִביָנה, ֵאין ָדַעת. ִאם ֵאין ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם 

ַדַעת, ֵאין ִביָנה. ִאם ֵאין ֶקַמח, ֵאין תֹוָרה. ִאם ֵאין תֹוָרה, 

ֵאין ֶקַמח. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ֹךל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֺרָבה ִמַלֲעָשיו, 

ְלָמה הוא דֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ְמֺרִבין ְוָׁשָרָׁשיו ֺמָעִטין, 

 )ירמיה יז(,וַח ָבָאה ְועֹוְקַרתו ְוהֹוְפַכתו ַעל ָןָניו, ֶׁשֶםֱאַמר ְוָהר

ְוָהָיה ְךַעְרָער ָבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִךי ָיבֹוא טֹוב ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים 

ַבִלְדָבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב. ֲאָבל ֹךל ֶׁשַלֲעָׁשיו ְמֺרִבין 

דֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ֺמָעִטין ְוָׁשָרָׁשיו ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הוא 

ְמֺרִבין, ֶׁשֲאִפכו ָךל ָהרוחֹות ֶׁשָבעֹוָלם ָבאֹות ְונֹוְׁשבֹות בֹו ֵאין 

ְוָהָיה ְךֵעץ ָׁשתול ַעל  )שם(,ְמִזיִזין אֹותֹו ִמְלקֹומֹו, ֶׁשֶםֱאַמר 

ְרֶאה ִכי ָיֹבא ֹחם, ְוָהָיה ַמִים ְוַעל יוַבל ְיַׁשַכח ָׁשָרָׁשיו ְוֹלא יִ 

   ָעֵלהו ַרֲעָנן, וִבְׁשַנת ַבֹנֶרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעשֹות ֶןִרי:

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן ִחְסָמא אֹוֵמר, ִקִםין וִפְתֵחי ִנָדה, ֵהן ֵהן  )יח(

 ָחְכָמה:גוֵפי ֲהָלכֹות. ְתקופֹות ְוִגַלְטְרָיאֹות, ַןְרְןָראֹות לַ 
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ֶבן זֹוָמא אֹוֵמר, ֵאיֶזהו ָחָכם, ַהכֹוֵמד ִמָךל ָאָדם, ֶׁשֶםֱאַמר  )א(

)תהלים קיט(, ִמָךל ְמַלְלַדי ִהְשַךְלִתי ִךי ֵעְדֹוֶתיָך ִשיָחה ִכי. 

 ֵאיֶזהו ִגבֹור, ַהךֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו, ֶׁשֶםֱאַמר )משלי טז(, טֹוב

ֶאֶרְך ַאַןִים ִמִגבֹור ומֵׁשל ְברוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר. ֵאיֶזהו ָעִׁשיר 

ְיִגיַע ַךֶןיָך ִךי ֹתאֵכל  )תהלים קכח(,ַהָשֵמַח ְבֶחְלקֹו, ֶׁשֶםֱאַמר 

ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ַאְׁשֶריָך, ָבעֹוָלם ַהֶזה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם 

)שמואל א , ַהְמַכֵבד ֶאת ַהְבִרטֹות, ֶׁשֶםֱאַמר ַהָבא. ֵאיֶזהו ְמֺכָבד

ֶבן ַעַזאי אֹוֵמר, ֱהֵוי ָרץ  )ב(   ִךי ְמַכְבַדי ֲאַכֵבד וֹבַזי ֵיָקלו: ב(,

ְלִמְצָוה ַקָכה )ְךַבֲחמוָרה(, ובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה. ֶׁשִלְצָוה גֹוֶרֶרת 

ְשַכר ִמְצָוה, ִמְצָוה. וְשַכר ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ׁשֶ 

הוא ָהָיה אֹוֵמר, ַאל ְתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם,  )ג(   ֲעֵבָרה, ֲעֵבָרה:

ְוַאל ְתִהי ַמְפִליג ְלָכל ָדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה 

ַרִבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה  )ד(   ְוֵאין ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום:

ֵמר, ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי ְׁשַפל רוַח, ֶׁשִתְקַות ֱאנֹוׁש ִרָלה. ַרִבי אוֹ 

יֹוָחָנן ֶבן ְברֹוָקא אֹוֵמר, ָךל ַהְמַחֵכל ֵׁשם ָׁשַמִים ַבֵמֶתר, 

   ִנְפָרִעין ִמֶלםו ַבָגלוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְבִחכול ַהֵשם:

נֹו( אֹוֵמר, ַהכֹוֵמד תֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַלֵלד, ַרִבי ִיְׁשָמֵעאל )בְ  )ה(

ַמְסִןיִקין ְבָידֹו ִלְלמֹוד וְלַלֵלד. ְוַהכֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעשֹות, 

ַמְסִןיִקין ְבָידֹו ִלְלמֹוד וְלַלֵלד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעשֹות. ַרִבי ָצדֹוק 

, ְוֹלא ַקְרֹדם ַלְחןֹור אֹוֵמר, ַאל ַתֲעֵשם ֲעָטָרה ְלִהְתַגֵדל ָבֶהם
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ָבֶהם. ְוָכְך ָהָיה ִהֵכל אֹוֵמר, וְדִאְׁשַתֵלׁש ְבַתָגא, ֳחָלף. ָהא 

 )ו(   ָלַמְדָת, ָךל ַהֶםֱהֶנה ִמִדְבֵרי תֹוָרה, נֹוֵטל ַחָטיו ִמן ָהעֹוָלם:

ל ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָךל ַהְמַכֵבד ֶאת ַהתֹוָרה, גופֹו ְמֺכָבד עַ 

   ַהְבִרטֹות. ְוָכל ַהְמַחֵכל ֶאת ַהתֹוָרה, גופֹו ְמֺחָכל ַעל ַהְבִריֹות:

ַרִבי ִיְׁשָמֵעאל ְבנֹו אֹוֵמר, ַהחֹוֵשְך ַעְצמֹו ִמן ַהִדין, ןֹוֵרק  )ז(

ִמֶלםו ֵאיָבה ְוָגֵזל וְׁשבוַעת ָׁשְוא. ְוַהַגס ִלבֹו ְבהֹוָרָאה, ׁשֹוֶטה 

הוא ָהָיה אֹוֵמר, ַאל ְתִהי ָדן ְיִחיִדי,  )ח(   וַח:ָרָׁשע ְוַגס ר

ֶׁשֵאין ָדן ְיִחיִדי ֶאָכא ֶאָחד. ְוַאל ֹתאַמר ַקְבלו ַדְעִתי, ֶׁשֵהן 

ַרִבי יֹוָנָתן אֹוֵמר, ָךל ַהְמַקֵטם ֶאת  )ט(   ַרָשִאין ְוֹלא ָאָתה:

ָכל ַהְמַבֵחל ֶאת ַהתֹוָרה ַהתֹוָרה ֵמֹעִני, סֹופֹו ְלַקְטָמה ֵמעֶׁשר. וְ 

ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֱהֵוי  )י(   ֵמעֶׁשר, סֹופֹו ְלַבְחָלה ֵמֹעִני:

ְמַמֵעט ָבֵעֶסק, ַוֲעסֹוק ַבתֹוָרה. ֶוֱהֵוי ְׁשַפל רוַח ִבְפֵני ָכל ָאָדם. 

ְוִאם ְוִאם ִבַחְלָת ִמן ַהתֹוָרה, ֶיׁש ְלָך ְבֵטִלים ַהְרֵבה ְךֶנְגָדְך. 

ַרִבי  )יא(   ָעַמְלָת ַבתֹוָרה, ֶיׁש )לֹו( ָשָכר ַהְרֵבה ִלֶתן ָלְך:

ֱאִליֶעֶזר ֶבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָהעֹוֶשה ִמִצָוה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו 

ְפַרְקִליט ֶאָחד. ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ַקֵחיגֹור ֶאָחד. 

ְתִריס ִבְפֵני ַהֺןְרָענות. ַרִבי יֹוָחָנן ְתׁשוָבה וַמֲעִשים טֹוִבים, ךִ 

ַהַמְנְדָלר אֹוֵמר, ָךל ְךֵנִסָטה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפה 

 )יב(   ְלִהְתַקֵטם. ְוֶׁשֵאיָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפה ְלִהְתַקֵטם:

יְדָך ָחִביב ָעֶליָך ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ַׁשלוַע אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד ַתְלִמ 

ְךֶׁשָכְך, וְכבֹוד ֲחֵבְרָך ְךמֹוָרא ַרָבְך, ומֹוָרא ַרָבְך ְךמֹוָרא 

ַרִבי ְיהוָדה אֹוֵמר, ֱהֵוי ָזִהיר ְבַתְלמוד, ֶׁשִשְגַגת  )יג(   ָׁשָמִים:

ַתְלמוד עֹוָלה ָזדֹון. ַרִבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְׁשלָׁשה ְכָתִרים ֵהם, 

ר תֹוָרה ְוֶכֶתר ְךֺהָםה ְוֶכֶתר ַמְלכות, ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ֶךתֶ 

ַרִבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר, ֱהֵוי גֹוֶלה ִלְמקֹום תֹוָרה  )יד(   ַעל ַגֵביֶהן:

ְיַקְטמוָה ְבָיֶדָך.  ְוַאל ֹתאַמר ֶׁשִהיא ָתבֹוא ַאֲחֶריָך, ֶׁשֲחֵבֶריָך

ַרִבי ַיַםאי אֹוֵמר, ֵאין ְבָיֵדינו ֹלא  )טו(   ן:ְוֶאל ִביָנְתָך ַאל ִתָשעֵ 

ִמַשְלַות ָהְרָׁשִעים ְוַאף ֹלא ִמִטמוֵרי ַהַנִדיִקים. ַרִבי ַמְתָיא ֶבן 

ָחָרׁש אֹוֵמר, ֱהֵוי ַמְקִדים ִבְׁשלֹום ָךל ָאָדם. ֶוֱהֵוי ָזָנב 

ַרִבי ַיֲעֹקב אֹוֵמר,  )טז(   ָלֲאָריֹות, ְוַאל ְתִהי ֹראׁש ַלשוָעִלים:

ָהעֹוָלם ַהֶזה דֹוֶמה ַלְןרֹוְזדֹור ִבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָבא. ַהְתֵקן 

הוא ָהָיה  )יז(   ַעְצְמָך ַבְןרֹוְזדֹור, ְךֵדי ֶׁשִתָךֵנס ַלְחַרְקִלין:

אֹוֵמר, ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִבְתׁשוָבה וַמֲעִשים טֹוִבים ָבעֹוָלם 

ל ַחֵטי ַהעֹוָלם ַהָבא. ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל קֹוַרת רוַח ַהֶזה, ִמךָ 

ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן  )יח(   ָבעֹוָלם ַהָבא, ִמָךל ַחֵטי ָהעֹוָלם ַהֶזה:

ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַאל ְתַרֶנה ֶאת ֲחֵבְרָך ִבְׁשַעת ַךֲעסֹו, ְוַאל 

ָפָניו, ְוַאל ִתְׁשַאל לֹו ִבְׁשַעת ְתַנֲחֶמםו ְבָׁשָעה ֶׁשֵלתֹו ֺמָחל לְ 

ְׁשמוֵאל  )יט(   ִנְדרֹו, ְוַאל ִתְׁשַתֵדל ִלְראֹותֹו ִבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו:

ִבְנֹפל אֹוִיְביָך ַאל ִתְשָמח וִבָךְׁשלֹו ַאל  )משלי כד(ַהָסָטן אֹוֵמר, 

 )כ(   ב ֵמָעָליו ַאןֹו:ָיֵגל ִלֶבָך, ֶןן ִיְרֶאה ְיָי ְוַרע ְבֵעיָניו ְוֵהִׁשי

ֱאִליָׁשע ֶבן ֲאבוָיה אֹוֵמר, ַהכֹוֵמד ֶיֶלד ְלָמה הוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו 

ְכתוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ְוַהכֹוֵמד ָזֵקן ְלָמה הוא דֹוֶמה, ִלְדיֹו 

ְכתוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק. ַרִבי יֹוֵסי ַבר ְיהוָדה ִאיׁש ְךַפר ַהַבְבִלי 

, ַהכֹוֵמד ִמן ַהְסַטִםים ְלָמה הוא דֹוֶמה, ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים אֹוֵמר

ֵקהֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ִמִגתֹו. ְוַהכֹוֵמד ִמן ַהְזֵקִנים ְלָמה הוא 

דֹוֶמה, ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ְבׁשולֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָיָׁשן. ַרִבי אֹוֵמר, 

ׁש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ַאל ִתְסַתֵךל ַבַסְנַקן, ֶאָכא ַבלֶ  ה ֶׁשֶטׁש בֹו. ֵיִ

ַרִבי ֶאְלָעָזר ַהַסָןר  )כא(   ָיָׁשן, ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפכו ָחָדׁש ֵאין בֹו:

אֹוֵמר, ַהִסְנָאה ְוַהַתֲאָוה ְוַהָךבֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן 

ְוַהֵלִתים הוא ָהָיה אֹוֵמר, ַהִטכֹוִדים ָלמות, )כב(    ָהעֹוָלם:

ְלֵהָחיֹות, ְוַהַחִטים ִלדֹון. ֵליַדע ְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ֶׁשהוא ֵאל, 

הוא ַהטֹוֵצר, הוא ַהבֹוֵרא, הוא ַהֵלִבין, הוא ַהַדָטן, הוא ֵעד, 

הוא ַבַעל ִדין, ְוהוא ָעִתיד ָלדון. ָברוְך הוא, ֶׁשֵאין ְלָפָניו ֹלא 

ְכָחה ְוֹלא ַמשֹוא ָפִנים ְוֹלא ִמַסח ׁשֹוַחד, ֶׁשַהֹךל ַעְוָלה ְוֹלא ִׁש 

ֶׁשכֹו. ְוַדע ֶׁשַהֹךל ְלִפי ַהֶחְׁשבֹון. ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶׁשַהְשאֹול 

ֵבית ָמנֹוס ָלְך, ֶׁשַעל ָךְרֲחָך ַאָתה נֹוָצר, )ְוַעל ָךְרֲחָך ַאָתה 

י, ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָתה ֵמת, ְוַעל ָךְרֲחָך נֹוָלד(, ְוַעל ָךְרֲחָך ַאָתה חַ 

ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחְׁשבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְלָלִכים 

 ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא:
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ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. וַמה ַתְלמוד לֹוַמר,  )א(

ר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָבְראֹות, ֶאָכא ְלִהָןַרע ִמן ַוֲהֹלא ְבַמֲאמָ 

ָהְרָׁשִעים ֶׁשְלַאְבִדין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִםְבָרא ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות, 

ְוִלֵתן ָשָכר טֹוב ַלַנִדיִקים ֶׁשְלַקְטִמין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִםְבָרא 

ָדם ְוַעד ֹנַח, ֲעָשָרה דֹורֹות ֵמָא )ב(   ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹות:

ְלהֹוִדיַע ַךָלה ֶאֶרְך ַאַןִים ְלָפָניו, ֶׁשָךל ַהדֹורֹות ָהיו ַמְכִעיִסין 

וָבִאין ַעד ֶׁשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַלבול. ֲעָשָרה דֹורֹות ִמֹםַח 

 ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהֹוִדיַע ַךָלה ֶאֶרְך ַאַןִים ְלָפָניו, ֶׁשָךל ַהדֹורֹות

ָהיו ַמְכִעיִסין וָבִאין, ַעד ֶׁשָבא ַאְבָרָהם ְוִקֵבל )ָעָליו( ְשַכר 

ֲעָשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָמה ַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו  )ג(   ֺךָכם:

ַהָשלֹום ְוָעַמד ְבֺכָכם, ְלהֹוִדיַע ַךָלה ִחָבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינו 

ֲעָשָרה ִנִמים ַנֲעשו ַלֲאבֹוֵתינו ְבִמְצַרִים  )ד(   ָעָליו ַהָשלֹום:

ַוֲעָשָרה ַעל ַהָטם. )ֶעֶשר ַמךֹות ֵהִביא ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא ַעל 

ַהִלְצִרִטים ְבִמְצַרִים ְוֶעֶשר ַעל ַהָטם(. ֲעָשָרה ִנְסיֹונֹות ִנמו 

, ֶׁשֶםֱאַמר )במדבר ֲאבֹוֵתינו ֶאת ַהָלקֹום ָברוְך הוא ַבִלְדָבר

 )ה(   יד(, ַוְיַנמו ֹאִתי ֶזה ֶעֶשר ְןָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעו ְבקֹוִלי:

ֲעָשָרה ִנִמים ַנֲעשו ַלֲאבֹוֵתינו ְבֵבית ַהִלְקָדׁש. ֹלא ִהִןיָלה 

ִאָשה ֵמֵריַח ְבַשר ַהֹסֶדׁש, ְוֹלא ִהְסִריַח ְבַשר ַהֹסֶדׁש ֵמעֹוָלם, 

ִנְרָאה ְזבוב ְבֵבית ַהִלְטְבַחִים, ְוֹלא ֵאַרע ֶקִרי ְלֹכֵהן ָגדֹול ְוֹלא 

ְביֹום ַהִךןוִרים, ְוֹלא ִכבו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַלֲעָרָכה, ְוֹלא 

ָנְצָחה ָהרוַח ֶאת ַעלוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְפסול ָבֹעֶמר וִבְׁשֵתי 

ָןִנים, עֹוְמִדים ְצפוִפים וִמְׁשַתֲחִוים ְרָוִחים, ַהֶכֶחם וְבֶלֶחם הַ 

ְוֹלא ִהִזיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִבירוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר ָאָדם 

ֲעָשָרה ְדָבִרים  )ו(   ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָלקֹום ֶׁשָאִלין ִבירוָׁשַלִים:

, ְוֵאכו ֵהן, ִןי ָהָאֶרץ, וִפי ִנְבְראו ְבֶעֶרב ַׁשָבת ֵבין ַהְשָמׁשֹות

ָהָאתֹון, ְוַהֶסֶׁשת, ְוַהָלן, ְוַהַלֶחה, ְוַהָשִמיר,  ַהְבֵאר, וִפי

ְוַהְךָתב, ְוַהִלְכָתב, ְוַהכוחֹות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ַהַלִזיִקין, 

ְמִרים, וְקבוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינו. ְוֵיׁש אוֹ 

ִׁשְבָעה ְדָבִרים ַבֹגֶלם ְוִׁשְבָעה  )ז(   ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעשוָיה:

ֶבָחָכם. ָחָכם ֵאינֹו ְמַדֵבר ִבְפֵני ִמי ֶׁשהוא ָגדֹול ִמֶלםו ְבָחְכָמה 

וְבִמְנָין, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוְך ִדְבֵרי ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִׁשיב, 

ָךִעְנָין וֵמִׁשיב ַךֲהָלָכה, ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ׁשֹוֵאל 

ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ְוַעל ַמה ֶשֹּלא ָׁשַמע, אֹוֵמר ֹלא ָׁשַמְעִתי, 

ִׁשְבָעה ִמיֵני  )ח(   ומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת. ְוִחכוֵפיֶהן ַבֹגֶלם:

ֵפי ֲעֵבָרה. ִמְקָצָתן ֺפְרָעִנטֹות ָבִאין ָלעֹוָלם ַעל ִׁשְבָעה גו

ְמַעְשִרין וִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעְשִרין, ָרָעב ֶׁשל ַבֹנֶרת ָבָאה, 

ִמְקָצָתן ְרֵעִבים וִמְקָצָתן ְשֵבִעים. ָגְמרו ֶׁשֹּלא ְלַעֵשר, ָרָעב ֶׁשל 

 ְמהוָמה ְוֶׁשל ַבֹנֶרת ָבָאה. ְוֶׁשֹּלא ִלחֹול ֶאת ַהַחָכה, ָרָעב ֶׁשל

ְךָלָיה ָבָאה. ֶדֶבר ָבא ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמורֹות ַבתֹוָרה 

ֶׁשֹּלא ִנְמְסרו ְלֵבית ִדין, ְוַעל ֵןרֹות ְׁשִביִעית. ֶחֶרב ָבָאה 

ָלעֹוָלם ַעל ִעםוי ַהִדין, ְוַעל ִעוות ַהִדין, ְוַעל ַהלֹוִרים ַבתֹוָרה 

ה ָרָעה ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל ְׁשבוַעת ָׁשְוא, ַחטָ  )ט(   ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה:

ְוַעל ִחכול ַהֵשם. ָגלות ָבָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, 

ְוַעל ִגכוי ֲעָריֹות, ְוַעל ְׁשִפיכות ָדִמים, ְוַעל ַהְׁשָמַטת ָהָאֶרץ. 

וַבְׁשִביִעית ְבַאְרָבָעה ְפָרִקים ַהֶדֶבר ִמְתַרֶבה. ָבְרִביִעית, 

וְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית וְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. 

ָבְרִביִעית, ִמְןֵני ַמְעַשר ָעִני ֶׁשַבְשִליִׁשית. ַבְשִביִעית, ִמְןֵני 

ַמְעַשר ָעִני ֶׁשַבִשִשית. וְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, ִמְןֵני ֵפרֹות 

ְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ִמְןֵני ֶגֶזל ַמְתנֹות ְׁשִביִעית. ו

ַאְרַבע ִמדֹות ָבָאָדם. ָהאֹוֵמר ֶׁשִכי ֶׁשִכי ְוֶׁשְכָך  )י(   ֲעִנִטים:

ֶׁשָכְך, זֹו ִמָדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, זֹו ִמַדת ְסדֹום. ֶׁשִכי 

ַעם ָהָאֶרץ. ֶׁשִכי ֶׁשָכְך ְוֶׁשְכָך ֶׁשָכְך, ָחִסיד. ֶׁשָכְך ְוֶׁשְכָך ֶׁשִכי, 

ַאְרַבע ִמדֹות ַבֵדעֹות. נֹוַח  )יא(   ֶׁשִכי ֶׁשִכי ְוֶׁשְכָך ֶׁשִכי, ָרָׁשע:

ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות, ָיָצא ְשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו, ָקֶׁשה ִלְכעֹוס 

ָכרֹו ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבְש 

ַאְרַבע ִמדֹות  )יב(   ָחִסיד. נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות ָרָׁשע:

ַבַתְלִמיִדים. ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע וַמֵהר ְלַאֵבד, ָיָצא ְשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו. 

. ַמֵהר ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵבד, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבְשָכרוֹ 

ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵבד, ָחָכם. ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע וַמֵהר ְלַאֵבד, ֶזה 

ַאְרַבע ִמדֹות ְבנֹוְתֵני ְצְדָקה. ָהרֹוֶצה ֶׁשִטֵתן  )יג(   ֵחֶלק ָרע:

ְוֹלא ִיְתנו ֲאֵחִרים, ֵעינֹו ָרָעה ְבֶׁשל ֲאֵחִרים. ִיְתנו ֲאֵחִרים 

ינֹו ָרָעה ְבֶׁשכֹו. ִיֵתן ְוִיְתנו ֲאֵחִרים, ָחִסיד. ֹלא ְוהוא ֹלא ִיֵתן, עֵ 

ַאְרַבע ִמדֹות ְבהֹוְלֵכי  )יד(   ִיֵתן ְוֹלא ִיְתנו ֲאֵחִרים, ָרָׁשע:

ְלֵבית ַהִלְדָרׁש. הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹוֶשה, ְשַכר ֲהִליָכה ְבָידֹו. עֹוֶשה 

ֹו. הֹוֵלְך ְועֹוֶשה, ָחִסיד. ֹלא ְוֵאינֹו הֹוֵלְך, ְשַכר ַמֲעֶשה ְבָיד

ַאְרַבע ִמדֹות ְביֹוְׁשִבים ְלְפֵני  )טו(   הֹוֵלְך ְוֹלא עֹוֶשה, ָרָׁשע:
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ֲחָכִמים. ְספֹוג, וַמְׁשֵןְך, ְמַׁשֶלֶרת, ְוָנָפה. ְספֹוג, ֶׁשהוא סֹוֵפג 

ֶרת, ֶאת ַהֹךל. ַמְׁשֵןְך, ֶׁשַלְכִניס ָבזֹו ומֹוִציא ָבזֹו. ְמַׁשלֶ 

ֶׁשלֹוִציָאה ֶאת ַהַטִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהְשָמִרים. ְוָנָפה, ֶׁשלֹוִציָאה 

ָךל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא  )טז(   ֶאת ַהֶסַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהֹמֶלת:

ְתלוָיה ְבָדָבר, ָבֵטל ָדָבר, ְבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנה ְתלוָיה 

ָלם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְתלוָיה ְבָדָבר, ְבָדָבר, ֵאיָנה ְבֵטָלה ְלעוֹ 

זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנה ְתלוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת 

ָךל ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפה  )יז(   ָדִויד ִויהֹוָנָתן:

ִהְתַקֵטם. ֵאיזֹו ְלִהְתַקֵטם. ְוֶׁשֵאיָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפה לְ 

ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהֵכל ְוַׁשַלאי. 

ָךל  )יח(   ְוֶׁשֵאיָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו:

ַהְמַזֶךה ֶאת ָהַרִבים, ֵאין ֵחְטא ָבא ַעל ָידֹו. ְוָכל ַהַלֲחִטיא ֶאת 

ם, ֵאין ַמְסִןיִקין ְבָידֹו ַלֲעשֹות ְתׁשוָבה. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָךה ָהַרִבי

 )דברים לג(,ֶאת ָהַרִבים, ְזכות ָהַרִבים ָתלוי בֹו, ֶׁשֶםֱאַמר 

ִצְדַקת ה' ָעָשה וִמְׁשָןָטיו ִעם ִיְשָרֵאל. ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא 

י בֹו, ֶׁשֶםֱאַמר )מלכים א טו(, ֶאת ָהַרִבים, ֵחְטא ָהַרִבים ָתלו

ַעל ַחֹחאות ָיָרְבָעם )ֶבן ְנָבט( ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת 

ָךל ִמי ֶׁשֵטׁש ְבָידֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָכלו,  )יט(   ִיְשָרֵאל:

ִמַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינו. וְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים, 

ִמיָדיו ֶׁשל ִבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה, ְורוַח ְנמוָכה, ְוֶנֶפׁש ִמַתלְ 

ְׁשָפָלה, ִמַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינו. ַעִין ָרָעה, ְורוַח 

ְגבֹוָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ִמַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִבְלָעם ָהָרָׁשע. ַמה ֵבין 

ו ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִבְלָעם ָהָרָׁשע. ַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינ

ַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינו, אֹוְכִלין ָבעֹוָלם ַהֶזה ְונֹוֲחִלין 

ָבעֹוָלם ַהָבא, ֶׁשֶםֱאַמר )משלי ח(, ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש, 

ין ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵכא. ֲאָבל ַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִבְלָעם ָהָרָׁשע יֹוְרִׁש 

ֵגיִהָםם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ַׁשַחת, ֶׁשֶםֱאַמר )תהלים נה(, ְוַאָתה 

ֱאֹלִהים תֹוִריֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁשי ָדִמים וִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצו 

ְיהוָדה ֶבן ֵתיָמא אֹוֵמר, ֱהֵוי  )כ(   ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָבְך:

, ְוָרץ ַךְנִבי, ְוִגבֹור ָךֲאִרי ַלֲעשֹות ְרצֹון ַעז ַךָםֵמר, ְוַקל ַךֶםֶׁשר

ָאִביָך ֶׁשַבָשָמִים. הוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעז ָןִנים ְלֵגיִהָםם, ובֶׁשת 

ָןִנים ְלַגן ֵעֶדן. ְיִהי ָרצֹון ִמְכָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֶׁשִתְבֶנה ִעיְרָך 

הוא ָהָיה  )כא(   ֹוָרֶתָך:ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו ְוֵתן ֶחְלֵקנו ְבת

אֹוֵמר, ֶבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִלְקָרא, ֶבן ֶעֶשר ַלִלְׁשָנה, ֶבן ְׁשלׁש 

ֶעְשֵרה ַלִלְצֹות, ֶבן ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ַלַתְלמוד, ֶבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְשֵרה 

ים ַלֺחָןה, בן ֶעְשִרים ִלְרדֹוף, ֶבן ְׁשלִׁשים ַלֹךַח, ֶבן ַאְרָבעִ 

ַלִביָנה, ֶבן ֲחִמִשים ָלֵעָצה, ֶבן ִׁשִשים ַלִזְקָנה, ֶבן ִׁשְבִעים 

ַלֵשיָבה, ֶבן ְׁשמֹוִנים ַלְגבוָרה, ֶבן ִתְׁשִעים ָלׁשוַח, ֶבן ֵמָאה 

ֶבן ַבג ַבג אֹוֵמר,  )כב(   ְךִאכו ֵמת ְוָעַבר וָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם:

ה, ְדֹכָכא ָבה. וָבה ֶתֱחֵזי, ְוִסיב וְבֵלה ַבה, ֲהָפְך ָבה ַוֲהָפְך בָ 

וִמַםה ָלא ְתזוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָדה טֹוָבה ֵהיֶמָםה. ֶבן ֵהא ֵהא 

 אֹוֵמר, ְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא:

 

 משנה מסכת אבות פרק ו 

ה ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָךל ָהעֹוֵסק ַבתֹוָרה ִלְׁשָמה, זֹוכֶ  )א(

ִלְדָבִרים ַהְרֵבה, ְוֹלא עֹוד ֶאָכא ֶׁשָךל ָהעֹוָלם ֺךכֹו ְךַדאי הוא 

לֹו, ִנְקָרא ֵרַע, ָאהוב, אֹוֵהב ֶאת ַהָלקֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבִרטֹות, 

ְמַשֵלַח ֶאת ַהָלקֹום, ְמַשֵלַח ֶאת ַהְבִרטֹות, וַמְלַבְׁשתֹו ֲעָנָוה 

ֹו ִלְהיֹות ַצִדיק ָחִסיד ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן, ְוִיְרָאה, וַמְכַׁשְרת

וְמַרַחְקתֹו ִמן ַהֵחְטא, וְמָקַרְבתֹו ִליֵדי ְזכות, ְוֶנֱהִנין ִמֶלםו 

ֵעָצה ְותוִׁשָטה ִביָנה וְגבוָרה, ֶׁשֶםֱאַמר ִלי ֵעָצה ְותוִׁשָטה ֲאִני 

ָׁשָלה ְוִחסור ִדין, ִביָנה ִלי ְגבוָרה, ְונֹוֶתֶנת לֹו ַמְלכות וֶמְמ 

וְמַגִכין לֹו ָרֵזי תֹוָרה, ְוַנֲעֶשה ְךַמְעָין ַהִלְתַגֵבר וְכָנָהר ֶׁשֵאינֹו 

ה ָצנוע ְוֶאֶרְך רוַח, ומֹוֵחל ַעל ֶעְלבֹונֹו, וְמַגַדְלתֹו  ןֹוֵסק, ְוהֹוֶ

ֺׁשַע ֶבן ֵלִוי, ָאַמר ַרִבי ְיהוֹ  )ב(   וְמרֹוַמְמתֹו ַעל ָךל ַהַלֲעִשים:

ְבָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב וַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת 

אֹוי ָלֶהם ַלְבִרטֹות ֵמֶעְלבֹוָנה ֶׁשל תֹוָרה ֶׁשָךל ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק 

ַבתֹוָרה ִנְקָרא ָנזוף, ֶׁשֶםֱאַמר ֶנֶזם ָזָהב ְבַאף ֲחִזיר ִאָשה ָיָפה 

ת ָטַעם, ְואֹוֵמר ְוַהֺכֹחת ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָלה ְוַהִלְכָתב ְוָסַר 

ִמְכַתב ֱאֹלִהים הוא ָחרות ַעל ַהֺכֹחת, ַאל ִתְקָרא ָחרות ֶאָכא 

ֵחרות, ֶׁשֵאין ְלָך ֶבן חֹוִרין ֶאָכא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְבַתְלמוד תֹוָרה, 

ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעֶכה, ֶׁשֶםֱאַמר ְוָכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְבַתְלמוד תֹוָרה 

ַהלֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו  )ג(   וִמַלָתָנה ַנֲחִליֵאל וִמַםֲחִליֵאל ָבמֹות:

ֶןֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה ֶאָחת אֹו ָןסוק ֶאָחד אֹו ִדבור ֶאָחד אֹו 



 
 

 מסכת אבות
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 ֲאִפילו אֹות ֶאָחת, ָצִריְך ִלְנָהג בֹו ָךבֹוד, ֶׁשֵךן ָמִצינו ְבָדִוד

ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל, ֶׁשֹּלא ָלַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָכא ְׁשֵני ְדָבִרים ִבְלָבד, 

ְקָראֹו ַרבֹו ַאכופֹו וְמיָֺדעֹו, ֶׁשֶםֱאַמר ְוַאָתה ֱאנֹוׁש ְךֶעְרִךי 

ַאכוִפי וְמיָֺדִעי, ַוֲהֹלא ְדָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר, וַמה ָדִוד ֶמֶלְך 

ַמד ֵמֲאִחיתֹוֶפל ֶאָכא ְׁשֵני ְדָבִרים ִבְלָבד ְקָראֹו ִיְשָרֵאל ֶׁשֹּלא לָ 

ַרבֹו ַאכופֹו וְמיָֺדעֹו, ַהכֹוֵמד ֵמֲחֵברֹו ֶןֶרק ֶאָחד אֹו ֲהָלָכה 

ֶאָחת אֹו ָןסוק ֶאָחד אֹו ִדבור ֶאָחד אֹו ֲאִפילו אֹות ֶאָחת ַעל 

בֹוד, ְוֵאין ָךבֹוד ֶאָכא ֶׁשָנִריְך ִלְנָהג בֹו ךָ  ַאַחת ַךָלה ְוַכָלה

תֹוָרה, ֶׁשֶםֱאַמר ָךבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו וְתִמיִמים ִיְנֲחלו טֹוב, 

ְוֵאין טֹוב ֶאָכא תֹוָרה ֶׁשֶםֱאַמר ִךי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם 

ַךְך ִהיא ַדְרָךה ֶׁשל תֹוָרה, ַןת ַבֶלַלח  )ד(   תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבו:

אֵכל וַמִים ַבְלשוָרה ִתְׁשֶתה ְוַעל ָהָאֶרץ ִתיָׁשן ְוַחֵטי ַצַער תֹ 

ִתְחֶיה וַבתֹוָרה ַאָתה ָעֵמל ִאם ַאָתה ֹעֶשה ֵךן ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב 

ַאל  )ה(   ָלְך ַאְׁשֶריָך ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָבא:

, ְוַאל ַתְחמֹוד ָךבֹוד, יֹוֵתר ִמִכלוֶדָך ְתַבֵסׁש ְגֺדָכה ְלַעְצְמָך

ֲעֵשה, ְוַאל ִתְתַאֶוה ְלֺׁשְלָחָנם ֶׁשל ָשִרים, ֶׁשֺשְלָחְנָך ָגדֹול 

ִמֺשְלָחָנם ְוִכְתְרָך ָגדֹול ִמִךְתָרם, ְוֶנֱאָמן הוא ַבַעל ְמַלאְכְתָך 

ָלה תֹוָרה יֹוֵתר ִמן ְגדוֹ  )ו(   ֶׁשְטַׁשֶכם ְלָך ְשַכר ְןֺעָכֶתָך:

ַהְךהוָםה וִמן ַהַלְלכות, ֶׁשַהַלְלכות ִנְקֵנית ִבְׁשֹלִׁשים ַמֲעלֹות, 

ְוַהְךֺהָםה ְבֶעְשִרים ְוַאְרַבע, ְוַהתֹוָרה ִנְקֵנית ְבַאְרָבִעים 

וְׁשמֹוֶנה ְדָבִרים, ְוֵאלו ֵהן, ְבַתְלמוד, ִבְׁשִמיַעת ָהֹאֶזן, 

יַכת ְשָפָתִים, ְבִביַנת ַהֵכב, ְבֵאיָמה, ְבִיְרָאה, ַבֲעָנָוה, ַבֲעִר 

ְבִשְמָחה, ְבָטֳהָרה, ְבִׁשלוׁש ֲחָכִמים, ְבִדְקדוק ֲחֵבִרים, 

ְבִפְלןול ַהַתְלִמיִדים, ְבִישוב, ְבִמְקָרא, ְבִמְׁשָנה, ְבִמעוט 

ִמעוט ַתֲענוג, ְבִמעוט ֵׁשָנה, ְסחֹוָרה, ְבִמעוט ֶדֶרְך ֶאֶרץ, בְ 

ְבִמעוט ִשיָחה, ְבִמעוט ְשחֹוק, ְבֶאֶרְך ַאַןִים, ְבֵלב טֹוב, 

ֶבֱאמוַנת ֲחָכִמים, ְבַקָבַלת ַהִטמֹוִרין, ַהַלִךיר ֶאת ְמקֹומֹו, 

ָבה ְוַהָשֵמַח ְבֶחְלקֹו, ְוָהעֹוֶשה ְסָיג ִלְדָבָריו, ְוֵאינֹו ַמֲחִזיק טוֹ 

ְלַעְצמֹו, ָאהוב, אֹוֵהב ֶאת ַהָלקֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְבִרטֹות, 

אֹוֵהב ֶאת ַהְנָדקֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהֵליָׁשִרים, אֹוֵהב ֶאת 

ַהתֹוָכחֹות, וִמְתַרֵחק ִמן ַהָךבֹוד, ְוֹלא ֵמִגיס ִלבֹו ְבַתְלמודֹו, 

ֲחֵברֹו, וַמְכִריעֹו ְלַכף ְוֵאינֹו ָשֵמַח ְבהֹוָרָאה, נֹוֵשא ְבֹעל ִעם 

ְזכות, וַמֲעִמידֹו ַעל ָהֱאֶמת, וַמֲעִמידֹו ַעל ַהָשלֹום, וִמְתַיֵשב 

ִלבֹו ְבַתְלמודֹו, ׁשֹוֵאל וֵמִׁשיב ׁשֹוֵמַע ומֹוִסיף, ַהכֹוֵמד ַעל ְמָנת 

 ְמַכֵוןְלַלֵלד ְוַהכֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעשֹות, ַהַלְחִךים ֶאת ַרבֹו, ְוהַ 

ֶאת ְׁשמוָעתֹו, ְוָהאֹוֵמר ָדָבר ְבֵׁשם אֹוְמרֹו, ָהא ָלַמְדָת ָךל 

ָהאֹוֵמר ָדָבר ְבֵׁשם אֹוְמרֹו ֵמִביא ְגֺאָכה ָלעֹוָלם, ֶׁשֶםֱאַמר 

ְגדֹוָלה תֹוָרה ֶׁשִהיא  )ז(   ַוֹתאֶמר ֶאְסֵתר ַלֶלֶלְך ְבֵׁשם ָמְרְדָכי:

יָה ָבעֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהָבא, ֶׁשֶםֱאַמר ִךי נֹוֶתֶנת ַחִטים ְלֹעשֶ 

ַחִטים ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם וְלָכל ְבָשרֹו ַמְרֵןא, ְואֹוֵמר, ִרְפאות 

ְתִהי ְלָׁשֶרָך ְוִׁשסוי ְלַעְצמֹוֶתיָך, ְואֹוֵמר, ֵעץ ַחִטים ִהיא 

ִךי ִלְוַית ֵחן ֵהם ַלַלֲחִזיִקים ָבה ְותֹוְמֶכיָה ְמֺאָשר, ְואֹוֵמר, 

ְלֹראֶׁשָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרְגֹרֶתיָך, ְואֹוֵמר, ִתֵתן ְלֹראְׁשָך ִלְוַית ֵחן 

ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת ְתַמְגֶנָי, ְואֹוֵמר, ִךי ִבי ִיְרבו ָיֶמיָך ְויֹוִסיפו ְלָך 

ֹעֶׁשר  ְׁשנֹות ַחִטים, ְואֹוֵמר, ֹאֶרְך ָיִמים ִביִמיָנה ִבְשֹמאֹוָלה

ְוָכבֹוד, ְואֹוֵמר ִךי ֹאֶרְך ָיִמים וְׁשנֹות ַחִטים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפו ָלְך 

ַרִבי  )ח(   ְואֹוֵמר, ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנִתבֹוֶתיָה ָׁשלֹום:

ִׁשְמעֹון ֶבן ְיהוָדה ִמשום ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן יֹוָחִאי אֹוֵמר, ַהםֹוי 

ְוָהעֹוֶׁשר ְוַהָךבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהִזְקָנה ְוַהֵשיָבה ְוַהָבִנים  ְוַהֹךחַ 

ָנֶאה ַלַנִדיִקים ְוָנֶאה ָלעֹוָלם, ֶׁשֶםֱאַמר ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת ֵשיָבה 

ְבֶדֶרְך ְצָדָקה ִתָלֵצא, ְואֹוֵמר, ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְבֵני ָבִנים 

אֹוֵמר ִתְפֶאֶרת ַבחוִרים ךֹוָחם ְוִתְפֶאֶרת ָבִנים ֲאבֹוָתם, וְ 

ַוֲהַדר ְזֵקִנים ֵשיָבה, ְואֹוֵמר, ְוָחְפָרה ַהְכָבָנה ובֹוָׁשה ַהַחָלה 

   ְצָבאֹות ְבַהר ִצטֹון וִבירוָׁשַלִים ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָךבֹוד: ה'ִךי ָמַלְך 

דֹות ֶׁשָלנו ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן ְמַנְסָיא אֹוֵמר, ֵאכו ֶׁשַבע ִמ  )ט(

ָאַמר  )י(   ֲחָכִמים ַלַנִדיִקים, ֺךָכם ִנְתַקְטמו ְבַרִבי וְבָבָניו:

ַרִבי יֹוֵסי ֶבן ִקְסָמא, ַןַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵכְך ַבֶדֶרְך וָןַגע ִבי 

ִבי ָאָדם ֶאָחד, ְוָנַתן ִלי ָׁשלֹום, ְוֶהֱחַזְרִתי לֹו ָׁשלֹום, ָאַמר ִלי, ַר 

ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ָאָתה, ָאַמְרִתי לֹו, ֵמִעיר ְגדֹוָלה ֶׁשל ֲחָכִמים 

ְוֶׁשל סֹוְפִרים ָאִני, ָאַמר ִלי, ַרִבי ְרצֹוְנָך ֶׁשָתדור ִעָלנו 

ִבְמקֹוֵמנו ַוֲאִני ֶאֵתן ְלָך ֶאֶלף ֲאָלִפים ִדְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים 

ָךל ֶךֶסף  י לֹו ִאם ַאָתה נֹוֵתן ִליטֹובֹות וַמְרָגִלטֹות, ָאַמְרִת 

ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות וַמְרָגִלטֹות ֶׁשָבעֹוָלם, ֵאיִני ָדר ֶאָכא 

ִבְמקֹום תֹוָרה, ְוֵכן ָךתוב ְבֵסֶפר ְתִהִכים ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלְך 

ֹלא עֹוד, ִיְשָרֵאל, טֹוב ִלי תֹוַרת ִןיָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף, וְ 

ֶאָכא ֶׁשִבְׁשַעת ְןִטיָרתֹו ֶׁשל ָאָדם ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם ֹלא 
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ֶכֶסף ְוֹלא ָזָהב ְוֹלא ֲאָבִנים טֹובֹות וַמְרָגִלטֹות, ֶאָכא תֹוָרה 

וַמֲעִשים טֹוִבים ִבְלָבד, ֶׁשֶםֱאַמר, ְבִהְתַהֶכְכָך ַתְנֶחה אֹוָתְך 

ֹור ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִשיֶחָך, ְבִהְתַהֶכְכָך ְבָׁשְכְבָך ִתְׁשמ

ַתְנֶחה ֹאָתְך, ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְבָׁשְכְבָך ִתְׁשמֹור ָעֶליָך, ַבָסֶבר, 

ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִשיֶחָך, ָלעֹוָלם ַהָבא, ְואֹוֵמר, ִלי ַהֶךֶסף ְוִלי 

ה ִקְנָיִנים ָקָנה לֹו ֲחִמׁשָ  )יא(   ְצָבאֹות: ה'ַהָזָהב ְנֺאם 

ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא ָבעֹוָלמֹו, ְוֵאכו ֵהן, תֹוָרה ִקְנָין ֶאָחד, 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד, ִיְשָרֵאל ִקְנָין 

ָקָנִני  ה'ֶאָחד, ֵבית ַהִלְקָדׁש ִקְנָין ֶאָחד. תֹוָרה ִמַםִין, ִדְכִתיב, 

ֵראִׁשית ַדְרךֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִמַםִין ִדְכִתיב 

ַהָשַמִים ִךְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית  ה'ֹךה ָאַמר 

ֲאֶׁשר ִתְבנו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנוָחִתי, ְואֹוֵמר, ָמה ַרבו 

ִשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך. ַאְבָרָהם ֺךָכם ְבָחְכָמה עָ  ה'ַמֲעֶשיָך 

ִמַםִין, ִדְכִתיב ַוְיָבְרֵכהו ַוֹטאַמר ָברוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֹוֶנה 

ַעד  ה'ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ִיְשָרֵאל ִמַםִין, ִדְכִתיב, ַעד ַיֲעֹבר ַעְלָך 

ֶׁשר ָבָאֶרץ ֵהָלה ַיֲעבֹור ַעם זו ָקִניָת, ְואֹוֵמר ִלְקדֹוִׁשים אֲ 

ְוַאִדיֵרי ָךל ֶחְפִצי ָבם, ֵבית ַהִלְקָדׁש ִמַםִין, ִדְכִתיב, ָמכֹון 

ִמְסָדׁש ֲאֹדָני ךֹוְננו ָיֶדיָך, ְואֹוֵמר ַוְיִביֵאם  ה'ְלִׁשְבְתָך ָןַעְלָת 

 ָךל ַמה ֶשָבָרא )יב(    ֶאל ְגבול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו:

ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא ָבעֹוָלמֹו, ֹלא ְבָראֹו ֶאָכא ִלְכבֹודֹו, ֶׁשֶםֱאַמר, 

ֹךל ַהִםְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעִשיִתיו, 

 ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ה'ְואֹוֵמר 

 

 ]בסיום הלימוד אומרים:[

 ֵמר, ַרִבי ֲחַנְנָיא ֶבן ֲעַקְׁשָיא אוֹ 

 ָרָצה ַהָסדֹוׁש ָברוְך הוא ְלַזךֹות ֶאת ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָבה ָלֶהם תֹוָרה וִמְצֹות, 

 ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִדיל תֹוָרה ְוַיְאִדיר: ה'ֶׁשֶםֱאַמר 


