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מּוֵאל ֶבן. 1 ן ִתבֹון:-ָאַמר שְׁ  יּוָדא ִאבְׁ

ָרָכה: ַחֵבר, ֵזֶכר ַצִדיק ִלבְׁ  ָאַמר ָהַרב ַהמְׁ

ָתה ִתיַחת ֶזה ַהִחבּור, ֶמה ָהיְׁ נּו ִבפְׁ נּו ּגם  ִהֵמה ֵבַארְׁ ָזַכרְׁ ֶזה ַהֵןֶדר; וְׁ ַחֵבר זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ׂשּום ַהמְׁ ַהִןָבה בְׁ
ֶזה ַהִחבּור,  ַמהֶשָעַדם בְׁ ָעִמים ַרבֹות בְׁ נּו נְׁ ָיַעדְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת )הקדמה לסדר זרעים(. וְׁ ֵכןֹרב ַהתֹוֶעֶלתבְׁ

ָיִנים מֹוִעילִ  ִענְׁ זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ַדֵבר בְׁ ַצת ֲאִריכּות )שם( לְׁ ַהֲאִריְך ָבּה קְׁ ַאף ַעל  -ים ּולְׁ ַטָמה. וְׁ ֵני ֶשִהיא קְׁ ִמנְׁ
ַלֲעׂשֹות ַמהֶשכֹוֶלֶלת  ָהִבין וְׁ ַקָלה לְׁ ֹבֶאֶרת וְׁ ָיֶניָה ַגם  -ִני ֶשֵתָרֶאה מְׁ ֵאין ָכל ִענְׁ ֵניָאָדם, וְׁ ֵאיָנּה ַקָלה ַעלָכל בְׁ

ִלי ֵנרּוש  ָלָחה ֲאִמִתית ֵכן מּוָבִנים ִמבְׁ ַהצְׁ דֹוָלה וְׁ ֵלמּות ּגְׁ ִביָאה ִליֵדי שְׁ ֵני ֶזה  -ָאֹרְך, ִעם ֱהיֹוָתּה מְׁ ּוִמנְׁ
ֶמֱהֵוי ֲחִסי ָבֵעי לְׁ ָרָכה, ַהאי ַמאן דְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ ָבר ָאמְׁ ֶזה ַהַםֲאָמר. ּוכְׁ ִחיב בְׁ ַהרְׁ ָדא ָרִאיִתי לְׁ

ָאבֹות" )ב בּוָאה ִלַעֵים "ִמֵלי דְׁ דֹוָלה ֵמֲחִסידּות ֶאָלא נְׁ ֵלנּו ַמֲעָלה גְׁ ֵאין ֶאצְׁ ִהיא  -בא קמא ל א(. וְׁ וְׁ
ִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹעֶדש" )משנה  ָרָכה: "ֲחִסידּות מְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ מֹו ֶשָאמְׁ ִביָאה ֵאֶליָה, כְׁ ַהםְׁ

ֵריֶהם,  -סוטה ט טו(.  ָבֵאר ִמִדבְׁ ִני ָעִתיד ִהֵמה ִהתְׁ ִהנְׁ בּוָאה. וְׁ ֵרי זֹאת ַהַםֶןֶכת ֵמִביא ִליֵדי נְׁ ֶשִעיּום ַמַאמְׁ
ֵני ֶשהּוא כֹוֵלל ֵחֶלק ָּגדֹול ֵמַהִםדֹות ַהּטֹובֹות.        ָבֵאר ֲאִמַתת ַהָדָבר ַההּוא, ִמנְׁ  לְׁ

ָרִקים ֵפרּוש ַהֲהָלָכה, נְׁ ִחיל בְׁ ִדים ֹקֶדם ֶשַאתְׁ ַהקְׁ ָרִאיִתי לְׁ יּו  וְׁ ִיהְׁ ָדמֹות, וְׁ מֹוִעיִלים; ֵיַדע ֵמֶהם ָהָאָדם ַהקְׁ
מַ  ָרִקים ֵאלּו ּובְׁ ָבִרים ֲאֶשר ֹאַמר ִבפְׁ ַדע, ֶשַהדְׁ ָפֵרש. וְׁ ַמהֶשֲאִני ָעִתיד לְׁ ֵתַח בְׁ הֶשָיבֹא לֹו ַגם ֵכן ָמבֹוא ּוַמפְׁ

לֹא  ִמי, וְׁ ִדיִתים ֵמַעצְׁ ָבִרים ֶשבְׁ ִתים ִמןַהֵנרּוש, ֵאיָנם דְׁ ָיִנים ִלַעטְׁ ָנם ֵהם ִענְׁ ִתים. ָאמְׁ ֵפרּוִשים ֶשִחַדשְׁ
מֹונִ  ֵרי ַהִנילֹוסֹוִפים ַּגם ֵכן ַהַעדְׁ זּוָלָתם ֵמִחבּוֵריֶהם; ּוִמִדבְׁ מּוד וְׁ ַתלְׁ ָרשֹות וְׁ ִמדְׁ ֵרי ֲחָכִמים בְׁ ים ִמִדבְׁ

ֵני ָאָדם  ֵבה בְׁ ַהֲחָדִשים, ּוֵמִחבּוֵרי ַהרְׁ ַמע הָ  -וְׁ  ֱאֶמת ִמִםי ֶשֲאָמָרּה.ּושְׁ

שֹונֹו  ָסם ִבלְׁ פּורְׁ ָעִמים ַמֲאָמר ֶאָחד ֺכלֹו ִמֵןֶפר ַהמְׁ ָשר ֶשָאִביא ִלפְׁ ֶאפְׁ ָנֵאר  -וְׁ ֵאיִני ִמתְׁ ָכלֶזה ֹרַע. וְׁ ֵאין בְׁ וְׁ
ַמהֶשֲאָמרֹו ִמי ֶשָעַדם ִמֶםִמי  ַוֵדיִתי ָבֶזה  -בְׁ ָבר ִהתְׁ ַאף ַעל נִ  -ֶשֲאִני כְׁ לֹוִני" וְׁ ִכיר: "ָאַמר נְׁ  -י ֶשלֹא ַאזְׁ

ֹשב ִמי ֶשֵאין לֹו חֵ  רֹון ֵשם ָהִאיש ַההּוא ַלחְׁ ֶיה ֵמִביא ִזכְׁ ָשר ֶשִיהְׁ ֶאפְׁ ְך: ֶשֶזה ֲאִריכּות ֵאין תֹוֶעֶלת ָבּה. וְׁ
ִביֵנהּו  תֹוכֹו ֹרַע, ֶשלֹא יְׁ ָסד ּובְׁ ֵני ֶזה ָרִאי -ֶשַהָדָבר ַההּוא ִנפְׁ הֹוִעיל ּוִמנְׁ ֹכר ָהאֹוֵמר, ֶשַכָּוָנִתי לְׁ ִתי ֶשלֹא ִלזְׁ

ָרִקים ֲאֶשר ָרִא  ֹכר ַהנְׁ ִחיל ַעָתה ִלזְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת. ַוֲאִני ַאתְׁ פּוִנים בְׁ ָיִנים ַהסְׁ ָבֵאר לֹו ִענְׁ יִתי ַהעֹוֵרא ּולְׁ
ָרִקים. מֹוָנה פְׁ ֵהם: שְׁ ִפי ַכָּוָנִתי, וְׁ ִדיָמם ֵהָמה לְׁ ַהקְׁ  לְׁ

 מנה פרקים פרק הש. 2

ּגֵ  ַאַחר ֶהרְׁ ָער וְׁ ַעט ִמזְׁ ֹאד ַוֲחמּוָרה, לֹא ַיִשיגּוָה ֶאָלא מְׁ יֹוָנה מְׁ ֵרָגה ֶעלְׁ ֵרָגה ִהיא ַמדְׁ ַדע, ֶשזֹאת ַהַםדְׁ ל וְׁ
ָינֹו  ִציאּות ָהָאָדם ֶשֶזה ִענְׁ ַדֵםן מְׁ ֶשִיזְׁ ַמָּטה  -ָּגדֹול. ּוכְׁ צֹוִני לֹוַמר: ֵאיִני אֹוֵמר ֶשהּוא לְׁ ִביִאים. רְׁ ִמןַהמְׁ

ִליָתם  ָיִׂשים ַתכְׁ שֹו ֺכָלם וְׁ ַשֵםש ֹכחֹות ַנפְׁ לֹא ַיֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשה ָקֹטן אֹו ָגדֹול,  -ֶשיְׁ ָבד; וְׁ ָבֵרְך לְׁ ִדיַעת ַהֵשםִיתְׁ יְׁ
ַדֵבר ָדָבר  לֹא יְׁ מַ  -וְׁ הּוא ֶאָלא ֶשַהֹנַעל ַההּוא, אֹו ַהָדָבר ַההּוא ֵמִביא לְׁ ַמהֶשֵמִביא ֶאלַמֲעָלה. וְׁ ֲעָלה,אֹו לְׁ

ִלית ַהִהיא, אֹו לֹא ָיִביא  ֶאה ִאם ָיִביא ֶאל ַהַתכְׁ ִירְׁ נּוָעה וְׁ ָכלֹנַעל ּותְׁ ַתֵכל בְׁ ִיסְׁ ֹשב וְׁ ָאז ַיֲעֵׂשהּו. -ַיחְׁ  וְׁ

ֵקי ָאבֹות( הוא שמה של המסכת התשיעית בסדר נזיק. 3 ין במשנה. ַמֶןֶכת ָאבֹות )ידועה גם בשם ִנרְׁ
בניגוד לשאר מסכתות המשנה העוסקות בדינים ובהלכות, עוסקת מסכת זו בענייני מוסר, מידות 

[,אך במשך השנים התווספו למסכת 1טובות ודרך ארץ. במקורה, היו במסכת חמישה פרקים]
קטעים שונים. הארוך מבין קטעים אלו נוסף כפרק שישי למסכת, ומכונה פרק קניין תורה. שינויי 
הנוסח בפרק זה )ובמשניות שנוספו בפרק הקודם( רבים, ככל הנראה בשל העובדה שהם נוספו 

 למשנה רק בשלב מאוחר יותר.

למסכת אבות לא חובר פירוש בתלמוד הבבלי או בתלמוד הירושלמי, וגם אין לה מסכת מקבילה 
ה הרחבה שלו. בתוספתא. עם זאת, החיבור אבות דרבי נתן מושתת בעיקרו על חיבור זה, ומהוו

כמו כן, פירושים רבים חוברו למסכת במרוצת הדורות על ידי רבנים מתקופת הראשונים 
 .והאחרונים, וכך גם לפרק קניין תורה
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שם הכיתה נבע מהפועל "פרש, לפרוש", והוענק לה כנראה על ידי אחרים קודם שאומץ גם על 
מהמוני עם הארץ שלא היו בקיאים בתורה ולא ידה. לא ברור ממי התכוונו חבריה להתבדל: 

הקפידו כמותם על קיום המצוות והידוריהן, או מהעולם החיצון בכלל. בתלמוד מבארים 
האמוראים את השם "פרושים" בכך שהם "פרושים מן העריות". בראשם של הפרושים עמדו 

 גדול", "מורם מעם".חכמי המשנה, התנאים. ראשיו של זרם זה נקראו בכינוי "רבי", שפירושו "

י עגנון הוא תפס ”כאשר נפגשתי ברחוב בש“באחד משיעוריו סיפר ישעיהו ליבוביץ לתלמידיו: . 5
אמור לי, ישעיה, מהו הדבר אשר שבר את הכוח העצום אשר היה “אותי ושאלני בזו הלשון: 

ישראל כוחה של התורה בעם … “אמרתי לו לעגנון: ” … לתורה בעם ישראל במשך כל הדורות?
” מששמע את תשובתי קיבל אותה ממש בהתלהבות” … תורה!-נשבר, משהפכה התורה לתלמוד

האמנם צדק ליבוביץ בשיפוטו לרעה את המהפכה הזו (”. 11’ עמ’, שמונה פרקים‘)שיחות על 
 ’?חברת הלומדים‘שיצרה את 
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י ֹדָני ִהַ֣ ת ֲאֲ֭ ַאַ֣ ן ִירְׁ ם ֵהֹּ֤ ָאָדָ֗ אֶמר׀ ָלָֽ ֹֹּ֤ ע ִביָנָֽה: א ָחכְׁ )כח( ַוי ֖סּור ֵמָרַ֣ ה וְׁ  ָמָ֑

 ומדברי הפילוסופים גם הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם.... 7

 ממי שאמרה. -ושמע האמת 

 שמואל. משפט המלך.8

נֹוֵתיֶכם ִיָעח  ֶאת בְׁ   )יג( וְׁ

 

ֹאפֹות: ַטָבחֹות ּולְׁ ַרָעחֹות ּולְׁ  לְׁ


