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 רצה וההנהגות, המידות עניני על נימוסים ספרי חיברו העולם אומות שאף כיון

 דעתו, את אמר חכם שכל ענין, מאותו אינה זו שמסכת ולהודיענו להקדים התנא

 חלק הם הללו והמידות ההנהגות וכל מסיני, למשה נמסרו אלו ענינים אף אלא

 מברטנורא(. )ר"ע מסיני'. תורה קיבל 'משה ואמר כאן פתח ולכן הקדושה, מתורתינו

 

ה א: משנה ל משֶׁ עַ  ּוְמָסָרּה סיני, בהר לישראל שהתגלה מה' - ִמִסיַני ּתֹוָרה ִקבֵּ  ִליהֹושֻׁ

עַ  נון, בן ִנים,מסרה  ִויהֹושֻׁ והם המוזכרים בנביא שהאריכו ימים אחרי יהושע,  ִלְזקֵּ

ִנים, השופטים[מ]וחלקם היו  מסרוה לזקנים אחריםוהם  אחרונים מסרוה ה ּוְזקֵּ

מסרוה זה לזה עד סוף ימי  ּוְנִביִאיםשמואל הנביא, שהראשון שבהם היה  ,ִלְנִביִאים

י ְמָסרּוהָ בית המקדש הראשון, ו ת ְלַאְנשֵּ וביניהם היו חגי, זכריה,  ,ַהְגדֹוָלה ְכנֶׁסֶׁ

 בית המקדש השני.שהם היו הנביאים האחרונים, וחיו בתחילת ימי מלאכי ונחמיה, 

ם היו רגילים לומר שלשה דברים  - ְדָבִרים ְשלָשה ָאְמרּואנשי כנסת הגדולה,  - הֵּ

אל תמהרו לפסוק את הדין, אלא  - ַבִדין ְמתּוִנים ֱהוּואלו, שיש בהם קיום התורה, 

 ַתְלִמיִדים ְוַהֲעִמידּובו, שמא יתגלו בו עניינים שאינם ברורים מתחילה. המתינו 

ה כל אדם, ואין לבדוק בו אם הוא הגון לכך ]אלא אם כן ידוע יש ללמד תורה ל - ַהְרבֵּ

עשו גדר ושמירה למצוות  - ַלּתֹוָרה ְסָיג ַוֲעׂשּושמעשיו מקולקלים ושמועותיו רעות[. 

 .התורה, על ידי תקנות דרבנן המרחיקות את האדם מן העבירה

 

י ָהָיה ַהַצִדיק ִשְמעֹוןמשנה ב:  תמאנשי[  מהאחרונים שנשארו-] ִמְשָירֵּ סֶׁ  ,ַהְגדֹוָלה ְכנֶׁ

ר ָהָיה הּואוהוא היה כהן גדול,   ְדָבִרים ְשלָשה ַעלהיה רגיל לומר דבר זה,  - אֹומֵּ

ד ָהעֹוָלם  - ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ,ַהּתֹוָרה ַעלבעבור שלשה דברים אלו נברא העולם,  - עֹומֵּ

 .ֲחָסִדים ְגִמילּות ְוַעלעבודת הקרבנות ]ובזמן הזה התפילה עומדת במקום הקרבנות[, 

 

ל סֹוכֹוהעיר  ִאיש ַאְנִטיְגנֹוסמשנה ג:  ר, ָהָיה הּוא ,ַהַצִדיק ִמִשְמעֹון ִקבֵּ  ִּתְהיּו ַאל אֹומֵּ

ת ַהְמַשְמִשין ַכֲעָבִדים ל ְמָנת ַעל ָהַרב אֶׁ ָלאמתנה שדרך אדם לתת לבניו,  - ְפָרס ְלַקבֵּ  אֶׁ

ת ַהְמַשְמִשין ַכֲעָבִדים ֱהוּו ֹּא ָהַרב אֶׁ ל ל ְמָנת ַעל שֶׁ אלא מאהבה בלבד ]ואף  ְפָרס, ְלַקבֵּ

שבודאי יש שכר טוב לצדיקים, לא תהיה כוונת האדם בעבודתו לתקוות השכר, אלא 

יכֶׁם ָשַמִים מֹוָרא ִויִהימאהבת ה'[,  כלומר, אף שתעבדו מאהבה, מכל מקום יש  ,ֲעלֵּ

האדם לקיים מצוות עשה, והעבודה לעבוד גם מיראה, שהעבודה מאהבה מזרזת את 

 מצוות לא תעשה.יזהר במיראה מזרזתו לה

 

ימשנה ד:  ן יֹוסֵּ ר בֶׁ זֶׁ ָדההעיר  ִאיש יֹועֶׁ י ,ְצרֵּ ן ְויֹוסֵּ ם ִקְבלּו ,ְירּוָשַלִים ִאיש יֹוָחָנן בֶׁ הֶׁ  - מֵּ

משמעון הצדיק ואנטיגנוס איש סוכו ]יוסי בן יועזר היה נשיא, ויוסי בן יוחנן היה 
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בית דין, וכן כל זוג  המוזכרים במשניות הבאות, הראשון היה נשיא והשני אב אב 

י בית דין[, ן יֹוסֵּ ר בֶׁ זֶׁ ָדה ִאיש יֹועֶׁ ר, ְצרֵּ יְתָך ְיִהי אֹומֵּ ית בֵּ כשירצו  - ַלֲחָכִמים ַוַעד בֵּ

החכמים להתקבץ ולהתוועד יחד, יהי ביתך מוכן לכך, שעל ידי זה תלמד מהם דברי 

יחכמה,  ֱהוֵּ קִמ  וֶׁ ם ַבֲעַפר ְתַאבֵּ יהֶׁ תהא מהלך אחרי החכמים, והמהלך מעלה  - ַרְגלֵּ

יאבק ברגליו,  ֱהוֵּ ה וֶׁ ת ַבָצָמא שֹותֶׁ ם אֶׁ יהֶׁ שנהנה קבל את דבריהם כאדם צמא  - ִדְברֵּ

 .בשתייתו

 

ימשנה ה:  ן יֹוסֵּ ר, ְירּוָשַלִים ִאיש יֹוָחָנן בֶׁ יְתָך ְיִהי אֹומֵּ של כביתו  ִלְרָוָחה, ָפתּוחַ  בֵּ

 ֲעִנִיים ְוִיְהיּואברהם אבינו, שהיה פתוח לכל צד, שיוכלו העניים להכנס אליו בקלות, 

י ָך ְבנֵּ יתֶׁ ה ְוַאלהשתמש במשרתים עניים ישראלים, במקום לקנות עבדים,  - בֵּ  ַּתְרבֶׁ

 ַקלשלא ירבה עמה שיחה, כשהיא אסורה לו,  ָאְמרּו ְבִאְשּתֹואפילו  ָהִאָשה. ִעם ִׂשיָחה

ר ת ָוחֹּמֶׁ שֶׁ רֹו. ְבאֵּ ָאָדם ְזַמן ָכל ֲחָכִמים, ָאְמרּו ִמָכאן ֲחבֵּ ה שֶׁ  ָהִאָשה, ִעם ִׂשיָחה ַמְרבֶׁ

ם שכשמספר לה שחבריו ביזו אותו וכדומה, אף היא מבזה אותו  ְלַעְצמֹו, ָרָעה גֹורֵּ

לבליבה,  י ּובֹוטֵּ ש ְוסֹופֹוכיון שנמשך אחרי דברים בטלים,  תֹוָרה, ִמִדְברֵּ יִהָנם יֹורֵּ  .גֵּ

 

עַ משנה ו:  ן ְיהֹושֻׁ ִלי ְוִנַּתאי ְפַרְחָיה בֶׁ ם ִקְבלּו ָהַאְרבֵּ הֶׁ מיוסי בן יועזר איש צרדה  - מֵּ

עַ ויוסי בן יוחנן איש ירושלים,  ן ְיהֹושֻׁ ר, ְפַרְחָיה בֶׁ ה אֹומֵּ קבל לך רב קבוע  - ַרב ְלָך ֲעׂשֵּ

הּוללמוד ממנו, ולא שתלמד בכל יום מרב אחר,  ר ְלָך ְקנֵּ אפילו אם אתה צריך  ,ָחבֵּ

ילפזר ממון כדי לקנות את חברותו,  ֱהוֵּ ת ָדן וֶׁ כשאתה רואה  - ְזכּות ְלַכף ָהָאָדם ָכל אֶׁ

אדם העושה מעשה שיכול להתפרש לזכות ולחובה, וכאילו נמצא המעשה בכף 

שע, מאזניים, יש לך להטות לכף הזכות, והיינו באדם שאין ידוע אם הוא צדיק או ר

 אבל אדם שהוחזק כרשע, מותר לדונו לכף חובה.

 

ִלי ִנַּתאימשנה ז:  ר, ָהַאְרבֵּ ק אֹומֵּ ן ַהְרחֵּ כדי שלא תלמד ממעשיו, ולא תלקה  ָרע, ִמָשכֵּ

ר ְוַאלעמו כאשר ייענש ]שהרי 'אוי לרשע, ואוי לשכנו'[.  ואפילו בעניני  ָלָרָשע, ִּתְתַחבֵּ

בק לרשעים, אפילו שאינו עושה כמעשיהם, הרשות, שכבר אמרו חכמים, כל המתד

ש ְוַאלנענש עמהם.  תלך אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל  - ַהפְֻׁרָענּות ִמן ִּתְתָיאֵּ

ותדבק עמו, ו'תתיאש' מכך שייענש, אלא דע שבסופו של דבר תבא עליו פורענות, 

 וייענש.

 

ן ְיהּוָדהמשנה ח:  ן ְוִשְמעֹון ַטַבאי בֶׁ ם ְבלּוִק  ָשַטח בֶׁ הֶׁ מיהושע בן פרחיה ונתאי  - מֵּ

ן ְיהּוָדההארבלי,  ר, ַטַבאי בֶׁ י ַעְצְמָך ַּתַעׂש ַאל אֹומֵּ שמלמדים את בעלי  ,ַהַדָיִנין ְכעֹוְרכֵּ

ִיְהיּוהדין אילו טענות עליהם לטעון כדי שיזכו בדין, ואף שיודעים שהצדק עמם.   ּוְכשֶׁ
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י יָך עֹוְמִדים ִדיִנין ַבֲעלֵּ יָךשניהם  ִיְהיּו ,ְלָפנֶׁ ינֶׁ וחשודים לשקר, ולא תאמר  ִכְרָשִעים ְבעֵּ

 'אדם זה חשוב הוא, ובודאי לא ישקר', אלא לא יסמוך על דבריהם כלל,

ִנְפָטִרים יָך, ּוְכשֶׁ ָך ִיְהיּו ִמְלָפנֶׁ ינֶׁ ִקְבלּו ְכַזָכִאין, ְבעֵּ ם ְכשֶׁ יהֶׁ ת ֲעלֵּ ולא תאמר  ,ַהִדין אֶׁ

זלן הוא, אלא למד עליו זכות לומר שטעות היתה בידו, וכדומה. שאותו שיצא חייב ג

 וכן אם התחייב אחד מהם שבועה, ונשבע, לא תחשדנו שנשבע לשקר.

 

ן ִשְמעֹוןמשנה ט:  ר, ָשַטח בֶׁ י אֹומֵּ ה ֱהוֵּ ת ַלֲחקֹור ַמְרבֶׁ ִדים, אֶׁ כיון שמתוך שחוזר  ָהעֵּ

יעל הדברים פעמים רבות, יוכל הדיין לגלות אם עדותם עדות שקר.  ֱהוֵּ  ָזִהיר וֶׁ

יָך, ָמאשלא יבינו מהם באיזה אופן יצא הנידון זכאי או חייב,  ִבְדָברֶׁ  ִיְלְמדּו ִמּתֹוָכם שֶׁ

ר  שיבינו כיצד תוכל עדותם להועיל, ויכוונו דבריהם לצד זה. ,ְלַשקֵּ

 

ם ִקְבלּושהיו גרי צדק, מצאצאיו של סנחריב,  ,ְוַאְבַטְליֹון ְשַמְעָיהמשנה י:  הֶׁ  - מֵּ

ר, ְשַמְעָיהמיהודה בן טבאי ושמעון בן שטח,  ת ֱאהֹוב אֹומֵּ אף אדם שיש  - ַהְמָלאָכה אֶׁ

אכתו, כיון שהבטלה מביאה את האדם לו ממון רב להתפרנס ממנו יעמול במל

ת ּוְׂשָנא, לשגעון אל תנהג שררה על הציבור, שהרבנות מקברת את  - ּותָהַרָבנ אֶׁ

אל תתקרב לשלטון, שדבר זה גורם לאדם לעסוק רק  - ָלָרשּות ִּתְתַוַדע ְוַאלבעליה, 

 בקירבה לשלטון, ומחמת כן עובר אף על עבירות.

 

ר, ַאְבַטְליֹוןמשנה יא:  יכֶׁם ִהָזֲהרּו ֲחָכִמים, אֹומֵּ ה, ואל שתאמרום בלשון ברור ,ְבִדְברֵּ

תאמרום בלשון שהכופרים יכולים לטעות בה ולפרשה כדבריהם, ואף אם אין 

ָמאבמקומכם כופרים, עליכם לחשוש   ַמִים ִלְמקֹום ְוִתְגלּו ,ָגלּות חֹוַבת ָתחֹובּו שֶׁ

 ְוִיְשּתּוכלומר, למקום שיש בו כופרים, ויפרשו את דבריכם כפי כפירתם,  ָהָרִעים,

יכֶׁם ִאיםַהבָ  ַהַּתְלִמיִדים התלמידים יחשבו שפירושם של הכופרים בדבריכם  - ַאֲחרֵּ

ם ְוִנְמָצאכלומר, ייצאו לתרבות רעה,  ְוָימּותּו,נכון הוא,  ל ָשַמִים שֵּ ]וכך אירע  .ִמְתַחלֵּ

לאנטיגנוס איש סוכו, שאמר 'אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל 

אדם בעבודתו לשם קבלת הפרס, אבל פרס', וכוונתו היתה שלא תהא כוונת ה

הכופרים שבדורו פירשו את דבריו שאין שכר לעתיד לבא כלל, והיו תלמידים שיצאו 

 מחמת כן לתרבות רעה, והם הצדוקים והבייתוסים, שכפרו בתורה שבעל פה[.

 

למשנה יב:  ם ִקְבלּו ְוַשַמאי ִהלֵּ הֶׁ למשמעיה ואבטליון,  - מֵּ ר, ִהלֵּ י אֹומֵּ  ְלִמיָדיוִמַּת  ֱהוֵּ

ל בהכהן, שהיה  ַאֲהרֹּן שֶׁ ף ָשלֹום אֹוהֵּ שכשהיה רואה שני בני אדם  ,ָשלֹום ְורֹודֵּ

מתקוטטים היה אומר לכל אחד מהם בפני עצמו שחבירו רוצה להשלים עמו, 

ב וכשהיו נפגשים היו משלימים זה עם זה.  ת אֹוהֵּ  ,ַלּתֹוָרה ּוְמָקְרָבן ַהְבִריֹות אֶׁ
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שעבר עבירה היה מתחבר עימו ומראה לו שהוא אוהבו, ואותו  שכשהיה רואה אדם

'אילו ידע צדיק זה ממעשיי הרעים היה מתרחק ממני', אדם היה מתבייש וחושב 

 ומתוך כך היה חוזר למוטב.

 

ר, ָהָיההלל הזקן  - הּואמשנה יג:  מי ששמו נמשך ומתפרסם  - ְשָמא ְנַגד אֹומֵּ

ּה ֲאַבדהג בה, למרחוק, מתוך שררה ורבנות שהוא נו במהרה יאבד שמו, לפי  - ְשמֵּ

יףמי שאינו מוסיף על לימודו,  - מֹוִסיף ּוְדָלאשהרבנות מקברת את בעליה.  יסוף  - ָיסֵּ

יף ּוְדָלא מפיו מה שכבר למד, וישכח תלמודו.  ְקָטָלאאבל מי שאינו לומד כלל,  - ָילֵּ

ש. להתחייב בנפשוראוי הוא  - ַחָיב המשתמש בכתרה של תורה  - ְבַתָגא ּוְדִאְשַּתמֵּ

יחלוף ויעבור מן  - ֳחָלףלהנאות עצמו, ועושה את התורה ככלי עבודה להשיג צרכיו, 

 העולם.

 

ר, ָהָיההלל הזקן  - הּואמשנה יד:  ין ִאם אֹומֵּ אם אין אני זוכה לעצמי  - ִלי ֲאִני אֵּ

ֲאִנימי יזכה עבורי,  - ִלי ִמיבקיום המצוות,  אפילו אם זכיתי  - ֲאִני ָמה ִמי,ְלַעצְ  ּוְכשֶׁ

ֹּא ְוִאםלעצמי, מה נחשב הדבר לעומת כל מה שאני חייב לעשות,  בימי  ַעְכָשיו, ל

יָמָתיהבחרות,  אזכה לעצמי, והלא בימי הזקנה כבר קשה להשיג המעלות, הואיל  אֵּ

 וכבר הורגל האדם בהנהגותיו מימי בחרותו.

 

ר, ַשַמאימשנה טו:  ה אֹומֵּ ַבע ָרְתָךתֹו ֲעׂשֵּ יהא עיקר עסקך ביום ובלילה בלימוד  - קֶׁ

ה ְמַעט ֱאמֹורהתורה, וכשתתעייף תפנה לעסוק במלאכתך,  ה, ַוֲעׂשֵּ וכמו אברהם  ַהְרבֵּ

' ואחר כך נאמר 'ויקח בן בקר רך וטוב'. ואקחה פת לחםאבינו שאמר למלאכים '

י ֱהוֵּ ל וֶׁ ת ְמַקבֵּ ר ָהָאָדם ָכל אֶׁ בֶׁ זועפות כי המכניס אורחים ופניו  ,ָיפֹות ָפִנים ְבסֵּ

מתנות שבעולם, נחשב כאילו לא נתן להם הכל להם את כבושות בקרקע, אפילו נתן ו

 דבר.

 

מפסיקה לאחר שהזכירה המשנה את סדר ה'זוגות' שקיבלו זה מזה, משנה טז: 

היו כיהנו לאחר הזוגות, והנשיאים שדברי מביאה את המשנה בדברי הלל הזקן, ו

יה נכדו של הלל תחילה הביאה את רבן גמליאל הזקן, שההלל הזקן, ו כולם צאצאי

, ולהלן )פרק ב' משנה ח'( תובא המשך שלשלת הקבלה, והוא רבן יוחנן בן זכאי הזקן

 .שקיבל מהלל ושמאי

ל ַרָבן ר, ָהָיה ַגְמִליאֵּ ה אֹומֵּ כלומר, אם בא לפניך דין שאתה מסופק בו  ַרב, ְלָך ֲעׂשֵּ

ק על ידי זהוְ עשה לך רב שיכריע לך, להכריעו,  ואינך יודע כיצד ק ִמן ִהְסַּתלֵּ  ְוַאל .ַהָספֵּ

ה ר ַּתְרבֶׁ אל תרבה להפריש מעשרות לפי אומד הדעת, כיון שיש בכך  - ֳאָמדֹות ְלַעשֵּ



 פרק א -פרקי אבות 

 

 ות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכוי©                                                                                                                      
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קלקול, שאם נותן פחות מהצורך אין פירותיו מתוקנים כראוי, ואם נותן יותר 

 ים כראוי, כיון שמעורב בהם טבל.מהראוי אין המעשרות שהפריש מתוקנ

 

ר, היה, של רבן גמליאל הזקן ְבנֹו ,ִשְמעֹוןמשנה יז:  ין ָגַדְלִּתי ָיַמי ָכל אֹומֵּ  ַהֲחָכִמים, בֵּ

ֹּא ָלא טֹוב ַלגּוף ָמָצאִתי ְול כי רוב הדיבורים הם מיותרים, ובריבוי הדברים  ,ְשִתיָקה אֶׁ

ֹּא. יבא האדם לידי חטא ָלא ָהִעָקר, הּואהדרישה והדיבור בדברי תורה  - ַהִמְדָרש ְול  אֶׁ

ה והדורש ואינו מקיים, נח לו אם היה שותק, והרי זו גם כן ראיה שהשתיקה  ,ַהַמֲעׂשֶׁ

ה ְוָכלטובה.  ִביא ְדָבִרים, ַהַמְרבֶׁ ְטא מֵּ נאמר 'ברוב דברים לא יחדל פשע', כי כמו ש, חֵּ

 סורים.על ידי ריבוי הדברים יבא לידי דיבורים הא

 

ן ִשְמעֹון ַרָבןמשנה יח:  ל בֶׁ שהיה אביו של רבינו הקדוש, מסדר המשניות,  ,ַגְמִליאֵּ

ר,היה  ד ָהעֹוָלם ְדָבִרים ְשלָשה ַעל אֹומֵּ  - ַהִדין ַעלישוב בני האדם מתקיים,  - עֹומֵּ

ת ְוַעללדון דין אמת, לזכות את הזכאי ולחייב את החייב,  שלא ישקרו בני  - ָהֱאמֶׁ

ֱאַמרבין המלכויות ובין אדם לחבירו,  ַהָשלֹום, ְוַעלהאדם זה לזה,  נֶׁ  ח( )זכריה שֶׁ

ת' יכֶׁם ִשְפטּו ָשלֹום ּוִמְשַפט ֱאמֶׁ ]ואין זה כמו 'על שלשה דברים העולם עומד'  '.ְבַשֲערֵּ

שהובא לעיל, במשנה ב', ששם הכוונה לשלשה דברים שעבורם נברא העולם, וכאן 

 ה דברים שמקיימים את ישוב העולם[.הכוונה לשלש

 


