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מסכת אבות
[בתחילת הלימוד אומרים]:

ךָל יִ ְש ָראֵ ל יֵׁש לָהֶ ם חֵ לֶק לְ ע ֹולָם הַ בָ א,
יקים לְ ע ֹולָם יִ ְרׁשו אֶ ֶרץ נֵצֶ ר מַ חָ עַ י מַ ע ֲֵשה י ַָדי לְ ִה ְתןָ אֵ ר:
ׁשֶ םֶאֱ מַ ר (יְ ַׁשעְ יָה ס כא) וְ עַ לֵ ְך ֺךכָם צַ ִד ִ
משנה מסכת אבות פרק א
ומסָ ָרה לִ יהוֹׁשֺ עַ  ,וִ יהוֹׁשֺ עַ
מׁשה ִקבֵ ל תו ָֹרה ִמ ִמינַיְ ,
ֶ
(א)

ךָאין,
ךִ ְרׁשָ עִ ים .וכְ ֶׁשםִפְ טָ ִרים ִמכְ פָ נֶיָך ,יִ ְהיו ְבעֵ ינֶָך ךְ זַ ִ

יאים ְמסָ רוהָ לְ ַא ְנ ֵׁשי כְ נֶסֶ ת
יאים ,ונְבִ ִ
לִ זְ ֵקנִים ,וזְ ֵקנִים לִ ְנבִ ִ

ךְ ׁשֶ ִסבְ לו ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת הַ ִדין( :ט) ִׁש ְמעוֹן בֶ ן ָׁשטַ ח אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י

לׁשה ְדבָ ִרים ,הֱ וו ְמתונִ ים בַ ִדין,
ָאמרו ְׁש ָ
הַ גְ ד ֹולָה .הֵ ם ְ

מַ ְרבֶ ה לַחֲ קוֹר אֶ ת הָ עֵ ִדים ,וֶ הֱ וֵ י זָ ִהיר בִ ְדבָ ֶריָךׁ ,שֶ לָ א

וְ הַ ע ֲִמידו תַ לְ ִמ ִידים הַ ְרבֵ ה ,וַ עֲשו ְסיָג לַתו ָֹרה( :ב) ִׁש ְמעוֹן

ִמת ֹוכָם יִ לְ ְמדו לְ ַׁש ֵסר( :י) ְׁשמַ עְ יָה וְ ַאבְ טַ לְ יוֹן ִק ְבלו מֵ הֶ ם.

הַ נַ ִדיק הָ יָה ִמ ְשי ֵָרי כְ נֶסֶ ת הַ גְ ד ֹולָה .הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,עַ ל

ושנָא אֶ ת הָ ַרבָ נות ,וְ ַאל
ְׁשמַ עְ יָה אוֹמֵ ר ,אֱ הוֹב אֶ ת הַ ְללָאכָהְ ,

ְׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים הָ ע ֹולָם עוֹמֵ ד ,עַ ל הַ תו ָֹרה וְ עַ ל הָ עֲבו ָֹדה וְ עַ ל

כָמיםִ ,הזָ הֲ רו
ַאבטַ לְ יוֹן א ֹומֵ ר ,חֲ ִ
(יא) ְ

גְ ִמילות חֲ סָ ִדים:

ִת ְתוַ ַדע ל ָָרׁשות:

(ג) ַא ְנ ִטיגְ נוֹס ִאיׁש סוֹכ ֹו ִקבֵ ל ִמ ִש ְמעוֹן

בְ ִדבְ ֵרי ֶכםֶׁ ,שלָ א תָ חוֹבו חוֹבַ ת גָלות וְ ִתגְ לו לִ ְמקוֹם מַ יִ ם

הַ נַ ִדיק .הוא הָ יָה אוֹמֵ רַ ,אל ִת ְהיו כַ עֲבָ ִדים הַ ְמׁשַ ְל ִׁשין אֶ ת

הָ ָרעִ ים ,וְ יִ ְׁשתו הַ ַתלְ ִמ ִידים הַ בָ ִאים ַאחֲ ֵריכֶ ם וְ יָמותו,

הָ ַרב עַ ל ְמנָת לְ ַקבֵ ל ןְ ָרס ,אֶ כָא הֱ וו ַכעֲבָ ִדים הַ ְמׁשַ ְל ִׁשין אֶ ת

וְ נ ְִמצָ א ֵׁשם ָׁשמַ יִ ם ִמ ְתחַ כֵל( :יב) ִהכֵל וְ ַׁשלַ אי ִקבְ לו מֵ הֶ ם.

יהי מו ָֹרא ׁשָ מַ יִ ם ֲעלֵי ֶכם:
הָ ַרב ׁשֶ ֹּלא עַ ל ְמנָת לְ ַקבֵ ל ןְ ָרס ,וִ ִ

ידיו ֶׁשל ַאהֲ רֹן ,אוֹהֵ ב ָׁשלוֹם וְ רו ֵֹדף
ִהכֵל אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ִמ ַתלְ ִמ ָ

(ד) יוֹסֵ י בֶ ן יוֹעֶ זֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה וְ יוֹסֵ י בֶ ן י ֹוחָ נָן ִאיׁש יְ רוׁשָ לַיִ ם

ומ ָק ְרבָ ן לַתו ָֹרה( :יג) הוא הָ יָה
ׁשָ לוֹם ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ ְב ִרטוֹת ְ

יתָך בֵ ית
ִקבְ לו מֵ הֶ ם .יוֹסֵ י בֶ ן יוֹעֶ זֶ ר ִאיׁש ְצ ֵר ָדה אוֹמֵ ר ,יְ ִהי בֵ ְ

אוֹמֵ רְ ,נגַד ְׁשמָ א ,אֲ בַ ד ְׁש ֵמהְ .ודלָא מו ִֹסיף ,י ֵָסיףְ .ודלָא

וַ עַ ד לַחֲ כָ ִמים ,וֶ הֱ וֵ י ִמ ְתאַ בֵ ק בַ עֲפַ ר ַרגְ לֵיהֶ ם ,וֶ הֱ וֵ י ׁשוֹתֶ ה

ָילֵיףְ ,קטָ לָא חַ טָבְ .וד ִא ְׁש ַתלֵ ׁש בְ תַ ָגא ,חֳ לָף( :יד) הוא הָ יָה

רוׁשלַיִ ם
(ה) יוֹסֵ י בֶ ן יוֹחָ נָן ִאיׁש יְ ָ

אוֹמֵ רִ ,אם אֵ ין אֲ נִ י לִ יִ ,מי לִ י .וכְ ֶׁשאֲ ִני לְ עַ ְצ ִמי ,מָ ה אֲ נִ י .וְ ִאם

יתָך ןָ תוחַ לִ ְרוָ חָ ה ,וְ יִ ְהיו ֲענִטִ ים בְ נֵי בֵ יתֶ ָך ,וְ ַאל
אוֹמֵ ר ,יְ ִהי בֵ ְ

ֹלא עַ כְ ָׁשיו ,אֵ ימָ ָתי( :טו) ַׁש ַלאי אוֹמֵ ר ,ע ֲֵשה תו ָֹר ְתָך ֶקבַ ע.

ָאמרוַ ,קל וָ חֹמֶ ר בְ אֵ ׁשֶ ת
ַת ְרבֶ ה ִשיחָ ה עִ ם הָ ִאשָ ה .בְ ִא ְׁשת ֹו ְ

ָאדם בְ סֵ בֶ ר
אֱ מוֹר ְמעַ ט וַ ע ֲֵשה הַ ְרבֵ ה ,וֶ הֱ וֵ י ְמ ַקבֵ ל אֶ ת ךָל הָ ָ

ָאדם מַ ְרבֶ ה ִשיחָ ה עִ ם
ָאמרו חֲ כ ִָמים ,ךָ ל זְ מַ ן ׁשֶ ָ
חֲ בֵ רוִֹ .מךָ אן ְ

ןָ נִים יָפוֹת:

(טז) ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אוֹמֵ ר ,ע ֲֵשה לְ ָך ַרב,

הָ ִאשָ ה ,גו ֵֹרם ָרעָ ה לְ עַ ְצמוֹ ,ובוֹטֵ ל ִמ ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ,וְ סוֹפ ֹו יו ֵֹרׁש

וְ ִה ְס ַתכֵק ִמן הַ מָ פֵ ק ,וְ ַאל ַת ְרבֶ ה לְ עַ ֵשר אֳ מָ דוֹת:

ַארבֵ לִ י ִקבְ לו מֵ הֶ ם.
ֵיהםָם( :ו) יְ הוֹׁשֺ עַ בֶ ן ןְ ַר ְחיָה וְ נ ִַתאי הָ ְ
ג ִ

אתי
כָמים ,וְ ֹלא מָ צָ ִ
ִׁש ְמעוֹן ְבנ ֹו אוֹמֵ ר ,ךָל י ַָמי ג ַָדלְ ִתי בֵ ין הַ חֲ ִ

וקנֵה לְ ָך חָ בֵ ר ,וֶ הֱ וֵ י
יְ הוֹׁשֺ עַ בֶ ן ןְ ַר ְחיָה אוֹמֵ ר ,ע ֲֵשה לְ ָך ַרבְ ,

יקה .וְ ֹלא הַ ִל ְד ָרׁש הוא הָ עִ ָסר ,אֶ כָא
לַגוף טוֹב אֶ כָא ְׁש ִת ָ

ַארבֵ לִ י אוֹמֵ ר,
(ז) נ ִַתאי הָ ְ

הַ לַ ע ֲֶשה .וְ כָל הַ לַ ְרבֶ ה ְדבָ ִרים ,מֵ בִ יא חֵ ְטא (יח) ַרבָ ן ִׁש ְמעוֹן

הַ ְרחֵ ק ִמשָ כֵן ָרע ,וְ ַאל ִת ְתחַ בֵ ר ל ָָרׁשָ ע ,וְ ַאל ִת ְתיָאֵ ׁש ִמן

לׁשה ְדבָ ִרים הָ ע ֹולָם עוֹמֵ ד ,עַ ל הַ ִדין
בֶ ן ג ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ,עַ ל ְׁש ָ

הודה בֶ ן טַ בַ אי וְ ִׁש ְמעוֹן בֶ ן ׁשָ טַ ח ִקבְ לו
(ח) יְ ָ

ומ ְׁשןַ ט
וְ עַ ל הָ אֱ מֶ ת וְ עַ ל הַ ָשלוֹםֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (זכריה ח) אֱ ֶמת ִ

בַ נָ מָ א אֶ ת ִדבְ ֵריהֶ ם:

ָאדם לְ כַף זְ כות:
ָדן אֶ ת כָ ל הָ ָ
הַ ן ְֺרעָ נות:

הודה בֶ ן טַ בַ אי אוֹמֵ רַ ,אל ַתעַ ש עַ ְצ ְמָך ךְ עו ְֹרכֵ י
מֵ הֶ ם .יְ ָ

(יז)

ׁשָ לוֹם ִׁשפְ טו בְ ַׁשע ֲֵרי ֶכם:

הַ ַד טָנִ ין .וכְ ׁשֶ טִ ְהיו בַ ֲעלֵי ִדינִ ין עו ְֹמ ִדים לְ פָ נֶיָך ,יִ ְהיו בְ עֵ ינֶיָך
משנה מסכת אבות פרק ב'
ָאדם ,ךֹל
(א) ַרבִ י אוֹמֵ ר ,אֵ יזו ִֹהי ֶד ֶרְך יְ ׁשָ ָרה ֶׁשטָבוֹר ל ֹו הָ ָ

כָרן ֶׁשל
מורהֶׁ ,ש ֵאין אַ ָתה יו ֵֹדעַ מַ ַתן ְש ָ
בְ ִמ ְצוָ ה ַקכָה ךְ בַ חֲ ָ

ָאדם .וֶ הֱ וֵ י זָ ִהיר
ׁשֶ ִהיא ִתפְ אֶ ֶרת לְ עוֹשֶ יהָ וְ ִתפְ אֶ ֶרת ל ֹו ִמן הָ ָ

ושכַר עֲבֵ ָרה
כָרהְ ,
ִמ ְצוֹת .וֶ הֱ וֵ י ְמחַ ֵשב הֶ פְ סֵ ד ִמ ְצוָ ה ךְ ֶנגֶד ְש ָ

"וְ ָאהַ ְב ָת" -מפעל ההלכה ל ילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נ ְִחיל אוֹהַ בָ יי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
veahavta10@gmail.com
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מסכת אבות
ידי
ךְ ֶנגֶד הֶ פְ סֵ ָדה .וְ ִה ְס ַתךֵל בִ ְׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים וְ ִאי אַ ָתה בָ א לִ ֵ

אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֺ ְר ְקנוֹס ,בוֹר סוד ֶׁשאֵ ינ ֹו ְמאַ בֵ ד ִטןָ הַ .רבִ י

עֲבֵ ָרהַ ,דע מַ ה כְ מַ עְ לָה ִמלָ ְך ,עַ יִ ן רוָֹאה וְ אֹזֶ ן ׁש ֹומַ עַ ת ,וְ כָ ל

יְ הוֹׁשֺ עַ בֶ ן חֲ ַנ ְניָה ,אַ ְׁש ֵרי י ֹול ְַדתוַֹ .רבִ י יוֹסֵ י הַ ךֹהֵ ן ,חָ ִסידַ .רבִ י

הודה
מַ עֲשֶ יָך בַ מֵ פֶ ר נִכְ ָתבִ ין( :ב) ַרבָ ן ג ְַמלִ יאֵ ל בְ נ ֹו ׁשֶ ל ַרבִ י יְ ָ

ִׁש ְמעוֹן בֶ ן ְנ ַתנְאֵ ל ,יְ ֵרא חֵ ְטא .וְ ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך ,מַ עְ יָן

הַ ם ִָשיא אוֹמֵ ר ,יָפֶ ה תַ לְ מוד תו ָֹרה עִ ם ֶד ֶרְך אֶ ֶרץׁ ,שֶ טְ גִ יעַ ת

הַ ִל ְתגַבֵ ר .הוא הָ יָה אוֹמֵ רִ ,אם יִ ְהיו כָ ל חַ כְ מֵ י יִ ְש ָראֵ ל בְ כַף

ְׁשנֵיהֶ ם ְמׁשַ ךַחַ ת עָ וֹן .וְ כָ ל תו ָֹרה ׁשֶ אֵ ין עִ לָ ה ְמלָאכָה ,סוֹפָ ה

מֹאזְ נַיִ ם ,וֶ אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֺ ְר ְקנוֹס בְ כַף ְׁשנִ טָה ,מַ כְ ִריעַ אֶ ת ֺךכָם.

בְ טֵ לָה וְ גו ֶֹר ֶרת עָ וֹן .וְ כָ ל הָ עֲמֵ לִ ים עִ ם הַ ִנבור ,יִ ְהיו עֲמֵ לִ ים

אַ בָ א ָׁש אול אוֹמֵ ר ִמ ְשמוִֹ ,אם יִ ְהיו כָל חַ כְ מֵ י יִ ְש ָראֵ ל בְ כַ ף

עִ לָ הֶ ם לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ םׁ ,שֶ זְ כות אֲ בוֹתָ ם ְמסַ טְ עָ תַ ן וְ ִצ ְד ָקתָ ם

מֹאזְ נַיִ ם וְ ַר ִבי אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֺ ְר ְקנוֹס ַאף עִ ָלהֶ ם ,וְ ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר

עוֹמֶ ֶדת לָעַ ד .וְ אַ ֶתם ,מַ ֲעלֶה אֲ נִי ֲעלֵי ֶכם שָ כָר הַ ְרבֵ ה ךְ ִאכו

בֶ ן ע ֲָרְך בְ כַף ְׁשנִ טָה ,מַ כְ ִריעַ ֶאת ֺךכָם( :ט) ָאמַ ר לָהֶ םְ ,צאו

ָָאדם
ע ֲִשיתֶ ם( :ג) הֱ וו זְ ִה ִירין בָ ָרׁשותׁ ,שֶ אֵ ין ְמ ָק ְרבִ ין ל ֹו ל ָ

ָאדםַ .ר ִבי אֱ לִ יעֶ זֶ ר
ְוראו אֵ יזו ִֹהי ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה ֶׁשטִ ְדבַ ק בָ ה הָ ָ

אֶ כָא לְ צ ֶֹרְך עַ ְצמָ ן .נ ְִר ִאין ךְ אוֹהֲ בִ ין בִ ְׁשעַ ת הֲ נָָאתָ ן .וְ אֵ ין

אוֹמֵ ר ,עַ יִ ן טוֹבָ הַ .ר ִבי יְ הוֹׁשֺ עַ או ֵֹמר ,חָ בֵ ר טוֹבַ .רבִ י יוֹסֵ י

ָָאדם בִ ְׁשעַ ת ָדחֳ קוֹ( :ד) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,ע ֲֵשה
עו ְֹמ ִדין ל ֹו ל ָ

אוֹמֵ רָׁ ,שכֵן טוֹבַ .רבִ י ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ ר ,הָ רוֹאֶ ה אֶ ת הַ ם ֹולָדַ .רבִ י

ְרצוֹנ ֹו ךִ ְרצ ֹונֶָך ,ךְ ֵדי ׁשֶ ַטעֲשֶ ה ְרצ ֹונְָך ךִ ְרצוֹנוֹ .בַ חֵ ל ְרצ ֹונְָך ִמןְ נֵי

ָאמר לָהֶ ם ,רו ֶֹאה אֲ נִ י אֶ ת ִדבְ ֵרי
אֶ לְ עָ זָ ר או ֵֹמר ,לֵב טוֹבַ .

ְרצוֹנוֹ ,ךְ ֵדי ׁשֶ טְ בַ חֵ ל ְרצוֹן אֲ חֵ ִרים ִמןְ נֵי ְרצ ֹונֶָךִ .הכֵל אוֹמֵ ר,

אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך ִמ ִדבְ ֵרי ֶכםֶׁ ,שבִ כְ לַל ְדבָ ָריו ִדבְ ֵריכֶ םָ .אמַ ר

ַאל ִתפְ רוֹׁש ִמן הַ ִנבור ,וְ ַאל ַתאֲ מֵ ן בְ עַ ְצמָ ְך עַ ד יוֹם מוֹתָ ְך,

ָאדם.
לָהֶ ם ְצאו ְוראו אֵ יזו ִֹהי ֶד ֶרְך ָרעָ ה ֶׁשטִ ְת ַרחֵ ק ִמ ֶלםָה הָ ָ

וְ ַאל ָת ִדין אֶ ת חֲ בֵ ָרְך עַ ד ׁשֶ ַתגִ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,וְ ַאל תֹאמַ ר ָדבָ ר

ַרבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר אוֹמֵ ר ,עַ יִ ן ָרעָ הַ .רבִ י יְ הוֹׁשֺ עַ אוֹמֵ ר ,חָ בֵ ר ָרע.

ׁשֶ ִאי אֶ פְ ׁשָ ר לִ ְׁשמוֹעַ ׁשֶ מוֹפ ֹו לְ ִהשָ מַ ע .וְ ַאל תֹאמַ ר לִ כְ ׁשֶ אֶ ןָ נֶה

ַרבִ י יוֹסֵ י א ֹו מֵ רָׁ ,ש ֵכן ָרעַ .רבִ י ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ ר ,הַ ֹּלוֶ ה וְ אֵ ינ ֹו

אֶ ְׁשנֶהׁ ,שֶ לָ א ֹלא ִתןָ נֶה( :ה) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,אֵ ין בוֹר יְ ֵרא

ָאדם ,ךְ ֹלוֶ ה ִמן הַ לָ קוֹם בָ רוְך הוא,
ְמׁשַ כֵם .אֶ חָ ד הַ ֹּלוֶ ה ִמן הָ ָ

ָארץ חָ ִסיד ,וְ ֹלא הַ בַ יְ ׁשָ ן לָמֵ ד ,וְ ֹלא הַ ַסןְ ָדן
חֵ ְטא ,וְ ֹלא עַ ם הָ ֶ

ׁשֶ םֶאֱ מַ ר (תהלים לז) ֹלוֶ ה ָר ָׁשע וְ ֹלא יְ ַׁשכֵם ,וְ צַ ִדיק ח ֹונֵן וְ נוֹתֵ ן.

ְמלַלֵ ד ,וְ ֹלא כָל הַ לַ ְרבֶ ה בִ ְסחו ָֹרה מַ ְחךִ ים .ובִ ְמקוֹם ׁשֶ אֵ ין

ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר אוֹמֵ ר ,לֵב ָרעָ .אמַ ר לָהֶ ם ,רוֹאֶ ה אֲ נִי אֶ ת ִדבְ ֵרי

(ו) ַאף הוא ָרָאה גֺלְ ֹגלֶת

אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך ִמ ִדבְ ֵרי ֶכםֶׁ ,ש ִבכְ לַל ְדבָ ָריו ִדבְ ֵריכֶ ם( :י) הֵ ם

ַאטפוְך.
ַאחַ ת ׁשֶ נָ פָ ה עַ ל ןְ נֵי הַ לָ יִ םָ .אמַ ר (לָה) ,עַ ל ַדאֲ טֵ פְ ְתְ ,

לׁשה) ְדבָ ִריםַ .רבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר אוֹמֵ ר ,יְ ִהי כְ בוֹד
(ׁש ָ
לׁשה ְ
ָאמרו ְׁש ָ
ְ

(ז) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,מַ ְרבֶ ה בָ שָ ר

חֲ בֵ ָרְך חָ בִ יב עָ לֶיָך ךְ ֶׁשכְָך ,וְ ַאל ְת ִהי נוֹחַ לִ כְ ע ֹוס .וְ ׁשוב יוֹם

מַ ְרבֶ ה ִרלָ ה .מַ ְרבֶ ה ְנ ָכ ִסים ,מַ ְרבֶ ה ְדָאגָה .מַ ְרבֶ ה נ ִָׁשים,

כָמים,
אורן ֶׁשל חֲ ִ
אֶ חָ ד לִ פְ נֵי ִמיתָ תָ ְך .וֶ הֱ וֵ י ִמ ְתחַ לֵ ם ךְ ֶנגֶד ָ

מַ ְרבֶ ה כְ ׁשָ פִ ים .מַ ְרבֶ ה ְׁשפָ חוֹת ,מַ ְרבֶ ה זִ לָ ה .מַ ְרבֶ ה עֲבָ ִדים,

וֶ הֱ וֵ י זָ ִהיר בְ גַחַ לְ ָתן ֶׁשֹּלא ִתךָוֶ הֶׁ ,שםְ ִׁשיכָ ָתן נְ ִׁשיכַת ׁשועָ ל,

מַ ְרבֶ ה גָזֵ ל .מַ ְרבֶ ה תו ָֹרה ,מַ ְרבֶ ה חַ טִ ים .מַ ְרבֶ ה יְ ִׁשיבָ ה ,מַ ְרבֶ ה

יׁשת ָש ָרף ,וְ כָ ל
יׁשתָ ן לְ ִח ַ
וַ ע ֲִקיצָ ָתן ע ֲִקיצַ ת עַ ְק ָרב ,ולְ ִח ָ

חָ כְ מָ ה .מַ ְרבֶ ה עֵ צָ ה ,מַ ְרבֶ ה ְתבונָה .מַ ְרבֶ ה ְצ ָד ָקה ,מַ ְרבֶ ה

ִדבְ ֵריהֶ ם ךְ גַחֲ לֵי אֵ ׁש:

(יא) ַרבִ י יְ הוֹׁשֺ עַ אוֹמֵ ר ,עַ יִ ן הָ ָרע,

ׁשָ לוֹםָ .קנָה ׁשֵ ם טוֹבָ ,קנָה לעַ ְצמוָֹ .קנָה ל ֹו ִדבְ ֵרי תו ָֹרהָ ,קנָה

ָאדם ִמן הָ ע ֹולָם:
יאין אֶ ת הָ ָ
וְ יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ִש ְנַאת הַ בְ ִרטוֹת ,מו ִֹצ ִ

ל ֹו חַ טֵי הָ ע ֹולָם הַ בָ א( :ח) ַרבָ ן יוֹחָ נָן בֶ ן זַ ךַאי ִקבֵ ל מֵ ִהכֵל

(יב) ַרבִ י יו ֵֹסי אוֹמֵ ר ,יְ ִהי ָממוֹן חֲ בֵ ָרְך חָ בִ יב עָ לֶיָך ךְ ׁשֶ כְָך.

ומשַ לַ אי .הוא הָ יָה אוֹמֵ רִ ,אם לָמַ ְד ָת תו ָֹרה הַ ְרבֵ הַ ,אל
ִ

וְ הַ ְת ֵקן עַ ְצמָ ְך לִ לְ מוֹד תו ָֹרהֶׁ ,שאֵ ינָה יְ ֺר ָשה לְָך .וְ כָל מַ ע ֲֶשיָך

ַתחֲ זִ יק טוֹבָ ה לְ עַ ְצמָ ְך ,ךִ י לְ ָכְך נוֹצָ ְר ָת .חֲ ִמ ָשה תַ לְ ִמ ִידים הָ יו

יִ ְהיו לְ ֵׁשם ָׁשמָ יִ ם:

(יג) ַרבִ י ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י זָ ִהיר

ל ֹו לְ ַרבָ ן יוֹחָ נָן בֶ ן זַ ַךאי ,וְ אֵ כו הֵ ןַ ,רבִ י אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן הֺ ְר ְקנוֹס,

בִ ְק ִריַאת ְׁשמַ ע (ובִ ְתפִ כָה) .וכְ ֶׁשאַ ָתה ִמ ְתןַ כֵלַ ,אל ַתעַ ש

וְ ַרבִ י יְ הוֹׁשֺ עַ בֶ ן חֲ ַנ ְניָה ,וְ ַרבִ י יוֹסֵ י הַ ךֹהֵ ן ,וְ ַרבִ י ִׁש ְמעוֹן בֶ ן

ְתפִ כ ְָתָך ֶקבַ עֶ ,אכָא ַרחֲ ִמים וְ תַ חֲ נונִ ים לִ פְ נֵי הַ ָלקוֹם בָ רוְך

נְתַ נְאֵ ל ,וְ ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ע ֲָרְך .הוא הָ יָה מ ֹונֶה ְׁשבָ חָ ןַ .רבִ י

הואֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (יואל ב) ךִ י חַ םון וְ ַרחום הוא אֶ ֶרְך אַ ןַ יִ ם וְ ַרב

אֲ נ ִָׁשיםִ ,ה ְׁש ַת ֵדל לִ ְהיוֹת ִאיׁש:
וְ סוֹף ְמטַ טְ פַ יִ ְך יְ טופון:

"וְ ָאהַ ְב ָת" -מפעל ההלכה ל ילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נ ְִחיל אוֹהַ בָ יי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
veahavta10@gmail.com
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מסכת אבות
חֶ סֶ ד וְ נִ חָ ם עַ ל הָ ָרעָ ה .וְ ַאל ְת ִהי ָרׁשָ ע בִ פְ נֵי עַ ְצמָ ְך( :יד) ַרבִ י

הַ ְרבֵ ה ,ובַ עַ ל הַ בַ יִ ת דוֹחֵ ק( :טז) הוא הָ יָה אוֹמֵ רֹ ,לא עָ לֶיָך

אֶ לְ עָ זָ ר אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ׁשָ קוד לִ לְ מוֹד תו ָֹרה( ,וְ ַדע) מַ ה שֶ ָת ִׁשיב

הַ ְללָאכָה לִ גְ מוֹר ,וְ ֹלא אַ ָתה בֶ ן חו ִֹרין לִ בָ ֵטל ִמ ֶלםָהִ .אם

לָאַ ןִ יקוֹרוֹס .וְ ַדע לִ פְ נֵי ִמי אַ ָתה עָ מֵ ל .וְ נֶאֱ מָ ן הוא בַ עַ ל

לָמַ ְד ָת תו ָֹרה הַ ְרבֵ ה ,נו ְֹתנִים לְָך ָשכָר הַ ְרבֵ ה .וְ נֶאֱ מָ ן הוא

ְמלַאכְ ְתָך ׁשֶ טְ ׁשַ כֶם לְָך ְשכַר ןְ ֺעכָתָ ְך( :טו) ַרבִ י טַ ְרפוֹן אוֹמֵ ר,

כָרן ׁשֶ ל
בַ עַ ל ְמלַאכְ ְתָך ֶׁשטְ ַׁשכֶם לְָך ְשכַ ר ןְ ֺעכָתָ ְך .וְ ַדע ,מַ ַתן ְש ָ

הַ טוֹם ָקצֵ ר וְ הַ ְללָאכָה ְמרֺ בָ ה ,וְ הַ ן ֹועֲלִ ים עֲצֵ לִ ים ,וְ הַ שָ כָ ר

יקים לֶעָ ִתיד לָבוֹא:
צַ ִד ִ

משנה מסכת אבות פרק ג'
(א) ע ֲַקבְ יָא בֶ ן מַ הֲ לַלְ אֵ ל אוֹמֵ רִ ,ה ְס ַתךֵל בִ ְׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים

נו ְֹתנִ ין עָ לָיו עֹל ַמלְ כות וְ עֹל ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ( :ו) ַרבִ י חֲ לַפְ ָתא בֶ ן

ידי עֲבֵ ָרהַ .דע ,מֵ ַאיִ ן בָ אתָ  ,ולְ ָאן אַ ָתה
וְ אֵ ין אַ ָתה בָ א לִ ֵ

דוֹסָ א ִאיׁש ךְ פַ ר חֲ ַנ ְניָה אוֹמֵ ר ,ע ֲָש ָרה ֶׁשטו ְֹׁש ִבין וְ עו ְֹס ִקין

ה ֹולְֵך ,וְ לִ פְ נֵי ִמי אַ ָתה עָ ִתיד לִ ֵתן ִדין וְ חֶ ְׁשבוֹן .מֵ ַאיִ ן בָ אתָ ,

ֹלהים
בַ תו ָֹרהְׁ ,שכִ ינָה ְׁשרויָה בֵ ינֵיהֶ םֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (תהלים פב) ,אֱ ִ

ִמ ִחןָ ה ְסרוחָ ה ,ולְ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך ,לִ ְמקוֹם עָ פָ ר ִרלָ ה

ומםַיִ ן אֲ פִ כו חֲ ִמ ָשהֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (עמוס ט),
ִננָ ב בַ ע ֲַדת אֵ לִ .

וְ ת ֹולֵעָ ה .וְ לִ פְ נֵי ִמי אַ ָתה עָ ִתיד לִ ֵתן ִדין וְ חֶ ְׁשבוֹן ,לִ פְ נֵי מֶ לְֶך

לׁשהֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (תהלים
ומםַיִ ן אֲ פִ כו ְׁש ָ
וַ אֲ ג ָֺדת ֹו עַ ל אֶ ֶרץ יְ סָ ָדהִ .

(ב) ַרבִ י חֲ ִנינָא ְסגַן

ומםַיִ ן אֲ פִ כו ְׁשנַיִ םֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר
ֹלהים יִ ְׁשןֹטִ .
פב) ,בְ ֶק ֶרב אֱ ִ

הַ ךֹהֲ נִ ים אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ִמ ְתןַ כֵל בִ ְׁשלוֹמָ ה ׁשֶ ל מַ לְ כותׁ ,שֶ ִאלְ מָ לֵא

(מלאכי ג)ָ ,אז נ ְִדבְ רו יִ ְר ֵאי ה' ִאיׁש אֶ ל ֵרעֵ הו וַ ט ְַקׁשֵ ב ה'

מו ָֹראָ הִ ,איׁש אֶ ת ֵרעֵ הו חַ טִ ים בָ לָעוַ .רבִ י חֲ ַנ ְניָא בֶ ן ְת ַר ְדיוֹן

ומםַיִ ן אֲ פִ כו אֶ חָ דֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (שמות כ) ,בְ כָ ל
וַ טִ ְׁשמָ ע וְ גוֹ'ִ .

אוֹמֵ רְׁ ,שנַיִ ם ׁשֶ טו ְֹׁשבִ ין וְ אֵ ין בֵ ינֵיהֶ ן ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ,הֲ ֵרי זֶ ה

הַ לָ קוֹם אֲ ֶׁשר ַאזְ ךִ יר אֶ ת ְׁש ִמי ָאבוֹא אֵ לֶיָך ובֵ ַרכְ ִתיָך( :ז)

מוֹׁשַ ב ל ִֵציםׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (תהלים א) ,ובְ מוֹׁשַ ב ל ִֵצים ֹלא יָׁשָ ב.

ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר ִאיׁש בַ ְרתותָ א אוֹמֵ רֶ ,תן ל ֹו ִמ ֶשכוֶֹׁ ,שאַ ָתה וְ ׁשֶ כְָך

אֲ בָ ל ְׁשנַיִ ם ׁשֶ טו ְֹׁשבִ ין וְ יֵׁש בֵ ינֵיהֶ ם ִדבְ ֵרי תו ָֹרהְׁ ,שכִ ינָה ְׁשרויָה

ׁשֶ כוֹ .וְ כֵ ן בְ ָדוִ ד הוא אוֹמֵ ר (דברי הימים א כט) ךִ י ִמ ְלָך הַ ךֹל

בֵ ינֵיהֶ םׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (מלאכי ג)ָ ,אז נ ְִדבְ רו יִ ְראֵ י יְ ָי ִאיׁש אֶ ל ֵרעֵ הו

ומט ְָדָך נָתַ םו לְָךַ .ר ִבי ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ ר ,הַ ְמהַ כְֵך בַ ֶד ֶרְך וְ ׁש ֹונֶה
ִ

חׁשבֵ י
וַ ט ְַקׁשֵ ב יְ ָי וַ טִ ְׁשמָ ע וַ טִ ךָתֵ ב סֵ פֶ ר זִ ךָרוֹן לְ פָ נָיו לְ יִ ְראֵ י יְ ָי ולְ ְ

ומַ פְ ִסיק ִמ ִל ְׁשנָת ֹו וְ אוֹמֵ רַ ,מה םָאֶ ה ִאילָן זֶ ה ומַ ה םָאֶ ה נִ יר

ְׁשמוֹ .אֵ ין לִ י אֶ כָא ְׁשנָיִ םִ .מםַיִ ן ׁשֶ אֲ פִ כו אֶ חָ ד ׁשֶ טוֹׁשֵ ב וְ עוֹסֵ ק

(ח) ַרבִ י

מַ לְ כֵי הַ ְללָכִ ים הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא:

בַ תו ָֹרהׁ ,שֶ הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא קוֹבֵ עַ

זֶ ה ,מַ ֲעלֶה עָ לָיו הַ ךָתוב ךְ ִאכו ִמ ְתחַ טֵב ְבנַפְ ׁשוֹ:

ל ֹו שָ כָרֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (איכה ג),

דו ְֹס ַתאי בְ ַר ִבי ַיםַאי ִמשום ַרבִ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ,ךָל הַ שוֹכֵ חַ

יֵׁשֵ ב בָ ָדד וְ יִ דֹם ךִ י נָטַ ל עָ לָיו( :ג) ַרבִ י ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ רְׁ ,שלׁשָ ה

ָדבָ ר אֶ חָ ד ִמ ִל ְׁשנָתוֹ ,מַ ֲעלֶה עָ לָיו הַ ךָתוב ךְ ִאכו ִמ ְתחַ טֵב

ָאמרו עָ לָיו ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ,ךְ ִאכו
ׁשֶ ָאכְ לו עַ ל ׁשֺ לְ חָ ן אֶ חָ ד וְ ֹלא ְ

וׁשמֹר נַפְ ְׁשָך ְמאֹד
בְ נַפְ ׁשוֶֹׁ ,שםֶאֱ מַ ר (דברים ד)ַ ,רק ִה ָשמֶ ר לְ ָך ְ

ָאכְ לו ִמזִ בְ חֵ י מֵ ִתיםֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (ישעיה כח) ,ךִ י ךָ ל ׁשֺ לְ חָ נוֹת

ןֶ ן ִת ְׁשךַח ֶאת הַ ְדבָ ִרים אֲ ֶׁשר ָראו עֵ ינֶיָך .יָכוֹל אֲ פִ כו תָ ְקפָ ה

ְמלְ או ִקיא צָֹאה בְ לִ י מָ קוֹם .אֲ בָ ל ְׁשלׁשָ ה ׁשֶ ָאכְ לו עַ ל ׁשֺ לְ חָ ן

עָ לָיו ִמ ְׁשנָתוַֹ ,תלְ מוד ל ֹומַ ר (שם) ופֶ ן יָסורו ִמכְ בָ בְ ָך ךֹל יְ מֵ י

ָאמרו עָ לָיו ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ,כְ ִאכו ָאכְ לו ִמשֺ לְ חָ נ ֹו ֶׁשל
אֶ חָ ד וְ ְ

ירם ִמכִ בוֹ:
יס ֵ
חַ טֶיָך ,הָ א ֵאינ ֹו ִמ ְתחַ טֵב בְ נַפְ ׁש ֹו עַ ד ֶׁשט ֵֵׁשב וִ ִ

מָ קוֹם בָ רוְך הואׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (יחזקאל מא) ,וַ יְ ַדבֵ ר אֵ לַי זֶ ה

(ט) ַרבִ י חֲ נִ ינָא בֶ ן דוֹסָ א אוֹמֵ ר ,ךֹל ֶׁשטִ ְרַאת חֶ ְטא ֹו קו ֶֹדמֶ ת

הַ שֺ לְ חָ ן אֲ ׁשֶ ר לִ פְ נֵי ה'( :ד) ַרבִ י חֲ נִ ינָא בֶ ן חֲ כִ ינַאי אוֹמֵ ר,

לְ חָ כְ מָ תוֹ ,חָ כְ מָ ת ֹו ִמ ְת ַקטֶמֶ ת .וְ כֹל ֶׁשחָ כְ מָ ת ֹו קו ֶֹדמֶ ת לְ יִ ְרַאת

הַ םֵעוֹר בַ כַיִ לָה וְ הַ ְמהַ ֵכ ְך בַ ֶד ֶרְך יְ ִח ִידי וְ הַ ְמפַ םֶה לִ ב ֹו לְ בַ חָ לָה,

חֶ ְטאוֹ ,אֵ ין חָ כְ מָ ת ֹו ִמ ְת ַקטֶמֶ ת .הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,ךֹל ׁשֶ לַ ע ֲָשיו

הֲ ֵרי זֶ ה ִמ ְתחַ טֵב בְ נַפְ ׁשוֹ( :ה) ַרבִ י נְחו ְניָא בֶ ן הַ ָסנָה אוֹמֵ ר,

ְמרֺ בִ ין ֵמחָ כְ מָ תוֹ ,חָ כְ מָ ת ֹו ִמ ְת ַקטֶמֶ ת .וְ כֹל ֶׁשחָ כְ מָ ת ֹו ְמרֺ בָ ה

ךָל הַ ְמ ַקבֵ ל עָ לָיו עֹל תו ָֹרה ,מַ עֲבִ ִירין ִמלֶ םו עֹל מַ לְ כות וְ עֹל

ִמלַ ע ֲָשיוֵ ,אין חָ כְ מָ ת ֹו ִמ ְת ַקטֶמֶ ת( :י) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,ךֹל

ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ .וְ כָל הַ ןו ֵֹרק ִמלֶ םו ֹעל תו ָֹרה ,נו ְֹתנִ ין עָ לָיו עֹל

ימםו .וְ כֹל
ׁשֶ רוחַ הַ בְ ִרטוֹת נוֹחָ ה הֵ ימֶ םו ,רוחַ הַ לָ קוֹם נוֹחָ ה הֵ ֶ

מַ לְ כות וְ עֹל ֶד ֶרְך וְ עֹל ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ .וְ ָכל הַ ןו ֵֹרק ִמלֶ םו עֹל תו ָֹרה,

ׁשֶ אֵ ין רוחַ הַ בְ ִרטוֹת נוֹחָ ה הֵ ימֶ םו ,אֵ ין רוחַ הַ לָ קוֹם נוֹחָ ה
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מסכת אבות
הֵ ימֶ םוַ .רבִ י דוֹסָ א בֶ ן הַ ְרךִ ינָס אוֹמֵ רׁ ,שֵ נָה ׁשֶ ל ַׁשחֲ ִרית ,וְ יַיִ ן

צודה פְ רוסָ ה עַ ל ךָל הַ חַ טִ ים .הַ חֲ נות
ומ ָ
הַ ךֹל נָתון בָ עֵ ָרבוֹןְ ,

יׁשיבַ ת בָ ֵתי כְ נ ִֵסטוֹת ׁשֶ ל עַ לֵ י
ׁשֶ ל צָ הֳ ַריִ ם ,וְ ִשיחַ ת הַ יְ ל ִָדים ,וְ ִ

ןְ תוחָ ה ,וְ הַ חֶ נְוָ נִ י מַ ִסיף ,וְ הַ ןִ נְ ָקס ןָ תוחַ  ,וְ הַ טָד ךוֹתֶ בֶ ת ,וְ כָ ל

ָאדם ִמן הָ ע ֹולָם( :יא) ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר
יאין אֶ ת הָ ָ
ָארץ ,מו ִֹצ ִ
הָ ֶ

הָ רוֹצֶ ה לִ לְ ווֹת יָבוֹא וְ יִ לְ וֶ ה ,וְ הַ גַבָ ִאים מַ חֲ זִ ִירים ָת ִדיר בְ כָ ל

הַ לו ָֹדעִ י אוֹמֵ ר ,הַ ְמחַ כֵל אֶ ת הַ סֳ ָד ִׁשים ,וְ הַ ְמבַ זֶ ה אֶ ת

ָאדם ִמ ַדעְ ת ֹו וְ ֶׁשֹּלא ִמ ַדעְ תוֹ ,וְ יֵׁש לָהֶ ם עַ ל
יוֹם ,וְ נִפְ ָרעִ ין ִמן הָ ָ

הַ ל ֹועֲדוֹת ,וְ הַ לַ לְ בִ ין ןְ נֵי חֲ בֵ ר ֹו בָ ַרבִ ים ,וְ הַ לֵ פֵ ר בְ ִרית ֹו ׁשֶ ל

עודה( :יז)
מַ ה שֶ טִ ְסמוֹכו ,וְ הַ ִדין ִדין אֱ ֶמת ,וְ הַ ךֹל ְמתֺ ָסן ל ְַמ ָ

ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו עָ לָיו הַ שָ לוֹם ,וְ הַ ְמ ַגכֶה פָ נִ ים בַ תו ָֹרה ׁשֶ ֹּלא

ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן עֲזַ ְריָה אוֹמֵ רִ ,אם אֵ ין תו ָֹרהֵ ,אין ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ.

כַהֲ לָכָהַ ,אף עַ ל ןִ י ֶׁשטֵׁש בְ יָד ֹו תו ָֹרה ומַ ע ֲִשים טוֹבִ ים ,אֵ ין ל ֹו

ִאם אֵ ין ֶד ֶרְך אֶ ֶרץֵ ,אין תו ָֹרהִ .אם ֵאין חָ כְ מָ ה ,אֵ ין יִ ְרָאה.

(יב) ַרבִ י יִ ְׁשמָ עֵ אל אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ַקל

ִאם אֵ ין יִ ְרָאהֵ ,אין חָ כְ מָ הִ .אם אֵ ין ִבינָה ,אֵ ין ָדעַ תִ .אם אֵ ין

ָאדם בְ ִש ְמחָ ה:
ָלרֹאׁש וְ נוֹחַ ל ִַת ְׁשח ֶֹרת ,וֶ הֱ וֵ י ְמ ַקבֵ ל אֶ ת ךָל הָ ָ

ַדעַ ת ,אֵ ין בִ ינָהִ .אם אֵ ין ֶק ַמח ,אֵ ין תו ָֹרהִ .אם אֵ ין תו ָֹרה,

(יג) ַרבִ י ע ֲִקיבָ א אוֹמֵ רְ ,שחוֹק וְ ַקכות רֹאׁש ,מַ ְרגִ ילִ ין לְ עֶ ְרוָ ה.

אֵ ין ֶקמַ ח .הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,ךֹל ֶׁשחָ כְ מָ ת ֹו ְמ ֺרבָ ה ִמלַ ע ֲָשיו,

מַ מו ֶֹרתְ ,סיָג לַתו ָֹרה .מַ עַ ְשרוֹתְ ,סיָג לָעׁשֶ ר .נ ְָד ִריםְ ,סיָג

לְ מָ ה הוא דו ֶֹמה ,לְ ִאילָן ֶׁש ֲענָפָ יו ְמ ֺרבִ ין וְ ָׁש ָר ָׁשיו מֺ עָ ִטין,

חֵ לֶק לָע ֹולָם הַ בָ א:

יקה:
לַןְ ִריׁשותְ .סיָג לַחָ כְ מָ הְׁ ,ש ִת ָ

(יד) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר,

וְ הָ רוחַ בָ ָאה וְ עו ְֹק ַרתו וְ הוֹפְ כַ תו עַ ל ןָ נָיוֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר

(ירמיה יז),

ָאדם ׁשֶ םִבְ ָרא בְ צֶ לֶםִ .חבָ ה יְ תֵ ָרה נו ַֹדעַ ת ל ֹו ׁשֶ םִבְ ָרא
חָ בִ יב ָ

וְ הָ יָה ךְ עַ ְרעָ ר בָ ע ֲָרבָ ה וְ ֹלא יִ ְראֶ ה ךִ י יָבוֹא טוֹב וְ ָׁשכַן חֲ ֵר ִרים

ֹלהים עָ שָ ה אֶ ת
בְ צֶ לֶםׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (בראשית ט) ,ךִ י בְ צֶ לֶם אֱ ִ

בַ ִל ְדבָ ר אֶ ֶרץ ְמלֵחָ ה וְ ֹלא ֵת ֵׁשב .אֲ בָ ל ךֹל ֶׁש ַלע ֲָׁשיו ְמרֺ בִ ין

ָאדם .חֲ בִ יבִ ין יִ ְש ָראֵ ל ֶׁשם ְִק ְראו בָ נִ ים לַלָ קוֹםִ .חבָ ה יְ תֵ ָרה
הָ ָ

מֵ חָ כְ מָ תוֹ ,לְ מָ ה הוא דוֹמֶ ה ,לְ ִאילָן ֶׁש ֲענָפָ יו מֺ עָ ִטין וְ ׁשָ ָרׁשָ יו

נו ַֹדעַ ת לָהֶ ם ׁשֶ ם ְִק ְראו בָ נִ ים לַלָ קוֹםׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (דברים יד),

ְמרֺ בִ יןֶׁ ,שאֲ פִ כו ךָל הָ רוחוֹת ֶׁשבָ ע ֹולָם בָ אוֹת וְ נו ְֹׁשבוֹת ב ֹו אֵ ין

בָ נִים אַ ֶתם לַה' אֱ ֹלהֵ י ֶכם .חֲ בִ יבִ ין יִ ְש ָראֵ לׁ ,שֶ םִ ַתן לָהֶ ם ךְ לִ י

ְמזִ יזִ ין אוֹת ֹו ִמ ְלקוֹמוֶֹׁ ,שםֶאֱ מַ ר (שם) ,וְ הָ יָה ךְ עֵ ץ ָׁשתול עַ ל

חֶ ְמ ָדהִ .חבָ ה יְ תֵ ָרה נו ַֹדעַ ת לָהֶ ם ׁשֶ ם ִַתן לָהֶ ם ךְ לִ י חֶ ְמ ָדה ׁשֶ ב ֹו

מַ יִ ם וְ עַ ל יובַ ל יְ ַׁשכַח ָׁש ָר ָׁשיו וְ ֹלא יִ ְראֶ ה כִ י ָיבֹא חֹם ,וְ הָ יָה

נִבְ ָרא הָ ע ֹולָםׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (משלי ד) ,ךִ י ל ֶַקח טוֹב נָתַ ִתי ָלכֶם,

עָ לֵהו ַר ֲענָן ,ובִ ְׁשנַת בַ נ ֶֹרת ֹלא יִ ְדָאג ,וְ ֹלא י ִָמיׁש ֵמעֲשוֹת ןֶ ִרי:

תו ָֹר ִתי ַאל ַת ֲעזֹבו( :טו) הַ ךֹל צָ פוי ,וְ הָ ְרׁשות נְתונָה ,ובְ טוֹב

נִדה ,הֵ ן הֵ ן
(יח) ַר ִבי אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן ִח ְס ָמא אוֹמֵ רִ ,קםִ ין ופִ ְתחֵ י ָ

הָ ע ֹולָם נִדוֹן .וְ הַ ךֹל לְ פִ י רֹב הַ לַ עֲשֶ ה( :טז) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר,

גופֵ י הֲ לָכוֹתְ .תקופוֹת וְ גִ לַ ְט ְריָאוֹת ,ןַ ְרןְ ָראוֹת ַלחָ כְ מָ ה:

משנה מסכת אבות פרק ד
ָאדםֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר
(א) בֶ ן זוֹמָ א אוֹמֵ ר ,אֵ יזֶ הו חָ כָ ם ,הַ כוֹמֵ ד ִמ ָךל ָ

ָאדם,
עֲבֵ ָרה ,עֲבֵ ָרה( :ג) הוא הָ יָה אוֹמֵ רַ ,אל ְת ִהי בָ ז לְ כָ ל ָ

(תהלים קיט)ִ ,מךָ ל ְמל ְַל ַדי ִה ְשךַלְ ִתי ךִ י עֵ ְדוֹתֶ יָך ִשיחָ ה כִ י.

ָאדם ֶׁשאֵ ין ל ֹו ׁשָ עָ ה
וְ ַאל ְת ִהי מַ פְ לִ יג לְ ָכל ָדבָ רֶׁ ,שאֵ ין לְ ָך ָ

אֵ יזֶ הו גִ בוֹר ,הַ ךוֹבֵ ׁש אֶ ת יִ ְצרוֹׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (משלי טז) ,טוֹב

וְ אֵ ין לְ ָך ָדבָ ר ֶׁשאֵ ין ל ֹו מָ קוֹם( :ד) ַר ִבי לְ וִ יטָ ס ִאיׁש יַבְ נֶה

אֶ ֶרְך אַ ןַ יִ ם ִמגִ בוֹר ומׁשֵ ל בְ רוח ֹו ִמֹּל ֵכד עִ יר .אֵ יזֶ הו עָ ִׁשיר

א ֹו מֵ רְ ,מאֹד ְמאֹד הֱ וֵ י ְׁשפַ ל רוחַ ֶׁ ,ש ִת ְקוַ ת אֱ נוֹׁש ִרלָ הַ .רבִ י

הַ שָ מֵ חַ בְ חֶ לְ קוֹׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (תהלים קכח) ,יְ גִ יעַ ךַןֶ יָך ךִ י תֹאכֵ ל

יוֹחָ נָן בֶ ן בְ רו ָֹקא אוֹמֵ רָ ,ךל הַ ְמחַ כֵל ֵׁשם ָׁשמַ יִ ם בַ מֵ תֶ ר,

אַ ְׁש ֶריָך וְ טוֹב לְָך .אַ ְׁש ֶריָך ,בָ ע ֹולָם הַ זֶ ה .וטוֹב לְָך ,לָע ֹולָם

נִפְ ָרעִ ין ִמלֶ םו בַ גָלוי .אֶ חָ ד ׁש ֹוגֵג וְ אֶ חָ ד מֵ זִ יד בְ ִחכול הַ שֵ ם:

(שמואל א

(בנוֹ) אוֹמֵ ר ,הַ כוֹמֵ ד תו ָֹרה עַ ל ְמנָת לְ לַלֵ ד,
(ה) ַרבִ י יִ ְׁשמָ עֵ אל ְ

ב) ,ךִ י ְמכַבְ ַדי אֲ כַבֵ ד ובֹזַ י י ֵָקלו( :ב) בֶ ן עַ זַ אי אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ָרץ

יקין ְביָד ֹו לִ לְ מוֹד ולְ ל ֵַלד .וְ הַ כוֹמֵ ד עַ ל ְמנָת ַלעֲשוֹת,
מַ ְסןִ ִ

מורה) ,ובו ֵֹרחַ ִמן הָ עֲבֵ ָרהׁ .שֶ ִל ְצוָ ה גו ֶֹר ֶרת
לְ ִמ ְצוָ ה ַקכָה (ךְ בַ חֲ ָ

יקין ְביָד ֹו לִ לְ מוֹד ולְ ל ֵַלד לִ ְׁשמוֹר וְ ַלעֲשוֹתַ .ר ִבי צָ דוֹק
מַ ְסןִ ִ

ושכַר
ִמ ְצוָ ה ,וַ עֲבֵ ָרה גו ֶֹר ֶרת עֲבֵ ָרהׁ .שֶ ְשכַר ִמ ְצוָ הִ ,מ ְצוָ הְ .

אוֹמֵ רַ ,אל ַתע ֲֵשם עֲטָ ָרה לְ ִה ְתג ֵַדל בָ הֶ ם ,וְ ֹלא ַק ְרדֹם ל ְַחןוֹר

הַ בָ א .אֵ יזֶ הו ְמכֺבָ ד ,הַ ְמכַבֵ ד אֶ ת הַ בְ ִרטוֹתֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר
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מסכת אבות
בָ הֶ ם .וְ כְָך הָ יָה ִהכֵל אוֹמֵ רְ ,וד ִא ְׁש ַתלֵ ׁש בְ תַ גָא ,חֳ לָף .הָ א

הָ ע ֹולָם הַ זֶ ה דוֹמֶ ה לַןְ רוֹזְ דוֹר בִ פְ נֵי הָ ע ֹולָם הַ בָ א .הַ ְת ֵקן

לָמַ ְד ָת ,ךָ ל הַ םֶהֱ נֶה ִמ ִדבְ ֵרי תו ָֹרה ,נוֹטֵ ל חַ טָיו ִמן הָ ע ֹולָם( :ו)

עַ ְצ ְמָך בַ ןְ רוֹזְ דוֹר ,ךְ ֵדי ֶׁש ִת ָךנֵס ל ְַח ַר ְקלִ ין:

(יז) הוא הָ יָה

ַרבִ י יוֹסֵ י אוֹמֵ רָ ,ךל הַ ְמכַבֵ ד אֶ ת הַ תו ָֹרה ,גופ ֹו ְמכֺבָ ד עַ ל

אוֹמֵ ר ,יָפָ ה ָׁשעָ ה ַאחַ ת בִ ְתׁשובָ ה ומַ ע ֲִשים טו ִֹבים בָ ע ֹולָם

הַ בְ ִרטוֹת .וְ כָ ל הַ ְמחַ כֵל אֶ ת הַ תו ָֹרה ,גופ ֹו ְמחֺ כָל עַ ל הַ בְ ִריוֹת:

הַ זֶ הִ ,מ ָך ל חַ טֵי הַ ע ֹולָם הַ בָ א .וְ יָפָ ה ָׁשעָ ה ַאחַ ת ֶׁשל קו ַֹרת רוחַ

(ז) ַרבִ י יִ ְׁשמָ עֵ אל בְ נ ֹו אוֹמֵ ר ,הַ חוֹשֵ ְך עַ ְצמ ֹו ִמן הַ ִדין ,ןו ֵֹרק

בָ ע ֹולָם הַ בָ אִ ,מךָ ל חַ טֵי הָ ע ֹולָם הַ זֶ ה( :יח) ַרבִ י ִׁש ְמעוֹן בֶ ן

וׁשבועַ ת ָׁשוְ א .וְ הַ גַס לִ ב ֹו בְ הו ָֹרָאהׁ ,שוֹטֶ ה
ִמלֶ םו אֵ יבָ ה וְ גָזֵ ל ְ

אֶ לְ עָ זָ ר אוֹמֵ רַ ,אל ְת ַרנֶ ה ֶאת חֲ בֵ ְרָך בִ ְׁשעַ ת ךַ עֲסוֹ ,וְ ַאל

(ח) הוא הָ יָה אוֹמֵ רַ ,אל ְת ִהי ָדן יְ ִח ִידי,

ְתנַחֲ מֶ םו בְ ָׁשעָ ה ֶׁשלֵ ת ֹו מֺ חָ ל לְ פָ נָיו ,וְ ַאל ִת ְׁשַאל ל ֹו בִ ְׁשעַ ת

ׁשֶ אֵ ין ָדן יְ ִח ִידי אֶ כָא אֶ חָ ד .וְ ַאל תֹאמַ ר ַקבְ לו ַדעְ ִתיׁ ,שֶ הֵ ן

נ ְִדרוֹ ,וְ ַאל ִת ְׁש ַת ֵדל לִ ְראוֹת ֹו ִב ְׁשעַ ת ַקלְ ָקלָתוֹ( :יט) ְׁשמואֵ ל

ַרשָ ִאין וְ ֹלא אָ ָתה( :ט) ַרבִ י י ֹונָתָ ן אוֹמֵ ר ,ךָ ל הַ ְמ ַקטֵם אֶ ת

הַ ָסטָ ן אוֹמֵ ר( ,משלי כד) ִב ְנ ֹפל אוֹיִ בְ יָך ַאל ִת ְשמָ ח ובִ ךָ ְׁשל ֹו ַאל

הַ תו ָֹרה מֵ ֹענִי ,סוֹפ ֹו לְ ַקטְ מָ ה מֵ עׁשֶ ר .וְ כָל הַ ְמבַ חֵ ל אֶ ת הַ תו ָֹרה

ָיגֵל לִ בֶ ָך ,ןֶ ן יִ ְראֶ ה יְ ָי וְ ַרע בְ עֵ ינָיו וְ הֵ ִׁשיב מֵ עָ לָיו אַ ןוֹ( :כ)

(י) ַרבִ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י

אֱ לִ יׁשָ ע בֶ ן אֲ בויָה אוֹמֵ ר ,הַ כוֹמֵ ד ֶילֶד לְ ָמה הוא דו ֶֹמה ,לִ ְדי ֹו

ָאדם.
ְממַ עֵ ט בָ עֵ סֶ ק ,וַ עֲסוֹק בַ תו ָֹרה .וֶ הֱ וֵ י ְׁשפַ ל רוחַ בִ פְ נֵי ָכל ָ

כְ תובָ ה עַ ל נְ יָר חָ ָדׁש .וְ הַ כו ֵֹמד זָ ֵקן לְ ָמה הוא דו ֶֹמה ,לִ ְדי ֹו

וְ ִאם בִ חַ לְ ָת ִמן הַ תו ָֹרה ,יֶׁש לְ ָך בְ טֵ לִ ים הַ ְרבֵ ה ךְ נֶגְ ָדְך .וְ ִאם

הודה ִאיׁש ךְ פַ ר הַ בַ בְ לִ י
כְ תובָ ה עַ ל נְ יָר ָמחוקַ .רבִ י יוֹסֵ י בַ ר יְ ָ

(יא) ַרבִ י

אוֹמֵ ר  ,הַ כוֹמֵ ד ִמן הַ ְס ַטםִים לְ מָ ה הוא דוֹמֶ ה ,לְ אוֹכֵ ל ֲענָבִ ים

אֱ לִ יעֶ זֶ ר בֶ ן ַי ֲעקֹב אוֹמֵ ר ,הָ עוֹשֶ ה ִמ ִצוָ ה ַאחַ ת ,ק ֹונֶה ל ֹו

ֵקהוֹת וְ ׁשוֹתֶ ה יַיִ ן ִמגִ תוֹ .וְ הַ כוֹמֵ ד ִמן הַ זְ ֵקנִים לְ מָ ה הוא

פְ ַר ְקלִ יט אֶ חָ ד .וְ הָ עוֹבֵ ר עֲבֵ ָרה ַאחַ ת ,ק ֹונֶה ל ֹו ַקחֵ יגוֹר אֶ חָ ד.

דוֹמֶ ה ,לְ אוֹכֵ ל ֲענָבִ ים בְ ׁשולוֹת וְ ׁשוֹתֶ ה יַיִ ן י ָָׁשןַ .רבִ י אוֹמֵ ר,

ְתׁשובָ ה ומַ ע ֲִשים טוֹבִ ים ,ךִ ְת ִריס בִ פְ נֵי הַ ן ְֺרעָ נותַ .רבִ י יוֹחָ נָן

ַאל ִת ְס ַתךֵל בַ ַסנ ְַקןֶ ,אכָא בַ ֶלה ֶׁשטֶׁש בוֵֹ ִ .יׁש ַקנְ ַקן חָ ָדׁש מָ לֵא

הַ מַ ְנְדלָר אוֹמֵ ר ,ךָל ךְ נ ִֵסטָה ׁשֶ ִהיא לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ ם ,סוֹפָ ה

יָׁשָ ן ,וְ י ָָׁשן ֶׁשאֲ פִ כו חָ ָדׁש ֵאין בוֹ( :כא) ַר ִבי ֶאלְ עָ זָ ר הַ ַסןָ ר

לְ ִה ְת ַקטֵם .וְ ׁשֶ אֵ ינָה לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ ם ,אֵ ין סוֹפָ ה לְ ִה ְת ַקטֵם( :יב)

ָאדם ִמן
יאין ֶאת הָ ָ
אוֹמֵ ר ,הַ ִסנְָאה וְ הַ ַתאֲ וָ ה וְ הַ ךָ בוֹד מו ִֹצ ִ

ַרבִ י אֶ לְ עָ זָ ר בֶ ן ׁשַ לועַ אוֹמֵ ר ,יְ ִהי כְ בוֹד ַתלְ ִמ ְידָך חָ בִ יב עָ לֶיָך

הָ ע ֹולָם( :כב) הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,הַ טִ כו ִֹדים לָמות ,וְ הַ לֵ ִתים

ךְ ׁשֶ כְָך ,וכְ בוֹד חֲ בֵ ְרָך ךְ מו ָֹרא ַרבָ ְך ,ומו ָֹרא ַרבָ ְך ךְ מו ָֹרא

ֵידע לְ הו ִֹדיעַ ולְ ִהוָ ַדע ֶׁשהוא אֵ ל,
לְ הֵ חָ יוֹת ,וְ הַ חַ טִ ים לִ דוֹן .ל ַ

הודה אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י זָ ִהיר בְ תַ לְ מודׁ ,שֶ ִשגְ גַת
ׁשָ מָ יִ ם( :יג) ַרבִ י יְ ָ

הוא הַ טוֹצֵ ר ,הוא הַ בו ֵֹרא ,הוא הַ לֵ בִ ין ,הוא הַ ַדטָן ,הוא עֵ ד,

לׁשה כְ תָ ִרים הֵ ם,
ַתלְ מוד ע ֹולָה זָ דוֹןַ .רבִ י ִׁש ְמעוֹן אוֹמֵ רְׁ ,ש ָ

הוא בַ עַ ל ִדין ,וְ הוא עָ ִתיד לָדון .בָ רוְך הואֶׁ ,שאֵ ין לְ פָ נָיו ֹלא

ךֶתֶ ר תו ָֹרה וְ כֶתֶ ר ךְ הֺ םָה וְ כֶתֶ ר מַ לְ כות ,וְ כֶתֶ ר ׁשֵ ם טוֹב ע ֹולֶה

עַ וְ לָה וְ ֹלא ִׁשכְ חָ ה וְ ֹלא מַ שוֹא פָ נִים וְ ֹלא ִמ ַסח ׁשוֹחַ דׁ ,שֶ הַ ךֹל

עַ ל גַבֵ יהֶ ן( :יד) ַרבִ י נְהו ַֹראי אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י ג ֹולֶה לִ ְמקוֹם תו ָֹרה

ׁשֶ כוֹ .וְ ַדע ֶׁשהַ ךֹל לְ פִ י הַ חֶ ְׁשבוֹן .וְ ַאל יַבְ ִטיחֲ ָך יִ ְצ ֶרָך ֶׁשהַ ְשאוֹל

וְ ַאל תֹאמַ ר ֶׁש ִהיא תָ בוֹא ַאחֲ ֶריָךׁ ,שֶ חֲ בֵ ֶריָך יְ ַקטְ מוהָ בְ י ֶָדָך.

ךָרחֲ ָך אַ ָתה
בֵ ית מָ נוֹס לְָךֶׁ ,שעַ ל ך ְָרחֲ ָך אַ ָתה נוֹצָ ר( ,וְ עַ ל ְ

וְ אֶ ל בִ ינ ְָתָך ַאל ִתשָ עֵ ן( :טו) ַרבִ י ַיםַאי אוֹמֵ ר ,אֵ ין בְ י ֵָדינו ֹלא

ךָרחֲ ָך
נ ֹולָד) ,וְ עַ ל ך ְָרחֲ ָך אַ ָתה חַ י ,וְ עַ ל כ ְָרחֲ ָך אַ ָתה מֵ ת ,וְ עַ ל ְ

יקיםַ .רבִ י מַ ְתיָא בֶ ן
מורי הַ נַ ִד ִ
ִמשַ לְ וַ ת הָ ְרׁשָ עִ ים וְ ַאף ֹלא ִמטִ ֵ

אַ ָתה עָ ִתיד לִ ֵתן ִדין וְ חֶ ְׁשבוֹן לִ פְ נֵי מֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְללָכִ ים

ָאדם .וֶ הֱ וֵ י זָ נָב
חָ ָרׁש אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י מַ ְק ִדים בִ ְׁשלוֹם ךָל ָ

הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא:

ָרׁשָ ע וְ גַס רוחַ :

מֵ עׁשֶ ר ,סוֹפ ֹו לְ בַ ְחלָה מֵ עֹנִ י:

עָ מַ לְ ָת בַ תו ָֹרה ,יֶׁש (לוֹ) שָ כָר הַ ְרבֵ ה לִ ֶתן לְָך:

לָאֲ ָריוֹת ,וְ ַאל ְת ִהי רֹאׁש לַשועָ לִ ים( :טז) ַרבִ י ַי ֲעקֹב אוֹמֵ ר,
משנה מסכת אבות פרק ה

"וְ ָאהַ ְב ָת" -מפעל ההלכה ל ילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נ ְִחיל אוֹהַ בָ יי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
veahavta10@gmail.com
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מסכת אבות
(א) בַ עֲשָ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת נִבְ ָרא הָ ע ֹולָם .ומַ ה ַתלְ מוד לוֹמַ ר,

ומו ֶֹדה עַ ל הָ אֱ מֶ ת .וְ ִחכופֵ יהֶ ן בַ ֹגלֶם:

וַ הֲ ֹלא בְ מַ אֲ מָ ר אֶ חָ ד יָכוֹל לְ ִהבָ ְראוֹת ,אֶ כָא לְ ִהןָ ַרע ִמן

פ ְֺרעָ ִנטוֹת בָ ִאין לָע ֹולָם עַ ל ִׁשבְ עָ ה גופֵ י עֲבֵ ָרהִ .מ ְקצָ תָ ן

הָ ְרׁשָ עִ ים ׁשֶ ְלאַ בְ ִדין אֶ ת הָ ע ֹולָם ׁשֶ םִבְ ָרא בַ עֲשָ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת,

ומ ְקצָ תָ ן אֵ ינָן ְמעַ ְש ִריןָ ,רעָ ב ֶׁשל בַ נ ֶֹרת בָ ָאה,
ְמעַ ְש ִרין ִ

יקים ׁשֶ ְל ַקטְ ִמין אֶ ת הָ ע ֹולָם ׁשֶ םִבְ ָרא
וְ לִ ֵתן שָ כָר טוֹב לַנַ ִד ִ

ומ ְקצָ תָ ן ְשבֵ עִ ים .ג ְָמרו ֶׁשֹּלא לְ עַ ֵשרָ ,רעָ ב ׁשֶ ל
ִמ ְקצָ תָ ן ְרעֵ בִ ים ִ

(ב) עֲשָ ָרה דוֹרוֹת מֵ ָא ָדם וְ עַ ד נֹחַ ,

ְמהומָ ה וְ ֶׁשל בַ נ ֶֹרת בָ ָאה .וְ ֶׁשֹּלא לִ חוֹל אֶ ת הַ חַ כָהָ ,רעָ ב ׁשֶ ל

יסין
לְ הו ִֹדיעַ ךַ לָ ה אֶ ֶרְך אַ ןַ יִ ם לְ פָ נָיוׁ ,שֶ ךָל הַ דוֹרוֹת הָ יו מַ כְ עִ ִ

ךְ ָליָה בָ ָאהֶ .דבֶ ר בָ א לָע ֹולָם עַ ל ִמיתוֹת הָ אֲ מורוֹת בַ תו ָֹרה

ובָ ִאין עַ ד ׁשֶ הֵ בִ יא ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת מֵ י הַ לַ בול .עֲשָ ָרה דוֹרוֹת ִמםֹחַ

ׁשֶ ֹּלא ִנ ְמ ְסרו לְ בֵ ית ִדין ,וְ עַ ל ןֵ רוֹת ְׁש ִביעִ ית .חֶ ֶרב בָ ָאה

וְ עַ ד ַאבְ ָרהָ ם ,לְ הו ִֹדיעַ ךַלָ ה אֶ ֶרְך אַ ןַ יִ ם לְ פָ נָיוׁ ,שֶ ךָל הַ דוֹרוֹת

לָע ֹולָם עַ ל עִ םוי הַ ִדין ,וְ עַ ל עִ וות הַ ִדין ,וְ עַ ל הַ לו ִֹרים בַ תו ָֹרה

יסין ובָ ִאין ,עַ ד ׁשֶ בָ א ַאבְ ָרהָ ם וְ ִקבֵ ל (עָ לָיו) ְשכַ ר
הָ יו מַ כְ עִ ִ

ׁשֶ ֹּלא כַהֲ ָלכָה( :ט) חַ ָטה ָרעָ ה בָ ָאה לָע ֹולָם עַ ל ְׁשבועַ ת ׁשָ וְ א,

(ג) עֲשָ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נ ְִתנַמָ ה ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו עָ לָיו

וְ עַ ל ִחכול הַ ֵשם .גָלות בָ ָאה לָע ֹולָם עַ ל עוֹבְ ֵדי עֲבו ָֹדה זָ ָרה,

הַ שָ לוֹם וְ עָ מַ ד בְ ֺככָם ,לְ הו ִֹדיעַ ךַלָ ה ִחבָ ת ֹו ׁשֶ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו

ָארץ.
וְ עַ ל גִ כוי ע ֲָריוֹת ,וְ עַ ל ְׁשפִ יכות ָד ִמים ,וְ עַ ל הַ ְׁשמָ טַ ת הָ ֶ

(ד) עֲשָ ָרה נִ ִמים ַנעֲשו לַאֲ בוֹתֵ ינו בְ ִמ ְצ ַריִ ם

ַארבָ עָ ה פְ ָר ִקים הַ ֶדבֶ ר ִמ ְת ַרבֶ ה .בָ ְרבִ יעִ ית ,ובַ ְׁשבִ יעִ ית
בְ ְ

וַ עֲשָ ָרה עַ ל הַ טָם( .עֶ שֶ ר מַ ךוֹת הֵ בִ יא הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא עַ ל

ובְ מוֹצָ אֵ י ְׁשבִ יעִ ית ובְ מוֹצָ ֵאי הֶ חָ ג ֶׁשבְ כָל ָׁשנָה וְ ָׁשנָה.

הַ ִל ְצ ִרטִ ים בְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ עֶ שֶ ר עַ ל הַ טָם) .עֲשָ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת ִנמו

יׁשית .בַ ְשבִ יעִ יתִ ,מןְ נֵי
בָ ְרבִ יעִ יתִ ,מןְ נֵי ַמעְ ַשר עָ נִ י ֶׁשבַ ְשלִ ִ

אֲ בוֹתֵ ינו אֶ ת הַ לָ קוֹם בָ רוְך הוא בַ ִל ְדבָ רׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (במדבר

מַ עְ שַ ר עָ ִני ֶׁשבַ ִש ִשית .ובְ מוֹצָ אֵ י ְׁש ִביעִ יתִ ,מןְ נֵי פֵ רוֹת

(ה)

ְׁשבִ יעִ ית .ו בְ מוֹצָ אֵ י הֶ חָ ג ֶׁשבְ כָל ָׁשנָה וְ ָׁשנָהִ ,מןְ נֵי גֶזֶ ל מַ ְתנוֹת

עֲשָ ָרה נִ ִמים ַנעֲשו לַאֲ בוֹתֵ ינו בְ בֵ ית הַ ִל ְק ָדׁשֹ .לא ִהןִ ילָה

ֲע ִנטִ ים:

ָאדם .הָ אוֹמֵ ר ֶׁשכִ י ֶׁשכִ י וְ ׁשֶ כְ ָך
ַארבַ ע ִמדוֹת בָ ָ
(י) ְ

ִאשָ ה מֵ ֵריחַ בְ שַ ר הַ ס ֶֹדׁש ,וְ ֹלא ִה ְס ִריחַ בְ שַ ר הַ ס ֶֹדׁש מֵ ע ֹולָם,

ׁשֶ כְָך ,ז ֹו ִמ ָדה בֵ ינ ֹונִית .וְ יֵׁש או ְֹמ ִרים ,ז ֹו ִמ ַדת ְסדוֹםׁ .שֶ כִ י

וְ ֹלא ְנִרָאה זְ בוב בְ בֵ ית הַ ִל ְטבְ חַ יִ ם ,וְ ֹלא אֵ ַרע ֶק ִרי לְ כֹהֵ ן גָדוֹל

ָארץֶׁ .שכִ י ֶׁשכְָך וְ ֶׁשכְ ָך ֶׁשכְָך ,חָ ִסיד.
ׁשֶ כְָך וְ ֶׁשכְ ָך ֶׁשכִ י ,עַ ם הָ ֶ

ןורים ,וְ ֹלא כִ בו גְ ׁשָ ִמים אֵ ׁש ׁשֶ ל עֲצֵ י הַ לַ ע ֲָרכָה ,וְ ֹלא
בְ יוֹם הַ ךִ ִ

ַארבַ ע ִמדוֹת בַ ֵדעוֹת .נוֹחַ
ׁשֶ כִ י ֶׁשכִ י וְ ֶׁשכְ ָך ֶׁשכִ יָ ,ר ָׁשע( :יא) ְ

נ ְָצחָ ה הָ רוחַ אֶ ת עַ לוד הֶ עָ ׁשָ ן ,וְ ֹלא נ ְִמצָ א פְ סול בָ עֹמֶ ר ובִ ְׁש ֵתי

לִ כְ עוֹס וְ נוֹחַ לִ ְרצוֹת ,יָצָ א ְשכָר ֹו בְ הֶ פְ סֵ דוָֹ ,ק ֶׁשה לִ כְ עוֹס

ומ ְׁש ַתחֲ וִ ים ְרוָ ִחים,
הַ כֶחֶ ם ובְ לֶחֶ ם הַ ןָ נִ ים ,עו ְֹמ ִדים ְצפופִ ים ִ

וְ ָקׁשֶ ה לִ ְרצוֹת ,יָצָ א הֶ פְ סֵ ד ֹו ִב ְשכָר ֹו ָק ֶׁשה לִ כְ עוֹס וְ נוֹחַ לִ ְרצוֹת

ָאדם
וְ ֹלא ִהזִ יק נָחָ ׁש וְ עַ ְק ָרב בִ ירוׁשָ לַיִ ם מֵ ע ֹולָם ,וְ ֹלא ָאמַ ר ָ

ַארבַ ע ִמדוֹת
חָ ִסיד .נוֹחַ לִ כְ עוֹס וְ ָק ֶׁשה לִ ְרצוֹת ָר ָׁשע( :יב) ְ

לַחֲ בֵ ר ֹו צַ ר לִ י הַ לָ קוֹם ׁשֶ ָאלִ ין בִ ירוׁשָ לַיִ ם( :ו) עֲשָ ָרה ְדבָ ִרים

בַ ַתלְ ִמ ִידיםַ .מהֵ ר לִ ְׁשמוֹעַ ומַ הֵ ר לְ אַ בֵ ד ,יָצָ א ְשכָר ֹו בְ הֶ פְ סֵ דוֹ.

ָארץ ,ופִ י
נִבְ ְראו בְ עֶ ֶרב ׁשַ בָ ת בֵ ין הַ ְשמָ ׁשוֹת ,וְ אֵ כו הֵ ן ,ןִ י הָ ֶ

ָקׁשֶ ה לִ ְׁשמוֹעַ וְ ָק ֶׁשה לְ אַ בֵ ד ,יָצָ א הֶ פְ סֵ ד ֹו בִ ְשכָ ר ֹו .מַ הֵ ר

הַ בְ אֵ ר ,ופִ י הָ ָאתוֹן ,וְ הַ ֶס ֶׁשת ,וְ הַ לָ ן ,וְ הַ לַ חֶ ה ,וְ הַ שָ ִמיר,

ומהֵ ר לְ אַ בֵ ד ,זֶ ה
לִ ְׁשמוֹעַ וְ ָק ֶׁשה לְ אַ בֵ ד ,חָ ָכםָ .ק ֶׁשה לִ ְׁשמוֹעַ ַ

יקין,
וְ הַ ךְ תָ ב ,וְ הַ ִלכְ ָתב ,וְ הַ כוחוֹת .וְ יֵׁש או ְֹמ ִריםַ ,אף הַ לַ זִ ִ

חֵ לֶק ָרע:

ַארבַ ע ִמדוֹת בְ נו ְֹתנֵי ְצ ְד ָקה .הָ רוֹצֶ ה ׁשֶ טִ ֵתן
(יג) ְ

בורת ֹו ׁשֶ ל מׁשֶ ה ,וְ אֵ יל ֹו ֶׁשל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו .וְ יֵׁש א ֹו ְמ ִרים,
וק ָ
ְ

וְ ֹלא יִ ְתנו אֲ חֵ ִרים ,עֵ ינ ֹו ָרעָ ה בְ ֶׁשל אֲ חֵ ִרים .יִ ְתנו אֲ חֵ ִרים

(ז) ִׁשבְ עָ ה ְדבָ ִרים בַ ֹגלֶם וְ ִׁשבְ עָ ה

וְ הוא ֹלא יִ ֵתן ,עֵ ינ ֹו ָרעָ ה בְ ֶׁשכוֹ .יִ ֵתן וְ יִ ְתנו אֲ חֵ ִרים ,חָ ִסידֹ .לא

בֶ חָ כָ ם .חָ כָ ם אֵ ינ ֹו ְמ ַדבֵ ר בִ פְ נֵי ִמי ֶׁשהוא גָדוֹל ִמלֶ םו בְ חָ כְ מָ ה

יִ ֵתן וְ ֹלא יִ ְתנו אֲ חֵ ִריםָ ,ר ָׁשע:

ַארבַ ע ִמדוֹת בְ הוֹלְ כֵ י
(יד) ְ

ובְ ִמנְ יָן ,וְ אֵ ינ ֹו נִכְ נָס לְ תוְֹך ִדבְ ֵרי חֲ בֵ רוֹ ,וְ אֵ ינ ֹו נִבְ הָ ל לְ הָ ִׁשיב,

לְ בֵ ית הַ ִל ְד ָרׁש .ה ֹולְֵך וְ אֵ ינ ֹו עו ֶֹשהְ ,שכַר הֲ לִ יכָה בְ יָדוֹ .עוֹשֶ ה

ׁשוֹאֵ ל ךָעִ נְ יָן ומֵ ִׁשיב ךַהֲ לָכָ ה ,וְ אוֹמֵ ר עַ ל ִראׁשוֹן ִראׁשוֹן וְ עַ ל

וְ אֵ ינ ֹו ה ֹולְֵךְ ,ש ַכר מַ ע ֲֶשה בְ יָדוֹ .ה ֹולְֵך וְ עו ֶֹשה ,חָ ִסידֹ .לא

ַאחֲ רוֹן ַאחֲ רוֹן ,וְ עַ ל מַ ה שֶ ֹּלא ׁשָ מַ ע ,אוֹמֵ ר ֹלא ׁשָ מַ עְ ִתי,

ַארבַ ע ִמדוֹת ְביו ְֹׁש ִבים לְ פְ נֵי
ה ֹולְֵך וְ ֹלא עו ֶֹשהָ ,ר ָׁשע( :טו) ְ

בַ עֲשָ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת:

ֺךכָם:

עָ לָיו הַ שָ לוֹם:

יד) ,וַ יְ נַמו א ִֹתי זֶ ה עֶ שֶ ר ןְ עָ ִמים וְ ֹלא ׁשָ ְמעו בְ קוֹלִ י:

ַאף ְצבָ ת בִ ְצבָ ת עֲשויָה:

(ח) ִׁשבְ עָ ה ִמינֵי

"וְ ָאהַ ְב ָת" -מפעל ההלכה ל ילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נ ְִחיל אוֹהַ בָ יי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
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מסכת אבות
כָמיםְ .ספוֹג ,ומַ ְׁשןֵ ְךְ ,מׁשַ לֶ ֶרת ,וְ נָפָ הְ .ספוֹגֶׁ ,שהוא סוֹפֵ ג
חֲ ִ

ידיו ֶׁשל בִ לְ עָ ם הָ ָר ָׁשע .מַ ה בֵ ין
גְ בוֹהָ ה ,וְ נֶפֶ ׁש ְרחָ בָ הִ ,מ ַתלְ ִמ ָ

אֶ ת הַ ךֹל .מַ ְׁשןֵ ְךׁ ,שֶ לַ כְ נִ יס בָ ז ֹו ומו ִֹציא בָ זוְֹ .מׁשַ לֶ ֶרת,

ידיו ֶׁשל בִ לְ עָ ם הָ ָרׁשָ ע.
ָאבינו לְ תַ לְ ִמ ָ
ידיו ֶׁשל ַאבְ ָרהָ ם ִ
ַתלְ ִמ ָ

ׁשֶ לו ִֹציָאה אֶ ת הַ טַיִ ן וְ ק ֹולֶטֶ ת אֶ ת הַ ְשמָ ִרים .וְ נָפָ הׁ ,שֶ לו ִֹציָאה

ָאבינו ,אוֹכְ לִ ין בָ ע ֹולָם הַ זֶ ה וְ נוֹחֲ לִ ין
ידיו ֶׁשל ַאבְ ָרהָ ם ִ
ַתלְ ִמ ָ

(טז) ךָ ל ַאהֲ בָ ה ֶׁש ִהיא

נְחיל אֹהֲ בַ י יֵׁש,
בָ ע ֹולָם הַ בָ אֶׁ ,שםֶאֱ ַמר (משלי ח) ,לְ הַ ִ

ְתלויָה בְ ָדבָ ר ,בָ טֵ ל ָדבָ ר ,בְ טֵ לָה ַאהֲ בָ ה .וְ ׁשֶ אֵ ינָה ְתלויָה

ידיו ֶׁשל בִ לְ עָ ם הָ ָר ָׁשע יו ְֹר ִׁשין
וְ א ְֹצרֹתֵ יהֶ ם אֲ מַ כֵא .אֲ בָ ל ַתלְ ִמ ָ

בְ ָדבָ ר ,אֵ ינָה בְ טֵ לָה לְ ע ֹולָם .אֵ יז ֹו ִהיא ַאהֲ בָ ה הַ ְתלויָה בְ ָדבָ ר,

ֵיהםָם וְ יו ְֹר ִדין לִ בְ אֵ ר ַׁשחַ תֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר (תהלים נה) ,וְ אַ ָתה
ג ִ

ַאמנוֹן וְ תָ מָ ר .וְ ֶׁשאֵ ינָה ְתלויָה בְ ָדבָ ר ,ז ֹו ַאהֲ בַ ת
ז ֹו ַאהֲ בַ ת ְ

ומ ְרמָ ה ֹלא יֶחֱ צו
ְׁשי ָד ִמים ִ
ידם לִ בְ אֵ ר ַׁשחַ תַ ,אנ ֵ
ֹלהים תו ִֹר ֵ
אֱ ִ

ָדוִ יד וִ יה ֹונָתָ ן( :יז) ךָל מַ חֲ לו ֶֹקת ׁשֶ ִהיא לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ ם ,סוֹפָ ה

הודה בֶ ן ֵתימָ א אוֹמֵ ר ,הֱ וֵ י
יְ מֵ יהֶ ם ,וַ אֲ נִ י אֶ בְ טַ ח בָ ְך( :כ) יְ ָ

לְ ִה ְת ַקטֵם .וְ ׁשֶ אֵ ינָה לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ ם ,אֵ ין סוֹפָ ה לְ ִה ְת ַקטֵם .אֵ יז ֹו

עַ ז ַךםָמֵ ר ,וְ ַקל ךַ ם ֶֶׁשר ,וְ ָרץ ַך ְנבִ י ,וְ גִ בוֹר ךָאֲ ִרי ַלעֲשוֹת ְרצוֹן

ִהיא מַ חֲ לו ֶֹקת ׁשֶ ִהיא לְ ׁשֵ ם ָׁשמַ יִ ם ,ז ֹו מַ חֲ לו ֶֹקת ִהכֵל וְ ׁשַ לַ אי.

ֵיהםָם ,ובׁשֶ ת
ָאבִ יָך ֶׁשבַ ָשמָ יִ ם .הוא הָ יָה אוֹמֵ ר ,עַ ז ןָ נִים לְ ג ִ

וְ ׁשֶ אֵ ינָה לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִ ם ,ז ֹו מַ חֲ לו ֶֹקת ק ַֹרח וְ ָכל ע ֲָדתוֹ( :יח) ךָ ל

ןָ נִים לְ גַן עֵ ֶדן .יְ ִהי ָרצוֹן ִמכְ פָ נֶיָך יְ ָי אֱ ֹלהֵ ינו ֶׁש ִת ְבנֶה עִ ְירָך

הַ ְמזַ ךֶה אֶ ת הָ ַרבִ ים ,אֵ ין חֵ ְטא בָ א עַ ל יָדוֹ .וְ כָל הַ לַ חֲ ִטיא אֶ ת

בִ ְמהֵ ָרה בְ י ֵָמינו וְ ֵתן חֶ לְ ֵקנו בְ תו ָֹרתֶ ָך:

(כא) הוא הָ יָה

יקין בְ יָד ֹו ַלעֲשוֹת ְתׁשובָ ה .מׁשֶ ה זָ כָ ה וְ זִ ךָה
הָ ַרבִ י ם ,אֵ ין מַ ְסןִ ִ

אוֹמֵ ר ,בֶ ן חָ מֵ ׁש ָׁשנִ ים ל ִַל ְק ָרא ,בֶ ן עֶ ֶשר ל ִַל ְׁשנָה ,בֶ ן ְׁשלׁש

(דברים לג),

עֶ ְש ֵרה ל ִַל ְצוֹת ,בֶ ן חֲ מֵ ׁש עֶ ְש ֵרה ל ַַתלְ מוד ,בֶ ן ְׁשמ ֹונֶה עֶ ְש ֵרה

ומ ְׁשןָ טָ יו עִ ם יִ ְש ָראֵ ל .י ָָרבְ עָ ם חָ טָ א וְ הֶ חֱ ִטיא
ִצ ְד ַקת ה' עָ ָשה ִ

ַארבָ עִ ים
לׁשים ַלךֹחַ  ,בֶ ן ְ
לַחֺ ןָ ה ,בן עֶ ְש ִרים לִ ְרדוֹף ,בֶ ן ְׁש ִ

אֶ ת הָ ַרבִ ים ,חֵ ְטא הָ ַרבִ ים ָתלוי בוֹׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר (מלכים א טו),

לַבִ ינָה ,בֶ ן חֲ ִמ ִשים לָעֵ צָ ה ,בֶ ן ִׁש ִשים לַזִ ְקנָה ,בֶ ן ִׁשבְ עִ ים

עַ ל חַ חֹאות י ָָרבְ עָ ם (בֶ ן נְבָ ט) אֲ ׁשֶ ר חָ טָ א וַ אֲ ׁשֶ ר הֶ חֱ ִטיא אֶ ת

בורה ,בֶ ן ִת ְׁשעִ ים לָׁשוחַ  ,בֶ ן מֵ ָאה
לַשֵ יבָ ה ,בֶ ן ְׁשמ ֹונִים לַגְ ָ

(יט) ךָל ִמי ׁשֶ טֵׁש בְ יָד ֹו ְׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים הַ כָלו,

(כב) בֶ ן בַ ג בַ ג אוֹמֵ ר,

מלֶת:
אֶ ת הַ ֶסמַ ח וְ ק ֹולֶטֶ ת אֶ ת הַ ֹ

אֶ ת הָ ַרבִ ים ,זְ כות הָ ַרבִ ים ָתלוי בוֶֹׁ ,שםֶאֱ מַ ר

יִ ְש ָראֵ ל:

ךְ ִאכו מֵ ת וְ עָ בַ ר ובָ טֵ ל ִמן הָ ע ֹולָם:

וׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים אֲ חֵ ִרים,
ידיו ׁשֶ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינוְ .
ִמ ַתלְ ִמ ָ

הֲ פָ ְך בָ ה וַ הֲ פָ ְך בָ הְ ,ד ֹככָא בָ ה .ובָ ה ֶתחֱ זֵ י ,וְ ִסיב ובְ לֵה בַ ה,

ידיו ׁשֶ ל בִ לְ עָ ם הָ ָרׁשָ ע .עַ יִ ן טוֹבָ ה ,וְ רוחַ נְמוכָ ה ,וְ נֶפֶ ׁש
ִמ ַתלְ ִמ ָ

ומםַה לָא ְתזועַ ֶׁ ,שאֵ ין לְ ָך ִמ ָדה טוֹבָ ה הֵ ימֶ םָה .בֶ ן הֵ א הֵ א
ִ

ידיו ׁשֶ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינו .עַ יִ ן ָרעָ ה ,וְ רוחַ
ְׁשפָ לָהִ ,מ ַתלְ ִמ ָ

אוֹמֵ ר ,לְ פום צַ ע ֲָרא ַאגְ ָרא:

משנה מסכת אבות פרק ו
(א) ַרבִ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר ךָל הָ עוֹסֵ ק בַ תו ָֹרה לִ ְׁשמָ ה ,זוֹכֶ ה

ומרוֹמַ ְמת ֹו עַ ל ךָ ל הַ ַלע ֲִשים( :ב) ָאמַ ר ַרבִ י יְ ה ֹוׁשֺ עַ בֶ ן לֵוִ י,
ְ

לִ ְדבָ ִרים הַ ְרבֵ ה ,וְ ֹלא עוֹד אֶ כָא ׁשֶ ךָל הָ ע ֹולָם ךֺכ ֹו ךְ ַדאי הוא

בְ כָל יוֹם וָ יוֹם בַ ת קוֹל יוֹצֵ את מֵ הַ ר חו ֵֹרב ומַ כְ ֶרזֶ ת וְ אוֹמֶ ֶרת

נִק ָרא ֵרעַ ָ ,אהוב ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ לָ קוֹם ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ בְ ִרטוֹת,
לוְֹ ,

אוֹי לָהֶ ם לַבְ ִרטוֹת מֵ עֶ לְ ב ֹונָה ֶׁשל תו ָֹרה ֶׁשךָל ִמי ֶׁשאֵ ינ ֹו עוֹסֵ ק

ְמשַ לֵ חַ אֶ ת הַ לָ קוֹםְ ,משַ לֵ חַ אֶ ת הַ בְ ִרטוֹת ,ומַ לְ בַ ְׁשת ֹו ֲענָוָ ה

בַ תו ָֹרה נִ ְק ָרא נָזוףֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר נֶזֶ ם זָ הָ ב בְ ַאף חֲ זִ יר ִאשָ ה יָפָ ה

וְ יִ ְרָאה ,ומַ כְ ׁשַ ְרת ֹו לִ ְהיוֹת צַ ִדיק חָ ִסיד יָׁשָ ר וְ נֶאֱ מָ ן,

ֹלהים הֵ לָ ה וְ הַ ִלכְ ָתב
וְ סָ ַר ת טָ עַ ם ,וְ אוֹמֵ ר וְ הַ ֺכחֹת מַ ע ֲֵשה אֱ ִ

ידי זְ כות ,וְ נֶהֱ ִנין ִמלֶ םו
ומ ָק ַרבְ ת ֹו לִ ֵ
ומ ַרחַ ְקת ֹו ִמן הַ חֵ ְטאְ ,
ְ

ֹלהים הוא חָ רות עַ ל הַ ֺכחֹתַ ,אל ִת ְק ָרא חָ רות אֶ כָא
ִמכְ ַתב אֱ ִ

תוׁשטָה אֲ ִני
בורהׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר לִ י עֵ צָ ה וְ ִ
תוׁשטָה בִ ינָה וגְ ָ
עֵ צָ ה וְ ִ

חֵ רותֶׁ ,ש ֵאין לְ ָך בֶ ן חו ִֹרין אֶ כָא ִמי ֶׁשעו ֵֹסק בְ ַתלְ מוד תו ָֹרה,

בורה ,וְ נוֹתֶ נֶת ל ֹו מַ לְ כות ומֶ ְמׁשָ לָה וְ ִחסור ִדין,
בִ ינָה לִ י גְ ָ

וְ כָל ִמי ֶׁשעוֹסֵ ק בְ תַ לְ מוד תו ָֹרה הֲ ֵרי זֶ ה ִמ ְתעַ כֶהֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר

ומגַכִ ין ל ֹו ָרזֵ י תו ָֹרה ,וְ ַנעֲשֶ ה ךְ מַ עְ יָן הַ ִל ְתגַבֵ ר וכְ נָהָ ר ׁשֶ אֵ ינ ֹו
ְ

ומםַחֲ לִ יאֵ ל בָ מוֹת:
ומלַ ָתנָה נַחֲ לִ יאֵ ל ִ
ִ

(ג) הַ לוֹמֵ ד מֵ חֲ בֵ ר ֹו

ומג ַַדלְ ת ֹו
ןוֹסֵ ק ,וְ ה ֶ ֹוה צָ נוע וְ אֶ ֶרְך רוחַ  ,ומוֹחֵ ל עַ ל עֶ לְ בוֹנוְֹ ,

ןֶ ֶרק אֶ חָ ד א ֹו הֲ ָלכָה ֶאחָ ת א ֹו ןָ סוק אֶ חָ ד א ֹו ִדבור אֶ חָ ד א ֹו

"וְ ָאהַ ְב ָת" -מפעל ההלכה ל ילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נ ְִחיל אוֹהַ בָ יי יֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
צוות פיתוח ובתי ספר מובילים059-1225903 ♦ 050-2551519 :
veahavta10@gmail.com
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מסכת אבות
אֲ פִ ילו אוֹת אֶ חָ ת ,צָ ִריְך לִ נְ הָ ג ב ֹו ָךבוֹדׁ ,שֶ ךֵ ן מָ ִצינו בְ ָדוִ ד

לִ ב ֹו בְ תַ לְ מודוֹׁ ,שו ֵֹאל ומֵ ִׁשיב ׁשוֹמֵ עַ ומו ִֹסיף ,הַ כוֹמֵ ד עַ ל ְמנָת

מֶ לְֶך יִ ְש ָראֵ לׁ ,שֶ ֹּלא לָמַ ד מֵ אֲ ִחיתוֹפֶ ל אֶ כָא ְׁשנֵי ְדבָ ִרים בִ לְ בָ ד,

לְ לַלֵ ד וְ הַ כוֹמֵ ד עַ ל ְמנָת ַלעֲשוֹת ,הַ לַ ְחךִ ים אֶ ת ַרבוֹ ,וְ הַ ְמכַ וֵ ן

ומי ָֺדעוֹׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר וְ אַ ָתה אֱ נוֹׁש ךְ עֶ ְרךִ י
ְק ָרא ֹו ַרב ֹו אַ כופ ֹו ְ

אֶ ת ְׁשמועָ תוֹ ,וְ הָ אוֹמֵ ר ָדבָ ר בְ ֵׁשם או ְֹמרוֹ ,הָ א ל ַָמ ְד ָת ךָל

ומי ָֺדעִ י ,וַ הֲ ֹלא ְדבָ ִרים ַקל וָ חוֹמֶ ר ,ומַ ה ָדוִ ד מֶ לְֶך
אַ כופִ י ְ

הָ אוֹמֵ ר ָדבָ ר בְ ֵׁשם או ְֹמר ֹו מֵ בִ יא גְ אֺ כָה לָע ֹולָםׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר

יִ ְש ָראֵ ל ׁשֶ ֹּלא ָל מַ ד מֵ אֲ ִחיתוֹפֶ ל אֶ כָא ְׁשנֵי ְדבָ ִרים בִ לְ בָ ד ְק ָרא ֹו

וַ תֹאמֶ ר אֶ ְס ֵתר לַלֶ לְֶך בְ ֵׁשם ָמ ְר ְדכָי( :ז) גְ ד ֹולָה תו ָֹרה ֶׁש ִהיא

ומי ָֺדעוֹ ,הַ כוֹמֵ ד מֵ חֲ בֵ ר ֹו ןֶ ֶרק אֶ חָ ד א ֹו הֲ לָכָ ה
ַרב ֹו אַ כופ ֹו ְ

נוֹתֶ נֶת חַ טִ ים לְ ע ֶֹשיהָ בָ ע ֹולָם הַ זֶ ה ובָ ע ֹולָם הַ בָ אֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר ךִ י

אֶ חָ ת א ֹו ןָ סוק אֶ חָ ד א ֹו ִדבור אֶ חָ ד א ֹו אֲ פִ ילו אוֹת אֶ חָ ת עַ ל

חַ טִ ים הֵ ם לְ מו ְֹצ ֵאיהֶ ם ולְ כָל בְ ָשר ֹו מַ ְרןֵ א ,וְ אוֹמֵ רִ ,רפְ אות

ַאחַ ת ךַלָ ה וְ כַלָ ה ׁשֶ נָ ִריְך לִ נְ הָ ג ב ֹו ָךבוֹד ,וְ אֵ ין ךָבוֹד אֶ כָא

ְת ִהי לְ ָׁש ֶרָך וְ ִׁשסוי לְ עַ ְצמו ֶֹתיָך ,וְ אוֹמֵ ר ,עֵ ץ חַ טִ ים ִהיא

ימים יִ ְנחֲ לו טוֹב,
ות ִמ ִ
תו ָֹרהֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר ךָבוֹד חֲ ָכ ִמים יִ נְ חָ לו ְ

יקים בָ ה וְ תו ְֹמ ֶכיהָ ְמאֺ ָשר ,וְ אוֹמֵ ר ,ךִ י לִ וְ יַת חֵ ן הֵ ם
לַלַ חֲ זִ ִ

וְ אֵ ין טוֹב אֶ כָא תו ָֹרה ׁשֶ םֶאֱ מַ ר ךִ י ל ֶַקח טוֹב נָתַ ִתי לָכֶם

ֹאׁשָך לִ וְ יַת חֵ ן
ֹאׁשָך וַ ֲענ ִָקים לְ ג ְַרגְ ר ֶֹתיָך ,וְ אוֹמֵ רִ ,ת ֵתן לְ ר ְ
לְ ר ֶ

תו ָֹר ִתי ַאל ַת ֲעזֹבו( :ד) ךְַך ִהיא ַד ְרךָה ׁשֶ ל תו ָֹרה ,ןַ ת בַ לֶ לַח

עֲטֶ ֶרת ִתפְ אֶ ֶרת ְתמַ גְ ֶניָ ,וְ או ֵֹמר ,ךִ י בִ י יִ ְרבו י ֶָמיָך וְ יו ִֹסיפו לְ ָך

ָארץ ִתיׁשָ ן וְ חַ טֵי צַ עַ ר
שורה ִת ְׁש ֶתה וְ עַ ל הָ ֶ
ֹת אכֵל ומַ יִ ם בַ ְל ָ

ימינָה בִ ְשמֹא ֹולָה ע ֶֹׁשר
ְׁשנוֹת חַ טִ ים ,וְ אוֹמֵ ר ,א ֶֹרְך י ִָמים בִ ִ

ִת ְחיֶה ובַ תו ָֹרה אַ ָתה עָ מֵ ל ִאם אַ ָתה עֹשֶ ה ֵךן אַ ְׁש ֶריָך וְ טוֹב

וׁשנוֹת חַ טִ ים וְ ָׁשלוֹם יו ִֹסיפו לְָך
וְ כָבוֹד ,וְ אוֹמֵ ר ךִ י א ֶֹרְך י ִָמים ְ

(ה) ַאל

וְ אוֹמֵ רְ ,ד ָרכֶיהָ ַד ְר ֵכי נוֹעַ ם וְ כָ ל נ ְִתבוֹתֶ יהָ ָׁשלוֹם( :ח) ַרבִ י

לודָך
ְתבַ ֵסׁש גְ דֺ כָה לְ עַ ְצ ְמָך ,וְ ַאל ַת ְחמוֹד ָךבוֹד ,יוֹתֵ ר ִמכִ ֶ

הודה ִמשום ַר ִבי ִׁש ְמעוֹן בֶ ן יוֹחָ ִאי אוֹמֵ ר ,הַ םוֹי
ִׁש ְמעוֹן בֶ ן יְ ָ

עֲשֵ ה ,וְ ַאל ִת ְתאַ וֶ ה לְ ׁשֺ לְ חָ נָם ׁשֶ ל שָ ִריםׁ ,שֶ שֺ לְ חָ נְָך גָדוֹל

וְ הַ ךֹחַ וְ הָ עו ֶֹׁשר וְ הַ ךָבוֹד וְ הַ חָ כְ מָ ה וְ הַ זִ ְקנָה וְ הַ ֵשיבָ ה וְ הַ בָ נִים

ִמשֺ לְ חָ נָם וְ כִ ְת ְרָך גָדוֹל ִמךִ ְת ָרם ,וְ נֶאֱ מָ ן הוא בַ עַ ל ְמלַאכְ ְתָך

יקים וְ נ ֶָאה לָע ֹולָםֶׁ ,שםֶאֱ מַ ר עֲטֶ ֶרת ִתפְ אֶ ֶרת ֵשיבָ ה
נָאֶ ה לַנַ ִד ִ

(ו) גְ ד ֹולָה תו ָֹרה יוֹתֵ ר ִמן

בְ ֶד ֶרְך ְצ ָד ָקה ִתלָ צֵ א ,וְ או ֵֹמר ,עֲטֶ ֶרת זְ ֵקנִים ְבנֵי בָ נִים

ֹלׁשים מַ עֲלוֹת,
ומן הַ לַ לְ כותׁ ,שֶ הַ לַ לְ כות נ ְִקנֵית בִ ְׁש ִ
הַ ךְ הוםָה ִ

חורים ךוֹחָ ם
וְ ִתפְ אֶ ֶרת בָ נִים אֲ בוֹתָ ם ,וְ אוֹמֵ ר ִתפְ אֶ ֶרת בַ ִ

ַארבָ עִ ים
ַארבַ ע ,וְ הַ תו ָֹרה ִנ ְקנֵית בְ ְ
וְ הַ ךְ הֺ םָה בְ עֶ ְש ִרים וְ ְ

וַ הֲ ַדר זְ ֵקנִים ֵשיבָ ה ,וְ אוֹמֵ ר ,וְ חָ פְ ָרה הַ כְ בָ נָה ובו ָֹׁשה הַ חַ לָ ה

וׁשמ ֹונֶה ְדבָ ִרים ,וְ אֵ לו הֵ ן ,בְ תַ לְ מוד ,בִ ְׁש ִמיעַ ת הָ אֹזֶ ן,
ְ

ירוׁשלַיִ ם וְ ֶנגֶד זְ ֵקנָיו ךָבוֹד:
ָ
ךִ י מָ לְַך ה' ְצבָ אוֹת ְבהַ ר ִצטוֹן ובִ

בַ ע ֲִריכַת ְשפָ תָ יִ ם ,בְ בִ ינַת הַ כֵב ,בְ אֵ ימָ ה ,בְ יִ ְרָאה ,בַ ֲענָוָ ה,

(ט) ַר ִבי ִׁש ְמעוֹן בֶ ן ְמנ ְַסיָא אוֹמֵ רֵ ,אכו ֶׁשבַ ע ִמדוֹת ׁשֶ לָ נו

בְ ִש ְמחָ ה ,בְ טָ הֳ ָרה ,בְ ִׁשלוׁש חֲ כ ִָמים ,בְ ִד ְקדוק חֲ בֵ ִרים,

יקיםֺ ,ךכָם נ ְִת ַקטְ מו בְ ַר ִבי ובְ בָ נָיו:
חֲ כ ִָמים לַנַ ִד ִ

(י) ָאמַ ר

בְ פִ לְ ןול הַ ַתלְ ִמ ִידים ,בְ יִ שוב ,בְ ִמ ְק ָרא ,בְ ִמ ְׁשנָה ,בְ ִמעוט

יתי ְמהַ כְֵך בַ ֶד ֶרְך וןָ גַע בִ י
ַרבִ י יו ֵֹסי בֶ ן ִק ְסמָ א ,ןַ עַ ם ַאחַ ת הָ יִ ִ

ְסחו ָֹרה ,בְ ִמעוט ֶד ֶרְך אֶ ֶרץ ,בְ ִמעוט ַתעֲנוג ,בְ ִמעוט ׁשֵ נָה,

ָאדם אֶ חָ ד ,וְ נָתַ ן לִ י ָׁשלוֹם ,וְ הֶ חֱ זַ ְר ִתי ל ֹו ָׁשלוֹםָ ,אמַ ר לִ יַ ,רבִ י
ָ

בְ ִמעוט ִשיחָ ה ,בְ ִמעוט ְשחוֹק ,בְ אֶ ֶרְך אַ ןַ יִ ם ,בְ לֵב טוֹב,

כָמים
מֵ אֵ יזֶ ה מָ קוֹם אָ ָתהָ ,אמַ ְר ִתי לוֹ ,מֵ עִ יר גְ ד ֹולָה ֶׁשל חֲ ִ

בֶ אֱ מונַת חֲ ָכ ִמים ,בְ ַקבָ לַת הַ טִ מו ִֹרין ,הַ לַ ךִ יר אֶ ת ְמקוֹמוֹ,

וְ ׁשֶ ל סוֹפְ ִרים ָאנִ יָ ,אמַ ר לִ יַ ,רבִ י ְרצוֹנְָך ֶׁש ָתדור עִ לָ נו

וְ הַ שָ מֵ חַ בְ חֶ לְ קוֹ ,וְ הָ עוֹשֶ ה ְסיָג לִ ְדבָ ָריו ,וְ אֵ ינ ֹו מַ חֲ זִ יק ט ֹובָ ה

בִ ְמקוֹמֵ נו וַ אֲ ִני אֶ ֵתן לְ ָך אֶ לֶף אֲ לָפִ ים ִדנְ ֵרי זָ הָ ב וַ אֲ בָ נִ ים

לְ עַ ְצמוָֹ ,אהוב ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ לָ קוֹם ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ בְ ִרטוֹת,

טוֹבוֹת ומַ ְרגָלִ טוֹתָ ,אמַ ְר ִתי ל ֹו ִאם אַ ָתה נוֹתֵ ן לִ י ךָל ךֶ סֶ ף

אוֹהֵ ב אֶ ת הַ ְנ ָדקוֹת ,אוֹהֵ ב אֶ ת הַ לֵ יׁשָ ִרים ,אוֹהֵ ב אֶ ת

וְ זָ הָ ב וַ אֲ בָ נִ ים טוֹבוֹת ומַ ְרגָלִ טוֹת ֶׁשבָ ע ֹולָם ,אֵ ינִי ָדר אֶ כָא

ומ ְת ַרחֵ ק ִמן הַ ָךבוֹד ,וְ ֹלא מֵ גִ יס לִ ב ֹו בְ תַ לְ מודוֹ,
הַ תוֹכָ חוֹתִ ,

בִ ְמקוֹם תו ָֹרה ,וְ כֵ ן ךָתוב בְ ֵספֶ ר ְת ִהכִ ים עַ ל יְ ֵדי ָדוִ ד מֶ לְֶך

וְ אֵ ינ ֹו שָ מֵ חַ בְ הו ָֹרָאה ,נוֹשֵ א בְ עֹל עִ ם חֲ בֵ רוֹ ,ומַ כְ ִריע ֹו לְ כַ ף

יִ ְש ָראֵ ל ,טוֹב לִ י תו ַֹרת ןִ יָך מֵ ַאלְ פֵ י זָ הָ ב וָ כָסֶ ף ,וְ ֹלא עוֹד,

ומ ְתיַשֵ ב
זְ כות ,ומַ ע ֲִמיד ֹו עַ ל הָ אֱ מֶ ת ,ומַ ע ֲִמיד ֹו עַ ל הַ שָ לוֹםִ ,

ָאדם ֹלא
ָאדם אֵ ין ְמלַוִ ין ל ֹו לְ ָ
ירת ֹו ֶׁשל ָ
אֶ כָא ֶׁשבִ ְׁשעַ ת ןְ ִט ָ

לְָך אַ ְׁש ֶריָך בָ ע ֹולָם הַ זֶ ה וְ טוֹב לְָך לָע ֹולָם הַ בָ א:

ׁשֶ טְ ׁשַ כֶם לְ ָך ְשכַר ןְ ֺעכָתֶ ָך:
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מסכת אבות
כֶסֶ ף וְ ֹלא זָ הָ ב וְ ֹלא אֲ בָ נִים טוֹבוֹת ומַ ְרגָלִ טוֹת ,אֶ כָא תו ָֹרה

אֲ ׁשֶ ר ִתבְ נו לִ י וְ ֵאי זֶ ה מָ קוֹם ְמנוחָ ִתי ,וְ אוֹמֵ ר ,מָ ה ַרבו

ומַ ע ֲִשים טוֹבִ ים בִ לְ בָ דׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר ,בְ ִה ְתהַ כֶכְ ָך ַת ְנחֶ ה אוֹתָ ְך

ָארץ ִקנְ ָינֶָךַ .אבְ ָרהָ ם
ית מָ לְ ָאה הָ ֶ
מַ עֲשֶ יָך ה' ֺךכָם בְ חָ כְ מָ ה עָ ִש ָ

בְ ׁשָ כְ בְ ָך ִת ְׁשמוֹר עָ לֶיָך וַ הֲ ִקיצוֹתָ ִהיא ְת ִשיחֶ ָך ,בְ ִה ְתהַ כֶכְ ָך

ִמםַיִ ןִ ,דכְ ִתיב וַ יְ בָ ְר ֵכהו וַ טֹאמַ ר בָ רוְך ַאבְ ָרם לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹן ק ֹונֶה

ַתנְחֶ ה אֹתָ ְך ,בָ ע ֹולָם הַ זֶ ה ,בְ ׁשָ כְ בְ ָך ִת ְׁשמוֹר עָ לֶיָך ,בַ ָסבֶ ר,

ָארץ .יִ ְש ָראֵ ל ִמםַיִ ןִ ,דכְ ִתיב ,עַ ד ַי ֲעבֹר עַ ְלָך ה' עַ ד
ׁשָ מַ יִ ם וָ ֶ

וַ הֲ ִקיצוֹתָ ִהיא ְת ִשיחֶ ָך ,לָע ֹולָם הַ בָ א ,וְ אוֹמֵ ר ,לִ י הַ ךֶסֶ ף וְ לִ י

ָארץ הֵ לָ ה
ַיעֲבוֹר עַ ם זו ָקנִ יתָ  ,וְ אוֹמֵ ר לִ ְקדו ִֹׁשים אֲ ֶׁשר בָ ֶ

(יא) חֲ ִמׁשָ ה ִקנְ יָנִ ים ָקנָה ל ֹו

ירי ךָ ל חֶ פְ ִצי בָ ם ,בֵ ית הַ ִל ְק ָדׁש ִמםַיִ ןִ ,דכְ ִתיב ,מָ כוֹן
וְ אַ ִד ֵ

הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא בָ ע ֹולָמוֹ ,וְ אֵ כו הֵ ן ,תו ָֹרה ִק ְניָן אֶ חָ ד,

לְ ִׁשבְ ְתָך ןָ עַ לְ ָת ה' ִמ ְס ָדׁש אֲ ֹדנָי ך ֹו ְננו י ֶָדיָך ,וְ אוֹמֵ ר וַ יְ בִ יאֵ ם

ָארץ ִק ְניָן אֶ חָ דַ ,אבְ ָרהָ ם ִקנְ יָן אֶ חָ ד ,יִ ְש ָראֵ ל ִק ְניָן
ׁשָ מַ יִ ם וָ ֶ

אֶ ל גְ בול ָק ְדׁש ֹו הַ ר זֶ ה ָק ְנ ָתה יְ ִמינוֹ:

(יב) ךָל מַ ה שֶ בָ ָרא

אֶ חָ ד ,בֵ ית הַ ִל ְק ָדׁש ִקנְ יָן אֶ חָ ד .תו ָֹרה ִמםַיִ ןִ ,דכְ ִתיב ,ה' ָק ָננִי

הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא בָ ע ֹולָמוֹֹ ,לא בְ ָרא ֹו אֶ כָא לִ כְ בוֹדוֹׁ ,שֶ םֶאֱ מַ ר,

ָארץ ִמםַיִ ן ִדכְ ִתיב
אׁשית ַד ְרך ֹו ֶק ֶדם ִמפְ עָ לָיו מֵ ָאזׁ ,שָ מַ יִ ם וָ ֶ
ֵר ִ

יתיו,
אתיו יְ צַ ְר ִתיו ַאף ע ֲִש ִ
ךֹל הַ ִם ְק ָרא בִ ְׁש ִמי וְ לִ כְ בו ִֹדי בְ ָר ִ

ָארץ הֲ דֹם ַרגְ לָי אֵ י זֶ ה בַ יִ ת
ךֹה ָאמַ ר ה' הַ שָ מַ יִ ם ךִ ְס ִאי וְ הָ ֶ

וְ אוֹמֵ ר ה' יִ ְמֹלְך לְ ֹעלָם וָ עֶ ד:

הַ זָ הָ ב נְאֺ ם ה' ְצבָ אוֹת:

[בסיום הלימוד אומרים]:

ַרבִ י חֲ ַנ ְניָא בֶ ן ע ֲַק ְׁשיָא א ֹומֵ ר,
ומ ְצוֹת,
ָרצָ ה הַ ָסדוֹׁש בָ רוְך הוא לְ זַ ךוֹת אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ,לְ פִ י ָכְך ִה ְרבָ ה לָהֶ ם תו ָֹרה ִ
ׁשֶ םֶאֱ מַ ר ה' חָ פֵ ץ לְ מַ עַ ן ִצ ְדק ֹו יַגְ ִדיל תו ָֹרה וְ י ְַא ִדיר:
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