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W ka¿dy Szabat pomiêdzy Pesach a Rosz Haszana czytany jest kolejny rozdzia³
z traktatu ��������	.
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1.
1 Nastêpnie nauczy³ Tory ca³ego Jisraela, jak jest napisane: „Mosze napisa³ tê

pieœñ tamtego dnia i nauczy³ jej synów Jisraela” (Dewarim 31:22). (Raszi)
Œwiêto Szawuot nazywane jest zman matan Toratenu ‘czasem dania naszej

Tory’, a nie zman kabalat Toratenu ‘czasem przyjêcia naszej Tory’. Miszna mówi:
Mosze kibel  – dos³. ‘Mosze przyj¹³’. Tora zosta³a dana tylko raz, natomiast przyj-
mowanie Tory nie jest ograniczone czasem. ̄ yd musi przyjmowaæ Torê ka¿dego
dnia. (Chidusze HaRim)

W Szawuot Tora zosta³a podarowana jednakowo ka¿demu, lecz nie zosta³a  przy-
jêta w jednakowy sposób. Ka¿dy cz³owiek przyj¹³ tylko tyle, ile by³ w stanie wch³on¹æ
i zrozumieæ. (Kocker Rebe)

Mosze otrzyma³ na górze Synaj zarówno Torê Ustn¹, jak i Pisan¹. Bez Tory Ustnej,
stanowi¹cej objaœnienie Tory Pisanej, prawdziwe znaczenie Tory Pisanej nie by³oby
znane. Tora mówi: „Dam ci kamienne tablice i Torê, i przykazanie” (Szemot 24:12).
S³owo „Tora” odnosi siê do Tory Pisanej, natomiast „przykazanie” do Tory Ustnej,
która wyjaœnia i precyzuje tekst zapisany. Z tego uczymy siê, ¿e na Synaju przykazania
zosta³y dane Moszemu razem z ich wyjaœnieniami. (Rabenu Jona)

W przeciwieñstwie do reszty Miszny, traktat Awot nie odnosi siê do poszczegól-
nych przykazañ Tory, lecz ogranicza siê do przedstawienia ogólnych zasad etycznych
i wskazañ moralnego postêpowania. Niezbêdne by³o wiêc wyjaœnienie nam, ¿e tak¿e
te nauki zosta³y dane na Synaju. Wielu m¹drych ludzi i filozofów przedstawia³o
w³asne zasady oraz koncepcje etyczne i moralne, jednak nauki zawarte w tym trakta-
cie s¹ czêœci¹ Objawienia danego na Synaju. (Bartenura)

Nauki zawarte w tym traktacie opieraj¹ siê na takich micwach pozytywnych, jak
wehalachta bidrachaw – „Bêdziesz chodzi³ Jego drogami” (jest to nakaz, aby ka¿dy
¯yd przestrzega³ Bo¿ych zasad sprawiedliwoœci i mi³osierdzia) (Dewarim 22:9) oraz
weahawta lerecha kamocha – „Kochaj swojego bliŸniego jak samego siebie” (Wajikra
19:18). Patrz¹c z tej perspektywy nale¿y powiedzieæ, ¿e Pirke Awot, podobnie jak
inne traktaty, opiera siê na konkretnych przykazaniach. (Jaawec)

Traktat Awot rozpoczyna siê od przypomnienia Objawienia na Synaju, aby
nauczyæ nas, ¿e studiowaniu Tory oraz wype³nianiu jej nakazów musi towarzyszyæ
doskonalenie siê w etycznym postêpowaniu. Zasady etyczne musz¹ wynikaæ ze
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PIRKE AWOT ROZDZIA£ 1

Sentencje Ojców
W ka¿dy Szabat pomiêdzy Pesach a Rosz Haszana czytany jest kolejny rozdzia³
z traktatu Pirke Awot.

ROZDZIA£ 1
Ca³y Jisrael ma udzia³ w Przysz³ym Œwiecie, jak jest napisane: „Wszyscy

w Twoim narodzie s¹ sprawiedliwi, na wieki odziedzicz¹ ziemiê. [S¹ oni]
ga³¹zk¹, któr¹ zaszczepi³em, dzie³em r¹k Moich, by Mnie wys³awiali” (Je-
szaja 60:21).

1. Mosze otrzyma³ Torê z Synaju1, przekaza³ j¹ Jehoszui2,
Jehoszua StarszyŸnie3, Starszyzna Prorokom, Prorocy przeka-
zali j¹ cz³onkom Wielkiego Zgromadzenia4. Oni nauczali
trzech rzeczy5: b¹dŸcie rozwa¿ni w s¹dzeniu, wykszta³æcie
wielu uczniów i zróbcie ogrodzenie dla Tory6.

wskazañ Tory, a nie tylko byæ efektem spo³ecznej umowy. Mosze, który by³ naj-
bardziej skromnym spoœród ludzi, otrzyma³ Torê na Synaju, najni¿szej z gór, i ma
nas to nauczyæ, ¿e tylko poprzez skromnoœæ mo¿e cz³owiek osi¹gn¹æ prawdziw¹
wielkoœæ w Torze. (Tiferet Jisrael)

2 Przekaza³ Jehoszui, a nie Eliezerowi, Pinchasowi czy te¿ siedemdziesiê-
ciu cz³onkom starszyzny, poniewa¿ od swojej wczesnej m³odoœci Jehoszua
ciê¿ko pracowa³ i poœwiêca³ siê, by zdobyæ wiedzê Tory, jak jest powiedziane:
„jego m³ody pomocnik, Jehoszua Bin Nun, nie opuszcza³ Namiotu” (Szemot
33:11). (Raszi)

3 Wyra¿enie to nie odnosi siê do siedemdziesiêciu cz³onków starszyzny,
którzy ¿yli w czasach Moszego, lecz do tych, którzy przewodzili Jisraelowi w
czasach po Jehoszui. Okres przywództwa Starszyzny trwa³ a¿ do czasu Proro-
ków, a ten czas rozpocz¹³ siê od kap³ana Eli i proroka Szmuela. (Raszi) W
czasach miêdzy Moszem a Szmuelem proroctwo by³o rzadk¹ rzecz¹ w Jisra-
elu. (Tiferet Jisrael)

4 Nazwano ich Wielkim Zgromadzeniem z powodu ogromnego wysi³ku,
jaki podjêli, by odnowiæ w narodzie Jisraela takie pojmowanie chwa³y Boga,
jakiego uczy³ ich Mosze, a od którego oddalili siê prorocy Jirmija i Daniel.
Mosze pojmowa³ Boga jako „wielkiego, potê¿nego i budz¹cego grozê” (Dewa-
rim 10:17). Natomiast Jirmija i Daniel pominêli w swych proroctwach atrybuty
potêgi i wzbudzania bojaŸni, poniewa¿ nie dostrzegali ich w czasie wygnania
Jisraela. Wielkie Zgromadzenie nakaza³o, aby pamiêtaæ o tych atrybutach Boga,
poniewa¿ tylko potê¿ny i budz¹cy postrach w³adca móg³ utrzymaæ naród tak
osamotniony jak nasz przez tak d³ugie lata poœród wrogich narodów tego
œwiata. (Raszi, Bartenura)

5 Te trzy zasady maj¹ chroniæ Torê. (Raszi) Dali nam oni wiele nauk, lecz
œcis³ym przeznaczeniem tych trzech wskazañ by³a ochrona Tory. (Bartenura)

6 To stwierdzenie przypisuje siê Jehoszui. Trzy tysi¹ce praw zosta³o zapo-
mnianych podczas okresu ¿a³oby po œmierci Moszego. Z tego powodu Jeho-
szua nalega³ na sêdziów, aby byli wyj¹tkowo ostro¿ni w wydawaniu wyroków
oraz by siê upewnili, ¿e dobrze rozumiej¹ prawa, których nauczyli siê od
swoich nauczycieli. (Tiferet Jisrael)

11



��������	

�4��)�� !-�@�����9�2,A����.�&D+���.�%����+5�E���C!�&�+���

 ��� �-��!��
� !�%��
�+���&-��%�? &�� ��� ����!���.�%�

�
�+-%9F#��4 �+��@� ������%-!�/�%�� ������%�!<��

�4��)��+5�E���C!�&�+D+�� =�+��!A!9���+��9!2�B�+G�2���


 ������%������C�+�&���&����
�+-��/��A�4�&�+<� �������!���.�%�

����C�+�&���&����
�+-��/��A�4�����������9%�,*� =���, ��.2&�


(���%���%�!���+��(���9%�,*� =���, ��.2&�� ����H������%�

�
"A�= /�

��+��C.2%#!��C"����9!�����%-��,1���+����>"�!��C"����9!���

�%-��,1� ��+�� ��>"�!�� C"�� ��9!�� )
����� 4 ,�+�� 
(�� %�4���

�=���&�+���$�������
�+��AF#� �-��:����=��I&��=���+��������!�

�
�����,�+5������%��E������!���$�������
���= �B�����	/���

����	

2.
7 By³ on najwy¿szym kap³anem po Ezrze, a tak¿e jednym z ostatnich

mêdrców Wielkiego Zgromadzenia. (Raszi, Rabenu Jona, Bartenura) Gdy
inni cz³onkowie Wielkiego Zgromadzenia zmarli, Tora Ustna pozosta³a w
jego pieczy. (Bartenura) By³ on tak¿e pierwszym tanait¹ [mêdrcem okresu
tworzenia Miszny]. W jego czasach mêdrców nie tytu³owano „rabi”, bo ich
wielkoœæ by³a tak oczywista, ¿e wszelkie tytu³y wydawa³y siê zbyteczne,
wrêcz uchybia³yby ich wielkoœci. (Rewasz)

8 Niektórzy ucz¹, ¿e te trzy rzeczy, na których wspiera siê œwiat, s¹ sym-
bolicznym przedstawieniem trzech Praojców. Awraham wyra¿a³ chesed –
umi³owanie dobroci, gdy¿ stara³ siê zapewniæ goœcinê ka¿demu oraz wp³y-
waæ na innych, by przyjêli ideê Jedynoœci Boga. Jicchak by³ prototypem
awoda – s³u¿by dla Boga, gdy¿ dobrowolnie i chêtnie odda³ siebie na ofiarê
Bogu. Jaakow by³ ¿ywym ucieleœnieniem Tory (ca³y by³ ni¹ przepe³niony).
Tora opisuje go jako joszew ohalim – tego, który ci¹gle przesiadywa³ w
namiocie nauki i spêdzi³ czternaœcie lat w jesziwie Szema i Ewera (Bereszit
25:27). (Awot deRabi Natan)

9 I dlatego œwiat jest podtrzymywany – dziêki cesze m¹droœci, która jest
ucieleœniona w Torze, dziêki przestrzeganiu micwot, takich jak s³u¿ba ofiarni-
cza i inne, oraz dziêki w³aœciwemu postêpowaniu, jakim jest czynienie dobra.
(Rambam, Tiferet Jisrael) Te trzy zasady obejmuj¹ chochma – ‘m¹droœæ’ oraz
dwa poziomy maase – ‘czynu’. Te dwa poziomy czynu, reprezentowane przez
awoda – ‘s³u¿bê Bo¿¹‘ oraz gemilut chasadim – ‘czynienie dobra‘, odnosz¹ siê
do tych czynów, które dokonuj¹ siê miêdzy cz³owiekiem a Bogiem oraz miê-
dzy cz³owiekiem i cz³owiekiem. (Jaawec)
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 2. Szimon Sprawiedliwy7 by³ poœród tych, którzy pozo-
stali z Wielkiego Zgromadzenia. On naucza³: na trzech rze-
czach stoi œwiat8: na Torze, na s³u¿bie [Bogu] i na dobrych
uczynkach9.

3. Antigonos, przywódca z Socho, otrzyma³ [naukê] od Szi-
mona Sprawiedliwego. On naucza³: Nie b¹dŸcie jak s³udzy10,
którzy s³u¿¹ swojemu panu licz¹c na nagrodê, ale b¹dŸcie jak
s³udzy, którzy s³u¿¹ swojemu panu bez ogl¹dania siê na na-
grodê. I niech bêdzie w was bojaŸñ przed Niebem11.

4. Jose ben Joezer, przywódca z Ceredy, i Jose ben Jocha-
nan12, przywódca z Jerozolimy, otrzymali [naukê] od nich13.
Jose ben Joezer, przywódca z Ceredy, uczy³: Niech twój dom
bêdzie miejscem spotkañ mêdrców. Przykrywaj siê prochem
z ich stóp14 i spijaj ich s³owa z pragnieniem15.

  Raw Zeira powiedzia³: „w ca³ej Ksiêdze Rut nie ma dyskusji na temat ‘czyste i
nieczyste, zakazane i dozwolone’. Po có¿ wiêc zosta³a napisana? Aby nas nauczyæ, jak
wielka jest nagroda dla tych, którzy czyni¹ dobro”. (Rut Raba 2:14)

3.
10 Nie nale¿y wyci¹gaæ wniosku, ¿e jest czymœ z³ym i zakazanym s³u¿enie

Bogu z oczekiwaniem, ¿e zostanie siê wynagrodzonym. Przeciwnie, nawet
ten, kto s³u¿y Bogu, gdy¿ ma nadziejê, ¿e zostanie za to wynagrodzony, uwa-
¿any jest za ewed ‘s³ugê’ Boga. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ najdoskonalsz¹
form¹ s³u¿by dla Boga jest s³u¿ba, w której jedyn¹ motywacj¹ i inspiracj¹ jest
mi³oœæ do Niego. (Maharal – Derech Chajim)

Talmud uczy (Bawa Batra 10b), ¿e „ten, który mówi: ‘Dajê ja³mu¿nê, aby
dziêki temu mój syn ¿y³, albo abym dziêki temu mia³ swój udzia³ w Przysz³ym
Œwiecie’ uwa¿any jest za osobê w pe³ni sprawiedliw¹”. Mog³oby siê to wyda-
waæ sprzeczne z nasz¹ miszn¹, ale wskazuje to jedynie na ró¿ne poziomy
s³u¿by Bogu. (Tosafot Jom Tow)

11 Cz³owiek nie powinien s³u¿yæ Bogu w nadziei na przysz³¹ nagrodê, lecz
poprzez uœwiadomienie sobie Jego wielkoœci i majestatu. Mora ‘bojaŸñ’, na
któr¹ zwraca uwagê Antigonos, nie jest strachem przed kar¹, lecz raczej ro-
dzajem œwiadomoœci i szacunku dla majestatu Boskiego. (Rabenu Jona)

4.
12 Nastêpna grupa misznajot wymienia pary mêdrców. Pierwszym z ka¿dej pary

jest nasi – przewodnicz¹cy Sanhedrynu, a drugim jest aw bet din – przewodnicz¹cy
s¹du. (Bartenura, Tiferet Jisrael)

13 Mimo i¿ s³owo mehem ‘od nich‘ ma formê liczby mnogiej, otrzymali
naukê do Antigonosa. (Raszi)

14 Zawsze postêpuj w œlad za mêdrcem. Gdy cz³owiek idzie z ty³u za innym,
zawsze opadnie na niego kurz wzniesiony przez tego, który kroczy przodem. I podob-
nie postêpuj¹cy za mêdrcem bêdzie podlega³ wp³ywowi jego czynów. (Bartenura)
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W cz³owieku, który stale przebywa w towarzystwie znakomitych i wybitnych
ludzi i mêdrców, a szczególnie gdy ich goœci, mo¿e obudziæ siê sk³onnoœæ do
spoufalania siê z nimi. Jest to niebezpieczne, gdy¿ spoufalenie wiedzie do
lekcewa¿enia. Mêdrcy wyrazili to w paraboli: „Do czego podobny jest mêdrzec
w oczach nieuka? Do z³otej karafki [gdy¿ jego wiedza jest subtelna i niedostêp-
na]. Gdy jednak nieuk porozmawia z mêdrcem, zacznie mu siê on kojarzyæ ze
zwyk³¹ karafk¹. A gdy skorzysta w jakiœ sposób z jego wiedzy, mêdrzec bêdzie mu
przypomina³ gliniany garniec, pêkniêty i nie nadaj¹cy siê do naprawy”. Wobec
tego miszna uczy, ¿e nawet ten, kto ci¹gle poszukuje towarzystwa mêdrców i
szeroko otwiera dla nich drzwi swojego domu, musi pozostaæ pokorny i skrom-
ny w ich obecnoœci, siedz¹c „w pyle ich stóp”. (Jaawec)

15 S³ów rabinów nale¿y s³uchaæ w taki sposób, w jaki zaspokaja siê swoje
pragnienie, a nie jak ktoœ napojony i syty. (Raszi) „Cz³owiek nasycony wzgardzi
nawet plastrem miodu, lecz dla g³odnego nawet gorzka rzecz jest s³odycz¹”.
(Miszle 27:7)
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5. Jose ben Jochanan, przywódca z Jerozolimy, uczy³: Niech
[drzwi] twojego domu bêd¹ szeroko otwarte i niech ubodzy
nale¿¹ do twoich domowników. Nie rozmawiaj zbyt du¿o z
kobiet¹. [Ani] z w³asn¹ ¿on¹, [ani] tym bardziej z ¿on¹ inne-
go. Gdy¿ nauczali mêdrcy: Ka¿dy, kto rozmawia zbyt du¿o z
kobiet¹ – œci¹ga na siebie z³o, zaniedbuje studiowanie Tory, a
w koñcu odziedziczy Gehennê.

6. Jehoszua ben Perachja i Nitaj Haarbeli otrzymali [na-
ukê] od nich. Jehoszua ben Perachja uczy³: Wybierz sobie
nauczyciela16 i nab¹dŸ sobie przyjaciela17. Os¹dzaj ka¿dego
cz³owieka wed³ug jego zas³ug.

7. Nataj Haarbeli uczy³: Oddal siê od z³ego s¹siada; nie
zaprzyjaŸniaj siê ze z³ym [cz³owiekiem] i nie upadaj na du-
chu z powodu ciosów [losu]18.

8. Jehuda ben Tabaj i Szimon ben Szatach otrzymali [na-
ukê] od nich. Jehuda ben Tabaj uczy³: nie czyñ siebie dorad-
c¹ sêdziów. A gdy strony [sporu] bêd¹ staæ przed tob¹ – niech
[obaj spieraj¹cy siê] bêd¹ w twoich oczach jak winni, ale gdy
odejd¹ od ciebie – niech bêd¹ w twoich oczach niewinni,
jeœli przyjêli wyrok.

 6.
16 Nale¿y wybraæ sobie jednego przewodnika i nie zmieniaæ go zbyt czê-

sto. S³owa Talmudu: „ten, kto uczy siê tylko od jednego nauczyciela, nie
odniesie sukcesu”, odnosz¹ siê tylko do metod rozumowania i do logiki. Cz³o-
wiek ma mo¿liwoœæ poszerzenia i pog³êbienia w³asnego zrozumienia tylko
wtedy, gdy styka siê z ró¿nymi podejœciami. Podstawowy zakres wiedzy po-
winno siê jednak zdobyæ u jednego nauczyciela (Awoda Zara 19a). (Bartenura)

17 Niektórzy twierdz¹, ¿e wyra¿enie to odnosi siê do zakupu ksi¹¿ek, które
s¹ sta³ymi towarzyszkami ucznia. Inni mówi¹, i¿ jest to nak³anianie do znale-
zienia towarzysza. Dwie osoby studiuj¹ce razem s¹ w stanie osi¹gn¹æ znacznie
wiêcej ni¿ ta, która uczy siê sama. (Raszi)

7.
18 Nie pozwól, aby twoje bogactwo da³o ci fa³szywe poczucie pewnoœci,

poniewa¿ mo¿esz je utraciæ w ka¿dej chwili. Najlepiej byæ bojaŸliwym, jak
jest napisane: „Szczêœliwy jest ten, który zawsze odczuwa bojaŸñ” (Miszle
28:14). Z drugiej strony, je¿eli zaznajesz niedoli, nie rozpaczaj, poniewa¿
zbawienie mo¿e przyjœæ nagle. (Raszi)
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9.
19 By³ on przeciwnikiem saduceuszy i uczyni³ stronnictwo faryzeuszy (peru-

szim) najsilniejszym w Jisraelu. Ustanowienie systemu szkolnictwa dla m³odzie¿y
na sta³e wpisa³o go do kronik ¿ydowskiej historii. Gdy by³ jeszcze biednym
cz³owiekiem, poleci³ swoim uczniom, by kupili wielb³¹da od Araba. Gdy ucznio-
wie przyprowadzili zwierzê, radoœnie oœwiadczyli, ¿e znaleŸli w jego obro¿y
drogocenny kamieñ. „Czy sprzedaj¹cy wiedzia³ o tym?” – zapyta³. – „Czy macie
mnie za barbarzyñcê, który wykorzysta literê prawa twierdz¹c, ¿e klejnot jest
jego razem z wielb³¹dem? Natychmiast zwróæcie kamieñ Arabowi!” Gdy po-
ganinowi przyniesiono klejnot, wykrzykn¹³: „Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg
Szimona ben Szatacha! Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg Jisraela!” Talmud uczy,
¿e ten okrzyk poganina by³ dro¿szy Szimonowi ben Szatachowi ni¿ wszelkie
bogactwa œwiata, gdy¿ by³ kidusz Haszem – uœwiêceniem Bo¿ego Imienia.

20 Szimon ben Szatach zaleca³ to sêdziom, gdy¿ jego w³asny syn zosta³
przez bet din skazany za morderstwo i stracony na podstawie zeznañ œwiad-
ków, którzy póŸniej przyznali siê, i¿ zeznali fa³szywie. (Sforno)

10.
21 Byli to sprawiedliwi konwertyci, którzy pochodzili od Sancheryba. Aw-

taljon zosta³ tak nazwany, poniewa¿ by³ on Aw (przywódc¹) bet dinu. Jego
imiê z³o¿one jest ze s³ów aw (’ojciec’) oraz talia (w jêzyku aramejskim ‘dzieci’).
Przywódca bet dinu by³ prawnym opiekunem dzieci i sierot. (Bartenura)
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9. Szimon ben Szatach19 uczy³: Wypytuj œwiadków docie-
kliwie20 i b¹dŸ rozwa¿ny w swych s³owach, aby nie nauczyli
siê z nich k³amaæ.

10. Szemaja i Awtaljon21 przyjêli [naukê] od nich. Szemaja
uczy³: Kochaj swoj¹ pracê22, a miej w nienawiœci urzêdy23 i
nie b¹dŸ stronnikiem w³adzy.

11. Awtaljon uczy³: Mêdrcy – b¹dŸcie ostro¿ni w waszych
s³owach, abyœcie nie zas³u¿yli na [karê] wygnania i nie byli
wygnani do miejsca z³ej wody [herezji]24. [Bo] napij¹ siê [z
niej] uczniowie id¹cy za wami i poumieraj¹, a Imiê Nieba
zostanie zbezczeszczone.

12. Hilel i Szamaj25 otrzymali [naukê] od nich. Hilel uczy³:
B¹dŸ [jak jeden] z uczniów Aharona26 – kochaj pokój i pod¹-
¿aj za pokojem, kochaj ludzi i przybli¿aj ich do Tory27.

Maharal wyjaœnia, i¿ nie mo¿emy twierdziæ, ¿e Awtaljon i Szemaja
byli konwertytami, wbrew temu, co pisze Bartenura, gdy¿ konwertyta
nie móg³ zostaæ sêdzi¹, a ju¿ z pewnoœci¹ nie g³ównym – aw bet din,
jakim by³ Awtaljon. Z ca³¹ pewnoœci¹ byli oni potomkami konwerty-
tów, lecz sami urodzili siê ju¿ z ¿ydowskich matek. Ci, którzy uwa¿aj¹
inaczej, myl¹ siê. (Derech Chajim)

22 Cz³owiek nie powinien powstrzymywaæ siê od pracy, gdy¿ pró¿-
nowanie prowadzi do przygnêbienia. (Rabenu Jona)

 Niech ¿aden cz³owiek nie uwa¿a w³asnej osoby za zbyt wa¿n¹ lub
dostojn¹, aby zajmowaæ siê prac¹. Tak jak powiedzia³ Raw do rabiego
Kahany: „Je¿eli bêdzie to niezbêdne, zarabiaj garbowaniem skór na
targu. Nie mów: ‘Jestem kohenem, jestem wielkim cz³owiekiem i taka
praca jest poni¿ej mojej godnoœci’”. (Pesachim 114a) Myœl ta wyra¿ona
jest w wersecie: „Lepszy ten, kto jest skromny i s³u¿y, ni¿ ten, kto udaje
wielkiego, a nie ma na chleb” (Miszle 12:9). (Rabenu Jona, Bartenura)

23 Sprawowanie w³adzy i przywództwa skraca ¿ycie. Widzimy to w
tym, ¿e Josef zmar³ w du¿o m³odszym wieku ni¿ reszta jego braci.
Napiêcie towarzysz¹ce rz¹dzeniu Egiptem skróci³o jego ¿ycie. (Raszi,
Bartenura)

11.
24 „Z³e wody” to aluzja do apikorsim (heretyków). Miszna mówi, ¿e

gdy cz³owiek przemawia publicznie, musi siê staraæ, by ¿adne z jego
s³ów nie zosta³o b³êdnie zrozumiane. Bo jeœli poœród s³uchaj¹cych bêd¹
znajdowaæ siê apikorsim, wykorzystaj¹ jego s³owa, aby dopasowaæ je
do swoich fa³szywych wierzeñ. (Rambam, Rabenu Jona, Bartenura, Ti-
feret Jisrael)
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12.
25 Otrzymali nauki od Szemaja i Awtaljona. (Raszi, Rabenu Jona)
26 Ucz siê, by mi³owaæ pokój, tak jak Aharon. Gdy dwoje ludzi siê sprzecza-

³o, Aharon szed³ do ka¿dego z nich (tak, by nie wiedzieli o sobie nawzajem) i
mówi³, ¿e zosta³ wys³any przez drug¹ stronê sporu, aby przeprosiæ i b³agaæ o
przebaczenie. Gdy sk³ócone osoby w koñcu siê spotyka³y, œciska³y sobie d³o-
nie i nastawa³a miêdzy nimi zgoda. Aharon pozwala³ tak¿e na zniewa¿enie
w³asnej osoby, je¿eli mog³oby to ratowaæ pokój miêdzy mê¿em a ¿on¹. Gdy
raz m¹¿ powiedzia³ do swojej ¿ony: „Zakazujê ci mieæ jak¹kolwiek przyjem-
noœæ ze mn¹ a¿ do chwili, gdy nie spluniesz w oczy najwy¿szego kap³ana”,
Aharon przyszed³ do tej kobiety i powiedzia³, ¿e ma chore oczy, a jej œlina
mo¿e je uleczyæ. (Raszi, Bartenura) Aharon nie tylko wierzy³ w zasadê mi³owa-
nia pokoju – ohew szalom, lecz by³ bardzo gorliwy w d¹¿eniu do osi¹gniêcia
pokoju – rodef szalom. (Rabenu Jona)

27 Aharon przebywa³ poœród z³ych ludzi, schodzi³ z w³asnej drogi, by
okazaæ im serdecznoœæ. Ludzie ci byli zawstydzeni myœl¹, ¿e gdyby Aharon
zna³ ich prawdziw¹ naturê i sposób ¿ycia, nawet by na nich nie spojrza³,
nie mówi¹c ju¿ o rozmowie. Jego zachowanie sprawia³o, ¿e okazywali
skruchê, zmieniali swoje postêpowanie, aby by³o ono zgodne z tym, jak
Aharon ich traktowa³. Tak stawali siê jego uczniami. (Rambam, Rabenu
Jona, Bartenura)

13.
28 Ten, kto nie przed³u¿a swojego dziennego studiowania Tory w noc,

straci swoje ¿ycie. (Raszi)
29 Uczeñ, który odmawia dodania czegoœ do swojej wiedzy, mówi¹c:

„Nauczy³em siê ca³ej Tory, znam jej œcie¿ki i drogi, po có¿ wiêc mam
marnowaæ moje dni na dalsz¹ naukê?” – zas³uguje na œmieræ. (Rambam,
Rabenu Jona, Bartenura)

14.
 30 Ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony po to, aby osi¹gn¹æ wyj¹tkowy cel,

wyznaczony tylko dla niego. Ka¿da chwila w ¿yciu przeznaczona jest dla
wype³nienia konkretnego zadania, które tak¿e jest wyj¹tkowe i zwi¹zane z t¹
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13. On naucza³: Kto szuka swojej s³awy – straci swoj¹ s³a-
wê; kto nie przymna¿a [nauki Tory] – ten niszczy28, kto [od-
mawia] nauczania [Tory] – zas³uguje na œmieræ; a kto siê po-
s³uguje koron¹ [Tory dla w³asnych celów] – zostanie odciê-
ty29.

14. On [Hilel] naucza³: Je¿eli nie ja dla mnie30 – kto dla
mnie31? A gdy ja tylko dla siebie – kim ja [jestem]? I jeœli nie
teraz – [to] kiedy32?

15. Szamaj uczy³: Uczyñ swoj¹ [naukê] Tory ustalon¹ [prak-
tyk¹]33, mów trochê, a czyñ wiele34. I przyjmuj ka¿dego cz³o-
wieka z pogodnym obliczem.

jedn¹ chwil¹. Nie mo¿e ono zostaæ spe³nione w ¿adnym innym czasie. Takie
jest znaczenie miszny: Jeœli nie osi¹gnê tego wyj¹tkowego celu, dla którego
zosta³em stworzony, nikt inny nie jest w stanie go osi¹gn¹æ. Je¿eli nie wype³niê
tego specjalnego zadania, które zosta³o przeznaczone dla tej chwili, nigdy nie
bêdzie ono mog³o zostaæ wype³nione. (Chidusze HaRim)

31 Je¿eli ja nie przestrzegam micwot, kto zrobi to za mnie? (Raszi, Barte-
nura) Je¿eli w sobie nie znajdê pobudek dla dosiêgania wy¿szych pozio-
mów (w wype³nianiu micwot oraz w nauce), kto mnie do tego nak³oni?
Impulsy pochodz¹ce z zewn¹trz nie maj¹ tej mocy, co te, które pochodz¹
z ludzkiego wnêtrza. (Rambam)

32 Je¿eli teraz, za ¿ycia, nie poprawiê siebie, to kiedy to uczyniê? Po œmierci
bêdzie za póŸno. Rabini wyrazili tê myœl metaforycznie, mówi¹c, ¿e ten, kto
przygotuje sobie posi³ek przed Szabatem, bêdzie mia³ co jeœæ w Szabat, lecz
ten, kto nie przygotuje, nic nie bêdzie mia³. (Raszi, Bartenura)

Je¿eli nie wyrobiê w sobie w³aœciwych cech w m³odoœci, to kiedy to
zrobiê? Nie w staroœci, gdy¿ wtedy bardzo trudno odrzuciæ przyzwyczaje-
nia, bo wzorce zachowañ, czy to dobrych, czy z³ych, g³êboko siê ju¿ utrwa-
li³y. W³aœnie to mia³ na myœli Szlomo, gdy mówi³: „Ucz dziecko œcie¿ek,
którymi ma iœæ, a wtedy nawet w staroœci z nich nie zejdzie” (Miszle 22:6).
(Rambam, Rabenu Jona, Bartenura)

Nie nale¿y mówiæ: „Dziœ jestem zajêty moj¹ prac¹. Jutro powrócê do
zadania doskonalenia mojej osoby”. Kto wie, czy kiedykolwiek nastanie taka
chwila? A nawet jeœli pojawi¹ siê odpowiednie warunki, ten konkretny dzieñ
przemin¹³, a mo¿liwoœæ s³u¿enia Bogu zosta³a zaprzepaszczona. Ten dzieñ
nigdy nie zostanie odzyskany. (Rabenu Jona)

Miszna ta rozwa¿a, jak cecha skromnoœci przejawia siê w myœleniu.
Uczy pokory, podkreœlaj¹c, ¿e w rzeczywistoœci jesteœmy niczym w po-
równaniu z tym, czego siê od nas oczekuje. (Tiferet Jisrael)

„Synowie Jisachara, ludzie, którzy mieli zrozumienie czasu” (Diwre
Hajamim 12:32) – ludzie pokolenia Jisachara, które jest symbolem stu-
diuj¹cych Torê, byli tymi, którzy rozumieli wartoœæ czasu. (rabi Simcha
Bunim z Przysuchy)
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15.
33 Uczyñ studiowanie Tory g³ównym zajêciem twojego ¿ycia, niech wszystko

inne bêdzie na drugim miejscu. (Rambam, Bartenura) Nawet gdy jesteœ zaanga-
¿owany w inne zajêcia, rób tylko to, co niezbêdne dla twoich cielesnych i domo-
wych potrzeb, tak abyœ by³ wolny i móg³ zwróciæ swoje myœli ku Torze. (Meiri)

34 Zwyczajem sprawiedliwych jest mówiæ ma³o, lecz czyniæ wiele, zw³aszcza
gdy chodzi o dobroczynnoœæ, wspomaganie ubogich i goœcinnoœæ. Uczymy siê
tego od Awrahama, który powiedzia³ anio³om: „Wezmê kawa³ek chleba” (Bere-
szit 18:5), lecz ostatecznie przeznaczy³ dla przybyszów trzy cielêta i dziewiêæ
miar najlepszej m¹ki. (Raszi, Rambam, Rabenu Jona, Bartenura)

Raw Saadia Gaon wyjaœnia, i¿ jest to jeden z atrybutów Boga, i rzeczywiœcie
mo¿e byæ to dla nas Ÿród³em pocieszenia. Gdy Bóg obieca³ naszym ojcom, ¿e
uratuje ich z Egiptu, uczyni³ to przy pomocy s³owa sk³adaj¹cego siê tylko z dwóch
liter: dalet i nun. A jednak dokona³ ogromnej liczby cudów. O ile¿ wiêc bardziej
wyj¹tkowe bêd¹ Jego wspania³e czyny przysz³ego wykupienia, jeœli opisano je na
tak wielu zwojach, stronicach i w tylu ksiêgach. (Rabenu Jona)

Cz³owiek powinien sobie powiedzieæ: „Ca³a ta Tora, której siê nauczy³em,
i wszystkie te micwot, które wype³ni³em, s¹ meat (‘ma³o’), zaledwie kropl¹ w
oceanie”. Sk³oni go to do robienia harbe (‘wiele’). (Zechut Awot, Ruach Chajim)

 16.
35 Jest to ten raban Gamliel Starszy, który by³ synem rabiego Szimona, który by³

synem Hilela. (Raszi, Tiferet Jisrael)
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16. Raban Gamliel35 naucza³: Wybierz sobie nauczyciela,
a pozbêdziesz siê w¹tpliwoœci36. I nie przymna¿aj dziesiêci-
ny, wyznaczaj¹c jej iloœæ bez odmierzania.

17. Szimon37, jego syn, uczy³: Przez wszystkie moje dni
wzrasta³em poœród mêdrców i nie znalaz³em nic równie do-
brego dla cz³owieka, jak milczenie38. I nie nauka jest najwa¿-
niejsza, tylko czyn. A ka¿dy, kto mno¿y s³owa – sprowadza
grzech.

18. Raban Szimon ben Gamliel uczy³: Dziêki trzem rze-
czom œwiat trwa: [Dziêki] s¹dowi, prawdzie i pokojowi, jak
jest napisane: „Prawdê i pokojowy wyrok wydawajcie w wa-
szych bramach” (Zacharja 8:16).

Rabi Chanina ben Akaszja uczy³: Œwiêty B³ogos³awiony chcia³ obda-
rzyæ zas³ug¹ Jisraela, dlatego przymno¿y³ im Tory i przykazañ, jak jest napi-
sane: „Haszem pragn¹³, przez wzgl¹d na sprawiedliwoœæ [Jisraela], aby Tora
by³a wywy¿szona i s³awiona” (Jeszaja 42:21).

 36 Je¿eli bêdziesz studiowa³ samotnie, bêdziesz mia³ wiele w¹tpliwoœci i pytañ.
Inne wyjaœnienie: nie nale¿y byæ zbyt pewnym siebie przy wydawaniu orzeczeñ
halachicznych, lecz trzeba skonsultowaæ siê z nauczycielem. (Raszi)

17.
37 By³ on synem rabana Gamliela Starszego i zosta³ zabity w czasie niszczenia

Drugiej Œwi¹tyni. W zwi¹zku z tym, ¿e te s³owa mia³ wypowiedzieæ nim zosta³ wybra-
ny nasim – przewodnicz¹cym Sanhedrynu, okreœla siê go samym imieniem Szimon,
bez tytu³u „raban”. (Tiferet Jisrael)

38 Milcz¹cy g³upiec jest uwa¿any za mêdrca, a mêdrzec, który ci¹gle mówi,
uwa¿any jest za g³upca. (Raszi) Król Szlomo powiedzia³: „Gdzie jest obfitoœæ s³ów
– nie bêdzie brakowa³o grzechu, lecz ten, kto powstrzymuje swoje usta, jest
m¹dry” (Miszle 10:19). Wiêkszoœæ rozmów zawiera s³owa, które nie s¹ w³aœciwe.
Wybitn¹ cech¹ m¹drych ludzi jest ograniczone u¿ywanie s³ów, podczas gdy g³up-
cy znani s¹ z niekontrolowanej gadatliwoœci. To wyrazi³ król Szlomo, mówi¹c:
„G³os g³upca [mo¿na poznaæ] poprzez jego nadmiern¹ mowê” (Kohelet 5:2).

Je¿eli milczenie przystoi mêdrcowi, o ile¿ bardziej g³upcowi. (Awot de-
Rabi Natan)

Rabini powiedzieli: „Je¿eli s³owo warte jest jeden sela, milczenie warte jest
dwa” (Megila 18a). Mêdrcy musaru powiedzieli: „Strze¿ swojego jêzyka, jakbyœ
strzeg³ swojego zdrowia”. Powiedzieli tak¿e: „Im mniej s³ów, tym mniejsza mo¿-
liwoœæ b³êdu”. (Meiri)

Cz³owiek zosta³ stworzony z par¹ uszu, lecz tylko z jednym jêzykiem, co ma
nas uczyæ, ¿e mamy wiêcej s³uchaæ ni¿ mówiæ.
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