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 משנה י'משנה מסכת אבות פרק ו 

ְסָמא ן קִּ י יֹוֵסי בֶּ י ָשלֹום, ָאַמר ַרבִּ ָחד, ְוָנַתן לִּ י ָאָדם אֶּ ְך ּוָפַגע בִּ רֶּ י ְמַהֵלְך ַבדֶּ יתִּ , ַפַעם ַאַחת ָהיִּ

ל  ים ְושֶּ ל ֲחָכמִּ יר ְגדֹוָלה שֶּ י לֹו, ֵמעִּ י ֵמֵאיזֶּה ָמקֹום ָאָתה, ָאַמְרתִּ י, ַרבִּ י לֹו ָשלֹום, ָאַמר לִּ ֱחַזְרתִּ ְוהֶּ

י ְרצֹו י, ַרבִּ י, ָאַמר לִּ ים ָאנִּ ְנֵרי ָזָהב סֹוְפרִּ ים דִּ ף ֲאָלפִּ לֶּ ֵתן ְלָך אֶּ י אֶּ ְמקֹוֵמנּו ַוֲאנִּ ָמנּו בִּ ָתדּור עִּ ְנָך שֶּ

ּי ים טֹובֹות ּוַמְרָגלִּ ף ְוָזָהב ַוֲאָבנִּ סֶּ י ָכל כֶּ ם ַאָתה נֹוֵתן לִּ י לֹו אִּ ּיֹות, ָאַמְרתִּ ים טֹובֹות ּוַמְרָגלִּ ֹות ַוֲאָבנִּ

מְ  ָלא בִּ י ָדר אֶּ ָבעֹוָלם, ֵאינִּ  קֹום תֹוָרה, שֶּ

ף,  יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכסֶּ י תֹוַרת פִּ ְשָרֵאל, טֹוב לִּ ְך יִּ לֶּ ד מֶּ ים ַעל ְיֵדי ָדוִּ לִּ ר ְתהִּ  ְוֵכן ָכתּוב ְבֵספֶּ

ים טֹו ף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבנִּ סֶּ ין לֹו ְלָאָדם לֹא כֶּ ל ָאָדם ֵאין ְמַלוִּ יָרתֹו שֶּ ְשַעת ְפטִּ בִּ ָלא שֶּ בֹות ְולֹא עֹוד, אֶּ

ה אֹוָתְך ְבָשְכְבָך תִּ  ְכָך ַתְנחֶּ ְתַהלֶּ נֱֶּאַמר, ְבהִּ ְלָבד, שֶּ ים בִּ ים טֹובִּ ָלא תֹוָרה ּוַמֲעשִּ ּיֹות, אֶּ ְשמֹור ּוַמְרָגלִּ

ְשמֹור עָ  ה, ְבָשְכְבָך תִּ ה ֹאָתְך, ָבעֹוָלם ַהזֶּ ְכָך ַתְנחֶּ ְתַהלֶּ ָך, ְבהִּ יחֶּ יא ְתשִּ יצֹוָת הִּ יָך ַוֲהקִּ ר, ָעלֶּ יָך, ַבָקבֶּ לֶּ

י ַהָזָהב ְנֻאם ְיֹהָוה ְצָבאֹות: ף ְולִּ סֶּ י ַהכֶּ ָך, ָלעֹוָלם ַהָבא, ְואֹוֵמר, לִּ יחֶּ יא ְתשִּ יצֹוָת הִּ  ַוֲהקִּ

 

 

 

 

 פרק ו' משנה י"א

ָחד, שָ  ְנָין אֶּ ים ָקָנה לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָבעֹוָלמֹו, ְוֵאלּו ֵהן, תֹוָרה קִּ ְנָינִּ ָשה קִּ ְנָין ֲחמִּ ץ קִּ ם ָוָארֶּ ַמיִּ

ָחד.  ְנָין אֶּ ְקָדש קִּ ָחד, ֵבית ַהמִּ ְנָין אֶּ ְשָרֵאל קִּ ָחד, יִּ ְנָין אֶּ ָחד, ַאְבָרָהם קִּ  אֶּ

ְפָעָליו ֵמָאז,  ם מִּ דֶּ ית ַדְרכֹו קֶּ י ֵראשִּ יב, ְיֹהָוה ָקָננִּ ְכתִּ ן, דִּ ַניִּ  תֹוָרה מִּ

יב ֹכה ָאַמר ְיֹהוָ  ְכתִּ ן דִּ ַניִּ ץ מִּ ם ָוָארֶּ י ָשַמיִּ ְבנּו לִּ ר תִּ ת ֲאשֶּ ה ַביִּ ץ ֲהֹדם ַרְגָלי ֵאי זֶּ י ְוָהָארֶּ ְסאִּ ם כִּ ה ַהָשַמיִּ

ְנָינֶָּך.  ץ קִּ יָת ָמְלָאה ָהָארֶּ יָך ְיֹהָוה ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעשִּ י, ְואֹוֵמר, ָמה ַרבּו ַמֲעשֶּ ְוֵאי זֶּה ָמקֹום ְמנּוָחתִּ

 ֹ יב ַוְיָבְרֵכהּו ַוּי ְכתִּ ן, דִּ ַניִּ ץ. ַאְבָרָהם מִּ ם ָוָארֶּ ְליֹון קֹונֶּה ָשַמיִּ  אַמר ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל עֶּ

ר ָבָארֶּ  ים ֲאשֶּ ְקדֹושִּ יָת, ְואֹוֵמר לִּ יב, ַעד ַיֲעֹבר ַעְמָך ְיֹהָוה ַעד ַיֲעבֹור ַעם זּו ָקנִּ ְכתִּ ן, דִּ ַניִּ ְשָרֵאל מִּ ץ יִּ

י ָבם,  ְפצִּ יֵרי ָכל חֶּ  ֵהָמה ְוַאדִּ

יָך, ְואֹוֵמר  ְקָדש ֲאֹדָני כֹוְננּו ָידֶּ ְבְתָך ָפַעְלָת ְיֹהָוה מִּ יב, ָמכֹון ְלשִּ ְכתִּ ן, דִּ ַניִּ ְקָדש מִּ ל ֵבית ַהמִּ יֵאם אֶּ ַוְיבִּ

ינֹו: ה ָקְנָתה ְימִּ  ְגבּול ָקְדשֹו ַהר זֶּ

 

ָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָבעֹוָלמֹו, לֹא ְבָראֹו אֶּ  י ָכל ַמה שֶּ ְשמִּ ְקָרא בִּ נֱֶּאַמר, ֹכל ַהנִּ ְכבֹודֹו, שֶּ ָלא לִּ

ד: ְמֹלְך ְלֹעָלם ָועֶּ יו, ְואֹוֵמר ְיֹהָוה יִּ יתִּ יו ַאף ֲעשִּ יו ְיַצְרתִּ י ְבָראתִּ ְכבֹודִּ  ְולִּ

 

יָכְך ְשָרֵאל, ְלפִּ ת יִּ ן ֲעַקְשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלַזכֹות אֶּ י ֲחַנְנָיא בֶּ ם תֹוָרה  ַרבִּ ְרָבה ָלהֶּ הִּ

יר: יל תֹוָרה ְוַיְאדִּ ְדקֹו ַיְגדִּ נֱֶּאַמר ְיֹהָוה ָחֵפץ ְלַמַען צִּ ְצֹות, שֶּ  ּומִּ

 

 הדרן עלך מסכת אבות

 

 


