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פרק ב
יזוֹהי ֶד ֶרְך יְ ָשׁ ָרה ֶשׁיָּבוֹר לוֹ ָה ָא ָדם ,כֹּל ֶשׁ ִהיא
אוֹמרֵ ,א ִ
ֵ
א ַר ִבּי
יה וְ ִת ְפ ֶא ֶרת לוֹ ִמן ָה ָא ָדם .וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר ְבּ ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה
עוֹשׂ ָ
ִת ְפ ֶא ֶרת ְל ֶ
יוֹד ַע ַמ ַתּן ְשׂ ָכ ָרן ֶשׁל ִמ ְצוֹת .וֶ ֱהוֵ י ְמ ַח ֵשּׁב
מוּרהֶ ,שׁ ֵאין ַא ָתּה ֵ
ְכּ ַב ֲח ָ
וּשׂ ַכר ֲﬠ ֵב ָרה ְכּנֶ גֶ ד ֶה ְפ ֵס ָדהּ .וְ ִה ְס ַתּ ֵכּל
ֶה ְפ ֵסד ִמ ְצוָ ה ְכּנֶ גֶ ד ְשׂ ָכ ָרהְּ ,
לשׁה ְד ָב ִרים וְ ִאי ַא ָתּה ָבא ִל ֵידי ֲﬠ ֵב ָרהַ ,דּע ַמה ְלּ ַמ ְﬠ ָלה ִמ ָמְּך,
ִבּ ְשׁ ָ
שׁוֹמ ַﬠת ,וְ ָכל ַמ ֲﬠ ֶשׂיָך ַבּ ֵסּ ֶפר נִ ְכ ָתּ ִבין:
רוֹאה וְ אֹזֶ ן ַ
ַﬠיִ ן ָ
תּוֹרה
אוֹמר ,יָ ֶפה ַת ְלמוּד ָ
הוּדה ַהנָּ ִשׂיא ֵ
יאל ְבּנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יְ ָ
ב ַר ָבּן גַּ ְמ ִל ֵ
תּוֹרה ֶשׁ ֵאין ִﬠ ָמּהּ
יהם ְמ ַשׁ ַכּ ַחת ָﬠוֹן .וְ ָכל ָ
יﬠת ְשׁנֵ ֶ
ִﬠם ֶדּ ֶרְך ֶא ֶרץֶ ,שׁיְּ גִ ַ
גוֹר ֶרת ָﬠוֹן .וְ ָכל ָה ֲﬠ ֵמ ִלים ִﬠם ַה ִצּבּוּר ,יִ ְהיוּ
סוֹפהּ ְבּ ֵט ָלה וְ ֶ
אכהָ ,
ְמ ָל ָ
בוֹתם ְמ ַסיְּ ָﬠ ַתן וְ ִצ ְד ָק ָתם
ֲﬠ ֵמ ִלים ִﬠ ָמּ ֶהם ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁזְּ כוּת ֲא ָ
עוֹמ ֶדת ָל ַﬠד .וְ ַא ֶתּם,
ֶ

Download gratuito di tutti i capitoli nel sito

www.torah.it
all’indirizzo:
www.archivio-torah.it/ebooks/pirkeavot

יתם:
יכם ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּה ְכּ ִאלּוּ ֲﬠ ִשׂ ֶ
ַמ ֲﬠ ֶלה ֲאנִ י ֲﬠ ֵל ֶ
ג ֱהווּ זְ ִה ִירין ָבּ ָרשׁוּתֶ ,שׁ ֵאין ְמ ָק ְר ִבין לוֹ ָל ָא ָדם ֶא ָלּא ְלצ ֶֹרְך ַﬠ ְצ ָמן.
עוֹמ ִדין לוֹ ָל ָא ָדם ִבּ ְשׁ ַﬠת ָדּ ֳחקוֹ:
אוֹה ִבין ִבּ ְשׁ ַﬠת ֲהנָ ָא ָתן .וְ ֵאין ְ
נִ ְר ִאין ְכּ ֲ
אוֹמרֲ ,ﬠ ֵשׂה ְרצוֹנוֹ ִכּ ְרצוֹנֶ ָךְ ,כּ ֵדי ֶשׁיַּ ֲﬠ ֶשׂה ְרצוֹנְ ָך ִכּ ְרצוֹנוֹ.
ד הוּא ָהיָ ה ֵ
ַבּ ֵטּל ְרצוֹנְ ָך ִמ ְפּנֵ י ְרצוֹנוְֹ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַיְּב ֵטּל ְרצוֹן ֲא ֵח ִרים ִמ ְפּנֵ י ְרצוֹנֶ ָךִ .ה ֵלּל
מוֹתְך,
ָ
אוֹמרַ ,אל ִתּ ְפרוֹשׁ ִמן ַה ִצּבּוּר ,וְ ַאל ַתּ ֲא ֵמן ְבּ ַﬠ ְצ ָמְך ַﬠד יוֹם
ֵ
אמר ָדּ ָבר ֶשׁ ִאי
וְ ַאל ָתּ ִדין ֶאת ֲח ֵב ָרְך ַﬠד ֶשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְמקוֹמוֹ ,וְ ַאל תּ ֹ ַ
אמר ִל ְכ ֶשׁ ֶא ָפּנֶ ה ֶא ְשׁנֶ ה,
מוֹע ֶשׁסּוֹפוֹ ְל ִה ָשּׁ ַמע .וְ ַאל תּ ֹ ַ
ֶא ְפ ָשׁר ִל ְשׁ ַ
ֶשׁ ָמּא לֹא ִת ָפּנֶ ה:
אוֹמרֵ ,אין בּוּר יְ ֵרא ֵח ְטא ,וְ לֹא ַﬠם ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד ,וְ לֹא
ה הוּא ָהיָ ה ֵ
ַה ַבּיְ ָשׁן ָל ֵמד ,וְ לֹא ַה ַקּ ְפּ ָדן ְמ ַל ֵמּד,
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וב ְמקוֹם ֶשׁ ֵאין ֲאנָ ִשׁיםִ ,ה ְשׁ ַתּ ֵדּל
חוֹרה ַמ ְח ִכּיםִ .
וְ לֹא ָכל ַה ַמּ ְר ֶבּה ִב ְס ָ
ִל ְהיוֹת ִאישׁ
)להּ(ַ ,ﬠל
ו ַאף הוּא ָר ָאה גֻ ְלגּ ֶֹלת ַא ַחת ֶשׁ ָצּ ָפה ַﬠל ְפּנֵ י ַה ָמּיִםָ .א ַמר ָ
ַדּ ֲא ֵט ְפ ְתַּ ,א ְטפוְּך .וְ סוֹף ְמ ַטיְּ ַפיִ ְך יְ טוּפוּן:
אוֹמרַ ,מ ְר ֶבּה ָב ָשׂרַ ,מ ְר ֶבּה ִר ָמּהַ .מ ְר ֶבּה נְ ָכ ִסיםַ ,מ ְר ֶבּה
ז הוּא ָהיָ ה ֵ
ְד ָאגָ הַ .מ ְר ֶבּה נָ ִשׁיםַ ,מ ְר ֶבּה ְכ ָשׁ ִפיםַ .מ ְר ֶבּה ְשׁ ָפחוֹתַ ,מ ְר ֶבּה זִ ָמּה.
תוֹרהַ ,מ ְר ֶבּה ַחיִּ יםַ .מ ְר ֶבּה
ָ
ַמ ְר ֶבּה ֲﬠ ָב ִדיםַ ,מ ְר ֶבּה גָ זֵ לַ .מ ְר ֶבּה
יְ ִשׁ ָיבהַ ,מ ְר ֶבּה ָח ְכ ָמהַ .מ ְר ֶבּה ֵﬠ ָצהַ ,מ ְר ֶבּה ְתבוּנָ הַ .מ ְר ֶבּה ְצ ָד ָקה,
תוֹרה,
ַמ ְר ֶבּה ָשׁלוֹםָ .קנָ ה ֵשם טוֹבָ ,קנָ ה ְל ַﬠ ְצמוָֹ .קנָ ה לוֹ ִד ְב ֵרי ָ
עוֹלם ַה ָבּא:
ָקנָ ה לוֹ ַחיֵּ י ָה ָ
אוֹמרִ ,אם
ֵ
וּמ ַשּׁ ַמּאי .הוּא ָהיָ ה
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ ַכּאי ִק ֵבּל ֵמ ִה ֵלּל ִ
ח ַר ָבּן ָ
טוֹבה ְל ַﬠ ְצ ָמְךִ ,כּי ְל ָכְך
תּוֹרה ַה ְר ֵבּהַ ,אל ַתּ ֲחזִ יק ָ
ָל ַמ ְד ָתּ ָ

יוֹחנָ ן ֶבּן זַ ַכּאי ,וְ ֵאלּוּ ֵהןַ ,ר ִבּי
נוֹצ ְר ָתֲּ .ח ִמ ָשּׁה ַת ְל ִמ ִידים ָהיוּ לוֹ ְל ַר ָבּן ָ
ָ
יוֹסי ַהכּ ֵֹהן ,וְ ַר ִבּי
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֲחנַ נְ יָ ה ,וְ ַר ִבּי ֵ
יﬠזֶ ר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס ,וְ ַר ִבּי יְ ֻ
ֱא ִל ֶ
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן נְ ַתנְ ֵאל ,וְ ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠ ָרְך .הוּא ָהיָ ה מוֹנֶ ה ְשׁ ָב ָחןַ .ר ִבּי
הוֹשׁ ַע ֶבּן
יﬠזֶ ר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס ,בּוֹר סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַא ֵבּד ִט ָפּהַ .ר ִבּי יְ ֻ
ֱא ִל ֶ
יוֹסי ַהכּ ֵֹהןָ ,ח ִסידַ .ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן נְ ַתנְ ֵאל,
יוֹל ְדתּוַֹ .ר ִבּי ֵ
ֲחנַ נְ יָ הַ ,א ְשׁ ֵרי ַ
אוֹמר,
ֵ
יְ ֵרא ֵח ְטא .וְ ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠ ָרְךַ ,מ ְﬠיָ ן ַה ִמּ ְתגַּ ֵבּר .הוּא ָהיָ ה
יﬠזֶ ר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס ְבּ ַכף
ִאם יִ ְהיוּ ָכל ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מֹאזְ נַ יִם ,וֶ ֱא ִל ֶ
אוֹמר ִמ ְשּׁמוִֹ ,אם יִ ְהיוּ ָכל
ֵ
ְשׁנִ יָּ הַ ,מ ְכ ִר ַיע ֶאת ֻכּ ָלּםַ .א ָבּא ָשׁאוּל
יﬠזֶ ר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס ַאף ִﬠ ָמּ ֶהם,
ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מֹאזְ נַ יִם וְ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠ ָרְך ְבּ ַכף ְשׁנִ יָּ הַ ,מ ְכ ִר ַיע ֶאת ֻכּ ָלּם:
יזוֹהי ֶד ֶרְך יְ ָשׁ ָרה ֶשׁיִּ ְד ַבּק ָבּהּ ָה ָא ָדםַ .ר ִבּי
ט ָא ַמר ָל ֶהםְ ,צאוּ ְוּראוּ ֵא ִ
יוֹסי
אוֹמרָ ,ח ֵבר טוֹבַ .ר ִבּי ֵ
ֵ
הוֹשׁ ַע
טוֹבהַ .ר ִבּי יְ ֻ
אוֹמרַ ,ﬠיִ ן ָ
ֵ
יﬠזֶ ר
ֱא ִל ֶ
נּוֹלדַ .ר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר
רוֹאה ֶאת ַה ָ
אוֹמרָ ,ה ֶ
אוֹמרָ ,שׁ ֵכן טוֹבַ .ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
ֵ
רוֹאה ֲאנִ י ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠ ָרְך
אוֹמרֵ ,לב טוֹבָ .א ַמר ָל ֶהםֶ ,
ֵ
יזוֹהי
יכםָ .א ַמר ָל ֶהם ְצאוּ ְוּראוּ ֵא ִ
יכםֶ ,שׁ ִבּ ְכ ַלל ְדּ ָב ָריו ִדּ ְב ֵר ֶ
ִמ ִדּ ְב ֵר ֶ
אוֹמרַ ,ﬠיִ ן ָר ָﬠה.
ֵ
יﬠזֶ ר
ֶד ֶרְך ָר ָﬠה ֶשׁיִּ ְת ַר ֵחק ִמ ֶמּנָּ ה ָה ָא ָדםַ .ר ִבּי ֱא ִל ֶ
אוֹמרָ ,שׁ ֵכן ָרעַ .ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
יוֹסי ֵ
אוֹמרָ ,ח ֵבר ָרעַ .ר ִבּי ֵ
הוֹשׁ ַע ֵ
ַר ִבּי יְ ֻ
אוֹמרַ ,הֹּלוֶ ה וְ ֵאינוֹ ְמ ַשׁ ֵלּםֶ .א ָחד ַהֹּלוֶ ה ִמן ָה ָא ָדםְ ,כֹּלוֶ ה ִמן ַה ָמּקוֹם
ֵ
ָבּרוְּך הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים לז( ֹלוֶ ה ָר ָשׁע וְ לֹא יְ ַשׁ ֵלּם ,וְ ַצ ִדּיק חוֹנֵ ן
רוֹאה ֲאנִ י
אוֹמרֵ ,לב ָרעָ .א ַמר ָל ֶהםֶ ,
נוֹתןַ .ר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֵ
וְ ֵ

יכם:
יכםֶ ,שׁ ִבּ ְכ ַלל ְדּ ָב ָריו ִדּ ְב ֵר ֶ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠ ָרְך ִמ ִדּ ְב ֵר ֶ
אוֹמר ,יְ ִהי ְכבוֹד
יﬠזֶ ר ֵ
לשׁה( ְד ָב ִריםַ .ר ִבּי ֱא ִל ֶ
)שׁ ָ
לשׁה ְ
י ֵהם ָא ְמרוּ ְשׁ ָ
נוֹח ִל ְכעוֹס .וְ שׁוּב יוֹם ֶא ָחד
ֲח ֵב ָרְך ָח ִביב ָﬠ ֶליָך ְכּ ֶשׁ ָלְּך ,וְ ַאל ְתּ ִהי ַ
אוּרן ֶשׁל ֲח ָכ ִמים ,וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר
ית ָתְך .וֶ ֱהוֵ י ִמ ְת ַח ֵמּם ְכּנֶ גֶ ד ָ
ִל ְפנֵ י ִמ ָ
יצת
יצ ָתן ֲﬠ ִק ַ
שׁוּﬠל ,וַ ֲﬠ ִק ָ
ָ
יכת
יכ ָתן נְ ִשׁ ַ
ְבּגַ ַח ְל ָתּן ֶשׁלֹּא ִת ָכּוֶ הֶ ,שׁנְּ ִשׁ ָ
יהם ְכּגַ ֲח ֵלי ֵאשׁ:
ישׁת ָשׂ ָרף ,וְ ָכל ִדּ ְב ֵר ֶ
ישׁ ָתן ְל ִח ַ
וּל ִח ָ
ַﬠ ְק ָרבְ ,
אוֹמרַ ,ﬠיִ ן ָה ָרע ,וְ יֵ ֶצר ָה ָרע ,וְ ִשׂנְ ַאת ַה ְבּ ִריּוֹת,
ֵ
הוֹשׁ ַע
יא ַר ִבּי יְ ֻ
עוֹלם:
יאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
מוֹצ ִ
ִ
אוֹמר ,יְ ִהי ָממוֹן ֲח ֵב ָרְך ָח ִביב ָﬠ ֶליָך ְכּ ֶשׁ ָלְּך .וְ ַה ְת ֵקן
ֵ
יוֹסי
יב ַר ִבּי ֵ
תּוֹרהֶ ,שׁ ֵאינָ הּ יְ ֻר ָשּׁה ָלְך .וְ ָכל ַמ ֲﬠ ֶשׂיָך יִ ְהיוּ ְל ֵשׁם
ַﬠ ְצ ָמְך ִל ְלמוֹד ָ
ָשׁ ָמיִ ם:
)וּב ְת ִפ ָלּה(.
ִ
יאת ְשׁ ַמע
אוֹמרֱ ,הוֵ י זָ ִהיר ִבּ ְק ִר ַ
ֵ
יג ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
וּכ ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְת ַפּ ֵלּלַ ,אל ַתּ ַﬠשׂ ְתּ ִפ ָלּ ְתָך ֶק ַבעֶ ,א ָלּא ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים
ְ
ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ָבּרוְּך הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )יואל ב( ִכּי ַחנּוּן וְ ַרחוּם הוּא
ֶא ֶרְך ַא ַפּיִם וְ ַרב ֶח ֶסד

וְ נִ ָחם ַﬠל ָה ָר ָﬠה .וְ ַאל ְת ִהי ָר ָשׁע ִבּ ְפנֵ י ַﬠ ְצ ָמְך:
תּוֹרה) ,וְ ַדע( ַמה ֶשּׁ ָתּ ִשׁיב
אוֹמרֱ ,הוֵ י ָשׁקוּד ִל ְלמוֹד ָ
יד ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֵ
אכ ְתָּך
ָל ַא ִפּיקוֹרוֹס .וְ ַדע ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָﬠ ֵמל .וְ נֶ ֱא ָמן הוּא ַבּ ַﬠל ְמ ַל ְ
ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּם ָלְך ְשׂ ַכר ְפּ ֻﬠ ָלּ ָתְך:
פּוֹﬠ ִלים
אכה ְמ ֻר ָבּה ,וְ ַה ֲ
אוֹמרַ ,היּוֹם ָק ֵצר וְ ַה ְמּ ָל ָ
ֵ
טו ַר ִבּי ַט ְרפוֹן
דּוֹחק:
וּב ַﬠל ַה ַבּיִ ת ֵ
ֲﬠ ֵצ ִלים ,וְ ַה ָשּ ָכר ַה ְר ֵבּהַ ,
חוֹרין
אכה ִלגְ מוֹר ,וְ לֹא ַא ָתּה ֶבן ִ
אוֹמר ,לֹא ָﬠ ֶליָך ַה ְמּ ָל ָ
טז הוּא ָהיָ ה ֵ
נוֹתנִ ים ָלְך ָשׂ ָכר ַה ְר ֵבּה.
תּוֹרה ַה ְר ֵבּהְ ,
ִל ָבּ ֵטל ִמ ֶמּנָּ הִ .אם ָל ַמ ְד ָתּ ָ
אכ ְתָּך ֶשׁיְּ ַשׁ ֶלּם ָלְך ְשׂ ַכר ְפּ ֻﬠ ָלּ ָתְך .וְ ַדעַ ,מ ַתּן
וְ נֶ ֱא ָמן הוּא ַבּ ַﬠל ְמ ַל ְ
יקים ֶל ָﬠ ִתיד ָלבוֹא:
ְשׂ ָכ ָרן ֶשׁל ַצ ִדּ ִ

