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פרק ג
לשׁה ְד ָב ִרים וְ ֵאין ַא ָתּה ָבא
אוֹמרִ ,ה ְס ַתּ ֵכּל ִבּ ְשׁ ָ
א ֲﬠ ַק ְביָ א ֶבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ֵ
הוֹל? ,וְ ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָﬠ ִתיד
וּל ָאן ַא ָתּה ֵ
אתְ ,
ִל ֵידי ֲﬠ ֵב ָרהַ .דּעֵ ,מ ַאיִ ן ָבּ ָ
הוֹל?ִ ,ל ְמקוֹם
וּל ָאן ַא ָתּה ֵ
רוּחהְ ,
אתִ ,מ ִטּ ָפּה ְס ָ
ִל ֵתּן ִדּין וְ ֶח ְשׁבּוֹןֵ .מ ַאיִ ן ָבּ ָ
תוֹל ָﬠה .וְ ִל ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָﬠ ִתיד ִל ֵתּן ִדּין וְ ֶח ְשׁבּוֹןִ ,ל ְפנֵ י ֶמ ֶל?
ָﬠ ָפר ִר ָמּה וְ ֵ
ַמ ְל ֵכי ַה ְמּ ָל ִכים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ? הוּא:
לוֹמהּ ֶשׁל ַמ ְלכוּת,
אוֹמרֱ ,הוֵ י ִמ ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְשׁ ָ
ב ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ְסגַ ן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵ
מוֹר ָאהִּ ,אישׁ ֶאת ֵר ֵﬠהוּ ַחיִּ ים ָבּ ָלעוַּ .ר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ְתּ ַר ְדיוֹן
ֶשׁ ִא ְל ָמ ֵלא ָ
מוֹשׁב ֵל ִצים,
ַ
תוֹרהֲ ,ה ֵרי זֶ ה
יהן ִדּ ְב ֵרי ָ
יּוֹשׁ ִבין וְ ֵאין ֵבּינֵ ֶ
אוֹמרְ ,שׁנַ יִ ם ֶשׁ ְ
ֵ
יּוֹשׁ ִבין
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא יָ ָשׁבֲ .א ָבל ְשׁנַ יִם ֶשׁ ְ
וּב ַ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים א(ְ ,
יהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )מלאכי ג(,
תוֹרהְ ,שׁ ִכינָ ה ְשׁרוּיָ ה ֵבינֵ ֶ
יהם ִדּ ְב ֵרי ָ
וְ יֵ שׁ ֵבּינֵ ֶ
ָאז נִ ְד ְבּרוּ יִ ְר ֵאי יְ יָ ִאישׁ ֶאל ֵר ֵﬠהוּ וַ יַּ ְק ֵשׁב יְ יָ וַ יִּ ְשׁ ָמע וַ יִּ ָכּ ֵתב ֵס ֶפר זִ ָכּרוֹן
חשׁ ֵבי ְשׁמוֵֹ .אין ִלי ֶא ָלּא ְשׁנָ יִםִ .מנַּ יִ ן ֶשׁ ֲא ִפלּוּ ֶא ָחד
וּל ְ
ְל ָפנָ יו ְליִ ְר ֵאי יְ יָ ְ
קוֹב ַע לוֹ ָשׂ ָכרֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
תּוֹרהֶ ,שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ? הוּא ֵ
עוֹסק ַבּ ָ
יּוֹשׁב וְ ֵ
ֶשׁ ֵ
)איכה ג( ,יֵ ֵשׁב ָבּ ָדד וְ יִ דּ ֹם ִכּי נָ ַטל ָﬠ ָליו:
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ַﬠל ֻשׁ ְל ָחן ֶא ָחד וְ לֹא ָא ְמרוּ ָﬠ ָליו
אוֹמרְ ,שׁ ָ
ג ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
תוֹרהְ ,כּ ִאלּוּ ָא ְכלוּ ִמזִּ ְב ֵחי ֵמ ִתיםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )ישעיה כח(ִ ,כּי ָכּל
ִדּ ְב ֵרי ָ
לשׁה ֶשׁ ָא ְכלוּ ַﬠל ֻשׁ ְל ָחן
ֻשׁ ְל ָחנוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צ ָֹאה ְבּ ִלי ָמקוֹםֲ .א ָבל ְשׁ ָ
תוֹרהְ ,כ ִאלּוּ ָא ְכלוּ ִמ ֻשּׁ ְל ָחנוֹ ֶשׁל ָמקוֹם ָבּרוּ?
ֶא ָחד וְ ָא ְמרוּ ָﬠ ָליו ִדּ ְב ֵרי ָ
הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )יחזקאל מא( ,וַ יְ ַד ֵבּר ֵא ַלי זֶ ה

ַה ֻשּׁ ְל ָחן ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵ י ה':
אוֹמרַ ,הנֵּ עוֹר ַבּ ַלּיִ ָלה וְ ַה ְמ ַה ֵלּ? ַבּ ֶדּ ֶר? יְ ִח ִידי
ֵ
ד ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבּן ֲח ִכינַ אי
וְ ַה ְמ ַפנֶּ ה ִלבּוֹ ְל ַב ָטּ ָלהֲ ,ה ֵרי זֶ ה ִמ ְת ַחיֵּב ְבּנַ ְפשׁוֹ:
תּוֹרהַ ,מ ֲﬠ ִב ִירין
אוֹמרָ ,כּל ַה ְמ ַק ֵבּל ָﬠ ָליו עֹל ָ
ה ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ֶבּן ַה ָקּנָ ה ֵ
נוֹתנִ ין
תּוֹרהְ ,
פּוֹרק ִמ ֶמּנּוּ עֹל ָ
ִמ ֶמּנּוּ עֹל ַמ ְלכוּת וְ עֹל ֶדּ ֶר? ֶא ֶרץ .וְ ָכל ַה ֵ
ָﬠ ָליו עֹל ַמ ְלכוּת וְ עֹל ֶדּ ֶר? ֶא ֶרץ:
יּוֹשׁ ִבין
אוֹמרֲ ,ﬠ ָשׂ ָרה ֶשׁ ְ
ֵ
דּוֹסא ִאישׁ ְכּ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה
ָ
ו ַר ִבּי ֲח ַל ְפ ָתּא ֶבן
יהםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים פב(,
תּוֹרהְ ,שׁ ִכינָ ה ְשׁרוּיָ ה ֵבינֵ ֶ
עוֹס ִקין ַבּ ָ
וְ ְ
וּמנַּ יִ ן ֲא ִפלּוּ ֲח ִמ ָשּׁהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )עמוס ט(,
Zהים נִ ָצּב ַבּ ֲﬠ ַדת ֵאלִ .
ֱא ִ
וַ ֲאגֻ ָדּתוֹ ַﬠל ֶא ֶרץ יְ ָס ָדהּ.

Download gratuito di tutti i capitoli nel sito

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

Zהים יִ ְשׁפֹּט.
לשׁהֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )תהלים פב(ְ ,בּ ֶק ֶרב ֱא ִ
וּמנַּ יִ ן ֲא ִפלּוּ ְשׁ ָ
ִ
וּמנַּ יִ ן ֲא ִפלּוּ ְשׁנַ יִםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )מלאכי ג(ָ ,אז נִ ְד ְבּרוּ יִ ְר ֵאי ה' ִאישׁ ֶאל
ִ
וּמנַּ יִ ן ֲא ִפלּוּ ֶא ָחדֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שמות כ(,
ֵר ֵﬠהוּ וַ יַּ ְק ֵשׁב ה' וַ יִּ ְשׁ ָמע וְ גוֹ'ִ .
וּב ַר ְכ ִתּי[:
ְבּ ָכל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַאזְ ִכּיר ֶאת ְשׁ ִמי ָאבוֹא ֵא ֶלי[ ֵ
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אוֹמרֶ ,תּן לוֹ ִמ ֶשּׁלּוֶֹ ,שׁ ַא ָתּה וְ ֶשׁ ָלּ? ֶשׁלּוֹ.
תּוֹתא ֵ
ז ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ִאישׁ ַבּ ְר ָ
וּמיָּ ְד[ נָ ַתנּוּ
אוֹמר )דברי הימים א כט( ִכּי ִמ ְמּ[ ַהכֹּל ִ
וְ ֵכן ְבּ ָדוִ ד הוּא ֵ
אוֹמר,
וּמ ְפ ִסיק ִמ ִמּ ְשׁנָ תוֹ וְ ֵ
אוֹמרַ ,ה ְמ ַה ֵלּ? ַב ֶדּ ֶר? וְ שׁוֹנֶ ה ַ
ָל?ַ .ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
וּמה נָּ ֶאה נִ יר זֶ הַ ,מ ֲﬠ ֶלה ָﬠ ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ ִמ ְת ַחיֵּב
ַמה נָּ ֶאה ִא ָילן זֶ ה ַ
ְבּנַ ְפשׁוֹ:
שּׁוֹכ ַח ָדּ ָבר
אוֹמרָ ,כּל ַה ֵ
דּוֹס ַתּאי ְבּ ַר ִבּי יַ נַּ אי ִמשּׁוּם ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֵ
ח ַר ִבּי ְ
ֶא ָחד ִמ ִמּ ְשׁנָ תוַֹ ,מ ֲﬠ ֶלה ָﬠ ָליו ַה ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ ִמ ְת ַחיֵּב ְבּנַ ְפשׁוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
וּשׁמֹר נַ ְפ ְשׁ[ ְמאֹד ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
)דברים ד(ַ ,רק ִה ָשּׁ ֶמר ְל[ ְ
לוֹמר )שם(
ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵﬠינֶ י[ .יָ כוֹל ֲא ִפלּוּ ָת ְק ָפה ָﬠ ָליו ִמ ְשׁנָ תוַֹ ,תּ ְלמוּד ַ
יְמי ַחיֶּ י[ָ ,הא ֵאינוֹ ִמ ְת ַחיֵּב ְבּנַ ְפשׁוֹ ַﬠד ֶשׁיֵּ ֵשׁב
וּפן יָ סוּרוּ ִמ ְלּ ָב ְב[ כֹּל ֵ
ֶ
יס ֵירם ִמ ִלּבּוֹ:
וִ ִ
קוֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ,
אוֹמר ,כֹּל ֶשׁיִּ ְר ַאת ֶח ְטאוֹ ֶ
ֵ
דּוֹסא
ט ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ֶבן ָ
קוֹד ֶמת ְליִ ְר ַאת ֶח ְטאוֹ,
ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת .וְ כֹל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ֶ

אוֹמר ,כֹּל ֶשׁ ַמּ ֲﬠ ָשׂיו ְמ ֻר ִבּין ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ,
ֵאין ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת .הוּא ָהיָ ה ֵ
ָח ְכ ָמתוֹ ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת .וְ כֹל ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָבּה ִמ ַמ ֲﬠ ָשׂיוֵ ,אין ָח ְכ ָמתוֹ
ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת:
נוֹחה
רוּח ַה ָמּקוֹם ָ
ימנּוַּ ,
נוֹחה ֵה ֶ
רוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ָ
אוֹמר ,כֹּל ֶשׁ ַ
י הוּא ָהיָ ה ֵ
נוֹחה
רוּח ַה ָמּקוֹם ָ
ימנּוֵּ ,אין ַ
נוֹחה ֵה ֶ
רוּח ַה ְבּ ִריּוֹת ָ
ימנּוּ .וְ כֹל ֶשׁ ֵאין ַ
ֵה ֶ
אוֹמרֵ ,שׁנָ ה ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית ,וְ יַ יִ ן ֶשׁל
ֵ
דוֹסא ֶבן ַה ְר ִכּינָ ס
ָ
ימנּוַּ .ר ִבּי
ֵה ֶ
ישׁ ַיבת ָבּ ֵתּי ְכנֵ ִסיּוֹת ֶשׁל ַﬠ ֵמּי ָה ָא ֶרץ,
יחת ַהיְ ָל ִדים ,וִ ִ
ָצ ֳה ַריִ ם ,וְ ִשׂ ַ
עוֹלם:
יאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
מוֹצ ִ
ִ
אוֹמרַ ,ה ְמ ַח ֵלּל ֶאת ַה ֳקּ ָד ִשׁים ,וְ ַה ְמ ַבזֶּ ה ֶאת
ֵ
מּוֹד ִﬠי
יא ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ַה ָ
מּוֹﬠדוֹת ,וְ ַה ַמּ ְל ִבּין ְפּנֵ י ֲח ֵברוֹ ָב ַר ִבּים ,וְ ַה ֵמּ ֵפר ְבּ ִריתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם
ַה ֲ
תּוֹרה ֶשׁלֹּא ַכ ֲה ָל ָכהַ ,אף ַﬠל ִפּי
ָא ִבינוּ ָﬠ ָליו ַה ָשּׁלוֹם ,וְ ַה ְמגַ ֶלּה ָפנִ ים ַבּ ָ
עוֹלם
טוֹביםֵ ,אין לוֹ ֵח ֶלק ָל ָ
וּמ ֲﬠ ִשׂים ִ
תּוֹרה ַ
ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ דוֹ ָ

ַה ָבּא:
נוֹח ַל ִתּ ְשׁח ֶֹרת ,וֶ ֱהוֵ י ְמ ַק ֵבּל
אוֹמרֱ ,הוֵ י ַקל ָלרֹאשׁ וְ ַ
ֵ
יב ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵﬠאל
ֶאת ָכּל ָה ָא ָדם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה:
סּוֹרת,
אוֹמרְ ,שׂחוֹק וְ ַקלּוּת רֹאשַׁ ,מ ְרגִּ ִילין ְל ֶﬠ ְרוָ הַ .מ ֶ
ֵ
יג ַר ִבּי ֲﬠ ִק ָיבא
עשׁר .נְ ָד ִריםְ ,סיָ ג ַל ְפּ ִרישׁוּתְ .סיָ ג
תּוֹרהַ .מ ַﬠ ְשׂרוֹתְ ,סיָ ג ָל ֶ
ְסיָ ג ַל ָ
ַל ָח ְכ ָמהְ ,שׁ ִת ָיקה:
אוֹמרָ ,ח ִביב ָא ָדם
יד הוּא ָהיָ ה ֵ

נוֹד ַﬠת לוֹ ֶשׁנִּ ְב ָרא ְב ֶצ ֶלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
ֶשׁנִּ ְב ָרא ְב ֶצ ֶלםִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ
Zהים ָﬠ ָשׂה ֶאת ָה ָא ָדםֲ .ח ִב ִיבין יִ ְשׂ ָר ֵאל
)בראשית ט(ִ ,כּי ְבּ ֶצ ֶלם ֱא ִ
נוֹד ַﬠת ָל ֶהם ֶשׁנִּ ְק ְראוּ ָבנִ ים
ֶשׁנִּ ְק ְראוּ ָבנִ ים ַל ָמּקוֹםִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ
יכםֲ .ח ִב ִיבין
Zה ֶ
ַל ָמּקוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )דברים יד(ָ ,בּנִ ים ַא ֶתּם ַלה' ֱא ֵ
נוֹד ַﬠת ָל ֶהם ֶשׁנִּ ַתּן ָל ֶהם
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנִּ ַתּן ָל ֶהם ְכּ ִלי ֶח ְמ ָדּהִ .ח ָבּה יְ ֵת ָרה ַ
עוֹלםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )משלי ד(ִ ,כּי ֶל ַקח טוֹב נָ ַת ִתּי
ְכּ ִלי ֶח ְמ ָדּה ֶשׁבּוֹ נִ ְב ָרא ָה ָ
תּוֹר ִתי ַאל ַתּ ֲﬠזֹבוּ:
ָל ֶכםָ ,
עוֹלם נִ דּוֹן .וְ ַהכֹּל ְל ִפי ר ֹב
ובטוֹב ָה ָ
טו ַהכֹּל ָצפוּי ,וְ ָה ְרשׁוּת נְ תוּנָ הְ ,
ַה ַמּ ֲﬠ ֶשׂה:
רוּסה ַﬠל ָכּל ַה ַחיִּ ים.
צוּדה ְפ ָ
וּמ ָ
אוֹמרַ ,הכֹּל נָ תוּן ָבּ ֵﬠ ָרבוֹןְ ,
טז הוּא ָהיָ ה ֵ
כּוֹת ֶבת ,וְ ָכל
תוּח ,וְ ַהיָּ ד ֶ
תוּחה ,וְ ַה ֶחנְ וָ נִ י ַמ ִקּיף ,וְ ַה ִפּנְ ָקס ָפּ ַ
ַה ֲחנוּת ְפּ ָ
רוֹצה ִל ְלווֹת יָבוֹא וְ יִ ְלוֶ ה ,וְ ַהגַּ ָבּ ִאים ַמ ֲחזִ ִירים ָתּ ִדיר ְבּ ָכל יוֹם ,וְ נִ ְפ ָר ִﬠין
ָה ֶ
ִמן ָה ָא ָדם ִמ ַדּ ְﬠתּוֹ וְ ֶשׁלֹּא ִמ ַדּ ְﬠתּוֹ ,וְ יֵ שׁ ָל ֶהם ַﬠל ַמה ֶשּׁיִּ ְסמוֹכוּ ,וְ ַה ִדּין
עוּדה:
ִדּין ֱא ֶמת ,וְ ַהכֹּל ְמ ֻת ָקּן ַל ְסּ ָ
תּוֹרהֵ ,אין ֶדּ ֶר? ֶא ֶרץִ .אם ֵאין
אוֹמרִ ,אם ֵאין ָ
יז ַר ִבּי ֶא ְל ָﬠזָ ר ֶבּן ֲﬠזַ ְריָ ה ֵ
תּוֹרהִ .אם ֵאין ָח ְכ ָמהֵ ,אין יִ ְר ָאהִ .אם ֵאין יִ ְר ָאהֵ ,אין
ֶדּ ֶר? ֶא ֶרץֵ ,אין ָ
ָח ְכ ָמהִ .אם ֵאין ִבּינָ הֵ ,אין ָדּ ַﬠתִ .אם ֵאין ַדּ ַﬠתֵ ,אין ִבּינָ הִ .אם ֵאין
אוֹמר ,כֹּל
ֵ
תּוֹרהֵ ,אין ֶק ַמח .הוּא ָהיָ ה
תּוֹרהִ .אם ֵאין ָ
ֶק ַמחֵ ,אין ָ
דוֹמהְ ,ל ִא ָילן ֶשׁ ֲﬠנָ ָפיו ְמ ֻר ִבּין
ֶ
ֶשׁ ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָבּה ִמ ַמּ ֲﬠ ָשׂיוְ ,ל ָמה הוּא
הוֹפ ַכתּוּ ַﬠל ָפּנָ יוֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
עוֹק ַרתּוּ וְ ְ
רוּח ָבּ ָאה וְ ְ
וְ ָשׁ ָר ָשׁיו ֻמ ָﬠ ִטין ,וְ ָה ַ
)ירמיה יז( ,וְ ָהיָ ה ְכּ ַﬠ ְר ָﬠר ָבּ ֲﬠ ָר ָבה וְ לֹא יִ ְר ֶאה ִכּי יָבוֹא טוֹב וְ ָשׁ ַכן
ֲח ֵר ִרים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶא ֶרץ ְמ ֵל ָחה וְ לֹא ֵת ֵשׁבֲ .א ָבל כֹּל ֶשׁ ַמּ ֲﬠ ָשׂיו ְמ ֻר ִבּין
דוֹמהְ ,ל ִא ָילן ֶשׁ ֲﬠנָ ָפיו ֻמ ָﬠ ִטין וְ ָשׁ ָר ָשׁיו
ֵמ ָח ְכ ָמתוְֹ ,ל ָמה הוּא ֶ

נוֹשׁבוֹת בּוֹ ֵאין ְמזִ יזִ ין
עוֹלם ָבּאוֹת וְ ְ
ְמ ֻר ִבּיןֶ ,שׁ ֲא ִפלּוּ ָכּל ָהרוּחוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
יוּבל
אוֹתוֹ ִמ ְמּקוֹמוֶֹ ,שׁנֶּ ֱא ַמר )שם( ,וְ ָהיָ ה ְכּ ֵﬠץ ָשׁתוּל ַﬠל ַמיִם וְ ַﬠל ַ
יְ ַשׁ ַלּח

וב ְשׁנַ ת ַבּצּ ֶֹרת לֹא
ָשׁ ָר ָשׁיו וְ לֹא יִ ְר ֶאה ִכי יָבֹא חֹם ,וְ ָהיָ ה ָﬠ ֵלהוּ ַר ֲﬠנָ ןִ ,
יָמישׁ ֵמ ֲﬠשׂוֹת ֶפּ ִרי:
יִ ְד ָאג ,וְ לֹא ִ
וּפ ְת ֵחי
אוֹמרִ ,קנִּ ין ִ
יﬠזֶ ר ֶבּן ִח ְס ָמא ֵ
יח ַר ִבּי ֱא ִל ֶ

גּוּפי ֲה ָלכוֹתְ .תּקוּפוֹת וְ גִ ַמּ ְט ְריָ אוֹתַ ,פּ ְר ְפּ ָראוֹת ַל ָח ְכ ָמה:
נִ ָדּהֵ ,הן ֵהן ֵ

