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(א) ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר, ַוֲה�א ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכֹול ְלִהָּבְראֹות, ֶאָּלא ְלִהָּפַרע
ִמן ָהְרָׁשִעים ֶׁשְּמַאְּבִדין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים ֶׁשְּמַקְּיִמין ֶאת

ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות:

(ב) ֲעָׂשָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ְוַעד ֹנַח, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶר� ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין ַעד
ֶׁשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול. ֲעָׂשָרה דֹורֹות ִמֹּנַח ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶר� ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל

ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ְוִקֵּבל (ָעָליו) ְׂשַכר ֻּכָּלם:

(ג) ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם
ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום:

(ד) ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ַוֲעָׂשָרה ַעל ַהָּים. ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהָּמקֹום
ָּברּו� הּוא ַבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר (במדבר יד,), ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְו�א ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי:

(ה) ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

לֹא ִהִּפיָלה ִאָּׁשה ֵמֵריַח ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש,
ְולֹא ִהְסִריַח ְּבַׂשר ַהֹּקֶדׁש ֵמעֹוָלם,

ְולֹא ִנְרָאה ְזבּוב ְּבֵבית ַהִּמְטְּבַחִים,
ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי ְלֹכֵהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים,
ְולֹא ִכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה,

ְולֹא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן,
ְולֹא ִנְמָצא ְפסּול ָּבֹעֶמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים,

עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים,
ְולֹא ִהִּזיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם,

ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים:
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(ו) ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן, ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, ְוַהֶּקֶׁשת,
ְוַהָּמן, ְוַהַּמֶּטה, ְוַהָּׁשִמיר, ְוַהְּכָתב, ְוַהִּמְכָּתב, ְוַהּלּוחֹות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ַהַּמִּזיִקין, וְקבּוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה,

ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעׂשּוָיה:

(ז) ִׁשְבָעה ְדָבִרים ַּבֹּגֶלם ְוִׁשְבָעה ֶּבָחָכם.

ָחָכם ֵאינֹו ְמַדֵּבר ִּבְפֵני ִמי ֶׁשהּוא ָגדֹול ִמֶּמּנּו ְּבָחְכָמה ּוְבִמְנָין,
ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹו� ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו,

ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִׁשיב,
ׁשֹוֵאל ָּכִעְנָין ּוֵמִׁשיב ַּכֲהָלָכה,

ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון,
ְוַעל ַמה ֶּׁשּלֹא ָׁשַמע, אֹוֵמר לֹא ָׁשַמְעִּתי,

ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת.
ְוִחּלּוֵפיֶהן ַּבֹּגֶלם:

(ח) ִׁשְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ָּבִאין ָלעֹוָלם ַעל ִׁשְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה:

1. ִמְקָצָתן ְמַעְּׂשִרין ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעְּׂשִרין, ָרָעב ֶׁשל ַּבֹּצֶרת ָּבָאה, ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן ְׂשֵבִעים.
2. ָּגְמרּו ֶׁשּלֹא ְלַעֵּׂשר, ָרָעב ֶׁשל ְמהּוָמה ְוֶׁשל ַּבֹּצֶרת ָּבָאה.

3. ְוֶׁשּלֹא ִלּטֹול ֶאת ַהַחָּלה, ָרָעב ֶׁשל ְּכָלָיה ָּבָאה.
4. ֶּדֶבר ָּבא ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמּורֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין, ְוַעל ֵּפרֹות ְׁשִביִעית.

5. ֶחֶרב ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ִעּנּוי ַהִּדין, ְוַעל ִעּוּות ַהִּדין, ְוַעל ַהּמֹוִרים ַּבּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ַכֲהָלָכה.

(ט) ַחָּיה ָרָעה ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל ִחּלּול ַהֵּׁשם.

ָּגלּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריֹות, ְוַעל ְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוַעל ַהְׁשָמַטת
ָהָאֶרץ.

ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַהֶּדֶבר ִמְתַרֶּבה. ָּבְרִביִעית, ּוַבְׁשִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג
ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָּבְרִביִעית, ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבְּׁשִליִׁשית. ַּבְּׁשִביִעית, ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני

ֶׁשַּבִּׁשִּׁשית. ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, ִמְּפֵני ֵפרֹות ְׁשִביִעית. ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה, ִמְּפֵני
ֶגֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים:

(י) ַאְרַּבע ִמּדֹות ָּבָאָדם. ָהאֹוֵמר ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ֶׁשָּל�, זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, זֹו ִמַּדת ְסדֹום. ֶׁשִּלי
ֶׁשָּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשִּלי, ַעם ָהָאֶרץ. ֶׁשִּלי ֶׁשָּל� ְוֶׁשְּל� ֶׁשָּל�, ָחִסיד. ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל� ֶׁשִּלי, ָרָׁשע:

(יא) ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבֵּדעֹות.
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נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות, ָיָצא ְׂשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו.
ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו.

ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות - ָחִסיד.
נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות - ָרָׁשע:

(יב) ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבַּתְלִמיִדים.

ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵּבד, ָיָצא ְׂשָכרֹו ְבֶהְפֵסדֹו.
ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד, ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבְׂשָכרֹו.

ַמֵהר ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד - ָחָכם.
ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ּוַמֵהר ְלַאֵּבד - ֶזה ֵחֶלק ָרע:

(יג) ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבנֹוְתֵני ְצְדָקה.

ָהרֹוֶצה ֶׁשִּיֵּתן ְולֹא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים, ֵעינֹו ָרָעה ְּבֶׁשל ֲאֵחִרים.
ִיְּתנּו ֲאֵחִרים ְוהּוא לֹא ִיֵּתן, ֵעינֹו ָרָעה ְבֶׁשּלֹו.

ִיֵּתן ְוִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ָחִסיד.
לֹא ִיֵּתן ְולֹא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ָרָׁשע:

(יד) ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש.

הֹוֵל� ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה, ְׂשַכר ֲהִליָכה ְבָידֹו.

עֹוֶׂשה ְוֵאינֹו הֹוֵל�, ְׂשַכר ַמֲעֶׂשה ְבָידֹו.
הֹוֵל� ְועֹוֶׂשה - ָחִסיד.

לֹא הֹוֵל� ְולֹא עֹוֶׂשה - ָרָׁשע:

(טו) ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּביֹוְׁשִבים ְלְפֵני ֲחָכִמים. ְספֹוג, ּוַמְׁשֵּפ�, ְמַׁשֶּמֶרת, ְוָנָפה.

ְספֹוג, ֶׁשהּוא סֹוֵפג ֶאת ַהֹּכל.
ַמְׁשֵּפ�, ֶׁשַּמְכִניס ָּבזֹו ּומֹוִציא ָבזֹו.

ְמַׁשֶּמֶרת, ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהַּיִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהְּׁשָמִרים.
ְוָנָפה, ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהֶּקַמח ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהֹּסֶלת:

(טז) ָּכל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם.
ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְּתלּוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר, זֹו ַאֲהַבת ָּדִויד ִויהֹוָנָתן:
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(יז) ָּכל ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ֵאיזֹו ִהיא
ַמֲחלֹוֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו:

(יח) ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות
ְּתׁשּוָבה. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים לג,), ִצְדַקת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו

ִעם ִיְׂשָרֵאל. ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִּבים, ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר (מ"א, טו), ַעל ַחֹּטאות
ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

(יט) ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָּללּו, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים,
ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע.

ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש ְׁשָפָלה, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.
ַעִין ָרָעה, ְורּוַח ְּגבֹוָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע.

ַמה ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו,
אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְונֹוֲחִלין ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר (משלי ח,), ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש, ְוֹאְצֹרֵתיֶהם
ֲאַמֵּלא. ֲאָבל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע יֹוְרִׁשין ֵּגיִהָּנם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ַׁשַחת, ֶׁשֶּנֱאַמר (תהלים
נה,), ְוַאָּתה ֱא�ִהים ּתֹוִריֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח

ָּב�:

(כ) ְיהּוָדה ֶבן ֵּתיָמא אֹוֵמר, ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר, ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, ְוָרץ ַּכְּצִבי, ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִבי� ֶׁשַּבָּׁשָמִים.
הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהָּנם, ובֶׁשת ָּפִנים ְלַגן ֵעֶדן. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני� ְיָי ֱא�ֵהינּו ֶׁשִּתְבֶנה ִעיְר� ִּבְמֵהָרה

ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת�:

(כא) הּוא ָהָיה אֹוֵמר,

ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִּמְקָרא,
ֶּבן ֶעֶׂשר ַלִּמְׁשָנה,

ֶּבן ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה ַלִּמְצֹות,
ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַלַּתְלמּוד,
ֶּבן ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה,

ֶּבן ֶעְׂשִרים ִלְרּדֹוף,
ֶּבן ְׁשלִׁשים ַלֹּכַח,

ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה,
ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָלֵעָצה,
ֶּבן ִׁשִּׁשים ַלִזְקָנה,

ֶּבן ִׁשְבִעים ַלֵּׂשיָבה,
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ֶּבן ְׁשמֹוִנים ַלְּגבּוָרה,
ֶּבן ִּתְׁשִעים ָלׁשּוַח,

ֶּבן ֵמָאה ְּכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם:

(כב) ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר, ֲהָפ� ָּבּה ַוֲהָפ� ָּבּה, ְּדֹכָּלא ָבּה. וָבּה ֶּתֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַּנּה ָלא ְתזּוַע, ֶׁשֵאין ְל�
ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה.

(כג) ֶּבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר, ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא:
«הפרק הקודם • לדף הראשי • פרק ה אבות • הפרק הבא»
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