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בסיום הפרק הקודם הובאו דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, ובזה משנה א: 

עד זמנו של רבינו הקדוש, אחריהם הסתיימו דבריהם של ה'זוגות' והנשיאים שהיו 

מסדר המשניות, ופרק זה פותח בדברי רבינו הקדוש, הוא רבי יהודה הנשיא, 

 המכונה 'רבי' סתם, לפי שהיה רבם של כל בני אותו דור.

י י אֹוֵמר, ַרבִּ ה ֶדֶרְך ֵאיזֹוהִּ רָׁ ם, לֹושיברור ויבחר[ -] ֶשיָׁבֹור ְישָׁ דָׁ אָׁ יא כֹּל הָׁ ְפֶאֶרת ֶשהִּ  תִּ

ְפֶאֶרתשיהיה לאדם עצמו פאר בדרך זו,  - ְלעֹוֶשיהָׁ  ן לֹו ְותִּ ם מִּ דָׁ אָׁ ואף לבני אדם  - הָׁ

 , והיינו כשנוהג בדרך הממוצעת בכל המידותאחרים תהיה תפארת מהנהגה זו

]ולמשל, אדם שהוא קמצן ביותר, יש לו תועלת בכך שאוסף ממון הרבה, אך בני 

אדם אינם משבחים אותו על כך. ואם הוא פזרן ביותר, בני אדם משבחים אותו על 

מפסיד מכך, וההולך בדרך ממוצעת יש בכך תועלת גם לו וגם כך, אך הוא עצמו 

יר ֶוֱהֵוילאחרים[.  הִּ ה קיוםבְ  זָׁ ְצוָׁ ה מִּ ה, ַקלָׁ ה ֶשֵאין ְכַבֲחמּורָׁ ן ַמַתן יֹוֵדעַ  ַאתָׁ רָׁ  ֶשל ְשכָׁ

ְצֹות שהרי לא כתבה התורה מה השכר לכל מצוה ]ואין זה כמו מצוות לא תעשה,  ,מִּ

שכתבה התורה את העונש בכל עבירה, אם מלקות, או כרת או מיתת בית דין, 

ְצוָׁה ֶהְפֵסד ְמַחֵשב ֶוֱהֵוי ומתוך כך יש ללמוד מהי עבירה קלה ומהי עבירה חמורה[.  מִּ

ּה ְכֶנֶגד רָׁ , יש לך לחשב את מה בא לידך קיום מצוה הכרוך בהפסד ממוןכש - ְשכָׁ

שאתה מפסיד מממונך מחמת קיום המצוה, לעומת השכר הגדול שתקבל עליה 

ה ְשַכר כן יש לך לחשבוְ לעתיד לבא, שבודאי הוא יותר מאותו הפסד,  הרווח  - ֲעֵברָׁ

ּה ְכֶנֶגדמהעבירה, לך ההנאה שיש הממון או של  העונש שמקבלים על כך  - ֶהְפֵסדָׁ

ְסַתֵכל. של העבירהרווח והנאה , שבודאי הוא גדול וקשה יותר מכל לעתיד לבא  ְוהִּ

ה ְשלשָׁ ים בִּ רִּ י על ידי זהוְ  ,ְדבָׁ ה אִּ א ַאתָׁ יֵדי בָׁ ה, לִּ ְך, ְלַמְעלָׁה ַמה ַדע ֲעֵברָׁ מָׁ ן מִּ ה ַעיִּ  רֹואָׁ

ֶזןשיך, את כל מע לאת כל דיבוריך,  שֹוַמַעת ְואֹּ ין ַבֵסֶפר ַמֲעֶשיָך ְוכָׁ בִּ ְכתָׁ   .נִּ

 

ןמשנה ב:  יֵאל ַרבָׁ י ֶשל ְבנֹו ,ַגְמלִּ ה ַרבִּ יא ְיהּודָׁ ה ַתְלמּוד יֶָׁפה אֹוֵמר,היה  ,ַהנָׁשִּ ם תֹורָׁ  עִּ

יַעתשֶ מלאכה או סחורה שעוסק בהם האדם יחד עם לימוד התורה,  - ֶאֶרץ ֶדֶרְך  ְיגִּ

ֹון ְמַשַכַחת ְשֵניֶהם היגיעה בתורה מתישה את כוחו, והיגיעה במלאכה משברת  - עָׁ

ל ומתוך כך יצר הרע בטל ממנו. את גופו, ה ְוכָׁ ּה ֶשֵאין תֹורָׁ מָׁ ה, עִּ אכָׁ ּה ְמלָׁ ה סֹופָׁ  ,ְבֵטלָׁ

ֹון ְוגֹוֶרֶרתבתורה, יכול לעסוק מתוך שאין לו מהיכן להתפרנס אינו  ם את שמלסט ,עָׁ

להבריות, ומשכח תלמודו.  ים ְוכָׁ ֲעֵמלִּ ם הָׁ בּור, עִּ ְהיּו ַהצִּ ים יִּ ֶהם ֲעֵמלִּ מָׁ ם, ְלֵשם עִּ ַמיִּ  שָׁ

ם ֶשְזכּותולא על מנת לקבל שכר,  ַתןשל הציבור  ֲאבֹותָׁ לאותם העוסקים  ְמַסְיעָׁ

םבצרכיהם,  תָׁ ְדקָׁ ַעד עֹוֶמֶדתשל אבותם של הציבור  ְוצִּ ים ומסייעת לאותם העוסק ,לָׁ

בצרכי הציבור, ומתוך כך דרכם מצליחה, ולא מצד מעלת השתדלותם של העוסקים. 

העוסקים בצרכי הציבור, אף שאין הפעולה נגמרת אלא בזכות אבותם של  ְוַאֶתם,

י ַמֲעֶלההציבור, מכל מקום  ר ֲעֵליֶכם ֲאנִּ כָׁ נותן להם הקדוש ברוך הוא שכר  - ַהְרֵבה שָׁ
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לּורב,  יֶתם ְכאִּ עצמכם את כל הטובה הזו, כיון שאתם עוסקים בדבר לשם ב ֲעשִּ

 שמים.

 

ין ֱהוּומשנתנו ממשיכה בדבריה לאותם העוסקים בצרכי ציבור, משנה ג:  ירִּ  ְזהִּ

שּות רָׁ אף שעליכם להתקרב לשלטונות לצורך העשייה עבור הציבור, היו זהירים  - בָׁ

יןהשלטונות  ֶשֵאיןבכך, כיון  ְרבִּ ם לֹו ְמקָׁ דָׁ אָׁ אֶא  לָׁ ן ְלצֶֹּרְך לָׁ יןומחמת כן  ,ַעְצמָׁ ְראִּ  נִּ

ין ְשַעתאת האדם  ְכאֹוֲהבִּ ן בִּ תָׁ אָׁ ין ְוֵאיןכשיש להם תועלת ממנו,  - ֲהנָׁ לעזרה  לֹו עֹוְמדִּ

ם אותולְ  דָׁ ְשַעת אָׁ ֳחקֹו בִּ   .דָׁ

 

יָׁהרבן גמליאל[ -] הּואמשנה ד:  עשה את הדברים שהם רצונו  - ְרצֹונֹו ֲעֵשה אֹוֵמר, הָׁ

ְרצֹוֶנָךוש ברוך הוא, כגון צדקה והוצאות לצרכי מצוה, של הקד כפי שאתה מוציא  - כִּ

הקדוש ברוך  ַיֲעֶשה על ידי זהשְֶ  ְכֵדיהוצאות על דברים שיש לך בהם רצון והנאה, 

ְרצֹונֹו ,ְרצֹוְנָךהוא את  כלומר, יתן לך שכר בעין יפה. ואם רצונך לעשות דבר עבירה  ,כִּ

ְפֵני ְרצֹוְנָךאת  ֵטלבַ שאינו כרצון ה',   בשכר זהשֶ  ְכֵדישל הקדוש ברוך הוא,  ְרצֹונֹו מִּ

ים ְרצֹוןהקדוש ברוך הוא את  ְיַבֵטל הקמים עליך לרעה, או גזירה רעה שנגזרה  ,ֲאֵחרִּ

ְפֵניעליך, יבטלם    ְרצֹוֶנָך. מִּ

א והביא יד( הובאו דברי הלל הזקן, ואחר כך הפסיק התנ-]לעיל )פרק א' משניות יב

את דברי הנשיאים שהיו כולם מזרעו של הלל, ועתה ממשיך התנא את דברי הלל, 

ֵללואחריהם מביא את דברי רבי יוחנן בן זכאי, שקיבל ממנו[.   ַאל אֹוֵמר,הזקן היה  הִּ

ְפרֹוש ן תִּ בּור מִּ בזמן שהם מצטערים, ואף שאין צרה זו נוגעת אליך, לפי שכל  ַהצִּ

וכה ורואה בשמחתם ]אבל כשדרכי הציבור מקולקלים, אין המצטער עם הציבור ז

ְך ַתֲאֵמן ְוַאללאדם להשתתף עמם[.  ְך יֹום ַעד ְבַעְצמָׁ אל תחשוב שיש מעלות  - מֹותָׁ

שכבר קניתם בקנין גמור ושוב לא יסורו ממך, אלא התבונן ושמור על כל מעלה 

ן גדול שימש בכהונה , שהרי יוחנן כהשהשגת, שלא תפסידנה, ואפילו עד יום המוות

ין ְוַאל. גדולה שמונים שנה, ולבסוף נעשה צדוקי דִּ ְך ֶאת תָׁ על עבירה לכף חובה  ֲחֵברָׁ

יעַ  ַעדשעבר או על כך שנתגאה בשררתו,  ְמקֹומֹו ֶשַתגִּ ותעמוד  לדרגתו ולמצבו, - לִּ

ֹּאַמר ְוַאל בעצמך באותו נסיון. ר ת בָׁ י דָׁ ר ֶשאִּ ְשמֹועַ  ֶאְפשָׁ ַמע פֹוֶשסֹו ,לִּ שָׁ אל  - ְלהִּ

תאמר דבר שאין משמעותו ברורה, וניתן להבינו בכמה פנים, ותסמוך על כך 

שהשומע יתעמק בדבר ויבינו לבסוף, כיון שדבר זה יכול לגרום לשומעים לטעות 

ֹּאַמר ְוַאלבדבריך, ואפשר שיטעו ויצאו לתרבות רעה.  ֶנה ת ְכֶשֶאפָׁ  - ֶאְשֶנהמעסקיי  לִּ

אשֶ אלמד תורה,  ֹּא מָׁ ֶנה ל פָׁ   מעסקיך, ולא תלמד לעולם. תִּ

 

יָׁההלל הזקן[ -] הּואמשנה ה:  אדם ריק מכל, שאין בו  - ֵחְטא ְיֵרא בּור ֵאין אֹוֵמר, הָׁ
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לא תורה ולא הבנה במשא ומתן, אינו יכול להיות ירא חטא, שמתוך בורותו אינו 

ֹּאיודע אפילו להשמר מהעבירות,  ֶרץ ַעם ְול אָׁ יד הָׁ סִּ אדם שלא למד תורה, אך הוא  - חָׁ

בקי במשא ומתן ומידות טובות, אינו יכול להיות חסיד, העושה מעשיו לפנים 

משורת הדין, שמידה זו מצויה רק במי שעוסק בתורה, אך יכול הוא להיות ירא 

ֹּאחטא.  ן ְול ֵמד, ַהַבְישָׁ  שמא ילעגו עליו, לפי שמתבייש לשאול את רבו שאלות, לָׁ

יד בספיקותיו ]ואף שמידת הבושה מידה טובה היא, בלימוד נשאר תמומתוך כך 

ֹּא. התורה אין ראוי לאדם להתבייש[ ן ְול לפי שתלמידיו פוחדים לשאול  ְמַלֵמד, ַהַקְפדָׁ

ֹּאאותו ספקותיהם, שמא יקפיד עליהם.  ל ְול ה ַהַמְרֶבה כָׁ ְסחֹורָׁ ים בִּ בלימוד  ַמְחכִּ

מוד התורה עראי, לא יחכם בו לעולם, התורה, כיון שקובע רוב זמנו לסחורה, ולי

ונאמר לגבי התורה 'לא מעבר לים היא', ודרשו חכמים שאין התורה מצויה במי 

ְמקֹוםשמרחיק לסחורה אל מעבר לים.  ים ֶשֵאין ובִּ שִּ הראויים לישב בראש  ֲאנָׁ

ְשַתֵדלולהורות הוראה,  ְהיֹות הִּ יש לִּ הנהיג את הקהל ולהורות ולהיות ראוי ל ,אִּ

 .וראהה

 

ה]הלל הזקן[  הּוא ַאףמשנה ו:  אָׁ השל אדם הרוג  ַאַחת גְֻלגֶֹּלת רָׁ פָׁ יִּם ְפֵני ַעל ֶשצָׁ   ,ַהמָׁ

ַמרוהכיר בו שהיה רוצח, ועתה פגעו בו שודדים והרגוהו,  ּה(, אָׁ  ַדֲאֵטְפְת, ַעל )לָׁ

ְך ְוסֹוףמחמת שהרגת אדם אחר נגזר עליך שתהרג,  - ַאְטפּוְך  ומכל - פּוןְיטּו ְמַטְיַפיִּ

]שאין עונש מיתה מסור  מקום מי שהרגך ייהרג בעצמו, כיון שלא נצטווה לעשות כן

 ייענש על הריגתך.לכן אותו אדם , ואלא בידי סנהדרין, ולא ביד כל אדם[

 

יָׁההלל הזקן[ -] הּואמשנה ז:  ר, ַמְרֶבה אֹוֵמר, הָׁ שָׁ ה ַמְרֶבה בָׁ מָׁ האוכל מאכלים  - רִּ

, הרי הוא מרבה תולעים בבשרו לאחר מיתתו ]ואף לאחר שמת רבים ובשרו מתרבה

ים, ַמְרֶבהיש לאדם צער גדול מכך[.  סִּ גָׁה ַמְרֶבה ְנכָׁ שחושש תמיד שמא יגזלוהו,  ,ְדאָׁ

ים, ַמְרֶבהאו שמא יבואו שודדים ויהרגוהו.  שִּ ים ַמְרֶבה נָׁ פִּ שכל אחת עושה לו  ,ְכשָׁ

חֹות, ַמְרֶבהכשפים כדי להטות ליבו אליה.  ה ַמְרֶבה ְשפָׁ מָׁ כפי שמצוי אצל השפחות.  ,זִּ

ים, ַמְרֶבה דִּ ֵזל. ַמְרֶבה ֲעבָׁ הרי שמכל תאוות ותענוגי העולם הזה, מתרבה החטא  גָׁ

ה, ַמְרֶבה. אבל והצער ים ַמְרֶבה תֹורָׁ  ַמְרֶבהשנאמר 'כי היא חייך ואורך ימיך',  ,ַחיִּ

ה יבָׁ  ַמְרֶבה, הרי הם מחדדים אותו, ומתוך כך עם תלמידים רביםהלומד תורה  - ְישִּ

ה ְכמָׁ ליטול  ַמְרֶבהשנותן טעם לדבריו, וסברותיו מתקבלות על לב שומעיהם.  - חָׁ

ה, שמתוך העצות הרבות ששומע הרי הוא מבין דבר מתוך דבר.  - ְתבּונָׁה ַמְרֶבה ֵעצָׁ

ה, ַמְרֶבה קָׁ לֹום ַמְרֶבה ְצדָׁ ממונו הרי הם אוהבים שמתוך שבני אדם רבים נהנים מ ,שָׁ

אותו, ומרבה שלום בעולם, ונאמר 'והיה מעשה הצדקה שלום'. עשה האדם מעשים 

נָׁהטובים ו נָׁה טֹוב, ֵשם קָׁ בשונה מנכסי העולם הזה שמת האדם  ,ְלַעְצמֹוזאת  קָׁ
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נָׁה ומשאירם לאחרים. ְבֵרי לֹו קָׁ ה, דִּ נָׁההרי זה קנין אמיתי, ועל ידו  תֹורָׁ  ַחֵיי לֹו קָׁ

עֹו םהָׁ א לָׁ   .ַהבָׁ

 

ןמשנה ח:  ן ַרבָׁ נָׁ ֵבל ַזַכאי ֶבן יֹוחָׁ ֵללאת התורה  קִּ ַשַמאי ֵמהִּ יָׁה הּוא ,ּומִּ ם אֹוֵמר, הָׁ  אִּ

ַמְדתָׁ  ה לָׁ יק ַאל ַהְרֵבה, תֹורָׁ ה ַתֲחזִּ ְך, טֹובָׁ להתפאר ולומר 'הרבה תורה למדתי',  ְלַעְצמָׁ

י ְך כִּ ְרתָׁ  ְלכָׁ לעסוק בתורה ]ואילו היה מסיים את  שהרי לא נברא האדם אלא כדי ,נֹוצָׁ

כל התורה וממשיך ללמוד, היה יכול להחזיק טובה לעצמו, אך כיון שאין אדם 

היכול לסיים את כל התורה, שנאמר עליה 'ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים', אין 

הלו להתפאר במה שלמד[.  שָׁ ים ֲחמִּ ידִּ ]גדולים ביותר, וממשיכי שלשלת קבלת  ַתְלמִּ

יּו[ התורה ן לֹו הָׁ ן ְלַרבָׁ נָׁ י ֵהן, ְוֵאלּו ַזַכאי, ֶבן יֹוחָׁ יֶעֶזר ַרבִּ י ֻהְרְקנֹוס, ֶבן ֱאלִּ  ֶבן ְיהֹוֻשעַ  ְוַרבִּ

י ֲחַנְניָׁה, י ַהכֵֹּהן, יֹוֵסי ְוַרבִּ ְמעֹון ְוַרבִּ י ְנַתְנֵאל, ֶבן שִּ ר ְוַרבִּ זָׁ ְך. ֶבן ֶאְלעָׁ רבן יוחנן -] הּוא ֲערָׁ

יָׁהבן זכאי[  ן מֹוֶנה הָׁ חָׁ ישל תלמידים אלו,  ְשבָׁ יֶעֶזר ַרבִּ הרי הוא כמו  ֻהְרְקנֹוס, ֶבן ֱאלִּ

פָׁה ְמַאֵבד ֵאינֹו מתוך כךשֶ בור מלא מים שקירותיו מסויידים,  - סּוד בֹור ואף הוא  ,טִּ

י .לא היה שוכח אפילו דבר קטן מתלמודו לפי  ,יֹוַלְדתֹו ַאְשֵרי ֲחַנְניָׁה, ֶבן ְיהֹוֻשעַ  ַרבִּ

שאמו גרמה לו שיחכים, שקודם לידתו היתה הולכת בכל יום לעשרים וארבעה בתי 

מדרשות שבעירה, ומבקשת מהחכמים שיבקשו על עוברה שיהא חכם, ואחרי שנולד 

יהניחה עריסתו בבית המדרש, כדי שישמעו אוזניו רק דברי תורה.   ַהכֵֹּהן, יֹוֵסי ַרבִּ

יד סִּ ינוהג לפנים משורת הדין.  - חָׁ ְמעֹון ַרבִּ מחמיר על עצמו  - ֵחְטא ְיֵרא ְנַתְנֵאל, ֶבן שִּ

יונוהג איסור אפילו בדברים מותרים, מגודל יראתו שמא יבא לידי חטא.  ר ְוַרבִּ זָׁ  ֶאְלעָׁ

ְך, ֶבן ן ֲערָׁ ְתַגֵבר ַמְעיָׁ רבן יוחנן בן  - הּואליבו רחב, ומוסיף מדעתו פלפול וסברות.  - ַהמִּ

יָׁהזכאי  ם אֹוֵמר, הָׁ ְהיּו אִּ ל יִּ ֵאל ַחְכֵמי כָׁ ְשרָׁ ם, ְבַכף יִּ ֹּאְזַניִּ יֶעֶזר מ  ְבַכף ֻהְרְקנֹוס ֶבן ֶוֱאלִּ

יָׁה, יעַ  ְשנִּ לפי שבענין הבקיאות והזכרון היה רבי אליעזר בן הורקנוס  ,ֻכלָׁם ֶאת ַמְכרִּ

א. גדול מכולם אּול ַאבָׁ ְשמֹו אֹוֵמר שָׁ ם, דבר נוסף של רבן יוחנן בן זכאי מִּ ְהיּו אִּ ל יִּ  כָׁ

ֵאל ַחְכֵמי ְשרָׁ ֹּאְזַניִּם ְבַכף יִּ י ,מ יֶעֶזר ְוַרבִּ ֶהם, ַאף ֻהְרְקנֹוס ֶבן ֱאלִּ מָׁ י עִּ ר ְוַרבִּ זָׁ ְך ֶבן ֶאְלעָׁ  ֲערָׁ

יָׁה, ְבַכף יעַ הרי הוא  ְשנִּ כיון שלענין החריפות והפלפול היה רבי אלעזר  ,ֻכלָׁם ֶאת ַמְכרִּ

 ר בן הורקנוס.רבי אליעזמכולם, ואף גדול מבן ערך 

 

ַמרמשנה ט:  ֶהם אָׁ י ּוְראּו ְצאּורבן יוחנן בן זכאי לחמשת תלמידיו,  לָׁ  ֶדֶרְך ֵאיזֹוהִּ

ה רָׁ ְדַבק ְישָׁ ּה ֶשיִּ ם. בָׁ דָׁ אָׁ י הָׁ יֶעֶזר ַרבִּ ן אֹוֵמר, ֱאלִּ ה ַעיִּ אדם המסתפק במה שיש  - טֹובָׁ

יממנו.  לו, ואינו מבקש דברים מיותרים, ואינו מקנא באחרים שיש להם יותר  ַרבִּ

ֵבר אֹוֵמר, ְיהֹוֻשעַ  ישמוכיח אותו כשרואה בו דבר שאינו הגון.  ,טֹוב חָׁ  אֹוֵמר, יֹוֵסי ַרבִּ

ֵכן שמצוי אצלו תמיד, ביום ובלילה, ויכול להוכיחו על כל הנהגה שאינה  ,טֹוב שָׁ

יהגונה.  ְמעֹון ַרבִּ רֹוֶאה אֹוֵמר, שִּ ד ֶאת הָׁ כך ת, ומתוך המחשב את העתיד להיו - ַהנֹולָׁ
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ימחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה.  ר ַרבִּ זָׁ  אֹוֵמר,בן ערך  ֶאְלעָׁ

כלומר, מעלת תיקון המידות, כי בזמן שלב האדם טוב, כל מדותיו ישרות  ,טֹוב ֵלב

ודעותיו נכונות, ונמצא שמח בחלקו ומתחבר עם הטובים, וחפץ רק בדברים שיש 

ַמר. בהם תועלת הֶ  אָׁ י רֹוֶאהרבן יוחנן בן זכאי,  םלָׁ ְבֵרי ֶאת ֲאנִּ ר דִּ זָׁ ְך ֶבן ֶאְלעָׁ  ֲערָׁ

ְבֵריֶכם, דִּ ְכַלל מִּ יו ֶשבִּ רָׁ ְבֵריֶכם ְדבָׁ שדבריו כוללים אף את דבריכם, שאם יהיה  - דִּ

ַמרלאדם לב טוב, יגיע על ידי זה לכל המעלות.  ֶהם אָׁ רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו,  לָׁ

יֵאיז ּוְראּו ְצאּו ה ֶדֶרְך ֹוהִּ עָׁ ְתַרֵחק רָׁ ֶמנָׁה ֶשיִּ ם מִּ דָׁ אָׁ י. הָׁ יֶעֶזר ַרבִּ ן אֹוֵמר, ֱאלִּ ה ַעיִּ עָׁ  - רָׁ

שאינו מסתפק במה שיש לו, אלא מתאווה שיהיה לו יותר, ומקנא באחרים שיש 

ילהם יותר ממנו.  ֵבר אֹוֵמר, ְיהֹוֻשעַ  ַרבִּ ע חָׁ ישמפתהו ומוליכו לדרך רעה.  ,רָׁ  יֹוֵסי ַרבִּ

ֵכן ,אֹוֵמר ע שָׁ ישמכעיסו תמיד, ומשחית את מדותיו.  ,רָׁ ְמעֹון ַרבִּ  ְוֵאינֹו ַהלֶֹוה אֹוֵמר, שִּ

שדבר זה מוכיח שאינו רואה את הנולד, שעל ידי שלא ישלם לא ימצא מי  ,ְמַשֵלם

שילוה לו, וגם גורם לכך שלא ירצו בני אדם להלוות לאחרים, מחשש שגם הם לא 

דק. ישלמו, וגורם להם בכך נז ן ַהלֶֹוה ֶאחָׁ ם, מִּ דָׁ אָׁ ן ְכלֶֹוה הָׁ קֹום מִּ רּוְך ַהמָׁ  - הּוא בָׁ

 לז( )תהלים ֶשֶנֱאַמרהלוה מן האדם ואינו משלם לו, כאילו לוה מהקדוש ברוך הוא, 

ע לֶֹוה' שָׁ ֹּא רָׁ יק ְיַשֵלם, ְול כלומר, כשהלוה רשע ואינו משלם, הקדוש  ',ְונֹוֵתן חֹוֵנן ְוַצדִּ

למלוה את הפסדו, והרי זה כאילו נשאר האדם חייב לקדוש ברוך  ברוך הוא משלם

יהוא.  ר ַרבִּ זָׁ ע ֵלב אֹוֵמר, ֶאְלעָׁ כי הלב הוא שורש הכל, וכשהוא רע, יימשכו אחריו  ,רָׁ

ַמרכל הרעות.  ֶהם אָׁ י רֹוֶאהרבן יוחנן בן זכאי,  לָׁ ְבֵרי ֶאת ֲאנִּ ר דִּ זָׁ ְך ֶבן ֶאְלעָׁ  יותר ֲערָׁ

ְבֵריֶכם, דִּ יו ְכַללֶשבִּ  מִּ רָׁ ְבֵריֶכם ְדבָׁ  כי הלב גורר אחריו את כל הנהגת האדם. ,דִּ

 

עתה מביאה המשנה את דבריהם של אותם חמשה תלמידים שהיו לרבן משנה י: 

ְמרּואותם תלמידים  - ֵהםיוחנן בן זכאי:  ה אָׁ ה ְשלשָׁ ים ְשלשָׁ רִּ כל אחד מהם  - ְדבָׁ

יהיה אומר שלשה דברים,  יֶעֶזר ַרבִּ י ר,אֹומֵ  ֱאלִּ ְך ְכבֹוד ְיהִּ יב ֲחֵברָׁ בִּ ֶליָך חָׁ ְך עָׁ  ,ְכֶשלָׁ

י ְוַאל שכשם שמחזר האדם אחר כבוד עצמו, כך ראוי לו שידאג לכבוד חבירו,  נֹוחַ  ְתהִּ

ְכעֹוס אל תמהר לכעוס על כל דבר וללא מחשבה, אלא תשקול היטב בכל דבר אם  - לִּ

ד יֹום ְושּובראוי לכעוס עליו.  ְפֵני ֶאחָׁ יתָׁ  לִּ ְךמִּ וכיון שאין האדם יודע מתי ימות, יש  ,תָׁ

לו לשוב בתשובה בכל יום, שמא ימות למחר. ושלשה דברים אלו היה רבי אליעזר 

אומר בכל יום, כיון שהם מצויים תדיר, וטעונים זכירה. ודבר נוסף היה אומר 

ְתַחֵמם ֶוֱהֵוילעיתים רחוקות,  ן ְכֶנֶגד מִּ ים, ֶשל אּורָׁ מִּ עומד לפניהם,  והיינו שתהא ֲחכָׁ

יר ֶוֱהֵוי להנות מאור חכמתם כאדם העומד לפני האש, הִּ ן זָׁ ֹּא ְבַגַחְלתָׁ ֶוה ֶשל כָׁ אך  - תִּ

הזהר שלא תנהג בהם קלות ראש ולא תתקרב אליהם יותר ממה שיקרבוך, כשם 

שאין להתקרב יותר מידי אל האש, אלא יש לעמוד מרחוק ובזהירות כדי ליהנות 

יכוות. ואל תחשוב שאף אם יקפידו עליך תוכל לפייסם, לפי מאורה וחומה, שלא לה
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ן תָׁ יכָׁ יַכת ֶשְנשִּ ל, ְנשִּ ן שּועָׁ תָׁ יצָׁ יַצת ַוֲעקִּ ב, ֲעקִּ ן ַעְקרָׁ תָׁ ישָׁ יַשת ּוְלחִּ ף ְלחִּ רָׁ נחש ארסי,  - שָׁ

לשאין למכות אלו רפואה,  ְבֵריֶהם ְוכָׁ המעופפים ממקום למקום,  ,ֵאש ְכַגֲחֵלי דִּ

  ושורפים הכל.

 

ימשנה יא:  ןאף הוא שלשה דברים,  אֹוֵמרהיה  ְיהֹוֻשעַ  ַרבִּ ע ַעיִּ רָׁ אדם שעינו רעה  - הָׁ

ע ְוֵיֶצר, לאותם אנשים ולנכסיהם במה שיש לאחרים, וגורם בכך נזק רָׁ ריבוי  - הָׁ

ְנַאת תאוות הנאות העולם הזה, יֹות ְושִּ השונא שינאת חינם, או הנוהג בדרך  - ַהְברִּ

יןת לשנוא אותו, שלשה דברים אלו קשה הגורמת לבריו יאִּ ם ֶאת מֹוצִּ דָׁ אָׁ ן הָׁ עֹולָׁם מִּ  .הָׁ

 

ימשנה יב:  יאף הוא שלשה דברים,  אֹוֵמרהיה  יֹוֵסי ַרבִּ מֹון ְיהִּ ְך מָׁ יב ֲחֵברָׁ בִּ ֶליָך חָׁ  עָׁ

ְך. פי שחביב עליך הממוןכְ  ְך ְוַהְתֵקן ֶשלָׁ ְלמֹוד ַעְצמָׁ ה, לִּ  ךואל תחשוב שכיון שאבי תֹורָׁ

ּה התורהשֶ יך היו חכמים אף אתה תהא חכם ללא עמל, אבואבי  ה ֵאינָׁ ְך ְיֻרשָׁ ואין  ,לָׁ

לזוכה בה אלא מי שעמל בלימודה.  אף הגשמיים כמו אכילה ושתיה  ,ַמֲעֶשיָך ְוכָׁ

ְהיּוושינה,  יִּם ְלֵשם יִּ מָׁ  שיהא גופך חזק ובריא לעבודת השם. ,שָׁ

 

ימשנה יג:  ְמעֹון ַרבִּ יר ֱהֵוים אלו, שלשה דברי אֹוֵמר שִּ הִּ יַאת זָׁ ְקרִּ ה ְשַמע בִּ לָׁ ְתפִּ  ,ּובִּ

הלקרוא את שמע בזמנה, ולהתפלל בזמן התפילה.  ְתַפֵלל, ּוְכֶשַאתָׁ ְתָך ַתַעש ַאל מִּ לָׁ  ְתפִּ

כאדם שיש לו קביעות לומר פרק מסוים ביום, שאומרו בקריאה בעלמא, ללא  ֶקַבע,

אכוונה ותחנונים,  יםהתפלל דרך בקשת  ֶאלָׁ ים ַרֲחמִּ ְפֵני ְוַתֲחנּונִּ קֹום לִּ רּוְך ַהמָׁ  הּוא, בָׁ

י' ב( )יואל ֶשֶנֱאַמר ם ֶחֶסד ְוַרב ַאַפיִּם ֶאֶרְך ,הּוא ְוַרחּום ַחנּון כִּ חָׁ ה ַעל ְונִּ עָׁ רָׁ כלומר,  ',הָׁ

י ְוַאלרוצה הקדוש ברוך הוא בתחנונים, ועל ידם הוא מרחם מיד.  ע ְתהִּ שָׁ ְפֵני רָׁ  בִּ

ְך ל תחזיק את עצמך כרשע, שעל ידי זה יוצא האדם לגמרי לתרבות רעה, א - ַעְצמָׁ

שסובר שאין לו תקנה, אלא כל אדם יראה עצמו כבינוני, שעל ידי מעשה טוב אחד 

 מכריע את עצמו לכף זכות, להיות צדיק.

 

ימשנה יד:  ר ַרבִּ זָׁ קּוד ֱהֵוישלשה דברים,  אֹוֵמרבן ערך  ֶאְלעָׁ ְלמֹוד שָׁ ה, לִּ ל ידי עוְ  תֹורָׁ

יב ַמה ַדע זה שִּ יקֹורֹוס ֶשתָׁ ַאפִּ  ְוַדעלאדם מופקר, המבזה את התורה ואת לומדיה.  - לָׁ

ְפֵני י לִּ ה מִּ ֵמל ַאתָׁ כלומר, כאשר אתה מתווכח עם האפיקורס ומשיב לו, הזהר  ,עָׁ

שלא ידבק בך מדעותיו הפסולות, על ידי שתדע שאתה עמל לפני הקדוש ברוך הוא, 

ן. היודע צפונות הלב ְך ֶשְיַשֶלםשהוא הקדוש ברוך הוא,  ,ְמַלאְכְתָך ַבַעל הּוא ְוֶנֱאמָׁ  לָׁ

ְך ְשַכר תָׁ ואף מחמת כן יש לך לטרוח ולעמול בלימוד התורה. ]ואף שאמרו  ,ְפֻעלָׁ

חכמים שלא יעבוד האדם על מנת לקבל פרס, מכל מקום יש לו ליתן אל ליבו את 

היצר הרע המונעו מלימוד התורה. ועוד, שעל  מתן שכרו לעתיד לבא, כדי לדחות את



 בפרק  -רקי אבות פ
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ידי זה יכיר בגודל חסדו של הקדוש ברוך הוא, שאף שאנחנו עבדיו וחייבים לקיים 

  מצוותיו, נותן לנו על כך שכר[.

 

לאחר דברי חמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי מביאה המשנה את דברי משנה טו: 

יר: רבי טרפון, שהיה חבר לרבי יהושע ורבי אליעז ֵצר ַהיֹום אֹוֵמר, ַטְרפֹון ַרבִּ חייו  - קָׁ

אכָׁהשל האדם בעולם הזה, קצרים הם.  ה ְוַהְמלָׁ לימוד התורה רב הוא, שהרי  - ְמֻרבָׁ

יםנאמר על התורה 'ארוכה מארץ מידה ורחבה מיני ים',  ים ְוַהפֹוֲעלִּ כוחות  - ֲעֵצלִּ

את האדם לדרך רעה, הגוף והנפש עצלים מלעסוק בתורה ולקיים מצוות, ומטים 

ר כָׁ ת ּוַבַעל ַהְרֵבה,המזומן לאדם הלומד תורה ומקיים מצוות,  ְוַהשָׁ  - דֹוֵחק ַהַביִּ

והקדוש ברוך הוא מקפיד שיעסוק האדם בתורה בכל עת, שאין רשות להתבטל 

 מלימוד התורה אפילו שעה אחת.

 

יָׁהרבי טרפון[ -] הּואמשנה טז:  ֹּא אֹוֵמר, הָׁ ֶליָך ל הַהְמ  עָׁ אכָׁ ְגמֹור לָׁ אין הקדוש ברוך  - לִּ

מכל ּוהוא מחייב את האדם לסיים את כל התורה, אלא מקבל שכרו על מה שלמד, 

ֹּא מקום ה ל ין ֶבן ַאתָׁ ֵטל חֹורִּ בָׁ ֶמנָׁה לִּ אלא חייב אתה ללמוד כפי יכולתך וכוחותיך.  ,מִּ

ם ַמְדתָׁ  אִּ ה לָׁ ים ַהְרֵבה, תֹורָׁ ְך נֹוְתנִּ ר לָׁ כָׁ ןְונֶ  .ַהְרֵבה שָׁ שהוא  ,ְמַלאְכְתָך ַבַעל הּוא ֱאמָׁ

ְך ֶשְיַשֶלםהקדוש ברוך הוא,  ְך ְשַכר לָׁ תָׁ שאף אם אין אתה מקבל שכר  ְוַדע, . ְפֻעלָׁ

ן ַמַתןבעולם הזה, היינו כיון שעיקר  רָׁ ים ֶשל ְשכָׁ יקִּ ידהוא  ַצדִּ תִּ בֹוא ֶלעָׁ  .לָׁ

 

 


